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Levering

Hoofdstuk 1

1.1 Leveromvang
De verpakking van het toestel bevat:

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen -met
geestelijketypevermogens,
lichamelijke beEenverminderde
indirect gestookte luchtverwarmer
Elan 4
perkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als
toezicht staan of instructies hebben gekregen
- ze
Een onder
bewonersinstructie
hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust
zijn van de mogelijke gevaren.
Controleer, vóórdat het toestel wordt geïnstalleerd, of het Elan toestel
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
compleet en onbeschadigd is geleverd.
Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen
gedaan worden zonder toezicht.
Neem bij afwijkingen contact op met Brink Climate Systems.
Leveromvang




Elan toestel
1x korte handleiding

2

Waarschuwing
Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd
eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker
los te nemen.
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Fig. Elan 4 toestel

CONFORMITEITSVERKLARING

Hoofdstuk
1.2 9Accessoires
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Onderstaande accessoires zijn te gebruiken in combinatie met het Elan 4

Onderhoud

toestel.

Fabrikant:				
Brink Climate Systems
B.V.
Artikelomschrijving
Artikelcode
Adres:					
Postbus 11 NL-7950
AA
Staphorst,
Nederland
Akoestische retourplaat
Elan 4 (d = 120
mm)
217051
9.1
Filter
reinigen
Product: 				Luchtverwarmer: Montagestoel
Elan 4 Elan 4 (H = 200 mm)
217050
Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende CO
richtlijnen:
2–sensor eBus

Reinig het filter als:
-

532126
De meldingstekst FILTER
wordt weergegeven op het display.

4–Standenschakelaar met
- filterindicatie
Indien van toepassing, 540262
de rode indicatieled bij de standenschakelaar

Het product is voorzien van het CE-label:
Set draadloze afstandbediening
4 standen brandt. 531789
filterindicatie
● 2014/35/EU		
(OJEU L 96/357; 29-03-2014)
Uitblaasmodule wit RAL 9016 (H = 250 mm)
217053
filter.
● 2014/30/EU		
(OJEU L 96/79; 29-03-2014)
n Gebruik het toestel nooit zonder
Sifon t.b.v. Renovent Excellent
217052
● 2009/125/EU		
(OJEU L 285/10; 31-10-2009)
Het filter moet jaarlijks
worden 03-11-21
vervangen.
Staphorst,
● 2017/1369/EU
(OJEU L 198/1; 28-07-2017)
Gebruik het servicemenu, zie "Servicemenu" op pagina 33 om de filter
● RoHS 2011/65/EU
(OJEU L 174/88; 01-07-2011)
Het hierboven beschreven product is getest volgens de volgende normen:
● EN 55014-1 		
: 2017 + A11: 2020
● EN 55014-2 		
: 2015
w
● EN 61000-3-2
: 2014
subtitle
● EN 61000-3-3
: 2013
● EN 60335-1 		
: 2012
● EN 60335-2-80
: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

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.

Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van
het toestel belemmerd.
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Reinig of vervang het filter:

A. Hans,
directeur
Verwijder het filter.

1. Open de filterdeur.
2.

Onderhoud door gebruiker: Filter reinigen
Reinig het filter als:
- 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!
Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van het
toestel belemmerd.
Reinig of vervang het filter:
1. Open de filterdeur.
2. Verwijder het filter.
3. Reinig het filter met een stofzuiger.
4. Plaats het filter terug in het toestel.
5. Sluit de filterdeur.
6. Toets [R] op het bedieningspaneel en houd deze 5 seconden vast om de
filterindicatie te verwijderen. De meldingstekst FILTER knippert kortstondig.
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Elan 4

3. Reinig het filter met een stofzuiger.
4. Plaats het filter terug in het toestel.

5 sec.
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