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INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING



Innan du börjar installationen av din Flame 8000 läs igenom hela denna 
installation och bruksanvisning då det är viktigt med en

 

Korrekt installation      Användning      Underhåll 

*  Det är mycket viktigt med en korrekt installation både gällande in luft och från luft. 
*  För att den 3 åriga garantin ska gälla måste installationen vara utförd enligt anvisning.
*  Användning och skötsel av din förbränningstoalett är även viktigt så tänk på att 
    använda din toalett på ett korrekt sätt och rengöra den vid behov. 
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 LÄS NOGA OCH TÄNK PÅ FÖLJANDE:

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE 

Vi tackar för att du har valt vår förbränningstoalett Flame 8000.
I den här anvisningen hittar du den information du behöver för 
en korrekt installation, användning, skötsel mm av din nya toalett.  

Hälsningar
Separett Teamet
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1 st Kartong med påsar (500 st)
1 st Vind huv (omonterad)
1 st Barnsits
1 st Borste för rökröret
1 st Mejsel
1 st Mejsel TX25
1 st Installationsmåttskiss
2 st O-ringar

 DETTA MEDFÖLJER DIN FÖRBRÄNNINGSTOALETT FLAME 8000

 TEKNISKA DATA

340 mm
535 mm

635 mm

395 mm

Elutrustning:              240V, 1.8kW 
Elanslutning:           Kabel 1,9m med jordad stickpropp
Energiförbrukning:    0.4-1.7 kW/besök
Vikt:                      30 kg

Material
Överdel: Polystyren 
Underdel: Vitlackad galvaniserad plåt 
Innerdel: Rostfri plåt
Sits: Högglans polypropen
Askbehållare: Syrafast plåt
Samtliga material är återvinningsbara

Dimensioner
Ventilationsrör frånluft: Ø 110 mm
Ventilationsrör längd: Max 6 meter
Böjar: Max 1 x 90° + 2 x 45°
Ventil tilluft: Min Ø160 mm alt Ø 145x145 mm

 INNAN INSTALLATION

1) Sladd
2) Huvudströmbrytare för toaletten
    samt strömbrytare till batteriet. 
3) Återställning av överhettningsskydd   
    (under svart hatt). 
4) Frånluftsstos.
 

Klipp inte av bandet i botten på 
toaletten, det håller batteriet på plats.
Batteriets funktion är att tillse att 
fläkten ger kylning till toaletten även 
om strömmen slutar fungera och att 
displayen lyser vi ett strömavbrott 
 

Användbara verktyg

8 mm

Anslut till jordat 230V uttag som ska ha minst en 10A säkring och gärna en jordfelsbrytare. 
För att skydda toaletten slå av båda strömbrytarna och dra ut kontakten vid åskväder och längre frånvaro.

SWE

112-115 mm

O-ringarna sitter fast på toaletten, använd den o-ring som passar bäst till era ventilationsrör. 
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 INSTALLATION

Utrymmet där toaletten ska placeras: 
Separett Flame är godkänd för installation i badrum, IP Klass 44 och har inget krav på rumstemperatur 
utan fungerar både i kallt och varmt utrymme. Toaletten kan placeras efter eget önskemål och behöver 
inte fästas i vägg eller golv. För att Flame ska fungera måste underlaget vara hårt för att undvika att 
toaletten sjunker ner och täpper till tillflödet av luft i framkant av toaletten. 

Frånluft
Använd endast rör av plast med slät insida och med min. mått Ø110mm. Max 6 meter i total längd. 
Använd max 1x90° och 2x45° böjar. Min mått 300 mm mellan 2 st 45° böjar. 
Vågrätt rör får bara användas rakt bakom toaletten och får max vara 700 mm långt, min mått Ø110 mm. 
Horisontella rör ska dras med tillräcklig lutning för att kondensvatten ska rinna från toaletten till 90° 
böjen där ett 8 mm hål borras i botten för kondensvattnet. Tänk på att böjen på 90° böjen ska vara vänd 
uppåt, då luften på enklaste vis ska gå uppåt. Om 90° böjen byggs in behövs en inspektionslucka, med 
anledning av att man behöver komma åt att inspektera att hålet inte är igensatt av skräp. 
Ventilationsröret ska dras så högt, minst 1 meter ovanför takåsen på huset för att undvika att 
förbränningslukt inte slår ned. Medföljande vindhuv ska användas. 
Ska Separett Flame användas under vintern är det rekommenderat att isolera hela ventilationsröret som 
inte finns i ett isolerat utrymme, för att minska kallraset och att is och kallproppar inte bildas. 
Rekommenderad isolering min 10 mm i tjocklek. 

Inluft
För att försäkra att toaletten får tillräcklig mängd luft är rätt storlek på ventilen viktig, det gäller både 
inne och ute måtten. En rund ventil ska ha ett hål med minst 160 mm i diameter och en fyrkantig ventil 
min 145x145 mm. Ventilen monteras för inkommande luft enbart genom yttervägg och med fördel i 
jämnhöjd med toaletten. Det är viktigt att ventilen alltid är öppen när toalettens fläkt är igång. 
Inga andra ventilationssystem som fläkt eller dyligt får finnas i utrymmet. Att tänka på är att en köksfläkt, 
och-/eller eldstad kan påverka luftbehovet till toaletten, det åtgärdas lätt genom att stänga toalettdörren.

Obs! Felaktigt dragen från-/inluft kan leda till dålig förbränning och andra driftstörnignar på er toalett. 
Så var extra noga och säkerställ att ni har en korrekt installation..

Korrekta installationer av frånluftskanal

SWE 

Tillluftsventil min Ø160 mm
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Kondenshål 
Ø 8 mm alt. 
avtagbart lock
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Garantiåtagandet gäller ej vid nedanstående installationer

Inomhus

Utomhus

Extra fläkt 

Två ventiler Filter i 
ventilen

Luftintag under 
toalett i golv eller 
genom fönster

För många böjarFel sorts vindhuvar

Luftintag i tak, golv 
eller innervägg

Endast 1x90° böj får användas

Spirorör Matta, pall eller 
dylikt framför toaletten
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 MONTERINGSANVISNING VENTILATIONSHUV

 EXEMPEL PÅ FELAKTIGA INSTALLATIONER
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 PROGRAM

För att toaletten ska fungera optimalt är det viktigt att använda rätt programknapp efter varje 
toalettbesök. Följs inte det kommer asklådan snabbt bli full med förkolnad avföring. 
Toaletten är anpassad för en familj på 6 personer som använder den dagligen.  

Flame har tre olika program:

Lilla förbränningsprogrammet =  Gul knapp används vid enbart urin i påsen. 
                      Förångar bort urinen och har en kortare förbränningstid. 

Stora förbränningsprogrammet = Brun knapp används vid fekalier. 
                     Förångar bort urinen och har en längre förbränningstid.

Fläktprogrammet  = Fläktprogrammet har två användningsområden. Fläkten i toaletten kan användas som  
             badrumsfläkt. Om man inte vill köra toalettprogram på natten kan fläkten köras för   
             att garantera att det inte kommer lukt från toaletten. 

             Fläkten stannar inte förrän temperaturen når 100°.          
                                 Det tar ca 60 minuter efter avslutad förbränning

Flame är en förbränningstoalett som fungerar som en ugn som värms upp till ca 550° med hjälp av ett 
värmeelement. Värmeelement blir rödaktigt till färgen och det är helt normalt.
Vätskan förångas och sedan förbränns fekalier och papper. Då Flame är en förbränningstoalett så kommer 
avfallet att brinna upp invändigt i förbrännings kammaren. Uppvärmningstiden, tiden till 550 grader beror 
på hur mycket vätska och avfall man släpper ner i toaletten När toaletten har nått 550 grader startar en 
klocka som mäter tiden för vart program. Se förbränningsschema nedan. 

Alla andra produkter som inte tillhör ett toalettbesök ska inte slängas i toaletten.

SWE 

 Start ca 20°                                   Ca 550°                                                                        Slut ca 100°
                                                        Litet program standard ca 15min + 15 vid behov
                                                        Stort program standard ca 25min + 15 vid behov

 Uppvärmningstid ca 30-60min   Förbränningstid ca 25-60min            Kyltid ca 60min
 Effekt 1800 W                              1800 W                                                  12 W

 FÖRBRÄNNINGSSCHEMA

Förklaring
Flame har tre förbränningssteg. Trycker man tre gånger på någon av program knapparna kommer ett extra 
långt program att starta och vara i drift i minst 60 minuter vid ca 550°. Tiden upp till 550° beror på 
mängden vätska i pottan, omgivningen så som kyla, värme, ventilation mm. 
För att spara energikostnad och miljö har toaletten utvecklats för att vara så snål som möjligt och därmed 
är det bra att komma upp till det tredje förbränningssteget då och då, för en fullständig förbränning. 
Alternativt kan man öka förbränningstiden med +15 minuter som max för det lilla och stora 
förbränningsprogrammet genom att ändra tiden i använda menyn. 
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MENYSYSTEM

Inställning, justering av förbränningstid (+1 - +15min) 
Håll inne urinknappen 5 sek (pip) för att hamna i 
ändringsläge. Stega upp/ner med fekalier resp fläkt 
knappen. För att spara ändring håll inne urin
knappen 5 sek (pip). Texten sparar det som visas i 
displayen. För att återgå utan att spara tryck kort på 
urinknappen.

Redovisning återstående tid till service
Rad 2 Timmar 
Rad 3 Minuter. 
Här kan inget justeras.

Redovisning av antalet besök
Rad 1 Antal besök med liten spolning.
Rad 2 Antalet besök med stor spolning.
Rad 3 Summan av antalet besök.
Nollställning av räknare sker genom att hålla inne
urinknappen 5 sekunder (pip). 
Texten sparar det som visas i displayen.

Programmet befinner sig normalt i något av följande lägen:
Klar      Väntar på knapptryckning 
Kylfas      Kylning efter avslutad spolning 
Nattspolning     Fläkten går  
Liten spolning     Liten spolning pågår 
Stor spolning      Stor spolning pågår 

Språkval
Tryck kort på urinknappen för att komma till 
ändringsläge. Stega mellan språken med fekalier 
respektive fläkt knappen. För att spara ändring håll 
inne urinknappen 5 sek (pip). Texten sparar det som 
visas i displayen. För att återgå till menyn utan att 
spara tryck kort på urinknappen.

Redovisning av antalet återstående besök 
innan asktömmning
Rad 2 Summan av antalet besök.
Rad 3 Återstående besök.
Nollställning av räknare sker genom att hålla inne
urinknappen 5 sekunder (pip). Texten sparar det som 
visas i displayen. Varannan gång som nollställning 
sker visas ett meddelande om att toaletten skall 
rengöras med 1 liter vatten med stora programmet.

Att avsluta
Ställ er i avsluta meny håll inne urinknappen tills pip.

Användar meny  
Håll inne urinknappen 5 sekunder för att gå till användar menyn. Menyerna har en timeout funktion 
på 2 minuter. Stega mellan de olika avsnitten i menyn med fläktknappen respektive fekalierknappen.

SERVICEMEDDELANDEN

ASKLADA SAKNAS
När asklådan tas bort visas ”ASKLÅDA SAKNAS” 
i displayen + ljudsignal och det är inte möjligt att 
starta ett program. 
Gäller inte denna versionen av toalett.

TOALOCK OPPET
Med locket öppen är det inte möjligt att starta ett 
program. ”TOALOCK OPPET” visas i displayen 
+ ljudsignal om man försöker. Så fort locket stängs 
startar valt program. 
Gäller inte denna versionen av toalett.
Om locket öppnas under spolning stängs elementet av. 
När locket sedan stängs kopplas elementet åter in och 
användaren kan starta ny spolning. 
Gäller inte denna versionen av toalett

RENGOR ASKLADA
När tre eller färre spolningar återstår visas ”RENGOR 
ASKLADA” i displayen. Användaren måste kvittera 
med en kort tryckning på urinknappen.

ASKLÅDA FULL!!
När alla spolningarna är förbrukade visas 
”ASKLÅDA FULL!!” i displayen. Tryck på 
fekelaierknappen för nollställning eller håll inne 
urin knappen fem sekunder för att komma till 
användar menyn där nollställning kan ske.

SERVICE TIME
När antalet besök passerat servicegränsen visas 
varning på displayen. Användaren måste kvittera 
med en kort tryckning på urin knappen. 
Toaletten går fortfarande att använda. 
På översta raden visas SERVICE TIME, på rad två 
visas hur många timmar toaletten varit aktiv sedan 
förra servicen, på rad tre visa text || för att kvittera.
Håll inne fläktknappen fem sekunder och kvittera för
att komma till servicemenyn där nollställning kan 
ske.
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UGNS TEMP:     Visar ungstemperaturen

FLAKT STOPPAD:    Fläkten startar inte

KYLNING:     Programmet för kylning går
RUMS TEMP:     Visar rumstemperaturen på kretskortet

VARMETID UTE:     Programmet har gått mer än sex timmar från sista programmval
VENT TEMP:     Visar frånluftstemperaturen
INGEN STROM:     Ingen nätspänning. Då sladden inte är inkopplad eller det är strömavbrott

INGEN STROM/BATT:    Ingen nätspänning och låg batterispänning

SP / STOR SPOLNING:    Stor spolning

OVERHETTAD    Frånluftstemperaturen för hög. Kyl toaletten och kontrollera spolmekanismen  
KYL TOA KONTROLL SPOL MEKANISM: så att ugnsluckan är stängs. Kontrollera installation gentemot instruktion
VARMEFEL OMSTART:    Elementet går inte upp i temperatur. Kontrollera överhettningsskydd och 
     element. Gör omstart
KLAR:      Toaletten är redo för användning

ANVANDAR MENY:    Rubrik användar meny

TIMMAR EL:     Drifttimmar element

MINUTER EL:     Driftminuter element

FLAKT SNURRAR:    Visas under nattspolning

RAKNARE SPOL:     Antal stora spolningar som är räknade

LS / LITEN SPOLNING:   Liten spolning

SPARAR:     Visar när en ändring sparas

SPRAK:      Svenska, Finska, Engelska, Norska, Franska

AVSLUTA MENY:     Tillbaka från menyn

MEDDELANDEN I DISPLAYEN 

SWE

GRANSVARDE SPOL:    Gräns antal spolningar innan larm

RAKNARE LS:     Räknar antal små spolningar
SPOLNINGAR:     Antal spolningar både stor och liten
TILL LARM SPOL:    Antalet spolningar och drifttimmar kvar innan larm

RENGOR ASKLADA:    Varning för att asklådan snart måste rengöras

ASKLADA SAKNAS SATT I   Asklådan sitter inte på plats, sätt i asklådan
ASKLADA ALT KORRIGERA:   Alternativt asklådan måste korrigeras - Gäller inte denna version
TOALOCK OPPET STANG TOALOCK  Toalettlocket är öppet, stäng toalettlocket
ALT KORRIGERA:    Alternativt korrigera toalettlocket - Gäller inte denna version
VALJ SPRAK:     Välj ett av följande språk. Svenska, Engelska, Finska, Norska, Franska

JUSTERTID:     Tiden som användaren kan öka förbränningstiden
”RENGOR TOALETT MED 1L VATTEN Efter två tömningar ska toaletten rengöras med 1liter vatten på stora
STORA PROGRAMET”:   programmet utan påsen. Borsta och dammsug gärna det runda rökröret  
     baktill på toaletten samtidigt
VARMT KRETSKORT KYL TOA   Styrkortet för varmt, över 80 grader celsius. 
KONTROLLTEMP KRETSKORT:  Kyl toaletten med hjälp av fläkten
KONTROLLERA OVERHETTSKYDD  Kontrollera överhettningsskydd så att det inte har utlöst 
ELLER ELEMENT:    eller att elementet har gått sönder.

TOTAL TID:     Total drifttid

SERVICE TIME:     Larm snart dags för service

ASKLADA FULL!!    Asklådan måste rengöras genom att tömmas
RENGOR BEKRAFTA:    Måste bekräftas i menyn
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 OM TOALETTEN INTE FUNGERAR

Om er förbränningstoalett inte inte fungerar som avsett följer här några punkter att kontrollera innan 
kontakt tas med Separett AB. 

OBS! Koppla bort strömmen före ingrepp!

För hög temperatur i frånluften
Kan bero på att det är stopp i frånluftskanalen eller feldragen frånluftskanal. 
Det kan bero på att tilluften är för dålig. Tilluftsventilen ska vara minst 160 mm och fullt öppen under 
hela tiden som toaletten är igång. 

Temperaturen på styrkortet är för hög. 
Kan bero på att det är stopp i frånluftskanalen eller feldragen frånluftskanal. 
Det kan också bero på att tilluften är för dålig. 

Elementet värmer upp för långsamt eller inte alls. 
Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut. Dra ur kontakten och lossa därefter den runda svarta 
plasthuven på toalettens baksida och tryck därefter in överhettningsskyddet, den lilla vita piggen. 
Sätt i kontakten igen och dom båda strömställarna på baksidan om dom är i av läge. 
Starta ett förbränningsprogram. Toaletten ska då komma upp i 150 grader inom 10 minuter. 
Kvarstår felet kontakta Separett. 

Kontrollera VENT TEMP i displayen, den skall ligga under 50 C° när toaletten används. 
Om toaletten är mycket kall tar det lång tid att komma upp i driftstemperatur. 

Överhettningsskyddet har utlöst
Dra ur kontakten och lossa därefter den runda svarta plasthuven på toalettens baksida och tryck därefter 
in överhettningsskyddet, den lilla vita piggen. Sätt i kontakten igen och dom båda strömställarna på 
baksidan om dom är i av läge. Starta ett förbränningsprogram. Toaletten ska då komma upp i 150 grader 
inom 10 minuter. Kvarstår felet kontakta Separett. 

Om toaletten inte har någon ström
1. Kontrollera nätsladden i uttaget.
2. Kontrollera båda två strömbrytarna att de är påslagna
3. Kontrollera spänning i eluttaget / säkring
4. Kontrollera säkringarna på styrkortet

Batteriet är urladdat
Batteriet laddas genom att strömmen är inkopplad och toaletten står i klar läge.

Fläkten fungerar inte 
Fläkten ger ingen signal till styrkortet. Kontakta Separett AB.
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 TÖMNING OCH HANTERING

1 2 3 4

5 6 7

1) Öppna luckan i framkanten genom att lossa på låsen på sidorna. 

2) Ta därefter bort luckan.

3) Vrid askbehållaren åt vänster.

4) Dra ut askbehållaren.

5) Töm askbehållaren. 

6) Skjut in asklådan maximalt och vrid den åt höger. 

7) Sätt tillbaks luckan i framkanten och lås fast den på sidorna.

Då vissa detaljer är mycket varma och farliga att ta på ska man inte arbeta med 
toaletten under förbränning och vänta minst 1 timme efter att den har stannat 
innan man tömmer eller sticker ned händerna i den. 

Askhantering
Toaletten kommer att meddela i displayen när det är dax att tömma askbehållaren. 
Detta sker efter 50 användningar.

Rengör pottan
Rengör pottan genom att blötlägga den fasta askan under ca 1 timme. 
Efter tillbakasättning av askbehållaren häll gärna upp till 1 liter vatten direkt ned i behållaren 
(ingen påse ska användas). Kör därefter det stora programmet.
Vattnet i pottan kokas därmed bort och ångas igenom toaletten och ventilationsrören och hjälper till att 
hålla toaletten ren. 
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 UNDERHÅLLSSCHEMA

Skruva loss de två skruvarna 
på baksidan samt en skruv på 
vardera sidan. 

Gänga även av den vita knoppen 
på spolningshandtaget. Ta tag i 
plastbiten, dra inte i enbart 
displaykabeln. Lyft försiktigt 
locket så att inte sladden sträcks

Borsta av gallret som sitter på 
fläktstosen , det går även bra 
att ta av gallret vid behov. 

Fläkten ska rengöras med en 
mjuk borste. Ta det försiktigt 
så att inte fläkten blir fördärvad. 

Rengör samtidigt även det runda 
rökröret som sitter baktill på 
toaletten i stosen med medföljande 
borste. Dammsug upp allt damm 
som ni borstar från fläkten. 

UNDERHÅLLSSCHEMA FRITIDSBOENDE

POLERING FALLUCKA

EFTER 12 MÅNADER 

Rengöring utförs enligt underhållsschemat nedan. 
Vår rengöringssats art nr. 1199-01 går att köpa som tillbehör.

Rengör falluckan vid behov, 
den ska ha en glatt yta så att 
påsen lätt glider ned.

SWE

RÖKRÖR

GALLER

RENGÖRING MED
1 LITER VATTEN

FLÄKT

PERMANENTBOENDE

EFTER 6 MÅNADER 

EFTER 6 MÅNADER EFTER 3 MÅNADER 

EFTER 12 MÅNADER EFTER 6 MÅNADER 

VID BEHOV VID BEHOV 

EFTER 100 ANVÄNDNINGAR EFTER 100 ANVÄNDNINGAR
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 ÖVRIGT

Utsätt inte toaletten för vatten
Utsätt inte toaletten för vattenstänk eller rena duschstrålar. 

Om lukt uppstår i toalettrummet
1 Är fläkten igång? 
2 Är ventilationsröret riktigt tätat med silikon? 
3.Finns det en o-ring på stosen?

Om påsen fylls för mycket.
Var sparsam med papper. 

Om lukt uppstår utomhus
1. Om latrinlukt uppstår utomhus kan det vara ett tecken på att katalysatorn är kall i början av 
    förbränningsprocessen. 
2. Om förbränningslukt uppstår utomhus rek. ett längre ventilationsrör.
3. Om mycket förbränningslukt uppstår utomhus kan det också vara ett tecken på att katalysatorn 
     är smutsig.

Om missljud/vibrationer uppstår från fläkten
1.Rengör fläkten med en liten borste då fläkten kan få damm på fläktvingarna.
OBS! Var försiktig vid rengöring.

Hål för kondensvatten
Det ska alltid finnas ett hål i botten (alt. skruvbart lock) på frånluftsröret så att det inte kan
samlas kondensvatten. Luta det vågräta röret utåt så att kondensen rinner ut och inte in i fläkten.

Vinterbruk
Används toaletten vintertid isolera röret i sin fulla längd med minst 10 mm tjock rörisolering. 

Vinterförvaring
Förvara toaletten inomhus gärna med båda strömbrytarna avslagna för att spara batteriet. 
Dra gärna ut toaletten från ventilationsröret och täta röret med isolering för att slippa kallras.

Återställa toaletten
Återställer toaletten gör man genom att slå av båda strömbrytarna en kort stund och därefter slå på dom igen.

Hög VENT TEMP
Om utloppsluften VENT TEMP 
överstiger 50° är det tecken på att ventilationsluften 
in eller ut kan vara otillräcklig. 
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 BYTE AV SÄKRING
Vid byte av säkringarna MÅSTE strömmen vara bruten.
Slå av strömbrytarna och dra ur sladden ur väggen enligt 
den vänstra bilden.

Om displayen visar felmeddelandet INGEN STRÖM trots att 
strömmen är inkopplad är det troligen att en säkring har gått.  
Skruva loss de två skruvarna på sidan för kretskortsluckan enligt 
den högra bilden. 

De finns tre säkringar på styrkortet en i den svarta cylinder och två 
i var sin metallhållare. Använd skruvmejsel till att lossa det svarta 
cylinder locket, samt använd bifogad verktyg för att lossa de två 
säkringarna som sitter i hållarna.

Kontrollera alla tre säkringarna. Om någon säkring är sönder ser man 
det genom att tråden i säkringen är av.

OBS: Montera inte bort styrkortet för att byta säkringarna. 
Kontrollera att rätt säkring används. 
I medföljande påse finns 2st 10A 1st 125mA och ett verktyg.

125mA

10A 10A

 GARANTI /SERVICE

Bästa kund!
Tack för att du valt en produkt från Separett AB. Denna produkt har 3 års inskickningsgaranti för 
fabrikations- och/eller materialfel (ej arbete). Glöm inte att spara kvittot!

Om du har frågor om reservdelar eller garanti, ber vi dig kontakta oss på Separett AB. 
Tel: 0371-712 20 Webbsida: www.separett.com 

Om produkten mot förmodan behöver service eller reparation 
Innan vi gör ett serviceärende går vi igenom bilderna på er installation. 
Installationsbilder, kvitto och serienummer på toaletten skickas till info@separett.com 

Innan toaletten skickas eller lämnas för service hos en akutoriserad installatör ska den vara väl rengjord 
in och utvändigt och asklådan ska medfölja. Ej rengjord toalett debiteras kund. 
En lista på auktoriserade installatörer finns på vår hemsida. 

Den 3 åriga garantin täcker inte:
* Felaktig installation, ej utförs enligt anvisning
* Handhavandefel, ex. ej använt påse.
* Om kunden har orsakat skada eller ingrepp på produkten
* Transportskador
* Åsknedslag
* Normalt slitage

Efter garantitiden eller vid fel som inte omfattas av garantin täcks kostander i sin hehet av kunden. 
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Viktigt
Använd alltid påse! Förbered gärna med en ny 
påse till nästa besökare. 

Tryck på önskad förbränningsknapp efter varje 
besök! Ett pipljud ska höras.  

Fäll upp locket och ringen Placera påsen i skålen Fäll ner ringen

Sitt ned när du uträttar dina behov Vik in påsen Spola genom att trycka ner 
spolhantaget samt kontrollera 
att påsen trillar ner ordentligt.
Vid liten mängd i påsen eller om 
mycket papper används, 
häll i ca 1-2 dl vatten.  

Starta förbränningen genom 
att välja det lilla eller det 
stora programmet. 
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