
Placera dessa instruktioner på ett synligt ställe inne på toaletten 
 

Model: Inomhusmodell multrum för fritid (VS)    
Instruktion  2016-3-1 

 

Hur man använder och underhåller Ekolet Komposttoalett 
 

Stäng alltid toalettlocket efter användning. 

 

Fyll komposttoaletten med toalettavfall. Du kan lägga till biologiskt köksavfall men det 

kommer att dra till sig bananflugor (Drosophila) in i compostbehållaren. Flugorna kan 

förstöras effektivt genom at tillsätta feltiae-maskar I toalettbehållaren som används. Om du 

förvarar hushållsavfall i köket, se noga till att ha avfallet i en åtsluten behållare för att hålla 

flugorna borta. Om flugorna blir ett problem, äggen och larverna kan förstöras med 

bekämpningsmedel som ofta används i ladugårdar (Sprutzit/Neudorf eller Dimilin tex) och 

flygande insekter bekämpas med bekämpningsmedel för flygande insekter (Baygon tex) 

Vänligen stäng av fläkten i en timme för att öka effekten av bekämpningsmedlet. 

 

Du kan öka mängden med avfall som kan få plats i en behållare genom att rotera behållaren 

20-30 cm, så att sidorna av behållare också fylls. Det rekommenderas att märka med tejp på 

sidorna av behållarens lock platsen där luckan kan flyttas så att avfallet trillar ner i samma 

behållare. 

 

När behållaren är full, tack avfallet med en hink av dammfri jord, torv eller gammal kompost. 

Töm den äldsta behållaren genom luckan på sidan och lägg sedan ett lager på ett par cm med 

torv, strå eller täckbark i botten på behållaren. Var försiktig så att du inte har sönder 

filtermaterialet när du tömmer behållaren. Förslutningen av luckan bör rengöras innan du 

stänger och förseglingen bör förnyas om det behövs genom att använda hög kvalitativ 

fönsterförsegling. 

 

Rotera komposteraren i en varm säsong för hand ta tag I kanterna av luckan eller genom att 

använda vändningshandtaget. Rotering är smidigare om axeln på hjulet är uppsmörjt. Innan 

du roterar markera datumet av återanvändningen av luckan. Vi rekommenderar att tvätta 

filtertyget när komposteringsutrymmet har blivit tömt 2-3 gånger. Använd en vattenslang, 

borste, och ett miljövänligt rengöringsmedel. Möjliga vita utfällningar kan tas bort med 

vinäger-vatten (1:5) blandning. Borsta alltid bort från luckan. Stäng av fläkten (se nedan) och 

tvätta den med borste och vatten. Komposttoaletten är reda för att användas. 

 

Avfallet som produceras i komposttoaletten är gödnings jord som kan användas till 

snittblommor osv. Vätskan som dräneras från komposten är biologiskt renad och luktfri, drar 

inte åt sig insekter och kan bli bortledd med tvättvattnet från huset för att vidare rengöra eller 

direkt till dekorativa planter. Vätskan är bra (utspädd med vatten) för att vattna planter efter 

att ha låtit några veckor gå för att vila. 

 

Avfallsvätskans behållare bör rengöras då och då, efter att komposten har roterats ett fullt 

varv, tex. Öppna de två gummipackningarna som återfinns bakom den metallplattans kant 

(den nedre pluggen kan vara en upplyft mjuk slang). Spola rent vatten in i det övre hålet. 

Smutsigt vatten kommer ut från det lägre slangen. Efter rengöring stäng hålet. 

 

 

Att Byta Fläkten (se bilden): En elektrisk Ekolet fläkt brukar fungerar i 5-10 år, så vi föreslår 

att du byter den var femte år. För att byta fläkten, koppla bort de elektriska sladdarna ur 

fläktboxen i ventilationsrörets fästram. Och byt den mot en ny fläkt (se bilden). Om du din fläkt 

någon gång fastnar om den är smutsig (vilket är den mest vanliga orsaken till att den inte 



fungerar), kan den tas bort, tvättas med en borste och lite vatten och sen sättas tillbaka på 

plats igen. Den elektriska Ekoletfläkten 12V/4W (92 x 92 x 32 mm) kan köpas från en 

återförsäljare som säljer Ekolet eller en återförsäljare av elektroniska saker. Ha alltid en extra 

fläkt till hands! 

 

   
Fan=Fläkt  Conductors =Ledningar Power Unit= Väggkontakt 
 

 

Du kan ändra styrkan och ljudet på fläkten genom att ändra volten på adapter (aldrig över 12 

V). 

Vi rekommenderar att man alltid har fläkten på eftersom elförbrukningen är minimal. Om du 

vill stänga av fläkten en längre tid bör du blockera avloppsröret eller täcka över toalettsitsen 

så att den är lufttät för att förhindra lukt. 

 

Ekolet komposttoalett är gjord av återvunnet material Polyeten plast, varmgalvaniserat stål, 

rostfritt stål och aluminium.  

 

Använd Ekolet komposttoalett enbart som det beskrivs här och som i instruktionerna på “Vad 

du kan lägga i komposteraren”. 

 

 
 

Besök vår hemsida (www.ekolet.com) för att titta efter möjliga uppdateringar. 
 
Fabrikör:   Internet Hemsida:   http://www.ekolet.com 

Ekolet Oy    E-mail:    info@ekolet.com 

Estetie 3                         

FIN-00430 Helsinki 
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Broschyr tydligt synlig i köket 

 

 

 

Vad man kan lägga I composteraren 

 

Som en tumregel, allt som en gång har varit levande: 

 

✓ Normalt toalettavfall. 

✓ Skal av frukt och grönsaker. 

✓ Använda tepåsar och kaffe(tepåsar och kaffefilter med). 

✓ Alla matrester.  Om du har större saker som ska slängas (brödlevar, kålhuvud 
etc.) rådet är att skära ner dem till mindre bitar innan man lägger dem i 
komposteraren. 

✓ Toalettpapper om du inte har använt dem till att torka farliga vätskor med. 

✓ Tidningar eller papperskassar du kan ha använt dem i botten på din 
matavfallsbehållare i köket. 

✓ Jord, överblivet från trädgården, löv (men detta tar mycket plats). 

✓ Alla naturliga material I små kvantiteter (ull, bomull, linne, silke). 

✓ Sågspån, små bitar av trä (som inte har varit behandlat), bark, gräsmatta, etc. 
 

 

 

Lägg aldrig detta i komposteraren 

 

Ämnen som inte kommer att brytas ner är giftiga 

 

 Ingen aska eller kalk (komposten kommer att bli alkalisk) 

 Inget farligt avfall (olja, bensin, lösningar, färger, disinfektionsämnen, 
mediciner och batterier). 

 Inget vatten som innehåller rengöringsmedel. 

 Ingen plast, glas eller metall. 

 Inga nedbrytningsbara kassar, inga konstfibrer, gummi, läder. 

 Inga cigaretter, inget hushållsdamm. 

 Inga stora mängder av papper, lägg aldrig plast eller waxat papper i 
komposteraren 

 Blöjor. 

 

 

 

 

 



 

Problemlösning; Ekolet- SISÄ (VS) komposttoalett 

Problem   Orsak och Lösning 

 
Urinlukt utanför > Torv har inte lagts i botten av kompostbehållaren. Sprid ut torv. 

> Det sitter ett lock som leder luftströmmen neråt i 

ventilationsröret. Ta bort locket. 

> Locket på kompostbehållaren är inte åtsluten ordentligt. Tryck på 

locket och lägg lite vikt på lockets kant om det behövs. 

Avfallslukt inne > Den elektriska fläkten roterar inte. Rengör fläkten enligt 

instruktionerna och om det inte hjälper, byt ut fläkten. 

> Locket på kompostbehållaren är inte åtsluten ordentligt. Tryck på 

locket och lägg lite vikt på lockets kant om det behövs. 

> Under vintern kan du även lägga lite papper, tex en dagstidning, i 

kompostbehållaren på metallgallret I mitten för att förhindra 

luftdrag. Detta förhindrar även avdunstning så du ska ta bort 

barriären på sommaren.  

> En annan ventilationsutgång är öppen eller så är det inte 

tillräckligt med luftinsläpp för ordentlig ventilation i badrummet. 

 Stäng ventilationsröret och / eller öppna ventilationsinsläppet 

> Om det inte hjälper med dessa försök i byggnaden, 

rekommenderar vi man ansluter en takfläkt med 230V (Radon fläkt) 

I toppen av ventilationsröret (yttre diameter 110 mm). 

 

Ingen vätska kommer 

från vätskeutsläppet 

> Vätsketanken på 50 liter är inte full än. Inget är fel. 

> Spolutsläppet bakom metallkanten har inte någon plugg och 

vätskan rinner ut där, istället för vätskeutsläppet rör. Sätt dit den 

lilla pluggen i röret. 

>Vätskebehållaren I början av utsläppsröret är inte under 

centrumöppningen av basen på kompostbehållaren. Flytta den till 

mitten. 

Den tömda komposter är 

inte färdig än. 

 > Du har använt mer än ett utrymme på ett år. Om man använder 

den ofta hjälper det att slänga i 2-5 liter med strå, flisad bark, torv 

eller liknande grovt material som smidigt komposteras, ner i 

behållaren flera gånger under tiden den fylls.  

> Biologiska nedbrytbara kassar har kastats ner i komposteraren. 

Gör inte det. 

> Filtreringsmaterialet är smutsigt. Rengör det. 

Det är små flugor i 

toaletten. 

> Frukt (banan) flugor kan enkelt dyka upp i komposteraren 

tillsammans med biologiskt avfall från köket. Bekämpa flugorna 

enligt användarmanualen eller lägg inte köksavfall i 

komposteraren. Sätt en flugfälla i toalettrummet genom att fylla ett 

glas med vatten och tillsätt en sked med diskmedel och 2–4 skedar 

av äppelcidervinäger.  

Toalettsitsen är kall och 

det kommer lukt från 

källaren. 

> Försegla anslutningen mellan toalettstolen och golvet. 

 

Kompostbehållaren är 

svår att rotera 

 

Fläkten låter konstigt 

> Använd vridhandtaget till hjälp. Smörj roteringsaxeln. Lyft 

behållarens lock. 

 

> Stick en liten bit av tätning mellan den över eller nedre delen av 

fläkten och ramen. 

 


