
MANUAL DE UTILIZARE

Umidificator cu ultrasunete cu ceață rece
Model:Clasic 100

Întrebări sau nelămuriri?
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe 
site-ul nostru ecovent.ro. Sperăm să vă bucurați de noul 
dumneavoastră umidificator de aer!

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Manual de utilizare

Umidificator cu ultrasunete cu ceață rece

Model:Clasic 100

SpecificațiiConținutul pachetului

1 xUmidificator cu ultrasunete cu ceață rece 

1 xAdaptor de alimentare 

1 xPerie de curatat 

1 xManual de utilizare

1 xGhid de inițiere rapidă

Putere nominală DC 24V, 24W

Rezervor de apă
Capacitate

2,4 L 

Până la 24 de ore la 

momentul setării 

nivelului scăzut de 

ceață rece

Autonomie

Nivel de zgomot ≤ 30dB

Suprafață 10–27 m² 

21,7 x 17 x 26 cm Dimensiuni

Greutate 1,1 kg 

Intrare:AC 100–240V,
50/60Hz 

Ieșire:DC 24V, 1A

Evaluat pentru adaptor
Putere
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Conținutul pachetului
Specificații

Informații de siguranță

Noțiuni de bază pentru a vă 

cunoaște umidificatorul

Utilizarea umidificatorului

Sfaturi importante
Îngrijire și întreținere
Depanare

informații referitoare la garanție
Relații Clienți

RO Cuprins



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau alte răniri, urmați toate instrucțiunile și instrucțiunile 

de siguranță.

Siguranța generală • Scoateți rezervorul de apă de la bază înainte de 
a muta umidificatorul.

• Nu scufundați baza umidificatorului sau adaptorul de 
alimentare în apă.

• Lăsați umidificatorul să se răcească complet înainte 
de curățare.

• Nu utilizați detergenți pentru a curăța 
umidificatorul. Utilizați oțet alb distilat.

• Dacă umidificatorul este deteriorat sau nu 
funcționează corect, încetați să îl utilizați și 
contactați-l Relații Clienți imediat (vezi pagina 15).

• Nu pentru uz comercial. Uz casnic!

Adaptor de alimentare

• Nu manipulați adaptorul de alimentare cu mâinile 

ude. Țineți adaptorul de alimentare departe de lichide.

Atenție: Risc de scurgeri și
Soc electric

Nu adăugați uleiuri esențiale, lichide de 

tratare a apei sau filtre de apă de la terți în 

umidificator (inclusiv rezervorul de apă sau 

camera de bază). Acest lucru va deteriora 

umidificatorul și va cauza scurgeri.

• Utilizați umidificatorul așa cum este descris în acest manual.

• Așezați umidificatorul și cablul adaptorului de alimentare 
astfel încât să nu fie răsturnat. Nu aşezaţi în apropierea 
pieselor mari de mobilier sau în zone cu trafic pietonal intens.

• Când nu îl utilizați, opriți umidificatorul și 
deconectați-l de la alimentare, scoțând adaptorul 
de alimentare din priză.

• Nu utilizați umidificatorul în medii umede.

• Nu lăsați umidificatorul la îndemâna copiilor.
• Pentru a evita riscul de electrocutare,mereu 

deconectați umidificatorul de la priză înainte de 
a-l curăța sau a detașa rezervorul de apă de la 
bază.

• Mereu asigurați-vă că umidificatorul este așezat pe o 
suprafață dură, plană și plană înainte de utilizare.

• Nu așezați umidificatorul lângă surse de căldură, 
cum ar fi plite, cuptoare sau calorifere.

• Nu așezați umidificatorul direct pe podele, covoare sau 
covoare. Așezați pe suprafețe rezistente la apă.

• Nu puneți obiecte străine în baza umidificatorului sau în 
rezervorul de apă.

• Nu utilizați adaptoare de alimentare care nu sunt 
recomandate de Levoit pentru umidificator.

• Nu acoperiți duza în timp ce umidificatorul este pornit. Acest 
lucru poate deteriora umidificatorul.

• Nu permiteți apă sau alte lichide să intre în orificiul de evacuare a aerului.

CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI
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CUNOAȘTE-ȚI UMIDIFICATORUL

A.Duză
B.Capac duzei

C.Tub de ceață

D. Rezervor de apă
E.Camera de bază

F.Ieșire de aer
G.Baza
H. Lumina de noapte

I. Cadran de nivel de ceață
J. Inel de izolare

K.Traductor

L.Capac rezervor de apă

M.Carcasă flotantă
N.Pluti
O.Amortizor de zgomot

P. Priză de curent
Q.Admisie

R.Adaptor de alimentare
S.Perie de curatat

M
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B
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D

Partea inferioară a

Rezervor de apăF
E

P

H Q
G

eu
Față

J K Partea inferioară a bazei

R

S

Vedere de sus a camerei interioare
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NOȚIUNI DE BAZĂ Umplere și reumplere

1.Scoateți toate ambalajele. Alegeți o locație dură, 

plată pentru umidificator, la cel puțin 15 cm / 6 inchi 

distanță de orice pereți. Suprafața trebuie să fie 

rezistentă la apă.

1.Scoateți duza și capacul duzei din 
rezervorul de apă.

2.Întoarceți rezervorul de apă și îndepărtați 

capacul rezervorului de apă răsucindu-l

în sens inversul acelor de ceasornic.2.Asigurați-vă că duza de ceață este îndreptată 
departe de pereți, mobilier, lenjerie de pat și 
aparate.

3.Umpleți rezervorul cu apă rece.Nu umpleți 

3.Conectați adaptorul de alimentare la bază.

cu apă caldă sau fierbinte.

Notă:Vă recomandăm să folosiți apă 
purificată sau distilată în umidificator.

1
1

2

2

3
3
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Priză
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Umplere și reumplere (continuare)

PRUDENȚĂ

• Nu adăugați apă direct în
baza umidificatorului.

• Nu adăugați apă prin
tubul de ceață.

• Nu adăugați uleiuri

esențiale în umidificator.

4.Puneți la loc capacul rezervorului de apă răsucindu-l ferm la loc, aliniind săgeata cu încuietoarea.

5.Așezați rezervorul corespunzător pe bază. Puneți duza și capacul duzei pe rezervorul de apă.

4 5
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CUM FOLOSIȚI UMIDIFICATORUL DUMNEAVOASTRĂ

Notă:Dacă nu există apă în rezervor, 
umidificatorul nu se va porni și se va      aprinde 
în roșu. Umpleți rezervorul de apă 
(veziUmplere și reumplere, pagina 6).

3

1.Conectați adaptorul.

2.Rotiți selectorul la setarea dorită. [
Figura 3.1]

3.Rotiți duza pentru a regla direcția ceții.

4.Când camera dvs. a atins un nivel confortabil 
de umiditate, întoarceți umidificatorul la o 
setare mai scăzută sau opriți-l. Un nivel de 
umiditate confortabil este peste 40% și sub 
60%.

4

5.Rotiți butonul                la pentru a opri 
umidificatorul.

5

Ceață scăzută, lumină aprinsă Ceață scăzută, lumină stinsă

Ceață medie, lumină aprinsă Ceață medie, lumină stinsă

Ceață mare, lumină aprinsă Ceață mare, lumină stinsă

Figura 3.1
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ÎNGRIJIRE &

ÎNTREȚINERE
Notă:

• Toată întreținerea trebuie făcută pe o 
suprafață rezistentă la apă, cum ar fi un blat 
de bucătărie.

• Schimbați apa zilnic pentru a evita dezvoltarea 
bacteriilor.

• Utilizați un șervețel sau o cârpă pentru a curăța duza în 

mod regulat.

• Dacă nu utilizați umidificatorul timp de 1 săptămână 

sau mai mult,nu lasa apa inauntru. În schimb, 

curățați și uscați umidificatorul.

• Nu turnați apă direct în camera de 
bază. [Figura 1.1] Adăugați apă în 
rezervorul de apă. Umidificatorul va 
elibera automat cantitatea corectă de 
apă în camera de bază.

• Evitați mutarea sau scuturarea umidificatorului. 
[Figura 1.2]Acest lucru poate face ca rezervorul 
de apă să elibereze prea multă apă în camera de 
bază.

• Înainte de a muta umidificatorul, opriți-l, 
deconectați-l și scoateți rezervorul de apă.

• Dacă umidificatorul dvs. nu produce ceață 
corect, verificați linia maximă de apă [Figura 1.3] 
pentru a vedea dacă este prea multă apă în 
camera de bază. Turnați orice apă suplimentară 
dacă apa trece peste linia maximă.

Curatenie

Notă: 
Nu turnați apă în bază.

Ar trebui să vă curățați umidificatorul în fiecare săptămână 

și când sunteți gata să-l depozitați.

Notă:

• Nu scufundați baza în apă sau lichid.Nu
puneți orice parte a umidificatorului într-o 
mașină de spălat vase.

• Nu futilizați detergenți pentru a curăța 

umidificatorul.

1.Deconectați umidificatorul și scoateți 
adaptorul de alimentare de la bază.

Figura 1.1 Figura 1.2

1

Figura 1.3
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Curățare (continuare)

2.Scoateți și clătiți duza și capacul 
duzei.

5.Pentru detartrarea umidificatorului:

01.Umpleți rezervorul de apă cu 237 ml/2
Cești americane de oțet alb distilat.3.Scoateți rezervorul de apă de la bază. 

Turnați toată apa din rezervor și 
bază.

02.Puneți la loc capacul rezervorului și agitați
oțet în jurul rezervorului.

4.Clătiți rezervorul și camera de bază cu 
apă la temperatura camerei.

03.Așezați rezervorul corespunzător pe
baza. Oțetul se va scurge în camera 
de bază și se va slăbi (acumularea 
de minerale) în rezervor și în bază 
(inclusiv traductorul și plutitorul).

2

01

3

02

4

03
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Curățare (continuare)

8.Utilizați o cârpă moale și cea 

inclusă perie de curățare pentru a 

îndepărta depunerile.

9.Clătiți toate părțile până când apare 
oțet mirosul a dispărut complet.

6.Uscați toate părțile cu o cârpă. Asigurați-vă că 
toate piesele sunt complet uscate.

4. Înmuiați timp de 15-20 de minute.

5. Scoateți rezervorul și turnați orice 
oţet.

6. Întoarceți rezervorul și scoateți 

capacul rezervorului și amortizorul de 

zgomot.

7. Puneți capacul rezervorului și 

amortizorul de zgomot într-un 

recipient mic (sau camera de bază). 

Umpleți cu suficient oțet pentru a le 

acoperi. Înmuiați timp de 15-20 de 

minute.

04

08

05

09

06

07
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Reasamblare

Depozitarea

Urmați instrucțiunile de curățare și lăsați 

toate părțile să se usuce complet înainte 

de depozitare. A se pastra intr-un loc 

racoros si uscat.

1.Întoarceți rezervorul de apă și
înlocuiți amortizorul de zgomot de pe
rezervor.

2.Umpleți rezervorul, dacă este
necesar. Puneți la loc capacul
rezervorului de apă răsucindu-l

ferm la loc, aliniind săgeata cu încuietoarea.
3.Așezați rezervorul corespunzător pe bază.

Puneți duza și capacul duzei pe 
rezervorul de apă.

1

2

3
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REPARAȚII

Problemă Soluție posibilă

Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat corect la o priză 
funcțională.

Umidificatorul nu pornește.
Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat corect la baza 
umidificatorului.

Iese puțină sau deloc ceață. Rotiți selectorul pentru nivelul de ceață la o setare mai mare.

Umpleți rezervorul de apă.

Este posibil să fie prea multă apă în camera de bază. Goliți camera 
de bază. Umpleți rezervorul de apă (nu camera de bază) și așezați 
rezervorul de apă corespunzător pe bază.

Asigurați-vă că admisia de aer din partea inferioară a bazei nu este 
blocată. Umidificatorul nu trebuie așezat pe covor sau alte suprafețe care 
pot bloca intrarea aerului.

Asigurați-vă că duza nu este blocată sau înfundată.

Asigurați-vă că umidificatorul se află pe o suprafață plană.

Temperatura apei poate fi prea scăzută. Rotiți butonul de reglare a nivelului de 
ceață la cea mai înaltă setare și lăsați umidificatorul să funcționeze pentru un 
timp, apoi reglați setarea dorită.

Dacă rezervorul de apă sau baza a fost spălată cu detergent, clătiți 
bine cu apă curată pentru a îndepărta orice detergent.

Umidificatorul consumă apă în funcție de temperatura și umiditatea mediului 
ambiant. Dacă mediul dumneavoastră este rece și/sau uscat, umidificatorul va 
rămâne fără apă mai repede.

Umidificatorul folosește apă

prea rapid.

Umidificatorul produce o
miros neobișnuit.

Curățați rezervorul de apă și camera de bază 
(veziÎngrijire și întreținere, pagina 9).

Strângeți capacul rezervorului de apă.

Se scurge apă din 
umidificator. Verificați rezervorul de apă pentru scurgeri. Dacă există scurgeri, 

contactați Relații Clienți(vezi pagina 15).

În jurul umidificatorului sau 

ferestrelor se formează condens.

Umiditatea poate fi prea mare. Reduceți nivelul de ceață, opriți 
umidificatorul sau deschideți ușa camerei.
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Problemă Soluție posibilă

Goliți camera de bază. Umpleți rezervorul de apă (nu camera 
de bază) și așezați rezervorul de apă corespunzător pe bază.

Ceața se scurge de la bază.

Utilizați apă purificată sau distilată pentru a umple umidificatorul. Evitați utilizarea 

apei cu conținut ridicat de minerale.În jurul umidificatorului 
apare praf alb.

Curățați umidificatorul (veziÎngrijire și întreținere, pagina 9).

Umpleți rezervorul de apă.

este rosu.

Așezați corect rezervorul de apă pe bază.

Dacă problema dvs. nu este listată,vă rog contactațiRelații Clienți(vezi pagina 15).
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Relații clienți

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la 
noul dumneavoastră produs, vă rugăm să 
contactați echipa noastră de asistență pentru 
clienți.

Bulevardul Ghencea nr 126-132 București, 
România

E-mail:

ecoventdistribution@gmail.com
Site-ul: Ecovent.ro - Despre noi - Contacte

*Vă rugăm să aveți factura și ID-ul comenzii
pregătite înainte de a contacta Asistența Clienți.

Termeni și condiții

Ecovent Distribution garantează acest produs 
cumpărătorului inițial să nu prezinte defecte de 
material și de manoperă, în condiții normale de 
utilizare, pentru o perioadă de 1 an de la data 
achiziției inițiale.

Ecovent Distribution este de acord, la alegerea 
noastră în perioada de garanție, să repare orice 
defect de material sau de manoperă sau să 
furnizeze un produs egal în schimb, fără taxă, 
sub rezerva verificării defectului sau a 
defecțiunii și a dovezii datei achiziției.

Nu există altă garanție expresă. Această 
garanție nu se aplică:
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