
MANUAL DE UTILIZARE

Umidificator VeSync Dual 200S Smart 
Model:Dual 200S

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


A. Duză
B. Capac rezervor de apă

C. Carcasa filtrului de apa

D. Filtru de apa

E. Tub de ceață

F. Rezervor de apă

G. Pluti
H. Baza

I. Afişaj

J. Perie de curatat

K. Adaptor de alimentare

L. Linie de apă maximă (rezervor)

M. Supapă de evacuare a apei

N. Amortizor de zgomot

O. Ieșire de aer

P. Linie de apă maximă (bază)

Q. Suporturi plutitoare

R. Traductor

S. Flotator secundar

T. Senzor de umiditate

U. Picioarele

V. Intrare adaptor de alimentare

W. Admisie

A Rezervor de apă, cu susul în jos
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PENTRU A CUNOAȘTE UMIDIFICATORUL



COMENZI & DISPLAY
Notă:De asemenea, puteți controla aceste funcții 
folosind aplicația VeSync, precum și funcții suplimentare 
(vezi pagina 13).

Butonul de pornire

• Apăsați pentru a porni umidificatorul

Indicator Wi-Fi
•

indica starea de asociere. 

Consultați instrucțiunile din 

aplicație VeSync pentru mai multe

informație.

• Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 

secunde pentru a se asocia cu aplicația 

VeSync. Consultați instrucțiunile din 

aplicație VeSync pentru mai multe 

informații. Fără indicator de apă
• Clipește când nu există 

apă în rezervor. După ce 
acest indicator clipește de 
10 ori, umidificatorul
se va opri. Umpleți 
rezervorul și corect
așezați-l pe bază pentru a 
utiliza umidificatorul.

• Apăsați și mențineți apăsat timp de 

15 secunde pentru a reseta 

umidificatorul. Aceasta va restabili 

setările implicite ale 

umidificatorului și îl va deconecta 

de la Wi-Fi® și de la aplicația 

VeSync (vezi pagina 11).

Buton de nivel de ceață • Se aprinde când rezervorul 
de apă este scos. Rămâne 
pornit până când rezervorul 
este înlocuit.
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• Apăsați în mod repetat (sau țineți 

apăsat) pentru a parcurge setările 

nivelului de ceață: Mod automat, 

Scăzut, Mediu și Ridic. (Pentru mai 

multe detalii despre modul 

automat, vezi pagina 12.)

• Apăsați în timpul modului Sleep 

pentru a dezactiva modul Sleep. 

Umidificatorul va continua 

aburirea în modul automat.

A B 
C D

E

G F

A. Buton de nivel de 
ceață

B.Fără indicator de apă
C.Indicator Wi-Fi®

D. Indicator cronometru

Notă:Cronometrul 
trebuie setat în aplicația 
VeSync.

E. Butonul de pornire

F.Indicator de nivel de umiditate

G.Indicator de nivel de ceață



NOȚIUNI DE BAZĂ
1.Scoateți toate ambalajele. • Verificați pentru a vă asigura că 

flotorul este bine fixat.Figura 1.3
2.Luați rezervorul de apă o de la bază și 

îndepărtați toată banda, inclusiv orice 
bandă de pe flotor.Figura 1.1

Figura 1.3

4.Alegeți un loc dur și plat pentru 
umidificator, la cel puțin 12 inchi / 30 cm 
distanță de orice pereți. Suprafața 
trebuie să fie rezistentă la apă.Figura 1.4

Figura 1.1 12 in /
30 cm

3.Clătiți și reasamblați toate piesele înainte de 
prima utilizare (veziCuratenie, pagina 15).

12 in /
30 cm

Notă:
• Verificați pentru a vă asigura că filtrul de apă este 

corect montat. Dacă nu, atunci rotiți filtrul în sensul 

acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe loc.

Figura 1.4

Figura 1.2 5.Ceața trebuie îndepărtată de 
pereți, mobilier, lenjerie de pat și 
aparate.Figura 1.5

Figura 1.2

Figura 1.5
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Umplere și reumplere

Notă:Asigurați-vă că rezervorul de apă este curat 
înainte de umplere.

Notă:

1.Scoateți capacul rezervorului de apă 
ținând duza și trăgând în sus. Figura 
1.6

• Vă recomandăm să folosiți apă purificată sau distilată 

pentru a umple rezervorul.

• Nu  trece de linia maximă de apă a rezervorului.

PRUDENȚĂ

• Nu adăugați apă direct în 
camera de bază.Figura 1.8

Figura 1.6

Figura 1.8
2.Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei. 

Figura 1.7Nu puneți apă fierbinte.

• Nu adăugați apă prin tubul de 
ceață.Figura 1.9

Figura 1.7

Figura 1.9
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