nova-air ventilation
Vejledning / vedligehold af Nova-Air spjæld
Bagside

Bagside med hulplade

540

Forside

RENGØRING
Uden hulplade

Med hulpade

Spjældet SKAL rengøres engang imellem for at kunne
fungere optimalt. Spjæld såvel som stofbeklædning
opsamler støv, og der kan sætte sig insekter og plante
dele i nettet bagpå i tandstængerne.

VIGTIGT : stålbørster, ståluld og smergellærred må
under ingen omstændigheder bruges til rengøringen.

.1) Hulpladen og insektnettet er koblet sammen, og
holdes fast i spjældet med fjedrende klemmer på
indersiden af nettet. Afmontering sker ved at trække
.1) Afmonter nettet bagpå ved at løsne skruerne i
ud i de 2 plastlister for enderne af hulpladen – evt.
rammen
skal der lige holdes imod spjældrammen samtidigt.
.2) Tag nettet ud men bemærk nøje hvilken vej nettet
.2)
Hvis der er flere spjæld, så sæt mærke på hver net /
har vendt. Nettet er individuelt tilpasset hvert spjæld
plade
om hvilket spjæld det hører til i. Hver net /
.3) Rengør nu nettet med vand+sæbe, evt. ved brug af
plade er individuelt tilpasset hvert enkelt spjæld.
en BLØD børste.
.3) Net+plade kan nu rengøres med vand og sæbe på
.4) Stofbeklædningen i det foldbare gardin bør også
en blød børste. Det er ikke nødvendigt at skille net
rengøres for støv og snavs, enten ved støvsugning
og plade ad i forbindelse med rengøringen.
eller med en let fugtig BLØD klud.
.4)
Stofbeklædningen i det foldbare gardin bør også
.5) Nettet kan nu genmonteres
rengøres
for støv og snavs, enten ved støvsugning
.6) Rengøring af det udevndige jalousi (vandnæse) er
eller
med
en let fugtig BLØD klud.
betydeligt hurtigere. Det gøres udefra med vand og
.5)
Ved
genmontering
sikrer man sig først, at netramsæbe på en blød børste eller en blød klub.
men passer nøjagtigt udfor spjældets yderramme.
OBS – OBS – OBS
Derefter presses net og hulplade på plads, idet de
Af hensyn til overbelægningernes holdbarhed må der
Fjedrende klemmeholdere skal gå i hak i spjældets
kun anvendes rengøringsmidler / sæbe med neutral pHyderramme. Det er IKKE nødvendigt at skrue på
værdi = pH på 5-8
noget her.

UDSKIFTNING
Af cylinder
Afmontering sker når foldegardinet står delvist åbent.
Hvis det ikke gør det, kan det åbnes ved at opvarme
cylinderen med en hårtørrer MEN PAS PÅ ikke at
varme for meget, så andre dele smelter
.1) Afmonter net/hulplade som ovenfor beskrevet.
.2) Om nødvendigt kan cylinderen nu opvarmes.

.3) Afkøl den nye cylinder sammen med den gamle og
dens ophæng i et køleskab i ca. 30 minutter.
.4) Skru den gamle cylinder ud af ophænget og skru
den nye i indtil kun 5-10 mm gevind er synligt.
.5) Opvarm den nye cylinder indtil den har bevæget sig
5-40 mm, ses igennem det aflange hul på ophænget
.6) Genmonter cylinder+ophæng i de gamle huller, med
trykholder tilpasset ind over tryktap i foldegardinet.
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Naturlig ventilation
System for
bedre indeklima

Naturlig hybrid ventilation = det bedste fra naturlig og fra mekanisk ventilation sat sammen

