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Asennus- ja käyttöohje kuivikekäymälä 905 

1. Asennus vaiheittain 
 
Asennuksen aluksi kasataan wc-istuin. 
Kiinnitä e-rengas pyöräakselin päädyn keskimmäiseen 
hahloon painamalla. Aseta pyörä akselin päähän niin 
että sileä puoli on ulospäin. 

 
Kiinnitä pyörän ulkopuolelle, akselin päätyyn toinen e-
rengas. 
 

 
Vie akseli runko-osan reikien läpi. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Toista pyörän kiinnitys toiselta puolelta. 

 
 
Kiinnitä vielä kaksi e-rengasta akseliin sisempiin 
hahloihin. 
 

 
 
Kiinnitä pyörien muovikapselit kapselit pyörien 
ulkopuolelle painamalla. 
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Aseta istuinosa huolellisesti runko-osan päälle. Aseta 
turvesäiliön kansi paikoilleen. 

 
 
Aseta lyhyt tuuletusputki paikoilleen istuimen taakse. 

 

 
 
 

2. Liittymien ja telakan asennus 
 
WC-istuin tulee asentaa vaakatasoon lattialle. Mikäli 
mahdollista, tulisi tuuletusputken mennä kohtisuoraan 
ylös katolle ilman mutkia tai taivutusta. Samoin 
nesteletkun tulisi lähteä suoraan takaa ulospäin 
laskevasti.  
Sekä tuuletusputkelle (ulkomitta 75 mm) että 
nesteputkelle (ulkomitta 33 mm) tarvitaan läpiviennit 
ulos wc-tilasta.  
 
Kun wc-istumen paikka on selvillä, kannattaa merkitä 
tuuletusputken sekä nesteenpoistoletkun paikat. 
Istuimen ja takaseinän väliin tulisi jäädä ainakin 90 mm. 
nesteletku kiinnitetään letkuklemmarilla telakan 
takaosan ulostuloon. Nesteletku liitetään ulkopuolella 
esim. keräilykanisteriin tai Suotis-suodattimeen. 

 
Seuraavaksi asennetaan telakka kiinni lattiaan. 
pakkauksessa mukana 8 ruuvia ja kaksi kulmarautaa. 
Kiinnitä raudat ja telakka kuvan mukaisesti lattiaan. 
 

 
 
 
Tuuletusputki asennetaan kun istuinosa paikoillaan. Alin 
putki on lyhyt, mikä päälle tulee säädettävä 
liitoskappale.  
HUOM! Aseta liitosputki tarkasti kuvan mukaisesti. 
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Kasaa loppuosa tuuletusputkesta käyttäen kiinteitä 
liitososia.  
HUOM! Kuljetuksen ja varastoinnin aikana on 
mahdollista että putket ja liittimet painuvat hieman 
kasaan. Ne saa uudelleenmuotoiltua kun niitä hieman 
lämmittää esim. kuumalla ilmalla tai lämpimässä 
vedessä.  
Ilmastointiputken seinäkiinnitystä varten on paketissa 
mukana kaksi kiinnikettä ruuveineen. 
 
Tuuletusputken liittimen toiminta 
 
Kun alinta putkiliitosta kääntää, liikkuu liitos ylöspäin, 
jolloin lyhyt osa ilmastointiputkesta on mahdollista 
irroittaa irti istuinosasta. 

.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Istuinosan liikuttelu 
 
Istuinosa rullataan paikoilleen siten että pyörät osuvat 
niille varatuille paikoille telakassa (kts. kuva) 
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Kun istuinosa on paikoillaan telakan päällä, aukeaa 
nesteventtiili automaattisesti ja wc on käyttövalmis. 

 
 
Kun istuinosa vedetään pois telakasta, sulkeutuu 
nesteventtiili automaattisesti.  

 
 
Huom! Istuinosan irroitukseen ei tarvitse käyttää 
voimaa. Kun istuinta nosta etureunan kahvasta hieman 
ylös ja vetää,  irtoaa istuin helposti alustastaan. 
 
 
Tyhjennä esikompostoitunut kiintoaines esim. 
lehtikompostiin jatkamaan kompostoitumista. 
Turvekäymäläjäte on valmista maanparannusainetta 6-
12 kk jälkikompostoitumisen jälkeen.  
 
Tyhjennyksen jälkeen suositellaan että säiliö ja etenkin 
venttiiliosa huuhdellaan vedellä ennen uudelleen 
käyttöönottoa. Myös hieman turvetta on hyvä laittaa 
alimmaiseksi tyhjennyksen jälkeen säiliön pohjalle. 


