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BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D‘EMPLOI
GE BRUIKSA ANWIJZING
ISTRUZIONI PER L’USO
取扱説明書

A E R O S T Y L E

L U F T W Ä S C H E R

L W 7 3 / L W 74

OMVANG VAN DE LEVERING
1 × Venta Airwasher
1 × Hygiënedisk (voor gemonteerd)
1 × Handleiding
Wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn kunt u contact
opnemen met het VENTA Serviceteam of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

SYMBOLEN
!
i



	Veiligheidsinstructies: aandachtig lezen en in acht nemen om letsel en materiële schade te voorkomen.
Aanvullende informatie
Handige tips

GEBRUIK VOLGENS DE
VOORSCHRIFTEN
De Venta Airwasher is een huishoudelijk apparaat voor de bevochtiging en reiniging
van lucht in de slaapkamer, woonkamer, in kantoor of in recreatieruimten. Het apparaat is niet voor buitengebruik. Elk ander gebruik of verandering van het apparaat
wordt beschouwd als ongeoorloofd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schades
of letsel als gevolg van ondeskundig gebruik.
Ongeoorloofd gebruik kan de gezondheid in gevaar brengen. Daartoe behoort gebruik
onder de volgende omstandigheden:
• In ruimten met een explosiegevaarlijke en/of agressieve atmosfeer.
• In ruimten met een hoge oplosmiddelconcentratie.
• In de buurt van zwembaden of natte terreinen.
• buitenshuis
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OVERZICHT
LW73 / LW74

1

6

2

3

4

5

1 Bovenste deel (techniekeenheid)
2 Aansluitsnoer
3 Verdampereenheid (incl. hygiënedisk,
aandrijftandwiel, stapel schijven)
4 Uitneembare waterbak
5 Onderste deel
6 Afneembare kap voor uitbreiding met
Venta wifi-module

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK
• Pak het apparaat uit en zet het neer.
• Verwijder het bovenste deel 1.
• Neem de verdampereenheid 3 uit de waterbak 4.
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INGEBRUIKNAME
1

Vul de waterbak in het onderste deel
van het apparaat met vers leidingwater (ca. 9 liter), maximaal tot de
WATERLINE-markering.

2

3

C
D

220-240V
50-60Hz

B

A

Steek de stekker D in het stopcontact en
schakel het apparaat in door de Powertoets  kort aan te raken.

i

	Alleen wanneer het apparaat op
het stroomnet is aangesloten
brandt de Power-toets  , om het
apparaat in en uit te schakelen.

Leg de verdampereenheid B in de
waterbak van het onderste deel A en
plaats het bovenste deel C met de juiste kant op het onderste deel A.
NL
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DISPLAY, FUNCTIES EN
INSTELLINGEN
1

7

2

3

3
4

6

5

Weergave

Functie

1

Ventilatorstanden

Snelheid 1 - 2 - 3 - 4 weergeven.

2

humidity

Luchtvochtigheid in de ruimte weergeven (0 - 99 %).

3

en

4

i

De ventilatorstanden worden weergegeven als ringsegmenten. Bij een
hogere ventilatorstand verschijnt een volgend dikker ringsegment met
de wijzers van de klok mee. Beginnend met stand 1 als smal ringsegment
onderaan tot en met stand 4 als dikste ringsegment rechts. Op de afbeelding
wordt stand 4 weergegeven.

Ventilatorstand instellen door kort aan te raken:
verhoogt de snelheid.

verlaagt en

Nachtmodus in- en uitschakelen door kort aan te raken.
AAN: Apparaat dimt de displayverlichting, verlaagt de ventilatorstand naar 1 en schakelt de LED-ring 7 uit.

i

Ventilatorstand 1 kan met de hand met de toetsen + of - 3 worden
veranderd. De automatische modus 6 is niet mogelijk. De LED-ring 7
kan niet worden ingeschakeld.

UIT: Heldere displayverlichting, ingeschakelde LED-ring 7 en het
apparaat draait met ingestelde ventilatorstand 1 - 4.
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 e LED-ring 7 wordt niet ingeschakeld, wanneer deze eerder apart
D
werd uitgeschakeld. Door de nachtmodus-toets 4 ca. 3 sec. aangeraakt te houden kan deze weer worden ingeschakeld.

5



Apparaat in- of uitschakelen door de Power-toets kort aan te
raken.

i
6

 lleen wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten, brandt
A
de Power-toets, om het apparaat in en uit te schakelen.

Automatisch modus in- of uitschakelen door kort aan te raken.
knippert continu en het
AAN: De weergave op het display
apparaat regelt de ventilatorstanden automatisch al naargelang
de luchtvochtigheid in de ruimte.

i

 ij het inschakelen van de automatische modus verschijnt de gewensB
te luchtvochtigheid (50 % vooraf ingesteld) twee keer knipperend op
het display humidity 2, daarna weer de gemeten luchtvochtigheid in
de ruimte.

UIT: De weergave op het display
brandt continu en het apparaat draait met de ingestelde ventilatorstand 1 - 4.
Gewenste luchtvochtigheid 30 - 70 % instellen:
-Raak toets 6 gedurende ca. 3 sec. aan totdat de weergave
humidity 2 knippert. Stel de gewenste luchtvochtigheid (in stappen van 5 %) in met de - of + toets 3.
-Raak toets 6 opnieuw ca. 3 sec. aan totdat de weergave in
humidity 2 niet meer knippert en de gemeten luchtvochtigheid
in de ruimte weer wordt weergeven.
Zorg ervoor dat de automatische modus ingeschakeld is:
op het display knippert continu!
weergave
7

LED-ring
Continu branden geeft aan het apparaat in gebruik is.
LW73: blauw Continu knipperen geeft aan dat het apparaat automatisch
LW74: groen wordt uitgeschakeld bij watertekort.

i

De LED-ring 7 kan tijdens de werking van het apparaat door het 3 sec.
aanraken van de nachtmodus-toets 4 apart worden uit- en
ingeschakeld worden.
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REINIGING EN ONDERHOUD
8

!

11

9

	Let op! Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en
dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Weergave

Maatregelen

8

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Vul de waterbak
in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Plaats het bovenste deel op het onderste
deel en neem het apparaat weer in gebruik.

9

WATER

SERVICE

i

	Z odra er te weinig water in de waterbak zit, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld, het LED-lampje 7 knippert continu en op
het display verschijnt de WATER-weergave. Bij de weergave humidity
2 knipperen twee streepjes en de luchtvochtigheid in de ruimte wordt
niet weergegeven.



 m de lucht in de ruimte continu te bevochtigen en schadelijke stofO
fen in de lucht te verminderen (deeltjes tot 10 µm), adviseren wij elke
dag water bij te vullen.

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit
de waterbak weg. Spoel de waterbak en de verdampereenheid
grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Monteer het
apparaat weer en neem het in gebruik. Raak de SERVICE-weergave 9 op het display ca. 3 sec. aan totdat deze dooft.

i
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	Voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking waarschuwt de
SERVICE-weergave elke 14 dagen (ook in de stand-bymodus) om
deze handeling uit te voeren.

10

CLEANING

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit
de waterbak weg, vul vers water bij tot de WATERLINE-markering en voeg 250 ml Venta-reiniger toe. Monteer het apparaat
en laat het ca. 2 uur op een lage stand draaien. Advies: Tijdens
dit reinigingsproces dient de ruimte te worden geventileerd om
eventuele geuren te voorkomen, die bij zeer sterke vervuiling
kunnen ontstaan. Verwijder vervolgens het bovenste deel en
giet het vervuilde water weg. Spoel de waterbak en de verdampereenheid grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel
met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering,
monteer het apparaat en neem het weer in gebruik. Raak de
CLEANING-weergave 10 op het display ca. 3 sec. aan totdat
deze dooft.

i
11

DISK

Elke 6 maanden (bij 24 uur continuwerking) waarschuwt de
CLEANING-weergave deze handeling uit te voeren.

1. Verwijder het bovenste deel en neem de verdampereenheid
uit de waterbak.
A

C
a

b

B

2. Maak de bevestigings- 3. Draai het
armen a en b voorzichtig afsluitkapje B en
los van de as en ververwijder het.
wijder drager A van de
verdamperrol.

4. Verwijder
hygiënedisk C en
vernieuw deze.

5. Monteer het apparaat weer en neem het in gebruik.
6. Raak de DISK-weergave 11 op het display ca. 3 sec. aan
totdat de deze dooft.

i



 e gebruiksduur van de hygiënedisk bedraagt ca. 4 maanden (bij 24
D
uur continuwerking). De gebruiksduur hangt af van de hardheid en
kwaliteit van het water, de dagelijkse verdampingscapaciteit en het
aantal gebruiksuren. Elke 4 maanden (bij 24 uur continuwerking)
waarschuwt de DISK-weergave deze handeling uit te voeren.
I n het kader van het Venta ReNew-recyclingprogramma kan de
hygiënedisk worden teruggestuurd (zie RECYCLING EN AFVOER).
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De onderhoudshandelingen 9, 10 en 11 kunnen altijd indien nodig worden uitgevoerd, ook al worden ze niet weergegeven. Daarna eenvoudig de RESET-functie voor
CLEANING, DISK, SERVICE uitvoeren: Raak de Power-toets  ca. 4 sec. aan totdat
deze knippert en SERVICE, CLEANING en DISK op het display worden weergegeven.
Alleen de handelingen die werden uitgevoerd ca. 3 sec. aanraken totdat deze doven.
Vervolgens de knipperende Power-toets  ca. 4 sec. aanraken totdat deze continu
brandt. De volgende waarschuwingen voor de uitgevoerde handelingen worden dan
weer volgens schema weergegeven.
Alle resten in de waterbak en op de verdampereenheid (witte, groen/gelige of bruine
afzettingen of verkleuringen) hebben GEEN nadelige invloed op de functie van het
apparaat.

REINIGEN VAN HET
BOVENDEEL
!

	Let op! Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en
dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Reinig het bovenste deel met een droge doek/kwast of een licht vochtige doek!

!

	Het bovenste deel van het apparaat mag niet onder stromend water worden
gereinigd!

Reinig het display alleen met een droge doek of een displayreinigingsdoek!

!

Het display mag niet nat of te vochtig worden gereinigd!

TOEBEHOREN
• Venta-hygiënedisk voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking
• Venta-reiniger voor de halfjaarlijkse reiniging
• Optioneel: Venta wifi-module in combinatie met de gratis app van Venta voor perfecte controle en eenvoudig regelen op afstand, ook wanneer men niet thuis is
Extra AeroStlye-toebehoren online verkrijgbaar
NL  +31 418 541 343, www.venta-airwasher.nl
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TECHNISCHE GEGEVENS
Model
Kleuren
Geschikt voor ruimteafmetingen
LED-statusweergave

AeroStyle LW73

AeroStyle LW74

signaalwit/signaalzwart
Tot 70 m²

Tot 90 m²

Blauwe ring

Groene ring

Interactief touchdisplay

Standaard

App-besturing

Wifi-module (optioneel)

Meetsensoren

Luchtvochtigheid

Waterhygiëne

Standaard

Vermogensstanden
Geluidsontwikkeling (stand 1-4)
Stroomverbruik (stand 1–4)

4 + mode automatique
24 / 36 / 44 / 50 dB(A)

27 / 35 / 41 / 47 dB(A)

7 / 9 / 13 / 18 watt

11 / 14 / 17 / 24 watt

Netspanning

220-240 V / 50-60 Hz

Capaciteit (max.)

9 liter

Afmetingen (l × b × h)
Gewicht

42 × 29 × 54 cm
9,5 kg

10,5 kg

Änderungen und Irr tümer vorbehalten

NL
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GERMANY
Venta-Luftwäscher GmbH
Weltestr. 5
D-88250 Weingarten
Tel.: +49 751 50 08 88
Fax: +49 751 50 08 20
service@venta-luftwaescher.de
www.venta-luftwaescher.de
SWITZERLAND
Venta-Luftwäscher AG
Bösch 65
CH-6331 Hünenberg
Tel.: +41 41 781 15 15
Fax: +41 41 781 15 50
info@venta-luftwaescher.ch
www.venta-luftwaescher.ch

BENELUX
Venta Benelux B.V.
Van Heemstraweg Oost 8
5301 KE Zaltbommel
Tel: +31 418 541343
info@venta.nl
www.venta-airwasher.nl

USA
Venta Air Technologies Inc.
US Headquarters
1005 N Commons Dr
Aurora, IL 60504
Toll Free: 1-888-333-8218
www.venta-usa.com
info@venta-usa.com

AUSTRIA
Venta-Austria GmbH
Färbergasse 15
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 202 539
Fax.: +43 5572 202 537
office@venta.at
www.venta.at

ITALY
Winkler Import GmbH | Srl
Enzenbergweg 36, Via Enzenberg
I-39018 Terlan | Terlano
Tel.: +39 0471 633 053
Fax: +39 0471 633 590
info@winkler-import.it
www.winkler-import.it

ROMANIA
S.C. Life Art Distributie S.R.L.
Bucuresti, Sector 6, Bdul. Timisoara Nr. 103-111, Stand D4-D5,
Incinta Bucuresti-Construct
Tel.: +4021.314.2144
office@lifeart.ro
www.umidificator-venta.ro

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA
BODY COMFORT spol. s r.o.
Na Hlavní silnici 196
CZ-25268-Kněževes u Prahy
Tel.: +420 724 020 444
info@bodycomfort.biz
www.bodycomfort.biz

LATVIA & LITHUANIA
Distributor: SIA „BALTIJAS
TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS”
Dārzaugļu iela 1-201
Riga LV-1012, Latvia
Tel.: +371 67790720
info@btu.lv, www.btu.lv

RUSSIA
ООО „ТСК Импорт“, 124683,
г. Москва, г. Зеленоград,
корп.1505, пом. III,
тел.: +7(499) 733-10-10.
www.venta.ru

ESTONIA
Venta Estonia OÜ
Harku vald
Pähkli 14 – 17
EST - 76901 Harjumaa
Tel: 372 5342 4920
info@ventaestonia.ee
www.ventaestonia.ee

MALAYSIA
GA MAKMUR SDN BHD No. 27,
Jalan PP 11/4, Alam Perdana
Industrial Park, Taman Putra
Perdana, 47130 Puchong,
Selangor, Malaysia
Tel.: +603-8322 6628
E-Mail: info@gasales.com.my

FINLAND
Suomen Allergiakauppa
Länsiportintie 14
13430 HÄMEENLINNA
www.allergiakauppa.fi
Phone: +358400855000
myynti@allergiakauppa.fi
www.allergiakauppa.fi

MONGOLIA
AERIS LLC, SUITE 316, Barilga
Architecture Building, Chinggis
Avenue, Oron Suuts Street,
2nd horoo, Khan-Uul district
Ulaanbaatar, Mongolia 17032
Phone: +976-99101185,
sales@aeris.mn, www.aeris.mn

HUNGARY Distributed by
Hungimpex Kft.
Kunigunda útja 60.
H-1037 Budapest
Tel.: +36 1 453 71 00
Fax: +36 1 453 71 01

POLAND
Venta-Polen s.c.
ul. Poznańska 37
PL-93-134 Łódź
Tel./Fax: +48 42 681 00 67
www.venta-airwasher.pl

SOUTH KOREA
Venta Korea Co., Ltd.
3/F., Seojin Bldg., 754
Seolleung-ro, Gangnam-Gu,
Seoul 135-948, Korea
Tel.: +82-2-2034-0114
Fax: +82-2-2034-0119
www.venta.co.kr
UKRAINE
Venta-Centre Ukrein
Schlichtera, 11
UA-Kharkov
Tel.: +38 057 752 72 72
Fax: +38 057 768 01 57
www.venta.com.ua
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SOUTH AFRICA
EUROCARE Wellness
5 Star Business Park, Unit 2,
Persimmon Close, Honeydew,
Tel: +27 (0) 11 888 3255
Fax: +27 (0) 11 888 9874
info@eurocarewellness.co.za
www.venta-airwasher.co.za

