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fil Sikkerhetsråd

LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER 

PURASHIELD 500 LUFTRENSEREN. 

Når du bruker elektriske apparater bør du alltid følge 
grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, 
elektriske støt og personskader, inkludert følgende: 

1. Les alle instruksjonene før du bruker PuraShield 500 luftrenser.

2. Plasser alltid PuraShield 500 luftrenser på et fast, plant, tørt og

flatt underlag.

3. PuraShield 500 luftrenser må brukes i oppreist posisjon.

4. Hold PuraShield 500 luftrenser borte fra oppvarmede
overflater, åpen ild, brennbare gasser og damp.

5. Plasser PuraShield 500 slik at ledningen og enheten ikke står i
veien, slik at den ikke kan tråkkes på eller snubles over.

6. Før du bruker PuraShield 500 luftrenser må du trekke ut
ledningen og enheten skal inspiseres for tegn på skade.
PuraShield 500 luftrenser skal ikke brukes dersom det er
tegn på skade på ledningen/enheten.

7. Hold PuraShield 500 borte fra vann og andre væsker.

8. Strømledningen skal legges fritt og skal ikke tildekkes av f.eks.
tepper.

9. Ved flytting, bytte av filter eller når enheten ikke er i bruk skal
vridebryteren så i posisjon Av (0). Sørg for å trekke i støpselet
og ikke i ledningen når du kobler den fra stikkontakten.

10. Ikke slipp, sett inn eller la gjenstander komme inn i
åpningen på PuraShield 500 luftrenseren. Hvis dette skjer
må du umiddelbart slå av og koble fra enheten og ringe
din PuraShield 500 representant.



Si
kk

er
he

ts
rå

d

4

Sikkerhetsråd 

11 . Ikke blokker luftåpningene på PuraShield 500 luftrenseren. 

Blokkeringer av luftåpningene vil redusere effektiviteten til 
PuraShield 500 luftrenseren og øke risikoen for skader. 

12. PuraShield 500 er kun beregnet på innendørs bruk. Skal ikke
brukes utendørs.

13. For og unngå fare for brann, støt eller personskade skal ikke
skjøteledning brukes.

14. Ikke sitt, stå eller plasser tunge gjenstander på PuraShield
500 Luftrenseren.

15. PuraShield 500 skal ikke tas i bruk dersom den har skader
eller feil.

16. All service skal kun utføres av en autorisert PuraShield 500
representant. Dersom uaotorisert personell forsøker og
reparere eller justere enheten kan dette føre til bortfall av
garanti.
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Features

Komme i gang 
Les alle instruksjonene før du bruker PuraShield 500 luftrenser. 
Følg instruksjonene nedenfor for enkelt oppsett og første gangs 

bruk. 

• Pakk ut og ta bort all embalasje. Ta ut luftrenseren fra
plastposen.

• Strekk ut strømledningen helt og plasser PuraShield 500
luftrenser på en flat, tørr og stabil overflate - minst 10 cm fra
vegg med luftspaltene vedt bort fra vegg,

• Forsikre deg om at hastighetskontrollbryteren er i posisjon
Av (0) og koble strømledningen til et passende vegguttak
(EU-220V /50-60Hz)

• PuraShield 500 luftrenser har tre forskjellige
hastighetsinnstillinger: Høy (Ill), Middels (li) og Lav (I].

• Når du først slår på PuraShield 500 luftrenser må du
stille den til høy innstilling (Ill) og la den stå i en time. Vri
hastighetsreguleringsbryteren til ønsket innstilling etter en
time.

• PuraShield 500 luftrenser er designet for og kjøre 24/7.Dette
sikrer optimal filterytelse og garanterer at luften er ren og fri

for forurensende stoffer.
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Skifte filter 

Filteret bør nyttes hver 6. måned ved 
døgnkontinuerlig drift. 

Du trenger en stor søppelsekk, 
et par arbeidshansker og 
en stjerneskrutrekker 

Sett enheten til 0/ AV på vridehjulet. 
Koble PuraShield 500 luftrenser fra 
strømuttaket. 

Snu enheten på hodet og plasser den 
på et mykt underlag. 

Løsne de fire festeskruene fra 
bunndekselet ved hjelp av en 
stjerneskrutrekker. 

Ta på deg et par beskjyttende 
arbeidshansker, løft bunndekselet av 
og sett diet til side. 

Løft forsiktig ut filteret og kast det i en
søppelsekk. 

www.interfil.no
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Fjern det ytre forfilteret og kast det i 
samme plastavfallspose

Installer det nye ytre for-filteret ved å
justere for-filtersømmen med
strømledningen.

Installer det nye filteret med toppen
ned.

Sett på plass bunn dekselet og skru 
godt fast.

Snu luftrenseren med høyre side opp 
og sett den på høy (III) i minst en time.

www.interfil.no
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Purashield 500 luftrenser er designet for å kreve svært lite
vedlikehold. For og fjerne støv på 360-graders luftinntaket 
bruk en støvsuger til å ta bort støvet på utsiden av enheten.
For å rengjøre de andre overflatene på Purashield 500, tørk 
av med en myk fuktet klut.

Advarsel
Advarsel! Filteret skal ikke rengjøres. Vask eller rengjøring av 
filteret kan påvirke garantien og kan forårsake personskader.

Model USA CPUM-500-4 EU CPUM-500-2
Hertz 60 50-60
Voltage 120 220-240
Max. Watt 147 120
Loaded Airflow 250 CFM 425 CMH

Pura il, Inc.
2654 Weaver Way, Doraville, GA 30340 Phone: 770 662 
8545  Fax: 770 263 6922 www.pura il.com
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Interfil AS
Industrivegen 80
2690 Skjåk
Tlf: 902 70 077       www.interfil.no




