SEPARUOJANTIS SAUSASIS TUALETAS
MONTAVIMO, NAUDOJIMO IR
PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Serijos Nr.

Montuotojas

Pagaminimo data

Pardavėjo antspaudas, parašas ir pirkimo data

Turinys
„Biolan“ Sausojo Separuojančio Tualeto sudedamosios dalys................................................................................................................... 2
1. Planavimas ir montavimas..................................................................................................................................................................... 3
1.1 Separuojančio Sausojo Tualeto įmontavimas jam skirtoje vietoje........................................................................................... 3
1.2 Ventiliacijos vamzdžio montavimas......................................................................................................................................... 3
1.3 Skysčio nukreipimas po separacijos........................................................................................................................................ 3
2. „Biolan“ separacijos sausojo tualeto naudojimas ir priežiūra................................................................................................................. 4
2.1 Prieš naudojant........................................................................................................................................................................ 4
2.2 Užpildo naudojimas................................................................................................................................................................. 4
2.3 Naudojimasis tualetu ištisus metus......................................................................................................................................... 4
2.4 Vidinės talpyklos ištuštinimas.................................................................................................................................................. 4
2.5 Skysčio bako ištuštinimas........................................................................................................................................................ 4
2.6 Separacijos Sausojo Tualeto valymas..................................................................................................................................... 4
3. Galinčios kilti problemos......................................................................................................................................................................... 5
3.1 Kvapai ir drėgmė..................................................................................................................................................................... 5
3.2 Vabzdžiai................................................................................................................................................................................. 5
4. Tualeto atliekų kompostavimas.............................................................................................................................................................. 5
5. Skysčio panaudojimas............................................................................................................................................................................ 5
„Biolan“ priedai........................................................................................................................................................................................... 6
Su garantija susiję klausimai...................................................................................................................................................................... 6

„Biolan“ Sausojo Separuojančio Tualeto sudedamosios dalys

Dalys

Dalies pavadinimas

Dalies Nr.

Medžiaga

1

Tualeto bakas

17703010

PE

2

Dangtis

17703020

PE

3

Užpildo konteineris

17703030

PE

4

Užpildo konteinerio dangtis

17703040

PE

5

Vidinė talpykla

18703050

PE

6

Vidinės talpyklos dangtis

18703060

PE

7

Dozatoriaus spyruoklė

21703070

RST

8

Dozatoriaus strypas

21703080

RST

15

9

Strypo tarpiklis

20703090

RST

10

10

Strypo veržlė

20703100

RST

11

Dozatoriaus rankenėlė

18703110

PE

12

Dozatoriaus tvirtinimo varžtas,
3 vnt.

10703120

RST

13

Išleidimo vamzdis

28578001

PE

14

Skysčio piltuvėlis

18703180

PE

15

Dozatoriaus rėmas

18703250

PE

16

Dozatoriaus kaištis

18703260

PE

17

Dozatoriaus paviršius

18703270

PE

18

Kreipiamoji detalė

18703280

PE

19

Lankstus ventiliacijos vamzdis

19704020

PVC + plienas

20

Ventiliacijos vamzdis 750 mm,
2 vnt.

28704030

PE

21

Ventiliacijos vamzdis 600 mm

28704040

PE

22

Vamzdžio laikytuvas

18704050

PE

23

Ratukas

18704060

PE

24

Blokavimo žiedas

20070003

RST

25

Šiluminė sėdynė, šarnyriniai
varžtai, 2 vnt.*

70578500

PE

26

Strypas

21704190

Plienas

27

Ventiliacijos vamzdžio gaubtelis

18710250

PE

11

9

4

7

20

16
12

3

17
25

27703170

Popierius

Kompostas ir Tualeto Užpildas,
40 l

70562100

Pakavimo PE

18
14
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* 25 dalį galima įsigyti daugelyje sodininkystės ir techninės įrangos parduotuvių
pavadinimu „Pehvakka“.
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Bepaveikslėlyje parodytų sudedamųjų dalių prie separacijos sausojo
tualeto pridedama:
Naudojimosi instrukcijos
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„BIOLAN“ SEPARUOJANTIS SAUSASIS TUALETAS
„Biolan“ Separuojantis Sausasis Tualetas montuojamas pastato viduje ant grindų arba atskirame tualeto pastate. Separuojantis Sausasis Tualetas veikia atskiriant kietąsias ir skystąsias atliekas sėdynės dalyje. Tualetui nereikalingas nei
vanduo, nei elektros energija.

1. Planavimas ir montavimas
Parenkant tinkamą vietą „Biolan“ Separuojančiam Sausajam
Tualetui ir jį montuojant būtina palikti pakankamai vietos naudojimuisi juo ir jo priežiūrai. Be to, ventiliacijos vamzdis be jokių
sulinkimų turi būti nuvestas per stogą virš kraigo. Skystį reikia
surinkti uždarame bake vėlesniam panaudojimui arba apdoroti
kartu su kitais pastato nutekamaisiais vandenimis, arba perkelti
į nutekamojo vandens apdorojimo įmonę. Pasirinkdami ir išmatuodami vietą skysčio bakui turėsite atsižvelgti į kiekvieną dieną
iš vieno vartotojo separuojančiame tualete susikaupia 1-1,5 litro
skysčių. Tualeto vietos parinkimas ir jo kietųjų atliekų apdorojimas taip pat turi būti kruopščiai suplanuotas, kad įrenginį būtų
galima lengviau aptarnauti.
Techninės specifikacijos
--------

ilgis 78 cm, plotis 59,4 cm
sėdėjimo aukštis 53 cm
aukštis 85 cm, 98,5 cm iki dozatoriaus rankenėlės
svoris apie 16 kg
vidinė talpykla 28 l, 2 vnt.
išorinis ventiliacijos vamzdžio skersmuo 75 mm
išorinis skysčio išleidimo vamzdžio skersmuo 32 mm

1.1 Separuojančio Sausojo Tualeto įmontavimas jam
skirtoje vietoje
Separuojantį Sausąjį Tualetą pastatykite lygioje vietoje ant grindų. Parenkant vietą įrenginiui reikia atsižvelgti į ventiliacijai reikalingą vietą, skysčių išleidimo sistemą ir įrenginio priežiūrą.
1.2 Ventiliacijos vamzdžio montavimas
Ventiliacijos vamzdis nuvedamas nuo tualeto įrenginio tiesiai virš
stogo kraigo. Sulenkus ventiliacijos vamzdį trukdoma natūraliai
ventiliacijai, dėl to kyla problemų dėl kvapo. Ventiliacijos vamzdis
prijungiamas taip, kaip parodyta 2 psl. pateikiamoje sudedamųjų
dalių iliustracijoje, o išvedimas per stogą sandarinamas naudojant
stogams skirtą sandariklį. Prireikus ventiliacijos vamzdį galima
pratęsti naudojant 75 mm skersmens nutekamąjį vamzdį.

Tualete kanalizacijos vamzdžio nėra. Jei skystis nukreipiamas į
baką, žarna turi būti nutiesta iki pat apačios. Tokiu atveju skysčio paviršius bako nuotekas užlaiko žarnoje. Tokiu būdu oras
negalės pratekėti iš skysčio bako atgal į tualetą. Jei skystis
nukreipiamas į kanalizacijos sistemą, tuomet planuojant reikia
atkreipti dėmesį į kanalizacijos sistemos ir tualeto ventiliaciją.
Montavimo pavyzdžio iliustracija
ši iliustracija pateikiama tik kaip pavyzdys

Sudėtingose instaliacijose arba jei tualetas pakeliamas į gyvenamąsias patalpas, rekomenduojama, kad ventiliacija būtų užtikrinta
naudojant atskirą „Biolan Exhaust“ ventiliatorių arba „Biolan Wind“
ventiliatorių. Išleidimo ventiliatorius yra pasirenkamas atskirai ir, prireikus jį taip pat galima modifikuoti (papildomos įrangos žr. 6 psl.).
Lankstų ventiliacijos vamzdį (19 dalis) lengviausia montuoti
tuomet, kai jis šiltas, įtempimui naudojant atsuktuvą. Prireikus
paviršius galima padaryti slidžius naudojant, pvz., indų plovimo skystį.
1.3 Skysčio nukreipimas po separacijos
Po separacijos skystis nukreipiamas iš tualeto į skysčio baką
arba nutekamojo vandens išleidimo sistemą. Montuojant reikia
palikti reikiamą nuolydį, kad skystis laisvai galėtų nutekėti iki pat
kanalizacijos vamzdžio. Priklausomai nuo montavimo vietos,
išvedimas gali būti padaromas kaip kolektorius arba kaip vamzdis, išvedamas per sieną ar grindis. Tualeto įrenginio skysčio
išleidimo žarnos skersmuo yra 32 mm. Kolektoriaus vamzdžio
dalys arba 32 mm skersmens žarna yra tinkama skysčiui išleisti.
Ties vamzdžio ar žarnos sujungimo vieta rekomenduojama naudoti jungiamąją movą.
							-3- 					BIOLAN OY

2. „Biolan“ Separacijos Sausojo Tualeto naudojimas ir priežiūra
Separacijos sausasis tualetas turi būti naudojamas ir prižiūrimas
pagal pateikiamas instrukcijas. Tokiu būdu naudotis tualetu ir
jį prižiūrėti bus maloniau. Skystųjų ir kietųjų atliekų separacijai
reikia, kad Separacijos Sausasis Tualetas visuomet būtų sėdimoje padėtyje. Pirmaisiais kartais naudodamiesi tualetu vartotojai turėtų patikrinti, ar jiems tinka sėdėjimo atstumas ir pobūdis.
Svečius taip pat reikėtų apmokyti, kaip naudotis tualetu.

Vidines talpyklas dėdami atgal patikrinkite, ar talpykla, kuri bus
naudojama, yra teisingai nustatyta separacijos dubens atžvilgiu.
Talpyklos apačioje įpilkite kelių centimetrų storio „Biolan“ Komposto ir Tualeto Užpildo sluoksnį.

Separacijos Sausasis Tualetas yra kompostavimui skirtas tualetas, taip pat naudojantis tualetinį popierių. Į tualetą nemeskite
nieko, kas galėtų trukdyti tualeto atliekų apdorojimui, pavyzdžiui:

2.5 Skysčio bako ištuštinimas

•
•
•
•

siuškšlių, higieninių įklotų;
cheminių medžiagų, kalkių;
detergentų, skalbimo vandens
pelenų, cigarečių nuorūkų

2.1 Prieš naudojant
Toliausios vidinės talpyklos (5 dalis) apačioje įpilkite kelių centimetrų storio „Biolan“ Komposto ir Tualeto Užpildo sluoksnį.
Užpildo konteinerį (3 dalis) pripildykite užpildo.
2.2 Užpildo naudojimas
Užpildo dozatorius yra užpildo konteineryje tualeto gale. Jis
naudojamas nuspaudžiant dozatoriaus rankenėlę. Užpildo nereikia įpilti kiekvieną kartą naudojantis tualetu; pakanka jo įpilti
pasituštinus.
Būtina naudoti tinkamą užpildą, kad tualetas tinkamai veiktų.
Kaip pakratus rekomenduojame naudoti „Biolan“ Kompostą ir
Tualeto Užpildą. Kompostas ir Tualeto Užpildas efektyviai absorbuoja kvapus, o tualeto kompostas išlieka purus.
2.3 Naudojimasis tualetu ištisus metus
Šiltoje vietoje įmontuotu tualetu galima naudotis ištisus metus.
Tam reikia atsižvelgti į ventiliacijos ir skysčio išleidimo sistemų
šiluminę izoliaciją šaltose patalpose.
Šaltoje vietoje įmontuotas tualetas žiemos metu gali užšalti.
Tualeto įrenginys yra pagamintas iš neužšąlančio polietileno,
taigi šaldymas jo nesugadina. Žiemos metu šaltoje vietoje įmontuotu tualetu galima naudotis retkarčiais. Jei kanistre prisirenka
skysčio, jį būtina ištuštinti rudenį, kad tualetas nebūtų sugadintas dėl užšalusio skysčio. Jei užpildas konteineryje yra drėgnas,
žiemos metu jis gali užšalti. Taigi, užpildo dozatorius neveiks ir
medžiagą reikės pilti rankiniu būdu.
2.4 Vidinės talpyklos ištuštinimas
Separacijos sausojo tualeto bako viduje yra dvi atskiros vidinės
talpyklos. Vienu metu naudojama tik viena iš jų. Prisipildžius
vienai talpyklai, ji perkeliama į įrenginio galą ir naudojama kita
talpykla. Prireikus, atliekų paviršių galima sulyginti naudojant,
pavyzdžiui, pagalį. Vidinių talpyklų dangčiai naudojami tuomet,
kai talpyklos transportuojamos ištuštinimui. Kai įrenginys nenaudojamas, dangtį reikia palikti atidarytą. Prisipildžius abiems
tualeto talpykloms, talpyklą, kuri prisipildė pirmoji, ištuštinkite į
kompostą.
Norėdami ištuštinti, ventiliacijos vamzdį (21 dalis) atjunkite nuo
tualeto viršutinės dalies. Viršutinę tualeto dalį pasukite į šoną
arba nukelkite, kad galėtumėte iškelti vidines talpyklas. Tuštinant vidines talpyklas jų plauti nebūtina.

BIOLAN OY
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Instrukcijų apie kietųjų medžiagų iš Separacijos Sausojo Tualeto
kompostavimą ieškokite 5 psl.

Prireikus ištuštinkite skysčio baką. Tuštinimo intervalai nustatomi pagal skysčio bako dydį ir pagal tai, kaip dažnai naudojamasi
tualetu. Iš vieno žmogaus per parą susikaupia 1-1,5 litro skysčių.
Maistingųjų medžiagų, ypač azoto, praturtintas skystis gali
būti naudojamas kaip trąšos darže ir sode. Nors šlapimas yra
sterilus, rekomenduojama jį maždaug metus laikyti sandariai,
tik tuomet naudoti darže. Nedidelį kiekį nepraskiesto skysčio
galima naudoti kaip azoto šaltinį daržo kompostui ir separuotų
tualeto atliekų kompostui. Pasirinktinai skystį galima nuvežti į
nutekamojo vandens apdirbimo fabriką. Daugiau apie šlapimo
panaudojimą žr. 5 psl.
2.6 Separacijos sausojo tualeto valymas
Separacijos sausąjį tualetą prireikus reikia išplauti ir išvalyti.
Valymui galima naudoti bet kokias įprastas buitines valymo medžiagas. Tualetą galima išmontuoti, kad jį būtų galima tinkamai
išvalyti. Skysčio rezervuarą sėdynės žiede, skysčio piltuvėlį (14
dalis) ir išimamą vamzdį (13 dalis) išplaukite šiltu vandeniu ir
švelniu detergentu arba kristalizuotu natriu bent kartą per metus
ir pašalinkite susiformavusias šlapimo nuosėdas.

3. Galinčios kilti problemos
3.1 Kvapai ir drėgmė
Separacijos sausajame tualete nekyla problemų dėl kvapo, jei
jis tinkamai montuojamas ir naudojamas. Iškilus problemų dėl
kvapo patikrinkite:
-- ar tualeto bako (1 dalis) apačioje nėra skysčio. Jei skysčio
yra, patikrinkite, ar nuimamos žarnos sujungimas sandarus ir
išplaukite baką, kad pašalintumėte kvapą. Patikrinkite, ar vidinė
talpykla yra teisingai pastatyta separacijos dubenį apvado atžvilgiu.
-- ar ventiliacijos vamzdis nuo tualeto įrenginio iki stogo yra
tiesus ir išsikiša virš stogo kraigo. Jei ventiliacijos vamzdis nėra
tiesus arba neišsikiša virš stogo kraigo, reikėtų pakoreguoti
sumontavimą arba pagerinti ventiliaciją įrengiant atskirą „Biolan
Exhaust“ ventiliatorių arba „Biolan Wind“ ventiliatorių (žr. 6 psl.).

-- ar žarnos ir kanistro sujungimas yra sandarus. Jei oras gali
tekėti tarp skysčio žarnos ir gaubtelio, oro tėkmė gali cirkuliuoti
iš kanistro rezervuaro kryptimi, sukeldama blogą kvapą.
-- ar atliekos vidinėse talpyklose visuomet padengto „Biolan“
Kompostu ir Tualeto Užpildu.
3.2 Vabzdžiai
Vabzdžių separacijos sausajame tualete paprastai nebūna.
Tačiau jeigu, pavyzdžiui, tualete atsiranda musių, ištuštinkite abi
talpyklas į kompostą ir išplaukite jas. Jei norite atsikratyti skraidančių vabzdžių tualete, naudokite piretrino pagrindu pagamintą
purškalą. Tuo pačiu patikrinkite:
-- ar atliekos vidinėse talpyklose visuomet padengto „Biolan“
Kompostu ir Tualeto Užpildu.

-- ar iki skysčio kanistro nuvesta žarna ištiesta iki kanistro apačios. Taip kanistre esančio skysčio paviršius žarnoje suformuoja
drenažo kamštį, kuris neleidžia orui iš kanistro tekėti link skysčio
rezervuaro.

4. Tualeto atliekų kompostavimas
-- ar ventiliacijos vamzdis nuo tualeto įrenginio iki stogo yra
tiesus ir išsikiša virš stogo kraigo. Jei ventiliacijos vamzdis nėra
tiesus arba neišsikiša virš stogo kraigo, reikėtų pakoreguoti
sumontavimą arba pagerinti ventiliaciją įrengiant atskirą „Biolan
Exhaust“ ventiliatorių arba „Biolan Wind“ ventiliatorių (žr. 6 psl.).
Iš Separacijos Sausojo Tualeto ištuštintas atliekas visada reikia
kompostuoti, tik tuomet jas galima panaudoti. Tualeto atliekas
galima kompostuoti kartu su daržo ir buitinėmis atliekomis.
Kompostuodami laikykitės vietinių reglamentų dėl atliekų tvarkymo ir laikykitės pakankamo saugaus atstumo nuo kaimynų,
šulinių ir vandens telkinių.
Kompostavimo vietą įrenkite taip, kad iš komposto į dirvožemį nepratekėtų joks skystis. „Biolan Daržo“ Komposteris arba
„Biolan Akmuo“ Komposteris (6 psl.) puikiai tinka šiam tikslui.
Higienos sumetimais tualeto atliekas būtina kompostuoti bent
kartą per metus prieš jas naudojant valgomiesiems augalams.
Atliekas draudžiama užkasti po žeme.

Esant aerobinėms sąlygoms komposte esantys mikroorganizmai suskaido organines medžiagas. Kompostavimo procesui
tęsiantis 1-3 metus gaunama kompostinė žemė. Norint užtikrinti,
kad kompostavimas yra pakankamas, reikia rūpintis mikroorganizmų gyvenimo sąlygomis. Pagrindiniai reikalavimai kompostui
yra deguonis, drėgmė ir maistingosios medžiagos.
Komposto mikroorganizmai gyvena vandenyje, taigi kompostas
turi būti pakankamai drėgnas. Kietosios atliekos iš separacijos
sausojo tualeto yra pakankamai sausos ir jose nėra tiek azoto,
kiek randama sausajame tualete, kur šlapimas ir kietosios atliekos šalinamos į tą patį baką. Taigi, kompostą reikia sudrėkinti
vandeniu arba atskirti šlapimą, kuris yra geras papildomo azoto
šaltinis komposte.
Norint užtikrinti, kad komposte pakankam oro, sluoksniuose
tarp atliekų naudojamas stambus užpildas arba kapotos šakos.
Pernelyg sugrūstas ar per šlapias kompostas yra anaerobinis ir
pradeda pūti bei skleisti nemalonų kvapą.

5. Skysčio panaudojimas
Tualetą papildę atliekomis ar kysčiu, kruopščiai uždenkite komposto paviršių užpildu, daržo atliekomis ar durpėmis. Kad visos
komposto sudedamosios dalys būtų tinkamai kompostuojamos,
kompostą apverskite bent kartą per vasarą. Kruopščiai kompostuojamos tualeto atliekos yra puiki medžiaga augalų, krūmų ir
medžių žemei pagerinti.
Separuotą skystį galima panaudoti kaip azoto trąšas arba
praskiesti vandeniu, pavyzdžiui, vejoms, dekoratyviniams
krūmams ir daugiamečiams augalams. Pavasarį kartu su
pagrindinėmis trąšomis jį taip pat galima naudoti daržovių
sklypui, tačiau augimo sezono metu jo negalima pilti ant žalių
daržovių. Rekomenduojamas šlapimo sandėliavimo laikas yra
maždaug vieneri metai prieš naudojimą darže. Šlapimo nepilkite ant augalų rudenį, kad netrukdytumėte daugiamečių augalų
pasiruošimui žiemai.

Saugus skiedimo santykis yra 1:5; tai reiškia, kad vienas litras
praskiedžiamas penkiais litrais vandens. Taip pat galima naudoti
neskiestą šlapimą, tačiau tuomet plotą reikia kruopščiai palaistyti, kad neatsirastų parazitų. Šlapimą geriausia naudoti tuomet,
kai yra debesuota – anksti ryte arba vėlai vakare, kai azoto
garavimas ir su kvapu susijusios problemos yra minimalios.
Virtuvės sode augimo sezono metu galima naudoti 1-1,5 l/m²
nepraskiesto šlapimo.
Skysčiams su maistingomis medžiagomis neturi būti leidžiama patekti į dirvožemį, nes dėl jų atsiranda itin koncentruota
maistingųjų medžiagų apkrova.
Dėl kompostavimo reglamentų pasitarkite su vietiniu patarėju atliekų klausimais. Išsamesnės informacijos apie
kompostavimą ir šlapimo panaudojimą ieškokite interneto
svetainėje adresu www.biolan.fi.
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„Biolan“ priedai
„Biolan“ Kompostas ir Tualeto
Užpildas
„Biolan“ Kompostas ir Tualeto Užpildas –
tai mišinys kompostavimui ir sausiesiems
tualetams. Jis gaminamas iš išdžiovintos,
švarios spygliuočių medžių žievės ir durpių. Kompostas ir tualeto užpildas kompostui suteikia purią struktūrą, užtikrinančią efektyvesnį ir bekvapį kompostavimą.
40 l pakuotė. Gaminio nr. 70562100
„Biolan Pehvakka“
„Pehvakka“ šiluminė sėdynė – tai suomiška
atverčiama šiluminė tualeto sėdynė, pagaminta iš polipropileno plastiko. „Pehvakka“
šiluminę sėdynę galima valyti įprastomis
buitinėmis valymo priemonėmis. Lanksti
putplasčio medžiaga niekuomet neįtrūks ir
nesugers drėgmės.
Gaminio nr. 70578500
HVAC kodas 3663115
„Biolan Wind“ ventiliatorius
„Biolan Wind“ ventiliatorius – tai vėjo varomas
išmetimo ventiliatorius. Jis idealiai tinka sausųjų tualetų ir kitų vietų, kur reikalinga gera
ventiliacija, ventiliacijai pagerinti. Pakanka
švelnaus vėjelio, kad ventiliacija žymiai pagerėtų. Tinka 110 mm ar 75 mm skersmens vamzdžiams.
Gaminio nr. 70572500
HVAC kodas 3663109

„Biolan Exhaust“ ventiliatorius
Šis išmetimo ventiliatorius skirtas sausųjų
tualetų ventiliacijai pagerinti sudėtingose instaliacijose. Ventiliatorių rekomenduojama naudoti ten, kur, pavyzdžiui, oro išleidimo vamzdį
reikia išlenkti, nes tai susilpnina natūralią
ventiliaciją. Ventiliatoriaus jungiamosios movos tvirtinamos tiesiai prie 75 mm skersmens
vamzdžio, taigi jį galima lengvai pritvirtinti prie „Biolan“ atskyrimo
sausojo tualeto oro išleidimo vamzdžio. Ventiliatoriaus galingumą
galima reguliuoti. Ventiliatorius veikia esant 12 V įtampai.
Gaminio nr. 70575400
HVAC kodas 3663110
„Biolan Daržo“
Komposteris
„Biolan Daržo“ Komposteris
yra skirtas daržo ir tualeto atliekoms kompostuoti. Su apačioje
tvirtinamu krepšiu, kurį galima
įsigyti atskirai, jis taip pat tinka
buitinėms atliekoms kompostuoti. Spalva: žalia. Tūris apie
900 litrų. Matmenys: 154 x 92 x 106 cm (p x a x g). Apačioje tvirtinamo krepšio matmenys 154 x 5 x 107 cm (p x a x g).
Gaminio nr. 70572000
„Biolan Akmuo“ Komposteris
„Biolan Akmuo“ Komposteris – tai šiek tiek termiškai izoliuotas
suomiškas komposteris, skirtas daržo, buitinėms ir tualeto atliekoms kompostuoti. Komposteris yra tvirtos konstrukcijos ir nepralaidus vandeniui. Dėl atlenkiamo dangčio jį
lengviau naudoti kasdien. Spalva: raudono granito ir pilko granito. Tūris apie
450 litrų. Svoris 19 kg. Matmenys: 114
x 95 x 95 cm (p x a x g).
Gaminių numeriai:
raudono granito 70573100, pilko
granito 70573200

Su garantija susiję klausimai
„Biolan“ Separacijos Sausajam Tualetui suteikiama vienerių metų garantija.
1. Garantija galioja nuo įsigijimo datos ir apdraudžia nuo galimų medžiagų ir gamybos defektų. Garantija nepadengia jokio netiesioginio apgadinimo.
2. Kompanija „Biolan Oy“ pasilieka teisę nuspręsti dėl sugadintų dalių remonto ar keitimo savo nuožiūra.
3. Ši garantija nepadengia jokių apgadinimų, atsiradusių dėl nerūpestingo naudojimosi įrenginiu, dėl naudojimosi instrukcijų nesilaikymo ar įprasto nusidėvėjimo.

„Biolan Oy“
P.O. Box 2, FI-27501 KAUTTUA
Tel.: +358 2 5491 600
Faks.: +358 2 5491 660
www.biolan.fi
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„Biolan Oy“, 2009 m.
gruodžio mėn.

Su garantija susijusiais klausimais kreipkitės tiesiogiai į „Biolan Oy“.

