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1. ข้้อสำาคัญั

..คัวามปัลอดภัยั
โปรดอา่นค้ม่อ่การใชื่ง้านอยา่งละเอยีดกอ่นใชื่เ้คร่�อง และเกบ็ไวเ้พ่�ออา้งองิตอ่ไป
เพ่�อให้ไดป้ระสัทิำธิภิัาพดทีีำ�สุัด โปรดตรวจสัอบวา่เคร่�องฟอกอากาศของคุณไดร้บัการอปั
เกรดเป็นเวอรช์ื่นัลา่สัดุแลว้ คณุสัามารถทำำาการอปัเกรดนี�ไดผ้า่นแอป Clean Home+

อนัต้ราย
• หา้มใชื่น้ำ�า ของเหลวอ่�นๆ หรอ่นำ�ายาทำำาความสัะอาด (ทำี�ไวไฟ) ทำำาความ

สัะอาดเคร่�อง หรอ่ปลอ่ยใหไ้หลเขา้ไปในเคร่�อง เพ่�อหลกีเลี�ยงไฟฟ้า
ชื่อ็ตและ/หรอ่การเกดิเพลงิไหม้

•   หา้มพ่นวสััดทุำี�ตดิไฟงา่ย เชื่น่ ยาฆ่า่แมลง หรอ่นำ�าหอมบรเิวณใกลก้บั
ตวัเคร่�อง

คัำาเต้อ่น
•   กอ่นทำี�คณุจะเชื่่�อมต่อตวัเคร่�องโปรดตรวจสัอบแรงดนัไฟทำี�แสัดงบน

ผลติภัณัฑ์์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟทำี�ใชื่ภ้ัายในบา้นหรอ่ไม่
•   หากสัายไฟชื่ำารดุ คณุตอ้งใหช้ื่า่งผ้ช้ื่ำานาญของ Philips ศน้ยบ์รกิาร

ทำี�ไดร้บัอนุญาตจาก Philips หรอ่ผ้ท้ำี�ผา่นการฝึึกอบรม ดำาเนนิการ
เปลี�ยนใหเ้พ่�อหลกีเลี�ยงอนัตรายทำี�อาจเกดิขึ�น

• หา้มใชื่ง้านเคร่�องหากปลั�กไฟ สัายไฟ หรอ่ตวัเคร่�องเกดิการชื่ำารดุ
• ใชื่เ้ฉพาะอะแดปเตอรท์ำี�ไดร้บัอนมุตั ิทำี�มาพรอ้มกบัเคร่�องเทำา่นั�น
• เด็กอายุ 8 ปีและมากกวา่ และผ้ท้ำี�มสีัภัาพรา่งกายไมส่ัมบร้ณห์รอ่สัภัาพ

จติใจไมป่กต ิหรอ่ขาดประสับการณแ์ละความร้้ความเขา้ใจสัามารถใชื่้
งานเคร่�องนี�ได้ โดยตอ้งอย้ใ่นการควบคมุดแ้ลหรอ่ไดร้บัคำาแนะนำาใน
การใชื่ง้านทำี�ปลอดภัยัและเขา้ใจถงึอนัตรายทำี�เกี�ยวขอ้งในการใชื่ง้าน

• หา้มเดก็เลน่เคร่�อง
• หา้มไมใ่หเ้ด็กทำำาความสัะอาดและดแ้ลรักษาเคร่�องโดยปราศจากการ

ควบคมุด้แล
• หา้มวางสัิ�งของปิดกั�นทำางลมเขา้และทำางลมออก
• ตรวจด้ใหแ้นใ่จว่าไมม่วัีตถแุปลกปลอมหลน่ลงไปในเคร่�องผา่นทำางลม

ออก
• อนิเตอร์เฟซ WiFi มาตรฐานตาม 802.11b/g/n ทำี� 2.4 Ghz พร้อม

กำาลงัเอาตพุ์ตสัง้สัดุทำี� 31.62 mW EIRP
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ข้อ้คัวรระวงั
•   อปุกรณ์นี�ไม่ใชื่อ่ปุกรณท์ำดแทำนการถา่ยเทำอากาศใหด้ขีึ�น การความ

สัะอาดดว้ยระบบสุัญญากาศ หรอ่การใชื่พ้ดัลมดด้อากาศขณะปรงุ
อาหาร

•   วางและใชื่ง้านอปุกรณ์บนพ่�นทำี�แหง้ มั�นคง เรยีบ และมพี่�นผวิในแนว
ราบเสัมอกนัเสัมอ

•   เวน้ระยะดา้นหลงัและทำั�งสัองดา้นของเคร่�องอยา่งนอ้ย 20 ซม. และเว้น
ระยะเหน่อเคร่�อง 30 ซม.

• หา้มนั�งหรอ่ย่นบนเคร่�อง   ห้ามวางสัิ�งของใดๆ ทำี�ดา้นบนของเคร่�อง
•   หา้มวางเคร่�องไว้ใตเ้คร่�องปรบัอากาศ ทำั�งนี�เพ่�อป้องกนัการกลั�นตวั

เป็นหยดนำ�าหยดลงบนตวัเคร่�อง
•   โปรดใชื่เ้ฉพาะแผ่นกรองแทำข้อง Philips ทำี�ผลติมาเพ่�อใชื่ง้านกบัเคร่�อง

นี�เทำา่นั�น หา้มใชื่แ้ผน่กรองอ่�น
• การเผาไหม้ของแผน่กรองอาจทำำาใหเ้กดิอนัตรายทำี�ไมส่ัามารถแกไ้ขได้

ตอ่ชื่วีติมนษุย ์และ/หรอ่เป็นอนัตรายตอ่สัิ�งมชีื่วีติอ่�น ห้ามใชื่แ้ผน่กรอง
เป็นเชื่่�อเพลิงหรอ่ใชื่เ้พ่�อวัตถปุระสังค์ทำี�คลา้ยกนั

•   หลกีเลี�ยงการกระแทำกเคร่�อง (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทำางลมเข้าและออก) 
ดว้ยวตัถทุำี�มีความแข็ง

•     หา้มสัอดนิ�วของคณุ หรอ่วัตถอุ่�นๆ เขา้ไปในทำางลมออก หรอ่ทำางลม
เข้า เพ่�อป้องกนัการบาดเจบ็ทำางรา่งกาย หรอ่ป้องกนัเคร่�องขดัขอ้ง

•   หา้มใชื่เ้คร่�องนี�หากคณุมกีารใชื่ย้าไลแ่มลงแบบควนัภัายในอาคาร หรอ่
หา้มใชื่ใ้นสัถานทำี�ทำี�มเีศษตกคา้งทำี�มลีกัษณะเหมอ่นนำ�ามนั บรเิวณทำี�มี
การจุดธิป้ หรอ่ควนัของสัารเคมี

•   หา้มใชื่ง้านใกล้กบัอปุกรณท์ำี�เกี�ยวกบักา๊ซเชื่่�อเพลงิ อปุกรณใ์หค้วาม
รอ้นหรอ่เตาไฟ

• ถอดปลั�กอุปกรณ์ออกเสัมอเม่�อคณุตอ้งการเคล่�อนยา้ย ทำำาความ
สัะอาดเคร่�อง เปลี�ยนแผน่กรอง หรอ่ทำำาการบำารงุรกัษา

•     เคร่�องนี�เหมาะสัำาหรบัการใชื่ง้านในครวัเรอ่น ภัายใต้สัภัาพแวดลอ้ม
การทำำางานทำี�ปกตเิทำา่นั�น

•   หา้มใชื่ง้านเคร่�องนี�ในทำี�เปียกชื่่�น หรอ่ในทำี�ทำี�มคีวามชื่่�นสัง้ หรอ่ในทำี�ทำี�มี
อณุหภัม้สิัง้ เชื่น่ หอ้งนำ�าหรอ่หอ้งครวั หรอ่ในห้องทำี�มกีารเปลี�ยนแปลง
ของอณุหภัมิ้สัง้

•   เคร่�องจะไมข่จดัคารบ์อนมอนอกไซต ์(CO) หรอ่เรดอน (Rn) ไมค่วร
ใชื่เ้คร่�องเป็นอปุกรณ์ความปลอดภัยัในกรณทีำี�เกดิอบุตัเิหตทุำี�มคีวาม
เกี�ยวขอ้งกบัการเผาไหมแ้ละสัารเคมทีำี�เป็นอนัตราย
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..คัล่�นแมเ่หลก็ไฟฟ้า.(EMF)
ผลติภััณฑ์ข์อง Philips นี�เป็นไปตามมาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัดา้นคล่�นแมเ่หลก็ไฟฟ้าทำี�มี
ทำกุประการ

การรไีซเคัล่
เม่�อหมดอายกุารใชื่ง้านแลว้ หา้มทำิ�งผลิตภัณัฑ์์นี�รวมกบัขยะในครวัเรอ่นทำั�วไป แตค่วรนำาไป
ทำิ�งทำี�จุดรวบรวมขยะเพ่�อนำาไปรีไซเคิล เพ่�อชื่ว่ยรักษาสัภัาวะสัิ�งแวดลอ้มทำี�ดี
ปฏิบิตัติามกฎระเบียบของประเทำศของคณุสัำาหรบัการแยกเกบ็ผลติภัณัฑ์ไ์ฟฟ้าและ
อเิลก็ทำรอนิกสั ์การกำาจดัอยา่งถก้ตอ้งชื่ว่ยป้องกนัผลส่ับเน่�องทำางลบทำี�อาจเกดิขึ�นกบัสัิ�ง
แวดลอ้มและสัขุภัาพของมนษุย์
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2. เคัร่�องฟอกอากาศข้องคัณุ
ขอแสัดงความยนิดทีำี�คณุเล่อกซ่�อผลติภัณัฑ์์ของเรา และยนิดตีอ้นรบัสั้ ่Philips
เพ่�อรับสัทิำธิปิระโยชื่นจ์ากบรกิารทำี� Philips มอบใหอ้ยา่งเตม็ทำี� โปรดลงทำะเบยีนผลติภัณัฑ์์
ของคณุทำี� www.philips.com/welcome

ภัาพรวมข้องผลต่้ภัณัฑ์.์

ฝึาปิดดา้น
หลงั

Control panel
ทำางลมออก

เซนเซอร์ตรวจจบั
อนภุัาค

แผน่กรอง NanoProtect 
(FY1700/30)

ปลั�กอะแดปเตอร*์  
(KA3601A-
2401500EU )

*โปรดใชื่เ้ฉพาะปลั�กอะแดปเตอรท์ำี�ให้มา
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ภัาพรวมข้องการคัวบัคัมุ

ปุ่มควบคมุ

ปุ่มเปิด/ปิดไฟ ปุ่ มเปิด/ปิดเคร่�อง

ปุ่มสัลบัโหมด

แผงการแสัดงผล

ไฟสัญัญาณ Wi-Fi โหมดอตัโนมตัิ

ความเร็วระดบั 1 ความเรว็ระดับ 2

โหมดเทำอรโ์บ โหมดรอทำำางาน

การแสัดงผล PM2.5 การแสัดงผลดชัื่นสีัารกอ่ภัม้แิพใ้นรม่

การแจ้งเตอ่นการทำำาความสัะอาดแผน่
กรอง การแจง้เตอ่น การเปลี�ยนแผน่กรอง
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3. การเร่�มต้น้ใช้ง้าน

..การต้ด่ต้ั�งแผน่กรอง
แกะบรรจภุัณัฑ์ท์ำั�งหมดของแผน่กรองออกกอ่นใชื่ง้านครั�งแรก
หมายเหต้:ุ.ตรวจสัอบใหแ้นใ่จว่าได้ถอดปลั�กเคร่�องฟอกอากาศออกจากเตา้เสัยีบกอ่นตดิ
ตั�งแผน่กรอง

1 2 3 4 5

1 ถอดฝึาปิดดา้นหลงัออกจากเคร่�อง
2 ดงึแผน่กรองออกจากตวัเคร่�อง
3 แกะบรรจภุัณัฑ์ท์ำั�งหมดของแผน่กรองเคร่�องฟอกอากาศ
4 ใสัแ่ผน่กรองกลบัเขา้ไปในเคร่�อง
5 ประกอบฝึาปิดดา้นหลงักลับเขา้ไปใหม่

ทำำาคัวามเข้า้ใจักบััไฟสญัญาณ.Wi-Fi
สถานะไอคัอน.Wi-Fi สถานะการเช้่�อมต้อ่.Wi-Fi
ไฟกะพรบิสีัสัม้ กำาลงัเชื่่�อมต่อกบัสัมาร์ทำโฟน

ไฟสัสีัม้ตดิสัวา่ง เชื่่�อมตอ่กบัสัมาร์ทำโฟนแล้ว

ไฟกะพรบิสีัขาว กำาลงัเชื่่�อมต่อกบัเซริฟ์เวอร์

ไฟสัขีาวตดิสัวา่ง เชื่่�อมตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ล้ว

ปิด ปิดการใชื่ง้านฟังกช์ื่นั Wi-Fi
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ต้อ่สายไฟ
หมายเหต้:ุ.อนัตรายจากไฟฟ้าชื่อ็ต! เม่�อคณุถอดปลั�กสัายไฟ AC ให้
ดงึทำี�ตวัปลั�กเสัมอ หา้มดงึทำี�สัายไฟ

 เชื่่�อมต่ออะแดปเตอรไ์ฟฟ้าเขา้กบั:
• เริ�มแรกเป็นชื่อ่งเสัยีบปลั�กไฟบนเคร่�อง
• จากนั�นจงึตอ่เข้ากบัเตา้เสัยีบบนผนงั

การเช้่�อมต้อ่.Wi-Fi

การต้ั�งคัา่การเช้่�อมต้อ่.Wi-Fi.เป็ันคัรั�งแรก
1 ดาวนโ์หลดและตดิตั�งแอป Philips “Clean Home+” จาก App Store หรอ่ 

Google Play
2 เสัยีบปลั�กของเคร่�องฟอกอากาศในชื่อ่งเสีัยบปลั�กไฟและแตะทำี�   เพ่�อเปิด

เคร่�องฟอกอากาศ
 » ไฟแสัดงสัญัญาณ Wi-Fi    จะกะพรบิขึ�นมาเป็นสัสีัม้เม่�อใชื่ง้านครั�งแรก

3 ตรวจสัอบใหแ้นใ่จวา่คณุเชื่่�อมตอ่สัมารท์ำโฟนหรอ่แท็ำบเลต็เขา้กบัเครอ่ข่าย Wi-Fi สัำาเรจ็ 
4 เปิดใชื่แ้อป “Clean Home+” แลว้คลกิ “เช้่�อมต้อ่กบััอปุักรณใ์หม”่ หรอ่กดปุ่ ม “+” ทำี�

ดา้นบนของหน้าจอ ทำำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพ่�อเชื่่�อมตอ่เคร่�องฟอกอากาศเข้ากบั
เครอ่ข่ายของคณุ

หมายเหต้:ุ. 
• สัามารถใชื่ง้านคำาแนะนำานี�ได้กบัเคร่�องฟอกอากาศทำี�ติดตั�งเป็นครั�งแรกเทำา่นั�น หากมกีาร

เปลี�ยนแปลงเครอ่ข่ายหร่อตอ้งตั�งค่าอกีครั�ง โปรดดบ้ทำ “รเีซต็การเชื่่�อมต่อ Wi-Fi” ใน
หนา้ 7

• หากตอ้งการเชื่่�อมตอ่เคร่�องฟอกอากาศเขา้กบัอุปกรณ์อจัฉรยิะของคณุมากกวา่หนึ�ง
เคร่�อง โปรดปฏิบิตัติามขั�นตอนเหลา่นี�ทำลีะขั�นตอน

• ตรวจสัอบใหแ้นใ่จวา่ระยะหา่งระหว่างสัมาร์ทำโฟนหรอ่แท็ำบเลต็ของคณุอย้ห่า่งจากเคร่�อง
ฟอกอากาศไม่เกนิ 10 เมตร และไมม่สิีั�งกดีขวาง

• แอพนี�รองรบั Android และ iOS เวอรช์ื่นัล่าสุัด โปรดตรวจสัอบ ทำี�  
www.philips.com/cleanhome สัำาหรบัการอพัเดทำล่าสัดุของระบบปฏิบิตักิารและ
อปุกรณ์ทำี�รองรบั

.รเีซต็้การเช้่�อมต้อ่.Wi-Fi
หมายเหต้:ุ. 
• รเีซต็การเชื่่�อมต่อ Wi-Fi เม่�อเคร่อขา่ยเริ�มตน้ของคุณมีการเปลี�ยนแปลง
1 เสัยีบปลั�กของเคร่�องฟอกอากาศในชื่อ่งเสีัยบปลั�กไฟและแตะทำี�   เพ่�อเปิดเคร่�องฟอก

อากาศ



8 TH

2 แตะคา้งไว ้    เป็นเวลา 3 วนิาทำจีนกวา่จะไดยิ้นเสีัยงบี�พ
 » เคร่�องฟอกอากาศจะเขา้ส่้ัโหมดจบัค่้
 » ไฟแสัดงสัญัญาณ Wi-Fi    สัสีัม้จะกะพรบิ

3 ปฏิบิตัติามขั�นตอนทำี� 3-4 ในหวัขอ้ “การต้ั�งค่ัาการเช้่�อมต้อ่.Wi-Fi.เป็ันคัรั�งแรก”

4. การใช้เ้คัร่�องฟอกอากาศ

ทำำาคัวามรูจ้ักัไฟแสดงคุัณภัาพอากาศ
ไฟแสัดงคุณภัาพอากาศจะตดิขึ�นโดย
อตัโนมัตเิม่�อเปิดเคร่�องฟอกอากาศ และตดิ
ขึ�นทำกุสัตีามลำาดบั หลงัจากผา่นไปประมาณ 
30 วนิาทำ ีเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคจะเล่อกสัี
เพ่�อแสัดงถงึคณุภัาพ อากาศโดยรอบของ
อนภุัาคทำี�ลอยอย้ใ่นอากาศ
สัขีองไฟแสัดงคณุภัาพอากาศจะถก้กำาหนด
โดยดัชื่นีสัง้สัดุในการอา่นคา่ PM2.5 และ IAI

PM2.5
AeraSense เทำคโนโลยกีารตรวจสัมัผสััทำี�
ตรวจจบัไดอ้ยา่งแมน่ยำา และตอบสันองกบั
ความเปลี�ยนแปลงของอนภุัาคในอากาศเพยีง
เลก็นอ้ยได้อยา่งรวดเรว็ ซึ�งจะใหค้วามมั�นใจ
กบัคุณดว้ยการสัง่ผล PM2.5 แบบเรยีลไทำม์
มลพิษทำางอากาศภัายในอาคารสัว่นใหญอ่ย่้
ภัายใต้ PM2.5 ซึ�งหมายถงึมลพิษของอนภุัาค
ในอากาศทำี�มขีนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมโครเมตร 
แหลง่ทำี�มาในอาคารของอนภุัาคทำี�พบได้ทำั�วไปค่อควนับุหรี�, การปรงุอาหาร, เปลวเทีำยน 
แบคทีำเรยีในอากาศและสัปอรข์องเชื่่�อราทำี�เลก็ทำี�สุัด สัารกอ่ภัม้แิพใ้นสัตัวเ์ลี�ยง และอนภุัาค
สัารกอ่ภ้ัมแิพไ้รฝึุ่ นกอ็ย้ภ่ัายใต ้PM2.5

IAI
เซนเซอร์เกรดมอ่อาชื่พี AeraSense ตรวจจบัระดบั
สัารกอ่ภ้ัมแิพใ้นอากาศภัายในรม่และใหผ้ลแบบตัวเลข
ตั�งแต่ 1 ถงึ 12 ซึ�งสัามารถแสัดงถงึระดบัความเสัี�ยง
ของสัารกอ่ภัม้แิพใ้นอากาศภัายในรม่ได ้1 ระบถุงึ
คณุภัาพอากาศทำี�ดทีำี�สัดุ

สีข้องไฟแสดง
คัุณภัาพอากาศ

ระดับัคัุณภัาพ
อากาศ

สัฟ้ีา ดี

นำ�าเงนิ-มว่ง ปานกลาง

มว่ง-แดง ไม่ดี

สัแีดง ไม่ดีเป็นอย่างมาก

ระดบัั.PM2.5 สขี้องไฟแสดงคัณุภัาพ
อากาศ

≤12 สัฟ้ีา

13-35 นำ�าเงนิ-มว่ง

36-55 มว่ง-แดง

>55 สัแีดง

ระดบัั.
IAI

สขี้องไฟแสดง
คัณุภัาพอากาศ

1-3 สัฟ้ีา

4-6 นำ�าเงนิ-มว่ง

7-9 มว่ง-แดง

10-12 สัแีดง
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การเป่ัดและป่ัดเคัร่�อง
หมายเหต้:ุ
• เพ่�อประสิัทำธิภิัาพการฟอกอากาศทำี�ดทีำี�สุัด ใหปิ้ดประต้และหนา้ตา่ง
• อยา่ให้ผา้มา่นบงัชื่อ่งอากาศเขา้และออก
1 เสัยีบปลั�กไฟของเคร่�องฟอกอากาศเขา้กบัเต้ารบั
2 แตะ   เพ่�อเปิดเคร่�องฟอกอากาศ 

 » เคร่�องฟอกอากาศจะสัง่เสีัยงบี�พ
 » “      ” แสัดงขึ�นบนหนา้จอระหวา่งการอุน่เคร่�อง จาก

นั�นเคร่�องฟอกอากาศจะแสัดงระดบั PM2.5/IAI หลงัจาก
การวดัคณุภัาพอากาศ

 » เคร่�องฟอกอากาศทำำางานในโหมดอัตโนมติัโดยแสัดง IAI 
บนหน้าจอ 

3 แตะปุ่ ม   คา้งไว ้3 วนิาทำเีพ่�อปิดเคร่�องฟอกอากาศ
หมายเหต้:ุ.หากเคร่�องฟอกอากาศจะยงัคงเชื่่�อมต่อกบัเตา้เสัยีบทีำ�ผนังหลงัจากปิดเคร่�อง 
เคร่�องฟอกอากาศจะทำำางานภัายใต้การตั�งค่ากอ่นหน้าเม่�อเปิดเคร่�องอกีครั�ง

การเปัลี�ยนการต้ั�งคัา่โหมดการต้ั�งคัา่
คณุสัามารถเลอ่กโหมดอัตโนมติั, ความเรว็ 1, ความเรว็ 2, โหมดเทำอรโ์บหรอ่โหมดสัลปีได้
โดยการกดทำี�ปุ่ ม 

โหมดอตั้โนมตั้.่(. ...):.เคร่�องฟอกอากาศ
จะปรบัความเร็วพดัลมโดยอตัโนมติัตาม
คณุภัาพอากาศแวดลอ้ม

คัวามเรว็แบับักำาหนดเอง.(.   & ...): ใน
โหมดความเรว็แบบกำาหนดเอง เคร่�อง
ฟอกอากาศจะทำำางานทำี�ความเรว็ 1 หรอ่
ความเรว็ 2
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โหมดเทำอรโ์บั.(. ...):.เคร่�องฟอกอากาศจะ
ทำำางานทำี�ความเรว็สัง้สัดุ

โหมดสลีปั.(. ..):.เคร่�องฟอกอากาศจะ
ทำำางานอยา่งเงยีบโดยมคีวามเรว็ทำี�ตำ�า หลงั
จาก 3 วนิาทำ ีไฟหนา้จอจะดับลง

การเปัลี�ยนสถานะสญัลักษณก์ารแสดงผล
หมายเหต้:ุ.  เคร่�องจะแสัดงระดบั PM2.5 ตามคา่เริ�มตน้
• แตะปุ่ ม  ค้างไว้ 3 วินาทำีเพ่�อสัลับตัวบ่งชื่ี�การแสัดงผลระหว่าง IAI /PM2.5

3s 3s

การใช้ฟั้งกช์้นัเป่ัด/ป่ัดไฟ.

ดว้ยเซนเซอร์ตรวจจบัแสัง แผงควบคุมสัามารถเปิด ปิด หรอ่หรี�แสังไฟลงอตัโนมตัติาม
สัภัาพความสัวา่งรอบๆ แผงควบคมุจะปิดหร่อลดความสัวา่งลงเม่�อความสัว่างโดยรอบ
ม่ด คณุสัามารถแตะปุ่ มใดกไ็ด้เพ่�อใหไ้ฟทำั�งหมดสัว่าง จากนั�น หากไมม่กีารใชื่ง้านใดๆ ไฟ
ทัำ�งหมดจะดบัหรอ่ลดความสัวา่งลงอีกครั�งเพ่�อใหต้รงกบัความสัว่างโดยรอบ 
คณุสัามารถแตะปุ่ ม    ไดด้ว้ยตวัเองเพ่�อปิดแสังไฟทำั�งหมดและแผงควบคมุ แตะปุ่ มใดกไ็ด้
เพ่�อให้ไฟทำั�งหมดสัวา่ง
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5. การทำำาคัวามสะอาดและดูแลรกัษา
หมายเหต้:ุ
• ถอดปลั�กออกทำกุครั�งกอ่นทำำาความสัะอาดเคร่�อง
• หา้มนำาเคร่�องจุม่ลงในนำ�าหร่อของเหลวอ่�นๆ
• หา้มใชื่ส้ัารทำำาความสัะอาดทำี�มฤีทำธิิ�กดักร่อน รนุแรง หรอ่ติดไฟได้ เชื่น่ สัารฟอกขาว หรอ่

แอลกอฮอลท์ำำาความสัะอาดสัว่นตา่งๆ ของเคร่�อง
• หา้มใชื่ข้องเหลวทุำกชื่นิด (รวมถงึนำ�า) ในการทำำาความสัะอาดแผน่กรอง
• หา้มทำำาความสัะอาดเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคดว้ยเคร่�องดด้ฝึุ่ น

กำาหนดการทำำาคัวามสะอาด
..คัวามถี� ..วธ่ีกีารทำำาคัวามสะอาด

 เม่�อจำาเป็น
เชื่ด็ชื่ิ�นส่ัวนพลาสัตกิของเคร่�องดว้ยผา้ทำี�นุม่และแหง้

 ทำำาความสัะอาดฝึาครอบทำางลมออก

 ทำกุสัองเดอ่น  ทำำาความสัะอาดเซนเซอรต์รวจจับอนภุัาคดว้ยกา้น
สัำาลแีหง้

  แสัดงขึ�นบนหน้าจอ ทำำาความสัะอาดพ่�นผวิของแผน่กรอง

.การทำำาคัวามสะอาดต้วัเคัร่�องฟอกอากาศ
ทำำาความสัะอาดดา้นในและดา้นนอกของตวัเคร่�องฟอกอากาศเป็นประจำาเพ่�อป้องกนัการ
สัะสัมของฝึุ่ น
• ใชื่ผ้า้แหง้ทำี�ออ่นนุม่ในการทำำาความสัะอาดทำั�งด้านในและดา้นนอกเคร่�องฟอกอากาศและ

ทำางลมออก

..การทำำาคัวามสะอาดเซนเซอรต์้รวจัจับััอนภุัาคั
ทำำาความสัะอาดเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคทำกุๆ 2 เดอ่น เพ่�อประสิัทำธิภิัาพการทำำางานทำี�เป็น
เยี�ยมของเคร่�อง 
หมายเหต้:ุ
• หากใชื่ง้านเคร่�องฟอกอากาศในสัภัาพแวดลอ้มทำี�มฝุ่ีึนปรมิาณมาก อาจต้องทำำาความ

สัะอาดบอ่ยขึ�น
• หากมรีะดบัความชื่่�นสัง้ในหอ้ง อาจมไีอนำ�ากลั�นตัวบนเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาค ทำำาให้

เคร่�องแสัดงคา่วา่มคีณุภัาพอากาศแย ่แมว้า่อากาศจะมคีณุภัาพด ีหากเกดิเหตกุารณ์นี�
ขึ�น ให้ทำำาความสัะอาดเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาค
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2 3 5

1 ปิดเคร่�องฟอกอากาศและถอดปลั�กจากชื่อ่งเสีัยบปลั�กไฟ
2 เปิดฝึาครอบเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภัาพอากาศ
3 ทำำาความสัะอาดเซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคดว้ยกา้นสัำาลหีมาดๆ
4 เชื่ด็ชื่ิ�นสัว่นตา่งๆ ดว้ยกา้นสัำาลแีหง้
5 ปิดเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภัาพอากาศ

การทำำาคัวามสะอาดพ่�นผว่ข้องแผ่นกรอง

สถานะสญัญาณไฟ
เต้อ่นแผน่กรอง การดำาเนน่การ

การแจง้เต่อนการ
ทำำาความสัะอาดแผน่กรอง 

  จะแสัดงบนหนา้จอ

ทำำาความสัะอาดพ่�นผวิของแผน่
กรองด้วยเคร่�องดด้ฝึุ่ น

1 ปิดเคร่�องฟอกอากาศและถอดปลั�กจากชื่อ่งเสีัยบปลั�กไฟ

2 5 63 4

2 ถอดฝึาปิดดา้นหลงัออกจากเคร่�อง 
3 ดงึแผน่กรองออกจากตวัเคร่�อง
4 ทำำาความสัะอาดพ่�นผวิของแผ่นกรองดว้ยเคร่�องดด้ฝึุ่ น 
5 ใสัแ่ผน่กรองกลบัเขา้ไปในเคร่�อง
6 ประกอบฝึาปิดดา้นหลงักลับเขา้ไปใหม่
7 เสัยีบปลั�กไฟของเคร่�องฟอกอากาศเขา้กบัเต้ารบั
8 แตะทำี�ปุ่ ม   เพ่�อเปิดเคร่�อง
9 แตะปุ่ ม  และ   คา้งไว ้3 วนิาทำเีพ่�อรเีซต็เวลาทำำาความ

สัะอาดตวักรอง
10 ทำำาความสัะอาดมอ่ของคณุใหท้ำั�วถงึหลังการทำำาความ

สัะอาดแผน่กรอง
3s

+

9
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การเปัลี�ยนแผน่กรอง
การทำำาคัวามเข้า้ใจักบััลอ็คัปักป้ัองอากาศดี
เคร่�องฟอกอากาศนี�มไีฟเต่อนใหเ้ปลี�ยนแผ่นกรอง เพ่�อใหแ้นใ่จวา่แผน่กรองฟอกอากาศ
สัามารถทำำางานได้อยา่งเตม็ประสิัทำธิิภัาพ เม่�อถงึเวลาต้องเปลี�ยนแผน่กรอง ไฟแจง้เตอ่น
การเปลี�ยนแผน่กรอง   จะเป็นสีัแดง
หากไมเ่ปลี�ยนแผน่กรองภัายในเวลาทำี�กำาหนด เคร่�องฟอกอากาศจะหยุดทำำางานและจะลอ็ค
โดยอัตโนมตัเิพ่�อปกป้องคณุภัาพอากาศในหอ้ง เปลี�ยนแผน่กรองโดยเรว็ทำี�สัดุ

การเปัลี�ยนแผน่กรอง
หมายเหต้:ุ
• แผน่กรองไม่สัามารถลา้งทำำาความสัะอาดหร่อนำากลับมาใชื่ใ้หมไ่ด้
• ให้ปิดเคร่�องฟอกอากาศและถอดปลั�กจากเตา้เสัยีบไฟบนผนงักอ่นเปลี�ยนแผน่กรอง

สถานะสญัญาณไฟ
เต้อ่นแผน่กรอง การดำาเนน่การ

ไฟแจ้งเต่อนการเปลี�ยน
แผ่นกรอง   จะสัวา่ง

เปลี�ยนแผน่กรอง NanoProtect 
(FY1700/30)

1 ปิดเคร่�องฟอกอากาศและถอดปลั�กจากชื่อ่งเสีัยบปลั�กไฟ

2 5 63 4

2 ถอดฝึาปิดดา้นหลงัออกจากเคร่�อง
3 ดงึแผน่กรองออกจากตวัเคร่�อง
4 แกะบรรจภุัณัฑ์ท์ำั�งหมดออกจากแผน่กรองใหม่
5 ใสัแ่ผน่กรองใหม่ลงในเคร่�อง
6 ประกอบฝึาปิดดา้นหลงักลับเขา้ไปใหม่
7 เสัยีบปลั�กไฟของเคร่�องฟอกอากาศเขา้กบัเต้ารบั
8 แตะทำี�ปุ่ ม   เพ่�อเปิดเคร่�อง
9 แตะปุ่ ม   และ   คา้งไว้ 3 วนิาทำเีพ่�อรเีซต็ตัวนบัอายุการใชื่้

งานของแผ่นกรอง
10 ทำำาความสัะอาดมอ่ของคณุใหท้ำั�วถงึหลังเปลี�ยนแผ่นกรอง
หมายเหต้:ุ.หา้มสัด้ดมแผน่กรองเน่�องจากมีสัิ�งสักปรกทำี�สัะสัมจากอากาศ

3s

+

9
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รเีซต็้แผน่กรอง
คณุสัามารถเปลี�ยนแผน่กรองไดก้อ่นทำี�การแจง้เต่อนการเปลี�ยนแผน่กรอง (    ) จะปรากฏิ
ขึ�นบนหน้าจอ หลงัจากการเปลี�ยนแผ่นกรอง คณุต้องรเีซต็ตวันบัอายุการใชื่ง้านแผน่กรอง
ดว้ยตัวเอง
1 กดปุ่มเปิด/ปิด   เป็นเวลา 3 วนิาทำเีพ่�อปิดเคร่�องและดงึปลั�กออกจากเต้าเสัยีบ

3s

+

2 3

2 เสัยีบปลั�กเข้ากบัเตา้รบั
3 ภัายใน 15 วนิาทำหีลงัจากเปิดเคร่�อง แตะปุ่ ม   และ   คา้งไวเ้ป็นเวลา 3 วินาทำเีพ่�อรเีซต็

ตวันับอายุการใชื่ง้านแผน่กรอง

6. การจัดัเกบ็ั
1 ปิดเคร่�องฟอกอากาศและถอดปลั�กจากเตา้เสัยีบบนผนงั
2 ทำำาความสัะอาดเคร่�องฟอกอากาศ เซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาค และพ่�นผวิของแผน่กรอง 

(ดบ้ทำ “การทำำาความสัะอาดและการบำารงุรักษา”)
3 ตากชื่ิ�นสัว่นทำกุชื่ิ�นใหแ้หง้สันทิำกอ่นนำาไปจัดเกบ็
4 หอ่แผน่กรองไวใ้นถงุพลาสัตกิทำี�กนัอากาศออก
5 จดัเกบ็เคร่�องฟอกอากาศ แผน่กรองในทำี�แหง้และเย็น
6 ลา้งมอ่ใหส้ัะอาดหลงัจากหยิบจับแผ่นกรอง
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7. การแกไ้ข้ปััญหา
ในบทำนี� เราไดร้วบรวมปัญหาตา่งๆ ทำี�อาจเกดิขึ�นกบัเคร่�องได ้หากคณุไมส่ัามารถแกปั้ญหา
ดว้ยข้อมล้ดา้นลา่งได ้กรณุาติดตอ่ทำี�ศ้นย์บริการล้กคา้ในประเทำศของคณุ

ปััญหา ....วธ่ีแีกไ้ข้ทำี�สามารถทำำาได้

เคร่�องทำำางานผดิ
ปกติ

• ไฟแจ้งเต่อนแสัดงสัถานะการเปลี�ยนแผน่กรองตดิสัวา่งตอ่เน่�อง 
แตคุ่ณไม่ไดเ้ปลี�ยนแผ่นกรองทำี�เกี�ยวขอ้ง ดว้ยเหตนุี�เคร่�องจงึถก้
ลอ็ค ในกรณนีี� ใหเ้ปลี�ยนแผ่นกรองและกดปุ่ ม  และ  คา้งไวเ้พ่�อ
รเีซต็ตัวนบัอายุการใชื่ง้านของแผ่นกรอง

อากาศหมุนเวยีนทำี�
ออกมาจากทำางลม
ออกเบาลงกวา่ทำี�เคย
อยา่งเหน็ไดช้ื่ดั

•    พ่�นผิวของแผ่นกรองสักปรก ทำำาความสัะอาดพ่�นผวิของแผน่
กรอง (ดท้ำี�บทำ “การทำำาความสัะอาดและการบำารงุรกัษา”)

คณุภัาพอากาศไม่
ดขีึ�น แม้วา่เคร่�องจะ
ทำำางานมาระยะเวลา
หนึ�งแลว้

• ตรวจสัอบวา่ได้แกะบรรจภุัณัฑ์์ออกจากแผ่นกรองแลว้
• ไมไ่ดติ้ดตั�งแผ่นกรองในเคร่�อง ตรวจสัอบให้แนใ่จวา่ได้ตดิตั�ง

แผ่นกรอง (FY1700/30) อยา่งถก้ตอ้งแลว้
• เซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคเปียก ระดบัความชื่่�นในหอ้งของคณุ

ส้ัง และทำำาให้เกดิหยดนำ�า ตรวจสัอบวา่เซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาค
สัะอาดและแหง้ด ี(ดท้ำี�บทำ “การทำำาความสัะอาดและการบำารงุ
รกัษา”)

• ขนาดหอ้งใหญห่ร่อคณุภัาพอากาศภัายนอกยำ�าแย ่เพ่�อ
ประสัทิำธิิภัาพในการฟอกอากาศระดบัสัง้สัดุ โปรดปิดประตแ้ละ
หนา้ตา่งในขณะใชื่ง้านเคร่�องฟอกอากาศ

• ภัายในอาคารมแีหล่งมลพิษต่างๆ ตวัอย่างเชื่น่ การสับ้บหุรี� การ
ทำำาอาหาร ควนัธ้ิป นำ�าหอม หร่อแอลกอฮอล์

• แผ่นกรองหมดอายกุารใชื่ง้านแลว้ เปลี�ยนแผน่กรองเป็นอนัใหม่

สัขีองไฟแสัดง
คณุภัาพอากาศเป็น
เหมอ่นเดิมตลอด

• เซนเซอรต์รวจจบัอนภุัาคสักปรก ทำำาความสัะอาดเซนเซอร์ตรวจ
จบัอนภุัาค (ด้บทำ “การทำำาความสัะอาดและการบำารงุรกัษา”)

เคร่�องส่ังกลิ�น
แปลกๆ

•       คณุอาจไดก้ลิ�นพลาสัตกิ เม่�อใชื่เ้คร่�องสัองสัามครั�งแรก เป็น
เหตกุารณป์กติ อยา่งไรกต็าม หากเคร่�องสัง่กลิ�นไหมแ้มถ้อด
แผ่นกรองออกแลว้ ใหติ้ดตอ่ตวัแทำนจำาหนา่ย Philips หรอ่ศน้ย์
บริการ Philips ทำี�ไดรั้บอนญุาต แผน่กรองอาจมีกลิ�นทำี�ไมพ่งึ
ประสังคไ์ดห้ลังจากถก้ใชื่ง้านไปสัักพกัเน่�องจากการดด้ซบัแกส๊ั
ภัายในอาคาร ขอแนะนำาใหคุ้ณนำาแผน่กรองกลบัมาใชื่ใ้หมโ่ดย
การนำาไปผึ�งไว้กบัแสังแดดโดยตรงเพ่�อใชื่ซ้ำ�า หากยังมกีลิ�นไมพ่งึ
ประสังคเ์หล่ออย่้ ใหเ้ปลี�ยนแผ่นกรอง
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ปััญหา ....วธ่ีแีกไ้ข้ทำี�สามารถทำำาได้

เคร่�องทำำางานเสัยีง
ดงัผดิปกติ

• ถอ่วา่เป็นเร่�องปกติหากอุปกรณ์ทำำางานทำี�โหมดเทำอรโ์บ
• ในโหมดอตัโนมติั หากเคร่�องมเีสัยีงดงัเกนิไป เคร่�องอาจทำำางาน

ทำี�ความเรว็ส้ังเน่�องจากคณุภัาพอากาศแย่ลง หรอ่การตั�งคา่สัว่น
บคุคลของคณุในแอปทำำาให้ความเรว็พดัลมสัง้ขึ�น คณุสัามารถ
เล่อกโหมด Sleep หร่อเปลี�ยนการตั�งคา่ในแอป

• หากมเีสัยีงทำี�ผิดปกติ โปรดตดิตอ่ศน้ยบ์รกิารดแ้ลลก้คา้ใน
ประเทำศของคณุ

• หากมสิีั�งใดตกลงไปในทำางลมออก อาจทำำาให้เคร่�องสัง่เสัยีงผดิ
ปกติขึ�นได ้ปิดเคร่�องทำนัทำ ีควำ�าเคร่�องลง เพ่�อนำาสัิ�งแปลกปลอม
ออกจากเคร่�อง

เคร่�องยังแสัดง
สัญัญาณวา่ฉนัตอ้ง
เปลี�ยนแผน่กรอง แต่
ฉนัได้เปลี�ยนไปแลว้

•       คณุอาจไมไ่ด้รีเซต็ตัวนบัอายุการใชื่ง้านของแผน่กรอง เปิดสัวติชื่์
เคร่�อง แล้วแตะปุ่ ม  และ   คา้งไว ้3 วนิาทำี

รหสััแสัดงข้อผดิ
พลาด “E1” ปรากฏิ
บนหนา้จอ

• มอเตอรท์ำำางานผิดปกติ โปรดตดิตอ่ศน้ยบ์รกิารดแ้ลลก้คา้ใน
ประเทำศของคณุ

การตั�งคา่ Wi-Fi ไม่
ประสับความสัำาเร็จ

• หากเราเตอรท์ำี�เคร่�องฟอกอากาศของคุณเชื่่�อมตอ่อย้เ่ป็นแบบ
แบนด์ค่้ และไมไ่ด้เชื่่�อมตอ่เขา้กบัเครอ่ข่าย 2.4Ghz โปรดสัลับ
ไปแบนด์อ่�นในเราเตอรเ์ดยีวกนั (2.4Ghz) แล้วลองจบัค้เ่ขา้กบั
เคร่�องฟอกอากาศของคณุอีกครั�ง ไมร่องรบัเครอ่ข่าย 5GHz 

• ไมร่องรบัเคร่อขา่ยการตรวจสัอบเวบ็
• ตรวจสัอบวา่เคร่�องฟอกอากาศอย้ใ่นระยะของเราเตอร ์Wi-Fi 

หร่อไม ่คณุสัามารถลองหาตำาแหนง่ของเคร่�องฟอกอากาศทำี�อย้่
ใกล้กบัเราเตอร ์Wi-Fi ได้

• ตรวจสัอบวา่ชื่่�อเคร่อขา่ยถก้ตอ้งหรอ่ไม ่ชื่่�อเครอ่ขา่ยจะต้องมตีวั
อกัษรเลก็ใหญต่รงกนั

• ตรวจสัอบวา่รหสััผ่าน Wi-Fi ถก้ตอ้งหรอ่ไม ่รหสััผา่นตอ้งมตีวั
อกัษรเลก็ใหญต่รงกนั

• ลองตั�งค่าอกีครั�งดว้ยคำาแนะนำาในสัว่น "รเีซต็การเชื่่�อมต่อ Wi-
Fi"

• การเชื่่�อมตอ่ Wi-Fi อาจถก้รบกวนไดจ้ากคล่�นแมเ่หลก็ไฟฟ้า
หร่อสัญัญาณรบกวนอ่�นๆ เกบ็เคร่�องใชื่ใ้หห้า่งจากอปุกรณ์
อเิลก็ทำรอนกิส์ัอ่�นๆ ทำี�อาจมสัีัญญาณรบกวน

• ตรวจสัอบวา่อุปกรณม์อ่ถอ่อย่้ในโหมดเคร่�องบนิหรอ่ไม ่ตรวจ
สัอบใหแ้นใ่จวา่ปิดการใชื่ง้านโหมดเคร่�องบนิแลว้เม่�อทำำาการเชื่่�อม
ตอ่กบัเคร่อขา่ย Wi-Fi

• ด้ทำี�ส่ัวนสันบัสันนุชื่ว่ยเหล่อในแอพสัำาหรบัคำาแนะนำาในการแกไ้ข
ปัญหาล่าสุัดและคำาแนะนำาเพิ�มเตมิ
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8. การรบััปัระกนัและบัรก่าร
หากคณุตอ้งการทำราบขอ้มล้หรอ่หากมีขอ้สังสััย โปรดเขา้ชื่มเวบ็ไซต์ของ Philips ได้ทำี� 
www.philips.com หรอ่ตดิตอ่ศ้นยบ์ริการด้แลล้กคา้ของ Philips ในประเทำศของคณุ 
(หมายเลขโทำรศัพทำข์องศ้นยบ์ริการฯ อย้ใ่นเอกสัารแผ่นพบัเกี�ยวกบัการรบัประกนัทำั�วโลก) 
หากในประเทำศของคุณไมม่ศ้ีนยบ์ริการล้กคา้ โปรดตดิตอ่ตวัแทำนจำาหนา่ยผลติภัณัฑ์ ์
Philips ในประเทำศ

..สั�งซ่�อช้่�นสว่นหรอ่อปุักรณเ์สรม่
หากคณุตอ้งเปลี�ยนชื่ิ�นสัว่นหร่อตอ้งการสัั�งซ่�อชื่ิ�นสัว่นเพิ�มเตมิโปรดไปทำี�ตวัแทำนจำาหนา่ย
ของ Philips หรอ่ไปทำี� www.philips.com/support
หากคณุมปัีญหาในการหาชื่ิ�นส่ัวน โปรดตดิตอ่ศ้นยบ์ริการลก้ค้า Philips ในประเทำศของ
คณุ (คณุสัามารถดห้มายเลขโทำรศพัทำข์องศ้นยบ์ริการไดใ้นในเอกสัารแผน่พบัเกี�ยวกบัการ
รบัประกนัทำั�วโลก)
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