Hoofdstuk 8

Onderhoud

8.1 Onderhoud door de gebruiker
Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek
UHLQLJHQRIYHUYDQJHQYDQGH¿OWHUV+HW¿OWHUKRHIWSDVWHZRUden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst “FIL”) of, indien een standenschakelaar met
¿OWHULQGLFDWLH LV JHSODDWVW KHW URGH OHGMH ELM GH]H VFKDNHODDU
EUDQG ,HGHU MDDU GLHQHQ GH ¿OWHUV YHUYDQJHQ WH ZRUGHQ +HW
WRHVWHOPDJQRRLW]RQGHU¿OWHUVZRUGHQJHEUXLNW
1

 3ODDWVGH¿OWHUVWHUXJRSGH]HOIGHZLM]H]RDOV]HHUXLW]LMQ
gehaald.

Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (druk
gedurende 3 seconden tegelijk op de toets “OK” en de
toets “-´ 2SHQGH¿OWHUGHXU

 6OXLWGH¿OWHUGHXUHQVFKDNHOKHWWRHVWHOZHHULQPLGGHOV
het bedieningspaneel (druk gedurende 3 seconden op de
toets “OK” en de toets “+” ).

 9HUZLMGHUGH¿OWHUV2QWKRXGRSZHONHPDQLHUGH¿OWHUVHUuit worden gehaald.

 5HLQLJGH¿OWHUVPHWHHQVWRI]XLJHU

 1DUHLQLJLQJYDQKHW¿OWHURISODDWVLQJYDQHHQQLHXZ¿OWHU
GH¿OWHULQGLFDWLHUHVHWWHQGRRUJHGXUHQGHVHFRQGHQRS
de toets “F” en de toets “-” te drukken.
Het display knippert kortstondig ter bevestiging dat het
¿OWHULV³JHUHVHW´+LHUQDNRPWGLVSOD\WHUXJLQGHEHGULMIVsituatie.
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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 omstandigheden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.
1



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

Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (druk
tegelijk op toets “OK” en de toets “-” gedurende 3 seconden) en schakel de netvoeding uit.
2SHQGH¿OWHUGHXU

 9HUZLMGHUGH¿OWHUV

5388-1

6

3

Verwijder het bedieningspaneel.

Verwijder het voordeksel en eventueel de bypasscassette.
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Neem op de basisprint alle stekers los welke zijn verbonden met de wartelplaat. Haal de aardedraad los van het
casco.

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 stekers aan.
14 Monteer het bedieningspaneel.
15 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.
16 Plaats het voordeksel en eventueel de bypasscassette.
 3ODDWV GH ¿OWHUV WHUXJ LQ KHW WRHVWHO PHW GH VFKRQH ]LMGH
richting de wisselaar.
 6OXLWGH¿OWHUGHXU

8

Verwijder het ventilatordeel.
19 Schakel de stroomtoevoer in.
20 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk
tegelijk op de toets “OK” en de toets “+” gedurende 3 seconden).
 ,QGLHQQLHXZH¿OWHUVLQKHWWRHVWHO]LMQJHSODDWVWPRHWJHdurende 3 seconden op de toets “F” en de toets “-” worden
JHGUXNWRPKHW¿OWHUWHUHVHWWHQ

9

Verwijder het slakkenhuis.

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

5389

28

Renovent HR Medium/Large 5e druk mei 2006

