KEKKILÄ S1050
Brugsanvisning - Kekkilä S1050

DK
KEKKILÄ S1050
Tillykke med dit gode valg!
Kekkilä s1050 er et tørtoilet i høj kvalitet med effektiv nettokapacitet og et patenteret system som
muliggør let tømning af beholderen. Væsken separeres og ledes direkte i en separat beholder.
Kekkilä er et multifunktionelt toiletsystem til mange anvendelsesområder - til brug på båden, på
vandreturen, som udendørstoilet eller til brug på en opvarmet plads i et feriehus.

Produktkomponenter
•

Sæde og låg
Materiale: Komposit (PP + træfiber)

•

Håndtag til flytning af indvendig beholder
Materiale: POM

•

Lågenhed
Materiale: Komposit (PP + træfiber)
Indvendig beholder Materiale: PP

•

Lejer, 5 stk.
Materiale: POM

•

Økotoiletenhed
Materiale: Komposit (PP + glasfiber)

Dimensioner
Bredde 500 mm, højde 470 mm, dybde 510 mm.

Ventilationsrøret (ø 75 mm) medfølger.

Bygningen, hvor toilettet skal benyttes.
Afløbsvandslange (ø V2") og beholder, f.eks. en dunk, skal købes separat.
Produktet og produktmaterialerne er omfattet af garanti i to (2) år.
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Kekkilä s1050 monteres på en plan gulvflade på et opvarmet sted indendørs, i et
udhus eller på et lignende sted.
Når Kekkilä s1050 installeres og vedligeholdes korrekt, er det lugtfrit og behageligt at benytte.
Det funktionelle design og materialerne i høj kvalitet betyder også, at det er nemt at tømme
og renholde.
Økotoilettet kræver ikke elektricitet eller vand for at fungere, og affaldet begynder at
kompostere allerede under brug, før beholderen tømmes.
Kekkilä s1050 har en kapacitet, der passer til cirka 30 dages almindelig brug af en familie på
fire.

Installation og instruktioner
Produktet monteres direkte på gulvoverfladen. Der er ikke brug for gennemgående
huller til toiletenheden. Overfladen skal være lige, 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 muldjord ud i bunden af beholderen.
• Efter hvert brug tilsættes muldjord
• Muldjorden bør opbevares i nærheden, gerne i en lukket beholder så indholdet holdes tørt.
• Beholderen vil oftest fyldes ujævnt, men det er muligt at jævne indholdet ud ved hjælp af
håndtaget på beholderenheden.
• Ved brug om vinteren anbefaler vi, at den indvendige beholder fores med en beskyttende pose,
så toilettet ikke ødelægges af frysende væske. Vi anbefaler også større brug af muldjord ved
vinterbrug.

Tømning
• Løft lågenheden til side, og tilføj et ekstra lag muldjord.
• Tag fat i den indvendige beholder under den takkede ring, tag beholderen ud og tøm den.
• 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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