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Спецификации

Захранване AC 120V, 60Hz 

Мощност 23W 

Идеален размер
на помещението

41 м2 

Бележка: Ефективен 
и в по-големи, но 
пречистването 
отнема повече време.

CADR(CFM) 141 CFM / 240 м3/ч

Работни 

условия
Температура: 

14'-104'F / -10'-40'C 

Влажност: < 85% RH

Ниво на шума 22-50dB 

Мощност в режим на 
готовност <2W 

Размери 8.7 X 8.7 X 14.2 инча/ 

22 x 22 x 36 см

Тегло 5.95 паунда/ 2.7 kг 

Бележка: За достъп до допълнителни 
функции изтеглете приложението VeSync 
(вижте стр. 7)



ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ
НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
За да намалите риска от пожар, токов удар или друго нараняване, следвайте всички 
инструкции и указания за безопасност.

Обща безопасност
• Използвайте пречиствателя само според указанията.

• Не използвайте уреда, без да отстраните найлоновата
опаковка от филтъра. Пречиствателят няма да
филтрира въздуха, може да прегрее и да причини 
опасност от пожар. Не използвайте пречиствателя на 
открито Д

• Дръжте пречиствателя далеч от вода или влажни 
места. Никога не го поставяйте в течност. 

• Не го използвайте във влажни зони.

• Дръжте го далеч от източници на топлина. Не
използвайте на места, където има запалими газове, 
пари, метален прах, аерозолни продукти или 
изпарения от индустриално масло. Дръжте на 
разстояние 5 фута/1.5 м от места, където се подава 
кислород. 

• Наблюдавайте децата, когато са близо до
пречиствателя за въздух.

• Не поставяйте нищо в отворите на пречиствателя.

• Не сядайте върху пречиствателя и не слагайте
тежки предмети върху него.

• Поддържайте вътрешността на пречиствателя за
въздух суха. За да се предотврати натрупването на 
влага, избягвайте да поставяте уреда в помещения с
големи температурни промени или под климатични 
системи.

• Винаги преди обслужване (например смяна на
филтъра) на пречиствателя за въздух, го 
изключвайте от контакта. 

• Не използвайте пречиствателя за въздух, ако е 
повреден или не работи правилно, или ако кабелът 
или щепселът са повредени. Не се опитвайте да 
ремонтирате уреда сами. ООбърнете се към отдела 
за обслужване на клиенти (вижте страница 20).

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от 
пожар или токов удар, не използвайте този 
пречиствател за въздух с никакви твърди контроли
на скоростта (като например регулатор на
осветлението).

• Не е предназначен за търговска употреба, а само за 
домашна

• Уредът не е предназначен за лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени способности или с

липса на опит и знания, освен ако не са получили 
инструкции относно използването му от лице, 
отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за
да не използват пречиствателя за игра.

• Почистването и поддръжката на уреда не
трябва да бъдат извършвани от деца без 
надзор.

Включване и кабел
• Дръжте пречиствателя за въздух близо до 

контакта, в който е включен. 

• Никога не поставяйте кабела близо да
какъвто и да е източник на топлина. 

• Не покривайте кабела с пътека, килим или 
друга постелка за под. Не поставяйте 
кабела под мебели или уреди. Дръжте 
кабела далеч от места, където често ходят 
хора.и оставете кабела там, където няма да
ви препъне.

• Уредът има поляризиран щепсел (едното 
острие е по-широко от другото). За да се 
намали рискът от токов удар, този щепсел е 
предназначен да се монтира в поляризиран 
контакт само по един начин. Ако щепселът не
пасва напълно в контакта, обърнете 
щепсела. Ако продължава да не пасва, 
свържете се с електротехник. 

• Не се опитвайте да заобиколите тази 
функция за безопасност. Ако захранващият 
кабел е повреден, той трябва да бъде
заменен от производителя, негов служител
или лице с подобна квалификация, за да се 
избегне опасност.

Електромагнитни полета (EMF)

Вашият пречиствател на въздух Levoit отговаря 
на всички стандарти по отношение на 
електромагнитните полета (EMF). Ако се работи 
правилно и в съответствие с инструкциите в 
това ръководство за потребителя, уредът е 
безопасен за използване въз основа на 
наличните днес научни доказателства.
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Бутон Вкл./Изкл. 
Включва и изключва . 
пречиствателя за въздух. 
Натиснете и задръжте, за да 
настроите пречиствателя . 
Вижте инструкциите във 
VeSync приложението за 
повече информация .

WiFi Индикатор 

Включва/изключва се или 
мига, за да индикира статуса 
на сдвояване. Вижте 
инструкциите във VeSync 
приложението за повече 
информация

Бутон за скорост на вентилатора

Превключва скоростите на
вентилатора: I (ниска), II 
(средна) и III (висока).

При натискане на бутона
докато пречиствателят  е в 
спящ или автоматичен 
режим, той ще излезе от
него.

Бутон за спящ режим
Превключва към спящ 

режим (вижте страница 8). 

Натиснете и задръжте за 
3 секунди, за да опресните 
индикатора за проверка на 
филтрите.

Бутон за таймера

@
Автоматичен режим

Превключва към 

автоматичен режим 
(вижте страница 8)

* 
Бутон за изключване на дисплея

- �-
I' 

Изключва дисплея (вижте 

страница 9).

TНатиснете бутон, различен 
от C), за да включите 
отново дисплея.

&i 
Бутон за заключване на дисплея

Предотвратява промяната 
на действащите настройки 
(вижте страница 9)

Мига при натискане на 
друг бутон, индикирайки, 
че дисплеят е заключен..

t@) 
Индикатор за проверка на филтъра

Светва, когато филтърът 

5 

Разглежда опциите за 
таймера (вижте 
страница 9).

Задържане на бутона за 
2 секунди позволява по-
бързо прехвърляне на 
таймер настройките.

трябва да бъде проверен 
(вижте страница 13). 

Индикаторът за проверка 
на филтъра се опреснява с 
натискане и задържане на 
бутона за спящ режим в 
продължение на 3 секунди.



6 

РАБОТА С ПРЕЧИСТВАТЕЛЯ

 [Фигура 1.1]

2. Извадете филтъра от
пластмасовата му опаковка и го
поставете обратно в
пречиствателя, като дръжката му
трябва да е насочена нагоре.
[Фигура 1.2]

 [Фигура 1.2]

3. Поставете отново капака на филтъра и
го завъртете по посока на часовниковата 

стрелка, за да го заключите.   [Фигура 1.3]

 [Фигура 1.3] 

4. Поставете пречиствателя върху равна 
стабилна повърхност  със сочещ нагоре 

дисплей. Оставете разстояние най-малко 38 

см/15 инча от всички страни на
пречиствателя. Дръжте далеч от всичко, което
може да препречи пътя на въздушния поток, 

като например завеси.
 [Фигура 1.4]

 [Фигура 1.4]

1. Обърнете пречиствателя за въздух.
Завъртете капака на филтъра обратно на
часовниковата стрелка и го махнете.
[Фигура 1.1]



VeSync настройка
1. За да свалите VeSync приложението,

сканирайте QR кода или потърсете 

"VeSync" в Apple App Store® или Google Play

Store. 

2. Отворете VeSync. Влезете или си 
направете Регистрация

3. Следвайте инструкциите в приложението, 

за да настройте своя пречиствател.

► GETITON 

► Google Play 

Бележка:

• За да спрете  Wi-Fi, натиснете и задръжте
съответния бутон в продължение на 15 секунди,

докато индикаторът не се изключи. Така ще 

бъдат върнати обичайните настройки на
пречиствателя и той ще излезе от  VeSync.

• За връщане - следвайте инструкциите във 

VeSync приложението за добавяне на 

устройство.

Свързване с Amazon Alexa или
Google Assistant

™ 

Можете да използвате VeSync за свързване 

на пречиствателя с Amazon Alexa или 

Google Assistant. Моля, следвайте

инструкциите в приложението за настройка 

на гласовия асистент.

Бележка: Трябва да създадете свой акаунт 

във VeSync, за да получите достъп.

Използване на вашия
пречиствател за въздух
1. Включете в контакта и натиснете  (!), за 

да стартирате пречиствателя. 
Вентилаторът ще заработи на степен  I.

2. Можете да натиснете � за смяна на
скоростите между  I, II и  Ill. 

Бележка:

Индикаторите не са бутони и не могат 
да бъдат използвани за смяна на 

скоростта.

Индикаторите за скорост на вентилатора 

светят, когато той е активен.

Степен Ill е най-шумна, но пречиства 

въздуха най-бързо.

За най-добър резултат, или за да 

отстраните специфичен проблем, като 

пушек, например, пуснете 

пречиствателя на максимална степен 

за 15-20 минути, след което я намалете.

За ефективно пречистване на въздуха, 

дръжте прозорците и вратите 

затворени, докато уредът работи.

3. Натиснете (!) за изключване на пречиствателя.

Фигура 2.1 
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РАБОТА С ПРЕЧИСТВАТЕЛЯ

Функция Памет

Когато е изключен, но в контакта, 
пречиствателят помни предишната избрана 
скорост на вентилатора, както и 
настройките за спящ режим, автоматичен 
режим, заключване и изключване на 
дисплея.

Когато е изключен и не е в контакта, 
пречиствателят помни само предишната 
избрана скорост на вентилатора, спящ и 
автоматичен режим.

Бележка: Пречиствателят помни и 
последния настроен таймер (1-12 часа), но 
няма да го възобнови автоматично. При 
включване на уреда трябва отново да 
настройте таймера.

Спящ режим

Спящият режим е тих - използва скорост на 
вентилатора по-ниска от 1.

1. Натиснете �, за да включите/
изключите спящия режим.

2. Спящият режим изключва дисплея 
след 3 секунди при неактивност.

Бележка:

Когато дисплеят е изключен, 
натиснете бутон (с изключение на 
C), за да го пуснете отново. При 
неактивност, дисплеят ще се 
изключи след 3 секунди.

Индикаторът за проверка на 
филтъра ще продължи да свети, ако 
е нужно (вижте страница 13).

Автоматичен режим

Автоматичният режим използва AirSight 
Plus - сензор в пречиствателя, който 
селектира автоматично скоростта на 
вентилатора на база замърсеността на 
въздуха. Ако качеството на последния 
е лошо, например, вентилаторът 
автоматично ще премине към висока 
скорост.

ИИндикатори за чистота  на въздуха

Цвят на Качество Скорост при
индикатора на въздуха авт. режим

Син Много добро спящ режим

Зелен Добро Ниска 

Оранжев Средно Средна

Червен Лошо Висока

Бележка:

Когато е пуснат, пречиствателят се 
нуждае от само 5 секунди, за да 
установи качеството на въздуха. През 
това време индикаторите за 
чистотата на въздуха ще светят в 
синьо. След 5 секунди ще променят 
цвета си според резултата от анализа.

VeSync приложенмието поддържа 
допълнителни автоматични режими - 
тих и ефективен (вижте страница 10).

Режим на изчакване

Пречиствателят е в режим на 
изчакване, ако включен, но не и пуснат.

Бележка: Заключването на дисплея 
може да бъде активирано в режим на 
изчакване, за да поддържа 
пречиствателя непуснат. Сензорът за 
прах ще продължи да анализира 
качеството на въздуха и да обновява 
даните във VeSync.



РАБОТА С ПРЕЧИСТВАТЕЛЯ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Таймер

Можете да го настройте за 1-12 часа

1. Докоснете 0 няколко пъти, за да
изберете час. Когато го направите,
дисплеят ще присветне 3 пъти, след 
което таймерът ще стартира 
автоматично.
Бележка:

• Индикаторът на таймера ще започне да
брои избраното време, а
пречиствателят ще се изключи при
изтичането му.

• Натиснете и задръжте  0 2 секунди, за 

да прехвърляте по-бързо часа.

• Таймерният индикатор не може да се 

използва за селектиране на време. Той 

ще свети при активност.

2. При изтичането на времето, вашият 
пречиствател ще се изключи.

3. За отмяна на таймер задръжте 0 
докато дисплеят покаже "--H" и
присветне 3 пъти.
Бележка:

• Можете да сменяте скоростта на 

вентилатора по всяко време, докато 

върви таймерът.

• Таймерът се рестартира при смяна на 

посоченото време.

• Пречиствателят помни последния
настроен таймер преди изключването 

си, но той няма да се рестартира 

автоматично.

• Можете да настройвате таймер между 1 

и 24 часа през VeSync.

Изключване на дисплея

Така изключвате светлината на дисплея на 
своя пречиствател, както и тази на бутоните 
и индикаторите (без този за проверка на 
филтъра)

1. Натиснете -*, за да изгасите дисплея. 

2. При натискане на произволен бутон 
(без (!) и-*-) временно включвате 
отново дисплея. Ако не натиснете друг 
бутон в следващите 3 секунди, диспеят 
отново ще изгасне.

3. Натиснете -*-, за да светне пак
дисплеят, оставайки включен.

Бележка: Индикаторът за проверка на 

филтъра ще остане включен и ще свети, ако е 

време да направите такава (вижте страница 

13)

Заключване на дисплея

Когато пречиствателят е пуснат, можете 
да заключите дисплея, за да 
предотвратите случайна промяна на 
настройките. Тогава бутоните няма да 
реагират при натискане.

1. Натиснете и задръжте l'.D 3 секунди, 
за да заключите/отключите дисплея. 

2. l'.D ще светне, а (!) ще премигне 3 
пъти.

Бележка:

Когато дисплеят е изключен, l'.D ще 

премигне 3 пъти и при натискане на
други бутони.

Заключването на дисплея е
възможно и в режим на изчакване.

9 
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РАБОТА С ПРЕЧИСТВАТЕЛЯ

VeSync функции

VeSync ви осигурява достъп до 
допълнителни функции на пречиствателя, 

включително описаните по-долу. С 
развитието на приложението могат да 
бъдат добавени нови.

Дистанционен контрол

Промяна на настройките на 
пречиствателя през 

приложението, дори когато 

дисплеят е заключен.

Оценка на качеството на въздуха

Обновяваща се оценка в 

приложението.

Възможност за следене 

качеството на въздуха през 

изминалата седмица.

Автоматичен режим
Достъп до допълнителни автоматични 
режими: тих автоматичен и ефективен 
автоматичен.

Тихият режим никога не използва най-

високата скорост на вентилатора, за да 
избегне създаването на излишен шум.

Ефективният режим ви оставя да
изберете зоната за пречистване. 
Използва максималната вентилаторна 

скорост. При  успешно пречистване на
въздуха, уредът намалява степента 

към най-подходящата за размерите 

на помещението.

Графици

Създайте графици за пречиствателя, 

съвместими с вашето ежедневие.

Таймер

Настройте таймер между 1 и 24 часа.

Информация за смяна на филтъра

Следете оставащия живот на 
филтъра в приложението.

Пазарувайте при нужда от 
смяна.



ЗА ФИЛТЪРА
Уредът използва 3-степенна филтрираща
система за пречистване на въздуха.

A. Предфилтър
Улавя големи частици, като прах, мъх, 

влакна, косми и козина от домашните 

любимци. 

Увеличава максимално
експлоатационния живот на филтъра, 

като го защитава. 

8. Оригинален филтър True HEPA

Отстранява най-малко 99,97 % от частиците
във въздуха с диаметър 0,3 микрометра (µm). 

Филтрира малки частици, като например 
спори на плесени, фини частици прах, димни 
частици, и алергени, като например цветен 

прашец, животински пърхот и акари.

C. Филтър от активен въглен

Абсорбира физически дим, миризми и
изпарения. 

Филтрира съединения като формалдехид, 

бензен, амоняк, сероводород и летливи
органични съединения (ЛОС).

Бележка: Levoit пречиствателите 

филтрират частици във въздуха размери от 

0.3 микрона.. Arovost Corporation 

пречиствателите филтрират частици във
въздуха размери от 0.3 микрона.

Степен на подаване на чист
въздух

Този пречиствателен уред е със степен на 
подаване на чист въздух от 240 м3/ч.

Процентът на подаване на чист въздух (CADR) 

измерва ефективността на пречиствателя, като 
посочва обема чист въздух, който пречиствателят 
произвежда за минута. Той е основан на 
отстраняване на прах, цветен прашец и дим, които 
са трите най-често срещани замърсители на 
въздуха в помещенията. Колкото повисок е CADR, 

толкова повече частици ще премахне 
пречиствателят за въздух и толкова по-голяма 
площ може да почисти. Процентът се измерва при 
най-високата скорост на пречиствателя.

Въздушен обмен за час

Скоростта на въздушен обмен показва колко пъти 
целият въздух в едно помещение може да бъде 
пречистен (или „сменен“) от пречиствателя за 
въздух за  1 час. Въздушният обмен на час се 
изчислява според препоръчителния размер на 
помещението, като се приемат горни стойности 2,4 

м/8 фута. При по-малки помещения въздушният 
обмен на час ще е по-голям. Този уред има въздушен 
обмен на час  5, което означава че може да сменя 
въздуха 5 пъти при максимална скорост в помещение с
размери до  41 м2.

Ефективен е в широки помещения, но 
пречистването ще отнеме по-дълго с по-малко 
промени на въздуха на час. 

Бележка: За по-ефективно почистване на
въздуха,  дръжте прозорците и вратите 
затворени, докато пречиствателят работи.

Влажност

Влагата може да повреди филтъра. Този
пречиствател за въздух трябва да се 

използва в зона с влажност под 85 % RH. 

Ако използвате пречиствателя за въздух в 

прекалено влажни зони, повърхността на
филтъра ще се покрие с мухъл.

Бележка: Влагата позволява 

натрупването на мухъл. За да се реши 

проблемът, отстранете източника ѝ.

11 



12 

LEVOIT ФИЛТРИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
Пречиствателят идва с  Levoit True HEPA 3-степенен оригинален филтър. 

Можете да изберете и филтър заместител с допълнителни възможности. 

Изберете най-добрия спрямо средата във вашия дом.

• Core 300-RF 
Levoit True HEPA 3-степенен оригинален филтър 

Хваща частици като прах, полен и косми от домашни любимци, като 

същевременно абсорбира миризми.

Най-подходящ при: алергии, прах, и леки миризми

� Core 300-RF-PA 

�     Levoit True HEPA 3-степенен филтър при домашни любимци

Има всички предимства на оригиналния филтър с добавка високоефективен 

филтър с активен въглен, справящ се отлично със силни миризми от домашни 

любимци и кухненски помещения.

Най-подходящ при: алергии към домашни любимци, силни стайни миризми

� Core 300-RF-TX 

.,     Levoit True HEPA 3-степенен филтър, абсорбиращ токсини

Има всички предимства на оригиналния филтър с добавка високоефективен
филтър с активен въглен, справящ се отлично със силни миризми. Създаден за 

борба със замърсяване на въздуха, цигарен дим, въглеродни емисии, токсични
газове, пушек от пожари и други.

Най-подходящ при: силно замърсен въздух и пушек



ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Почистване на пречиствателя за въздух

• Преди почистване изключете уреда от
контакта. 

• Избършете външната страна на 

пречиствателя за въздух с мека суха кърпа. 

Ако е необходимо, избършете корпуса с 

влажна кърпа и веднага след това със суха. 

• Почистете с прахосмукачка вътрешността 
на пречиствателя за въздух. 

• Не почиствайте с абразивни химикали или 

със запалими почистващи препарати.

Индикатор за проверка на филтъра

•lul• ще свети, като напомняне за проверка на 

филтъра. Ще получите и известие от VeSync, 

че трябва да погледнете филтъра. Можете 

да следите оставащите му проценти през
приложението по всяко време. В зависимост
от това колко често ползвате уреда, 

индикаторът би трябвало да се включи до 

6-8 месеца. Може все още да не се налага да 

смените филтъра, но ще трябва да го
проверите, когато     светне.

Външният предфилтър трябва да се почиства 

на всеки 2 – 4 седмици, за да се увеличи 

ефективността и да се удължи 

експлоатационния живот на вашия филтър. 

Почистете предфилтъра с помощта на мека 

четка или с прахосмукачка, за да отстраните 
космите, праха и големите частици. [Фигура 

3.1] Не почиствайте филтъра с вода или други 
течности.

Нулиране на индикатора за
проверка на филтрите

Нулирайте индикатора за проверка на 
филтрите, когато:  

A. •lul•  светне в червено. 

1. Сменете филтъра.  (виж стр. 14)

2. Включете пречиствателя за 
въздух

3. Натиснете и задръжте � за 3 
секунди.

4. •lul•  ще се изключи след успешно
нулиране.

B. Филтърът е сменен, преди да
светне  •lul•

1. Натиснете и задръжте � за 3 
секунди.

2. •lul• ще присветва 3 секунди.

3. •lul• ще се изключи след успешно 
нулиране. 

Фигура 3.1

13 
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ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да запазите производителността 
на вашия пречиствател за въздух, 
използвайте само оригинални 
филтри, Относно закупуването на 
филтри за смяна, посетете онлайн 
магазина на Levoit.

Не забравяйте да нулирате •@•, след 
като смените филтъра (виж.  стр. 13)

Почистване на AirSight сензора

Вашият AirSight Plus Laser Dust сензор 

може да бъде блокиран от прах, което 

пречи на точността му. Почиствайте го 

поне веднъж на 3 месеца. При 

използване в по-замърсена среда, може 

да се наложи по-често почистване.

1. Изключете уреда от контакта.

2. Поставете маркуча на 

прахосмукачката над отворите 
на сензора. [Фигура 3.3]

3. Включете я за поне 10 секунди.

Смяна на филтъра

Съхранение

Фигура 3.2

Фигура 3..3

Кога трябва да сменя филтъра?

Филтърът трябва да се сменя на всеки 
6-8 месеца. Може да се наложи да
смените филтъра по-рано или по-
късно, в зависимост от това колко
често използвате пречиствателя за
въздух. Използването на вашия
пречиствател за въздух в среда с
относително голямо замърсяване може
да означава, че ще трябва да сменяте
филтъра по-често, дори ако не свети.

Може да се наложи да смените 
филтъра, ако забележите: 

• по-силен шум,,, докато
пречиствателят работи

• намален въздушен поток

• необичайни миризми
• видимо запушен филтър

1. Изключете пречиствателя от контакта. 
Обърнете пречиствателя за въздух и махнете 
капака на филтъра (вижте Работа с 
пречиствателя, страница 5)

2. Отстранете стария филтър. 

3. Почистете остатъците от прах или косми от
вътрешността на пречиствателя с помощта на
прахосмукачка. За почистване на
пречиствателя не използвайте вода или 
течности.  [Фигура 3.2]

4. Извадете новия филтър от опаковката му и 
го поставете в корпуса (вижте Работа с
пречиствателя, страница 5). 

5. Поставете отново капака. Включете 
l

пречиствателя за въздух. 

6. Нулирайте индикатора за проверка на 
филтрите (вижте страница 10).

Ако няма да използвате пречиствателя за 
продължителен период от време, сложете 
както пречиствателя, така и филтъра в 
пластмасова опаковка и ги съхранявайте на 
сухо място, за да се избегне повреда от 
влагата.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно решение

Включете пречиствателя за въздух в контакта.

Проблем 

Пречиствателят за въздух 

не се включва или не
реагира на бутоните за 

управление.

Проверете дали захранващият кабел не е повреден. Ако е повреден, 
преустановете работа с пречиствателя и се обърнете към Отдела за 
обслужване на клиенти (вижте страница 20). 

Включете пречиствателя за въздух в друг контакт. 

Пречиствателят за въздух не работи добре. Обърнете се към 
Отдела за обслужване на клиенти (вижте страница 20).

Въздушният поток е
значително намален.

Уверете се, че филтърът е изваден от опаковката 
си и е поставен на мястото си (вижте страница 6). 

Натиснете �, за да увеличите скоростта на вентилатора.

Оставете разстояние 38 см/15 инча от всички страни на 
пречиствателя. 

Предфилтърът може да е запушен от големи частици, като косми или 
мъх, които блокират въздушния поток. Почистете предфилтъра (вижте 
страница 13).

Сменете филтъра (вижте страница 14). 

Пречиствателят издава 

необичаен шум, докато 

вентилаторът е включен.

Уверете се, че филтърът е правилно поставен на мястото му 
и пластмасовата опаковка е отстранена (вижте страница 6).

Уверете се, че пречиствателят работи върху 
твърда равна повърхност. 

Сменете филтъра (вижте страница 14).

Пречиствателят за въздух може да е повреден или в него да има 
чужд предмет. Преустановете работа с пречиствателя и се 
обърнете към Отдела за обслужване на клиенти (вижте страница 
20). Не се опитвайте да ремонтирате пречиствателя за въздух.

От пречиствателя за въздух
се усеща необичайна
миризма.

Уверете се, че не използвате пречиствателя в зона с висока 
влажност или докато се разпръскват етерични масла.
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Почистете филтъра или го сменете, ако е необходимо.

Обърнете се към Отдела за обслужване на клиенти (вижте 
страница 20). 



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Лошо качество на
пречистване на въздуха. 

Възможно решение

Натиснете  ,%>, за да увеличите скоростта на вентилатора. 

Уверете се, че никакви предмети не блокират стените или 
горната част на пречиствателя за въздух (входа или изхода). 

Уверете се, че филтърът е изваден от опаковката 
си и е поставен на мястото си (вижте страница 6). 

Когато използвате пречиствателя за въздух, затворете вратите и 
прозорците. 

Уверете се, че помещението е по-малко от 430 фута2 / 
41 м2. Пречиствателят за въздух може да не е толкова 
ефективен в големи помещения.

Сменете филтъра (вижте страница 14). 

Нулирайте индикатора за проверка на филтрите (вижте 
страница 13).

•Iii!• все още свети след 

смяна на филтъра.

•Iii!• не е светвал в
рамките на 8 месеца.

•Iii!• ви напомня да проверите филтъра и ще светне въз основа 
на това колко дълго е бил използван пречиствателят (вижте 
страница 13). Ако не използвате пречиствателя за въздух 

често,  •Iii!• ще светне след по-дълго време. 

•Iii!•  свети преди
изминаването на 6 месеца.

•Iii!• ви напомня да проверите филтъра и ще светне въз 
основа на това колко дълго е бил използван 
пречиствателят (вижте страница 13). Ако използвате 
пречиствателя за въздух често , •Iii!• ще светне по-рано. 

Индикаторът за качество 

на въздуха свети в 

червено непрекъснато

AirSight Plus Laser Dust може да се нуждае от 
почистване (вижте страница 14). 

Ако използавате овлажнител за въздуха в близост до 
пречиствателя, той може да пречи на точността на 
AirSight Plus Laser сензора. Последният ще засече парата 
и индикаторът му може да свети в червено. Избягвайте 
използването на овлажнител за въздуха, или изберете 
неавтоматичен режим.

Индикаторът за качество на 

въздуха свети в синьо 

непрекъснато, дори и когато той е 

замърсен.

AirSight Plus Laser Dust сензорът уваля частици, но не и 
газови. Уверете се, че въздухът не е замърсен от газове.

Дисплеят показва
грешка с код "E1". 

Моторът се е повредил. Свържете се с Отдела за 
обслужване на клиенти (вижте страница 20)

Ако проблемът ви не е в списъка, моля, свържете се с Отдела за 
обслужване на клиенти (вижте страница 20)
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Отстраняване на неизправности с VeSync

Пречиствателят ми не се свързва с VeSync приложението

По време на процеса по настройка трябва да използвате сигурна  2.4GHzWiFi 

мрежа. Проверете дали тя е активна.

Уверете се, че въведената от васWiFi парола е правилната.

Не трябва да има оставено разстояние преди или след паролата.

Тествайте паролата, като свържете друго устройство с рутера.

При въвеждане без копиране се уверете, че данните са правилните.

Опитайте да приближите пречиствателя към рутера. Телефонът ви трябва да 

бъде възможно най-близо.

Рутерът ви може да се нуждае от по-високо място, където не пречи на сигнала.

Уверете се , че пречиствателят и рутерът са далеч от уреди като микровълнова 

печка, хладилник и други, които също могат да пречат на връзката.

Ако използвате VPN, уверете се, че е изключен, докато свързвате пречиствателя.

Изключете порталната автентификация на своятаWiFi мрежа. Ако е включена, 

пречиствателят няма да има достъп доWiFi мрежата и настройването му ще е 

неуспешно.

Бележка: Портална идентификация означава, че трябва да влезете в 

мрежата си през уеб страница, преди да получите достъп до Интернет.

Пречиствателят ми е офлайн

Уверете се, че уредът е включен и зареден, след което опреснете VeSync 

менюто с приплъзване надолу по дисплея.

Уверете се, че рутерът е свързан с интернет и мрежата на телефона ви работи.

Изтрийте офлайн пречиствателя от VeSync приложението. Приплъзнете наляво 

(iOS®) или натиснете и задръжте (Android™), след което изберете Изтрий.

Конфигурирайте отново уреда през VeSync приложението. 

Бележка: Токови уреди, мрежови сривове или промяна на WiFi паролата 

могат да доведат до загуба на връзка с пречиствателя.

Ако проблемът ви не е в списъка, моля, свържете се с Отдела за обслужване на 
клиенти (вижте страница 20)

Атрибуции
Amazon, Alexa, и всички свързани лога са запазена марка на Amazon.com, Inc. Google, 

Android, and Google Play са собственост на Google LLC. 

App Store® е марка на Apple Inc. 

Wi-Fi® е запазена марка наWi-Fi Alliance®. 

iOS е регистрирана марка към Cisco Systems, Inc. и дъщерните компании в САЩ и други.
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Информация от федералната комисия по комуникации

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на 

следните две условия:

1. Това устройство не следва да причинява вредни смущения.
2. Това устройство трябва да приеме всички получени смущения, 

включително смущения, които могат да причинят неизправност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за 

цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са 

предназначени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения в жилищна 

инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, 

ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни 

смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения 

при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или 

телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на 

оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или 

повече от следните мерки:

Преориентирайте или преместете приемната антена.

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която 

е свързан приемникът.
Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за 

помощ.

Предупреждение от FCC: Всякакви промени или модификации, които не са изрично 
одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на 

потребителя да работи с това оборудване.

Информация относно радиационното изложение
Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC, 

определени за неконтролирана среда. Крайните потребители трябва да следват 
специфичните инструкции за експлоатация, за да задоволят съответствието с 

радиочестотното излагане. За да поддържате съответствие с изискванията на FCC за 

излагане на радиочестоти, моля, следвайте инструкциите за експлоатация, както е 

документирано в това ръководство. Този предавател не трябва да бъде разположен 

заедно или да работи с друга антена или предавател. Това оборудване трябва да се 

монтира и работи на минимално разстояние от 20 см от тялото ви. Наличието на някои 

специфични канали и/или работни честотни ленти са зависими от държавата и са 

програмирани във фабриката, за да съответстват на желаната дестинация. 

Настройката на фърмуера не е достъпна за крайния потребител.



ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Име на продукта I Smart True HEPA Пречиствател 

Модел I Core 300S 

За ваша справка силно препоръчваме да 

запишете идентификационния номер на 

поръчката и датата на покупката.

Дата на покупката I 
lD на поръчката I  I 

Срокове и правила 

Arovast Corporation ("Arovast") гарантира на 
купувача, че този продукт няма дефекти на 
материала и изработката при нормална употреба 
и условия за период от 2 години от датата на 
първоначалната покупка.

Arovast се съгласява, по наш избор по време на 
гаранционния период, да поправи всеки дефект в 
материала или изработката или да предостави 
равен продукт в замяна без такса, при условие че 
дефектът или неизправността е потвърден и е 
предоставено доказателство за датата на 
покупката.

Няма друга експресна гаранция. Тази 
гаранция не важи:

Ако продуктът е променен от
първоначалното си състояние;

Ако продуктът не е бил използван в 

съответствие с указанията и
инструкциите в ръководството за
потребителя;

За щети или дефекти, причинени от
злополука, неправилна или неадекватна
поддръжка;

За щети или дефекти, причинени от
сервиз или ремонт на продукта, извършен
от неоторизиран доставчик на услуги или
от някой друг освен Arovast;

За повреди или дефекти, възникнали по
време на търговска употреба, използване
под наем или всяка употреба, за която
продуктът не е предназначен;

За повреди или дефекти, надвишаващи
цената на продукта.

Arovast няма да носи отговорност за косвени, 

случайни или последващи щети във връзка с
използването на продукта в рамките на тази
гаранция.

Тази гаранция се разпростира само до 
първоначалния потребител, купувач на 
продукта, и не може да се прехвърли на 
последващ собственик, независимо дали 
продуктът е прехвърлен по време на 
посочения срок на гаранцията.

Тази гаранция не се отнася за продукти, 

закупени от неоторизирани продавачи. 

Гаранцията на Arovast се отнася само за 
закупени продукти от оторизирани продавачи, 

които подлежат на контрол на качеството на 
Arovast и са се съгласили да следват неговите 

контроли за качество.

Всички косвени гаранции са ограничени до 
периода на тази гаранция.

Тази гаранция ви дава конкретни законови 
права и може да имате и други права, които 
варират от държава до държава. Някои 
държави не позволяват изключването или 

ограничаването на случайни или последващи 
щети, така че горното ограничение или 
изключването може да не се отнася за вас.

Ако откриете, че вашият продукт е дефектен в 
рамките на посочения гаранционен срок, 

моля, свържете се с екипа за поддръжка на 
клиенти чрез info@levoit.bg.

НЕ изхвърляйте продукта си, преди да се 
свържете с нас. След като нашият екип за 
поддръжка на клиенти одобри вашата заявка, 

моля, върнете продукта с копие от фактурата 
и идентификационния номер на поръчката.

Всеки продукт на Levoit автоматично включва 
2 години гаранция. За да направите процеса 
на поддръжка на клиенти бърз и лесен, 

регистрирайте продукта си онлайн на
www.levoit.com/warranty.
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Отдел за обслужване на клиенти

Ако имате въпроси или притеснения относно 
вашия нов продукт, свържете се с нашия 

отзивчив Отдел за обслужване на клиенти.

Email: info@levoit.bg

+359 894 813 066

Работно време

Пон-Пет, 9:00-17:00 

* Преди да се свържете с Отдела за обслужване 

на клиенти, подгответе фактурата по поръчката 

и идентификационния номер на поръчката.

ENERGY STAR 

Енергийната ефективност на този сертифициран по ENERGY STAR 

модел се измерва въз основа на съотношението между CADR на модела 

за дим и електрическата енергия, която консумира, или CADR/Watt.



Бележки:



Бележки:








