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Ventilatsiooniseade Lossnay
MUDEL: 

VL-100U5-E (toitejuhtmega)

VL-100EU5-E (seinalülitiga)

Kasutusjuhend 

Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et tagada 
ventilaatori kasutamine ohutult ja nõuetekohaselt. 
Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti 
"Ettevaatusabinõusid". Seal on toodud juhised Lossnay ventilaatori 
nõuetekohase ja ohutu kasutamise kohta. 
Ärge paigaldage seadet ise. Nii ei ole tagatud seadme 
ohutus ja töövõime. 
Kahjustunud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja 
vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava 
väljaõppe saanud tehnik (kehtib ainult mudeli VL-100U5-E 
kohta) 
- Võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

Ettevaatusabinõud
Seadme valesti käsitsemisest tulenevad ohud ja nende 
tõsidusaste on tähistatud järgmiste märgistega. 

Hoiatus! 
Osutab olukordadele, kus seadme valesti käsitsemine 
võib olla eluohtlik või põhjustada raske vigastuse. 

Ettevaatust! 
Osutab olukordadele, kus seadme valesti käsitsemine 
võib põhjustada vigastuse või varalise kahju. 

Hoiatus! 

 Keelatud
- Ärge lõigake, kahjustage ega muutke

toitejuhet*1. Ärge painutage, tõmmake, keerake
ega väänutage juhet.

- Võite juhet kahjustada ja selle tulemus võib olla
tulekahju või elektrilöök.

- Tuleohtliku gaasilekke korral ei tohi Lossnay
seadme lülitit sisse ega välja lülitada.

- Elektrikontaktidest eralduvad sädemed võivad
põhjustada plahvatuse. Avage aknad ja õhutage
ruumi.

Ärge võtke seadet osadeks lahti. 
- Ärge võtke seadet lahti nii, et selle füüsilised

parameetrid muutuvad või on vaja kasutada

tööriistu. 
- See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või

vigastuse.

Vältige seadme kokkupuudet veega 
- Ärge laske seadmel saada märjaks.
- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge puudutage seadet märgade kätega 
- Ärge sisestage ega eemaldage pistikut märgade

kätega*1.
- See võib põhjustada elektrilöögi.

 Järgige antud juhiseid. 
- Kasutage seadet nimipingega.
- Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või

elektrilöögi.
- Kontrollige, et toitepistik ei oleks tolmune*1.
- Tolmune pistik võib põhjustada tulekahju või

elektrilühise.
- Sisestage pistik täielikult pistikupessa ja

kontrollige, et see oleks kindlalt pistikupesas.
- Lõdvalt sisestatud pistik võib põhjustada elektrilöögi

või tulekahju.
- Enne hooldustööde tegemist lülitage

automaatkaitse alati välja või tõmmake pistik
seinapistikupesast välja*1.

- Voolu all olev pistik võib põhjustada elektrilöögi ja
põletushaavu.
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- Kui seadme töös esineb tõrkeid või seade on
rikkis, tõmmake pistik kohe seinapistikupesast
välja.

- Rikkis seadme kasutamine võib põhjustada suitsu,
tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.

* Lülitage automaatkaitse kohe välja või tõmmake
pistik seinapistikupesast välja*1. Võtke ühendust
seadme edasimüüjaga, kes vaatab seadme üle ja
remondib selle. <Näiteid tõrgetest ja riketest
seadme töös>

- Labad ei hakka seadme sisselülitamisel tööle.
- Töötav seade teeb imelikku häält või vibreerib.

- Labad pöörlevad aeglaselt või ebaregulaarselt. (Mootor
vajab aeg-ajalt hooldust).

- Tunnete kõrbelõhna.
- Seade on roostetanud või kahjustunud.
- Kontrollige seadme väliskorpusel asuva õhu

sissevõtuava asendit: sealt ei tohi pääseda
sisse heitgaasid jms.

- Kui seade ei võta sisse värsket õhku, võib ruumis
tekkida hapnikupuudus.

- 

Ettevaatust! 

 Keelatud
- Ärge asetage põlemisseadet otse seadme

õhuvoolu teele.
- Põlemisgaaside mittetäielik kasutuselt kõrvaldamine

võib põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage seadet liiga kuumades kohtades

(40 °C või rohkem), leekide lähedal, õlise
suitsuga kohtades ega kohtades, kus see võib
puutuda kokku orgaaniliste lahustitega.

- See võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kinnitage seadet lae külge!
- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.

ÄRGE puudutage 

- Töötava seadme sees pöörleb ventilaator. Ärge
torgake midagi töötava seadme sisse.

- See võib põhjustada vigastuse.

Ärge kasutage seadet vannis või duši all 
- Ärge kasutage seadet vannitoas ega väga

niiskes kohas.
- See võib põhjustada elektrilöögi või seadme

rikkimineku.

Järgige antud juhiseid. 
- Paigaldage seadmega kaasasolevad väliskatted.
- Seadmesse sattunud vihmavesi võib põhjustada

elektrilöögi, tulekahju või siseruumide asuvate
seadmete märjakssaamise.

- Kui kasutate hooldustööde tegemise ajal
treppredelit, tuleb see asetada ühetasasele
puhtale pinnale.

- Kukkumisel võite saada vigastada.
- Kandke hooldustööde tegemise ajal kindaid.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastuse.
- Pärast hooldustööde tegemist pange seadme

osad kindlalt oma kohale tagasi.
- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.
- Ärge tõmmake pistikut seinapistikupesast välja

juhtmest hoides*1. Hoidke alati kinni pistikust
endast.

- Selle hoiatus eiramine võib põhjustada elektrilöögi, -
lühise või tulekahju.

- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada,
lülitage automaatkaitse alati välja või tõmmake
pistik seinapistikupesast välja.

- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada elektrilöögi
või tulekahju.

- Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev,
sajab lund või vihma või õues on udu, lülitage
seade välja ja sulgege katik käsitsi.

- Vesi või lumi võib koos õhuvooluga seadmesse
siseneda ja seda kahjustada.

- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma
füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või
kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole
võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks
seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku
juhendamiseta. Ärge lubage lastel seadmega
mängida. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja
isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad
kogemused või teadmised seadme
kasutamiseks, tohivad seadet kasutada
järelevalve all või juhul, kui neile on antud
juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad
sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet
puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve
all.

*1 Ainult mudel VL-100U5-E (toitejuhtmega seade).

Seadme kasutamisel 

■ Talvel kasutamisel kannab Lossnay
siseõhu soojuse üle sissetõmmatavale välisõhule.
Kui välisõhu temperatuur on alla -10°C, võib paneelile või
seadme sisse moodustuda kondensatsioonivesi või
härmatis.
Teatud tingimustel (siseruumide niiskus, õhuvool jms) võib
tekkida kondensatsioonivesi ja härmatis. Selle vältimiseks
vahetage režiime või katkestage seadme töö ajutiselt.

■ Enne seadme kasutuselvõttu veenduge, et
seade on nõuetekohaselt monteeritud.

- Kas Lossnay seade on paigaldatud seinale?
- See Lossnay seade on mõeldud paigaldamiseks ainult

seinale. Lakke paigaldatud seade võib alla kukkuda.
- Kas välisseinale on paigaldatud spetsiaalne

väliskate?
- Kui väliskatet ei paigaldata, võivad tuul ja vihm seadet

kahjustada.

■ Lossnay seadme kasutamisel tuleb järgida
järgmiseid ettevaatusabinõusid.

- Ärge asetage seadme ümbrusesse esemeid.

- Sellised esemed võivad blokeerida seadme õhuavad
või õhu sissevõtuavad või takistada teenindustööde
tegemist.

- Need võivad takistada ka teie juurdepääsu



seinapistikupesale (toitejuhtmega mudelid). 

- Kui otse seadme all asub mingi ese (näiteks
raamaturiiul või kummut), suunake õhurest
horisontaalselt.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada elektrilühise.
- Tuul võib puhuda vastu seadme all asuvat eset ja

põhjustada selle määrdumise.
- Ärge kasutage vahetult seadme kohal

aerosoolpihuseid (nagu putukamürgid,
juukselakid või puhastusvahendid).
- Paneel võib moonduda, selle materjali kvaliteet võib

halveneda või paneel võib saada kahjustada.
- Ärge tõkestage paneeli.

- See võib takistada nõuetekohast ventilatsiooni.
- Ärge tõmmake toitejuhet diagonaalselt (ainult mudel

VL-100U5-E).
- Seade ei tööta õigesti.

- Katkestage Lossnay seadme töö ja sulgege seadme
katik järgmistel juhtudel.
- Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev, sajab

tihedalt lund või vihma, väljas on tihe udu või sajab
peent lund. Vesi või lumi võib koos õhuvooluga
seadmesse siseneda ja seda kahjustada.

- Puhastamise ja ülevaatamise ajaks
Lülitage seade ajutiselt välja. 

■ Mitsubishi soovitab paigaldada seadme voodist
eemale.
Kui seade on paigaldatud voodile liiga lähedale, võite
kuulda selle töömüra või külm õhk võib teile peale
puhuda.

■ Väga tillukesed putukad võivad läbi seadme
sisse pääseda.

■ Mootorit ja õhufiltrit tuleb aeg- ajalt puhastada
ja vahetada.
Vahetussagedus sõltub kasutussagedusest.

Omadused 

Lossnay ventilatsiooniseade Mitsubishilt 
Lossnay tööpõhimõte 
Ventilatsiooniseade viib saastunud välisõhu ruumist välja ja 
toob puhta õhu ruumi sisse. 
Sissetoodav õhk soojendatakse toatemperatuurini 
(ventilatsiooniseade toimib soojusvahetina). 
* Seade ei ole õhukonditsioneer. Tegemist on

soojustagastusega ventilatsiooniseadmega.
♦ Sobib ideaalselt hästi soojustatud majapidamistesse.
♦ Soojendab ja jahutab väiksema energiakuluga kui

tavapärased ventilaatorid.
♦ Sisseehitatud filtrid vähendavad tolmu, õietolmu ja

muude osakeste sattumist välisõhust siseruumidesse.
♦ Seadme südamiku külmumise või kahjustumise

vältimiseks lülitage seade välja, kui välisõhu temperatuur
langeb alla -10 °C ja ruumi niiskus tõuseb üle 40%. Muud
tingimused temperatuuri ja õhuniiskuse kohta on toodud
viitena tabelis 1.

Tabel 1 

Välisõhu temperatuur (°C) -10 -15 -20 -25

Sise-
ruumide 

Temperatuur (°C) 20 20 20 15 

Niiskus (%) 40 35 30 30 

Osade nimetused 

Enne Lossnay kasutuselevõttu 
Seadme ettevalmistamine 

1. Lülitage sisse
automaatkaitselüliti.

2. Sisestage pistik
seinapistikupessa
(ainult mudelil VL- 100U5-E)

Kasutamine 
Märkus 
- Järgmistel juhtudel lülitage seade välja ja liigutage

katikunupp käsitsi kõige vasakpoolsesse (suletud)
asendisse, et katik sulgeda.

- Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev, sajab
tihedalt lund või vihma, väljas on tihe udu või sajab peent
lund. Vesi või lumi võib koos õhuvooluga seadmesse
siseneda ja seda kahjustada.

- Puhastamise ja ülevaatamise ajaks
1. Lükake katikunupp avatud asendisse.
Close- suletud
Open- avatud

Katikunupp 
Toitejuhe  
(ainult mudelil VL-100U5-E) 

3 
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Märkus 
- Kontrollige, et katikunupp oleks avatud asendis ja

lülitage seejärel seade tööle.

Mudel VL-100U5-E 
2. Töörežiimid (õhuvool)
Suurelt kiiruselt väiksele kiirusele ja seadme välja
lülitamiseks tõmmake juhtmest.

Mudel VL-100EU5-E 
3. Juhtnuppude kasutamine
Sisse-välja lülitamise nupp
(On-Off)

Õhuvoolu nupp  
(ventilaatori kiiruse nupp) 

* Ülaltoodud nupud on ainult üks näide. Seadme
funktsioonid ja näidikud võivad sõltuvalt nuppudest
erineda.

Kui külm õhk puhub teile peale 
Kui külm õhk puhub otse teie peale, tõmmake õhuresti 
käsitsi enda poole, et muuta õhuvoolu suunda vertikaalsest 
horisontaalseks. 

Õhurest 

Õhuvoolu suund (vertikaalne) 
Õhuvoolu 
suund  
(horison- 
taalne 

Õhurest 
Õhurest 

Hooldamine 
Lossnay seadme eluea pikendamiseks puhastage 
väljatõmmatava õhu filtrit ja välisõhufiltrit vähemalt iga kuue 
kuu tagant. 

Hoiatus! 
- Enne hooldustööde tegemist lülitage automaatkaitse

alati välja või (mudeli VL-100U5-E korral) tõmmake
pistik seinapistikupesast välja.

- Voolu all olev pistik võib põhjustada elektrilöögi ja
põletushaavu.

Ettevaatust!
- Kandke hooldustööde tegemise ajal kindaid.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastuse.
- Kui kasutate hooldustööde tegemise ajal treppredelit,

tuleb see asetada ühetasasele puhtale pinnale. 
- Kukkumisel võite saada vigastada.

Filtrite ja seadme südamiku eemaldamine 
ja puhastamine 

1. Lülitage seade välja
1) Lülitage seade välja.
2) Lülitage automaatkaitse alati välja või (mudeli VL-100U5-

E korral) tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

2. Avage paneel.
Avage paneel tugevalt kõikidelt külgedelt.

Paneel

4. Seadme südamiku eemaldamine
Vajutage seadme südamiku käepidemel 
olevat  teravikku ja tõmmake käepidet enda 
poole, et seadme südamik eemaldada. 

Südamiku käepide Teravik 

Lossnay 
Seadme 
südamik 

4. Välisõhufiltri eemaldamine
1) Vajutage filtriraami teravikul ja tõmmake filtrit enda

poole, et filtriraam põhiseadmest eemaldada.
2) Võtke välisõhufilter filtriraamist välja.

Välisõhufilter 

Teravik 
Filtriraam 



5. Puhastamine
Välisõhu filtri puhastamine
Puhastamine:
Puhastage filter tolmuimejaga ja peske seda neutraalse
pesuvahendi lahuses või käesoojas vees (kuni 40°C).
Kuivatage hoolikalt.
Vahetamine:
Pärast viiendat või kuuendat pesukorda vahetage filter ja
selle eraldimüüdavad osad (P-100F5-E)

Tolmuimeja 

Välisõhu filter 

Väljatõmmatava õhu filtri puhastamine 
Puhastage filter tolmuimejaga. 

Väljatõmmatava õhu 
filter 

Tolmuimeja 

Märkus 
- Ärge suruge väljatõmmatava õhu filtri sisse traate,

kruvikeerajaid ega tugevaid tolmuimeja otsakuid. See
kahjustab filtrit.

Seadme südamiku puhastamine 

Tolmuimeja 

Seadme südamik 

Puhastage seadme südamikku vähemalt üks kord 
aastas. 
Kasutage selleks tolmuimejat. 
Puhastage pealispind õrnalt tolmuimeja otsakuga. 

Märkus 
- Vältige seadme kokkupuudet veega, kemikaalidega ja

lenduvate lahustitega.
- Vältige seadme südamiku kokkupuudet lahtiste

leekidega.
- Ärge suruge väljatõmmatava õhu filtri sisse traate,

kruvikeerajaid ega tugevaid tolmuimeja otsakuid.

6. Seadme kokkupanek ja ülevaatamine pärast
hooldustööde tegemist

Pange filter ja seadme südamik vastupidises järjekorras oma 
kohale tagasi. 

 Ettevaatust! 
- Pärast hooldustööde tegemist pange seadme osad

kindlalt oma kohale tagasi. 
- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.

1. Monteerige välisõhu filter. Vt lk 5.
- Asetage välisõhu filter filtriraam ja kinnitage raam

põhiseadmesse. Ärge ajage segi üla- ega allosa.
2. Monteerige seadme südamik.

(1) Riputage seadme südamiku allosa keskelt
põhiseadme konksule.

Põhiseade 
Käepide 

Seadme südamik Põhiseadme konks 

(2) Vajutage seadme südamiku käepideme ülaosa
põhiseadmesse, kuni kuulete klõpsu.

Märkus 
- Kontrollige, et keskosa oleks käepideme üla- ja

allosa küljes ning et seadme südamiku mõlemad 
otsad oleksid täielikult sisestatud. 

Paneel 

Käepide ülaosa 

Seadme südamik 

Põhiseade 

3. Sulgege paneel.
Kõigutage suletud paneeli, kuni kuulete klõpsu.

4. Lülitage välja automaatkaitse või (seadme VL- 100U5-E
korral) tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

5. Lülitage seade sisse.
6. Pärast seadme uuesti kokkupanekut kontrollige järgmist.

- Kas paneel ja filtrid on tugevasti kinni?
- Ega seadmest ei kostu imelikke hääli?
- Kas seade puhub õhku? Kontrollige seadet töötamise

ajal. Kontrollige, et katik oleks avatud.

Paneeli / põhiseadme puhastamine 
Määrdunud paneeli või põhiseadet saab pühkida neutraalse 
pesuvahendi ja käesooja vee (40 °C või vähem) lahuses 
niisutatud lapiga. Eemaldage pesuvahendi jäägid puhta 
lapiga. 

Märkus 
- Järgmiste lahustite kasutamine võib põhjustada

seadme osade moondumise, materjali kvaliteedi
halvenemise või värvi pleekimise.

- Värvivedeldi, alkohol, bensiin, petrooleum,
aerosoolpihustid, leelised puhastusvahendid, keemilised
lapid või abrasiivsed pesuvahendid.

- Puhastage pistik tolmust. (Kehtib ainult mudeli VL-
100U5-E kohta)

5 
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Veaotsing 
Järgmiste probleemide ilmnemisel kontrollige seadet. Kui te allpool toodud nimekirjast probleemile lahendust ei leia või kui 
probleemi ei õnnestu kõrvaldada, lülitage automaatkaitse välja või (mudeli VL-100U5-E korral) tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja ja võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

Mudel Probleem Põhjus Kontrollige järgmist 

Seade ei hakka tööle Seadmes ei ole voolu. 

Kontrollige toitepistikut (ainult mudel VL-
100U5-E). Kontrollige, ega 
automaatkaitse ole katki. Kontrollige, ega 
ole toimunud voolukatkestus. 

Seade teeb töötades 
rohkem müra. 

Paneel või välisõhufilter ei ole 
korralikult kinnitatud. 

Pange paneel või filter oma kohale tagasi. 

Välisõhufilter või väljatõmmatava 
õhu filter on ummistunud. 

Puhastage filter. 

Temperatuur on madal ja 
katik ei liigu. 

Välisõhu temperatuur, siseõhu 
temperatuur ja õhuniiskus on 
tekitanud olukorra, kus katik on oma 
kohale kinni külmunud. 

Lülitage Lossnay seade välja ja oodake 
kuni temperatuur tõuseb. Seejärel lülitage 
seade jälle tööle 

VL-100U5-E 
VL-100EU5-E 

Seadmest tuleb vähem 
õhku kui tavaliselt. 

Välisõhufilter või väljatõmmatava 
õhu filter on ummistunud. 

Puhastage filter. 

Sissetulev õhk tundub 
olevat külm. 

Välisõhu temperatuur on langenud. Lülitage seade ajutiselt välja ja sulgege 
katik. Võite ka muuta õhuresti asendit. 

Seadmest ei tule õhku. 
Seadmest tuleb vähe õhku. 

Lossnay on soojustagastusega ventilatsiooniseade, mistõttu võib selle 
õhuvoolu hulk olla tavalise ventilatsiooniseadme omast väiksem. See on 
tavapärane. 

Katik on kinni. Avage katik. 

Seade teeb töötades 
rohkem müra. 

Katik on kinni. Avage katik. 

Paneel ei lähe kinni. 

Seadme südamik või välisõhufilter ei 
ole korralikult kinnitatud. (See ei ole 
oma kohal või on sisestatud 
tahapoole). 

Monteerige seadme osad korralikult oma 
kohale. 

VL-100EU5-E 
Seade ei sobi 
seinapistikupessa. 

Juhtmed on valesti ühendatud. Võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

Tehnilised andmed 

Mudel 
Toitepinge 

(V) 
Sagedus 

(Hz) 
Kiirus 

Võimsus 
tarve 
[W] 

Õhuhulk 
(m3/tunnis) 

Temperatuurivahetuse 
tõhusus (%) 

Müratase 
(dB) 

Kaal 
(kg) 

220 50 
Kõrge 30 100 73 36,5 

Madal 13 55 80 24 

230 50 
Kõrge 31 105 73 37 

VL-100U5-E Madal 15 60 80 25 
7,5 

VL-100EU5-E 
240 50 

Kõrge 34 106 72 38 

Madal 17 61 79 27 

220 60 
Kõrge 34 103 73 38 

Madal 17 57 80 25 

* Müraväärtused võivad sõltuvalt ruumi ehitusest olla erinevad.



 
 

Müügijärgne teenindus 
Teavet seadme müügijärgse teeninduse kohta saate seadme edasimüüjalt. 
- Kui seade teeb imelikku müra, sellest ei tule õhku või seadme töös esineb muid tõrkeid, lülitage seade välja ja võtke ühendust 

seadme edasimüüjaga. Tema annab teile teavet ka seadme remondikulude kohta. 

Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta 

 

Märkus: See sümbol on kasutamiseks ainult ELi riikides. 
See vastab direktiivi 2002/96/EÜ artiklile 10 Teave kasutajatele ning Lisale IV ja/või direktiivi 2006/66/EÜ artiklile 20 Teave lõppkasutajatele ning Lisale II. 
 
Mitsubishi elektrilise küttesüsteemi seaded on toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja/või uuesti kasutada. 
Siintoodud sümbol tähendab, et kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed, patareid ja akud tuleb utiliseerida olmejäätmetest eraldi. 
Kui sümboli alla on trükitud keemiline sümbol, tähendab see, et patarei või aku sisaldab teatud määral raskemetalle. See on tähistatud järgmiselt: 
Hg: elavhõbe (0,0005%), Cd: kaadmium (0,002%), 
Pb: plii (0,004%) 
Euroopa Liidus kasutatakse elektrilistele ja elektroonilistele toodetele, patareidele ja akudele eraldi kogumissüsteeme. 
Viige seade, patareid ja akud nõuetekohaselt kohalikku jäätmekogumis- või jäätmekäitluskeskusesse. 
Aidake kaitsta keskkonda, milles elame! 

 




