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Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet.Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. 
Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold om evnt. trykkfeil. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

TØFFINGEN VARMEPUMPERENS
Rengjøringsmiddel for Luft-luft varmepumper - innedel

Tøffingen varmepumperens gir deg:
• Økt effektivitet    • Økt varmeeffekt    • Økt besparelse

Bruksområde: For rengjøring av de fleste innedeler til luft-luft varmepumper på markedet. Skal ikke brukes på selvrensende  
modeller med Dual Barrier Coating. Tøffingen Varmepumperens bør brukes en eller to ganger i året. 

SLIK BRUKER DU TØFFINGEN VARMEPUMPERENS
1   Før du starter – les hva varmepumpeleverandøren anbefaler med hensyn til rengjøring.
2   Tøffingen varmepumperens brukes kun til rengjøring av innedelens register. Registeret består av 
      en rekke tynne plater (lameller) montert tett inntil hverandre. Registeret beskrives noe forskjellig som 
      f.eks. varmeveksler, batteri, kondensator m.m
3   Skru av varmepumpen, vent 10 min. Ta sikringen, slik at den ikke er strømførende.  
     Isoler Elektriske deler dersom det kreves. Se veiledning for din varmepumpe.
4   Løft opp dekselet og fjern alle løse filtre. (Grovfilter/mikrofilter og støvfilter).  
     Tøffingen varmepumperens skal ikke brukes til å rense filtrene i innedelen!
5   Ta av innedelens beskyttelsesdeksel dersom brukerveiledningen sier dette. 
     OBS! Kontroller at kondensvannslangen er koblet til.
6   Støvsug godt før du sprayer på rens, bruk gjerne en myk børste.  
     Synlig støv kan tette igjen kjølevannslangen.
7   Rist flasken godt, vri dysen så den står mellom OFF og STREAM, slik at det blir en dusj stråle,         
     spray hele innholdet i flasken på selve registeret. Unngå å spraye på tapet. Begynn ovenfra  
     og vær nøye med å spraye hele registeret slik at rensen trenger inn mellom lamellene.  
     La rengjøringsmiddelet virke 10-15 minutter.
8   Skyll sprayflasken godt med vann. Fyll den så med vann og spray over hele registeret.   
     Tørk forsiktig og nøye av overflødig fuktighet, vent 30 minutter før du starter  
     varmepumpen. Tøffingen varmepumperens og skyllevann renner ut via 
     kondensvannsslangen.
9   Vi anbefaler deg å kontakte en autorisert forhandler annenhvert år for en service  
     på varmepumpen.

Innhold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, kationiske overflateaktive stoffer  
(didecyldimetylammoniumklorid 4,6 g/L), parfyme <5%. UTEN FOSFAT

Tøffingen varmepumperens erstatter ikke service av varmepumpe, men den  
bidrar til at du får det mest optimale vedlikeholdet av din varmepumpe i mellomtiden.
Service på varmepumpen utført av autorisert forhandler må du ta hvert 2 til 3 år – det kommer i tillegg til ditt 
vedlikehold.

Forbrukerkontakt:
Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch, tlf: 915 02650


