STYRELSEN INFORMERAR aug-2014
Byte och rengöring av filter i fönster
Allmänt
På en del av föreningens fönster finns det högst upp fönsterventiler. De finns i två längder;
450mm och 800mm. I fönsterventilerna finns filter som man behöver göra rent men ibland
även byta. Den allmänna rekommendationen av leverantören är att göra rent filtren minst
två gånger per år. I områden med mer smuts i luften, kan de behöva rengöras oftare.

Rengöring eller byte av filter
Filtret sitter inuti ventilen. En fönsterventil har flera delar, se bilden nedan. Ventilen måste
demonteras från fönstret och sen plockas isär. Det behövs inga speciella verktyg för att byta
eller göra rent filtren. Notera hur delarna sitter ihop när du plockar isär ventilen, så blir det
lättare att montera ihop sen. Alla delar går att tvätta med vatten och diskmedel.
Så här demonterar man och plockar isär fönsterventilen:
1. För att ta bort fönsterventilen från fönstret trycker du ventilen svagt nedåt och drar
loss den från sitt fäste.
2. Du plockar isär fönsterventilen genom att lossa på gavlarna (position 3 på bilden visar
den ena gaveln bortplockad). Det gör du genom att dra dem rakt åt sidan (att ha
starka naglar underlättar!). Därefter lossnar delarna av sig själva.
3. Position 1 visar filtret och position 2 visar ljuddämparen.
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Köpa nytt filter
Filter kan köpas på Internet.
http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/ventiler/vaggventiler/fresh/4784.html

Filtret har nr. 4784 och för fönsterventilerna som är 800mm så behövs 2st. Till
fönsterventilerna som är 450mm räcker det med ett filter.
Om man vill köpa ny ljuddämpare så har de nr. 5968. Dock behöver man kontakta företaget
direkt då de inte finns beskrivna på hemsidan. Generellt så räcker det med att tvätta rent
ljuddämparen och enbart köpa nya filter.
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