
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 dvs. purificator de 
aer!

Manual  de  uti l izare

Purificator de aer Levoit 
Model: LV-H133-RWH
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Conținutul pachetului

x   Purificator de aer
x   Filtru TRUE HEPA 

 x   Manual de utilizare

1
1

1

Specificații

Alimentare  AC 220-240V, 50/60Hz

Putere 33W

Acoperire 83 m² / 893 ft²

Notă: Eficient pentru 
încăperi mai mari, dar 
purificarea va dura mai 
mult.

Condiții optime Temperatur: 
-10°–40°C / 14°–104°
Umiditate: ≤ 85% RH

Livel de zgomot 25–50dB

Rata de 
purificare 
a aerului

400 m³/h / 235 CFM

Puterea în standby   < 0.5W

Dimensiuni 31.8 x 31.8 x 60 cm 

Greutate 6.75 kg / 14.9 lb

alexa
Cross-Out
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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

• Utilizați purificatorul de aer
numai așa cum este descris în
acest manual.

• Nu folosiți purificatorul de aer în
aer liber.

•

•

Țineți purificatorul de aer departe
de apă și de zonele umede.. Nu
puneți niciodată în apă sau alte
lichide aparatul.
Țineți purificatorul de aer departe
de sursele de căldură.

• Nu utilizați acolo unde sunt
prezente gaze combustibile,
vapori, praf metalic, aerosoli
(spray) sau vapori de la uleiul
industriale.

• Țineți 1,5 m  distanță de locul
unde se administrează oxigen.

• Supravegheați copiii când sunt în
apropierea purificatorului de aer.

• Nu introduceți nimic în nicio
deschidere a purificatorului de aer.

• Nu stați și nu așezați obiecte grele
pe purificatorul de aer.

• Păstrați interiorul purificatorului
de aer uscat. Pentru a preveni
acumularea de umezeală, evitați
plasarea în încăperi cu schimbări
majore de temperatură.

• Deconectați întotdeauna
purificatorul de aer înainte de
întreținere (de exemplu,
schimbarea filtrului).

• Nu utilizați purificatorul de aer
dacă este deteriorat sau nu
funcționează corect sau dacă
cablul sau ștecherul sunt
deteriorate. Nu încercați să îl
reparați singur. Contactați
asistența pentru clienți (vezi 15).

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

Siguranța generală

• Țineți purificatorul de aer lângă priza
la care este conectat.

• Nu așezați niciodată cablul lângă nicio
sursă de căldură.

• Nu acoperiți cablul cu un covor sau alt
înveliș. Nu așezați cablul sub mobilă
sau alte aparate.

• Țineți cablul departe de zonele în care
oamenii merg des. Așezați cablul într-
o zonă unde nu se poate împiedica
cineva.

Priză și cablu

CITIȚI ȘI SALVĂȚI 
ACESTE INSTRUCȚIUNI

• AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu utilizați acest
purificator de aer cu comenzi de
viteză în stare solidă (cum ar fi un
întrerupător de intensitate).

• Nu pentru uz comercial. Doar pentru
uz casnic.
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A. Afișaj LED / Panou de control
B. Ieșirea aerului
C. Locuințe
D. Cablu de alimentare
E. Admisia de aer

(triunghiuri în partea de jos)

Față SpateA

C

D

B

E

F

G

H I

CUNOAȘTE PURIFICATORUL DE AER 
Diagrama de funcții

A. Butonul pentru viteza ventilatorului
B. Butonul mod automat
C.

D.
E.

Butonul pentru modulul de noapte 

Buton de oprire a afișajului 

Indicatorul de verificare  a filtrului

F. Butonul Timer
G. Buton Pornit/Oprit
H. Indicator de calitate a aerului
I. Afișaj temporizator
J. Indicator de viteză al ventilatorului

 Afișaj LED

A F

G

H

B E

C D

J

I

F. Senzor de calitate a aerului
G. Capac senzor de calitate a aerului
H. Filtru
I. Capac filtru
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CONTROL

Buton Pornit/Oprit 
Pornește/oprește purificatorul 
de aer.

Butonul de viteză a 
ventilatorului. Permite trecerea 
la vitezele diferite ale 
ventilatorului: scăzută, medie și 
ridicată.

Butonul mod automat 
Activează/dezactivează modul 
automat (vezi 8).

Butonul pentru modulul de 
noapte. Activează/
dezactivează modulul de 
noapte (vezi 9).

Afișaj închis/deschis

Oprește afișajul.
Apăsați orice buton (cu 
excepția  butonului pornire/
oprire) pentru a reporni 
afișajul.

Indicatorul de verificare a 
filtrului. Se aprinde roșu 
pentru a vă reaminti să 
verificați filtrul (vezi 1110).

Butonul Timer
Setează cronometrul (vezi 9).

Indicator de viteză 
a ventilatorului Viteza puridicatorului

Low/Viteza 1

Medium/Viteza 2

High/ Viteza 3
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N O Ț I U N I  D E  B A Z Ă

1. Scoateți capacul filtrului. Trageți filtrul din 
carcasă. [Figura 1.1]

2. Scoateți filtrul din ambalajul său de plastic, 
apoi reinstalați-l în carcasă. Asigurați-vă 
că urechile de tragere de pe filtru sunt 
orientate spre exterior. [Figura 1.2]

3. Remontați capacul filtrului aliniind 
picioarele capacului cu fantele din partea 
inferioară a carcasei. [Figura 1.3]

4. Împingeți capacul pentru a fi bine închis.
[Figura 1.4]

Note: 
• Dacă nu intenționați să utilizați 

purificatorul de aer pentru o perioadă 
lungă de timp, păstrați filtrul curat, 
lăsându-l în ambalajul său de plastic până 
când este gata de utilizare.

Figure 1.1

Figure 1.4

Figure 1.2

Figure 1.3

NOTĂ: Atenție! Dacă doriți doar să testați 
funcționalitatea aparatului, porniți aparatul fără 
filtrul în el. Scoate-ți ambalajul doar în 
momentul în care sunteți sigur de achiziție.
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Figure 2.1

1. Așezați aparatul pe o suprafață plana.[ Figure
2.1] Lăsați spțiu de 38 cm pe toate părțile 
purificatorului, între aparat si orice alt corp.
[Figure 2.2]

2. Apăsați imaginea      pentru a porni aparatul și 
pentru a începe purificarea. 

3. Apăsați imaginea                pentru a modifica 
viteza ventilatorului. De asemenea, puteți selecta 
modul automat sau modul de repaus sau puteți 
seta un cronometru.

a. Pentru cele mai bune rezultate sau pentru a 
rezolva o problemă specifică de calitate a 
aerului, cum ar fi fumul, porniți purificatorul 
de aer la viteză mare timp de 15-20 de 
minute înainte de a utiliza o viteză mai mică 
sau modul automat.

b. Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele 
și ușile închise în timp ce purificatorul de aer 
este pornit.

4. Atingeți   pentru a opri aparatul.

pentru a activa/dezactiva modul automat.

  sau    care de asemenea va opri modul. 

Apăsați
Apăsați

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER
Operațiune generală

Modul AUTO

Modul automat reglează automat viteza 
ventilatorului în funcție de calitatea aerului. 
De exemplu, dacă calitatea aerului este 
proastă, ventilatorul va fi setat la viteză mare.

38 cm

Air Quality Indicator Chart

Indicator
de culoare

Calitatea 
aerului Viteză

Albastru Foarte bun Modul de noapte

Verde Bun Încet

Portocaliu Moderat Mediu

Roșu Rău Înalt

Figure 2.2

Indicator de calitate a aerului

Acest indicator folosește un senzor automat 
pentru a afișa calitatea aerului. Acest senzor 
folosește o lumină infraroșie pentru a detecta 
particulele din aer
Purificatorul de aer va dura 30 de secunde 
pentru a detecta calitatea aerului de fiecare 
dată când este pornit. În acest timp, culoarea 
indicatorului de calitate a aerului va fi albastru. 
După 30 de secunde, culoarea indicatorului de 
calitate a aerului se va schimba în funcție de 
calitatea aerului detectată.
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Notă: 

•

•

Puteți modifica viteza ventilatorului în orice 
moment în timp ce temporizatorul numără 
invers. Cronometrul va funcționa cu orice mod. 
Apasați           sau deconectați purificatorul de 
aer, iar acesta va anula temporizatorul.

1. Atingeți         în mod repetat sau țineți apăsat

pentru a seta durata de funcționare.

2. Odată ce ați ales un timp, cronometrul va clipi 
de 5 ori și va începe numărătoarea inversă.

3. Purificatorul de aer se va opri automat odată ce 
cronometrul este terminat.

4. Apăsați pentru anulare       în mod repetat până 
temporizatorul vă arată “- - - -”. Cronometrul 
va clipi de 5 ori pentru a confirma anularea.

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER 

Modul de noapte

Modul de noapte utilizează cea mai mică viteză 
posibilă a ventilatorului pentru a funcționa în liniște.

pentru a activa/dezactiva modul de noapte  

sau  și va ieși din modul de noapte.

Apăsați

Apăsați

Temporizator

Puteți seta un cronometru între 1 și 12 ore.

Funcția de memorie

Purificatorul de aer își va aminti setările 
programate când este oprit și va relua acele 
setări când este pornit din nou. Purificatorul 
de aer trebuie să rămână conectat pentru ca 
funcția de memorie să funcționeze.

Notă: purificatorul de aer nu își va aminti 
temporizatoarele.
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A. Prefiltru din nailon

• Captează particule mari, cum ar fi 
praful, scamele, fibrele, părul și blana 
animalelor de companie.

• Maximizează durata de viață a 
filtrului True HEPA protejându-l.

B. H13 Filtru TRUE HEPA 

• Îndepărtează cel puțin 99,97% din 
particulele în aer cu diametrul de 0,3 
micrometri (µm).

• Filtrează particulele mici, cum ar fi 
sporii de mucegai, praful fin, 
particulele de fum și alergenii precum 
polenul, acarienii de praf și părul de 
animale de companie.

C. Filtru de cărbune activat de înaltă eficiență

• Absoarbe fizic fumul și mirosurile 
din compoziția aerului.

• Filtrează compuși precum 
formaldehida, benzenul, amoniacul, 
hidrogenul sulfurat și compușii 
organici volatili.

D E S P R E  F I L T R U L  T R U E  H E P A

Filtrul True HEPA folosește un sistem de filtrare în 3 etape pentru a purifica aerul.
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Î N G R I J I R E  Ș I  Î N T R E Ț I N E R E

Curățarea purificatorului de aer Verificați indicatorul filtrului

1. Ștergeți exteriorul purificatorului de aer 
cu o cârpă uscată. Nu curățați cu apă sau 
orice alt lichid pentru a evita riscul de 
electrocutare.

2. Curăţaţi exteriorul filtrului cu o perie sau 
un furtun de aspirare în fiecare lună 
pentru a preveni acumularea de păr sau 
praf. Nu curățați filtrul cu apă sau alte 
lichide.

Figure 3.1

Curățarea senzorului de calitate a 
aerului

Dacă senzorul de calitate a aerului este blocat de 
praful acumulat, este posibil ca indicatorul de 
calitate a aerului să nu funcționeze corect.

1. Înlocuiți filtrul (vezi 12).
2. Porniți purificatorul de aer.

3. Apăsați și tineți   timp de 3 secunde.

4. Lumina se va stinge după ce 
indicatorul filtrului este resetat cu succes.

• Filtrul trebuie schimbat înainte  de a se aprinde.

1. Apăsați și țineți   f3 secunde până 
când    lse aprinde.

2. Apăsați și țineți   din nou 3 secunde. 

3. Lumina se va stinge după ce 
indicatorul filtrului este resetat cu succes.

  se va aprinde ca un mement pentru a verifica 
filtrul. Indicatorul este automat. Este posibil să nu 
fie nevoie să vă schimbați filtrul încă, dar ar trebui 
să îl verificați când                se aprinde.

Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului când:

1. Deconectați purificatorul de aer.
2. Deschideți capacul senzorului.
3. Curăţaţi lentila senzorului cu un 

tampon de bumbac umed. [Figura 3.1]
4. Uscați lentila senzorului cu un tampon 

de bumbac uscat.
5. Închideţi capacul senzorului.

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o 
perioadă lungă de timp, înfășurați filtrul în 
ambalaje de plastic și depozitați-l într-un loc 
uscat pentru a evita deteriorarea umidității.

deschidere interioară a lentilei
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• Zgomot crescut când purificatorul de 
aer este pornit

• Scăderea fluxului de aer
• Mirosuri neobișnuite
• Un vizibil înfundatfilter

Înlocuirea filtrului

Deconectați purificatorul de aer, apoi scoateți 
capacul filtrului. [Figura 4.1]

Figure 4.1

2. Îndepărtață vechiul filtru. [Figure 4.2]

Figure 4.2

deconectați 
purificatorul 

de aer

GRIJĂ ȘI ÎNTREȚINERE

Când ar trebui să înlocuiți filtrul?

Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-8 luni. Poate 
fi necesar să înlocuiți filtrul mai devreme sau 
mai târziu, în funcție de cât de des folosiți 
purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului 
de aer într-un mediu cu poluare relativ ridicată 
poate însemna că va trebui să schimbați filtrul 
mai des, chiar dacă           este închis. 

Poate fi necesar să înlocuiți filtrul dacă 
observați:

Notă: Pentru a menține 
performanța purificatorului de 

aer, utilizați numai filtre oficiale 
Levoit. Puteți achiziționa filtre de 

schimb de la un vânzător autorizat 
sau mergeți la Amazon și căutați 

B07FXB5P8R.
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3. Curățați orice urmă de praf sau murdărie
din interiorul carcasei [Figure 4.3]

GRIJĂ ȘI ÎNTREȚINERE

Figure 4.3

Figure 4.5

Figure 4.4

4. Desfaceți noul filtru și puneți-l în el
locuinta. Asigurați-vă că urechile de 
tragere sunt orientate spre exterior. 
[Figura 4.4]

5. Puneți la loc capacul filtrului pe carcasă.
[Figure 4.5]

6. Conectați și porniți purificatorul de aer. 
Apăsați             timp de 3 secunde pentru a-
l reseta.
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Probleme Soluții

Purificatorul de aer nu 
pornește și nu răspunde la 
butoanele de control.

Conectați purificatorul de aer.

Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă 
este, nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați 
asistența pentru clienți (vezi 15).

Conectați purificatorul de aer la o altă priză.

Purificatorul de aer poate să funcționeze defectuos. 
Contactați asistența pentru clienți (vezi 15).

Purificatorul de aer face un 
zgomot neobișnuit când 
ventilatorul este pornit.

Asigurați-vă că filtrul este corect montat, cu 
ambalajul de plastic îndepărtat (vezi 7).

Înlocuiți filtrul (vezi 12).

Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau un obiect străin 
poate fi în interior. Nu mai utilizați purificatorul de aer și 
contactați asistența pentru clienți (vezi 15).

Fluxul de aer este redus 
semnificativ.

Asigurați-vă că ambalajul din plastic al filtrului este îndepărtat.

Apăsați  pentru a crește viteza ventilatorului.

Lăsați cel puțin 38 cm de spațiu liber pe toate părțile 
purificatorului de aer și orice alt corp.

Înlocuiți filtrul (vezi 12).

Calitate slabă a purificării aerului. Apăsați  pentru a crește viteza ventilatorului.

Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează partea superioară sau 
laterală a purificatorului de aer pentru un flux adecvat de aer.

Închideți ușile și ferestrele în timp ce porniți purificatorul de aer.

Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul său de plastic și 
că este corect amplasat (vezi 7).

Dacă camera este mai mare de 83 m² / 893 ft², purificarea 
aerului va dura mai mult. Purificatorul de aer poate să nu fie 
la fel de eficient în încăperi semnificativ mai mari.

Înlocuiți filtrul (vezi 12).

REPARAȚIE
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Dacă problema dvs. nu este listată mai sus, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți (vezi 15).

REPARAȚIE

Probleme Soluții

Purificatorul de aer produce 
un miros neplăcut.

Înlocuiți filtrul (vezi 12).

Asigurați-vă că purificatorul de aer se află într-o cameră în care 
umiditatea relativă are un nivel mai mic de 85% . Nivelurile mai 
ridicate de umiditate pot duce la creșterea mucegaiului pe filtru.

  este încă aprins după 
înlocuirea filtrului. Reset    (priviți 11).

  nu s-a pornit în 8 luni.  este un mement pentru a verifica filtrul și se va 
aprinde în funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul 
de aer. Dacă nu folosiți des purificatorul de aer          va 
dura mai mult să se pornească.

  pornit înainte de 6 
luni.

 este un mement pentru a verifica filtrul și se va aprinde în 
funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul de aer(vezi 
11) Dacă utilizați frecvent purificatorul de aer                  se va 
aprinde mai devreme.

Termeni și condiții

Arovast Corporation garantează că toate produsele 
sunt de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește 
materialele, măiestria și service-ul timp de 2 ani, 
începând de la data achiziției și până la sfârșitul 
perioadei de garanție. Durata garanției poate varia 
între categoriile de produse.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul 
dumneavoastră produs, vă rugăm să contactați echipa 
noastră de asistență pentru clienți.

Product Name Purificator de aer Levoit

Model LV-H133/LV-H133-RBK/ 
LV-H133-RWH

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

Garanție în baza facturii.

Data comenzii

ID Comandă

I N F O R M A Ț I I  D E S P R E
G A R A N Ț I E

CUSTOMER SUPPORT
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.




