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Въведение

Овлажнител за въздух VeSync Classic 300S Ultrasonic
Серия: Classic 300S

Фигура 1.1

Фигура 1.2

1. За да изтеглите приложението VeSync, сканирайте
QR кода или потърсете „VeSync“ в Apple App Store®
или Google Play Store.

2. Oтворете VeSync приложението. Влезте/
Регистрирайте се.

3. Следвайте инструкциите в приложението, за да
завършите настройката на вашия овлажнител.

Работа с VeSync

Интелигентен
Контрол

Гласов
Контрол

Персонализирани 
Графици

Напомняне
За добавка на вода

3. Включете уреда. Натиснете   за пускане на овлажнителя, след което 

1. Поставете овлажнителя на твърда и равна повърхност. Свалете 
капака на резервоара за вода. Използвайте дръжките, за да 
повдигнете резервоара от основата. [Фигура 1.1]

2. Напълнете резервоара с вода и сменете капака му. Поставете 

резервоара обратно върху основата. [Фигура 1.2]

• Препоръчваме използване на пречистена или дестилирана вода.
• Не изливайте вода в основната камера.
• Сменяйте водата ежедневно, за да избегнете развитието на 

бактерии.

използвайте контролите, за да регулирате мъглата. 

Бележка: Ако овлажнителят не замъглява:
• Уверете се, че има вода в резервоара.
• Когато овлажнителят е в автоматичен режим, той няма да 

замъгли, ако нивото на влажност е над 50%. Ако искате уредът 
да продължи да замъглява, натиснете бутона за ниво на мъгла, 
за да изключите автоматичния режим, или променете 
настройките на автоматичния режим в приложението VeSync.

Работа с уреда
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ВНИМАНИЕ

• Не добавяйте етерични масла, течности за обработка на вода или водни 
филтри в резервоара или основната камера. Това ще повреди овлажнителя 
и ще причини течове.

• Може да добавяте етерични масла само към ароматната подложка.

Въпроси или притеснения?

Свържете се с нас на: info@levoit.bg.

Осигуряване на качество

Вашият продукт се предлага с 2 години 
гаранция, считано от датата на закупуване.

Бутон за включване

Натиснете и задръжте, за да синхронизирате с VeSync според 
инструкциите в приложението.

Ниво на мъглата

Преминаване през нисък, среден, висок и автоматичен режим.

Спящ режим

Изключете дисплея и нощната светлина и превключете към 
автоматичен режим.

Нощна светлина

Преминаване през 100% яркост, 50% яркост и изключено. 
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите дисплея.

Управление
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