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Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.

Danger
- Never vacuum up water or any other liquid,

flammable substances or hot ashes.

Warning
- Check if the voltage indicated on the

appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or the appliance itself is
damaged.

- If the mains cord is damaged, you must have
it replaced by Philips, a service center
authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

- Keep the appliance and its cord out of the
reach of children.

- The plug must be removed from the socket-
outlet before cleaning or maintaining the
appliance.

- Do not point the hose, the tube or any other
accessory at the eyes or ears nor put it in
your mouth.

Caution
- Never use the appliance without any of the

filters. This could damage the motor and
shorten the life of the appliance.

- Always clean all parts as shown in the user
manual. Do not clean any parts with water
and/or cleaning agents if this is not
particularly shown in the user manual.

- If you clean a washable filter with water,
make sure it is completely dry before you put
it back into the appliance. Do not dry the
filter in direct sunlight, on a radiator or in a
tumble dryer. Replace a washable filter if it
can no longer be cleaned properly or if it is
damaged.
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- The TriActive LED nozzle contains LED lights.
Do not look directly at the light source (Fig. 1).

- Do not point the LED lights directly at the
eyes of people or pets.

- Do not use the CarpetClean nozzle on hard
floors, as this may cause scratches.

- Do not clean the nozzles with water or a
cleaning agent.

- To guarantee optimal dust retention and
performance of the vacuum cleaner, always
replace the filters with original Philips filters
of the correct type.

- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all applicable standards and

regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go
to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Center in your country (see the international warranty leaflet for contact
details).

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the international warranty leaflet.

Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with

normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 2).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and

electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem Possible cause Solution

The suction power
is insufficient.

The dust container is
full.

Empty the dust container.

The filters are dirty. Clean or replace the filters.

The suction power is
set to a low setting.

Increase the suction power
with the regulator on the
appliance or on the handgrip.

The nozzle, tube or
hose is blocked up.

To remove the obstruction,
disconnect the blocked-up
item and connect it (as far as
possible) the other way
around. Switch on the
vacuum cleaner to force the
air through the blocked-up
item in opposite direction.

When I use my
vacuum cleaner I
sometimes feel
electric shocks.

Your vacuum cleaner
builds up static
electricity. The lower
the air humidity, the
more static electricity
the appliance builds
up.

Discharge the appliance by
frequently holding the tube
against other metal objects in
the room (for example the
legs of a table or chair, a
radiator etc.). You can also
raise the air humidity level in
the room.

The vacuum
cleaner switched
off, but I did not
press the on/off
button.

The automatic
auto/off function has
been activated
because you did not
move the handgrip
for 2 seconds.

As soon as you start moving
the handgrip again, the
vacuum cleaner switches on
automatically. 

The auto on/off
feature does not
work.

You may have
disabled the fearure.

Press and hold the on/off
button on the handgrip for 5
seconds to activate the
feature. The auto on/off icon
lights up.

The auto on/off
icon flashes.

The gyroscopic
sensor does not
work.

Please contact the Consumer
Care Center.

Türkçe

Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinden kaydettirin. 

Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
- Hiçbir zaman su veya başka bir sıvıyı, yanıcı

maddeleri veya sıcak külleri süpürmeyin.

Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı

olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle
aynı olup olmadığını kontrol edin.

- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa
kesinlikle kullanmayın.

- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
nezareti veya talimatı olmadan, düşük
fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerilere sahip
veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler
tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.

- Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.

- Cihazı ve kablosunu çocukların
ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.

- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını
yapmadan önce fişi prizden çekilmelidir.

- Hortumu, boruyu veya diğer herhangi bir
aksesuarı gözlerinize veya kulaklarınıza
tutmayın ya da ağzınıza sokmayın.

Dikkat
- Cihazı hiçbir filtre olmadan kesinlikle

kullanmayın. Bu, motorun zarar görmesine ve
cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden
olabilir.

- Tüm parçaları her zaman kullanım
kılavuzunda gösterilen şekilde temizleyin.
Kullanım kılavuzunda özellikle gösterilmediği
takdirde herhangi bir parçayı su ve/veya
temizlik maddeleri ile temizlemeyin.

- Yıkanabilir bir filtreyi suyla temizliyorsanız,
cihaza geri takmadan önce tamamen kuru
olduğundan emin olun. Filtreyi doğrudan
güneş ışığı altında, radyatör üzerinde veya
çamaşır kurutma makinesinde kurutmayın.
Yıkanabilir filtreyi artık tam
temizlenemediğinde ya da hasar gördüğünde
değiştirin.

- Üç Aktif LED başlıkta LED lambaları vardır. Işık
kaynağına (Şek. 1) doğrudan bakmayın.



- LED lambalarını doğrudan insanların veya
hayvanların gözüne tutmayın.

- Halı Temizleme başlığını sert zeminler
üzerinde kullanmayın, aksi takdirde çizikler
meydana gelebilir.

- Başlıkları suyla veya temizlik malzemesiyle
temizlemeyin.

- Elektrikli süpürgenin optimum toz tutma ve
performans sağlaması için, filtreleri her
zaman doğru tipteki orijinal Philips filtreleri ile
değiştirin (bk. 'Aksesuar siparişi' bölümü).

- Maksimum gürültü seviyesi: Lc = 84 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
- Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli

tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri
Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya
çapında geçerli garanti belgesine göz atın).

Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Geri dönüşüm
- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği

anlamına gelir (2012/19/EU) (Şek. 2).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde

yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde
yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
önlenmesine yardımcı olur.

Sorun giderme
Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz.
Sorunu aşağıda verilen bilgileri kullanarak çözemiyorsanız, sık sorulan
sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun Olası neden Çözüm

Emiş gücü yetersiz. Toz haznesi dolu
olabilir.

Toz haznesini boşaltın.

Filtreler kirli olabilir. Filtreleri temizleyin ya da
değiştirin.

Emiş gücü düşük
ayarda olabilir.

Emme gücünü cihazdaki veya
saptaki regülatörle artırın.

Başlık, boru veya
hortum tıkanmış
olabilir.

Tıkanıklığı gidermek için
tıkanan aparatı çıkartarak ters
taraftan (mümkün olduğunca
uzak) bağlayın. Elektrikli
süpürgeyi açarak tıkanmış
parçaya ters yönden hava
gönderin.

Elektrikli süpürgeyi
kullanırken bazen
elektrik çarpmış gibi
hissediyorum.

Elektrikli
süpürgenizde statik
elektrik birikebilir.
Havadaki nem ne
kadar düşük olursa,
cihazlarda biriken
statik elektrik o kadar
yüksek olur.

Boruyu sık sık odadaki diğer
metal nesnelere değdirerek
cihaz yükünü boşaltın
(örneğin, masanın veya
sandalyenin ayakları,
radyatör vb.). Ayrıca, odadaki
nem seviyesini de
artırabilirsiniz.

Açma/kapama
düğmesine
basmamış olmama
rağmen elektrikli
süpürge durdu.

Tutma yeri 2
saniyeden uzun bir
süre hareketsiz
kaldığından otomatik
kapanma fonksiyonu
otomatik olarak
devreye girmiştir.

Siz tutma yerini tekrar hareket
ettirmeye başlar başlamaz,
elektrikli süpürge otomatik
olarak çalışmaya başlar. 

Otomatik
açma/kapama
özelliği çalışmıyor.

Bu özelliği devre dışı
bırakmış olabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için
tutma yerindeki
açma/kapama düğmesine 5
saniye boyunca basılı tutun.
Otomatik açma/kapama
simgesi yanar.

Otomatik
açma/kapama
simgesi yanıp
söner.

Topaç sensör
çalışmıyor.

Lütfen Müşteri Hizmetleri
Merkezi ile iletişim kurun.
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