
Cindi family on Separetti põletavate käimlate tootepere noorim liige. See käimlalahendus annab teile vesikäimlaga võrdväärse 
mugavuse ja vabaduse – igal pool. Käimlajäätmed põletatakse kõrgel temperatuuril ja järele jääb ainult väike kogus kergesti 
töödeldavat tuhka.

Cindi family on kaitseklassiga IP 44, mistõttu tohib seda paigaldada märgadesse ruumidesse.  Eluruumis asuvat põletavat 
käimlat tuleb hooldada igal aastal ja suvilas asuvat kord kahe aasta jooksul. Teade hooldusvajaduse kohta ilmub käimla 
näidikule. 

Cindi family on välja töötatud eelkõige peresuvilate jaoks ja selle mahutavus vastab 6-liikmelise pere vajadustele. Käimlat 
saab kasutada isegi siis, kui teine isik on seal äsja käinud. Käimla võtab arvesse kõik nupuvajutused ja optimeerib põletusaja 
selle kasutamise intensiivsuse järgi. On oluline, et iga külastaja vajutaks õiget nuppu, et põletustulemus oleks optimaalne. 
Käimlasse on paigaldatud ka magnetandur, mis käimla kaane avanemisel lülitab küttekeha välja. Põletustegevus jätkub, kui 
kaas jälle suletakse.

Cindi familyl on palju sisseehitatud turvasüsteeme, mis jälgivad põletuskambri, kesta sisekülje ja väljatõmbeõhu tempera-
tuuri. Seadmel on ka eraldi ülekuumenemiskaitse. Kui temperatuur ületab teatava piirväärtuse, lõpetab käimla automaatselt 
põletamise ja näidikule ilmub veateade.

CINDI FAMILY 
Tootenumber 1228-01

Peale tavalise niiske lapiga puhastamist tuleb regulaarselt puhastada ka käimla tuhasahtel. Pärast teate ilmumist näidikule tuleb tühjendada 
tuhasah-tel, valada sinna 1 liiter vett ja käivitada põletusprogramm. Nii muutub tuhasahtel puhtamaks.
Näidik annab teada ka suitsulõõri puhastamise vajadusest. Lõõr puhastatakse käimlaga kaasas oleva terasharja abil. Harjake käimla tagaosas olevat 
suitsutoru kogu harjavarre pikkuses ja koristage lahti tulev materjal tolmuimejaga.

LIHTNE KASUTADA
Asetage kott käimla 
kukutusluukide peale. Kui 
asjad on õiendatud, vajutage 
lihtsalt kukutushooba.

LIHTNE PUHTUST HOIDA

VALIGE PROGRAMM
Vajutage pärast asjade õiendamist 
vastavat nuppu – põletamine algab! 
Näidikul kuvatakse mitmesuguseid 
teateid käimla töö kohta ning 
menüüst saab reguleerida nt 
põletusaega ja tühjendusintervalli.

TÜHJENDAGE 
TUHASAHTEL
Eemaldage esipaneel ja 
tõmmake tuhasahtel välja.
 Esipaneeli saab ka fikseerida.

CINDI FAMILY SOBIB 
KÕIGILE
Lasteiste Sally võimaldab 
käimlat mugavalt kasutada ka 
pisiperel. Lasteiste on käimlaga 
kaasas.

LIHTNE KASUTADA

KAASAS ON

*
Kotihoidik lihtsustab käimla 
Cindi family kasutamist, 
hoides põletuskotid alati 
käepärast.

LISAVARUSTUS

– 1218-01 kotihoidik* – 1199-01 puhastuskomplekt** – paigaldustarvikud***

**
Puhastuskomplektis on kõik, 
mida vajate puhtuse pidami-
seks põletavas käimlas. 

Tuulutustorustik tuleb paigaldada paigaldusjuhiste järgi mitte ainult garantii kehtimise, vaid ka hea põletustule-
muse ja käimla toimivuse tagamiseks. Lubatud paigaldusvariante on kolm. Kõikides variantides tuleb käimlaruumi 
välisseina paigaldada värske õhu klapp. Paigaldusjuhiste eiramine tühistab garantii ning mõjutab negatiivselt põle-
tustulemust ja käimla tööd. Täieliku paigaldusjuhendi leiate meie veebilehelt aadressilt www.separett.com.

Paigaldusvariandid 1 ja 2 
– 1181-01 tuulutustorupakett  

põletavale käimlale
Paigaldusvariant 3
– 1181-01 tuulutustorupakett 

põletavale käimlale
– 1092-01 läbiviigutihend

(kivi- või pappkatusele)

Vaja läheb
***

Tuulutustorupaketi sisu
– 4 meetrit toru (4 × 1 m) – 2 käänakut 45°
– 3 ühendustoru – seinakinnitused – silikoon
– Sissetõmbeõhu klapp 150 × 150 mm 

1181-01

Materjal SiseosadCINDI
FAMILY

Pinge/
võimsus

Energia-
kulu

Toitejuhtme 
ühendusliides

Müratase/
kandevõi-

Taaskasutatav 
antibakteriaal-
ne ABS-plast, 
valgeks värvi-
tud teras

Sisekonst-
ruktsioon: 
roostevaba 
teras 
Tuhasahtel: 

240 V, 
1,8 kW 
10 A kaitse

0,4–1,7 kWh/
käik

1,9 m 
maanda-
tud juhe

Umbes 55 
dB(A)
150 kg

Pak 
mõõt-

P: 77, L: 46, 
K: 73 cm
42 kg

Ühendused 
Väljatõmbeõhk Ø 110 mm
Sissetõmbeõhk Ø 110/160 mm sõltuvalt paigalduskohast
(Pange tähele, et sissetõmbeõhu toru ei paigaldata statsionaar-
selt käimla külge.)

PAIGALDUS

TEHNILISED ANDMED

1092-01

Kõik meie elektritooted on CE-märgistusega. 
Lisateavet meie toodete kohta saab veebilehelt www.separett.com
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– Käänakuga toru Ø 110 mm, 90°
– Puhastushari
– Paigaldusšabloon
– Lasteiste Sally 
– 500 põletuskotti

– Tuulutustoru kübar
– Kruvikeeraja
– Rõngastihendid
– Varukaitsmete komplekt
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