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EASE – Volg de stappen 1 t/m 5
Het apparaat geeft geen indicatie wanneer onderhoud nodig is, dus is het aanbevolen om de filters en de keramische warmtewisselaar om de 3 maanden te 
reinigen.

BASIC en WIRELESS – Volg de stappen 1 t/m 6
Elke 3000 werkuren licht de indicator rood op de MASTER-unit op om te waarschuwen dat onderhoud aan de apparaten vereist is. Alle apparaten blijven werken 
volgens de vooraf ingestelde modus zonder mogelijkheid om deze te wijzigen totdat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stap 1 

Schakel het toestel uit. Plaats de schakelaar op positie “0” en 
wacht tot de klep volledig toe is (duurt ongeveer 1 min).

Stap 2 

Open de klep met behulp van een platte schroevendraaier. Duw de 
klep naar buiten. Vervolgens de klep met de hand volledig openen. 
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Stap 3 

Maak het interne rooster los door deze naar links te draaien. Haal 
de warmtewisselaar met de filters uit de buis met behulp van het
trekkoord. Reinig de filters met water of met een stofzuiger of 
vervang de filters indien nodig. De warmtewisselaar kan worden 
schoongemaakt met een stofzuiger. 

Stap 4 

Plaats de filters opnieuw op de warmtewisselaar. Duw het geheel opnieuw in de buis. Plaats het rooster opnieuw op zijn plaats door hem vast te zetten met een 
draai naar rechts. LET OP: op het rooster staat vermeld “CABLE”. Deze zijde van het rooster moet komen waar de kabel van de ventilator uit de buis komt. 
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Stap 5 

Doe de klep met de hand weer dicht en start de ventilator op door 
de schakelaar op positie “1” te plaatsen. Wacht ongeveer 1 min en 
de ventilator begint te draaien.

Stap 6 

Druk op de RESET FILTER knop van de afstandsbediening om de filterteller te resetten. Wanneer 
u op de knop RESET FILTER op de afstandsbediening drukt (ongeacht of het onderhoud is 
uitgevoerd of niet), ziet u de melding RESET FILTER op het display staan, het apparaat reset en 
hervat de werking.


