HANDLEIDING
FILTERVERVANGING LG 350 / LG 450
De staat van de luchtfilters moet regelmatig gecontroleerd worden. Elke 3 maanden verschijnt er een
filtercontrolemelding op de bedieningseenheid. Het ledlampje in het filtersymbool linksonder licht geel op.
Controleer de filters in uw comfort-verluchtingsinstallatie en vervang ze afhankelijk van hoe vuil ze zijn.
Bij grove vervuiling moeten de filters onmiddellijk worden vervangen, in andere gevallen, afhankelijk van
de buitenluchtvervuiling met tussenpozen van ten minste een half jaar.

Waar bevindt zich welk filter?
1 Filterafdekking
2 ODA-Filter ISO ePM1 70% (buitenluchtfilter)
3 ETA-Filter ISO Coarse 80% (afvoerluchtfilter)
linker uitvoering
2

3
1

rechter uitvoering
3

2
1

!

Hou het gebruik van het compacte verluchtingstoestel zonder
luchtfilters zo kort mogelijk.

1 Filtercontrole

Elke 3 maanden verschijnt er een filtercontrolemelding. Het ledlampje
linksonder licht geel op. Controleer of het filter vuil is en/of vervang het.
Wat wij aanbevelen: Vervang de filters minstens 2 keer per jaar door
nieuwe filters.

2 Filterafdekking verwijderen
1

Verwijder de filterafdekking (positie 1) door de klikbevestigingen
aan de zijkant naar binnen te drukken.

3 Filters verwijderen
Trek het afvoerluchtfilter en het buitenluchtfilter
eruit met behulp van de trekbandjes.
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4 Filters vervangen

Voor het vervangen van filters mogen uitsluitend originele reservefilters
worden gebruikt, met inachtneming van de toepasselijke filterklasse.
Let er bij het vervangen van de luchtfilters op dat er geen vervuiling
van het verluchtingstoestel en installatie-onderdelen plaatsvindt.

Sluit na het plaatsen van het nieuwe luchtfilter de filterafdekking.
Let bij het plaatsen van de nieuwe filters op de positie (luchtrichting).

!

5
SEC.

5
SEC.

Bevuilde luchtfilters moeten onmiddellijk op een correcte
manier worden weggegooid.
De gebruikte luchtfilters kunnen als restafval worden weggegooid.

5 Wissen van de filtermelding

Zet na het vervangen van een filter de filterteller terug. Druk hiervoor
5 seconden tegelijkertijd op de [+]-knop en de [-]-knop. Na het indrukken
van deze combinatie van knoppen verdwijnt de filtermelding.

Voortijdig vervangen van filters
Als de luchtfilters voortijdig worden vervangen, moet de filterteller
teruggezet worden zonder dat er een filtermelding is. Ook hiervoor
drukt u 5 seconden tegelijkertijd op de [+]-knop en de [-]-knop.

OPMERKING: Deze beknopte handleiding is GEEN vervanging voor de bedieningshandleiding die u
ook van het internet kunt downloaden. Verder raden we u aan een onderhoudscontract af te sluiten
om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een officieel erkend vakbedrijf.
OPGELET: Alle werkzaamheden aan het verluchtingstoestel mogen alleen uitgevoerd worden door
erkende deskundigen (met uitzondering van filtervervanging)!
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