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1 Important

Safety
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for 
future reference�

Danger
• Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a 

(flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire 
hazard�

• Do not spray any flammable materials such as insecticides 
or fragrance around the appliance�

Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds 

to the local power voltage before you connect the appliance�
• If the power 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�

• Do not use the appliance if the adaptor, the power cord, or 
the appliance itself is damaged�

• Only use the adapter (KA1801A-2400750EUA) provided with 
the appliance�

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved� Child shall not play with the appliance� 
Cleaning and maintenance shall not be made by children 
without supervision�

• Do not block the air inlet and outlet�
• Do not place any items on top of the air outlet, or in front of 

the air inlet�
• Make sure that foreign objects do not fall into the appliance 

through the air outlet�
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Caution
• This appliance is not a substitute for proper ventilation, 

regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan 
while cooking�

• Always place and use the appliance on a dry, stable, level, 
and horizontal surface�

• Leave at least 20cm free space around the appliance and 
leave at least 30cm free space above the appliance�

• Do not sit or stand on the appliance� Do not place anything 
on top of the appliance�

• Do not place the appliance directly below an air conditioner 
to prevent condensation from dripping onto the appliance�

• Only use the original Philips filters specially intended for this 
appliance� Do not use any other filters�

• Combustion of the filter may cause irreversible human 
hazard and/or jeopardize other lives� Do not use the filter as 
fuel or for similar purpose�

• Avoid knocking against the appliance (the air inlet and 
outlet in particular) with hard objects�

• Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the 
air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the 
appliance�

• Do not use this appliance when you have used indoor 
smoke-type insect repellents or in places with oily residues, 
burning incense, or chemical fumes�

• Do not use the appliance near gas appliances, heating 
devices or fireplaces�

• Always turn off the air purifier first, then unplug adapter from 
wall outlet, when you want to moving, cleaning appliance, 
replacing the filters or carry out other maintenance�

• The appliance is only intended for household use under 
normal operating conditions�

• Do not use the appliance in wet surroundings or in 
surroundings with high ambient temperatures, such as 
the bathroom, toilet, or kitchen, or in a room with major 
temperature changes�
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• The appliance does not remove carbon monoxide (CO) 
or radon (Rn)� It cannot be used as a safety device in case 
of accidents with combustion processes and hazardous 
chemicals�

2 Your air purifier
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�

Product Overview

Control panel Air outlet

Power on/off 
button

Base

NanoProtect filter 
Series 2 (FY0194)

Air quality  
sensor

Power socket

Power adapter
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Controls overview

3 Using the air purifier

Understanding the air quality light
The color of air quality light corresponds to the ambient air quality�
The brightness of air quality light reflects the current running mode�

PM2�5 level Air quality light color Air quality level

≤35 Blue Good

36-75 Blue-purple Fair

76-115 Purple-red Poor

>115 Red Very poor

Filter replacement 
alert

Air quality light

Mode switch/
Filter reset button
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Installing the filter
Remove all packaging of the filter before use�
Note: Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before 
installing the filter�

CLOSEOPEN CLOSEOPEN

1 2 3 4 5
1 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance�
2 Pull the filter out from the appliance�
3 Remove all packaging materials of the air purification filter�
4 Put the filter back into the appliance�
5 Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base� 

Connecting power
Note: Risk of electric shock! When you unplug the AC 
power cord, always pull the plug from the socket� Never 
pull the cord�

Connect the power adapter to:
• First, the power socket on the appliance�
• Then, the wall outlet�

Turning on and off
Note: 
 • For optimum purification performance, close doors and windows�

1 Press the power button  on the back of the air purifier to switch on�
 » The air purifier operates in the auto mode by default� 

2 Press the power  button again to switch off the air purifier�
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Changing the mode setting
You can choose Auto mode, Turbo mode or the Sleep mode by pressing the 
mode switch button � The brightness of air quality light reflects the current 
running mode:
• Sleep mode-lowest brightness
• Auto mode-mid level brightness
• Turbo mode-highest level brightness

Auto mode
In Auto mode, the appliance selects the fan speed in 
accordance with the ambient air quality�

Turbo mode
In Turbo mode, the air purifier operates on the highest speed�

Sleep mode
In Sleep mode, the air purifier operates quietly at a low speed�

4 Cleaning
Note: 
 • Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as 

bleach or alcohol to clean any part of the appliance�

Cleaning schedule

Frequency Cleaning method

When necessary
Wipe the surface of the appliance with a soft dry cloth

Clean the air outlet cover

Every two months Clean the air quality sensor with a dry cotton swab

Every four weeks Clean the surface of the filter
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Cleaning the body of the air purifier
Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from 
collecting�
1 Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air 

purifier�
2 The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth�

Cleaning the air quality sensor
Clean the air quality sensor every two months for optimal functioning of the 
appliance� 
Note: 
 • If the air purifier is used in a dusty environment, it may need to be cleaned 

more often�
 • If the humidity level in the room is very high, condensation may develop 

on the air quality sensor and the air quality light may indicate a poorer air 
quality even though the air quality is actually good� If this occurs, clean the 
air quality sensor or use the air purifier on a manual speed setting�

1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket�

2 3 4 6

2 Clean the inlet and outlet of the air quality sensor with a soft brush�
3 Open the air quality sensor cover�
4 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a damp 

cotton swab�
5 Dry all parts thoroughly with a dry cotton swab�
6 Reattach the air quality sensor cover�

Cleaning the surface of the filter
Wipe the surface of the filter with soft wet cloth or clean the 
surface of the filter with a vacuum cleaner�
Note:
 • if you use a high power/ industrial vacuum cleaner, it may 

damage the filter�
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5 Replacing the filter

Understanding the healthy air protect lock
This appliance is equipped with the healthy air protect lock to make sure that 
the NanoProtect filter is in optimal condition when the appliance is operating� 
When the filter is almost expired, the filter replacement alert (  ) lights up 
red, which indicates that it needs to be replaced� If you do not replace the 
filter in time, the filter replacement alert (  ) will flash� The appliance will stop 
operating and get locked�

Replacing the filter
Note: 
 • The filter is not washable or reusable�
 • Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before 

replacing the filter�
CLOSEOPEN CLOSEOPEN

1 2 3 4 5
1 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance�
2 Pull the filter out from the appliance� Discard the used filter�
3 Remove all packaging materials of the new filter�
4 Put the filter into the appliance�
5 Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base�
6 Put the plug of the air purifier in the power socket�
7 Press the power  button to switch on the appliance�
8 Press and hold  for 3 seconds to reset the filter lifetime counter�
9 Wash your hands thoroughly after replacing the filter�
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Filter reset
You can replace the filter even before filter replacement alert (  ) displays on 
the screen� After replacing a filter, you need to reset the filter lifetime counter 
manually�
1 Press the power button   to turn on the appliance�
2 Within 10 seconds after power on, press and hold the mode switch button 

 for 5 seconds to reset the filter lifetime counter� 

6 Storage
1 Turn off the air purifier and unplug from the power socket�
2 Clean the air purifier, air quality sensor and the surface of the filter (see 

chapter ‘Cleaning’)�
3 Let all parts air dry thoroughly before storing�
4 Wrap the filter in air tight plastic bags�
5 Store the air purifier, filter in a cool, dry location�
6 Always thoroughly wash hands after handling a filter�

7 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, contact the Consumer Care Center in your country�

Problem Possible solution

The appliance 
does not work 
even though it is 
plugged in�

 • The filter replacement alert is on but you have not 
replaced the corresponding filter� As a result, the 
appliance is now locked� In this case, replace the filter 
and reset the filter lifetime counter�

The airflow that 
comes out of 
the air outlet 
is significantly 
weaker than 
before�

 • The surface of the filter is dirty� Clean the surface of the 
filter (see the chapter "Cleaning")�
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Problem Possible solution

The air quality 
does not improve, 
even though the 
appliance has 
been operating 
for a long time�

 • Check if the packing material is removed from the filter�
 • Make sure that the filter is properly installed�
 • The air quality sensor is dirty or wet� Clean the air 
quality sensor (See the chapter "Cleaning")�

 • Room size is large or the outdoor air quality is poor�  
For optimum purification performance, please close 
the doors and windows when operating the air purifier�

 • There are indoor pollution resources� For instances, 
smoking, cooking, incense�

 • Filter reaches the end of life� Replace the filter with a 
new one�

The appliance 
produces a 
strange smell�

 • The first few times you use the appliance, it may 
produce a plastic smell� This is normal� However, if the 
appliance produces a burnt smell even if removing 
the filter, contact your Philips dealer or an authorized 
Philips service center� The filter may produce smell after 
being used for a while because of the absorption of 
indoor gases� It’s recommended that you reactivate the 
filter by putting it in direct sunlight for repeated use� If 
odor still exists, replace the filter�

The appliance is 
extra loud�

 • Check if the packing of the filter is removed�
 • The appliance will run in high speed when the air 
quality is poor, which will causes higher noises� When 
using the appliance in a bedroom at night, choose the 
Sleep speed�

 • if anything drop into air outlet, it may also cause 
abnormal loud sounds� Immediate turn off appliance, 
turn appliance upside down, to get foreign objectives 
out of appliance�

The appliance still 
indicates that I 
need to replace a 
filter, but I already 
did�

 • Perhaps you did not reset the filter lifetime counter� 
Switch on the appliance� Then press and hold the 
mode switch button (  ) for 3 seconds until  
disappears�

Appliance keeps 
off, but air quality 
light blinks for 
one minute� 

 • The appliance has malfunctions� Contact the 
Consumer Care Center in your country�
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8 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips 
website at www�philips�com or contact the Philips Consumer Care Center 
in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee 
leaflet)� If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local 
Philips dealer�

Order parts or accessories
If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your 
Philips dealer or visit www�philips�com/support�
If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer 
Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet)�

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic fields�

Recycling
Do not throw away the product with the normal household waste at the end 
of its life, but hand it in at an official collection point for recycling� By doing 
this, you help to preserve the environment�
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�
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1 ข้อส�าคญั

ความปลอดภยั
โปรดอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอยีดก่อนใช้เครื่อง และเกบ็ไว้เพื่ออ้างองิต่อไป

อนัตราย
•    หา้มใชน้�้า ของเหลวอื่นๆ หรอืน�้ายาท�าความสะอาด (ที่ตดิไฟได)้ ท�าความสะอาด

เครื่อง เพื่อหลกีเลี่ยงไฟฟ้าชอ็ตหรอืการเกดิเพลงิไหม้
•   หา้มพ่นวสัดทุี่ตดิไฟงา่ย เชน่ ยาฆ่่าแมลง หรอืน�้าหอมบรเิวณใกลก้บัตวัเครื่อง

ค�าเตอืน
•  กอ่นที่คณุจะเชื่อมตอ่ตวัเครื่องโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่แสดงบนผลติภณัฑว์า่

ตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
•   หากสายไฟช�ารดุ คณุต้องใหช้า่งผู้ช�านาญของ Philips ศนูยบ์รกิารที่ไดร้บั

อนญุาตจาก Philips หรอืผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ด�าเนนิการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

•   หา้มใชง้านเครื่องหากปล�ักไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิการช�ารดุ
• ใชเ้ฉพาะอะแดปเตอร ์(KA1801A-2400750EUA) ที่ใหม้าพรอ้มกบัเครื่อง

เท่านั้น
•   เดก็อาย ุ8 ปแีละมากกวา่ และผู้ที่มีสภาพรา่งกายไม่สมบรูณห์รอืสภาพจติใจไม่

ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจต้องอยู่ในการควบคมุดแูลหรอื
ได้รบัค�าแนะน�าในการใช้งานที่ปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตรายที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้งาน ห้ามไม่ให้เดก็เล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้เดก็ท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคมุดแูล

•     หา้มบลอ็คทางลมออกและทางลมเขา้
• หา้มวางสิ่งของไว้ที่ดา้นบนของทางลมออก หรอืดา้นหนา้ของทางลมเขา้
• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไมม่วีตัถแุปลกปลอมหลน่ลงไปในเครื่องผา่นทางลมออก
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ข้อควรระวงั
•   อปุกรณน์ี้ไมใ่ชอ่ปุกรณท์ดแทนการถา่ยเทอากาศให้ดขีึ้น การท�าความสะอาดดว้ย

ระบบสญุญากาศ หรอืการใช้พดัลมดดูอากาศขณะปรงุอาหาร
•   วางและใชง้านอปุกรณบ์นพื้นที่แหง้ มั่นคง เรยีบ และมพีื้นผวิในแนวราบเสมอกนั

เสมอ
•   เวน้ระยะดา้นหลงัและทั้งสองดา้นของเครื่องอยา่งนอ้ย 20 ซม� และเวน้ระยะ

เหนอืเครื่อง 30 ซม�
• หา้มนั่งหรอืยนืบนเครื่อง   หา้มวางสิ่งของใดๆ ที่ดา้นบนของเครื่อง
•   หา้มวางเครื่องไวใ้ตเ้ครื่องปรบัอากาศ ทั้งนี้เพื่อปอ้งกนัการกลั่นตวัเปน็หยดน�้าหยด

ลงบนตวัเครื่อง
•   โปรดใชเ้ฉพาะแผน่กรองแทข้อง Philips ที่ผลติมาเพื่อใชง้านกบัเครื่องนี้เทา่นั้น 

ห้ามใช้แผ่นกรองอื่น
• การเผาไหมข้องแผน่กรองอาจท�าใหเ้กดิอนัตรายที่ไมส่ามารถแกไ้ขไดต้อ่ชีวติ

มนษุย์ และเป็นอนัตรายต่อสิ่งมชีวีติอื่น ห้ามใช้แผ่นกรองเป็นเชื้อเพลงิหรอืใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ที่คล้ายกนั

•   หลกีเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางลมเขา้และออก) ดว้ยวตัถทุี่มี
ความแขง็

•     หา้มสอดนิ้วของคณุ หรอืวตัถอุื่นๆ เขา้ไปในทางลมออก หรอืทางลมเขา้ เพื่อ
ป้องกนัการบาดเจบ็ทางร่างกาย หรอืป้องกนัเครื่องขดัข้อง

•   หา้มใชเ้ครื่องนี้หากคณุมีการใชย้าไลแ่มลงแบบควนัภายในอาคาร หรอืหา้มใชใ้น
สถานที่ๆ   มเีศษตกค้างที่มลีกัษณะเหมอืนน�้ามนั บรเิวณที่มกีารจดุธปู หรอืควนั
ของสารเคมี

•   หา้มใชง้านใกลก้บัอปุกรณ์ที่เกี่ยวกบักา๊ซเชื้อเพลงิ อปุกรณใ์หค้วามรอ้นหรือ
เตาไฟ

• ปดิเครื่องฟอกอากาศกอ่นเสมอ จากนั้นดงึปล�ักอะแดปเตอรอ์อกจากเตา้เสยีบบน
ผนงั เมื่อคณุต้องการเคลื่อนย้าย ท�าความสะอาดเครื่อง เปลี่ยนแผ่นกรอง หรอื
ท�าการบ�ารงุรกัษา

•     เครื่องนี้เหมาะส�าหรบัการใชง้านในครวัเรอืน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท�างานที่
ปกตเิท่านั้น
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•   หา้มใชง้านเครื่องนี้ในที่เปยีกชื้นหรอืในที่ๆ  มอีณุหภมูสิงู เชน่ หอ้งน�้าหรอืหอ้งครวั 
หรอืในห้องที่มกีารเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูสิงู

•   เครื่องจะไมข่จดัคารบ์อนมอนอกไซต ์(CO) หรอืเรดอน (Rn) ไมค่วรใชเ้ครื่อง
เป็นอปุกรณ์ความปลอดภยัในกรณทีี่เกดิอบุตัเิหตทุี่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการเผาไหม้
และสารเคมทีี่เป็นอนัตราย

2 เครื่องฟอกอากาศของคณุ
ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips
เพื่อรบัสทิธปิระโยชน์จากบรกิารที่ Philips มอบให้อย่างเตม็ที่ โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่  
www�philips�com/welcome

ภาพรวมของผลติภณัฑ์

Control panel ทางลมออก

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ฐาน

แผ่นกรอง NanoProtect 
ซรีี่ส์ 2 (FY0194)

คณุภาพอากาศ  
เซนเซอร์

ช่องเสยีบปล�ักไฟ

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า
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ภาพรวมของการควบคมุ

3 การใช้เครื่องฟอกอากาศ

ท�าความรู้จกัไฟแสดงคณุภาพอากาศ
สขีองสญัญาณไฟแสดงคณุภาพอากาศบ่งบอกถงึคณุภาพของอากาศโดยรอบ
ความสว่างของสญัญณไฟแสดงคณุภาพบ่งบอกถงึโหมดที่ก�าลงัใช้งานในขณะนั้น

ระดบั PM2�5 สขีองไฟแสดงคณุภาพ
อากาศ ระดบัคณุภาพอากาศ

≤35 สฟี้า ดี

36-75 น�้าเงนิ-ม่วง ปานกลาง

76-115 ม่วง-แดง ไม่ดี

>115 สแีดง ไม่ดเีป็นอย่างมาก

การแจ้งเตอืนการเปลี่ยน
แผ่นกรอง

ไฟแสดงคณุภาพอากาศ

การเปลี่ยนโหมด/
ปุ่มรเีซต็แผ่นกรอง
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การตดิตั้งแผ่นกรอง
แกะบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดของแผ่นกรองออกก่อนใช้
หมายเหต:ุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปล�ักเครื่องฟอกอากาศออกจากเต้าเสยีบก่อนตดิตั้งแผ่นกรอง

CLOSEOPEN CLOSEOPEN

1 2 3 4 5

1 หมนุฐานทวนเขม็นาฬิกิาเพื่อน�าออกจากตวัเครื่อง
2 ดงึแผน่กรองออกจากตวัเครื่อง
3 แกะบรรจภุณัฑท์ั้งหมดของแผน่กรองเครื่องฟอกอากาศ
4 ใสแ่ผน่กรองกลบัเขา้ไปในเครื่อง
5 ประกอบฐานกลบัเขา้ไปใหมแ่ลว้หมนุตามเข็มนาฬิกิาเพื่อใหฐ้านแนน่ 

ต่อสายไฟ
หมายเหต:ุ อนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต! เมื่อคณุถอดปล�ักสายไฟ AC ให้ดงึที่ตวั
ปล�ักเสมอ ห้ามดงึที่สายไฟ

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากบั:
• เริ่มแรกเปน็ชอ่งเสยีบปล�ักไฟบนเครื่อง
• จากนั้นจงึตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบบนผนงั

การเปิดและปิดเครื่อง
หมายเหต:ุ 
• เพื่อประสทิธภิาพการฟอกอากาศที่ดทีี่สดุ ใหป้ดิประตูและหนา้ตา่ง
1 กดปุ่มเปดิ/ปดิ  บรเิวณดา้นหลงัของเครื่องเพื่อเปดิเครื่องฟอกอากาศ

 » เครื่องฟอกอากาศจะท�างานในโหมดอตัโนมตัติามคา่เริ่มตน้ 
2 กดปุ่มเปดิเครื่อง  อกีครั้งเพื่อปดิเครื่องฟอกอากาศ
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การเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด
คณุสามารถเลอืกโหมดอตัโนมตั ิโหมดเทอร์โบ หรอืโหมดสลปีได้โดยการกดที่ปุ่มเปลี่ยนโหมด  ความ
สว่างของสญัญาณไฟแสดงคณุภาพบ่งบอกถงึโหมดที่ก�าลงัใช้งานในขณะนั้น:
• โหมดสลปี-ความสว่างต�่าสดุ
• โหมดอตัโนมตั-ิความสว่างระดบักลาง
• โหมดเทอรโ์บ-ความสว่างระดบัสงูสดุ

โหมดอัตโนมัติ
ในโหมดอตัโนมตั ิเครื่องจะเลอืกความเรว็พดัลมตามคณุภาพอากาศแวดล้อม

โหมดเทอร์โบ
ในโหมดเทอร์โบ เครื่องฟอกอากาศจะท�างานที่ความเรว็สงูสดุ

โหมด Sleep
ในโหมด Sleep เครื่องฟอกอากาศจะท�างานอย่างเงยีบโดยมคีวามเรว็ที่ต�่า

4 การท�าความสะอาด
หมายเหต:ุ 
• หา้มใชส้ารท�าความสะอาดที่มฤีทธ�ิกดักรอ่น รนุแรง หรอืติดไฟได ้เชน่ สารฟอกขาว หรอืแอลกอฮอล์

ท�าความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่อง

ก�าหนดการท�าความสะอาด

ความถี่ วธิกีารท�าความสะอาด

เมื่อจ�าเป็น
ใช้ผ้าแห้งเชด็ท�าความสะอาดผวิหน้าตวัเครื่อง

ท�าความสะอาดฝาครอบทางลมออก

ทกุสองเดอืน ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศด้วยก้านส�าลแีห้ง

ทกุสี่สปัดาห์ ท�าความสะอาดพื้นผวิของแผ่นกรอง
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การท�าความสะอาดตวัเครื่องฟอกอากาศ
ท�าความสะอาดด้านในและด้านนอกของตวัเครื่องฟอกอากาศเป็นประจ�าเพื่อป้องกนัการสะสมของฝุ่น
1    ใชผ้า้ที่แหง้และนุ่มเพื่อท�าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของเครื่องฟอกอากาศ
2 สามารถท�าความสะอาดทางลมออกดว้ยผา้แหง้ที่ออ่นนุ่ม     

การท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ
ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศทกุสองเดอืน เพื่อให้เครื่องท�างานได้ดทีี่สดุอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
หมายเหต:ุ 
• หากใชง้านเครื่องฟอกอากาศในสภาพแวดลอ้มที่มฝีุ่นปรมิาณมาก อาจตอ้งท�าความสะอาดบอ่ยขึ้น
• หากมรีะดบัความชื้นสงูในหอ้ง อาจมไีอน�้ากลั่นตวับนเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศ ท�าใหเ้ครื่อง

แสดงค่าว่ามคีณุภาพอากาศแย่ แม้ว่าอากาศจะมคีณุภาพด ีถ้าเกดิกรณนีี้ขึ้น ให้ท�าความสะอาด
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ หรอืรตั้งค่าความเรว็เครื่องฟอกอากาศด้วยตนเอง

1 ปดิเครื่องฟอกอากาศและถอดปล�ักจากชอ่งเสยีบปล�ักไฟ

2 3 4 6

2 ท�าความสะอาดทางลมเขา้และทางลมออกของเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศดว้ยแปรงขนนุ่ม
3 เปดิฝาครอบเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศ
4 ท�าความสะอาดเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศ และขจดัฝุ่นในทางลมเขา้และทางลมออกดว้ยกา้น

ส�าลหีมาดๆ
5 เชด็ชิ้นสว่นตา่งๆ ดว้ยกา้นส�าลแีหง้
6 ประกอบฝาครอบเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศเขา้ไปใหม่

การท�าความสะอาดพื้นผวิของแผ่นกรอง
เชด็พื้นผวิของแผ่นกรองด้วยผ้านุ่ม หรอืท�าความสะอาดพื้นผวิของแผ่นกรองด้วย
เครื่องดดูฝุ่น
หมายเหต:ุ
• หากคณุใชเ้ครื่องดดูฝุ่นพลงัสงู/ส�าหรบัอตุสาหกรรม อาจท�าใหแ้ผน่กรองเกดิ

ความเสยีหายได้
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5 การเปลี่ยนแผ่นกรอง

ท�าความเข้าใจระบบ Healthy Air Protect Lock
เครื่องนี้มาพร้อมกบัระบบ Healthy Air Protect Lock เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นกรอง NanoProtect อยู่ใน
สภาพที่คณุภาพการกรองมปีระสทิธภิาพเมื่อเครื่องท�างาน เมื่อแผ่นกรองใกล้หมดอายแุล้ว การแจ้งเตอืน
การเปลี่ยนแผ่นกรอง (  ) จะตดิสญัญาณไฟสแีดง ซึ่งบ่งบอกว่าถงึเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว หากคณุ
ไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรองภายในเวลาที่ก�าหนด การแจ้งเตอืนการเปลี่ยนแผ่นกรอง  (  ) จะกะพรบิ เครื่อง
จะหยดุท�างานและถกูลอ็ค

การเปลี่ยนแผ่นกรอง
หมายเหต:ุ 
• แผน่กรองไมส่ามารถลา้งท�าความสะอาดหรอืน�ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้
• ให้ปดิเครื่องฟอกอากาศและถอดปล�ักจากเต้าเสยีบไฟบนผนงักอ่นเปลี่ยนแผน่กรอง

CLOSEOPEN CLOSEOPEN

1 2 3 4 5

1 หมนุฐานทวนเขม็นาฬิกิาเพื่อน�าออกจากตวัเครื่อง
2 ดงึแผน่กรองออกจากตวัเครื่อง ทิ้งแผน่กรองที่ใชแ้ลว้
3 แกะบรรจภุณัฑท์ั้งหมดออกจากแผน่กรองใหม่
4 ใสแ่ผน่กรองเขา้ไปในเครื่อง
5 ประกอบฐานกลบัเขา้ไปใหมแ่ลว้หมนุตามเข็มนาฬิกิาเพื่อใหฐ้านแนน่
6 เสยีบปล�ักไฟของเครื่องฟอกอากาศเขา้กบัเตา้รบั
7 กดปุ่มเปดิ/ปดิ    เปดิสวติชเ์ครื่อง
8 แตะ   คา้งไว้ 3 วนิาทเีพื่อรเีซต็ตวันบัอายกุารใชง้านของแผน่กรอง
9 ท�าความสะอาดมอืของคณุใหท้ั่วถงึหลงัเปลี่ยนแผน่กรอง
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รเีซต็แผ่นกรอง
คณุสามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ก่อนที่การแจ้งเตอืนการเปลี่ยนแผ่นกรอง (  ) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 
หลงัจากการเปลี่ยนแผ่นกรอง คณุต้องรเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานแผ่นกรองด้วยตวัเอง
1 กดปุ่มเปดิ/ปดิ  เพื่อเปดิเครื่อง
2 กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไวภ้ายใน 10 วนิาทหีลงัจากเปดิเครื่อง   เปน็เวลา 5 วนิาท ีเพื่อรเีซต็ตวันบั

อายกุารใช้งานแผ่นกรอง 

6 การจดัเกบ็
1 ปดิเครื่องฟอกอากาศและถอดปล�ักจากเต้าเสยีบบนผนงั
2 ท�าความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ เซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศและพื้นผวิของแผน่กรอง (ดบูท 

‘การท�าความสะอาด’)
3 ตากชิ้นสว่นทกุชิ้นใหแ้หง้สนทิกอ่นน�าไปจดัเกบ็
4 หอ่แผน่กรองไวใ้นถงุพลาสตกิที่กนัอากาศออก
5 จดัเกบ็เครื่องฟอกอากาศ แผน่กรองในที่แหง้และเยน็
6 ลา้งมอือยา่งทั่วถงึหลงัหยบิจบัแผน่กรอง

7 การแก้ไขปัญหา
ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากคณุไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมลูด้าน
ล่างได้ กรณุาตดิต่อที่ศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหา วธิแีก้ไขที่สามารถท�าได้

เครื่องไม่ท�างานแม้เสยีบ
ปล�ักแล้ว

 • การแจง้เตอืนการเปลี่ยนแผน่กรองท�าการแจง้เตอืนอยู่ แต่คณุไมไ่ดเ้ปลี่ยน
แผ่นกรอง ด้วยเหตนุี้เครื่องจงึถกูลอ็ค ในกรณนีี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง และ
รเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง

อากาศหมนุเวยีนที่ออก
มาจากทางลมออกเบาลง
กว่าที่เคยอย่างเหน็ได้ชดั

 •    พื้นผวิของแผน่กรองสกปรก ท�าความสะอาดพื้นผวิของแผน่กรอง (ดูที่บท 
"การท�าความสะอาด")
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ปัญหา วธิแีก้ไขที่สามารถท�าได้

คณุภาพอากาศไม่ดขีึ้น 
แม้ว่าเครื่องจะท�างาน
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

 • ตรวจสอบวา่ไดแ้กะบรรจภุณัฑอ์อกจากแผน่กรองแล้ว
 • ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดต้ดิตั้งแผน่กรองอยา่งถกูตอ้งแลว้
 • เซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศสกปรกหรอืเปยีกน�้า ท�าความสะอาด
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ (ดทูี่บท "การท�าความสะอาด")

 • ขนาดหอ้งใหญห่รอืคณุภาพอากาศภายนอกย�่าแย ่ 
เพื่อประสทิธภิาพในการฟอกอากาศระดบัสงูสดุ โปรดปิดประตแูละ
หน้าต่างในขณะใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

 • ภายในอาคารมแีหลง่มลพิษตา่งๆ ตวัอยา่งเชน่ การสบูบุหรี่ การท�าอาหาร 
ควนัธปู

 • แผน่กรองหมดอายกุารใชง้านแลว้ เปลี่ยนแผน่กรองเปน็อนัใหม่

เครื่องส่งกลิ่นแปลกๆ  •       คณุอาจไดก้ลิ่นพลาสตกิ เมื่อใชเ้ครื่องสองสามครั้งแรก เป็นเหตกุารณป์กต ิ
อย่างไรกต็าม หากเครื่องส่งกลิ่นไหม้แม้ถอดแผ่นกรองออกแล้ว ให้ตดิต่อ
ตวัแทนจ�าหน่าย Philips หรอืศนูย์บรกิาร Philips ที่ได้รบัอนญุาต แผ่น
กรองอาจมกีลิ่นที่ไม่พงึประสงค์ได้หลงัจากถกูใช้งานไปสกัพกัเนื่องจากการ
ดดูซบัแก๊สภายในอาคาร ขอแนะน�าให้คณุน�าแผ่นกรองกลบัมาใช้ใหม่โดย
การน�าไปผึ่งไว้กบัแสงแดด หากยงัมกีลิ่นไม่พงึประสงค์เหลอือยู่ ให้เปลี่ยน
แผ่นกรอง

เครื่องท�างานเสยีงดงัผดิ
ปกติ

 • ตรวจสอบวา่ไดแ้กะบรรจภุณัฑข์องแผน่กรองออกแล้ว
 • เครื่องจะท�างานในความเรว็สูงเมื่อคณุภาพอากาศย�่าแย ่ซึ่งจะท�าใหเ้กดิ
เสยีงดงั เมื่อใช้เครื่องในห้องนอนในตอนกลางคนื ให้เลอืกโหมด Sleep

 • หากมสีิ่งใดตกลงไปในทางลมออก อาจท�าใหเ้ครื่องสง่เสยีงผดิปกติขึ้นได ้
ปิดเครื่องทนัท ีคว�่าเครื่องลง เพื่อน�าสิ่งแปลกปลอมออกจากเครื่อง

เครื่องยงัแสดงสญัญาณ
ว่าฉนัต้องเปลี่ยนแผ่น
กรอง แต่ฉนัได้เปลี่ยน
ไปแล้ว

 •       คณุอาจไมไ่ดร้เีซต็ตวันบัอายกุารใชง้านของแผน่กรอง เปดิสวติชเ์ครื่อง 
จากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ (  ) เป็นเวลา 3 วนิาทจีนกว่า  จะ
หายไป

เครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา 
แต่ไฟแสดงคณุภาพ
อากาศกะพรบิเป็นเวลา 
1 นาท ี

 • เครื่องท�างานผดิปกต ิโปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารดแูลลกูคา้ในประเทศของคณุ
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8 การรบัประกนัและบรกิาร
หากต้องการข้อมลู หรอืหากมขี้อสงสยั โปรดเข้าไปที่เวบ็ไซต์ของ Philips ที่ www�philips�com หรอื
ตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้า Philips ในประเทศของคณุ (สามารถดหูมายเลขโทรศพัท์ได้ในเอกสารแผ่น
พบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก) หากในประเทศของคณุไม่มศีนูย์บรกิารลกูค้า โปรดตดิต่อตวัแทน
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรอือปุกรณ์เสรมิ
หากคณุต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรอืต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนเพิ่มเตมิโปรดไปที่ตวัแทนจ�าหน่ายของ Philips หรอื
ไปที่ www�philips�com/support�
หากคณุมปีัญหาในการหาชิ้นส่วน โปรดตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้า Philips ในประเทศของคณุ (คณุสามารถ
ดหูมายเลขโทรศพัท์ของศนูย์บรกิารได้ในในเอกสารแผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก)

9 ประกาศ

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัด้านคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ

การรไีซเคลิ
เมื่อหมดอายกุารใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไป แต่ควรน�าไปทิ้งที่จดุ
รวบรวมขยะเพื่อน�าไปรไีซเคลิ เพื่อช่วยรกัษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของประเทศของคณุส�าหรบัการแยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ การ
ก�าจดัอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทางลบที่อาจเกดิขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์
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