
MANUAL DE UTILIZARE

Umidificator și difuzor 2 în 1 cu ceață rece cu umplere 

superioară cu ultrasunete

 Model:Dual 100
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Cuprins

Conținutul pachetului
Specificații
Informații de siguranță

Noțiuni de bază pentru a vă cunoaște umidificatorul și 

difuzorul 2 în 1

Utilizarea umidificatorului și difuzorului 2 în 1 

Îngrijire și întreținere

Depanare

informații referitoare la garanție
Relații Clienți

Conținutul pachetului

1 xUmidificator și difuzor 2 în 1
1 xManual de utilizare
1 xGhid de inițiere rapidă

Alimentare electrică AC 100–120V, 60Hz

Putere nominală 24W

Capacitatea rezervorului de apă  1,8 L

Timp de rulare 8-20 ore

Notă:Umidificatorul va putea funcționa pentru 
un timp mai lung sau mai scurt, în funcție de 
temperatura și umiditatea mediului ambiant.

Nivel de zgomot ≤ 28dB

Raza de acțiune efectivă 10–24 m²

Dimensiuni 17,6 x 17,6 x 27,1 cm
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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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CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau alte răniri, urmați toate instrucțiunile și 
instrucțiunile de siguranță.

Siguranța generală
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• 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.

• 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!



CUNOAȘTE-ȚI NOUL UMIDIFICATOR ȘI 
DIFUZOR 2-ÎN-1
A.Tub de ceață

B.Priza de apa

C.Ansamblu supapă de evacuare a apei

D.Butonul pentru modul Sleep

E.Indicatori de nivel de ceață

F.Buton de control

G.Priza de ceață

H.Traductor 
eu.Baza
J.Coperta

K.Rezervor de apă

L.Inel de etanșare

M.Pluti
N.Inel de izolare

O.Ieșire de aer

P.Admisie

Q.Cablu de alimentare

R.Camera de bază
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NOȚIUNI DE BAZĂ

1.Scoateți toate ambalajele. Alegeți o locație dură și 

Umplere și reumplere

1.Scoateți capacul superior al rezervorului de apă. 

Umpleți rezervorul cu apă la temperatura 

camerei.Nu umpleți cu apă caldă sau 
fierbinte. [Figura 1.4]

Notă:

plată pentru umidificator la cel puțin 6 inchi / 15 cm 

distanță de orice pereți,

mobilier, lenjerie de pat și electrocasnice. Suprafața 

trebuie să fie rezistentă la apă. 

[Figura 1.1]

Notă: nuașezați umidificatorul pe prosoape, covoare, 
covoare, podele sau orice suprafață cu fibre. Acest lucru 
va bloca admisia de aer din partea de jos a 
umidificatorului și va cauza 
supraîncălzirea.[Figura 1.2]

• Vă recomandăm să folosiți apă purificată.

• Evitați să folosiți apă de la robinet, deoarece 

conținutul de minerale este prea mare și va crea praf 

alb în jurul umidificatorului.

2.Scoateți rezervorul de apă de pe bază și 
îndepărtați toată banda.[Figura 1.3]

Figura 1.3

Figura 1.1

Figura 1.2 Figura 1.4
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Umplere și reumplere (continuare)

PRUDENȚĂ

• Nu adăugați apă direct în 
camera de bază.

• Nu adăugați apă prin tubul de 
ceață.

2.Opțional, adăugați 10-15 picături de ulei 
esențial în camera de bază.[Figura 1.5]

3.Puneți capacul superior înapoi pe rezervorul 
de apă. Asigurați-vă că rezervorul este 
așezat corect pe bază, aliniind
semne indicatoare.[Figura 1.6]Notă:Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm 

să utilizați ulei esențial pur.
4.Conectați umidificatorul.

Figura 1.5 Figura 1.6
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UTILIZAȚI DIFFICORUL DVS. 2 - ÎN- 1 HUMI   DIFIER ȘI DIFUSORUL DVS

Notă:

• Dacă nu există apă în rezervor, 
umidificatorul nu se va porni și nu        va clipi

Umpleți rezervorul de apă (veziNoțiuni de 
bază, 5).

• Păstrați umidificatorul stabil în timpul utilizării, altfel apa 

se poate vărsa.

• Nu faceblocați ieșirea de ceață. Acest lucru va 
deteriora umidificatorul.[Figura 2.1]

Modul de repaus inteligent

Modul de repaus inteligent stinge toate luminile 
afișajului și folosește un senzor de umiditate pentru 
a regla automat nivelul de ceață pentru a menține o 
umiditate relativă (RH) de 60% în timp ce dormi.

1.Apăsați          pentru a porni umidificatorul.

Notă:Umidificatorul trebuie să fie pornit pentru a porni 

Modul Sleep.
Nu bloca

2.Apăsați                  pentru a porni modul Sleep. După 5 

secunde, toate luminile afișajului se vor stinge.

3.Apăsați          a doua oară (sau apăsați ) 
pentru a anula modul Sleep. 
Umidificatorul va 

reveni la nivelul de ceață setat anterior.

Notă:

• Umiditatea excesivă poate cauza probleme de 

sănătate și creșterea mucegaiului. Dacă umiditatea 

relativă din camera dvs. este peste 60%, utilizați 

setarea de ceață scăzută sau opriți umidificatorul.

Figura 2.1

Nivelul de ceață

1.Apăsați          o dată. Umidificatorul va porni la
nivelul scăzut de ceață.[Figura 2.2]

2.Apăsați             în mod repetat pentru a parcurge 
nivelurile de ceață (scăzut, mediu, ridicat) și 

pentru a opri umidificatorul.[Figura 2.2]

Înalt
Mediu
Scăzut

Figura 2.2
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Sfaturi importante

• 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 pentru a vedea 
dacă există prea multă apă în camera de bază.[
Figura 2.5]Turnați orice apă suplimentară dacă 
apa trece peste linia maximă.

• Nu turnați apă direct în camera de 
bază.Adăugați apă în rezervorul de 
apă.[Figura 2.3]Umidificatorul va 
elibera automat cantitatea corectă de 
apă în camera de bază.

• Evitați mutarea sau scuturarea umidificatorului.
[Figura 2.4]Acest lucru poate face ca rezervorul 
de apă să elibereze prea multă apă în camera de 
bază. Notă:Linia maximă de apă estenumaipentru aceasta

scop.Nu turnați apă în bază.

Figura 2.3

Figura 2.5

Figura 2.4
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ÎNgrijire și întreținere
Notă: 2.Scoateți și spălați capacul superior.

[Figura 3.2]• Toată întreținerea trebuie făcută pe o suprafață 
rezistentă la apă, cum ar fi un blat de bucătărie. 3.Scoateți rezervorul de apă de la bază. 

Turnați toată apa din rezervor și 
bază.[Figura 3.3]• Schimbați apa zilnic pentru a evita dezvoltarea 

bacteriilor.

• Utilizați un șervețel sau o cârpă pentru a curăța regulat 

orificiul de evacuare.

Notă: nulăsați apă în interiorul orificiului de evacuare a 

aerului sau lângă panoul de control.[Figura 3.4]

• Dacă nu utilizați umidificatorul timp de 1 săptămână sau 

mai mult,nu facelasa apa inauntru. Uscați și depozitați în 

schimb.

4.Clătiți rezervorul și camera de bază cu apă 
la temperatura camerei.[Figura 3.5]

Curatenie

Curăță-ți umidificatorul în fiecare săptămână și 
când ești gata să-l depozitezi.

Notă:

Figura 3.3
• Nu scufundați baza în apă sau lichid.Nu 

fpuneți baza într-o mașină de spălat 
vase.

• Nu tilizați detergenți pentru a curăța 

umidificatorul.

1.Deconectați umidificatorul.[Figura 3.1]

Figura 3.4

Figura 3.1

Figura 3.2 Figura 3.5
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Curățare (continuare) Instalarea tubului de ceață

5.Pentru a elimina orice acumulare de calcar din 

interiorul rezervorului de apă sau a camerei de bază, 

înmuiați cu oțet alb distilat și ștergeți cu o cârpă și 

un tampon de bumbac.

Asigurați-vă că tubul de ceață este în poziție. Dacă 
nu este, umidificatorul nu va crea ceață.

1.Puneți tubul de ceață la loc în interiorul rezervorului de apă, 

apoi aliniați partea superioară a tubului de ceață cu orificiul 

de evacuare pentru ceață.[Figura 3.8]6.Dacă ați folosit uleiuri esențiale în 
umidificator, umpleți rezervorul de apă 
și camera de bază cu oțet alb distilat și 
lăsați să se înmoaie.

2.Apăsați tubul de ceață în jos până când urechea 
se fixează în poziție.[Figura 3.9 - Figura 3.10]

7.Pentru a îndepărta tubul de ceață pentru curățare, 
răsturnați rezervorul. Împingeți clapeta de pe 
tubul de ceață și trageți tubul de ceață. [Figura 
3.6 - Figura 3.7]Pentru a înlocui, vezi Instalarea 
tubului de ceață.

Se fixează la loc

8.Clătiți toate părțile și turnați apa 
rămasă.

9.Uscați toate părțile cu o cârpă. Asigurați-vă că toate 

piesele sunt complet uscate.

Figura 3.9

Figura 3.6 Figura 3.7

Figura 3.10

Figura 3.8
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Depozitarea

Urmați instrucțiunile de curățare (vezi 9) și lăsați toate părțile să se usuce complet 
înainte de depozitare. A se pastra intr-un loc racoros si uscat.

REPARAȚII
Problemă Soluție posibilă

Umidificatorul nu pornește 
sau butoanele nu 
funcționează.

Deconectați umidificatorul și conectați-l din nou. Apăsați 
umidificatorul.

a întoarce pe

Umpleți rezervorul de apă dacă este gol.

Iese puțină sau deloc 
ceață.

presa pentru a utiliza o setare de ceață mai mare.

Asigurați-vă că tubul de ceață este instalat corect (veziInstalarea tubului de 
ceață, 10).

Asigurați-vă că nivelul apei din bază nu este prea mare.

Apa poate fi murdară și poate exista acumulare de minerale în 
interiorul bazei. Curățați traductorul cu o perie de curățare și oțet alb și 
asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect (veziÎngrijire și 
întreținere, 9). Umpleți cu apă curată.

Asigurați-vă că orificiul de evacuare a ceață și admisia de aer nu sunt blocate 

(vezi Cum să vă cunoașteți umidificatorul și difuzorul 2 în 1, 4).

Umidificatorul este fierbinte (sau 

apa din interior este fierbinte) și 

iese puțin sau deloc ceață.

Asigurați-vă că admisia de aer din partea inferioară a umidificatorului și orificiul de 

evacuare de ceață din partea de sus a umidificatorului nu sunt blocate.Nu face 

așezați umidificatorul pe podele, covoare, covoare sau suprafețe cu fibre care pot 

bloca intrarea aerului.

Asigurați-vă că tubul de ceață este instalat corect (veziInstalarea tubului de 
ceață, 10). Dacă tubul de ceață nu este în poziție, umidificatorul nu va crea 
ceață, iar temperatura apei va crește. Acest lucru nu este periculos, dar 
umidificatorul nu va funcționa corect până când tubul de ceață nu este pus la 
loc.

Umidificatorul folosește apă

prea rapid.
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.
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INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE

Produs Umidificator și difuzor 2 în 1 cu ceață rece cu umplere superioară cu ultrasunete

Model Dual 100

Pentru referință, vă recomandăm insistent să înregistrați ID-ul comenzii și data achiziției.

Comanda ID

Data cumpararii

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.



RO
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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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