
 Onderhoud 

 
De units zijn uitgerust met een uitneembare cassette  

(artikelcode HEPCAH) waarin een matrix en, bij een bevochtiger, de 

LegioSafe filter gemonteerd zijn. De matrix kan niet gereinigd worden. De 

Cassette dient vervangen te worden als de cassette vervuild is en de rv%, 

gemeten door de vochtsensor (SHC80) niet meer boven de 50%. komt. 

 

1. Haal de stekker uit het stopcontact. 

2. Sluit de watertoevoer af. 

3. Zorg ervoor dat de afvoerslang vrij is en kan meebewegen met de beweging die 

nodig is om toegang tot de bovenzijde te krijgen.  

4. Zorg ervoor dat de watertoevoer slang voldoende ruimte heeft om mee te 

bewegen, of koppel van de kraan.  

5. Is er geen ruimte om de cassette er rechtstreeks uit te halen dan draai de schroeven aan de zijkant van de beugels 

open zodat de HomEvap gedraaid kan worden in de beugel. Gebruik een kruiskop 2 of 3 schroevendraaier 

6. Draai de HomEvap 90° zodat de cassette bereikbaar is. Houd rekening met evt. lekwater uit de zijkant van de unit! 

7. Ontkoppel de cassette van de watertoevoer door de ring van de kniekoppeling (aan zijkant van de behuizing) in te 

drukken en de gehele knie van de zwarte slang te schuiven. Hiermee wordt de cassette losgekoppeld en kan deze 

verwijderd worden.  

 

 

 

 

 

 

8. Trek/ schuif de cassette uit de HomEvap.  

 

 
                     
 

9. Reinig het inwendige van HomEvap met een zachte doek indien nodig.  

Gebruik géén schoonmaakmiddel! 

10. Haal de nieuwe cassette uit de verpakking. 

11. Druk/ schuif deze in de unit. 

12. Druk de zwarte slang van de nieuwe cassette in de kniekoppeling. 

13. Draai de HomEvap weer zodanig dat deze waterpas hangt. 

14. Draai de beugels vast. 

15. Draai de watertoevoerkraan open 

16. Steek de stekker in het stopcontact. De testcyclus wordt opnieuw uitgevoerd. 

17. Reset service alarm. Ga naar technisch menu op bedieningspaneel en reset AL01, zie handleiding.  

18. Uw HomEvap is weer veilig, betrouwbaar en klaar voor een nieuwe periode! 

 

NB: De gebruikte cassette kan in zijn geheel bij het restafval gedeponeerd worden. 


