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1 Important

Safety

Read this user manual carefully before 
you use the dehumidifier, and save it for 
future reference.

Danger

 • Do not spray any 
flammable materials such 
as insecticides or fragrance 
around the dehumidifier to 
avoid electric shock and/or 
a fire hazard.

 • Do not drink the 
accumulated water, use 
it to feed animals, nor to 
water plants. Empty the 
water tank, and pour the 
water down the drain.

Warning

 • Check if the voltage 
indicated on the bottom 
or indicated at the rear of 
the appliance corresponds 
to the local power voltage 
before you connect the 
appliance.

 • Connect the dehumidifier 
to the power socket 
exclusively, and do not 
connect it through an 
extension cord to prevent 

fire hazard and/ or electric 
shock. 

 • 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 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 start or stop the 
dehumidifier by plugging 
and unplugging the power 
cord.
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 • Do not block the air inlet 
and outlet, e.g. by placing 
items on the air outlet or in 
front of the air inlet.

 • Do not insert your fingers 
or objects into the air inlet 
and outlet to prevent 
physical injury or product 
malfunction.

Caution

 • Do not turn the appliance 
on and off frequently. 

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

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

 • Leave at least 40 cm free 
space behind and on both 
sides of the dehumidifier 
and leave at least 60 
cm free space above it. 
Insufficient ventilation may 
cause overheating or fire 
hazard.

 • Do not use this 
dehumidifier when you 
have used indoor smoke-
type insect repellents or in 
places with oily residues, 
burning incense, or 
chemical fumes.

 • Do not operate or store the 
dehumidifier under direct 
sunlight.

 • Do not use the 
dehumidifier near gas 
appliances, heating devices 
or fireplaces.

 • Do not use the 
dehumidifier in a bathroom, 
laundry or other places 
where it is likely to come 
into contact with water, or 
wash it with water.

 • When you use the 
dehumidifier for drying 
laundry, hang your clothes 
from a distance where 
water droplets will not drip 
onto the dehumidifier. 

 • The dehumidifier is only 
intended for household use 
under normal operating 
conditions (5°C - 35°C).

 • Do not use the 
dehumidifier in a room 
with major temperature 
changes.
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 • Do not stand on, sit 
on, or lean against the 
dehumidifier. This may 
cause the dehumidifier to 
tip over causing injury.

 • Do not remove or dismantle 
the float in the tank; 
otherwise, the dehumidifier 
cannot detect when the 
tank is full and could result 
in water leakage.

 • Do not use detergents, 
cleaning agents, abrasive 
powders, chemically 
treated dusters, gasoline, 
benzene, thinners or other 
solvents, as they can 
damage the dehumidifier 
or the water tank. This may 
result in water leakage.

 • Mildew may form in the 
water tank, clean it every 
week with tap water. Then, 
wipe with a soft, dry cloth.

 • If you do not use the 
dehumidifier for an 
extended period of time, 
make sure all parts are 
clean and dry.

 • Do not use the dehumidifier 
for food preservation, art or 
scientific works.

 • Do not point the airflow of 
the dehumidifier directly at 

 • Run the power cord under 
carpeting, rugs, or runners. 
Arrange the cord away 
from areas where it may be 
tripped over.

 • Make sure the filters and 
the water tank are properly 
installed before you switch 
on the dehumidifier.

 • Do not touch the swing 
louver.

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

 • Always unplug the 
dehumidifier after use and 
before you move or clean it.

 • Power off and unplug 
the dehumidifier before 
draining the water from the 
tank. Otherwise, this may 
result in water leakage. 

 • Always move the 
dehumidifier in an upright 
position with handle, and 
do not carry it horizontally.

 • Do not drop the 
dehumidifier as this may 
cause personal injury, and 
damage to the floor or 
household items as a result 
of water spillage.

 • Do not place anything on 
top of the dehumidifier. 
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condensation inside the 
dehumidifier.

 • To prevent interference, 
place the appliance at least 
2m away from electrical 
appliances that use 
airborne radio waves such 
as TVs, radios, and radio-
controlled clocks.

 • The appliance does not 
remove carbon monoxide 
(CO) or radon (Rn). It 
cannot be used a safety 
device in case of accidents 
with combustion processes 
and hazardous chemicals.

 • Never move the appliance 
by pulling the power cord.

 • This appliance is not 
a substitute for proper 
ventilation, regular vacuum 
cleaning, or use of an 
extractor hood or fan while 
cooking.

 • If the appliance is not used 
for a long period of time, 
remove the filter from the 
dehumidifier and store it 
separately in a cool, dry 
place.

 • Do not sit or stand on the 
appliance. The appliance 
is equipped with unilateral 
rotating wheels. Sitting or 
standing on the appliance 
may lead to potential injury.

Fuse Specification: 

T2.0A 250V

T5.0A 250V

the body for a prolonged 
period of time, especially 
where there is someone 
who is unable to adjust 
the humidity. For instance: 
infant, child, or elderly 
person. This may harm the 
physical condition and 
lead to dehydration.

 • Use the dehumidifier with 
cautions where the walls, 
furniture, and art works are 
vulnerable to dry air.

 • Do not place the 
appliance directly below 
an air conditioner to 
prevent condensation 
from dripping onto the 
appliance which will cause 
short circuit and leakage of 
electricity.

 • Only use the original 
Philips filters specially 
intended for this appliance.  
Do not use any other filters.

 • Burning the filter may 
cause irreversible damage 
to humans or other 
creatures. Do not use the 
filter as fuel or for similar 
purposes.

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

 • Do not use the 
dehumidifier in a room 
with major temperature 
changes, as this may cause 



6 EN

2 Your Philips 2-in-1 Air Dehumidifier 
and 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 Handle h Unilateral rotating wheels

b Louver i Display panel

c Air outlet j Continuous drainage outlet

d Air quality sensor k Power cord

e Air quality light l Rear cover with air inlet

f Water tank m Pre-filter

g Hose n NanoProtect filter HEPA Series 1 
(FY1119)

Controls Overview (fig.b)

a On/off button f Humidity level setting button

b Child lock button g Light on/off button

c Auto swing button h Purification ONLY button

d Fan speed button i Timer button

e Display screen

Display panel

 Filter replacement alert Auto mode icon

Auto defrosting indicator Laundry drying mode icon

Water tank full alert Continuous mode icon

Pre-filter cleaning alert Purification ONLY mode icon
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Positioning the 
dehumidifier

To increase the dehumidifying 
effectiveness, position the dehumidifier 
in a location that can draw the most air.

Note

 • When the dehumidifier is operating, 
do not open exterior doors or 
windows.

3 Getting started

Installing the filter

Note

 • Make sure that the appliance is 
unplugged before installing the 
filter.

Before using the appliance, remove all 
packaging materials from the filter and 
place the filter into the appliance as 
described as follows.

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

2 Take out the HEPA filter and the  
pre-filter (fig.d).

3 Remove all packaging materials 
from the HEPA filter (fig.e).

4 Place the HEPA filter into the 
dehumidifier and then the pre-filter 
(fig.f).

Note

 • Make sure that the HEPA filter and 
the pre-filter are properly attached 
to the dehumidifier.

5 Reattach the rear cover by pressing 
the bottom part of the rear cover 
onto the appliance first (1). Then, 
gently push the rear cover against 
the body of the appliance (2)  
(fig.g).

6 Wash your hands thoroughly after 
installing filters.
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2 Touch the  button once to turn on 
the appliance (fig.h).
 » The current humidity level is 

displayed on the screen.

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

 » The dehumidifier goes to combi 
AUTO mode.

3 Touch and hold  for 3 seconds to 
turn off the appliance.

Setting the humidity 
level

You can set the desired humidity level 
to 40, 50, 60, 70, or 80 percent.

1 Touch the  button one or more 
times to set the desired humidity 
level, and the humidity indicator 
lights up (fig.i).

Note

 • When the humidity is decreased to 
the selected level, the dehumidifier 
automatically stops dehumidifying 
the air, but the fan will continue 
working.

 • If you do not set the humidity level, 
the default humidifier is 60%.

 • You can touch the  button for 
5 seconds to display the current 
ambient temperature.

Tip

 • A comfortable humidity level is from 
40RH% to 60RH%.

4 Using the 
dehumidifier

The air quality light

Color of the air 
quality light

Air quality 
level

Blue Good

Blue-violet Fair

Red-purple Unhealthy

Red Very unhealthy

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 surrounding air quality of airborne 
particles.

Turning on and off

Note

 • For optimum performance, close 
doors and windows.

 • Keep curtains away from the air 
inlet or air outlet.

 • For optimum dehumidification 
efficiency, place the dehumidifier in 
a flat, stable surface. 

 • Before turning on the dehumidifier, 
check if the power voltage 
corresponds to the voltage printed 
on the dehumidifier.

1 Put the plug of the dehumidifier in 
the wall outlet.
 » The dehumidifier beeps.
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Note

 • Do not point the airflow of the 
dehumidifier directly at the body 
for a prolonged period of time, 
especially where there is someone 
who is unable to adjust the 
humidity.

 • When you use the dehumidifier 
for laundry drying, hang your 
clothes from a distance where 
water droplets will not drip onto the 
dehumidifier.

 • Make sure the air inlet and outlet 
are not blocked by the clothes.

 • Make sure that you dry the clothes 
on a safe and secure place from 
dropping to block the air inlet and 
outlet.

Tip

 • Direct the louvre until air flows 
directly onto the clothes to dry your 
clothes more efficiently.

Using the purification 
only mode

The appliance can be used in 
purification only mode.

1 Touch the  button to access 
purification only mode (fig.n).
 » The appliance operates under 

auto mode by default.

 » The dehumidifier will stop 
dehumidifying the air.

 » The  and the  display on 
the screen.

Continuous mode

In continuous  mode, the appliance 
constantly works with the optimal 
dehumidifying settings.

1 Touch the  button repeatedly to 
select the continuous mode (fig.j).

 » The  and  display on the 

screen.

Changing the fan speed

You can select the desired fan speed 
(Auto,1, 2 ,3 and 4), or clothes dry 
mode.

Auto
• Touch the fan speed button  

repeatedly to select the auto mode 
(fig.k).

Note

 • You can adjust the humidity settings 

manually by touching the  button.

Manual
• Touch the fan speed button   

repeatedly to select the fan speed 
you need (fig.l).

Laundry drying mode

• Touch the  button until  is 
displayed to select the laundry 
drying mode (fig.m).

 » The dehumidifier goes to 
laundry drying mode.

 » The dehumidifier operates under 
the highest fan speed.

 »  and  display on the screen.
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2 Touch the fan speed button  to 
select the desired fan speed (fig.o).
 » The fan speed and    display 

on the screen.

3 Touch the  button again to exit 
the purification only mode.
 » The dehumidifier goes to combi 

AUTO mode. 

Note

 • Whenever the current mode of  
appliance works, it goes to 
purification only mode when 
touching the  button.

 • Humidity setting and laundry drying 
mode are off in the purification only 
mode.

Using the swing function

The louver is able to swing up to 90 
degrees. Use the swing function to 
direct the air flow.

1 Touch the  button to activate the 
swing function (fig.p).

2 Touch the  button again to 
deactivate the swing function.

Tip

 • After the appliance is turned on, 
turn the louver upward to increase 
the dehumidifying efficiency.

Setting the Timer

With the timer function, you can let 
the dehumidifier operate for a set 
number of hours. When the set time has 
elapsed, the dehumidifier automatically 
turns off. The timer is available from 1 to 
9 hours.

1 Touch the  button to activate the 
timer (fig.q).

2 Touch the  button repeatedly to 
choose the number of hours you 
want the dehumidifier to operate 
(fig.r). 
• To deactivate the timer function, 

touch the  button repeatedly 
until  is displayed on the 
screen.

Defrosting the 
dehumidifier

Note

 • The defrosting function is enabled  
only when the dehumidifier 
operates under dehumidifying 
mode.

The dehumidifier is equipped with a 
defrosting sensor to make sure it is in 
optimal condition when being used 
in cold weather. The dehumidifier 
automatically detects if defrosting is 
required. 

When defrosting is required:
 » The  indicator is on (fig.s).

 » Defrosting will begin defrosting 
and continue until the 
dehumidifier is completely 
defrosted.
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Note

 • During defrosting, the dehumidifier 
operates in clothes dry mode.

 • The dehumidifier will resume 
working and operate the previous 
settings after defrosting is 
completed.

Setting the child lock

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

 » "L" displays on the screen for 
3 seconds.

 » 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.u).

 » "UL" displays on the screen for 
3 seconds.

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 desired.

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

2 Touch the light on/of  button 

 again, the display screen will 
dimmed.

3 Touch the light on/off button  for 
the third time, all lights will be on 
again.

5 Draining the 
dehumidifier

Emptying the water tank

When the water tank is full:
 » The appliance beeps, and the 

 indicator is on.

 » The appliance goes to purification 
only mode automatically.

1 Place your fingers in the side recess 
of the dehumidifier, and gently pull 
the water tank out. Hold the sides of 
the water tank, and remove it from 
the dehumidifier (fig.v).

2 Empty the water into a sink (fig.w).

3 Wipe the outside of the water tank 
dry with a clean cloth (fig.x).

4 Put the water tank back into the 
dehumidifier (fig.y).

Note

 • The dehumidifier will resume 
working after the water tank is 
emptied.

Using the continuous 
drainage

The dehumidifier can also drain excess 
water by attaching a hose. This allows 
you to operate the dehumidifier without 
emptying the water tank.

1 Turn off the dehumidifier and 
unplug from the wall outlet.

2 Open protective cover of the 
drainage hole (fig.z).
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6 Cleaning

Note

 • Always turn the appliance off and 
unplug the appliance from the 
electrical outlet before cleaning.

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

 • Never use abrasive or aggressive 
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.

 • Do not attempt to clean the filter or 
air quality sensor with a vacuum.

Cleaning the body of the 
dehumidifier

Regularly clean the inside and outside 
of the dehumidifier to prevent dust from 
collecting.

1 Use a soft, dry cloth to clean both  
the interior and exterior of the 
appliance.

2 The air outlet can also be cleaned 
with a dry, soft cloth.

3 Remove the water tank from the 
dehumidifier (fig.v).

4 Insert the Philips provided hose into 
the drainage hole (fig.{).

5 Push the protective cover of 
drainage outlet rightwards to open 
it (fig.|).

6 Connect the hose to the drainage 
outlet (fig.}).

7 Put the water tank back into the 
dehumidifier (fig.y).

Note

 • Put the water tank back in to 
the dehumidifier even using 
the continuous drainage, or the 
dehumidifier can not operate 
normally.

 • Make sure the hose fits tightly 
so that no water leaks from the 
dehumidifier.

 • When using the continuous 
drainage, make sure the hose is laid 
flat and not knotted.

 • Make sure the hose is not immersed 
in water, nor raised higher than the 
continuous drainage hole.

 • Place the outlet of the hose in 
somewhere it can easily drain. 

 • Check the dehumidifier once a week 
when draining water continuously 
or left unattended for an extended 
period of time.
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5 Allow the pre-filter to air dry 
thoroughly before placing back in 
the dehumidifier.

Note

 • To optimize the lifetime of the  
pre-filter, make sure it dries 
completely after cleaning.

 • Wash your hands after handling the 
filter.

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

7 Reattach the rear panel by pressing 
the bottom part of the rear panel 
onto the appliance first (1). Then, 
gently push the panel against the 
body of the appliance (2) (fig.g).

8 Put the plug of the dehumidifier in 
the wall outlet.

9 Touch and hold the timer button  
for 3 seconds to reset the pre-filter.

10 Wash your hands thoroughly after 
cleaning the filter.

Cleaning the water tank

Clean the water tank every day to keep 
it clean.

1 Switch off the dehumidifier and 
unplug from the electrical outlet.

2 Remove the water tank from the 
dehumidifier (fig.v).

3 Fill the water tank for 1/3 with water 
(fig.~).

4 Add some mild washing-up liquid 
to the water in the water tank.

5 Wash the water tank under a 
running tap water, and clean the 
insides of it with a soft clean cloth 
(fig.�).

6 Wipe the outside of the water tank 
dry with a clean cloth (fig.x).

7 Put the water tank back into the 
dehumidifier (fig.y).

Cleaning the pre-filter

Clean the pre-filter when F0 and  are 
displayed on the screen.

Note

 • The pre-filter is washable and 
vacuum cleanable.

1 Switch off the dehumidifier and 
unplug from the electrical outlet.

2 Hold the dehumidifier and pull the 
top part of the rear cover towards 
you (fig.c).

3 Detach the pre-filter from the 
appliance (fig.€).

4 If the pre-filter is very dirty, use a 
soft brush to brush away the dust.  
Wash the pre-filter under a running 
tap water (fig.�).
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7 Replacing the 
HEPA filter

HEPA filter replacement 
indicator

This dehumidifier is equipped with a 
HEPA filter replacement indicator to 
make sure that the air filter is in optimal 
condition when the dehumidifier is 
operating. When the HEPA filter needs 
to be replaced, the filter replacement 

alert  displays on the screen.

If the HEPA filter is not replaced in 
14 days, the dehumidifier will stop 
operating and automatically lock. 
You need to replace the HEPA filter 
immediately.

Replacing the HEPA filter

Note

 • The HEPA filter is not washable nor 
reusable.

 • Always turn off the dehumidifier and 
unplug from the electrical outlet 
before replacing the HEPA filter.

 • Do not clean the HEPA filter with a 
vacuum.

Replace the HEPA filter when A5 and  
display on the screen.

1 Switch off the dehumidifier and 
unplug from the wall outlet.

2 Take out the used HEPA filter 
according to the filter alert light 
status displayed on the screen. 
Discard used filters (fig.‡).

Cleaning the air quality 
sensor

Clean the air quality sensor every 
2 months for optimal functioning of the 
dehumidifier.

Note

 • If the humidity level in the room 
is very high, condensation may 
develop on the air quality sensor 
and the air quality light may indicate 
a more poor air quality even though 
the air quality is actually good. If this 
occurs, clean the air quality sensor 
or use the dehumidifier on a manual 
speed setting.

 • If the dehumidifier is used in a dusty 
environment, it may need to be 
cleaned more often.

1 Switch off the dehumidifier and 
unplug from the wall outlet.

2 Clean the air quality sensor inlet and 

outlet with a soft brush (fig.ƒ).

3 Remove the air quality sensor cover 
(fig.„).

4 Clean the air quality sensor, the 
dust inlet and the dust outlet with a 
damp cotton swab (fig.…).

5 Dry all parts thoroughly with a dry 
cotton swab.

6 Reattach the air quality sensor cover 
(fig.†).
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Note

 • Do not touch the pleated filter 
surface, or smell the filters as they 
have collected pollutants from the 
air.

3 Remove all packaging material from 
the new HEPA filter (fig.e).

4 Place the new HEPA filter into the 
appliance (fig.ˆ).

5 Put the plug of the dehumidifier in 
to wall outlet.

6 Touch and hold the timer button 
 for 3 seconds to reset the HEPA 

filter lifetime counter.

7 Wash your hands thoroughly after 
changing the HEPA filter.

8 Storage

1 Turn off the dehumidifier and 
unplug from the wall outlet.

2 Clean the dehumidifier, air quality 
sensor, empty the water tank and 
wash the pre-filter (see chapter 
‘Cleaning’).

3 Let all parts dry thoroughly before 
storing.

4 Wrap the filter and pre-filter 
separately in air tight plastic bags.

5 Store the dehumidifier, filters and 
pre-filter in a cool, dry location.

6 Always thoroughly wash hands after 
handling filters.
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9 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the 
dehumidifier. If you are unable to solve the problem with the information below, visit 
www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your country 
for assistance.

Problem Possible solution

The appliance 
does not work 
even though it is 
plugged in to the 
wall outlet and 
switched on.

 • The timer is set to a specific time interval. Reset or turn off 
the timer.

 • Try a different electrical outlet or check the wall switch.
 • Make sure that the water tank is empty and placed in the 

dehumidifier properly.
 • The filter alert status is displaying the filter code. Replace 

the corresponding filter and reset the filter lifetime counter 
(see chapter "Replacing the filter").

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

 • The filter replacement indicator 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 water tank is 
empty but the  
indictor is still on.

 • Remove the water tank from the dehumidifier and place it 
back to the dehumidifier again.

There is no air 
dehumidification 
in the room or the 
dehumidifying 
effectiveness is 
low.

 • Make sure that the filters are clean and in good condition.
 • Make sure the air inlet and outlet are not blocked.
 • The room humidity is below what the dehumidifier is set to. 

Select a lower humidity level.
 • Make sure that no exterior doors or windows are open.
 • The current temperature is low in the room. Try again until 

the temperature rises up.

Water leaks from 
the dehumidifier.

 • Make sure that the dehumidifier is in good condition and 
the water tank is not cracked.

The dehumidifier 
does not collect 
water.

 • The humidity is low. The dehumidifier automatically 
resumes working when the humidity level is increased.

 • The temperature is low. Wait until the temperature rises up.
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Problem Possible solution

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 1 (FY1119); 2) pre-filter. 

 • The air quality sensor is wet. 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").

The dehumidifier 
produces a 
unpleasant smell.

 • The first few times you use the dehumidifier, it may 
produce a plastic smell. This is normal. The dehumidifier 
may also produce an unpleasant smell when the filter is 
dirty. In this case, clean or replace the appropriate filter.

 • If the dehumidifier produces a burnt odor, switch OFF and 
unplug from the electrical outlet. Contact the Consumer 
Care Center in your country for assistance.

The dehumidifier  
is loud.

 • If the dehumidifier is too loud, change the fan speed to 
a lower fan speed level. When using the product in a 
bedroom at night, choose a lower fan speed.

 • Make sure that the dehumidifier is placed on a flat and 
stable surface.

The dehumidifier  
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 dehumidifier, touch  to switch on the dehumidifier, 
and touch and hold the timer button  for 3 seconds.

Error codes "E1", 
"E2", "E3" “E4” or 
"E5" displays on 
the screen.

 • The dehumidifier has malfunctions. Contact the Consumer 
Care Center in your country.
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Compliance with EMF
Philips Domestic Appliances Holding 
B.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.

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.

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

11 Notices

Electromagnetic fields 
(EMF)

This Philips appliance complies with all 
applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic 
fields.
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1 Penting

Pengaman

Baca petunjuk pengguna ini dengan 
saksama sebelum Anda menggunakan 
dehumidifier dan simpanlah sebagai 
referensi di masa mendatang.

Bahaya

 • Jangan menyemprotkan 
bahan yang mudah 
terbakar seperti insektisida 
atau minyak wangi di 
sekeliling dehumidifier 
untuk menghindari 
sengatan listrik dan/atau 
bahaya kebakaran.

 • Jangan minum air yang 
terkumpul, jangan berikan 
ke hewan, jangan gunakan 
untuk menyiram tanaman. 
Kosongkan tangki air dan 
buang airnya ke saluran 
pembuangan.

Peringatan

 • Cek apakah voltase 
listrik yang ditunjukkan 
di belakang alat sesuai 
dengan voltase listrik 
setempat, sebelum Anda 
menghubungkan alat.

 • Hubungkan dehumidifier 
langsung ke soket daya, 

dan jangan hubungkan 
melalui kabel sambungan 
untuk mencegah bahaya 
kebakaran dan/atau 
sengatan listrik. 

 • 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 tidak dimaksudkan 
untuk digunakan oleh 
orang (termasuk anak-
anak) dengan cacat fisik, 
indera atau kecakapan 
mental yang kurang, atau 
kurang pengalaman dan 
pengetahuan, kecuali 
jika mereka diberikan 
pengawasan atau petunjuk 
mengenai penggunaan 
alat oleh orang yang 
bertanggungjawab bagi 
keselamatan mereka.

 • Anak kecil harus diawasi 
untuk memastikan mereka 
tidak bermain-main 
dengan alat ini.
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 • Jangan memulai atau 
menghentikan dehumidifier 
dengan memasukkan dan 
melepaskan kabel daya.

 • Jangan menyumbat 
saluran masuk dan saluran 
keluar udara, misalnya 
dengan menempatkan 
benda pada jalan keluaran 
udara atau di depan 
saluran masuk udara.

 • Jangan memasukkan jari 
Anda atau benda ke dalam 
saluran masuk dan keluar 
udara untuk mencegah 
cedera fisik atau kegagalan 
fungsi pada produk.

Perhatian

 • Jangan terlalu sering 
menghidupkan dan 
mematikan alat. 

 • Jika sambungan soket 
daya yang digunakan 
untuk mengalirkan listrik 
ke dehumidifier jelek, 
steker dehumidifier akan 
menjadi panas. Pastikan 
Anda memasukkan steker 
dehumidifier ke soket daya 
yang terhubung dengan 
benar.

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

 • Sisakan ruang kosong 
setidaknya 40 cm di 
belakang dan pada kedua 
sisi dehumidifier dan 
sisakan ruang kosong 
setidaknya 60 cm di 
atasnya. Ventilasi yang 
tidak memadai dapat 
menyebabkan panas 
berlebih atau bahaya 
kebakaran.

 • Jangan gunakan 
dehumidifier bila Anda 
menggunakan obat 
nyamuk bakar dalam 
ruangan atau di tempat 
yang terdapat residu 
minyak, dupa bakar, atau 
uap kimia.

 • Jangan operasikan atau 
simpan dehumidifier di 
bawah sinar matahari 
langsung.

 • Jangan gunakan 
dehumidifier di dekat alat 
yang menggunakan gas, 
perangkat pemanas, atau 
perapian.



22 ID

Anda menghidupkan 
dehumidifier.

 • Jangan menyentuh katup 
ayun.

 • Jangan sampai 
dehumidifier terbentur 
(terutama di area saluran 
masuk dan keluar udara) 
benda keras.

 • Selalu cabut dehumidifier 
setelah digunakan 
dan sebelum Anda 
memindahkan atau 
membersihkannya.

 • Matikan dan cabut kabel 
dehumidifier sebelum 
menguras air dari tangki. 
Jika tidak, ini dapat 
menyebabkan kebocoran 
air. 

 • Selalu pindahkan 
dehumidifier dalam posisi 
tegak dengan gagang, 
dan jangan membawanya 
secara horizontal.

 • Jangan menjatuhkan 
dehumidifier karena hal 
ini dapat menyebabkan 
cedera dan kerusakan 
pada lantai atau barang 
sebagai akibat dari 
tumpahan air.

 • Jangan meletakkan apa 
pun di atas dehumidifier. 

 • Jangan gunakan 
dehumidifier di kamar 
mandi, ruang cuci, atau 
tempat yang cenderung 
bersentuhan dengan air, 
atau mencucinya dengan 
air.

 • Bila Anda menggunakan 
dehumidifier untuk 
mengeringkan cucian, 
gantunglah pakaian agak 
jauh sehingga tetesan 
air tidak menetes ke 
dehumidifier. 

 • Dehumidifier ini 
hanya ditujukan untuk 
penggunaan rumah 
tangga dalam kondisi 
pengoperasian normal  
(5°C - 35°C).

 • Jangan gunakan 
dehumidifier di ruangan 
yang perubahan suhunya 
signifikan.

 • Letakkan kabel daya 
di bawah karpet atau 
permadani. Arahkan 
kabel menjauhi area yang 
mungkin membuat orang 
tersandung.

 • Pastikan filter dan 
tangki air telah dipasang 
dengan benar sebelum 
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 • Jika dehumidifier tidak 
digunakan dalam jangka 
waktu yang lama, pastikan 
semua komponen bersih 
dan kering.

 • Jangan gunakan 
dehumidifier untuk 
mengawetkan makanan, 
karya seni, atau ilmiah.

 • Jangan mengarahkan 
aliran udara dari 
dehumidifier langsung 
pada tubuh dalam jangka 
waktu lama, terutama jika 
ada seseorang yang tidak 
mampu menyesuaikan 
diri dengan kelembapan. 
Misalnya: bayi, anak, atau 
orang tua. Hal ini dapat 
membahayakan kondisi 
fisik dan menyebabkan 
dehidrasi.

 • Gunakan dehumidifier dan 
perhatikan bahwa tembok, 
furnitur, dan karya seni 
rentan terhadap udara 
kering.

 • Jangan letakkan alat 
langsung di bawah 
penyejuk udara untuk 
mencegah kondensasi 
menetes pada alat yang 
akan menyebabkan 
korsleting dan kebocoran 
listrik.

 • Jangan berdiri di atas, 
duduk di atasnya, 
atau bersandar ke 
dehumidifier. Hal ini 
dapat menyebabkan 
dehumidifier terjatuh dan 
menyebabkan cedera.

 • Jangan melepas atau 
membongkar pelampung 
di dalam tangki; jika 
tidak, dehumidifier tidak 
dapat mendeteksi jika 
tangki penuh dan dapat 
menyebabkan kebocoran 
air.

 • Jangan gunakan detergen, 
bahan pembersih, bubuk 
abrasif, lap yang dirawat 
dengan bahan kimia, 
bensin, benzena, minyak 
cat, atau pelarut lainnya, 
karena dapat merusak 
dehumidifier atau tangki 
air. Ini dapat menyebabkan 
kebocoran air.

 • Jamur mungkin terbentuk 
dalam tangki air, bersihkan 
setiap minggu dengan 
air keran. Kemudian, lap 
dengan kain kering yang 
lembut.
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proses pembakaran dan 
bahan kimia berbahaya.

 • Jangan pernah 
memindahkan alat dengan 
menarik kabel dayanya.

 • Alat ini bukan sebagai 
pengganti ventilasi yang 
baik, penyedot debu 
reguler atau digunakan 
pada tudung ekstraktor 
atau kipas angin selama 
memasak.

 • Jika alat tidak digunakan 
untuk jangka waktu yang 
lama, lepaskan filter dari 
dehumidifier dan simpan 
secara terpisah di tempat 
yang sejuk dan kering.

 • Jangan duduk atau 
berdiri di atas alat. Alat ini 
dilengkapi dengan roda 
putar satu sisi. Duduk atau 
berdiri di atas alat dapat 
menimbulkan potensi 
cedera.

Spesifikasi Sekring: 

T2,0A 250V

T5,0A 250V

 • Hanya gunakan filter 
asli Philips yang khusus 
dimaksudkan untuk alat 
ini. Jangan gunakan filter 
lainnya.

 • Membakar filter dapat 
menyebabkan kerusakan 
permanen pada manusia 
atau makhluk lain. Jangan 
menggunakan filter 
sebagai bahan bakar atau 
tujuan serupa lainnya.

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

 • Jangan gunakan 
dehumidifier di ruangan 
yang perbedaan suhunya 
sangat besar, karena hal 
ini dapat menyebabkan 
kondensasi di dalam 
dehumidifier.

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

 • Alat ini tidak 
menghilangkan karbon 
monoksida (CO) atau 
radon (Rn). Alat ini tidak 
dapat digunakan sebagai 
perangkat pengaman jika 
terjadi kecelakaan pada 
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2  Dehumidifier dan Pemurni Udara  
2-in-1 Philips

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 Gagang h Roda putar satu sisi

b Katup i Panel layar

c Keluaran udara j Saluran keluar penguras

d Sensor kualitas udara k Kabel listrik

e Lampu kualitas udara l
Tutup belakang dengan saluran 
masuk udara

f Tangki air m Pra-filter

g Selang n
Filter NanoProtect HEPA Seri 1 
(FY1119)

Tinjauan Umum Kontrol (gbr.b)

a Tombol on/off f
Tombol setelan tingkat 
kelembapan

b
Tombol Penguncian untuk  
anak-anak g Tombol on/off lampu

c Tombol ayun otomatis h Tombol pemurnian SAJA

d Tombol kecepatan kipas i Tombol Timer

e Layar tampilan

Panel layar

 Peringatan penggantian filter Ikon mode otomatis

Indikator pencairan otomatis Ikon mode pengeringan cucian

Peringatan tangki air penuh Ikon mode kontinu

Peringatan pembersihan pra-filter Ikon mode pemurnian SAJA
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Memosisikan 
dehumidifier

Untuk meningkatkan efektivitas 
penghilang kelembapan, posisikan 
dehumidifier di lokasi yang dapat 
menarik udara paling banyak.

Catatan

 • Bila dehumidifier sedang 
beroperasi, jangan buka pintu atau 
jendela luar.

3 Memulai

Memasang filter

Catatan

 • Pastikan alat telah dicabut sebelum 
memasang filter.

Sebelum menggunakan alat, lepaskan 
semua bahan kemasan filter dan 
pasang filter ke dalam alat seperti yang 
dijelaskan sebagai berikut.

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

2 Keluarkan filter HEPA dan  
pra-filter (gbr.d).

3 Lepaskan semua bahan kemasan 
dari filter HEPA (gbr.e).

4 Pasang filter HEPA ke dehumidifier 
terlebih dahulu, lalu pasang pra-
filter (gbr.f).

Catatan

 • Pastikan filter HEPA dan pra-filter 
telah dipasang dengan benar pada 
dehumidifier.

5 Pasang kembali penutup belakang 
dengan menekan bagian bawah 
penutup belakang ke alat terlebih 
dahulu (1). Kemudian, pelan-pelan 
dorong penutup belakang pada 
badan alat (2) (gbr.g).

6 Cuci tangan Anda dengan saksama 
setelah memasang filter.
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1 Colokkan steker dehumidifier ke 
dalam stopkontak.
 » Dehumidifier berbunyi bip.

2 Sentuh tombol  sekali untuk 
menghidupkan alat (gbr.h).
 » Tingkat kelembapan saat ini 

ditampilkan pada layar.

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

 » Dehumidifier masuk ke mode 
combi AUTO.

3 Sentuh dan tahan  selama 3 detik 
untuk mematikan alat.

Menyetel tingkat 
kelembapan

Anda dapat menyetel tingkat 
kelembapan yang diinginkan ke 40, 50, 
60, 70, atau 80 persen.

1 Sentuh tombol  satu atau 
beberapa kali untuk menyetel 
tingkat kelembapan, dan indikator 
kelembapan akan menyala (gbr.i).

Catatan

 • Saat kelembapan berkurang ke 
tingkat yang dipilih, dehumidifier 
akan secara otomatis berhenti 
menghilangkan kelembapan udara, 
tetapi kipas akan terus bekerja.

 • Jika Anda tidak menyetel tingkat 
kelembapan, pelembap ruangan 
default adalah 60%.

 • Anda dapat menyentuh tombol  
selama 5 detik untuk menampilkan 
suhu ruangan saat ini.

4  Menggunakan 
dehumidifier

Lampu kualitas udara

Warna lampu 
kualitas udara

Tingkat 
kualitas udara

Biru Baik

Biru-violet Sedang

Merah-ungu Tidak sehat

Merah Sangat tidak 
sehat

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

Catatan

 • Untuk kinerja optimal, tutup pintu 
dan jendela.

 • Jauhkan tirai dari masukan atau 
keluaran udara.

 • Untuk mengoptimalkan efisiensi 
penghilang kelembapan, tempatkan 
dehumidifier di permukaan yang 
rata dan stabil. 

 • Sebelum menyalakan dehumidifier, 
periksa apakah tegangan 
stopkontak telah sesuai dengan 
tegangan yang tercantum pada 
dehumidifier.
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Kiat

 • Tingkat kelembapan yang nyaman 
adalah dari 40RH% hingga 60RH%.

Mode kontinu

Dalam mode kontinu , alat terus 
bekerja dengan pengaturan penghilang 
kelempaban optimal.

1 Sentuh tombol  secara berulang 
untuk memilih mode kontinu 
(gbr.j).

 »  dan  ditampilkan di layar.

Mengubah kecepatan 
kipas

Anda dapat memilih kecepatan kipas 
yang diinginkan (Otomatis,1, 2, 3 dan 
4), atau mode pengeringan pakaian.

Auto
• Sentuh tombol kecepatan kipas 

 secara berulang untuk memilih 
mode otomatis (gbr.k).

Catatan

 • Anda dapat menyesuaikan 
pengaturan kelembapan secara 

manual dengan menyentuh tombol 

 .

Manual
• Sentuh tombol kecepatan kipas 

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

Mode pengering cucian

• Sentuh tombol  hingga  
ditampilkan untuk memilih mode 
pengering cucian (gbr.m).

 » Dehumidifier masuk ke mode 
pengering cucian.

 » Dehumidifier beroperasi pada 
kecepatan kipas tertinggi.

 »  dan  ditampilkan pada layar.

Catatan

 • Jangan mengarahkan aliran udara 
dari dehumidifier langsung pada 
tubuh dalam jangka waktu lama, 
terutama jika ada seseorang yang 
tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan kelembapan.

 • Bila Anda menggunakan 
dehumidifier untuk mengeringkan 
cucian, gantunglah pakaian agak 
jauh sehingga tetesan air tidak 
menetes ke dehumidifier.

 • Pastikan saluran udara masuk dan 
keluar tidak terhalang oleh pakaian.

 • Pastikan Anda mengeringkan 
pakaian di tempat yang aman 
agar tidak jatuh karena dapat 
menghalangi saluran masuk dan 
keluar udara.

Kiat

 • Arahkan katup hingga agar mengalir 
langsung ke arah pakaian untuk 
mengeringkan pakaian secara lebih 
efisien.
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Menggunakan mode 
pemurnian saja

Alat ini dapat digunakan dalam mode 
pemurnian saja.

1 Sentuh tombol  untuk mengakses 
mode pemurnian saja (gbr.n).
 » Alat beroperasi dalam mode 

otomatis secara default.

 » Dehumidifier akan berhenti 
menghilangkan kelembapan 
udara.

 »  dan  ditampilkan pada 
layar.

2 Sentuh tombol kecepatan kipas 
 untuk memilih kecepatan kipas 

yang diinginkan (gbr.o).
 » Kecepatan kipas dan  

ditampilkan pada layar.

3 Sentuh tombol  lagi untuk keluar 
dari mode pemurnian saja.
 » Dehumidifier masuk ke mode 

combi AUTO. 

Catatan

 • Bila mode alat saat ini  
bekerja, alat akan masuk ke mode 
pemurnian saja jika tombol  
disentuh.

 • Pengaturan kelembapan dan mode 
pengeringan cucian nonaktif dalam 
mode pemurnian saja.

Menggunakan fungsi 
ayun

Katup mampu berayun hingga 
90 derajat. Gunakan fungsi ayun untuk 
mengarahkan aliran udara.

1 Sentuh tombol  untuk 
mengaktifkan fungsi ayun (gbr.p).

2 Sentuh tombol   lagi untuk 
menonaktifkan fungsi ayun.

Kiat

 • Setelah alat dihidupkan, putar 
katup ke atas untuk meningkatkan 
efisiensi penghilangan kelembapan.

Menyetel Timer

Dengan fungsi timer, Anda dapat 
membiarkan dehumidifier beroperasi 
selama jam yang ditetapkan. Setelah 
waktu yang ditetapkan habis, 
dehumidifier akan mati secara otomatis. 
Timer tersedia dari 1 hingga 9 jam.

1 Sentuh tombol  untuk 
mengaktifkan timer (gbr.q).

2 Sentuh tombol  secara 
berulang untuk memilih durasi jam 
dehumidifier beroperasi (gbr.r). 
• Untuk menonaktifkan fungsi 

timer, sentuh tombol  secara 
berulang sampai  ditampilkan 
pada layar.
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Menyetel kunci anak

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

 » "L" ditampilkan pada layar 
selama 3 detik.

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

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

 » "UL" ditampilkan pada layar 
selama 3 detik.

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 akan 
mati.

2 Sentuh tombol lampu on/off  lagi, 
layar tampilan akan redup.

3 Sentuh tombol on/off lampu  
untuk ketiga kalinya, semua lampu 
akan menyala lagi.

Menghilangkan beku 
pada dehumidifier

Catatan

 • Fungsi menghilangkan beku 
diaktifkan hanya saat beroperasi 
dalam mode penghilang 
kelembapan.

Dehumidifier dilengkapi dengan sensor 
penghilang beku untuk memastikan 
kondisi tetap optimal walau digunakan 
dalam cuaca dingin. Dehumidifier 
akan secara otomatis mendeteksi jika 
penghilang beku diperlukan. 

Bila penghilang beku diperlukan:
 » Indikator  akan menyala 

(gbr.s).

 » Menghilangkan beku dimulai 
dan terus berlanjut hingga 
beku pada dehumidifier hilang 
sepenuhnya.

Catatan

 • Selama menghilangkan beku, 
dehumidifier beroperasi dalam 
mode pengering pakaian.

 • Dehumidifier akan terus berfungsi 
dan mengoperasikan setelan 
sebelumnya setelah menghilangkan 
beku selesai.
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3 Keluarkan tangki air dari 
dehumidifier (gbr.v).

4 Masukkan selang yang disediakan 
oleh Philips ke dalam lubang 
pengurasan (gbr.{).

5 Tekan tutup pelindung saluran 
keluar pengurasan ke kanan untuk 
membukanya (gbr.|).

6 Sambungkan selang ke saluran 
keluar pengurasan (gbr.}).

7 Masukkan kembali tangki air ke 
dalam dehumidifier (gbr.y).

Catatan

 • Masukkan kembali tangki air ke 
dalam dehumidifier meskipun 
menggunakan pengurasan kontinu, 
atau dehumidifier tidak dapat 
beroperasi secara normal.

 • Pastikan selang terpasang dengan 
kuat sehingga tidak ada air yang 
bocor dari dehumidifier.

 • Saat menggunakan pengurasan 
kontinu, pastikan posisi selang 
mendatar dan tidak terbelit.

 • Pastikan selang tidak terendam 
dalam air ataupun dinaikkan lebih 
tinggi daripada lubang pengurasan 
kontinu.

 • Letakkan saluran keluar selang dari 
tempat yang mudah dikuras. 

 • Periksa dehumidifier sekali 
seminggu ketika menguras air terus 
menerus atau ditinggalkan selama 
periode waktu tertentu.

5 Menguras 
dehumidifier

Mengosongkan tangki air

Bila tangki air penuh:
 » Alat berbunyi bip, dan indikator 

 menyala.

 » Alat beralih ke mode pemurnian 
saja secara otomatis.

1 Letakkan jari Anda di lubang 
samping dehumidifier, dan tarik 
keluar tangki air secara perlahan. 
Pegang sisi tangki air, lalu lepaskan 
dari dehumidifier (gbr.v).

2 Kosongkan air ke dalam wastafel 
(gbr.w).

3 Seka bagian luar tangki air hingga 
kering dengan kain bersih (gbr.x).

4 Masukkan kembali tangki air ke 
dalam dehumidifier (gbr.y).

Catatan

 • Dehumidifier akan terus berfungsi 
setelah tangki air dikosongkan.

Menggunakan 
pengurasan kontinu

Dehumidifier dapat juga menguras 
kelebihan air dengan memasang 
selang. Ini memungkinkan Anda untuk 
mengoperasikan dehumidifier tanpa 
perlu mengosongkan tangki air.

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak.

2 Buka tutup pelindung dari lubang 
pengurasan (gbr.z).
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Membersihkan tangki air

Bersihkan tangki air setiap hari agar 
tetap bersih.

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak listrik.

2 Keluarkan tangki air dari 
dehumidifier (gbr.v).

3 Isilah tangki air hingga 1/3 (gbr.~).

4 Tambahkan cairan pembersih 
ringan pada air dalam tangki air.

5 Cuci tangki air di bawah air keran 
yang mengalir, dan bersihkan 
bagian dalamnya dengan kain 
bersih dan lembut (gbr.�).

6 Seka bagian luar tangki air hingga 
kering dengan kain bersih (gbr.x).

7 Masukkan kembali tangki air ke 
dalam dehumidifier (gbr.y).

Membersihkan pra-filter

Bersihkan pra-filter ketika F0 dan  
ditampilkan pada layar.

Catatan

 • Pra-filter dapat dicuci dan 
dibersihkan dengan penyedot 
debu.

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak listrik.

2 Tahan dehumidifier dan tarik bagian 
atas penutup belakang ke arah 
Anda (gbr.c).

3 Lepaskan pra-filter dari alat 
(gbr.€).

4 Jika pra-filter sangat kotor, 
gunakan sikat halus untuk menyikat 
debunya. Cuci pra-filter di bawah 
air keran yang mengalir (gbr.�).

6 Pembersihan

Catatan

 • Selalu matikan alat dan cabut steker 
alat dari stopkontak listrik sebelum 
membersihkan.

 • Jangan celupkan alat ke dalam air 
atau cairan lainnya.

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

 • Hanya pra-filter yang dapat dicuci. 
Filter pemurnian udara tidak dapat 
dicuci.

 • Jangan mencoba membersihkan 
filter atau sensor kualitas udara 
dengan penyedot debu.

Membersihkan bodi 
dehumidifier

Bersihkan bagian dalam dan luar 
dehumidifier secara teratur untuk 
mencegah debu menumpuk.

1 Gunakan kain yang lembut dan 
kering untuk membersihkan bagian 
dalam dan luar alat.

2 Keluaran udara juga dapat 
dibersihkan dengan kain kering 
yang halus.
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5 Angin-anginkan pra-filter sebelum 
dipasang kembali ke dehumidifier.

Catatan

 • Pastikan pra-filter kering 
sepenuhnya setelah  
dibersihkan untuk mengoptimalkan 
masa pakai.

 • Bersihkan tangan Anda setelah 
memegang filter.

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

7 Pasang kembali panel belakang 
dengan menekan bagian bawah 
panel belakang pada alat terlebih 
dahulu (1). Kemudian, pelan-pelan 
dorong panel pada badan alat (2) 
(gbr.g).

8 Colokkan steker dehumidifier ke 
dalam stopkontak.

9 Sentuh dan tahan tombol timer 
 selama 3 detik untuk menyetel 

ulang pra-filter.

10 Bersihkan tangan Anda dengan 
saksama setelah membersihkan 
filter.

Membersihkan sensor 
kualitas udara

Bersihkan sensor kualitas udara setiap 
2 bulan agar dehumidifier berfungsi 
secara optimal.

Catatan

 • Jika tingkat kelembapan di kamar 
sangat tinggi, dapat terbentuk 
kondensasi pada sensor kualitas 
udara dan lampu kualitas udara 
mungkin menunjukkan kualitas 
udara yang lebih buruk meskipun 
kualitas udara sebenarnya baik. Jika 
ini terjadi, bersihkan sensor kualitas 
udara atau gunakan dehumidifier 
pada setelan kecepatan manual.

 • Jika dehumidifier digunakan 
dalam lingkungan berdebu, 
sensor mungkin harus lebih sering 
dibersihkan.

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak.

2 Bersihkan saluran masuk dan 
saluran keluar sensor kualitas udara 

dengan sikat lembut (gbr.f).

3 Lepaskan penutup sensor kualitas 
udara (gbr.„).

4 Bersihkan sensor kualitas udara, 
saluran masuk debu, dan saluran 
keluar debu dengan kapas lembap 
(gbr.…).

5 Keringkan semua bagian secara 
saksama dengan kapas telinga yang 
kering.

6 Pasang kembali penutup sensor 
kualitas udara (gbr.†).
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Catatan

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

3 Lepaskan semua bahan kemasan 
dari filter HEPA baru (gbr.e).

4 Pasang filter HEPA baru ke alat 
(gbr.ˆ).

5 Colokkan steker dehumidifier ke 
dalam stopkontak.

6 Sentuh dan tahan tombol timer 
 selama 3 detik untuk mereset 

penghitung masa pakai filter HEPA.

7 Bersihkan tangan Anda dengan 
saksama setelah mengganti filter 
HEPA.

7 Mengganti filter 
HEPA

Indikator penggantian 
filter HEPA

Dehumidifier ini dilengkapi dengan 
indikator penggantian filter HEPA untuk 
memastikan agar filter dehumidifier 
selalu dalam kondisi optimal selama 
beroperasi. Bila filter HEPA harus 

diganti, peringatan penggantian filter  
akan ditampilkan di layar.

Jika filter HEPA tidak diganti dalam 
14 hari, dehumidifier akan berhenti 
beroperasi dan dehumidifier dikunci 
secara otomatis. Anda harus segera 
mengganti filter HEPA.

Mengganti filter HEPA

Catatan

 • Filter HEPA tidak dapat dicuci atau 
digunakan kembali.

 • Selalu matikan dehumidifier 
dan cabut dari stopkontak listrik 
sebelum mengganti filter HEPA.

 • Jangan bersihkan filter HEPA 
dengan penyedot debu.

Gantilah filter HEPA ketika A5 dan  
ditampilkan pada layar.

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak.

2 Keluarkan filter HEPA bekas sesuai 
dengan status lampu peringatan 
filter ditampilkan pada layar. Buang 
filter bekas (gbr.‡).
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8 Penyimpanan

1 Matikan dehumidifier dan cabut 
dari stopkontak.

2 Bersihkan dehumidifier, sensor 
kualitas udara, kosongkan tangki 
air dan cuci pra-filter (lihat bab 
'Membersihkan').

3 Keringkan semua bagian sebelum 
disimpan.

4 Bungkus filter dan pra-filter secara 
terpisah dalam kantong plastik 
kedap udara.

5 Simpan dehumidifier, filter, dan 
pra-filter di tempat yang sejuk dan 
kering.

6 Selalu cuci tangan Anda dengan 
saksama setelah menangani filter.
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9 Pemecahan masalah

Bab ini merangkum masalah umum yang mungkin muncul pada dehumidifier Anda. 
Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi  
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara 
Anda untuk bantuan.

Masalah Solusi yang memungkinkan

Alat tidak bekerja 
meskipun telah 
dicolokkan ke 
stopkontak dan 
dihidupkan.

 • Timer telah disetel dengan interval waktu tertentu. Reset 
atau matikan timer.

 • Cobalah stopkontak listrik lain atau periksa saklar 
dinding.

 • Pastikan bahwa tangki air kosong dan dipasang dalam 
dehumidifier dengan benar.

 • Status peringatan filter menampilkan kode filter. Ganti 
filter tersebut dan reset penghitung masa pakai filter 
(lihat bab “Mengganti filter”).

Dehumidifier tidak 
bekerja meskipun 
telah dihidupkan.

 • Indikator 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.

Tangki air kosong 
tetapi indikator  
tetap menyala.

 • Keluarkan tangki air dari dehumidifier dan pasang 
kembali ke dehumidifier.

Penghilang 
kelembapan udara 
tidak terasa di 
dalam ruangan 
atau efektivitas 
penghilang 
kelembapan rendah.

 • Pastikan bahwa filter bersih dan dalam kondisi baik.
 • Pastikan saluran masuk dan keluar udara tidak terhalang.
 • Kelembapan ruangan di bawah tingkat yang telah diatur 

pada dehumidifier. Pilih tingkat kelembapan yang lebih 
rendah.

 • Pastikan bahwa tidak ada pintu atau jendela luar 
terbuka.

 • Suhu ruangan saat ini rendah. Coba lagi hingga suhu 
naik.

Air merembes dari 
dehumidifier.

 • Pastikan dehumidifier berada dalam kondisi baik dan 
tangki air tidak retak.

Dehumidifier tidak 
mengumpulkan air.

 • Kelembapan rendah. Dehumidifier akan terus berfungsi 
secara otomatis bila tingkat kelembapan bertambah.

 • Suhu rendah. Tunggu hingga suhu naik.
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Masalah Solusi yang memungkinkan

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, dimulai dengan filter paling dalam:  
1) Filter NanoProtect HEPA Seri 1 (FY1119); 2) pra-filter. 

 • Sensor kualitas udara basah. 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").

Dehumidifier 
mengeluarkan bau 
tak sedap.

 • Beberapa kali pertama Anda menggunakan dehumidifier, 
mungkin akan tercium bau plastik. Hal ini normal. 
Dehumidifier juga mungkin mengeluarkan bau tidak 
sedap bila filternya kotor. Dalam hal ini, bersihkan atau 
ganti filter tersebut.

 • Jika dehumidifier mengeluarkan bau terbakar, matikan 
dan cabut dari stopkontak listrik. Hubungi Pusat Layanan 
Konsumen di negara Anda untuk mendapatkan bantuan.

Dehumidifier berisik.

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

 • Pastikan dehumidifier ditempatkan di atas permukaan 
yang rata dan stabil.

Dehumidifier tetap 
menunjukkan 
bahwa saya perlu 
mengganti filter, 
padahal saya sudah 
menggantinya.

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

Kode kesalahan "E1", 
"E2", "E3", “E4”, atau 
“E5” ditampilkan di 
layar.

 • Dehumidifier mengalami kerusakan. Hubungi Pusat 
Layanan Konsumen di negara Anda.
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Kesesuaian dengan EMF
Philips Domestic Appliances Holding 
B.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.

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.

10 Jaminan 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 
dapat ditemukan 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).

11 Pemberitahuan

Medan elektromagnet 
(EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua 
standar dan peraturan yang berlaku 
terkait paparan terhadap medan 
elektromagnet.
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1 ข้อส�าคญั

ปลอดภยั
ควรอ่านคู่มอือย่างละเอยีดก่อนใช้งานเครื่องลด
ความชื้น และเกบ็ไว้เพื่อใช้อ้างองิในครั้งต่อไป

อนัตราย
• ไมค่วรฉีดพน่สารไวไฟใดๆ เชน่ยา

ฆ่าแมลงหรอืน�้าหอมปรบัอากาศรอบ
เครื่องลดความชื้นเพื่อหลกีเลี่ยงไม่ให้
ไฟฟ้าชอ็ตและ/หรอืเกดิเพลงิไหม้ได้

• ไมค่วรดื่มน�้าที่ขงัอยู่ ใหส้ตัวด์ื่ม หรอื
รดต้นไม้ เทน�้าออกจากแท้งค์น�้า 
และปล่อยลงท่อระบายน�้า

ค�าเตอืน
• กอ่นเสยีบปล�ักเครื่อง โปรดตรวจสอบ

แรงดนัไฟที่แสดงไว้ด้านล่างหรอืด้าน
หลงัของเครื่องว่าตรงกบัแรงดนัไฟที่
ใช้ภายในบ้านหรอืไม่

• เชื่อมตอ่เครื่องลดความชื้นเขา้กบั
ช่องเสยีบปล�ักไฟโดยเฉพาะ และ
ไม่เชื่อมต่อผ่านสายไฟต่อขยายเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิเพลงิไหม้และ/หรอื
ไฟฟ้าลดัวงจรได้ 

• หากสายไฟช�ารดุ คณุตอ้งใหช้า่งผู้
ช�านาญของ Philips, ศนูย์บรกิารที่ได้
รบัอนญุาตจาก Philips หรอืผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรม ด�าเนนิการเปลี่ยนให้
เพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

• หา้มใชง้านเครื่องหากปล�ักไฟ สาย
ไฟ หรอืตวัเครื่องช�ารดุ

• ไมค่วรใหบ้คุคล (รวมทั้งเดก็เล็ก) ที่มี
สภาพร่างกายไม่แขง็แรง หรอืสภาพ
จติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจ น�าอปุกรณ์นี้
ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคมุ
ดแูล หรอืได้รบัค�าแนะน�าในการใช้
งาน โดยผู้ที่รบัผดิชอบในด้านความ
ปลอดภยั

• เดก็เลก็ควรไดร้บัการดูแลเพื่อปอ้งกนั
ไม่ให้เดก็น�าเครื่องนี้ไปเล่น

• หา้มใชห้รอืหยดุเครื่องลดความชื้น
โดยการเสยีบและดงึปล�ักไฟออก

• หา้มวางสิ่งของปดิกั้นทางลมเขา้และ
ทางลมออก

• หา้มแหยน่ิ้วหรอืวตัถุใุดๆ เขา้ไป
ในทางลมเข้าและทางลมออกเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ร่างกายได้รบับาดเจบ็
หรอื ผลติภณัฑ์ ท�างานผดิปกตไิด้

ข้อควรระวงั
• หา้มเปิดและปดิเครื่องบอ่ยๆ 
• หากชอ่งเสยีบปล�ักไฟที่ใช้กบัเครื่อง

ลดความชื้นมกีารเชื่อมต่อที่ไม่ด ีจะ
ท�าให้ปล�ักของเครื่องลดความชื้น
เกดิความร้อนได้ ตรวจดใูห้แน่ใจว่า
ได้เสยีบปล�ักของเครื่องลดความชื้น
เข้าไปในช่องเสยีบปล�ักไฟแล้ว
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• วางและใชง้านเครื่องลดความชื้นบน
พื้นที่แห้ง เรยีบ มั่นคง และมพีื้นผวิ
เสมอกนัเสมอ

• เหลอืพื้นที่วา่งอยา่งนอ้ย 40 ซม.ดา้น
หลงัและทั้งสองด้านของเครื่องลด
ความชื้น และเหลอืพื้นที่ว่างอย่าง
น้อย 60 ซม. ด้านบนเครื่อง การ
ระบายความร้อนที่ไม่เพยีงพออาจ
ท�าให้เกดิความร้อนสงูหรอืเพลงิไหม้
ได้

• หา้มใชเ้ครื่องลดความชื้นหากคณุมี
การใช้ยาไล่แมลงแบบควนัภายใน
อาคาร หรอืในที่ที่มคีราบน�้ามนั มี
การจดุเครื่องหอม หรอืควนัจากสาร
เคมี

• หา้มใชง้านหรอืจดัเกบ็เครื่องลด
ความชื้นภายใต้แสงอาทติย์โดยตรง

• หา้มใชง้านเครื่องลดความชื้นใกล้
กบัอปุกรณ์ที่เกี่ยวกบัก๊าซเชื้อเพลงิ 
อปุกรณ์ให้ความร้อนหรอืเตาไฟ

• หา้มใชง้านเครื่องลดความชื้นใน
ห้องน�้า ห้องซกัรดี หรอืสถุานที่อื่นๆ 
ซึ่งมคีวามเป็นไปที่จะสมัผสักบัน�้า
หรอืล้างด้วยน�้า

• เมื่อคณุใชเ้ครื่องลดความชื้นส�าหรบั
การเป่าแห้ง ให้แขวนเสื้อผ้าของคณุ
ออกห่างในจดุที่น�้าไม่สามารถุหยดลง
บนเครื่องลดความชื้นได้ 

• เครื่องลดความชื้นเหมาะส�าหรบัใช้
งานในครวัเรอืนภายใต้สภาพการ
ท�างานปกตเิท่านั้น (5°C - 35°C)

• หา้มใชง้านเครื่องลดความชื้นในหอ้ง
ที่อณุหภมูมิีการเปลี่ยนแปลงสงู

• โยงสายไฟใตพ้ื้นพรมหรอืผา้รนัเนอร ์
จดัสายไฟให้อยู่ห่างจากบรเิวณที่อาจ
เดนิสะดดุได้

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ตวักรองและแทง้ค์
น�้าได้ถุกูตดิตั้งอย่างถุกูต้องก่อนที่คณุ
จะเปิดสวติช์เครื่องลดความชื้น

• หา้มสมัผสักบับานสวงิ
• หลกีเลี่ยงไมใ่หม้ขีองแขง็กระทบเขา้

กบัเครื่องท�าความชื้น (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ทางลมเข้าและทางลมออก)

• ถุอดปล�ักไฟเครื่องลดความชื้นออก
ทกุครั้งหลงัการใช้งาน และก่อน
เคลื่อนย้ายหรอืท�าความสะอาดเครื่อง

• ปดิเครื่องและถุอดปล�ักไฟเครื่องลด
ความชื้นออกก่อนที่จะระบายน�้าออก
จากแท้งค์ มฉิะนั้นอาจส่งผลให้มกีาร
รั่วซมึของน�้า 

• ปรบัต�าแหนง่เครื่องลดความชิ้นใหต้ั้ง
ตรงเสมอพร้อมที่จบั และไม่ถุอืเดนิ
ในแนวนอน

• หา้มท�าเครื่องลดความชื้นตกพื้น 
เพราะอาจท�าให้เกดิอนัตรายต่อ
บคุคลและความเสยีหายที่พื้นหรอื
เครื่องใช้ในครวัเรอืนอนัเป็นผลมา
จากน�้าที่หกออกมา
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• หา้มหนัลมที่เปา่จากเครื่องลด
ความชื้นไปที่ล�าตวัโดยตรงเป็นเวลา
นาน โดยเฉพาะกบัคนที่ไม่สามารถุ
ปรบัตวัตามสภาพความชื้นได้ 
ตวัอย่างเช่น ทารก เดก็ หรอืผู้สงูอาย ุ
ซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อร่างกายและ
ท�าให้เกดิอาการขาดน�้าได้

• ใชเ้ครื่องลดความชื้นโดยพงึระวงัไว้
เสมอว่าผนงั เฟอร์นเิจอร์ และงาน
ศลิปะอ่อนแอต่ออากาศแห้ง

• หา้มวางเครื่องไวใ้ตเ้ครื่องปรบัอากาศ
โดยตรงเพื่อป้องกนัไม่ให้หยดน�้า
ที่เกดิจากการกลั่นตวัหยดลงบนตวั
เครื่อง ซึ่งอาจท�าให้ไฟฟ้าลดัวงจร
และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้

• โปรดใชเ้ฉพาะแผน่กรองแทข้อง 
Philips ที่ผลติมาเพื่อใช้งานกบัเครื่อง
นี้เท่านั้น อย่าใช้แผ่นกรองอื่น

• การเผาท�าลายแผน่กรองอาจเปน็
สาเหตใุห้เกดิความเสยีหายที่แก้ไขไม่
ได้ต่อมนษุย์หรอืสิ่งมชีวีติอื่นๆ ห้าม
ใช้แผ่นกรองเป็นเชื้อเพลงิหรอืเพื่อ
วตัถุปุระสงค์ที่คล้ายกนั

• ควรยกหรอืเคลื่อนยา้ยเครื่องโดยจบั
ด้ามจบัที่อยู่ด้านบนของตวัเครื่อง
เสมอ

• หา้มวางสิ่งของใดๆ ที่ดา้นบนของ
เครื่องลดความชื้น 

• หา้มยนื นั่ง หรอืพิงที่เครื่องลด
ความชื้น ซึ่งอาจท�าให้เครื่องลด
ความชื้นล้มและท�าให้เกดิการบาด
เจบ็ได้

• หา้มถุอดหรอืถุอดแยกชิ้นสว่นทุ่นลอย
น�้าในแท้งค์ มฉิะนั้นจะท�าให้เครื่อง
ลดความชื้นไม่สามารถุตรวจจบัได้ว่า
แท้งค์น�้าเตม็หรอืไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกดิ
น�้ารั่วซมึได้

• หา้มใชส้ารซกัฟอก น�้ายาท�าความ
สะอาด ผงที่มฤีทธิ์กดักร่อน ไม้ปัด
ฝุ่นที่มสีารเคม ีน�้ามนัเบนซนิ ทนิเนอ
ร์ หรอืสารละลายอื่นๆ เนื่องจากอาจ
สร้างความเสยีหายให้กบัเครื่องลด
ความชื้นหรอืแท้งค์น�้าได้ ซึ่งอาจส่ง
ผลให้มกีารรั่วซมึของน�้าได้

• ราน�้าค้างอาจกอ่ตวัขึ้นในแทง้คน์�้าได ้
ให้ล้างท�าความสะอาดทกุสปัดาห์ด้วย
น�้าประปา จากนั้นให้เชด็ออกด้วยผ้า
แห้งและนุ่ม

• หากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ครื่องลดความชื้น
เป็นเวลานาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าชิ้นส่วนทกุชิ้นแห้งและสะอาด

• หา้มใชง้านเครื่องลดความชื้นใน
การเตรยีมอาหาร งานศลิปะ หรอื
งานด้านวทิยาศาสตร์
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• หา้มนั่งหรอืยนืบนเครื่อง ตวัเครื่อง
ประกอบด้วยล้อหมนุข้างเดยีว การ
นั่งหรอืยนืบนตวัเครื่องอาจน�าไปสู่
อาการบาดเจบ็ที่อาจเกดิขึ้นได้

ข้อมลูจ�าเพาะของฟิวส์: 
T2.0A 250V
T5.0A 250V

• หา้มใชง้านเครื่องลดความชื้นในหอ้ง
ที่มกีารเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิ
อย่างมาก เนื่องจากอาจก่อให้เกดิ
การกลั่นตวัเป็นหยดน�้าภายในเครื่อง
ได้

• เพื่อเปน็การปอ้งกนัการรบกวน 
ควรวางเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ใช้คลื่นวทิยทุางอากาศ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุและนาฬิกาที่ควบคมุ
ด้วยคลื่นวทิยอุย่างน้อย 2 เมตร

• เครื่องจะไมข่จดัคารบ์อนมอนอก
ไซต์ (CO) หรอืเรดอน (Rn) และ
ไม่สามารถุใช้เป็นอปุกรณ์ความ
ปลอดภยัในกรณทีี่เกดิอบุตัเิหตทุี่
มกีารเผาไหม้และมสีารเคมทีี่เป็น
อนัตราย

• หา้มเคลื่อนยา้ยเครื่องโดยการดงึที่
สายไฟ

• อปุกรณน์ี้ไมใ่ชอ่ปุกรณท์ดแทน
การถุ่ายเทอากาศให้ดขีึ้น การความ
สะอาดด้วยระบบสญุญากาศ หรอื
การใช้พดัลมดดูอากาศขณะปรงุ
อาหาร

• หากเครื่องไมไ่ด้ถุกูใชง้านเปน็ระยะ
เวลานาน ให้ถุอดแผ่นกรองออกจาก
เครื่องลดความชื้น และเกบ็ไว้ในที่
เยน็และแห้ง
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2 เครื่องลดความชื้นและกรองอากาศแบบ 2-in-1 
ของ Philips

ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips
เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่  
www.Philips.com/welcome

ภาพรวมของผลติภณัฑ์ (รปู a)

a ที่จบั h ล้อหมนุข้างเดยีว

b บานพดั i แผงการแสดงผล

c ทางลมออก j ทางระบายน�้าต่อเนื่อง

d เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ k สายไฟ

e ไฟแสดงคณุภาพอากาศ l ฝาปิดด้านหลงัพร้อมทางลมเข้า

f แท้งค์น�้า m แผ่นกรองชั้นแรก

g ท่อยาง n
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซรีี่ส์ 1 
(FY1119)

ภาพรวมการควบคมุ (รปู b)

a ปุ่มเปิด/ปิด f ปุ่มตั้งค่าระดบัความชื้น

b ปุ่มระบบป้องกนัเดก็ g ปุ่มเปิด/ปิดไฟ

c ปุ่มสวงิอตัโนมตัิ h ปุ่มเฉพาะการฟอกอากาศ

d ปุ่มความเรว็พดัลม i ปุ่มตั้งเวลา

e จอแสดงผล

แผงการแสดงผล

 การแจ้งเตอืนการเปลี่ยนแผ่นกรอง ไอคอนโหมดอตัโนมตัิ

สญัญาณแสดงการละลายน�้าแขง็อตัโนมตัิ ไอคอนโหมดการเป่าแห้ง

การแจ้งเตอืนแท้งค์น�้าเตม็ ไอคอนโหมดต่อเนื่อง

การแจ้งเตอืนท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก ไอคอนโหมดเฉพาะการฟอกอากาศ
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การจดัวางต�าแหน่งเครื่องลด
ความชื้น
หากต้องการเพิ่มประสทิธภิาพการลดความชื้น ให้วาง
ต�าแหน่งเครื่องลดความชื้นไว้ในจดุที่สามารถุรบัอากาศ
ได้มากที่สดุ

หมายเหตุ

• เมื่อเครื่องลดความชื้นก�าลงัท�างานอยู่ หา้มเปิด
ประตหูรอืหน้าต่างด้านนอก

3 การเริ่มต้นใช้งาน

การตดิตั้งแผ่นกรอง

หมายเหตุ

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ถุอดปล�ักเครื่องแลว้ก่อน
ท�าการตดิตั้งแผ่นกรอง

ก่อนใช้งานเครื่อง ให้แกะบรรจภุณัฑ์ของแผ่นกรอง
ออกทั้งหมด และวางแผ่นกรองลงในเครื่องตามที่
อธบิายไว้ดงัต่อไปนี้
1 ดงึที่สว่นบนของแผงดา้นหลงัเพื่อถุอดออกจาก

เครื่อง (รปู c)
2 ถุอดแผน่กรอง HEPA และ 

แผ่นกรองชั้นแรก (รปู d)
3 แกะบรรจภุณัฑข์องแผน่กรอง HEPA ออก

ทั้งหมด (รปู e)
4 วางแผน่กรอง HEPA ลงในเครื่องลดความชื้น

แล้วตามด้วยแผ่นกรองชั้นแรก (รปู f)

หมายเหตุ

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่แผน่กรอง HEPA และแผน่
กรองชั้นแรกได้ถุกูตดิตั้งกบัเครื่องลดความชื้น
อย่างถุกูต้องแล้ว

5 ตดิตั้งฝาปดิดา้นหลงัใหมโ่ดยกดที่สว่นลา่งของฝา
ปิดด้านหลงัเข้ากบัตวัเครื่องก่อน (1) จากนั้นจงึ
ค่อยๆ ดนัฝาปิดด้านหลงัเข้ากบัตวัเครื่อง (2)  
(รปู g)

6 ลา้งมอืของคณุใหห้มดจดหลงัการตดิตั้งแผน่กรอง



46 TH

1 เสยีบปล�ักของเครื่องลดความชื้นเขา้กบัเตา้รบั
บนผนงั
» เสยีงบ�ีพของเครื่องลดความชื้น

2 แตะที่ปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเปดิตวัเครื่อง 
(รปู h)
» ระดบัความชื้นในขณะนั้นจะปรากฏบน

หน้าจอ
 » หลังจากวัดคุณภาพอากาศอยู่ครู่หนึ่ง 

เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจะเลือกสี
ของไฟแสดงคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัติ

» เครื่องลดความชื้นเขา้สู่โหมด Combi 
อตัโนมตัิ

3 แตะที่  คา้งไว้ 3 วนิาทเีพื่อปดิเครื่อง

การตั้งค่าระดบัความชื้น
คณุสามารถุตั้งค่าระดบัความชื้นที่ต้องการได้ที่  40, 
50, 60, 70,หรอื 80 เปอร์เซน็ต์
1 แตะที่ปุ่ม  หนึ่งครั้งหรอืมากกวา่เพื่อตั้งคา่

ระดบัความชื้นที่ต้องการ แล้วไฟบอกระดบั
ความชื้นจะสว่างขึ้น (รปู i)

หมายเหตุ

• เมื่อความชื้นลดลงถุงึระดบัที่เลอืก เครื่องลด
ความชื้นจะหยดุการท�างานโดยอตัโนมตั ิแต่
พดัลมจะยงัคงท�างานต่อไปอยู่

• หากคณุไมไ่ดต้ั้งคา่ระดบัความชื้นที่ คา่ความชื้น
เริ่มต้นจะอยู่ที่ 60%

• คณุสามารถุแตะที่ปุ่ม  เปน็เวลา 5 วนิาทเีพื่อ
แสดงอณุหภมูิแวดล้อมในปัจจบุนัได้

เคล็ดลับ

• ระดบัความชื้นที่จะรู้สกึไดถุ้งึความสบายสงูสดุคอื
ระหว่าง 40RH% ถุงึ 60RH%

4 การใช้เครื่องลด
ความชื้น

ไฟแสดงคณุภาพอากาศ

สขีองไฟแสดงคณุภาพ
อากาศ

ระดบัคณุภาพ
อากาศ

สนี�้าเงนิ ดี
น�้าเงนิอมม่วง ปานกลาง
แดงอมม่วง ไม่ดตี่อสขุภาพ
สแีดง ไม่ดตี่อสขุภาพอย่าง

มาก

ไฟแสดงคณุภาพอากาศจะตดิโดยอตัโนมตัเิมื่อเปิด
เครื่อง และไฟทกุสจีะสว่างขึ้นเรยีงตามล�าดบั ในเวลา
ไม่นาน เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศจะเลอืกสี
เพื่อแสดงถุงึคณุภาพ อากาศโดยรอบของอนภุาคที่ลอย
อยู่ในอากาศ

การเปิดและปิดเครื่อง

หมายเหตุ

• เพื่อประสทิธภิาพที่ดีที่สดุ ใหป้ดิประตูและ
หน้าต่าง

• อยา่ใหผ้า้มา่นบงัชอ่งอากาศเข้าและออก
• เพื่อประสทิธภิาพการลดความชื้นที่ดทีี่สดุ ใหว้าง

เครื่องลดความชื้นในพื้นผวิที่เรยีบและมั่นคง 
• กอ่นเปดิใชง้านเครื่องลดความชื้น ใหต้รวจสอบวา่

แรงดนัไฟฟ้าตรงกนักบัแรงดนัไฟฟ้าที่พมิพ์ไว้ที่
เครื่องลดความชื้นได้
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หมายเหตุ

• หา้มหนัลมที่เปา่จากเครื่องลดความชื้นไปที่ล�า
ตวัโดยตรงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกบัคนที่ไม่
สามารถุปรบัตวัตามสภาพความชื้นได้

• เมื่อคณุใชเ้ครื่องลดความชื้นส�าหรบัการเปา่แหง้ 
ให้แขวนเสื้อผ้าของคณุออกห่างในจดุที่น�้าไม่
สามารถุหยดลงบนเครื่องลดความชื้นได้

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ที่ทางลมเข้าและทางลมออก
ไม่มเีสื้อผ้าอดุตนัอยู่

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่คณุเปา่แหง้เสื้อผา้ในที่ๆ  
ปลอดภยัจากการตกหล่นมาอดุทางลมเข้าและ
ทางลมออก

เคล็ดลับ

• ปรบับานพดัจนกวา่ลมจะพัดตรงไปที่เสื้อผา้เพื่อ
เป่าให้แห้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

การใช้โหมดเฉพาะการฟอก
อากาศ
สามารถุใช้เครื่องในโหมดเฉพาะการฟอกอากาศได้
1 แตะที่ปุ่ม  เพื่อเขา้ใช้งานโหมดเฉพาะการ

ฟอกอากาศ (รปู n)
» เครื่องจะท�างานภายใตโ้หมดอัตโนมตัติาม

ค่าเริ่มต้น
 » เครื่องลดความชื้นจะหยุดลดความชื้นใน

อากาศลง
» ทั้ง  และ  จะแสดงผลบนหนา้จอ

2 แตะที่ปุ่มความเร็วพดัลม  เพื่อเลอืกความเรว็
พดัลมที่ต้องการ (รปู o)
» ความเรว็พดัลมและ  จะแสดงผลบน

หน้าจอ
3 แตะที่ปุ่ม  อกีครั้งเพื่อออกจากโหมดเฉพาะ

การฟอกอากาศ
» เครื่องลดความชื้นเขา้สู่โหมด Combi 

อตัโนมตั ิ

โหมดต่อเนื่อง
ในโหมด  ต่อเนื่อง เครื่องจะท�างานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการตั้งค่าความชื้นที่เหมาะสมที่สดุ
1 แตะที่ปุ่ม  ซ�้าหลายๆ ครั้งเพื่อเลอืกโหมดตอ่

เนื่อง (รปู j)
»  และ  แสดงอยู่บนหนา้จอ

การเปลี่ยนความเรว็พดัลม
คณุสามารถุเลอืกความเรว็พดัลมที่ต้องการ (Auto,1, 
2, 3 และ 4) หรอืโหมดเป่าแห้งเสื้อผ้า

อตัโนมตัิ
• แตะปุ่มความเร็วพดัลม  ซ�้าๆ เพื่อเลอืกโหมด

อตัโนมตั ิ(รปู k)

หมายเหตุ

• คณุสามารถุปรบัการตั้งคา่ความชื้นดว้ยตนเองโดย
แตะที่ปุ่ม  ได้

คู่มอื
• แตะที่ปุ่มความเร็วพดัลม  ซ�้าๆ เพื่อเลอืก

ความเรว็พดัลมที่คณุต้องการ (รปู l)

โหมดเป่าแห้ง
• แตะที่ปุ่ม  จนกวา่  จะปรากฏขึ้นเพื่อเลอืก

โหมดเป่าแห้ง (รปู m)
» เครื่องลดความชื้นเขา้สู่โหมดเปา่แหง้
» เครื่องลดความชื้นท�างานภายใตค้วามเรว็

พดัลมสงูสดุ

»  และ  แสดงบนหนา้จอ
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หมายเหตุ

• เมื่อใดกต็ามที่โหมดของ  
เครื่องในขณะนั้นท�างาน เครื่องจะเข้าสู่โหมด
เฉพาะการฟอกอากาศเมื่อแตะที่ปุ่ม 

• การตั้งคา่ความชื้นและโหมดเปา่แหง้ผมจะปิดเมื่อ
อยู่ในโหมดเฉพาะการฟอกอากาศ

การใช้ฟังก์ชนัสวงิ
บานพดัสามารถุสวงิได้สงูสดุถุงึ 90 องศา ใช้ฟังก์ชนั
สวงิเพื่อปรบัทศิทางการเป่าของลม
1 แตะที่ปุ่ม  เพื่อเปดิใช้งานฟงักช์นัสวงิ 

(รปู p)

2 แตะที่ปุ่ม  อกีครั้งเพื่อปดิใชง้านฟงัก์ชนัสวงิ

เคล็ดลับ

• หลงัจากเปดิเครื่อง ใหห้มนุบานพดัขึ้นดา้นบน
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการลดความชื้น

การตั้งค่าตวัตั้งเวลา
ด้วยฟังก์ชนัการตั้งเวลา คณุสามารถุปล่อยให้เครื่องลด
ความชื้นท�างานเป็นเวลาหน่วยชั่วโมงได้ เมื่อพ้นเวลา
ที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิดโดยอตัโนมตั ิตวัตั้งเวลาสามารถุ
ก�าหนดได้ตั้งแต่ 1 ถุงึ 9 ชั่วโมง
1 แตะที่ปุ่ม  เปดิใช้งานตวัตั้งเวลา (รปู q)
2 แตะที่ปุ่ม  ซ�้าๆ เพื่อเลอืกจ�านวนชั่วโมงที่คณุ

ต้องการให้เครื่องลดความชื้นท�างาน (รปู r) 
• ในการปดิฟงักช์นัการตั้งเวลา ใหแ้ตะที่

ปุ่ม  ซ�้าๆ จนกว่า  จะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

การละลายน�้าแขง็ในเครื่องลด
ความชื้น

หมายเหตุ

• ฟงักช์นัการละลายน�้าแขง็จะเปดิใชง้านกต็อ่เมื่อ
เครื่องลดความชื้นท�างานภายใต้โหมดลดความชื้น

เครื่องลดความชื้นประกอบด้วยเซนเซอร์ละลายน�้าแขง็
เพื่อตรวจดใูห้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ที่สดุเมื่อใช้งานในสภาพอากาศเยน็ เครื่องลดความชื้น
จะตรวจจบัโดยอตัโนมตัหิากจ�าเป็นต้องละลายน�้าแขง็
แล้ว 
จ�าเป็นต้องละลายน�้าแขง็เมื่อ:

» ไฟแสดงสถุานะ  ตดิสว่าง (รปู s)
» การละลายน�้าแขง็จะเริ่มตน้ขึ้นและจะ

ท�างานต่อไปจนกว่าน�้าแขง็ในเครื่องลด
ความชื้นจะละลายหมด

หมายเหตุ

• ระหวา่งการละลายน�้าแข็ง เครื่องลดความชื้นจะ
ท�างานในโหมดเป่าแห้งเสื้อผ้า

• เครื่องลดความชื้นจะกลบัมาท�างานตอ่และใชก้าร
ตั้งค่าก่อนหน้าหลงัจากการละลายน�้าแขง็เสรจ็
สมบรูณ์แล้ว

การตั้งค่าการลอ็คกนัเปิด
1 แตะปุ่มลอ็คกนัเปดิ  คา้งไว้เปน็เวลา 3 วนิาที

เพื่อเปิดใช้งานการลอ็คกนัเปิด (รปู t)
 » "L" จะปรากฏบนหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที
 » เมื่อเปิดระบบป้องกันเด็กอยู่ ปุ่มอื่นๆ 

ทั้งหมดจะไม่ตอบสนอง

2 แตะปุ่มลอ็คกนัเปดิ  คา้งไว้เปน็เวลา 3 วนิาที
อกีครั้งเพื่อปิดใช้งานการลอ็คกนัเปิด (รปู u)

 » "UL" จะปรากฏบนหน้าจอเป็นเวลา 
3 วินาที
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การใช้ฟังก์ชนัเปิด/ปิดไฟ
ด้วยปุ่มเปิด/ปิดไฟ คณุสามารถุเปิดหรอืปิดไฟแสดง
คณุภาพอากาศ หน้าจอแสดงผล และไฟแสดงฟังก์ชนั
ได้ตามต้องการ
1 แตะปุ่มเปดิ/ปดิไฟ  หนึ่งครั้ง ไฟแสดง

คณุภาพอากาศจะดบัลง

2 แตะปุ่มเปดิ/ปดิไฟ  อกีครั้ง หนา้จอแสดงผล
จะหรี่ลง

3 แตะปุ่มเปดิ/ปดิไฟ  เปน็ครั้งที่สาม ไฟทั้งหมด
จะสว่างขึ้นอกีครั้ง

5 การระบายน้�าใน
เครื่องลดความชื้น

การเทน�้าออกจากแท้งค์น�้า
เมื่อแท้งค์น�้าเตม็:

» เครื่องจะสง่เสยีงบ�ีพ และไฟแสดงสถุานะ 
 จะสว่างขึ้น

» เครื่องจะเขา้สู่โหมดเฉพาะการฟอกอากาศ
โดยอตัโนมตัิ

1 วางนิ้วของคณุที่สว่นจบัดา้นขา้งของเครื่องลด
ความชื้น และค่อยๆ ดงึน�้าออกจากแท้งค์น�้า จบั
ด้านข้างของแท้งค์น�้าเอาไว้ แล้วน�าออกจาก
เครื่องลดความชื้น (รปู v)

2 เทน�้าลงในอา่งลา้งมอื (รปู w)
3 เชด็ท�าความสะอาดดา้นนอกของแทง้คน์�้าใหแ้หง้

ด้วยผ้าสะอาด (รปู x)
4 ประกอบแทง้คน์�้ากลบัเขา้ไปในเครื่องลด

ความชื้น (รปู y)

หมายเหตุ

• เครื่องลดความชื้นจะกลบัไปท�างานตอ่หลงัจากที่
แท้งค์น�้าว่างเปล่าแล้ว
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6 การท�าความสะอาด

หมายเหตุ

• ปดิเครื่องและถุอดปล�ักออกจากเตา้เสยีบไฟฟา้
ก่อนท�าความสะอาดเสมอ

• หา้มน�าเครื่องจุ่มลงในน�้าหรอืของเหลวอื่นๆ
• หา้มใชส้ารท�าความสะอาดที่มฤีทธิ์กดักรอ่นและ

รนุแรง เช่น สารฟอกขาวหรอืแอลกอฮอล์เพื่อ
ท�าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง

• เฉพาะแผ่นกรองชั้นแรกเทา่นั้นที่สามารถุลา้ง
ท�าความสะอาดได้ แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ
ไม่สามารถุท�าความสะอาดได้

• หา้มพยายามท�าความสะอาดแผน่กรองหรอื
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศด้วยเครื่องดดู
ฝุ่น

ท�าความสะอาดส่วนตวัเครื่อง
ลดความชื้น
ท�าความสะอาดด้านในและด้านนอกของตวัเครื่องลด
ความชื้นเป็นประจ�าเพื่อป้องกนัการสะสมของฝุ่น
1 ใชผ้า้ที่แหง้และนุ่มเพื่อท�าความสะอาดทั้งภายใน

และภายนอกของเครื่อง
2 สามารถุท�าความสะอาดทางลมออกดว้ยผา้แหง้

ที่อ่อนนุ่ม

การใช้การระบายน�้าต่อเนื่อง
เครื่องลดความชื้นยงัสามารถุระบายน�้าส่วนเกนิได้โดย
การต่อท่อยาง ซึ่งจะช่วยให้คณุสามารถุใช้งานเครื่อง
ลดความชื้นได้โดยไม่ต้องเทน�้าในแท้งค์ออก
1 ปดิเครื่องลดความชื้นและถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ

บนผนงั
2 เปดิฝาครอบรขูองระบายน�้า (รปู z)
3 ถุอดแทง้คน์�้าออกจากเครื่องลดความชื้น 

(รปู v)
4 ใสท่อ่ยางที่ Philips ใหม้าเขา้ไปในรรูะบายน�้า 

(รปู {)
5 ดนัฝาครอบของทางระบายน�้าไปทางขวาเพื่อ

เปิด (รปู |)
6 เชื่อมตอ่ทอ่ยางเขา้กบัทางระบายน�้า (รปู })
7 ประกอบแทง้คน์�้ากลบัเขา้ไปในเครื่องลด

ความชื้น (รปู y)

หมายเหตุ

• ประกอบแทง้ค์น�้ากลบัเขา้ไปในเครื่องลด
ความชื้นถุงึแม้ว่าจะใช้การระบายน�้าต่อเนื่อง
หรอืเครื่องลดความชื้นจะไม่สามารถุท�างานได้
ตามปกติ

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่เสยีบทอ่ยางแนน่แลว้ เพื่อไม่
ให้มนี�้ารั่วซมึออกมาจากเครื่องลดความชื้นได้

• เมื่อใชก้ารระบายน�้าตอ่เนื่อง ใหต้รวจสอบให้
แน่ใจว่าท่อยางไม่แบนและไม่พนักนั

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ทอ่ยางจะไมจ่มในน�้า และหา้ม
ยกขึ้นสงูกว่ารรูะบายน�้าต่อเนื่อง

• วางชอ่งทางออกของทอ่ยางไวใ้นที่ที่สามารถุ
ระบายน�้าได้สะดวก 

• ตรวจสอบเครื่องลดความชื้นสปัดาหล์ะ 1 ครั้งเมื่อ
ระบายน�้าอย่างต่อเนื่องหรอืไม่มกีารใช้งานเป็น
เวลานาน
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• เพื่อยดือายุการใชง้านของแผน่กรอง 
ชั้นแรกให้ได้มากที่สดุ ให้ตรวจดใูห้แน่ใจว่า
เครื่องแห้งแล้วหลงัการท�าความสะอาด

• ลา้งมอืของคณุใหส้ะอาดหลงัจากจบัตอ้งแผน่
กรอง

6 ใสแ่ผน่กรองชั้นแรกกลบัลงไปในตวัเครื่อง 
(รปู ‚)

7 ประกอบแผงดา้นหลงัเขา้ไปใหมโ่ดยกดที่สว่น
ล่างของแผงปิดด้านหลงัเข้ากบัตวัเครื่องก่อน 
(1) จากนั้นจงึค่อยๆ กดแผงเข้ากบัตวัเครื่อง (2) 
(รปู g)

8 เสยีบปล�ักของเครื่องลดความชื้นเขา้กบัเตา้รบั
บนผนงั

9 แตะปุ่มตั้งเวลา  คา้งไว้ 3 วนิาทเีพื่อรเีซต็
แผ่นกรองชั้นแรก

10 ท�าความสะอาดมอืของคณุใหท้ั่วถุงึหลงัการ
ท�าความสะอาดแผ่นกรอง

การท�าความสะอาดแท้งค์น�้า
ท�าความสะอาดแท้งค์น�้าทกุวนัเพื่อรกัษาความสะอาด
1 ปดิสวติชเ์ครื่องลดความชื้นและถุอดปล�ักไฟออก

จากเต้ารบั
2 ถุอดแทง้คน์�้าออกจากเครื่องลดความชื้น 

(รปู v)
3 เตมิน�้าลงในแทง้คป์ระมาณ 1/3 ของความจ ุ

(รปู ~)
4 เตมิน�้ายาลา้งจานอยา่งออ่นลงในแทง้ค์
5 ลา้งแทง้คน์�้าดว้ยน�้าประปาที่ไหลจากอ๊ก และ

ท�าความสะอาดด้านในเครื่องด้วยผ้านุ่มสะอาด 
(fig �)

6 เชด็ท�าความสะอาดดา้นนอกของแทง้คน์�้าใหแ้หง้
ด้วยผ้าสะอาด (รปู x)

7 ประกอบแทง้ค์น�้ากลบัเขา้ไปในเครื่องลด
ความชื้น (รปู y)

ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้น
แรก
ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเมื่อ F0 และ  
แสดงบนหน้าจอ

หมายเหตุ

• แผน่กรองชั้นแรกสามารถุลา้งท�าความสะอาดได้
และใช้เครื่องดดูฝุ่นด้วยได้

1 ปดิสวติชเ์ครื่องลดความชื้นและถุอดปล�ักไฟออก
จากเต้ารบั

2 จบัเครื่องลดความชื้น แลว้ดึงสว่นบนของฝาปิด
ด้านหลงัเข้าหาตวัคณุ (รปู c)

3 ถุอดแผน่กรองชั้นแรกออกจากเครื่อง (รปู €)
4 หากแผน่กรองชั้นแรกสกปรกมาก ใหใ้ชแ้ปรงขน

นุ่มเพื่อปัดฝุ่นออก ล้างแผ่นกรองชั้นแรกด้วยน�้า
ประปาจากก๊อก (รปู �).

5 ตากแผน่กรองชั้นแรกใหแ้หง้สนทิกอ่นน�ากลบัไป
ตดิตั้งในเครื่องลดความชื้น
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7 การเปลี่ยนแผ่น
กรอง HEPA

สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่น
กรอง HEPA
เครื่องลดความชื้นนี้ประกอบด้วยสญัญาณแสดงการ
เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA  เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นกรอง
ฟอกอากาศอยู่ในสภาพที่ดทีี่สดุในขณะที่เครื่องลด
ความชื้นท�างานอยู่ เมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA 
สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง  จะแสดงบน
หน้าจอ
หากไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ภายใน 14 วนั 
เครื่องลดความชื้นจะหยดุท�างานและลอ็คโดยอตัโนมตั ิ
คณุจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ทนัที

การเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA

หมายเหตุ

• แผน่กรอง HEPA ไมส่ามารถุลา้งท�าความสะอาด
หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้

• ปดิเครื่องฟอกอากาศและถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ
ไฟฟ้าบนผนงัทกุครั้งก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง 
HEPA

• หา้มท�าความสะอาดแผน่กรอง HEPA ดว้ยเครื่อง
ดดูฝุ่น

เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA เมื่อ A5 และ  แสดงบน
หน้าจอ
1 ปดิเครื่องฟอกอากาศและถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ

บนผนงั
2 น�าแผน่กรอง HEPA ที่ใชแ้ลว้ออกตามสถุานะ

ของไฟเตอืนแผ่นกรองที่แสดงบนหน้าจอ ทิ้ง
แผ่นกรองที่ใช้แล้ว (รปู ‡)

การท�าความสะอาดเซนเซอร์
ตรวจวดัคณุภาพอากาศ
ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศทกุๆ 
2 เดอืน เพื่อประสทิธภิาพการท�างานของเครื่องลด
ความชื้นที่ดทีี่สดุ

หมายเหตุ

• หากมรีะดบัความชื้นสงูในหอ้ง อาจมไีอน�้ากลั่น
ตวับนเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ ท�าให้
เครื่องแสดงค่าว่ามคีณุภาพอากาศแย่ แม้ว่า
อากาศจะมคีณุภาพด ีหากเกดิกรณนีี้ขึ้น ให้
ท�าความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ
หรอืใช้เครื่องลดความชื้นด้วยความเรว็ที่ตั้งค่า
ด้วยตวัเอง

• หากใชง้านเครื่องลดความชื้นในสภาพแวดลอ้มที่
มฝีุ่นปรมิาณมาก อาจต้องท�าความสะอาดบ่อยขึ้น

1 ปดิเครื่องฟอกอากาศและถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ
บนผนงั

2 ท�าความสะอาดทางลมเขา้และทางลมออกของ
เซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพอากาศด้วยแปรงขน
นุ่ม (รปู ƒ)

3 ถุอดฝาครอบเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศ
ออก (รปู „)

4 ท�าความสะอาดเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศ 
และขจดัฝุ่นในทางลมเข้าและทางลมออกด้วย
ก้านส�าลหีมาดๆ (รปู …)

5 เชด็ชิ้นสว่นตา่งๆ ดว้ยกา้นส�าลแีหง้
6 ประกอบฝาครอบเซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพ

อากาศเข้าไปใหม่ (รปู †)
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• อยา่สมัผสัพื้นผวิแผน่กรองที่เปน็รอยจบี หรอืสดู
ดมแผ่นกรอง เนื่องจากแผ่นกรองมมีลพษิที่สะสม
จากอากาศ

3 น�าบรรจภุณัฑ์ทั้งหมดออกจากแผน่กรอง HEPA 
แผ่นใหม่ (รปู e)

4 ประกอบแผน่กรอง HEPA แผน่ใหมเ่ขา้ไปใน
เครื่อง (รปู ˆ)

5 เสยีบปล�ักไฟของเครื่องลดความชื้นเขา้กบั
เต้าเสยีบบนผนงั

6 แตะที่ปุ่มตั้งเวลา  คา้งไว้เปน็เวลา 3 วนิาที
เพื่อรเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง 
HEPA

7 ท�าความสะอาดมอืของคณุใหท้ั่วถุงึหลงัเปลี่ยน
แผ่นกรอง HEPA

8 การจัดเก็บ

1 ปดิเครื่องลดความชื้นและถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ
บนผนงั

2 ท�าความสะอาดเครื่องลดความชื้น เซนเซอรต์รวจ
วดัคณุภาพ อากาศ เทน�้าออกจากแท้งค์น�้าแล้ว
ท�าความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก (ดไูด้จากบท 
'การท�าความสะอาด')

3 ปลอ่ยใหท้กุชิ้นแหง้สนทิกอ่นน�าไปจดัเกบ็
4 น�าแผน่กรองและแผน่กรองชั้นแรกใสใ่นถุงุ

พลาสตกิที่กนัอากาศ โดยแยกจากกนั
5 จดัเกบ็เครื่องลดความชื้น แผน่กรอง และแผน่

กรองชั้นแรกในที่แห้งและเยน็
6 ลา้งมอือยา่งทั่วถุงึหลงัหยบิจบัแผน่กรอง
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9 การแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องลดความชื้น หากยงัไม่สามารถุแก้ปัญหาได้ด้วยข้อมลูด้าน
ล่าง ให้ไปที่ www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าในประเทศของคณุส�าหรบัความช่วย
เหลอื

ปัญหา วธิแีก้ไขที่สามารถท�าได้

เครื่องฟอกอากาศจะ
ไม่ท�างานแม้ว่าจะเสยีบ
ปลั๊กอยู่กบัเต้าเสยีบบน
ผนงัและเปิดเครื่อง

• ตวัตั้งเวลาจะถุกูตั้งคา่ไว้ในชว่งเวลาที่ก�าหนด รเีซต็หรอืปดิตวัตั้งเวลา
• ลองเปลี่ยนไปเสยีบกบัเตา้เสยีบบนผนงัอื่น หรอืตรวจสอบสวติช์
• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่แทง้คน์�้าวา่งเปลา่และวางไวใ้นเครื่องลดความชื้นถุกูตอ้งแลว้
• สถุานะการแจง้เตอืนแผน่กรองจะแสดงรหสัแผน่กรอง เปลี่ยนแผน่กรองที่

เกี่ยวข้องและรเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง (โปรดดบูท "การเปลี่ยน
แผ่นกรอง")

เครื่องลดความชื้นจะ
ไม่ท�างานแม้ว่าจะเปิด
เครื่องแล้ว

• สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผน่กรองตดิสวา่งอยา่งตอ่เนื่อง แตค่ณุยงัไมไ่ดเ้ปลี่ยน
แผ่นกรองดงักล่าว และตอนนี้เครื่องถุกูลอ็ค ในกรณนีี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง และ
รเีซต็ตวันบัอายกุารใช้งานของแผ่นกรอง

แท้งค์น�้าว่างเปล่าแล้ว
แต่สญัญาณไฟ  ยงั
ตดิสว่างอยู่

• ถุอดแทง้คน์�้าออกจากเครื่องลดความชื้น และน�าใสก่ลบัเขา้ไปที่เครื่องลด
ความชื้นอกีครั้ง

อากาศภายในห้องยงัชื้น
อยู่ หรอืประสทิธภิาพ
การลดความชื้นต�่า

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่แผน่กรองสะอาดและอยู่ในสภาพที่ดี
• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ทางลมเขา้และทางลมออกไมอ่ดุตนั
• ความชื้นในหอ้งต�่ากวา่ที่ตั้งคา่ไว้ในเครื่องลดความชื้น เลอืกระดบัความชื้นต�่า
• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไม่มปีระตหูรอืหนา้ตา่งด้านนอกเปดิอยู่
• อณุหภมูภิายในหอ้งในขณะนั้นอยู่ในระดบัต�่า โปรดลองอกีครั้งจนกวา่อณุหภมูิ

จะเพิ่มขึ้น

มนี�้ารั่วซมึออกมาจาก
เครื่องลดความชื้น • ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่เครื่องลดความชื้นอยู่ในสภาพที่ดแีละแทง้คน์�้าไมม่รีอยแตก

เครื่องลดความชื้นไม่
กกัเกบ็น�้า

• ความชื้นต�่า เครื่องลดความชื้นกลบัมาท�างานโดยอตัโนมตัเิมื่อความชื้นเพิ่มสงูขึ้น
• อณุหภมูติ�่า รอจนกวา่อณุหภมูจิะเพิ่มขึ้น

อากาศหมนุเวยีนที่ออก
มาจากทางลมออกเบา
ลงกว่าที่เคยอย่างเหน็
ได้ชดั

• แผน่กรองชั้นแรกสกปรก ท�าความสะอาดแผน่กรองชั้นแรก (ดทูี่บท "การ
ท�าความสะอาด")



55TH

ภ
าษ

าไ
ท

ย

ปัญหา วธิแีก้ไขที่สามารถท�าได้

คณุภาพอากาศไม่ดขีึ้น 
แม้ว่าเครื่องจะท�างาน
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

• แผน่กรองแผน่ใดแผน่หนึ่งในเครื่องไมเ่ข้าที่ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่แผ่นกรอง
ทั้งหมดได้ถุกูตดิตั้งอย่างถุกูต้องตามล�าดบั โดยเริ่มจากแผ่นกรองชั้นในสดุ: 
1) แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซรีี่ส์ 1 (FY1119); 2) แผ่นกรองชั้นแรก 

• เซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศเปยีก ตรวจสอบวา่เซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพ
อากาศนั้นสะอาดและแห้งด ี(ดทูี่บท "การท�าความสะอาด")

สขีองไฟแสดงคณุภาพ
อากาศเป็นเหมอืนเดมิ
ตลอด

• เซนเซอรต์รวจวดัคณุภาพอากาศสกปรก ท�าความสะอาดเซนเซอรต์รวจวดั
คณุภาพอากาศ (ดทูี่บท "การท�าความสะอาด")

เครื่องลดความชื้นส่ง
กลิ่นไม่พงึประสงค์

• อาจมกีลิ่นพลาสตกิ เมื่อใชเ้ครื่องลดความชื้นในสองสามครั้งแรก เปน็เหตกุารณ์
ปกต ิเครื่องลดความชื้นอาจส่งกลิ่นไม่พงึประสงค์ได้เมื่อแผ่นกรองสกปรก ใน
กรณนีี้ ให้ท�าความสะอาด หรอืเปลี่ยนแผ่นกรองที่เหมาะสม

• หากเครื่องลดความชื้นสง่กลิ่นไหม ้ใหป้ดิเครื่องแลว้ถุอดปล�ักจากเต้าเสยีบ โปรด
ตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าในประเทศของคณุส�าหรบัความช่วยเหลอื

เครื่องลดความชื้น
ท�างานเสยีงดงั

• หากเครื่องลดความชื้นท�างานเสยีงดงัเกนิไป ใหล้ดระดบัความเรว็พดัลมลง เมื่อ
ใช้ผลติภณัฑ์ในห้องนอนในเวลากลางคนื ให้เลอืกความเรว็พดัลมระดบัต�่า

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไดว้างเครื่องลดความชื้นไวบ้นพื้นผวิที่เรยีบและมั่นคง

เครื่องลดความชื้นยงั
แสดงสญัญาณว่าฉนั
ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 
แต่ฉนัได้เปลี่ยนไป
แล้ว

• คณุอาจไมไ่ดร้เีซต็ตวันบัอายกุารใชง้านของแผน่กรอง เสยีบปล�ักเครื่องลด
ความชื้น แตะ  เพื่อเปิดเครื่องลดความชื้น และแตะปุ่มตั้งเวลา  ค้างไว้เป็น
เวลา 3 วนิาที

รหสัข้อผดิพลาด "E1", 
"E2", "E3" “E4” หรอื 
"E5" จะปรากฏบนหน้า
จอ

• เครื่องลดความชื้นท�างานผดิปกต ิโปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารดแูลลกูคา้ในประเทศ
ของคณุ
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11 ประกาศ

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎ
ข้อบงัคบัด้านคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ

การปฏบิตัติามมาตรฐาน EMF
Philips Domestic Appliances Holding B.V. ผลติ
และจ�าหนา่ยผลติภณัฑจ์�านวนมากที่มผีู้บรโิภคเปน็ก
ลุ่มเปา้หมาย โดยผลติภณัฑด์งักลา่วสามารถุปลอ่ยและ
รบัคลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้ไดเ้ชน่เดยีวกนักบัอปุกรณอ์เิลก็
ทรอนกิทั่วไป 
หนึ่งในหลกัการด�าเนนิธรุกจิที่ส�าคญัของ Philips 
คอืการค�านงึถุงึสขุภาพและความปลอดภยัส�าหรบั
ผลติภณัฑ์ของคณุ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย และ
มาตรฐาน EMF ซึ่งต้องใช้ในช่วงเวลาการผลติส�าหรบั
ผลติภณัฑ์นั้นๆ
Philips มุ่งมั่นที่จะพฒันา ผลติ และขายผลติภณัฑ์ที่
ไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสขุภาพ Philips ยนืยนัว่า
หากใช้งานผลติภณัฑ์ตามวตัถุปุระสงค์อย่างเหมาะสม 
ผลติภณัฑ์เหล่านั้นจะปลอดภยัต่อการใช้ตามหลกัฐาน
ที่ผ่านการทดสอบ 
Philips มบีทบาทส�าคญัในการพฒันา EMF และ
มาตรฐานความปลอดภยัสากล ซึ่งท�าให้ Philips มสี่วน
ร่วมพฒันามาตรฐานเพื่อน�ามาใช้กบัผลติภณัฑ์

การรไีซเคลิ
ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อ
เครื่องหมดอายกุารใช้งานแล้ว แต่ควรน�าไปทิ้งที่จดุ
รวบรวมขยะเพื่อการน�ากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษา
สิ่งแวดล้อม

10 การรับประกันและ
บริการ

หากคณุต้องการทราบข้อมลูหรอืหากมขี้อสงสยั โปรด
เข้าชมเวบ็ไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com 
หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารดแูลลกูค้าของ Philips ใน
ประเทศของคณุ (หมายเลขโทรศพัท์ของศนูย์บรกิารฯ 
อยู่ในเอกสารแผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก) 
หากในประเทศของคณุไม่มศีนูย์บรกิารลกูค้า โปรด
ตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรอือปุกรณ์เสรมิ
หากคณุต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรอืต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วน
เพิ่มเตมิโปรดไปที่ตวัแทนจ�าหน่ายของ Philips หรอืไป
ที่ www.philips.com/support
หากคณุมปีัญหาในการหาชิ้นส่วน โปรดตดิต่อศนูย์
บรกิารลกูค้า Philips ในประเทศของคณุ (คณุสามารถุ
ดหูมายเลขโทรศพัท์ของศนูย์บรกิารได้ในในเอกสาร
แผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก)
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1 重要事項

安全

使用抽濕機前請先閱讀本用戶手冊，並保
管以作將來參考。

危險事項

 • 請勿在抽濕機周圍噴射殺蟲
劑或芳香劑等易燃物品，以
避免觸電及/或火災。

 • 請勿飲用積水、用於餵飼動
物及澆花。清空水箱，再將
水倒進排水管。

警告

 • 在連接產品前，請檢查顯示
於產品側面或下方的電壓是
否與您當地的電壓相符。

 • 將抽濕機接駁到獨立的電源
插座，請勿使用延長線進行
連接，以免引發火災及/或 
觸電。

 • 如果電源軟線損壞，為避免
危險，必須由製造廠或其 
維修部或類似的專職人員來
更換。

 • 若插頭、電線或產品本身已
受損，請勿使用。

 • 本產品並不適合身體感官或
心智能力低下人仕（包括兒
童），或缺乏知識及經驗人
仕使用，除非該人仕已接受

負責其安全之人仕就使用本
產品進行監督或指導。

 • 兒童應受監督以確保他們不
會以本產品作玩具。

 • 請勿透過插入及拔下電源線
的方式啟動或停止抽濕機的
運作。

 • 請勿阻塞進氣口和排氣口，
例如在排氣口上面或進氣口
前面放置物件。

 • 請勿將手指或物件插入進氣
口及排氣口，以免造成身體
傷害或產品故障。

注意

 • 請勿頻繁開關本產品。
 • 若為抽濕機提供電力的電源
插座沒有妥善連接，抽濕機
的插頭便會發熱。確保將 
抽濕機插入妥善連接的電源
插座。

 • 在乾爽、穩定、平坦而水平
表面上使用抽濕機。

 • 在抽濕機兩則及後方保留 
40 厘米的空間，以及在抽濕
機上方保留 60 厘米的空間。
空氣不流通可能導致過熱或
火災。

 • 若您使用室內煙型驅蚊劑，
或該地方有油跡、香火或化
學煙霧，請勿使用抽濕機。

 • 請勿在陽光直射下操作或存
放抽濕機。
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 • 請勿在煤氣用具、暖氣設備
或壁爐旁邊使用抽濕機。

 • 請勿在浴室、洗衣房或可能
接觸到水的地方使用抽濕
機，也不可用水清洗。

 • 當使用抽濕機乾衣，將衣物
掛起時應保持一定的距離，
使水滴不會滴入抽濕機裡。

 • 抽濕機只適合家居使用及在
一般運作情況下使用 (5°C - 
35°C)。

 • 請勿在溫差很大的房間內使
用抽濕機。

 • 在地毯、小地毯或滑槽下鋪
好電源線。妥善鋪設電源
線，以防絆倒。

 • 確保先妥善安裝濾網及水
箱，再開啟抽濕機。

 • 請勿接觸旋轉百葉簾。
 • 避免以硬物碰撞抽濕機（尤
其是通風口和排氣口）。

 • 使用後，以及移動或清潔抽
濕機前，必須拔除抽濕機的
插頭。

 • 先關閉並拔除抽濕機的插
頭，再將水箱的水排走。 
否則可能導致漏水。

 • 必須使用把手以垂直的方式
移動抽濕機，不可橫向提起
抽濕機。

 • 請勿摔落抽濕機，否則可能
導致人身受傷，以及因濺水

而對地板或家居用品造成 
損毀。

 • 請勿在抽濕機上放置任何 
物品。

 • 請勿站在或坐在抽濕機上，
也不可倚傍抽濕機。否則可
能導致抽濕機傾側翻轉，引
致受傷。

 • 請勿移除或拆下水箱的浮
標，否則抽濕機無法偵測到
水箱已滿，因而導致漏水。

 • 請勿使用洗潔劑、清潔劑、
磨蝕粉、經過化學處理的除
塵劑、汽油、苯、稀釋劑或
其他溶劑，因為這些物品會
令抽濕機或水箱損毀。這樣
可能導致漏水。

 • 霉菌可能在水箱內形成， 
因此每星期應使用自來水進
行清潔，然後用柔軟的乾布
擦拭。

 • 如果您長時間沒有使用 
抽濕機，確保所有部件清潔
乾爽。

 • 請勿使用抽濕機作保存食
物、藝術或科學之用。

 • 請勿將抽濕機的氣流長時間
直接指向身體，特別是無法
調整濕度的人士。例如：嬰
兒、兒童或長者。這樣可能
會傷害身體，引致出現缺水
的情況。
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並將濾網存放於清涼乾爽的
地方。

 • 請勿坐或站立在裝置上。 
本產品配備單向滾輪。坐在
或站立在裝置上可能會導致
受傷。

保險絲規格： 
T2.0A 250V
T5.0A 250V

 • 在牆壁、傢俱及藝術品附近
使用抽濕機要格外留神，因
為乾的空氣容易令這些物品
受損。

 • 請勿將本產品直接放置於冷
氣機下，以防止凝結水滴進
本產品內，這樣會造成短路
及漏電。

 • 僅使用適用於本產品的原裝
飛利浦濾網。請勿使用任何
其他濾網。

 • 燃燒濾網可能會對人類或其
他生物構成無法治療的傷
害。不要使用濾網作為燃料
或類似用途。

 • 若要提起或移動產品，請一
律使用產品上方的把手。

 • 請勿在溫差很大的房間內使
用抽濕機，這樣可能會導致
抽濕機內凝結水滴。

 • 為了防止干擾，請與使用空
中無線電波的電器，如電視
機、收音機和鬧鐘收音機距
離 2 米的地方使用本產品。

 • 本產品不會去除一氧化碳 
(CO) 或氡 (Rn)。本產品不能
在含有燃燒過程和危險化學
品的意外中充當安全裝置。

 • 請勿拉扯電源線來移動本 
產品。

 • 本產品並不是適當通風設
備、吸塵器或煮食時 
使用的抽油煙機或風扇的 
代替品。

 • 如長時間不使用本產品， 
請將抽濕機的濾網移除， 
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2 飛利浦二合一空氣淨化抽濕機

感謝您購買飛利浦產品，歡迎來到飛利浦世界！

要享受飛利浦為您提供的全面支援，請在以下網站 www.Philips.com/welcome 註冊您的產
品。

產品簡介（圖 a）

a 手柄 h 單向滾輪

b 百葉送風口 i 顯示面板

c 排氣口 j 持續排水口

d 空氣質素感應器 k 電源線

e 空氣質素燈 l 後蓋設進氣口

f 水箱 m 預過濾網

g 軟管 n
NanoProtect 濾網 HEPA Series 1 
(FY1119)

控制鍵概覽（圖 b）

a 開/關按鈕 f 濕度設定按鈕

b 兒童安全鎖按鈕 g 光源開/關按鈕

c 自動搖擺按鈕 h 僅淨化空氣按鈕

d 風扇速度按鈕 i 定時功能按鈕

e 顯示屏幕

顯示面板

 濾網更換警示 自動模式圖示

自動除霜指示燈 乾衣模式圖示

水箱已滿警示 連續模式圖示

預過濾網清潔警示 僅空氣淨化模式圖示
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4 使用抽濕機

空氣質素燈

空氣質素燈的顏色 空氣質素水平

藍色 良好

藍紫色 一般

紅紫色 不健康

紅色 非常不健康

開啟產品時，空氣質素燈將自動亮起，並
順序顯示所有顏色。短時間內，空氣質素
感應器會根據周遭空中粒子的空氣質素，
選擇相應的顏色。

開關

提示

 • 請關閉門窗，以獲得最佳效果。
 • 窗簾必須遠離進氣口或排氣口。
 • 請將抽濕機放置於平坦的表面上，以獲
得最佳的抽濕效果。

 • 開啟抽濕機前，請檢查電源電壓與抽濕
機上列印的電壓是否對應。

1 將抽濕機的插頭插入牆身插座。
 » 抽濕機響起嗶聲。

2 按一次 按鈕，即可啟動產品 
（圖 h）。
 » 螢幕顯示目前的濕度。

 » 快速測量空氣質素後，空氣質素感
應器將自動選擇適當的空氣質素燈
的顏色。

 » 抽濕機進入混合自動模式。

3 按住 3 秒關閉產品。

3 使用入門

安裝濾網

提示

 • 請確保在安裝濾網前拔除裝置電源。

使用產品前，請移除所有濾網的包裝物
料，然後如下將濾網安裝到裝置中。

1 拉出後面板的頂部，並從裝置中取出 
（圖 c）。

2 取出 HEPA 濾網和 預過濾網 
（圖 d）。

3 移除 HEPA 濾網的所有包裝物料 
（圖 e）。

4 先後將 HEPA 濾網及預過濾網放進抽
濕機內（圖 f）。

提示

 • 確保 HEPA 濾網和預過濾網已經穩妥
地安裝到抽濕機。

5 首先將後蓋的底部按在機身上 (1)，然
後重新裝上後蓋。然後輕輕將後蓋放置
於本產品的機身 (2) （圖 g）。

6 安裝濾網後，必須徹底洗淨雙手。

放置抽濕機

為了增加抽濕的效果，將抽濕機擺放在可
以抽入最多空氣的位置。

提示

 • 當抽濕機操作時，請勿打開外門或 
窗戶。
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改變風扇速度

您可以選擇所需的風扇速度（自動、1、 
2、3 及 4），或乾衣模式。

自動
• 重複按下風扇速度按鈕 以選擇自動

模式（圖 k）。

提示

 • 按下  按鈕即可手動調整濕度設定。

手動式
• 重複按下風扇速度按鈕 以選擇所需

風扇速度（圖l）。

乾衣模式
• 按下  按鈕直至螢幕顯示  以選擇乾

衣模式（圖 m）。
 » 抽濕機進入乾衣模式。

 » 抽濕機以最高風扇速度運作。

 »  螢幕顯示 。

提示

 • 請勿將抽濕機的氣流長時間直接指向 
身體，特別是無法調整濕度的人士。

 • 當使用抽濕機乾衣，將衣物掛起時應
保持一定的距離，使水滴不會滴入抽
濕機裡。

 • 確保進氣口及排氣口沒有受到衣物 
阻塞。

 • 請在安全穩妥的地方乾衣，確保水滴 
不會滴入進氣口和排氣口。

貼士

 • 調整百葉送風口，讓風直接吹在衣服
上，以便更加有效地乾衣。

設定濕度

您可以將所需濕度設定為40%、50%、 
60%、70% 或 80% 。

1 按一次或多次 按鈕，設定所需 
濕度，然後濕度指示燈會亮起 
（圖 i）。

提示

 • 當濕度下降至所選程度，抽濕機自動停
止將空氣抽濕，但風扇將會繼續運作。

 • 如果您沒有設定濕度，預設的濕度將
為 60%。

 • 只需按下 按鈕 5 秒，即可顯示現時
環境溫度。

貼士

 • 舒適的濕度為 40RH% 至 60RH%  
之間。

連續模式：

本產品在連續 模式，抽濕機會在適合的
抽濕設定連續運作。

1 重複按下 按鈕，以選擇連續模式 
（圖 j）。
 » 螢幕顯示 及 。
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設定定時功能

透過定時功能，您可以讓抽濕機在設定的
小時數內運作。設定時間過去之後，抽濕
機便會自動關閉。定時功能的選擇為 1 至 
9 個小時。

1 按下 按鈕，以啟動定時功能 
（圖 q）。

2 重複按下 按鈕，以選擇抽濕機運作
的所需時數（圖 r）。
• 如要停用定時功能，重複按下 

按鈕，直至螢幕顯示  。

抽濕機除霜

提示

 • 抽濕機僅可於抽濕模式時啟用除霜 
功能。

抽濕機備有解凍感應器，確保在寒冷的天
氣下仍以最佳的狀態運作。抽濕機自動偵
測需否進行解凍程序。

需要解凍時：
 » 指示燈發亮（圖 s）。

 » 除霜程序將會開始並繼續，直至抽
濕機完全除霜。

提示

 • 在除霜過程中，抽濕機將以乾衣模式
運行。

 • 除霜完成後，抽濕機將會以先前設定繼
續運作。

使用僅空氣淨化模式

本產品可以僅空氣淨化模式運作。

1 按下 按鈕，以進入僅空氣淨化模式
（圖 n）。
 » 裝置默認以自動模式運行。

 » 抽濕機將停止抽濕。

 » 螢幕顯示 及  。

2 按下風扇速度按鈕 以選擇所需風扇
速度（圖o）。
 » 螢幕顯示風扇速度及 。

3 按下 按鈕，以離開僅空氣淨化 
模式。
 » 抽濕機進入混合自動模式。

提示

 • 不論本產品目前的運作模式，在按下 
 按鈕後都會進入僅空氣淨化模式。

 • 在使用僅空氣淨化模式時，濕度設定和
乾衣模式將會關閉。

使用旋轉功能

百葉送風口可以向上旋轉 90 度。使用旋轉
功能引導氣流。

1 按下 按鈕，以啟動旋轉功能 
（圖 p）。

2 再按下 按鈕可停用旋轉功能。

貼士

 • 啟動本產品後，請將百葉送風口調向 
上方，以改善抽濕效果。
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5 替抽濕機排水

清空水箱

當水箱已滿：
 » 本產品發出嗶聲， 指示燈 
發亮。

 » 本產品自動進入僅空氣淨化模式。

1 將手指放在抽濕機的旁邊凹處，輕力將
水箱拉出。握著水箱的兩側，將其從抽
濕機取下（圖 v）。

2 將水倒進水槽中（圖 w）。

3 用清潔的布將水箱的外部擦乾。 
（圖 x）。

4 將水箱放回抽濕機（圖 y）。

提示

 • 清空水箱後，抽濕機將會繼續運作。

使用持續排水功能

抽濕機可裝上軟管將多餘的水排走。 
此功能讓抽濕機保持運作，而無需為水箱
排水。

1 關閉抽濕機，並將插頭從牆身插座拔
出。

2 打開排水孔的保護蓋（圖 z）。

3 從抽濕機取出水箱（圖 v）。

4 將飛利浦提供的喉管插入至排水孔 
（圖 {）。

5 將排水口的保護蓋向右推，即可打開 
（圖 |）。

6 將軟管接駁到排水口（圖 }）。

7 將水箱放回抽濕機（圖 y）。

設定兒童安全鎖

1 按住兒童安全鎖按鈕 3 秒，以啟動
兒童安全鎖（圖 t）。

 » 「L」將會顯示在螢幕 3 秒。

 » 當兒童安全鎖處於開啟狀態時， 
所有其他按鈕均不反應。

2 再次按住兒童安全鎖按鈕 3 秒， 
關閉兒童安全鎖（圖 u）。

 » 「UL」將會顯示在螢幕 3 秒。

使用光源開啟/關閉功能

透過光源開啟/關閉按鈕，您可以開啟或關
閉空氣質素燈、顯示畫面及功能指示燈。

1 按下光源 開啟/關閉按鈕  一次， 
空氣質素燈將會熄滅。

2 再次按下光源開啟/關閉 按鈕  ， 
顯示畫面將會變暗。

3 第三次按下光源開啟/關閉按鈕 ， 
所有燈將會再次亮起。
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提示

 • 即使使用持續排水功能，亦必須將水箱
放回至抽濕機，否則抽濕機便不能正
常運作。

 • 確保軟管緊密貼合，沒有水從抽濕機
漏出。

 • 使用持續排水時，確保平放軟管，沒
有打結。

 • 確保軟管沒有浸入水裡，且不是放在高
於持續排水孔的位置。

 • 將喉管的出口放置在易於排水的地方。
 • 使用持續排水或長時間閒置不用時，應
每星期檢查抽濕機一次。

6 清潔

提示

 • 進行清潔前，必須關閉本產品，並將產
品從電源插座拔除。

 • 絕不將本產品侵入水中或任何其他液
體中。

 • 請勿使用磨蝕性或刺激性清潔劑（如
漂白劑或酒精）清洗本產品的任何一
部分。

 • 只有預過濾網是可清洗的。空氣淨化濾
網並不可以清洗。

 • 請勿以吸塵機清潔濾網或空氣質素感
應器。

清潔抽濕機機身

請定時清潔抽濕機的內外，以避免機身積
聚塵埃。

1 使用柔軟乾爽的抹布清潔本產品的內部
和外部。

2 排氣口亦可以柔軟乾爽的抹布清潔。

清潔水箱

請每日清理水箱以保持清潔。

1 關閉抽濕機，並將插頭從電源插座拔
出。

2 從抽濕機取出水箱（圖 v）。

3 將水注入，填滿 1/3 個水箱 
（圖 ~）。

4 在水箱中的水加入一點溫和的清潔劑。

5 在水龍頭的水流下清洗水箱，使用柔軟
的乾布清潔內部（圖 �）。

6 用清潔的布將水箱的外部擦乾。 
（圖 x）。

7 將水箱放回抽濕機（圖 y）。
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清潔預過濾網

當螢幕顯示 F0 及  時，請清潔 
預過濾網。

提示

 • 預過濾網可以清洗或以吸塵機清潔。

1 關閉抽濕機，並將插頭從電源插座拔
出。

2 握著抽濕機，向自己拉動後蓋的頂部 
（圖 c）。

3 從本產品取出預過濾網（圖 €）。

4 如果預過濾網內部十分骯髒，可用軟刷
將塵埃刷走。利用自來水沖洗預過濾網
（圖 �）。

5 先徹底風乾預過濾網，然後將其裝回抽
濕機內。

提示

 • 確保預過濾網在清潔後徹底風乾，這有
助延長其使用壽命。

 • 清潔濾網後，必須洗手。

6 將預過濾網放回本產品內（圖 ‚）。

7 首先將後面板的底部按在機身上 (1)，
然後重新裝上後面板。然後輕輕將面板
安裝於本產品的機身上 (2)（圖 g）。

8 將抽濕機的插頭插入牆身插座。

9 按住定時按鈕 3 秒以重新設定預過
濾網。

10 清潔濾網後，必須徹底洗淨雙手。

清潔空氣質素感應器

每兩個月清潔空氣質量感應器，讓抽濕機
發揮出最佳功能。

提示

 • 如房間濕度非常高，水滴便會凝結在空
氣質素感應器上，即使實際空氣質素良
好，空氣質素燈仍可能會顯示較差的空
氣質素。在此情況下，請清潔空氣質素
感應器或手動設置抽濕機的速度。

 • 如在多塵的環境內使用抽濕機，則可能
需要更常清潔。

1 關閉抽濕機，並將插頭從牆身插座拔
出。

2 使用柔軟毛刷清潔空氣質素感應器進氣
口及排氣口（圖 f）。

3 拆下空氣質素感應器護蓋（圖 „）。

4 使用稍為濕潤的棉花棒清潔空氣質素感
應器和塵埃的出入口（圖 …）。

5 使用乾爽的棉花棒徹底擦乾所有部件。

6 重新裝上空氣質量感應器護蓋 
（圖 †）。
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3 移除全新 HEPA 濾網的所有包裝物料
（圖 e）。

4 將全新的 HEPA 濾網放進本產品內 
（圖 ˆ）。

5 將抽濕機的插頭插入牆身插座。

6 按住定時按鈕 3 秒以重新設定 
HEPA 濾網使用時間。

7 更換 HEPA 濾網後，必須徹底洗淨 
雙手。

7 更換 HEPA 濾網

HEPA 濾網替換指示燈

抽濕機設有 HEPA 濾網替換指示燈，以確
保濾網在抽濕機運作時處於良好狀態。需
要更換 HEPA 濾網時，螢幕會顯示濾網更

換警示 。

如果 14 天內不更換 HEPA 濾網，抽濕機將
會停止運作並自動鎖上。您必須立即更換 
HEPA 濾網。

更換 HEPA 濾網

提示

 • HEPA 濾網並不可以清洗或再用。
 • 更換 HEPA 濾網前，必須關閉抽濕
機，並將其從電源插座拔除。

 • 請勿以吸塵機清潔 HEPA 濾網。

螢幕顯示 A5 及 時，請更換 HEPA  
濾網。

1 關閉抽濕機，並將插頭從牆身插座拔
出。

2 根據螢幕上的濾網警示燈狀態，取出舊
的 HEPA 濾網。棄置舊的濾網 
（圖 ‡）。

提示

 • 請勿觸摸折叠的過濾網表面，或聞過濾
網上的氣味，因為過濾網上聚集了空氣
中的污染物。
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8 存放

1 關閉抽濕機，並將插頭從牆身插座拔
出。

2 清潔抽濕機、空氣質量感應器、清空水
箱並清洗預過濾網（請參閱「清潔」
章節）。

3 必須讓所有部件乾透方可儲存。

4 以不透氣的膠袋將濾網和預過濾網分開
包裝好。

5 將抽濕機、濾網和預過濾網儲存於陰涼
乾爽的地方。

6 處理濾網後，必須徹底洗淨雙手。
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9 故障排除

本章節總結一些您在抽濕機上最常見的問題。若您無法透過以下資訊解決問題，請瀏覽 
www.philips.com/support 或聯絡您所在國家／地區的顧客服務中心求助。

問題 可行解決方案

產品在插入牆身插座
並開啟後不能運作。

 • 定時功能設定至特定時段。重設或關閉定時功能。
 • 嘗試其他電源插座或檢查牆身開關。
 • 確保已清空水箱並妥善放入抽濕機內。
 • 濾網警示狀態顯示濾網代碼。更換相關濾網，並重設濾網的使

用時間（請參閱「更換濾網」章節）。

抽濕機即使啟動了也
沒有正常運作。

 • 濾網替換指示燈持續亮起，但您沒有更換相應的濾網，裝置已
經鎖上。在這情況，請更換該濾網並重設濾網使用時間。

水箱沒有水，但 
指示燈仍然亮著。

 • 從抽濕機取出水箱，然後再放回至抽濕機內。

室內濕度並沒有降
低，或抽濕效果不
顯著。

 • 確保濾網清潔並處於良好的運作狀態。
 • 確保進氣口及排氣口沒有受到阻塞。
 • 房內濕度低於抽濕機所設的濕度。選擇較低的濕度。
 • 確保沒有打開外門或窗戶。
 • 室內現時溫度過低。等待溫度回升後再試一次。

抽濕機漏水。  • 確保抽濕機處於良好的運作狀態，而水箱沒有裂開。

抽濕機沒有集水。
 • 濕度低。當濕度增加時，抽濕機會自動繼續運作。
 • 溫度低。等待溫度回升。

從排氣口排出的氣流
比以前顯著減弱。

 • 預過濾網處於骯髒的狀態。清潔預過濾網 （請查看「清潔」 
一章）。

即使本產品工作很
久，空氣質素也沒有
改善。

 • 本產品的一個濾網沒有得到更換。請確認所有濾網均按正確
次序裝上，從最內部起：1) NanoProtect 濾網 HEPA Series 1 
(FY1119)；2) 預過濾網。

 • 空氣質量感測器變濕。確保空氣質素感應器清潔和保持乾燥 
（請參閱「清潔」一章）。

空氣質素光環的顏色
永遠保持同一顏色。

 • 空氣質量感測器處於骯髒的狀態。清潔空氣質素感應器（請參
閱「清潔」一章）。
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問題 可行解決方案

抽濕機發出難聞 
氣味。

 • 在您最初數次使用抽濕機時，它可能會發出一點塑膠氣味。 
此為正常。抽濕機亦可能會在濾網變得骯髒時發出難聞氣味。
在此情況下，請清潔或更換相關濾網。

 • 如抽濕機產生燒焦的氣味，請「關閉」電源，並將插頭從電源
插座拔出。請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心求助。

抽濕機運作嘈吵。
 • 如果抽濕機太吵，可調低風扇速度。在夜晚於睡房內使用本產

品時，請調低風扇速度。
 • 確保抽濕機放在平穩的表面上。

即使已更換濾網，
抽濕機仍表示需要
更換。

 • 可能你沒有重設濾網的使用時間。插入抽濕機插頭，按 按鈕
開啟，並按住定時按鈕  3 秒。

錯誤代碼「E1」、
「E2」、「E3」、
「E4」或「E5」顯
示在螢幕上。

 • 抽濕機故障。請聯絡你所在國家/地區的客戶服務中心。
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11 告示

電磁場（EMF）

這款飛利浦產品符合一切有關電磁場暴露
的適用安全標準及條例。

符合 EMF 標準
Philips Domestic Appliances Holding 
B.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如
任何電器用品)，而這些產品都能發出與接
收電磁訊號。

飛利浦貫徹執行的一項主要商業準則是對
我們的產品採取所有必要的健康和安全措
施，遵循一切可行的法律規定，並在產品
生產期間嚴格遵守 EMF 標準。

飛利浦致力於開發、生產及銷售對健康無
害的產品。飛利浦確認如果產品在目標用
途中操作得當，根據當今權威科學論證，
將不會存在任何安全隱患。

飛利浦在開發國際 EMF 和安全標準中扮演
著積極作用，有助其預見未來標準化的發
展趨勢以便盡早融入至產品中。

環保
請勿在本產品使用壽命結束後當作一般 
家庭垃圾廢棄，應交給官方回收站作循環
再用。這樣做有助保護環境。

10 保養及服務

如果您需要資料或有疑問，請前往飛利浦
網站 www.philips.com 或聯絡您國家 / 地
區的飛利浦顧客服務中心（電話號碼可於
全球保障小冊子上找到）。如果您的國家
沒有顧客服務中心，請前往當地的飛利浦 
經銷商。

訂購零件或配件

如果您需要更換零件或想訂購額外配件，
請前往您的飛利浦經銷商或瀏覽  
www.philips.com/support。

如果您索取有關零件時遇上問題，請聯絡
您的國家/地區飛利浦顧客服務中心 
（您可在全球保障小冊子上找到其電話 
號碼）。


