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 jaar dienen de ﬁlters vervangen te worden.
Na 3 maal schoonmaken van de ﬁlters moet deze bij de 4e maal 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 (o Toestel
verbinden met Flair user interface pagina 20).
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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