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When display shows 

When display shows

Press       to check �lter lifetime status.!
Press       for 3 seconds to reset after cleaning or replacing �lter.

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

Connectivity

Display

Control 

Light
on/o�

Display
switch

Mode
switch

Auto
Turbo
Gentle
Sleep

PM2.5
IAI

Filter status/
reset

Time to clean the NanoProtect �lter Series 3

Time to replace the NanoProtect 
�lter Series 3

3000 052 67381-1

NanoProtect �lter Series 3 (FY2180/30)

Clean Home+
Open the app and click on "Connect a New Device" or press 
the "+" button to connect your device. Please follow the steps 
in the app.

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

Saat layar menampilkan

Tekan        untuk memeriksa status masa pakai layanan �lter.!
Tekan        selama 3 detik untuk mereset setelah �lter dibersihkan atau diganti.

Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa lama akibat 
penyerapan udara di dalam ruangan.  Lepaskan �lter dan letakkan di bawah 
sinar matahari langsung dan angin-anginkan selama beberapa jam. Pasang 
kembali dan coba gunakan lagi. Jika bau masih tercium, harap ganti �lter.
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Waktunya membersihkan �lter NanoProtect Seri 3

Waktunya mengganti �lter 
NanoProtect Seri 3

NanoProtect �lter Seri 3 (FY2180/30)

Clean Home+
Buka aplikasi dan klik ‘Hubungkan Perangkat Baru’ atau tekan 
tombol ‘+’ untuk menghubungkan perangkat. Ikuti langkah di 
aplikasi.

Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol pemurni udara 
dan memeriksa kualitas udara. Unduh dan instal aplikasi Philips

Mode otomatis Mode turbo
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pembersihan �lter

Peringatan
penggantian �lter
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dalam ruangan

Baik Buruk Sangat
burukSedang

Indeks alergen 1-12, 
1 menunjukkan kualitas 
udara terbaik

Tampilan PM2.5/
IAI 3 digit

Pelan Mode tidur

Daya

Tahan selama 
3 detik untuk 
mematikan 
alat pemurni
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เมื่อหน าจอแสดง

เมื่อหน าจอแสดง 

กด       เพื่อตรวจสอบสถานะอายกุารใช งานของแผ นกรอง!
กด       เป นเวลา 3 วนิาทเีพื่อรเีซต็หลงัจากทําความสะอาดหรอืเปลี่ยนแผ นกรอง

แผนกรองอาจมกีลิ่นที่ไมพงึประสงคไดหลงัจากถกูใชงานไปสกัพักเนื่องจากการดดูซบัอากาศภายในอา
คาร  ถอดแผนกรองออกแลววางไวในที่ที่แสงแดดสองถงึและมกีารระบายอากาศเปนเวลาหลายชั่วโมง 
ตดิตั้งเขาไปใหมแลวลองใชอกีครั้ง หากยังคงมกีลิ่นอยู โปรดเปลี่ยนแผนกรองแผนใหม

การเชื่อมต อ

การแสดงผล

ไฟเปด/
ปดเครื่องสลบัจอแสดงผล สวติชโหมด

อตัโนมตัิ
เทอรโบ
ออนโยน
Sleep

PM2.5
IAI

สถานะ/
รเีซต็แผนกรอง

หมายถงึเวลาที่ตองทาํความสะอาดแผนกรอง NanoProtect ซีรี่ส 3

หมายถงึเวลาเปลี่ยนแผนกรอง 
NanoProtect ซรีี่ส 3

แผนกรอง NanoProtect ซรีี่ส 3 (FY2180/30)

โหมดอตัโนมตัิ โหมดเทอรโบ

การแจงเตอืนการทาํ
ความสะอาดแผนกรอง

การแจงเตอืนการ
เปลี่ยนแผนกรอง

ไฟสญัญาณ
Wi-Fi

ไฟแสดงสถานะ
PM2.5

ไฟแสดงคณุภาพ
อากาศ

ดชันสีารกอ
ภมูแิพในรม

ดี ไมดี ไมดเีปนอยางมากปานกลาง

ดชันสีารกอภมู ิ
1-12 โดย 1 
คอืคณุภาพอากาศดทีี่สดุ

จอแสดงผลแบบตวัเลข
3 หลกั PM2.5/IAI

ออนโยน  โหมดรอทาํงาน

กดคางไวเปนเวลา 3 
วนิาทเีพื่อปดเครื่องฟอกอากาศ
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Clean Home+
เป ดใช แอปแล วคลิก ‘เชื่อมต อกับอุปกรณ ใหม ’ หรือกดปุ ม ‘+’ 
เพื่อเชื่อมต อกับอุปกรณ ของคุณ โปรดทําตามขั้นตอนในแอป

คุณสามารถใช แอปในการควบคุมเครื่องฟอกอากาศและตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ ดาวน โหลดและติดตั้งแอป Philips

การควบคุม

เปด/ปด 


