AP 1 000
Allround luftsystem til mindre
lokaler. Dekker ca. 70 m2

Beskrivelse

Bruksområde

• Reduserer lukt, svevestøv, muggsopp, pollen osv.

• Soverom, Leilighet, Hytte, Kjeller

• RCI teknologien er sertifisert av NASA.

• Mindre kontorlokaler, Klasserom

• Forbedrer luftkvaliteten i miljøer opp til ca. 70 m2.

• Pleiehjem, Toaletter, Stellerom

• Fjernkontroll eller manuell betjening og filterløs teknologi.

• Bobil, Båt
• osv.

Teknologien
AP 1 000 eliminerer bakterier på overflater ved hjelp av
NASA teknologi*. Influensavirus på dørhåndtak fjernes. E.
Coli og Salmonella på kjøkkenbenken blir stoppet.
Muggsoppsporer blir tatt hånd om selv om du ikke ser det.
Med disse tiltak blir det mindre eksponering av
sykdomsfremkallende bakterier rundt deg og din familie.

AP 1 000 sender kontinuerlig vennlige oksidanter frem til
forurensingen - uten bruk av giftige kjemikalier. Dette vil
forebygge smitte av mikroorganismer som bakterier og
muggsopp. Den reduserer støv og lukt uten å kamuflere.
AP 1 000 bringer vitenskap tatt fra naturen inn i hjemmet.
Naturlig støv og luktreduserende prosesser som eksisterer i
sollys og tordenvær, blir gjenskapt inne hvor vi oppholder oss.

* Vitenskapelige forsøk viser at bruk av VentiTech luftrensere i vesentlig grad reduserer
mikrobiologisk vekst på overflater og i luften - på følgende: E-coli (tarminfeksjon), Listeria
monocytogenes (gule Stafylokokker), Pseudomonas (jord/vann-bakterier), flere arter basiller,
Stachybotrys (svart muggsopp), Candida albicans (gjærsopp) og MRSA-resistente bakterier.
Disse påstandene er ikke evaluert av Helsedepartementet. Produktene er ikke ment til å
diagnostisere, behandle eller forhindre noen sykdommer.

Spesifikasjoner
PRODUKTNAVN
Elektrisk:

100 - 240v AC

21 watt strømforbruk

Mekanisk:

Vifte med 3 hastigheter

Vaskbart elektrostatisk støvfilter

Størrelse:

16,5 cm bred x 16,5cm høy x 17,8cm dyp

Vekt:

2 kg

Maks temperatur:

93 °C

AP 1 000
Enhetens egenskaper:
• Eksklusiv ActivePure® Technology

• Vaskbart støvfilter

• Tre hastighets vifte

• Utskiftbar RCI celle

• Sanering funksjon

• Avtakbart frontdeksel

• Fjernkontroll eller manuell betjening

• Universal strømforsyning

Installasjon:
Plasser din AP 1 000 så høyt opp som mulig for best resultat, med minst 5 cm klaring
på hver side.
Rengjøring:
Støvsug eller tørk av frontgitteret regelmessig med en myk klut. Du kan støvsuge
eller vaske det bakre filteret i varmt vann og la det tørke fullstendig før du installerer
det på nytt (erstattes ved behov). Tørk av utsiden med en fuktig (ikke våt) klut.
Monter på nytt når du er ferdig. Merknad: Uriktig eller manglende vedlikehold av din
AP 1 000 i henhold til disse instruksjonene kan skade enheten eller føre til at
enheten ikke fungerer korrekt.
ADVARSEL: Trekk alltid ut strømledningen fra baksiden av din AP 1000 før du utfører
service og vedlikehold på den. Fjerning av dekselet kan eksponere en kilde til
ultrafiolett lys. For å beskytte mot øyeskade, trekk ut pluggen før du utfører service.

1) Trykk på POWER-knappen for å slå enheten på/av.
2) Trykk på FAN-knappene for å justere 3-trinns-viften.
3) Trykk én gang på “Sanerings”-knappen, og enheten
går over til Sanering modus (Away mode). Indikatorlyset lyser
rødt.
4) Trykk en gang til på “Sanerings”-knappen, og enheten
går tilbake til skalerbar ozonmodus.
5) Når enheten er i skalerbar ozonmodus, lyser
indikatorlyset grønt.

Din VentiTech forhandler:

6) I skalerbar ozonmodus er AP 1 000 20 % på og 80 % av,
gjennom en 1-minutts syklus. Dette betyr at enheten
kontinuerlig veksler mellom å ha ozonplaten på i 12
sekunder og deretter ha ozonplaten av i 48 sekunder. Dette
gjentas hvert minutt.
7) Trykk en gang til på knappen, så går enheten tilbake til
driftsmodusen “Normal” (Bare ActivePure).
ADVARSEL: Saneringsmodus er beregnet på områder der det ikke
befinner seg folk. Sørg for at alle personer og kjæledyr har forlatt
området når sanering pågår.

