Vervangen van Brink Renovent Excellent Filters
Uw gezondheid en dat van de mensen om u heen staan voorop. Een goed functionerend warmte
terugwinsysteem speelt daarin een aantoonbare rol. Controle, Onderhoud en vervanging van de
wtw filters is zeel belangrijk. Zowel voor uw gezondheid als voor de juiste werking van het wtw
systeem. De vuistregel is de filters 2x per jaar te vervangen. In de stad, waar meer fijn stof
aanwezig is, zal u ze ietwat vaker moeten vervangen dan in poldergebieden. Het is niet goed de
filters schoon te maken met de stofzuiger. De structuur van de filter raakt hiermee beschadigt en
de efficiency van de filter gaat hard achteruit..Vervangt u ze dus op tijd. Daarmee verzekert u zich
van een gezonde, bacterievrije luchtstroming en u bespaart op het energieverbruik van uw
systeem. Wij adviseren uw systeem en de filters regelmatig in te spuiten met de probiotische
filterspray om slechte bacteriën in uw ventilatieysteem en dus uw binnenklimaat te bestrijden.
Als de filters moeten worden vervangen verschijnt de melding ‘filter’ op het display. Ook gaat het rode
lampje op de 4-standen schaklaar branden (indien aanwezig)

1) Druk gedurende 5 seconden op de “-”-toets. Het toestel wordt uitgezet.

2) Open de filterdeur (de klep voorop het systeem)

Hendrik Figeeweg 1M | 2031BJ | Haarlem | KvK 57883513 | BTW nr. NL852778156B01 |
IBAN NL86 RABO 0130069396 |BIC RABONL2U | tel. +31 (0)23 20 27 105 | info@fairair.eu

3) Verwijder de filters en onthoud op welke manier de filters eruit worden gehaald.

4) Vervang de filters (Spray eventueel de filters licht in met de probiotica filterspray)
5) Plaats de nieuwe filters op dezelfde manier terug zoals ze er uit zijn gehaald.
6) sluit de filterdeur

7) Schakel het toestel weer in door 5 seconden op de “-” toets te drukken.

8) Reset de filterindicatie na plaatsing van nieuwe filters. Druk hiervoor minimaal 5 seconden op
de “R”-toets. Ter bevestiging knippert de tekst “FILTER” in het display.
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