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GENERELL INFORMASJON 

 
 

PRODUKT OVERSIKT 

 
Gratulerer, du har kjøpt et av de mest effektive og teknologisk avanserte overflate og luft rensere som er 

tilgjengelig. Din nye Pure & Clean er designet for å gi mange år med problem-fri drift og minimalt med 
vedlikeholdsbehov. Les brukerinstruksjonen nøye og følg all service prosedyre angitt i denne brukermanualen, og 
bruk bare originale Ventitech reservedeler fra din lokale Ventitech forhandler. 

 
Denne bruksanvisningen er for både Pure & Clean og Pure & Clean Pro + NB Pro + har ozon funksjon 

der ekstra informasjon til Pro+ er merket med understrek. 
Pure & Clean Pro+  
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Fyll ut og ta vare på følgende: 

 

 
Hvis du har noen spørsmål vedrørende dette, eller noen Ventitech produkter, 

kontakt Ventitech kundeservice på tlf: 932 73 651 

 SPESIFIKASJONER 

  Teknologi: 

  ActivePure® Celler (2 stk inkludert. Pro+1 stk inkludert) 

  Positivt og negativt multipunkt, og RF ion generator 

  Renseplate (Purification Plate) 

  Elektrisk: 

  Nettspenning 100-240V    50/60Hz  

  DC 24 V; 1,5 A maks 

  Strømforbruk: 43 Watt maks 

  Mekanisk: 

  Viftens nominelle luftmengde: 70 – 100 m3/t 

  Dimensjoner: 

  298mm høy x 241mm bred x 254mm dyp 

  Vekt: 

  3,45 kg 

  Renseplatens kapasitet (High Mode): 

  > 2,0 ppm ozone 

  Driftstemperatur: 

  +1 oC til +38 oC 

  Kapasitet: 

  Enheten dekker et areal fra 42 til 279 m2 

  Merk: Dette er avhengig av variabler som type og mengde      

  forurensning, fuktighet og temperatur 

  Garanti: 

  Begrenset 1 års garanti 

 

 
Navn  

Telefon  

Serienr #     
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VIKTIGE SIKKERHETS INSTRUKSER 

 

 

 
 

 

 

 

Les hele denne brukermanualen før du starter din Pure & Clean 
 

• ALDRI plasser luftrensere hvor den kan falle ned i et badekar eller vann beholder, for å beskytte mot elektrisk fare, senk 

ALDRI apparatet i vann eller annen væske 

• Berør ALDRI kontrollpanelet eller stikkontakt med våte hender 

• Legg ALDRI ledningen under gulvteppe, dekk ALDRI ledningen med tepper, løpere eller lignende matter. Plasser ledninger 

utenfor trafikkert område og hvor de ikke kan bli tråkket på 

• Plasser eller tillat ALDRI fremmede gjenstander til å komme inn i ventilasjonsåpninger i apparatet da det kan forårsake 

elektrisk støt eller brann, eller ødelegge luftrenseren 

• For å beskytte mot brann, steng ALDRI på noen måte foran luftinntak eller utblåsning; plasser ALDRI apparatet på myk 

overflate, som f.eks. en seng, for da kan ventilasjonsåpninger bli blokkert.  

• For å unngå fare for brann eller el-sjokk, sett apparatets stikkontakt direkte i et fast montert el-uttak 

• Når apparatet skal kobles fra el-nettet, slå først apparatet AV, deretter trekk ut stikkontakten ved å trekke forsiktig i 

kontakten – IKKE trekk i ledningen! 

• Husk at du må ALLTID koble apparatet fra strømtilførsel før forflytning eller rengjøring, eller når apparatet ikke er i bruk 

• Apparatet skal ALDRI benyttes utendørs eller på våte overflater 

• Forsøk ALDRI å utføre reparasjoner eller justere noen elektrisk eller mekanisk funksjon i dette apparatet. Slike tiltak vil 

medføre tap av garanti 

• Apparatet skal BARE kobles til jordet stikkontakt 

• For å redusere risiko for elektrisk støt, bytt ALDRI støpsel - benytt ALDRI adapter 

 
 

GJØR DISSE INSTRUKSJONENE LETT TILGJENGELIG FOR BRUKER 

Apparatet kan bli skadet om det startes når den er kald! 
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DIN NYE VENTITECH PURE & CLEAN 

 

• Ny og forbedret PATENTERT ActivePure® Celle som gjør at 99% av alle mikrobielle forurensninger på overflater og i luften blir 

nøytralisert hurtigere 

• Benytter en eksklusiv kombinasjon av teknologier, inkludert Positiv og Negativ Multipunkt og RF ion generator, HEPA og aktive  

karbon filtre, samt vår egen ActivePure® teknologi 

• Reduserer luftbårne forurensninger og allergener som kan gi astma og allergiske symptomer  

• Renser overflater og fjerner vond lukt uten bruk av ozon 

• Kan enkelt flyttes. Ingen behov for installatør. 

• Ny patentert renseplate design (Pro+) 

• Tilpasses dine omgivelser ved bruk av kontrollfunksjon på enhetens front 

• Sikker for mennesker, kjæledyr og planter, når det brukes i henhold til instruksjoner  

• Forbruker bare 43 Watt elektrisitet - mindre enn en standard lyspære! 

 

INSPEKSJON OG INSTALLASJON 

1. Fjern beskyttelsen utenpå esken 

2. Ta enheten ut av esken 

3. Fjern alle beskyttelser rundt produktet i esken 

4. Sjekk nøye om det er transport skadet og om det er noen løse eller ødelagte deler 

5. Les brukermanualen nøye før du tar produktet i bruk 

6. Vurder hvor det er best å plassere maskinen (Ref.:” Plassering av enheten” på side 5) 

7. Sett inn strøm støpselet i maskinens bakside. Sett inn andre enden av ledningen i strøm adapteren og sett stikket i vegg-montert  

     stikkontakt. 

8. Skru enheten på (ON) ved bruk av start knappen på maskinen 

 

 MASKINENS FUNKSJONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Patentbeskyttet ActivePure® teknologi 

• Positiv og negativ multipunkt og RF ion generator 

• HEPA og aktive karbon filtre 

• Fem vifte-hastigheter 

• Justerbar rensekontroll (A-PUR + only) (Pro+) 

• LED kontrollpanel 

• ”away mode”- funksjon m/justerbar digital tids innstilling (Pro+) 

• Varsler om behov for vedlikehold 

• Utskiftsbare Active®Pure celler 

• Demonterbar rist på baksiden 

• Universal el-forsyning med ledning
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DRIFTS VEILEDNING 

 

1. Juster viften til ønsket hastighet. Vær oppmerksom på at høyere hastighet gir bedre resultat. 

2. Ved bruk av A-PURE/A-PURE+ trykkknappen, sett enheten i A-PURE for normal drift, eller A-PURE+ for intensivert røyk- og 
lukt fjerning (Pro+) 

3. Ved bruk av A-PURE + MODE Purifyer Up- og Purifyer Down-knapper, sett rensekapasiteten på laveste nivå (500 ft. 46 m2) 
for de første 24 timers drift, deretter justeres denne opp gradvis (om nødvendig) til det aktuelle rom arealet. (Pro+) Om du 
kjenner lukten av svømmehall er luften ren. Juster ned, eller slå av funksjonen om det blir for mye lukt, 

 
MERK: Om du samtidig drifter et sentralvarmeanlegg med ventilasjonsvifte eller annet kontinuerlig ventilasjonssystem, sett 

område innstillingen til det totalt ventilerte område. Om det ikke er slikt system i området, sett dekningsområdet til aktuelt 
romareal. Sett ikke dette til større areal enn det aktuelle ventilerte rom arealet. (Pro+)

   

 

A-PURE innstilling: Kontrollpanelet viser viftehastighet (low til high) og 

A-PURE for å vise at disse funksjonene fungerer normalt. 

A-PURE+ MODE:  A-PURE+ lyser opp. Justerbar for areal 
(500/1000/2000/3000)ft2 og viftehastighet(1/2/3/4/5) (Pro+) 
(46/92/185/278)m2 

    DRIFT STANS: Bruddforsinkelse for å sikre minne før strømmen brytes

  
 
 
 

 
 

 

 

                                                                               

4.  Ved drift i «FORLAT ROMMET» (DEPART ROOM) innstilling, skal 
det ikke være noen i rommet! Hold knappen inne til ønsket 
driftstid vises (2/4/8 timer). Displayet vil varsle FORLAT ROMMET 

(DEPART ROOM) og gjenværende driftstid. Ønskes avbrytelse av 
denne driftstiden, trykk inn A-PURE/A-PURE+ knappen. (Pro+) Etter 

deoart room er ferdig slår maskinen seg helt av.  

   Depart Room Tid igjen   

 
 

 

 
 

 

 

 

MERK: «DEPART ROOM» (forlat rommet) betyr at også kjæledyr skal ut av rommet. Noen kjæledyr, og mennesker, kan merke 
bivirkninger når de utsettes for øket ozon nivå og skal derfor ikke være tilstede når apparatet driftes i denne innstillingen. 

 
DEPART ROOM MODE (forlat rom innstilling): Viften vil stå på maksimum og DEPART MODE vil komme i stedet for rense-innstillingen. 
Gjenværende tid (av 2/4/8 timer) vil avhenge av hvilken innstilling du har valgt for denne DEPART MODE-operasjonen ved å trykke inn 

DEPART MODE-knappen. 

 

PLASSERING AV ENHETEN 

 

 

Forslag til beste posisjon for maskinen: 

 
1. Nærmest mulig der det er mest forurensning. F.eks. stue eller kjøkken.  

2. Nær eventuell eksisterende ventilator/varmepumpe for optimal utnyttelse av din 

Pure & Clean for best mulig sirkulasjon. 

3. I område som er mest i bruk for optimal utnyttelse. 

4. Sett apparatet minimum 1 meter over gulv. 
 

MERK: Baksiden av apparatet bør alltid ha minst 2-3cm avstand fra vegg for å sikre uhindret 

luftsirkulasjon. Ikke anbefalt å sette den på gulvet. 
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INNSTILLINGER OG JUSTERINGER 

 

Pure & Clean kan slås av og på, samt justeres, ved bruk av kontrollpanelet på apparatets forside 

 

 

 

 

 

 
POWER (stand by): Slår 
apparatet av og på 

  

FAN UP/FAN DOWN: 
Justerer viftehastighet 

 

 

AREA A·PURE+ (Pro+) 
Benyttes når apparatet er i A-PURE+ MODE for innstilling av innendørs luftrenser effekt. Nivået er vist både som et horisontalt 

søylediagram og areal. Apparatet vil skifte til A-PURE MODE når knappen for DOWN trykkes inn. 

 

A·PURE/A·PURE+ (Pro+) 
For veksling mellom A-PURE MODE (ActivePure® og ionisering), og A-PURE + MODE (ActivePure®, ionisering og renseplate) 

 
 DEPART ROOM (Forlat rom) (Pro+) 

Denne skrur av og på tids innstilling for FORLAT ROMMET (DEPART ROOM MODE). Skifter tids innstilling mellom 2/4/8 timer, hver gang 

knappen trykkes inn og deretter tilbake til AV. Denne funksjonen skal bare benyttes når det ikke er noen i rommet. 

MERK: DEPART ROOM (forlat rom) betyr at også kjæledyr skal ut av rommet. Noen kjæledyr, og mennesker, kan merke 

bivirkninger når de utsettes for øket ozon nivå og skal derfor ikke være tilstede når apparatet driftes i denne innstillingen. 

 

REMINDER RESET 

Setter nytt varsel for vedlikehold etter at rutinemessig vedlikehold er utført (hold inne knapp 3 sekunder for å sette nytt varsel) 

 

 LED KONTROLLPANEL 

 

Kontrollpanelet viser alle aktuelle innstillinger (se side 5)  

i tillegg til å varsle om vedlikeholdsbehov. 

 

MERK: Om du samtidig drifter et sentralvarmeanlegg med 

ventilasjonsvifte eller annet kontinuerlig ventilasjonssystem, 

sett område innstillingen til det totalt ventilerte område. Om 

det ikke er slikt system i området, sett dekningsområdet til 

aktuelt romareal. Sett ikke dette til større areal enn det 

aktuelle ventilerte rom arealet.

 
 

 
Om det dukker opp en melding om vedlikeholdsbehov, vil en 

lampe lyse opp og blinke til Reminder Reset-knappen blir 

trykket inn eller om service problemet er rettet. 
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 VEDLIKEHOLDSVARSEL 

 

 

Når et vedlikehold er nødvendig, vil kontrollpanelet lyse opp og blinke, samt en påminnelse om vedlikehold vil dukke opp. 
 

 

 

Utskiftning av plate (Pro+) 
 
Om renseplaten ikke fungerer godt nok: 

Bytt ut den gamle renseplaten med en ny renseplate (tilgjengelig hos din lokale Ventitech forhandler). 

 

UTFØR RENGJØRING  

 

 

Månedlig Vedlikehold: Vedlikehold påminner begynner å blinke. Skift alternativ beskyttelse filter på baksiden og sjekk om det er støv 

ansamlinger. Anbefales å støvsuge åpninger eventuelt bruke trykkluft til å blåse maskinen fri for støv.  

Rengjør filter (se side 8) Alternativt støvfilter byttes ca hver 3 mnd. men kan byttes fra hver 1-6 mnd. Alt etter forurensing. 

Støvsug ActivePure® cellen (eventuelt bruke trykkluft) 

Rengjør renseplaten (se side 8) (Pro+) 

Støvsug topp og rist over åpning på baksiden (eventuelt bruke trykkluft) 

 

MERK: Husk å trykke inn knappen for Reminder Reset så det er klar for neste varsel (se nedenfor) 

Når indikator for CLEAN begynner å blinke, betyr det at det er tid for rengjøring av filter. 

Følg trinnene nedenfor når du skal ta ut filter og rengjøre det. Hold RESET-knappen inne i 3 sekunder mens apparatet er i drift til du hører 
en pipelyd som varsel om at påminnelsesfunksjonen er klar. 

  
    

 

 
 

 

UTSKIFTNING AV ACTIVEPURE® CELLEN 
Når dette vises på panelet betyr det at ActivePure® cellen ikke virker lenger. 

Skift ut ActivePure® cellen (Reserve celler er tilgjengelig fra din lokale Ventitech forhandler) 
 

MERK: ActivePure® cellen bør skiftes hvert 2. år – selv om panelet ikke viser slikt behov 
 

Når indikatoren CELL begynner å blinke, skal du utføre følgende: 
Etter totalt 1 års drift, vil lampen begynne å blinke. Hold knappen RESET inne i 3 sekunder mens strømbryter er i stand-by, til du hører et 
signal som angir at minnet er resatt. Etter 2 år skiftet ut cellen med en ny ActivPure® celle i henhold til instruks på side 10 i denne manualen 

 
Når indikatoren CELL begynner å blinke rødt, blir du nødt til å utføre følgende: 

Denne indikatoren blinker rødt for å varsle brukeren om at ActivePure® cellen ikke er riktig installert.  
Etter å ha trukket ut støpsel for strømtilførsel, sett inn ActivePure® cellen på nytt og sjekk om stikket er riktig installert. Etter at installasjonen 

er utført riktig, vil det ikke være behov for å trykke på RESET knappen. Den røde lampen vil slukke automatisk. Om den røde lampen fortsatt 
blinker etter at de nevnte trinnene er gjennomført, betyr det at cellen muligens er ødelagt. 

 

RESETT AV PÅMINNELSER 

Påminnelsene du skal resette er PERFORM CLEANING og REPLACE ACTIVEPURE®CELL indikatorer  

(Etter å ha utført vedlikeholdet, press RESET ikonet og panelet vil slutte å blinke for å angi at påminnelsesfunksjonen er resatt. ) 

Vennligst les instruksjonene ovenfor vedrørende hver indikator.)  

 

 

 

ADVARSEL!  Trekk ut strømstøpselet før du utfører noen form for vedlikehold. 
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 GENERELT VEDLIKEHOLD 

 

 

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at Pure & Clean fungerer tilfredsstillende. 

Enheten vil varsle et PERFORM CLEANING varsel når det er tid for rutinemessig vedlikehold. Om du benytter ditt apparat i et område 
med ekstra mye forurensning, må du gjennomføre rengjøring av apparatet utvendig samt ActivePure® cellen og filter oftere. Vi viser 

her en grunnleggende prosedyre for at apparatet skal fungere som det skal. 

For optimal ytelse og for å unngå at apparatet skal få skader som ikke er dekket av garantien, må du installere et HEPA filte r. 
Manglende rutinemessig vedlikehold kan skade apparatets funksjoner eller forårsake at det havarerer etter kort tid.  

MERK: Om et apparat blir returnert for reparasjon og det avdekkes at funksjonsfeilen er forårsaket av mangelfullt vedlikehold eller 
uautorisert inngrep i mekaniske eller elektroniske komponenter, tar Ventitech forbehold om ugyldig produkt garanti. Dette vil gjøre at 

eier må betale for enhver nødvendig reparasjon. 

 

RENGJØRING AV KABINETT 

Tørk av enheten med en myk klut fuktet (ikke våt) med vann. Bruk ikke kjemikalier eller løsningsmidler. Støvsug på topp og baksidens rist 

rutinemessig for å fjerne oppsamling av lo 
 

RENGJØRING AV ACTIVEPURE® CELLENE 

Ta ut ActivePure® cellene og fjern eventuell oppsamling av lo og støv ved å støvsug forsiktig. Vann kan skade cellene. 

 
RENGJØRING AV FILTERKASSET 

Om det har blitt tett av støv, tas filterkassetten ut som vist på side 9. Støvsug med håndholdt støvsuger, fjern tunge partikler. Dette vil gi 

filteret en lengre levetid. Om filteret ikke kan rengjøres på denne måten, må filteret skiftes.  

 

BESTILLE FILTER 

Kontakt din lokale Ventitech forhandler når du har behov for nye filter. Se side 8-9 vedrørende metode for utskiftning av filter. 

MERK: Levetiden for filtre vil avhenge av type forurensninger det er i området. 

 
RENGJØRING AV RENSEPLATEN (Pro+) 

 
Fjern filterkassetten (se side 9). Renseplaten tas forsiktig ut av plateholderen ved å gripe tak i kanten nærmest deg og trekke den sakte rett 

ut. Om du er i et miljø med fett eller oljer, slik det er i et kjøkken, begynn med å rense platen med salmiakk og en myk klut. Dette bør fjerne 
fett uten å etterlate rester. 

 
For all annen rengjøring – Rengjør med en blanding av en del vann og en del salmiakk/sitronsyre for å fjerne forurensninger. Plasser 
platen i en grunn tallerken og hell blandingen over til den så vidt dekker platen. Ikke la platen ligge slik lenger enn 10 minutter. Fjern platen 

og skrubb med en myk børste. Skyll nøye av. La platen luft-tørke i 24 timer eller benytt en tørkevifte/føne som sikrer god tørking. 
MERK: Benyttes en renseplate som IKKE ER HELT TØRR, kan den bli skadet. 

 
Enheten vil varsle at platen må skiftes (REPLACE PLATE) om den må byttes ut. 

 
UTSKIFTNING AV RENSEPLATE & ACTIVEPURE® CELLER 

ActivePure® cellene bør skiftes når REPLACE ACTIVEPURE® CELL dukker opp på panelet, eller apparatet har vært i drift i 24 

måneder. For å skifte ut cellene følges instruksjonene på side 10. 

 

ADVARSEL! Trekk ut støpsel for strømtilførsel før du utfører noe vedlikehold! 
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 FJERNING AV HEPA FILTER (ER TIL BRUK VED BEHOV) 

 

 
Det ekstra HEPA filteret er designet spesielt for rom med tobakk røy, mange kjæledyr eller områder med mye av andre former for 

luftforurensning. 
 
• Filteret beskytter din luftrenser mot innendørs luftforurensninger som kan redusere levetiden for ditt produkt 

• Reduserer behovet for månedlig renhold med opptil 90% 

• Hjelper til med fjerning av uønsket lukt 

• Hjelper til med reduksjon av VOC (flyktige organiske forbindelser) og andre forurensninger 

 
MERK: Ved å fjerne dette ekstra HEPA filteret vil luftstrømmen ut av luftrenseren øke. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

FJERNING AV FILTERKASSETTEN 

 

 

 
 

   

 

ADVARSEL: Trekk ut støpsel for strømtilførsel før du utfører noen form for vedlikehold 

 

ADVARSEL! Trekk ut støpsel for strømtilførsel før du utfører noen form for vedlikehold 
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FJERNING AV RENSEPLATEN PRO + & ACTIVEPURE® CELLENE 

 

MERK: Bruk kun originale Ventitech reservedeler. Deler fra andre enn Ventitech kan ødelegge din luftrenser og gjøre produkt garantien 

ugyldig.     
 
 
 

 

 

 

INNSTALLASJON AV RENSEPLATE & ACTIVEPURE® CELLENE 

 

Når renseplaten skal installeres, må du forsikre deg om at den kommer i kontakt med kontaktflatene på begge sider av platen. 

 

 
 
 

RESERVEDELSLISTE 

 

ActivePure® Cell, Filter Assembly (Filter kassett), Beskyttelsesfilter (12 pakning), Renseplate og Strømkabel  

 
For å bestille reservedeler må du kontakte din lokale Ventitech forhandler eller Ventitech kundesenter. 

For assistanse kontakt +47 932 73 651 eller email til post@ventitech.no   
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