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H Beépítési és üzemeltetési utasítás
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D CE-Konformitäts-
erklärung
Hiermit erklären wir, daß die-
ses Aggregat folgenden ein-
schlägigen Bestimmungen
entspricht:
EG-Maschinenrichtlinien
89/392/EWG i.d.F.,
91/368/EWG, 93/44/EWG,
93/68/EWG
Elektromagnetische 
Verträglichkeit 
89/336/EWG i.d.F.
92/31/EWG, 93/68/EWG
Angewendete harmonisierte
Normen, insbesondere
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

GB EC declaration of 
conformity
We hereby declare that this
unit complies with the 
following relevant provisions:

EC machinery directive
89/392/EWG in this version,
91/368/EWG, 93/44/EWG,
93/68/EWG

Resistance to 
electromagnetism 
89/336/EWG in this version
92/31/EWG, 93/68/EWG

Applied harmonized stan-
dards in particular:
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

F Déclaration de 
conformité CE
Par la présente, nous 
déclarons que cet 
agrégat sitisfait aux 
dispositions suivantes:
Directives CEE relatives
aux machines 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE

Compatibilité 
électromagnétique
89/336/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE
Normes utilisées harmo-
nisées, notamment
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

NL EG-verklaring van 
overeenstemming

iermede verklaren wij dat
deze machine voldoet aan
de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende
machines 89/392/EEG,
91/368/EEG, 93/44/EEG,
93/68/EEG

Elektromagnetische
tolerantie 
89/336/EEG, 92/31/EEG,
93/68/EEG

Gebruikte geharmoniseerde
normen, in het bijzonder
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

E Declaración de
conformidad CE

Por la presente declaramos
que esta unidad satisface las
disposiciones pertinentes
siguientes:

Directivas CE sobre
máquinas 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE

Compatibilidad electro-
magnética 89/336/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Normas armonizadas 
utilizadas particularmente
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

I Dichiarazione di 
conformità CE

Con la presente si dichiara
che le presenti pompe sono
conformi alle seguenti 
direttive di armonizzazione

Direttiva Macchine CEE
89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE, 93/68/CEE

Compatibilità 
elettromagnetica
89/336/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Norme armonizzate applica-
te, in particolare
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

SF CE-standardinmukai-
suusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä
laite vastaa seuraavia
asiaankuuluvia määräyksiä:

EY-konedirektiivit 
89/392/ETY, 91/368/ETY,
93/44/ETY, 93/68/ETY

Sähkömagneettinen 
soveltuvuus 
89/336/ETY, 92/31/ETY,
93/68/ETY

Käytetyt yhteensovitetut
standardit, erityisesti
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

S EEC konformitets-
deklaration

Härmed förklaras att denna
maskin uppfyller följande
bestämmelser: 

EEC maskindirektiv
89/392/EEC i denna version,
91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC
Elektromagnetisk kompati-
bilitet 89/336/EEC i denna
version, 92/31/EEC,
93/68/EEC

Tillämpade harmoniserade
normer, särskilt:
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

H EK. azonossági 
nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az
agregát a megkívánt alanti
feltételeknek 
megfelel:

EK-Gépirányelvek
89/392/EWG, 91/368/EWG,
93/44/EWG, 93/68/EWG
Elektromagnetikus
ÖsszeegyeztethetŒség
89/336/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG

Alkalmazott, harmonizált
normák, különösen az
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.
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GR ∆ήλωση συµµ�ρ
ωσης 
µε τ�υς καν�νισµ�ύς CE
∆ηλών�υµε 	τι τ� πρ�ϊ	ν
αυτ	 ικαν�π�ιεί τις
ακ	λ�υθες διατά�εις:
�δηγίες CEE σ�ετικά
µε µη�ανήµατα
89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE, 93/68/CEE
Ηλεκτρ�µαγνητική
συµ�ατ�τητα
89/336/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Εναρµ�νισµένα
�ρησιµ�π�ι�ύµενα
πρ	τυπα, ιδιαίτερα
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

CZ Osvûdãení o shodnosti s
normami EU
Prohla‰ujeme tímto, Ïe toto
zafiízení odpovídá následu-
jícím pfiíslu‰n˘m ustanovením:
Smûrnice o strojírenském
zafiízení ES 89/392/EHS
vãetnû dodatkÛ, 
91/368/EHS, 93/44/EHS,
93/68/EHS
Elektromagneticá sná‰en-
livost 89/336/EHS vãetnû
dodatkÛ, 92/31/EHS,
93/68/EHS
PouÏité souhlasné normy,
zejména:
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

PL OÊwiadczenie 
zgodnoÊci EC
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e
pompa odpowiada nast´pujà-
cym w∏aÊciwym dla niej
dyrektywom:
Wytyczne dla przemys∏u
maszyncwego EC
89/392/EEC w tej wersji,
91/368/EEC, 94/44/EEC,
93/68/EEC
OdpornoÊç elektroma-
gnetyczna EC 89/336/EEC
w tej wersji, 92/31/EEC,
93/68/EEC
Zastosowano normy zharmo-
nizowane, w szczególnoÊci:
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

RUS Zaåvlenie o sootvetst-
vii normam, dejst-
vuœwim v Evropejs-
kom Soob-westve
Nastoåwim dokumentom
zaåvlåem, hto dannaå usta-
novka sootvetstvuet sle-
duœwim postanovleniåm:

Директивы EC относи-
тельно машин и станков
89/392/ЦЕЕ, 91/368/ЦЕЕ,
93/44/ЦЕЕ, 93/68/ЦЕЕ

Qlektromagnitnaå sov-
mestimostæ 89/336/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE
Ispolæzovavπieså garmo-
nizirovannye standarty i
normy, v hastnosti 
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

DK EF-overensstemmels-
eserklæring
Det erklæres hermed, at
dette udstyr er i overens-
stemmelse med følgende
bestemmelser:
EU maskindirektiver:
89/392/EØF i denne 
udgave, 91/368/EØF,
93/44/EØF, 93/68/EØF
Elektromagnetisk 
kompatibilitet: 
89/336/EØF i denne udga-
ve, 92/31/EØF, 93/68/EØF

Anvendte harmoniserede
normer, især:
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

N EU-overensstemmelse-
serklæring
Det erklæres herved at dette
utstyret stemmer overens
med følgende bestemmel-
ser:
EU-direktiver for maskiner
89/392/EEC og følgende,
91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC
Elektromagnetisk 
kompatibilitet
89/336/EEC og følgende,
92/31/EEC, 93/68/EEC

Anvendte harmoniserte nor-
mer, i særdeleshet
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.

TR Uygunluk Belgesi

Aşaǧí́daki cihazlarí́n takibi
standartlara 
vygun olduǧunu temin
ederiz:

AB-Makina Standartlari
89/392/EWG i.d.F., 
91/368/EWG, 93/44/EWG,
93/68/EWG
Elektromanyetik 
Uyumluluk 
89/336/EWG i.d.F.,
92/31/EWG, 93/68/EWG

Özellikle kullaní́lan Normlar
EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2.
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Kezelési tudnivalók az üzemeltető
számára

Igen tisztelt Vásárlónk!
Ebben a fejezetben a készre szerelt berendezés
működését és kezelését kívánjuk Önnel megismer-
tetni.
Kérjük azonban, hogy az egész beépítési és üze-
meltetési utasításban található összes biztonsági
előírást is figyelmesen olvassa végig.
A berendezés esetleges javítását bízza szakem-
berre vagy a WILO-vevőszolgálatra.
A berendezés automatikusan műkődik, kezelé-
sére nincs szükség. A berendezés szükségessé
váló tisztítását az alábbi utasítás szerint végezze el.

Tisztítás
Rendszeres használat esetén a berendezés önti-
sztító működésű. A csak időnként használt beren-
dezést negyedévenként, az itt ismertetett módon,
meg kell tisztítani:
Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlako-
zóaljzatból. Öntsön jó minőségű, nem maró hatású
tisztítószert a WC-medencébe és működtesse az
öblítést. Kb. 5 percig hagyja a tisztítószert hatni,
majd dugja vissza a hálózati dugót az aljzatba.
Addig működtesse az öblítést, amíg a szivattyú be
nem kapcsol és a tartályt le nem szivattyúzza.
Utána végezzen még egy utánöblítést.
A berendezés hosszú ideig üzembiztosan fog
üzemelni, ha a szivattyú kifogástalan működését és
csendes járását szakcéggel ellenőrizteti.

1. Általános tudnivalók
A berendezés beépítését és üzembe
helyezését csak szakember végezheti!

1.1 Alkalmazási terület
automatikus üzemű, aprítóművel ellátott, kis eme-
lőberendezés olyan egyedi WC-fülke, valamint
kiegészítő mosdó, zuhanyozó és bidé szennyének
eltávolítására, amelyek szennyvizét nem természe-
tes eséssel vezetik a csatornarendszerbe, és ezért
a duzzasztási szint fölé kell emelni azt.
A pótlólag csatlakoztatott víztelenítendő helyeknek
is ugyanabban a helyiségben kell lenniük (a eme-

lőberendezés korlátozott alkalmazása). Továbbá
egy, a duzzasztási szint felett elhelyezkedő WC-
nek is rendelkezésre kell állnia. A berendezés
különösen alkalmas pincékben lévő WC-k és
zuhanyozók szennyvízének kezelésére és eltávo-
lítására.
A berendezés használatához a DIN EN 12050-3,
DN EN 12056 számú szabványtervezet és a DIN
1986-100 szabvány előírásait be kell tartani.
Az emelőberendezés nem alkalmas szilárd anya-
gok, így például higiéniai cikkek, ételmaradékok,
hosszú szálú anyagok vagy oldószerek, zsírok és
olaj szivattyúzására. Nyomóöblítésű WC csatla-
koztatása nem megengedett.

1.2 Csatlakozási és teljesítmény-adatok
– Maximális szállítási mennyiség: 4 m3/óra
– Maximális szállítási magasság: 5,7 m
– A szállított közeg 

max. hőmérséklete: 35 ˚C
– Feszültség/frekvencia: 1~230 V, 50 Hz
– Felvett teljesítmény: 0,45 kW
– Fordulatszám: 2650 ford/perc
– Névleges áram: 2,1 A
– Üzemmód: S3 28 %, 36 s
– Védettségi fokozat: IP 44
– Nyomáscsatlakozás mérete: DN 25/32

(névleges
átmérő)

– A befolyó rész mérete: DN 100,
tömítőgallérral

– A mellék befolyók mérete: 2 x DN 40, 
DIN 1986 
szerint,
vakfedéllel és
tömítőgallérral

– Szellőzés: 25 mm külső
átmérő

– Méretek Szé x M x Mé: 511 x 300 x 
269 mm

– Hasznos űrtartalom: 12 liter
– Súly: 7,8 kg

Pótalkatrész megrendelésekor a berendezés típus-
tábláján lévő összes adatot meg kell adni.

2. Biztonsági előírások
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető
utasításokat tartalmaz, amelyeket beépítéskor és
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üzemeltetéskor be kell tartani. Ezért ezt az üzemel-
tetési utasítást még a szerelés és az üzembe hely-
ezés előtt mind a szerelőnek, mind pedig az
üzemeltetőnek figyelmesen el kell olvasnia.
Kérjük, hogy ne csak az ebben a biztonsági feje-
zetben megemlített általános biztonsági tudni-
valókat tartsa be, hanem a további fő fejezetekhez
fűzőtt biztonsági utasításokat is tartsa szem előtt.

2.1 Az üzemeltetési utasítbásban található
utasítások jeleinek ismertetése

Az üzemeltetési utasításban található olyan biz-
tonsági rendelkezések, amelyek be nem tartása
esetén személyek biztonsága kerülhet veszélybe
általános veszély-szimbólummal

az elektromos feszültség elleni figyelmeztetésnél
pedig

külön meg vannak jelölve.
Azoknál a biztonsági utasításoknál, amelyek
mellőzése a szivattyút és/vagy a berendezést és
azok működését veszélyezteti az

megjelölést alkalmazzuk.

2.2 A személyzet szakképzettsége
A beépítéssel és a szereléssel megbízott sze-
mélyeknek az ezekhez a munkákhoz szükséges,
megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezniük.

2.3 A biztonsági utasítások be nem tartása
okozta veszélyek

A biztonsági utasítások be nem tartása követ-
keztében mind személyk, mind pedig a berendezés
veszélybe kerülhetnek. Ezenkívül a biztonsági uta-
sítások mellőzése a kártérítési igények elvesztését
is maga után vonhatja.
Az utasítások be nem tartása például a következő
gondokat okozhatja:
– A berendezés esetleg felmondja a szolgálatot.
– Elektromos és mechanikai hatások személyeket

sodorhatnak veszélybe.

– Személyek és a környezet veszélyeztetése a
fekáliák kezelésére vonatkozó higiéniai előírások
be nem tartása által.

2.4 Az üzemeltető által betartandó biztonsági
utasítások

Az érvényes baleset-megelőzési rendszabályok 
betartása kötelező.
Az elektromos energia által előidézett veszélyle-
hetőségek teljes mértékben kiküszöbölendők.
Tartsa be a VDE-élőírásokat és a helyi energiaszol-
gáltató vállalatok rendelkezéseit.
A berendezéshez mellékelt, öntapadó figyelmez-
tető táblát jól látható módon a WC-kagyló fedelén
kell elhelyezni (esetleg a WC közvetlenül belátható
környezetében is elhelyezhető).

2.5 A karbantartási és a szerelési munkákra
vonatkozó biztonsági utasítások

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy
minden karbantartási és szerelési munkát olyan,
kizárólag arra jogosult és megfelelő szakértelem-
mel rendelkező személyzet végezzen, amely az
üzemeltetési utasítás beható tanulmányozása
révén kellő tájékozottsággal bír.
Alapvető előírás, hogy a berendezésen kizárólag
kikapcsolt állapotban szabad munkákat végezni.

2.6 Önhatalmú átalakítás és alkatrészgyártás
A berendezésen csak a gyártóval történt előzetes
megbeszélést követően szabad változtatásokat
eszközölni. Az eredeti alkatrészek és a gyártó
jóváhagyásával alkalmazott tartozékok garantálják
a biztonságot. Más alkatrészek felhasználása a
következményeket illetően a szavatosság és a
gyártó felelősségvállalásának megszűnését von-
hatja magu után.

2.7 Nem megengedett üzemeltetés
A leszállított berendezés üzembiztonsága csak
ezen üzemeltetési utasítás 1. pontjában megha-
tározottaknak megfelelő, rendeltetésszerű hasz-
nálat esetén garantálható. Üzemeltetéskor semmi-
lyen körülmények között sem szabad a katalógus-
ban vagy az adatlapon megszabott határértékeket
túllépni, illetve azok alá menni.

3. Szállítás és ideiglenes tárolás
– Szállításkor ügyelni kell arra, hogy a berendezést

ne tegyék ki lökésszerű igénybevételeknek.
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– A berendezést száraz és fagymentes helyen kell
tárolni.

4. A termék ismertetése
4.1 A berendezés ismertetése
Az automatikusan működő kis emelőberendezés
(1. ábra) egy gáz- és vízzáró műanyag gyűjtő-
tartályból áll, amely közvetlenül egy földön álló,
vízszintes kifolyócsonkkal ellátott WC mögé tele-
píthető (DIN EN 37).
A befolyó rész (1. ábra, 1. tétel) tömítése öntömítő
tömítőgallérral történik.
A két pótlólagos víztelenítendő hely csatlakozásai
(1. ábra, 2. tétel), valamint a nyomóvezeték csatla-
kozása (1. ábra, 3. tétel) a tartály hátoldalán talál-
hatók. A berendezés mögött rendelkezésre álló
hely egyszerű csővezetést tesz lehetővé. Ezáltal a
pótlólagos bevezetések és a nyomóvezeték mind-
két oldalról beköthető.
A tartályba beépített szivattyú (2. ábra, 1. tétel) felül
elhelyezett és könnyen hozzáférhető aprítóművel
(2. ábra, 2. tétel) van felszerelve. A sűrű iszapos
anyagokat annyira szét kell aprítani, hogy a szivat-
tyú és a nyomóvezeték (2. ábra, 3. tétel) biztosan
szállítani tudja azokat.
A motortekercselést túlterhelés ellen automata
védi, amely túlzottan nagy terhelés esetén auto-
matikusan kikapcsolja a motort, majd lehűlése után
ismét bekapcsolja azt.
A beépített torlónyomás-kapcsoló (2. ábra, 4. tétel)
a mindenkori szinttől függően kapcsolja be és ki a
berendezést.
A szellőzés és a légpótlás egy, a berendezésbe
épített aktívszén-szűrő (2. ábra, 5. tétel) segítsé-
gével közvetlenül a felállítási helyiségben történik
vagy pedig egy külön csatlakoztatandó szellőző-
vezetéken keresztül a tető fölé lehet kivezetni.
Annak megakadályozása céljából, hogy a szivattyú
kiesésekor és a gyűtjtőtartályban a folyadékszint
emelkedésekor a folyadék elöntse az aktívszén-
szűrőt, egy kiegészítő visszacsapó csappantyút 
2. ábra, 6. tétel) építettek be a berendezésbe. 
A lefolyó csatlakozásában szintén van egy vis-
szacsapó csappatyú (2. ábra, 7. tétel).

4.2 Szállítási terjedelem
– kis emelőberendezés
– tömlőcsatlakozó készlet

– 1 db visszacsapó csappantyú DN 40 átmérőhöz
– 2 db lezáró vakkupak DN 40 átmérőhöz
– öntapadó figyelmeztető tábla
– beépítési és üzemeltetési utasítás

5. Felállítás/beépítés
5.1 Szerelés
– A berendezést fagymentes helyiségben kell

felállítani.
– A felállítási hely felülete legyen vízszintes és sima.
– Az emelőberendezés/elektromos csatlakozás a

beszerelés után is maradjon könnyen megköze-
líthető a karbantartási munkák elvégzéséhez.

– A fedőburkolatot (2. ábra, 8. tétel) a forgócsap 
(2. ábra, Z. tétel) működtetésével és a 3 csa-
póhorog megnyomásával (oldalt és elöl) vegye le.

– Az emelőberendezést közvetlenül a vízszintes
kifolyócsonkkal ellátott WC-kagylóra (DIN EN 37
szerint) kett csatlakoztatni.

– A további víztelenítendő helyeket (például mos-
dókagyló, bidé vagy zuhanyozó) csatlakoztassa
a berendezés mellék befolyóira. Ezután húzza rá
a befolyóvezetékre (40 mm külső átmérőjű,
kereskedelemben kapható PVC-cső) a hollandi
anyát, a nyomógyűrűt és a hozzá tartozó tömí-
tőgallért. A PVC-csövet húzza rá a befolyó olda-
li csőcsonkra, majd a hollandi anyát szorosan
húzza meg a befolyó oldali csőcsonkon.
A nem használt befolyónyílásokat a berende-
zéssel együtt szállított vakkupakokkal le kell
zárni:

– A vakkupakra húzzon egy nyomógyűrűt.
– Széles szegélyével a nyomógyűrű felé néző hely-

zetben húzzon rá egy tömítést (háromszög
keresztmetszetű).

– Helyezze a vakkupakot a hollandi anyába, majd
csavarozza rá a befolyó oldali nyílásra.

Az Általános Német Építésfelüg-
yeleti Engedélyezés hatályossági
területén a következő van érvé-
nyben: Az oldalsó kiegészítő befo-
lyóknak (DN 40 átmérő) az előfor-
duló legmagasabb vízszint felett
(180 mm-rel) kell lenniük. Ezért a
zuhanyozótálca felállítási szintje
(lábazata) legalább 180 mm-rel
magasabban legyen, mint a kis
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emelőberendezés felállítási szintje
(3. ábra). Ezen hatályossági terüle-
ten kívül a zuhanyozó alsó élének
magassága – Viega-domoplex le-
folyó-garnitúra beépítése esetén –
110 mm-rel lehet a felállítási szint
felett, ha az emelőberendezés és a
zuhanyozóközötti távolság 1.200 mm
vagy annál nagyobb.

– A visszacsapó csappantyút (4. ábra) ütközésig
be kell tolni az alsó befolyó oldali nyílásba úgy,
hogy a csappantyú a tartályig kinyitható legyen.
Utána az előbb ismertetett módon tolja be a
befolyó oldali vezetéket (Németországban nincs
engedélyezve a csappantyú használata).

– A nyomótömlőt vágja le a kívánt hosszúságúra,
a kívánt helyzetben húzza rá a berendezés
tömlőcsonkjára, majd tömlőszorító bilinccsel
rögzítse azt.

– A nyomótömlő kúpos végét a lehető legmél-
yebben nyomja rá a helyszínen elkészítendő
nyomóvezetékre (DN 25 vagy DN 32 átmérő) és
tömlőszorító) és tömlőszorító) bilinccsel bizto-
sítsa azt lecsúszás ellen.

– A nyomóvezetékbe célszerű beépíteni egy olyan
zárószerelvényt, amely alkalmas fekáliatartalmú
szennyvízhez. A szerelvényt a felhasználónak
kell rendelkezésre bocsátania.

– Csatlakoztassa a nyomóvezetéket (3. ábra, 1.
tétel, minimum DN 25 átmérő) emelkedő módon
a gyűjtővezetékbe.

– Ha a nyomóvezetéket vízszintesen kell vezetni,
akkor a készülékből való kilépése után hajlékony
csővel képzett hurok segítségével kell tovább-
vezetni.

– Nyomja vissza a berendezésre a fedőburkolatot.
– A kommunális csatornahálózatból történő eset-

leges visszaduzzasztás elleni védelem céljából a
nyomóvezetéket “csőhurokként” kell kialakítani.
A helyi hivatalos duzzasztási szint (többnyire az
utca szintje) felett kell elhelyezkednie.

– Ha a szellőzés nem a készülékbe beépített
aktívszén-szűrő segítségével történik, hanem a
tető fölé kivezetett szellőző-vezetékkel, akkor a
szellőző rész fölül el kell távolítani a
takarólemezt (2. ábra, 9. tétel), és a szellőző-
vezetéket (3. ábra, 2. tétel, 25 mm belső
átmérőjű, kereskedelemben kapható PVC-cső)
hajlékony tömlődarab segítségével rá kell húzni

a csőcsonkra. Ebben az esetben az aktívszén-
szűrő) 2. ábra, 5. tétel) eltávolítható a beren-
dezésből.

– A berendezéssel együtt szállított, öntapadó figy-
elmeztető táblát (5. ábra) jól látható módon el
kell helyezni a WC-kagyló fedelén (esetleg a WC
közvetlenül belátható környezetében is elhely-
ezhető).

5.2 Elektromos csatlakozás
A hálózati csatlakozóaljzatot a helyi
áramszolgáltató vállalat által minősített
elektromos szakembernek az érvényes
VDE (Német Elektrotechnikai Szövetség)
előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.

– A hálózati csatlakozás feszültsége és áramneme
feleljen meg a csatlakoztatandó berendezés
típustábláján olvasható adatoknak.

– A berendezést előírásszerűen földelni kell.
– A hálózati biztosító: 10 A, lomha.

6. Üzemeltetés
– Dugaszolja be a védőérintkezős csatlakozódu-

gót.
– Az első üzembe helyezés alkalmával kétszer

működtesse a WC-öblítőt.
– Ellenőrizze az összes csőösszeköttetés tömített-

ségét. Esetleg húzza utána a tömlőszorító bilinc-
seket.

– Úgy állítsa be a WC öblítőtartályát, hogy az
öblítőviz térfogata ne legyen kevesebb 6 liternél.

7. Karbantartás
A berendezés hosszú ideig üzembiztosan fog
üzemelni, ha a szivattyú kifogástalan működését 
és csendes járását szakcéggel ellenőrizteti.
Rendszeres használat esetén a berendezés ön-
tisztító működésű. A csak ritkán használt beren-
dezést időnként, az itt ismertetett módon, belül is
meg kell tisztítani:
Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
Öntsön jó minőségű, nem maró hatású tisztítószert
a WC-medencébe és működtesse az öblítőt. Kb. 5
percig hagyja a tisztítószert hatni, majd dugja vis-
sza a hálózati dugót az aljzatba, működtesse az
öblítöt, szivattyúztassa ki a berendezést, végül
végezzen még egy utánöblítést.
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7.1 A készülék karbantartása és ápolása 
(2. ábra)

– Működtesse 2-3-szor az öblítőt és szivattyúz-
tassa ki a tartályt.

A berendezés ellenőrzése előtt min-
dig húzza ki a hálózati csatlakozó-
dugót!

– A fedőburkolatot (2. ábra, 8. tétel) a forgócsap (2.
ábra, Z. tétel) működtetésével és a 3 csapóhorog
megnyomásával (oldalt és elöl) vegye le.

Az aprítómű kése sérülés- és fer-
tőzésveszélyt okozhat!
Használjon védőkesztyűt!

– Szükség esetén vegye ki a szűrőkosarat és távo-
lítsa el belőle az idegen tárgyakat.

– Szüntesse meg a tartály falaira rakódott szenny-
eződéseket.

– Tisztítsa meg a szellőző-vezetéket, illetve a szel-
lőzőszelepet, cserélje ki az aktívszén-szűrőt.

– A visszaszerelést fordított sorrendben végezze
el.

– Tartós tisztítószerek használata esetén ügyeljen
azok biztos rögzítésére a WC-n.

7.2 A szivattyú kiszerelése 
(2. ábra)

Az öblítés, e készülék kinyitása, valamint a figyel-
meztető tudnivalók figyelembevétele megegyezik 
a 7.1 pontban leírtakkal.
– Csavarja ki a 3 darab motorrögzítő csavart 

(2. ábra, 11. tétel).
– Lazítsa meg a lefolyócsatlakozón lévő felső

tömlőszorító bilincset (2. ábra, 12. tétel).

– Lazítsa meg a tartály falán lévő szellőzőcső 
(2. ábra, 13. tétel) menetes csatlakozóját és húzza
le csövet.

– Lazítsa meg a csatlakozókábelnek a tartály falán
lévő tömszelencéjét (2. ábra, 14. tétel) és húzza
át kábelt a tartály belső oldalára.

– Amennyiben a motort teljesen ki kell venni a
tartályból, akkor csavarozza le az elektromos
csatlakozódugót és húzza ki a kábelt a tömsze-
lencéből.

– Vegye ki a szivattyút a torlónyomás-kapcsolóval
és az elektromos csatlakozóval együtt.

– Tisztítsa meg a vágókést, a járókereket és a
torlónyomás-kapcsoló nyílását.

– Az egységek visszaszerelését fordított sorrend-
ben végezze el.

– Végezzen próbajáratást.
Használatban volt KH 32-0,4 típusú
emelőberendezés szállítása előtt a
berendezést higiéniai okok miatt ki kell
üríteni és meg kell tisztítani. Ezenkívül

valamennyi, fertőző anyaggal érintkezésbe került
alkatrészt fertőtleníteni (szórókészülék segítsé-
gével) kell. Az alkatrészeket kellő nagyságú, sza-
kadásbiztos, légmentesen lezárható műanyag
zsákokba kell – kiömlés ellen biztosítva – becsom-
agolni és megbízható fuvarozóval haladéktalanul el
kell szállíttatni.
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Üzemzavar Lehetséges oka Zavarelhárítás

A motor nem indul el Hiányzik a hálózati Ellenőrizze a feszültséget és a biztosítót.
feszültség

Beszorult a vágókés, Szerelje le a burolatot, a kioldáshoz forgassa a
kioldott a túlterhelés motortengelyt az óramutató járásának irányába,
ellen védő automata tisztítsa meg a vágókést. Ismétlődő előfordulása

esetén hívja a vevőszolgálatot.

Túlterhelődött a motor, Ismétlődő előfordulása esetén hívja a 
kioldott a túlterhelés vevőszolgálatot.
ellen védő automata
Meghibásodott a Javíttassa meg a vevőszolgálattal.
torlónyomás-kapcsoló,
Meghibásodott a motor Javíttassa meg a vevőszolgálattal.

A motor működik, Eldugult vagy megtört a Hárítsa el a dugulást, illetve szüntesse meg a veze-
a szivattyú nem nyomóvezeték ékben lénő megtörést, végezzen próbajáratást.
szállít Eldugult a berendezés Húzza ki a szellőzőcsövet és tisztítsa meg azt,

szellőzése illetve cserélje ki az aktívszén-szűrőt.

A szivattyú rövid Eldugult a berendezés Tisztítsa ki a szellőzőrendszert.
időközönként szellőzése
kibekapcsol Tömítetlen a visszacsapó Tisztítsa ki, illetve cserélje ki.

csappantyú

Az öblítőtartályban Állítsa helyre a helyes működést.
fennakadt a szelep

A motor nagyon Idegen tárgy került a Szerelje ki és tisztítsa ki a motort, szükség esetén
zajosan üzemel készülékbe javíttassa meg a vevőszolgálattal.

8. Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

Ha nem lehet elhárítani az üzemzavart, akkor kérjük, hogy forduljon az Önnel kapcsolatban álló sza-
niter- és fűtéstechnikai szakemberhez vagy a WILO-vevőszolgálathoz.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!




