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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 let water or any 

other liquid or flammable 
detergent enter the 
appliance to avoid electric 
shock and/or a fire 
hazard.

• 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 plug, the power 
cord, or the appliance 
itself is damaged.

• 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, e.g. by placing 
items on the air outlet or 
in front of the air inlet.
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• Make sure that foreign 
objects do not fall into the 
appliance through the air 
outlet.

• Standard WiFi interface 
based on 802.11b/g/n at 
2.4 GHz with a maximum 
output power of 31.62 mW 
EIRP.

Caution
• This appliance is not 

a substitute for proper 
ventilation, regular 
vacuum cleaning, or use 
of an extractor hood or 
fan while cooking.

• If the power socket used 
to power the appliance 
has poor connections, 
the plug of the appliance 
becomes hot. Make 
sure that you plug the 
appliance into a properly 
connected power socket.

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

• Leave at least 20cm free 
space behind and on both 
sides of the appliance 
and leave at least 30cm 
free space above the 
appliance.

• Do not place anything on 
top of the appliance.

• Do not sit or stand on 
the appliance. Sitting or 
standing on the appliance 
may lead to potential 
injury.

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

• Make sure all filters 
are properly installed 
before you switch on 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 inreversible 
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.
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• To prevent interference, 
place the appliance at 
least 2 meters away from 
electrical appliances that 
use airborne radio waves 
such as TVs, radios, and 
radio-controlled clocks.

• 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.

• 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.

• If you need to move the 
appliance, disconnect the 
appliance from the power 
supply first.

• Do not move the 
appliance by pulling its 
power cord.

• Always lift or move the 
appliance by the handle 
on top of the appliance.

• 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 unplug the 
appliance after use 
and before cleaning 
or carrying out other 
maintenance.

• Do not use the appliance 
in a room with major 
temperature changes, 
as this may cause 
condensation inside the 
appliance.
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3 Getting started

Installing filters

Note

 • Make sure the air purifier is unplugged 
from the electrical outlet before 
installing the filters.

 • Make sure that the side with the tag is 
pointing towards you when installing 
the filter.

1 Pull the bottom part of the front 
panel to remove it from the 
appliance (fig.c).

2 Press the two clips down and pull 
the pre-filter towards you (fig.d).

3 Remove all filters (fig.e).

4 Remove all packaging materials of 
the air purification filters (fig.f).

5 Put the unpacked air purification 
filters back into the appliance 
(fig.g).

6 Put the pre-filter back into the 
appliance (fig.h).

Note

 • Make sure that all hooks of the pre-
filter are properly attached to the 
purifier.

7 To reattach the front panel, mount 
the panel onto the top of the 
appliance first (1). Then, gently push 
the panel against the body of the 
appliance (2) (fig.i).

8 Wash your hands thoroughly after 
installing filters.

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 (fig.a)

A Control panel

B Air quality light

C Air quality sensors

D
NanoProtect filter HEPA Series 3 * 
(FY3433)

E NanoProtect filter AC* (FY3432)

F Pre-filter

G Front panel

Controls overview (fig.b)

H On/Off button

I Light on/off button

J Auto mode button

K Display screen

L Fan speed button

M Timer button

N Reset/Child lock button

*  Hereinafter referred to as air 
purification filter
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Note

 • This instruction is only valid when 
the air purifier is being set up for the 
first time. If the network has changed 
or the setup needs to be performed 
again, consult section "Setting up the 
Wi-Fi connection when the network 
has changed" on page 6.

 • If you want to connect more than one 
air purifier to your smart device, you 
have to do this successively. Complete 
the set up of one air purifier before you 
turn on the other air purifier.

 • Make sure that the distance between 
your mobile device and the air 
purifier is less than 10 m without any 
obstructions.

 • This app supports the latest versions 
of Android and iOS. Please check  
www.philips.com/purifier-compatibility 
for the latest update of supported 
operating systems and devices.

Setting up the Wi-Fi connection 
when the network has changed

Note

 • This applies when the default network 
to which your purifier is connected has 
changed.

1 Put the plug of the air purifier in the 
power socket and touch  to turn 
on the air purifier.

2 Touch  and  simultaneously for 
3 seconds until you hear a beep.

 » The air purifier goes to pairing 
mode.

 » The Wi-Fi indicator  blinks 
orange.

3 Follow the steps 4-5 in "Setting up 
the Wi-Fi connection for the first 
time" section.

Setting up the Wi-Fi 
connection for the first 
time
1 Download and install the 'Air 

Matters' app from the App Store or 
Google Play.

2 Put the plug of the air purifier in the 
power socket and touch  to turn 
on the air purifier.

 » The Wi-Fi indicator  blinks 
orange for the first time.

3 Make sure that your mobile device 
is successfully connected to your 
Wi-Fi network. 

4 Launch the 'Air Matters' app and 
follow the onscreen instructions 
to connect the air purifier to your 
network.

5 After the successful pairing and  
connection, the Wi-Fi indicator 

 will light up white. If pairing 
is not successful, consult the 
troubleshooting section, or the 
help section in the 'Air Matters' 
app for extensive and up-to-date 
troubleshooting tips.



7EN

E
n

g
li

s
h

Note

 • After the appliance is switched off by 
the on/off button , if the plug is still 
in the power socket, the appliance will 
operate under the previous settings 
when it is switched on again.

Changing the Auto mode 
setting
You can choose the Pollution mode 
(  ), the Allergen mode (  ) and the 
Bacteria/Virus mode (  ).

Pollution mode
The specially designed pollution 
mode can effectively remove airborne 
pollutants such as pm2.5.

• Touch the Auto mode button  to 
select the Pollution mode (fig.l).

 » Auto(A) and  display on the 
screen.

Allergen mode
The specially designed allergen mode 
can effectively remove common 
allergens such as pollen and pet 
dander.

• Touch the Auto mode button  to 
select the Allergen mode (fig.m).

 » Auto(A) and  display on the 
screen.

4 Using the 
appliance

Understanding the air 
quality light

PM2.5 
level

Air quality 
light color

Air quality 
level

≤35 Blue Good

36-55 Blue-Purple Fair

56-115 Purple-Red Poor

>115 Red Very poor

The air quality light automatically goes 
on when the appliance is switched on, 
and lights up all colors in sequence. 
In a short time the air quality sensors 
select the color that corresponds to the 
ambient air quality.

Switching on and off

1 Put the plug of the appliance in the 
power socket.

2 Touch  to switch on the 
appliance (fig.j).

 » The appliance operates under 
the auto mode by default.

 » After measuring the air quality 
for a short time, the air quality 
sensor automatically selects the 
color of the air quality light.

 » After measuring the particle 
matters in the air, the  
icon and the PM2.5 level are 
displayed on the screen (fig.k).

3 Touch and hold  for 3 seconds to 
switch off the appliance.
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Bacteria/Virus mode
The specially designed bacteria&virus 
mode can effectively remove bacteria 
& viruses such as staphylococcus albsp  
and H1N1.

• Touch the Auto mode button  
to select the Bacteria&Virus mode 
(fig.n).

 » Auto(A) and  display on the 
screen.

Changing the fan speed
There are several fan speeds available. 
You can choose the sleep mode (  ), 
turbo mode (  ) and speed 1, 2, or 3.

Sleep (SL)
In sleep mode, the appliance operates 
quietly under speed 1. One minute into 
the sleep mode, the power and light 
on/off indicators are dimmed, and all 
the other lights are off.

• Touch the fan speed button  to 
select the sleep mode (  ) (fig.o).

Manual

• Touch the fan speed button  
repeatedly to select the fan speed 
you need (fig.p).

Turbo (t)
In turbo mode, the appliance operates 
under the highest speed.

• Touch the fan speed button  to 
select the turbo mode (  ) (fig.q).

Setting the timer
With the timer, you can let the 
appliance operate for a set number of 
hours. When the set time has elapsed, 
the appliance will automatically switch 
off.

• Touch the timer button  
repeatedly to choose the number 
of hours you want the appliance to 
operate (fig.r).

 » The timer is available from 1 to 
12 hours.

To deactivate the timer, touch the timer 
button  repeatedly until  displays 
on the screen.

Setting the child lock

1 Touch and hold the child lock 
button  for 3 seconds to activate 
child lock (fig.s).

 »  displays on the screen.

 » When the child lock is on, 
all the other buttons are not 
responsive.

2 Touch and hold the child lock 
button  for 3 seconds again to 
deactivate child lock (fig.t).

 »  disappears from the screen.
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Using the light on/off 
function
With the light on/off button, you can 
switch on or off the air quality light, 
the display screen and the function 
indicators if needed.

1 Touch the light on/off button 
 once, the air quality light, the 

display screen and the function 
indicators will go off. 

2 Touch the light on/off button  
again, all lights will be on again.

Switching the display 
mode
The air purifier has two display modes: 
PM2.5 display mode and Indoor 
Allergen Index (IAI) display. When in 
IAI mode, the display shows a number 
between 1-12 to indicate the level of 
airbone allergens. In PM2.5 mode the 
display shows the particulate matter 2.5 
concentration in the air in µg/m3.

Note

 • The air purifier operates in PM2.5 
display mode by default.

1 Touch the light dimming button 
 for 3 seconds to switch to IAI 

display mode (fig.u).
 » The actual IAI level displays on 

the screen.

2 Touch the light dimming button  
for 3 seconds again to switch back 
to PM2.5 display mode (fig.v).

 » The PM2.5 level displays on the 
screen.

5 Cleaning

Note

 • Always unplug the appliance before 
cleaning.

 • Never immerse the appliance in water 
or any other liquid.

 • Never use abrasive, aggressive, or 
flammable cleaning agents such as 
bleach or alcohol to clean any part of 
the appliance.

 • Only the pre-filter is washable. The air 
purification filter is not washable nor 
vacuum cleanable.

Cleaning schedule
Frequency Cleaning method

When necessary

Wipe the surface 
of the appliance 
with a soft dry 
cloth

When F0 
displays on the 
screen

Clean the pre-
filter

Every two 
months

Clean the air 
quality sensors

Cleaning the body of the 
appliance
Regularly clean the inside and outside 
of the appliance to prevent dust from 
collecting.

1 Wipe away dust with a soft dry cloth 
from the body of the appliance.

2 Clean the air outlet with a soft dry 
cloth.
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Cleaning the pre-filter
Clean the pre-filter when F0 is displayed 
on the screen(fig.{).

1 Pull the bottom part of the front 
panel to remove it from the 
appliance (fig.c).

2 Press the two clips down and pull 
the pre-filter towards you (fig.d).

3 Wash the pre-filter under a running 
tap. If the pre-filter is very dirty, use 
a soft brush to brush away the dust 
(fig.|).

4 Air dry the pre-filter.

Note

 • Make sure that the pre-filter is 
completely dry. If it is still wet, bacteria 
may multiply in it and shorten the 
lifetime of the pre-filter.

5 Put the pre-filter back into the 
appliance (fig.h).

Note

 • Make sure that the side with the two 
clips is pointing towards you, and that 
all hooks of the pre-filter are properly 
attached to the purifier.

6 To reattach the front panel, mount 
the panel onto the top of the 
appliance first (1). Then, gently push 
the panel against the body of the 
appliance (2) (fig.i).

7 Touch and hold the reset button  
for 3 seconds to reset the pre-filter 
cleaning time (fig.}).

Cleaning the air quality 
sensor
Clean the air quality sensor every 
2 months for optimal functioning of the 
purifier. Clean them more frequently 
if you use the purifier in a dusty 
environment.

Note

 • When the humidity level in the 
room is very high, it is possible that 
condensation develops on the air 
quality sensor. As a result, the air 
quality light may indicate that the air 
quality is bad even though it is good. 
In this case you have to clean the 
air quality sensor or use one of the 
manual speed settings.

1 Clean the air quality sensor inlet 
and outlet with a soft brush (fig.w).

2 Open the air quality sensor cover 
(fig.x).

3 Clean the air quality sensor, the 
dust inlet and the dust outlet with 
a lightly moistened cotton swab 
(fig.y).

4 Dry them with a dry cotton swab.

5 Reattach the air quality sensor 
cover (fig.z).
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6 Replacing the 
filter

Understanding the 
healthy air protect lock
This air purifier is equipped with a 
filter replacement indicator to make 
sure that the air purification filter is in 
optimal condition when the air purifier 
is operating. When the filters need to be 
replaced, the filter code displays on the 
screen (see Filter alert chart).

If the filters are not replaced in time, 
the air purifier will stop operating and 
automatically lock to protect the air 
quality in the room. Replace the filters 
as soon as possible according to the 
filter code.

Replacing the filters

Note

 • The air purification filters are not 
washable nor vacuum cleanable.

 • Always turn off the air purifier and 
unplug from the electrical outlet 
before replacing the filters.

 • Do not clean the filters with a vacuum.
 • If the pre-filter is damaged, worn or 

broken, do not use. Visit  
www.philips.com/support or contact 
the Consumer Care Center in your 
country.

Filter alert chart

Filter alert light 
status

Follow this

A3 displays on the 
screen

Replace 
NanoProtect 
filter HEPA Series 
3 (FY3433)

C7 displays on the 
screen

Replace the 
NanoProtect 
filter AC 
(FY3432)

A3 and C7 display 
on the screen 
alternately

Replace both 
filters

1 Take out the used air filters 
according to the filter code 
displayed on the screen. Discard 
used filters (fig.~).

Note

 • Do not touch the pleated filter surface, 
or smell the filter as it has collected 
pollutants from the air.

2 Remove all packaging material of 
the new filters (fig.f).

3 Place the new filters into the 
appliance (fig.g).

4 Put the plug of the appliance in the 
power socket.

5 Touch and hold the reset button 
 for 3 seconds to reset the filter 

lifetime counter (fig.�).

Note

 • Wash your hands after changing the 
filters.
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Note

 • After you have selected the filter code 
of the new filter using the  button, 
if you do not touch any other buttons 
in 10 seconds, the appliance will 
automatically confirm the filter code of 
the new filter.

4 Code (C7) of the Nanoprotect filter 
AC displays on the screen after the 
first filter type has been changed 
(fig.‚).

5 Touch  to select the new filter 
code of the second filter (fig.†).

6 Touch and hold  for 3 seconds 
to confirm the filter code of the 
second filter and exit the filter type 
change mode (fig.‡).

Filter lifetime counter 
reset
After replacing a filter, you need to reset 
the filter lifetime counter manually.  
You can also replace filters even if there 
is no filter replacement code displayed 
on the screen.

1 Touch  and  simultaneously for 
3 seconds to enter the filter force 
reset mode (fig.€).

 » Code (A3) of the NanoProtect 
filter Series 3 displays on the 
screen .

2 Touch and hold  for 3 seconds to 
force reset the filter lifetime of the 
NanoProtect filter Series 3 (fig.�).

3 Code (C7) of the Nanoprotect filter 
AC displays on the screen after the 
lifetime of the NanoProtect filter 
Series 3 filter has been reset (fig.‚).

4 Touch and hold  for 3 seconds to 
force reset the filter lifetime of the 
NanoProtect filter AC and exit the 
filter force reset mode (fig.ƒ).

Filter type change

1 Touch  and  simultaneously for 
3 seconds to enter the filter type 
change mode (fig.€).

 » Code (A3) of the NanoProtect 
filter Series 3 displays on the 
screen.

2 Touch  to select the filter code of 
the new filter you will use (fig.„).

3 Touch and hold  for 3 seconds to 
confirm the filter code of the new 
filter (fig.…).
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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..

 • Check if the front cover is properly installed.
 • The filter replacement code has been displaying on the 

screen but you have not replaced the corresponding filter 
yet. The appliance will be locked if you keep using the 
expired filter. In this case, replace the filter and reset the 
filter lifetime counter.

The appliance 
does not work 
even though it is 
switched on.

 • Check if the packing materials for the fitlers are removed.
 • The appliance is working but the buttons are not 

responsive. Check if the child lock is on.
 • The filter replacement code has been on continuously but 

you have not replaced the corresponding filter, and 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 pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see chapter 
"Cleaning").

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

 • One of the filters has not been placed in the appliance. 
Make sure that all filters are properly installed in the 
following order, starting with the innermost filter:  
1) NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY3432);  
2) NanoProtect filter AC (FY3433); 3) pre-filter.

 • The air quality sensor is wet. The humidity level in your 
room is high and causes condensation. Make sure that the 
air quality sensor is clean and dry (see chapter "Cleaning").

The color of the air 
quality light always 
stays the same.

 • The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor 
(see chapter "Cleaning").
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Problem Possible solution

The appliance 
produces a strange 
smell.

 • 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.

 • However, if the appliance produces a burnt smell even 
if removing filters, contact your Philips dealer or an 
authorized Philips service center.

The appliance is 
extra loud.

 • If the appliance is too loud, you can change the fan speed 
to a lower fan speed level. When using the appliance in a 
bedroom at night, choose the sleep mode.

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

 • Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Plug 
in the appliance, touch  to switch on the appliance, and 
touch and hold the reset button  for 3 seconds.

Error codes "E1", 
or "E2" displays on 
the screen.

 • The appliance has malfunctions. Contact the Consumer 
Care Center in your country.

Which App I should 
download? 

 • Please download and install the 'Air Matters' app from the 
App Store or Google Play.
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Problem Possible solution

The Wi-Fi setup is 
not successful.

 • If the router your purifier is connected to is dual – band 
and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, 
please switch to another band of the same router (2.4GHz) 
and try to pair your purifier again. 5GHz networks are not 
supported. 

 • Web authentication networks are not supported.
 • Check if the purifier is within range of the Wi-Fi router. You 

can try to locate the air purifier closer to the Wi-Fi router.
 • Check if the network name is correct. The network name is 

case-sensitive.
 • Check if the Wi-Fi password is correct. The password is 

case-sensitive.
 • Retry the setup with the instructions in section ‘Set up the 

Wi-Fi connection when the network has changed’.
 • The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic 

or other interferences. Keep the appliance away from other 
electronic devices that may cause interferences.

 • Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure 
to have the airplane mode deactivated when connecting 
to the Wi-Fi network.

 • Consult the help section in the App for extensive and up-
to-date troubleshooting tips.
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9 Notices

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

Compliance with EMF
Koninklijke Philips N.V. manufactures 
and sells many products targeted at 
consumers, which, like any electronic 
apparatus, in general have the ability 
to emit and receive electromagnetic 
signals. 

One of Philips' leading Business 
Principles is to take all necessary health 
and safety measures for our products, 
to comply with all applicable legal 
requirements and to stay well within the 
EMF standards applicable at the time of 
producing the products.

Philips is committed to develop, 
produce and market products that 
cause no adverse health effects. Philips 
confirms that if its products are handled 
properly for their intended use, they 
are safe to use according to scientific 
evidence available today. 

Philips plays an active role in the 
development of international EMF 
and safety standards, enabling Philips 
to anticipate further developments in 
standardization for early integration in 
its products.

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 find its phone number 
in the worldwide guarantee leaflet). If 
there is no Consumer Care Centre 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).



17EN

E
n

g
li

s
h

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.

Software
App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google 
Inc.

This Philips appliance and Air Matters 
app applied multiple open source 
softwares, copies of open source 
software license text used in this 
product can be derived from website: 
www.philips.com/purifier-compatibility.
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1 Penting

Pengaman
Baca petunjuk pengguna ini dengan 
saksama sebelum Anda menggunakan 
alat dan simpanlah sebagai referensi 
nanti.

Bahaya
• Jangan memasukkan 

air atau cairan lain atau 
deterjen yang mudah 
terbakar ke dalam alat 
untuk menghindari 
kejutan listrik dan/atau 
bahaya kebakaran.

• Jangan membersihkan 
alat dengan air, cairan apa 
pun atau deterjen (yang 
mudah terbakar) untuk 
menghindari kejutan 
listrik dan/atau bahaya 
kebakaran.

• Jangan menyemprotkan 
bahan yang mudah 
terbakar seperti 
insektisida atau minyak 
wangi di sekeliling alat.

Peringatan
• Periksa apakah voltase 

pada alat sesuai 
dengan voltase listrik di 
rumah Anda sebelum 
menghubungkan alat.

• Jika kabel listrik rusak, 
Anda harus membawanya 
ke Philips untuk diganti, 
pusat layanan resmi 
Philips atau orang yang 
mempunyai keahlian 
sejenis agar terhindar dari 
bahaya.

• Jangan gunakan alat ini 
jika steker, kabel listrik, 
atau alat ini rusak.

• Alat ini dapat digunakan 
oleh anak-anak di atas 
8 tahun dan orang 
dengan cacat fisik, 
indera atau kecakapan 
mental yang kurang atau 
kurang pengalaman dan 
pengetahuan jika mereka 
diberi pengawasan atau 
petunjuk mengenai cara 
penggunaan alat yang 
aman dan mengerti 
bahayanya. Anak 
dilarang memainkan alat 
ini. Pembersihan dan 
perawatan tidak boleh 
dilakukan oleh anak-anak 
tanpa pengawasan.
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• Jangan menyumbat 
saluran masuk dan 
saluran keluar udara, 
misalnya dengan 
menempatkan benda 
pada jalan keluaran udara 
atau di depan saluran 
masuk udara.

• Pastikan tidak ada benda 
asing yang masuk ke 
dalam alat lewat saluran 
keluar udara.

• Antarmuka WIFI Standar 
berbasis 802.11b/g/n di 
2.4 GHz dengan daya 
output maksimum sebesar 
31.62 mW EIRP.

Perhatian
• Alat ini bukan sebagai 

pengganti ventilasi yang 
baik, penyedot debu 
reguler atau digunakan 
pada tudung ekstraktor 
atau kipas angin selama 
memasak.

• Jika sambungan soket 
daya yang digunakan 
untuk mengalirkan listrik 
ke alat tidak bagus, steker 
alat menjadi panas. 
Pastikan bahwa Anda 
memasukkan steker 
alat ke soket daya yang 
terhubung dengan benar.

• Selalu simpan dan 
gunakan alat pada 
permukaan yang kering, 
stabil, rata dan datar.

• Sisakan ruang kosong 
setidaknya 20 cm di 
belakang dan pada kedua 
sisi alat dan sisakan ruang 
kosong setidaknya 30 cm 
di atas alat.

• Jangan meletakkan apa 
pun di atas alat.

• Jangan duduk atau berdiri 
di atas alat. Duduk atau 
berdiri di atas alat dapat 
menimbulkan potensi 
cedera.

• Jangan letakkan alat 
langsung di bawah 
penyejuk udara untuk 
untuk mencegah 
kondensasi menetes pada 
alat.

• Pastikan semua filter 
sudah dipasang dengan 
benar sebelum Anda 
menghidupkan alat.

• Hanya gunakan filter 
asli Philips yang khusus 
dimaksudkan untuk alat 
ini. Jangan gunakan filter 
lainnya.
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• Jangan gunakan 
alat dekat alat yang 
menggunakan gas, 
perangkat pemanas, atau 
perapian.

• Selalu cabut alat setelah 
digunakan dan sebelum 
membersihkan atau 
melakukan perawatan 
lainnya.

• Jangan gunakan alat di 
ruangan yang perubahan 
suhunya besar, karena hal 
ini dapat menyebabkan 
pengembunan di dalam 
alat.

• Untuk mencegah 
interferensi, tempatkan 
alat pada jarak sedikitnya 
2 meter dari peralatan 
listrik yang menggunakan 
gelombang radio lewat 
udara, seperti TV, radio, 
dan jam yang dikontrol 
melalui gelombang radio.

• Alat ini hanya untuk 
penggunaan rumah-
tangga pada kondisi 
pengoperasian normal.

• Jangan gunakan alat di 
lingkungan yang basah 
atau di lingkungan yang 
suhu sekitarnya tinggi, 
seperti di kamar mandi, 
toilet, atau dapur.

• Pembakaran filter dapat 
menyebabkan bahaya 
kepada manusia dan/
atau membahayakan 
orang lain. Jangan 
menggunakan filter 
sebagai bahan bakar atau 
tujuan serupa lainnya.

• Hindari alat terbentur 
(terutama di saluran 
masuk udara dan saluran 
keluar udara) oleh benda 
keras.

• Selalu angkat atau 
pindahkan alat 
menggunakan gagang di 
bagian atas alat.

• Jangan masukkan jari 
Anda atau benda ke 
dalam keluaran udara 
atau masukan udara 
untuk mencegah cedera 
fisik atau kegagalan fungsi 
pada alat.

• Jangan gunakan alat 
ini bila Anda sudah 
menggunakan obat 
nyamuk jenis-asap dalam 
ruangan atau di tempat 
yang terdapat residu 
minyak, dupa bakar, atau 
uap kimia.
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2 Alat pemurni 
udara Anda

Selamat atas pembelian Anda dan 
selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan sepenuhnya 
dukungan yang ditawarkan Philips, 
daftarkan produk Anda di  
www.Philips.com/welcome.

Tinjauan umum produk 
(gbr.a)

A Panel kontrol

B Lampu kualitas udara

C Sensor kualitas udara

D
Filter NanoProtect HEPA Seri 3 * 
(FY3433)

E Filter NanoProtect AC* (FY3432)

F Pra-filter

G Panel depan

Tinjauan umum kontrol 
(gbr.b)

H Tombol On/Off

I Tombol on/off lampu

J Tombol mode otomatis

K Layar tampilan

L Tombol kecepatan kipas

M Tombol Timer

N Tombol Atur Ulang/Kunci Anak

• Alat ini tidak 
menghilangkan karbon 
monoksida (CO) atau 
radon (Rn). Alat ini tidak 
dapat digunakan sebagai 
perangkat pengaman jika 
terjadi kecelakaan pada 
proses pembakaran dan 
bahan kimia berbahaya.

• Jika Anda perlu 
memindah alat, lepaskan 
alat dari catu daya 
terlebih dahulu.

• Jangan memindahkan 
alat dengan menarik 
kabel dayanya.

*  Selanjutnya disebut sebagai filter 
pemurni udara
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Mengatur koneksi Wi-Fi 
untuk pertama kali
1 Unduh dan instal aplikasi 'Air 

Matters' dari App Store atau 
Google Play.

2 Colokkan pemurni udara ke 
stopkontak listrik dan sentuh  
untuk mengaktifkan pemurni udara.

 » Indikator Wi-Fi akan  berkedip 
warna oranye untuk pertama kali.

3 Pastikan perangkat seluler Anda 
berhasil terhubung ke jaringan Wi-
Fi Anda. 

4 Buka aplikasi 'Air Matters' dan 
ikuti petunjuk di layar untuk 
menghubungkan pemurni udara ke 
jaringan Anda.

5 Setelah pemasangan dan koneksi 
yang berhasil, indikator Wi-Fi  
akan menyala warna putih. Jika 
pemasangan tidak berhasil, lihat 
bagian pemecahan masalah, atau 
bagian bantuan pada aplikasi 'Air 
Matters' untuk kiat pemecahan 
masalah yang ekstensif dan terbaru.

3 Memulai

Memasang filter

Catatan

 • Pastikan alat pemurni udara telah 
dicabut dari stopkontak listrik sebelum 
memasang filter.

 • Pastikan bahwa sisi yang ada tag 
mengarah ke Anda saat memasang 
filter.

1 Tarik bagian bawah panel depan 
untuk melepaskannya dari alat 
(gbr.c).

2 Tekan dua klip ke bawah dan tarik 
pra-filter ke arah Anda (gbr.d).

3 Lepaskan semua filter (gbr.e).

4 Lepaskan semua bahan kemasan 
filter pemurni udara (gbr.f).

5 Pasang filter pemurni udara yang 
sudah dibuka dari kemasannya 
pada alat (gbr.g).

6 Pasang kembali pra-filter ke dalam 
alat (gbr.h).

Catatan

 • Pastikan semua kaitan pra-filter 
terpasang dengan benar pada 
pemurni udara.

7 Untuk memasang kembali panel 
depan, pasang panel ke bagian atas 
alat terlebih dahulu (1). Kemudian, 
dorong perlahan panel ke arah 
badan alat (2) (gbr.i).

8 Cuci tangan Anda dengan saksama 
setelah memasang filter.
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4 Menggunakan 
alat

Memahami lampu 
kualitas udara

Tingkat 
PM2.5

Warna 
lampu 
kualitas 
udara

Tingkat 
kualitas 
udara

≤35 Biru Baik

36-55 Biru-Ungu Sedang

56-115 Ungu-Merah Buruk

>115 Merah Sangat 
buruk

Lampu kualitas udara hidup secara 
otomatis saat alat dihidupkan, 
dan semua warna menyala secara 
berurutan. Dalam waktu singkat sensor 
kualitas udara akan memilih warna yang 
sesuai dengan kualitas udara di sekitar.

Menghidupkan dan 
mematikan

1 Colokkan steker alat ke dalam 
stopkontak.

2 Sentuh  untuk menghidupkan 
alat (gbr.j).

 » Alat beroperasi dalam mode 
otomatis secara default.

 » Setelah mengukur kualitas 
udara dalam waktu singkat, 
sensor udara secara otomatis 
akan memilih warna lampu 
untuk kualitas udara.

Catatan

 • Petunjuk ini berlaku hanya jika 
pemurni udara diatur untuk pertama 
kalinya. Jika jaringan diubah atau 
pengaturan harus dilakukan kembali, 
lihat bagian “Mengatur koneksi 
Wi-Fi jika jaringan diubah” pada 
halaman 25.

 • Jika Anda ingin menghubungkan lebih 
dari satu pemurni udara ke perangkat 
pintar Anda, Anda harus melakukan 
ini secara berurutan. Rampungkan 
pengaturan satu pemurni udara 
sebelum mengaktifkan pemurni udara 
lain.

 • Pastikan jarak antara perangkat seluler 
Anda dengan pemurni udara kurang 
dari 10 m tanpa penghalang apapun.

 • Aplikasi ini mendukung versi terbaru 
Android dan iOS. Lihat  
www.philips.com/purifier-compatibility 
untuk info terbaru sistem operasi dan 
perangkat yang didukung.

Mengatur koneksi Wi-Fi jika 
jaringan diubah

Catatan

 • Ini berlaku jika jaringan default yang 
terhubung dengan pemurni udara 
diubah.

1 Colokkan pemurni udara ke 
stopkontak listrik dan sentuh  
untuk mengaktifkan pemurni udara.

2 Sentuh  dan  secara 
bersamaan selama 3 detik hingga 
terdengar bunyi bip.

 » Pemurni udara akan berada 
pada mode pemasangan.

 » Indikator Wi-Fi akan  
berkedip warna oranye.

3 Ikuti langkah 4-5 pada bagian 
"Mengatur koneksi Wi-Fi untuk 
pertama kali".
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 » Setelah mengukur jumlah 
partikel di udara, ikon  dan 
tingkat PM2.5 akan ditampilkan 
pada layar (gbr.k).

3 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk mematikan alat.

Catatan

 • Setelah alat dimatikan menggunakan 
tombol on/off , jika steker masih 
tersambung ke stopkontak, alat akan 
terus beroperasi sesuai penyetelan 
sebelumnya jika alat dihidupkan 
kembali.

Mengubah setelan mode 
Otomatis
Anda dapat memilih mode Polusi 
(  ), mode Alergen (  ), dan mode 
Bakteri/Virus (  ).

Mode Polusi
Mode polusi yang didesain secara 
khusus ini dapat menghilangkan 
polutan udara seperti pm2,5 secara 
efektif.

• Sentuh tombol mode Otomatis  
untuk memilih mode Polusi (gbr.l).

 » Otomatis(A) dan  akan 
terlihat di layar.

Mode alergen
Mode alergen yang didesain secara 
khusus ini dapat menghilangkan 
alergen umum secara efektif seperti 
serbuk sari dan rontokan kulit kering 
hewan.

• Sentuh tombol mode Otomatis 
 untuk memilih mode Alergen 

(gbr.m).

 » Otomatis(A) dan  akan 
terlihat di layar.

Mode Bakteri/Virus
Mode bakteri&virus yang didesain 
secara khusus ini dapat secara efektif 
menghilangkan bakteri & virus seperti 
staphylococcus albsp dan H1N1.

• Sentuh tombol mode Otomatis  
untuk memilih mode Bakteri&Virus 
(gbr.n).

 » Otomatis(A) dan  akan 
terlihat di layar.

Mengubah kecepatan 
kipas
Ada beberapa kecepatan kipas. Anda 
dapat memilih mode tidur (  ), mode 
turbo(  ), dan kecepatan 1, 2, atau 3.

Tidur (SL)
Dalam mode tidur, alat beroperasi 
dengan senyap pada kecepatan 1. Satu 
menit menuju mode tidur, indikator 
daya dan lampu on/off meredup, dan 
semua lampu lain akan mati.

• Tekan tombol kecepatan kipas  
untuk memilih mode tidur (  ) 
(gbr.o).
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Manual
• Sentuh tombol kecepatan kipas 

 secara berulang untuk memilih 
kecepatan kipas yang Anda perlukan 
(gbr.p).

Turbo (t)
Dalam mode turbo, alat beroperasi 
pada kecepatan tertinggi.

• Sentuh tombol kecepatan kipas 

 untuk memilih mode turbo (  ) 
(gbr.q).

Menyetel timer
Dengan timer, Anda dapat membiarkan 
alat beroperasi selama jam yang 
ditetapkan. Setelah waktu yang 
ditetapkan berlalu, alat secara otomatis 
dimatikan.

• Sentuh tombol timer  secara 
berulang untuk memilih durasi 
beroperasinya alat (gbr.r).

 » Timer tersedia dari 1 hingga 
12 jam.

Untuk menonaktifkan timer, sentuh 
tombol timer  secara berulang hingga 

 ditampilkan pada layar.

Menyetel kunci anak

1 Sentuh dan tahan tombol kunci 
anak  selama 3 detik untuk 
mengaktifkan kunci anak (gbr.s).

 »  akan terlihat di layar.

 » Saat kunci anak aktif, semua 
tombol lain tidak akan 
merespons.

2 Sentuh dan tahan tombol kunci 
anak  selama 3 detik lagi untuk 
menonaktifkan kunci anak (gbr.t).

 »  akan hilang dari layar.

Menggunakan fungsi on/
off lampu
Dengan tombol on/off lampu, Anda bisa 
menghidupkan atau mematikan lampu 
kualitas udara, layar tampilan, dan 
indikator fungsi bila diperlukan.

1 Sentuh tombol on/off lampu  
sekali, lampu kualitas udara, layar 
tampilan, dan indikator fungsi akan 
padam. 

2 Sentuh tombol on/off lampu  lagi, 
semua lampu akan menyala lagi.

Beralih mode tampilan
Pemurni udara memiliki dua mode 
tampilan: mode tampilan PM2.5 
dan tampilan Indeks Alergen Dalam 
Ruangan (Indoor Allergen Index/
IAI). Saat dalam mode IAI, layar akan 
menunjukkan nomor antara 1-12 untuk 
mengindikasikan tingkat alergen di 
udara. Dalam mode PM2.5, layar akan 
menampilkan konsentrasi partikulat 2,5 
di udara dalam µg/m3.

Catatan

 • Pemurni udara beroperasi dalam 
mode tampilan PM2.5 secara default.

1 Sentuh tombol peredup lampu  
selama 3 detik untuk beralih ke 
mode tampilan IAI (gbr.u).

 » Tingkat IAI yang aktual akan 
ditampilkan pada layar.

2 Sentuh tombol peredup lampu  
selama 3 detik lagi untuk beralih 
kembali ke mode tampilan PM2.5 
(gbr.v).

 » Tingkat PM2.5 akan ditampilkan 
pada layar.
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2 Bersihkan saluran keluar udara 
menggunakan kain lembut dan 
kering.

Membersihkan sensor 
kualitas udara
Bersihkan sensor kualitas udara setiap 
2 bulan agar alat pemurni berfungsi 
secara optimal. Bersihkan lebih sering 
jika Anda menggunakan alat pemurni 
udara di lingkungan yang berdebu.

Catatan

 • Bila tingkat kelembapan dalam 
ruangan sangat tinggi, maka bisa 
terjadi kondensasi pada sensor 
kualitas udara. Akibatnya, lampu 
kualitas udara mungkin menandakan 
bahwa kualitas udara buruk sekalipun 
kualitas udara tersebut baik. Dalam hal 
ini Anda harus membersihkan sensor 
kualitas udara atau menggunakan 
salah satu setelan kecepatan manual.

1 Bersihkan saluran masuk dan 
saluran keluar sensor kualitas udara 
dengan sikat lembut (gbr.w).

2 Buka penutup sensor kualitas udara 
(gbr.x).

3 Bersihkan sensor kualitas udara, 
saluran masuk debu, dan saluran 
keluar debu dengan kapas 
pembersih lembap (gbr.y).

4 Keringkan dengan kapas telinga 
yang kering.

5 Pasang kembali penutup sensor 
kualitas udara (gbr.z).

5 Membersihkan

Catatan

 • Selalu cabut alat dari stopkontak 
sebelum membersihkannya.

 • Jangan celupkan alat ke dalam air atau 
cairan lainnya.

 • Jangan sekali-kali menggunakan 
bahan pembersih yang abrasif, agresif, 
atau yang mudah terbakar seperti 
bahan pemutih atau alkohol untuk 
membersihkan bagian apa pun pada 
alat.

 • Hanya pra-filter yang dapat dicuci. 
Filter pemurni udara tidak dapat dicuci 
atau dibersihkan dengan penyedot 
debu.

Jadwal membersihkan

Frekuensi
Metode 
membersihkan

Bila perlu
Seka permukaan 
alat dengan kain 
kering yang halus

Saat F0 
ditampilkan di 
layar

Membersihkan 
pra-filter

Setiap dua bulan
Membersihkan 
sensor kualitas 
udara

Membersihkan badan 
alat
Secara teratur bersihkan bagian dalam 
dan bagian luar alat untuk mencegah 
menumpuknya debu.

1 Seka debu dengan kain kering yang 
halus dari bagian badan alat.
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Membersihkan pra-filter
Bersihkan pra-filter bila F0 terlihat di 
layar (gbr.{).

1 Tarik bagian bawah panel depan 
untuk melepaskannya dari alat 
(gbr.c).

2 Tekan dua klip ke bawah dan tarik 
pra-filter ke arah Anda (gbr.d).

3 Cuci pra-filter di bawah air keran 
mengalir. Jika pra-filter sangat kotor, 
gunakan sikat halus untuk menyikat 
debu hingga bersih (gbr.|).

4 Angin-anginkan pra-filter hingga 
kering.

Catatan

 • Pastikan bahwa pra-filter benar-benar 
kering. Jika masih basah, bakteri bisa 
berkembang-biak di dalamnya dan 
memperpendek masa pakai pra-filter.

5 Pasang kembali pra-filter ke dalam 
alat (gbr.h).

Catatan

 • Pastikan bahwa sisi yang ada dua klip 
mengarah ke Anda, dan bahwa semua 
kait pra-filter telah dipasang dengan 
benar ke alat pemurni.

6 Untuk memasang kembali panel 
depan, pasang panel ke bagian atas 
alat terlebih dahulu (1). Kemudian, 
dorong perlahan panel ke arah 
badan alat (2) (gbr.i).

7 Sentuh dan tahan tombol reset 
 selama 3 detik untuk mengatur 

ulang waktu pembersihan pra-filter 
(gbr.}).

6 Mengganti pra 
filter

Memahami kunci 
perlindungan udara 
sehat
Alat pemurni udara ini dilengkapi 
dengan indikator penggantian filter 
untuk memastikan bahwa filter pemurni 
udara selalu dalam kondisi optimal 
selama alat beroperasi. Jika filter perlu 
diganti, kode filter akan ditampilkan di 
layar (lihat Bagan peringatan filter).

Jika filter tidak diganti tepat waktu, 
pemurni udara akan berhenti 
beroperasi dan secara otomatis terkunci 
untuk melindungi kualitas udara di 
ruangan. Ganti filter sesegera mungkin 
sesuai kode filter.

Mengganti filter

Catatan

 • Filter alat pemurni udara tidak dapat 
dicuci atau pun dibersihkan dengan 
penyedot debu.

 • Selalu matikan alat pemurni udara dan 
cabut dari stopkontak listrik sebelum 
mengganti filter.

 • Jangan bersihkan filter dengan 
penyedot debu.

 • Jika pra-filter rusak, aus, atau patah, 
jangan digunakan. Kunjungi  
www.philips.com/support atau 
hubungi Pusat Layanan Pelanggan di 
negara Anda.
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Mengatur ulang 
penghitung masa pakai 
filter
Setelah mengganti filter, Anda harus 
mengatur ulang penghitung masa pakai 
filter secara manual.  
Anda juga dapat mengganti filter 
meskipun tidak terdapat kode 
penggantian filter yang ditampilkan di 
layar.

1 Sentuh  dan  secara 
bersamaan selama 3 detik untuk 
memasuki mode atur-ulang paksa 
filter (gbr.€).

 » Kode (A3) dari filter 
NanoProtect Seri 3 akan 
ditampilkan di layar.

2 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk memaksa pengaturan-ulang 
masa pakai filter NanoProtect Seri 3 
(gbr.�).

3 Kode (C7) dari filter Nanoprotect AC 
akan ditampilkan pada layar setelah 
masa pakai filter NanoProtect Seri 3 
diatur ulang (gbr.‚).

4 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk memaksa pengaturan-ulang 
masa pakai filter NanoProtect AC 
dan keluar dari mode atur-ulang 
paksa filter (gbr.ƒ).

Bagan peringatan filter

Status lampu 
tanda filter

Ikuti ini

A3 ditampilkan 
pada layar

Mengganti filter 
NanoProtect 
HEPA Seri 3 
(FY3433)

C7 ditampilkan 
pada layar

Mengganti filter 
NanoProtect AC 
(FY3432)

A3 dan C7 tampil 
di layar secara 
bergantian

Mengganti 
kedua filter

1 Keluarkan filter udara bekas 
berdasarkan kode filter yang 
ditampilkan pada layar. Buang filter 
bekas (gbr.~).

Catatan

 • Jangan menyentuh permukaan filter 
yang terlipat, atau mengendus filter 
karena filter berisi polutan dari udara.

2 Lepaskan semua bahan kemasan 
filter baru (gbr.f).

3 Pasang filter baru ke dalam alat 
(gbr.g).

4 Colokkan steker alat ke dalam 
stopkontak.

5 Sentuh dan tahan tombol reset 
 selama 3 detik untuk mengatur 

ulang penghitung masa pakai filter 
(gbr.�).

Catatan

 • Cuci tangan Anda setelah mengganti 
filter.
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Perubahan jenis filter

1 Sentuh  dan  secara 
bersamaan selama 3 detik untuk 
memasuki mode ganti jenis filter 
(gbr.€).

 » Kode (A3) dari filter 
NanoProtect Seri 3 akan 
ditampilkan di layar.

2 Sentuh  untuk memilih kode filter 
baru yang akan Anda gunakan  
(gbr.„).

3 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk mengonfirmasikan kode filter 
dari filter baru (gbr.…).

Catatan

 • Setelah memilih kode filter dari 
filter baru menggunakan tombol 
, jika Anda tidak menyentuh tombol 
apa pun selama 10 detik, alat akan 
otomatis mengonfirmasi kode filter 
baru.

4 Kode (C7) dari filter Nanoprotect AC 
akan ditampilkan pada layar setelah 
jenis filter pertama diubah (gbr.‚).

5 Sentuh  untuk memilih kode filter 
baru dari filter kedua (gbr.†).

6 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk mengonfirmasikan kode filter 
dari filter kedua dan keluar dari 
mode ganti jenis filter (gbr.‡).
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7 Troubleshooting

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui dengan alat. Jika Anda 
tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, hubungi Pusat 
Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah Solusi yang memungkinkan

Alat tidak bekerja 
meski telah 
dihubungkan ke 
stopkontak..

 • Periksa apakah penutup depan dipasang dengan benar.
 • Kode penggantian filter sudah ditampilkan di layar namun 

Anda belum mengganti filter tersebut. Alat akan dikunci 
jika Anda terus menggunakan filter yang kedaluwarsa. 
Dalam kasus ini, ganti filter tersebut dan reset masa pakai 
filter.

Alat tidak bekerja 
sekalipun telah 
dihidupkan.

 • Periksa apakah bahan kemasan untuk filter telah dilepas.
 • Alat bekerja namun tombol tidak responsif. Periksa apakah 

kunci anak aktif.
 • Kode penggantian filter terus menerus aktif namun Anda 

belum mengganti filter tersebut, dan alat kini dikunci. 
Dalam kasus ini, ganti filter tersebut dan reset masa pakai 
filter.

Aliran udara 
yang keluar dari 
saluran keluar 
udara jauh lebih 
lemah daripada 
sebelumnya.

 • Pra-filter sudah kotor. Bersihkan pra-filter (lihat bab 
"Membersihkan").

Kualitas udara 
tidak meningkat, 
sekalipun alat 
telah beroperasi 
lama.

 • Salah satu filter belum dipasang dalam alat. Pastikan 
bahwa semua filter telah dipasang dengan benar dalam 
urutan berikut, mulai dari filter paling dalam:  
1) Filter NanoProtect HEPA Seri 3 (FY3432);  
2) Filter NanoProtect AC (FY3433); 3) pra-filter.

 • Sensor kualitas udara basah. Tingkat kelembapan dalam 
ruangan Anda tinggi dan menyebabkan kondensasi. 
Pastikan sensor kualitas udara bersih dan kering (lihat bab 
"Membersihkan").

Warna lampu 
kualitas udara 
selalu sama.

 • Sensor kualitas udara kotor. Bersihkan sensor kualitas 
udara (lihat bab "Membersihkan").
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Masalah Solusi yang memungkinkan

Alat mengeluarkan 
bau aneh.

 • Filter mungkin mengeluarkan bau setelah digunakan 
setelah beberapa lama karena penyerapan gas di dalam 
ruangan. Anda disarankan untuk mengaktifkan kembali 
filter dengan meletakkannya di bawah sinar matahari 
langsung untuk penggunaan berulang. Jika masih tercium 
bau, ganti filter.

 • Namun, jika alat mengeluarkan bau terbakar bahkan 
setelah filter dilepas, hubungi dealer Philips Anda atau 
pusat layanan Philips resmi.

Alat sangat berisik.

 • Jika bunyi alat terlalu berisik, Anda dapat mengubah 
kecepatan kipas ke tingkat kecepatan kipas yang lebih 
rendah. Saat menggunakan alat di kamar pada malam hari, 
pilih mode tidur.

Alat tetap 
menandakan 
bahwa saya 
perlu mengganti 
filter, padahal 
saya sudah 
menggantinya.

 • Mungkin Anda tidak mereset penghitung masa pakai filter. 
Hubungkan steker alat, sentuh  untuk menghidupkan 
alat lalu sentuh dan tahan tombol reset  selama 3 detik.

Kode kesalahan 
"E1" atau "E2" akan 
ditampilkan pada 
layar.

 • Alat mengalami kerusakan. Hubungi Pusat Layanan 
Konsumen di negara Anda.

Aplikasi mana yang 
harus diunduh? 

 • Silakan unduh dan instal aplikasi 'Air Matters' dari App 
Store atau Google Play.
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Masalah Solusi yang memungkinkan

Pengaturan Wi-Fi 
tidak berhasil.

 • Jika router pemurni udara Anda yang terhubung bertipe 
dual-band dan saat ini tidak terhubung ke jaringan 
2.4GHz, harap beralih ke band lain pada router yang sama 
(2.4GHz), lalu coba pasangkan kembali pemurni udara 
Anda. Jaringan 5GHz tidak didukung. 

 • Jaringan autentikasi Web tidak didukung.
 • Periksa apakah pemurni udara berada dalam jangkauan 

router Wi-Fi. Anda dapat meletakkan pemurni udara lebih 
dekat ke router Wi-Fi.

 • Periksa apakah nama jaringan sudah benar. Nama jaringan 
peka dengan huruf besar/kecil.

 • Periksa apakah kata sandi Wi-Fi sudah benar. Kata sandi 
peka dengan huruf besar/kecil.

 • Coba kembali pengaturan menggunakan petunjuk di 
bagian ‘Mengatur koneksi Wi-Fi jika jaringan diubah’.

 • Konektivitas Wi-Fi dapat terpengaruh oleh gangguan 
elektromagnetik dan lainnya. Jauhkan alat dari perangkat 
elektronik lain yang dapat menimbulkan gangguan.

 • Periksa apakah perangkat seluler sedang dalam mode 
pesawat terbang. Pastikan untuk menonaktifkan mode 
pesawat terbang saat menghubungkan alat dengan 
jaringan Wi-Fi.

 • Lihat bagian bantuan di Aplikasi untuk kiat pemecahan 
masalah yang ekstensif dan terbaru.
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9 Pemberitahuan

Medan elektromagnet 
(EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua 
standar dan peraturan yang berlaku 
terkait paparan terhadap medan 
elektromagnet.

Kesesuaian dengan EMF
Koninklijke Philips N.V. memproduksi 
dan menjual berbagai produk yang 
ditargetkan untuk konsumen, seperti 
peralatan elektronik, yang secara umum 
dapat mengirim dan menerima sinyal 
elektromagnetik. 

Salah satu Prinsip Bisnis utama Philips 
adalah mengambil semua tindakan 
kesehatan dan keselamatan yang 
diperlukan bagi berbagai produk kami, 
agar sesuai dengan semua persyaratan 
hukum yang berlaku dan agar tetap 
mematuhi berbagai standar EMF yang 
berlaku pada saat pembuatan produk.

Philips berkomitmen mengembangkan, 
memproduksi, dan memasarkan 
berbagai produk yang tidak 
menimbulkan dampak buruk pada 
kesehatan. Philips memastikan bahwa 
jika produknya ditangani dengan benar 
sesuai tujuan penggunaannya, produk 
tersebut aman digunakan sesuai 
dengan bukti ilmiah yang ada saat ini. 

Philips berperan aktif dalam 
pengembangan berbagai standar 
internasional EMF dan keselamatan, 
yang memungkinkan Philips 
mengantisipasi pengembangan 
standarisasi sehingga dapat 
mengintegrasikannya lebih awal dalam 
produknya.

8 Garansi dan 
servis

Jika Anda memerlukan informasi 
atau jika Anda mengalami masalah, 
harap kunjungi situs web Philips 
di www.philips.com atau hubungi 
Pusat Layanan Konsumen Philips di 
negara Anda (nomor teleponnya bisa 
Anda temukan di pamflet garansi 
internasional). Jika di negara Anda tidak 
terdapat Pusat Layanan Pelanggan, 
kunjungi dealer Philips setempat.

Memesan komponen 
atau aksesori
Jika Anda harus mengganti komponen 
atau ingin membeli komponen 
tambahan, kunjungi dealer Philips Anda 
atau kunjungi www.philips.com/support.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam 
memperoleh komponen tersebut, harap 
hubungi Pusat Layanan Konsumen 
Philips di negara Anda (nomor 
teleponnya bisa Anda temukan di 
pamflet garansi internasional).
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Mendaur ulang
Jangan membuang alat bersama 
limbah rumah tangga biasa jika alat 
sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi 
serahkan ke titik pengumpulan atau 
daur ulang resmi. Dengan melakukan 
hal ini, Anda ikut membantu 
melestarikan lingkungan.

Patuhi peraturan mengenai 
pengumpulan terpisah produk-produk 
elektrik dan elektronik di negara Anda . 
Pembuangan produk secara benar akan 
membantu mencegah dampak negatif 
terhadap lingkungan dan kesehatan 
manusia.

Prngkat Lunak
App Store adalah merek layanan Apple 
Inc.

Google Play adalah merek dagang 
Google Inc.

Alat Philips dan aplikasi Air Matters ini 
diterapkan pada banyak perangkat 
lunak sumber terbuka, salinan teks 
lisensi perangkat lunak sumber terbuka 
yang digunakan dalam produk ini dapat 
diperoleh dari situs Web:  
www.philips.com/purifier-compatibility.
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1 ข้อส�าคญั

ปลอดภยั
โปรดอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอยีดก่อนใช้เครื่อง 
และเกบ็ไว้เพื่ออ้างองิต่อไป

อนัตราย
• ห้ามไม่ให้น�้าหรอืของเหลวอื่นๆ 

หรอืน�้ายาที่ตดิไฟได้เข้าเครื่องเป็น
อนัขาด เพื่อหลกีเลี่ยงไฟฟ้าชอ็ต
และ/หรอืการเกดิเพลงิไหม้

• ห้ามใช้น�้า ของเหลวอื่นๆ หรอื
น�้ายาท�าความสะอาด (ที่ตดิไฟได้) 
ท�าความสะอาดเครื่อง เพื่อหลกีเลี่ยง
ไฟฟ้าชอ็ตและ/หรอืการเกดิเพลงิ
ไหม้

• ห้ามพ่นวสัดทุี่ตดิไฟง่าย เช่น ยาฆ่า
แมลง หรอืน�้าหอมบรเิวณใกล้กบัตวั
เครื่อง

ค�าเตอืน
• ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อตวัเครื่องโปรด

ตรวจสอบแรงดนัไฟที่แสดงบน
ผลติภณัฑ์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้
ภายในบ้านหรอืไม่

• หากสายไฟช�ารดุ คณุต้องให้ช่าง
ผู้ช�านาญของ Philips, ศนูย์บรกิาร
ที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips หรอื
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ด�าเนนิการ
เปลี่ยนให้เพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายที่
อาจเกดิขึ้น

• ห้ามใช้งานเครื่องหากปลั๊กไฟ สาย
ไฟ หรอืตวัเครื่องช�ารดุ

• เดก็อาย ุ8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มี
สภาพร่างกายไม่สมบรูณ์หรอืสภาพ
จติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้
งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการ
ควบคมุดแูลหรอืได้รบัค�าแนะน�าใน
การใช้งานที่ปลอดภยัและเข้าใจถงึ
อนัตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
ห้ามไม่ให้เดก็เล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้
เดก็ท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคมุดแูล

• ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้า
และทางลมออก

• ตรวจดใูห้แน่ใจว่าไม่มวีตัถแุปลก
ปลอมหล่นลงไปในเครื่องผ่านทาง
ลมออก

• อนิเตอร์เฟซ WiFi มาตรฐานตาม 
802.11b/g/n ที่ 2.4 Ghz พร้อม
ก�าลงัเอาต์พตุสงูสดุที่ 31.62 mW 
EIRP

ข้อควรระวงั
• อปุกรณ์นี้ไม่ใช่อปุกรณ์ทดแทน

การถ่ายเทอากาศให้ดขีึ้น การความ
สะอาดด้วยระบบสญุญากาศ หรอื
การใช้พดัลมดดูอากาศขณะปรงุ
อาหาร



39TH

ภ
าษ

าไ
ท

ย

• หากต่อเข้ากบัเต้ารบัที่ใช้ในการจ่าย
ไฟให้เครื่องไว้ไม่ด ีปลั๊กของเครื่อง
จะร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุ
เสยีบปลั๊กเครื่องเข้ากบัเต้ารบัดแีล้ว

• วางและใช้งานอปุกรณ์บนพื้นที่แห้ง 
มั่นคง เรยีบ และมพีื้นผวิในแนว
ราบเสมอกนัเสมอ

• เว้นระยะด้านหลงัและทั้งสองด้าน
ของเครื่องอย่างน้อย 20 ซม. และ
เว้นระยะเหนอืเครื่อง 30 ซม.

• ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนของ
เครื่อง

• ห้ามนั่งหรอืยนืบนเครื่อง การนั่งหรอื
ยนืบนตวัเครื่องอาจน�าไปสู่อาการ
บาดเจบ็ที่อาจเกดิขึ้นได้

• ห้ามวางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรบั
อากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกนัการกลั่นตวั
เป็นหยดน�้าหยดลงบนตวัเครื่อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบแผ่น
กรองทั้งหมดเข้าที่เรยีบร้อยก่อน
ท�าการเปิดสวติช์ใช้งาน

• โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองแท้ของ 
Philips ที่ผลติมาเพื่อใช้งานกบั
เครื่องนี้เท่านั้น ห้ามใช้แผ่นกรอง
อื่น

• การเผาไหม้ของแผ่นกรองอาจ
ท�าให้เกดิอนัตรายต่อชวีติมนษุย์ที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ และ/หรอืเป็น
อนัตรายต่อสิ่งมชีวีติอื่น ห้ามใช้
แผ่นกรองเป็นเชื้อเพลงิหรอืใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ที่คล้ายกนั

• หลกีเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทางลมเข้าและออก) 
ด้วยวตัถทุี่มคีวามแขง็

• ควรยกหรอืเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจบั
ด้ามจบัที่อยู่ด้านบนของตวัเครื่อง

• ห้ามสอดนิ้วของคณุ หรอืวตัถอุื่นๆ 
เข้าไปในทางลมออก หรอืทางลม
เข้า เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ทาง
ร่างกาย หรอืป้องกนัเครื่องขดัข้อง

• ห้ามใช้เครื่องนี้หากคณุมกีารใช้ยา
ไล่แมลงแบบควนัภายในอาคาร 
หรอืห้ามใช้ในสถานทีๆ่   มเีศษ
ตกค้างที่มลีกัษณะเหมอืนน�้ามนั 
บรเิวณที่มกีารจดุธปู หรอืควนัของ
สารเคมี

• ห้ามใช้เครื่องใกล้กบัอปุกรณ์ที่เกี่ยว
กบัก๊าซเชื้อเพลงิ อปุกรณ์ให้ความ
ร้อน หรอืเตาไฟ

• ถอดปลั๊กเครื่องทกุครั้งเมื่อใช้งาน
เสรจ็ และก่อนการท�าความสะอาด
หรอืการบ�ารงุรกัษาอื่นๆ

• ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงของอณุหภมูอิย่างมาก 
เนื่องจากภายในเครื่องอาจก่อให้เกดิ
การกลั่นตวัเป็นหยดน�้าได้

• เพื่อเป็นการป้องกนัการรบกวน ควร
วางเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ใช้คลื่นวทิยทุางอากาศอย่างน้อย 
2 เมตร เช่น โทรทศัน์ วทิย ุและ
นาฬิกาที่ควบคมุด้วยคลื่นวทิยุ



40 TH

*  ในที่นี้เป็นต้นไป จะเรยีกว่าแผ่นกรองเครื่องฟอก
อากาศ

2 เครื่องฟอกอากาศ
ของคณุ

ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา 
และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips

เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ 
Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่  
www.philips.com/welcome

ภาพรวมของผลติภณัฑ์ 
(รปู a)

A แผงควบคมุ

B ไฟแสดงคณุภาพอากาศ

C เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ

D แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซรีี่ส์ 3 * 
(FY3433)

E แผ่นกรอง NanoProtect AC* (FY3432)

F แผ่นกรองชั้นแรก

G แผงด้านหน้า

ภาพรวมการควบคมุ (รปู b)

H ปุ่มเปิด/ปิด

I ปุ่มเปิด/ปิดไฟ

J ปุ่มโหมดอตัโนมตัิ

K จอแสดงผล

L ปุ่มความเรว็พดัลม

M ปุ่มตั้งเวลา

N ปุ่มรเีซต็/ลอ็คกนัเปิด

• เครื่องนี้เหมาะส�าหรบัการใช้งานใน
ครวัเรอืน ภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่ปกตเิท่านั้น

• ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่เปียก
ชื้นหรอืในทีๆ่  มอีณุหภมูสิงู เช่น 
ห้องน�้าหรอืห้องครวั

• เครื่องจะไม่ขจดัคาร์บอนมอนอก
ไซต์ (CO) หรอืเรดอน (Rn) ไม่
ควรใช้เครื่องเป็นอปุกรณ์ความ
ปลอดภยัในกรณทีี่เกดิอบุตัเิหตทุี่มี
ความเกี่ยวข้องกบัการเผาไหม้และ
สารเคมทีี่เป็นอนัตราย

• หากคณุต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง 
โปรดถอดตวัเครื่องออกจากแหล่ง
จ่ายไฟก่อน

• อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องด้วยการดงึสาย
ไฟ
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การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi 
เป็นครั้งแรก
1 ดาวน์โหลดและตดิตั้งแอพ 'Air Matters' จาก 

App Store หรอื Google Play

2 เสยีบปลั๊กของเครื่องฟอกอากาศในช่องเสยีบปลั๊ก
ไฟและแตะที่  เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

 » ไฟแสดงสญัญาณ Wi-Fi  สสี้มจะกะพรบิ
ส�าหรบัการใช้งานครั้งแรก

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอปุกรณ์มอืถอืของคณุเชื่อม
ต่อเข้ากบัเครอืข่าย Wi-Fi ส�าเรจ็ 

4 เปิดแอพ 'Air Matters' แล้วท�าตามค�าแนะน�า
บนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศเข้ากบั
เครอืข่ายของคณุ

5 หลงัจากจบัคู่และเชื่อมต่อส�าเรจ็แล้ว ไฟ
สญัญาณ Wi-Fi  สขีาวจะตดิขึ้น หากจบัคู่
ไม่ส�าเรจ็ ให้ดใูนส่วนแก้ไขปัญหา หรอืส่วน
ให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืในแอพ Air Matters' 
ส�าหรบัค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาล่าสดุและ
ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิ

3 การเริ่มต้นใช้งาน

การตดิตั้งแผ่นกรอง

หมายเหตุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศ
ออกจากเต้าเสยีบก่อนตดิตั้งแผ่นกรอง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มแีทก็หนัเข้าหาคณุใน
ระหว่างตดิตั้งแผ่นกรอง

1 ดงึที่ส่วนล่างของแผงด้านหน้าเพื่อถอดออกจาก
เครื่อง (รปู.c)

2 กดคลปิทั้งสองลง และดงึแผ่นกรองชั้นแรกเข้าหา
ตวั (รปู d)

3 ถอดแผ่นกรองทั้งหมดออก (รปู e)
4 แกะบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดของแผ่นกรองเครื่องฟอก

อากาศ (รปู f)
5 ใส่แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศที่แกะบรรจภุณัฑ์

ออกแล้วกลบัลงไปในตวัเครื่อง (รปู g)
6 ใส่แผ่นกรองชั้นแรกกลบัลงไปในตวัเครื่อง 

(รปู h)

หมายเหตุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอทั้งหมดของแผ่นกรองชั้น
แรกนั้นตดิตั้งเข้ากบัเครื่องฟอกอากาศถกูต้องแล้ว

7 ในการประกอบแผงด้านหน้า ให้ตดิตั้งแผงลง
ด้านบนของตวัเครื่องก่อน (1) จากนั้นจงึค่อยๆ 
กดแผงเข้ากบัตวัเครื่อง (2) (รปู i)

8 ล้างมอืของคณุให้หมดจดหลงัการตดิตั้งแผ่นกรอง
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4 การใช้งาน

ท�าความรู้จกัไฟแสดงคณุภาพ
อากาศ
ระดบั 
PM2.5

สขีองไฟแสดง
คณุภาพอากาศ

ระดบัคณุภาพ
อากาศ

≤35 สนี�้าเงนิ ดี

36-55 น�้าเงนิ-ม่วง ปานกลาง

56-115 ม่วง-แดง ไม่ดี

>115 สแีดง ไม่ดีเป็นอย่างมาก

ไฟแสดงคณุภาพอากาศจะตดิโดยอตัโนมตัเิมื่อเปิด
เครื่อง และไฟทกุสจีะสว่างขึ้นเรยีงตามล�าดบั เมื่อเวลา
ผ่านไปครู่หนึ่ง เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศจะ
เลอืกสทีี่ตรงกบัคณุภาพอากาศแวดล้อม

การเปิดและปิด
1 เสยีบปลั๊กของเครื่องเข้ากบัเต้ารบัไฟ
2 แตะ  เพื่อเปิดเครื่อง (รปู j)

 » เครื่องจะท�างานในโหมดอตัโนมตัติามค่า
เริ่มต้น

 » หลงัจากวดัคุณภาพอากาศอยู่ครู่หนึ่ง 
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศจะเลอืกสี
ของไฟแสดงคณุภาพอากาศโดยอตัโนมตัิ

 » หลงัวดัปรมิาณอนภุาคในอากาศ ไอคอน 
 และระดบั PM2.5 จะแสดงขึ้นบนหน้า

จอ (รปู k)

3 สมัผสั  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ

• หลงัจากปิดเครื่องด้วยปุ่มเปิด/ปิดแล้ว  หากยงั
เสยีบปลั๊กอยู่กบัแหล่งจ่ายไฟ เครื่องจะท�างานตาม
การตั้งค่าก่อนหน้าเมื่อเปิดเครื่องอกีครั้ง

หมายเหตุ

• สามารถใช้งานค�าแนะน�านี้ได้กบัเครื่องฟอกอากาศที่
ตดิตั้งเป็นครั้งแรกเท่านั้น หากเครอืข่ายมกีารเปลี่ยน 
หรอืต้องท�าการตั้งค่าอกีครั้ง ให้ดทูี่ส่วน "การตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเครอืข่ายมกีารเปลี่ยนแปลง" ใน
หน้า 42

• หากคณุต้องการเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศมากกว่า
หนึ่งเครื่องเข้ากบัอปุกรณ์อจัฉรยิะของคณุ คณุต้องท�า
ตามขั้นตอนเหล่านี้ให้ส�าเรจ็ ตั้งค่าเครื่องฟอกอากาศ
เครื่องหนึ่งให้เสรจ็เรยีบร้อยก่อนเปิดเครื่องฟอก
อากาศเครื่องอื่น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอปุกรณ์มอืถอื
ของคณุและเครื่องฟอกอากาศอยู่ต�่ากว่า 10 เมตรโดย
ไม่มสีิ่งกดีขวาง

• แอพนี้รองรบั Android และ iOS เวอร์ชนั
ล่าสดุ โปรดไปที่ www.philips.com/purifier-
compatibility ส�าหรบัการอพัเดทล่าสดุของระบบ
ปฏบิตักิารและอปุกรณ์ที่รองรบั

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเครอื
ข่ายมกีารเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

• สามารถใช้ค�าแนะน�านี้ได้เมื่อเครอืข่ายเริ่มต้นที่
เครื่องฟอกอากาศนี้เชื่อมต่ออยู่มกีารเปลี่ยนแปลง

1 เสยีบปลั๊กของเครื่องฟอกอากาศในช่องเสยีบปลั๊ก
ไฟและแตะที่  เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

2 แตะ  และ  พร้อมกนัเป็นเวลา 3 วนิาที
จนกว่าจะได้ยนิเสยีงบี๊พ

 » เครื่องฟอกอากาศจะเข้าสู่โหมดจบัคู่
 » ไฟแสดงสญัญาณ Wi-Fi  สสี้มจะ

กะพรบิ
3 ท�าตามขั้นตอนที่ 4-5 ในส่วน "การตั้งค่าการ

เชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นครั้งแรก"
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การเปลี่ยนความเรว็พดัลม
มคีวามเรว็พดัลมหลายระดบัให้ใช้งาน คณุสามารถ
เลอืกโหมดสลปี (  ), โหมดเทอร์โบ(  ) และ
ความเรว็ 1, 2 หรอื 3

สลปี (SL)
ในโหมดรอท�างาน เครื่องจะท�างานเงยีบๆ ภาย
ใต้ความเรว็ 1 หนึ่งนาทหีลงัจากเข้าสู่โหมดสลปี 
สญัญาณแสดงการท�างานและการเปิด/ปิดไฟจะหรี่ลง 
และไฟสญัญาณอื่นๆ จะดบั

• แตะที่ปุ่มความเร็วพัดลม  เพื่อเลือกโหมดสลีป 
(  ) (รูป o)

คู่มอื
• แตะที่ปุ่มความเร็วพัดลม  ซ้�าๆ กันเพื่อเลือก

ความเร็วพัดลมที่คุณต้องการ (รูป p)

เทอร์โบ (t)
ในโหมดเทอร์โบ เครื่องจะท�างานด้วยความเรว็สงูสดุ

• แตะที่ปุ่มความเร็วพัดลม  เพื่อเลือกโหมด
เทอร์โบ (  ) (รูป q)

การตั้งค่านาฬิกาตั้งเวลา
คณุสามารถปล่อยให้เครื่องท�างานเป็นระยะเวลาที่ตั้ง
ค่าในหน่วยชั่วโมงได้ ด้วยตวัตั้งเวลา เมื่อพ้นเวลาที่ตั้ง
ไว้ เครื่องจะปิดโดยอตัโนมตัิ
• แตะที่ปุ่มตั้งเวลา  ซ้�าๆ กันเพื่อเลือกจ�านวน

ชั่วโมงที่คุณต้องการให้เครื่องท�างาน (รูป r)
 » สามารถก�าหนดเวลาที่ตั้งได้ตั้งแต่ 1 ถงึ 

12 ชั่วโมง
หากต้องการปิดใช้งานตวัตั้งเวลา ให้สมัผสัปุ่มตั้งเวลา 

 ซ�้าๆ จนกว่า  จะปรากฏบนหน้าจอ

การเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด
อตัโนมตัิ
คณุสามารถเลอืกโหมดป้องกนัมลพษิ (  ), โหมด
ป้องกนัสารก่อภมูแิพ้ (  ) และโหมดป้องกนั
แบคทเีรยี/ไวรสั (  )

โหมดป้องกนัมลพษิ
โหมดป้องกนัมลพษิได้รบัการออกแบบมาเป็นพเิศษ 
เพื่อให้สามารถขจดัสารก่อมลพษิในอากาศทั่วไป เช่น 
PM2.5 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
• แตะที่ปุ่มโหมดอัตโนมัติ  เพื่อเลือกโหมด

ป้องกันสารก่อภูมิแพ้ (รูป l)
 » Auto(A) และ  แสดงขึ้นบนหน้าจอ

โหมดป้องกนัสารก่อภมูแิพ้
โหมดป้องกนัสารก่อภมูแิพ้ได้รบัการออกแบบมา
เป็นพเิศษ เพื่อให้สามารถขจดัสารก่อภมูแิพ้ทั่วไป 
เช่น เกสรและสะเกด็ผวิหนงัของสตัว์เลี้ยง ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ
• แตะที่ปุ่มโหมดอัตโนมัติ  เพื่อเลือกโหมด

ป้องกันสารก่อภูมิแพ้ (รูป m)
 » Auto(A) และ  แสดงขึ้นบนหน้าจอ

โหมดป้องกนัแบคทเีรยี/ไวรสั
โหมดป้องกนัแบคทเีรยี/ไวรสัได้รบัการออกแบบมา
เป็นพเิศษ เพื่อให้สามารถขจดัแบคทเีรยีและไวรสั 
เช่น Staphylococcus Albsp และ H1N1 ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

• สัมผัสปุ่มโหมดอัตโนมัติ  เพื่อเลือกโหมด
ป้องกันแบคทีเรีย/ไวรัส (รูป n)

 » Auto(A) และ  แสดงขึ้นบนหน้าจอ
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การตั้งค่าการลอ็คกนัเปิด
1 แตะที่ปุ่มลอ็คกนัเปิด  ค้างไว้เป็นเวลา 3 

วนิาทเีพื่อเปิดใช้งานการลอ็คกนัเปิด (รปู s)
 »  แสดงขึ้นบนหน้าจอ
 » เมื่อเปิดระบบป้องกนัเดก็อยู่ ปุ่มอื่นๆ 

ทั้งหมดจะไม่ตอบสนอง

2 แตะที่ปุ่มลอ็คกนัเปิด  ค้างไว้เป็นเวลา 3 
วนิาทอีกีครั้งเพื่อปิดใช้งานการลอ็คกนัเปิด 
(รปู t)

 »  หายไปจากหน้าจอ

การใช้ฟังก์ชนัเปิด/ปิดไฟ
ด้วยปุ่มเปิด/ปิดไฟ คณุจะสามารถเปิดหรอืปิดไฟแสดง
คณุภาพอากาศ หน้าจอแสดงผล และสญัญาณแสดง
ฟังก์ชนัได้ หากจ�าเป็น

1 แตะที่ปุ่มเปิด/ปิดไฟ  หนึ่งครั้ง ไฟแสดง
คณุภาพอากาศ หน้าจอแสดงผล และสญัญาณ
ไฟแสดงฟังก์ชนัจะดบัลง 

2 แตะที่ปุ่มเปิด/ปิดไฟ  อกีครั้ง แล้วไฟทกุดวง
จะตดิขึ้น

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
เครื่องฟอกอากาศมโีหมดการแสดงผล 2 แบบ: โหมด
แสดงผล PM2.5 และโหมดแสดงผลดชันสีารก่อ
ภมูแิพ้ในอาคาร (IAI) เมื่ออยู่ในโหมด IAI หน้าจอจะ
แสดงตวัเลขระหว่าง 1-12 เพื่อระบถุงึระดบัของสาร
ก่อภมูแิพ้ที่อยู่ในอากาศ ในโหมด PM2.5 หน้าจอจะ
แสดงความหนาแน่นของอนภุาค 2.5 ในอากาศใน
หน่วย µg/m3

หมายเหตุ

• เครื่องฟอกอากาศท�างานในโหมดแสดงผล PM2.5 
ตามค่าเริ่มต้น

1 แตะที่ปุ่มหรี่ไฟ  เป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อสลบั
ไปยงัโหมดแสดงผล IAI (รปู u)

 » ระดบั IAI จรงิแสดงขึ้นบนหน้าจอ

2 แตะที่ปุ่มหรี่ไฟ  เป็นเวลา 3 วนิาทอีกีครั้งเพื่อ
กลบัไปยงัโหมดแสดงผล PM2.5 (รปู v)

 » ระดบั PM2.5 แสดงขึ้นบนหน้าจอ
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5 การท�าความสะอาด

หมายเหตุ

• ถอดปลั๊กทกุครั้งก่อนท�าความสะอาดเครื่อง
• ห้ามน�าเครื่องจุ่มลงในน�้าหรอืของเหลวอื่นๆ
• ห้ามใช้สารท�าความสะอาดที่มฤีทธิ์กดักร่อน รนุแรง 

หรอืตดิไฟได้ เช่น สารฟอกขาว หรอืแอลกอฮอล์
ท�าความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่อง

• เฉพาะแผ่นกรองชั้นแรกเท่านั้นที่สามารถล้าง
ท�าความสะอาดได้ แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศไม่
สามารถล้างท�าความสะอาดหรอืท�าความสะอาดด้วย
เครื่องดดูฝุ่นได้

ก�าหนดการท�าความสะอาด
ความถี่ วธิกีารท�าความสะอาด

เมื่อจ�าเป็น ใช้ผ้าแห้งเชด็ท�าความ
สะอาดผวิหน้าตวัเครื่อง

เมื่อ F0 ปรากฏบน
หน้าจอ

ท�าความสะอาด แผ่น
กรองชั้นแรก

ทกุสองเดอืน ท�าความสะอาดเซนเซอร์
ตรวจวดัคณุภาพอากาศ

การท�าความสะอาดตวัเครื่อง
ท�าความสะอาดด้านในและด้านนอกของตวัเครื่องเป็น
ประจ�าเพื่อป้องกนัการสะสมของฝุ่น

1 ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเชด็ฝุ่นตามตวัเครื่องออกให้
หมด

2 ใช้ผ้าที่แห้งและนุ่มในการท�าความสะอาดทาง
ลมออก

การท�าความสะอาดเซนเซอร์
ตรวจวดัคณุภาพอากาศ
ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศทกุๆ 
2 เดอืน เพื่อประสทิธภิาพการท�างานที่เป็นเยี่ยมของ
เครื่องฟอกอากาศ หากคณุใช้เครื่องฟอกอากาศภาย
ใต้สภาพแวดล้อมที่มฝีุ่นมาก ควรท�าความสะอาดให้
บ่อยยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

• เมื่อระดบัความชื้นในห้องสงูมาก อาจมหียดน�้าที่กลั่น
ตวับนเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ ดงันั้น ไฟ
แสดงคณุภาพอากาศจงึอาจแสดงให้เหน็ว่า คณุภาพ
อากาศแย่ แม้ว่าที่จรงิแล้ว คณุภาพอากาศด ีในกรณี
นี้ คณุต้องท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพ
อากาศ หรอืใช้หนึ่งในการตั้งค่าความเรว็ด้วยตนเอง

1 ท�าความสะอาดทางลมเข้าและทางลมออกของ
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศด้วยแปรงขน
นุ่ม (รปู w)

2 เปิดฝาครอบเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
(รปู x)

3 ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
ขจดัฝุ่นในทางลมเข้าและทางลมออกด้วยก้านส�า
ลหีมาดๆ (รปู y)

4 ใช้ก้านส�าลแีห้งเชด็ให้แห้ง
5 ประกอบฝาครอบเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพ

อากาศเข้าไปใหม่ (รปู z)

ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้น
แรก
ให้ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเมื่อเครื่องแสดง 
F0 บนหน้าจอ (รปู {)

1 ดงึที่ส่วนล่างของแผงด้านหน้าเพื่อถอดออกจาก
เครื่อง (รปู.c)

2 กดคลปิทั้งสองลง และดงึแผ่นกรองชั้นแรกเข้าหา
ตวั (รปู d)

3 ล้างแผ่นกรองชั้นแรกโดยเปิดก๊อกน�้าไหลผ่าน 
หากแผ่นกรองชั้นแรกสกปรกมาก ให้ใช้แปรงขน
นุ่มเพื่อปัดฝุ่นออก (รปู |)

4 ผึ่งแผ่นกรองชั้นแรกให้แห้ง
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6 การเปลี่ยนแผ่น
กรอง

การท�าความเข้าใจกบัลอ็ค
ปกป้องอากาศดี
เครื่องฟอกอากาศนี้มไีฟเตอืนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อ
ให้แน่ใจว่าแผ่นกรองฟอกอากาศสามารถท�างานได้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ เมื่อถงึเวลาต้องเปลี่ยนแผ่น
กรอง เครื่องจะแสดงรหสัแผ่นกรองบนหน้าจอ (ด ู
ตารางการเตอืนแผ่นกรอง)
หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรองภายในเวลาที่ก�าหนด เครื่อง
ฟอกอากาศจะหยดุท�างานและจะลอ็คโดยอตัโนมตัเิพื่อ
ปกป้องคณุภาพอากาศในห้อง เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่
โดยเรว็ที่สดุหากเป็นไปได้ตามรหสัแผ่นกรอง

การเปลี่ยนแผ่นกรอง

หมายเหตุ

• แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศไม่สามารถล้างท�าความ
สะอาดหรอืท�าความสะอาดด้วยเครื่องดดูฝุ่นได้

• ให้ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กจากเต้าเสยีบ
ไฟบนผนงัก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง

• ห้ามท�าความสะอาดแผ่นกรองด้วยเครื่องดดูฝุ่น
• ห้ามใช้งานแผ่นกรองชั้นแรกหากมคีวามเสยีหาย 

สกึหรอ หรอืแตกหกั ไปที่ www.philips.com/
support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้าของ Philips ใน
ประเทศของคณุ

หมายเหตุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองชั้นแรกแห้งสนทิแล้ว 
หากยงัเปียกอยู่ แบคทเีรยีอาจสะสมตวั และท�าให้
อายใุช้งานของแผ่นกรองชั้นแรกสั้นลง

5 ใส่แผ่นกรองชั้นแรกกลบัลงไปในตวัเครื่อง 
(รปู h)

หมายเหตุ

• ตรวจสอบว่าด้านข้างที่มคีลปิทั้งสองอยู่หนัเข้าหาคณุ 
และตะขอทั้งหมดของแผ่นกรองชั้นแรกตดิกบัเครื่อง
ฟอกอากาศดแีล้ว

6 ในการประกอบแผงด้านหน้า ให้ตดิตั้งแผงลง
ด้านบนของตวัเครื่องก่อน (1) จากนั้นจงึค่อยๆ 
กดแผงเข้ากบัตวัเครื่อง (2) (รปู i)

7 แตะปุ่มรเีซต็  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อรเีซต็
เวลาในการท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก 
(รปู })
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ตารางการเตอืนแผ่นกรอง

สถานะสญัญาณไฟ
เตอืนแผ่นกรอง ให้ปฏบิตัติาม

A3 ปรากฏบนหน้าจอ
เปลี่ยนแผ่นกรอง 
NanoProtect HEPA 
ซรีี่ส์ 3 (FY3433)

C7 ปรากฏบนหน้าจอ
เปลี่ยนแผ่นกรอง 
NanoProtect AC 
(FY3432)

A3 และ C7 ปรากฏบน
หน้าจอสลบักนั

เปลี่ยนแผ่นกรองทั้ง
สอง

1 น�าแผ่นกรองอากาศที่ใช้แล้วออกตามรหสัแผ่น
กรองที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ทิ้งแผ่นกรองที่ใช้แล้ว 
(รปู ~)

หมายเหตุ

• อย่าสมัผสัพื้นผวิแผ่นกรองที่เป็นรอยจบี หรอืสดูดม
แผ่นกรอง เนื่องจากแผ่นกรองมมีลพษิที่สะสมจาก
อากาศ

2 แกะบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรองใหม่ 
(รปู f)

3 ประกอบแผ่นกรองใหม่เข้าไปในเครื่อง (รปู g)
4 เสยีบปลั๊กของเครื่องเข้ากบัเต้ารบัไฟ
5 แตะปุ่มรเีซต็  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อรเีซต็ตวันบั

อายกุารใช้งานของแผ่นกรอง (รปู �)

หมายเหตุ

• ล้างมอืของคุณให้สะอาดหลงัการเปลี่ยนแผ่นกรอง

รเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานแผ่น
กรอง
หลงัจากการเปลี่ยนแผ่นกรอง คณุต้องรเีซต็ตวันบัอายุ
การใช้งานแผ่นกรองด้วยตวัเอง  
คณุยงัสามารถเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ได้ ถงึแม้ว่าจะ
ไม่มรีหสัการเปลี่ยนแผ่นกรองแสดงขึ้นบนหน้าจอ
กต็าม

1 สมัผสั  และ  พร้อมกนัเป็นเวลา 3 วนิาที
เพื่อเข้าสู่โหมดบงัคบัรเีซต็แผ่นกรอง (รปู €)

 » รหสั (A3) ของแผ่นกรอง NanoProtect 
ซรีี่ส์ 3 จะแสดงบนหน้าจอ

2 แตะ  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อบงัคบัรเีซต็อายกุาร
ใช้งานของแผ่นกรอง NanoProtect ซรีี่ส์ 3 
(รปู �)

3 รหสั (C7) ของแผ่นกรอง Nanoprotect AC 
แสดงขึ้นบนหน้าจอหลงัจากอายกุารใช้งานของ
แผ่นกรอง NanoProtect ซรีี่ส์ 3 แผ่นกรองได้
ถกูรเีซต็แล้ว (รปู ‚)

4 แตะ  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อบงัคบัรเีซต็อายกุาร
ใช้งานของแผ่นกรอง NanoProtect AC และ
ออกจากโหมดบงัคบัรเีซต็แผ่นกรอง (รปู ƒ)

เปลี่ยนประเภทแผ่นกรอง
1 แตะ  และ  พร้อมกนัเป็นเวลา 3 วนิาที

เพื่อเข้าสู่โหมดเปลี่ยนประเภทแผ่นกรอง 
(รปู €)

 » รหสั (A3) ของแผ่นกรอง NanoProtect 
ซรีี่ส์ 3 จะแสดงบนหน้าจอ

2 แตะ  เพื่อเลอืกรหสัของแผ่นกรองใหม่ที่คณุ
จะใช้ (รปู „)

3 แตะ  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อยนืยนัรหสัของแผ่น
กรองใหม่ (รปู …)

หมายเหตุ

• หลงัจากที่คณุเลอืกรหสัของแผ่นกรองใหม่โดยใช้ปุ่ม 
 แล้ว หากคณุไม่ได้สมัผสัปุ่มอื่นๆ ใน 10 วนิาท ี

เครื่องจะยนืยนัรหสัของแผ่นกรองใหม่โดยอตัโนมตัิ

4 รหสั (C7) ของแผ่นกรอง Nanoprotect AC 
จะปรากฏบนหน้าจอหลงัจากประเภทแผ่นกรอง
ชั้นแรกถกูเปลี่ยนแล้ว (รปู ‚)

5 แตะ  เพื่อเลอืกรหสัใหม่ของแผ่นกรองชั้นที่
สอง (รปู †)

6 แตะ  ค้างไว้ 3 วนิาทเีพื่อยนืยนัรหสัใหม่ของ
แผ่นกรองชั้นที่สองและออกจากโหมดเปลี่ยน
ประเภทแผ่นกรอง (รปู ‡)
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7 การแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากคณุไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมลูด้านล่างได้ 
กรณุาตดิต่อที่ศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหา วิธีแก้ไขที่สามารถท�าได้

เครื่องไม่ท�างานแม้
เสยีบปลั๊กแล้ว

 • ตรวจสอบดวู่าตดิตั้งฝาปิดด้านหน้าอย่างถกูต้องหรอืไม่
 • รหสัการเปลี่ยนแผ่นกรองปรากฏบนหน้าจอแล้ว แต่คณุยงัไม่ได้เปลี่ยนแผ่น

กรอง เครื่องจะลอ็คหากคณุยงัใช้แผ่นกรองที่หมดอายแุล้ว ในกรณนีี้ ให้เปลี่ยน
แผ่นกรอง และรเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง

เครื่องไม่ท�างานแม้เปิด
เครื่องแล้ว

 • ตรวจสอบว่าได้แกะบรรจภุณัฑ์ของแผ่นกรองออกแล้วหรอืไม่
 • เครื่องท�างาน แต่ปุ่มไม่ตอบสนอง ตรวจสอบว่าเปิดระบบป้องกนัเดก็อยู่หรอืไม่
 • รหสัการเปลี่ยนแผ่นกรองสว่างอย่างต่อเนื่อง แต่คณุยงัไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรอง 

และเครื่องลอ็คแล้ว ในกรณนีี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง และรเีซต็ตวันบัอายกุารใช้
งานของแผ่นกรอง

อากาศหมนุเวยีนที่ออก
มาจากทางลมออกเบา
ลงกว่าที่เคยอย่างเหน็
ได้ชดั

 • แผ่นกรองชั้นแรกสกปรก ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก (ดทูี่บท "การ
ท�าความสะอาด")

คณุภาพอากาศไม่ดขีึ้น 
แม้ว่าเครื่องจะท�างาน
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

 • แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่งในเครื่องไม่เข้าที่ ตรวจสอบว่าได้ตดิตั้งแผ่นกรอง
ทั้งหมดตามล�าดบัต่อไปนี้ โดยเริ่มจากแผ่นกรองชั้นในสดุ:  
1) แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซรีี่ส์ 3 (FY3432),  
2) แผ่นกรอง NanoProtect AC (FY3433) 3) แผ่นกรองชั้นแรก

 • เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศเปียก ระดบัความชื้นในห้องของคณุสงู และ
ท�าให้เกดิหยดน�้า ตรวจสอบว่าเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศนั้นสะอาดและ
แห้งด ี(ดทูี่บท "การท�าความสะอาด")

สขีองไฟแสดงคณุภาพ
อากาศเป็นเหมอืนเดมิ
ตลอด

 • เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศสกปรก ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดั
คณุภาพอากาศ (ดทูี่บท "การท�าความสะอาด")

เครื่องส่งกลิ่นแปลกๆ

 • แผ่นกรองอาจมกีลิ่นที่ไม่พงึประสงค์ได้หลงัจากถกูใช้งานไปสกัพกัเนื่องจาก
การดดูซบัแก๊สภายในอาคาร ขอแนะน�าให้คณุน�าแผ่นกรองกลบัมาใช้ใหม่โดย
การน�าไปผึ่งไว้กบัแสงแดดโดยตรงเพื่อใช้ซ�้า หากยงัมกีลิ่นไม่พงึประสงค์เหลอื
อยู่ ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง

 • อย่างไรกต็าม หากเครื่องส่งกลิ่นไหม้แม้ถอดแผ่นกรองออกแล้ว ให้ตดิต่อตวัแทน
จ�าหน่าย Philips หรอืศนูย์บรกิาร Philips ที่ได้รบัอนญุาต
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ปัญหา วิธีแก้ไขที่สามารถท�าได้

เครื่องท�างานเสยีงดงั
ผดิปกติ

 • หากเครื่องเสยีงดงัเกนิไป คณุสามารถเปลี่ยนความเรว็พดัลมไปที่ระดบัความ
ความเรว็พดัลมที่ต�่าลงได้ เมื่อใช้เครื่องในห้องนอนในตอนกลางคนื ให้เลอืก
โหมดรอท�างาน

เครื่องยงัแสดงสญัญาณ
ว่าฉนัต้องเปลี่ยนแผ่น
กรอง แต่ฉนัได้เปลี่ยน
ไปแล้ว

 • คณุอาจไม่ได้รเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง เสยีบปลั๊กเครื่อง สมัผสั
ปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่อง และสมัผสัปุ่มรเีซต็  ค้างไว้ 3 วนิาที

รหสัข้อผดิพลาด "E1” 
หรอื "E2” ปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ

 • เครื่องท�างานผดิปกต ิโปรดตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าในประเทศของคณุ

ฉนัควรดาวน์โหลดแอพ
ไหนบ้าง 

 • โปรดดาวน์โหลดและตดิตั้งแอพ 'Air Matters’ จาก App Store หรอื Google 
Play

การตั้งค่า Wi-Fi ไม่
ประสบความส�าเรจ็

 • หากเราเตอร์ที่เครื่องฟอกอากาศของคณุเชื่อมต่ออยู่เป็นแบบแบนด์คู่ และไม่
ได้เชื่อมต่อเข้ากบัเครอืข่าย 2.4Ghz โปรดสลบัไปแบนด์อื่นในเราเตอร์เดยีวกนั 
(2.4Ghz) แล้วลองจบัคู่เข้ากบัเครื่องฟอกอากาศของคณุอกีครั้ง ไม่รองรบัเครอื
ข่าย 5GHz 

 • ไม่รองรบัเครอืข่ายการตรวจสอบเวบ็
 • ตรวจสอบว่าเครื่องฟอกอากาศอยู่ในระยะของเราเตอร์ Wi-Fi หรอืไม่ คณุ

สามารถลองหาต�าแหน่งของเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ใกล้กบัเราเตอร์ Wi-Fi ได้
 • ตรวจสอบว่าชื่อเครอืข่ายถกูต้องหรอืไม่ ชื่อเครอืข่ายจะต้องมตีวัอกัษรเลก็ใหญ่

ตรงกนั
 • ตรวจสอบว่ารหสัผ่าน Wi-Fi ถกูต้องหรอืไม่ รหสัผ่านต้องมตีวัอกัษรเลก็ใหญ่ตรง

กนั
 • ลองตั้งค่าด้วยค�าแนะน�าในส่วน 'การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเครอืข่ายมกีาร

เปลี่ยนแปลง'
 • การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจถกูรบกวนได้จากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าหรอืสญัญาณรบ

กวนอื่นๆ เกบ็เครื่องใช้ให้ห่างจากอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์อื่นๆ ที่อาจมสีญัญาณ
รบกวน

 • ตรวจสอบว่าอปุกรณ์มอืถอือยู่ในโหมดเครื่องบนิหรอืไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
การใช้งานโหมดเครื่องบนิแล้วเมื่อท�าการเชื่อมต่อกบัเครอืข่าย Wi-Fi

 • ดทูี่ส่วนสนบัสนนุช่วยเหลอืในแอพส�าหรบัค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาล่าสดุ
และค�าแนะน�าเพิ่มเตมิ
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คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎ
ข้อบงัคบัด้านคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ

การปฏบิตัติามมาตรฐาน EMF
Koninklijke Philips N.V. ผลติและจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์จ�านวนมากที่มผีู้บรโิภคเป็นกลุ่มเป้า
หมาย โดยผลติภณัฑ์ดงักล่าวสามารถปล่อยและรบั
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าได้เช่นเดยีวกนักบัอปุกรณ์อเิลก็
ทรอนกิทั่วไป 
หนึ่งในหลกัการด�าเนนิธรุกจิที่ส�าคญัของ Philips 
คอืการค�านงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัส�าหรบั
ผลติภณัฑ์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย และ
มาตรฐาน EMF ซึ่งบงัคบัใช้ในช่วงเวลาการผลติผลติ
ภณัฑ์นั้นๆ
Philips มุ่งมั่นที่จะพฒันา ผลติ และขายผลติภณัฑ์ที่
ไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสขุภาพ Philips ยนืยนัว่า
หากใช้งานผลติภณัฑ์ตามวตัถปุระสงค์อย่างเหมาะสม 
ผลติภณัฑ์เหล่านั้นจะปลอดภยัต่อการใช้ตามหลกัฐาน
ที่ผ่านการทดสอบ 
Philips มบีทบาทส�าคญัในการพฒันา EMF และ
มาตรฐานความปลอดภยัสากล ซึ่งท�าให้ Philips มสี่วน
ร่วมพฒันามาตรฐานเพื่อน�ามาใช้กบัผลติภณัฑ์

การรไีซเคลิ
ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อ
เครื่องหมดอายกุารใช้งานแล้ว แต่ควรน�าไปทิ้งที่จดุ
รวบรวมขยะเพื่อการน�ากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษา
สิ่งแวดล้อม
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของประเทศของคณุส�าหรบัการ
แยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ การก�าจดั
อย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทางลบที่อาจเกดิ
ขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์

8 การรบัประกนัและ
บรกิาร

หากคณุต้องการทราบข้อมลูหรอืหากคณุมปีัญหา 
โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ของ Philips ได้ที่  
www.philips.com หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้า
ของบรษิทั Philips ในประเทศของคณุ (หมายเลข
โทรศพัท์ของศนูย์บรกิารฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพบัเกี่ยว
กบัการรบัประกนัทั่วโลก) หากในประเทศของคณุ
ไม่มศีนูย์บรกิารลกูค้า โปรดตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรอือปุกรณ์เสรมิ
หากคณุต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรอืต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วน
เพิ่มเตมิโปรดไปที่ตวัแทนจ�าหน่ายของ Philips หรอืไป
ที่ www.philips.com/support
หากคณุมปีัญหาในการหาชิ้นส่วน โปรดตดิต่อศนูย์
บรกิารลกูค้า Philips ในประเทศของคณุ (คณุสามารถ
ดหูมายเลขโทรศพัท์ของศนูย์บรกิารได้ในในเอกสาร
แผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก)
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ซอฟต์แวร์
App Store เป็นเครื่องหมายบรกิารของ Apple Inc.
Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google 
Inc.
เครื่องใช้ไฟฟ้า Philips ชิ้นนี้และแอพ Air Matters 
ใช้งานซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สหลายชนดิ สามารถ
หาส�าเนาของข้อความการอนญุาตส�าหรบัซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์สที่ใช้ในผลติภณัฑ์นี้ได้จากเวบ็ไซต์: 
www.philips.com/purifier-compatibility




