
Gedurende de huurperiode
Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende onderhoudsregels 

op te volgen tijdens de huurperiode:

•   Installaties, leidingwerk en afvoeren dienen vorstvrij 

gehouden te worden;

•   Bij verstoppingen dient u zelf een (lokaal) ontstoppingsbedrijf 

in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening;

•   In de units mag niet geboord of gespijkerd worden;

•   Indien er een lamp of tl-balk stuk gaat dient u deze zelf te 

vervangen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening;

•   De instructies van het onderhoud van de airco vindt u bij 

deze huisregels;

•   U dient het gebouw naar goed gebruik schoon te houden.

Na afloop van de huurperiode
Aan het einde van de huurperiode verzoeken wij u vriendelijk 

om te zorgen voor de volgende zaken:

•   Bezemschoon opleveren van de unit;

•   Graag de boiler(s) aftappen, zie hiervoor de instructies  

bij de boiler;

•   Zorg ervoor dat elektra, gas, waterleiding en riolering zijn 

ontkoppeld;

•   Sanitair graag schoon achterlaten en na afsluiting van het 

water doorspoelen (zodat reservoir leeg is);

•   Alle sleutels dienen achtergelaten te worden in de unit;

•   Vergeet niet zelf uw verzekering en onderhoudscontract  

op te zeggen.

Technisch mankement
Mocht er zich onverhoopt een technisch mankement 

voordoen, anders dan hierboven omschreven, dan  

verzoeken wij u om het serviceformulier in te vullen op  

www.servicemelding.jansnel.com. Dan zullen wij zo  

spoedig mogelijk het probleem voor u oplossen. 

Calamiteiten
In het geval van een calamiteit kunt u ons telefonisch bereiken 

op telefoonnummer: +31 (0)348 47 90 90. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Contact
Jan Snel BV

Willeskop 94, 3417 ME Montfoort

Postbus 200, 3417 ZL Montfoort

Telefoon: +31 (0)348 47 90 90 

E-mail: info@jansnel.com 

Internet: www.jansnel.com

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene 

verkoopvoorwaarden op www.jansnel.com/documentatie.

Huisregels
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Instructiekaart

Onze airco’s en warmtepompen voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnorm. Om het product zo optimaal mogelijk te 

laten functioneren dient de klant om de drie maanden een 

basis onderhoud uit te voeren. Per toestel neemt dit ± 5 

minuten in beslag. Mocht deze reiniging niet uitgevoerd 

worden, dan bestaat de mogelijkheid dat het toestel stilvalt 

in verband met het ingebouwde veiligheidsmechanisme. Op 

deze instructiekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe het 

toestel gereinigd dient te worden om een goed werkend 

toestel te behouden.

 1

Toestel uitschakelen

Schakel het toestel uit en plaats een stevig opstapje 

of trap voor het airco toestel zodoende u met beiden 

handen kunt werken.

2

Toestel openen

Gebruik beide handen en draai de deksel naar u toe. 

Draai nu de deksel naar boven richting 90 graden tot 

dat de deksel vast blijft staan.

3

Deksel vast

Als de deksel vastklikt kunt u het filter losmaken.

4

Filter reinigen

Het filter is eenvoudig schoon te maken onder de 

koude kraan.

5

Toestel sluiten

Plaats de gereinigde filters terug in het apparaat en 

draai de terugslagklep in omgekeerde beweging terug 

tot u een sluit klik voelt of hoort.

6

Toestel aanzetten

Gebruik de afstandsbediening voor het aanzetten van 

de airco.

Onderhoud Aircotoestel



Instructiekaart

Voordat u start met het aftappen van de boilers, graag het sanitair nogmaals doorspelen en schoon achterlaten.

Hierna is het niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van het sanitair.

Unit van het water afsluiten

Allereerst sluit u het water van de unit af. U vindt de 

hoofdaansluiting bij de grote boiler of bij de ingang van de unit. 

Vervolgens draait u de hendel naar beneden toe. Nadat het water 

is afgesloten, kunt u beginnen met het aftappen van de boilers.

2
Kleine boiler aftappen (keuken)

Bij de kleine boiler (keuken) ziet u een linkerkoppeling aan de 

onderzijde van de boiler. Draai de linkerkoppeling (rood) los. 

Zet vervolgens de boilerkraan open tot dat er geen water meer 

uitkomt. Laat de kraan openstaan.

Aftappen van de boilers

1

Grote boiler aftappen (badkamer) 

Bij de grote boiler (badkamer) vindt u onder de boiler twee kranen. 

Draai beide kranen open en laat de kranen leeglopen. De kranen 

kunt u beiden open laten staan. 

Dicht


