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სანიტარული ტუმბო H-600-D 
 
 

ინსტალაციისა და გამოყენების ინსტრუქცია 
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ტექნიკური მახასიათებლები 

სიმძლავრე: 600 ვატი ძაბვა: 220~240V  /50Hz 

ჰორიზონტ გატანა: 100 მეტრი ვერტ. აწევა: 10 მეტრი 

მაქს. ტემპერატურა: 90’C თერმული დაცვა: 125’C 

მაქს. წარმადობა: 240ლ/წთ IP დონე: IPX4 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ჰაერის ვენტილაცია ②  მექანიკური ჩამრთველი 

③  გამავალი მილი 40 მმ ④  შემავალი მილი 40 მმ 

⑤  შემავალი მილი 40 მმ ⑥  უნიტაზის შემავალი მილი 
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სურათი-1: პარამეტრები 

 

სურათი-2: სათადარიგო ნაწილები 
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სურათი-3: მოწყობილობები 

1, უკუსარქველის დაყენება სავალდებულოა. დარწმუნდით რომ უკუსარქველზე 

არსებული ისარი სწორადაა მიმართული. 

2, სასურველია დამატებითი დამკეტი ონკანის დაყენება (სერვისისათვის) 

3,  საშხაპის დამცლელი (ტრაპი) უნდა იყოს 22 სანტიმეტრის სიმაღლეზე 

4, გამოიყენეთ დამცავი რათა თავიდან ავიცილოთ თმის მოხვედრა ტუმბოში 

 

სურათი-4: დაერთება  

გამოიყენეთ უკუსარქველი როდესაც გვერდითა შემსვლელზე აერთებთ საშხაპეს   
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სურათი-5: დამატებითი შემსვლელი 

 

სურათი-6: შემავალი საკანალიზაციო მილის ხუფი (დალუქეთ თუ არ იყენებთ) 
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სურათი-7: სერვისის პანელი 

გახსენით პანელი, საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ჰაერის კლაპანი (ეწ ტვინი) 

 

სურათი-8: წყლის ატანის სიმაღლე 
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სურათი-9: წყლის წარმადობა 

 

სურათი-10: მანძილი უნიტაზის გამომსვლელიდან კედლამდე უნდა იყოს 185-270 მმ 
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სურათი-11: დამცლელი მილის დაერთება მთავარ მილზე 

სასურველია ნაცვლად 90’ მუხლისა გამოიყენოთ ორი ერთეული 45’ მუხლი  

 

 

სურათი-12: დამცლელი მილის დაერთება 

 



9 
 

გაფრთხილება 

- მოწყობილობა შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ინსტალაციის შემდგომ. 

- მოწყობილობა გამოყენებულ უნდა იქნას საყოფაცხოვრებოდ განკუთვნილ ძაბვის პირობებში. ძაბვა არ უნდა 

იყოს 210 ვოლტზე ნაკლები და 230 ვოლტზე მეტი. 

- თუ ჩამრთველი ჩანგალი დაზიანებულია, აუცილებელია მისი შეცვლა, რომელიც უნდა განხორციელდეს 

სპეციალისტის მიერ. 

- მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას 8 წელს ზემოთ ასაკის ბავშვების მიერ. ნუ მისცემთ ბავშვებს 

მოწყობილობით თამაშის უფლებას. დაუშვებელია არასრულწლოვანის მიერ მოცემული მოწყობილობის 

შეკეთება და გაწმენდა.  

- მოარიდეთ ბავშვები მოწყობილობას. 

- მოწყობილობა არის საყოფაცხოვრებო და არა საწარმოო დანიშნულების. 

მუშაობის პრინციპი 

სანიტარული ტუმბო შედგება რეზერვუარისაგან, რომელიც განკუთვნილია ბინძური წყლის შესაგროვებლად 

და ავტომატურად რეგულირებადი (ჰაერის გამშვები სარქველით)  ტუმბოსაგან რომელიც განკუთვნილია 

დაგროვებული წყლის გადასატუმბად.  

ტუმბო ავტომატურად ირთვება უნიტაზის ჩარეცხვისთანავე და ავტომატურად ითიშება დავალების 

დასრულების შემდეგ. 

უსაფრთხოების ინსტუქცია 

 

გამოყენებამდე დარწმუნდით რომ ტუმბო გამორთულია დენის წყაროდან.  

თუ ჩამრთველი ჩანგალი დაზიანებულია, აუცილებელია მისი შეცვლა, რომელიც უნდა განხორციელდეს 

სპეციალისტის მიერ. 

მოარიდეთ ბავშვები მოწყობილობას.  

მენტალურად გაუწონასწორებელი პირები და ბავშვები არ უნდა იქნენ დაშვებული მოწყობილობასთან 

ზედამხედველობის გარეშე. 

გამოყენების პირობა 

 

მოწყობილობის მოხმარების ვადის მაქსიმალურად გახანგრძილვებისათვის რეკომენდირებულია მისი 

გამოყენება მხოლოდ ტუალეტის წყლისა და მასთან ერთად ქაღალდის ნარჩენების გადასატუმბად. სხვა რაიმე 

ნარჩენის გადატუმბვის შემთხვევაში ტუმბო შესაძლებელია გამოვიდეს მწყობრიდან, რაც გახდება გარანტიის 

გაუქმების საფუძველი. 
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სერვისთან დაკავშირებული მოკლე ინსტრუქცია 

 

ჩვენი მოწყობილობა განკუთვნილია სანიტარული წყლისა და სანიტარული ქაღალდის გადასატუმბად. გარდა 

ზემოთაღნიშნულისა, ტუმბოს აქვს უნარი (თუმცა არაა რეკომენდირებული) მოახდინოს სხვა მცირე ზომის 

ნარჩენების გადატანა. დიდი ზომის ნარჩენებმა შეიძლება გამოიწვიოს ტუმბოს ბლოკირება, რაც არის ხოლმე 

ტუმბოს დაზიანების ძირითადი მიზეზი.  

მოწყობილობა 

მუშაობს მაგრამ: 

მიზეზი რეკომენდაცია 

 

 

არ აქვს საკმარისი 

ძალა ან გადააქვს 

მცირე 

რაოდენობის 

ნარჩენები 

დამცლელი მილი 

ზედმეტად გრძელია ან 

სიმაღლე ნორმაზე მეტია; 
 

დამცლელი მილის 

დიამეტრი ნორმაზე 

პატარაა; 

 

მილი ნაწილობრივ 

ბლოკირებულია. 

შეუსაბამეთ მილი ტუმბოს მონაცემებს 
 
 

 

გაზარდეთ მილის დიამეტრი 

 

 

გაააქტიურეთ ტუმბო მექანიკური 

ჩამრთველით. თუ პრობლემა ისევ რჩება, 

გახსენით ტუმბო და შეამოწმეთ 

ბლოკირების მიზეზი 

გამოსცემს ხმას, 

მაგრამ არ გადააქვს 

ნარჩენები 

ტუმბო ბლოკირებულია  

 

უკუსარქველი 

დაყენებულია უკუღმა 

შეამოწმეთ ტუმბო 
 

შეაბრუნეთ უკუსარქველი 

 

პერიოდულად 

თავისით ირთვება  

უკუსარქველის დეფექტი 
 

წყალი ჟონავს უნუტაზის 

ჩამრეცხიდან და იწვევს 

ტუმბოს ჩართვას 

შეამოწმეთ უკუსარქველი 
 

შეაკეთეთ ჩამრეცხი 

 
 
 

უწყვეტად 

მუშაობს 

ვერტიკალუდი დაცლა 

უკუსარქველის გარეშე 

ხდება 
 

უკუსარქველი დეფექტურია 
 

წნევის სენსორი 

დეფექტურია 

დაამონტაჟეთ უკუსარქველი 
 
 

შეამოწმეთ უკუსარქველი 
 

შეამოწმეთ წნევის სენსორი 
 

 
 
 
 

არ აქვს ხმა 

ელ. შეერთების პრობლემა 
 

 

წნევის სენსორი 
 

 

 

 

ძრავის პრობლემა 

შეამოწმეთ ძაბვა ან/და შეერთების 

სისწორე 

 

დააჭირეთ მექანიკურ ჩამრთველს 

რამოდენიმეჯერ. თუ ტუმბო ამუშავდა 

შეამოწმეთ წნევის სენსორის ელ. 

შეერთების სისწორე  

 

თუ მექანიკურ ჩამრთველმა ტუმბო არ 

აამუშავა, შეამოწმეთ ძრავი. 
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წნევის სენსორის შემოწმება 
 

 

 

მოხსენით სერვის პანელი და დარწმუნდით რომ წნევის სენსორში შემავალი მილის ორივე მხარე მყარადაა 

დამაგრებული და არ აპარებს ჰაერს. წნევის სენსორს დაუყენეთ ახალი, სუფთა მილი და მსუბუქად ჩაბერეთ, 

რათა შეიქმნას წნევა და მოუსმინეთ ეწ „ტკაცუნის ხმას’, რომელიც კონტაქტის გახსნა შეკვრისას წარმოიქმნება. 

თუ მოცემული ხმა არ ფიქსირდება უნდა გამოცვალოთ წნევის სენსორი. 

თუ მოწყობილობა შეერთებულია ელ ქსელში, ძრავი უნდა მოვიდეს მუშა მდგომარეობაში.  

მოცემული ოპერაციის შესრულებამდე, ავარიული ჩართვის ღილაკზე თითის დაჭერით დარწმუნდით, რომ  

ძრავი არ არის ბლოკირებული. 

ნარჩენების მართვა 

 

 

ნიშანი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის  ტერიტორიაზე, დაუშვებელია მოცემული 

პროდუქტის სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად მოთავსება . 

  

 

 

 


