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BIOLAN ICELETT -pakastava käymälä

1. Suunnittelu ja 
asentaminen
Biolan Icelettin sijoittamisessa tulee huo-
mioida mm. käytön ja huollon kannalta 
riittävä käymälätilan mitoitus sekä sähkön 
saanti. Käymälälaitetta ei liitetä ilman-
vaihtojärjestelmään eikä viemäriin. Laite 
sijoitetaan lattian päälle. Käymäläjätteen  
kompostointi tai muu hävittäminen on 
hyvä suunnitella käymälälaitteen asen-
nuksen yhteydessä.

1.1 Tekniset tiedot

•	 kapasiteetti: 1–5 henkilöä
•	 mitat 64 x 44 x 56 cm (s x l x k)
•	 istuinkorkeus 48 cm
•	 sisäastian tilavuus 20 l
•	 sähköjohdon pituus 2,2 m
•	 paino 30 kg
•	 jännite 230 V
•	 teho 60 W
•	 sulake min. 4A
•	 sähkön kulutus keskimäärin 1,44 

kWh/vrk

1.2 Sijoittaminen käymälätilaan

Laite asennetaan lämpimiin sisätiloihin. 
Käymälälaitetta ei suositella asennetta-
vaksi tilaan, missä on lattialämmitys, eikä 
lämpöpatterin tai muun lämmön lähteen 
välittömään läheisyyteen. Lämpö lisää  
laitteen sähkön kulutusta. Optimaalinen 
huonelämpötila on 10 – 22 ºC astetta.

Laite tulee asentaa vaakasuoraan. Lait-
teessa on tämän vuoksi kiertämällä sää-
dettävät jalat.

Laitetta siirrettäessä tulee tarttua mahdol-
lisimman alhaalta kiinni. 

Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä. Icelett asetetaan lattian päälle. Toiminta ei tarvitse vettä eikä vie-
märiä ─ vain sähkö riittää. Laitteen toimintaperiaatteena on jätteen pakastus. Laite jäähdyttää jätteen -15 asteiseksi, jolloin mikrobi-
toiminta pysähtyy. Lauhdutusilman muodostaman lämpölukon vuoksi Iceletissa on miellyttävä asioida eikä istuminen tunnu kylmältä.

460 mm

Edestä

500 mm 560 mm

Sivusta

640 mm

440 mm

Päältä

2. Käyttö ja 
huoltaminen
2.1 Ennen käyttöönottoa

Kuljetuksen jälkeen odota yksi tunti ennen  
laitteen käynnistämistä, jotta öljy on var-
masti palautunut takaisin putkistosta.

•	 Tarkista että laite on vaakasuorassa. 
Säädä tarvittaessa laitteen säätöjal-
koja.

•	 Paina pussin pohja ämpärin pohjalle 
ja taita pussin reunat ämpärin reuno-
jen yli.

•	 Aseta ämpäri laitteeseen paikoilleen. 
Astia on oikein paikoillaan, kun istuin-
rengas ja -kansi menevät hyvin kiinni.

•	 Laita pistoke seinään ja kytke laite 
päälle takaseinän kytkimestä, vihreä 
merkkivalo syttyy.

•	 punainen merkkivalo palaa kunnes 
astian sisälämpötila on - 12 oC, mutta 
käymälää voi käyttää heti.

2.2. Pakastuslämpötilan säätö

Pakastuslämpötilan tehdasasetus on 3½, 
jolloin laite toimii -14 ja -18 ºC asteen vä-
lillä.

2.3 Mitä Icelettiin voi laittaa

Icelett on tarkoitettu kompostoituville käy-
mäläjätteille. Käymälään ei saa laittaa mi-
tään, mikä haittaa kompostin toimintaa, ei 
kompostoidu tai voi aiheuttaa palovaaran, 
kuten:

•	 roskia, siteitä
•	 kemikaaleja, kalkkia
•	 pesuaineita, pesuvesiä
•	 tulitikkuja, tuhkaa, tupakan tumppeja

2.4 Kuivikkeen käyttö

Biolan Iceletissa ei tarvitse käyttää kuivi-

ketta, vaan sen lisäys kompostoriin riittää.
Näkösyistä kuivikemateriaalia, esimerkik-
si  Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta tai 
Biolan Perusturvetta, voi käyttää jätösten 
päällä. Samalla ne vähentävät kuivikkeen 
lisäystarvetta kompostointivaiheessa. Tur-
vepohjaisen seosaineen tulee lisätessä 
olla kosteaa, jotta se imee kosteutta, eikä 
pölise.

2.5 Tyhjentäminen

Biolan Icelett tyhjennetään sen täytyttyä. 
Tyhjennysväli riippuu käyttömäärästä.

Tyhjennys:
1. Käännä säkin reunat astian sisään ja 

nosta astia ulos laitteesta.
2. Kompostoi jäte talousjäte- tai puutar-

hajätekompostorissa. 
3. Laita kompostiin  reilusti kuiviketta 

ennen käymäläjätteen lisäystä nes-
teen sitomiseksi. 

4. Riko säkin pintaa esimerkiksi talikolla 
tai Kompostimöyhentimellä. Peitä lo-
puksi reilulla kuivikekerroksella.

5. Tarkista, onko istuimen altaan reunoi-
hin kertynyt jäätä. Sulata tarvittaessa 
ja kuivaa altaan seinät ennen uuden 
säkin laittamista.

2.6 Puhdistaminen

Biolan Icelett puhdistetaan pyyhkimällä 
nihkeällä rätillä. Kaikkia yleisiä kodinpuh-
distusaineita voi käyttää. Vältä runsaan 
veden käyttöä.

Laitteen takaseinästä imuroidaan pölyt 
pois kerran vuodessa. 

2.7 Pidemmät käyttötauot

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan:
•	 irrota laite pistorasiasta
•	 tyhjennä laite
•	 puhdista ja kuivaa laitteen kylmäallas
•	 jätä istuinkansi auki.
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Kuljetuksen aikana kompressorin öljyä 
on saattanut siirtyä putkistoon. Odota 
yksi tunti ennen laitteen käynnistystä, 
jotta öljy on ehtinyt palautua takaisin.

3. Käymäläjätteen 
kompostointi
Biolan Iceletista tyhjennettävä jäte vaa-
tii kompostoinnin ennen hyötykäyttöä. 
Käymäläjätteen voi kompostoida sellai-
senaan, puutarhajätteen sekä talouden 
biojätteen kanssa. Kompostoinnissa on 
otettava huomioon paikalliset jätehuolto-
määräykset sekä riittävät suojaetäisyydet 
naapureihin, kaivoihin ja vesistöihin.

Kompostointi järjestetään siten, että kom-
postista ei valu nesteitä maahan. Kom-
postoriksi soveltuvat hyvin Biolan Pika-
kompostori, Biolan Puutarhakompostori 
tai Biolan Maisemakompostori Kivi (s. 4). 
Hygieniasyistä käymäläjätettä kompostoi-
daan vähintään yksi vuosi ennen sen käyt-
töä koristekasveille ja kaksi vuotta ennen 
sen käyttöä syötäville kasveille. Jätteiden 
hautaaminen maahan on kiellettyä.

Kompostissa pieneliöt hajottavat hapel-
lisissa oloissa eloperäistä jätettä. Lop-
putuloksena syntyy kompostimultaa 1–3 
vuoden kompostoinnin tuloksena. Jotta 
kompostoituminen olisi tehokasta, jätet-
tä hajottavien pieneliöiden elinoloista on 
huolehdittava. Kompostin perusvaatimuk-
set ovat happi, kosteus ja ravinteet.

Kompostin pieneliöt elävät vedessä, joten 
kompostin tulee olla sopivan kostea. Ice-
letista tyhjennettävä käymäläjäte sisältää 
runsaasti nestettä, minkä vuoksi kompos-
toriin suositellaan lisättäväksi märkyyden 
poistamiseksi Biolan Komposti- ja Huus-
sikuiviketta ennen käymäläjätteen lisäystä 
(ks. 2.5 Tyhjentäminen). Kuohkeuden var-
mistamiseksi kompostissa käytetään jät-
teiden seassa kerroksittain karkeaa kuivi-
ketta tai oksasilppua. Liian tiivis tai märkä 
komposti on hapeton ja alkaa mädäntyä 
ja haista.

Käymäläjätteen lisäyksen jälkeen kom-
postin pinta peitetään huolella kuivikkeel-
la, puutarhajätteillä tai turpeella. Jotta 
kaikki kompostin ainekset kompostoituvat 
kunnolla, kompostia pitää kääntää ainakin 
kerran kesän aikana. Huolella kompostoi-
dusta käymäläjätteestä saa erinomaista 
maanparannusainetta puutarhaan.

Etupaneelin merkkivalot:

punainen valo      vihreä valo

4.1 Laite ei toimi

Tarkista että:

•	 pistoke on pistorasiassa
•	 laitteeseen tulee sähkö ja paneelissa  

palaa vihreä valo
•	 virta on kytketty päälle virtakytkimes-

tä
•	 termostaatin säätö on kohdassa 3½.

4.2 Massa ei jäädy tai jäätyy hitaasti

Massa jäätyy hitaammin, mikäli 
käyttäjämäärä ja kuormitus on hyvin 
suurta. Mikäli käyttö on ollut normaalia 
tarkista että:

•	 huonetilan lämpö ei ole yli + 25 °C.
•	 laite ei ole lämpöpatterin välittömässä 

läheisyydessä.
•	 termostaatin säätö on kohdassa 3½.
•	 jäähdytysaltaan seinillä ei ole jääker-

rosta.
•	 Mikäli jäätä esiintyy, tyhjennä ja su-

lata laite ohjeen 2.5 - 2.7 mukaisesti.
 
4.3 Laitteen käyntiääni on epänormaali

Laitteen jäähdytyspiiristä kuuluvat pulput-
tavat tai sihisevät äänet ovat normaaleja 
kylmälaitteen ääniä. Mikäli ääni ei ole nor-
maalia, tarkista että:

•	 laite seisoo tukevasti kaikilla neljällä 
jalalla.

•	 laite ei ole kosketuksissa vesijohtoon, 
seinään tai muuhun kalusteeseen.

4.4 Laitteessa palaa punainen 
merkkivalo

Punaisen merkkivalon palaminen on 
merkki siitä, että käymälän sisälämpötila 
on korkeampi kuin - 10 oC. 

•	 ensimmäistä kertaa tai käyttökatkon 
jälkeen käymälää käynnistettäes-
sä siinä palaa punainen merkkivalo, 
kunnes astian sisälämpötila on saa-
vuttanut - 10 celsius asteen lämpöti-
lan.

4. Mahdolliset 
ongelmatilanteet

Tietoa kompostointia koskevista 
määräyksistä saa alueelliselta jäte-
neuvojalta. Lisää tietoa kompostoin-
nista	löytyy	sivuilta	www.biolan.fi.
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Biolan Puutarhakompostori

Biolan Puutarhakompostori on tarkoitettu 
puutarha- ja käymäläjätteen kompostoin-
tiin. Sen tilavuus on n. 900 litraa. Lisäva-
rusteena on saatavana alumiininen pohja-
kori, joka estää jyrsijöiden pääsyn kompos-
toriin. Väri vihreä. Mitat 106 x 154 x 92 cm 
(s x l x k). Pohjakorin mitat 107 x 154 x 4 
cm (s x l x k).

Tuotenumero 70572000

Biolan Pikakompostori 220 ja 550

Biolan Pikakompostorit sopivat talous-, 
puutarha- ja käymäläjätteen ympärivuo-
tiseen kompostointiin. Tehokkaan lämpö-
eristyksen ansiosta Pikakompostori toimii 
myös talvipakkasilla.

Pikakompostori 220 
Väri: vihreä ja ruskea. Tilavuus: 220 l. Mi-
tat: pohjan ala 61 x 61 cm, kannen leveys 
75 cm, korkeus 120 cm, paino 32 kg.
Tuotenumero vihreä: 70572600, ruskea 
70572900

Pikakompostori 550 
Tilavuus: 550 l. Mitat: pohjan ala 88 x 74 
cm, kannen leveys 115 cm, korkeus 120 
cm. Tuotenumero: vihreä 70573400, har-
maa 70576600

Biolan Komposti- ja Huussikuivike

Komposti- ja Huussikuivike on havupuun-
kuoresta ja turpeesta valmistettu seosaine 
kompostointiin ja kuivakäymälöihin. Kom-
posti- ja Huussikuivike antaa kompostille 
ilmavan rakenteen, mikä varmistaa tehok-
kaan ja hajuttoman kompostoitumisen.
Pakkaus 40 litraa
Tuotenumero 70562100
LVI-numero 3663112

Biolan Perusturve

Biolan Perusturve on puhdasta, vaaleaa 
rahkaturvetta, jota ei ole lannoitettu eikä 
kalkittu. Se on luonnollisen hapanta, eikä 
siinä ole rikkakasvien siemeniä eikä tau-
dinaiheuttajia. Perusturve soveltuu paitsi 
juuresten varastointiin ja maanparannuk-
seen myös Iceletin seosaineeksi.
Pakkaus 70 l säkki.
Tuotenumero 70544200

Biolan Kompostimöyhennin

Kompostimöyhennin on oivallinen apuväli-
ne kompostin hoitamisessa. Möyhentimen 
avulla kompostin sekoittaminen onnistuu 
helposti ja selkää rasittamatta. Biolan 
Kompostimöyhennin on valmistettu kes-
tävästä lasikuituvahvistetusta polypropee-
nista, joten se ei syövy eikä hapetu aiko-
jenkaan kuluessa. 
Tuotenumero 70575200

Biolan Maisemakompostori Kivi

Biolan Maisemakompostori Kivi on lämpö-
eristetty kotimainen puutarha-, talous- ja 
käymäläjätteelle tarkoitettu kompostori. 
Maisemakompostori on erittäin tukevara-
kenteinen ja säänkestävä. Saranoitu kansi 
helpottaa kompostorin päivittäistä käyttöä.  
Tilavuus n. 450 litraa. Mitat: 95 x 114 x 95 
cm (s x l x k)
Tuotenumero:
punagraniitti 70573100
harmaagraniitti 70573200

Biolan Iceletilla on vuoden takuu.

1.  Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.
2.  Biolan Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamisesta tai vaihtamisesta.
3.  Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta käsittelystä, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä  
 tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n puoleen.

Takuuasiat

Biolan Oy
PL 2, 27501 KAUTTUA

Puh. 02 5491 600
Fax 02 5491 660
www.biolan.fi
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Biolan tarvikkeet

Ajankohtaisin	tuotetieto:	www.biolan.fi



KÄYMÄLÄ ON:
 Biolan Icelett

Valmistenumero:___________________________________ Valmistuspäivä:  ____________________________________
Kokoonpanija:    ___________________________________ Ostopäivä ja paikka: _________________________________
Käyttöönottopäivä: _________________________________ 

Yhteyshenkilön nimi:  ___________________________________________________________________________________
Osoite:  _____________________________________________________________________________________________
Puhelinnumero:  ____________________________________ Sähköpostiosoite: ___________________________________
Käymälän sijaintiosoite:  ________________________________________________________________________________

 Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville
 Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille 

KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ on yleensä
 vakituinen asunto noin henkeä ___________________________  
 ympärivuotinen loma-asunto   
 kesäkäytössä oleva loma-asunto 
 muu, mikä?   

RAKENNUKSEN SIJAINTI 
 taajama   
 haja-asutusalue 
 kunnallistekniikan piirissä  
 muu, mikä? __________________________________  
   
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU   
 ulkokäymäläksi    
 sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä  
 sisätiloihin   
 muualle, minne? ______________________________  
         
KÄYMÄLÄTILA ON  
 lämmittämätön KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN
 lämmitetty, huonelämpötila noin  _______  astetta  talous- tai puutarhajätekompostoriin
 muu, mikä?  _________________________________   erilliseen käymäläkompostoriin
   muu, mikä? __________________________________
 Viesti Biolan Oy:lle.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

REKISTERÖINTIKORTTI
Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Tämän rekisteröintikortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain maaliskuussa Biolan tuote-
paketti (arvo noin 100 €). Rekisteröintikortin voi täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi. Rekisteröintikortin tiedot säilyte-
tään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.

Biolan Oy täyttää

Saapumispäivä:  __________________________________
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Taita ja teippaa yhteen

Taita ja teippaa yhteen

 maksaa postimaksun

Biolan Oy
Tunnus 5015625
00003 VASTAUSLÄHETYS


