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VIKTIG INFORMATION 
TILL DIG SOM ÄGARE AV  



Grattis!  
Varmt välkommen som kund till 
Mitsubishi Electric och ägare av 
en Ecodan luft-vattenvärmepump 
eller Geodan bergvärmepump. 
I den här foldern finns viktig information gällande garanti 
och annan bra information om din värmepump. Dels för att 
du ska veta, om du inte redan visste, att du gjort ett bra 
miljöval. Dels för att du på ett enkelt sätt ska kunna ta reda 
på och förstå hur kontroll, display och vår app fungerar.  
Sist men inte minst för att vi vill att du ska känna dig trygg 
och att du gjort ett bra köp. Om du vill veta mer om vilka 
Mitsubishi Electric är, gå in på vår hemsida. Vi hoppas att du 
blir en stolt innehavare av en värmepump som du vill berätta 
för andra om.



Garantin gäller först efter registrering 
För att du ska få ut så mycket som möjligt av 
ditt köp och för att din garanti ska gälla ska du 
registrera din produkt på megaranti.se.

Krav på service efter 3 år
För att 5-årig garanti skall gälla krävs att  
service utförs av auktoriserad återförsäljare efter  
3 år (från 2 år och 10 månader till 3 år och  
3 månader från original fakturadatum) enligt  
Mitsubishi Electrics serviceprotkoll. 
Om service uteblir eller att intyg ej kan uppvisas 
gäller 3-årig garanti. Ägaren av värmepumpen 
ombesörjer och bekostar detta själv.

16 och 18 års trygghet
För att du som kund ska känna dig extra trygg 
med produkten ifrån oss på Mitsubishi Electric, 
har vi utöver vår garanti på 5 år tagit fram en 
trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic 
försäkringsförmedlare. För att ta del av denna är 
det viktigt att du kryssar i rutan gällande detta 
på vår hemsida när du registrerar din garanti. 
Alternativt registrera din produkt hos Arctic på 
arctic.se/me. Trygghetsförsäkringen kommer du 
kunna förnya årsvis ända upp till 16 år för Ecodan 
luft-vattenvärmepump och upp till 18 år  
för Geodan bergvärmepump!
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Spara energi när du inte är hemma
Om du ska resa bort trycker du bara på symbolen
med en resväska, varpå inställningarna anpassas för
att ge maximal energibesparing.

Så rengör du filtret
Första året med din värmepump kan du behöva göra
rent ditt filter två gånger, efter det räcker det om du
rengör filtret en gång om året. Stäng av på displayen
genom att trycka på on/off knappen. Ta av fronten,
filtret finns i botten av tanken (På Geodan finns filtret
bakom luckan längst ner). På varje sida om filtret
finns en kran, båda två ska stängas av. Ta bort filtret
och skölj av det. Sätt sedan tillbaka filtret, öppna
kranarna och sätt tillbaka fronten. Starta därefter  
din värmepump. Vid osäkerhet, kontakta din installatör.

Extra varmvatten vid behov
Ska du ta ett bad när någon t.ex. duschat och du
är osäker om varmvattnet räcker, trycker du på
kransymbolen på displayen eller den trådlösa
fjärrkontrollen, då prioriteras varmvatten tillverkning.
Efter cirka 15–20 min så kommer tanken återigen
vara fylld med varmvatten.

Gör inte av med onödig energi,  
ställ in värmepumpen på sommarläge 
Behåll varmvattnet men stoppa värmeproduktionen till 
hemmet under sommaren. Slipp onödig producering av 
värme under varma sommardagar och spara pengar.  

Steg 1: Tryck på  för att gå in på inställningar.
Steg 2: Tryck sedan på knappen  för att  
stoppa värmeproduktionen.
Steg 3: Symbolen  ska stå i nedre hörnet. Återgå  
sedan till huvudmenyn genom att trycka på returknappen.
Steg 4: Nu ska symbolen  även finnas vid vänsterkant  
i huvudmenyn vilket innebär att din värmepump är 
inställd för att stoppa värmeproduktion.

INSTÄLLINGAR



TILLBEHÖR

Trådlös styrning 
Din Ecodan/Geodan kan utrustas med trådlös
rumsgivare, då kan du enkelt justera temperaturen
för bästa komfort. Den mäter och analyserar rummets
värmebehov och på så sätt reducerar du dina
kostnader.

För mer infomation eller köp kontakta din 
installatör.

MELCloud – WiFi-app
Med MELCloud, en WiFi-app, kan du enkelt
kontrollera din värmepump i realtid. Oavsett om du
är ute på språng eller kopplar av i soffan. Eventuella
fel på anläggningen kommer även att visas i din
display och på maskinen när din anläggning är
uppkopplad mot MELCloud. Du kan även se lokalt
väder på installationsplatsen samt ha tillgång till
användarsupporten.

Så får du igång MELCloud 
Vår WiFi-adapter behövs för att du ska kunna styra
din värmepump via MELCloud. WiFi-adaptern ska ha
kontakt med ditt lokala WiFi och vi rekommenderar
att detta görs av en utbildad installatör samt att man
kontrollerar att anläggningen är kompatibel med
MELCloud innan köp. Den fungerar med smartphones,
surfplattor eller via dator. Applikationen passar märken
som Apple, Samsung, Nokia, Blackberry med flera
samt med webbläsare från Microsoft, Apple, Google
med flera. Läs mer på melcloud.se

För mer infomation eller köp kontakta din 
installatör.
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Vid frågor, support och service av din värmepump kontakta 
din installatör.


