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General description (Fig. 1)
A Air quality light ring
B Air quality sensor outlet
C Air quality sensor 
D Air quality sensor inlet
E Handle 
F Air outlet 
G Air inlet
H Cord storage facility
I Control panel

1 Light sensor for night mode
2 AIR QUALITY on/off button with light 
3 Power on/off button
4 SILENT button with light
5 Power-on light 
6 FAN SPEED button with light
7 AUTO button with light
8 Fan speed lights (1, 2, 3 and boost power)/filter replacement lights
9 FAN SPEED indications
10 REPLACE FILTER indications

J Filter 4: HEPA filter 
K Filter 3: activated carbon filter   
L Filter 2: formaldehyde filter (supplied with AC4074) or multi-care filter 

(supplied with AC4072) 
M Filter 1: pre-filter 
N Front panel

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit 
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
With this new living room air purifier you breathe cleaner air. For the best 
results, place the living room air purifier in a room where you spend most 
of your time, e.g. the living room.
Wherever there are people, plants or pets, there are airborne particles that 
can affect your well-being, especially if you suffer from allergies. Because of 
these particles, the air inside a room may be more polluted than the air in 
a large city.
Normally, particles are invisible and odourless. Nevertheless they can affect 
your health. The living room air purifier reduces the amount of animal 
dander and industrial pollutants in the air, and therefore improves the 
air quality. It also filters out ultrafine particles larger than 20 nanometres, 
including bacteria and some viruses. According to publications of the 
World Health Organization, the avian and human influenza viruses and the 
Legionella bacterium are larger than 20 nanometres.

Filtration in several stages
The living room air purifier has a unique multi-stage filtration system that 
ensures the best air quality:
 - Stage 1: The pre-filter has been treated with antibacterial substances. It 

catches big particles like human hair, pet hair etc.
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 - Stage 2: The formaldehyde filter (supplied with AC4074) filters out 
formaldehyde and other volatile organic compounds (VOCs). In 
combination with the HEPA filter, the multi-care filter filters out dust, 
pollen and ultrafine particles larger than 20 nanometres, including 
bacteria and some viruses. According to publications of the World 
Health Organization, the avian and human influenza viruses and 
Legionella bacterium are larger than 20 nanometres.

Note: The AC4074 and AC4072 are suitable for both the formaldehyde filter 
and the multi-care filter. When you replace the filter present in your type, you 
can choose the filter (formaldehyde or multi-care) that suits your needs best. 
 - Stage 3: The activated carbon filter filters out odours and harmful gases 

effectively.
 - Stage 4: The high-performance composite HEPA filter with anti-

bacterial coating effectively filters out fine dust and cigarette smoke, 
while the antibacterial and anti-mould functions of organic antibacterial 
materials filters out germs and mould.

Important
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 or any other liquid or a 

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

Warning
 - Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance 

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

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

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

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

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

 - Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air 
outlet or in front of the air inlet.

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 wall socket used to power the appliance has poor connections, 

the plug of the appliance becomes hot. Make sure you plug the 
appliance into a properly connected wall socket.
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 - 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 and do not sit on the 
appliance.

 - 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.

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

 - Always lift or move the appliance by the handle at the back of the 
appliance.

 - Do not insert your fingers or objects into the air outlet. 
 - 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 you clean it.
 - Do not use the appliance in a room with major temperature changes, 

as this may cause condensation inside the appliance. 
 - 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.

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

Before first use

Placing the filters
The appliance comes with all filters fitted inside, but you have to remove 
the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all 
filters, unpack them and place them back into the appliance as described 
below.

Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or 
insert filters.
Note: Make sure you insert the filters in the correct position.
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 1 	Place	your	fingers	in	the	recesses	of	the	side	panels	and	gently	pull	
the	top	part	of	the	front	panel	towards	you.	Then	lift	the	hooks	at	
the	bottom	of	the	panel	out	of	the	bottom	of	the	appliance.

 2 	Remove	all	the	filters	from	the	appliance.	

 3 	Remove	all	packaging	material	from	the	filters.	

 4 	Put	filter	4	(HEPA	filter)	back	into	the	appliance.	
Note: Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

 5 	Put	filter	3	(activated	carbon	filter)	back	into	the	appliance.
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 6 	Put	filter	2	(formaldehyde	filter	for	AC4074	or	multi-care	filter	for	
AC4072)	back	into	the	appliance.

Note: Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

 7 	Place	filter	1	(pre-filter)	in	the	appliance.
Note: Make sure that the side with the two projections is pointing towards you.
Note: Make sure that all hooks are properly attached to the appliance. 

 8 	To	reattach	the	front	panel,	insert	the	bottom	hooks	into	the	bottom	
of	the	appliance	first	(1).	Then	push	the	panel	against	the	body	of	the	
appliance	(2).

Using the appliance

 1 	Put	the	plug	in	the	wall	socket
	 All	lights	go	on	twice	and	you	hear	a	beep.	Then	the	lights	go	out	

again.	
 2 	Press	the	on/off	button	to	switch	on	the	appliance.	 

 The	power-on	light	and	the	AIR	QUALITY	light	on	the	control	panel	
go	on.

1

2
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 The	air	quality	light	ring	shows	the	quality	of	the	air.

Air quality indication

Colour Air	quality
Blue very good
Deep purple good
Purple fair
Red bad

To switch off the air quality light ring, press the AIR QUALITY button.

Note: The air quality light ring automatically goes on when the appliance is 
switched on. 
 The	appliance	automatically	starts	operating	in	the	AUTO	mode.

To  switch off the appliance, press the on/off button again and unplug the 
appliance.

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 on the control panel and the air quality light ring may indicate that the 
air quality is bad even though the air quality is good. In this case,  the auto 
mode causes the appliance to run at high fan speed. You can solve this by 
cleaning the air quality sensor. If condensation develops frequently during 
periods of high humidity, we advise you to use one of the manual speed 
settings. 
Fan speed lights/filter replacement lights
 - The lights on the right-hand side of the control panel have a dual 

function: they either indicate the fan speed or they indicate that the 
filters should be replaced or cleaned.

 - When lights 1 to 3/4 light up continuously, they indicate the current fan 
speed.

 - When light 1 flashes, you have to clean the pre-filter. When lights 2 
and/or 3/4 flash, you have to replace these filters. If lights 2 and/or 
3/4 flash, the REPLACE FILTER light also flashes (see chapter ‘Filter 
replacement’ for more information).

 - When lights 2, 3/4 and the REPLACE FILTER light are on continuously, 
the appliance is locked (see chapter ‘Filter replacement lock’ for more 
information).
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Adjusting the air quality sensor sensitivity
People with certain health problems (e.g. allergies or asthma) have a 
greater need for healthy air. For this reason, the appliance allows you to 
adjust the sensitivity of the air quality sensor. When it is set to a higher 
sensitivity level, the appliance already starts cleaning the air at lower 
pollution levels to make the air even cleaner.
There are 3 sensitivity levels:
 - standard
 - sensitive
 - extra sensitive

The pollution sensor is set to standard sensitivity. You can adjust the 
sensitivity of the air quality sensor in the following way:

 1 	If	the	appliance	is	already	plugged	in,	unplug	the	appliance	and	wait	
for	a	few	minutes.

 2 	Press	the	AIR	QUALITY	button	and	simultaneously	put	the	mains	
plug	in	the	wall	socket.

	 The	appliance	beeps	twice	and	one	of	the	fan	speed	lights	flashes	to	
show	the	current	sensitivity	level	of	the	air	quality	sensor.

Sensitivity level:

Fan	speed	light Sensitivity	level

extra sensitive

sensitive

standard

 3 	Press	the	FAN	SPEED	button	to	adjust	the	sensitivity	level	of	the	air	
quality	sensor.	

	 One	of	the	fan	speed	lights	flashes	to	show	the	set	sensitivity	level	of	
the	air	quality	sensor.

 4 	Press	the	on/off	button	to	switch	off	the	appliance.
Note: When you change the sensitivity level, the appliance automatically starts 
operating at the set sensitivity level whenever you switch on the appliance.

Auto mode
When the appliance is switched on, the built-in air quality sensor 
automatically measures the ambient air quality. When the auto mode is 
activated, the appliance selects the most appropriate fan speed for the 
measured air quality.

 1 	Press	the	on/off	button	to	switch	on	the	appliance.	
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 2 	Press	the	AUTO	button	to	activate	the	auto	mode.
Note: When the appliance is operating in another mode and you want to 
activate the auto mode, simply press the AUTO button. 
	 The	AUTO	light	goes	on.	

 The	FAN	SPEED	light	indicates	at	which	fan	speed	the	appliance	is	
operating.

Note: When the air quality is very good and the appliance operates at a very 
low fan speed, the FAN SPEED light for the lowest speed setting does not go 
on. In this case only the power-on light and the AUTO light are on.
Note: The built-in air quality sensor measures the air quality and automatically 
selects the appropriate speed setting to ensure the best possible air quality in 
your room.  When the air is clean, the appliance stops running. When the air 
quality deteriorates, the appliance starts running at a low fan speed and noise 
level so that the energy consumption is minimised. 
Night mode
The appliance works in harmony with its surroundings. In auto mode, the 
appliance automatically switches to night mode when the room in 
which it is operating becomes dark. When the room has been dark for 
3 minutes, the lights of the appliance go out, the fan speed and noise 
level are reduced and the energy consumption is minimised. If the room 
becomes bright again for 5 minutes or longer, the appliance resumes 
normal operation. 
In night mode, the automatic control is still active. If the air is clean, the 
lights and the fan are off. If the air quality deteriorates, the appliance is 
activated and the lights and the fan come on again. 

Note: The night mode only works when the appliance is operating in the auto 
mode.
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Fan speed 
If you do not use the auto mode, you can select the desired fan speed 
yourself. 

 1 	Press	the	on/off	button	to	switch	on	the	appliance.	
 2 	Press	the	FAN	SPEED	button	one	or	more	times	to	select	the	

desired	fan	speed.
	 The	corresponding	fan	speed	light	and	the	indications	above	the	

lights	show	the	set	fan	speed	(1,	2,	3	or	boost	power).

Note: Select boost power if you need an extra strong airflow when the air in 
the room is very dirty. All three fan speed lights go on. 

Silent mode
When you use the appliance in silent mode, it operates very quietly.

 1 	Press	the	on/off	button	to	switch	on	the	appliance.	
 2 	Press	the	SILENT	button	to	activate	the	silent	mode.
	 The	SILENT	light	goes	on.

If you want to go back to the FAN SPEED mode or AUTO mode, simply 
press the FAN SPEED or AUTO button. 

Cleaning

Always	unplug	the	appliance	before	you	clean	it.
Never	immerse	the	appliance	in	water	or	any	other	liquid.	
Never	use	aggressive	or	flammable	cleaning	agents	such	as	bleach	or	
alcohol	to	clean	any	part	of	the	appliance.
Only	the	pre-filter	is	washable.	All	other	filters	are	NOT	washable.	
Body of the appliance
Regularly clean the inside and outside of the body to prevent dust from 
collecting on the inside and outside.

 1 	Wipe	away	dust	with	a	soft	dry	cloth	from	the	body	of	the	appliance.
 2 	Clean	the	air	inlet	and	the	air	outlet	with	a	soft	dry	cloth.
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Pre-filter
The pre-filter is washable.

 - Clean the pre-filter when the first filter replacement light flashes to 
ensure optimal functioning of the appliance.

 1 	Place	your	fingers	in	the	recesses	of	the	side	panels	and	gently	pull	
the	top	part	of	the	front	panel	towards	you.	Then	lift	the	hooks	at	
the	bottom	of	the	panel	out	of	the	bottom	of	the	appliance.

 2 	To	remove	the	pre-filter,	grab	the	two	projections	and	pull	the	filter	
towards	you.	

 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.

Tip: Alternatively, you can clean the pre-filter by removing the dust with a 
vacuum cleaner. 
 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.	Attach	all	hooks	properly	

to	the	appliance.
Note: Make sure that the side with the two projections is pointing towards you.

 6 	To	reattach	the	front	panel,	insert	the	bottom	hooks	into	the	bottom	
of	the	appliance	first	(1).	Then	push	the	panel	against	the	body	of	the	
appliance	(2).

1

2
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Air quality sensor
Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of 
the appliance. Clean it more frequently if you use the appliance 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 on the control panel and the air quality light ring may indicate that the air 
quality is bad even though the air quality 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	the	air	quality	sensor	

outlet	with	a	soft	brush.
 2 	Remove	the	air	quality	sensor	cover.	

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

 4 	Dry	them	with	a	dry	cotton	swab.	
 5 	Reattach	the	air	quality	sensor	cover.	

Filter replacement

Filter maintenance
This appliance is equipped with the Healthy air protect lock to ensure that 
the filters are in optimal condition when the appliance is operating. 
When one of the filters is almost full and has to be cleaned or replaced, 
the appropriate filter replacement light starts to flash. When you do not 
replace filter 2, filter 3 and/or filter 4, the appliance stops operating and the 
appliance is locked.
When the appliance is locked, the filter replacement light of the filter 
concerned lights up on continuously. 

Note: Only replace a filter when the corresponding filter replacement 
light flashes. If you replace the filter before the filter replacement light starts 
flashing, the lifetime counter will not be reset but will continue counting the 
lifetime of the previous filter. As a result, the filter replacement light will start 
flashing much too soon.
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Filter replacement lights
The filter replacement lights indicate which filter has to be cleaned or 
replaced.

 - Filter replacement light 1 flashes: filter 1 (the pre-filter) has to be 
cleaned. See chapter ‘Cleaning’ for further instructions.

 - Filter replacement light 2 flashes: filter 2 (the formaldehyde filter 
(supplied with AC4074) or multi-care filter (supplied with AC4072)) 
has to be replaced.

 - Filter replacement light 3/4 flashes: the activated carbon filter and the 
HEPA filter have to be replaced. 

Note: The HEPA filter and the activated carbon filter have a similar lifetime. 
Therefore they have to be replaced at the same time. 

Filter replacement lock
If you do not replace the filter in time, the appliance stops operating 
approx. 2 weeks after the filter replacement light started flashing.When the 
appliance is locked, it does not operate until you have replaced the full filter 
and pressed the reset button.

Note: When filter replacement lights 2 or 3/4 and REPLACE FILTER on the 
control panel are on continuously, the appliance is locked (see section ‘Filter 
maintenance’ in this chapter for more information). 
How long it takes before the appliance is locked depends on the operating 
time and speed level selected after the filter replacement alert.
Approximately 1 day before the appliance locks, it beeps every 30 minutes 
to inform you that one of the filters needs to be replaced.
When the appliance is locked, you hear a beep when you press any button. 
You can switch off the appliance by pressing the on/off button.
If the appliance is locked:

 1 	Check	which	filter	needs	to	be	replaced	(see	section	‘Filter	
replacement	alerts’).

 2 	Switch	off	the	appliance	and	unplug	it.	
 3 	Replace	the	appropriate	filter	(see	section	‘Replacing	the	filters’).
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Replacing the filters

Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or 
insert filters. 
 1 	Switch	off	the	appliance	and	unplug	it.
 2 	Place	your	fingers	in	the	recesses	of	the	side	panels	and	gently	pull	

the	top	part	of	the	front	panel	towards	you.	Then	lift	the	hooks	at	
the	bottom	of	the	panel	out	of	the	bottom	of	the	appliance.

 3 	To	remove	filter	1	(pre-filter),	grab	the	two	projections	and	pull	the	
filter	towards	you.	

 4 	To	remove	filter	2	(formaldehyde	filter	for	AC4074	or	multi-care	
filter	for	AC4072),	grab	its	tag	and	pull	it	towards	you.	

 5 	To	remove	filter	3	(activated	carbon	filter),	grab	its	tag	and	pull	it	
towards	you.	

 6 	To	remove	filter	4	(HEPA	filter),	grab	its	tag	and	pull	it	towards	you.	
 7 	Discard	the	filter	that	needs	to	be	replaced	and	unpack	the	new	

filter.	
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 8 	Put	filter	4	(HEPA	filter)	back	into	the	appliance.	
Note: Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

 9 	Put	filter	3	(activated	carbon	filter)	back	into	the	appliance.

	10		Put	filter	2	(formaldehyde	filter	for	AC4074	or	multi-care	filter	for	
AC4072)	back	into	the	appliance.

Note: Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

 11 	Put	filter	1	(pre-filter)	back	into	the	appliance.
Note: Make sure that the side with the two projections is pointing towards you.
Note: Make sure that all hooks are properly attached to the appliance. 

 12 	To	reattach	the	front	panel,	insert	the	bottom	hooks	into	the	bottom	
of	the	appliance	first	(1).	Then	push	the	panel	against	the	body	of	the	
appliance	(2).

 13 	Put	the	plug	in	the	wall	socket	and	switch	on	the	appliance	again.	

1

2
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 14 	Press	the	filter	reset	button	with	a	thin	tool.
Note: You do not need to press the filter reset button after cleaning filter 1 
(pre-filter).
Note: You cannot reset the appliance when you replace a filter before its filter 
replacement light starts flashing.
Note: You cannot reset the appliance if it is not plugged in and switched on.  

Storage

 1 	To	store	the	mains	cord,	wind	it	round	the	cord	storage	facility	at	
the	bottom	of		the	appliance.	

Accessories
New filters are available under the following type numbers:

Filter Type	number
Filter 2: Formaldehyde filter AC4142
Filter 2: Multi-care filter AC4141
Filter 3: Activated carbon filter AC4143
Filter 4: HEPA filter AC4144

Environment

 - Do not throw away the appliance 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.

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 Centre 
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.
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Troubleshooting
This chapter summarises 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 Centre in your country. 

Problem Possible	solution
The appliance doesn’t work. You ignored the filter replacement alerts. You did not replace the filter when 

the filter replacement light started flashing and did not respond when the 
appliance started to beep every 30 minutes after approx. 2 weeks. As a 
result, the appliance is now locked and you have to replace the filter and 
reset the appliance (see chapter ‘Filter replacement’) so that the appliance 
can operate again.

No air comes out of the 
air outlet

The appliance is not switched on. Put the plug in the wall socket and switch 
on the appliance.
The air quality is good and the auto mode is activated. In this case, the 
appliance switches off automatically when the air is clean to save electricity.

The fan speed does not 
change when the AUTO 
mode is activated.

When the room becomes dark, the night mode is activated automatically 
when the appliance is in auto mode. In this case, the fan speed is set to a 
very low level. If you want to change the fan speed, press the FAN SPEED 
button one or more times to set the desired fan speed.

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’).

You haven’t removed all packaging material from the filters. Make sure that 
you have removed all packaging material.

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) HEPA filter, 2) activated carbon filter, 3) formaldehyde 
filter (supplied with AC4074) or multi-care filter (supplied with AC4072), 4) 
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 colour of the air quality 
light ring and the air quality 
light always stays the same.

The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see 
chapter ‘Cleaning’).

There is not enough ventilation in the room. Open a window, to improve 
the air circulation.

I need cleaner air because I 
have an allergy.

You can change the air quality sensor sensitivity (see chapter ‘Using the 
appliance’) to make the appliance clean the air even better.

The appliance is extra loud. You haven’t removed all packaging material from the filters. Make sure that 
you have removed all packaging material.

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

Perhaps you did not press the filter reset button properly. Plug in the 
appliance, press the on/off button and press the filter reset button with a flat 
tool.
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Problem Possible	solution
The appliance stops 
operating, although the 
power-on light is still on.

The built in quality sensor has determined that the air quality is good and 
that the air does not need to be cleaned anymore. When the air quality 
deteriorates, the appliance starts running at a low fan speed and noise level 
so that the energy consumption is minimised.

The appliance does not 
work. Fan speed lights 1, 2 
and 3 flash, all other lights 
are out.

This is a component defect. Contact the Consumer Care Centre 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.

The appliance does not 
work. Fan speed lights 1 
and 2 flash, all other lights 
are out.

This is a component defect. Contact the Consumer Care Centre 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.

AC4074: The appliance does 
not work. The air quality 
light ring flashes blue, all 
other lights are out.

This is air particle sensor error or an air particle sensor and gas sensor error. 
Contact the Consumer Care Centre 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.

AC4074: The air quality light 
ring keeps flashing purple.

This is a gas sensor error. Switch off the appliance and unplug it. Take the 
appliance to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.
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一般說明 (圖 1)
A 空氣品質指示燈
B 空氣品質感測器出風口
C 空氣品質感測器 
D 空氣品質感測器進風口
E 手柄 
F 出風口 
G 進風口
H 電源線收納裝置
I 控制面板

1 光線感應器 ( 可進入夜間模式 )
2 空氣品質開 / 關 (On/Off) 按鈕附指示燈 
3 電源開關

4 靜音 (SILENT) 按鈕附指示燈

5 電源開啟指示燈 
6 風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕附指示燈

7 自動 (AUTO) 按鈕附指示燈

8 風速指示燈 (1、 2、 3， 及超高速 )/ 更換濾網指示燈

9 風速 (FAN SPEED) 指示

10 更換濾芯 (REPLACE FILTER) 指示
J 濾網 4 ： HEPA 濾網 
K 濾網 3 ：活性碳濾網 
L 濾網 2 ：甲醛濾網 ( 供應與 AC4074) 或全效濾網 ( 供應與 

AC4072) 
M 濾網 1 ：預過濾網 
N 正面護板

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！ 
請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品， 以善用飛利浦提

供的支援。

有了這台全新的起居室空氣清淨機， 您就可以呼吸清淨空氣。 為

了達到最佳效果， 請將起居室空氣清淨機放在您最常待的房間內，

例如起居室。

只要是有人、 植物或寵物的地方， 空氣當中就會有影響您健康的

微粒存在， 特別是若您同時受過敏之苦。 因為這些微粒之故， 您

室內的空氣污染， 可能比大都市的污染情況嚴重。

通常微粒本身無味， 肉眼亦無法看見。 儘管如此， 卻會危害您的

健康。 起居室空氣清淨機能降低空氣當中的動物皮屑以及工業污染

物， 藉此改善空氣品質。 同時也能濾除大於 20 奈米的超微粒，
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其中包括病毒與細菌。 根據世界衛生組織的出版物指出， 禽鳥類

與人類的流感病毒以及退伍軍人菌 (Legionella) 大於 20 奈米。

多階段過濾

本起居室空氣清淨機具有特珠多階段過濾系統， 確保最佳空氣品

質：

 - 階段 1 ：預過濾網經抗菌物質處理， 可捕捉人類頭髮、 寵物

毛髮等較大粒子。

 - 階段 2 ：甲醛濾網 ( 供應予 AC4074) 可濾除甲醛及其他揮發

性有機物質 (VOCs)。 搭配 HEPA 濾網使用， 該全效濾網可

濾除灰塵、 花粉與大於 20 奈米的超微粒， 其中包括病毒與細

菌。 根據世界衛生組織的出版物指出， 禽鳥類與人類的流感病

毒以及退伍軍人菌 (Legionella) 大於 20 奈米。

注意： AC4074 和 AC4072 適用甲醛濾網及全效濾網。 更換您

機型中的濾網時， 您可以選擇最適合您的濾網類型 ( 甲醛或全效濾

網 )。  
 - 階段 3 ：活性碳濾網可有效濾除異味與有害氣體。

 - 階段 4 ：高效能複合 HEPA 濾網有抗菌塗層， 可有效濾除微

塵與香煙味， 而有機抗菌材質的抗菌防霉功能可濾除細菌與霉

菌。

重要事項

在使用本產品前， 請先仔細閱讀本使用手冊， 並保留說明以供日

後參考。

危險

 - 請勿讓水或其他液體， 或是易燃清潔劑進入產品內， 以避免電

擊和 / 或火災。  
 - 請勿用水或其他液體， 或是 ( 易燃 ) 清潔劑清潔產品， 以避免

電擊和 / 或火災。

警示

 - 在連接本產品的電源之前， 請確認本產品機體底部所標示的電

壓與當地的室內電壓是否相同。

 - 如果電線損壞， 則必須交由飛利浦、 飛利浦授權之服務中心，

或是具備相同資格的技師更換， 以免發生危險。

 - 當插頭、 電線或產品本身受損時， 請勿使用產品。

 - 基於安全考慮， 在缺乏監督及適當指示之下， 本產品不適用於

孩童及任何身體、 知覺、 或心理功能障礙者， 或缺乏使用經

驗及知識者。

 - 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
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 - 請勿在出風口上方或進風口前面放置物品， 擋住進出風口。

警告

 - 本產品不可用來作為維持良好通風的設備、 替代吸塵器清潔，

或烹調時用來當作抽油煙機使用。

 - 如果供應產品電力的電源插座接頭不良， 產品插頭會發熱。 請

確定將產品插入接頭良好的插座。

 - 請將本產品放置在乾燥平穩的水平面上使用。  
 - 產品的背面及側面須至少保留 20 公分的間隔距離， 頂部則至

少保留 30 公分的間隔距離。

 - 產品頂部請勿堆放任何物品， 請勿坐在產品上。

 - 請勿將本產品放置在冷氣機正下方， 以免冷氣機滴水， 造成產

品發生水滴凝結的現象。

 - 請在開啟產品電源前， 先確認所有濾網皆已正確安裝。

 - 僅使用本產品專用的飛利浦原廠濾網， 請勿使用其他濾網。

 - 切勿使用堅硬的物體敲打本產品 ( 特別是進風口及出風口 )。
 - 請務必使用產品背面的握柄提起或搬動產品。

 - 請勿將手指或任何物體放入出風口。  
 - 當您使用室內噴霧式驅蟲劑或在充滿油漬、 燒香、 香煙的火星

或化學煙霧的地方時， 請勿使用本產品。

 - 請勿在氣體用品、 加熱裝置或壁爐附近使用本產品。

 - 使用完畢後或進行清潔之前， 請務必先拔除電源插頭。

 - 請勿在溫差變化極大的室內使用本產品， 因為室溫差距太大會

造成本產品內部凝結水珠。  
 - 本產品為家用產品， 僅限於在正常操作環境下使用。

 - 請勿在極為潮濕或周遭溫度很高的環境下使用本產品， 例如浴

室、 廁所或廚房。

 - 本產品無法清除一氧化碳 (CO) 或氡氣 (Rn)。 發生燃燒意外及

危險化學物品意外時， 本產品無法當作安全裝置使用。

電磁波 (EMF)

本 Philips 產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。
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第一次使用前

放置濾網

本產品所有隨附的濾網皆已妥善安裝在機體內， 但是在使用前，

必須先拆下濾網包裝。 請先移除所有濾網， 拆下濾網包裝， 然後

把濾網放回產品中， 如下所述。

提示： 取出或裝入濾網時， 將本產品靠牆擺放可獲得較穩定的支

撐。

注意：請確定濾網裝入正確的位置。

 1  將手指放入兩邊護板的凹處， 朝自己的方向輕輕拉出產品正面

護板的頂部。 然後將護板底部的扣鉤自產品底部提起。

 2  從產品內取出所有濾網。  

 3  拆下濾網所有包裝材料。  

 4  將濾網 4 (HEPA 濾網 ) 裝回產品。  

注意：請確認有拉片的那一側朝向自己。
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 5  將濾網 3 (活性碳濾網 ) 裝回產品。

 6  將濾網 2 (AC4074 的甲醛濾網或 AC4072 的全效濾網 ) 裝回產

品。

注意： 請確認有拉片的那一側朝向自己。

 7  將濾網 1 (預過濾網 ) 裝回產品。

注意： 請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。

注意： 請確認所有扣鉤皆已正確裝入產品。  

 8  若要重新裝入正面護板， 先將底部扣鉤裝入產品底部 (1)， 然

後將護板推回產品機體 (2)。

1

2
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使用此產品

 1  將插頭插入電源插座

 所有指示燈亮起兩次， 並發出嗶聲， 然後指示燈再次熄滅。  

 2  按開關 (On/Off) 按鈕， 即可開啟產品電源。  

 控制面板上的電源指示燈與空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈

會亮起。

 空氣品質指示燈會顯示空氣品質。

空氣品質指示

顏色 空氣品質

藍色 優良

深紫色 良好

紫色 普通

紅色 不良

若要關閉空氣品質指示燈， 請按下空氣品質 (AIR QUALITY) 按
鈕。

注意：產品電源開啟後， 空氣品質指示燈就會自動亮起。  
 本產品會在自動 (AUTO) 模式下自動開始運作。

若要關閉產品電源， 請再次按下開關 (On/Off) 按鈕， 將產品的

插頭拔除。
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注意：室內濕度等級很高的時候， 空氣品質感測器上可能會凝結

水滴，如此一來，即使空氣品質良好，控制面板上的空氣品質 (AIR 
QUALITY) 指示燈及空氣品質指示燈圈可能會顯示空氣品質不良。

在此情況下， 自動模式會讓產品風扇高速運轉。 您可以清潔空氣

品質感測器來解決此問題。 如果高濕度期間經常發生水滴凝結問

題， 建議您使用手動風速設定。  

風扇速度指示燈 /更換濾網指示燈

 - 控制面板右側的指示燈有雙重功能：一是指示風扇速度， 二是

顯示濾網是否應更換或清潔。

 - 指示燈 1 至 3/4 持續亮起， 表示目前風扇速度。

 - 指示燈 1 閃爍， 表示必須清潔預過濾網。 指示燈 2 和 / 或 3/4 
閃爍， 表示必須更換對應的濾網。 如果指示燈 2 和 / 或 3/4 
閃爍， 更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈亦會同時閃爍 ( 如
需更多資訊， 請參閱 「更換濾網」 單元 )。

 - 指示燈 2、 3/4 及更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈皆持續

亮起時，本產品已鎖住 ( 如需更多資訊，請參閱「濾網更換鎖」

單元 )。

調整空氣品質感測器敏感度

患有某些健康問題 ( 如過敏或氣喘 ) 的人， 更加需要健康的空氣。

基於這個原因， 本產品可調整空氣品質感測器的敏感度。 敏感度

的等級設為較高時， 產品在污染程度較低時就會開始潔淨空氣，

讓空氣更加乾淨。

敏感度的等級有 3 種：

 - 標準

 - 敏感

 - 超敏感

污染感測器的設定為標準敏感度。 空氣品質感測器的敏感度可依照

下列方式調整：

 1  如果產品已經插電， 請將產品的插頭拔下， 等待幾分鐘。

 2  按下空氣品質 (AIR QUALITY) 按鈕， 同時將電源插頭插入電

源插座。

 產品會發出嗶聲兩次， 其中一個風扇速度指示燈會閃爍， 顯示

空氣品質感測器目前的敏感度等級。
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敏感度等級：

風扇速度指示燈 敏感度等級

超敏感

敏感

標準

 3  按下風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕， 調整空氣品質感測器的敏

感度等級。  
 其中一個風扇速度指示燈會閃爍， 顯示要設定的空氣品質感測

器敏感度等級。

 4  按開關 (On/Off) 按鈕， 關閉產品電源。

注意： 若您變更了敏感度等級， 產品在開啟電源後， 會依照您設

定的敏感度等級， 自動開始運作。

自動模式

產品電源開啟後， 內建的空氣品質感測器會自動檢測周遭環境的空

氣品質。 啟動自動模式後， 產品會根據所檢測到的空氣品質， 選

擇最適當的風扇速度。

 1  按開關 (On/Off) 按鈕， 即可開啟產品電源。

 2  按下自動 (AUTO) 按鈕， 啟動自動模式。

注意：若產品以另一種模式運作， 但您想要啟動自動模式時， 只

要按下自動 (AUTO) 按鈕即可。  
 自動 (AUTO) 指示燈會亮起。  

 風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈會顯示產品是以何種風扇速度運

作。

注意：當空氣品質非常良好時， 產品會以非常低的風扇速度運作，

顯示最低風速設定的風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈不會亮起。 在

此情況下， 只有電源指示燈與自動 (AUTO) 指示燈會亮起。

注意：內建空氣品質感測器會檢測空氣品質並自動選擇適當的速度

設定， 以盡可能確保最佳的室內空氣品質。 當空氣乾淨時， 產品

會停止運作。 當空氣品質降低時， 產品會以低風扇速度和低噪音

等級開始運作， 將能源消耗降至最低。  
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夜間模式

本產品能因應周遭環境協調運作。 在自動模式下， 產品所處的室

內光線變暗時， 會自動切換到夜間模式。 室內光線變暗長達 3 分
鐘， 產品的指示燈就會熄滅， 風扇速度和噪音等級會降低， 耗電

量也會降至最低。 如果室內光線再度變亮長達 5 分鐘以上， 本產

品會恢復正常運作。  
注意： 產品只有在自動模式下運作時， 才會啟動夜間模式。

風扇速度 

如果不使用自動模式， 可選擇所需的風扇速度。

 1  按開關 (On/Off) 按鈕， 即可開啟產品電源。

 2  按下風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕一次或多次， 選擇所需的風

扇速度。

 相對應的風扇速度指示燈與指示燈上方的指示， 會顯示設定的

風扇速度 (1、 2、 3、 或超高速 )。

注意：如果室內空氣很髒， 需要超強風速時， 請選擇超高速。

全部三個風扇速度指示燈都會亮起。  

靜音模式

本產品處於靜音模式時， 會十分安靜地運作。

 1  按開關 (On/Off) 按鈕， 即可開啟產品電源。  

 2  按下靜音 (SILENT) 按鈕， 啟動靜音模式。

 靜音 (SILENT) 指示燈會亮起。

如果想要返回風扇速度 (FAN SPEED) 模式或自動 (AUTO) 模式，

只要按下風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕或自動 (AUTO) 按鈕即可。
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清潔

進行清潔前， 請務必先拔離電源插頭。

切勿讓產品浸入水或其他液體中。

切勿使用漂白劑或酒精等刺激性或易燃洗劑清潔產品的任何部分。

只有預過濾網可以水洗， 其他濾網 「不得」 水洗。

產品機體

定期清理機體內部與外殼， 可避免內部與外殼累積灰塵。

 1  請使用柔軟的乾布擦拭產品的機體。

 2  請使用柔軟的乾布清潔進風口及出風口。

預過濾網

預過濾網可水洗。

 - 第一個更換濾網指示燈閃爍時， 請清洗預過濾網， 確保產品發

揮最佳效果。

 1  將手指放入兩邊護板的凹處， 朝自己的方向輕輕拉出產品正面

護板的頂部。 然後將護板底部的扣鉤自產品底部提起。

 2  若要取出預過濾網，抓住濾網上兩個凸出部分，朝向自己拉出。  

 3  將預過濾網置於水龍頭下清洗。 如果預過濾網很髒， 請使用軟

刷來清除灰塵。

提示：清潔預過濾網的其他方法， 就是使用吸塵器去除灰塵。

 4  讓預過濾網自然風乾。

注意：請確認預過濾網完全乾燥。 如果濾網未乾， 細菌可能會在

濾網中滋生， 造成濾網的使用壽命縮短。  
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 5  將預過濾網裝回產品中， 所有扣鉤正確扣入產品。

注意：請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。

 6  若要重新裝入正面護板， 先將底部扣鉤裝入本產品底部 (1)，
然後將護板推向本產品機體 (2)。

空氣品質感測器

每 2 個月清潔空氣品質感測器， 確保產品發揮最佳效果。 如果在

佈滿灰塵的環境中使用本產品， 就要更常清潔空氣品質感測器。

注意： 室內濕度等級很高的時候， 空氣品質感測器上可能會凝結

水滴，如此一來，即使空氣品質良好，控制面板上的空氣品質 (AIR 
QUALITY) 指示燈及空氣品質指示燈圈可能會顯示空氣品質不良。

在此情況下， 必須清潔空氣品質感測器， 或使用手動風速設定。

 1  請使用軟刷， 清潔空氣品質感測器的進風口及出風口。

 2  取下空氣品質感測器的護蓋。

 3  請使用略濕的棉棒， 清潔空氣品質感測器、 進風口、 出風口。

 4  使用乾的棉棒擦乾。

 5  裝上空氣品質感測器的護蓋。

1

2
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更換濾網

保養濾網

本產品配備健康空氣保護鎖功能， 可確保濾網在產品運作時處於最

佳狀態。 當濾網阻塞而必須清潔或更換時， 對應的更換濾網指示

燈會開始閃爍。 若不更換濾網 2、 濾網 3 和 / 或濾網 4， 產品會

停止運作， 然後鎖定。

產品鎖定後， 對應濾網的更換濾網指示燈會持續亮起。  

注意：只有在濾網的更換指示燈閃爍時才需更換濾網。 若在更換

濾網指示燈開始閃爍之前就更換濾網， 使用壽命計時器不會重設，

而會持續計算原濾網的使用壽命。 結果會造成更換濾網指示燈太早

開始閃爍。

更換濾網指示燈

更換濾網指示燈會顯示哪一個濾網必須清潔或更換。

 - 更換濾網指示燈 1 閃爍：濾網 1 ( 預過濾網 ) 必須清潔。 如需

進一步說明， 請參閱 「清潔」 單元。

 - 更換濾網指示燈 2 閃爍：濾網 2 ( 甲醛濾網 ( 供應與 A4074) 
或全效濾網 ( 供應與 AC4702)) 必須更換。

 - 更換濾網指示燈 3/4 閃爍：活性碳濾網與 HEPA 濾網必須更

換。

注意： HEPA 濾網與活性碳濾網的使用壽命差不多， 因此必須同

時更換。
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更換濾網鎖

如果不即時更換濾網， 本產品會在更換濾網指示燈開始閃爍約 2 
週後停止運作。 產品鎖定後， 必須更換濾網， 並按下重設按鈕才

能恢復運作。

注意：當濾網更換指示燈 2 或 3/4 以及控制面版上的更換濾網 
(REPLACE FILTER) 指示持續亮起， 本產品已鎖定 (請參閱本章節

中的 「濾網保養」 部分， 取得詳細資訊 )。
產品會在多久時間後鎖住， 則根據更換濾網警示燈亮起後的運作時

間與所選的速度等級而定。

本產品進入鎖定狀態的前 1 天， 每隔 30 分鐘會發出嗶聲， 提示

有濾網需要更換。

本產品鎖住後， 按下任何一個按鈕， 都會聽見嗶聲。 您可以按下

開關 (On/Off)， 以關閉產品電源。

如果產品已鎖住：

 1  檢查哪個濾網需要更換 (請參閱 「更換濾網警示燈」 單元 )。

 2  關閉產品電源， 並拔除插頭。

 3  更換對應的濾網 (請參閱 「更換濾網」 )。

更換濾網

提示：取出或裝入濾網時， 將本產品靠牆擺放可獲得較穩定的支

撐。

 1  關閉產品電源， 並拔除插頭。

 2  將手指放入兩邊護板的凹處， 朝自己的方向輕輕拉出產品正面

護板的頂部。 然後將護板底部的扣鉤自產品底部提起。

 3  若要取出濾網 1 (即預過濾網 )， 抓住濾網上兩個凸出部分，

朝向自己拉出。
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 4  若要取出濾網 2 (AC4074 的甲醛濾網或 AC4072 的全效濾

網 )， 抓住濾網拉片， 朝向自己拉出。

 5  若要取出濾網 3 (活性碳濾網 )， 抓住濾網拉片， 朝向自己拉

出。

 6  若要取出濾網 4 (HEPA 濾網)，抓住濾網拉片，朝向自己拉出。  

 7  丟棄已用的濾網， 拆開新濾網的包裝。

 8  將濾網 4 (HEPA 濾網 ) 裝回產品。  

注意：請確認有拉片的那一側朝向自己。

 9  將濾網 3 (活性碳濾網 ) 裝回產品。



39繁體中文

 10  將濾網 2 (AC4074 的甲醛濾網或 AC4072 的全效濾網 ) 裝回產

品。

注意： 請確認有拉片的那一側朝向自己。

 11  將濾網 1 (預過濾網 ) 裝回產品。

注意： 請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。

注意： 請確認所有扣鉤皆已正確裝入產品。  

 12  若要重新裝入正面護板， 先將底部扣鉤裝入產品底部 (1)， 然

後將護板推回產品機體 (2)。

 13  請將插頭插入電源插座， 再度開啟產品電源。  

 14  利用細長的工具， 按下濾網重設按鈕。

注意：清潔濾網 1 (預過濾網 ) 之後， 不需按下濾網重設按鈕。

注意：若在更換濾網指示燈開始閃爍之前即更換濾網， 就無法重

設本產品。

注意：如果未插插頭或未開啟電源， 您便無法重設本產品。  

收納

 1  請將電源線纏繞在產品底部的電源線捲線裝置上， 加以收納。  

1

2
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配件

我們提供下列型號的新濾網：

濾鏡 型號

濾網 2：甲醛濾網 AC4142
濾網 2：全效濾網 AC4141
濾網 3：活性碳濾網 AC4143
濾網 4：HEPA 濾網 AC4144

環境保護

 - 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。 請將該產

品放置於政府指定的回收站， 此舉能為環保盡一份心力。

保證書與服務

若您需要相關資訊， 或是有任何問題， 請瀏覽飛利浦網站， 網址

為 www.philips.com， 或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 ( 電話號

碼可參閱全球保證書 )。 若您當地沒有客戶服務中心， 請洽詢當地

的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。 如果您無法利用以下

資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家 /地區的顧客服務中心。  

問題 可能的解決方法

產品不能運作。 若您忽略更換濾網警示燈，在更換濾網指示燈開始閃爍時未更換
濾網，且在 2 週後產品開始每隔 30 分鐘發出嗶聲時，並未因
應處理。因此產品已鎖住，您必須更換濾網並重設本產品 (請參
閱「更換濾網」單元)，才可再度運作。

出風口沒有空氣流出 產品電源沒有開啟，請將插頭插入電源插座，開啟產品電源。

空氣品質良好，且自動模式啟動，在此情況下，產品會在空氣乾
淨時自動關閉電源，以節省電力。
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問題 可能的解決方法

自動模式啟動時，風扇速度沒
有改變。

室內光線變暗時，若產品處於自動模式，夜間模式會自動啟動，
此時，風扇速度會設得很低。如果想要更改風速，請按下風扇速
度 (FAN SPEED) 按鈕一次或多次，設定所需的風扇速度。

出風口流出的風速比之前慢。 預過濾網髒污，請清潔預過濾網 (請參閱「清潔」單元)。
您尚未拆下濾網的所有包裝材料，請確認已移除所有包裝材料。

即使本產品已經長時間運作，
空氣品質仍未獲得改善。

其中一個濾網尚未放入產品中，請確認所有濾網都已按照下列
順序正確安裝，濾網從內至外分別為：(1) HEPA 濾網；(2) 活
性碳濾網；(3) 甲醛濾網 (供應與 AC4074) 或全效濾網 (供應與 
AC4072) ；(4) 預過濾網。

空氣品質感測器潮濕。室內的濕度等級很高，造成水珠凝結。請
確認空氣品質感測器乾淨且乾燥 (請參閱「清潔」單元)。

空氣品質指示燈圈及空氣品質
指示燈的顏色一直維持不變。

空氣品質感測器髒污，請清潔空氣品質感測器 (請參閱「清潔」
單元)。
室內空氣不夠流通，請開窗，促進空氣對流。

我會過敏，需要更乾淨的空
氣。

您可以變更空氣品質感測器敏感度 (請參閱「使用本產品」單
元)，讓本產品把空氣清潔得更加徹底。

產品噪音很大。 您尚未拆下濾網的所有包裝材料，請確認已移除所有包裝材料。

產品不斷要求更換濾網，但濾
網已經更換了。

您可能未確實按下濾網重設按鈕。請為本產品插上電源，按下開
關 (On/Off)，然後使用扁平工具按下濾網重設按鈕。

產品停止運作，而電源指示燈
仍亮起。

內建空氣品質感測器判定空氣品質良好，因此不再需要清潔空
氣。當空氣品質降低時，產品會以低風扇速度和低噪音等級開始
運作，將能源消耗降至最低。

本產品無法運作。風速指示燈 
1、2 和 3 閃爍，其他所有指
示燈均熄滅。

此為元件故障。請與您所在國家的客戶服務中心聯繫 (電話號碼
可參閱全球保證書)。如果您所在國家沒有客戶服務中心，請向
當地的飛利浦經銷商尋求協助。

本產品無法運作。風速指示燈 
1 和 2 閃爍，其他所有指示燈
均熄滅。

此為元件故障。請與您所在國家的客戶服務中心聯繫 (電話號碼
可參閱全球保證書)。如果您所在國家沒有客戶服務中心，請向
當地的飛利浦經銷商尋求協助。

AC4074：本產品無法運作。
空氣品質指示燈閃爍藍光，其
他所有指示燈均熄滅。

此為空氣微粒感測器錯誤或空氣微粒感測器與空氣感測器錯誤。
請與您所在國家的客戶服務中心聯繫 (電話號碼可參閱全球保證
書)。如果您所在國家沒有客戶服務中心，請向當地的飛利浦經
銷商尋求協助。

AC4074：空氣品質指示燈持
續閃爍紫光。

此為空氣感測器錯誤。請關閉產品電源，並拔除插頭。將產品送
到飛利浦經銷商或飛利浦授權之服務中心。
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สวนประกอบ (รูปที่ 1)

A สัญญ�ณไฟคุณภ�พของอ�ก�ศ
B เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศท�งลมออก
C เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ 
D เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศท�งลมเข�
E ด�มจับ 
F ท�งลมออก 
G ท�งลมเข�
H ที่เก็บส�ยไฟ
I ปุ่มควบคุม

1 เซนเซอรแสงสำ�หรับโหมดกล�งคืน
2 ปุ่มเปด/ปดคุณภ�พของอ�ก�ศ มีไฟ 
3 ปุ่มเปด/ปดเครื่อง
4 ปุ่ม SILENT (เงียบ) มีไฟ
5 สัญญ�ณไฟแสดงก�รเปดทำ�ง�น 
6 ปุ่ม FAN SPEED (คว�มเร็วพัดลม) มีไฟ
7 ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) มีไฟ
8 ไฟคว�มเร็วพัดลม (1, 2, 3 และเรงไฟ)/ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรอง
9 สัญญ�ณไฟแสดง FAN SPEED (คว�มเร็วพัดลม)
10 สัญญ�ณไฟแสดง REPLACE FILTER (ก�รเปลี่ยนแผนกรอง)

J แผนกรอง 4: แผนกรอง HEPA 
K แผนกรอง 3: ตัวกรองผงถ�นกัมมันต (AC4123) 
L แผนกรอง 2: แผนกรองฟอรม�ลดีไฮด (ม�พรอมกับรน AC4074) หรือแผนกรองหล�ยชั้น (ม�พรอมกับรน AC4072) 
M แผนกรอง 1: แผนกรองชั้นแรก 
N แผงด�นหน�

บทนำา

ขอแสดงคว�มยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอย�งเต็มที่จ�กบริก�รที่ 
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ดวยเครื่องฟอกอ�ก�ศสำ�หรับหองนั่งเลนใหมนี้ คุณจะไดสูดอ�ก�ศที่สะอ�ดขึ้น เพื่อผลลัพธก�รใชง�นที่ดีที่สุด โปรดว�งเครื่อง
ฟอกอ�ก�ศสำ�หรับหองนั่งเลนในที่ที่คุณใชบอยที่สุด เชน ในหองนั่งเลน
ที่ใดก็ต�มที่มีคน ตนไม หรือสัตวเลี้ยง จะมีอนุภ�คอ�ก�ศที่มีผลตอสุขภ�พของคุณ โดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง ห�กคุณมีอ�ก�รภูมิแพ 
เนื่องจ�กอนุภ�คเหล�นี้ อ�ก�ศในหองอ�จมีมลภ�วะม�กกว�อ�ก�ศในเมืองใหญเสียอีก
โดยปกติแลว อนุภ�คเหล�นี้จะมองไมเห็นและไมมีกลิ่น แตอ�จสงผลกระทบกับสุขภ�พของคุณได เครื่องฟอกอ�ก�ศสำ�หรับ
หองนั่งเลนจะลดขนสัตวและมลภ�วะจ�กอุตส�หกรรมในอ�ก�ศ ดังนั้นจึงส�ม�รถชวยเพิ่มคุณภ�พของอ�ก�ศได ระบบฟอก
อ�ก�ศส�ม�รถกรองอนุภ�คขน�ดเล็กที่ใหญกว� 20 น�โนเมตรไดอีกดวย ทั้งนี้รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบ�งชนิด จ�กร�ยง�น
ขององคก�รอน�มัยโลก (WHO) มีขอมูลว�ไวรัสโรคไขหวัดใหญและไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิเจียนแนร มีขน�ด
ใหญกว� 20 น�โนเมตร

การกรองในขั้นตางๆ
เครื่องฟอกอ�ก�ศสำ�หรับหองนั่งเลนระบบฟอกอ�ก�ศหล�ยขั้นตอนที่เปนเอกลักษณ เพื่อใหคุณมั่นใจไดว�คุณจะไดรับอ�ก�ศ
ที่ดีที่สุด
 - ขั้นที่ 1: แผนกรองชั้นแรกซึ่งเคลือบส�รต�นแบคทีเรีย จะจับอนุภ�คขน�ดใหญ เชน เสนผม ขนสัตว และอื่นๆ
 - ขั้นที่ 2: แผนกรองฟอรม�ลดีไฮด (ม�พรอมกับรน AC4074) จะกรองฟอรม�ลดีไฮด และส�รระเหยอินทรีย (VOCs) 

อื่นๆ แผนกรองหล�ยชั้นซึ่งใชรวมกับแผนกรอง HEPA จะกรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไมและอนุภ�คขน�ดเล็กที่
ใหญกว� 20 น�โนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบ�งชนิด จ�กร�ยง�นขององคก�รอน�มัยโลก (WHO) มีขอมูลว�
ไวรัสโรคไขหวัดใหญและไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิเจียนแนร มีขน�ดใหญกว� 20 น�โนเมตร

หมายเหตุ: AC4074 และ AC4072 เหมาะสำาหรับทั้งแผนกรองฟอรมาลดีไฮดและแผนกรองหลายชั้น เมื่อคุณเปลี่ยน
แผนกรองชนิดที่ใชอย คุณสามารถเลือกแผนกรอง (ฟอรมาลดีไฮดหรือหลายชั้น) ที่เหมาะกับความตองการของ
คุณที่สุด 
 - ขั้นที่ 3: ตัวกรองผงถ�นกัมมันตจะกรองกลิ่นและก�ซที่เปนอันตร�ยไดอย�งมีประสิทธิภ�พ
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 - ขั้นที่ 4: แผนกรอง HEPA ประกอบขึ้นจ�กหล�ยสวน เชน ก�รเคลือบส�รต�นแบคทีเรียจะกรองฝุ่นผงขน�ดเล็กและควัน
บุหรี่ ในขณะที่ฟงกชันต�นแบคทีเรียและเชื้อร�ของวัสดุต�นแบคทีเรียจ�กสิ่งมีชีวิตทำ�หน�ที่กรองเชื้อโรคและเชื้อร�

ขอควรจำา

อ�นคมือผใชนี้อย�งละเอียดกอนใชเครื่องและเก็บไวเพื่ออ�งอิงตอไป

อันตราย
 - ห�มไมใหนหรือของเหลว หรือนย�ที่ติดไฟไดกระเด็นเข�เครื่องเปนอันข�ด เพื่อปองกันไมใหไฟฟ�ช็อตหรือเกิดเพลิง

ไหม 
 - ห�มใชนหรือของเหลวอื่นๆ หรือนย�ทำ�คว�มสะอ�ด (ที่ติดไฟได) ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ�ช็อต

และ/หรือก�รเกิดเพลิงไหม

คำาเตือน
 - กอนใชเครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไวด�นล�งของเครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟหลักในบ�น
 - ห�กส�ยไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริก�รที่ไดรับอนุญ�ตจ�กฟลิปส หรือบุคคลที่ผ�นก�รอบรม

จ�กฟลิปสดำ�เนินก�รเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นได
 - ห�มใชผลิตภัณฑนี้ ห�กปลั๊กไฟ ส�ยไฟ หรือตัวเครื่องเกิดก�รชำ�รุด
 - ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภ�พร�งก�ยไมแข็งแรงหรือสภ�พจิตใจไมปกติ หรือข�ดประสบก�รณและคว 

�มรคว�มเข�ใจ นำ�ผลิตภัณฑนี้ไปใชง�น เวนแตจะอยในก�รควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในก�รใชง�นโดยผที่รับผิด
ชอบในด�นคว�มปลอดภัย 

 - เด็กเล็กควรไดรับก�รดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�ผลิตภัณฑนี้ไปเลน
 - ห�มว�งสิ่งของปดกั้นท�งลมเข�และท�งลมออก

ขอควรระวัง
 - อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณที่ใชแทนเพื่อใหก�รถ�ยเทอ�ก�ศดีขึ้น คุณยังตองทำ�คว�มสะอ�ดดวยระบบสุญญ�ก�ศหรือ

ใชพัดลมดูดอ�ก�ศขณะปรุงอ�ห�ร
 - ห�กเต�รับที่ใชกับเครื่องเกิดหลวม เสียบไมแนน ปลั๊กไฟจะเกิดคว�มรอน ใหตรวจสอบว�ไดมีก�รเสียบปลั๊กของเครื่อง

เข�กับเต�รับที่ตอไวอย�งถูกตองเรียบรอยแลว
 - ว�งและใชง�นอุปกรณบนพื้นที่แหง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเท�นั้น 
 - เวนระยะห�งด�นหลังและด�นข�งทั้งสองข�งของเครื่องไวอย�งนอย 20ซม. และเวนพื้นที่ว�งด�นบนเครื่องอย�งนอย 

30ซม.
 - อย�ว�งสิ่งของบนตัวเครื่องและอย�นั่งบนเครื่อง
 - อย�ว�งเครื่องไวใตเครื่องปรับอ�ก�ศ ทั้งนี้เพื่อปองกันก�รกลั่นตัวเปนหยดนหยดลงบนตัวเครื่อง
 - ตรวจสอบใหแนใจว�ไดประกอบแผนกรองทั้งหมดเข�ที่ใหเรียบรอยกอนทำ�ก�รเปดสวิตชใชง�น
 - โปรดใชเฉพ�ะแผนกรองแทของ Philips ที่ผลิตม�เพื่อใชง�นกับเครื่องนี้เท�นั้น อย�ใชแผนกรองอื่น
 - หลีกเลี่ยงก�รกระแทกเครื่อง (โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งท�งลมเข�และท�งลมออก) ดวยวัตถุที่มีคว�มแข็ง 
 - ควรยกหรือเคลื่อนย�ยเครื่องโดยจับที่ด�มจับ ที่อยด�นหลังของตัวเครื่อง
 - อย�สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงในชองท�งลมออก 
 - ห�มใชง�นเครื่องนี้ ห�กคุณมีก�รใชย�ไลแมลงแบบควันภ�ยในอ�ค�ร หรือห�มใชในสถ�นที่ๆ  มีเศษตกค�งที่มีลักษณะ

เหมือนนมัน บริเวณที่มีก�รจุดธูป  หรือควันของส�รเคมี 
 - ห�มใชง�นใกลกับอุปกรณที่เกี่ยวกับก�ซเชื้อเพลิง อุปกรณใหคว�มรอน  หรือเต�ไฟ
 - ปดเครื่องทุกครั้งหลังใชง�นและกอนทำ�คว�มสะอ�ดเครื่อง 
 - ห�มใชง�นเครื่องในหองที่มีก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย�งม�ก เนื่องจ�กภ�ยในเครื่องอ�จกอใหเกิดก�รกลั่นตัวเปน

หยดนได 
 - เครื่องนี้เหม�ะสำ�หรับก�รใชง�นในครัวเรือน ภ�ยใตสภ�พแวดลอมก�รทำ�ง�นที่ปกติเท�นั้น
 - ห�มใชง�นเครื่องนี้ในที่เปยกชื้นหรือในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง เชน หองนหรือหองครัว
 - เครื่องจะไมขจัดค�รบอนมอนอกไซด (CO) หรือเรดอน (Rn) และไมส�ม�รถใชเปนอุปกรณคว�มปลอดภัยในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุที่มีก�รเผ�ไหมและมีส�รเคมีที่เปนอันตร�ย

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑของ Philips นี้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นและกฎขอบังคับด�นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้�ที่มีทุกประก�ร
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กอนใชงานครั้งแรก

การใสแผนกรอง

ตัวเครื่องมีแผนกรองอยภ�ยใน แตคุณตองแกะบรรจุภัณฑของแผนกรองออกกอนจึงจะส�ม�รถใชง�นเครื่องได ใหถอดแผนก
รองทั้งหมด แกะออกจ�กบรรจุภัณฑออกแลวว�งแผนกรองกลับเข�ไปในเครื่องต�มที่ไดอธิบ�ยไวด�นล�ง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสแผนกรองในตำาแหนงที่ถูกตอง

 1  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงสวนลางของแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้น
ยกตะขอที่อยดานลางของแผงหนาออกจากสวนลางของตัวเครื่อง

 2  นำาแผนกรองออกจากตัวเครื่อง 

 3  แกะวัสดุบรรจุภัณฑที่หอแผนกรองออกทั้งหมด 

 4  ใสแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) กลับเขาไปในตัวเครื่อง 

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ

 5  ใสแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) กลับเขาไปในตัวเครื่อง
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 6  ใสแผนกรอง 2 (แผนกรองฟอรมาลดีไฮดสำาหรับรน AC4074 หรือ แผนกรองหลายชั้นสำาหรับรน AC4072) 
กลับเขาไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ

 7  วางแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ในเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาตะขอทั้งหมดประกอบเขาที่กับตัวเครื่อง 

 8  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอดานลางเขาไปในสวนลางของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหนา
จอเขาหาตัวเครื่อง (2)

การใชงาน

 1  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง
 ไฟทั้งหมดสวางขึ้นสองครั้ง แลวจะมีเสียงบี๊ป จากนั้นไฟจะดับอีกครั้ง 

 2  กด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง 

 ไฟแสดงการทำางานและไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมจะสวางขึ้น

1

2
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 ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะแสดงคุณภาพของอากาศ

สัญลักษณแสดงคุณภาพของอากาศ

สี คุณภาพของอากาศ

สีนเงิน ดีม�ก

สีมวงเขม ดี

Purple พอใช

สีแดง ไมดี

ในก�รปดสัญญ�ณไฟคุณภ�พของอ�ก�ศ ใหกดปุ่ม AIR QUALITY

หมายเหตุ: สัญญาณไฟคุณภาพของอากาศจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเปด 
 เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติในโหมด AUTO (อัตโนมัติ)

ในก�ร  ปิดสวิตช์เครื่อง ให้กด ปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งและถอดปลั๊กเครื่อง

หมายเหตุ: หากภายในหองมีระดับความชื้นสัมพัทธสูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบนเซนเซอรตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ซึ่งสงผลใหไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุวาคุณภาพอากาศไมดี แมวาคุณภาพอากาศ
จะดีก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโหมดอัตโนมัติทำาใหเครื่องทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมสูง คุณสามารถแกไขปญหา
นี้ไดโดยทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบอยครั้งในชวงที่มี
ความชื้นสัมพัทธสูง เราขอแนะนำาใหคุณใชการตั้งคาความเร็วดวยตนเองคาใดคาหนึ่ง 

ไฟความเร็วพัดลม/ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง
 - ไฟที่ด�นขว�มือของแผงควบคุมมีก�รทำ�ง�นสองฟงกชัน ไดแก ก�รแสดงคว�มเร็วพัดลมหรือแสดงว�ควรเปลี่ยนหรือ

ทำ�คว�มสะอ�ดแผนกรอง
 - เมื่อไฟ 1 ถึง 3/4 สว�งขึ้นอย�งตอเนื่อง แสดงถึงคว�มเร็วพัดลมที่ใชอย
 - เมื่อไฟ 1 กะพริบ คุณตองทำ�คว�มสะอ�ดกรองชั้นแรก เมื่อไฟ 2 และ/หรือ 3/4 กะพริบ คุณตองเปลี่ยนแผนกรองเหล�

นี้ ห�กไฟ 2 และ/หรือ 3/4 กะพริบ ไฟ REPLACE FILTER จะกะพริบดวย (สำ�หรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่บท ‘ก�รเปลี่ยน
แผนกรอง’)

 - เมื่อไฟ 2, 3/4 และ REPLACE FILTER สว�งตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (สำ�หรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่บท ‘ล็อคก�รเปลี่ยน
แผนกรอง’)
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การปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บุคคลที่มีปญห�ด�นสุขภ�พ (เชน ภูมิแพ หรือหอบหืด) จะตองก�รอ�ก�ศที่ดีตอสุขภ�พม�กยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดังกล�ว เครื่อง
ฟอกอ�ก�ศจึงใหคุณปรับคว�มไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศได เมื่อตั้งค�ที่ระดับคว�มไวสูง เครื่องจะเริ่มตนก�รฟอก
อ�ก�ศที่ระดับมลพิษตลงเพื่อฟอกอ�ก�ศใหสะอ�ดยิ่งขึ้น
มีระดับคว�มไว 3 ระดับ:
 - ม�ตรฐ�น
 - ไว
 - ไวเปนพิเศษ

เซนเซอรตรวจวัดมลพิษจะถูกตั้งไวที่ระดับม�ตรฐ�น คุณส�ม�รถปรับคว�มไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศไดดวยวิธี
ตอไปนี้:

 1  หากเสียบปลั๊กเครื่องแลว ใหถอดปลั๊กออกแลวรอประมาณสองสามนาที

 2  กดปุ่ม AIR QUALITY คางไว พรอมๆ กับเสียบปลั๊กไฟในเตารับบนผนัง
 มีเสียงดังบี๊พสองครั้งจากตัวเครื่อง และไฟความเร็วพัดลมดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความ

ไวปจจุบันของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระดับความไว:

ไฟความเร็วพัดลม ระดับความไว:

ไวเปนพิเศษ

ไว

ม�ตรฐ�น

 3  กดปุ่ม FAN SPEED เพื่อปรับระดับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 ไฟความเร็วพัดลมดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวที่ตั้งไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ

 4  กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนระดับความไว เมื่อใดก็ตามที่คุณเปดเครื่อง เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติที่ระดับ
ความไวที่ตั้งไว
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โหมดอัตโนมัติ

เมื่อเปดสวิตชเครื่อง เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศที่ติดตั้งไวภ�ยใน จะตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศโดยรอบอัตโนมัติ เมื่อ
เปดใชโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกระดับคว�มเร็วพัดลมที่เหม�ะสมที่สุดกับคุณภ�พอ�ก�ศที่ตรวจวัด

 1  กด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม AUTO เพื่อเปดใชโหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อใชงานเครื่องในโหมดอื่น และตองการเปดใชโหมดอัตโนมัติ ใหกดปุ่ม AUTO 
 ไฟ AUTO จะสวางขึ้น 

 ไฟ FAN SPEED จะแสดงใหเห็นวาเครื่องกำาลังทำางานที่ความเร็วพัดลมเทาใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณภาพอากาศดีมาก และเครื่องทำางานโดยใชความเร็วพัดลมในระดับตมาก ไฟ FAN SPEED 
สำาหรับการตั้งคาความเร็วตสุดจะไมทำางาน ในกรณีนี้ จะมีเฉพาะไฟแสดงการทำางานและไฟ AUTO เทานั้นที่
สวางขึ้น

หมายเหตุ: เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวจะประเมินคุณภาพอากาศและเลือกตั้งคาความเร็วพัดลมที่
เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อใหคุณไดรับอากาศคุณภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เมื่อคุณภาพอากาศดี เครื่องจะ
หยุดการทำางาน เมื่อคุณภาพอากาศไมดี เครื่องจะเริ่มทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมตและเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลด
การใชพลังงาน 

โหมดกลางคืน
เครื่องจะทำ�ง�นอย�งสอดคลองกับสภ�พแวดลอม ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเปลี่ยนเปนโหมดกล�งคืนโดยอัตโนมัติเมื่อสภ�พ
แวดลอมในก�รทำ�ง�นมืดลง เมื่อหองมืดเปนเวล� 3 น�ที ไฟเครื่องจะดับลง เครื่องจะลดคว�มเร็วพัดลมและเสียงลง ทั้งนี้เพื่อลด
ก�รใชพลังง�น ห�กหองสว�งขึ้นอีกครั้งเปนเวล� 5 น�ทีหรือน�นกว�นั้น เครื่องจะกลับไปทำ�ง�นในโหมดปกติ 

หมายเหตุ: โหมดกลางคืนจะใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องทำางานในโหมดอัตโนมัติ

ความเร็วพัดลม 

ห�กคุณไมใชโหมดอัตโนมัติ คุณส�ม�รถเลือกคว�มเร็วพัดลมไดต�มตองก�ร 

 1  กด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม FAN SPEED หนึ่งครั้งหรือมากกวาเพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ตองการ
 ไฟความเร็วพัดลมที่เกี่ยวของและสัญลักษณแสดงดานบนของไฟจะแสดงการตั้งคาความเร็วพัดลม (1, 2, 3 

หรือเรงไฟ)

หมายเหตุ: เลือกเรงไฟหากคุณตองการใหเปาลมแรงๆ เมื่ออากาศในหองมีความสกปรกมาก ไฟความเร็วพัดลมทั้ง
สามดวงจะสวางขึ้น 
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โหมดเงียบ

เมื่อคุณใชเครื่องในโหมดเงียบ เครื่องจะทำ�ง�นดวยเสียงที่เงียบม�ก

 1  กด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม SILENT เพื่อเปดใชโหมดเงียบ
 ไฟ SILENT จะสวางขึ้น

ห�กคุณตองก�รกลับไปยังโหมด FAN SPEED หรือโหมด AUTO ใหกดปุ่ม FAN SPEED หรือ AUTO

การทำาความสะอาด

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งกอนทำาความสะอาดเครื่อง 

หามนำาเครื่องจมลงในนหรือของเหลวอื่นๆ 

หามใชสารทำาความสะอาดชนิดรุนแรงหรือติดไฟงาย เชน สารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล ทำาความสะอาดสวน 
ใดสวนหนึ่งของเครื่อง

เฉพาะแผนกรองชั้นแรกเทานั้นที่ลางทำาความสะอาดได แผนกรองอื่นทั้งหมด ไมสามารถ ลางทำาความสะอาดได 

ตัวเครื่อง

ทำ�คว�มสะอ�ดด�นในและด�นนอกของตัวเครื่องอย�งสมเสมอ เพื่อปองกันก�รสะสมของฝุ่นละออง 

 1  ใชผาแหงและนมเช็ดฝุ่นตามตัวเครื่องออกใหหมด

 2  ใชผาแหงและนมทำาความสะอาดทางลมเขาและทางลมออก

แผนกรองชั้นแรก

แผนกรองชั้นแรกส�ม�รถล�งทำ�คว�มสะอ�ดได
 - ใหทำ�คว�มสะอ�ดแผนกรองชั้นแรกเมื่อไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองกะพริบขึ้น เพื่อใหมั่นใจว�เครื่องจะทำ�ง�นไดอย�

งมีประสิทธิภ�พสูงสุด

 1  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงสวนลางของแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้น
ยกตะขอที่อยดานลางของแผงหนาออกจากสวนลางของตัวเครื่อง
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 2  ในการถอดแผนกรองชั้นแรก ใหยึดแฉกที่ทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 3  นำาแผนกรองชั้นแรกไปลางใตกอกน หากแผนกรองสกปรกมาก ใหใชแปรงขนนมทำาความสะอาดฝุ่นผง
ออกไป

เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถทำาความสะอาดแผนกรองชั้นแรกโดยขจัดฝุ่นดวยเครื่องดูดฝุ่น 

 4  เปาลมแผนกรองชั้นแรกใหแหง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองชั้นแรกแหงสนิทแลว หากแผนกรองยังเปยกอย อาจทำาใหเชื้อแบคทีเรีย
เพิ่มจำานวนขึ้นและทำาใหแผนกรองชั้นแรกมีอายุการใชงานสั้นลง 

 5  ใสแผนกรองชั้นแรกกลับเขาไปในเครื่อง เชื่อมตอตะขอทั้งหมดกับตัวเครื่องใหถูกตอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

 6  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอดานลางเขาไปในสวนลางของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหนา
จอเขาหาตัวเครื่อง (2)

1

2
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เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ทำ�คว�มสะอ�ดเซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศทุกๆ 2 เดือนเพื่อใหเครื่องทำ�ง�นไดเต็มประสิทธิภ�พ ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ด
ไดบอยยิ่งขึ้นห�กใชเครื่องในสิ่งแวดลอมที่มีฝุ่นผง 

หมายเหตุ: หากภายในหองมีระดับความชื้นสัมพัทธสูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบนเซนเซอรตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ซึ่งสงผลใหไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมและไฟแสดงคุณภาพของอากาศระบุวาคุณภาพอา
กาศไมดี แมวาคุณภาพอากาศจะดีก็ตาม ในกรณีนี้ คุณตองทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือ
ตั้งคาความเร็วดวยตนเองคาใดคาหนึ่ง 

 1  ทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเขาและทางลมออกดวยแปรงขนนม

 2  ถอดฝาเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 3  ทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขจัดฝุ่นในทางลมเขาและทางลมออกดวยกานสำาลีเปยก
พอหมาด 

 4  ใชกานสำาลีเช็ดใหแหง 

 5  ปดฝาเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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การเปลี่ยนแผนกรอง

การบำารุงรักษาแผนกรอง

เครื่องนี้มีที่ล็อคปกปองอ�ก�ศเพื่อสุขภ�พ ซึ่งชวยใหมั่นใจไดว�เครื่องทำ�ง�นในสภ�พที่เหม�ะสมที่สุด เมื่อแผนกรองหนึ่งเกือบ
เต็มและตองมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปลี่ยน ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองที่เหม�ะสมจะเริ่มกะพริบ เมื่อคุณเปลี่ยนแผนกรอง 
2, แผนกรอง 3 และ/หรือแผนกรอง 4 เครื่องจะหยุดทำ�ง�นและถูกล็อค
เมื่อเครื่องถูกล็อค ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรองที่เกี่ยวของจะสว�งตอเนื่อง 

หมายเหตุ: ใหเปลี่ยนแผนกรองเมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองที่เกี่ยวของกะพริบ หากคุณเปลี่ยนแผนกรอ
งกอนไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองเริ่มกะพริบ ตัวนับอายุการใชงานจะไมรีเซ็ต แตจะนับเวลาตอไปเลย ซึ่งจะ
ทำาใหไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองเริ่มกะพริบเร็วกวาที่ควร

ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองจะระบุว�ควรทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปลี่ยนแผนกรองแผนใด
 - ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรอง 1 กะพริบ: ตองทำ�คว�มสะอ�ดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่ม

เติม ใหดูที่บท ‘ก�รทำ�คว�มสะอ�ด’

 - ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรอง 2 กะพริบ: ตองเปลี่ยนแผนกรอง 2 (แผนกรองฟอรม�ลดีไฮด (ม�พรอมกับรน AC4074) 
หรือแผนกรองหล�ยชั้น (ม�พรอมกับรน AC4072))

 - ไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรอง 3/4 กะพริบ: ตองเปลี่ยนตัวกรองผงถ�นกัมมันตและแผนกรอง HEPA 

หมายเหตุ: แผนกรอง HEPA และตัวกรองผงถานกัมมันตมีอายุการใชงานพอๆ กัน ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนแผนกรอง
ทั้งสองพรอมกัน 
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ล็อคการเปลี่ยนแผนกรอง

ห�กคุณไมเปลี่ยนแผนกรองต�มระยะเวล� เครื่องจะหยุดทำ�ง�นหลังจ�กไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองกะพริบประม�ณ 2 
สัปด�ห ห�กเครื่องล็อค เครื่องจะไมทำ�ง�นจนกว�คุณจะเปลี่ยนแผนกรองอย�งสมบูรณ และกดปุ่มรีเซ็ต

หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 หรือ 3/4 และ REPLACE FILTER (การเปลี่ยนแผนกรอง) บนแผง
ควบคุมสวางตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (สำาหรับขอมูลเพิ่มดู โปรดดูที่สวน ‘การบำารุงรักษาแผนกรอง’ ในบทนี้) 
ระยะเวล�กอนที่เครื่องจะถูกล็อคขึ้นอยกับเวล�ก�รทำ�ง�นและระดับคว�มเร็วที่เลือกหลังจ�กมีก�รแจงเตือนใหเปลี่ยนแผนกรอง
ประม�ณ 1 วันก่อนที่เครื่องจะล็อค เครื่องจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 30 น�ที เพื่อแจ้ง ให้คุณทร�บว่�มีแผ่นกรองที่จำ�เป็นต้องเปลี่ยน
อย่�งน้อยหนึ่งแผ่น
เมื่อเครื่องล็อค คุณจะได้ยินเสียงบี๊พเมื่อกดปุ่มใดๆ 
คุณส�ม�รถปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด
ห�กเครื่องถูกล็อค:

 1  ตรวจสอบวาตองเปลี่ยนแผนกรองตัวใด (ดูสวน ‘ไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผนกรอง’)

 2  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก 

 3  เปลี่ยนแผนกรองที่เหมาะสม (ดูสวน ‘การเปลี่ยนแผนกรอง’)

การเปลี่ยนแผนกรอง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง 

 1  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

 2  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงสวนลางของแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้น
ยกตะขอที่อยดานลางของแผงหนาออกจากสวนลางของตัวเครื่อง

 3  ในการถอดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ใหยึดแฉกทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 4  ในการถอดแผนกรอง 2 (แผนกรองฟอรมาลดีไฮดสำาหรับรน AC4074 หรือแผนกรองหลายชั้นสำาหรับรน 
AC4072) ใหยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 
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 5  ในการถอดแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) ยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 

 6  ในการถอดแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) ยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 

 7  ทิ้งแผนกรองเกาที่ตองเปลี่ยนไป และแกะแผนกรองใหม 

 8  ใสตัวกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) กลับเขาไปในตัวเครื่อง 

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ

 9  ใสแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) กลับเขาไปในตัวเครื่อง

 10  ใสแผนกรอง 2 (แผนกรองฟอรมาลดีไฮดสำาหรับรน AC4074 หรือแผนกรองหลายชั้นสำาหรับรน AC4072) 
กลับเขาไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ
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 11  ใสแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) กลับเขาไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาตะขอทั้งหมดประกอบเขาที่กับตัวเครื่อง 

 12  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอดานลางเขาไปในสวนลางของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหนา
จอเขาหาตัวเครื่อง (2)

 13  เสียบปลั๊กเขากับเตารับบนผนัง แลวเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง 

 14  กดปุ่มรีเซ็ตแผนกรองโดยใชอุปกรณขนาดบาง

หมายเหตุ: คุณไมจำาเปนตองกดปุ่มรีเซ็ตหลังจากทำาความสะอาดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก)

หมายเหตุ: คุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเมื่อคุณเปลี่ยนแผนกรองกอนที่ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรอง
นั้นจะเริ่มกะพริบ

หมายเหตุ: คุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องหากยังไมเสียบปลั๊กไฟหรือยังไมเปดเครื่อง 

การจัดเก็บ

 1  ในการจัดเก็บสายไฟ ใหมวนสายไฟไวรอบๆ ที่เก็บสายไฟที่อยบริเวณดานลางของเครื่อง 

อุปกรณเสริม

แผนกรองใหมสำ�หรับเครื่องรนนี้มีหม�ยเลขรนดังนี้:

แผนกรอง หม�ยเลขรน

แผนกรอง 2: แผนกรองฟอรม�ลดีไฮด AC4142
แผนกรอง 2: แผนกรองหล�ยชั้น AC4141
แผนกรอง 3: ตัวกรองผงถ�นกัมมันต AC4143
แผนกรอง 4: แผนกรอง HEPA AC4144

1

2
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สภาพแวดลอม

 - ห�มทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอ�ยุก�รใชง�นแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษ�สภ�วะสิ่งแวดลอมที่ดี

การรับประกันและบริการ

ห�กคุณตองก�รทร�บขอมูลหรือพบปญห� โปรดเข�ชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริก�รดูแล
ลูกค�ของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หม�ยเลขโทรศัพทของศูนยบริก�รฯ อยในเอกส�รแผนพับเกี่ยวกับก�รรับประกัน
ทั่วโลก) ห�กในประเทศของคุณไมมีศูนยบริก�ร โปรดติดตอตัวแทนจำ�หน�ยผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

การแกปญหา

ในหัวขอนี้ไดรวบรวมปญห�ทั่วไปที่เกี่ยวกับเต�รีดซึ่งคุณอ�จพบได ห�กยังไมส�ม�รถแกไขปญห�ต�มขอมูลด�นล�งที่ใหม�ได 
กรุณ�ติดตอศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของคุณ 

ปญหา การแกปญหา

เครื่องไมทำ�ง�น คุณไมตรวจสอบไฟเตือนแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรอง คุณไมไดเปลี่ยนแผนกรองเมื่อไฟแสดงก�รเปลี่ยนแผนกรองเริ่มกะพริบ 
และไมเปลี่ยนแผนกรองเมื่อเครื่องเริ่มสงเสียงบี๊ปทุกๆ 30 น�ที ประม�ณ 2 สัปด�ห ดวยเหตุนี้เครื่องจึงล็อค คุณตองเปลี่ยน
แผนกรองใหม และรีเซ็ตเครื่อง (ดูที่บท ‘ก�รเปลี่ยนแผนกรอง’) เพื่อใหเครื่องทำ�ง�นอีกครั้ง

ไมมีอ�ก�ศออกม�จ�กท�งลมออก ไมไดเปดเครื่อง ใหเสียบปลั๊กไปเข�กับเต�รับบนผนังแลวปดสวิตชเครื่อง

คุณภ�พอ�ก�ศดี และเปดใชง�นโหมดอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เครื่องปดเองโดยอัตโนมัติเมื่ออ�ก�ศดีแลว เพื่อเปนก�รประหยัด
พลังง�น

คว�มเร็วพัดลมไมเปลี่ยนเมื่อเปดใชง�นโหมด 
AUTO

เมื่อหองมืดลง เครื่องจะเปดใชง�นโหมดกล�งคืนโดยอัตโนมัติห�กเครื่องใชง�นโหมดอัตโนมัติอย ในกรณีนี้ จะมีก�รตั้งค�
คว�มเร็วพัดลมไวในระดับที่ตม�ก ห�กคุณตองก�รเปลี่ยนคว�มเร็วพัดลม ใหกดปุ่ม FAN SPEED หนึ่งหรือหล�ยครั้งเพื่อตั้ง
คว�มเร็วพัดลมที่ตองก�ร

มีอ�ก�ศออกม�จ�กท�งลมออกเบ�กว�ปกติ แผนกรองชั้นแรกสกปรก โปรดทำ�คว�มสะอ�ดแผนกรองชั้นแรก (ดูที่บท ‘ก�รทำ�คว�มสะอ�ด’)

คุณไมไดแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจ�กแผนกรอง ตรวจสอบใหแนใจว�คุณไดแกะวัสดุบรรจุภัณฑออกแลว

คุณภ�พอ�ก�ศไมดีขึ้น แมว�เครื่องจะทำ�ง�นม�ระ
ยะเวล�หนึ่งแลว

ว�งแผนกรองแผนใดแผนหนึ่งไมเข�ที่ ตรวจสอบใหแนใจว�ไดติดตั้งแผนกรองทั้งหมดเรียงต�มลำ�ดับตอไปนี้ โดยเริ่ม
จ�กแผนกรองด�นในสุด: 1) แผนกรอง HEPA, 2) ตัวกรองผงถ�นกัมมันต, 3) แผนกรองฟอรม�ลดีไฮด (ม�พรอมกับรน 
AC4074) หรือแผนกรองหล�ยชั้น (ม�พรอมกับรน AC4072), 4) แผนกรองชั้นแรก

เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศเกิดก�รเปยกชื้น ระดับคว�มชื้นสัมพันธภ�ยในหองสูง จึงทำ�ใหเกิดก�รกลั่นตัวเปนหยดน 
ตรวจสอบใหแนใจว�เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศนั้นแหงและสะอ�ด (ดูที่บท ‘ก�รทำ�คว�มสะอ�ด’)

สีของสัญญ�ณไฟคุณภ�พของอ�ก�ศและไฟแสดง
คุณภ�พอ�ก�ศเหมือนเดิมตลอดเวล�

เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศสกปรก ใหทำ�คว�มสะอ�ดเซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ(ดูที่บท ‘ก�รทำ�คว�มสะอ�ด’)

หองมีก�รระบ�ยอ�ก�ศไมเพียงพอ เปดหน�ต�งเพื่อใหระบ�ยอ�ก�ศไดดีขึ้น

ฉันตองก�รอ�ก�ศที่สะอ�ดยิ่งขึ้นเพร�ะฉันมี
อ�ก�รภูมิแพ

คุณส�ม�รถเปลี่ยนคว�มไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ (ดูที่บท ‘ก�รใชง�น’) เพื่อใหเครื่องฟอกอ�ก�ศทำ�ก�รฟอก
อ�ก�ศมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

เครื่องทำ�ง�นเสียงดังผิดปกติ คุณไมไดแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจ�กแผนกรอง ตรวจสอบใหแนใจว�คุณไดแกะวัสดุบรรจุภัณฑออกแลว
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ปญหา การแกปญหา

เครื่องยังแสดงสัญญ�ณว�ฉันตองเปลี่ยนแผนกรอง 
แมว�ฉันไดเปลี่ยนไปแลว

คุณอ�จไม่ได้กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองให้ดี เสียบปลั๊กเครื่อง กดค้�งที่ปุ่มเปิด/ปิดและ กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองโดยใช้เครื่องมือรูป
ทรงแบน

เครื่องหยุดทำ�ง�น แตไฟแสดงก�รทำ�ง�นยังสว�งอย เซนเซอรตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศในตัวไดระบุว�คุณภ�พอ�ก�ศดีแลว และไมจำ�เปนตองฟอกอ�ก�ศ เมื่อคุณภ�พอ�ก�ศไมดี 
เครื่องจะเริ่มทำ�ง�นที่ระดับคว�มเร็วพัดลมต และเสียงเบ� ทั้งนี้เพื่อลดก�รใชพลังง�น

เครื่องไมทำ�ง�น ไฟคว�มเร็วพัดลม 1, 2 และ 3 
กะพริบ และไฟอื่นๆ ที่เหลือดับ

อ�ก�รนี้เปนขอบกพรองของสวนประกอบ ใหติดตอศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของคุณ (โดยคนห�หม�ยเลขโทรศัพทไดใน
เอกส�รแผนพับเกี่ยวกับก�รรับประกันทั่วโลก) ห�กในประเทศของคุณไมมีศูนยบริก�ร โปรดติดตอตัวแทนจำ�หน�ย
ผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

เครื่องไมทำ�ง�น ไฟคว�มเร็วพัดลม 1 และ 2 
กะพริบ และไฟอื่นๆ ที่เหลือดับ

อ�ก�รนี้เปนขอบกพรองของสวนประกอบ ใหติดตอศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของคุณ (โดยคนห�หม�ยเลขโทรศัพทไดใน
เอกส�รแผนพับเกี่ยวกับก�รรับประกันทั่วโลก) ห�กในประเทศของคุณไมมีศูนยบริก�ร โปรดติดตอตัวแทนจำ�หน�ย
ผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

AC4074: เครื่องไมทำ�ง�น ไฟแสดงคุณภ�พอ�ก�ศ
กะพริบเปนสีนเงิน ไฟอื่นๆ ที่เหลือดับลง

มีคว�มผิดพล�ดเกิดขึ้นกับเซนเซอรอ�ก�ศขน�ดเล็กหรือมีคว�มผิดพล�ดเกิดขึ้นกับเซนเซอรอ�ก�ศขน�ดเล็กและ
เซนเซอรก�ซ โปรดติดตอศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของคุณ (คนห�หม�ยเลขโทรศัพทศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของ
คุณไดในแผนพับเกี่ยวกับก�รรับประกันทั่วโลก) ห�กไมมีศูนยบริก�รลูกค�ในประเทศของคุณ โปรดติดตอตัวแทนจำ�หน�ย
ผลิตภัณฑ Philips ในพื้นที่ของคุณ

AC4074: ไฟแสดงคุณภ�พอ�ก�ศกะพริบเปนสีมวง มีคว�มผิดพล�ดเกิดขึ้นกับเซนเซอรก�ซ ใหปดสวิตชเครื่องแลวดึงปลั๊กออก นำ�เครื่องไปยังตัวแทนจำ�หน�ยของ Philips หรือ
ศูนยบริก�รที่ไดรับก�รรับรองโดย Philips
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