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РЪКОВОДСТВО А ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пречиствател за въздух Smart True HEPA 
: Core 200S
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а ранване AC 220-240V, 50Hz

о ност 26W

Пространство 40 м!

CADR 187м"/ч

аботни 
условия

емпература: 
-10°–40°C / 14°–104°F

лажност: < 85% RH

иво на шума 24–44dB

азмери 20.5 x 20.5 x 32 см / 
8.1 x 8.1 x 12.6 инча

егло 3 кг / 6.6 паунда

Бележка: а достъп до допълнителни 
функции изтеглете приложението  
вижте стр. 

Smart True HEPA 
 Mодел: Core 200S

ъдържание на пакета 
пецификации 
нформация за безопасност 

а вашия пречиствател на 
възду

правление 
абота с пречиствателя 
астройка на n  
зползване на уреда 

n  функции
а филтъра

Грижа и поддръжка 
Отстраняване на неизправности 

n  неизправности 
Гаранционна информация 
Отдел Обслужване на клиенти

1  x  Пречиствател на възду  
1  x  Tристепенен r  A филтър 
1  x  ъководство за потребителя 
1  x  ърз справочник 
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• зползвайте пречиствателя само според указанията.

• е използвайте уреда, без да отстраните найлоновата 
опаковка от филтъра. Пречиствателят няма да филтрира 
възду а, може да прегрее и да причини опасност от пожар. 

е използвайте пречиствателя на открито. ръжте 
пречиствателя далеч от вода или влажни места. икога не го 
поставяйте в течност. 

• е го използвайте във влажни зони.

• ръжте го далеч от източници на топлина. е използвайте 
на места, където има запалими газове, пари, метален пра , 
аерозолни продукти или изпарения от индустриално масло. 

ръжте на разстояние  фута .  м от места, където се 
подава кислород. 

• абл давайте децата, когато са близо до пречиствателя за 
възду .

• е поставяйте ни о в отворите на пречиствателя.

• е сядайте вър у пречиствателя и не слагайте тежки 
предмети вър у него.

• Поддържайте вътрешността на пречиствателя за възду  
су а. а да се предотврати натрупването на влага, избягвайте 
да поставяте уреда в поме ения с големи температурни 
промени или под климатични системи.

• инаги преди обслужване например, смяна на филтъра  на 
пречиствателя за възду , го изкл чвайте от контакта. 

• е използвайте пречиствателя за възду , ако е повреден или 
не работи правилно, или ако кабелът или епселът са 
повредени. е се опитвайте да ремонтирате уреда сами. 
Обърнете се към Отдела за обслужване на клиенти вижте 
страница .

• а да намалите риска от пожар или 
токов удар, не използвайте този пречиствател за възду  с 
никакви твърди контроли на скоростта като например 
регулатор на осветлението .

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

а да на алите риска от по ар  токов удар или дру о нараняване  
следва те всички инструк ии и указания за безопасност

• ръжте пречиствателя за възду  близо до 
контакта, в който е вкл чен. 

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

• е покривайте кабела с пътека, килим или друга 
постелка за под. е поставяйте  кабела под 
мебели или уреди.

• ръжте кабела далеч от места, където често 
одят ора и оставете кабела там, където няма 

да ви препъне.

ашият пречиствател на възду  voit 
отговаря на всички стандарти по отношение 
на електромагнитните полета . 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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• кл чва и изкл чва 
пречиствателя за възду . 

атиснете и задръжте, за да 
настройте пречиствателя. 

ижте инструкциите във 
n  приложението за 

повече информация

• кл чва изкл чва 
но ната светлина вижте 
страница 

• кл чва изкл чва се или 
мига, за да индикира 
статуса на сдвояване. 

ижте инструкциите във 
n  приложението за 

повече информация

• зкл чва дисплея не важи за 
но ната светлина

• атиснете бутон, различен от
за да пуснете дисплея отново

• Превкл чва скоростите на 
вентилатора   ниска ,  
средна  и  висока .

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

• Предотвратява промяната 
на действа ите настройки 
вижте страница 

• ига при натискане на друг 
бутон, индикирайки, че 
дисплеят е закл чен.

• Превкл чва към спя  
режим вижте страница . 

• атиснете и задръжте за  
секунди, за да опресните 
индикатора за проверка на 
филтрите.

• ветва, когато филтърът 
трябва да бъде погледнат 
(вижте страница 2 .

• ндикаторът за проверка 
на филтъра се опреснява с 
натискане и задържане на 
бутона за спя  режим в 
продължение на  секунди.

• азглежда опциите 
за таймера вижте 
страница .



бърнете пречиствателя за възду . 
авъртете капака на филтъра обратно на 

часовниковата стрелка и го ма нете.
игура .

Извадете филтъра от пластмасовата му 
опаковка и го поставете обратно в 
пречиствателя. игура .

Поставете отново капака на филтъра и го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, за да го закл чите.   игура .

игура 1.1

игура 1.2
игура 1.4

игура 1.3

4. Поставете пречиствателя вър у равна 
стабилна повър ност със соче  нагоре 
диспле . ставете разстояние на малко 

 см  инча от всички страни на 
пречиствателя. ръжте далеч от всичко, 
което може да препречи пътя на 
възду ния поток. игура .

15 а / 
38 

15 а / 
38 
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Бележка: Трябва да създадете сво  акаунт във 
, за да получите достъп.

а а ал е  л же е  
ка а е  к а л  е е 

     л   
  

Отворете n . лезете или си 
направете егистрация

ледвайте инструкциите в 
приложението, за да настройте своя 
пречиствател.

игура 2.1

ожете да използвате n  за свързване на 
пречиствателя с A a on A a или oo  
Assistant. оля, следвайте инструкциите в 
приложението за настройка на гласовия асистент.



1. кл чете и натиснете   , за да пуснете уреда.
ентилаторът е стартира на степен I. 
игура 3.1

2. Опционално, натиснете  , за да променяте скоростта
между I, II, and III.

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

• Индикаторите за скорост на вентилатора светят, 
когато то  е активен.

• тепен  е на умна, но пречиства възду а на бързо.

• а на добър резултат, или за да отстраните 
специфичен проблем, като пу ек, например, пуснете 
пречиствателя на максимална степен за  минути, 
след което я намалете.

• а ефективно пречистване на възду а, дръжте 
прозорците и вратите затворени, докато уредът 
работи.

3. атиснете ,  , за да изкл чите пречиствателя.

Figure 3.1

 Използването на  
ви позволява да контролирате 
пречиствателя дистанционно, 
имате и достъп до допълнителни 
функции.

пя ият режим намалява яркостта на иконите 
наполовина и работи в ти  режим, използва  
вентилаторите на най-ниска степен.

атиснете   , за да преминете към спя  режим

ожете да настройте таймер за 2,  или  часа 
използвайки бутоните на дисплея. През n  
имате възможност за настройка от  до 2  часа.

1. атиснете  няколко пъти, за да изберете време.

 

• атискане на    е излезе от режима на изчакване.
• ожете да настро вате но ната 

светлина и в режим на изчакване.

аймерът стартира автоматично. 

• Индикаторите не са бутони и не могат да бъдат 
използвани за настро ка на та мера.

• Индикаторите му светят в син о, когато е 
активен.
• индикаторът светва, когато бъде настроен 

та мер през .

• ожете да променяте скоростта на вентилатора по 
всяко време, докато та мерът е вкл чен.

• То  е се рестартира при промяна на избраното време.

2. огато избраното време изтече, таймерът е 
се изкл чи.

докато всички3. а спиране натиснете 
индикатори се изкл чат.



ожете да избирате между две нива на яркост 
в режима на но на светлина, дори когато 
пречиствателят е изкл чен, ако е в контакта.

атиснете веднъж светлината.
атиснете втори път, за да я намалите 

наполовина.

атиснете три пъти, за да я изгасите.

Бележка: При изкл чване на дисплея не 
изкл чвате и но ната светлина.

Бележка: ункцията памет не работи с 
та мера и но ната светлина.

акл чването на дисплея предотвратява неволна 
промяна на настройките. утоните няма да 
работят при натискане.

1. атиснете    за  секунди, за да закл чите
дисплея на уреда.

2. окато е закл чен    е свети.
При натискане на бутони,

огато е изкл чен, но в контакта, пречиствателят 
помни предишната избрана скорост на 
вентилатора, както и настройките за спя  режим, 
автоматичен режим, закл чване и изкл чване на 
дисплея.

огато е изкл чен и не е в контакта, 
пречиствателят помни последната скорост на 
вентилатора и настройките за спя  режим, но и 
тези за закл чване и изкл чване на дисплея.

n  ви осигурява достъп до 
допълнителни функции на 
пречиствателя, вкл чително описаните 
по-долу.  развитието на 
приложението могат да бъдат добавени 
нови.

• Промяна на настройките на пречиствателя 
през приложението, дори когато дисплеят е 
закл чен.

• ъздайте графици за пречиствателя, 
съвместими с вашето ежедневие.

• ледете остава ия живот на филтъра в 
приложението.

• Пазарувайте при нужда от смяна.

• астройте таймер между  и 2  часа.

е премигва  пъти.



1

редът използва -степенна филтрира а 
система за пречистване на възду а.

A

• лавя големи частици, като пра , 
мъ , влакна, косми и козина от 
домашните л бимци. 

• величава максимално 
експлоатационния живот на филтъра, 
като го за итава. 

• Отстранява най-малко ,   от 
частиците във възду а с диаметър ,  
микрометра .

• илтрира малки частици, като 
например спори на плесени, фини 
частици пра , димни частици, и 
алергени, като например цветен 
прашец, животински пър от и акари.

• Абсорбира физически дим, 
миризми и изпарения. 

• илтрира съединения като 
формалде ид, бензен, амоняк, 
сероводород и летливи органични 
съединения О .

A

B

C
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е добавяйте етерични масла към пречиствателя 
на възду  или филтъра. илтърът е се повреди 
от маслото и в крайна сметка е изпусне 
неприятна миризма. е използвайте дифузори в 
близост до пречиствателя на възду а.

лагата може да повреди филтъра. ози 
пречиствател за възду  трябва да се използва в 
зона с влажност под   . Ако използвате 
пречиствателя за възду  в прекалено влажни 
зони, повър ността на филтъра е се покрие с 
му ъл.

Бележка: лагата позволява натрупването 
на му ъл.  а да се ре и проблемът,  
отстранете източника. .

А ИЛТЪРА ПРОДЪЛ ЕНИЕ

ози пречиствателен уред е със степен на 
подаване на чист възду  от 187 м"/ч.

Процентът на подаване на чист възду  CA  
измерва ефективността на пречиствателя, като 
посочва обема чист възду , който пречиствателят 
произвежда за минута. ой е основан на 
отстраняване на пра , цветен прашец и дим, 
които са трите най-често сре ани замърсители 
на възду а в поме енията. олкото по-висок е 
CA , толкова повече частици е према не 
пречиствателят за възду  и толкова по-голяма 
пло  може да почисти. Процентът се измерва 
при най-високата скорост на пречиствателя.

коростта на въздушен обмен показва колко 
пъти целият възду  в едно поме ение може да 
бъде пречистен или сменен  от пречиствателя 
за възду  за  час. ъздушният обмен на час се 
изчислява според препоръчителния размер на 
поме ението, като се приемат горни стойности 
от 2,  м  фута. При по-малки поме ения 
въздушният обмен на час е е по-голям. ози 
уред има въздушен обмен на час , което означава 
че може да сменя възду а  пъти при максимална 
скорост. Препоръчва се за малки стаи до 40 м! .

Бележка: а по ефективно почистване на възду а,  
дръжте прозорците и вратите затворени, 
докато пречиствателят работи.
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Бележка: ожете да нулирате индикатора за 
проверка на филтъра и през  приложението.

улирайте индикатора за проверка на филтрите, 

когато   

A.          светне в червено.

менете филтъра (вижте страница ).

кл чете пречиствателя за възду .

3. 

B. илтърът е бил сменен преди  да светне

1. 

  светне.

 е свети, като напомняне за проверка на 
филтъра.  зависимост от това колко често ползвате 
уреда, индикаторът би трябвало да се вкл чи до -  
месеца. оже все о е да не се налага да смените 
филтъра, но е трябва да го проверите, когато

ън ният предфилтър трябва да се почиства на 
всеки    седмици, за да се увеличи 
ефективността и да се удължи експлоатационния 
живот на ва ия филтър. Почистете 
предфилтъра с помо та на мека четка или с 
пра осмукачка, за да отстраните космите, пра а 
и големите частици. игура .  е почиства те 
филтъра с вода или други течности.

• Преди почистване изкл чете уреда от контакта. 

• збършете външната страна на пречиствателя за 
възду  с мека су а кърпа. Ако е необ одимо, 
избършете корпуса с влажна кърпа и веднага след 
това със су а. 

• Почистете с пра осмукачка вътрешността на 
пречиствателя за възду .

• е почиствайте с абразивни имикали или със 
запалими почиства и препарати.

илтър Ко а да почистите Как да почистите Ко а да с ените

На лонов 

Пред илтър
а всеки

2-  седмици

 мека четка или 
пра осмукачка

[ игура 4.1]

6–8 месеца
True HEPA & 

исоко ефективен
филтър 

с активен въглен

е почиствайте

игура 4.1

адръжте  за  секунди
е се изкл чи след успешно нулиране.

         адръжте  за  секунди
е присветне  пъти и е се изкл чи 

след успешно нулиране.
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зкл чете пречиствателя от контакта. 
Обърнете пречиствателя за възду  и 
ма нете капака на филтъра вижте абота 
с пречиствателя, страница 

Отстранете стария филтър. 
Почистете остатъците от пра  или косми 
от вътрешността на пречиствателя с 
помо та на пра осмукачка. а почистване 
на пречиствателя не използвайте вода или 
течности.   игура .

звадете новия филтър от опаковката му и 
го поставете в корпуса вижте абота с 
пречиствателя, страница . 

Поставете отново капака и вкл чете 
пречиствателя.

улирайте индикатора за проверка на 
филтрите вижте страница 2

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

• по-силен шум, когато пречиствателят работи
• намален въздушен поток
• необичайни миризми
• видимо запушен филтър

   след смяна        е забравя те да нулирате
       на филтъра вижте страница 

а да работи оптимално ва ият пречиствател, 
използва те единствено официални i  
филтри. а закупуване на заместители  посетете 

 и потърсете B08H214WGW.

РИ А И ПОДДРЪ КА ПРОДЪЛ ЕНИЕ

Проверете n  приложението, за да видите колко 
остава на филтъра.

ой трябва да се сменя на всеки -  месеца. оже да се 
наложи да смените филтъра по-рано или по-късно, в 
зависимост от това колко често използвате 
пречиствателя за възду . зползването на вашия 
пречиствател за възду  в среда с относително голямо 
замърсяване може да означава, че е трябва да сменяте 
филтъра по-често, дори ако       не свети.

оже да се наложи да смените филтъра, ако 
забележите  

игура 4.2
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Пробле Въз о но ре ение

Пречиствателят за възду  
не се вкл чва или не 
реагира на бутоните за 
управление.

кл чете пречиствателя за възду  в контакта.

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

кл чете пречиствателя за възду  в друг контакт. 

Пречиствателят за възду  не работи добре. Обърнете се към 
Отдела за обслужване на клиенти вижте страница .

ъздушният поток е 
значително намален.

верете се, че филтърът е изваден от опаковката си и е поставен на 
мястото си вижте страница . 

- натиснете, за да увеличите скоростта на вентилатора.

Оставете разстояние  см  инча от всички страни на 
пречиствателя. 

Предфилтърът може да е запушен от големи частици, като косми или мъ , които 
блокират въздушния поток. Почистете предфилтъра вижте страница 2 .

менете филтъра (вижте страница ).

Пречиствателят издава 
необичаен шум, докато 
вентилаторът е вкл чен.

верете се, че филтърът е правилно поставен на мястото му и 
пластмасовата опаковка е отстранена вижте страница .

верете се, че пречиствателят работи вър у твърда равна 
повър ност. 

менете филтъра вижте страница .
Пречиствателят за възду  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 . е се опитвайте 
да ремонтирате пречиствателя за възду .

От пречиствателя за възду  
се усе а необичайна 
миризма.

Почистете филтъра или го сменете, ако е необ одимо.

верете се, че не използвате пречиствателя в зона с висока 
влажност или докато се разпръскват етерични масла.
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Ако проблемът ви не е в списъка, моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти 
вижте страница 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИ ПРАВНОСТИ ПРОДЪЛ ЕНИЕ

Пробле Въз о но ре ение

ошо качество на 
пречистване на възду а. 

- натиснете, за да увеличите скоростта на вентилатора.

верете се, че никакви предмети не блокират стените или 
горната част на пречиствателя за възду  в ода или из ода . 

верете се, че филтърът е изваден от опаковката си и е поставен 
на мястото си вижте страница . 

огато използвате пречиствателя за възду , затворете вратите и прозорците. 

верете се, че поме ението е по-малко от 40 м!. Пречиствателят 
за възду  може да не е толкова ефективен в големи поме ения.

менете филтъра вижте страница .

  все о е свети след смяна улирайте индикатора за проверка на филтрите вижте страница .

  не е светвал в рамките       
на  месеца.

ви напомня да проверите филтъра и е светне въз основа на това колко 
 дълго е бил използван пречиствателят вижте страница 2 . Ако не 
използвате пречиствателя за възду  често,     , е светне след по-дълго време. 

  свети преди 
изминаването на  месеца.

ви напомня да проверите филтъра и е светне въз основа на това 
колко дълго е бил използван пречиствателят вижте страница . Ако 
използвате пречиствателя за възду  често,       е светне по-рано.      

на филтъра.
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◦ По време на процеса по настройка трябва да използвате сигурна  2.  i i мрежа. 
Проверете дали тя е активна.

◦ верете се, че въведената от вас i i парола е правилната.
◦ е трябва да има оставено разстояние преди или след паролата.
◦ ествайте паролата, като свържете друго устройство с рутера.
◦ При въвеждане без копиране се уверете, че данните са правилните.
Опитайте да приближите пречиствателя към рутера. елефонът ви трябва да бъде възможно 
най-близо.

утерът ви може да се нуждае от по-високо място, където не пречи на сигнала.
верете се , че пречиствателят и рутерът са далеч от уреди като микровълнова печка, 
ладилник и други, които съ о могат да пречат на връзката.

Ако използвате , уверете се, че е изкл чен, докато свързвате пречиствателя.
зкл чете порталната автентификация на своята i i мрежа. Ако е вкл чена, 

пречиствателят няма да има достъп до i i мрежата и настройването му е е неуспешно.

Бележка: Портална идентификация означава, че трябва да влезете в 
мрежата си през уеб страница, преди да получите достъп до Интернет.

• верете се, че уредът е вкл чен и зареден, след което опреснете n  мен то с приплъзване 
надолу по дисплея.

• верете се, че рутерът е свързан с интернет и мрежата на телефона ви работи.
• зтрийте офлайн пречиствателя от n  приложението. Приплъзнете наляво i  или 

натиснете и задръжте An roi , след което изберете зтрий.

• онфигурирайте отново уреда през n  приложението. 

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

окови уреди, мрежови сривове или промяна на i i паролата могат
да доведат до загуба на връзка с пречиствателя.
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Arovast Corporation гарантира, че всички продукти са с най-високо качество на 
материала, изработка и обслужване за 2 години, в сила от датата на закупуване до 
края на гаранционния срок. Гаранционните дължини могат да варират между 
категориите продукти.

Ако имате въпроси или притеснения относно вашия нов продукт, свържете се с 
нашия отзивчив Отдел за обслужване на клиенти.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Email: info@levoit.bg
+359 894 813 066

* Преди да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти, 
подгответе фактурата по поръчката и идентификационния номер.

АТРИБУЦИИ
A a on, A a, и всички свързани лога са запазена марка на A a on. o , n .

oo , An roi , an  oo  a  са собственост на oo  C. 
App tor  е марка на App  n . 

i- i  е запазена марка на i- i A ian . 
i  е регистрирана марка към Cis o st s, n . и дъ ерните компании в А  
и други.


