Säästä tämä ohje!

EcoDry Manual

Wostman

SUOMI

Tärkeää!
•
•
•
•
•

Omistajan tulee säästää tämä ohje!
Lue koko ohje ennen asennusta.
Älä poista pieniä vaahtopaloja etureunasta. (Ne pitävät huuhteluletkun paikoillaan).
Älä hävitä mustaa tiivistenauhaa.
Virtsakulhossa on esiasennettu vesilukko, joten siihen ei tule laittaa mitään muuta vesilukkoa.

Takuu
•
•
•

EcoDry-istuimella on 2 vuoden takuu ostopäivästä. Ostokuitti esitettävä mahdollisen reklamaation yhteydessä.
Takuu on voimassa kun istuin on asennettu ohjeiden mukaisesti.
Takuu on voimassa vain kun istuin on hankittu asiantuntevalta jälleenmyyjältä.
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Ventilation

Vesiliitäntä
(tarvittaessa)
Vesilukko

Virtsaletku

200 mm
pipe
50 mm
virtsaputki
Fan

Feces
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580 mm

450 mm

395 mm

Vesilukko
/ Vattenlås

Magneettivent
tiili
/ magnetventil
Paristot
/ Batteri
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170 mm
CW 300 mm
(min.)
Ø 200 mm
CC 135 mm

Ø 50 mm

Piirrä reikien paikat lattiaan.

Väliputken tulee jäädä 170 mm lattiapinnan
yläpuolelle. Väliputkessa on kannakkeet.

Mikäli käytät virsankeräykseen astiaa, vie 50
mm letku astialle. Varmista liitos esim
silikonilla.

Laita istuin paikoilleen.

Valkoinen sovitin tulee painaa tiukasti
paikoilleen.

Käytä silikonia istuimen kiinnittämiseksi
lattiaan.

Aseta tiivistenauha väliputken ja posliinin
väliin.

Tiivistenauha parantaa tuuletuksen toimintaa
estämällä pahan hajun tulon WC-tilaan.

Tarkista asennuspaikka. Varmista että et riko
lattiarakenteita.

50 mm pipes
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Ballofix
Ventilation pipe

Fan

Huuhtelu (valinnainen)

Tuuletus

Mikäli otat vesihuuhtelun käyttöön, liitä se suljettavaan vesiliitäntään
noin 20 cm lattiapinnan yläpuolelle. Liitoksen koko on R15.
Suositellaan vain kun virtsa kerätään erilliseen säiliöön tai ohjataan esim
harmaavesisuodattimeen.

Tuuletusputken halkaisija vähintään 100 mm.
Vältä yli 45 asteen mutkia.
Tarvittaessa voit laittaa tuuletusputkeen kanavapuhaltimen tehostamaan
tuuletusta.
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Huolto:

Ongelmatilanteet:

> Huolla virtsanerottimen vesilukko
Muutaman kerran vuodessa – nosta krominen
kansi ja huuhtele virtsanerotuspuoli kunnolla
kuumalla vedellä. Kemikaaleja ei tarvitse
käyttää.

Huuhtelu ei toimi tai toimii huonosti?
• Tarkista että vesiliitos on auki.
• Tarkista paristot. Vaihda jos paristot
tyhjentyneet.
• Jos vieläkään ei toimi, saattaa
magneettiventtiili olla hajonnut. Syy
jäätyminen tai salama. Magneettiventtiilin voi
helposti vaihtaa. Tilaa jälleenmyyjältä tai
suoraan Wostmanilta.

Kuinka käytetään:
> Istu ole hyvä!
EcoDry on pääosin kuin tavallinen WC-istuin.
Parhaiten se toimii kun istut. Tällöin virtsa
ohjautuu oikeaan paikkaan.
> Käytä aina hieman vettä.
EcoDry:n voi huuhdella vesiliitäntää apuna
käyttäen tai kaatamalla kupillisen vettä
virtsankeräyskulhoon.
Suositellaan käyttämään vain silloin kun virtsa
ohjataan erilliseen säiliöön tai
harmaavesisuodattimeen.

> Pidä istuin puhtaana äläkä päästä vettä
kompostoriin.

Mikäli käymälästä nousee paha haju?
• Kun kompostori toimii oikein ja tuuletus on
tehty oikein, ei sen pitäisi haista pahalle.
• Mikäli kompostorista kuitenkin nousee pahaa
hajua, voi virtsanerotusputken yrittää
puhdistaa kuumalla vedellä tai pehmeällä
vaijerilla. Älä vahingoita virtsaletkua!
• Aina käytön jälkeen voidaan heittää kupillinen
kompostikuoriketta jätöksen päälle.

> Älä laita vettä isommasta aukosta.
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