
Пречиствател за въздух 
Smart True HEPA
Модел: LV-H131S-RXW

Имате въпроси или притеснения?
Моля, свържете се с нас на имейл support.eu@levoit.com.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Поддържа се от
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Забележка:  Вашият пречиствател за 
въздух е съвместим с приложението 
VeSync за изпълнение на редица 
интелигентни функции за дома. За 
всички детайли относно използването 
на приложението VeSync с вашия 
пречиствател за въздух, сканирайте QR 
кода, за да разгледате разширеното 
цифрово ръководство.

Също така можете да напишете в уеб 
браузър следната връзка:

www.levoit.com/lvh131srxw/downloads

СъдържаниеBG
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Захранване AC 220 – 240 V, 
50/60 Hz 

Номинална 
мощност

40 W

Ефективен 
диапазон

≤ 48 м²/516 фута²

Работни 
условия

-10° – 40°C/14° – 104°F

Ниво на шума 23 – 52 dB

Процент на 
подаване на 
чист въздух 
(CADR)

230 м³/ч/135 CFM

Мощност в 
режим на 
готовност

< 0,8 W

Размери 37,1 x 18,3 x 47 см/ 
14,6 x 7,2 x 18,5 инча

Тегло 5,21 кг/11,49 паунда

Съдържание на пакета Спецификации

Български 
Ръководство на потребителя

Пречиствател за въздух Smart True HEPA
Модел: LV-H131S-RXW

1  x  интелигентен пречиствател за въздух
2  x  високоефективни филтри от активен 

въглен (предварително монтирани)
2  x  Фини комбинирани предфилтри/

True HEPA филтри (предварително 
монтирани)

1  x  Бърз справочник
1  x  Ръководство на потребителя 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Използвайте пречиствателя за въздух 
само съгласно описанията, представени в 
настоящото ръководство.

• Не използвайте вашия пречиствател за 
въздух на открито.

• Дръжте пречиствателя за въздух далеч от 
вода и мокри или влажни места. Никога не 
го поставяйте във вода или в течност.

• Дръжте пречиствателя за въздух далеч от 
източници на топлина.

• Не използвайте на места, където има 
запалими газове, пари, метален прах, 
аерозолни (спрей) продукти или изпарения 
на индустриално масло.

• Дръжте на разстояние 1,5 м/5 фута от 
места, където се подава кислород.

• Наблюдавайте децата, когато са близо до 
пречиствателя за въздух.

• Не поставяйте нищо в отворите на 
пречиствателя за въздух, освен ако не е 
посочено в ръководството.

• Не сядайте върху пречиствателя за 
въздух и не поставяйте върху него тежки 
предмети.

• Поддържайте вътрешността на 
пречиствателя за въздух суха. За 
да се предотврати натрупването на 
влага, избягвайте да поставяте уреда 
в помещения с големи температурни 
промени или под климатични системи.

За да се намали риска от пожар, токов удар или друго нараняване, следвайте 
всички инструкции и указания за безопасност.

Обща безопасност

• Дръжте пречиствателя за въздух близо до 
контакта, в който в включен. 

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

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

• Дръжте кабела далеч от места, където 
често ходят хора. Поставете кабела там, 
където няма да ви препъне.

Включване и кабел

• Винаги преди обслужване (например при 
смяна на филтрите) на пречиствателя за 
въздух, го изключвайте от контакта.

• Не използвайте пречиствателя за 
въздух, ако е повреден или не работи 
правилно, или ако кабелът или щепселът 
са повредени. Не се опитвайте да 
ремонтирате уреда сами. Обърнете се към 
Отдела за обслужване на клиенти (вижте 
страница 18).

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска 
от пожар или токов удар, не използвайте 
този пречиствател за въздух с твърди 
контроли на скоростта (като например 
регулатор на осветлението).

• Не е предназначен за търговска употреба.  
Предназначен е само за домашна 
употреба.

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ 
НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ
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ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ВАШИЯ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

СВЕТОДИОДЕН (LED)  ДИСПЛЕЙ

A. Светодиоден (LED) 
дисплей

B. Сензорен 
контролен панел

C. Лещи на сензора 
за прах

A. Индикатор Вкл./Изкл.
B. Индикатор за WiFi® 
C. Индикатор за проверка 

на филтрите
D. Дисплей на таймера
E. Индикатор за качество 

на въздуха 
F. Автоматичен режим 
G. Режим на изчакване
H. Скорост на вентилатора

D. Капак на сензора за прах
E. Отвор за бутона
F. Бутон за нулиране на 

индикатора за филтрите
G. Корпус
H. Защитен ключ

A
B

GH
I

A

D

H

F

C
B

G

E

JL

K

C
D

F
E

I. Филтър от активен 
въглен

J. Фин предфилтър
K. Филтър True HEPA
L. Заден капак
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УПРАВЛЕНИЕ

Бутон Вкл./Изкл.
• Включва и изключва 

пречиствателя за въздух.

• Натиснете и задръжте, 
за да конфигурирате 
пречиствателя. Вижте 
разширеното цифрово 
ръководство (QR кода е 
на стр. страница 2).

Бутон за изключване на 
дисплея

• Изключва дисплея.

• Натиснете който и да 
е бутон (с изключение 
на  ), за да включите 
отново дисплея.

Бутон за режим на 
изчакване

• Включва/изключва 
режима на изчакване 
(вижте страница 9).

Бутон за таймера
• Настройва или отменя 

таймер (вижте страница 9).

Бутон за автоматичен 
режим 

• Включва/изключва 
автоматичния режим  
(вижте страница 9).

Индикатор за качество на въздуха
• Показва на дисплея качеството на 

въздуха с помощта на автоматичния 
сензор за прах, разположен в 
пречиствателя за въздух.

• Определянето на качеството на 
въздуха ще отнеме на пречиствателя 
за въздух до 1 минута.

Бутон за скорост на 
вентилатора

• Превключва скоростите 
на вентилатора: ниска, 
средна и висока. 

• Скоростите на 
вентилатора не могат 
да се променят в 
автоматичен режим или в 
режим на изкачване.

Таблица за индикатора за качество на 
въздуха

Цвят Качество на 
въздуха

Червено Лошо

Жълто Средно

Зелено Добро

Синьо Много добро
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НАЧАЛО

1. Отворете задния капак на 
пречиствателя за въздуха и извадете 
двата филтъра от пластмасовата им 
опаковка. [Фигура 1.1]

2. Поставете филтъра от активен въглен 
обратно в пречиствателя за въздух, 
последван от финия комбиниран 
предфилтър/True HEPA филтър. 
Уверете се, че фиксаторите за 
издърпване и на двата филтъра са 
насочени навън. [Фигура 1.2]

3. Поставете отново задния капак, като 
подравните крачетата на капака с 
прорезите в долната част на корпуса. 
Уверете се, че триъгълната пластина 
в долната част на капака докосва 
защитния ключ. [Фигура 1.3]

4. Натиснете капака, за да се затвори.

5. Поставете пречиствателя за въздух 
върху здрава и равна повърхност. 
Оставете разстояние 38 см/15 инча 
от всички страни на пречиствателя. 
[Фигура 1.4]

Забележка: Не отстранявайте 
парчето пенопласт, прикрепено към 
капака на сензора за прах, освен 
ако не сте получили инструкции от  
Отдела за обслужване на клиенти. 
[Фигура 1.5]

Фигура 1.1

Фигура 1.4

Фигура 1.5

Фигура 1.2

Фигура 1.3

Фиксатори, 
насочени навън

38 см/
15 инча

Защитен 
ключ

38 см/ 
15 инча
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ИНСТАЛИРАНЕ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕТО 
VESYNC
1. За да изтеглите приложението 

VeSync, сканирайте QR кода или 
потърсете „VeSync“ в Apple App 
Store® или в Google Play Store. 
[Фигура 2.1]

2. Отворете приложението VeSync. 
Ако вече имате акаунт, докоснете 
Влизане. За да създадете нов акаунт, 
докоснете Регистриране.

3. Следвайте инструкциите в 
приложението, за да завършите 
настройката на пречиствателя за 
въздух. За допълнителна информация 
вижте разширеното цифрово 
ръководство (QR кода на стр. 
страница 2).

Фигура 2.1

Available on the

App Store
GET IT ON
Google Play

Забележка: 

• Можете да използвате 
приложението VeSync, за да 
контролирате тези функции и 
много други. Относно пълните 
инструкции вижте разширеното 
цифрово ръководство (QR кода 
на стр. 2).

• За най-добри резултати пуснете 
пречиствателя с висока скорост 
за 15 – 20 минути, преди да 
използвате по-ниска скорост или 
автоматичен режим.

• За ефективно пречистване 
на въздуха дръжте 
прозорците затворени, докато 
пречиствателят работи. 

РАБОТА С ВАШИЯ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА 
ВЪЗДУХ

Обща работа

Режим на изчакване

1. Натиснете    , за да включите/
изключите пречиствателя за въздух. 
Вентилаторът на пречиствателя ще 
се стартира автоматично на ниска 
скорост.

2. По желание натиснете   , за да 
увеличите скоростта на вентилатора. 
Също така можете да изберете 
автоматичен режим или режим на 
изчакване, или да настроите таймер.

Режимът на изчакване използва 
възможно най-ниската скорост на 
вентилатора, с цел поддържане на тиха 
среда.

• Натиснете  , за да включите/
изключите режима на изчакване.

• С натискане на    или    също 
можете да излезете от режима на 
изчакване.
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Автоматичен режим

Таймер

Автоматично изключване

Функция Памет

Автоматичният режим използва сензора 
за прах в пречиствателя, за да регулира 
автоматично скоростта на вентилатора 
въз основа на качеството на въздуха. 
Например, ако качеството на въздуха е 
лошо, вентилаторът автоматично ще се 
пренастрои на висока скорост.

• Натиснете    , за да включите/
изключите автоматичния режим.

• С натискане на    или    също 
можете да излезете от автоматичния 
режим.

Можете да настроите таймера в 
интервала 1 – 12 часа.

• Натиснете    няколко пъти, за да 
изберете време със стъпка от 1 
час. Когато спрете да натискате 
, дисплеят ще премигне 3 пъти и 
таймерът ще се стартира.

• Пречиствателят за въздух ще се 
изключи автоматично, след като изтече 
времето на таймера.

• За да отмените таймер, натиснете    
няколко пъти, докато на дисплея се 
появи „-:--“ и премигне 3 пъти.

Като функция за безопасност 
пречиствателят за въздух ще се изключи 
автоматично, ако задният капак се 
отстрани.

Когато пречиствателят е включен, той ще 
запомни програмираните си настройки и 
в изключено състояние и когато отново 
се включи, той ще възобнови тези 
настройки. 

Таблица за автоматичен режим

Цвят Качество на 
въздуха

Скорост на 
вентилатора

Черве-
но Лошо Висока

Жълто Средно Средна

Зеле-
но Добро Ниска

Синьо Много добро Режим на 
изчакване

РАБОТА С ВАШИЯ ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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ЗА ФИЛТРИТЕ

1. Фин предфилтър

• Улавя големи частици, като 
прах, мъх, влакна, косми и 
козина от домашни любимци. 

• Удължава максимално 
експлоатационния живот на 
филтъра True HEPA, като го 
защитава. 

2. Филтър True HEPA

• Отстранява най-малко 99,97% 
от частиците във въздуха с 
диаметър 0,3 микрометра (µm).

• Филтрира малки частици, като 
например спори на плесени, 
малки частици прах, димни 
частици, и алергени, като 
например цветен прашец, 
животински пърхот и акари. 

3. Високоефективен филтър от активен 
въглен

• Абсорбира физически дим, 
миризми и изпарения.

• Филтрира съединения като 
формалдехид, бензен, амоняк, 
сероводород и летливи 
органични съединения (ЛОС).

Този пречиствател за въздух използва 3-степенна 
филтрираща система за пречистване на въздуха.
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ГРИЖИ И ПОД ДРЪЖКА

Индикатор за проверка на 
филтрите

Почистване на филтритеПочистване на пречиствателя 
за въздух

A. Финият предфилтър трябва да
се почиства веднъж месечно, за
да се увеличи ефективността и
да се удължи експлоатационния
живот на вашия филтър. Почистете
предфилтъра с помощта на четка или
с прахосмукачка, за да отстраните
космите, праха и големите частици.

B. Не почиствайте филтъра True HEPA.
Ако се направи опит за почистване,
финият прах или бактериите могат
да се изхвърлят обратно във
въздуха. Почиствайте само финия
предфилтър.

C. Филтърът от активен въглен не се
нуждае от почистване.

Избършете външната страна на 
пречиствателя със суха кърпа. Не 
почиствайте с вода или с друга течност, за 
да се избегне риска от токов удар.

A B

C  

Индикаторът за проверка на филтрите ще 
светне, за да ви напомни да проверите 
филтрите. В зависимост от това колко 
често използвате пречиствателя за 
въздух, индикаторът трябва да светне в 
рамките на 6-8 месеца. Може все още 
да не се налага да сменяте филтрите, но 
когато индикаторът светне, трябва да ги 
проверите. 

Индикаторът за проверка на филтрите е 
предназначен само да напомня. Когато 
пречиствателят за въздух е настроен с 
приложението VeSync, също така можете 
да проверявате приложението, за да 
видите оставащия експлоатационен живот 
на филтъра. Това ще осигури по-точна 
оценка за оставащия експлоатационен 
живот на филтъра в сравнение с 
индикатора за проверка на филтрите. 
Относно пълните инструкции вижте 
разширеното цифрово ръководство (QR 
кода на страница 2).

Нулирайте индикатора за проверка на 
филтрите, като натиснете черния бутон 
за нулиране на индикатора за филтрите, 
разположен в отвора отстрани на 
пречиствателя за въздух (вижте страница 
14).
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Кога трябва да сменя 
филтрите?

Направете проверка в приложението 
VeSync, за да разберете оставащия 
експлоатационен живот на филтъра. 
Ако приложението показва, че 
експлоатационният живот на филтрите е 
по-малко от 5%, те трябва да се сменят. 
Относно пълните инструкции вижте 
разширеното цифрово ръководство (QR 
кода на страница 2).

Филтрите трябва да се сменят на всеки 
6-8 месеца. Може да се наложи да
смените филтрите по-рано или по-
късно в зависимост от това колко често
използвате пречиствателя. Използването
на вашия пречиствател за въздух в среда
с относително голямо замърсяване може
да означава, че ще трябва да сменяте
филтрите по-често.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Забележка: За да запазите
производителността на вашия
пречиствател за въздух, използвайте
само оригинални филтри Levoit.
Относно закупуването на филтри за
смяна, посетете онлайн магазина
на Levoit. За повече информация
посетете уебсайта levoit.com.

Фигура 2.1

Смяна на филтрите

1. Изключете пречиствателя от
контакта, след което отстранете
задния капак.

2. Извадете старите филтри и ги
изхвърлете по подходящ начин.

3. Разопаковайте новите филтри.
Поставете филтъра от активен
филтър в корпуса. Уверете се,
че фиксаторите за изтегляне са
насочени навън.

4. Монтирайте комбинирания филтър
предфилтър/True HEPA филтър в
корпуса. Уверете се, че фиксаторите
за изтегляне са насочени навън.

5. Поставете отново задния капак.
Пречиствателят за въздух няма да се
включи, докато задният капак не се
постави правилно.

6. Нулирайте индикатора за проверка
на филтрите (вижте страница 14).

Може да се наложи да смените филтрите, 
ако забележите: 

• По-силен шум, когато пречиствателят
за въздух е включен

• Намален въздушен поток

• Необичайни миризми

• Видимо запушени филтри



13

BG

Почистете лещите на сензора 
за прах

1. Изключете пречиствателя от
контакта.

2. Отворете капака на сензора за прах.
[Фигура 2.1]

3. Използвайте памучен тампон,
потопен във вода, за да почистите
лещите на сензора за прах. [Фигура
2.2]

4. Избършете лещите до сухо със сух
памучен тампон.

Забележка: Не отстранявайте
парчето пенопласт, прикрепено към
капака на сензора за прах, освен
ако не сте получили инструкции от
Отдела за обслужване на клиенти.
[Фигура 2.3]

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Фигура 2.2

Фигура 2.3
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Нулиране на индикатора за 
проверка на филтрите

След като смените филтрите, нулирайте 
индикатора за проверка на филтрите. 

1. Включете пречиствателя за въздух в
контакта и го включете от бутона.

2. Открийте мястото на отвора за бутона
отстрани на пречиствателя за въздух.
[Фигура 3.1]

3. Използвайте кламер, малка плоска
отвертка или друг малък предмет,
за да натиснете черния бутон за
нулиране на индикатора за филтрите,
разположен в отвора. [Фигура 3.1]

4. Индикаторът за проверка на
филтрите ще изгасне, което показва,
че нулирането е завършено.

Ако няма да използвате пречиствателя 
продължителен период от време, 
опаковайте филтъра в пластмасова 
опаковка и го съхранявайте на сухо място, 
за да се избегне повреда от влагата.

Съхранение

Фигура 3.1

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)



15

BG

Проблем Възможно решение

Пречиствателят няма да 
се включи или да реагира 
на контролните бутони.

Включете пречиствателя за въздух.

Проверете дали захранващият кабел не е повреден. Ако 
е повреден, преустановете работа с пречиствателя и се 
обърнете към Отдела за обслужване на клиенти (вижте 
страница 18).

Затворете добре капака на филтъра, така че защитният ключ 
да се активира (вижте страница 7).

Включете пречиствателя в друг контакт.

Пречиствателят може да е неизправен. Обърнете се към 
Отдела за обслужване на клиенти (вижте страница 18).

Индикаторът за качество 
на въздуха винаги свети в 
червено.

Почистете лещите на сензора за прах (вижте страница 13).

Индикаторът за качество 
на въздуха винаги свети в 
синьо, дори качеството на 
въздуха да е лошо.

Пречиствателят издава 
необичаен шум, когато 
вентилаторът е включен.

Уверете се, че филтрите са извадени от опаковките им и са 
поставени на местата им (вижте стр. страница 7).

Сменете филтрите (вижте страница 12).

Пречиствателят за въздух 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 18). Не се опитвайте да ремонтирате 
пречиствателя за въздух.

Въздушният поток е 
значително намален.

Уверете се, че филтрите са извадени от опаковките им.

Натиснете    , за да увеличите скоростта на вентилатора.

Оставете разстояние 38 см/15 инча от всички страни на 
пречиствателя за въздух.

Сменете филтрите (вижте страница 12).

Индикаторът за проверка 
на филтрите продължава 
да свети след като 
въздушните филтри са 
сменени.

Нулирайте индикатора за проверка на филтрите (вижте 
страница 14).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Проблем Възможно решение

Лошо качество на 
пречистване на въздуха.

Натиснете    , за да увеличите скоростта на вентилатора.

Уверете се, че никакви предмети не блокират горната част 
или стените на пречиствателя (входа или изхода).

Уверете се, че филтрите са извадени от опаковките им и са 
поставени на местата им (вижте стр. страница 7).

Когато пречиствателят за въздух работи, затворете вратите 
и прозорците.

Уверете се, че помещението е по-малко от 48 м²/516 фута². 
Пречиствателят за въздух може да не е толкова ефективен в 
големи помещения.

Почистете лещите на сензора за прах (вижте страница 13).

Сменете филтрите (вижте страница 12).

Индикаторът за проверка 
на филтрите не е светвал в 
продължение на 8 месеца.

Индикаторът за проверка на филтрите ви напомня да 
проверите филтрите и ще светне въз основа на това колко 
често е използван пречиствателят (вижте стр. страница 12). 
Ако не използвате пречиствателя често, индикаторът ще 
светне след по-дълго време.

Индикаторът за проверка 
на филтрите светва преди 
да са изтекли 6 месеца.

Индикаторът за проверка на филтрите ви напомня да 
проверите филтрите и ще светне въз основа на това колко 
често е използван пречиствателят (вижте стр. страница 12). 
Ако използвате пречиствателя за въздух често, индикаторът 
ще светне по-рано.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC
Моят пречиствател за въздух не се свързва с приложението VeSync.

• По време на процеса на настройка трябва да сте в защитена 2,4GHz WiFi мрежа.
Уверете се, че мрежата работи коректно.

• Уверете се, че паролата за WiFi, която сте въвели, е правилна.

• В началото или в края на паролата не трябва да има интервали.

• Тествайте паролата, като свържете различно електронно устройство към рутера.

• Ако въвеждате ръчно SSID и паролата, проверете отново дали и двете са
въведени правилно.

• Опитайте се да преместите вашия пречиствател за въздух по-близо до рутера.
Телефонът ви трябва да е възможно най-близо до вашия пречиствател за въздух.

• Може да се наложи рутерът ви да е на по-високо място, далеч от препятствия.

• Уверете се, че пречиствателят за въздух и рутерът ви са далеч от уреди (като
микровълнови печки, хладилници, електронни устройства и др.), за да се избегнат
смущенията на сигнала.

• Ако използвате VPN, уверете се, че е изключен по време на настройката на вашия
пречиствател за въздух.

• Деактивирайте удостоверяването на портала за вашата WiFi мрежа. Ако
удостоверяването на портала е активирано, пречиствателят за въздух няма да има
достъп до вашата WiFi мрежа и настройката ще бъде неуспешна.

Забележка: Удостоверяването на портала означава, че трябва да влезете във вашата 
WiFi мрежа чрез уеб страница, преди да можете да използвате интернет.

За допълнителна информация относно отстраняването на неизправности на 
приложението VeSync, вижте разширеното цифрово ръководство (QR кода на стр. 
страница 2).




