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NanoProtect �lter Series 3 (FY3430/30)2

Mars DI MET_EN 90x127mm

When display shows 

When display shows

Time to clean the NanoProtect �lter Series 3

Time to replace the NanoProtect 
�lter Series 3

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

3000 059 30611-1

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.
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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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2(FY3430/30) 3 السلسلة NanoProtect فلرت

Mars DI MET_AR 90x127mm
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Clean Home+

إمكانية االتصال

التحكم

الشاشة

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

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

التطبيق.

زر حالة الفلرت/زر الطاقة
إعادة التعي�

زر تشغيل/إيقاف 
تشغيل الضوء

زر تبديل الوضعزر تبديل العرض

تلقا§
 الرسعة القصوى

النوم

PM2.5
مؤرش مسببات الحساسية يف 

(IAI) الداخل
الغاز

وضع السكونوضع الرسعة القصوىالوضع التلقا§

Wi-Fi تنبيه الستبدال الفلرتتنبيه لتنظيف الفلرتمؤرش

مؤرش مسببات 
الحساسية يف الداخل ضوء جودة الهواءمؤرش PM2.5مؤرش الغاز

رديء جًدارديءمعتدلجيد

مؤرش مسببات الحساسية من 
1 إىل 12، حيث يش¶ الرقم 1 

إىل أفضل جودة هواء

 ،L4 إىل L1 مؤرش الغاز من
حيث يش¶ L1 إىل أفضل 

جودة هواء

الصيانة

عندما يتم عرض

عندما يتم عرض

اضغط عىل       للتحقق من فرتة استخدام الفلرت.
اضغط عىل      ملدة 3 ثواٍن إلعادة التعي� بعد تنظيف الفلرت أو استبداله.

وقت تنظيف فلرت NanoProtect من السلسلة 3

وقت استبدال فلرت NanoProtect من السلسلة 3

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

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

عرض لـ 3 أرقام
مؤرش مسببات الحساسية يف 

PM2.5/الداخل/الغاز


