Instrukcja obsługi

SEP 3500 ST & 7000 ST
rewelacyjne technologie
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Przed rozpoczęciem
montażu należy sprawdzić,
czy zestaw zawiera:
• 1 jednostkę/ﬁltr
• 1 dyszę
• 1 rurę wylotową
• 1 biały pierścień uszczelniający
• 1 zestaw testowy/butelka
• 2 Grab Tap
Zestaw międzyprzeglądowy składa
się z:
• plastikowy uchwyt montażowy
+ wkręt
• 2 x karta informacyjna
• 2 x samoprzylepny „Timestrip”.
Poniżej, po lewej stronie znajdują
się instrukcje.

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie
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Umieścić wypust po odwrotnej
stronie oprawy (c) w
przewierconym otworze w
wieku separatora.
Oderwać od timestripa (a) i
przytwierdzić do plastikowej
karty (b) w wykropkowanym
polu.
Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę
w otwory na górnej powierzchni
oprawy.

W celu aktywowania należy
mocno przycisnąć etykietę
timestripa we wskazanym
miejscu.
Po paru minutach pojawi się
czerwona linia wskazująca „czas
w użyciu” do 12 miesięcy. Karta
zastępcza i timestrip są
dostarczane wraz z każdym
zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji
• Prosimy zapewnić równy
spadek rury z punktu
wylotowego do kanalizacji
sanitarnej.
• Nigdy nie należy
odprowadzać kondensatu
do kanalizacji deszczowej
lub do wód
powierzchniowych;
zawsze należy podłączyć
do kanalizacji sanitarnej
lub kanału ściekowego.

Jakość testowania
Filtry należy usunąć zanim
mętność odpadów
przekroczy limit ppm dla
danego regionu.
Jakoś odpadów należy
sprawdzać co tydzień przy
użyciu dołączonego zestawu.

• Należy pamiętać, że do
obowiązków użytkownika
należy sprawdzenie u
lokalnych władz
możliwości usuwania
odpadów na danym
obszarze.
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.

www.sepura-technologies.com
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Zdjąć czerwone wieczko z góry jednostki.
(zachować wieko do użytku podczas odbierania)
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Przymocować długą rurę odpływową jednostki
przykręcając czarny pierścień na gwint.
Upewnić się, że rurka jest przymocowana za pomocą
białego pierścienia uszczelniającego.

>
Umieścić wąż dopływu
kondensatu w jednostce
dyszy...

Umieścić dyszę w otworze, pianką
zwróconą ku górze (tak, jak zostało
to przedstawione)
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Usunąć wieczko tranzytowe rury odpływowej.
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Zatrzasnąć górę rury odpływowej w dwa uchwyty
w celu zabezpieczenia w pozycji pionowej na
przednim panelu.

Odblokować dźwignię zaworu obluzowując wkręt
pod niebieskim ramieniem dźwigni.
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... a wąż odpływu
ścieków na rurę
odpływu.

Wyroby SEP 7000/3500 gotowe

Otworzyć zawór przekręcając niebieską dźwignię
zgodnie z ruchem wskazówek zegara na dole
jednostki.

Dopasować Grab Tap w celu przetestowania na głównej
rurze. Raz w tygodniu należy pobierać próbkę kondensatu
do testów. (proszę zapoznać się ze szczegółami)
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Zmontować i przymocować wskaźnik okresu
żywotności.
Patrz na drugiej stronie

t: +44 (0)1543 379212
e: sales@sepura-technologies.com
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