Onderhoudsinstructie ClimaRad Vita H1C

Luchttoevoerfilters vervangen
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2. Draai de vergrendelschroeven
uit de omkasting.

3. Haal de bovenkap van de unit (1).
Trek de onderomkasting naar voren
(let op= deze zit d.m.v. magneetjes
vast.) Plaats deze in de daarvoor
bestemde beugels (2).
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4. Open de beide kleppen door
deze naar u toe te trekken.

6. Schuif aan de linkerzijde drie
nieuwe filterdelen in het toestel.
Aan de rechterzijde komen de
oude filterdelen er automatisch
uit.
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7. Plaats de twee zwarte
filterdoppen (links en rechts) terug
en sluit de beide kleppen weer.

8. Kantel de onderomkasting terug
(1), zet de bovenkap op de unit
(2), draai de vergrendelschroeven
weer in de omkasting (3).

9. Stop de stekker weer
in het stopcontact en reset de
filterurenteller (6 sec gelijktijdig
op + en - drukken). De melding
„filter vervuild“ verdwijnt nu.

Belangrijk: Reset de filterurenteller alléén indien u de filters heeft vervangen.
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6 seconden indrukken

Luchtafvoerfilters reinigen
ONDERHOUD: luchtafvoerfilters

De luchtafvoerfilters bevinden zich aan de
onderzijde van het toestel. Stofzuig de filters bij
zichtbare vervuiling. Zo blijft de luchtdoorlaat
gegarandeerd. U hoeft de luchtafvoerfilters
daarbij niet uit te nemen.
Het groffilter bevindt zich onder de convector,
boven de luchtverdeler. Neem eerst de
luchtverdeler uit en stofzuig het filter bij
zichtbare vervuiling.

Luchtafvoerfilters vervangen
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2. De afvoerfilters (3 stuks)
bevinden zich onderaan het toestel
in het midden. Deze kunnen
worden verwijderd door een vinger
achter de inkeping te plaatsen.

3. Duw 3 nieuwe filters in de
houders en steek daarna de
stekker weer in het stopcontact.

Luchtkanalen reinigen
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8. Kantel de onderomkasting terug
(1), zet de bovenkap op de unit
(2), draai de vergrendelschroeven
weer in de omkasting (3).

9. Stop daarna de stekker weer in
het stopcontact.

