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Modelis 7011
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TECHNINIAI DUOMENYS 

ĮRENGIMAS

Prie gaminio pridedami toliau nurodyti priedai

Medžiagos
Viršutinė ir apatinė dalis: smūgiams atsparus politenas 
Sėdynė: blizgus polipropilenas 
Vidinis bakas ir dangtis: polipropilenas. 
Visas medžiagas galima panaudoti pakartotinai.

Svoris
9 kg

Matmenys 
Ventiliacijos vamzdžiai Ø 75 mm 
Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis: Ø32 mm

Galima įrengti tiek šildomose, tiek nešildomose patalpose.
Galima naudoti tik plastikinius vamzdžius.
Daugiau informacijos ieškokite www.separett.com.

Naudingi įrankiai
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C

• Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis (alternatyvūs variantai  A, B arba C) turi būti įrengtas nuolaidžiai.
• Nuotekoms šalinti per sienas ir grindis bei ilgais atstumais naudokite vamzdžius. Lauko pusėje rekomenduojama  
 naudoti didesnio skerspjūvio vamzdžius.
• Naudojimas žiemos sąlygomis: Tam, kad viduje nesusidarytų ledas, reikia naudoti 50–75 mm skerspjūvio 
 vamzdžius arba juos izoliuoti.  Esant reikalui turi būti įrengtas šildomasis elementas.
• Norėdami sužinoti, kokios taisyklės galioja jūsų savivaldybėje, kreipkitės į vietos aplinkosaugos tarnybą.

Buitinių nuotekų šalinimas Infiltracija ir surinkimasInfiltracija

Ventiliacija

• Vamzdžiai ir montuojamosios dalys nėra pridedamos prie unitazo.
• Unitazo jungiamojo vamzdžio skerspjūvis – 75 mm.
• Jei nenaudojamas ventiliatorius, rekomenduojama įrengti alternatyvų variantą C su izoliuotu vamzdžiu arba 
 ištraukiamąją angą su gaubtu.  
• Jei naudojamas 12 V ventiliatorius, rekomenduojami alternatyvūs variantai A, B, C arba D (ne ilgesnis kaip 
 keturių (4) metrų ventiliacijos vamzdis ir ne daugiau kaip dvi (2) stačiakampės alkūnės).
• Horizontalūs vamzdžiai turi būti pakankamai nuolaidūs, kad tualete nesikauptų kondensatas.
• Jei ventiliacijos vamzdžiai yra didesnio ilgio, juos reikia izoliuoti. 

Montavimas

• Pirmiausiai sudarykite kanalizacijos ir ventiliacijos vamzdžių išdėstymo planą.
• Jei kanalizacijos ir (arba) ventiliacijos vamzdžiai yra sienose, pažymėkite aukštį ir išgręžkite skyles.
• Pritvirtinkite unitazą prie grindų pateiktais varžtais. 

Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis

Akmenys  
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NAUDOJIMAS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Norėdami sužinoti, kokios taisyklės galioja jūsų savivaldybėje, kreipkitės į vietos aplinkosaugos tarnybą.
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GARANTIJA
Gerbiamieji pirkėjai,
dėkojame, kad pasirinkote „Separett AB“ gaminį.
Jam taikoma 24 mėnesių garantija, apimanti gamybos 
ir medžiagų broką (ji netaikoma darbo broko atveju). 
Garantija taip pat netaikoma įprastinio susidėvėjimo, 
netinkamo naudojimo ar priežiūros bei pažeidimų, 
atsiradusių dėl naudotojo kaltės arba tyčinio gaminio 
sugadinimo atveju. Jei turite klausimų dėl atsarginių 
dalių ar garantijos, kreipkitės į pardavėją arba 
„Separett“ gaminių platintoją – jų sąrašas pateiktas 
svetainėje www.separett.com.
Neišmeskite pirkimo kvito!

Gaminys Modelis Įsigijimo data 

Jei tualete atsiranda vabzdžių
1. Patikrinkite, ar ventiliacijos vamzdyje įrengtas 
tinklelis vabzdžiams sulaikyti. 
2. Ištuštinkite bakelį. Išvalykite unitazą ir bakelį 
naudodami insekticidus. Kelias dienas atlikite šią 
procedūrą pakartotinai.

Jei tualete tvyro nemalonus kvapas
1. Ar įrengtas ventiliacijos vamzdis?
2. Ar ventiliacijos ir šlapimo nuleidžiamųjų vamzdžių 
sujungimo vietos tinkamai užsandarintos silikonu?
3. Ar grindų išleidžiamojoje angoje įrengtas tinkamas 
sifonas?
4. Pasirūpinkite, kad ant ventiliacijos vamzdžio esantis 
apsaugantis tinklelis nuo vabzdžių būtų švarus.

Jei bakas pernelyg greitai užsipildo
1. Taupiau naudokite popierių.
2. Jei šlapimas ir toliau patenka į baką, šis gali greitai 
užsipildyti.

Jei unitazas neveikia

„Separett Weekend“ unitazai gaminami ir išbandomi taip, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma geresnis jų 
funkcionavimas ir patikimumas. Jei vis dėlto iškiltų nesklandumų, prieš kreipdamiesi į bendrovės „Separett AB“ 
specialistus arba jos atstovą patikrinkite toliau nurodytus atvejus. 
Pastaba. Prieš ką nors darydami būtinai atjunkite elektros tiekimą!

Jei iš tualeto sklinda nemalonus kvapas
1. Kvapas iš išvietės. Nemalonus kvapas iš išvietės 
ima sklisti dėl bake esančio šlapimo. Šią problemą 
galima išspręsti atlikus pirmiau aprašytą procedūrą. 
Rekomenduojame naudoti priemonę „Separett Absorb“, 
kuri sugeria skystį ir neutralizuoja kvapus.
2. Kvapas iš nutekamųjų vamzdžių. Jei šlapimo 
nutekamasis vamzdis prijungtas prie buitinių nuotekų 
kanalizacijos, iš jos gali sklisti nemalonus kvapas. 
Sumontuokite sifoną („U“ formos alkūnę).

Jei užsikimšo šlapimo nutekamasis vamzdis
1. Kamščiui pašalinti naudokite specialų valiklį arba 
kanalizacijos valymo spiralę.

Pastaba. Nuosėdų ir kamščių susidarymo tikimybė 
bus mažesnė, jei kiekvieną kartą pasinaudoję unitazu 
praplausite jį puodeliu vandens. Rekomenduojame 
naudoti „Separett Avloppsrens“ sausąjį valiklį – 
biologiškai aktyvias tabletes, kurios dedamos į šlapimo 
rezervuarą. Tabletės suyra ir jose esantys fermentai 
neleidžia šlapimo nuosėdoms kauptis nutekamuosiuose 
vamzdžiuose.



Compostable waste bag
Degradable, (10/roll). Fits all models from 
1998. Item no 1127-

Solid waste bag
(10/roll). Fits all models from 1998.
Item no 1126-

Waterseal urine waste pipe
Ø32-40 mm. NB! Only needs to be fitted if 
an unpleasant odour from the greywater 
system flows up through the toilet and can 
be smelt outdoors. T-pipe (Ø32-40 mm), 
U-band pipe, 2 wall mounts. 
Item no1032-

Bio drain cleaner
Place in the urin basin. The enzymes helps 
clearing the pipe. (5 pieces/package).
Item no 1118-

Spare solid waste container
including lid
Spare solid waste container including lid. 
Torp-Isak, Weekend. Item no 60417.
Villa. Item no 1098-

Absorb
Compostable. Absorbs any moist in the 
solid waste container. (5 pieces of Absorb 
tissues/package). Item no 1060-

Vent pipe, 2 metres
White Ø75 mm
2 metre pipe, 2 wall mounts
Item no 1020-

Vent cowl
Ø75 mm
Item no 1030-

Roof flashing, 
EPDM rubber
Tarred roof/tiled roof.
Art nr 1092-

Joint seal
Small pipe coupling. Ø75-55 mm
Item no 1024-

Large pipe coupling. 
Ø75-110 mm
Item no 1025-

Connector pipe, straight
Ø75 mm
Item no 1023-

Vent grid
Ø75 mm
Item no 1026-

Indoor flashing
for vent pipe
Ø75 mm
Item no 1027-

Connector pipe 90°
Ø75 mm
Item no 1021-

Child seat
Item no 1101-

Ejektortank
13.2 gallons (50 litres)
Connect to an ordinary garden 
½” hose. Minimum water supply  
pressure 2.5 bar (250 kPa). Auto-
matically mixes 1 part urine with 
8 parts water Height: 18 1/4” 
(465 mm) Ø: 18 3/4” (475 mm) 
Item no 1013-

www.separett.com

Accessories
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