
Handleiding

Wisselen van het HEPA-filter

Geachte klant,

Voor U ligt de handleiding voor het wisselen van het HEPA-filter.  De Ecolamp is op 
zodanige wijze gecontrueerd, dat het voor de consument redelijk eenvoudig is om 
het filter te wisselen. Echter willen wij U erop wijzen dat het wisselen van het filter met 
beleid dient te gebeuren. Met korte teksten en afbeeldingen staat stapsgewijs 
afgebeeld hoe U het HEPA-filter kunt vervangen.

Mocht u onverhoopt problemen hebben tijdens het wisselen van de componenten, 
schroom dan niet om ons te bellen.

Nogmaals onze gegevens:

http://www.ecolamp.eu

Wij wensen U veel succes met het wisselen van het HEPA-filter!



Stap 1: De onderhoudsset

Zo ziet de Ecolamp onderhoudsset er uit.

Stap 2 : Haal het HEPA-filter uit de verpakking

[let op: in 1 HEPA-filter zit ook een Philips UV-C lamp meeverpakt]



Stap 3: Het HEPA-filter

Het HEPA-filter in zijn verpakking

Stap 4:

Zorg ervoor dat de Ecolamp niet aanstaat.



Stap 5:

Schakel de Ecolamp uit. (stand 0)

Stap 6:

Haal de stekker uit het stopcontact.



Stap 7:

Gebruik het meegeleverde steeksleuteltje

Stap 8:

Draai de moeren los tegen de klok in.



Stap 9:

Dit zijn de onderdelen die nu los verwijderbaar zijn.

Stap 10:

Dit is nu het bovenaanzicht.



Stap 11:

Verwijder de transparante kap.

Stap 12:

Dit is nu het bovenaanzicht.



Stap 13:

Verwijder de plastic clip.

Let op! Dit is een kwetsbaar onderdeel!

Stap 14:

U heeft nu zicht op het HEPA-filter. [bovenzijde]



Stap 15:

Haal het filter voorzichtig uit de verpakking.

Stap 16:

Zorg dat het HEPA-filter met het label ‘down’ naar 
beneden in de Ecolamp word geplaatst…



Stap 17:

... en plaats het HEPA-filter met beleid in de Ecolamp.

Stap 18:

Plaats nu de clip weer in de houder.



Stap 19:

Laat de transparante kap weer zakken op de behuizing.

(zorg dat de gaatjes over de moeren vallen)

Stap 20:

Dit is wat U nu ziet.



Stap 21:

Monteer de schroeven weer door ze met de klok mee te 
draaien.

(Regel : vast is vast, niet de schroef forceren danwel 
kracht zetten)

Stap 22:



Steek de stekker in het stopcontact.

Stap 23:

Zet het filter aan op stand 1 of 2.

Stap 24:

Gefeliciteerd! U heeft zelf Uw HEPA-filter vervangen!


