Onnittelut sinulle uudesta Purolett polttokäymälä! Sinusta on juuri tullut ruotsalaisen
helppohoitoisen, ympäristöystävällisen ja varman polttokäymälä omistaja. Se tulee
antamaan sinulle iloa pitkälle tulevaisuuteen.
Purolett on luotu huomioiden sekä ihminen että ympäristö. Me Purolettissa emme pidä siitä, että
mukavuus rajoittuisi veden ja viemärin saatavuuteen, emmekä myöskään siitä, että monet käymälän.
Siksi olemme vieneet polttokäymälät tekniikkaa hieman pidemmälle. Kahden lämpökierukan ja
markkinoiden energiapiheimmän puhaltimen avulla Purolett on lempeämpi lompakolle ja ympäristölle
kuin monet muut vaihtoehdot - ja sillä on merkittävästi suurempi kapasiteetti. Purolett sopii sekä
pienelle että suurelle perheelle, vaikka olisi useita hyviä ystäviäkin käymässä vierailulla. Tästä
käyttöohjeesta löytyy kaikki tarvittava tieto, että osaatte käyttää sitä oikein!
Purolettin etuja
• helppo käyttää
• lapsiturvallinen
• energiapihi
• tehokas
• hajuton
• antibakteerinen istuin
• kaksi lämpökierukkaa
• minimaalisen pieni vaikutus sisäilmaan suljetun ilmankierron ansiosta.
• helppo huoltaa
• selviää 12–14 käyttäjästä/vrk
• 3:n vuoden takuu
• iso tuhkalaatikko, 9 litraa
Näin käytät Purolettia
• paina virtakytkimet päälle laitteen vasemmalla puolella (kolme punaista valoa palaa, vaikka ei käytössä).
• avaa vessan kansi ja aseta yksi kertakäyttöpussi paikalleen. Uusi pussi täytyy käyttää jokaisella käyntikerralla. Kun pussi
on paikallaan on käymälä käyttö valmis.
• suorita tarpeesi.
• paina huuhteluvipu alas käytön jälkeen. Luukku aukeaa ja pussi jätöksineen putoaa polttokammioon. Paina huuhteluvipua
toistamiseen ja tarkista, että koko pussi on pudonnut alas.
• käännä ajastin aloitus/start-kohtaan. Nyt alkaa poltto, ensin keittyy neste pois, minkä jälkeen palaa loput jätökset.
• suositeltava polttoaika on 55 min, mutta jos on vain pissat, riittää 35 min.
• käymälä voi käyttää myös polton aikana. Lisää 20 min polttoaikaa joka lisä käynnillä. Neljän peräkkäisen käynnin jälkeen
täytyy käymälä jäähtyä. Kun tuuletin on pysähtynyt niin käymälä on jäähtynyt ja käytettävissä.

Vihje! Voit itse oppia kuinka kauan poltto kestää, testaamalla eri polttoaikoja ja tarkistamalla,
onko kaikki käymäläjäte palanut.

MADE IN SWEDEN

Miten Purolett polttokäymälä toimii
Aloita laittamalla kolme virtakytkintä laitteen vasemmalla puolella päälle.
Avataan vessan kansi ja laitetaan paikalleen pussi, mihin tarpeet tehdään. Sen jälkeen painetaan huuhteluvipua,
jolloin pudotusluukku aukeaa ja pussi jätöksineen putoaa polttokammioon. Poltto voidaan aloittaa ennen
istuutumista, jolloin pussi imeytyy hieman paremmin paikalleen.
Käynnistä poltto kääntämällä ajastinta aloita/start kohtaan. Poltto käynnistyy ja neste keittyy ensin pois, kun se
on kokonaan kuivunut, palaa muu jätös pois ja jäljelle jää vähän tuhkaa. Tuhkaa kertyy noin kahvikupillinen, kun
koko perhe on käyttänyt Purolettia kuukauden.
Tuuletin jatkaa käyntiä kunnes laite on jäähtynyt.
Laitetta voidaan tietysti käyttää myös, kun se on käynnissä, jopa 4 kertaa, minkä jälkeen sen on annettava
jäähtyä.
Voit itse opetella, kuinka kauan polttosi kestää, kokeilla eri aikoja ja katsoa, onko kaikki palanut. Mikäli polton
jälkeen jäljellä on vain virtsaa, voi kokeilla olla lisäämättä aikaa, jolloin virtsa haihtuu ja paperi palaa pois
seuraavalla kerralla.

Asennus
Aluksi pitää porata reikä sekä tulo- että poistoputkelle.
Alempi sisään tulevan ilman reiän keskikohta on 165 mm lattiasta.
Ylempi poisto ilman reiän keskikohta on 395 mm lattiasta.
Porataan 111 mm:n reikäporalla.
Porataan 8 mm:n reikä 90 asteen mutkaputken pohjaan lähimmäksi käymälä mahdollisen
kondenssiveden poistoaukoksi.
HUOM! Minkäänlaista verkkoa ei saa asentaa sisääntulo- tai poistoputkeen.
Laitetta ei saa ruuvata kiinni lattiaan.

Tarvitset seuraavia tarvikkeita.
• 110 mm:n harmaa viemäriputki. Käytä max 4 kpl 45:n asteen mutkaputkia tai 2 kpl 90:n asteen
mutkaputkia.
• Suora putki max 10 m, käytettäessä kaikki mahdolliset mutkaputket max 6,5 m.
• Putken seinäkiinnikkeet
Tarvitset seuraavat työkalut.
• Porakone
• Reikäsaha 111 mm tulo- ja poistoilmaputken reiän tekoon
• Pitkän poranterän ohjausreiän tekoon seinän läpi
• Saha ja puukko
• Metrimitta
• Merkkauskynä
• Raspi ja/tai viila
• Vesivaaka
• Ruuvimeisseli
• Vasara
• Taltta

Suuri valkoinen muovirengas/ilma tiivistys
Ei koske niitä missä on kylmänvirtausesto.
Nyt on käsillä asennuksesi viimeiset hetket, ennen kuin työnnät käymälä paikalleen.
Ota pois kaksipuoliteipin suojamuovi ja pujota se tuloilmaputken päälle teippi huoneeseen päin.
Työnnä käymäläistuin paikalleen ja tarkista, että molemmat ilmaputket asettuvat oikeisiin
paikkoihin käymäläistuimessa. Paina nyt valkoista muovirengasta niin, että teippi tarttuu
käymäläistuimen takaseinään tiivistäen ilma-aukon, katso kuva. Valkoista rengasta ei ole Eco
Royal ja Eco Elit malleissa mukana, koska niissä on vakiona kylmänvirtausesto.

PIIPUNHATTU
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Asennetaan kuvan mukaisesti niin ylös kuin mahdollista poistoilmaputken
päähän, muutoin polttava käymäläistuin ylikuumenee.
Minkäänlaista verkkoa ei saa asentaa poistoputken päähän.
Ei myöskään sisääntuloputken päähän minkäänlaista verkkoa.

Yleisiä kysymyksiä/lisää tietoa
Puhallin ei käynnisty
Tarkista, että Purolettisi on oikein asennettu ja saa virtaa.

Vikavirtasuojakytkin lyö pois päältä.
(Laite täytyy olla kytkettynä vikavirtasuojakytkimen taakse)
Kytke ensin toinen lämmityskierukka pois päältä ja yritä uudelleen käynnistystä.
Mikäli vikavirtasuojakytkin lyö edelleen pois päältä, kokeile samaa kuin edellä toisen lämmityskierukan kanssa.
Tämän saattaa aiheuttaa kosteus lämmityskierukassa. Tämä voidaan monessa tapauksessa ratkaista käyttämällä
käymälä toimivalla lämmityskierukalla 30 minuuttia tyhjällä polttokammiolla.
Kun laite on jäähtynyt, voit kokeilla kytkeä viallisen kierukan taas päälle ja katsoa lyökö vikavirtasuojakytkin
taas pois päältä. Mikäli näin tapahtuu, täytyy viallinen kierukka vaihtaa uuteen. Voit tästä huolimatta kuitenkin
käyttää Purolettia ongelmitta vain yhdellä kierukalla, kunnes viallinen kierukka on vaihdettu. Siinä tapauksessa
sinun täytyy tietysti lisätä polttoaikaa, kun käytössä on vain toinen polttokierukka, lähes polttoajan tuplaaminen
yleensä auttaa. Voit itse katsoa miten hyvin polttaminen on tapahtunut.

Laite ei lämpene.
Tarkista ensin, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut.
Ylikuumenemissuoja löytyy laitteen takaa valkoisen muovirenkaan takaa. Irroita rengas ja paina nappia sen
takana, jolloin kytket ylikuumenemissuojan uudelleen päälle. Se napsahtaa, jos se on lauennut pois päältä.
Jos se edelleen lyö pois päältä, tarkista, että sisääntulo- ja poistoputki ovat auki, eivätkä ole tukkeutuneet.
Tarkista, ettei paperijäämiä ole tarttunut suorakulmaiseen aukkoon polttokammion yläpuolella. Jos pussi ei
putoa kunnolla, voi paperia tarttua sinne ja aiheuttaa ylikuumenemista.

Tuuletin ei pyöri, kun ajastinaika on ohi
Purolettin tuulettimen pitää aina pyöriä noin 35 minuuttia ajastinajan loppumisen jälkeen. Mikäli puhallin ei
pyöri, voit käynnistää sen poiskytketyillä virtakytkimillä, mitkä ovat kaksi valkoista kytkintä laitteen sivulla pois
päältä asennossa. Käynnistä ajastin noin 35 minuutiksi.
Ota yhteyttä Purolettisi jälleenmyyjään, jotta se huolletaan kuntoon, mikäli ongelma toistuu.

Ylläpito/puhdistus
Purolettisi ei tarvitse mitään säännöllistä huoltoa, ainoastaan normaalia puhdistusta.
Virtsasta kertyy ajanoloon suolaa tuhka-astiaan, koska se ei voi haihtua. Se voidaan poistaa täyttämällä
tuhkalaatikko vedellä ja annetaan sen liota pari tuntia, muutama tippa etikkaa veteen helpottaa prosessia.
Myös poistoilmaputki tarvitsee toisinaan puhdistusta, mieluimmin kaksi kertaa vuodessa.
Tämän lisäksi Purolett puhdistetaan kuten tavallinen käymälä istuin.

Tärkeä tieto sinulle, jolla on Purolett, minkä ajastimessa on tarra merkinnällä MAX
Tätä merkintää ei pidä tulkita kieltona kääntää ajastinta MAX merkinnän ohi. Kun usea henkilö käyttää
käymälä, täytyy ajastimeen lisätä aikaa joka käyttökerralla, silloin saa ajastimen kääntää MAX merkinnän ohi.
Mikäli ei ajastimeen lisätä tarpeeksi aikaa, niin palamisesta tulee epätäydellistä.

Saadaksesi lisää tietoa, katso: www.purolett.se
tai soita: +46 8 7920128

