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SAFETY INFORMATION

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this 
apparatus. Always disconnect power before relamping or servicing. If the bulb is damaged, it needs to be 
replaced. 

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines

General Safety 
• Only use your air purifier as described in this manual.
• Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The purifier will not filter air, and may overheat, 

causing a fire hazard.
• Do not use your air purifier outdoors.
• Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. Never place in water or liquid.
• Do not use in excessively humid areas.
• Keep your air purifier away from heat sources.
• Do not use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial 

oil are present.
• Keep 5 ft / 1.5 m away from where oxygen is being administered.
• Supervise children when they are near the air purifier.
• Do not place anything into any opening on the air purifier.
• Do not sit on or place heavy objects on the air purifier.
• Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major 

temperature changes or underneath air conditioners.
• Always unplug your air purifier before servicing (such as changing the filter).
•  Do not use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do 

not try to repair it yourself.
• WARNING: Do not use this air purifier with solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
• Not for commercial use. Household use only.

Power and Cord
• Keep air purifier near the outlet it is plugged into.
• Never place the cord near any heat source.
• Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering. Do not place the cord under furniture or 

appliances.
• Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above 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 appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified 

persons in order to avoid a hazard.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
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KNOW YOUR PURIFIER
Welcome using our air purifier. 
Before use, please read this manual carefully to operate the product correctly.
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1. Touch-Control Panel
2. Air Outlet
3. Body
4. Dust sensor

5. Air Inlet
6. H13 True HEPA 4-stage Filter
7. Base Cover
8. UV bulb
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BEFORE FIRST USE

Don’t start the air purifier until you remove the plastic packaging from the filter.

Step-1:  Put the appliance upside down on a soft cloth to void scratching, Grasp the handle of the base cover 
with your hand, pull it out firmly, and remove it.

Step-2:  Take out the new filter and remove the plastic packaging.

Important Notice:
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Step-3: Place the unpacked filter correctly back into the air purifier.

Step-4: Align the base cover to the air purifier, be sure it’s closed tightly.
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CONTROL PANEL: TOUCH PAD

Lock

On/Off

Sleep
mode

Auto
mode

Speed

UV-C

Timer

Filter
Reset

AO
Light

1. Plug and turn on the machine
All lights will be ON for 1 second and you hear a beep, all lights then stay OFF.

2. On / Off button
Press  button, Speed at level 1 (Low).

3. Fan speed adjustment
The fan speed light indicates at which fan speed the appliance is operating. Press Speed button    to adjust 
fan speed level, 1~3 refers to Low, Medium, High level.

4. Auto mode
Auto mode, the fan speed will be automatically adjusted according to AQL level as below:

AQ Color Blue Orange Red

Speed mode 1 (Low) 2 (Medium) 3 (High)

AQ level Good Moderate Poor

  NOTE:   The sensor only detects the airborne particles. Air quality color displayed by this machine only 
for reference.

4. Sleep Mode
When you use the appliance in Sleep Mode, it works very quietly. All the buttons (If filter life expiration reminder) 
will be at half brightness.
Press any other buttons (except  and  buttons) to exit the sleep mode.

5. UV Lamp
The UV technology kills germs, viruses, and bacterial by penetrating its DNA, resulting in the microorganism’s 
death or the inability to reproduce. Press  button to turn the UV technology on. The UV indicator will glow.
Press  button again to turn the UV technology off.
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6. Timer settings
You can set a timer for 2, 4, 8 hours.
1. Press  repeatedly to select a time. The timer will start automatically.

 NOTE:  The timer indicators will light up when active.

2. Once the timer has finished, the air purifier will power off.
3. To cancel a timer, press  until all timer indicators are off.

 NOTE:  You can change the fan speed at any time while the timer is on.

If the appliance operates in a humid environment, the lifetime of the HEPA filter will be reduced.

7. Keylock mode
1.  Press  button 3 seconds to activate Keylock mode. All buttons are locked at this mode; If there are small 

children around, we suggest using this mode.
2. To cancel the keylock mode, just press and hold  button for 3 seconds.

8. Filter replacement light
When indicator  lights, it means that you should check the filter if it need to be cleaned or replaced.

 NOTE:   The filter’s lifetime is based on the air quality in your house and usage. 
Using the appliance in a humid environment will reduce the lifetime of the filter.

9. Memory Function
While the air purifier is plugged in, it will remember its previous fan speed setting.

 NOTE: • The environment in which the air purifier being used may also extend or shorten the 
lifetime of the the air filter. Using your air purifier in an environment of relatively high 
pollution may mean changing the air filter more often.

• If the air pollution in your environment is very high, there is a possibility that the filters 
may not be completely effective and may need to bereplaced before lights up.

• Remember to reset the air purifier after changing the air filter.

FILTER REPLACEMENT & CLEAN

1. Filter Replacement
When Should I Replace the Filter?
It is recommended to change the air filter every 6–8 months. However, you may need to change your filter 
sooner or later depending on how often you use your air purifier. It is important to watch out for the following 
signs of expired filter:

• Increased operating noise
• Increased operating noise
• Decreased airflow
• Clogged filter
• Increased presence of odors

How to replace the Filter?

1. Switch off the appliance and unplug it. (a)
(a) 
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7.  Put the plug in the 
socket and switch on 
the appliance again.  (g) 

8. Reset Filter’s lifetime. 
The filter lifetime should be reset if  lights up. After replacing the 
new filter, you will need to reset filter lifetime. 
1). Plug in the air purifier and turn it on.
2). Press and hold  for 3 seconds.
3). The light   will turn off, indicating that the reset is complete.

3. Remove the old filter. (c) 4.  Remove the packaging 
material of the new filter. (d)

5.  Put the new filter back into 
the appliance. (e)

2.  Put the appliance upside down on a soft cloth to void scratching. 
Grasp the handle of the base cover with your hand, pull it out firmly, and remove it.  (b)

6.  Align the base cover to 
the air purifier, be sure 
it’s closed tightly. (f)

(g) 

(h) 

(c) (d) (e) 

(b) 

(f) 

3 sec.



9

ENG

Forced filter replacement

2. Keep Filter Clean

When using the air purifier in an environment of heavy pollution, the lifespan of the air filter may be 
significantly reduced. You can change the filters even if  does not light up. Follow the steps below to 
perform a hard reset.

1. Replace the air filters as mentioned in the Filter Replacement section. 

2. Plug in the air purifier and keep in working mode.

3. Press and hold  for 3 seconds, after hearing the buzzer “Ding”, the  indicator will flash 3 times and 
then turn off. The reset is finished.

To keep your purifier working with more efficiency and lifetime, clean the filter (pre-filter side only) every 2 
weeks with the instruction below:

1. Clean out any dust, hair, or furs remain on the pre-filter by using the vacuum hose.

2. Clean out any dust, hair, or furs remain on the bottom cover by using the vacuum hose.

3. DO NOT wash the filter with any water or liquid.
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REPLACING THE UV BULB
The UV bulb is designed to last for approximately 5000 hours of use. The UV-C   indicator on the control 
panel will flash RED when you use UV exceed 5000 hrs.

CAUTION:  Do not operate the air purifier without the protective UV bulb cover.

 NOTE:  The air purifier will continue to operate without UV function when the UV bulb burns out.

 NOTE: The UV life bar indicates
the life phase of your UV lamp.

1.  Unplug the air 
purifier and remove 
the filter. (a)

(a)

2.  Remove the cover 
to expose the UV 
bulb. (b)

(b)

3.  Gently push from the 
side and pull the UV 
bulb to remove. (c)

(c)

4.  Remove and replace 
the UV bulb. (d)

(d)

5.  Re-install the UV bulb 
cover, filter, and base 
cover. (e)  

(e)

6.  Put the plug in 
the wall socket 
and switch on the 
appliance again.  (f)

(f)

7.  Press and hold the 
 button for 

3 seconds, after 
hearing the buzzer 
“Ding”, the UV 
indicator will flash 
3 times and then 
turn off. The reset is 
finished.  (g)

(g)

3 sec.

WARNING: The UV bulb contains mercury (Hg).
WARNING:  Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this 

apparatus.
CAUTION: Unplug the power cord before servicing or replacing the UV bulb.

 NOTE:   You can replace the UV bulb 
ahead of time and reset the 
lifetime, even if the UV-C  indicator 
light does not flash.
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Problem Cause Solution

Air purifier does not 
power on

Unit is not plugged into an 
electrical outlet.

Connect the plug to a powered electrical 
outlet

Outlet is not working properly.
Try plugging the air purifier into a 
different outlet.

Power button has not been 
pressed after plugging in the air 
purifier.

Press  once to turn on the air purifier.

Power cord is damaged.
Immediately discontinue use and contact 
Customer Support.Air purifier is defective or 

malfunctioning.

Air purifier does 
not respond to 
button controls.     

Unit is not plugged into an 
electrical outlet.

Connect the plug to a powered electrical 
outlet.

Air purifier is defective or 
malfunctioning.

Connect the plug to a powered electrical 
outlet.

Air purifier makes an
unusual noise while
operating

Filter is dirty.
Replace the filter as instructed in the  
Filter replacement section.

Filter does not fit properly.
Properly place filter as noted in the 
Before first use and Filter Replacement 
sections.

Foreign object inside the unit.
Immediately discontinue use and contact 
Customer Support. 
DO NOT attempt to open the air purifier.

Filter packaging has not been 
removed.

Remove the filter packaging before use.

Significantly  
reduced airflow

Filter packaging has not been 
removed.

Remove the filter packaging before use.

Fan speed is low. Press  to adjust fan speed.

Filter needs to be replaced.
Replace the filter as instructed in the 
Filter replacement section.

Poor air  
purification quality

Filter needs to be replaced.
Replace the filter as instructed in the 
Filter replacement section.

Air inlet or outlet is blocked.
Remove objects blocking air inlet or 
outlet.

Filter not properly placed in 
housing.

Properly place filter as noted in the 
Before first use and  
Filter Replacement sections.

Filter reset button is
still illuminated after
replacing the air filter.

The air purifier has been reset 
incorrectly.

See the Filter Replacement section on 
how to properly reset the unit.

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 Centre in your country.
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Problem Cause Solution

Air purifier turns on,  
then suddenly turns off

Air purifier is defective or 
malfunctioning.

Immediately discontinue use and contact 
Customer Support. 
DO NOT attempt to open the air purifier.

Air purifier beeps 
repeatedly after being 
powered on or plugged in.

Smart WiFi app user manual can be found at: 
https://tesla.info/wp-content/uploads/pdf/TeslaAir6MaxWiFiapp.pdf
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η άμεση έκθεση των ματιών στο φως που εκπέμπεται από τον λαμπτήρα αυτής της συσκευής μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα ή στα μάτια. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από την εκτέλεση 
επαναφοράς ή συντήρησης. Εάν ο λαμπτήρας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και 
τις επισημάνσεις για την ασφάλεια

Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να αφαιρέσετε το πλαστικό περιτύλιγμα από το φίλτρο. Η συσκευή καθαρισμού 

αέρα δεν φιλτράρει τον αέρα και μπορεί να υπερθερμανθεί, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα σε εξωτερικούς χώρους.
• Φροντίστε η συσκευή καθαρισμού αέρα να μην έρχεται σε επαφή με νερό, βρεγμένα σημεία ή περιοχές με υγρασία. Μη 

βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολική υγρασία.
• Κρατήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα μακριά από πηγές θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εύφλεκτα αέρια, ατμούς, ρινίσματα μετάλλων, αερολύματα (σπρέι) ή 

αναθυμιάσεις από βιομηχανικά έλαια.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 1,5 m από συσκευές χορήγησης οξυγόνου.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν κινούνται κοντά στη συσκευή καθαρισμού αέρα.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε κάποιο από τα ανοίγματα της συσκευής καθαρισμού αέρα.
• Μην κάθεστε ούτε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή καθαρισμού αέρα.
• Διατηρείτε στεγνό το εσωτερικό της συσκευής καθαρισμού αέρα. Προκειμένου να μην υπάρξει συσσώρευση υγρασίας, 

αποφύγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε χώρους όπου συντελούνται σημαντικές αλλαγές θερμοκρασίας ή κάτω από 
κλιματιστικά.

• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή καθαρισμού αέρα πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (όπως η 
αντικατάσταση του φίλτρου).

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα εάν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν το καλώδιο ή το 
φις έχουν φθαρεί. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Ισχύς και καλώδιο
• Φροντίστε η συσκευή καθαρισμού αέρα να βρίσκεται κοντά στην πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένη.
• Το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να βρεθεί κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλί, μοκέτα ή άλλο κάλυμμα. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές.
• Φροντίστε το καλώδιο να μην περνάει από σημεία όπου κυκλοφορούν πολλά άτομα. Περάστε το καλώδιο από σημεία 

όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος πάνω του.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για 
την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης που αναλαμβάνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 

παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 

σέρβις ή άτομα με παρόμοια κατάρτιση, προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΣ 
Καλώς ορίσατε στη χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα. 
Πριν από τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά για τον σωστό χειρισμό του προϊόντος. 

1

5

6

7

2

3

4

8

1. Πίνακας χειρισμού αφής
2. Έξοδος αέρα
3. Κύριο μέρος
4. Αισθητήρας σκόνης
5. Είσοδος αέρα

6. Γνήσιο φίλτρο HEPA H13 4 σταδίων 
7. Κάλυμμα βάσης
8.  Λαμπτήρας υπεριώδους 

ακτινοβολίας
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Don’t start the air purifier until you remove the plastic packaging from the filter.

Step-1:Τοποθετήστε τη συσκευή ανάποδα επάνω σε ένα μαλακό πανί ώστε να μη γρατσουνιστεί. Πιάστε τη λαβή του 
καλύμματος βάσης, τραβήξτε το με δύναμη προς τα έξω και αφαιρέστε το.

Βήμα-2: Βγάλτε το νέο φίλτρο και αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία.

Σημαντική ειδοποίηση: 
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Βήμα-3: Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, τοποθετήστε σωστά το φίλτρο στη συσκευή καθαρισμού αέρα.

Βήμα-4: Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα βάσης με τη συσκευή καθαρισμού αέρα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά 
στη θέση του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ 

Κλείδωμα

On/Off

Λειτουργία ύπνου 

Αυτόματη  
λειτουργία (Auto) 

Ταχύτητα

UV-C

Χρονοδιακόπτης 

Επαναφορά
φίλτρου 

Φωτεινή ένδειξη AQ 

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
Όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν για 1 δευτερόλεπτο και θα ακουστεί ένας ήχος 
μπιπ. Στη συνέχεια, όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα παραμείνουν ΣΒΗΣΤΕΣ. 

2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Πατήστε το κουμπί    , Ταχύτητα στο επίπεδο 1 (Χαμηλή).

3. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
The fan speed light indicates at which fan speed the appliance is operating. Πατήστε το κουμπί ταχύτητας    για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο ταχύτητας του ανεμιστήρα. Τα επίπεδα 1~3 αντιστοιχούν σε  Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό επίπεδο

4. Αυτόματη λειτουργία (Auto)
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το 
επίπεδο του δείκτη AQL (δείκτης ποιότητας αέρα) ως εξής:

Χρώμα AQ Μπλε Πορτοκαλί Κόκκινο

Λειτουργία ταχύτητας 1 (Χαμηλή) 2 (Μεσαία) 3 (Υψηλή)

Επίπεδο AQ Καλό Μέτριο Κακό

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο αισθητήρας ανιχνεύει μόνο τα αερομεταφερόμενα σωματίδια. Το χρώμα ποιότητας του αέρα 
προβάλλεται από αυτή τη συσκευή μόνο για αναφορά.

4. Λειτουργία ύπνου
Όταν είναι η επιλεγμένη η λειτουργία ύπνου, η συσκευή λειτουργεί πολύ αθόρυβα. Όλα τα κουμπιά (εάν η υπενθύμιση 
εξάντλησης της διάρκειας ζωής φίλτρου είναι ενεργοποιημένη) θα είναι αναμμένα με μισή φωτεινότητα.
Πατήστε οποιαδήποτε άλλα κουμπιά (εκτός από τα κουμπιά   και  για να βγείτε από τη λειτουργία ύπνου.

5. Λαμπτήρας UV
Η τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας σκοτώνει μικρόβια, ιούς και βακτήρια διεισδύοντας στο DNA τους, με αποτέλεσμα 
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τη θανάτωση του μικροοργανισμού ή την αναστολή της ικανότητας αναπαραγωγής του. Πατήστε το κουμπί  για να 
ενεργοποιήσετε την τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ένδειξη υπεριώδους ακτινοβολίας θα ανάψει.
Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας.

6. Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη
Οι διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης είναι 2, 4 ή 8 ώρες.
1. Πατήστε το  επανειλημμένα για να επιλέξετε μια ώρα. Ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις ανάβουν, όταν η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποιείται.

2.  Μόλις παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στον χρονοδιακόπτη, η συσκευή καθαρισμού αέρα θα 
απενεργοποιηθεί.

3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το  μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδείξεις χρονοδιακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανά πάσα στιγμή ενώ εκτελείται η λειτουργία 
χρονοδιακόπτη.

Η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με υγρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου HEPA.

7. Λειτουργία κλειδώματος κουμπιών
1. Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος κουμπιών. Όλα τα κουμπιά 
κλειδώνονται όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. Εάν υπάρχουν μικρά παιδιά στον χώρο, σας συνιστούμε τη χρήση 
αυτού του κουμπιού.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος κουμπιών, απλά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί   για 3 δευτερόλεπτα.

8. Φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου
Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη  αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξετε εάν το φίλτρο χρειάζεται να καθαριστεί ή να 
αντικατασταθεί.

 NOTE:   Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα αέρα του σπιτιού σας και τον 
χρόνο χρήσης. Η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με υγρασία θα μειώσει τη διάρκεια 
ζωής του φίλτρου.

9. Λειτουργία μνήμης
Όταν η συσκευή καθαρισμού αέρα παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, θα θυμάται την προηγούμενη ρύθμιση ταχύτητας 
του ανεμιστήρα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Αντικατάσταση φίλτρου
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το φίλτρο;
Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα κάθε 6-8 μήνες. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το 
φίλτρο σας νωρίτερα ή αργότερα ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής καθαρισμού αέρα. Είναι σημαντικό να 
προσέξετε τις παρακάτω ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει εξαντληθεί:

• Αυξημένος θόρυβος λειτουργίας
• Αυξημένος θόρυβος λειτουργίας
• Μειωμένη ροή αέρα
• Φραγμένο φίλτρο
• Αυξημένη εκπομπή οσμών
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3. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο. (γ) 4.  Αφαιρέστε το υλικό της 
συσκευασίας από το νέο φίλτρο. (δ)

5.  Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στη 
συσκευή. (ε)

2.  Ακουμπήστε τη συσκευή ανάποδα πάνω σε ένα μαλακό πανί για να μην την γρατσουνίσετε. 
Πιάστε τη λαβή του καλύμματος βάσης με το χέρι σας, τραβήξτε το σταθερά προς τα έξω και αφαιρέστε το. (β)

(γ) (δ) (ε) 

(β)

 NOTE: • Το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή καθαρισμού αέρα μπορεί επίσης να 
παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου αέρα. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
καθαρισμού αέρα σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα ρύπανσης, 
ενδέχεται να πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα πιο συχνά.

• Εάν η ατμοσφαιρική ρύπανση στο περιβάλλον σας είναι πολύ υψηλή, τα φίλτρα ενδέχεται να 
μην είναι απόλυτα αποτελεσματικά και μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν πριν ανάψει η 
ένδειξη.

• Θυμηθείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής καθαρισμού αέρα μετά την 
αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

Πώς να αντικαταστήσετε το φίλτρο

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. (α)
(α)



20

GR

7.  Συνδέστε το φις στην 
πρίζα και ενεργοποιήστε 
ξανά τη συσκευή. (ζ)

8. Μηδενίστε τον μετρητή διάρκειας ζωής φίλτρου. 
Ο μετρητής της διάρκειας ζωής του φίλτρου θα πρέπει να μηδενιστεί εάν 
ανάψει η ένδειξη  Μετά την τοποθέτηση του νέου φίλτρου, θα πρέπει να 
μηδενίσετε τον μετρητή της διάρκειας ζωής του φίλτρου.
1). Συνδέστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και ενεργοποιήστε την.
2). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί   για 3 δευτερόλεπτα.
3). Η φωτεινή ένδειξη   θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι ο μηδενισμός 
ολοκληρώθηκε. 

6.  Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα 
βάσης με τη συσκευή 
καθαρισμού αέρα και 
βεβαιωθείτε ότι έχει 
ασφαλίσει σωστά στη θέση 
του. (στ)

(ζ) 

(h) 

(στ)

3 sec.

Αναγκαστική αντικατάσταση φίλτρου

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα σε περιβάλλον αυξημένης ρύπανσης, η διάρκεια ζωής του φίλτρου 
αέρα ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Μπορείτε να αλλάξετε τα φίλτρα ακόμα και αν η ένδειξη  δεν ανάψει. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά μέσω υλικού.

1. Αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα όπως περιγράφεται στην ενότητα Αντικατάσταση φίλτρου.

2. Συνδέστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα στην πρίζα και διατηρήστε την σε κατάσταση λειτουργίας.

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε τον προειδοποιητικό ήχο 

κουδουνίσματος, η φωτεινή ένδειξη  θα αναβοσβήσει 3 φορές και στη συνέχεια θα σβήσει. Ο μηδενισμός 
ολοκληρώθηκε.

2. Καθαρισμός φίλτρου
Προκειμένου η συσκευή καθαρισμού αέρα να συνεχίζει να λειτουργεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η 
διάρκεια ζωής της να παραταθεί, φροντίστε να καθαρίζετε το φίλτρο (μόνο πλευρά προφίλτρου) κάθε 2 εβδομάδες 
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν σκόνη, τρίχες ή χνούδια που έχουν συσσωρευτεί στο προφίλτρο.

2. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν σκόνη, τρίχες ή χνούδια που έχουν συσσωρευτεί στο κάλυμμα βάσης.

3. ΜΗΝ πλένετε το φίλτρο με νερό ή άλλο υγρό.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι περίπου 5000 ώρες χρήσης. Η ένδειξη UV-C   

 στον πίνακα χειρισμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα όταν η χρήση του λαμπτήρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας υπερβεί τις 5000 ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα του λαμπτήρα 
υπεριώδους ακτινοβολίας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η συσκευή καθαρισμού αέρα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί χωρίς τη λειτουργία UV μόλις ο 
λαμπτήρας UV καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπάρα ζωής του λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας υποδεικνύει το 
ποσοστό της συμπληρωμένης διάρκειας ζωής του λαμπτήρα.

1.  Αποσυνδέστε τη 
συσκευή καθαρισμού 
αέρα από την πρίζα και 
αφαιρέστε το φίλτρο. 
(α) (α)

2.  Αφαιρέστε το κάλυμμα 
για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στον 
λαμπτήρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας. (β) (β)

3.  Σπρώξτε τον 
απαλά από το πλάι 
και τραβήξτε τον 
λαμπτήρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας για να τον 
αφαιρέσετε. (γ)

(γ )

4.  Αφαιρέστε και 
αντικαταστήστε τον 
λαμπτήρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας. (δ)

(d)

5.  Τοποθετήστε 
ξανά το κάλυμμα 
του λαμπτήρα 
υπεριώδους 
ακτινοβολίας και το 
κάλυμμα βάσης. (ε)  

(ε)

6.  Συνδέστε το φις 
στην πρίζα και 
ενεργοποιήστε ξανά τη 
συσκευή. (στ)

(στ)

7.  Πατήστε και κρατήστε  
 πατημένο το 

κουμπί για 3 δευτερόλε-
πτα. Αφού ακούσετε 
τον προειδοποιητικό 
ήχο κουδουνίσματος, η 
φωτεινή ένδειξη υπερι-
ώδους ακτινοβολίας θα 
αναβοσβήσει 3 φορές 
και στη συνέχεια θα 
σβήσει. Ο μηδενισμός 
ολοκληρώθηκε. (ζ)

(ζ)

3 sec.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Ο λαμπτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας περιέχει υδράργυρο (Hg).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:   Η άμεση έκθεση των ματιών στο φως που εκπέμπεται από τον λαμπτήρα αυτής της συσκευής μπορεί 

να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα ή στα μάτια.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή πριν από τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του 
λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον 
λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας 
νωρίτερα και να μηδενίσετε τον 
μετρητή διάρκειας ζωής, ακόμα 
και αν η φωτεινή ένδειξη UV-C δεν 
αναβοσβήνει.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η συσκευή καθαρισμού αέρα 
δεν ενεργοποιείται.

Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε 
πηγή ηλεκτρικής ισχύος.

Συνδέστε το φις σε μια πηγή ηλεκτρικής 
ισχύος

Η πηγή ηλεκτρικής ισχύος δεν 
λειτουργεί σωστά.

Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή 
καθαρισμού αέρα σε διαφορετική πηγή.

Ο διακόπτης ισχύος δεν έχει πατηθεί 
μετά τη σύνδεση της συσκευής 
καθαρισμού αέρα στην πηγή 
τροφοδοσίας.

Πατήστε το κουμπί   μία φορά για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού 
αέρα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
φθαρμένο.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση και 
επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.Η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι 

ελαττωματική ή δεν λειτουργεί 
σωστά.

Η συσκευή καθαρισμού 
αέρα δεν ανταποκρίνεται 
στο πάτημα των κουμπιών 
χειρισμού.

Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε 
πηγή ηλεκτρικής ισχύος.

Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.

Η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι 
ελαττωματική ή δεν λειτουργεί 
σωστά.

Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.

Η συσκευή καθαρισμού αέρα 
εκπέμπει έναν ασυνήθιστο 
θόρυβο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.

Το φίλτρο είναι βρώμικο.
Αντικαταστήστε το φίλτρο όπως περιγράφεται 
στην Ενότητα Αντικατάσταση φίλτρου.

Ενότητα Αντικατάσταση φίλτρου.
Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο όπως 
περιγράφεται στις ενότητες Πριν από την 
πρώτη χρήση και Αντικατάσταση φίλτρου.

Υπάρχει ξένο αντικείμενο στο 
εσωτερικό της μονάδας.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση και 
επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή 
καθαρισμού αέρα.

Η συσκευασία φίλτρου δεν έχει 
αφαιρεθεί.

Αφαιρέστε τη συσκευασία φίλτρου πριν από 
τη χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση αυτής 
της συσκευής. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω, 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της εταιρείας μας στη χώρα σας.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση

Σημαντικά μειωμένη 
ροή αέρα

Η συσκευασία φίλτρου δεν έχει 
αφαιρεθεί.

Αφαιρέστε τη συσκευασία φίλτρου πριν από 
τη χρήση.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι 
χαμηλή.

Πατήστε το κουμπί    για να ρυθμίσετε την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.
Αντικαταστήστε το φίλτρο όπως περιγράφεται 
στην Ενότητα Αντικατάσταση φίλτρου.

Κακή ποιότητα 
καθαρισμού αέρα

Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.
Αντικαταστήστε το φίλτρο όπως περιγράφεται 
στην Ενότητα Αντικατάσταση φίλτρου.

Η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι 
φραγμένη.

Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που 
μπλοκάρουν την είσοδο ή την έξοδο αέρα.

Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο περίβλημα.

Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο όπως 
περιγράφεται στις
ενότητες Πριν από την πρώτη χρήση και
Αντικατάσταση φίλτρου.

Το κουμπί επαναφοράς 
φίλτρου παραμένει αναμμένο 
μετά την αντικατάσταση του 
φίλτρου αέρα.

Η επαναφορά ρυθμίσεων της 
συσκευής καθαρισμού αέρα δεν έχει 
γίνει σωστά.

Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση 
φίλτρου για πληροφορίες σχετικά με τη 
σωστή επαναφορά ρυθμίσεων της μονάδας.

Η συσκευή καθαρισμού 
αέρα ενεργοποιείται και στη 
συνέχεια απενεργοποιείται 
ξαφνικά

Η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι 
ελαττωματική ή δεν λειτουργεί 
σωστά.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση και 
επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή 
καθαρισμού αέρα.

Η συσκευή καθαρισμού 
αέρα εκπέμπει ένα 
επαναλαμβανόμενο ηχητικό 
σήμα μετά την ενεργοποίηση 
ή τη σύνδεσή της στην πρίζα.

Το εγχειρίδιο χρήστη της εφαρμογής Smart WiFi βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://tesla.mfo/wp-content/uploads/pdf/TeslaAir6MaxWiFiapp.pdf
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