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Σας ευχαριστούμε για την επιλογής σας στον καθαριστή αέρα 
TOYOTOMI.
Για τη σωστή χρήση της συσκευής παρακαλούμε διαβάστε το εγ-
χειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την λειτουργία και φυλάξτε το 
παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. 
Αν έχετε χάσει  το εγχειρίδιο χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνή-
στε με τον τοπικό αντιπρόσωπό ή επισκεφτείτε τη σελίδα www.
toyotomi.gr για την ηλεκτρονική έκδοση.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, απα-
ραίτητες για τη σωστή χρήση και συντήρηση της συσκευής. Παρα-
καλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ώστε να εξοικειω-
θείτε με τον τρόπο λειτουργίας της νέας σας συσκευής. 

Thank you for choosing TOYOTOMI Air Purifi er.
For the proper use of your Air Purifi er kindly read this manual carefully 
before use and retain it for future reference. In case you lose this 
manual, please contact the local representative or visit our website 
www.toyotomi.gr for the electronic version.
This user’s manual provides you with useful information, necessary for 
the proper us and maintenance of your new appliance. Please take a 
moment to read this user’s manual to familiarize yourself with how this 
appliance works. 

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την ποιότητα του 
αέρα στον εσωτερικό χώρο. Η συσκευή αυτή μπορεί να μεταφερ-
θεί από δωμάτιο σε δωμάτιο με πολύ μεγάλη ευκολία. 

This appliance is designed to improve the air quality indoors. This 
appliance can be moved from room to room with easiness. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες και τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο 
για αναφορά και περιγραφή. Το προϊόν σας ενδέχεται να διαφέρει από 
τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου.
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ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής 
συλλογής απορριμμάτων).

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευ-
ασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πετα-
χτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να 
παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλω-
ση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προ-
ϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύ-
κλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμη-
ση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες κα-
θαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν.

Πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συ-
σκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. 

Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσε-
κτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Πριν προχωρήσετε σε επισκευή της συσκευής, 
διαβάστε το εγχειρίδιο service. 
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Επεξήγηση συμβόλων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση 
που αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε θά-
νατο ή σοβαρό τραυματισμό.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατά-
σταση που αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει 
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση που 
αν δεν αποφευχθεί μπορεί να οδηγήσει σε ασήμα-
ντο ή μέτριο τραυματισμό.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποδηλώνει σημαντική αλλά όχι σχετική με τραυ-
ματισμό ενημέρωση και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει 
τον κίνδυνο για καταστροφή περιουσίας.  

Λόγοι εξαίρεσης 
Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη αν τραυματισμοί ατόμων 
ή υλικές ζημίες προκληθούν από τις ακόλουθες αιτίες:
1.  Καταστροφή του προϊόντος λόγω κακής χρήσης.
2.  Εναλλαγή, παραμονή ή λειτουργία της συσκευής σε συν-
δυασμό με άλλη συσκευή χωρίς να ακολουθούνται οι οδη-
γίες του εγχειρίδιου του κατασκευαστή.

3.  Όταν το ελάττωμα έχει προκληθεί από απευθείας έκθεση 
του προϊόντος σε διαβρωτικό αέριο ή υγρό.

4.  Λόγω κακής μεταφοράς του προϊόντος.
5.  Λόγω λειτουργίας, επισκευής και παραμονής του προϊό-
ντος χωρίς να ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου.

6.  Αν το πρόβλημα προήλθε από αιτίες που έχουν να κάνουν 
με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.
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7.  Η ζημιά προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή κακή 
χρήση χρήση της συσκευής. 

Εάν απαιτείται συντήρηση ή επισκευή της συσκευής, επικοι-
νωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο 
service.  Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από 
εξουσιοδοτημένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Διαφορε-
τικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή τραυματισμός ή 
θάνατος. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•  Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί, λειτουργεί και αποθη-
κευτεί σε δωμάτιο όπου η επιφάνεια του δαπέδου να είναι 
μεγαλύτερη των 4 m2.

•  Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο όπου δεν 
υπάρχουν πηγές συνεχούς ανάφλεξης. Για παράδειγμα 
ανοικτή φλόγα, μία συσκευή αερίου σε λειτουργία ή μία 
ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης σε λειτουργία.

•  Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά εξαεριζόμενο 
χώρο και όπου το μέγεθος του δωματίου να ανταποκρίνε-
ται στα χαρακτηριστικά της συσκευής. 

•  Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στον χώρο έτσι 
ώστε να αποφευχθεί μηχανική βλάβη. 

•  Μην τοποθετείτε εμπόδια στα ανοίγματα εξαερισμού. 
•  Μην τρυπάτε ή καίτε την συσκευή. 
•  Μη χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους καθαρισμού πέραν 
από αυτούς που συστήνει ο κατασκευαστής. 

•  Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

•  Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή της συσκευής, επι-
κοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Service. Οποιαδήποτε 
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επισκευή πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο και 
αδειούχο τεχνικό μπορεί να είναι επικίνδυνη και σε αυτή 
την περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος. 

•  Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησι-
μοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. 
•  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλι-
κίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωμα-
τικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψης 
εμπειρίας και γνώσης μόνο κατόπιν εποπτείας από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αφού έχουν παρασχε-
θεί οδηγίες σχετικές με την ασφαλή χρήση της συσκευής.  

•  Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
•  Ο καθαρισμός, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν 
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. 

•  Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε μόνοι σας την επι-
σκευή της συσκευής. Η επισκευή της συσκευής μπορεί να 
γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό. Επι-
σκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό μπορεί να είναι 
επικίνδυνη και ακυρώνει την ισχύ της εγγύησης.

•  Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί πρέ-
πει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τε-
χνικό.

•  Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο παροχής ρεύμα-
τος (220VAC 50Hz) με δική του γείωση.

•  Μη συνδέεται άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπορεί να 
υπερφορτωθεί το κύκλωμα και να προκληθεί φωτιά ή ηλε-
κτροπληξία.

•  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται 
πως δεν παίζουν με την συσκευή.
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•  Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί πλήρως όλα τα υλικά 
συσκευασίας από την συσκευή πριν τη χρήση της. Μπορεί 
να προκληθεί τραυματισμός σε αντίθετη περίπτωση.

•  Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την συσκευή ή το 
καλώδιο παροχής ρεύματος μόνοι σας. Μπορεί να προκλη-
θεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

•  ΜΗΝ τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά 
σε συσκευές/πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα και 
επικίνδυνα υλικά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
φωτιά.

•  ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή 
υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, δια-
λυτικό κλπ. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

•  Βεβαιωθείτε πως το φις του καλωδίου παροχής ρεύματος 
έχει τοποθετηθεί σταθερά και σωστά στη πρίζα. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
φωτιά.

•  Μην ξεκινάτε ή τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής 
βάζοντας ή τραβώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος στη 
πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

•  Σε περίπτωση που ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο από τη 
συσκευή ή παρατηρήσετε να βγαίνει καπνός ή ασυνήθιστη 
μυρωδιά, τερματίστε αμέσως τη λειτουργία της και βγάλτε 
το φις από τη πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

•  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πρίζες χαλαρές ή κα-
τεστραμμένες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την ηλεκτροπληξία ή την πρόκληση φωτιάς.

•  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε 
περιβάλλον με υπερβάλλουσα υγρασία. Μπορεί να προκλη-
θεί ηλεκτροπληξία.

•  Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το 
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φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της έτσι ώστε να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•  Μην καθαρίζετε/καταβρέχετε τη συσκευή με νερό ή άλ-
λου είδους υγρό. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή 
και να καταστρέψει την μόνωσή της και να προκληθεί ηλε-
κτροπληξία. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή άλλου εί-
δους υγρό στη συσκευή, βγάλτε αμέσως το φις από τη πρί-
ζα και ενημερώστε το εξουσιοδοτημένο service. Μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία.

•  Για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα, μην ακουμπάτε τα με-
ταλλικά μέρη της συσκευής όταν αφαιρείτε ή επανατοπο-
θετείτε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

•  Μη μπλοκάρετε τις εισόδους/εξόδους αέρα της συσκευής. 
Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή 
ή να μειώσει πολύ την απόδοσή της.

•  Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για να βγάλε-
τε το φις από τη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη-
ξία ή ζημιά.

•  ΠΑΝΤΑ τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής και 
βγάλτε το φις από τη πρίζα όταν πρόκειται να μην την χρη-
σιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον 
τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια και μειώνετε τον κίνδυνο 
ατυχημάτων.

•  Τοποθετήστε την συσκευή σε στέρεο, επίπεδο πάτωμα, 
ικανό να στηρίξει βάρος έως και 50 κιλά. Τοποθέτηση σε 
σημείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές μπορεί 
να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.

•  Βεβαιωθείτε πως οι προδιαγραφές της συσκευής ανταπο-
κρίνονται στον χώρο που θέλετε να καλύψετε. Η χρήση 
συσκευής με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που 
απαιτεί ο χώρος σας, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή απόδοσης ή ζημιά της συ-
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σκευής.
•  Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο που 
χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη απόδοση.

•  Για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια της συσκευής 
κατά τον καθαρισμό της, χρησιμοποιείτε πάντα μαλακό 
πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ήπιο σαπούνι. Μην 
χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής κερί, δια-
λυτικό ή ισχυρά καθαριστικά.

•  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρα-
σία δωματίου είναι χαμηλότερη από 0oC ή υψηλότερη από 
40oC.

•  Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
•  Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σωστά τοπο-
θετημένα τα φίλτρα. Λειτουργία χωρίς σωστή τοποθέτηση 
των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

•  Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα. Το προ-φίλτρο μπορείτε να 
το καθαρίστε με χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό όπο-
τε χρειάζεται. Στεγνώστε το πολύ καλά σε σκιερό μέρος 
πριν το επανατοποθετήστε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το Φίλτρο 
HEPA13/ACTIVE CARBON  ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΤΑΙ.  Μπορείτε να 
το τινάξετε προσεκτικά σε εξωτερικό χώρο ή να το καθαρί-
σετε με ηλεκτρική σκούπα.

•  Μη βυθίζετε και μην την τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε 
νερό ή άλλου είδους υγρό (π.χ. μπανιέρες, πισίνες κλπ.).

•  Ποτέ μη βάζετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα 
στις γρίλιες της συσκευής.

•  Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικεί-
μενα επάνω στη συσκευή.

•  Μην τοποθετείτε πετσέτες ή ρούχα επάνω στη συσκευή.
•  Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους όπως 
για παράδειγμα μέσα σε ντουλάπα καθώς μπορεί να προ-
κληθεί φωτιά.



11 GR

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

•  Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή μπαλαντέζες.
•  Αποφύγετε την απ’ ευθείας έκθεση της συσκευής στον 
ήλιο. 

•  Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα εγχώρια νομοθεσία.

Λειτουργία στον χώρο
•  Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερικούς χώ-
ρους και για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση. 

•  Τοποθετήστε τη συσκευή σε λείο και επίπεδο δάπεδο.
•  Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασίας 
δεν είναι χαμηλότερη των 0oC ή υψηλότερη των 40oC. 

•  Αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 30 – 45 εκατοστών από 
όλες τις πλευρές της συσκευής.

•  Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και άλλα είδους 
ανοίγματα σε εξωτερικούς χώρους για να βελτιστοποιήσε-
τε την λειτουργία της συσκευής. 

•  Κρατάτε τις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής κα-
θαρές και χωρίς εμπόδια.

•  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά στη πισί-
να ή σε χώρους όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες.

•  Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία. 

•  Χρησιμοποιείτε μόνο τα φίλτρα που παρέχει ο κατασκευα-
στής. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί 
η σωστή απόδοση της συσκευής. 

•  Κρατήστε σε κάποια απόσταση τη συσκευή από την τηλεό-
ραση, το ραδιόφωνο ή άλλες συσκευές που μπορεί να προ-
καλέσουν ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή επάνω στο 
χαλί/μοκέτα ή επάνω από οποιοδήποτε αντικείμενο. Σε δια-
φορετική περίπτωση μπορεί να κολλήσει η συσκευή λόγω κά-
ποιου αντικειμένου. 

 

Άνω των 
0oC 
Κάτω των 
40oC

Κάτω 
των 0oC 
Άνω των 
40oC

τουλά
χιστο

ν 30cmτουλάχιστον 30cm



13 GR

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Προφίλτρο υψηλής πυκνότητας

Αποστείρωση αέρα UV

Ιονιστής
LCD Οθόνη

Ενισχυμένο φίλτρο 2 σε 1
Φίλτρο HEPA κατηγορία 13

Φίλτρο Active Carbon
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ
Πριν την τοποθέτηση των φίλτρων βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκε-
ται εκτός λειτουργίας και ότι έχετε βγάλει το φις από τη πρίζα.

1.  Αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης και του 
πίσω καλύμματος 

Πατήστε τα δύο πορτοκαλί πλήκτρα που βρίσκο-
νται στα δύο πλαϊνά της συσκευής και αφαιρέ-
στε πρώτα την πρόσοψη και στη συνέχεια το 
πίσω κάλυμμα. Πρόσοψη είναι η πλευρά που 
βρίσκεται η ψηφιακή οθόνη.  Πατώντας με τα 
δάκτυλα σας παράλληλα τις πορτοκαλί πλαστι-
κές ασφάλειες, όπως δείχνουν τα βέλη και ταυ-
τόχρονα σπρώχνοντας το καπάκι στο πάνω μέ-

ρος της συσκευής προς την πλευρά σας, η πρόσοψη ξεκουμπώνει. Με 
το χέρι σας προσεκτικά τραβάτε παράλληλα όπως δείχνουν τα βέλη το 
επάνω μέρος της πρόσοψης και σπρώχνετε με τα δάκτυλά σας από τη 
μέσα πλευρά από το πλάι προς το κέντρο την πρόσοψη έως ότου ξεκου-
μπώσει καλά. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και για το κάτω μέρος. 
Στη συνέχεια ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και για την αφαίρεση του 
πίσω καλύμματος.  

2. Τοποθέτηση των φίλτρων
Αφαιρέστε το Προφίλτρο από την συσκευή.  Στη 
συνέχεια αφαιρέστε το Ενισχυμένο Φίλτρο 2 σε 1 
HEPA13/Active Carbon, τραβώντας προσεκτικά τα 
δύο γλωσσάκια στο επάνω και το κάτω μέρος του 
φίλτρου. Αφαιρέστε τη διάφανη προστατευτική συ-
σκευασία του φίλτρου.  Τοποθετήστε το Ενισχυμέ-
νο Φίλτρο 2 σε 1 HEPA13/Active Carbon. Η πλευρά 
με το σκούρο χρώμα θα πρέπει να μπει μπροστά 
προς την πλευρά το μοτέρ στο εσωτερικό της συ-
σκευής (εικόνα). 

Τα γλωσσάκια του φίλτρου θα πρέπει να μείνουν στην έξω πλευρά προς 
τα εσάς.
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3. Αφού έχει τοποθετηθεί σωστά το Ενισχυμένο 
Φίλτρο 2 σε 1 HEPA13/Active Carbon, τοποθετήστε 
το προφίλτρο κουμπώνοντας το από κάτω προς τα 
πάνω λυγίζοντας ελαφρά το πάνω μέρος του. Πρώ-
τα τοποθετήστε το προφίλτρο στις κάτω εγκοπές. 
Το μπροστινό μέρος του προφίλτρου έχει 2 αποστά-
τες και στην επάνω πλευρά 2 βέλη  οπού τοποθε-
τούνται στις επάνω εγκοπές της συσκευής.

4. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη. Οδηγήστε 
την πρόσοψη παράλληλα στη θέση της. Τοπο-
θετήσετε προσεκτικά έτσι ώστε τα δοντάκια να 
εφάπτουν στην πάνω και κάτω πλευρά της συ-
σκευής. Ελέγξτε τα πλαϊνά μέρη να έχουν μπει 
σωστά. Κουμπώστε τη στο κέντρο της επάνω 
και της κάτω πλευράς πιέζοντας προσεκτικά τα 
δοντάκια με τους δύο αντίχειρες σας έως ότου 
κουμπώσουν στις αντίστοιχες εσοχές. 

5. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και για το πίσω κάλυμμα. 
6.  Όταν οι προσόψεις κουμπώσουν σωστά στην συσκευή μπροστά και 
πίσω, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Εάν δεν εφαρμόσει σω-
στά η προεξοχή στο κάτω μέρος της πρόσοψης και του πίσω καλύμμα-
τος, στη συσκευή δεν θα λειτουργεί.

7. ΜΗ λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Ψηφιακή Οθόνη

Η ψηφιακή οθόνη στο μπροστινό μέρος του καθαριστή αέρα υποδεικνύ-
ει αυτόματα και με ακρίβεια την ποιότητα του αέρα, μετρώντας το επί-
πεδο σωματιδίων PM2,5 (2,5μm) καθώς και την υγρασία και θερμοκρασία 
του εσωτερικού χώρου.

Καλή Ποιότητα Αέρα: 0 – 80μg/m3 – Χρώμα Πράσινο
Μέτρια Ποιότητα Αέρα: 81 – 150μg/m3 – Χρώμα Μπλε
Κακή Ποιότητα Αέρα: 151  και άνω μg/m3 – Χρώμα Κόκκινο

Μετρήσεις της σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίες:
Για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα ένα δωμάτιο θα πρέπει να 
έχει σχετική υγρασία μεταξύ 45-50 % και θερμοκρασία μεταξύ 20-23οC.

006
26 35
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 

1.  Αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη από το καλώδιο παροχής ρεύματος 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε το κάλυμμα 
από το ειδικό κανάλι από την συσκευή. (Σχήμα 2) Εισάγετε την άκρη 
του καλωδίου στην ειδική υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής 
(Σχήμα 1)

2.  Περάστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το ειδικό κανάλι προκει-
μένου να σταθεροποιείται σωστά η συσκευή χωρίς εμπόδιο και επα-
νατοποθετήστε το κάλυμμα στο ειδικό κανάλι. 

3. Βάλτε το φις στη πρίζα.  
4.  ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την μεταφορά της συσκευής βεβαιωθείτε ότι είναι 

συνδεδεμένο το καλώδιο παροχής ρεύματος στην ειδική υποδοχή.
5.  ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ON/OFF 
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Πατήστε ταυτόχρονα και κρατή-
στε τα πλήκτρα MODE+TIMER 
για να θέσετε σε εφαρμογή τη 
λειτουργία WiFi.

AUTO 
Αυτόματη λει-
τουργία: Κατά 
την Αυτόματη 
λειτουργία η 
σχετική έν-
δειξη  είναι 
αναμμένη. 

Λειτουργία ΥΠΝΟΥ SLEEP: Κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας Ύπνου η σχετική ένδειξη  είναι 
αναμμένη. Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας καθώς 
επίσης και η LCD οθόνη ενδείξεων ποιότητας αέρα, 
υγρασίας και θερμοκρασίας απενεργοποιούνται 
μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα. Με το πάτημα 
οποιουδήποτε πλήκτρου οι φωτεινές ενδείξεις επα-
νέρχονται. Κατά τη λειτουργία Ύπνου η ταχύτητα 
του ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη στο χαμηλό. 

Φωτεινή ένδειξη υπενθύμισης αλλαγής φίλτρου: Η φωτει-
νή ένδειξη υπενθύμισης αλλαγής φίλτρου  θα ανάψει και 
θα αναβοσβήνει όταν έρθει η ώρα αλλαγής φίλτρου. 

Κλείδωμα Λειτουργιών: 
Η φωτεινή ένδειξη   
είναι αναμμένη όταν 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία Κλειδώμα-
τος λειτουργιών. 

Ρύθμιση της 
ταχύτητας του 
ανεμιστήρα: 
Ανάλογα με 
την επιθυμητή 
ταχύτητα, η 
σχετική ένδει-
ξη θα ανάβει.  

Χρονοδιακόπτης: 
Ρύθμιση της 
επιθυμητής ώρας 
αυτόματης απε-
νεργοποίησης της 
συσκευής. Φωτεινή 
ένδειξη θα ανάψει 
ανάλογα με το σε 
πόση ώρα θέλετε 
να απενεργοποι-
ηθεί αυτόματα η 
συσκευή, σε 1 ώρα, 
σε 4 ώρες, σε 8 
ώρες

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάβει η λάμπα UV.Όταν 
η λάμπα UV είναι ελαττωματική, η UV ένδειξη αναβοσβήνει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φωτεινή 
ένδειξη WiFi: 
Όταν η λει-
τουργία WiFi 
είναι ενερ-
γοποιημένη, 
ανάβει η φω-
τεινή ένδειξη

. Ή φωτεινή 
ένδειξη 
σβήνει όταν 
η λειτουργία 
WiFi είναι 
απενεργοποι-
ημένη. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίνακας ελέγχου

 Πλήκτρο ON/OFF          

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατή-
στε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε. 
Η ένδειξη AUTO ανάβει κατά την ενεργοποίηση.    

 Πλήκτρο MODE   

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Η 
λειτουργία AUTO είναι προεπιλεγμένη. 
Πρώτο πάτημα. Ενεργοποιείτε την αποστείρωση αέρα μέσω UV. Η σχετι-
κή ένδειξη στον πίνακα λειτουργιών θα ανάψει UV  . 
Δεύτερο πάτημα. Για να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αποστείρωσης 
UV πατήστε συνεχόμενα το πλήκτρο ΜODE για 3 δευτερόλεπτα. Η σχε-
τική ένδειξη θα σβήσει από τον πίνακα λειτουργιών. 
Τρίτο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία επανέρχεται στο AUTO.  
Η διαδικασία είναι κυκλική. 
Τέταρτο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήστε τη λειτουρ-
γία Sleep. 

 Πλήκτρο SPEED   

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστή-
ρα. Πρώτο πάτημα χαμηλή ταχύτητα, δεύτερο πάτημα μεσαία ταχύτητα, 

AUTO SLEEP FilterUVChild
Lock

5

5
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τρίτο πάτημα υψηλή ταχύτητα. Ανάλογα με το ποια ταχύτητα έχετε επιλέ-
ξει θα ανάβει και η σχετική ένδειξη στον πίνακα λειτουργιών . Η 
λειτουργία είναι κυκλική, δηλαδή όταν πατήσετε το πλήκτρο για τέταρ-
τη φορά θα επανέλθει η ταχύτητα στο 1. 

 Πλήκτρο TIMER  

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία τον Χρονοδια-
κόπτη. Η λειτουργία είναι κυκλική. Υπάρχουν τρεις επιλογές, 1ας ώρας, 
4ων ωρών και 8ων ωρών.  Με το πρώτο πάτημα η λειτουργία της συσκευής 
θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 1 ώρα. Με το δεύτερο πάτημα η λει-
τουργία της συσκευής θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 4 ώρες. Με 
το τρίτο πάτημα η λειτουργία της συσκευής θα τερματιστεί αυτόματα 
μετά από 8 ώρες. Ανάλογα με την επιλογή σας θα ανάβει και η σχετική 
ένδειξη στον πίνακα λειτουργιών . 

 Έξυπνη Ένδειξη υπενθύμισης αλλαγής φίλτρου

Η συσκευή σας ενημερώνει όταν πρέπει να γίνει αλλαγή φίλτρου. 

 Συνδυασμός πλήκτρων για κλείδωμα λειτουργιών

Πατήστε μία φορά ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE +  SPEED για να ενερ-
γοποιήστε το κλείδωμα λειτουργιών. Για να απενεργοποιήστε τη  λει-
τουργία κλειδώματος λειτουργιών πατήστε ξανά ταυτόχρονα τα πλή-
κτρα MODE +  SPEED για 3 δευτερόλεπτα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ βγάζοντας την συσκευή από το ρεύμα και αφήνοντας την 
εκτός για 10 δευτερόλεπτα επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις. Με 
αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση του κλειδώματος.

 Επαναφορά ρύθμισης υπενθύμισης αλλαγής φίλτρων

Όταν αντικαταστήσετε τα παλιά φίλτρα με νέα, πατήστε μία φορά ταυ-
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τόχρονα τα πλήκτρα SPEED + TIMER για να ενεργοποιήστε ξανά την 
έξυπνη λειτουργία υπενθύμισης για την αλλαγή τους. 

  Ρύθμιση σύνδεσης στο Wi-Fi

Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα πλήκτρα MODE + TIMER για να 
κάνετε Reset στο Wi-Fi. Ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί. Αφή-
στε τα πλήκτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάζοντας την συσκευή από το ρεύμα και αφήνοντας την 
εκτός για 10 δευτερόλεπτα επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

UV

TIM
ER

SPEED
RESET

MODE

Πλήκτρο ON/OFF
Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε 
τη συσκευή. Πατήστε το ξανά για να την 
απενεργοποιήσετε. Κατά την ενεργοποίη-
ση, η λειτουργία AUTO είναι προρυθμισμέ-
νη και η σχετική φωτεινή ένδειξη ανάβει. 
Πλήκτρο RESET
Επαναρύθμιση για την υπενθύμιση του 
χρόνου που πρέπει να γίνει η αλλαγή του 
φίλτρου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Με 
αυτό τον τρόπο ενεργοποιείτε ξανά τη λει-
τουργία υπενθύμισης για την αλλαγή του 
φίλτρου. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστι-
κός ήχος μόλις γίνει η επαναρύθμιση.
Πλήκτρο SPEED
Πατήστε το πλήκτρο SPEED για να  αλλά-
ξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 1-2-
3-1. Η λειτουργία είναι κυκλική. Ανάλογα 
την ταχύτητα που επιλέγετε θα ανάβει και 
η σχετική φωτεινή ένδειξη στον πίνακα 
ελέγχου. 

Πλήκτρο MODE
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μεταξύ 
της Αυτόματης και του Ύπνου. Ανάλογα με 
την επιλογής σας θα ανάβει και η σχετική 
φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου. 

Πλήκτρο UV
Για ενεργοποί-
ηση ή απενερ-
γοποίηση της 
λειτουργίας 
Αποστείρωσης 
του Αέρα UV. 

Πλήκτρο TIMER
Πατήστε το πλή-
κτρο TIMER για 
να επιλέξετε την 
επιθυμητή ώρα 
αυτόματης δια-
κοπής λειτουργί-
ας της συσκευής 
μετά από 1 ώρα, 
4 ώρες ή 8 ώρες. 
Η λειτουργία 
είναι κυκλική. 
Ανάλογα με την 
επιλογής σας, θα 
ανάβει και η σχετική φωτεινή ένδειξη 
στον πίνακα ελέγχου. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προειδοποίηση:
•    Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε πως έχετε διακόψει 

τη λειτουργία της και κατόπιν έχετε αφαιρέσει το φις από τη πρίζα. Σε 
διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

•    Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη-
ξία ή βλάβη. 

•    Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά υγρά, όπως διαλυτικά, βενζί-
νη κλπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Αυτό μπορεί να καταστρέ-
ψει  ή να προκαλέσει παραμόρφωση της εμφάνισης της συσκευής. 

1. Γρίλιες και πλαστικά μέρη 
Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη:
Όταν έχει συσσωρευτεί σκόνη στα πλαστικά μέρη της συσκευής, χρησι-
μοποιήστε ένα μαλακό πανί για το ξεσκόνισμά της. 
Για να καθαρίσετε τις γρίλιες:
Χρησιμοποιήστε βουρτσάκι, ηλεκτρική σκούπα ή ηλεκτροστατικό πανί. 

2. Φίλτρα
Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να απολαμβάνετε τη 
βέλτιστη απόδοση της συσκευής και ταυτόχρονα να διασφαλίζετε ένα 
καθαρό περιβάλλον. Για καλύτερα αποτελέσματα, τα φίλτρα πρέπει να 
καθαρίζονται μία φορά το μήνα. Εάν ο εσωτερικός αέρας είναι υπερβο-
λικά μολυσμένος τότε τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται πιο συχνά.

Καθαρισμός Προ-Φίλτρων:
Μπορείτε να πλύντε τα Προ-Φίλτρα με χλιαρό νερό και ουδέτερο σα-
πούνι. Στεγνώστε τα πολύ καλά σε σκιερό μέρος πριν την επανατοποθέ-
τησή τους στη συσκευή. Μην στεγνώνετε τα Προ-Φίλτρα με πιστολάκι 
μαλλιών, φλόγιστρο ή άλλες συσκευές θέρμανσης και μην τα εκθέτετε 
στην απ’ ευθείας ακτινοβολία του ηλίου. Μπορεί να πάρουν φωτιά, να 
παραμορφωθούν και να καταστραφούν. Βεβαιωθείτε πως έχουν στε-
γνώσει πολύ καλά πριν την επανατοποθέτησή σας. Μην χρησιμοποιείτε 
ηλεκτροστατικό πανί ή βούρτσα για τον καθαρισμό των Προ-Φίλτρων. 
Μπορεί να καταστραφούν.
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Καθαρισμός Ενισχυμένων Φίλτρων HEPA13/ACTIVE CARBON:
Ποτέ μην πλένετε τα ενισχυμένα Φίλτρα HEPA13/ACTIVE CARBON. Κα-
θαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα ή τινάζοντάς το σε ανοιχτό εξωτερικό 
χώρο. 

Σημάδια φθαρμένου φίλτρου
Θόρυβος, μειωμένη ροή αέρα, μπουκωμένα φίλτρα, δυσοσμία. Το φίλ-
τρο χρειάζεται να αντικατασταθεί από ένα καινούργιο όταν αλλάζει χρώ-
μα από λευκό σε γκρι ή μαύρο.  Εάν το φίλτρο ΗEPA παραμένει λευκό, 
δεν υπάρχει λόγος αλλαγής των φίλτρων.

Πως να παραγγείλετε καινούργια φίλτρα:
Επικοινωνήστε με το τμήμα της εξυπηρέτησης πελατών:
SERVICE / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5386490 
Fax: +30 210 5313349
Ή, μέσω του της ιστοσελίδας μας:
http://www.toyotomi.gr

Καθαρισμός του Αισθητήρα Σωματιδίων
Καθαρίστε τον αισθητήρα ποιότητας του αέρα κάθε 6 με 8 εβδομάδες.
Όταν η  τιμή  μέτρησης του σωματιδίου (PM2.5) παρουσιάζεται λανθα-
σμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία καθαρή ιδανικά στεγνή μπατονέτα 
για να καθαριστεί ο φακός του αισθητήρα, με πολύ προσοχή. 
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• Αφαιρέστε με προσοχή το κάλυμμα του αισθητήρα.
•  Καθαρίστε απαλά τον φακό του αισθητήρα με μία μπατονέτα όπως 

φαίνεται στο βέλος. 
• Εγκαταστήστε το κάλυμμα του αισθητήρα.
•  ΜΗΝ σκουπίζετε το φακό του αισθητήρα με αλκοόλ ή άλλους οργανι-

κούς διαλύτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή, υπάρχει πιθα-
νότητα υγροποίησης στον αισθητήρα ποιότητας του αέρα. Αυτό μπορεί 
να έχει σαν αποτέλεσμα στον δείκτη ποιότητας του αέρα (η ψηφιακή 
οθόνη της μέτρησης των σωματιδίων) να δείξει ότι η ποιότητα του αέρα 
είναι χαμηλή, ενώ δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε 
να καθαρίσετε τον αισθητήρα ποιότητας του αέρα ή να μην χρησιμοποι-
ήσετε τον καθαριστή αέρα σε αυτόματη λειτουργία.

Έλεγχος πριν τη λειτουργία
• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε πως η έξοδος του αέρα δεν εμποδίζεται. 
•  Ελέγξτε και βεβαιωθείτε πως το καλώδιο παροχής ρεύματος και το 

φις είναι σε καλή κατάσταση. 
• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε πως τα φίλτρα είναι καθαρά. 

Διαδικασία πριν την αποθήκευση της συσκευής 
• Βγάλτε το φις από τη πρίζα.
• Καθαρίστε τα φίλτρα και το περίβλημα της συσκευής. 
• Καθαρίστε τη σκόνη και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τη συσκευή. 

Αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα
Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα 
•  Καθαρίστε τη συσκευή και τυλίξτε τη καλά ώστε να αποφευχθεί η 

συσσώρευση σκόνης. 
•  Τοποθετήστε τη στην αρχική της συσκευασία και αποθηκεύστε τη σε 

σκιερό στεγνό μέρος σε όρθια θέση. 

Αντικατάσταση Φίλτρων
Μετά από 2.000 ώρες λειτουργίας συνιστάται η αντικατάσταση των Ενι-
σχυμένων Φίλτρων 2 σε 1 HEPA 13/Active Carbon. Η συσκευή αυτόματα 
σας ενημερώνει για το πότε πρέπει να γίνει αντικατάσταση των φίλτρων 
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με τη φωτεινή ένδειξη επάνω στον πίνακα ελέγχου Filter. Μετά την αντι-
κατάσταση των φίλτρων θα πρέπει να γίνει επαναρύθμιση στη συσκευή 
ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μέτρηση για την έγκαιρη αντικατά-
σταση του φίλτρου. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα 
Speed και Timer για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εάν η φωτεινή ένδειξη  Filter
σβήσει, η επαναρύθμιση έχει γίνει με επιτυχία.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το άνοιγμα και η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται 
ΜΟΝΟ από εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς για την αποφυ-
γή ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και φθορά της συσκευής. Πριν την 
επισκευή ή τον καθαρισμό της συσκευής βεβαιωθείτε πως είναι απενερ-
γοποιημένη και εκτός πρίζας. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο 
πρόβλημα, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Η συσκευή δεν λει-
τουργεί

•  Ελέγξτε εάν το φις 
είναι τοποθετημένο 
στη πρίζα

•  Τοποθετήστε  το φις 
στη πρίζα

•  Ελέγξτε εάν το φις 
είναι χαλαρό στη πρί-
ζα ή κατεστραμμένο

•  Τοποθετήστε σωστά 
το φις στη πρίζα ή 
ζητήστε αντικατά-
σταση του καλωδίου 
παροχής ρεύματος

•  Δεν είναι συνδεδε-
μένα σωστά το κα-
λώδιο παροχής ρεύ-
ματος στην ειδική 
υποδοχή

•  Εφαρμόστε σωστά 
το καλώδιο παροχής 
ρεύματος στην ειδι-
κή υποδοχή

•  Ελέγξτε εάν τα φίλ-
τρα είναι σωστά το-
ποθετημένα

•  Τοποθετήστε σωστά 
τα φίλτρα
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Η συσκευή δεν λει-
τουργεί

•  Ελέγξτε εάν το μπρο-
στινό και το πίσω μέ-
ρος της συσκευής 
έχουν εφαρμόσει 
σωστά

•  Κουμπώστε σωστά το 
μπροστινό και πίσω 
μέρος της συσκευής

•  Ελέγξτε εάν έχει 
εφαρμόσει σωστά η 
προεξοχή στο κάτω 
μέρος της πρόσοψης 
και του πίσω καλύμ-
ματος, στη συσκευή

•  Εφαρμόστε  σωστά 
το κάτω μέρος της 
πρόσοψης και του 
πίσω καλύμματος 
της συσκευής

•  Υπάρχει διακοπή 
ρεύματος

•  Περιμένετε να επα-
νέλθει το ρεύμα

•  Υπάρχει βραχυκύ-
κλωμα

•  Καλέστε ηλεκτρολό-
γο

•  Η πρίζα είναι κατε-
στραμμένη

•  Καλέστε ηλεκτρολό-
γο

•  Έχει πέσει η ασφά-
λεια

•  Σηκώστε την ασφά-
λεια

• Έχει καεί η ασφάλεια •  Αλλάξτε την ασφά-
λεια

Μη αποδοτική λει-
τουργία

•  Υπάρχουν εμπόδια 
γύρω από τη συ-
σκευή

•  Βεβαιωθείτε πως 
κουρτίνες, στόρια, 
έπιπλα ή άλλα εμπό-
δια δεν μπλοκάρουν 
τη συσκευή

•  Πόρτες και παράθυ-
ρα είναι ανοικτά

•  Κλείστε πόρτες, 
παράθυρα ή άλλα 
ανοίγματα

•  Η θερμοκρασία του 
δωματίου είναι είτε 
πολύ υψηλή >40oC 
είτε πολύ χαμηλή <0oC

•  Ρυθμίστε τη θερμο-
κρασία δωματίου

•  Ελέγξτε αν ο αέρας 
του δωματίου είναι 
πολύ στεγνός

•   Αυξήστε την υγρασία 
στο δωμάτιο  
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Δυσάρεστες μυρω-
διές

•  Τα φίλτρα έχουν πα-
ραμείνει για μεγάλο 
διάστημα χωρίς αλ-
λαγή και έχουν πα-
γιδεύσει πολύ σκόνη 
και μικροσωματίδια

• Αλλάξτε τα φίλτρα

Το τηλεχειριστήριο 
δεν λειτουργεί

•  Δεν είναι τοποθετη-
μένες οι μπαταρίες

•  Τοποθετήστε τις 
μπαταρίες

•  Χρησιμοποιείται λά-
θος τύπος μπαταρίας

•  Τοποθετήστε το σω-
στό τύπο μπαταρίας

•  Η απόσταση μεταξύ 
συσκευής και τηλε-
χειριστηρίου είναι 
πολύ μεγάλη

•  Η απόσταση δεν πρέ-
πει να ξεπερνά τα 3 
μέτρα

•  Υπάρχουν εμπόδια 
μεταξύ του τηλεχει-
ριστηρίου και της 
συσκευής

•  Μετακινήστε τα 
εμπόδια
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σημείωση: Το ηλεκτρικό διάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προει-
δοποίηση. Το σωστό διάγραμμα που αφορά στη συσκευή σας είναι τοπο-
θετημένο επάνω της. 
Για το μοντέλο TAP-KJ460F

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WIFI

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣIΜΟΤΗΤΑ WIFI
Ο Καθαριστής Αέρα TOYOTOMI είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη 
δυνατότητα σύνδεσης WiFi.
Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Tuya Smart (διαθέσιμη από το Apple App 
Store ή το Google Play), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέ-
φωνο ή tablet για να λειτουργήσετε αυτή την μονάδα εξ’ αποστάσεως.
Ένα Router WiFi (συνδυασμένο με τη μονάδα μέσω του Tuya Smart) χρη-
σιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη 
WiFi internet (Δίκτυο). Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός 
της κάλυψης του Router WiFi δηλ. λειτουργεί εξ ’αποστάσεως, τότε το 
Router WiFi θα απαιτήσει σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με την 
κινητή συσκευή ελέγχου.
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1. Καθαριστής Αέρα (Συσκευή TOYOTOMI) 
2. Κινητή συσκευή Smartphone ή tablet (χρήση WiFi) 
3. Wi-Fi Router (Δίκτυο - Δρομολογητής WiFi) 
4. Server εργοστασίου 
5. Internet cloud 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
•  Συσκευή TOYOTOMI 
•   Router Wi-Fi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και 

κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz WiFi ) 
•   Για απομακρυσμένο έλεγχο Router Wi-Fi με ενεργή σύνδεση στο δια-

δίκτυο. 
•   Έξυπνο τηλέφωνο / tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) με εγκατε-

στημένη εφαρμογή Τuya Smart.

Ρυθμίσεις
Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application) 
Σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR με τη smartphone συσκευή σας και 
κατεβάστε την Τuya Smart εφαρμογή.

Android & iOS QR κωδικός
Η Τuya Smart στο Google Play & Apple Store
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Βήμα 1  
Εγκαταστήστε την εφαρμογή Τuya 
Smart στο τηλέφωνο

Βήμα 2 
Sign up/ Δημιουργήστε Ένα λογα-
ριασμό
Δημιουργούμε έναν προσωπικό 
λογαριασμό στην εφαρμογή επι-
λέγοντας περιοχή Ελλάδα ή την 
εκάστοτε χώρα που βρίσκεστε. 
Επιλέξτε το email σας και θα λά-
βετε έναν 6-ψήφιο αριθμό που θα 
πρέπει να τον βάλετε στην εφαρ-
μογή για να γίνει η ταυτοποίηση. 
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Βήμα 3  
Sign in/ Σύνδεση με τη χρήση ενός 
υπάρχοντος λογαριασμού
Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή 
με τα στοιχεία του λογαριασμού 
μας (Λογαριασμός/Email,Κωδικός/
Password). 

Βήμα 4 
Κλείνουμε τα δεδομένα (Data) 
στο τηλέφωνο. 
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Βήμα 6 
Ενεργοποιούμε το GPS (τοποθε-
σία) στο τηλέφωνο.
Κατά την εγκατάσταση και στα 
αναδυόμενα μηνύματα που μπο-
ρεί να εμφανιστούν επιλέγουμε 
πάντα να επιτρέπετε στην εφαρ-
μογή να έχει πρόσβαση στο τηλέ-
φωνο.

Βήμα 5 
Ενεργοποιούμε το WiFi του τηλε-
φώνου και συνδέουμε το τηλέφωνο 
στο Wi-Fi Router του Δικτύου μας. 
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Βήμα 7 
Πατάμε το + δεξιά επάνω στην 
αρχική οθόνη της εφαρμογής για 
να προσθέσουμε την συσκευή 
στην εφαρμογή

Βήμα 8 
Στην σελίδα αυτή επιλέγουμε την 
Μικροσυσκευή και στην ενότητα 
Περιβάλλον χώρος επιλέξτε κα-
θαριστής αέρα (Wi-Fi) 
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Reset στο Wi-Fi module της 
συσκευής κρατώντας συνε-
χόμενα το πλήκτρο Μode & 
Timer για 3 δευτερόλεπτα

Βήμα 9 
Έπειτα επιλέγουμε το όνομα του 
Wi-Fi διαλέγοντας το δίκτυο με τα 
2.4Ghz και βάζουμε και τον κωδι-
κό πρόσβασης του Wi-Fi

Βήμα 10 
Κατόπιν θα κάνουμε το Reset στο 
Wi-Fi module της συσκευής κρα-
τώντας συνεχόμενα το πλήκτρο 
Μode & Timer για 3 δευτερόλεπτα 
στον πίνακα ελέγχου της συσκευ-
ής.

AUTO SLEEP
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Βήμα 11 
Η ένδειξη του Wi-Fi  στον πίνακα 
ελέγχου της συσκευής θα αναβο-
σβήνει γρήγορα. Επιβεβαιώστε 
στην εφαρμογή ότι αναβοσβήνει 
η φωτεινή ένδειξη.

Βήμα 12 
Τότε εμφανίζεται η σελίδα που 
δείχνει ότι η συσκευή συνδέεται 
με το δίκτυο.
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Βήμα 13 
Όταν προστεθεί με επιτυχία η συ-
σκευή με επιτυχία θα εμφανιστεί 
στην εφαρμογή το μήνυμα «Προ-
στέθηκε με Επιτυχία»

Βήμα 14 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία σύνδεσης της συσκευής 
με το δίκτυο μπορείτε να μετο-
νομάσετε το όνομα της συσκευ-
ής. Στην κεντρική οθόνη εμφα-
νίζονται οι συσκευές που έχουν 
συνδεθεί με την εφαρμογή και 
το δίκτυο. Επιλέξτε τη συσκευή, 
επεξεργασία, μετανομασία με το 
όνομα που προτιμάτε (Καθαρι-
στής Αέρα Toyotomi) και αποθή-
κευση.



37 GR

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 



38 GR

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενερ-
γοποιήσετε την συσκευή, να αλλάξετε την λειτουργία τη συσκευής, να 
αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (Low, Middle, High), να ενεργο-
ποιήσετε και απενεργοποιήσετε  την Λάμπα UV και το παιδικό κλείδωμα. 
Αλλά και να ενεργοποιήστε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη (1,4,8 
ώρες). Ταυτόχρονα να επαναρυθμίσετε την κατάσταση του φίλτρου, να 
δείτε την ποιότητα του αέρα στον χώρο αλλά και πότε είναι να κάνετε 
αλλαγή στο φίλτρο.
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Μπορείτε να συνδέσετε τον καθαριστή αέρα, με όλα τα έξυπνα κινητά 
ή tablet, επιλέγοντας το εικονίδιο της Επεξεργασίας και Κοινόχρηστο 
Συσκευής. Έπειτα επιλέξτε Προσθήκη Shared τα άτομα και τον τρόπο 
κοινοποίησης εάν υπάρχει ήδη λογαριασμός στην Τuya (μήνυμα, Email, 
κτλπ).
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

Πέρα από την λειτουργία του χρονοδιακόπτη που διαθέτει η ίδια η συ-
σκευή μπορείτε μέσω της εφαρμογής με επιπλέον λειτουργίες. Πηγαί-
νωντας στις Ρυθμίσεις επιλέξτε Χρονοδιακόπτης, και προσθήκη Χρονι-
σμού. Επιλέξτε την ώρα, τις μέρες, ενεργοποιήση και απενεργοποίηση. 
Σέρνοντας προς τα αριστερά ένα πρόγραμμα που δεν το χρειάζεστε 
μπορείτε να το διαγράψετε. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

Δήλωση συμμόρφωσης CE
Ο Εισαγωγέας Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε. δηλώνει πως αυτό το προϊόν 
πληροί τις γενικές απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών οδηγιών:
LVD: 2014/35 / EU 
EMC: 2014/30 / EU
RoHS: (EU) 2015/863 
ERP: 2013/801/EU 
RED: 2014/53 EU
WiFi: Μέγιστη Εκπεμπόμενη Ισχύς: 3 dBi
Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας: 2412MHz - 2472MHz

Ως εκ τούτου, το προϊόν έχει σήμανση με το σύμβολο   και η 
Δήλωση Συμμόρφωσης έχει χορηγηθεί στον κατασκευαστή και εί-
ναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας της αγοράς. 
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PROPER PRODUCT DISPOSAL 

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment 
(Applicable in the European Union and other 
European countries with separate collection 
systems). 

This symbol on the product or on its 
packaging indicates that this product shall 
not be treated as household waste. Instead 
it shall be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate 
waste handling of this product. The recycling 
of materials will help to conserve natural 

resources. For more detailed information about recycling of this product, 
please contact your local city offi ce, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product.

Before install and use the appliance, read the owner’s 
manual fi rst.  

Before install the appliance, read the installation 
manual fi rst.

Before repair the appliance, read the service manual 
fi rst. 
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Επεξήγηση συμβόλων

DANGER Indicates a hazardous situation that if not 
avoided will result in death or serious injury. 
  

WARNING Indicates a hazardous situation that if not 
avoided will result in death or serious injury.  

CAUTION Indicates a hazardous situation that if not 
avoided may result in minor or moderate injury. 

NOTICE  Indicates important but not hazard related information, 
used to indicate risk of property damage.  

Reasons of exception
The manufacturer is not liable if personal injury or property damage 
is caused by the following causes:
1.  Destruction of the product due to misuse.
2.  Switch, stay or operate the unit in conjunction with another 

device without following the instructions in the manufacturer’s 
manual.

3.  When the defect is caused by direct exposure of the product to 
corrosive gas.

4. Due to poor transport of the product.
5.  Due to operation, repair and stay of the product without following 

the instructions of the manual.
6.  If the problem came from causes related to products from other 

manufacturers.
7.  Damage is caused by natural disasters.
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If the device needs maintenance, contact your dealer or local 
service center to have it repaired at the outset. The device must 
be serviced by an authorized technician. Otherwise, it may cause 
serious injury or injury or death.
If the device needs maintenance or service, contact the offi cial 
representative or authorized service center. Service should be 
performed ONLY by authorized certifi ed technicians. Otherwise, it 
may cause serious injury or injury or death.

WARNING
•  Appliance shall be installed, operated and stored in a room with 

a fl oor area larger than 4 m2.
•  The appliance should be stored in a room without continuously 

operating ignition sources e.g. open fl ames, an operating gas 
appliance or an operating electric heater.

•  The appliance shall be stored in a well-ventilated area where 
the room size corresponds to the room area as specifi ed for 
operation. 

•  The appliance shall be stored so as to prevent mechanical 
damage from occurring. 

•  Do not place any obstructions on the ventilation openings. 
•  Do not pierce or burn the appliance. 
•  Do not use means, other than those recommended by the 

manufacturer. 
•  Service of the appliances must be performed only by a qualifi ed 

licensed technician according to the manufacturer's instructions. 
•  In case of necessary repair, kindly contact the authorized 

Service. Any repair carried out by unqualifi ed personnel may be 
dangerous and in this case product warranty will be invalid. 

•  Compliance with national regulations shall be observed. 
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IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 
Read carefully this instruction manual before using for the fi rst 
time the appliance. 
•  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 instructions 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 carried out by 

children without supervision. 
•  In case of damage, do not attempt to repair the device yourself. 

The appliance can only be repaired by a licensed technician. 
Repair by an unauthorized technician can be dangerous and 
invalidate the warranty.

•  If the power cord is damaged it must be replaced by a licensed 
technician.

•  The device must be connected to a mains power supply (220VAC 
50Hz) on its own ground/earth.

•  Do not connect other appliances to the same socket. The circuit 
may become overloaded and may result in fi re or electric shock.

•  Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the device.

•  Make sure that all packaging materials have been completely 
removed from the appliance before use. Failure to do so may 
result in injury.

•  Do not disassemble or modify the appliance or power cord 
yourself. It can cause injury, electric shock or fi re.

•  DO NOT place the power cord near appliances / heat sources 
or near fl ammable and hazardous materials. Electric shock or 
fi re may result.
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•  DO NOT place the device near fl ammable gases or liquids or 
other fl ammable materials such as gasoline, petrol, solvent etc. 
Electric shock or fi re may result.

•  Make sure the power cord plug is fi rmly and securely plugged 
in. Failure to do so may result in electric shock or fi re.

•  Do not start or shut off the appliance by plugging in or unplugging 
the power cord. Electric shock may result.

•  If you hear unusual noise from the device or notice a smoke or 
unusual odor, shut it off immediately and unplug. Failure to do 
so may result in electric shock or fi re.

•  Do not use the appliance on loose or damaged sockets. Doing 
so may result in electric shock or fi re.

•  DO NOT use the appliance with wet hands or in an environment 
with excessive moisture. Electric shock may result.

•  Turn off the appliance and unplug it before cleaning to avoid the 
risk of electric shock.

•  Do not clean / soak the appliance with water or any other liquid. 
Water can enter the device and damage its insulation and cause 
electric shock. If water or other liquid enters the appliance, 
immediately unplug the appliance and inform your authorized 
service. Electric shock may result.

•  To avoid possible cuts, do not touch the metal parts of the 
appliance when removing or replacing the fi lters. Injury may 
result.

•  Do not block air inlets / outlets. Reduced airfl ow can damage 
the device or greatly reduce its performance.

•  Do not pull out the power cord to unplug. It may cause electric 
shock or damage.

•  ALWAYS shut off the appliance and unplug it when you are not 
going to use it for a long time. This will save energy and reduce 
the risk of accidents.

•  Place the device on a solid, fl at fl oor, capable of supporting 
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a weight of up to 50 kg. Failure to comply with the above 
specifi cations can cause material damage and injury.

•  Make sure that the specifi cations of the appliance meet the 
area you want to cover. Using an appliance that is different from 
your specifi cation may require higher power consumption, lower 
effi ciency, or damage the appliance.

•  Close all doors and windows in the room where you use the 
appliance for maximum performance.

•  To avoid damaging the surface of the appliance when cleaning, 
always use a soft cloth slightly moistened with water and mild 
soap. Do not use wax, thinner or strong cleaners to clean the 
device.

•  Do not use the appliance if the room temperature is below 0ºC 
or above 40ºC.

•  This appliance is for home use only.
•  Do not operate the appliance if the fi lters are not properly 

installed. Operation without proper mounting of the fi lters can 
damage the device.

•  Clean the fi lters regularly. The pre-fi lter can be cleaned with 
lukewarm water and a mild detergent if needed. Dry it very well 
in a shady place before replacing it. Healthy fi lters should not 
be cleaned with water. WARNING! You should NOT WASH the 
HEPA13/ACTIVE CARBON fi lter. You can carefully shake them 
outdoors or vacuum clean them.

•  Do not immerse or place the appliance near water or other liquid 
(eg bathtubs, swimming pools, etc.).

•  Never put your fi ngers or other objects in the grilles of the 
appliance.

•  Do not sit on the device. Do not place objects on the device.
•  Do not place towels or clothes on the device.
•  Do not operate the device indoors such as in a closet as this 

may cause fi re.
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•  Do not use cable extensions or canes.
•  Avoid direct sunlight. 
•  The appliance must be installed in accordance with applicable 

domestic law.

OPERATION AREA
•  This device is designed for indoor and for home use only. It 

should not be used for professional or industrial use. 
•  Install the device on a smooth, level fl oor.
•  Place the device in a room where the temperature will not be 

below 0ºC or above 40ºC. 
•  Allow at least 30-45 cm from all sides of the appliance.
•  Close all doors, windows and other openings outdoors to 

optimize device operation. 
•  Keep the device inlets and air outlets clean and unobstructed.
•  Do not use the device in the bathroom, near the pool or in areas 

with high temperature.
•  Avoid exposure of the device to direct sunlight. 
•  Use only fi lters provided by the manufacturer. In different case it 

could not be achieved the best effi ciency of the device.
•  Keep a distance between the device and the television, the 

radio, or any other device that might cause electromagnetic 
interference

Note: Do not attempt to move the devise on the carpet or any 
object. In deferent case the device might stuck because of another 
obstacle. 
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at least 30 cm

Correct Wrong

at least 30 cm

Above 
0oC 
Below 
40oC

Below 
0oC 
Above 
40oC
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PARTS NAME

High Density Pre-fi lter

UV Lamp: 
Air purifi cation through UV light

Ionizer

LCD

Composite Filter:
Enhanced 2 in 1 HEPA13
ACTIVE CARBON fi lter
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FILTER ASSIGNMENT
Before you install the fi lters make sure that the device is off and pull the plug 
out of the socket.

1. Disassemble the front and the rear panel: 
Press on the two orange buttons that are on the left 
and right side on the air purifi er and fi rst remove 
the front and the rear panel. Front Panel is the 
side where you can fi nd the LCD. By pressing with 
your fi ngers at the same time both orange plastic 
safety locks, as shown on the indicated icon and at 
the same time by pooling the panel of the device 
towards you, the device unbuttons like indicated by 
the picture. With your hands, carefully pull parallel 
to the top of the front panel as shown by the arrows 

and push with your fi ngers from the inside from the side towards the center of 
the front panel until it unbuttons. Follow the same procedure for the bottom. 
Then follow the same procedure to remove the rear panel.

2.Install the composite fi lter:
Remove the Pre-fi lter from the device, by bending 
slightly the top side and then remove the composite 
fi lter 2 in 1 HEPA13/Active Carbon from the device by 
pooling carefully the two protrusions on the top and the 
bottom side of the fi lter. Remove the sealing from the 
fi lter. Then put back into the device the enhanced 2 in 1 
fi lter, HEPA13/Active Carbon. The dark side of the fi lter 
should be facing the motor inside the device (picture). 
The protrusions of the fi lter should be facing outwards.
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3.Install the Pre-fi lter:
After you install the Enhanced composite fi lter 2 in 1 
HEPA13/Active Carbon, install the Pre-fi lter by putting in 
the holes from the bottom to the top side. The front side 
of the prefi lter has two bulge outwards. Put its lower part 
into the bottom slot and bend it gently into the upper slot.

4. Install the panel:
Reinstall the front panel. Push the front panel parallel 
along the upper and lower edges. Install it carefully 
in order for the teeth to lean the upper and the lower 
side of the device. Make sure that on the right and the 
left side of the device the panel is installed correctly
Then press carefully down & up in the middle of the 
panel until it’s installed correctly on the edges, then 
the panel is installed correctly.

5.  Follow the same procedure for the rear panel.
6.  When the panels are installed correctly on the front and the rear side, you 

will hear a distinctive sound. If the protrusion at the bottom of the front and 
back panel does not fi t properly, the device will not work.

7. DO NOT operate the device without the fi lters on.
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DESCRIPTION DISPLAY ON THE QUALITY OF THE AIR

Digital Monitor
The digital monitor on the front side of the air purifi er indicates automatically and 
exactly the current air quality by measuring the level of particle measurement 
PM2,5 (2,5μm), indoor humidity and temperature.

Good Quality of Air: 0-80μg/m³ Green Color
Average Quality of Air: 80-150μg/m³ Blue Color
Bad Quality of Air: 150 μg/m³ or more Red Color

Measurement of relative humidity and temperature:
Two of the most important aspects for effective air purifi cation are: A room 
relative humidity between 45 – 50% and temperature between 20 – 23°C.

006
26 35
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POWER CORD

 

1.  Remove the glue from the power plug at the bottom of the device. Remove 
the cover from the special channel of the device. (Figure 2) Insert the tip of 
the power cord into the plug (as shown in Figure 1).

2.  Put the power line through the special channel in order for the cord to be 
stable and emplace back the cover of the special channel.

3.  Put the power plug in the socket
4.  CAUTION When transporting the device, make sure that the power cord is 

connected to the plug.
5. ATTENTION Do Not pull the Power Cord.
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CONTROL PANEL

ON/OFF 

Press & Hold the “Mode+Timer” 
button, the Host WIFI will switch to a 
hotspot mode.

AUTO 
Under this 
mode, the 
indicating light 

  is on. 

SLEEP: Under this mode, the indicating light  is 
bright. When the mode is on the indicators of the Control 
Panel and LCD will light off after 5 seconds. Press any 
button to restart it; it will go out again after 5 seconds.
(The fan will work at low speed) 

Filter screen: The indicating lamp will be fl icker when the 
setting time completion. The timer will be clear after the 
indicating lamp goes out.

Child Lock: The 
Indicating light  will 
be on when the mode is 
enabled.

When you 
adjust the wind 
speed the 
corresponding 
indicator light 
will be on.

When you select 
the timer mode 
the corresponding 
indicator light will 
be on. (1h-4h-8h-
OFF-1h, and cycle 
in order). (The 
device will switch 
off when the setting 
completes)

During operation, the UV lamp lights up. When the UV lamp 
is faulty, the UV indicator light fl ashes for a long time.

Wifi : 
The indicating 
light  will 
be off when 
the bind isn’t 
complete. 
The indicating 
light will be 
fl ickering when 
it resets. The 
indicating light 
will be on when 
the bind is 
complete.
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OPERATION METHOD

Control Panel

 Power Button ON/OFF          

Touch once for turn on, touch again for turn off. Default auto mode after power 
on, the corresponding indicator light.    

   MODE Button    

Touch for choosing the preferable mode. Default auto mode after power on. 
Press once and the UV air sterilization will be on. The corresponding indicator 
will light on UV  . 
Press twice. To deactivate the UV sterilization function, press the MODE 
button continuously for 3 seconds. The relevant indicator will be erased from 
the control panel.
Third press for 3 seconds. The function returns to AUTO. The process is 
cyclical.
Fourth press for 3 seconds Sleep mode, in order to enable the sleep Mode.

 SPEED Button   

Press this button to adjust the fan speed. Press once Low speed, press twice 
Medium speed, third press High speed. Depending on the speed you have 
selected, the relevant indicator in the function panel will light up . The 
function is circular, when you press the button for the fourth time the speed will 

AUTO SLEEP FilterUVChild
Lock

5
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return to 1.  

 TIMER Button  

Touch for switching timer (1h-4h-8h-OFF-1h, cycle switching). Press once and 
the device will be terminated automatically after 1 hour. Press twice and the 
device will be terminated automatically after 4 hours. Press for the third time 
and the device will be terminated automatically after 8 hours. Depending on 
your choice the corresponding indicator will light. . 

 Filter Regular Check Reminder

Your device notifi es you when the fi lters need to be changed.

 Button combination for lock mode

Long press "MODE + SPEED" to enable lock mode. The child lock function 
opens and the indicator light is on. Long press "MODE + SPEED" again the 
child lock function will be closed, the indicator light will be off.
WARNING By taking of the power cord from the socket for 10 seconds the 
device returns on the initial settings. As a result, the lock mode will be off.

 Setting to reset fi lter change reminder 

When you will replace your old fi lters with new, press once at the same time 
“SPEED + TIMER” to enable again the setting in order to reset the fi lter change 
reminder.

  WiFi Mode

Long press " MODE + TIMER " for 3 seconds to enter the WiFi reset state, the 
WiFi indicator light fl ashes once every 1 second, the indicator light will stay on 
after the binding is successful.
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When the device is disconnected, the WiFi indicator light will go out.

WARNING! By taking of the power cord from the socket for 10 seconds 
the device returns to the initial settings. 

REMOTE CONTROL FUNCTION
UV

TIM
ER

SPEED
RESET

MODE

ON/OFF
Press once and the device will be on ON. 
Press again and the device will be turned OFF. 
The default” Auto” mode when it is switch on, 
the device and the corresponding indicator 
lamp is bright. 
Reset Button
Reset the fi lter screen timer. Press and hold 
the button for 3 seconds. As a result, it resets 
the fi lter screen timer. After it completes you will 
hear a distinctive sound.

Speed Button
Press the Speed button in order to switch over 
wind speed,(1-2-3-1, cycle in order, wind speed 
decreases progressively).
The corresponding indicator lamp is bright.

Mode button
Select the desired mode from of Auto and 
Sleep. Depending on your selection will light up 
the relevant light on the control panel. 

UV button
To activate or 
deactivate the UV 
Air Sterilization 
function. 

Timer Button
Press the TIMER 
button to select 
the desired time 
of automatic 
shutdown of the 
device after 1 
hour, 4 hours 
or 8 hours. 
The operation 
is circular. 
Depending on 
your choice, the 
corresponding 
indicator on the control panel is bright.
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CLEANING AND MAINTENANCE
Warning:
•  Before cleaning the device, make sure that it has stopped working and 

then removed the plug from the socket. In other case, may result in electric 
shock.

•  Do not wash the appliance with water. Electric shock or damage may result.
•  Do not use harsh detergents such as solvents, petrol, etc. to clean the 

device. This may damage or deform the appearance of the device
 
1. Grille and Case 
To clean the case: 
When there is dust on the case, use soft towel to dust it off. 
To clean the grill:
Use a dust catcher, a vacuum cleaner or brush.  

2. Filters
Regular cleaning of the fi lter optimizes the performance of the device while 
keeping your space clean. For best results, fi lters should be cleaned every 
month. If the indoor air is excessively polluted, the fi lters may need to be 
cleaned more often.

Prefi lter Cleaning:
Wash the Pre-Filter with lukewarm water and neutral soap. Dry it thoroughly in 
a shady place before reinstalling it. Do not dry the Pre-Filter with a hair dryer 
or other heating device and do not expose it to direct sunlight. They may catch 
fi re, deform and damage. Make sure they are dry well before repositioning. Do 
not use an electrostatic cloth or brush to clean the Pre-Filters. They can be 
damaged.

Hygienic Filter Cleaning:
Do not clean HEPA13/ACTIVE CARBON fi lter with water. Clean it with a 
vacuum cleaner or shake it outdoors.

Signs of a worn-out fi lter
Noise, reduced air fl ow, clogged fi lters, unpleasant odor. The fi lter needs to be 
replaced by a new one when changes color from white to gray or black. If the 
HEPA fi lter remains white, there is no need to change the fi lters.
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How to order new fi lters:
Contact customer care department:
SERVICE / SPARE PARTS
G.E. DIMITRIOU A.E.E. 
KIFISOU 6 AVENUE, EGALEO, ATHENS
Tel: +30 210 5386490
Fax: +30 210 5313349
Or, through our website:
http://www.toyotomi.gr

Cleaning of the Intelligent Particle Sensor
Clean the air quality sensor every 6 to 8 weeks.
When the value of PM 2.5 is displayed incorrectly, a clean cotton swab can be 
used to clean the sensor lens very carefully.

•  Carefully remove the cover of the sensor.
•  Clean the sensor lens gently, with a cotton swab as indicated by the arrow.
•  Install the cover of sensor.
•  DO NOT wipe the sensor lens with alcohol or other organic solvent.

Attention!  If the humidity in the room is very high, there is a risk of condensation 
on the air quality sensor. This may cause the air quality indicator (the digital 
display of the particle measurement) to indicate that the air quality is poor, 
while this should not be that case. In this case, we recommend that you clean 
the air quality sensor or do not use the air purifi er in automatic mode.



62 GB

AIR PURIFIER

Check Before Use
• Check whether air outlet is blocked. 
• Check whether power plug and power socket are in good condition. 
• Check whether fi lters are clean. 

Procedure before storing the device
• Disconnect power.
• Clean air fi lters and case. 
• Clean dust and remove obstacles of the device 

Long-Time storage
If you won’t use the device for a long time:
•  Clean the unit and wrap it well in its original packing to prevent the gathering 

of dust. 
•  Place the device on the original packaging and store it in a shady dry place 

in an upright position.
 
Replacing of fi lters
After 2,000 hours of operation, it is recommended to replace the enhanced 
fi lters 2 in 1 HEPA 13 / Active Carbon. The device automatically notifi es you 
when the fi lters should be replaced with the light on the control panel Filter. After 
replacing the fi lters, the device must be reset to reactivate the measurement 
for timely fi lter replacement. Press and hold the Speed and Timer buttons at 
the same time for 3 seconds. If the light Filter goes out, the reset is successful.
 

TROUBLESHOOTING
The device must be opened and repaired ONLY by qualifi ed certifi ed technicians 
to prevent electric shock, injury and damage to the device. Before repairing or 
cleaning the device, make sure that it is switched off and unplugged. In case of 
a problem show up, follow the instructions below. If the problem is not solved, 
please contact the authorized service.
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PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Device does not switch 
on.

•  The power cord is not 
connected properly to 
the socket.

•  Connect the power 
plug into power socket 
properly.

•  The power cord is not 
connected correctly 
to the socket or is 
damaged.

•  Connect the power 
plug into power socket 
properly or request 
a replacement of the 
power cord.

•  The power cord is not 
connected to the plug.

•  Install corectly the 
power cord to the 
device.

•  The fi lters are not 
correctly installed.

•  Install the fi lters 
correctly to the device.

•  The front or rear 
panels are not installed 
correctly.

•  Install the front and the 
rear panel correctly. 

•  Τhe protrusion at the 
bottom of the front and 
rear panel does not fi t 
properly.

•  Install the front and the 
rear panel correctly. 

•  There is a power 
outage.

•  Wait for the power to 
come back.

• There is a short circuit. • Contact an electrician.
•  The socket is 

damaged. • Contact an electrician.

• The fuse has tripped • Turn on the fuse.
• The fuse is damaged. • Change the fuse.
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Ineffi cient operation 

•  The device is 
surrounded by 
obstacles. 

•  Make sure that 
certains, window 
blinds, furniture or any 
other obstacles are not 
blocking the device.

•  Doors and windows 
are open.

•  Close the doors and 
windows or any other 
openings.

•  The room temperature 
is either too high> 
40ºC or too low <0ºC.

•  Adjust the room 
temperature.

•  Check if the room air is 
too dry.

•  Increase the humidity 
in the room.

 Unpleasant odors.
•  The estimated lifespan 

of the fi lters has 
expired.

•  Replace the composite 
fi lters.

The remote control does 
not work.

•  The battery is not 
installed. • Install the battery.

•  Not compatible type of 
battery.

•  Install the compatible 
type of battery.

•  Check if the distance 
exceeds the remote 
control range.

•   Use the remote control 
within 3 meters range 
from the front-side of 
the device.

•  Obstacles between the 
remote control and the 
device. 

• Move the obstacles.
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ELECTRIC SCHEMATIC DIAGRAM 

Note: The Electric schematic diagram are subject to change without prior 
notice. Please refer to which one on the unit you purchased.  
For the model TAP-KJ460F
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WI-FI FUNCTION

WIFI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY 
TOYOTOMI Air purifi er is fi tted with built-in WiFi connectivity. 
Using the Τuya Smart App (available from Apple App Store or Google Play) it 
is possible to use a smart phone or tablet to operate these devices remotely. 
A Wi-Fi router (paired with the appliance via Τuya Smart App) is used to control 
the device.
The device MUST BE installed in a location that has WiFi router coverage 
(network). 
If the controlling mobile device is outside of the Wi-Fi router’s coverage i.e., 
operating remotely, then the WiFi router will require an internet connection to 
communicate with the controlling mobile device.
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1. Air Purifi er (Appliance TOYOTOMI) 
2. Smart phone or Tablet (using Wi-Fi) 
3. Wi-Fi router 
4. Factory web server 
5. Internet cloud 

MINIMUM REQUIREMENTS  
•  Appliance TOYOTOMI 
•  Wi-Fi router, 2.4G frequency range supporting 802.11b/g/n mode, with 

coverage of the Appliance(s) location. (5GHz Wi-Fi is not supported) 
•  For remote cloud based operation WiFi router / modem with active internet 

connection 
•  Smart phone / Tablet (Android 4.4+ or Apple iOS 7.0+) with Τuya Smart App 

installed 
.
Settings
Downloading and installing the application.
Scan the QR code with your smartphone in order to download Τuya Smart 
application.

Android & iOS QR code 
Τuya Smart application in Google Play & Apple Store
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Step 1 
Install the Τuya Smart application on 
the phone. 

Step 2 
Sign up - Create a personal account 
in the application by selecting Greece 
area or the country you are located. 
Select your email and you will receive 
a 6-digit number that you will have 
to put back in the application to be 
identifi ed.
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Step 3 
Log in - Enter the application with your 
account details. (Email, Password).

Step 4 
Close the data on the phone.
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Step 6  
Turn on GPS (location) on the 
phone.
During installation and in the pop-up 
messages that may appear always 
choose to allow the application to 
access the phone.

Step 5 
Turn on the phone Wi-Fi and connect 
the phone to your network Wi-Fi router.
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Step 7  
Press the + up right on the home 
screen of the application to add the 
unit to the application.

Step 8  
In this page, select the Small 
Home Appliances and the section 
Surroundings choose Air Purifi er 
(Wi-Fi).
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WIFI Re-set: press two
buttons (mode&timer)
for 3 seconds together.

Step 9  
Then choose the Wi-Fi Name by 
selecting the 2.4Ghz network and 
set the password code of the Wi-Fi.

Step 10  
After that you need to reset the unit’s 
Wi-Fi module – by pressing at the 
same time the Μode & Timer button 
for 3 seconds on the control panel.

AUTO SLEEP
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Step 11 
The Wi-Fi indicator on the control 
panel of the device is blinking rapidly. 
Please confi rm in the app that the 
indicator is blinking rapidly.

Step 12 
In that case shows up the page that 
the device is connecting with the 
network.
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Step 13 
When the device is connected 
successful will show up in the app 
the following message “Connected 
Successful”

Step 14 
Once the process of connecting the 
device to the network is complete, 
you can rename the device. The 
main screen shows the devices 
connected to the application and 
the network. Select the device, edit, 
rename with your preferable name 
(Toyotomi Air Purifi er) and save. 

Done
 Added

 TOYOTOMI Air Purifi er
Added Successfully

Operated Successfully
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Through the app you can turn the device on and off, change the functions, 
change the fan speed (Low, Middle, High), turn on and off the UV lamp and 
the Child Lock, and activate the timer function (2,4,8 hours), at the same time 
reset the fi lter condition, see the air quality in the room and when it is time to 
change the fi lter. 
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In addition, you can connect your air purifi er to all available smartphones 
or tablets by selecting the editting icon and Share Device. Then choose to 
Add Sharing people and how to share if they already have a Tuya account 
(message, Email, etc).
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Also, to the function of the timer that the device already includes, through the 
app you can have additional functions. Go to Settings, select Schedule, and 
Add Schedule. Select time, days, Turn on and off. By swiping left to a specifi c 
schedule that you do not longer need, you can delete it. 
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Certifi cate of compliance CE
The Importer G.E.DIMITRIOU S.A. declares that this product meets the 
general requirements of the following European directives:
LVD: 2014/35 / EU 
EMC: 2014/30 / EU 
RoHS: (EU) 2015/863 
ERP: 2013/801/EU 
RED: 2014/53 EU
WiFi: Maximum antenna gain: 3 dBi
Wireless frequency range: 2412MHz - 2472MHz

Therefore, the product is marked with the   symbol and the 
Declaration of Conformity has been issued to the manufacturer and is 
at the disposal of the competent market surveillance authorities.

GB
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Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγ-
χειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Ε.
It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in any manner without 
written permission of G.E. DIMITRIOU SA

G.E. DIMITRIOU SA
OFFICIAL DELEGATION GREECE

CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr

SERVICE/SPARE PARTS
CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349

This product is made in China

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr

SERVICE/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα


