
Connectivity

Clean Home+

NanoCloud technology evenly distributes invisible water vapour into your room. 
In dry conditions moisture from the humidi�er will be absorbed by walls, 
furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also 
increase the time it takes to reach the target humidity.
To optimize humidi�cation and puri�cation performance, it's recommended to 
close doors and windows during use.
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Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" 
button to connect your device. Please follow the steps in the app.

You can use the app to control the puri�er and check air quality. 
Download and install the Philips app

Control 

Display 

Allergen index from 1 to 12 
where 1 indicates best air quality

Hold for 3 seconds: Display switch between 
PM2.5 / IAI / Current humidity level
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When display shows F0

When display shows A3 / C7 / F1

The �lter may produce smell after being used 
for a while because of the absorption of indoor 
air. Remove the �lter and place it where it has 
direct sunlight and ventilation for several hours. 
Re-install and try using it again. If the odor 
remains, please replace the �lter.

Maintenance

Clean the pre-�lter and wick

Time to replace NanoProtect �lter Time to replace wick

Descale the wick with the water and white 
vinegar or citric acid, rinse with water and air dry.

EVERY 
WEEK 

Time to replace Active Carbon �lter

! Press       for 3 seconds to reset after 
cleaning or replacing accessory

Rinse the water tank, the water tray and the 
NanoCloud rotray humidi�cation wick.

2 hours

 NanoProtect �lter Series 3
NanoProtect �lter
     Active Carbon

Pre-�lter

Wick
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عندما يتم عرض F0 عىل الشاشة

عندما يتم عرض A3 / C7 / F1 عىل الشاشة

تنظيف الفلرت األويل والفتيل

NanoProtect وقت استبدال الفتيلوقت استبدال فلرت

كل أسبوع

وقت استبدال فلرت الكربون النشط

.NanoCloud اغسل خزان املياه وَصينية املياه وفتيل الرتطيب الدوار املزّود بتقنية

ساعتان

فلرت NanoProtect السلسلة 3

فلرت NanoProtect من الكربون النشط

الفلرت األويل

فتيل
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إمكانية االتصال

Clean Home+

تقوم تقنية NanoCloud بتوزيع بخار املياه غ� املر� بطريقة متساوية يف أرجاء غرفتك. يف الظروف 

الجافة، ستقوم الجدران واألثاث والعنارص األخرى يف غرفتك بامتصاص الرطوية من جهاز ترطيب الهواء. وستؤدي 

تهوية الهواء الخارجي الجاف بزيادة الوقت الرضوري للوصول إىل مستوى الرطوية املطلوب.

لزيادة أداء عملية الرتطيب والتنقية إىل أقىص حد، يوىص بإغالق األبواب والنوافذ أثناء االستخدام.

وضع مسببات
الحساسية

وضع 2 يف 1 وضع التنقية فقطالوضع التلقا� وضع السكون
تنبيه الستبدال

الفلرت
تنبيه إلعادة
تعبئة املياه

تنبيه لتنظيف
الفلرت األويل

/ PM2.5 شاشة من 3 أرقام لـ
/ (IAI) مؤرش مسببات الحساسية يف الداخل

مستوى الرطوبة
PM2.5 مؤرشWiFi مؤرش

رسعة املروحة الطاقة
الوضع
التلقا�

إعداد الرطوبة
املؤقّت/إعادة

Ãالتعي
تشغيل/إيقاف

تشغيل وضع 2 يف 1

افتح التطبيق وانقر فوق "توصيل جهاز جديد" أو اضغط عىل زر "+" لتوصيل جهازك. يرجى 
اتباع الخطوات املتوفرة يف التطبيق.

Íكنك استخدام التطبيق للتحّكم بجهاز تنقية الهواء والتحقق من جودة الهواء. تنزيل تطبيق 
Philips وتثبيته

التحكم

الشاشة

قفل
األطفال

الضغط باستمرار ملدة 3 ثواٍن

مؤرش مسببات
الحساسية يف الداخل

مؤرش مسببات الحساسية من 1 إىل 12، حيث يش� الرقم 1 
إىل أفضل جودة هواء

حلقة
جودة الهواء

رديء جداًرديءجيد معتدل

اضغط باستمرار ملدة 3 ثواٍن: يتم تبديل العرض بPM2.5 Ã / مؤرش مسببات 
الحساسية يف الداخل (IAI) / مستوى الرطوبة الحايل

ضوء خافت

الصيانة

قم بإزالة الرتسبات الكلسية من الفتيل بواسطة املياه والخل األبيض أو حمض
السيرتيك، ثم شطّفه باملياه وجففه بواسطة الهواء.

اضغط عىل        ملدة 3 ثواٍن إلعادة التعي� بعد التنظيف أو استبدال امللحق!

قد تصدر رائحة من الفلرت بعد استخدامه لفرتة محددة بسبب امتصاص 
الهواء الداخيل. أزِل الفلرت وضعه يف مكان يتميّز بتهوية مناسبة وتحت 

أشعة الشمس املبارشة لعدة ساعات. أِعد تركيبه ثم حاول استخدامه من 
جديد. إذا استمرت الرائحة، ف�جى استبدال الفلرت.
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