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PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981

Made in Germany
Premium Qualität

EG - Declaration of Conformity
The manufacturer / distributor
name / adress:

Venta-Luftwäscher GmbH
Weltestr. 5
88250 Weingarten

hereby declares that the following products comply in the down mentioned version
product description:
type signation:

Airpurifier // Humidifier
LP60 WiFi; LPH60 WiFi //
LW60T WiFi; LW62T WiFi; LW62 WiFi

serial number:
LP60 WiFi:
LPH60 WiFi:
LW60T WiFi:
LW62T WiFi:
LW62 WiFi:
year of manufacture:

from 16xxxxxxx
from 16xxxxxxx
from 16xxxxxxx
from 16xxxxxxx
from 17xxxxxxx
from 2016

with the provisions of the following EU directives:
2014/35/EU NSR/LVD - directive
(low voltage directive)

and 2014/30/EU EMV/EMC - directive
(electromagnetic compatibility)
2014/53/EU Radio Equipment
Directive (RED) (provision of radio
equipment on the market)

following standards are considered:
EN 62233:2008
EN 60335-2-98:2003+A1:05+A2:08
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-65:2003+A1:08+A11:12

IEC/CISPR 14-1, EN 55014-1
IEC/CISPR 14-2, EN 55014-2
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
CISPR 14-1:2016
EN 55014-2:2015
CISPR 14-2 (ed.2):2015
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is modified or
modified without approval.
The undersigned is solely responsible for issuing this declaration.

Weingarten, den 12.01.2017

i.V. Ralf Faiß

(place, date)

Chief Operating Officer

(sign)
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DZIĘKUJEMY!
Jesteśmy przekonani, że urządzenie Venta Oczyszczacz LP60WiFi przerośnie
Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że polubicie nasz produkt.
Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego
wykorzystania. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa.

SPIS TREŚCI
Zawartość opakowania
Symbole na urządzeniu
Instrukcje bezpieczeństwa
Użytkowanie zgonie z przeznaczeniem
Dane techniczne
Przegląd ogólny
Uruchamianie
Funkcje i ustawienia
Konfiguracja WiFi
Aplikacja Venta
Czyszczenie i konserwacja
Wybrane problemy
Akcesoria
Zapachy Venta
Polityka prywatności
Gwarancja
Utylizacja
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ZAWARTOŚĆ
OPAKOWANIA

SYMBOLE NA
URZĄDZENIU

1 × Oczyszczacz Venta LP60WiFi
2 × filtr VENTAcel (zamontowany)
2 × filtr wstępny (zamontowany)
1 × pilot zdalnego sterowania

Proszę przeczytać instrukcje obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
Uwaga! Możliwe niebezpieczeństwo wypadku, obrażeń oraz
szkód materialnych.

Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje, prosimy o kontakt
venta@venta-airwasher.pl
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Nie należy korzystać z urządzenia
na zewnątrz lub w wilgotnych
miejscach.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
∙∙ To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez dzieci poniżej 8-go
roku życia oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub nieposiadające doświadczenia lub znajomości
użytkowania urządzenia, o ile nie są nadzorowane lub nie zostały poinstruowane
w zakresie jego użytkowania i rozumieją
związane z tym zagrożenia.
∙∙ Urządzenie to nie jest zabawka dla dzieci.
∙∙ Czyszczenie i konserwacja użytkowa nie
może być wykonywana przez dzieci poniżej 8-go roku życia bez nadzoru.
∙∙ Urządzenie i kabel zasilania muszą być
utrzymywane poza zasięgiem dzieci poniżej 8-go roku życia.
∙∙ Nieprawidłowe użytkowanie może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia
cielesne.
∙∙ Należy całkowicie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem
urządzenia oraz zachować ją do przyszłego wglądu.
∙∙ Urządzenie należy podłączać wyłącznie
do odpowiednich źródeł zasilania – napięcie gniazda musi odpowiadać napięciu
na tablicy znamionowej urządzenia.
∙∙ Urządzenie należy odłączyć od zasilania
przed każdym czyszczeniem, pracami
konserwacyjnymi lub transportem.
∙∙ Nie należy używać Oczyszczacza, jeżeli
przewód zasilania jest uszkodzony.

fikowanych specjalistów. Naprawy amatorskie mogą spowodować użytkownikowi znaczne szkody.
∙∙ Nie należy siadać na urządzeniu ani
umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
∙∙ Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów do urządzenia.
∙∙ Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie
ani w żadnym innym płynie.
∙∙ Nigdy nie należy odłączać przewodu zasilania ciągnąc za przewód lub odłączać
przewodu od źródła zasilania mokrymi
rękoma.
∙∙ Oczyszczacz powinien być obsługiwany
wyłącznie, gdy został całkowicie zamontowany.
∙∙ Należy umieścić Oczyszczacz na stabilnej płaskiej i suchej powierzchni.
∙∙ Należy upewnić się, że urządzenie jest
umieszczone, zachowując przynajmniej 20-centymetrową wolną przestrzeń
wokół urządzenia raz 50-centymetrową
wolną przestrzeń nad urządzeniem.
∙∙ Należy ustawić urządzenie tak, aby nie
można go było przewrócić i aby nikt nie
potknął się o przewód.
∙∙ Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy urządzenie nie jest używane.
Nigdy nie należy przykrywać lub blokować
otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania/uszkodzenia urządzenia.

∙∙ Zapasowe przewody zasilania muszą być
zgodne z wtykiem do urządzenia zimnego rozruchu ze złączem typu listek koniczyny IEC 320 C5’.
∙∙ Nie należy używać Oczyszczacza, jeżeli
upadł lub został uszkodzony w jakikolwiek
inny sposób.
∙∙ Urządzenia elektryczne powinny być
naprawiane wyłącznie przez wykwali-
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UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Oczyszczacz Venta to urządzenie
do domowego użytku przeznaczone
do oczyszczania powietrza w domach, biurach oraz przestrzeniach
rekreacyjnych. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku handlowego
oraz do użytku zewnętrznego. Jakikolwiek inny rodzaj użytkowania lub
modyfikacje urządzenia są uznane
za nieprawidłowe użytkowanie. Producent nie jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody lub obrażenia wynikłe
z nieprawidłowego użytkowania.
Używanie urządzenia do celów innych

niż zamierzone użytkowanie może
spowodować zagrożenie dla zdrowia
i życia. To obejmuje użytkowanie w
następujących warunkach:
∙∙ w pomieszczeniach lub miejscach,
gdzie istnieje ryzyko eksplozji i/lub
o atmosferze o wysokim stopniu
agresywności,
∙∙ w pomieszczeniach, gdzie jest duże
stężenie rozpuszczalników,
∙∙ w pomieszczeniach ze znaczną
ilością kurzu w powietrzu,
∙∙ w pobliżu basenów lub innych mokrych obszarów.

DANE TECHNICZNE
Model

LP60 Wi-Fi

Dla pomieszczeń*

≤ 75 m²

Napięcie sieciowe

220-240 V 50 / 60 Hz

Prędkości

5

Poziom dźwięku

19/29/40/46/51 dB(A)

Wymiary

61 × 52 x 30 cm

Waga

około 13 kg

Moc silnika

około 7/8/14/21/33 W

Tryb BOOST

60 dB(A) & 59 W

   

*w oparciu o maks. wysokość sufitu 2,5 m,

Zgodność rozmiaru pomieszczenia w zależności od zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu:
- Lekkie zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok.
75 m˛ (> AQI 0 – 100)
- Średnie zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok.
50 m˛ (> AQI 101 – 200)
- Silne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok.
25 m˛ (> AQI 201 – 500)

PL
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PRZEGLĄD OGÓLNY
Wyświetlacz
Przycisk włączający/wył.
Komora filtra/kapsuł zapachowych
Uchwyt na kapsuły zapachowe
Filtr wstępny
Filtr VENTAcel
Komora filtra/kapsuł zapachowych

1
2
3
4
5
6
7

01

06

8
9
10
11
12
13

Kapsuła zapachowa
Uchwyt na kapsuły zapachowe
Filtr wstępny
Filtr VENTAcel
Komora na przewód
Pilot

URUCHAMIANIE

Uwaga! Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączone od zasilania.
01

Odpakuj i ustaw urządzenie. Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych
3+7, zdejmij filtr wstępny 5+10, Filtr VENTAcel 6+11, i odpakuj te elementy.

02

Wstaw ponownie filtr VENTAcel 6+11 oraz filtr wstępny 5+10.

03

Instalacja kapsuły zapachowej: Odkręć zakrętkę kapsuły zapachowej
oraz wprowadź ją do uchwytu 4 lub 9. Można wprowadzić aż trzy kapsuły
zapachowe do uchwytu 4+9.

04

Zamknij komorę filtra/kapsuł zapachowych 3+7.

05

Wyświetlacz 1 można ustawić w trzech pozycjach.

06

Przewód zasilania można dostosować do żądanej długości zwijając go i
chowając w komorze przewodu 12.

Uwaga! Złącze przewodu zasilania musi być solidnie podłączone do urządzenia.
Należy usunąć ochronną folię z baterii i pilota.
Podłącz wtyczkę zasilania oraz włącz/
wyłącz urządzenie przyciskiem 2 lub przy
pomocy pilota 13

08

WŁ./WYŁ
Ustawienie poziomu
wentylatora

Venta LP60 WiFi
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FUNKCJE I USTAWIENIA
FILTER

CHANGE

1
TEMPERATURE

°C

PM2.5 112 µg/m³

5

AIR QUALITY
OFF

AUTO

6

ON

OFF

SLEEP MODE

7

1h

OFF

CHILD LOCK

8

2

SPEED

3

3

BOOST

4

TIMER

OK

9
10
11
Żądane ustawienie można wybrać lub zmienić przez krótkie dotknięcie odpowiedniej funkcji.
Funkcja

Ustawienie

1

Temperature

Wyświetlenie temperatury. Przytrzymać przez 3 sek., aby
zmieniać pomiędzy °C i °F

2

Speed

Poziom pracy wentylatora 1 (niski) – 5 (silny).

3

Boost

OFF/ON
maksymalna wydajność oczyszczania. .

4

Timer

OFF / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 h (godziny).
Urządzenie wyłącza się automatycznie po upłynięciu ustawionego czasu.

5

Air quality
(EPA)

PM2.5
µg/m³
0-12
13-35
36-55

PL

AQI US
0-50
Dobra
51-100
Średnia
101-150 Niezdrowa dla
Wrażliwych grup
56-150 151-200 Niezdrowa
151-250 201-300 Bardzo niezdrowa
251-500 301-500 Niebezpieczna
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ZIELONE
ŻÓŁTE
POMARAŃCZOWE
CZERWONE
FIOLETOWE
BORDOWE

6

Auto

OFF urządzenie funkcjonuje z wcześniej ustawionym poziomem pracy wentylatora 1 – 5.
ON urządzenie automatycznie reguluje poziom pracy wentylatora w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.

7

Sleep mode

OFF/ON
Urządzenie redukuje poziom wentylatora do 1 i przyciemnia
wyświetlacz. Moc wentylatora można zmienić ręcznie w razie
potrzeby. Jakość powietrza nie jest monitorowana.

8

Child lock

OFF/ON
Przytrzymać przez 3 sek., aby uaktywnić/dezaktywować
blokadę.

9

Uwagi

Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień.

10 Wi-Fi

Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień.
Wyświetlenie i konfiguracja połączenia Wi-Fi.
szary: Wi-Fi nieaktywne.
zielony: Wi-Fi połączone, poł. lokalne.
niebieski: Wi-Fi połączone, pełen dostęp.
czerwony: Wi-Fi rozłączone. Sprawdź ustawienia sieci i danych logowania w konfiguracji Wi-Fi. Kieruj się wskazówkami
dotyczącymi ustawień Wi-Fi.

11 Wybór języka

KONFIGURACJA WI-FI
WIFI CONFIGURATION
WIRELESS NETWORK

Select network:

VENTA
LOGIN CREDENTIALS

Security type:

WPA / WPA2

PSK:

***********
INTERNET ACCESS

Access:

full access

CLOSE

CONNECT
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Przytrzymanie ekranu Wi-Fi 10 przez trzy sekundy otworzy konfigurację Wi-Fi.
Należy wybrać sieć z rozwijanej listy „select network - Wybierz sieć”. Opcja
„security type - Rodzaj zabezpieczenia” jest wybierany automatycznie po
dokonaniu wyboru sieci.
W pole “PSK” należy wprowadzić hasło/kod zabezpieczenia Wi-Fi (tryb wprowadzania ASC) oraz potwierdzić przyciskając klawisz ENTER. Jeżeli hasło posiada
znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze, można wygenerować całe hasło
przy pomocy kodu HEX na następującej stronie: www.venta-luftwaescher.de. /
www.venta-airwasher.pl
Wygenerowany kod HEX należy wprowadzić w pole „PSK” (tryb wprowadzania
HEX) oraz potwierdzić go przyciskając klawisz ENTER. Pod hasłem „Access Dostęp”, należy wybrać żądane elementy dostępu do Internetu.
Full access - Pełen dostęp: dostęp do wszystkich funkcji aplikacji.
Local access - Lokalny dostęp: lokalny dostęp do aplikacji.
W celu ustanowienia połącznia Wi-Fi, należy potwierdzić wciskając przycisk
„connect - połącz“.
Zielony wyświetlacz Wi-Fi: połączenie Wi-Fi ustanowione (dostęp lokalny)
Niebieski wyświetlacz Wi-Fi: połączenie Wi-Fi ustanowione (pełen dostęp)
Czerwony wyświetlacz Wi-Fi: brak połączenia Wi-Fi. Sprawdź sieć i hasło Wi-Fi.
Szary wyświetlacz Wi-Fi: Wi-Fi nieaktywne.
Wciskając przycisk ZAMKNIJ przywołuje panel kontrolny urządzenia.
Wi-Fi może być aktywowane lub dezaktywowane poprzez dotknięcie wyświetlacza Wi-Fi 10 na urządzeniu. Jeżeli Wi-Fi jest nieaktywne, urządzenie nie połączy
się za aplikacją Venta.

APLIKACJA VENTA
Funkcje urządzenia można rozszerzyć i
kontrolować za pomocą aplikacji Venta. Aplikacja Venta jest dostępna dla smartfonów
i tabletów. Może pobrać aplikację Venta na
następującej stronie: www.venta-luftwaescher.de / www.venta-airwasher.pl
WIFI-AUTHORISATION
INCOMING WIFI REQUEST.
<Your Venta-App Connection>
ALLOW ACCESS?
YES

PL

NO
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Następnie należy kierować się
wskazówkami na ekranie smartfonu/tableta. Kiedy ustanowi się
połącznie pomiędzy aplikacją
i urządzeniem, emitowany jest
sygnał dźwiękowy. Następnie
należy potwierdzić ustanowienie
połączenia ze smartfonem/tabletem na urządzeniu.

A

B

CZYSZCZENIE & KONSERWACJA

Uwaga! Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączone od zasilania.
Uwaga/Okres

Działania

A

Zmiana filtra

Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych 3+7 oraz
usuń filtr wstępny. Usuń filtr VENTAcel i zastąp go
nowym. Urządzenie należy z powrotem złożyć oraz
dotknąć OK na ekranie i przytrzymać go przez 3
sekundy, aż zniknie.

B

Zalecenie: Co 1-2
Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych 3+7
miesiące lub w razie oraz usuń filtr wstępny 5+10 i odkurz go lub opłucz.
potrzeby
UWAGA: filtr wstępny musi być całkowicie suchy
przed zainstalowaniem. Urządzenie należy z powrotem złożyć.

WYBRANE PROBLEMY
Problem

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa.

Podłącz przewód do zasilania.
Podłącz złącze przewodu zasilania do
urządzenia.

W wypadku, gdy nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z
obsługą klienta VENTA, dzwoniąc pod numer: +48 42 681 75 54 lub elektronicznie na adres: venta@venta-airwasher.pl
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AKCESORIA
Artykuł

Opakowanie/(ilość)

Filtr
Filtr VENTAcel
Filtr VENTAcarb

1/2
1/2

Kapsuły zapachowe

3

Akcesoria można kupić w sklepach sprzedających nasze produkty lub
bezpośrednio od Venta Airwasher www.venta-airwasher.pl

AROMATERAPIA
Charakterystyczne kompozycje zapachów są specjalnie opracowywane i komponowane dla Venta Luftwäscher GmbH. Tworzone są za 100 % naturalnych
olejków eterycznych oraz aromatów inspirowanych naturą.
Obszar zastosowań: należy stosować wyłącznie w załączonym uchwycie na
kapsuły zapachowe (LW60T Wi-Fi, LW62 Wi-Fi, LW62T Wi-Fi, LP60 Wi-Fi, LPH60
Wi-Fi). Należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Nie
należy otwierać kapsuły zapachowej na siłę. Odpady: można wyrzucić zużyte
Kapsuły zapachowe do śmieci w domu. Okres trwałości: 20 dni po otwarciu.
Dozowanie: natężenie zapachu może być dostosowywane poprzez przekręcenie
zakrętki zapachu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Twoje dane będą przechowywane przez Venta Luftwäscher GmbH dla celów
marketingowych i usługowych. Jeżeli twoje dane ulegną zmianie, jeżeli zmienisz
zdanie na temat swoich preferencji marketingowych lub jeżeli masz pytania na temat
sposobu, w jaki są używane przez nas twoje dane, prosimy o kontakt
z Venta Luftwäscher GmbH Weltestraße 5 88250 Weingarten Germany lub kontakt
telefoniczny z VentaCare Customer Service: +49 751 5008 88.
Możesz również napisać e-mail na adres service@venta-luftwaescher.de W celu
uzyskania dodatkowych informacji o tym, jak chronimy twoją prywatność, zapoznaj
się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie www.venta-luftwaescher.de

PL
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GWARANCJA
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem
wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi
oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub oryginalnym dowodem zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie
www.venta-airwasher.pl
Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania - jest ono niezbędne
w przypadku odesłania urządzenia do serwisu.

UTYLIZACJA
Symbol „przekreślonego kosza na śmieci” oznacza, że produkt musi
być utylizowany w sposób, w jaki utylizuje się sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz wyczerpane baterie. Ten sprzęt może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska. Produkty te muszą być wyrzucane w
odpowiednich punktach zbiorczych dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przeznaczonego do recyklingu i nie mogą być wyrzucane do niesortowanych odpadów domowych. Nie należy wyrzucać wyczerpanych baterii do niesortowanych
odpadów domowych. Należy je zabrać do specjalnie do tego przeznaczonych
lokalnych punktów zbiorczych. W ten sposób pomaga się chronić zasoby naturalne i środowisko. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy się skontaktować
z lokalnymi władzami. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z plastikowymi
torbami lub materiałami do pakowania z powodu ryzyka obrażenia lub uduszenia.
Tego typu materiały należy schować lub pozbyć się ich w sposób przyjazny dla
środowiska.
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