CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Odnośnie nawilżaczy powietrza Venta Airwasher LW60T, LW60T WIFI

SZANOWNY KLIENCIE:
Dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy przekonani, że docenisz bezproblemowe działanie Twojego nawilżacza Venta
Airwasher, łatwość jego czyszczenia oraz solidną i prostą technologię. Następujące pytania i odpowiedzi
pomogą Ci w jak najlepszym wykorzystaniu twojego urządzenia oraz pozwolą w pełni zrozumieć niepowtarzalną
technologię Venta Airwasher.
JAK NAWILŻA VENTA AIRWASHER?
Venta Airwasher działa na zasadzie zimnego parowania. Nie zobaczysz żadnych pozostałości, pary ani mgiełki.
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System dysków 3D Dick Stack obraca się w wodzie, tworząc powierzchnię odparowania 2,5 m . Przy obrotach
dysków 3D Disk Stack, woda zbierana jest ze zbiornika na wodę. Gdy czyste powietrze przechodzi przez dyski
3D Disk Stack, zbiera wilgoć i zostaje nawilżone. Na końcu procesu, wentylator wydmuchuje oczyszczone i
nawilżone powietrze z powrotem do pomieszczenia.
JAK OCZYSZCZA VENTA AIRWASHER?
Cząsteczki zanieczyszczeń unoszące się w powietrzu, takie jak kurz, pyłki oraz dym są zasysane i przepuszczane
przez obracający się w wodzie system dysków 3D Disk Stack Cząsteczki zanieczyszczeń przyczepiają się do
mokrych dysków i są spłukiwane przez wodę. Woda wyparowuje, ale brud i kurz zostaje. Zebrane cząsteczki
pozostają na dnie dolnej obudowy i można je wypłukać co 10-14 dni.
CZY CZĄSTECZKI LUB NAWET ZAWARTOŚĆ DYSKU HIGIENICZNEGO MOGĄ PRZEDOSTAĆ SIĘ DO POWIETRZA
W POMIESZCZENIU PRZY SYSTEMIE AIRWASHER?
Airwasher działa na zasadzie powszechnie znanego i wysoce skutecznego systemu Cold Evaporation (zimnego
odparowania). Technologia zimnego parowania uniemożliwia cząsteczkom lub aerozolom przedostanie się do
powietrza. W celu udowodnienia tego założenia, TÜV Nord zostało poproszone o przeprowadzenie badań. TÜV
Nord potwierdziło w badaniach, że do powietrza w pomieszczeniu nie zostały wypuszczone żadne aerozole,
które są w stanie przedostać się do płuc, niezależnie od tego, czy został użyty Dodatek Higieniczny czy też nie.
JAK SZYBKO POWIETRZE W PRZESUSZONYM POMIESZCZENIU ZOSTANIE ODPOWIEDNIO NAWILŻONE?
W ciągu pierwszych kilku dni, wyparowana woda jest wchłaniana przez suche przedmioty (na przykład, książki,
drewniane meble, materiały, kwiaty, itd.). Tylko po tym, jak to nastąpi, pomieszczenie może osiągnąć
odpowiedni poziom nawilżenia.
JAK MOŻNA PORADZIĆ SOBIE Z ZIMNYM DYMEM PAPIEROSOWYM?
Airwasher osiąga najlepszy efekt, jeżeli jest włączony przez całą noc i ustawiony na najwyższy stopień działania
po zakończeniu palenia. Rano, powietrze będzie wolne od wszelkiego nieprzyjemnego starego dymu i jego
zapachu.
JAKIE JEST NAJLEPSZE MIEJSCE DO USTAWIENIA VENTA AIRWASHER?
W razie możliwości, Venta Airwasher powinien być umieszczony pośrodku pomieszczenia lub obok ściany z dala
od okna albo źródła ciepła. Jeżeli Venta Airwasher jest używany do oczyszczania powietrza w wielu
pomieszczeniach, to urządzenie należy ustawić centralnie pomiędzy pomieszczeniami. To oznacza minimalną
wolną przestrzeń 0,5 m nad urządzeniem oraz 0,2 m przestrzeni z każdej strony pomiędzy urządzeniem a ścianą
lub meblami, itd.
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JAKI JEST OPTYMALNY CZAS DZIAŁANIA VENTA AIRWASHER?
To zależy od indywidualnych wymogów. Dłuższe czasy działania oznaczają dokładniejsze oczyszczenie i
nawilżenie powietrza. Nadmierne nawilżenie nie jest możliwe.
JAKI JEST PRAWIDŁOWY SPOSÓB WENTYLACJI POMIESZCZENIA?
Zalecamy krótkie wietrzenie pomieszczeń kilka razy dziennie. (Przerywana wentylacja – okna, które są zawsze
otwarte znacznie ograniczają efekt oczyszczania i nawilżania).
CZY URZĄDZANIE MOŻE DZIAŁAĆ PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ?
Tak, urządzanie nadaje się do ciągłego działania. Urządzenie jest niezwykle energooszczędne i pobiera jedynie
20 W przy najwyższych obrotach.
CO SIĘ STANIE, JEŻELI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI WODY?
Gdy nie będzie wystarczającej ilości wody w basenie, Airwasher automatycznie się wyłączy. Jeżeli na ekranie
pojawi się wskaźnik FILL TANK „Napełnij zbiornik” w kolorze żółtym, to znaczy, że jest woda w basenie
natomiast zbiornik wody jest pusty. W związku z tym, powietrze wciąż jest nawilżane i oczyszczane. Gdy
wskaźnik FILL TANK „Napełnij zbiornik” zapali się na czerwono, oczyszczanie/nawilżanie nie następuje,
ponieważ nie ma wystarczającej ilości wody w basenie.
CO SIĘ STANIE, GDY URZĄDZENIE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS?
Urządzenie może zostać włączone w dowolnym momencie bez żadnego problemu. W celu uniknięcia
twardnienia kamienia osadzającego się w basenie i w zbiorniku, należy jednak opróżnić i umyć zbiornik oraz
basen przed dłuższym okresem nieużytkowania.
JAK SIĘ CZYŚCI VENTA AIRWASHER?
Zalecamy opróżnienie zbiornika i basenu z pozostałej wody co 10 – 14 dni. Należy wypłukać basen, zbiornik
oraz system dysków pod świeżą bieżącą wodą.
Urządzenie posiada program automatycznego intensywnego czyszczenia (czas trwania ok. 4 h). Do czyszczenia
należy używać butelki (250 ml) Odkamieniacza Venta Cleaner. Wskazówki dotyczące przeprowadzania
programu intensywnego czyszczenia pojawiają się na ekranie na czerwono: CLEANING „Czyszczenie”. Należy
kierować się wskazówkami na ekranie.
Proces czyszczenia jest przeprowadzany przez przyciśnięcie przycisku CLEANING „Czyszczenie” w dowolnym
momencie.
W JAKI SPOSÓB DZIAŁA WYŚWIETLACZ POZIOMU WILGOTNOŚCI POWIETRZA?
Nawilżacz jest wyposażony w zintegrowany czujnik wilgotności powietrza. Aktualna względna wilgotność w
zakresie od 20 % do 99 % jest wskazywana z lewej strony wyświetlacza. Dokładność wskaźnika wilgotności to
około ± 3 %. Zmierzenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu zajmuje trochę czasu.
JAK SPRAWDZIĆ, CZY CZUJNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA DZIAŁA?
Przy użyciu suszarki do włosów, wdmuchaj powietrze do czujnika wilgotności. Po pewnym czasie, wartość
wilgotności na ekranie spadnie. W ten sposób można się przekonać, czy czujnik wilgotności działa poprawnie.
JAK UZYSKAĆ ŻĄDANĄ WILGOTNOŚĆ POWIETRZA?
Wymaganą wilgotność powietrza można ustawić w polu HUMIDITY „Wilgotność” przy pomocy wartości
zwiększanych co 5 % od 30 do 70 %. Po uzyskaniu żądanej wilgotności powietrza, system dysków przestaje się
obracać i powietrze przestaje być nawilżane i oczyszczane.
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CO OZNACZA ZIELONE KOŁO NA EKRANIE STREFY KOMFORTU?
Jeżeli w zielonym kole znajduje się białe koło, to oznacza, że względna wilgotność i temperatura powietrza w
pomieszczeniu jest w zakresie dobrego samopoczucia.
CZY URZĄDZENIE MA TRYB AUTOMATYCZNY?
Tak, urządzenie posiada tryb „Auto”. W tym trybie urządzenie automatycznie reguluje poziom wentylatora, aby
osiągnąć optymalną wilgotność wynoszącą 50 %. Po osiągnięciu optymalnej wilgotności, urządzenie
automatycznie redukuje poziom pracy wentylatora.
CZY URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE PO OKREŚLONYM CZASIE?
Urządzenie posiada funkcję TIMER „Zegara”, gdzie można ustawić czas pracy 1 / 3 / 5 / 7 lub 9 godzin. Po
upłynięciu określonego czasu, urządzenie wyłącza się automatycznie.
CZY URZĄDZENIE MA TRYB NOCNY?
Airwasher posiada tryb nocny SLEEP MODE „Tryb Uśpienia”. Kiedy jest on aktywowany, urządzenie obniża
prędkość wentylatora do poziomu 1 oraz przyciemnia ekran wyświetlacza. Możliwa jest ręczna zmiana
prędkości wentylatora w trybie nocnym w dowolnym momencie.
CZY URZĄDZENIE EMITUJE PROMIENIOWANIE?
Urządzenie spełnia wszystkie normy, dotyczące pól magnetycznych (EMF). Zdecydowanie zaleca się używanie
urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi Venta. Instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu, w którym
dostarczono urządzenie lub można ją pobrać z witryny internetowej Venta w dowolnym momencie.
AIRWASHER NIE DZIAŁA. CO MAM ROBIĆ?
Należy się upewnić, że Airwasher jest bezpiecznie i prawidłowo podłączony do zasilania i że przewód zasilania
jest podłączony do urządzenia.
URZĄDZENIE DZIAŁA, ALE PRZYCISKI NIE REAGUJĄ.
Należy sprawdzić, czy nie jest aktywna funkcja CHILD LOCK „Blokada dziecięca”. Aby wyłączyć klawiaturę,
należy przycisnąć przycisk „OFF” przez 3 sekundy.
Zapalona jest wiadomość FILL TANK „Napełnij zbiornik” na czerwono. Należy się upewnić, czy basen na wodę
jest prawidłowo umieszczony i że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody.
Jeżeli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z obsługą klienta VENTA.
JAKA JEST FUNKCJA DYSKU HIGIENICZNEGO VENTA?
Dysk Higieniczny zapobiega tworzeniu się osadów mineralnych. Dodatkowo jony srebra zapobiegają rozwojowi
mikroorganizmów, co zapewnia higieniczna pracę.
DLACZEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŻADNYCH INNY DODATKÓW?
Jedynie specjalne dodatki oferowane przez firmę Venta-Luftwäscher GmbH są zaprojekowane i stworzone tak,
aby współdziałały z wysokiej jakości plastikiem Venta. Inne dodatki, takie jak środki czyszczące dostępne w
drogeriach oraz aptekach, mogą mieć działanie korozyjne na plastik. Venta-Luftwäscher GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane produktami innych producentów. Nie należy dodawać
olejków eterycznych do wody. Może to zakłócić funkcjonowanie Dysku Higienicznego.
GDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ DODATKI I AKCESORIA?
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Można je bezpośrednio zamówić na stronie importera www.venta-airwasher.pl lub u autoryzowanych
dystrybutorów
AKCESORIA:
- Dysk Higieniczny Venta: dla ciągłego higienicznego działania. Dostępny w opakowaniach 1 szt.
- Odkamieniacz Venta Cleaner: do intensywnego czyszczenia co dwa lata. Dostępny w butelkach 250 ml.
JAK DZIAŁA DYSK HIGIENICZNY VENTA?
Dysk Higieniczny obraca się w basenie razem z systemem dysków 3D Disk Stack. Podczas,obracania się dysków
„twarda” woda przepływa przez Dysk Higieniczny, który jest napełniony granulkami zmiękczającymi wodę. W
tym procesie, woda jest zmiękczana poprzez wymianę jonową. Zmiękczanie wody poprzez wymianę jonową to
eliminowanie kationów formujących wapń (Ca++ and Mg++) i ich zamiana na jony sodu (Na+), które tworzą
rozpuszczalne sole, w związku a czym nie twardnieją i nie tworzą osadów.
JAK DŁUGO MOŻNA UŻYWAĆ DYSKU HIGIENICZNEGO VENTA?
W zależności od twardości wody, jakości wody, okresu żywotności urządzenia oraz dziennego stopnia
parowania, Dysk Higieniczny należy wymieniać przynajmniej raz na 3 miesiące.
JAK DŁUGO MOŻNA PRZECHOWYWAĆ DYSK HIGIENICZNY?
Jeżeli opakowanie nie jest otwarte, dysk higieniczny może być przechowywany przez rok czasu.
JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ DYSK HIGIENICZNY VENTA?
Dysk Higieniczny Venta należy przechowywać bez uprzedniego otwarcia w chłodnym, suchym i ciemnym
miejscu.
CZY OSADY W BASENIE I NA DYSKACH ZAKŁÓCAJĄ DZIAŁANIE OCZYSZCZACZA AIRWASHER?
Nie. Wszelkie osady na tacce wody i na pakiecie talerzy (białe, zielono-żółte lub brązowe osady) NIE wpływają
negatywnie na działanie Venta Airwasher. Obecność Dysku Higienicznego Venta gwarantuje bezbłędne
higieniczne działanie.
WIDZĘ RÓŻNE SIECI BEZPRZEWODOWE - SELECT NETWORK „WYBIERZ SIEĆ”. KTÓRĄ NALEŻY WYBRAĆ
(DOTYCZY WYŁĄCZNIE LW60T WIFI)?
1.
2.
3.

Tą, która jest nazwana przez Ciebie;
Sieć bezprzewodową, której nazwa widnieje na tylnej stronie routera;
Najsilniejszą sieć na liście.

KTÓRY „RODZAJ KODOWANIA”- SECURITY TYPE NALEŻY WYBRAĆ?
1.
2.
3.

Najlepiej ten, który jest zalecany. Domyślnie to WPA2/PSK;
Ten, który był wskazany przez konfiguracji sieci bezprzewodowej;
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.ventaluftwaescher.de. Następnie należy wprowadzić wygenerowany kod HEX w pole „PSK” (tryb wprowadzania HEX)
i potwierdzić je wciskając przycisk ENTER. Pod zakładką ACCESS „Dostęp” należy wprowadzić żądane przywileje
dostępu.
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NIE MOGĘ ZNALEŹĆ SIECI BEZPRZEWODOWEJ
Należy sprawdzić, że sieć bezprzewodowa jest włączona. Zazwyczaj, na routerze pali się światło LED oznaczone
WiFi. Należy również sprawdzić, że sieć bezprzewodowa jest „widoczna” w routerze. W polu SELECT NETWORK
„Wybierz sieć”, 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), LPH60 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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