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Singlemontage
Single assembly
Montage simple
enkele montage

Doppelmontage nebeneinander
„Double“ assembly, side by side
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Doppelmontage untereinander
„Double“ assembly, one above
the other
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L Montage
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Montage en „L“
L-vormige montage
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Van harte gelukgewenst met de aankoop van het
gepatenteerde Dexwet fijnstoffilter. Vanaf nu draagt
u wezenlijk bij tot de duurzame vermindering van
fijnstofbelasting in binnenruimten. De unieke en
gepatenteerde Dexwet filtersystemen zullen u en
uw omgeving beschermen tegen de gevaren van
fijnstofuitstoot.
Gepatenteerd! Zonder concurrentie! Effectief!
Voor uw gezondheid!
Stap 1 – Volledigheidscontrole

Wilt u allereerst a.u.b. de volledige inhoud van de
verpakking controleren? (zie afb. A)
2 stuks Dexwet filtersystemen, gereed voor
gebruik
3 stuks profiellijsten voor de montage
1 stuks plastic zak voor de afvalverwijdering
1 stuks plastic handschoen voor de
afvalverwijdering
1 stuks Dexwet sticker „Beschermd door
Dexwet!“
1 stuks Dexwet sticker „Dexwet testrapport“
1 stuks Dexwet sticker „verwijdering“

Wanneer zich niet alles in de verpakking bevindt, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met de erkende dealer
of met het bedrijf, waar u het filter heeft gekocht, of u
stuurt een e-mail aan support@dexwet.com!
Stap 2 – Montageplaats van het Dexwet
fijnstoffilter
Wanneer u al weet, waar het filter geïnstalleerd
wordt, kunt u doorgaan met stap 3.

niet weet, vindt u online op www.dexwet.com/kompa
onze op het moment meest actuele comptabiliteitslijst
voor de montage van Dexwet filtersystemen of u
vraagt het direct aan de vakhandel, waar u het Dexwet
fijnstoffilter heeft gekocht. Voor verdere vragen kunt u te
allen tijde contact opnemen met support@dexwet.com.
2. Ik wil graag via de zelftest de montageplaats te
weten komen!

Op elk apparaat bevinden zich twee soorten openingen:
luchtuitlaat- en luchtinlaatopeningen. Het Dexwet
fijnstoffilter dient altijd op de luchtuitlaatopening
te worden gemonteerd. Voor het vinden van de
luchtuitlaatopening dient u als volgt te handelen:
• Zoek de openingen van uw apparaat
• Laat het apparaat een print (of kopie) maken (ten
minste 15 pagina’s)
• Neem een aansteker in de hand en houd deze
aangestoken bij de openingen. Zodra u de
luchtuitlaatopening heeft bereikt, ziet u dit aan de
verandering van de vlam. Als de vlam van het apparaat
afgekeerd is, heeft u de luchtuitlaatopening gevonden.
• Aan de hand van de afmetingen van
de luchtuitlaatopeningen kunt u nu de
montageaanwijzingen uitvoeren (zie stap 3)
Tip:
De test kan ook met de blote hand, een blad papier of
een zakdoek worden uitgevoerd. Het gebruik van een
aansteker gebeurt vrijwillig. Dexwet is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade en/of verwondingen.

1. Ik weet niet, waar ik het filter moet monteren!

Als u de montageplaats van het Dexwet fijnstoffilter nog
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Stap 3 – Montageaanwijzingen

Allereerst dienen het Dexwet fijnstoffilter en de
profiellijsten voorbereid te worden. Afhankelijk van de
afmeting van de luchtuitlaatopening(en) monteert u het
Dexwet fijnstoffilter.
BELANGRIJK: Vóór elke montage moet het oppervlak,
waarop het Dexwet fijnstoffilter gemonteerd moet
worden, gereinigd worden. De te lijmen oppervlakken
dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. De
kamertemperatuur dient voor de montage niet lager te
zijn dan 17 °C.
Voor de montage zijn er enkele mogelijkheden:
Mogelijkheid 1 – enkele montage (afb. 1)
Mogelijkheid 2 – dubbele montage naast elkaar (afb. 8)
Mogelijkheid 3 – dubbele montage onder elkaar (afb. 13)
Mogelijkheid 4 – „L“ montage (afb. 16)
Mogelijkheid 1 – enkele montage (afb. 1)
U heeft maximaal 2 luchtuitlaatopeningen, die
zich afzonderlijk van elkaar op het apparaat
bevinden. Monteer het Dexwet fijnstoffilter nu
als volgt:

1. Verwijder het beschermfolie van het Dexwet
fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor
bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 stuks profiellijst
A en 2 stuks profiellijst B nodig (afb. C).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten
te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb. 2
+ 3). Controleer of er voldoende plaats op het apparaat
is, om de profiellijsten naar buiten gericht te monteren.
Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als
er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar
binnen gericht monteren (afb. 3).
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4. Nu drukt u de profiellijsten in de daarvoor bedoelde
langwerpige geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter
(afb. 4+5).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de
profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u het fijnstoffilter op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in
het filter loopt.
8. Voor het tweede Dexwet fijnstoffilter handelt u op
dezelfde, hierboven beschreven wijze. (Vervangt 1 stuks
profiellijst B door 2 stuks profiellijst A!)
9. U bent nu „Beschermd door Dexwet!“
Mogelijkheid 2 – „dubbele“ montage naast elkaar
(afb. 8)
U heeft een luchtuitlaatopening, waarvan de
maten het noodzakelijk maken, dat de Dexwet
fijnstoffilters naast elkaar worden gemonteerd
(maximale L x B 280 x 70 mm). Monteer de
Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet
fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor
bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 complete
profiellijsten en 2 stuks profiellijst B nodig (afb. D).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten
te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb.
2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het
apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te
monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren
(afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de
profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters naast elkaar en druk de profiellijsten
in de daarvoor bedoelde geleidingen van het Dexwet
fijnstoffilter (afb. 9+10).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de
profiellijsten (afb. 6).
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6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in
de filters loopt.
8. U bent nu „Beschermd door Dexwet!“
Mogelijkheid 3 – „dubbele “ Montage onder
elkaar (Afb. 13)
U heeft een luchtuitlaatopening, waarvan de
maten het noodzakelijk maken, dat de Dexwet
fijnstoffilters onder elkaar worden gemonteerd
(maximale L x B 140 x 140 mm). Monteer de
Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet
fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor
bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 2 stuks profiellijst
A en 3 stuks profiellijst B nodig (afb. E).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten
te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb.
2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het
apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te
monteren. Dit is de gunstigste manier van monteren
(afb. 2). Als er niet voldoende plaats is, kunt u de
profiellijsten naar binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters naast elkaar en druk de
profiellijsten in de daarvoor bedoelde geleidingen van
het Dexwet fijnstoffilter (afb. 14+15)
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de
profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in
de filters loopt.
8. U bent nu „Beschermd door Dexwet!“
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Mogelijkheid 4 – L-vormige montage (Afb. 16)
U heeft een L-vormige luchtuitlaatopening.
Monteer de Dexwet fijnstoffilters als volgt:

1. U verwijdert het beschermfolie van het Dexwet
fijnstoffilter.
2. Knip 2 profiellijsten met een schaar op de daarvoor
bedoelde randen (afb. B) af. U heeft 1 stuks profiellijst
AB, 3 stuks profiellijst A en 2 stuks profiellijst B nodig
(afb. F).
3. U heeft in principe 2 mogelijkheden om de profiellijsten
te monteren, naar buiten of naar binnen gericht (afb.
2 + 3). Controleert u of er voldoende plaats op het
apparaat is, om de profiellijsten naar buiten gericht te
monteren.
Dit is de gunstigste manier van monteren (afb. 2). Als
er niet voldoende plaats is, kunt u de profiellijsten naar
binnen gericht monteren (afb. 3).
4. Leg de beide filters in een L-vorm naast elkaar en druk
de profiellijsten in de daarvoor bedoelde langwerpige
geleidingen van het Dexwet fijnstoffilter (afb. 17+18).
5. Vervolgens verwijdert u alle beschermfolies van de
profiellijsten (afb. 6).
6. Dan drukt u de fijnstoffilters op de luchtuitlaatopening.
7. Let er hierbij op, dat de luchtuitlaatopening centrisch in
de filters loopt.
8. U bent nu „Beschermd door Dexwet!“
Tip:
De L-vormige montage van de Dexwet fijnstoffilters kan
ook in spiegelbeeld worden uitgevoerd, u volgt hiervoor
de hierboven beschreven procedure.
Stap 4 – Aanbrengen van de garantiesticker

• Plak de Dexwet sticker „Beschermd door Dexwet“
duidelijk zichtbaar op uw apparaat, om uw omgeving
te laten zien, dat u voorzorgsmaatregelen treft om de
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fijnstofbelasting van binnenruimtes te reduceren.
• Noteer alle relevante gegevens op de Dexwet sticker
„Dexwet testrapport“. Plak de Dexwet sticker „Dexwet
testrapport“ bij voorkeur naast de montageplaats
(luchtuitlaatopening) van het Dexwet fijnstoffilter of
zichtbaar aan de zijkant van het apparaat!

Tip:
Dexwet is uitsluitend aansprakelijk voor het product
wanneer de bijgevoegde stickers zoals voorgeschreven
zijn aangebracht en hiermee een permanente controle
van de Dexwet fijnstoffiltersystemen is gewaarborgd.
Stap 5 – Vervangen van filterinzetstukken

Controleer regelmatig (ten minste elke 2 maanden) de
graad van verontreiniging van de filterinzetstukken. De
houdbaarheid van het filter is afhankelijk van de graad
van verontreiniging. De filters dienen afhankelijk van de
graad van verontreiniging (ten minste elke 6 maanden)
te worden vervangen.
Graad van verontreiniging:

Aan de hand van de afbeeldingen ziet u voorbeelden
van verschillende graden van verontreiniging. U dient de
filterinzetstukken van het Dexwet fijnstoffilter onmiddellijk
te vervangen, wanneer de graad van verontreiniging op
de volgende afbeeldingen zichtbaar is.

Wanneer de graad van verontreiniging van uw
filterinzetstukken met geen enkele van deze afbeeldingen
overeenstemt of wanneer u zich niet zeker van uw zaak
bent, dan dienen de filterinzetstukken aan de hand van de
volgende parameters te worden vervangen:
• De filterinzetstukken zijn meer dan 50 %
verontreinigd (kleur van de verontreiniging is
niet relevant – alleen het oppervlak telt)
• De filterinzetstukken zijn puntsgewijs zwart
(sommige apparaten blazen de lucht in de vorm
van punten naar buiten)
• De filterinzetstukken zijn over het gehele
inzetstuk grijs en/of bruin van kleur
• De filterinzetstukken zijn over het gehele
inzetstuk zwart van kleur

Verdere voorbeelden van graden van verontreiniging vindt
u op www.dexwet.com/gefahr! Bent u zich desondanks
niet zeker van uw zaak, kunt u contact met ons opnemen
onder support@dexwet.com! Wij adviseren u om de
filterinzetstukken elke 6 maanden te vervangen.
Waarschuwingen over het omgaan met Dexwet
filtersystemen

1. Het filter mag niet in het apparaat worden gemonteerd,
montage uitsluitend aan de buitenzijde!
2. Filterstaafjes niet uitzuigen, niet in de mond nemen, niet
inslikken!
3. Het filter mag niet boven 150 °C worden verhit.
4. Bij contact met de ogen, deze met stromend water
uitspoelen en een arts raadplegen.
5. Bij inslikken geen braakneigingen opwekken en een arts
raadplegen.
6. Contact tussen de werkzame stof van de filtersystemen
en ogen en slijmvliezen dient te worden voorkomen.
ACHTUNG! ATTENTION!
WECHSEL! CHANGE!

40

41

Dutch
Aanwijzingen voor de verwijdering van Dexwet
filtersystemen

„Beschermd door Dexwet!“ betekent dat de Dexwet
filtersystemen schadelijke stoffen duurzaam binden.
Derhalve gelden er speciale aanwijzigen voor het
verwijderen van de Dexwet fijnstoffilters. Gebruikte filters
vallen vanwege de tonerdeeltjes, die zich in de filters
bevinden, onder het Oostenrijkse afvalbasisnummer
57127 (ÖNORM S2100) en dienen derhalve conform de
overeenkomstige verordeningen als gevaarlijk afval te
worden beschouwd. Verontreinigde filters mogen in
geen geval in de ecologische kringloop terechtkomen.
„Beschermd door Dexwet!“ ook bij de afvalverwijdering.
Bewaar de verpakking en stuur de verontreinigde
filters en/of filterinzetstukken aan ons terug. Wij zorgen
dan voor de afvalverwijdering en u voor de porto. Een
eerlijke handelwijze ten gunste van ons milieu. (De
verontreinigde filterinzetstukken kunnen ook bij de
erkende vakhandel worden ingeleverd!)
Aansprakelijkheid

Dexwet is uitsluitend aansprakelijk volgens de algemeen
geldende wetten op productaansprakelijkheid van de
republiek Oostenrijk. Uitgesloten van aansprakelijkheid
zijn producten die ondeskundig gebruikt worden of niet
vakkundig of niet zoals voorgeschreven zijn gemonteerd.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen,
vergissingen, druk- en zetfouten.
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