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Ohutus  
• Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge kindlasti kasutusjuhendiga. 

 
• Venta õhupesur on mõeldud õhu puhastamiseks ja niisutamiseks kodus, kontoris ja 

puhkeruumides. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla tervisele ohtlik.  
 

• Tootja ei vastuta seadme ebasihipärasest või hooletust kasutusest põhjustatud vigastuste või 
kahjustuste eest.  

 
• Seadet ei tohi kasutada ruumides:  

kus on plahvatuse oht;   
kus on ebatavaliselt saastunud õhk;   
kus on õhus kõrge lahustiaurude kontsentratsioon;  
kus on õhus ebatavaliselt palju tolmu;  
ujumisbasseinide või teiste märgade alade läheduses.  

 
• Seadme võib ühendada ainult sobilikesse vooluvõrkudesse, mille pinge vastab seadmel 

märgitud vahemikele.  
 

• Seadet võib kasutada ainult seadmega kaasas oleva toiteelemendiga nr. BI13-240050-Cd.  
 

• Seadet ei tohi kasutada, kui on ilmnenud, et toiteelement või toitejuhe on saanud 
kahjustada ega ole täiesti töökorras.  

 
• Seadet võivad parandada ainult asjatundjad. Isetegevuslik parandamine võib tekitada 

kasutajale märkimisväärse ohu.  
 

• Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud (k.a. lapsed), v.a. 
juhul, kui nad teevad seda nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neid 
on eelnevalt vastavalt instrueeritud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et lapsed ei 
kasutaks seadet mänguasjana. 

 
• Seadmele ei tohi paigaldada esemeid ega istuda.  
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• Seadmesse ei tohi sisestada võõrkehi.  
 

• Seadet ei tohi asetada vette või muusse vedelikku.  
 

• Seadet ei tohi vooluvõrgust eemaldada ega vooluvõrku ühendada märgade kätega.  
 

• Kui seadet ei kasutata, tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada.  
 

• Enne seadme puhastamist, hooldamist või ümberpaigutamist tuleb seade vooluvõrgust lahti 
ühendada.  

 
• Seadet tohib kasutada ainult täielikult komplekteerituna.   

 
• Seade tuleb asetada tasasele ja kuivale pinnale.  

 
• Seade peab asuma teistest objektidest (k.a. seinad või mööbel) vähemalt 50 cm kaugusel.  

 
• Seade tuleb asetada nii, et ei oleks ohtu selle ümber lükkamiseks ja et seade või selle toitejuhe ei jääks 

käiguteele. 
 

• Lisage vette ainult originaalseid lisaaineid. Venta-Luftwäscher GmbH ei hüvita kahjusid, mis on 
põhjustatud teiste tootjate lisandite kasutamisest. 

  
Toimimispõhimõtte kirjeldus  
Venta õhupesemise tehnoloogia on maailmas unikaalne. Venta õhupesur on filtrivaba ja väga 
hügieeniline. Saastunud ja kuiv õhk juhitakse seadmesse, kus kaks keerlevat ketaste plokki 
kogupinnaga kuni 4.2m² niisutavad ja puhastavad sissetuleva kuiva õhu, nii et puhastatud veest 
aurub niiske ja puhas õhk. Mustuseosakesed väiksusega kuni 10µm (10/1000mm) sadestuvad 
vette. Filtrite puudumise tõttu puudub vajadus musti filtreid vahetada . Venta seadmes toimib vesi 
filtrina, mis ei ummistu nagu tavalised filtrid ega kaota seetõttu ka aja jooksul tõhusust.   

 
Seadmekomplekti loetelu   
Venta õhupesuri seade   
2 hügieeniliste lisaainete näidispakendit (2 nädala varu)  
Kasutusjuhend  
Seadet ja lisatarvikuid kirjeldav brosüür 

 
Seadme osad 

 
 
 

Pealmine kate 
 

Transpordikaitse 
 

Ketaste plokk 
 

Transpordikaitse 
 

Alumine osa 
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Juhtpaneel 
 

1 2 3 4 5 1 ON / OFF lüliti 
 

2 ON / OFF indikaatortuli 
 

     
 

      Pidev tuli: ON 
 

      Kustunud tuli: OFF 
 

      Vilkuv tuli: Tõrge 
 

      (vt tõrgete kõrvaldamine) 
 

     3 Puhumistaseme näidik  
 

      1 - 2 - 3 (LW 25/45) 
 

     4 Automaatse väljalülituse näidik 
 

      (vt „Automaatne väljalülitus“) 
 

     5 Puhurilüliti 
 

      1 - 2 (LW 15), 1 - 2 - 3 (LW 25/45) 
 

 
Enne esimest kasutamist  
Eemaldage pakendid (sh transpordikaitsed). 

 
Vt joonist nr 1 : Eemaldage pealmine kate. Eemaldage transpordikaitse pealmise katte alt. 
Eemaldage ketaste plokk. Eemaldage transpordikaitse alumisest osast. 

 
Kasutuselevõtt  
• Asetage seade kuivale ja tasasele pinnale nii, et seadme ja teiste objektide (sh mööbli ning 

seinade) vahele jaääks vähemalt 50 cm.  
 

• Kontrollige, et toitejuhe oleksid kahjustamata.  
 

Vt joonist nr 2 : Eemaldage pealmine kate ja ketaste plokk. Täitke alumine osa veega. Seadet 
ei tohi kunagi veega täita, kui pealmine kate on paigas! Veega täitmisel jälgige, et vee tase ei 
ületaks alumises osas märgitud veetaseme joont. Lisage proovipudelist 50 ml Venta 
hügieenivahendit (terve proovipudeli jagu).  Asetage ketaste plokk tagasi. 

 
Vt joonist nr 3 : Paigaldage pealmine kate. Ühendage seade vooluvõrku. Vajutage ON/ OFF 
lülitit (nr 1), misjärelsüttib märgutuli (nr 2). Valige puhurilülitist (nr 5) nõutud puhumistugevus (1 - 2  
mudelil LW 15 ja 1 - 2 - 3  mudelil LW 25/45). 

 
Hooldamine ja puhastamine 

 
Enne igat hooldus- või puhastustoimingut ühendage seade vooluvõrgust lahti! 

 
Igapäevaselt  
Lülitage seade ON / OFF lülitist (nr 1) välja ja ühendage seade vooluvõrgust lahti. Eemaldage 
pealmine kate ja täitke alumine osa värske veega. Asetage pealmine kate tagasi seadmele. 
Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage ON / OFF lülitile (nr 1) . 
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Iga 10-14 päeva järel  
Vt joonist 4 : Lülitage seade välja ja ühendage seade vooluvõrgust lahti. Eemaldage pealmine 
kate. Valage vesi välja. Peske seadme alumist osa. Loputage voolava vee all ketaste plokki. 
Täitke alumine osa jälle veega. Lisage Venta hügieenilisandit (vaadake doseerimisjuhendit pudeli 
tagaküljel). 

 
Alumises osas ja ketaste plokis sadestuv mustus ei riku seadme toimet. Venta hügieenilisand 
tagab seadme veatu ja hügieenilise toimimise.  

 
 
Iga 6 kuu järel  
Soovitame iga 6 kuu tagant Venta puhastusvahendiga seadet puhastada. Sõltuvalt seadme 
saastumistasemest võib puhastamisel eralduda lõhna. Soovitame sellisel juhul tagada ruumis 
puhastamise ajaks piisav ventilatsioon.  

 
Üldpuhastus  
Vt joonist nr 5 : Lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Pealmise katte 
eemaldamiseks seadmest vajutage lukustushoobadedele ja avaldage (joonisel nooltega 
näidatud punktides) kerget survet.  
 
Vt joonist nr 6  : Väga oluline on järgida pealmise katte lahti võtmisel õiget järjekorda: esmalt 
painutage alla pealmise katte küljepaneelid ja seejärel ribidega paneelid.  
 
Vt joonist  7 :  Eemaldage toitejuhtme pistik juhtpaneelist.    Tõstke juhtpaneel pealmiskatte 
küljest lahti.Võtke toitekaabel kaablihoidjast välja ja tõmmake pealmise katte ava läbi välja. 
 4  
• Ärge võtke juhtpaneeli koost, ärge asetage seda vette ega tehke märjaks!  

 
• Puhastage juhtpaneel ja puhuritiivik kuiva riidega!  

 
• Juhtpaneelist eraldatud pealmist katet võite pesta voolava vee all.  

 
• Pealmine kate peab enne juhtpaneeliga taasühendamist tagasi asetamist olema täielikult ära 

kuivanud!!!  
 

Vt joonist nr 8 : Asetage juhtpaneel pealmise katte sisse. Tõmmake toitejuhe pealmise katte 
ava kaudu tagasi juhtpaneeli külge ja kinnitage kaablihoidjasse. Ühendage toitejuhe 
juhtpaneeliga.  
 
Vt joonist nr 9 : Tõstke pealmise katte küljepaneelid tagasi algsesse asendisse. 
Väga oluline on järgida õiget järjekorda: kõigepealt pange paika kaks ribidega paneeli ja siis kaks 
küljepaneeli.  
 
Vt joonist nr  10 : Sulgege pealmine kate vajutades lukustushoobade välimisi otsi (joonisel noolega 
osundatutd).  
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Tehnilised andmed  
Toote  mudel LW 15 LW 25 LW 45 
Niisutusvõimsus* kuni 20m² kuni 40m² kuni 75m² 
Puhastusvõimsus* kuni 10m² kuni 20m² kuni 40m² 
Mains voltage 100-240V/50-60Hz 100-240V/50-60Hz 100-240V/50-60Hz 
Kettapind 1,4m² 2,1m² 4,2m² 
Õhu läbilaske maht kuni 2m³/min. kuni 3,5m³/min. kuni 4,5m³/min. 
Töökiiruste arv 2 3 3 
Müratase 22/32dBA 25/37/42dBA 25/37/42dBA 
Mõõdud 26×28×31cm 30×30×33cm 45×30×33cm 
Kaal ca 3kg ca 3,8kg ca 5,8kg 
Mootori võimsus  ca 3-4 Watt ca 3-5-8 Watt ca 3-5-8 Watt 
Vee mahutavus 5 l 7 l 10 l 
Garantii 2 a 2 a 2 a 
Erakordselt madal energiatarve     

* arvestuslik laekõrgus 2,5m 
 

Garantii  
Venta-Luftwaescher GmbH annab 2-aastase garantii vigastele osadele ja vigaste osade 
asendamisega kaasnevad kulud. Garantii kehtib Euroopa Liidus. Kõigis teistes riikides kehtib 
garantii ainult juhul, kui seade on selles riigis soetatud. Garantiijuhtumi puhul tuleb kliendil esitada 
seadme soetamist tõendav ostutšekk / muu seadme soetamist tõendav dokument.  

 
Automaatne väljalülitus  
Seade lülitab end teatdu juhtudel automaatselt välja .                                                                                    
Seade lülitab end auto- Mida teha: 
maatselt välja, kui:  

Alumises osas on liiga Lülita seade välja, eemalda juhe vooluvõrgust ja lisa vett.  
vähe vett. Vt ka „hooldamine ja puhastamise“ alapeatükki 
 “Igapäevaselt“ 
Pealmine kate on  Sulge pealmine kate ja lukusta kinnitushoobadest.  
avatud. Lülita seade ON / OFF lülitist sisse. 
Pealmine kate pole õigesti Aseta pealmine kate alumise osa külge Vajuta seade ON / OFF lülitist välja 
asetatud alumise  Ja seejärel uuesti sisse. 
osa külge.  

 
Tõrgete kõrvaldamine  
Probleem Võimalikud põhjused Mida teha 
Seade ei 1. Seade pole ühendatud voolu- 1. Ühenda toitejuhe vooluvõrku ja 
Tööta võrku. vajuta ON / OFF lülitile. 
 2. Toitejuhe pole ühendatud 2. Ühenda toitejuhe juhtpaneeli 
 juhtpaneeli. nii, et see oleks kindlalt ühendatud. 
Indikaatortuli Mootori / ülekande viga Võta ühendust klienditeenindusega 
Vilgub  Tel: + 372 53 424 920 

 
Jäätmekäitluse tingimused  

Kehtiv ainult Euroopa Liidus: olmeelektroonika seadmeid ei tohi käidelda koduse prügina. 
Kasutage selleks ettenähtud jäätmekäitluspunkte. Nii hoiate looduskeskkonda ja kaaskodanike 
tervist.  
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