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 FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift. 
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INNLEDNING  
Gratulerer, du har nå kjøpt en av de mest effektive, teknologisk avanserte luftrensere på markedet.  

Din nye AP 3000 II er designet og utformet for å operere problemfritt og med lite vedlikehold gjennom 

flere år. Les og følg alle serviceprosedyrer som er beskrevet i denne bruksanvisning og bruk kun originale 

Ventitech reservedeler som er tilgjengelige fra din selvstendige Ventitech forhandler. 

 

 
 

Skriv gjerne ned kontaktinformasjon på din Ventitech forhandler: 

 

Navn  

Telefon    



SPESIFIKASJONER  

 
 
Elektrisk: 

• 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz ekstern 
strømforsyning 

• 48 watt strømforbruk 

• Negativ ione generasjon 

 
Størrelse: 

• Mål: 31 “høy x 23” bred x 31 “dyp 

• Vekt: 4,6 kg 

 
Dekning: 

• Dekker et område på 23 m2 til 279 m2 ** 

** Avhenger av variabler som alvorlighetsgrad 
og frekvensen av forurensning, fuktighet og 
temperatur. 

 

 

 

ENHETENS E G E N S K A P E R   

 

Eksklusiv ActivePure® Technology 

Fem hastighets vifte 

Nålespiss 

Justerbar renserekkevidde 

LCD-skjerm 

Vedlikehold påminnelser 

Fjernkontroll eller manuell betjening 

Vaskbart støvfilter 

Utskiftbar RCI celle 

Avtakbar front deksel 

Universal strømforsyning med to (2) 

ledninger 

 

 
Strømkontakt 

 

 
Enhetsleder / 

Bakre Tilgang 

 

 

 

 

 
Ledninger (2 stk.) 

 

 

 

Strømforsyningsplugg Strømforsyning/ 

omformer 



DRIFT 

1. Juster viftehastigheten til dine preferanser, 

men husk at høyere viftehastigheter vil gi 

bedre resultater 

 
2. Ved å bruke Purifier knappen, sett enheten 

på RCI PUR. 

LOW for bedre effekt, du vil bare bruke den 

ene RCI pæra i denne modusen. 

HIGH for maks effekt, du vil da bruke begge 

RCI pærene. 

 

 

 

LCD SKJERM  
Når justeringer blir gjort, vil LCD-skjermen    

lyse og innstillingene på skjermen vil endres. 

Etter 3 sekunder, uten endring, vil lyset gå 

tilbake til det normale. 

Hvis en vedlikeholds påminnelse eller en 

tjeneste påminnelse vises, vil et lys blinke på 

skjermen. 

Trykk på “Reminder Reset” knappen når 

tjenesten eller problemet er løst. 

 

 
 

PLASSERING AV MASKINEN  

 
Plasser enheten så høyt oppe som mulig 

for å sikre fullstendig rensing. (På toppen 

av en bokhylle, ellet et høyt skap, osv.) 

Forslag til steder som er oppført: 

1. Nærmest kilden til den verste 

forurensningen 

2. I de mest brukte områder for å oppnå 

maksimalt utbytte 

3. Produktet skal plasseres i ventilert 

område. 

 

GENERELT VEDLIKEHOLD 
 

ADVARSEL: Koble fra enheten før du utfører noen     

vedlikeholds prosedyrer. 
 

 

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at 

din AP 3000 II virker optimalt. Enheten vil vise en 

påminnelse når det er på tide å utføre regelmessig 

vedlikehold. Hvis du bruker enheten i et sterkt 

forurenset miljø, bør rengjøring av enheten, RCI 

celle, og støvfilter gjøres oftere. For optimal ytelse 

kan du installere det valgfrie filteret i tillegg. 

Unnlatelse av å utføre rutinemessig vedlikehold 

kan påvirke funksjonen av enheten eller få den til å 

mislykkes for tidlig. 

 
MERK: Hvis en enhet returneres for reparasjon, 

og det er bestemt at forsømmelse av enheten, 

eller uautorisert tukling med mekaniske eller 

elektroniske komponenter av enheten forårsaket 

feilen, forbeholder Ventitech seg retten til å gjøre 

produktgarantien ugyldig. Dette vil pålegge eieren 

å betale for eventuelle nødvendige reparasjoner. 

 
Rengjøring av enheten: 

Tørk av enheten med en myk klut (fuktet, ikke 

våt). Ikke bruk kjemikalier eller løsemidler. 

Støvsug foran og bak grillen med jevne 

mellomrom for å fjerne oppsamlet støv. 

Eventuelt bruk en kompressor da dette er veldig 

effektiv. 

 
Rengjøring av RCI cellen: 

Ta ut RCI cellen og støvsug eller blås forsiktig bort 

akkumulert støv. Ikke vask den med vann. 

 
Rengjøring av bakre støvfilter: 

Du har to alternativer for å rengjøre det bakre støv 

filteret: 

1. Når filteret er synlig skittent, kan det støvsuges 

for å fjerne tunge partikler. Denne metoden vil 

forlenge levetiden til støvfilteret. 

2. Når filteret er synlig skittent, fjern filtrert fra 

enheten, støvsug nøye, deretter vask i varmt vann 

(ikke bruk såpe). La det tørke før du installerer på 

nytt. Skift ut hvis det er skadet.



 

 
 

INSTALLERE RCI CELLER  
 

ADVARSEL: Trekk ut stikkontakten før du utfører vedlikehold på maskinen. 

BYTTE RCI CELLER  
 
 

 
1. Dra ut kobling til  
cellen ved å trykke 
in splinten og dra ut. 

2. Skru ut de 2 skruene 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. Fjern cellene 
fra maskinen 

4. Skru inn de 2 skruene 
Og sett i kontakten til 
cellene 

 
 
 
 

 

HVORDAN SKRUE OPP/IGJEN  
 

 

 
5. Sett inn 

støvfilteret med 

bunnen først. 

 
Merk: Bunnen av 

støvfilteret holdes 

på plass av to 

hjelpetapper 

6.Fest toppen av 

støvfilteret ved å 

sette de to 

skruene inn igjen 

 
7. Sett 

bakdekselet på 

ved å klikke 

det på plass. 

 

 

 

 

 

 

 
ADVARSEL: Ikke bruk 

AP 3000 II uten bakre 

støvfilter eller bakdeksel 

riktig installert. 

8. Sett skruen 

tilbake i 

bakdekselet. 

9. Sett i 

strømledningen. 

 
 



PLASSERE FILTER  
 
 

   

1. Fjern dekselet bak 

med å dra med og løfte 

opp og ut 

2. For å installere filteret må 

du fjerne vinduet og løfte dette 

bort.                                   

Legg så filtere på plass og lukk 

3. Plasser dekselet 

tilbake og skru i de 

2 skruene 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON OM GARANTI  
 

 

 

 

Installasjon og vedlikeholds krav: 

Denne garantien er uttrykkelig betinget 

av riktig installasjon, drift, renhold 

og vedlikehold, alt i samsvar med 

brukerveiledningen. Unnlatelse av å oppfylle 

noen av disse kravene vil oppheve denne 

garantien. Vedlikehold av din AP 3000 II av 

andre enn våre autoriserte representanter og 

/ eller bruk av andre enn originale deler vil 

også oppheve denne garantien. 

Garantiservice: 
Kunden må kontakte Ventitech 
kundeservice eller deres selvstendige 
forhandler og gi kjøpsbevis. Vi vil reparere 
eller erstatte og returnere produktet, uten 
kostnad og innen rimelig tid, i henhold 
til vilkårene i avsnittene ovenfor, hvis sin 
undersøkelse avslører noen defekt i enhetens 
utførelse eller materiale. Hvis vi, etter 
eget skjønn, ikke er i stand til å reparere 
produktet etter et rimelig antall forsøk, vil vi 
gi enten en tilbakebetaling av kjøpesummen 
eller en erstatningsenhet, på selskapets 
alternativ. 

Denne garantien følger norsk kjøpslov. 

 

Bytting/skiftning av RCI pæren:  

RCI pæren bør skiftes når «bytt RCI celle» vises på 

displayet, eller etter 24 måneder bruk 

 
 



Navn: DGB Group Investments, LLC 

Modell: AP 3000 II 

5420 LBJ FREEWAY, SUITE 1010 

DALLAS, TX 75240 

PH: (800) 989-2299 

 

 
SIGNATUR: ___________________________ 

TRYKT NAVN: ANDY EIDE 

TITTEL: VICE PRESIDENT, PRODUCT 

DEVELOPMENT  & RESEARCH 

DATO: 06/14/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

DBG GROOP INSESTMENTS   

5420 LBJ Freeway, Suite 1010 

Dallas, TX 75240 U.S.A. 

 
Erklærer under vårt eget ansvar, at elektronisk luftrenser systemet AP 3000 II som denne erklæringen 
gjelder, er i samsvar med følgende standarder: 

 
EN55014-1EMC Krav til husholdningsapparater og lignende apparater - Utslipp 

EN50014-2 EMC Krav til husholdningsapparater og lignende apparater - Immunitet 

EN60335-1: 2002 Sikkerhet for husholdning og liknende elektriske apparater - Generelle krav 

EN60335-2-65:2003S Sikkerhet for elektriske husholdningsapparater - Luftrensende apparater 

Ved samsvar med standarden referert, oppfyller produktet bestemmelsene i EU-direktivene som er oppført 
nedenfor: 

Lavspenningsdirektivet 2006/95 / EC 

EMC-direktiv 89/336 / EEC som endret ved 92/31 / EØF og 93/68 / EØF 

RoHS-direktiv 2002/95 / EC 

WEEE-direktiv 2002/6 / EF 

 
Autorisert av. 

Representant:  Andy Eide 

Tittel: Vice President, Produktutvikling og Forskning 

Firma: DGB Group Investments, LLC 
5420 LBJ Freeway, Suite 1010 
Dallas, TX 75240

 
U.S.A 

 

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for 

Industrial, Scientific, og medisinsk utstyr (ISM), i henhold til 

del 18 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi 

rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en 

boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan 

utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 

brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake 

skadelig interferens på   radiokommunikasjon. 

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil 

oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker 

skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn, noe som kan 

fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å 

prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende 

tiltak: Snu eller flytt mottaker-antennen. 

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den 

mottakeren er koblet til. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VENTITECH AS 
IMPORTØR SKANDINAVIA 

MODELL AP 3000 II 

 

 

 
Tlf: +47 932 73 651 
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