KEKKILÄ S1100
Brugsanvisning – Kekkilä S1100

DK
KEKKILÄ S1100
Kekkilä s1100 er et flot, solidt tørtoilet med en stor kapacitet og et patenteret rotationssystem til de
indvendige beholdere. Væsken separeres og ledes direkte til en separat beholder.
Det Komposterende Kekkilä s1100 er nemt at tømme og rengøre, takket være de separate
indvendige beholdere, hvor affaldet begynder at kompostere, allerede før beholderne
tømmes.
Det Komposterende Kekkilä s1100 kan monteres i såvel et koldt udhus som på et
opvarmet sted. Fremstillet i Finland.

Produktkomponenter
Sæde og låg
Materiale: Komposit (PP + træfiber)
Lågenhed
Materiale: Komposit (PP + træfiber)
Låsestykker til indvendig beholder, 3 stk.
Materiale: PP
Indvendig beholder, 3 stk. Materiale: PP
Bærelejer, 18 stk.
Materiale: POM
Håndtag til indvendig beholder, 2
stk. Materiale: PP
Toiletenhed Materiale: PE

Produktmål
bredde 800 mm, højde 460 mm, dybde 800 mm

Ventilationsrøret (ø 75 mm) er inkluderet.
Afløbsvandslange (ø 16") og 10L beholder er inkluderet.
Produktet og produktmaterialerne er omfattet af garanti i to år.
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Kekkilä S1100
Kekkilä Komposterende toilet monteres på et opvarmet sted indendørs, i et udhus eller
på et
lignende sted.
Når Komposterende Kekkilä s1100 installeres og vedligeholdes korrekt, er det lugtfrit og
behageligt at benytte. Det funktionelle design og materialerne i høj kvalitet betyder, at
det er nemt at tømme og renholde.
Det komposterende økotoilet kræver ikke elektricitet eller vand for at fungere. Toilettets
tre indvendige beholdere og et udskiftningssystem sikrer, at affaldet starter
komposteringen allerede under brug, før beholderen tømmes.
Det Komposterende Kekkilä s1100 har en kapacitet, der passer til cirka 60 dages
almindelig brug af en familie på fire.

Installation og vejledning
Det Komposterende Kekkilä s1100 monteres direkte på gulvoverfladen. Der er ikke brug
for gennemgående huller til toiletenheden. Overfladen skal være plan, så væsken kan
flyde ud frit og ikke bliver liggende inde i økotoilettet, da dette kan forårsage en
ubehagelig lugt. Gulvoverfladen må skråne 2% mod økotoilettets bagside.

Vejledning
• Før brug strøs et lag på 2-3 cm absorberende muldjord ud i bunden af beholderen.
• Efter hver brug tilsættes lidt muldjord.
• Det absorberende materiale bør opbevares i nærheden, gerne i en beholder med låg, så

indholdet holdes tørt.
• Når beholderen er fyldt op, udskifter man den med en ny ved at dreje de indvendige
beholdere. Den fyldte beholder vil begynde at kompostere bagerst i toiletenheden, hvor den
venter på at blive tømt. Strø et lag på ca. 2 cm absorberende materiale over indholdet i
beholderen.

Tømning
• Løft lågenheden til side, og bær de fyldte indvendige beholdere udenfor ved hjælp af
løftehåndtagene under låget. Sørg for at beskytte bunden af den indvendige beholder, så der
ikke løber væske ud indendørs.
•Tøm beholderen, og rengør den, f.eks. ved at skylle den med en slange. Sørg for, at
gennemsivningshullerne i bunden ikke blokeres.
•Toiletaffald skal herefter komposteres i cirka to år. Det kan derefter anvendes i haven til
forbedring af jorden.
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