FAQ’S
GREASEPAK GP-MSGD5

VAR KAN JAG BESTÄLLA BAG-IN-BOX ERSÄTTNINGSVÄTSKA?
Se etiketten på insidan av GreasePak-doseringsenhetens dörr för din
återförsäljares kontaktinformation. Återförsäljaren ska kunna förse dig med
ersättningsvätska. Om du inte kan kontakta återförsäljaren, kontakta
Mechline på +44 01908 261511, så kontaktar vi återförsäljaren åt dig. Ha
serienumret på din doseringsenhet redo när du ringer.
ÄR MIKROORGANISMERNA SÄKRA?
”Mikroorganismerna är helt säkra, naturligt förekommande och ickepatogena, det vill säga de orsakar inte sjukdom. De betraktas som säkra
över hela världen och klassificeras under riskgrupp 1. Det finns inte heller
några skadliga effekter på lokala avlopp eller avloppssystem. I själva verket
ökar formuleringen populationen av nyttiga bakterier i systemet, och det
skulle faktiskt finnas positiva effekter längre nedströms" Dr. John Lear (PhD,
mikrobiologi)
HUR LÄNGE SKA EN HUVUDLÅDA MED BIOVÄTSKA HÅLLA?
Vid standarddosering bör en kartong om 3 x 5 liter bag in-box hålla i cirka 3
månader
VILKA åtgärder BÖR VIDTAS OM PRODUKTEN LÄCKER OCH/ELLER KOMMER I
KONTAKT MED HUD, ÖGON ETC?
Mechlines biovätska är en helt säker klass 1 icke-farlig vätska. Ingen skada
kommer från att röra vid den eller om den kommer i kontakt med
byggnadens ytor - tvätta bara av vätskan med kallt, rent vatten. Undvik
intag av vätska och undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med hud eller
ögon, skölj noggrant med rent kallt vatten. Om ögonirritationen fortsätter,
kontakta läkare. Vid intag av vätskan, framkalla INTE kräkningar. Sök läkare
VARFÖR LJUDER ENHETSLARMET?
GreasePak-enheterna är utrustade med ett larm som ljuder när det är dags
att byta ut vätskan.
KAN JAG ÄNDRA TIDEN DÅ ENHETEN DOSERAR BIOVÄTSKAN I AVLOPPET?
Doseringsmodulen är fabriksinställd för att dosera klockan 01:00, när det
finns lite eller inget vattenflöde, vilket ger bakterierna tid att göra sitt arbete.
Detta kan dock ändras genom att ta bort frontluckan under enhetens dörr

och följa instruktionerna på etiketten inuti. Skruva loss och dra frontluckan
nedåt för att ta bort den.

HUR LÄNGE HÅLLER BATTERIET?
Batteriet ska hålla i cirka 2 år. När batteriet behöver bytas ut börjar
varningslampan "Låg batterinivå" blinka. Det kommer bara att blinka mellan
klockan 07:00 - 20:00 när någon sannolikt kommer att vara i närheten för
att se det, för att bevara strömmen. Kontakta din återförsäljare för ett nytt
batteripaket (artikelnummer GP-BP) så snart du ser lampan "Low Battery"
blinka. Om din dosmodul har orden "Power On" på framsidan, är det den
valfria nätdrivna modellen och kräver inte att batteriet byts ut

