
LAUNDRY 
PURE®

BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN

BEDRE FOR MILJØET



GENERELL INFORMASJON

Strømomformer:

• Inn: 100 – 240V ~ 50/60 Hz 0,8A

• Ut: 12V – 2,5A

Strømforbruk:

• 7,5W (hvilemodus)

• 25W ved bruk

Vanntrykk:

• Minimum 10 psi

• Maksimum 75 psi

Driftstemperatur:

• 10 °C – 37 °C

Dimensjoner:

• 46,35 cm x 23,81 cm x 10.16 cm

Vekt:

• 3,42 kg

Konsentrasjon av oppløst oksygen:

• 0,18 mg/L eller 0,18 ppm

PRODUKTOVERSIKT

LaundryPure er utformet for å fungere sammen med vaskemaskinen din til å bruke kaldt vann og

ActivePure til å vaske klær. Når vaskemaskinen begynner å fylles opp, starter LaundryPure

automatisk. LaundryPure er utstyrt med intern lekkasjesensor.



BRUK OG SIKKERHET

• Ikke bruk apparatet mens dekselet er av.

• Koble ut all strøm før vedlikehold.

• Ikke bruk forlengerledning eller andre omformere sammen med dette apparatet.

• Dette apparatet bør ikke brukes sammen med vann med høyt jerninnhold. Hvis vannet ditt

har høyt jerninnhold, bør du konsultere en vannfiltreringsekspert for mulige

fremgangsmåter.

• Maksimum vanntrykk på vanninntak er 75 psi (5,2 bar).

• Bruk den medfølgende slangen til å koble LaundryPure-apparatet til vaskemaskinen din. Du

bør bytte ut vaskemaskinslanger som er eldre enn 2 år.

• Ikke rengjør LaundryPure-apparatet ditt med sterke kjemikalier, slipemidler/skuremidler eller

rengjøringsmidler. Bruk en myk klut fuktet med vann.

• Ikke monter LaundryPure-apparatet vertikalt eller i vinkel. Feilaktig installasjon kan gjøre at

apparatet ikke fungerer skikkelig, og det kan ugyldiggjøre garantien. 

• LaundryPure er kun ment til husholdningsbruk. Bruk i kommersielle sammenhenger eller

utenfor hjemmet kan ugyldiggjøre garantien.

• Vann som er behandlet med LaundryPure-apparatet skal kun brukes til klesvask, og kan ikke

drikkes. Ikke drikk vannet fra LaundryPure-apparatet eller vaskemaskinen din.



OVERSIKT OVER APPARATET

INSTALLASJON

1. Fjern dekselet.

2. Plasser LaundryPure –apparatet inn mot veggen i vater og marker hvor de to skruehullene på

hver side befinner seg med en blyant e.l. Lag hull i veggen og sett inn de to medfølgende

skruepluggene. Skru de to skruene nesten helt inn. Hekt LaundryPure –apparatet på skruene

og stram skruene helt til, så apparatet sitter godt fast i veggen.

VASK

• Du kan fortsette å bruke vaskemiddel og tøymykner hvis du ønsker det. Vi anbefaler allikevel

at du vasker uten noe annet enn kaldt vann, for fullt ut å oppleve fordelene ved din

LaundryPure.

• Vanskelige flekker skal gnis inn med vaskemiddel og hvile i flere minutter før tøyet vaskes

som normalt.



VEDLIKEHOLD

DETTE APPARATET BEHØVER IKKE VEDLIKEHOLD FRA BRUKEREN

Hvis det oppstår problemer med apparatet, vil det blå lyset byttes ut med et skarpt, rødt lys. Hvis det

oppdages lekkasje, vil det høres en alarm.

Hvis dette skjer, vennligst kontakt Bendix AS på 51 62 50 55.

• Det finnes ingen deler som kan repareres eller vedlikeholdes av brukeren i dette produktet.

• Ikke bruk LaundryPure-apparatet hvis UV-skjoldet eller frontdekselet er borte eller ikke sitter

skikkelig på. Hvis disse instruksjonene brytes, kan det medføre alvorlig øyeskade eller

strømstøt.

FEILSØKING

1. LED-lysene på apparatet lyser, men det er ingen vannflyt/bobler. Pass på at vaskemaskinen

er satt til kaldtvann.

2. Ingen strøm. Sjekk ledningene og pass på at alt er skikkelig koblet.

3. Ingen bobler er synlige i vinduet, og det er veldig liten eller ingen vannflyt. Sjekk

inntaksslangen og uttaksslangen og pass på at retningen ikke er byttet om.

4. Det går ikke vann gjennom systemet. Sjekk strømledningen.

5. Det lyser rødt i vinduet. Ta kontakt med din Vollara-forhandler.

6. Det røde lyset blinker, og det høres en lyd fra apparatet. Ta kontakt med din Vollara-

forhandler.

Installasjonsproblemer? 

Kontakt din Vollara-forhandler eller Bendix AS på 51 62 50 55.



OFTE STILTE SPØRSMÅL

Fjerner LaundryPure vanskelige flekker uten forbehandling?

Vanskelige flekker krever fremdeles forbehandling.

Fungerer LaundryPure med alle typer vann, inkludert hardt vann?

LaundryPure fungerer med alle typer husholdningsvann, men jo bedre vannkilden er, desto bedre

resultater vil du oppleve. For å forbedre resultatene kan du bruke vannavherder til hardt vann eller

forfilter mot klor.

Fungerer LaundryPure med kommersielle vaskemaskiner?

LaundryPure er kun ment til husholdningsbruk.

Trengs det rørlegger for å installere LaundryPure?

Kunden er selv ansvarlig for installasjonen av LaundryPure-apparatet.

Hva må byttes ut på LaundryPure-apparatet?

Det finnes ingenting som kan byttes ut i LaundryPure-apparatet.

Kan jeg koble LaundryPure-apparatet til andre ting enn vaskemaskiner?

LaundryPure er kun ment til husholdningsbruk. Bruk til andre formål kan ugyldiggjøre garantien.

Hvilken effekt har LaundryPure på elastiske tekstiler?

Normal bruk av LaundryPure skal ikke ha noen negativ virkning på elastiske tekstiler.

Kan jeg bløtlegge klærne over natten?

Det anbefales ikke å la klær ligge i bløt over natten i LaundryPure-vann.


