INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA
POWIETRZA VENTUS 300

1. Informacje wstępne
Urządzenie do oczyszczania powietrza VENTUS 300 jest przeznaczone do usuwania z powietrza
wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, pyłów oraz lotnych związków organicznych.
Osoby użytkujące urządzenie zobowiązane są do zapoznania się z poniższą instrukcją obsługi.
Niedostosowanie się do któregokolwiek punktu instrukcji obsługi będzie skutkowało utratą gwarancji.
Ingerencja użytkownika w urządzenie jest zabroniona. Urządzenie posiada mechaniczne i elektroniczne
zabezpieczenia mające na celu uchronienie użytkownika przed ewentualnymi urazami fizycznymi.
Efektywność i odpowiednia funkcjonalność urządzenia jest zapewniona tylko gdy są stosowane
oryginalne części zamienne. Użytkownik odpowiada za wszystkie niezbędne czynności mające na celu
utrzymanie efektywności pracy urządzenia zwłaszcza przestrzeganie wymiany filtrów, lamp we
właściwych terminach przez serwis, oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt 2.
instrukcji obsługi.
2. Bezpieczeństwo
• Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:
• Produkt nie jest przeznaczony do zabawy,
• Urządzenie nie może być obsługiwane bez odpowiedniego nadzoru przez: dzieci poniżej 8 roku
życia, osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne lub fizyczne i osoby, które nie posiadają wiedzy
• użytkowaniu oczyszczacza,
• Należy używać wyłącznie oryginalnych wkładów ceramicznych,
• Nie włączać urządzenia na otwartej przestrzeni,
• Oczyszczacz umieścić na płaskiej powierzchni,
• Nie ustawiać urządzenia w zawilgoconym pomieszczeniu,
• Nie wkładać urządzenia do wody,
• Nie używać urządzenia podczas kąpieli czy brania prysznica,
• Nie wolno blokować wlotów/wylotów powietrza,
• Nie wolno używać urządzenia w obecności łatwopalnych substancji lub gazów,
• Nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotowe i wylotowe,
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• Nie wolno siadać na urządzeniu,
• Nie wolno opierać się o urządzenie,
• Nie wolno stawiać na urządzeniu jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności płynów, roślin,
• Nie wolno podnosić urządzenia za górną pokrywę,
• Urządzenie można przestawiać podnosząc je za uchwyty boczne
Producent nie odpowiada za szkody na mieniu czy zdrowiu powstałe w wyniku złego użytkowania
oczyszczacza oraz niedostosowania się do wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Urządzenie
musi
być
bezwzględnie
podłączone
do
gniazda
przyłączeniowego
z uziemieniem.
Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel przyłączeniowy. Należy to robić chwytając za
wtyczkę.
Instalowanie oczyszczacza powietrza
Instalowanie oczyszczacza jest proste i nie wymaga skomplikowanych zabiegów.
Na początku należy wybrać najodpowiedniejsze miejsce z punktu widzenia efektywności zasysania
powietrza oraz zapewniające cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Są to miejsca takie jak: centrum
pomieszczenia, z dala od rogów pomieszczania, grzejników oraz zasłon i podobnych obiektów, które
utrudniają przepływ powietrza.
Włączenie
Podłączone do sieci elektrycznej urządzenie należy uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku
znajdującego się na obudowie urządzenia. Wyświetlacz uruchomi się razem z wentylatorem oraz
lampami. Diody przy wyświetlaczu zaświecą się najpierw na niebiesko i czerwono. Następnie diody
zaświecą się na zielono co będzie oznaczało, że urządzenie aktywnie oczyszcza powietrze. W trakcie
pracy urządzenia diody świecą się na zielono, z wyjątkiem momentów zwiększonego stężenia pyłów
w powietrzu.
Czyszczenie urządzenia
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie przyciskiem oraz odłączyć
oczyszczacz od zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Oczyszczacz można przecierać zwilżoną szmatką z niewielką ilością delikatnego płynu do zmywania.
Nie należy używać detergentów czy rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie
obudowy.
Użytkownik nie ma możliwości czyszczenia filtra wstępnego. Nie wolno użytkownikowi rozkręcać
samego urządzenia w celu dostania
Czyszczenie filtra wstępnego
Filtr wstępny jest zamocowany przed wentylatorem. Filtr wstępny czyszczony jest bezpośrednio
w serwisie. W zależności od częstości użytkowania czas przydatności filtra wstępnego może być różny.
Czas przydatności filtra wstępnego oscyluje w granicach 6-8 miesięcy. W momencie, kiedy następuje
potrzeba wymiany filtra, niezwłocznie należy skontaktować się z serwisem.
Wkłady ceramiczne
Wkłady ceramiczne są umieszczone w środku urządzenia i są jego integralną częścią. Naruszenie
któregokolwiek wkładu przez użytkownika skutkuje utratą gwarancji. Do ingerencji we wnętrze
urządzenia upoważniony jest jedynie serwis. Wkłady ceramiczne posiadają swój czas pracy (informacja
ta jest umieszczona na urządzeniu), po którym należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu
wymiany wkładów.
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9. Lampy UV-A
Lampy UV A zamocowane są w środku urządzeniu pomiędzy wkładami ceramicznymi i są jego
integralną częścią. Naruszenie którejkolwiek lampy przez użytkownika skutkuje utratą gwarancji. Do
ingerencji we wnętrze urządzenia upoważniony jest jedynie serwis. Lampy posiadają swój czas pracy
około 5 tys. godzin, po którym należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu ich wymiany.
10.Gwarancja
Oczyszczacz objęty jest 2-letnią gwarancją producenta Filtry są materiałem eksploatacyjnym, i nie są
objęte gwarancją. Jakiekolwiek modyfikacje przeprowadzone przez użytkownika są niedozwolone, oraz
mogą spowodować utratę gwarancji. Urządzenia nie należy używać do innych celów niż wskazane w
niniejszej instrukcji.

SPECYFIKACJA OCZYSZCZACZA
POWIETRZA VENTUS 300
Pobór energii

W

171

Zasilanie

V/Hz

230/50

Poziom hałasu

db(A)

34

m2

do 100

m3

do 300

Zalecana powierzchnia
pomieszczenia
Naturalny filtr kokosowy

✓

Filtr z nanotlenkiem miedzi
zaimplementowanym na włókninie
Sekcje fotokatalityczne
z modyfikowanym TiO2 i
silanami osadzonymi na
powierzchni porowatej ceramiki
Lampa UV-A

✓
✓

✓

Sterowanie

elektroniczne

Informacje dodatkowe
Wymiary

cm

L x B xH
50 x 50 x 80

Waga

kg

20

Gwarancja

2 lata

Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać
urządzenia i łączyć z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte
urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub
przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych.
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URZĄDZENIE DO FOTOKATALITYCZNEGO OCZYSZCZANIA
POWIETRZA Z WIRUSÓW, BAKTERII, PLEŚNI,
LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ORAZ NOX

VENTUS 300

TECHNOLOGIA BUDUJE PRZEWAGĘ

Oczyszczacz
powietrza
Ventus
300
został
zaprojektowany do
pomieszczeń
zamkniętych
(do 3003), w których przebywa grupa osób
w określonym czasie, a niewielki dystans fizyczny
może sprzyjać transmisji wirusów (w tym SARSCoV-2), bakterii, grzybów między
osobami.
Ventus 300 dedykowany jest szczególnie dla
poczekalni, gabinetów lekarskich, sal ćwiczeń, sal
chorych, sal wykładowych, przedszkoli, szkół, biur,
aptek, sklepów, budynków użyteczności publicznej,
budynków mieszkalnych.
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI
Przeprowadzone badania wykazały, że opracowana przez PHU DYTRYCH technologia
inaktywuje wirusy już w ciągu 1 godzinie do 99,95%. Najlepszy efekt redukcji wirusów
w powietrzu następuje po 4 godzinach redukcji do 100% * badanie przeprowadzone
w modelu na bakteriofagach.
Badania potwierdziły również, że urządzenie wykazuje wysoką skuteczność dezynfekcji
powietrza w zakresie mikrobiologicznym. Już po 1 godzinie dezynfekcji liczba zarówno
bakterii jak i grzybów w powietrzu obniżała się do poziomu niskiego zanieczyszczenia.
Najlepszy efekt redukcji bakterii i grzybów w powietrzu na poziomie 95-96%
następuje po 3 godzinach pracy urządzenia.
POWIETRZE
OCZYSZCZONE

POWIETRZE
ZANIECZYSZCZONE

FILTR
WSTĘPNY
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (UV)

CERAMIKI
Z NAŁOŻONYMI
MODYFIKOWANYMI
WARSTWAMI
DITLENKU TYTANU
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FILTR Z NANOCZĄSTECZKAMI
MIEDZI ZAIMPLEMENTOWANYMI
NA WŁÓKNINIE

GWARANCJA PRODUKTUVENTUS 300
URZĄDZENIE DO FOTOKATALITYCZNEGO
OCZYSZCZANIA POWIETRZA
1. Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która 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 dowodu zakupu.
2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie
przekraczającym 14 dni roboczych licząc od daty uznania zasadności reklamacji. Termin
ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli
naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
3. Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
- występują uszkodzenia mechaniczne
- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie
odczytanie znajdujących się na nich danych
- stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych
zakładów serwisowych
- uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj. zjawiska atmosferyczne,
wyładowania elektryczne itp.
- gwarancją nie są objęte jakiekolwiek akcesoria produktów.
4. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej,
jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane
nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne,
klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.
5. Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji
uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowić będą przepisy prawa
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
7. Usługa serwisowania produktu VENTUS 300 odbywa się w serwisie firmowym w Łodzi kod
pocztowy 93–357, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 48/50.
8. Kontakt z serwisem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ dytrych.pl i nr telefonu:
601 333 203.
9. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne: filtry, lampy i sekcje ceramiczne.
10. Data wydania urządzenia:
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