FAST;
Προκειμένου το σύστημα FAST
αποχέτευση τα εξής:

®

να λειτουργεί με τις αναμενόμενες αποδόσεις, ΜΗΝ ρίχνετε στην

βακτήρια να πολλαπλασιαστούν επαρκώς.
ΚΕΛΥΦΗ ΑΥΓΩΝ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΟΚΚΑΛΑ/ΔΕΡΜΑ ΖΩΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΜ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ

ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ

ΦΛΟΙΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΦΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΞΥΛΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΒΑΒΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΥΓΡΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ

Τήρηση εγχειριδίων
Κρατήστε ένα αντίγραφο όλων των σχετικών εγχειριδίων
(συμπεριλαμβανομένου του παρόντος εγχειριδίου), καθώς
®
και τα σχέδια και τα αρχεία σχετικά με το σύστημα FAST
μαζί με τα άλλα αρχιτεκτονικά ή μηχανολογικά σχέδια του
σπιτιού. Καταγράψτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο
πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.
Τακτική Συντήρηση:
Περιοδικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από τον ιδιοκτήτη,
αναλόγως με το μέγεθος του συστήματος και την
εγκατάσταση.
Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένα άτομα
σχετικά με τη συντήρηση του συστήματος. Η τακτική
συντήρηση είναι η καλύτερη μέθοδος για να διασφαλιστεί η
μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος σας.
Πλυντήρια/ Χρήση Νερού:
Μοιράστε τα φορτία πλύσης όλη την εβδομάδα και
όχι μια συγκεκριμένη μέρα. Χρησιμοποιείστε
απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού και χαμηλής
®
περιεκτικότητας σε φώσφορο. Το σύστημα FAST
θα έχει καλύτερη απόδοση όταν υπάρχει καλύτερη
κατανομή φορτίου όλη την εβδομάδα.
Επισκευή Διαρροών:
Μεγάλες ποσότητες νερού μπορεί να προστεθούν στο
σύστημα αποχέτευσης όταν έχετε διαρροή. Η έγκαιρη
διάγνωση και επισκευή μπορεί να συμβάλει στη
μεγιστοποίηση της ζωής του συστήματός σας (ειδικά στο
σύστημα αποστράγγισης/διάθεσης).
Αποσκληρυντές :
®
Μπορεί να βλάψουν το σύστημα. Η διαδικασία FAST
μπορεί να ανεχθεί συχνές και μικρές απορρίψεις. Ωστόσο,
αυτές οι απορρίψεις μπορεί να βλάψουν ενδεχομένως άλλα
μέρη του σηπτικού συστήματος.
Απόβλητα τροφίμων:
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η απόρριψη μεγάλης ποσότητας
υπολειμμάτων τροφίμων όπως και λίπη/έλαια ενδέχεται να
προκαλέσουν υπερφόρτωση ή και να εμποδίσουν το
σύστημα να λειτουργεί σωστά.
Τόσο το ζωικό λίπος όσο και τα έλαια (φυτικά, ζωικά ή
συνθετικά) μπορούν να αποτρέψουν τα βιοδιασπώμενα

Απορρυπαντικά έντονης δράσης
Κάντε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα
καθαριστικά που χρησιμοποιούν βορικό νάτριο, όξινο
ανθρακικό νάτριο και ανθρακικό νάτριο είναι κατάλληλα για
χρήση. Προϊόντα που περιέχουν αμμωνία ή καθαριστικά
πετρελαίου
δεν
πρέπει
να
χρησιμοποιούνται.
Χρησιμοποιήστε για την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης
άλλα συμβατικά μέσα.
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα προϊόντα περιποίησης
μαλλιών προσθέτουν επιβλαβείς ουσίες ελαίων και χημικών
στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε αντιβακτηριακά προϊόντα και
άλλα προϊόντα προσωπικής καθαριότητας σύμφωνα με τις
οδηγίες του συστήματος.
Φάρμακα
ΟΛΑ τα αντιβιοτικά φάρμακα είναι επιβλαβή για το σύστημα.
Τα άχρηστα φάρμακα πρέπει να επιστρέφονται στο
φαρμακείο ή στο γιατρός σας, ή να τα πετάξετε στα
σκουπίδια και όχι στο σύστημα. Δεδομένου ότι το
ανθρώπινο σώμα απορροφά μόνο ≤ 20% των ουσιών
αυτών, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τον
κατασκευαστή του συστήματος εάν ένα άτομο στο
σπίτι χρησιμοποιεί τακτικά τέτοια φάρμακα. Αυτό θα
μπορούσε να δημιουργήσει δυσλειτουργία του
συστήματος.
Πρόσθετα/Ένζυμα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η φυσική παρουσία
λυμάτων στο σύστημα περιέχει όλες τις απαιτούμενες
ποσότητες σε βακτήρια και σε ένζυμα που χρειάζονται για τη
σωστή λειτουργία.
Δραστικές χημικές ουσίες/Τοξίνες
ΔΕΝ πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα. Περιλαμβάνονται,
αλλά δεν αποκλείονται παρόμοια προϊόντα όπως:
διαβρωτικά,
χρώματα,
διαλυτικά,
καυστικά
υγρά,
φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, φωτογραφικά απόβλητα κλπ.
Προϊόντα Χαρτιού
Χρησιμοποιήστε λευκό χαρτί τουαλέτας. Ορισμένες βαφές
χαρτιού δεν μπορούν να καταναλωθούν από τα φυσικά
βακτήρια. Μη λευκασμένο χαρτί (καφέ χρώμα), χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για να διασπαστεί και μπορεί να αυξήσει
την ποσότητα της λυματολάσπης.

ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Μην οδηγείτε πάνω από οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος (δεξαμενές, σωληνώσεις κλπ). Το
πλαστικό καπάκι του συστήματος μπορεί να αντέξει το βάρος ατόμων, χορτοκοπτικών οχημάτων κοκ,
αλλά όχι αυτοκινήτων.
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