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1 Vigtigt

Sikkerhed
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, 
og gem den til eventuelt senere brug�
For at sikre den bedste ydeevne skal du sørge for, at din luftrenser er opgraderet til 
den nyeste version� Du kan foretage denne opgradering i Clean Home+-appen�

Fare
• Undlad at rengøre apparatet med vand eller andre væsker eller 

(brandbart) rengøringsmiddel eller at lade disse trænge ind i 
apparatet for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare�

• Sprøjt ikke brændbare materialer som f�eks� insektgift eller 
parfume omkring apparatet�

Advarsel
• Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer 

til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet�
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, 

et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende 
kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

• Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve 
apparatet er beskadiget�

• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af 
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet 
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende 
risici�

• Lad ikke børn lege med apparatet�
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden 

opsyn�
• Luftindtag og -udtag må ikke blokeres, f�eks� ved at stille ting 

på luftudtaget eller foran luftindtaget�
• Sørg for, at fremmedlegemer ikke falder ind i apparatet 

gennem luftudgangen�
• Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n ved 

2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 31,62 mW EIRP.
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Forsigtig
• Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig 

udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning 
under madlavning�

• Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret 
underlag�

• Der skal være mindst 20 cm fri plads rundt om apparatet, og 
der skal være mindst 30 cm fri plads over apparatet�

• Du må ikke sidde eller stå på apparatet� Placer ikke noget 
ovenpå apparatet�

• Placer ikke apparatet direkte under et klimaanlæg for at 
forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet�

• Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede 
til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.

• Afbrænding af filteret kan forårsage alvorlig fare for mennesker 
og/eller bringe andres liv i fare. Brug ikke filteret som brændsel 
eller lignende formål�

• Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) 
med hårde genstande.

• Stik aldrig dine fingre eller genstande ind i luftudtaget eller 
-indtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af 
apparatet�

• Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende 
insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende 
røgelse eller kemiske dampe�

• Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, 
varmeapparater eller brændeovne/kaminer.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller 
rengøre apparatet, eller hvis du vil udskifte filteret eller udføre 
anden vedligeholdelse�

• Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under 
normale driftsforhold�

• Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høj 
luftfugtighed eller høje rumtemperaturer, f.eks. bad, toilet eller 
køkken, eller i et rum med store temperaturforandringer�
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• Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn)� Det kan 
ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med 
forbrændingsprocesser og farlige kemikalier�

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler 
angående eksponering for elektromagnetiske felter�

Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter� 
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og 
menneskers helbred�

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring
DAP B�V� erklærer herved, at radioudstyret, type AC1715, overholder direktivet 
2014/53/EU� Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er 
tilgængelig på følgende internetadresse: www�philips�com�

2 Din luftrenser
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt 
på www�philips�com/welcome�
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Produktoversigt 

Bagdæksel

Kontrolpanel
Luftudtag

Partikelsensor

NanoProtect-filter 
(FY1700/30)

Stikadapter*  
(KA3601A-
2401500EU )

*Brug kun den medfølgende stikadapter
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Oversigt over knapper

Betjeningsknapper

Knap til lys til/fra Til/fra

Knap til skift af tilstand

Visningspanel

Wi-Fi-indikator Automatisk tilstand

Hastighed 1 Hastighed 2

Turbotilstand Sleep-tilstand

PM2�5-visning Visning af indendørs 
allergiindeks

Filterrengøringsalarm Advarsel om udskiftning af filter
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3 Kom godt i gang

Montering	af	filteret
Fjern al filterets emballage før brug.
Bemærk: Sørg for, at stikket til luftrenseren er taget ud af stikkontakten, 
før filteret monteres.

1 2 3 4 5

1 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet�
2 Træk filteret ud af apparatet.
3 Fjern alle emballagematerialer fra luftrenserfilteret.
4 Sæt filteret tilbage i apparatet.
5 Sæt bagdækslet på igen�

Om Wi-Fi-indikator
Wi-Fi-ikonets status Wi-Fi-forbindelsesstatus
Blinker orange Forbinder til smartphone
Konstant orange Tilsluttet til smartphone
Blinker hvidt Forbinder til serveren
Konstant hvid Tilsluttet til serveren
Fra Wi-Fi-funktion deaktiveret
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Tilslutning af strøm
Bemærk: Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af 
kontakten, når netledningen skal frakobles� Hiv aldrig i 
ledningen�

Slut strømadapteren til:
• stikket på apparatet�
• derefter stikkontakten�

Wi-Fi-forbindelse

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen for første gang 
1 Download og installer appen Philips "Clean Home+" fra App 

Store eller Google Play�
2 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten, og tryk på  for at 

tænde for luftrenseren�
 » Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang�

3 Kontroller, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-
netværk� 

4 Start appen "Clean Home+", og klik på "Connect a New Device" eller tryk 
på knappen "+" øverst på skærmen� Følg instruktionerne på skærmen for at 
tilslutte luftrenseren til dit netværk�

Bemærk: 
• Denne vejledning gælder kun, når luftrenseren opsættes første gang� Hvis 

netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet “Nulstil 
Wi-Fi-forbindelsen” på side 8�

• Hvis du vil slutte mere end én luftrenser til din smartphone eller tablet, skal du 
gøre det en ad gangen�

• Sørg for, at afstanden mellem din smartphone/tablet og luftrenseren er mindre 
end 10 m uden forhindringer�

• Denne app understøtter de nyeste versioner af Android og iOS� Gå til  
www�philips�com/cleanhome for at få de seneste oplysninger om understøttede 
operativsystemer og enheder�

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen
Bemærk: 
• Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret�
1 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for 

luftrenseren�
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2 Tryk på  i 3 sekunder, indtil der lyder et bip�
 » Luftrenseren skifter til parringstilstand�
 » Wi-Fi-indikatoren  blinker orange�

3 Følg trin 3-4 i afsnittet "Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang"�

4 Brug af luftrenseren

Om luftkvalitetslyset
Luftkvalitetslyset tænder automatisk, 
når luftrenseren tændes, og tænder 
alle farver i rækkefølge� Efter ca� 30 
sekunder vælger partikelsensoren 
den farve, som svarer til den 
omgivende luftkvalitet af luftbårne 
partikler�
Farven på luftkvalitetslyset 
bestemmes af højeste indeks blandt aflæsninger af PM2.5 og IAI.

PM2�5
AeraSense-registreringsteknologi 
registrerer nøjagtigt og reagerer hurtigt 
på selv den mindste partikelændring i 
luften� Det giver dig tryghed med PM2�5-
feedback i realtid�
De fleste indendørs forureningskilder 
hører ind under PM2�5, som refererer 
til luftbårne forureningspartikler, som 
er mindre end 2.5 mikrometer. Almindelige indendørs kilder til fine partikler er 
tobaksrøg, madlavning, brændende stearinlys� Nogle luftbårne bakterier og de 
mindste mugsporer, PET-allergener og støvmideallergenpartikler hører også ind 
under PM2�5�

IAI
Den professionelle sensor AeraSense registrerer 
det indendørs luftallergenniveau og kan angive 
risikograden for indendørs luftallergener på 
en numerisk skala fra 1 til 12� 1 angiver bedste 
luftkvalitet�

Luftkvalitetslysets 
farve Luftkvalitetsniveau

Blå God
Blå-lilla Middel
Lilla-rød Ringe
Rød Meget dårlig

PM2�5-
niveau

Luftkvalitetslysets 
farve

≤ 12 Blå
13-35 Blå-lilla
36-55 Lilla-rød
> 55 Rød

IAI-
niveau

Luftkvalitetslysets 
farve

1-3 Blå
4-6 Blå-lilla
7-9 Lilla-rød
10-12 Rød
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Sådan tændes og slukkes apparatet
Bemærk:
• Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer�
• Hold gardiner på afstand af luftindtag eller luftudtag�
1 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten�
2 Tryk på  for at tænde for luftrenseren�

 » Luftrenseren bipper�
 » " " vises på skærmen under opvarmning� Derefter 

viser luftrenseren PM2.5/IAI-niveauet efter måling 
af luftkvaliteten�

 » Luftrenseren er i automatisk tilstand med IAI vist på 
skærmen� 

3 Tryk på knappen  i 3 sekunder for at slukke for luftrenseren�
Bemærk: Hvis luftrenseren stadig er sluttet til stikkontakten efter slukning, vil 
luftrenseren køre med de foregående indstillinger, når den tændes igen�

Ændring af tilstandsindstillingen
Du kan vælge automatisk tilstand, hastighed 1, hastighed 2 eller turbotilstand ved 
at trykke på knappen �

Automatisk tilstand (  ): Luftrenseren 
juster automatisk blæserens hastighed i 
henhold til den omgivende luftkvalitet��

Manuel hastighed (  og  ): I 
manuel tilstand arbejder luftrenseren 
ved hastighed 1 eller hastighed 2�
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Turbotilstand (  ): Luftrenseren kører 
med den højeste hastighed�

Sleep-tilstand (  ): Luftrenseren 
kører støjsvagt ved lav hastighed� Efter 
3 sekunder slukkes skærmen�

Skift af visningsindikator
Bemærk: Apparatet viser som standard PM�5-niveauet�
• Tryk på  i 3 sekunder for at skifte visningsindikator mellem IAI/PM2.5.

3s 3s

Sådan bruger du lampens tænd/sluk-funktion 
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Med lyssensoren kan kontrolpanelet automatisk tænde, slukke eller dæmpe 
lyset afhængigt af det omgivende lys� Kontrolpanelet vil være slukket eller blive 
dæmpet, når det omgivende lys er svagt (mørkt)� Du kan trykke på en vilkårlig 
knap for at vække alle lys� Hvis der ikke er nogen yderligere handling, slukkes eller 
dæmpes alle lys igen, så de passer til det omgivende lys� 
Du kan trykke på knappen  manuelt for at slukke alt lys og kontrolpanelet� 
Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere alle lys.

5 Rengøring og vedligeholdelse
Bemærk:
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres�
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller anden væske�
• Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f�eks� klor 

eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet�
• Brug aldrig væsker (herunder vand) til rengøring af filteret.
• Forsøg ikke at rengøre partikelsensoren med en støvsuger�

Rengøringsskema

Hyppighed Rengøringsmetode

Når det er nødvendigt
Tør apparatets plastikdele af med en blød og 
tør klud

Rengør luftudtagsdækslet

Hver anden måned Rengør partikelsensoren med en tør vatpind

 vises på skærmen� Rengør filterets overflade

Rengøring af luftrenserens kabinet
Rengør regelmæssigt luftrenseren indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig 
støv�
• Brug en blød, tør klud til at rengøre luftrenseren og luftudtaget både indvendigt 

og udvendigt�
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Rengøring af partikelsensor
Rengør partikelsensoren hver 2� måned for optimal funktion af apparatet� 
Bemærk:
• Hvis luftrenseren anvendes i støvede omgivelser, kan det være nødvendigt at 

rengøre den oftere�
• Hvis luftfugtighedsniveauet i rummet er meget højt, kan der dannes kondens 

på luftkvalitetssensoren, og luftkvalitetslyset kan angive en dårligere 
luftkvalitet, selvom luftkvaliteten faktisk er god� Hvis dette sker, skal du rense 
partikelsensoren�

2 3 5

1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten�
2 Åbn luftkvalitetssensorens dæksel�
3 Rengør partikelsensoren med en fugtig vatpind�
4 Tør alle dele grundigt med en tør vatpind�
5 Luk luftkvalitetssensoren�

Rengøring	af	filterets	overflade

Lysindikator for 
filterstatus Handling

Filterrengøringsalarmen 
 vises på skærmen� Rengør filterets overflade 

med en støvsuger�

1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten�

2 5 63 4
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2 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet� 
3 Træk filteret ud af apparatet.
4 Rengør filterets overflade med en støvsuger. 
5 Sæt filteret tilbage i apparatet.
6 Sæt bagdækslet på igen�
7 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten�
8 Tryk på knappen  for at tænde for apparatet�
9 Tryk på knapperne  og  i 3 sekunder for at 

nulstille filterets rengøringstid.
10 Vask hænderne grundigt efter rengøring af filteret.

Udskiftning	af	filteret

Om beskyttelseslåsen til sund luft
Denne luftrenser er udstyret med en indikator for udskiftning af filteret, der skal 
sikre, at luftrensningsfilteret er i optimal stand, når luftrenseren er i brug. Når 
filteret skal udskiftes, vil alarmen for udskiftning af filteret  lyse rødt�
Hvis filteret ikke udskiftes i tide, stopper luftrenseren og bliver automatisk låst for 
at beskytte luftkvaliteten i rummet. Udskift filteret så snart som muligt.

Udskiftning	af	filteret
Bemærk:
• Filteret må ikke vaskes og heller ikke genbruges�
• Sluk altid for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten, før filtrene 

udskiftes�

Lysindikator for 
filterstatus Handling

Alarmen for 
udskiftning af filteret 

 lyser

Udskift NanoProtect-filteret 
(FY1700/30)

3s

+

9
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1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten�

2 5 63 4

2 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet�
3 Træk filteret ud af apparatet.
4 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.
5 Sæt det nye filter i apparatet.
6 Sæt bagdækslet på igen�
7 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten�
8 Tryk på knappen  for at tænde for apparatet�
9 Tryk på knapperne  og  i 3 sekunder for at nulstille 

filterets levetidstæller.
10 Vask hænderne grundigt efter udskiftning af filteret.
Bemærk: Du må ikke lugte til filteret, da det har samlet 
forurenende stoffer fra luften.

Filternulstilling
Du kan udskifte filteret før filterudskiftningsalarmen (  ) vises på skærmen� Når 
du har udskiftet et filter, skal du nulstille filterets levetidstæller manuelt.
1 Tryk på tænd/sluk -knappen i tre sekunder for at slukke for apparatet, og tag 

stikket ud fra stikkontakten�

3s

+

2 3

2 Sæt strømstikket i stikkontakten�
3 Inden for 15 sekunder efter opstart skal du trykke på knapperne  og  i 3 

sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.

3s

+

9
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6 Opbevaring
1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten�
2 Rengør luftrenseren, partikelsensoren og overfladen på filteret 

(se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
3 Lad alle dele lufttørre grundigt, før affugteren stilles væk.
4 Pak filteret ind i lufttætte plastikposer.
5 Opbevar luftrenseren og filteret et køligt, tørt sted.
6 Vask altid hænderne grundigt efter håndtering af filteret.

7 Fejlfinding
I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit 
apparat� Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du 
kontakte kundecentret i dit land�

Problem Mulig løsning

Apparatet fungerer 
ikke korrekt�

• Alarmen for filterskift har været tændt konstant, men 
du har ikke udskiftet det pågældende filter. Derfor 
er apparatet nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte 
filteret og holde  og  nede for at nulstille filterets 
levetidstæller�

Den luftstrøm, 
der kommer ud 
af luftudtaget, er 
betydeligt svagere 
end før�

• Filterets overflade er beskidt. Rengør filterets overflade 
(se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

Luftkvaliteten 
forbedres ikke, 
selvom apparatet 
har kørt i lang tid�

• Kontroller, om emballagen er fjernet fra filtrene.
• Filteret er ikke sat i apparatet. Sørg for, at filteret 

(FY1700/30) er korrekt sat i�
• Partikelsensoren er våd� Luftfugtigheden i rummet er høj 

og forårsager kondens� Sørg for, at partikelsensoren er ren 
og tør (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse")�

• Rumstørrelsen er stor, eller den udendørs luft af dårlig 
kvalitet� Optimal rensning af luften opnås ved at lukke 
døre og vinduer, når du bruger luftrenseren�

• Der er indendørs forureningskilder� F�eks� rygning, 
madlavning, røgelse, parfume eller alkohol�

• Filterets levetid er ved at udløbe. Udskift filteret med et 
nyt�
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Farven på 
luftkvalitetslyset er 
altid den samme�

• Partikelsensoren er beskidt� Rengør partikelsensoren 
(se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

Apparatet 
frembringer en 
mærkelig lugt�

• De første par gange du anvender apparatet, udsender 
det muligvis en lugt af plastik� Dette er normalt� Men 
hvis apparatet afgiver en brændt lugt selv efter fjernelse 
af filtre, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et 
autoriseret Philips-serviceværksted� Filteret kan afgive lugt, 
når det har været brugt et stykke tid, pga� absorptionen af 
indendørs gasser. Det anbefales, at du genaktiverer filteret 
ved at lægge det i direkte sollys til gentagen brug� Hvis der 
stadig forekommer lugtgener, skal filteret udskiftes.

Apparatet er ekstra 
støjende�

• Det er normalt, hvis apparatet kører i turbotilstanden�
• Hvis apparatet er for højlydt i automatisk tilstand, kører 

det måske ved høj hastighed, fordi luftkvaliteten bliver 
værre, eller dine personlige indstillinger i appen udløser 
en højere blæserhastighed� Du kan vælge sleep-tilstanden 
eller ændre indstillingerne i appen�

• Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte 
kundecenteret i dit land�

• Hvis noget falder ned i luftudtaget, kan det også forårsage 
unormal høj lyd� Sluk øjeblikkeligt for apparatet, og vend 
det på hovedet for at få fremmedlegemer ud�

Apparatet viser 
stadig, at jeg skal 
udskifte et filter, 
men det har jeg 
allerede gjort�

• Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Tænd 
for apparatet� Tryk derefter på knapperne  og  i 3 
sekunder�

Fejlkoden "E1" 
vises på skærmen�

• Motoren har en funktionsfejl� Kontakt Philips Kundecenter 
i dit land�
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Wi-Fi-opsætning 
mislykkedes�

• Hvis din luftrenser er tilsluttet til en router med dual band 
og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, 
skal du skifte til en anden kanal på den samme router 
(2,4 GHz) og prøve at parre luftrenseren igen. 5 GHz-
netværk understøttes ikke� 

• Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke�
• Kontroller, om luftrenseren er inden for Wi-Fi-routerens 

rækkevidde� Du kan lede efter luftrenseren tættere på  
Wi-Fi-routeren�

• Kontroller, om netværksnavnet er korrekt� Netværksnavnet 
skelner mellem store og små bogstaver�

• Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt� 
Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver�

• Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet 
”Nulstil Wi-Fi-forbindelsen”�

• Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga� 
elektromagnetisk eller anden interferens� Sørg for, at 
apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, 
som vil kunne skabe interferens�

• Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg 
for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-
netværket�

• I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt 
friske tip til fejlfinding.

8 Garanti og service
Hvis du har brug for oplysninger eller har et problem, kan du gå til Philips' websted 
www�philips�com eller kontakte dit lokale Philips-kundecenter (telefonnummeret 
findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit 
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler�

Bestilling af dele eller tilbehør
Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din 
Philips-forhandler eller www�philips�com/support�
Hvis du har problemer med at få fat i reservedelen, bedes du kontakte Philips 
Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide 
Guarantee")�
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