Vi håper
du er

fornøyd
Takk for at du kjøpte varmepumpe fra Scandic Markiser.
Vi i Scandic Markiser er stolte av våre produkter og ønsker at du som kunde skal få det
beste ut av ditt kjøp hos oss. Godt vedlikehold er som kjent en av nøklene til en lang levetid.
Vi gir deg derfor noen enkle tips til hvordan du kan forlenge levetiden på akkurat ditt produkt.
Sikkerhet / forebygging rundt varmepumper:
- All installasjon og service av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.
- Er strømbryteren skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.
- Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget over en lengere periode eller ved lyn/torden.
- Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt
med nærmeste servicesenter.
- Ikke berør viftebladet med hendene eller fingrene under oppvarming.
- Kontroller regelmessig at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting.
- Is på selve utedelen skal ikke fjernes med mekanisk verktøy, da dette kan føre til skade på produktet som ikke
dekker garantien.
Rengjøring og vedlikehold av varmepumper:
Innedel:
- Rengjør filteret regelmessig, helst hver 14. dag.
- Stopp anlegget med fjernkontrollen.
- Ta tak i frontdekselet og løft det forsiktig opp og ta ut de 2 luftfiltrene.
- Støvsug forsiktig eller skyll luftfilteret under rennende vann.
- La filtrene tørke før de settes tilbake i enheten.
- Løft frontdekselet forsiktig opp og slipp det så ned igjen. Trykk lett på dekselet for å låse det på plass igjen.
- Start anlegget igjen med fjernkontrollen.
Utedel:
- Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut.
- Spyl aldri utedelen med vann.
- Dersom det er behov for innvendig rengjøring av utedelen, må du kontakte forhandleren for service.
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