Hoofdstuk 9 Onderhoud

9.1 Filter reinigen
Reinig het filter als:

n

-

De meldingstekst FILTER wordt weergegeven op het display.

-

Indien van toepassing, de rode indicatieled bij de standenschakelaar met
filterindicatie brandt.

Gebruik het toestel nooit zonder filter.
Het filter moet jaarlijks worden vervangen.
Gebruik het Servicemenu op pagina 33 om de filter melding te resetten. De
besturing van het toestel begint dan opnieuw te tellen tot de volgende
reinigingsbeurt nodig is. Een filter reset kan op elk moment worden gedaan.

w

Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van
het toestel belemmerd.
Reinig of vervang het filter:
1. Maak het toestel spanningsloos, zie "Uitschakelen toestel" op pagina 35.
2. Open de filterdeur.
3. Verwijder het filter.

4. Reinig het filter met een stofzuiger.
5. Plaats het filter terug in het toestel.
6. Sluit de filterdeur.
7. Toets [R] op het bedieningspaneel en houd deze 5 seconden vast om de
filterindicatie te verwijderen.
De meldingstekst FILTER knippert kortstondig.

Elan 4 Revisie B

41

Hoofdstuk 9 Onderhoud

De FILTER melding verdwijnt van het display en, indien van toepassing, de
indicatieled bij de standenschakelaar gaat uit. Het toestel staat in de
bedrijfssituatie.

9.2 Onderhoud
Reinig eens per 3 jaar de warmtewisselaar en de ventilator:
1. Maak het toestel spanningsloos, zie "Uitschakelen toestel" op pagina 35.
2. Verwijder de afdekkap en de voordeksels.
3. Maak de ventilatorkabels los van de printplaat.
4. Verwijder de printplaathouder.
5. Verwijder de geluiddempingsblokken.
6. Verwijder de ventilatoreenheid.

n

Zorg ervoor dat de balansgewichtjes in de systeemventilator niet
verschuiven.
7. Maak de schoepen van de ventilator schoon met een droge kwast.
8. Maak de warmtewisselaar voorzichtig schoon met een stofzuiger.
9. Controleer de warmtewisselaar op eventuele lekkages.
10. Monteer de ventilatoreenheid.
11. Monteer de geluiddempingsblokken.
12. Monteer de printplaathouder.
13. Monteer de ventilatorkabel op de printplaat.
14. Monteer de voordeksels en de afdekkap.
15. Schakel het toestel in, zie "Inschakelen toestel" op pagina 35.
16. Toets [R] op het bedieningspaneel en houd deze 5 seconden vast om de
filterindicatie te verwijderen.
De meldingstekst FILTER knippert kortstondig.
Het toestel gaat naar de bedrijfssituatie.

n
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De standaard onderhoudstermijn is 3 jaar. Afhankelijk van de
omstandigheden kan de benodigde onderhoudstermijn afwijken.
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