Broyeurexpert informatie broyeur-units / fecaliën vermalers
1. Algemeen
Dit apparaat is geproduceerd volgens kwaliteitsnormen ISO 9001, ISO 14001.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of
ervaring. Uitzondering hierop vormen zij die onder toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor
gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
De fecaliënvermaler levert prestaties mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften worden
opgevolgd. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende
kennis of ervaring. Uitzondering hierop vormen zij die onder toezicht staan van een voor hun
veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen
ontvingen voor gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te
worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Toepassing mogelijkheden
Dit apparaat is een compacte vermaler/ vuilwaterpomp ontworpen voor de afvoer van vuil water
afkomstig uit een WC met horizontale afvoerleiding, een douche*, een bidet*, een wastafel*. , een
fonteintje* (*: Afhankelijk van het model). Dit apparaat voldoet aan de Europese Norm (EN) 12050-3
en aan de Europese normen betreffende elektrische veiligheid en elektromagnetische
compatibiliteit.
Installatie
De Sanibroyeur dient in dezelfde ruimte aangesloten te worden als de WC en de andere sanitaire
toestellen. Voor inspectie en onderhoud dient het apparaat toegankelijk en bereikbaar te zijn. De
installatie en het gebruik van dit apparaat dienen te voldoen aan de Europese installatienorm
EN12056-4 en de plaatselijk geldende eisen.
Teneinde de laatste technische vernieuwingen op gebied van geluid te optimaliseren, is het
belangrijk: - de WC zodanig te installeren dat deze de wanden van het vertrek niet raakt - de WC op
een volmaakt vlakke vloer te plaatsen, zodat de goede werking van de isolatiematjes niet verhinderd
wordt. - de afvoerleidingen goed bevestigen en te zorgen dat de afstand tussen de
bevestigingsklemmen niet meer dan één meter bedraagt.
Elektrische installatie
De elektriciteit dient pas aangesloten te worden nadat alle wateraansluitingen zijn bevestigd.
De elektrische installatie moet door een erkend vakman worden uitgevoerd
(Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is.
De stroomkring van het apparaat moet geaard worden en beveiligd worden door een zeer
nauwkeurige aardlekschakelaar(30mA). De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden voor de
stroomvoorziening van het apparaat. Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door
de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, om ieder gevaar uit te sluiten.
Normen
Gelieve de bepalingen en normen van het betreffende land in acht te nemen betreffende de zones
van een badkamer.
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In bedrijfstelling
Wanneer alle hydraulische en elektrische aansluitingen geïnstalleerd zijn, dient u een paar keer door
te spoelen. De verbinding dient waterdicht te zijn. Controleer of de aansluitingen van de sanitaire
apparaten waterdicht zijn: WC, douche*, bidet*, wastafel* , een fonteintje*. (*: Afhankelijk van het
model).
Onderhoud attentie.
Bij lange afwezigheid moet de hoofdwatertoevoer worden afgesloten en dient de installatie tegen
vorst beveiligd te worden.
Onderhouden en ontkalken
De vermaler en de wc kunnen met ieder de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel worden
onderhouden (geen schuimende wasmiddelen tevens chemische middelen kunnen rubbers laten
uitdrogen / scheuren).
Gebruik regelmatig de speciale ontkalker van SFA Sanibroyeur, die ontworpen is voor het
verwijderen van kalkaanslag en vervuilingen zonder de inwendige onderdelen van uw apparaat te
beschadigen.
Garantie
Wij verlenen 2 jaar garantie, vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het apparaat correct
geïnstalleerd en gebruikt wordt zoals in deze handleiding is aangegeven.
Attentie!!!
Schade aan het toestel kan worden voorkomen door volgende voorwerpen NIET in de WC te werpen:
watten, maandverbanden, tampons, vochtige toiletdoekjes, keukenpapier, condooms maar ook
harde voorwerpen, metalen en houten of plastic voorwerpen. Ook oplosmiddelen, zuren of andere
chemische middelen kunnen het apparaat aantasten en zullen niet onder de garantie vallen
Sinds 2012 hebben wij Installatie Controle Service deze service is alleen voor onze afnemers .
Stuur of mail uw installatie foto’s door en wij controleren deze binnen 1 werkdag gebruikt daarvoor
onze WhatsApp 0031615003607 Of mail fotocontrole@gmail.com wenst u snellere controle bel dan
na het versturen van de foto’s ( kantooruren)

