
WAARSCHUWING 

▪ De installatie en servicewerkzaamheden moeten voldoen aan de instructies van Sentimo BV en de 
geldende wetgeving en mogen alleen door bevoegde personen worden uitgevoerd. 
▪ Informeer bij uw leverancier van uw Airconditioner of warmtepomp of het gebruik van een 
ombouw voor uw type apparaat is toegestaan.  
▪ Raadpleeg altijd de eerst de handleiding van de Airconditioner of warmtepomp, alvorens de 
ombouw te installeren. 
 

INSTALLATIE  

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE 

▪ Schakel de hoofdschakelaar/ elektrische voeding van de Airco of warmtepomp volledig UIT voordat 

u aan de installatie van de ombouw of servicewerkzaamheden begint. 

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN 

▪ Raak tijdens of net na bedrijf GEEN koelmiddelleidingen of waterleidingen aan. Deze kunnen te 
warm of te koud zijn. Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur te komen. Indien u deze 
toch MOET aanraken, draag dan beschermende handschoenen. 
▪ Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan. 
▪ Vergeet niet dat sommige delen van de elektrische componentenkast van de Airco heel heet zijn. 
▪ Zorg dat u GEEN geleidend deel aanraakt. 
 

WAARSCHUWING 

▪ Draag gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen, veiligheidsbril, 
enz.) wanneer u de ombouw installeert of onderhoudt. 
▪ Voorzie voldoende ruimte rond de ombouw voor onderhoud en luchtcirculatie. 
▪ Controleer of de installatieplaats waarop de ombouw moet komen, bestand is tegen het gewicht 
van de ombouw. 
▪ Zorg ervoor dat de lokale leidingen en aansluitingen van de Airco NIET worden belast. 
▪ Zorg ervoor dat de Airco ombouw NOOIT in contact staat met de Airco zelf. Dit kan trillingen of 
ongewone werkingsgeluiden veroorzaken. 
▪ Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen goed zijn aangedraaid. Zorg ervoor dat het werkgeluid/ 
werktrillingen niet wordt versterkt. 
▪ Zorg ervoor dat de Airco ombouw NOOIT in contact staat met de Airco zelf. Dit kan leiden tot een  
elektrische schok. (aarding) 
▪ Blokkeer GEEN ventilatieopeningen (inlaten/uitlaten) van de ombouw 
▪ Raak de luchtinlaat of de lamellen van de ombouw NIET aan. Deze hebben scherpe randen, dit zou 
letsels kunnen veroorzaken. 
▪ Controleer of de ombouw horizontaal staat. 
 

 

 

 

 

 



GEBRUIK 

WAARSCHUWING 

▪ Zorg ervoor dat jonge kinderen/ instabiele personen NOOIT zonder toezicht in de buurt van de 
ombouw (incl. airco) komen. De airco is een elektrische apparaat, met het risico op een elektrische 
schok.  De ventilatieopeningen van de ombouw bevatten scherpe randen, waaraan men zich kan 
verwonden. 
▪ Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de ombouw. 
▪ Zet NOOIT water bevattende voorwerpen, zoals vazen op de ombouw. Water kan binnendringen en 
elektrische schokken veroorzaken. 
▪ Zit, klim of sta NIET op de ombouw. 
▪ Plaats GEEN voorwerpen onder de ombouw. De condensatie op de airco of de koelmiddelleidingen, 
kunnen druppelend water veroorzaken, waardoor schade kan ontstaan. 
▪ Gebruik de ombouw niet voor het koelen van voorwerpen, voedsel etc. 
▪ Plaats geen voorwerpen in de nabijheid van de ombouw (incl. airco). Deze kunnen storingen, rook 
of brand veroorzaken. 
▪ Maak de ombouw regelmatig schoon met een zachte droge doek. Verwijder insecten, spinnen rag, 
stof etc. van de ombouw. 
▪ Spoel de ombouw NIET af. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.  
▪ Steek GEEN vingers, stangen of andere voorwerpen in de luchtinlaat of uitlaat van de ombouw. De 
airco heeft een ventilator die met hoge snelheid draait, dit zou letsels kunnen veroorzaken.  
▪ Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door kleine dieren als schuilplaats gebruikt 
kan worden. Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook 
of brand veroorzaken. 
 


