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Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek 

worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display 
(hierop verschijnt tekst “FILTER -

schakelaar brandt.

1 - Druk 5 sec. op de ‘-’ toets.

eruit worden gehaald.

gehaald.

 - Schakel toestel in door 5 sec. op de “-

 “R
 De tekst “FILTER -

“FILTER

worden gezet.

FILTER
bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat 
weer in de bedrijfssituatie.

Hoofdstuk 9    Onderhoud

9.1 Filter reinigen

> 5 sec.

> 5 sec.

5 sec.
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9.2 Onderhoud
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 
gedurende 5 seconden op de ‘-’ toets; het toestel wordt 
softwarematig uitgezet) en schakel de netvoeding uit.

3 Verwijder het voordeksel.

4 Neem display los. 

5 Schuif de slede waarop de regelprint is gemonteerd het 
toestel uit. Neem op de print alle connectoren los welke 
verbonden zijn met connectoren boven in het toestel. 
Neem de aardedraad los van het casco.

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

> 5 sec.

2x
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7 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 45°C) 
en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met 
warm water.

8 Schuif het ventilatordeel uit het toestel.

9 Beide ventilatoren zijn nu bereikbaar en kunnen worden 
losgenomen.

10 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. 
 

11 Plaats losgenomen ventilatoren weer terug. 

12 Plaats het complete ventilatordeel terug in het toestel.

13 Sluit ventilatorkabels weer aan op print.
 Voor juiste positie connectoren zie sticker in toestel.

14 Schuif de montageplaat met regelprint weer terug in het 
toestel en monteer het display. Sluit alle losgenomen kabel 
weer terug op de oorspronkelijke positie.

15 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.

16 Plaats het voordeksel.

richting de wisselaar.

19 Schakel de stroomtoevoer in.

20 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk 
5 seconden op de toets “-

R
te drukken.


