
Ansvar for vedlikehold og renhold av 
ventilasjonsanlegg er seksonseier/leier sitt eget 

ansvar. 

Skifte filter, anbefalt årlig (våren) 

A. Filterpakke består av ett hvitt filter som samler opp støv fra 
innvendig I leiligheten. 

B. Rosa filter filtrerer uteluften før den går gjennom varmeveksler og 
inn I leilighetens stue og soverom. 

 
            Husk å stoppe viften ved skiftning/renhold av filter. 
 
              
 

• Filterpakker kjøpes på eget initiativ/abonnement 
kjøpsavtale. 
 

Økonomisk bruk av ventilasjons enhet 

1. I sommerhalvåret og ved lengre fravær, skrus gradene ned til 
minimum og hastigheten settes på lav. Trykk på minus knappen 
på displayet under termometer symbolet. Orange lys vises I 
soltegnet under. 

2. Om høst og vinter trykk på pluss knappen til det gulrøde lyse 
forsvinner. Hastigheten kan settes til middels. Uteluft blir da 
blandet med innvendig luft I varmeveksler. 

3. Rengjøring av fettfilter over komfyr og ventiler I vegger og tak 
rengjøres jevnlig. 

Tiltak når unormal aktivitet på displayet 

1. Dersom rødt lys vandrer opp og ned kan det være feil ved 
filter, eller at det er feil på selve motorene. Kontakt installatør. 

2. Etter at filter er skiftet eller viftene er stoppet. Trykk på 
timeglass symbolet gjentatte ganger for å restarte systemet. 

 3.Etter hvert filterskift, er det en fordel å støvsuge 
innvendig i vifterommet. Husk å stoppe viften først. 

 
 
 
 



Hanapiren 30.05.2019 
For styret I Sameiet 
 
Tor Furland 
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