Gratulujemy zakupu nowej toalety Purolett Twin Heater. Zostałeś właśnie nabywcą
szwedzkiej, prostej w obsłudze, ekologicznej i bezpiecznej toalety spalającej. Będzie Ci
ona sprawiać radość przez długie lata!
Toalety Purolett tworzone są z myślą o ludziach, jak i o środowisku. W Purolett nie uważamy, że
wygoda powinna być ograniczona dostępnością wody i kanalizacji, ani tym ile osób będzie używać
toalety. Dlatego też postanowiliśmy pójść o krok dalej w rozwoju techniki stojącej dotychczas za
toaletami spalającymi. Wraz z podwójnymi pętlami grzewczymi i najbardziej przyjaznymi środowisku
dostępnymi obecnie na rynku wentylatorami, Purolett jest lepszym wyborem dla portfela i środowiska
niż wiele innych alternatyw – i ponadto posiada znacznie większą pojemność. Purolett jest
odpowiednie zarówno dla małych, jak i dużych rodzin, a nawet gdy wielu przyjaciół wpada do Ciebie
z wizytą. W tej instrukcji obsługi zawarte są wszystkie informacje potrzebne do odpowiedniej obsługi
urządzenia.
Zalety Purolett
• Prosta w obsłudze
• Bezpieczna dla dzieci
• Energooszczędna
• Efektywna
• Bezzapachowa
• Z siedzeniem antybakteryjnym
• Posiada podwójne pętle grzewcze
• Minimalnie oddziałowuje na system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dzięki zamkniętemu obiegowi powietrza
• Łatwa w obsłudze
• Zdolna do użytku dla 12-14 osób na dobę
• Z jednoroczną gwarancją
• Z dużym 9-litrowym zbiornikiem na popiół
Opis obsługi urządzenia
• Włącz przełączniki zasilania (trzy przełączniki, czerwony pali się również w wyłączonym urządzeniu) po lewej stronie
• Otwórz pokrywę toalety i włóż do niej jednorazową torbę. Nowa torba powinna być użyta przy każdej wizycie w toalecie.
Kiedy torba znajduje się na właściwym miejscu, toaleta jest gotowa do użytku.
• Zrealizuj swoją potrzebę.
• Po wizycie naciśnij dźwignię spłukiwania. Klapa otwiera się i torba odpadów toaletowych wpada do komory spalającej.
Ponownie spłucz i upewnij się, że cała torba jest opuszczona.
• Obróć minutnik, aby rozpocząć. Teraz rozpoczyna się spalanie: najpierw ciecz się zagotowuje, a następnie reszta odpadów
jest spalana.
• Zalecany czas spalania wynosi 55 minut (start), ale jeśli właśnie się wysikałeś, w zupełności wystarczy 35 minut.
• Można ponownie używać toalety w trakcie spalania. Wystarczy dodać 20 minut do obecnego czasu spalania na minutniku
przy każdej kolejnej wizycie. Po czterech wizytach toaleta musi się jednak schłodzić. Będziesz wiedział o tym kiedy toaleta
jest schłodzona, gdy wentylator zatrzyma się.
• Czerwony znak po MAX powinien zostać użyty tylko wtedy, gdy jedna z pętli grzewczych jest zniszczona. Następnie czas
spalania należy podwoić do momentu zainstalowania nowej pętli grzewczej.

Porada! Możesz samodzielnie nauczyć się ile czasu zajmuje spalanie. Spróbuj przestawić
minutnik na różne okresy czasu i sprawdź czy odpady toaletowe zostały całkowicie spalone.

MADE IN SWEDEN

Jak działa toaleta spalająca Purolett Twin Heater
Włączamy poprzez naciśnięcie wszystkich trzech przycisków zasilania po lewej stronie.
Otwieramy pokrywę toalety, wkładamy torbę na odpady toaletowe do której załatwiamy swoje potrzeby,
naciskamy dźwignię spłukiwania i wszystko trafia do komory spalającej. Możemy włączyć proces spalania w
trakcie wykonywania potrzeby; wtedy torebka zostaje wessana jeszcze łatwiej.
Włączamy spalanie poprzez przekręcenie minutnika na start. Wtedy rozpoczyna się spalanie i ciecz zagotowuje
się, a gdy już całkowicie wyparowuje, pozostałości zostają spalone i pozostawiają odrobinę popiołu. Po miesiącu
użytkowania Purolett przez całą rodzinę, ilość popiołu powinna wynosić mniej więcej tyle, ile mieści kubek kawy.

Wentylator pozostaje włączony aż do momentu kompletnego ochłodzenia urządzenia.
Oczywiście można dalej używać toalety w trakcie uruchomionego procesu spalania aż do czterech razy; po tym czasie toaleta
powinna się ochłodzić.
Możesz samodzielnie nauczyć się ile czasu zajmuje spalanie poprzez próby ustawienia różnego czasu i sprawdzania czy
odpady zostają spalone. Jeśli na koniec spalania pozostaje jedynie uryna, można nie ustawiać dłuższego czasu spalania, lecz
pozostawić urynę i papier, które zostaną spalone przy następnym użytku toalety.

Instalacja
Możesz wywiercić dziury na wlot i wylot powietrza.
Dolna dziura z tyłu WLOT POWIETRZA, Środek dziury 16,5 cm od podłogi.
Górna dziura z tyłu WYLOT POWIETRZA, Środek dziury 39,5 cm od podłogi.
Wiercić należy wiertarką o głowicy 111mm.
Należy wywiercić dziurę 8mm na dnie pod kątem 90 stopni, zakręt najbliższy toalety.
UWAGA! Żadne siatki nie mogą być zakładane na wlocie ani wylocie powietrza.

Potrzebujesz dodatkowo następujących materiałów:
• 110 mm szare rury odpływowe. Użyj maksymalnie 4 sztuk ze zgięciem 45 stopni lub 2 sztuk ze
zgięciem 90 stopni
• Proste rury, maksymalnie 10 metrów. W przypadku użycia wszystkich zgiętych rur, maksymalnie 6,5
metra.
• Uchwyt ścienny.
Potrzebujesz następujących narzędzi:
• Wiertarka.
• Piła walcowa, 111 mm, do wykonywania otworów w rurach wylotowych i nawiewnych.
• Długie wiertło do wykonywania otworów przez ścianę.
• Piła i nóż.
• Calówka.
• Marker.
• Tarnik i/lub pilnik.
• Poziomica.
• Wkrętarka.
• Dłuto.
• Młotek.

Biała plastikowa podkładka / uszczenianie
wycieku powietrza
Nie dotyczy osób z ochroną przed
niekorzystną konwekcją
To ostatni moment Twojej instalacji przed włączeniem toalety. Zdejmij plastik ochronny z
dwustronnej taśmy.
Nawlecz taśmę na wlocie powietrza taśmą kierowaną w stronę pomieszczenia.
Ustaw toaletę na miejsce i upewnij się, że rura wlotowa i wylotowa znajdują się we właściwej

pozycji.
Przyciśnij teraz biały plastikowy pierścień tak, aby się przykleił na tyle toalety, by uszczelnić
wlot powietrza, spójrz na obrazek.

Szczyt komina
PUROLETT

Montaż jak na powyższym obrazku, tak wysoko jak
tylko się da na wylocie powietrza.
Jeśli nie jest zamontowany jak na obrazku, toaleta
będzie przegrzana.
Nie wolno zakładać żadnych siatek na szczyt komina,
ani na wlot powietrza.

Wentylator nie włącza się
Sprawdź czy toaleta Purolett jest podłączona do prądu
Wyłącznik różnicowoprądowy wyłącza się (toaleta musi posiadać różnicówkę)

Wyłącz jedną z pętli grzewczych. Spróbuj ponownie.
Jeśli sytuacja powtarza się, włącz pętlę grzewczą, którą przed chwilą wyłączałeś i wyłącz
drugą, po czym spróbuj ponownie.
Może to być spowodowane wilgocią w pętli grzewczej, co w wielu przypadkach można
rozwiązać, uruchamiając toaletę z pracującą pętlą grzewczą przez 30 minut z pustym
nocnikiem.
Po ostygnięciu spróbuj ponownie włączyć przerwaną pętlę i sprawdź, czy wyłącznik
różnicowoprądowy ponownie się wyłącza.
Jeśli tak się dzieje, musisz wymienić zepsutą pętlę, lecz do tego czasu używaj toalety Purolett
z jedną działającą pętlą.
Teraz, z działającą jedną pętlą grzewczą, musisz podwoić czas spalania.
Temperatura nie rośnie.
Sprawdź, czy nie zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Znajduje się ono z tyłu za białą plastikową podkładką, zdejmij podkładkę.
Naciśnij przycisk po wewnętrznej stronie. W ten sposób zresetujesz zabezpieczenie.
Usłyszysz kliknięcie kiedy zostanie ono uruchomione.
Jeśli zabezpieczenie znowu się uruchomi, sprawdź czy rury wlotowe i wylotowe są wolne i
niezatkane.
Upewnij się, że żadne torebki z nieczystościami nie znajdują się wokół prostokątnego otworu
w górnej części komory spalania. Jeśli torba nie spadnie prawidłowo, papier może utknąć i
spowodować przegrzanie.
Wentylator nie wyłącza się od razu po zakończeniu procesu spalania, lecz działa około 35
minut po tym jak minutnik wskaże zero.
Następnie należy go włączyć przy wyłączonym elemencie: dwa białe przełączniki z boku w
pozycji wyłączonej. Uruchom licznik na około 35 minut.
Skontaktuj się ze sprzedawcą toalety Purolett, aby ją naprawić.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz: www.purolett.se
Albo zadzwoń: 087920128

