Användarmanual
FANN Green Toalettsystem

Vid behov:
• Rengör filtret på inkommande vatten till toaletten/toaletterna.
• Om systemet inte kommer användas under en period
med minusgrader ska:
Toaletten: Vattentillförseln till toaletten ska stängas av.
Lossa slangen från vattenventilanslutningen. Tryck på
spolknappen för att tömma vattnet ur toalettskålen och
tömma vattnet från slangen och ventilen.
Vakuumenheten: Eftersom vakuumenheten inte töms
helt på vatten även om spolning utan vatten sker ska
Jets frostsäkring tillsättas enligt instruktion i produktanvisningen för denna.
Tryckledningen:

Spolning
Tryck en gång på spolknappen för att starta en spolsekvens. Det finns bara en typ av spolsekvens. Tid från tryck
på spolknapp till när spolning sker beror på hur installationen ser ut. Normalfallet är att det tar ca 10-15 sekunder
från knapptryck till spolning sker.
Viktigt!
Extremt snabbt tryck på spolknappen känner systemet inte
av, så tryck i ca 1 sekund vid varje spolning.

Antingen: Värmekabel utvändigt tryckledningen med
skyddsisolering.
Eller: Tillsätt Jets frostsäkring enligt instruktion i
produktanvisningen för denna.
Service
Vart 7e år rekommenderas service av vakuumenheten för
byten av kullager och tätningar.
Reservdelar/Tillbehör:
Art nr

Benämning

Vid installationer med fler än en toalett och spolning sker
samtidigt på toaletterna kommer spolningssekvensen i ena
toaletten invänta tills spolningssekvensen är klar på den
andra toaletten.

1641

WC-stol, Jets M50, Golv

1642

WC-stol, Jets Charm, Vägg

1645

Vakuumpump, Jets, U Flexi, 230V, VTS

1648

Transportficka Jets trycksida, 32 mm

Underhåll

1650

Väggkonsol Jets Charm

Tänk på att inte spola ner annat än vatten, fekalier, toalettpapper eller citronsyra baserade rengöringsmedel i
toaletten. Annat kan skada komponenter och/eller påverka
funktionen.

1651

Monteringsram, pump bakom Jets WC

1654

Pumphus ute, Jets, 80x75x60 cm

1657

Envägs l.ventil trycksida jets 32 mm

1660

Signalkabel 2 m, VTS-WC, Jets

Var 1-4 vecka:

1662

Skarvkabel 2 m, signalkabel/WC, Jets

1663

Skarvkabel 5 m, signalkabel/WC, Jets

1664

Skarvkabel 10 m, signalkabel/WC, Jets

1665

Skarvkabel 20 m,signalkabel/WC, Jets

1667

Signalkabel VTS/vakuumpump, 5 m, Jets

1671

Värmekabel för rör 20 m, 13 W/m,Jets

Använd rengöring Jets toilet clean plus. Eller annan citronsyra baserad rengöringsmedel. Man får inte använda rengöringsmedel som är löddrande då detta skapar luftbubblor
i vakuumenheten så den ej bygger upp något vakuum.
Citronsyran hjälper också till att minska urinstenspåbyggnaden i ledningen.

1672

Monteringstejp värmekabel

Varje år:

1674

Jets Toilet Clean Plus 0,75 L

Häll i 0,2 L Jets Descale Gel i toaletten och spola varannan
kväll i 10 dagar innan ni går och lägger er. Alternativt 0,5 L
Jets Descale Gel/toalett och spola vid längre bortavaro.

1676

Jets Descale gel 5 L

1678

Jets Frostsäkring 4 L

1686

Nivåvippa, Jets, ink kabelförskr.

Driftjournal skall användas varje månad eller oftare vid behov.

Installatör

Kommun

Datum

Antal spolningar

Åtgärd och anmärkning

Signatur

FANN VA-teknik AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar, tillägg
eller borttagande av information utan föregående upplysning.
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