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8.1 Onderhoud door de gebruiker
Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek 

-
den gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hier-
op verschijnt tekst “FIL”) of, indien een standenschakelaar met 

1 Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (druk 
gedurende 3 seconden tegelijk op de toets “OK” en de 
toets “-

-
uit worden gehaald.

gehaald.

het bedieningspaneel (druk gedurende 3 seconden op de 
toets “OK” en de toets “+” ).

de toets “F” en de toets “-” te drukken.
 Het display knippert kortstondig ter bevestiging dat het 

-
situatie.
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8.2 Onderhoud door de installateur

Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van 
de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandig-
heden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.

1 Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (druk 
tegelijk op toets  “OK” en  de toets “-” gedurende 3 secon-
den) en schakel de netvoeding uit.

3 Verwijder het voordeksel en eventueel de bypasscasset-
te.

4 Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van 
de schuimdelen in het toestel.

5 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 55 ºC) 
en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met 
warm water.

 Is het toestel af fabriek voorzien van een bypass, dan eerst 
de klepbediening van het schuifrooster verwijderen

6 Verwijder het bedieningspaneel.
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7 Neem op de basisprint alle stekers los welke zijn verbon-
den met de wartelplaat. Haal de aardedraad los van het 
casco.

8 Verwijder het ventilatordeel.

9 Verwijder het slakkenhuis.

10 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. Zorg 
dat de balanceergewichten niet verschuiven.

11 Plaats het slakkenhuis terug op het ventilatordeel.

12 Plaats het ventilatordeel terug in het toestel.

13 Plaats de aardedraad terug en sluit de losgenomen ste-
kers aan.

14 Monteer het bedieningspaneel.

15 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.

16 Plaats het voordeksel en eventueel de bypasscassette.

richting de wisselaar.

19 Schakel de stroomtoevoer in.

20 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk 
tegelijk op de toets “OK” en de toets “+” gedurende 3 se-
conden).

-
durende 3 seconden op de toets “F” en de toets “-” worden 
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