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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Bezpośrednie niebezpieczeństwo skutkujące śmiercią bądź najcięższymi obrażeniami!

 ► Przed każdą pracą na produkcie odłączyć urządzenie do wentylacji pomieszczenia od sieci (wyłączyć bezpie-
cznik w skrzynce bezpieczników). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.Przed każdą pracą na produkcie 
odłączyć urządzenie do wentylacji pomieszczenia od sieci (wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpieczników). 
Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 

Rys. 6: otwarcie wewnętrznej osłony w 
celu wykonania czyszczenia 

1. Trzymać w zasięgu ręki worek na śmieci lub opakowanie nowego pakietu filtrów. 

2. Otwarcie osłony zewnętrznej  

3. Wyciągnięcie starego filtra na mocowaniu  

4. Wprowadzenie nowego filtra (proszę zwrócić uwagę na kierunek przepływu) 

5. Wciskanie przycisku reset H1 przez 10 s w celu zresetowania interwału wymiany filtra  

6. Zamknięcie klapy osłonowej   

Stosować jedynie oryginalny filtr. Jeżeli filtr nie jest poprawnie włożony, to wentylator nie pracuje, a na wyświetlaczu 
pojawia się kod błędu E7. 

Filtr można zutylizować wraz z pozostałymi odpadami.

INFORMACJA 

Wszystkie prace opisane w tym rozdziale mogą być przeprowadzane także przez przeszkolonego użytkownika 
końcowego.   
Obciążenie filtra oraz zużycie aktywnego węgla wraz ze wzrastającym czasem eksploatacji zależy od wielu 
czynników, w tym w szczególności od stanu powietrza pomieszczenia oraz powietrza zewnętrznego. Z tego powodu 
wkład filtra należy sprawdzać co najmniej co 3 miesiące.  Wkład filtra należy wymieniać najpóźniej wtedy, gdy po 
4000 h świeci się wskaźnik wymiany filtra (odpowiada ok. 6 miesiącom pełnej eksploatacji). 

Wymiana filtra VentoLife
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1.1   Kontrola wymian filtra

W poniższej tabeli naklejać etykiety kontroli filtrów wymiennych, a w kolumnie obok oznaczać datę wymiany filtra. 
Pozwala to zapewnić sobie pełną dokumentację rekomendowanych wymian filtra, którą należy okazać w przypadku 
korzystania z gwarancji.

Etykieta filtra Data wymiany filtra 

Wskazówka 
Patrz też: 10000486180_02_DE_Instrukcja obsługi_Schueco_VentoLife. 


