
Foutcode Subcode Oorzaak Actie toestel Actie gebruiker

E170 E2600 Eén of meerdere CO2-
sensor(en) defect;algemene
foutmelding

Toestel functioneert
wel; geen CO2
regeling

Controleer bekabeling CO2-sensor (en); vervang
indien beschadigd
Controleer de CO2-sensor (en); vervangen indien
defect

E171 E2700 Externe voorverwarmer of
smeltveiligheid defect;
algemene foutmelding

Geen
voorverwarming/
comfortregeling
reageert anders

Ontkoppel voorverwarmer en controleer
smeltveiligheid voorverwarmer; vervang
smeltveiligheid indien defect
Is storing nog niet opgelost:
Vervang externe voorverwarmer
Zet spanning weer op toestel
Storing is automatisch gereset

E172 E2800 Externe naverwarmer of
smeltveiligheid defect;
algemene foutmelding

Geen naverwarming/
comfortregeling
reageert anders

Ontkoppel naverwarmer en controleer
smeltveiligheid naverwarmer; vervang
smeltveiligheid indien defect
Is storing nog niet opgelost:
Vervang externe naverwarmer
Zet spanning weer op toestel
Storing is automatisch gereset
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9 Onderhoud

9.1 Filter reinigen

Het onderhoud voor de gebruiker.
Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven door permanent verlicht rode LED op het
Flair toestel of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst en rode led bij deze schakelaar
brandt.
Ieder half jaar dienen de filters vervangen te worden.
Na 1 maal schoonmaken van de filters moeten deze worden vervangen.
Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt.

Schoonmaken c.q. vervangen van de filters:

Maakt verbinding tussen Flair user interface op toegepast communicatiemiddel en het Flair toestel (® Toestel
verbinden met Flair user interface pagina 21).

Druk langer dan 3 seconden op het filter symbool  om filterwizard te openen.

Volg nu de instructies die op het display verschijnen om filter te reinigen c.q. te vervangen.

Deze filterwizard kan niet worden afgebroken.

Wanneer alle instructies op menu zijn afgewerkt en bevestigd, dan wordt de filterwizard afgesloten door op

"Home" toets  te drukken en komt het display terug op hoofdscherm; de timer van filtermelding is gerest en
de filtermelding is nu verdwenen.

Indien er geen mogelijkheid is om verbinding te maken met de Flair user interface
volg dan de instructies zoals aangegeven op de sticker welke aan de binnenzijde aan
filterdeur is geplaatst!

Opmerking:
Indien men de filterwizard wil openen om het filter te vervangen terwijl er nog geen filter melding op toestel is,
ga dan (nadat er verbinding is gemaakt tussen Flair toestel en de Flair user interface) in het instelmenu  naar
stapnummer 4.2 om de filterwizard te openen. Volg nu de instructies op display van de Flair user interface en na
beëindiging hiervan is de timer van de filtermelding gereset.

Ook is het mogelijk om in het instelmenu met stapnummer 4.3 het filter direct te resetten zonder dat filterwizard
wordt geopend; indien wordt gekozen voor "Ja" dan moet in het instelmenu dit stapnummer weer worden

verlaten door indrukken "Home" toets  of "return" toets  . Dan pas is de timer van de filtermelding gereset!

Met de Home toets  kan elk gekozen menu in de Flair user interface worden verlaten en komt men terug in de
hoofdscherm; met de return toets  gaat men 1 stap terug in het menu.
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9.2 Onderhoud sifon

Reinigen sifon
Ieder jaar dient de sifon te worden losgenomen en te worden gereinigd.
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9.3 Onderhoud door installateur

Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van
de omstandigheden dient dit circa eenmaal per 3 jaar plaats te vinden.
Maak eerst verbinding tussen toegepast communicatiemiddel en de Flair user interface voordat toestel
spanningsloos wordt gemaakt !

1 Schakel de netvoeding uit door losnemen netstekker.
Open de filterdeur.

 

 

2 Verwijder alle twee de filters.

 

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

 

 

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

 

 

6 Neem EPS inzetdeel waarmee ventilator geklemd zit, uit toestel.
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7 Draai de ventilator ca. kwartslag in toestel.

 

 

8 Kantel de ventilator zodanig dat deze los is te nemen uit het EPS-deel; maak beide ventilatorkabels
los van de ventilator.

 

 

9 Neem de ventilator nu uit het toestel.

 

 

10 Herhaal stap 6 t/m 9 voor de andere ventilator in het toestel.
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11 Maak beide ventilatoren voorzichtig schoon met een zachte kwast; gebruik hierbij geen water of
schoonmaakmiddel.

 

12 Reinig de interne voorverwarmer (voor locatie zie ® Service artikelen pagina 60 ) .

 

13 Plaats beide ventilatoren weer terug in het toestel en sluit de losgenomen ventilatorkabels weer aan;
let op dat hierbij de ventilatorkabels "achter" de ventilatoren liggen en dat de ventilatoren op hun
oorspronkelijke positie terug geplaatst worden De linker ventilator is gemarkeerd met "Left"; de
rechter ventilator is gemarkeerd met "Right".
Opmerking: Ventilatoren niet van positie wisselen!!!

 

14 Schuif de gereinigde warmtewisselaar voorzichtig terug in het toestel; let hierbij op dat EPS delen en
geleiderails in toestel niet beschadigen waardoor er interne lekkage in het toestel kan ontstaan.
Let op dat bij het terugplaatsen van de warmtewisselaar de tekst op het typeplaatje warmtewisselaar
niet onderste boven zit!
Warmtewisselaar zo terug plaatsen dat deze typeplaat zichtbaar is.

 

15 Plaats voordeksel weer terug en schroef deze vast.

 

16 Monteer twee nieuwe filters en sluit het voordeksel.

 

17 Sluit 230V netvoeding weer aan op toestel.

 

18 Reset in de Flair user interface bij toegepast communicatiemiddel de timer van de filtermelding door
in instelmenu bij stapnummer 4.3 de timer weer op nul te zetten.

 

19 Na resetten van de timer van de filtermelding in de Flair user interface, komt toestel weer in
hoofdmenu en is het toestel weer bedrijfsklaar.
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10 Elektrisch schema
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