
Gratis herinneringsservice 
Wilt u een melding krijgen 
wanneer de filters vervangen 
moeten worden? Meld u aan 
op www.zehnder.nl/filters, 
vul het formulier in en 
ontvang per e-mail een gratis 
herinnering!

Trek de filters aan de 
handvatten uit de unit.
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Zuig het filterdoek schoon 
met een stofzuiger of 
doe het in een sopje.
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��  Reinigen filters 
Stap 1 t/m 9

��  Vervangen filters 
Sla stap 5 en 6 over

Indien uw display ‘FiL’ ’tEr’ 
weergeeft, druk dan enkele seconden 
op OK tot de melding verdwijnt. Zet 
de Zehnder WHR uit door de stekker 
uit het stopcontact te trekken.

1

Schuif het filterdoek 
van het frame.
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Open het klittenband.

3

Indien sopje: spoel de zeepresten 
af en laat het filterdoek drogen.
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Reinigen en vervangen filters

Afhankelijk van de gekozen filter vuilmelding (zie handleiding) verschijnt er 
periodiek de melding ‘FiL’ gevolgd door ‘tEr’ om u te herinneren aan het reinigen 
van de filters. Wanneer u een schakelaar heeft waarin een lampje zit, gaat deze 
afhankelijk van het type schakelaar rood branden of knipperen zodra de filters 
gereinigd moeten worden (zie handleiding). De filters houden het vuil uit de lucht 
tegen. Het systeem en de woning worden zodoende beschermd. Dit vuil kan na 
verloop van tijd de luchtdoorstroom belemmeren. Het is daarom belangrijk de 
filters regelmatig te reinigen en minimaal tweemaal per jaar te vervangen. Op de 
website www.zehnder.nl/filters kunt u lezen waar u filters kunt verkrijgen.

Onderhoudsinstructie Zehnder WHR 930 
en Zehnder WHR 950

Wat u als bewoner moet weten over het onderhoud van 
uw ventilatiesysteem

Gefeliciteerd! U heeft het Zehnder WHR ventilatiesysteem in uw woning. 
Dit is een warmteterugwinsysteem. Dit ventilatiesysteem is geplaatst 
om uw woning te voorzien van gezonde lucht. De kwaliteit van lucht is 
van invloed op uw gezondheid, concentratie en prestatie. We brengen 
minimaal 70% van onze tijd tussen 4 muren door. Belangrijk dus om 
ervoor te zorgen dat de binnenlucht gezond en comfortabel is.

Voor een goede werking van uw ventilatiesysteem is het belangrijk deze 
te onderhouden. Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd door 
een erkend installateur. Het kleine onderhoud kunt u zelf doen. Op deze 
onderhoudsinstructie kunt u zien hoe u dit doet.



Deze onderhoudsinstructie is een praktische aanvulling op de handleiding. Wilt u meer weten over uw ventilatie-
systeem, kijk dan in de handleiding die aan uw Zehnder WHR is bevestigd. Is deze niet meer aanwezig, belt u dan 
met onze helpdesk: 0900 - 555 19 37 (€ 0,10 p.m.) of stuur een e-mail aan: helpdesk@zehnder.nl. U krijgt de 
handleiding dan gratis thuisgestuurd.
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Reinigen ventielen

Naast de filters moet u ook de ventielen schoon houden. Ook hier kan vuil en stof de doorgang van lucht belemmeren. De 
ventielen zitten in de wand of het plafond van woon- en slaapvertrekken en in keuken, badkamer en toilet (eventueel ook 
in de berging). U kunt zien dat u uw ventielen moet reinigen, doordat er bij de opening vuil te zien is. Er zijn verschillende 
soorten ventielen. Voor alle ventielen geldt dat het belangrijk is om de ventielen bij het reinigen niet te verstellen of 
onderling te verwisselen. Plaats het ventiel altijd terug zoals u het uit de wand of het plafond heeft gehaald.
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Tip: Bij een nieuw huis is het goed om de filters de eerste paar maanden frequenter te reinigen of te verwisselen, 
omdat de filters door het bouwstof sneller vervuilen.

Sluit het klittenband.
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Schuif het schoongemaakte of 
nieuwe filterdoek terug op het 
frame.

7

Plaats de filters terug in de 
unit. Stop de stekker in het 
stopcontact.
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* Niet alle ventielen hebben een rubberring. 

Let bij het uittrekken van het 
ventiel erop dat er geen 
rubberring achterblijft*.

1b

Pak het ventiel aan de buitenrand 
vast en trek het met een 
draaiende beweging in zijn geheel 
uit muur of plafond. 

1a

Reinig het ventiel met een sopje. 
Spoel goed na en droog het 
ventiel af. Plaats het ventiel terug 
in muur of plafond.
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Voorbeeld ventiel Voorbeeld ventiel


