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This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
.ال يتوافق هذا املنتج إال مع املساحات املعزولة جيًدا أو االستخدام العريض





1EN

E
n

gl
is

h

Contents

1 Your 3-in-1: air purifier, fan and heater   ������������������������������������ 2
Product overview   ....................................................................................................... 2
Display overview   ........................................................................................................ 3
Controls overview   ......................................................................................................4

2 Getting started   ������������������������������������������������������������������������������5
Installing the filter   ...................................................................................................... 5
Setting up the remote control   ............................................................................... 5

3 Using the 3-in-1: air purifier, fan and heater   ���������������������������5
Air quality light   ............................................................................................................ 5
Turning on and off   ......................................................................................................6
Heater and fan   ............................................................................................................6
Oscillation   .....................................................................................................................6
Setting the timer   .........................................................................................................6
Setting the child lock   ................................................................................................6
Sleep, turning light on/off   ....................................................................................... 7
Pairing your remote control   .................................................................................... 7
Replacing the battery   ............................................................................................... 7

4 Cleaning and maintenance   ��������������������������������������������������������8
Cleaning the body of the appliance   ....................................................................8
Cleaning the filter surface   .......................................................................................8
Filter replacement   ......................................................................................................8

5 Troubleshooting   ���������������������������������������������������������������������������9



2 EN

1 Your 3-in-1: air purifier, fan and heater
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
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A Remote control F Display screen

B Housing G Philips filter (FYM220/30)

C Control buttons H Back cover

D Light strip I Storage slot for remote control

E Air outlet J Air quality sensor
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Display overview
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K Temperature display N Air quality indicator

L Child lock indicator O Filter replacement alert

M PM2.5 display
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Controls overview

Short press Timer Oscillation Fan setting Heater setting On/off

Press for 
3 seconds

Sleep 
Light on/off

Reset filter 
lifetime

Child lock
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2 Getting started

Installing the filter
Note: Make sure the appliance is unplugged from the electrical outlet before installing the filter.

1 2 3 4 5

1 To remove the back cover, hold the side of it with both hands and pull.
2 Pull the filter from the appliance.
3 Remove all packaging materials from the filter.
4 Put the filter back into the appliance.
5 Reattach the back cover.

Setting up the remote control
1 Pull out the plastic film on the remote control to 

activate the battery.
2 Pair the remote control with the appliance if 

you have multiple devices in one house (see the 
chapter “Pairing your remote control”).

Note: Place the remote control in the slot and it snaps in place 
automatically.

3 Using the 3-in-1: air purifier, fan and heater

Air quality light
PM2�5 level Air quality light color Air quality level

≤ 35 Blue Good

36-75 Blue-purple Fair

76-115 Purple-red Poor

> 115 Red Very poor
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Turning on and off
Note: 
• Plug the appliance into the power outlet; do not use a power strip.
• If the appliance is running in heating mode when you turn it off, it continues working for 

a few seconds to exhaust the remaining heat.

1 Press  to switch on the appliance.
2 The display panel lights up, and appliance shows the PM2.5 level 

and temperature.
3 Press  to switch off the appliance.

Heater and fan

 Light strip

Heater (  ) Low Medium High Red

Fan (  ) Low Medium High Blue

Oscillation
Press the  button, the appliance can oscillate at three angles: 60°, 120° and 350°.

Setting the timer
Press the  button repeatedly to set operating hours of the appliance. The timer is available 
from 1 to 7 hours.

1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours

To deactivate the timer, press the  button repeatedly until all the hour indicators are off.

Setting the child lock
1 Press and hold the  button for 3 seconds to activate the child 

lock.
 »  appears on the screen.
 » All the other buttons are unresponsive except on/off.

2 Press and hold the  button for 3 seconds to deactivate child 
lock.

 »  disappears.

3s
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Sleep, turning light on/off
1 Press and hold the  button for 3 seconds.

 » The display screen dims, rest lights will turn off. 
2 Press any button to turn all lights on.

Pairing your remote control

X 2

1

5s

2

1 Unplug the appliance from the power outlet and wait for 10 seconds. Plug in the 
appliance, then within 5 seconds,press the  button on the appliance twice.

 » The 2h indicator lights up.
2 Long press the  button for 5 seconds on the remote control within 5 seconds.

 » The  and  indicator of fan button on the appliance lights up, and the appliance 
operates in the fan mode, indicating that the pairing is successful.

Note: If the “2h” indicator is blinking, you must repeat the pairing.

Replacing the battery
1

1
2

2 3

1 Push the battery bracket edge gently and pull it out of the remote control.
2 Insert the new battery with correct polarities as indicated.
3 Put the battery bracket back into the remote control.

3s
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4 Cleaning and maintenance
Note: Switch off the appliance and unplug it from the power outlet before continuing.

Cleaning the body of the appliance
Use a soft, dry cloth to clean the appliance surface, including air inlet and 
outlet.  
Clean particle sensor surface. Do not open particle sensor cover. 

Cleaning the filter surface
Clean the filter surface with a vacuum cleaner or brush every two weeks.

1 4 532

1 Pull the back cover and remove it from the appliance.
2 Pull the filter from the appliance.
3 Clean the surface of the filter with a vacuum cleaner. 
4 Put the filter back into the appliance.
5 Reattach the back cover.
6 Wash your hands thoroughly after cleaning the filter.

Filter replacement

When the filter replacement alert lights up

Note:
• The filter is not washable or reusable.
• Do not smell the filter because it contains air pollutants.

Replace the filter when  lights up on the screen.
1 Replace the filter with Philips filter (FYM220/30). Follow the 

instructions in the chapter “Installing the filter”.
2 Press  to switch on the appliance.

6
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3 Press and hold the  button for 
3 seconds to reset the filter replacement 
time.

 » The filter replacement alert  
disappears from the screen.

4 Wash your hands thoroughly after 
replacing the filter.

3

3s

4

Before the filter replacement alert lights up

You can replace the filter before the filter replacement alert (  ) lights up. If you do this, you 
need to reset the filter lifetime counter manually.
1 Unplug the appliance from the power outlet and wait 10 seconds.
2 Plug the appliance into the power outlet.
3 Within 15 seconds after power on, press and hold the   button for 

3 seconds to reset the filter lifetime counter.
 » The filter replacement alert  blinks once after successfully 

resetting the filter.

5 Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the 
appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the 
Consumer Care Center in your country.

Problem Possible solution

The airflow from 
the air outlet is 
significantly weaker 
than before.

• The surface of the filter is dirty. Clean the surface of the filter (see 
the chapter “Cleaning and maintenance”).
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Problem Possible solution

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

• Check whether the packing material is removed from the filter.
• Check whether the filter is installed in the appliance.
• Clean the sensor cover surface with mop or vacuum cleanser; 

Do not open sensor cover or touch inside. 
• Room size is too large, or the outdoor air quality is poor.  

For optimum purification performance, close the doors and 
windows when operating the appliance.

• There are indoor pollution sources. Examples include cigarette 
smoke, cooking fumes, incense, perfume and alcohol.

• Filter has reached end of life. Replace the filter with a new one.

The appliance 
produces a strange 
smell.

• The first few times you use the appliance, it may produce a plastic 
smell. This is normal. 

• If the appliance produces a burning smell, immediately unplug 
it and turn it upside down to check whether any foreign objects 
have fallen into the appliance. If nothing is found, please contact 
your Philips dealer or an authorized Philips service center.

• The filter may produce an odor after being used for a while 
because of the absorption of indoor gases. It’s recommended that 
you reactivate the filter by putting it in direct sunlight for repeated 
use. If the odor remains, replace the filter.

The appliance is too 
loud.

• The noise level is higher if you select high speed.
• If anything drops into air outlet, it may also cause abnormal loud 

sound. Immediate turn off the appliance and turn it upside down 
to remove foreign objects.

• If there is an abnormal sound, contact the Consumer Care Center 
in your country.

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

• Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Switch on the 
appliance. Then press and hold the  button for 3 seconds.

The heating function 
is not working. 

• Check whether the air inlet or air outlet is blocked.
• Check whether the filter surface is excessively dirty and 

blocking airflow. If so, the heating function may stop working for 
protection.
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Model identifier(s): AMF220

Item Symbol Value Unit Item Unit

Heat output Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one) 

Nominal heat output P nom 2,1 kW manual heat charge control, with 
integrated thermostat

[no]

Minimum heat output 
(indicative)

P min 1,2 kW manual heat charge control with room 
and/or outdoor temperature feedback

[no]

Maximum continuous 
heat output

P max, C 1,8 kW electronic heat charge control with room 
and/or outdoor temperature feedback

[yes]

Auxiliary electricity 
consumption

fan assisted heat output [no]

At nominal heat output el max N/A kW Type of heat output/room temperature control 
(select one)

At minimum heat 
output

el min N/A kW single stage heat output and no room 
temperature control

[no]

In standby mode el SB 0 kW Two or more manualstages, no room 
temperature control

[no]

with mechanic thermostat room 
temperature control

[no]

with electronic room temperature control [yes] 

electronic room temperature control plus 
day timer

[no]

electronic room temperature control plus 
week timer

[no]

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with  
presence detection

[no]

room temperature control, with open 
window detection

[no]

with distance control option [no]

with adaptive start control [no]

with working time limitation [yes]

with black bulb sensor [no]

Contact details Philips Consumer Lifestyle B.V.
Building TC, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands

Information requirements for electric local space heaters



AMF220 :معّرف(معّرفات) املنتج

العنرص الرمز القيمة الوحدة العنرص الوحدة

إخراج الحرارة نوع إدخال الحرارة، ألجهزة تدفئة املساحات املحلية ذات التخزين 
الكهربا� فقط (تحديد خيار واحد) 

إخراج الحرارة االسمي P nom 2,1 كيلوواط تحّكم يدوي بشحن الحرارة، مع منّظم حرارة مضّمن [ال]

إخراج الحرارة األدىن 

(إرشادي)
P min 1,2 كيلوواط تحّكم يدوي بشحن الحرارة مع معلومات حول درجة حرارة الغرفة و/

أو يف الخارج

[ال]

إخراج الحرارة املستمر األقىص P max, C 1,8 كيلوواط تحّكم إلكرتوين بشحن الحرارة مع معلومات حول درجة حرارة الغرفة و/

أو يف الخارج

[نعم]

استهالك الكهرباء املساعدة إخراج الحرارة مبساعدة املروحة [ال]

عند إخراج الحرارة االسمي el max غري مطبقة كيلوواط نوع التحّكم بإخراج الحرارة/درجة حرارة الغرفة (تحديد خيار واحد)

عند إخراج الحرارة األدىن el min غري مطبقة كيلوواط إخراج حرارة مبرحلة واحدة بدون تحّكم بدرجة حرارة الغرفة [ال]

يف وضع االستعداد el SB 0 كيلوواط مرحلتان يدويتان أو أكرث، بدون تحّكم بدرجة الحرارة [ال]

مع منّظم حرارة ميكانييك للتحّكم بدرجة حرارة الغرفة [ال]

مع تحّكم إلكرتوين بدرجة حرارة الغرفة [نعم] 

تحّكم إلكرتوين بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت لليوم [ال]

تحّكم إلكرتوين بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت لألسبوع [ال]

خيارات التحّكم األخرى (�كن تحديد خيارات متعددة)

تحّكم بدرجة حرارة الغرفة مع الكشف عن الحضور [ال]

تحّكم بدرجة حرارة الغرفة مع الكشف عن النوافذ املفتوحة [ال]

مع خيار التحّكم باملسافة [ال]

مع التحّكم بالبدء التكّيفي [ال]

مع حدود وقت التشغيل [نعم]

مع مستشعر للمبة السوداء [ال]

متطّلبات املعلومات ألجهزة تدفئة املساحة املحلية الكهربائية



العربية13

ية
رب
لع
ا

الحل املحتملاملشكلة

قد تنبعث رائحة البالستيك من الجهاز يف املرات األوىل الستخدامه. هذا أمر طبيعي. • تنبعث رائحة غريبة من الجهاز.

إذا أصدر الجهاز رائحة حريق، فافصله عن مصدر الطاقة عىل الفور واقلبه رأًسا عىل عقب • 

للتحقق مام إذا سقطت أي أجسام غريبة يف الجهاز. إذا مل يتم العثور عىل أي يشء، فرُيجى االتصال 

.Philips أو مركز خدمة معتمد من Philips بوكيل

قد تصدر رائحة كريهة من الفلرت بعد استخدامه لفرتة محددة بسبب امتصاص الغازات الداخلية. • 

يوىص بإعادة تنشيط الفلرت من خالل وضعه تحت أشعة الشمس املبارشة لالستخدام املتكرر. إذا 

استمرت الرائحة الكريهة، فاستبدل الفلرت.

يكون مستوى الضجيج أعىل إذا اخرتت الرسعة العالية.• يصدر الجهاز صوًتا عالًيا جًدا.

يف حال سقوط أي غرض يف مخرج الهواء، قد يؤّدي ذلك أيًضا إىل إصدار صوت عاٍل وغريب. أوقف • 
تشغيل الجهاز عىل الفور واقلبه رأًسا عىل عقب إلزالة أي غرض غريب منه.

يف حال سامع صوت غريب، اتصل مبركز خدمة املستهلك يف بلدك.• 

ال يزال الجهاز يشري إىل وجوب 
استبدال الفلرت، عىل الرغم من 

أنني قد استبدلته.

من املمكن أنك مل تعد تعيني عّداد فرتة استهالك الفلرت. قم بتشغيل الجهاز. ثم اضغط باستمرار • 

عىل الزر  ملدة ٣ ثواٍن.

تحقق مام إذا كان مدخل الهواء أو مخرج الهواء مسدوًدا.• ال تعمل وظيفة التدفئة. 

تحقق مام إذا كان سطح الفلرت مّتسًخا جًدا ويعيق تدفق الهواء. يف حال كانت هذه هي الحال، • 

قد تتوقف وظيفة التدفئة عن العمل للحامية.
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اضغط باستمرار عىل الزر  ملدة 3 ثواٍن إلعادة تعيني وقت  3

استبدال الفلرت.
يختفي منبّه استبدال الفلرت  عن الشاشة. 	

اغسل يديك جيًدا بعد استبدال الفلرت. 4

3

3s

4

قبل أن ييضء منبّه استبدال الفلرت

ميكنك استبدال الفلرت قبل أن ييضء منّبه استبدال الفلرت (  ). إذا قمت بذلك، فيجب إعادة تعيني عّداد فرتة استهالك الفلرت يدوًيا.

افصل الجهاز عن مأخذ الطاقة وانتظر ملدة 10 ثواٍن. 1

قم بتوصيل الجهاز مبأخذ الطاقة. 2

يف غضون 15 ثانية بعد التشغيل، اضغط باستمرار عىل الزر  ملدة 3 ثواٍن إلعادة تعيني عّداد فرتة  3
استهالك الفلرت.

يومض منبّه استبدال الفلرت  مرة واحدة بعد إعادة تعيني الفلرت بنجاح. 	

استكشاف األخطاء وإصالحها  5
يلّخص هذا الفصل املشاكل األكرث شيوعاً التي قد تصادفينها عند استخدام الجهاز. إذا مل تساعدك املعلومات التالية عىل حل مشكلتك، فيمكنك 

االتصال مبركز خدمة املستهلك يف بلدك.

الحل املحتملاملشكلة

يكون تدفق الهواء من مخرج 

الهواء أضعف بكثري من قبل.

سطح الفلرت مّتسخ. نّظف سطح الفلرت (راجع فصل "التنظيف والصيانة").• 

ليس هناك أي تحّسن يف جودة 

الهواء عىل الرغم من أن الجهاز 

يعمل منذ فرتة طويلة.

تحقق مام إذا متت إزالة مواد التغليف عن الفلرت.• 

تحقق مام إذا تم تثبيت الفلرت يف الجهاز.• 

 نّظف سطح غطاء املستشعر باستخدام ممسحة أو مكنسة كهربائية؛• 
ال تفتح غطاء املستشعر أو تلمس الجهة الداخلية منه. 

 مساحة الغرفة كبرية جًدا أو جودة الهواء يف الخارج رديئة. • 
لالستفادة من أقىص درجات التنقية، أغلق األبواب والنوافذ أثناء تشغيل الجهاز.

تحتوي األماكن الداخلية عىل مصادر تلّوث. تشمل األمثلة دخان السجائر وروائح الطهو والبخور • 

والعطور والكحول.

انتهت فرتة استهالك الفلرت. استبدل الفلرت بآخر جديد.• 
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التنظيف والصيانة  4
مالحظة: أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ الطاقة قبل املتابعة.

تنظيف هيكل الجهاز

استخدم قطعة قامش ناعمة وجافة لتنظيف سطح الجهاز، مبا يف ذلك مدخل الهواء ومخرجه.  

نّظف سطح مستشعر الجسيامت. ال تفتح غطاء مستشعر الجسيامت. 

تنظيف سطح الفلرت

نّظف سطح الفلرت بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة كل أسبوَعني.

145 3 2

انزع غطاء الجهة الخلفية وأخرجه من الجهاز. 1

أخِرج الفلرت من الجهاز. 2

نّظف سطح الفلرت بواسطة مكنسة كهربائية.  3

أِعد الفلرت إىل الجهاز. 4

أِعد تركيب غطاء الجهة الخلفية. 5

اغسل يديك جيًدا بعد تنظيف الفلرت. 6

استبدال الفلرت

عندما ييضء منبّه استبدال الفلرت

مالحظة:
ال ميكن غسل الفلرت أو إعادة استخدامه.• 
ال تقم بشّم الفلرت، فهو يحتوي عىل مواد ملّوثات الهواء.• 

استبدل الفلرت عندما ييضء  عىل الشاشة.

استبدل الفلرت بفلرت Philips  (FYM220/30 ) . اتبع اإلرشادات الواردة يف فصل "تركيب الفلرت". 1

اضغط عىل  لتشغيل الجهاز. 2

6
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النوم، تشغيل/إيقاف تشغيل الضوء
اضغط باستمرار عىل  الزر  لثالث ثواٍن. 1

يخفت ضوء شاشة العرض، وتنطفئ األضواء األخرى.  	

اضغط عىل أي زر لتشغيل كل األضواء. 2

إقران جهاز التحّكم عن ُبعد

X 2

1

5s

2

افصل الجهاز عن مأخذ الطاقة وانتظر ملدة 10 ثوان. قم بتوصيل الجهاز، ثم يف غضون 5 ثواٍن، اضغط عىل الزر  املوجود عىل الجهاز  1

مرَتني.
ييضء مؤرش الساعتنَي. 	

اضغط مطوالً عىل الزر  ملدة 5 ثواٍن عىل جهاز التحّكم عن ُبعد يف غضون 5 ثواٍن. 2
ييضء  ومؤرش  لزر املروحة عىل الجهاز، ويعمل الجهاز يف وضع املروحة، لإلشارة إىل نجاح عملية اإلقران. 	

مالحظة: إذا كان مؤرش "الساعتني" يومض، فيجب تكرار عملية اإلقران.

استبدال البطارية
1

1
2

23

ادفع حافة حامل البطارية برفٍق واسحبها من جهاز التحّكم عن ُبعد. 1

أدِخل البطارية الجديدة مع التقّيد بالقطبية الصحيحة كام هو مبنّي. 2

أِعد حامل البطارية إىل جهاز التحّكم عن ُبعد. 3

3s
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التشغيل وإيقاف التشغيل
مالحظة: 

قم بتوصيل الجهاز مبأخذ الطاقة؛ ال تستخدم رشيط طاقة.• 

إذا كان الجهاز يعمل يف وضع التدفئة عندما تقوم بإيقاف تشغيله، فسيبقى قيد التشغيل لبضع ثواٍن الستنفاد الحرارة املتبقية.• 

اضغط عىل  لتشغيل الجهاز. 1

ُتيضء لوحة الشاشة، ويظهر الجهاز مستوى PM2.5 ودرجة الحرارة. 2

اضغط عىل  إليقاف تشغيل الجهاز. 3

جهاز التدفئة واملروحة

رشيط اإلضاءة 

أحمرمرتفعمتوسطمنخفضجهاز التدفئة (  ) 

أزرقمرتفعمتوسطةمنخفضةاملروحة (  ) 

التأرجح

، ميكن للجهاز أن يتأرجح عىل ثالث زوايا: 60 درجة و120 درجة و350 درجة. اضغط عىل الزر 

تعيµ املؤقت

اضغط عىل الزر  بشكل متكرر لتعيني ساعات تشغيل  الجهاز. يتوفر املؤّقت من ساعة إىل 7ساعات.

7 ساعات6 ساعات5 ساعات4 ساعات3 ساعاتساعتانساعة واحدة

إللغاء تنشيط املؤقت، اضغط عىل الزر  بشكل متكرر حتى يتم إيقاف تشغيل كل مؤرشات الساعة.

إعداد قفل األطفال
اضغط باستمرار عىل الزر  ملدة 3 ثواٍن لتنشيط قفل األطفال. 1

يظهر  عىل الشاشة. 	

ال تستجيب كل األزرار األخرى باستثناء زر الشغيل/إيقاف التشغيل. 	

اضغط باستمرار عىل الزر  ملدة 3 ثواٍن إللغاء تنشيط قفل األطفال. 2
 يختفي. 	

3s
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بدء االستخدام  2

تركيب الفلرت

مالحظة: تأّكد من فصل الجهاز عن املأخذ الكهربايئ قبل تركيب الفلرت.

12345

إلزالة غطاء الجهة الخلفية، امسك جانبه بيَديك واسحبه. 1

أخِرج الفلرت من الجهاز. 2

قم بإزالة كل مواد التغليف عن الفلرت. 3

أِعد الفلرت إىل الجهاز. 4

أِعد تركيب غطاء الجهة الخلفية. 5

إعداد جهاز التحّكم عن ُبعد
انزع الغالف البالستييك عن جهاز التحّكم عن ُبعد لتنشيط البطارية. 1

قم بإقران جهاز التحّكم عن ُبعد بالجهاز إذا كانت لديك أجهزة متعددة يف  2

منزل واحد (راجع الفصل "إقران جهاز التحّكم عن ُبعد").

مالحظة: َضع جهاز التحّكم عن ُبعد يف الفتحة وسيثبت يف مكانه تلقائًيا.

استخدام الجهاز 3 في 1: جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة  3

ضوء جودة الهواء
PM2.5 مستوى جودة الهواءلون ضوء جودة الهواءمستوى

جيدأزرق≥ 35

معتدلأزرق-أرجواين36-75

رديءأرجواين-أحمر76-115

رديء جًداأحمر> 115
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نظرة عامة عىل جهاز التحكم

إعداد جهاز التدفئةإعداد املروحةالتأرجحاملؤقتالضغط بشكل موجز
تشغيل/إيقاف 

تشغيل

ضغط ملدة 3 ثواٍن

 النوم
تشغيل/إيقاف 

تشغيل الضوء

إعادة تعيني فرتة 

استهالك الفلرت
قفل األطفال
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نظرة عامة حول الشاشة

K

L

M

N

O

Kعرض درجة الحرارةNمؤرش جودة الهواء

Lمؤرش قفل األطفالOمنّبه استبدال الفلرت

MPM2.5 عرض
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جهاز 3 في 1: جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة  1
!Philips تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحباً بك يف

.www.philips.com/welcome سّجل منتجك عىل ،Philips لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقّدمه

نظرة عامة حول املنتج

AB

C

D

F

E

G

H

I

J

Aجهاز التحكم عن بعدFشاشة العرض

BالهيكلG(FYM220/30)  Philips فلرت

Cأزرار التحّكمHغطاء الجهة الخلفية

Dرشيط اإلضاءةIفتحة تخزين لجهاز التحّكم عن ُبعد

Eمخرج الهواءJمستشعر جودة الهواء
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