GEBRUIKERSKAART Brink Renovent HR
U heeft een uniek gebalanceerde ventilatiesysteem met warmte terug win installatie. Door combinatie
van de mechanische afvoerventielen in het toilet, de badkamer, de keuken en de berging en toevoerventielen in de woonkamer en slaapkamers levert dit systeem een besparing van het energieverbruik op.
Daarnaast zorgt het voor een gezond binnenklimaat. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u het ventilatiesysteem bedient en onderhoudt.
Instellen hoofdbediening
De hoofdbediening is in de keuken bevestigd. De ventilatie beschikt over drie standen:
Knop om standen in te stellen.

1 Laagstand

Voor gebruik bij lage ventilatiebehoefte, wanneer 1 persoon of geen personen thuis zijn.

2 Middenstand
Voor overdag als er meerdere personen thuis zijn.
3 Hoogstand
Voor gebruik bij maximale ventilatiebehoefte, bijvoorbeeld als u eten kookt
of gaat douchen.
Aanbevolen gebruiksuren
Voor het in goede staat en conditie houden van uw gezondheid en uw woning adviseren wij u de volgende gebruiksuren van de verschillende standen per dag aan te houden:
Maximaal 14 uur laagstand - Minimaal 8 uur middenstand - Minimaal 2 uur hoogstand
Tijdsschakelaar in de badkamer
In de badkamer is een tijdschakelaar aangebracht voor een verhoogde ventilatiestand.
U kunt vanaf het moment dat u gaat douchen deze schakelaar op bijvoorbeeld een half
uur zetten. Afhankelijk van de tijd dat u de badkamer gebruikt, kunt u de na-draaitijd
van de ventilatie-unit zelf instellen tot maximaal 120 minuten.
Schoonmaken ventilatieventielen
De ventilatieventielen van het ventilatiesysteem moeten regelmatig
gereinigd worden. U kunt hiervoor een zachte zeepoplossing gebruiken. Let hierbij wel op dat
de stand van de ventielen niet wordt gewijzigd of dat ventielen onderling worden verwisseld.

1. Haal het ventiel uit het plafond/de wand.
2. Haal de schuimrubberen ring van het ventiel af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af.
3. Was het ventiel met een sopje.
4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het ventiel.
5. Plaats het ventiel terug.

Schoonmaken en vervangen filters
In de inpandige berging hangt de WTW-unit. Aan de voorzijde van

Afzuigkap

de WTW-unit, achter het deurtje, bevinden zich twee filters.

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen,
moet dit een motorloze afzuigkap zijn

Minimaal een keer per maand: Schoonmaken filters. Plaats ze

die u via een van de twee ventilatie-

altijd in dezelfde stand terug, zoals u ze eruit gehaald heeft.

ventielen in de keuken aan kunt sluiten
op het ventilatiesysteem. U kunt ook

Iedere zes maanden: Filters vervangen. Dit moet u zelf doen na

kiezen voor een recirculatie afzuigkap

het betrekken van de woning. Een set filters is in de woning ach-

met motor en een koolstoffilter. Een re-

tergebleven. De firma Feenstra zorgt ervoor dat u voldoende fil-

circulatie afzuigkap hoeft en mag niet

ters heeft.

worden aangesloten op het ventilatiesysteem.

1. Schakel de unit uit: druk gedurende drie seconden tegelijk op
de toets “OK” en de toets “_”.
2. Open de filterdeur.
3. Trek de filterhouders uit de unit.
4. Maak de oude filter schoon of haal de nieuwe filter uit de verpakking en plaats de nieuwe filter in de filterhouder (filters kunnen d.m.v. een stofzuiger worden gereinigd).
5. Plaats de filters terug op dezelfde wijze zoals ze eruit zijn gehaald.
6. Sluit de filterdeur en schakel de unit weer in: druk gedurende drie seconden tegelijk op de toets “OK” en de
toets “_”.

Bij problemen met het ventilatiesysteem kunt u contact opnemen met firma Feenstra 088 - 84 55 000

