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Pozycja PN Opis Qty
1 23370 Płyta nożna w kształcie piramidy 2
2 23369 Płyta tylna 1
3 23368 Płyta dolna 1
4 NEW Śruby (do konstrukcji) 11

5 16304
5,5 cm mały przezroczysty wąż 3/8" 

(rurka) 5.5 cm

6 16304
15 cm wąż przezroczysty o średniej

długości 15 cm
7 16304 36 cm wąż przezroczysty 36 cm
8 34037 Dozownik mydła 2
9 20621 Slimmate II Dgry 2

10 8150-605 Podajnik ręczników papierowych 2
11 23371 Okucie TS - wąż 10 mm (trójnik) 1
12 22320 Śruba M5 0,8 x 40 pn nierdzewna 1
13 20903 Nakrętka #10-24 nyloc nierdzewny 1
14 11361 Myjka 3/16 ID 2

15 19978
Śruba -4,8 mm x 16 mm TAP (dla 

dozowników) 12

LISTA CZĘŚCI

Wprowadzenie
Przenośne toalety i akcesoria firmy Satellite muszą być montowane zgodnie z zatwierdzonymi 
procedurami montażu. Zmiany w montażu mogą mieć negatywny wpływ na żywotność produktu i 
gwarancję.
NARZĘDZIA: Wiertarka lub wkrętak (zalecane akumulatorowe wiertarki kątowe) ● Kieszeń i klucz ●
Końcówka wkrętaka Philips

1) Wsuń pierwszą płyte w kształcie piramidy w 
płytę tylną, od dołu.

2) Wsuń również drugi.
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3) Załóż płytę dolną, wsuwając ją na dolne końce 
obu stóp.

4) Teraz za pomocą sześciu długich wkrętów 
przymocować płytę dolną do stóp od dołu, 
korzystając z sześciu wywierconych wcześniej 
otworów w płycie dolnejj. Upewnij się, że łby śrub 
nie wyróżniają się, dokręć je wystarczająco 
mocno.

5) Teraz przymocuj płytę dolną do płyty tylnej za 
pomocą trzech długich śrub.

6) Ustawić konstrukcję. Przymocować stopy 
piramidy do płyty tylnej za pomocą dwóch długich 
śrub z każdej strony. Jako prowadnice 
wykorzystać wstępnie wywiercone otwory. 
Upewnij się, że obie strony stopy podporowej są 
na swoim miejscu, tak aby śruba przeszła przez
obie strony podłogi podporowej i przez tylne 
oparcie.
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7) Teraz weź jeden z 2 umwalek Slimmate, 
umywalkę oznaczoną zieloną kropką. To będzie 
Twója umywalka na świeżą wodę.

8) Odwróć go. Teraz weź najkrótszy z 3 przezroczystych 
węży i wepchnij go do złącza na dnie zbiornika umywalki 
Slimmate. Wepchnij wąż na tyle daleko, aby zablokował się 
w złączce Quick Connect.

9) Teraz weź trójnik, załóż na jeden koniec przezroczysty wąż średniej długości i wsuń drugi koniec węża na 
wolne szybkozłącze w pompie nożnej.
Następnie podłączyć najmniejszy przezroczysty wąż do środkowego portu trójnika. Upewnij się, że wszystkie 
węże są dobrze włożone i podłączone.
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10) Weź najdłuższy kawałek przezroczystego 
węża i podłącz go do pozostałego portu trójnika.

11) Przełóż czarny wąż przez otwór w płycie tylnej, aby 
przeszedł z drugiej strony.

12) Koniec długiej przezroczystej rurki należy 
włożyć przez otwór w dolnej części płyty.

Tak powinny przebiegać węże po drugiej stronie 
oparcia pleców.
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13) Drugą umywalke Slimmate (tę z czerwoną naklejką) umieść po drugiej stronie konstrukcji AquaTwin. 
Zdejmij misę. Teraz włóż czarny wąż do zbiornika drugiej umywalki, przez otwór z tyłu. Upewnij się, że wąż jest 
ustawiony pod kątem, aby nie był skierowany ku górze. Druga umywalka jest wykorzystywana jako zbiornik 
wody używanej do zlewu 2-stanowiskowego.

14) Teraz weź przezroczysty wąż i podłącz go do wolnego portu pompy nożnej na tym drugim odchudzaniu. Jest 
to nieco trudniejsze do zrobienia, ponieważ przezroczysty wąż ma odpowiednią długość, aby zapobiec jego 
załamaniu lub pęknięciu. Obie pompy nożne są teraz podłączone i będą zasilane z tego samego zbiornika świeżej 
wody, który znajduje się na pierwszej umwalce Slimmate.
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15) Teraz umieścić drugą umywalke na oparciu pleców. Doprowadź czarny wąż do zbiornika dalej w tym 
samym czasie, aby upewnić się, że znajduje się on w całości wewnątrz zbiornika. Załóż z powrotem misę, gdy 
skończysz.

16) Przymocować teraz 2 umawalki do siebie, przez płytę tylną, za pomocą śruby M5 22320 i nakrętki 
nylonowej 20903. Użyć po każdej stronie podkładki identyfikacyjnej 3/16 11361. Dobrze dokręcić nakrętkę.
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17) Teraz przymocuj po jednym dozowniku na mydło i jednym podajniku do papieru na każdej stronie 
konstrukcji za pomocą 3 śrub 19978 do każdej z nich. Umieść podajnik do papieru odpowiednio wysoko, aby 
można było wygodnie wyciągnąć ręczniki papierowe podczas korzystania z AquaTwin.
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