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Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558 
sac@ekstech.com.br
Validade: Indeterminada

Fabricado na China

Modelo: EKS-FPA040

Guia do Aplicativo

AIR MASTER
PURIFICADOR DE AR

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

2 3 4

1. Tenha certeza de que você conectou o cabo de 
energia corretamente;

2. Em seu smartphone toque no botão Adicionar 
Dispositivo no centro da tela para configurar o 
purificador. Se já tiver um dispositivo, toque no 
botão “+” no canto superior esquerdo;

3. Em seguida selecione no menu principal do 
aplicativo EKAZA o item que contém a palavra: 
Eletrodomésticos.
E escolha a opção de Purificador de Ar;

4. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi 
e a senha.
Em seguida selecione o botão próximo.
Lembrete: Você deve conectar na rede Wi-Fi 
de 2,4GHz;

5. Clique na opção: próximo passo para que fique 
com o símbolo como este:
E selecione: Próximo;

6. Aguarde o dispositivo parear automatica-
mente, acompanhe o andamento do processo 
no ícone no centro da tela;

7.  Após o preenchimento completo da barra de 
carregamento na tela anterior, entrará nessa 
área.

Seu Hello! Air Master Purificador de Ar está 
pronto para o uso.

5 6 7

05846-19-11765
Informações adicionais: 

Nesse mesmo menu de configuração de 
familiares, você pode:

- Editar o nome da família;
- Gerenciar as salas de sua casa;
- Localização da família;
- Excluir família.

4. Escolher App Account , 
e colocar o nome, conta, 
função familiar.     
Função familiar:
Administrador:
Gerenciar dispositivos e 
sala | Gerenciar configu-
rações produtos | 
Gerenciar membro     
Membro comum:
Usar dispositivo | Usar 
configurações de 
produtos.

1. Faça o download ou escaneie o código QR e 
instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o 
Android. 

2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que 
você registre seu dispositivo.
 
3. Digite o seu  e-mail e selecione o país em que 
vive, em seguida você criará uma senha.

BAIXAR O APP EKAZA

Digitalize o código QR para fazer o download

PARABÉNS

O que devo fazer quando o processo de 
configuração do dispositivo falhou?

Verifique se o interruptor está ligado ou não.

Verifique se o seu dispositivo móvel está 
conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

Verifique sua conectividade de rede. Verifique se 
o roteador está funcionando corretamente:

Se o roteador for roteador de banda dupla, 
selecione a rede 2.4GHz e adicione o Interruptor.

Ative a função de transmissão do roteador.

Configure o método de criptografia como 
WPA2-PSK e o tyoe de autorização como AES ou 
defina ambos como auto.

O modo sem fio não deve ser apenas 11 n.
Verifique há interferência de Wi-Fi ou mude o 
Interruptor para outro local se possível dentro do 
alcance do sinal.

Verifique se os dispositivos conectados no 
roteador atingem o limite de quantidade.

Tente desativar a função Wi-Fi e verifique se o 
roteador não está proibindo o Interruptor da 
conexão. 

Verifique se a função de filtragem MAC sem fio 
do roteador está ativada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA - FAQ

Segue abaixo ilustração do menu de configu-
rações. 

MENU CONFIGURAÇÕES

> Informações do dispositivo:
Acesso a informações 
como IP, ID virtual, fuso 
horário, força do sinal e 
proprietário do dispositivo.

> Cena Instantânea e 
automação:
Cria cenas e automatiza os 
cenários conforme a sua 
rotina.

> Partilhamento de dispositivo:
Compartilha para outra pessoas administrar o 
produto.

>  Criar grupo:
Você consegue agrupar dispositivos, para ter uma
função.

Configurações

Modo no momento

Segue abaixo ilustração do menu principal. 

MENU PRINCIPAL

Botão de liga/desliga;
Modo que o purificador irá 
funcionar;
Nível do ventilador (1 ao 5);
Ligar/desligar luz do painel. 

Agendar:
Nesse campo você poderá 
agendar horários para ligar e 
desligar o sensor de detecção 
de movimento.

Mostrador de: 
- vida útil do filtro;
- status do bloqueio para 
crianças;
- nível de velocidade do 
ventilador.

Bloqueio para crianças:
Se ativado os botões ficam 
bloqueados.

Resetar filtro:
Ligar antes de trocar filtro, e 
desligar após a troca.

COMPATILHAR

No aplicativo EKAZA existe duas formas de 
adicionar um membro da família. A compartilha 
de produtos ou conta só pode ser efetuada entre 
contas EKAZA. Se ainda não se registrou, 
registre-se primeiro, para uma  obter conta 
EKAZA.

>  Compartilhar um DISPOSITIVO:
O usuário tem apenas direitos de uso, mas 
nenhum direito de gerenciamento.

>  FAQ e Feedback:
Área reservada para perguntas frequentes e 
solução de problemas.
Recomendamos que se persistirem as dúvidas, 
entre em contato por meio do ícone de “Não 
resolvido (enviar feedback novamente)”

>  Adicionar o dispositivo na tela principal:
Seu dispositivo será facilmente acessado na tela 
principal de seu smartphone se configurado essa 
opção;

>  Informações de firmware:
Informa última atualização e versão do firmware 
do seu dispositivo;

>  Remover dispositivo:
Remove o dispositivo de seu smartphone.

Remova o dispositivo da lista de filtros e 
certifique-se de que o roteador não esteja 
proibindo o Interruptor da conexão.

Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi 
inserida no aplicativo esteja correta ao adicionar 
o Interruptor.

Então ele está pronto para o configuração no 
aplicativo: a luz indicadora piscará rapidamente 
em azul (duas vezes por segundo) para 
configuração rápida.

"Este equipamento não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente 
autorizados".

“Este produto está Homologado pela ANATEL, de 
acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resolução
Nº. XX/XXXX, e atende aos requisitos técnicos 
aplicados.”

Para maiores informações sobre a ANATEL 
consulte o site: www.anatel.gov.br

CERTIFICAÇÃO ANATEL

Nota:
Alguns produtos são válidos apenas para o 
primeiro celular emparelhado.

>  Compartilhar um DISPOSITIVO:
1.  Selecione o produto que deseja compartilhar;
2. Entre Configuração -> Compartilhar 
dispositivos;
3. O usuário adcionado aceita e confirma o 
compartilhamento;
4. Agora o usuário tem acesso ao dispositivo. 

>  Compartilhar uma CONTA:
1. Na página inicial do aplicativo EKAZA, acesse 
seu perfil “mim”;
2. Selecione a opção “Gestão de página” . 
    Se não definiu sua casa ainda, por favor crie 
uma, por exemplo: [minha casa].  
3. Entre em [minha casa] ,Clique “Adicionar 
membros”.

     Nesta interface você pode gerenciar usuários, 
alterar permissões e transferir direitos de 
propriedade.

>  Compartilhar uma CONTA:
Os usuários comuns podem usar todos os 
produtos da conta. 
Os usuários administrativos podem usar e 
gerenciar todos os produtos.

Obrigado por adquirir um dispositivo EKAZA, 
que trona sua vida mais segura e confortável!

O Hello! Air Master Purificador de Ar é um 
produto de alta tecnologia e segurança, nesse 
produto temos todo o cuidado com a saúde e 
bem-estar de você e sua família!

 Nossos produtos trás facilidade, economia de 
energia e segurança.



Modelo: EKS-FPA040

Manual do usuário

AIR MASTER
PURIFICADOR DE AR

PARABÉNS

Obrigado por adquirir um dispositivo EKAZA, 
que torna sua vida mais segura e confortável!

O Hello! Air Master Purificador de Ar é um 
produto de alta tecnologia e segurança, nesse 
produto temos todo o cuidado com a saúde e 
bem-estar de você e sua família!

Com 6 estágios de purificação o Hello! Air 
Master Purificador de Ar tranforma  o ar do 
ambiente de sua casa em um ar limpo e 
resfrescante, melhorando assim a sua 
respiração e de sua família e até mesmo os 
pets

 Nossos produtos trás facilidade, economia de 
energia e segurança.

1 x Air  Master Purificador de Ar
1 x Filtro HEPA pré-instalado
1 x Filtro fotocatalizador pré-instalado 
1 x Fonte DC 12v 2A
2x Guia (instalação e aplicativo)

A CAIXA CONTÉM:

1 un 1 un 1 un 1 un2 un

Modelo: EKS-FPA040
Dimensões: 180x180x240mm
Peso: 1450g
Fonte: DC 12V 2A 
Conexão: Wi-Fi (2.4GHz)
Cobertura: 5-10 m² (54-1 08sq.ft)
Sistema operacional: Android 5.0/iOS10

ESPECIFICAÇÕES

* O Componente de HEPA e filtro de carbono é
composto por carbono ativo

SOBRE O ELIMINADOR

Montagem de filtro

Saída de ar

Filtro Fotocatalisador

Entrada do carregador

Entrada de ar

Filtro HEPA e carbono

Alcance de vigilância por radar
Alcance otimizado pelo radar

0

30

60

90

120

150

90

210

240

270

300

330
0

-15

-30

-45

-60

DisplayIndicador
Wi-Fi

Botão do
Modo Noturno

Liga/Desliga

Botão de
ventilador

Radar

Indica o status (se pressionado por muito 
tempo redefine)

Funcionamento com muito menos ruído

Pressione por um longo tempo para ligar 
e desligar

Ajuste a velocidade do ventilador (se 
pressionado por muito tempo redefine a 
vida do filtro)

SOBRE O ELIMINADOR

Filtro de
Carbono Ativado

Íon NegativoFiltro HEPA

O3

OzônioFiltro
Fotocatalisador

UV

Luz UVC

Purificação do ar:
Os componentes HEPA e o filtro de Carbono 
captura 99% da poeira, sujeira, pêlos de 
animais e odores.

O Ionizador produz íons no ambiente que 
rapidamente reduza poeira do ar;
 
Destrói Germes e Bactérias:
A luz UV-C purifica por dentro do purificador 
fazendo com que os germes fiquem presos 
no componente do filtro.

O filtro fotocatalisador quebra os compostos 
orgânicos voláteis ou odores em forma de 
gás em dióxido de carbono e água;

O ozônio gerado pelo purificador elimina os 
germes e remove o odor com a oxidação do 
ozônio

COMO FUNCIONA

>20cm

>20cm

>20cm

COMO FUNCIONA

Conecte o cabo de energia:
Retire da caixa e conecte o cabo de energia 
no purificador, e depois conecte o 
adaptador A/C na saída de energia de sua 
casa.

Posição correta:
Garanta que o purificador de ar seja 
devidamente posicionado. Permita que 
tenha espaço o suficiente ao lado do 
purificador para que ele tenha um melhor 
desempenho;

COMO FUNCIONA

Ligar e Desligar:
Pressione por um longe tempo para ligar e 
desligar.

Redefinir:
Pressione o botão de Wi-Fi por 5 segundos 
até que comece a piscar rápido, com isso ele 
está restaurado de fábrica.

FUNCIONAMENTO DO LED

Modo Fresh:
Funciona com o filtro fotocatalisador, íon 
negativo, UV-C e ventilador em níveis 
ajustavéis. (padrão: 3)

Modo Noturno:
Funciona somente com o filtro catalisador e 
ventilador no nível 1

Modo Away (ausente): (60 minutos)
Funciona com o filtro catalisador, íon 
negativo, UV-C e emissão de ozônio (30 
minutos), e ventilador no nível 5

Trava de Segunraça:
A trava de seguança evita que crianças e 
animais toquem acidentalmente.

Eliminação de
Odores

Esterialização

Radar de
Detecção

O

Sem Poluição
Secundária

Desinfecção

O modo ausente é usado quando é 
necessário uma desodorização forte.

Nesse modo, além pleno funcionamento do 
fotocatalisador, o purificador também pode 
emitir ozônio ativo.

Este modo funciona por 1 hora, e a emissão 
de ozônio é feita somente por 30 minutos. O 
purificador retorna para o modo fresh 
depois de 1 hora.

MODO AWAY (AUSENTE) MODO AWAY (AUSENTE)

Ozônio: 

É encontrado abundantemente na natureza 
e é uma camada de proteção da terra. 

Ozônio tem uma grande habilidade de 
eliminar odores, bactérias, etc., e a 
desinfecção pelo ozônio pode ser propagado 
pelo o ar em um curto período de tempo se 
não houver obstáculos ou cantos.
é usado quando é necessário uma 
desodorização forte.

É uma molécula instável e com passar do 
tempo ela se decompõe e se torna O   e 
oxigênio livre.

O excesso de ozônio pode causar irriatação 
no trato respiratório dos humanos e animais.
Para evitar isso, as pessoas e animais devem 
deixar o espaço quando iniciar o modo away 
(ausente).

No modo away (ausente) quando ele 
detecta um objeto se movimentando 
próxmo do purificador, ele imediatamente 
para a emissão do ozônio e passa para o 
modo fresh.

MANUTENÇÃO

Substituindo componentes HEPA e Filtro 
de Carbono:

O purificador lembrará quando você deve 
limpar o componente HEP e o filtro de 
carbono ou fazer a troca por um novo filtro.

*É recomendado substituir o filtro a cada 3 
meses.

Após a limpeza e substituição, por favor 
pressione e segure o botão        até aparecer 
no display: RESET...DONE!

*Tenha certeza de que o filtro foi restaurado, 
em outro caso não será calculado a vida útil.

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558  sac@ekstech.com.br
Validade: Indeterminada

Fabricado na China

Itens Fora da Garantia

1. Reparos não autorizado, uso indevido, 
colisões, negligência, abuso, exposição a 
umidade ou água, acidentes, alterações, 
uso indevido de acessórios, rasgo ou 
alteração de adesivos ou marcas de 
contratação;

2. Danos causados por força maior;

3. Passado o período de validade da 
garantia;

4. Danos ou mau funcionamento causados 
por problemas que não sejam o design, a 
tecnologia, a fabricação e a qualidade do 
produto.

4 - A garantia não é estendida para perda 
ou danos causados pelo envio e postagem 
do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições 
estão sujeitos a mudança sem aviso prévio

CERTIFICAÇÃO ANATEL

Substituindo o Filtro Fotocatalisador:

A fotocatalisação irá 
diminuir significan-
temente após um 
ano, o aplicativo irá 
te embrar de fazer a 
troca após um ano.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO PURIFICADOR

Para uma melhor ventilação e purificação, 
utilize um aspirador e limpe delicadamente 
com um pano macio.

Aviso: tenha certeza de 
que o purificador esteja 
desligado antes de 
começar a limpeza.

PRECAUÇÕES

1. Por favor utilize este produto em um 
ambiente interno;

2. Animais filhotes podem morder os fios, 
fique atento para que isso não ocorra;

Por favor entre em contato com o vendedor 
autorizado para a compra e reposição de um 
filtro novo.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal 
quando precisar acionar a garantia durante 
o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para 
defeitos de fabricação (incluindo as partes) 
a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das 
condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal 
com a data de compra;

B) Reparos ou modifcações não 
autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as 
instruções contida neste manual, mau uso, 
fogo, água, fenômenos da natureza e 
outros.

GARANTIA

3. O painel de touch é de vidro temperado, 
existe risco de trincar ou quebrar quando 
ocorrer alguma queda do produto, deixe o 
purificador em uma área plana;

4. Não desmonte o produto sozinho;

5. No modo away (ausente), aguarde o 
ozônio se decompor antes de entrar no 
ambiente.

"Este equipamento não tem direito à 
proteção contra interferência prejudicial e 
não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados".

“Este produto está Homologado pela 
ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução
Nº. XX/XXXX, e atende aos requisitos técnicos 
aplicados.”

Para maiores informações sobre a ANATEL 
consulte o site: www.anatel.gov.br

05846-19-11765


