
Veiledning -
montering og bruk





Veiledning - montering og bruk
for EkoToi V2

Før du iverkseter og går i gang med montering foreslår vi at du i ro og mak setter
deg ned og leser gjennom veiledningen. Det vil ha stor betydning for en korrekt og
effektiv montering og du vil danne deg et intrykk av hvilke muligheter toalettet vil
gi deg som bruker. 

Gratulerer med ditt kjøp av EkoToi V2 forbrenningstoalett.
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INNLEDNING
Med riktg bruk og vedlikehold vil du nyte godt av ditt forbrenningstoalett i mange år.  Ekotoi er innvendig utført i
syrefast og ildfast stål og aluminiumlegeringer. Utvendig skall er laget av høy kvalitet med en hermetisk overfalte.
Termisk overføring mellom toalettet og toalettdelen er forhindret av de mest moderne varmeisolerende mate-
rialer. Ekotoi har innebygget vifte som avkjøler toalettet og trekker ut forbrenningsluft og damp.  Alle komponen-
ter i toalettet er gjennomtestet og er av høy kvalitet. Hvert toalett gjennomgår et omfattende testprogram som
en del av produksjonen. Toalettet er CE-merket og hele forbrenningsprosessen styres av en elektronisk prosessor
som optimaliserer forbrenningstiden og energiforbruket.

Ekotoi er ny generasjon forbrenningstoalett som benytter induksjonsteknologien for å oppnå maksimal energief-
fektivitet og høy kapasitet. Toalettet kan benyttes alle steder der det finnes elektrisitet, som i bolighus, fritidsboli-
ger, hytter, arbeidsbrakker og båter.  Askemengden etter normalt bruk av 5 personer i en uke får plass i en vanlig
tekopp.

Registrer din Ekotoi
Send inn vedlagt registreringskort. Innleverte kort gir mulighet for fremtidige programvareoppdateringer og en 
2 års produktgaranti.

Ekotoi`s unike sikkerhetsfunksjoner

1. Forbrenningen er ikke aktiv når toalettlokket er åpent. Lokket må være stengt for å kunne ”skylle ned”         
og sette i gang forbrenningen.

2. Luken ned til forbrenningskammeret kan ikke settes i åpen posisjon (f.eks. ved rengjøring) så lenge toalettet 
er varmt. Dette kan bare gjøres når toalettet er avkjølt (viften har stanset).

3. Ved for høy temperatur inne i toalettskallet vil temperatursensoren varsle og temperaturvakten løses ut 
slik at forbrenningen stanses.

4. Forbrenningen stanses eller starter ikke om askeskuffen ikke er i riktig posisjon. 
Rød farge på touchknappen vil da vises.

5. Viften i toalettet er programmert til å gå til temperaturen inne i forbrenningskammeret er avkjølt til 85°C. 
Batteriet vil drive viften ved eventuelt strømbrudd. 

6.  Forbrenningskammeret er sikret for barnehender. Frontluken og tilgangen til forbrenningskammeret er sikret
med magnetlås og vil ikke kunne åpnes før toalettet er avkjølt.
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MERK! 
Før du starter, må transportsikringen fjernes og kontroller
at forbrenningsenheten er i riktig posisjon. (Se side 7)

Slik fungerer EkoToi
Ekotoi er ett meget enkelt toalett å bruke og du har kun en touchknapp å forholde deg til. Denne touchknappen 

indikerer status på toalettet med forskjellige farger. 

MERK! Touchknappen må bare berøres og ikke trykkes hardt ned.

Grønn pulserende farge: Toalettet er klart til bruk eller ferdig med forbrenningen.

Orange pulserende farge: Toalettet forbereder forbrenning.

Orange farge:  Forbrenning foregår.

Lilla farge: Toalettet har manuelt blitt satt for tømming og rengjøring av brukeren.

Vi gjør oppmerksom på at forbrenningskammeret er utstyrt med en barnelås som forhindrer at det ikke er mulig å

fjerne frontdekselet så lenge toalettet er varmt. Dette betyr at dekselet kun kan åpnes etter at toalettet har kjølt seg

ned eller etter at det ikke har vært brukt i lang tid. Du må selv sette toalettet i tømme / rengjøringsposisjon før du kan

fjerne frontdekselet. Frontdekselet må ikke fjernes med kraft, men kun åpnes ved hjelp av touchknappen.

Din EkoToi-pakke
Esken inneholder: EkoToi forbrenningstoalett. 

Kartong med 500 stk. forbrenningsposer.
Bruk og installasjonsmanual.
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EkoToi snittskisse.
1. Touchknapp 
2. Utluftningshull Ø110 mm. 
3. Elektronikk 
4. Forbrenningskammer 
5. Isolasjon
6. Frontluke 
7. Forbrenningslokk 
8. Åpne/stenge deksel
9. Skall, ikke brennbart materiale 

10. Toalettring 
11. Toalettlokk
12. Askeskål
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Dette trenger du:
– EkoToi installasjonspakke

– Borrmaskin

– Hullsag (111 mm) eller stikksag

– Sag

– Måleverktøy

– Tec 7

Riktig montering – lang levetid.
For å få best mulig forbrenning og sikker drift over lengre tid, er det viktig med riktig montert inn- og utluftings-

rør. Feilmontering kan resultere i dårlig forbrenning, lukt og andre problemer. Pass på at montering utføres iht. elek-

triske og byggtekniske forskrifter. Er du usikker bør du ta kontakt med håndverker. Ekotoi kan installeres på en

rekke forskjellige måter. Det aller viktigste er imidlertid å sørge for gode forhold for inn- og utluft. For å sikre at

nødvendig mengde med luft er tilgjengelig for toalettet, er det viktg å følge disse instruksjonene. For å unngå kaldt

trekk gjennom rommet på kalde dager anbefales det å sette ventilen så nærme toalettet som mulig. 
Ekotoi er godkjent for bruk i baderom/våtrom (IP 34-klassifisert), men får ikke overspyles med vann. For bestem-
melser vedr. våtrom henvises det til  VVS installatør. Toalettet henter forbrenningsluften fra undersiden av toalet-
tet og skal derfor stå på et hardt og plant underlag. Ekotoi kan stå på oppvarmet gulv. Det er ingen krav til plassering
i forhold til brennbart materiale og Ekotoi kan plasseres i rom uten oppvarming. Ekotoi skal monteres minimum
10 cm. fra veggen.

Plassering
Installasjonspakken inneholder en rørhatt som alltid skal brukes på ventilasjonsrøret. Rørhatten er desig-

net for å sikre god ventilasjon og minimert mottrykk. Hvis ventilasjonsrøret skal bygges inn, må rørets ende

plasseres minst 600 mm over taket. Høyden på ventilasjonsrøret er bestemt i stor grad av takvinkelen. Før

du åpner hull i veggen eller taket, sørg for at det ikke er elektriske kabler eller vannrør på stedet der du

skal bore. Først avgjør om ventilasjonsrøret skal trekkes gjennom taket eller rett ut gjennom ytterveggen

og opp over taket. 
NB! Viktig at røret gjennom veggen får et lite fall på 3°slik at kondensvann renner utover og ikke 
inn i toalettet.

Innluft
Det er svært viktig at rommet der toalettet er plassert er godt ventilert. Toalettet trenger god tilgang til luft.
En separat friskluftsventil må monteres i toalettrommet. Ved for lite forbrenningsluft kan man oppleve sur og
dårlig forbrenning, og resultatet i askeskålen vil da ikke være optimal. For å sikre at nødvendig luftvolum er
tilgjenglig i toalettrommet, er det viktig å følge våre instruksjoner. For å unngå kald trekk gjennom rommet på
kalde dager anbefales det å sette friskluftventilen så nærme toalettet som mulig og gjerne bak toalettet eller
hull i gulvet som vist på monteringsskissene. 

INSTALLASJON
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1. Friskluftsventilen må være tilstrekkelig dimensjonert. (Minimum Ø160 mm / 201cm²).
2. Friskluftsventilen må alltid være åpen når du bruker toalettet. Det er stor luftgjennomstrømning så 

jevnlig rengjøring av ventilen er påkrevet. 
3. Det er viktig at toaletts luftbehov ikke er i konflikt med f.eks. ildsted eller kjøkkenvifte.
4. Åpne vinduer / dører er ikke en god løsning da disse åpnes og lukkes ved andre behov og vil skape et 

motsatt luftrykk i rommet. 
5. Egen elektrisk uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes.
6. Benyttes det veggventil med mulighet for å stenge, skal ventilen alltid være åpen så lenge toalettet 

er i bruk.
7. Det må ikke benyttes ventil med trekkhinder.

Utlufting
Det skal kun benyttes rørdimensjon på 110 mm hele veien mellom toalettet og rørhatt. Røret skal være glatt på
innsiden og av typen PP og standard avløpsrør for innvendig bruk. Godstykkelse skal være 3,4 mm. Det må ikke
brukes fleksible slanger og heller ikke ventilasjonsrør med mindre dimensjon enn 110 mm. Rørhatten som med-
følger skal benyttes. På det rette vertikale ventilasjonsrøret skal lengden ikke overskride 5,5 meter og 4,5m om
rørbend benyttes. Ventilasjonsrøret skal gå minst 600 mm over taket for best mulig trekk forhold. Horisontalt rør
kan bare brukes rett bak toalettet og være max 600 mm langt.  Ventilasjonsrøret må monteres så vertikalt som
mulig. Medfølgende rørstuss skal brukes inn i toalettet, om andre rør skal benyttes må godstykkelse være 3,4 mm.

Utluft gjennom vegg
Bor med et langt bor gjennom den indre og ytre veggen i midten av 110 mm diameter. Sørg for å holde boret vin-
kelrett på veggen. Deretter bor med Ø111 mm hullsag eller stikksag. Fest det korte medfølgende lufterøret gjen-
nom veggen med den skrå delen innover mot toalettet. NB! Viktig at røret gjennom veggen får ett lite fall på seg
slik at kondensvann renner utover og ikke innover.

Utluft gjennom innertak
Plasser toalettet på rett plass. Lodd inn det vertikale røret i T-bendets senter og opp i yttertaket der røret skal gå ut.
Lag hull med hullsag Ø111 mm. Gjør det samme gjennom taket og sørg for riktig takgjennomføring. Dersom venti-
lasjonsrøret skal bygges inn, skal enden på ventilasjonsrøret stikke opp minst 600 mm. Påse at takgjennomføring er i
henhold til byggeforeskrifter. Kontakt håndverker hvis du er usikker.

OBS! Det er viktig at T-røret monteres slik at det drenerte dekselet vender nedover slik at kondens-
vannet ikke renner inn i toalettet. Innendørs samles kondensvannet i et kar. Eventuelt kan en av-
løpsslange monteres og kondensvannet føres ut i grunnen.
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Vinkler på ventilasjonsrøret 
Om det er behov for å vinkle ventilasjonsrøret f.eks. forbi et vindu eller takutstikk gjelder følgende: 
• Dersom lufterøret er skråstilt 30°, skal den samlede skrådelen av røret ikke overstige 1,5 m
• Dersom lufterøret er skråstilt 45°, skal den samlede skrådelen av røret ikke overstige 1,0 m
Brukes det bend så skal det være maks 2 stk. 45° eller 2 stk. 30°. 
NB! Rørets totale makslengde får ikke overstige 4,5 m om bend benyttes.

Sluttmontering 
Bruk gjerne litt oppvaskmiddel for å gjøre det lettere å få sammen alle rørdeler. Hvis røret blir montert langs vegg,
kan det bli nødvendig med veggfester. Medfølgende T-bend bør alltid benyttes. Lokket på T-bendet skal alltid rettes
ned i bunnen av T-bendet der er det et hull hvor nippelen festes slik at kondens kan dryppe ut.  Av denne grunn
bør ikke T-bendet bygges inn, da man bør være i stand til å inspisere at hullet ikke er blokkert av løv eller liknende.
I tilfeller der T-bend må bygges inn, skal det lages inspeksjonsluke. Monter de nødvendige beslag. På innvendig ven-
tilasjonsrør kan man plassere en skål under T-bendet for å samle opp eventuell kondens eller montere en slange
og føre kondensen ut.  Monter og trykk ned medfølgende rørhatt ned på røret til det stopper. 
NB! Det må ikke installeres “insektsnett” over ventilasjonsrørets åpning.

Installasjon steg for steg
Det er ikke nødvendig å skru toalettet fast i gulvet, men hvis
ønskelig, bruk boremalen i henhold til instruksjonene.

Steg 1
Velg ønsket plassering i rommet og bruk den vedlagte  malen
for å markere hvor hullet til ventilasjonsrøret skal borres på
Ø111 mm. Senter på hullet som skal borres er 449 mm fra gulvet
og opp.

Steg 2
Skyv et av rørene gjennom ytterveggen utenfra med muffe på utsiden.

Steg 3 
Sett røret i soklen på toalettet, bruk vaskemiddel
på røret for å lette montering.  

Steg 4
Plasser toalettet på ønsket sted og kutt deretter røret med
muffeenden på utsiden. Røret kuttes ca 5 cm fra veggen.
Monter T-røret med den pluggede enden (dreneringshull) 
rettet nedover. Husk 3°fall på dette røret.

Steg 5
Koble ventilasjonsrørene med muffeenden nedover
Tre isolasjon på utsiden av rørene. Tilpass
røret til yttervegeng med rørklemmer.

Steg 6
Ventilasjonsrøret måvære minst 60 cm over yttertaket
for å sikre god utlufting, men kan med fordel øke høyden
over tak for å redusere risikoen for mulig påvirkning
lukt. Avslutt ved å montere den medfølgende pipehatten med
2 skruer.
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veggen.



Start av toalett

Steg 1
Ta løs frontluka på følgende måte: 
Fjern tapen på begge sider av frontluken.
Hold i fronten på lokket og dra toppen av         
frontluken skrått nedover og mot deg.     

Steg 2
Ta tak i håndtaket til forbrenningsenheten og trekk den helt ut. 

Steg 3
Juster toalettet slik at front hullene overlapper hullene i gulvet.
Skru fast toalettet med 2 skruer Ø6x50 og skive Ø6,4 gjennom
lukens frontåpning.    

Steg 4
Skyv deretter forbrenningsenheten tilbake i riktig posisjon, 
ta bort sikkerhetsteipen fra frontluken og sett luken på plass. 
Påse at forbrenningskammeret er tilbake i riktig posisjon. Bruk
litt kraft, du kjenner når forbrenningsenheten er i riktig posis-
jon. Du ser også at toppen flukter med overdelen den møter.  

Steg 5
Toalettet er nå klar for å tilkobling av strøm.  Putt støpslet inn
i en jordet stikkontakt. Ekotoi bruker i snitt kun 850 watt i
strømforbruk under forbrenning og klarer seg med en 10 am-
pere kurs. Vi anbefaler at toalettet står 15 minutter ubrukt  
før man bruker toalettet for første gang. Det innebygde backup
batteriet får da tid til å lade seg opp før bruk. Dette gjelder
kun etter førstegangs installasjon av toalettet.

Gjør en testforbrenning av toalettet med pose og 
2 dl.vann. Se også side 8.

Åpne lokket, sett ned en pose og tilfør 2 dl. vann. Berør touch-
knappen med en lett berøring, toalettet vil slippe ned posen og
forbrenningen vil starte.
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Toalettet er nå klart til bruk og du vil se en grønnpulsereden farge på touchknappen. 
Når du nå åpner lokket vil fargen skifte til rødt og viften i toalettet vil nå starte og den 
lager et undertrykk i rommet. 

Sett ned en latrinepose og etter endt toalettbe-
søk legger du ned lokket, fargen på touchknap-
pen blir grønn og du kan sette i gang
forbrenningen ved å berøre knappen, med en
enkel berøring, ikke trykk hardt. Fargen på
touchknappen vil nå bli lilla i noen sekunder og
du vil høre toalettet åpne og lukke seg.  Touch-
knappen blir nå pulserende orange og etter
noen sekunder viser den konstant orange farge
og forbrenningen har da startet. Ikke forlat toa-
lettet før touchknappen viser konstant orange
farge, dette for å forsikre deg om at toalettet
har startet forbrenningen. Under den pulse-
rende orange fasen og 30 sekunder inn i for-
brenningsfasen kan du løfte lokket uten å
avbryte den pågående forbrenningen.

Toalettet kan benyttes på nytt under forbren-
ning, man må ikke vente til forrige forbrenning
er ferdig. Når man da åpner lokket vil forrige
forbrenning stoppe. Følg så vanlig prosedyre for
toalettbesøket og touchknappen for å sette i
gang ny forbrenning.  Vi anbefaler etter fire
besøk rett etter hverandre at toalettet får
gjøre seg ferdig med forbrenningsintervallen
før neste toalettbesøk.

Etter endt forbrenning vil man høre to pip og fargen på touchknappen vil bli pulserende grønn. 

NB! Ved lite avføring/urin i latrineposen må det tilføres 2 dl. vann. Dette gjøres
for at latrineposen med sikkerhet faller helt ned i forbrenningskammeret og
unngår å sette seg fast i den øvre delen av toalettet.  

Toalettet skal kun forbrenne ekskrementer, urin og toalettpapir.  Toalettet skal ikke benyttes til
annen forbrenning. Brennbar væske, gjenstander med åpen varme, sigaretter og lignende må
ikke under noen omstendighet legges i toalettskålen og/eller ”skylles” ned.
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TØMMING AV ASKESKÅL
Normalt sett vil askemengden av fem voksne i en ukes bruk utgjøre en kaffekopp med mengde. Vi anbefaler uan-
sett å tømme toalettet en gang i uken.  

Forbrenningskammeret er utstyrt med en barnesikring som forhindrer at man kan fjerne frontdekselet så lenge
toalettet er varmt. Det betyr at tømming kun kan skje etter at toalettet har avkjølt seg eller etter lengre tid uten
å ha vært i bruk.    .

For å tømme toalettet må man holde på touchknappen i ca. 10 sekunder til fargen skifter til lilla. Man vil da høre
toalettet åpne seg og samtidig et knepp nede ved frontdekselet når låsen åpner seg.  Man har da 30 sekunder
på seg å fjerne dekselet før toalettet automatisk låser dekselet igjen. 

Når dekselet er fjernet tar man tak i håndtaket på forbrenningsenheten og drar den rett ut mot seg.  Aske-
skålen kan da enkelt løftes ut av forbrenningsenheten.  Asken tømmes på et egnet sted og ved behov rengjøres
askeskålen.

Askeskålen settes tilbake i forbrenningsenheten og kontroller at bærehåndtaket til askeskålen hviler i retning mot
deg. Skyv så forbrenningsenheten helt tilbake i riktig posisjon. Frontdekselet settes på plass og du vil da høre at
toalettet lukkes og ett knepp som låser frontdekselet. Touchknappen vil nå lyse orange i noen sekunder før den
går over til grønn pulserende og toalettet er klart til bruk. 

Hold på touchknappen i 10 sekunder og toalettet vil åpnes og front-
dekselet låses opp.  Ta tak i frontdekselet og trekk det mot deg.

NB!
Husk tømming er kun tillat når toalettet er avkjølt. 

Trekk forbrenningsenheten rett mot deg.

Ta ut askeskålen, tøm innholdet på et egnet sted, rengjør askeskålen
etter behov. Sett askeskålen tilbake med bærehåndtaket hvilende imot
deg. Skyv forbrenningsenheten tilbake til riktig posisjon. Sett på plass
frontdekselet. Touchknappen vil nå lyse orange i noen sekunder før
den går over til grønn pulserende og toalettet er klart til bruk.  

Toalettet er utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner. Hvis fargen  på
touchknappen viser rødt etter tømming,  betyr det at forbrennings-
enheten ikke er skjøvet tilstrekkelig tilbake i posisjon eller at front-
dekselet ikke er korrekt påsatt .   

Vedlikehold



Rengjøring og vedlikehold av toalettet
For å sikre optimal drift og lang levetid på din Ekotoi bør du sette av litt tid til forebyggende vedlikehold. En god
hovedregelregel kan være å gjennomføre et enkelt vedlikehold en gang i uken.

Askeskuff og nedløpsdeksler
Vi anbefaler å gjøre rengjøre askeskålen og nedløpsdekslene i samme prosess. Start med å sette toalettet i rengjørings-
modus. Hold touchknappen inne i ca. 10 sekunder til fargen skifter til lilla. Man vil da høre toalettet åpnes samt høre et
knepp nede ved frontdekselet når låsen åpnes. Ta av frontdekslet og trekk ut strømkontakten. Toalettet er nå klart for
rengjøring og inspeksjon.  

Tøm askeskålen og rengjør denne for urinsalter og fastbrente rester ved å helle varmt vann i skålen, og la dette ligge
15-30 min og deretter skrubbe skuffen ren.  Ikke bruk børste av metall.

Sett askeskålen tilbake i forbrenningsenheten med bærehåndtaket hvilende mot deg. Skyv forbrenningsenheten tilbake i
riktig posisjon. Det er nå klart for rengjøring av nedløpsdekslene. Dette gjøres ovenfra sitteringen. Bruk vanlig rengjø-
ringsmiddel og toalettbørste. Sprøyt rengjøringsmiddel på dekslene og skrubb med vanlig toalettbørste og tørk av. Over-
skytende vaskevann vil renne ned i askeskålen. Tilfør og hell ytterligere 1dl. rent vann ned i tømmeskuffen, legg ned
toalettlokket og koble til strømmen. Sett frontdekselet på og toalettet vil nå gå tilbake til vanlig driftsmodus. Sett i gang
en forbrenning for å fjerne væsken fra askeskålen.    

NB! 
Forbrenningskammeret er utstyrt med en barnesikring som forhindrer at man kan fjerne frontdek-
selet så lenge toalettet er varmt. Det betyr at tømming og rengjøring kun kan skje etter at toalettet
er blitt avkjølt eller etter lengre tid uten å ha vært i bruk.

Renhold av overflate
Benytt vanlige rengjøringsmidler til renhold. Rengjøringsmiddelet skal ikke inneholde klor. Klorgasser vil over tid
skade deler av metall.  

Katalysator
Toalettet er utstyrt med en platina katalysator og vi anbefaler å rengjøre denne en gang i måneden. Prosessen
er meget enkel.  Følg instruksen for tømming av askeskålen og hell deretter 2 dl. vann i skålen før den skyves til-
bake i riktig posisjon. Sett på plass frontdekslet og start en lang forbrenning. Toalettet må nå gjøre ferdig denne
intervallen før toalettet tas i bruk igjen. Denne prosessen vil rense katalysatoren. Om katalysatoren begynner
å tette seg kommer forbrenningen gradvis å bli mindre effektiv. Det kan derfor oppstå lukt inne. Det er derfor
viktig å holde katalysatoren ren for å oppnå maksimal forbrenning.

Ventilasjonsrør
For å opprettholde optimal  luftgjennomstrømning i ventilasjonsrørene må dette sjekkes og rengjøres en gang
pr. år ved normal bruk. Koble toalettet fra røret, ta av rørhatt og bunnlokk på T-bendet. Inspiser ventilasjons-
rørene. Bruk vanlig feieutstyr om nødvendig. Rengjør bunnlokk, her kan det under tid legge seg løv og annet
som kan blokkerer dreneringshullet for kondensvann.  

Back-up batteri 
For å opprettholde en så god batterilevetid som mulig, bør dette
oppbevares ved romtemperatur når toalettet ikke er i bruk over
tid. Hvis du slår av strømmen i hytta, bør du fjerne batteriet og
ta det med "hjem" for å øke levetiden. Batteriet nås på baksiden
av toalettet bak den lille luken ved gulvet. Løsne kabelskoene og
ta ut batteriet. Legg merke til + og - pol slik at dette ikke blir
forbyttet.
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Feilsøking / Driftsmeldinger

Grønn pulserende farge. 

Orange pulserende farge.

Permanent orange farge: 
Forbrenning, 70 min.

Permanent rød farge. 

Blinkende rød farge. 

Hvit/lysblå farge. 

Grønn pulserende +
går til kort rødt bliknkende
så tilbake til grønnt.

Blinkende rødt og blått 
2 sek. intervall.

Farge touchknapp Årsak Tiltak

Toalettet er klart til bruk. 

Toalettet forbereder forbrenningen.

Forbrenning foregår i toalettet.

Frontdekselet eller forbrennings-
enheten er ikke korrekt på plass.
Toalettlokket er ikke lagt ned.
Ødelagt backupbatteri eller lav
spenning på batteriet.

Toalettet vil ikke starte. Forbren-
ningsenheten er ikke i riktig
posisjon eller det har vært et
strømbrudd på nettet. 

Toalettet er i tømmemodus eller
rengjøringsmodus.

Man kan høre at åpne/stenge 
dekselet gjør et misslykket forsøk
på å åpne.

Toalettet vil ikke starte, 
forbrenningsdekselet er ikke i
riktig posisjon.

Sjekk forbrenningsenhetens 
posisjon, skyv ut og inn på nytt. 
Sett frontdekslet på plass. 
Toalettlokket må også ligge nede.  

Sjekk forbrenningsenhetens posis-
jon, skyv ut og inn på nytt. La toa-
lettet stå i ro i 30 minutter.  
Touchknappen, hvis grønn pulse-
rende farge ikke kommer ring ser-
vicehjelp.

Følg prosedyrene for tømming
eller rengjøring som beskrevet i
brukerveiledningen. (S.9-10)

En tidligere pose har satt seg fast
og restene har festet seg til lokket
i forbrenningskammeret.
Se fremgangsmåte på side 13.

Ring servicehjelp.
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Vanlige spørsmål & svar
– Må man starte forbrenning for hver gang man har vært på do ?  

Ja, toalettet må settes i gang etter hvert toalettbesøk. Forbrenningen starter når man berører touchknappen.
Det er viktig at avfall forbrennes med en gang, dette for å hindre lukt og unngå korrosjon.

– Må man bruke pose hver gang man er på toalettet?

Ja, ny pose må brukes ved hvert besøk. Er det noen som glemmer dette må prosedyre for rengjøring 
iverksettes.

– Kan man bruke forskjellige typer poser?

Ja, forskjellige poser kan benyttes, men vi anbefaler å bruke våre egenproduserte poser.  Våre poser er produsert
i økologisk materiale og er 100% miljøvennlige. Under forbrenning blir posene til vanndamp og etterlater seg ikke
restavfall. Forbrenningen blir derfor mer komplett og man unngår lagvis med sotpapir og oppnår større kapasitet
før man trenger å tømme. Posene er ekstremt fleksible og enkle å plassere i toalettet. Posene slipper ikke gjen-
nom fuktighet og glir lettere ned i forbrenningskammeret. Posene er myke og fine og vil ikke skape problemer for
åpne og stengemekanismen i toalettet.

– Hvordan håndterer man asken?

Asken er ren, lukt- og bakteriefri. Den kan brukes som gjødsel, strøs i naturen eller kastes sammen med 
husholdningsavfallet.

– Hvor ofte må man tømme askeskålen?

Det anbefales å tømme askeskålen 1 gang pr. uke. Mange hytteeiere pleier å tømme askeskålen når de ankom-
mer hytta, da er toalettet avkjølt. Toalettet er mer effektivt og forbruker mindre energi og forbrenner bedre
jo oftere det tømmes.

– Kan man besøke toalettet mens det forbrenner?

Ja, foregående forbrenning avbrytes når man åpner toalettlokket. Etter endt besøk aktiverer man ny 
forbrenningsintervall.

– Hvorfor setter posen seg fast i dekselet?
Dekselet åpnes og lukkes ved hvert besøk og skulle ikke posen passere gjennom men bli klemt slik at
restene sitter fast i lokket, får du en driftsstans som du trenger å fikse, se side 13. Årsaken til dette
skjer vanligvis fordi det er for lite vekt i posen, men også fordi dekselet ikke blir renset.

– Kan man bruke resirkulert papir i toalettet?

Ja, alle typer toalettpapir kan brukes.

– Må toalettet stå tilkoblet hele tiden?

Nei, trekk gjerne ut støpselet når man drar fra fritidsboligen. Dette kan gjøres etter at den orange fargen er
slukket, da er siste forbrenning ferdig og backupbatteriet vil holde viften i gang under avkjøling. Når man kob-
ler tilbake støpselet i kontakten vil toalettet lade batteriet.

– Hvor lang tid tar en normal forbrenning?
En forbrenningssyklus tar normalt ca. 75 minutter, men kan noen ganger være kortere. Den avslutter deretter
forbrenningen med et par sakte røde pulseringer og går deretter tilbake til grønt lys. I programmet teller også
toalettet antall besøk, dette betyr at toalettet også kan ha en lengre forbrenningstid enn 75 minutter hvis du har
gjort flere besøk tett etter hverandre.

– Hva regnes som ”normal bruk” av toalettet?

Normal bruk eller snittforbruk av den norske ”hyttebefolkningen” er 5 personer, 3-4 ganger om dagen i 60
bruksdøgn det vil si mellom 900 – 1200 forbrenninger per år.
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Service
Ekotoi jobber i et meget tøft og surt miljø med ekstrem arbeidstemperatur opp mot 580°C. Behovet for service
vil derfor forekomme før eller senere.  Forebyggende tiltak som vedlikehold vil utsette servicegraden betydelig. Ved
servicebehov på toalettet ta kontakt enten med oss eller med din forhandler der du kjøpte toalettet. Hyttebua AS
har forhandlere over hele landet og noen av disse har egne serviceavdelinger. Besøk vår nettside www.ekotoi.no.
Her finner du en komplett oversikt over vårt nettverk. Når toalettet skal inn til service eller vedlikehold på et ser-
viceverksted er det noen enkle regler du må ta hensyn til:

• Askeskålen må rengjøres. Den skal være tømt og toalettet rengjort før innlevering.
• Emballer toalettet skikkelig før transport. Vi anbefaler å bruke bobleplast og kartong 

rundt toalettet for å hindre at skader oppstår.

Hos noen av våre forhandlere er det mulig å få tilgang til låne eller et erstatningstoalett. 
Ta kontakt med din lokale forhandler om dette.

Reklamasjon
Produktet er omfattet av kjøpslovens bestemmelser. Både kunde og leverandør har lovbestemte rettigheter.
Reklamasjon omfatter produksjonsfeil og feil på komponenter ved normal bruk. 
Den dekker ikke feil grunnet:

• feil installasjon.
• feil bruk.
• feil håndtering.
• transportskade.
• lynnedslag.

• Ekotoi jobber i ett meget tøft og surt miljø med  ekstreme arbeidstemperatur opp mot 580°C. Behovet
for service vil derfor forekomme før eller senere. 

• Det påregnes utskifting av slitedeler som forbrenningsenhet, vifte, katalysator, askeskål og batteri over tid.
• Reklamasjon på slitedeler må skal skje innen 3 år fra kjøpsdato. Skulle det oppstå feil på toalettet må kun-

den umiddelbart ta kontakt med utsalgsted. Ved videre bruk av toalett med feil kan reklamasjonsrett frafalle. 
• Kunden må sørge for at emballeringen av toalettet er forsvarlig og besørge frakt til nærmeste for-

handler. Hyttebua AS står for frakt mellom forhandler og nærmeste servicested. 
• Reparasjoner skal kun utføres av autorisert personell godkjent av Hyttebua AS. Feil eller skade som ikke

omfattes av reklamasjonsretten, må i sin helhet dekkes av kunden. 
• I tvilstilfeller skal den enkelte sak tas opp med importøren Hyttebua AS. Denne bestemmelsen gjelder kun

i Norden. For øvrige land og proffmarkedet gjelder særlige vilkår.

Fremgangsmåte hvis posen sitter fast og dekslene
ikke åpner seg
For å løsne forbrenningslokket, må du banke fra under-
siden. Fjern frontdekselet som ved rengjøring / tømming,
og trekk ut brennkammeret. 
Bruk deretter et hammerskaft eller lignende, og sett
hånden gjennom åpningen og trykk på lokket nedenfra.
Når lokket og dekselet er åpent, bruk en kniv eller lig-
nende for å skrape bort alt rusk fra posen rundt kanten
av kammeret. Når dette er gjort, hell 2 dl. vann i skålen,
sett på frontdekselet og gjennomfør en forbrenning.



Teknisk spesifikasjon

A – 590 mm   B – 580 mm   C – 400 mm   D – 30 mm   E – 449 mm

Modell EKOTOI 1200 V2

Produkt Elektrisk forbrenningstoalett

Start av forbrenningsprosess Legg ned lokket og berør touchknappen

Bruksområde Forbrenningsenhet for avhending av menneskelig 
ekskrementer ved forbrenning

Ren og luktfri forbrenning Plati  na katalysator og undertrykksvife

Tømming av toalettet En gang i uken eller ved nødvendighet

Maks effekt 1300 W

Snittforbruk under forbrenning 850 W

Strømkrav 230V~, 10A

Backup batteri Batteri 12V~, 3,4 Ah. Lades under bruk

Materiell Kompositt, syrefast stål, aluminium

Størrelse DxHxB 590 x 400 x 580

Ventilasjonsrør PP Ø110 mm

T-kobbling PP Ø110 mm x 90°

Frontluke, sikret for barnehender Magnetlås, kan kun åpnes når toalettet er avkjølt

Forbrenningstemperatur 580 °C

Temperatur på forbrenningsluften fra toalettet 
gjennom veggen. 15°C – 25°C over omgivelsestemperatur

Temperatur på forbrenningsluften ute i fri omgivelse. 10°C – 20°C over omgivelsestemperatur

Bruksområde Forbrenning av latrine og sanitær servietter

Tidsforbruk forbrenningsintervall 75 min. Normal forbrenningstid

Skårersletta 80, 

1473 Lørenskog 

Tlf.: +47 63 84 04 48 

post@ekotoi.no 

www.ekotoi.noSkandinavisk distributør




