CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Odnośnie optymalnego wykorzystania Oczyszczacza Venta LP60, LP60 WIFI
SZANOWNY KLIENCIE VENTA,
Dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy przekonani, że oddychanie idealnie oczyszczonym powietrzem przyczyni się do poprawy Twojego
samopoczucia. Następujące pytania i odpowiedzi pomogą Ci w jak
najlepszym wykorzystaniu twojego oczyszczacza oraz pozwolą w
pełni zrozumieć niepowtarzalną technologię Venty.

DLACZEGO POTRZEBUJĘ OCZYSZCZACZ VENTA?

Większość ludzi spędza około 85 % swojego czasu w zamkniętych
pomieszczeniach, a powietrze we wnętrzach jest od 10 do 30 razy
bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. To oznacza, że
tak naprawdę wszyscy potrzebują Oczyszczacza Venta. Wszystkie
produkty Venta mają to samo zadanie: są opracowane, aby poprawić jakość życia, przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości,
najwyższym standardzie obsługi, oraz wykonaniu w Niemczech.
Oczyszczacz Venta wykazuje się wysoką skutecznością w eliminacji
zanieczyszczeń w powietrzu, które mogą zaszkodzić zdrowiu i
samopoczuciu. Nawet cząsteczki o wielkości 0,07 µm, w tym pyłki,
bakterie, wirusy oraz zanieczyszczenia smogowe, są usuwane z
powietrza.

DLACZEGO POWINIENEM UŻYWAĆ OCZYSZCZACZA VENTA LP60 LUB
LP60 WIFI?

Według badań Światowej Organizacji Zdrowia, powietrze we wnętrzach jest od 10 do 30 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze
na zewnątrz. Możesz używać Oczyszczacza Venta dla siebie i Twojej
rodziny przez cały rok. Wiosna i lato to pory roku, podczas których
Oczyszczacz Venta jest szczególnie przydatny, na przykład dla tych,
którzy cierpią na silny katar sienny lub alergie związane z jakością
powietrza.

JAK DZIAŁA OCZYSZCZACZ?

Zanieczyszczone powietrze oraz unoszące się w nim cząsteczki
zanieczyszczeń o wielkości do 0,07 µm, na przykład, kurz, dym papierosowy, pyłki, cząsteczki zapachu (przy opcjonalnym filtrze z węglem aktywnym VENTAcarb), bakterie, wirusy oraz zanieczyszczenia
smogowe są pochłaniane z powietrza oraz filtrowane przez filtr
VENTAcel i filtry wstępne Venta. Czyste powietrze jest wypuszczane
z powrotem do pomieszczenia.

CO SPRAWIA, ŻE OCZYSZCZACZ VENTA LP60 LUB LP60 WIFI SĄ WYJĄTKOWE?

LP60, LP60 WIFI korzysta ze unikalnej technologii filtrowania opartej
na opatentowanej membranie filtrowania powietrza. Posiadają one
specjalną budowę i stabilność mechaniczną, których wynikiem są
wyjątkowe właściwości działania przy filtracji HEPA i ULPA, które
nie mają sobie równych na rynku pośród dostępnych mediów filtracyjnych. Membranowy filtr powietrza NELIOR składa się z jednolitej
warstwy włókien, gdzie średnica każdego włókna to około 100
nanometrów. To powoduje niższą różnicę ciśnienia operacyjnego aż
do 50 % oraz, jednocześnie, najwyższą skuteczność filtracji.
				

JAKIE JEST NAJLEPSZE MIEJSCE DO USTAWIENIA URZĄDZENIA?

Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby powietrze
mogło być wciągane i wypuszczane bez przeszkód. To oznacza, że
powinno być przynajmniej 0,5 m nad urządzeniem oraz 0,2 m wolnej
przestrzeni z każdej strony pomiędzy urządzeniem a ścianą lub
meblami.

JAKI JEST OPTYMALNY CZAS DZIAŁANIA OCZYSZCZACZA?

To zależy od indywidualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza
w pomieszczeniu. Im dłużej urządzenie działa, tym dokładniejsze
oczyszczenie powietrza.

CZY URZĄDZENIE MOŻE DZIAŁAĆ PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ?

Tak, urządzenie nadaje się do ciągłego działania przy wysokiej
energooszczędności, pobierając jedynie 33 waty przy najwyższych
ustawieniach.
Przy pomocy trybu „Auto”, oczyszczacz może również automatycznie reagować na zmiany w stanie powietrza. W zależności od poziomu zanieczyszczenia, urządzenie zwiększy lub zmniejszy prędkość
wentylatora, zapewniając skuteczne i wydajne działanie przez 24
godziny na dobę.

SKĄD WIADOMO, ŻE JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU ULEGŁA
POPRAWIE?

Dobrze jest wiedzieć, czy jakość powietrza w pomieszczeniu ulega
poprawie. Większość zanieczyszczeń i zapachów jest niedostrzegalnych. Wskaźnik „Jakość powietrza- Air Quality” pomoże w zbadaniu
jakości powietrza w Twoim domu. W pełni zautomatyzowany czujnik
powietrza nieustannie monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu. Wyświetla wyniki badania w różnych kolorach na wyraźnie
widocznym ekranie. Zielone światło oznacza bardzo dobrą jakość, a
czerwone światło oznacza niską jakość.

ILE ENERGII ZUŻYWA OCZYSZCZACZ VENTA LP60, LP60 WIFI?

Maksymalne zużycie energii to 33 W przy poziomie 5 i 59 W przy
aktywnym trybie BOOST.

JAK GŁOŚNE JEST URZĄDZENIE VENTA LP60, LP60 WIFI, GDY JEST
WŁĄCZONE?

Głośność LP60, LP60 WIFI może wynosić od niezwykle cichych 19
dB (A) przy poziomie 1 do bardzo cichych 51 dB(A) przy najwyższej
prędkości.
  

Przy trybie BOOST osiąga poziom hałasu wynoszący 60 db(A).

CZY URZĄDZENIE MA TRYB NOCNY?

LP60, LP60 WIFI posiada tryb nocny, tzw. „Tryb uśpienia – Sleep
Mode”. Gdy jest on aktywowany, urządzenie obniża prędkość wentylatora do poziomu 1 oraz przyciemnia jasność ekranu wyświetlacza. Możliwa jest ręczna zmiana prędkości w dowolnym momencie.
Jakość powietrza nie jest monitorowana.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ TRYB BOOST?

Przy aktywacji trybu BOOST oczyszczacz funkcjonuje na najwyższych poziomach działania w celu filtracji szczególnie silnego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w jak najkrótszym czasie.

CO SIĘ STANIE, GDY URZĄDZENIE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ DŁUŻSZY
CZAS?
Urządzenie może zostać włączone w dowolnym momencie bez
żadnego problemu.
Wkład filtrujący NELIOR

Tradycyjny wkład filtrujący

DLA JAKICH ROZMIARÓW WNĘTRZ ZALECA SIĘ LP60, LP60 WIFI?

W zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza, Oczyszczacze Venta są dostosowane do pomieszczeń o powierzchni do 75 m².
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Oczyszczacz Venta LP60, LP60 WIFI filtruje niebezpieczne substancje z powietrza przy pomocy filtrów VENTAcel. Okres żywotności
filtra zależy od ilości godzin działania oraz jakości powietrza w
pomieszczeniu. Na ogół, przy ciągłym użyciu oczyszczacza 24 godziny na dobę, filtry należy wymienić po roku (pojawi się wiadomość
przypominająca na interaktywnym ekranie dotykowym). Zaleca
się również okresowe czyszczenie filtrów wstępnych. Zaleca się
czyszczenie filtrów wstępnych co 1 – 2 miesiące w zależności od
potrzeby.

Z WYLOTU NIE WYDMUCHUJE SIĘ POWIETRZE. CO MAM ROBIĆ?

Zarówno filtry w urządzeniu jak i nowo kupowane filtry VENTAcel
są chronione wysokiej jakości folią. Należy upewnić się, że została
usunięta folia zabezpieczająca z filtra VENTAcel. Urządzenie nie było
włączone. Należy podłączyć urządzenie do zasilania, a następnie
je włączyć. Jeżeli jakość powietrza w pomieszczeniu jest dobra,
a urządzenie jest w trybie automatycznym, aparat automatycznie
przejdzie w poziom 1 w celu oszczędzania energii.

JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU NIE POPRAWIA SIĘ, MIMO, IŻ
URZADZENIA DZIAŁA JUŻ OD DŁUŻSZEGO CZASU.

Należy się upewnić, że wszystkie filtry są umieszczone w urządzeniu
w sposób prawidłowy w następującej kolejności od wewnątrz do
zewnątrz: 1) filtr VENTAcel 2) Filtr wstępny.
Oczyszczacz funkcjonuje najlepiej w zamkniętym środowisku.
Należy się upewnić, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte, aby
urządzenie mogło oczyszczać powietrze w pomieszczeniu w sposób optymalny.

POWIETRZE WYLATUJĄCE Z OCZYSZCZACZA POWIETRZA JEST
WYPUSZCZANE ZNACZNIE SŁABIEJ. CO MAM ROBIĆ?

Należy sprawdzić, czy filtr wstępny nie ma zanieczyszczeń oraz
umyć go w razie potrzeby. Zweryfikować ekran wyświetlacza. Jeżeli
pojawi się na nim wiadomość „Zmień filtr”, należy wymienić filtr
VENTAcel. Jeżeli nie został usunięty cały materiał opakowania z
filtrów przed ich umieszczeniem w urządzeniu, jego działanie będzie
zakłócone. Należy się upewnić, że został usunięty cały materiał
opakowania.

EKRAN WYŚWIETLACZA WSKAZUJE, ŻE NALEŻY WYMIENIĆ FILTR
POMIMO, ŻE ZOSTAŁO JUŻ TO WYKONANE. CO MAM ROBIĆ?

Należy się upewnić, że filtr VENTAcel oraz filtry wstępne VENTA są
prawidłowo włożone. Następnie, należy przycisnąć przycisk OK na
ekranie wyświetlacza przez około 3 sekundy, dopóki nie usłyszy się
krótkiego sygnału i wiadomość na ekranie nie zniknie. URZĄDZENIE
NIE DZIAŁA. Należy się upewnić, że oczyszczacz jest podłączony do
zasilania i że przewód zasilania jest podłączony do urządzenia.

CZY FILTRY MOGĄ BYĆ MYTE?

Jedynie filtry wstępne mogą być myte. Należy zauważyć, że filtry
wstępne muszą być całkowicie suche przed ich zainstalowaniem.
Pozostałe filtry (VENTAcel/VENTAcarb) NIE mogą być myte ani
czyszczone odkurzaczem.

JAKIE KORZYŚCI OFERUJE FILTR VENTACARB?

VENTAcarb to filtr z węglem aktywnym, który wprowadza się do filtra
VENTAcel i który filtruje zapachy i gazy.

CO MOŻNA ZROBIĆ Z DYMEM PAPIEROSOWYM?

Oczyszczacz osiąga najlepsze efekty, gdy pozwoli mu się na ciągłe
działanie przez całą noc przy najwyższej prędkości po zakończeniu
palenia. Rano, powietrze będzie wolne od wszelkiego nieprzyjemnego starego dymu i jego zapachu. W celu uzyskania szybszych
rezultatów, należy wprowadzić filtr VENTAcarb, filtrujący zapachy i
gazy, do filtra VENTAcel.

GDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ AKCESORIA DO OCZYSZCZACZA VENTA LP60,
LP60 WIFI?
Można je bezpośrednio zamówić na stronie importera
www.venta-airwasher.pl lub u autoryzowanych dystrybutorów

DOSTĘPNE AKCESORIA DO OCZYSZCZACZA VENTA LP60, LP60 WIFI:

- filtr VENTAcel: dla nieskazitelnego ciągłego oczyszczania powietrza. Eliminuje 99,95 % cząsteczek o wielkości ≥ 0,07 µm.
- filtr VENTAcarb: filtr z węglem aktywnym do filtrowania zapachów i
gazów.

WIDZĘ RÓŻ NE SIECI BEZPRZEWODOWE („WYBIERZ SIEĆ – SELECT
NETWORK”). KTÓRĄ NALEŻY WYBRAĆ?
1. Tą, która jest nazwana przez Ciebie;
2. Sieć bezprzewodową, której nazwa widnieje na tylnej stronie
routera;
3. Najsilniejszą sieć na liście.

KTÓRY „RODZAJ KODOWANIA – SECURITY TYPE” NALEŻY WYBRAĆ?

1. Najlepiej ten, który jest zalecany. Domyślnie to WPA2/PSK;
2. Ten, który był wskazany przy konfiguracji sieci bezprzewodowej;
3. Ten, który jest wskazany na tylnej stronie tablicy znamieniowej
routera.

SYMBOL WIFI NIE ZAPALA SIĘ NA ZIELONO!

Wybrano nieprawidłową sieć bezprzewodową. Należy się upewnić,
że została wybrana prawidłowa sieć bezprzewodowa. Wybrano
nieprawidłowe kodowanie. Należy sprawdzić rodzaj kodowania
używanego przez sieć bezprzewodową. Hasło („PSK (tryb wprowadzania ASCII)) jest nieprawidłowe. Należy się upewnić, że hasło
jest prawidłowe. Wprowadź hasło ponownie. Jeżeli Twoje hasło
zawiera znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze, można wygenerować całe hasło w kodzie HEX na następującej stronie: www.
venta-luftwaescher.de. Następnie należy wprowadzić wygenerowany kod HEX w pole „PSK” (tryb wprowadzania HEX) i potwierdzić je
wciskając przycisk ENTER. Pod zakładką „Dostęp - access” należy
wprowadzić żądane przywileje dostępu.

NIE MOGĘ ZNALEŹĆ SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Należy sprawdzić, że sieć bezprzewodowa jest włączona. Zazwyczaj, na routerze pali się światło LED oznaczone WiFi. Należy
również sprawdzić, czy sieć bezprzewodowa jest „widoczna” w
routerze. W polu „Wybierz sieć – select network”, wprowadź nazwę
znanej sieci bezprzewodowej lub tej wskazanej na tylnej stronie
routera. Następnie wybierz kodowanie WPA2/PSK i wprowadź
hasło WiFi (znane hasło lub to wskazane na tylnej stronie routera).
Czy Twój router działa z normą 802.11a/b/g lub n? To można jedynie
określić poprzez rodzaj routera (dane techniczne), LW WiFi działa
wyłącznie z 802.11a/b/g/n.

DO CZEGO POTRZEBNA MI JEST APLIKACJA VENTA?

Przy pomocy aplikacji Venta można rozszerzyć funkcje urządzenia
oraz je przez nią kontrolować.

GDZIE MOGĘ POBRAĆ APLIKACJĘ VENTA?

Aplikacja Venta jest dostępna dla smartfonów oraz tabletów. Aplikację Venta można pobrać w następującej witryny: www.venta-airwasher.pl. Następnie, należy jedynie wykonywać instrukcje wyświetlone
na telefonie lub tablecie. Przy ustanawianiu połączenia pomiędzy
aplikacją i urządzeniem, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Po tym,
należy potwierdzić ustanowienie połączenia ze smartfornem/tabletem na urządzeniu.

MOJA APLIKACJA VENTA NIE DZIAŁA. CO MAM ROBIĆ?

Należy odinstalować wcześniej pobraną wersję i następnie pobrać
aplikację Venta ponownie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta
Venta.

NIE ZNALAZŁEM MOJEGO PROBLEMU I/LUB MOJEGO PYTANIA. CO
MAM ROBIĆ?

Należy skontaktować się z działem obsługi klienta Venta lub odwiedzić stronę www.venta-airwasher.pl.
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JAKIE ŚRODKI KONSERWACJI SĄ WYMAGANE DLA OCZYSZCZACZA
VENTA? CZY NALEŻY WYMIENIĆ FILTRY?

