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1.  Product introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! 
This is a compact and easy-to-install water filtration device that
reduces soluble lead, chlorine, CAT and VOCs. It also filters out 
particles down to 0.1 micron including turbidity, microplastics, and 
up to 99.99% bacteria. 

2.  Installation and usage

- This device can only attach to faucets with a diameter between
   15mm and 24mm.
- Before attaching the device on the faucet, the matching adaptor
   should be selected first.
- The adaptors allow this device to be attached to most faucets,
   except for:
 · faucets with a diameter of less than 15mm or more than 24mm
 · faucets with a shower head
 · faucets with rectangular or oval shaped outlets
 · faucets with a sensor head

Installation

Preparation

Based on different adaptors, please refer to different installation 
method.

Installing A-type adaptors

Applicable for faucet aerators with male thread
(1)  Remove the original aerator cap and seal ring
      from the tap.
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Installing B-type adaptors

Applicable for faucet aerators with female thread
(1)  Remove the original aerator cap from the tap.

(2)  Take out the original adaptor and screw the 
      matching adaptor (B-type) onto the tap. Use
      mini wrench to tighten the adaptor.

(2)  Screw the matching adaptor (A-type) onto 
      the faucet.

(3)  Use mini wrench to tighten the adaptor.

Installing C-type adaptor

Applicable for faucets other than A or B with a diameter of 15mm-21mm.
Please prepare a slotted screwdriver in advance before installing 
C-type adaptor.
(1)  Whether the inner or the outer seal ring of 
      C-type adaptor is necessary depends on the
      dimension of the faucet outlet.
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Installing the device

(1)  Unscrew the filter cartridge housing.
(2)  Take the filter cartridge out from the protective film, and put
       it in the holder.
(3)  Anticlockwise unscrew the attachment nut and attach it to 
      the faucet, then release the nut.
(4)  Set up the timer
       a.  Point the arrow to the starting month
       b.  When to replace the filter depends on the user number 
            and the daily usage:
       ·   person
       ··  persons
       ··· persons
   The month that filter should be replaced

Notes
When use for the first time, select the mode and let the water 
run for 5 seconds. Then switch to the filtered mode and let the 
water water run through the filter for 3 minutes.

(2)  Combine the B-type adaptor with the C-type 
       adaptor.

(3)  Adjust and screw the combined adaptors onto
      the faucet.
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Daily usage

Press the PUSH button to switch between filtered and unfiltered
mode.

- Unfiltered shower mode
Press the PUSH button to select the     mode
- Filtered stream mode
Press the PUSH button again to select the     mode.

Always use cold water (5-38℃) for the filtered mode. 
Otherwise the device will be damaged.

3.  Maintenance

-  For everyday usage: extract unfiltered water for 5 seconds before 
    shifting to     setting to prevent filter from being clogged and 
    extract filtered water for 5 seconds before usage.
-  If it hasn't been used for more than 2 days, extract the filtered 
    water for 20 seconds before usage.
-  If it hasn't been used for more than 2 weeks, extract the filtered
    water for 3 minutes before usage. If there is odor found in the 
    filtered water, please change the filter cartridge.

Daily maintenance

When to replace:
Based on the daily usage assumption, the filter should be 
replaced:

Filter replacement
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4.  Precautions

-  Always use municipal tap water as the water source. Do not use
    with water that is microbiologically unsafe or unknown quality
    without adequate disinfection before or after the device.

Warning

      ·  every 6-7 months for 1 person
      ·  every 4-5 months for 2 persons
      ·  every 2-3 months for 3 persons

Notes
The actual lifespan of the filter cartridge depends on the local 
tap water quality and daily usage. If significant lower flow rate is
observed, please replace the filter cartridge.

(2)  Replacing the filter cartridge
       A. Turn off the faucet 
       B. Take off the filter housing
       C. Insert a new filter cartridge into the 
           holder and put the housing back. 
           Please check if the seal ring is in 
           place, and if it's damaged.
       D. Set the timer.
       E. Let the water run for 5 seconds under 
           the     mode, and 3 minutes under the 
           filtered mode.
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-  This device can be used by children and persons with reduced
    physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
    and knowledge if they have been given supervision or 
    instruction concerning use of the device in a safe way and 
    understand the hazards involved. Children shall not play with 
    the device. Cleaning and user maintenance shall not be made
    by children unless they are supervised.
-  Do not install this device on a water supply line with a water 
    pressure exceeding 0.35 MPa. If the inlet water pressure 
    exceeds 0.35 MPa, a relief valve must be installed (purchased
    separately).
-  The water temperature for the filtration mode should be 
    between 5-38 °C. If the inlet water temperature exceeds 38 °C, 
    the filter will be damaged. If the inlet water temperature is lower 
    than 5 °C, it may cause freezing and water leakage.
-  Do not reverse the installation order.
-  This device is intended for domestic use only.

-  Only use the appliance to filter water that meets drinking water 
    standards.
-  System and installation shall comply with applicable and local 
    regulations.
-  The containment or other substances removed or reduced by 
    this device purifier are not necessarily in all user’s water.
-  For the best performance, please change the filter cartridge 
    regularly based on the recommendation in Chapter 3.
-  Do not block the filtered water outlet or connect other devices 
    to it.
-  Keep the water purifier away from heat to avoid distortion or 
    breakage.

Caution
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-  Do not tamper with the water purifier.
-  This appliance does not soften water.
-  Do not use filtered water in aquariums. Tap water, filtered or 
    unfiltered, can be harmful to fish.
-  If an instruction is given from the authorities that mains water
    must be boiled, then the filtered water by this device must also
    be boiled. When the instruction to boil water is no longer in 
    force, the entire device must be thoroughly cleaned, and filter
    replaced. For some groups of people (e.g. those with impaired
    immunity and babies), it is recommended that tap water should
    be boiled, which also applies to the filtered water by this device.
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5.  Trouble shooting

Fault

Water leaks around 
the attachment nut.

The device is not 
installed properly.

Adaptors are damaged 
or connected seal 
rings were damaged.

Water pressure 
exceeds the speci�c 
range.

Please turn down the 
water pressure.

Please contact 
after-sales service.

Re-install the device 
according to the 
chapter 2.

Possible causes Solutions

Flow rate of the tap 
water is low.

Pre-�lter may be 
clogged.

The faucet is not 
completely turned on.

Please ensure the 
faucet is turned on 
completely.

Please clean the 
pre-�lter With a 
toothbrush.

Water leaks from 
the water outlet.

The device is damaged. Please contact 
after-sales service.

Water leaks around
the connection with
the faucet.

The selected adaptor is
not suitable for the 
faucet.

The device is not 
installed properly.

Re-install the device 
according to the 
chapter 2.

Reselect the suitable 
adaptor.
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This product includes a two-year warranty from the date of 
purchase. If you need more information, please visit: 
www.philips.com/welcome.

Within two years from the date of purchase, you will receive free 
warranty service for any damage caused by the manufacturing 
process or components under normal operation confirmed by our 
maintenance service.

The warranty service does not include frequent replaced consumable 
components (water purifier filter, pitcher filter, granular activated 
carbon, ion exchange resin, hollow fiber membrane, etc.), auxiliary 
devices, transportation fee and door-to-door service.

Please show the proof of purchase to the service personnel during 
maintenance.

You cannot receive free warranty service under the following 
conditions:
1.  Damage by improper operation, such as improper components 
     connection, improper installation, deprived of manual use, 
     mis-operation.

6.  Guarantee & Service

Bad �ltration 
performance

The �lter has expired.

Seal rings are broken 
which cause the �ltered
water and un�ltered 
water mix together.

Please contact 
after-sales service.

Please replace the �lter.
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2.  Negligence and damage because of transportation or other 
     accident.
3.  Maintenance and modification without approval.
4.  Other damage caused by force majeure 
     (such as natural disaster, abnormal voltage, etc.).
5.  Damage caused by general use outside home 
     (e.g. industrial and commercial use).
6.  Aging, wearing and tearing caused by normal operation of the 
     product without affecting normal operation of the product.

This statement serves as a publicity for free maintenance within 
the specified time limit and conditions, and does not limit the 
legal rights of consumers.

Device 1x

Optional adaptors 1x

User manual 1x

7.  Packing list

Quick Start Guide 1x
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8.  Product speci�cation

Product name

Model number

Filter media

Water �ow rate 1.6 litres/minute

Hollow �ber membrane, 
activated carbon �ber

AWP3753

Philips on-tap �lter

Minimum water pressure 0.15~0.35 MPa

Lead �ltration capacity
(based on JIS S 3201)

Replacement �lter cartridge

Dimension

Weight 200g, (222g when �lled with water)

122.5 (W) *71.9 (D) *111.5 (H)mm

AWP315

1200L �ltration capacity 
(80% removal)

Please keep this user manual for future reference.
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2.  Cài đặt và sử dụng

- Vòi phải có đường kính 15mm-24mm.
- Trước khi cài đặt on-tap vào vòi, bộ điều hợp phù hợp nên được 
  chọn trước.
- Bộ điều hợp cho phép thiết bị này được gắn vào hầu hết các vòi, 
  ngoại trừ:
· vòi có đường kính nhỏ hơn 15mm hoặc hơn 24mm
· vòi có vòi sen
· vòi có cửa ra hình chữ nhật hoặc hình bầu dục
· vòi có đầu cảm biến

Cài đặt

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Dựa trên các bộ điều hợp khác nhau, vui lòng tham khảo phương 
pháp cài đặt khác nhau.

1.  Giới thiệu sản phẩm
Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips! Bộ lọc tại vòi Philips 
là một bộ lọc nước nhỏ gọn và dễ lắp đặt, giúp giảm chì, clo, CAT và 
VOC hòa tan và lọc các hạt xuống còn 0,1 micron bao gồm độ đục và 
microplastic, và tới 99,99% vi khuẩn với hệ thống lọc bốn giai đoạn. 
Nước ngon và tốt cho sức khỏe ngay từ vòi của Philips.

Cài đặt bộ điều hợp loại A
Áp dụng cho vòi với thiết bị sục khí (chủ đề bên ngoài)
(1)  Tháo nắp máy sục khí ban đầu và vòng đệm kín 
      nếu có từ vòi.
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Cài đặt bộ chuyển đổi loại C
Áp dụng cho vòi khác A hoặc B có đường kính 15mm-21mm.
(Vui lòng chuẩn bị trước một tuốc nơ vít có rãnh trước khi cài đặt bộ 
chuyển đổi loại C)
(1)  Vòng đệm bên trong và bên ngoài của loại thích 
      ứng loại C có cần thiết hay không phụ thuộc vào 
      kích thước của đầu ra của vòi.

Cài đặt bộ điều hợp loại B
Áp dụng cho vòi có thiết bị sục khí (ren bên trong)
(1)  Tháo nắp máy sục khí ban đầu khỏi vòi.

(2)  Lấy bộ điều hợp gốc ra và vặn bộ điều hợp phù 
      hợp (loại B) vào vòi. Sử dụng cờ lê nhỏ để thắt 
      chặt bộ chuyển đổi.

(2)  Vặn bộ điều hợp phù hợp (loại A) vào vòi.

(3)  Sử dụng cờ lê nhỏ để siết chặt bộ chuyển đổi.
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Cài đặt trên máy
(1)  Rút vỏ hộp lọc.
(2)  Xé màng bảo vệ trên bộ lọc, sau đó đặt nó trở lại nhà.
(3)  Ngược chiều kim đồng hồ tháo đai ốc đính kèm và gắn nó vào 
      vòi, sau đó nhả đai ốc.
(4)  Cài đặt bộ hẹn giờ
       a.  Chỉ mũi tên vào tháng bắt đầu
       b.  Thời điểm thay thế bộ lọc phụ thuộc vào số người dùng và mức
           sử dụng hàng ngày:
       ·   1 người
       ··  2 người
       ··· 3 người
   Tháng mà bộ lọc nên được thay thế

Lưu ý
Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy chọn chế độ chưa lọc và để nước chảy 
trong 5 giây. Sau đó chuyển sang chế độ đã lọc và để nước chảy qua
bộ lọc trong 3 phút.

(2)  Siết chặt bộ chuyển đổi loại B bằng bộ chuyển 
      đổi loại C.

(3)  Điều chỉnh và vặn bộ chuyển đổi kết hợp vào vòi.
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Sử dụng hàng ngày
Nhấn nút PUSH để chuyển giữa chế độ được lọc và chưa được lọc.

3.  Bảo trì

- Đối với việc sử dụng hàng ngày: trích xuất nước chưa lọc trong 5 
  giây trước khi chuyển sang cài đặt đã lọc trên bộ lọc để tránh bộ 
  lọc bị tắc và trích xuất nước đã lọc trong 5 giây trước khi sử dụng.
- Chưa sử dụng hơn 2 ngày: chiết nước lọc trong 20 giây trước khi 
  sử dụng.
- Chưa sử dụng hơn 2 tuần: chiết nước lọc trong 3 phút trước khi sử 
  dụng. Nếu có mùi trong nhà lọc, vui lòng thay đổi hộp lọc

Bảo trì hàng ngày

(1)  Khi nào cần thay thế:
      Dựa trên giả định sử dụng hàng ngày, bộ lọc nên được thay thế:
      ·  Cứ sau 6-7 tháng cho 1 người
      ·  Cứ sau 4-5 tháng cho 2 người
      ·  2-3 tháng một lần cho 3 người

Thay thế bộ lọc

- Chế độ luồng được lọc
Nhấn nút PUSH lần nữa để chọn     chế độ

Luôn sử dụng nước lạnh (5-38oC) cho chế độ được lọc. Nếu 
không thiết bị sẽ bị hỏng.

- Chế độ luồng không được lọc
Nhấn nút PUSH để chọn    chế độ
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Ghi chú

Tuổi thọ thực tế của hộp lọc phụ thuộc vào chất lượng nước máy 
và sử dụng hàng ngày. Nếu tốc độ dòng chảy thấp hơn đáng kể 
được quan sát, vui lòng thay thế hộp lọc.

4.  Đề phòng

- Luôn sử dụng nước máy thành phố làm nguồn nước. Không sử dụng
  với nước không an toàn về mặt vi sinh hoặc không rõ chất lượng 
  mà không được khử trùng đầy đủ trước hoặc sau thiết bị.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em và những người bị giảm
  khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm
  và kiến   thức nếu chúng được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan 
  đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy 
  hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Làm sạch và 
  bảo trì người dùng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi chúng
  được giám sát.

Cảnh báo

(2)  Các bước thay thế
       A. Tắt vòi
       B. Bộ lọc tháo ngược chiều kim đồng hồ
       C. Xé màng bảo vệ của bộ lọc mới và sau 
           đó đặt nó vào hộp chứa bộ lọc và vặn 
           ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi 
           nó bị khóa.
       D. Đặt bộ ghi chú thời gian được chỉ đến 
           tháng khi bộ lọc được thay thế.
       E. Bật vòi và sau đó trích xuất nước chưa lọc trong 5 giây, sau 
           đó chạy ở cài đặt Bộ lọc đã lọc để trích xuất nước máy đã lọc 
           trong 3 phút trước khi sử dụng.
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- Không cài đặt thiết bị này trên đường cấp nước có áp suất nước 
  vượt quá 0,35 MPa. Nếu áp lực nước đầu vào vượt quá 0,35 MPa,
  phải lắp đặt van xả (mua riêng).
- Nhiệt độ nước cho chế độ lọc phải nằm trong khoảng 5-38 ° C. 
  Nếu nhiệt độ nước đầu vào vượt quá 38 ° C, bộ lọc sẽ bị hỏng. 
  Nếu nhiệt độ nước đầu vào thấp hơn 5 ° C, nó có thể gây ra đóng
  băng và rò rỉ nước.
- Không đảo ngược thứ tự cài đặt.
- Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng trong nước.

- Chỉ sử dụng thiết bị để lọc nước đạt tiêu chuẩn nước uống.
- Hệ thống và cài đặt phải tuân thủ các quy định hiện hành và địa 
  phương.
- Việc ngăn chặn hoặc các chất khác được loại bỏ hoặc giảm bằng 
  máy lọc nước này không nhất thiết phải có trong tất cả nước người 
  dùng.
- Để có hiệu suất tốt nhất, vui lòng thay đổi hộp lọc của bạn dựa trên 
  thời gian thay thế bộ lọc được đề cập trong chương 5.
- Không chặn cửa xả nước đã lọc hoặc kết nối các thiết bị khác với nó.
- Giữ máy lọc nước tránh nhiệt để tránh biến dạng hoặc vỡ.
- Không làm xáo trộn máy lọc nước.
- Thiết bị này không làm mềm nước.
- Không sử dụng nước lọc trong bể cá. Nước máy, được lọc hoặc 
  không được lọc, có thể gây hại cho cá.
- Nếu một hướng dẫn được đưa ra từ các cơ quan chức năng rằng 
  nước chính phải được đun sôi, thì nước lọc bằng thiết bị này cũng
  phải được đun sôi. Khi hướng dẫn đun sôi nước không còn hiệu lực,
  toàn bộ thiết bị phải được làm sạch hoàn toàn và thay thế bộ lọc.
  Đối với một số nhóm người (ví dụ: những người có khả năng miễn
  dịch và trẻ sơ sinh bị suy giảm), nên đun sôi nước máy, cũng áp 
  dụng cho nước lọc bằng thiết bị này.

Thận trọng
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5.  Khắc phục sự cố

Lỗi

Nước rò rỉ xung 
quanh đai ốc đính 
kèm.

Tốc độ dòng chảy 
của nước máy chậm

Rò rỉ nước từ cửa xả 
nước

Thiết bị bị hỏng Vui lòng liên hệ dịch vụ 
hậu mãi.

On-tap không được cài 
đặt đúng cách.

Bộ điều hợp bị hư hỏng 
hoặc kết nối vòng bị 
hỏng.
Áp lực nước vượt quá 
phạm vi cho phép.

Bộ tiền lọc có thể bị 
nghẽn

On-tap không hoàn 
toàn bật.

Hãy đảm bảo on-tap là 
hoàn toàn được mở.

Vui lòng làm sạch bộ 
tiền lọc bằng bàn chải 
đánh răng.

Hãy giảm áp lực nước.

Vui lòng liên hệ dịch 
vụ hậu mãi.

Cài đặt lại on-tap theo 
chương 2.

Nguyên nhân Giải pháp

Nước rò rỉ xung q
uanh kết nối với vòi.

Bộ chuyển đổi tự chọn 
không phù hợp với vòi.

On-tap không được cài 
đặt đúng cách.

Cài đặt lại on-tap theo 
chương 2.

Chọn lại bộ chuyển đổi 
phù hợp.

Hiệu suất lọc kém

Tuổi thọ của bộ lọc đã 
hết hạn

Vòng đệm bị vỡ gây ra 
nước lọc và nước không 
lọc được trộn lẫn với 
nhau

Vui lòng liên hệ dịch 
vụ hậu mãi.

Hãy thay thế các bộ lọc.
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Sản phẩm này bao gồm bảo hành hai năm kể từ ngày mua. Nếu bạn 
cần thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.philips.com/welcome.

Trong vòng hai năm kể từ ngày mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo 
hành miễn phí cho bất kỳ thiệt hại nào do quy trình sản xuất hoặc 
các bộ phận trong hoạt động bình thường được xác nhận bởi dịch vụ 
bảo trì của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các bộ phận tiêu hao được thay thế 
thường xuyên (bộ lọc nước, bình lọc, than hoạt tính dạng hạt, nhựa 
trao đổi ion, màng fiber rỗng, v.v.), thiết bị phụ trợ, phí vận chuyển 
và cửa đến dịch vụ ngoài trời.

Vui lòng đưa ra bằng chứng mua hàng cho nhân viên dịch vụ trong 
quá trình bảo trì.

Bạn không thể nhận dịch vụ bảo hành miễn phí trong các điều kiện sau:
1. Hư hỏng do vận hành không đúng cách, chẳng hạn như kết nối linh 
    kiện không đúng cách, lắp đặt không đúng cách, không sử dụng 
    thủ công, vận hành sai.
2. Tiêu cực và thiệt hại vì vận chuyển hoặc tai nạn khác.
3. Bảo trì và sửa đổi mà không được phê duyệt.
4. Các thiệt hại khác do bất khả kháng 
    (như thiên tai, điện áp bất thường, v.v.).
5. Thiệt hại do sử dụng chung bên ngoài nhà 
    (ví dụ: sử dụng công nghiệp và thương mại).
6. Lão hóa, hao mòn do hoạt động bình thường của sản phẩm mà 
    không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sản phẩm.

6.  Bảo hành & Dịch vụ
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Tuyên bố này phục vụ như một công khai để bảo trì miễn phí trong 
thời hạn và điều kiện quy định, và không giới hạn các quyền hợp 
pháp của người tiêu dùng.

Thiết bị 1x

Bộ điều hợp tùy chọn 1x

Hướng dẫn sử dụng 1x

7.  Danh sách đóng gói

Hướng dẫn nhanh 1x
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8.  Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Phương thức lọc

Tốc độ dòng nước

Áp lực nước tối thiểu 0.15~0.35 MPa

Khả năng lọc chì
(Dựa trên JISS 3201)

Hộp lọc thay thế

Kích thước

Trọng lượng 200g, (222g khi đầy nước)

122.5 (W) *71.9 (D) *111.5 (H)mm

AWP315

1200L chì hòa tan (loại bỏ 80%)

1.6 lít / phút

Màng lọc rỗng, lọc than hoạt tính

AWP3753

Bộ lọc trên máy Philips

Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.
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