
 Aan de slag met 
 de luchtmeetbuisjes 

3.  De meetbuisjes wisselen

1. Neem het invulformulier en  
de gele dopjes. 
 
 

2. Haal de ‘oude’ buisjes uit de houder. 
 

3. Plaats de gele dopjes op de buisjes. 
 

4. Noteer de datum en het tijdstip van 
het vervangingsmoment op het 
formulier. 
 

5. Draai de gebruikte buisjes in de  
noppenfolie en stop ze samen  
met het formulier in de envelop. 
 
 
 
 
 

6. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u 
in de trouwkamer van het gemeen-
tehuis (Mosae Forum 10, eerste 
verdieping) terecht om de buisjes in 
te leveren en de nieuwe buisjes op 
te halen. U krijgt dan ook een nieuw 
invulformulier. 

7. Weer thuis plaatst u de  
nieuwe buisjes weer in de houder.  
Volg daarvoor de stappen zoals  
beschreven onder ‘2.  
De buisjes in de houder plaatsen’. 



 Aan de slag met de luchtmeetbuisjes 

Hoe hang ik de houder op, plaats ik de luchtmeetbuisjes in de houder en 
aan welke stappen moet ik denken als ik ze ga vervangen. 
In deze handleiding helpen we u op weg.

1.  De houder ophangen

1. Neem de houder en de tiewraps uit 
de plastic zak. Afhankelijk van de 
dikte van de paal waar de houder aan 
vastgemaakt wordt, verlengt u de 
tiewraps. Hoe? Door ze aan elkaar 
vast te maken.   
 

2. Houd de houder op de juiste hoogte 
tegen de paal. 
 
 
 

3. Maak de tiewrap aan de bovenkant 
ter hoogte van de grijze dop vast. 
 
 
 

4. Trek de tiewrap strak aan.  
En knip het uitstekende deel op  
1 centimeter af. 
 
 
 

5. Doe hetzelfde aan de onderkant 
van de houder.

2.  De buisjes in de houder plaatsen

1. Neem de buisjes en het invulformu-
lier uit de envelop.  
Verwijder de noppenfolie. 
 
 
 
 

2. Controleer het nummer op de buisjes 
met het nummer op het invulformu-
lier en verwijder de gele dopjes. 
 
 

3. Plaats de buisjes in de houder. 
 
 
 
 

4. Noteer datum en tijdstip  
op het invulformulier. 
 

5. Bewaar het invulformulier en  
de gele dopjes in de envelop op  
een voor u makkelijk  
terug te vinden plek.


