
NAVOD K POUZITI A INSTRUKCE K INSTALACI
MullToa' separeÍá Model 40

Kompostovací toaleta Separera 30 je pohodlná suchá toaleta
pro ty, kteří mají velmivysoké nároky.
Je lehce umístitelná na jakémkoliv místě. Tato toaleta je velmi
hygienická a zcela bez zápachu' K jejich funkci není třeba ani
voda ani napojení na odpad' Jedinou podmínkou je zdroj
elektrického proudu 22o v, resp. k zajištění funkce odsávacího
ventilátoru. Důvtipná konstrukce zabraňuje pohledu na toaletní
odpad. Tekuý odpad výéká speciální hadicí a je moŽno ho
odvádět do trativodu, vsakovacího místa s pískorným filtrem
nebo do zvláštní nádže' Nachází-li se v domě toaletní odvod,
je moŽno odvádět tekutý odpad touto cestou fie vhodné
seznámit se s místními ekologickými nařízeními). Pevný odpad
se hromadí v zásobníku umístěném pod podlahou. Zde tento
pevný odpad dehydruje a po určité době se můŽe pouŽít jako
kompost. Při pouŽití toalety se tekuý odpad (moč) hromadí v
nádrŽce na přední straně a pevný odpad ve vnitřním
zásobníku' Při ''dosednutí" se uvede do chodu odklápěcí
deska, čímŽ se odpad rovnoměrně rozdělí. Ventilátor, kteý je
neustále v chodu, svou funkcí napomáhá k odpařování vlhkosti
a tím k jejímu sniŽování. Žádné zápachy proto neunikají do
místnosti.
Toalety Separera můŽou být umístěny kdekoliv na výápěném
či nevýápěném místě. Je třeba zajistit odvod výparů a
připojení odvodu tekutého odpadu k toaletnímu odpadu nebo
zajistit odvod tekutého odpadu do speciální shromaŽdbvací
nádže. K zajištění chodu ventilátoru je třeba elektrický zdroj
220V.
odvětrání je moŽno vést stropem nebo skrz venkovní stěnu do
výše několika metrů na vnější stranu domu.
Ventilační rouru není třeba izolovat. Ventilátor se zapojí do
zástrčky ve zdi. Ve vlhkém prostředí musí být instalace
provedena napevno odborníkem.
Technický popis :

MullToa SEPARERA 40

Technický popis - sestava :

1' Víčko otvoru kompostéru 11. Průchodka podlahou

TEcHNlcKÉ Úonue
Materiál :

Vnější kryt : recyklovatelný polystyren s leskem
Vnitřní zásobník : recyklovatelný polyeten
Váha: 15 kg

Ventilace : roura - průměr 55 mm, 40 '' / hod
El. přísluš. i í-rychlostní ventilátor' 23oV,í8W
Sptřeba energie : 0,396 kWh/24hod

VLASTNí ÚonŽee
(A) Toaleta nepracuje
* Je elektrické napětí v řídícím modulu ?
* Je pojistka Qistič) v pořádku ?
(B) Toaleta vydává nepříiemný zápach
* odsávací ventilátor pracuje ?
* JsoU spoje odsáVací trubky vzduchotěsné ?
* Je v místnosti toalety dostatečný prŮtok vzduchu ?
(G) V prostoru toalety je hmyz
* Po použití vždy zavírat víko a poklop toalety
* Pokud toto truá použijeme přípravek ve spray
(D) Nepříiemný zápach vně toalety
* Je odsávací trubka dostatečně dlouhá ?
* Může do toalety z okolí pronikat dostatek vzduchu ?

UPozoRNĚNí
MontáŽ a připojení k elektrorozvodné síti smí provádět
pouze pracovník s kvalifikací podle vyhláŠky Čuap
č.50/197BSb.
Dodavatel neručí za škody způsobené nedodĚením
jeho pokynů, nebo obecně platných norem a
předpisů.

VARoVÁNí
JE pŘísttĚ zAKÁzÁNo DÁVAT Do ToALETY
HoŘící pŘeouĚw {cIGARETY, ZÁPALKY, ATD.),
JAKoŽ l KUcHYŇsrcÍoopno
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2' Vrchní část
3. Toaletní sedátko
4. Průtok vzduchu
5. Záklopka

12. Padací roura
13. Kompostér
'14. Přívod elektřiny
15. Vnitřní zásobnÍk s otvorem

6. NádrŽka tekutého odpadu 16. Nylonové klipsy
7. Hadice odvodu moči 'l7. Ventilátor
8. Spodní část 18' DÉák toaleý na stěnu
9. Připojení hadice moči 19. Poklička

10. Pevná část
Sestava včetně příslušenství :
Toaleta - zákl. část
Ventil. roura 50 cm, padací roura
Spodní zásobnílď kompostovací zásobník
Hadice A32mm,l= 2 m
DrŽák,sada vrutů, hadice a32 mm,2 m atd.
Special Mull - startér, 30 litrů
odpadní pytle

1 kus
1 kus
1/1kus
1 kus
1 kus
1 kus
10 kusů

ZARUKA
Na uvedený výrobek se spotřebiteli poskytuje záruka

24, slovy dvacetčýřÍ měsícit ode dne prodeje.
Datum prodeje :

Typ toalety:

Razítko a podpis prodejce :

Záruění a pozá.ručni servis zaiišt'uie :

ELIA Elektro s.r.o., Cs. armády 16, 160 00 Praha 6
tel./ fax : ++42A 2 311 97 52; e-mail :



POKYNY PRO INSTALACI
Toaleta můŽe být umístěna v jakékoli vytápěné, nebo
nevytápěné místnosti. Je nutno zabezpečit moŽnost
vývodu ventilace' připojení elektřiny 220, resp. 12 V a
přísun vzduchu pro moŽnost ventilace'

1. lnstalace :

UloŽte toaletu na místo a zdvihněte
vrchní díl. Toaletu lze připevnit připevně-
ním ke stěně přes dřevo (obr')
odvrtáním jednoho ze dvou naznačených
otvorů, lze změnit výstup odvodu moči na
zadníl spodní vývod. označte si otvory
pro montáŽ odvětránía odvodu moči.
Pro připevnění toalety na místo, pouŽijte
správné hmoŽdinky a vruty ( ze sady ),
dle povahy zdil podlahy.

2. Ventilace :

Ventilace můŽe být vedena stropem nebo vnější zdí.
Konec ventilační trubice opatřete krytem proti drobnému
hmyzu. Připojení lze provést standardní trubkou 50 mm.
V případě dlouhého vedení doporučujeme vývod
z toalety zredukovat na 75 mm.

3. odvod moči :
V případě' Že močov,ý odvod je
připojen na odpad, je nutno
zabezpečit, aby odvod byl přímo
bez moŽnosti usazenÍ a zpětného
přítoku odpadu z umyvadla'

lnfiltrace :

Vyfuorte přiměřenou jámu cca
0,5 m a vyplňte ji pískem. Na
dno této jámy vloŽte odvod
moči. Však by měl mít vrstvu
kamení nebo vhodný štěrk u
vyÚstění konce odvodní
hadice, a hadice by měla mít
stabilní spád z toalety. Je
nutno, aby tento odvod vedl
bez moŽnosti usazenÍ a
nezamrzl v zimě (izolace
odvodní hadice).

Existují dvě alternativy pro vývod hadice z toalety. Jedna
je skz podlahu (7a), nebo zezadu toalety skz zeď (7b).

+

Zásobník : MůŽe být umístěn
mimo dům, vŽdy pod úrovní
usazenÍ toalety. Není potřeba
utěsňovat odvod, protoŽe
veŠkeré pachy jsou odvedeny
odvětráním mimo budovu.
Připojením k ejektortanku a
napojením na tlakovou vodu
můŽete zalévat trávník, stromy.
Ejektortank automaticky
smíchá vodu s močí (8:1).
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Kompostování : Tento model má zásobník pod podlahou.
Pro zlepšení íunkce toalety je dodáván v základním balení 1
kus SPECIAL MULL pro zahájeni kompostování jiŽ při provozu.
Na začátku dejte cca 5 l tohoto substrátu na dno kontejneru/
pytle' Po naplnění Ta objemu zásobníku, jej vyjměte a odpad
přesuňte do kompostovacího kontejneru z příslušenství.
Umístěte tento kontejner na zahradu. Víko neuzavírejte těsně,
ale nechte lehce proudit vzduch. Přidejte trochu suché hlÍny do
kontejneru a nechte cca 6 měsíců' Poté tento kompost můŽete
pouŽít jako hnojivo'
Elektrické připojení : Elektrické připojenÍ je moŽné na 12Y,
resp. 220V ( adaptér ). Pokud je toaleta umístěna na vlhkém
místě, tak zapojení svěřte odborným pracovníkům.

Zapněte toaletu, zkontrolujte funkci větráku, zkontrolujte
správné vedení odvětrání' Zkuste, zda se při spláchnutí
disk pootočí. Toaleta je připravena k pouŽití.

PoKYNY PRo PoUŽTí

pŘt pouŽITÍ ToALETY VŽDY sEĎTE !

Moč se má dostat do nádobky v přední části toalety a
tuhý odpad a papír do vnitřní nádoby. PouŽívejte jemný
toaletní papír a tento pouŽívejte ekonomicky, aby se
nádoba nezaplňovala zbytečně rychle.
Po použití nalijte malé mnoŽstvívody do nádrŽky
Y přední části, aby se soli obsaŽené v moči odplavily.
Cištění:
Na povrch toalety pouŽívejte vodu a jemné mýdlové
čistící prostředky. Při vyjmutí plného zásobníku je
vhodné vyčistit i vnitřní mříŽku na vstupu odvětrání.

POZOR !

Je přísně zakázáno házet hořícÍ nebo
ící předmětv do toaIetv !
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