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Ohjelmiston päivitys
1. Anna laitteen olla normaalisti päällä.

2. Irrota musta kumisuojus laitteen takaa.

3. Vedä varovasti lattakaapeli ulos.

4. Kytke ohjelmistokortti liittimeen. Liitin sopii paikalleen
vain yhdellä tavalla. Vihreä valo kertoo, että kytkentä
on oikein.

5. Paina valkoisesta napista

6. Punainen valo syttyy ja käymälä sammuttaa itsensä.
Kun punainen valo sammuu, vihreä valo palaa
ja käymälä käynnistyy uudelleen, on päivitys valmis.

7. Irrota ohjelmistokortti ja työnnä lattakaapeli takaisin
laitteen sisään. Aseta kumisuojus paikalleen.

Näytön käyttö huoltotilassa.
1. Aloita painamalla pohjaan nappi ”A” ja sen jälkeen paina pohjaan nappi ”B”.
Pidä molempia nappeja pohjassa noin 10 sekuntia kunnes näyttö vaihtuu.
2. Vaihda näyttöjä painamalla ”A” näppäintä.

1. Ensimmäisessä näytössä näkyy käyntien määrä.
D=käynnit viimeisimmän vuorokauden ajalla,
V=käynnit viikon aikana.
2. %D kertoo prosenteissa, kuinka paljon lämmitystä on käytetty
anturin ohjaamana. Anturi ohjautuu nestemäärän mukaan.
3. Kertoo laitteen ohjelmaversion.
4. Givare B kertoo antureiden statuksen, pieni kirjain = anturi ei ole aktivoitu,
suuri kirjain = toiminta on aktiivinen.
O = sekoittajan moottori
L = Istuimen anturi, aktivoituu istuessa
M = Mullan määrän anturi, ilmoittaa kompostin tyhjennyksestä
N = Nestemäärä N=0 (ei nestettä N=4 (täynnä nestettä)
5. UTG. C kertoo käyntimäärän, iso kirjain kertoo aktiivisesta toiminnasta,
pieni kirjain ei ole aktiivinen
M = Sekoittajan moottori
F = Tuuletinmoottori
B = Pohjavastus (lämmitys)
L = Takavastus (lämmitin kytkinpaneelissa)

Yläkuoren irrotus ja kiinnittäminen
Huom! Kaikissa varaosien vaihto- ja huoltotoimenpiteissä on sähköliitoksen oltava irrotettu.

1. Irrota laitteen takana oleva ruuvi

2. Ruuvaa irti hylsymutteri talttameisselin avulla
istuinrenkaan alta.

3. Nosta yläkuori suoraan ylöspäin

4. Kun yläkuori asennetaan paikalleen, on tärkeää että
se asetetaan kohdilleen suoraan ylhäältäpäin.
5. Ohjaa tuuletusputken ”muhvi”, sekä istuinrenkaan
nappi kuoren läpi ja paina kuori paikalleen varovasti.
Huomioi näytön napit.
6. Ruuvaa takana oleva ruuvi sekä istuinrenkaan alla
oleva hylsy paikalleen.

Kytkentäriman irrotus
1. Käytä pientä talttaruuvimeisseliä 2-3 mm

2. Työnnä ruuvimeisseli irrotettavan johdon yläpuolella
olevaan reikään. Pohjalla oleva jousi vapauttaa johdon
lukostaan. Vedä samalla varovasti, kun työnnät
ruuvimeisselillä pohjaan.

3. Kun johdot kytketään takaisin, tehdään toimenpide
päinvastaisessa järjestyksessä. Paina pohjan jousi auki
ja työnnä kaapelin pää koloonsa. Kun ruuvimeisseli
vedetään ulos, on johto kiinnittynyt ja lukkiintunut
paikalleen. Testaa varovasti vetämällä.

Irrota sähköpaneeli

1. Irrota sekoittajan moottorin pikaliitos. Irrota myös kolme
liitintä piirikortin yläosassa. Huomioi liittimien järjestys ennen
irrotusta.

2. Irrota pohjavastuksen liitin. Irrota joko kytkentäriman liitos
(kuvassa) tai liitin. Kytkentäriman ohjeet edellisellä sivulla.

3. Käymälän sähköpaneelin mallista riippuen on myös uimurin
tanko vapautettava. Tämä mallissa jossa tanko tulee paneelin
muovin läpi. (kts kuva)

4. Mikäli uimurin ohjaustanko on kiinnitetty peltikiinnikkeellä
laitteen seinämään, irrotetaan vain lattajohto paneelista.

5. Tämän jälkeen poistetaan neljä ruuvia jotka kiinnittävät
paneelin laitteen runkoon. Mallista riippuen ruuvit ovat
Philips 2 tai Torx T25 mallisia.
Irrota myös ristipääruuvi joka sijaitsee paneelin sivussa.

6. Tämän jälkeen nosta paneeli pois paikaltaan. Mallissa, jossa
uimurin tanko kulkee muovin läpi, on paneelia käännettävä
varovasti jotta se saadaan irrotettua ilman että tanko
putoaa paikaltaan.
Huolehdi uimurin tangon paikallaan pysymisestä paneelin
ollessa irrotettu.

7. Uutta paneelia kiinnitettäessä on oltava varovainen, ettei
uimuri tai tanko vaurioidu. Muista myös laittaa anturi
paikalleen.
8. Kiinnitä säätöruuvi paikalleen ja varmista että tanko
liikkuu ylös ja alas ilman ongelmia.
Säätöruuvi pitää säätää niin, että se on alemman
tunnistimen kohdalla.
9. Asennuksen ja anturin toiminnan jälkitarkastusta varten laita pistoke seinään.
Määritä näyttö huoltotilaan (kts ohje sivulla 4) tietojen lukemista varten. ”Givare B” arvo muuttuu
tangon korkeutta muuttamalla. Säädä säätöruuvin kohtaa tarvittaessa, näytön kirjaimet
määrittävät korkeutta.

Tuulettimen moottorin vaihto

1. Irrota ensin yläkuori.
2. Vedä tuulettimen potkuri irti, varo vääntämästä akselia.

3. Irrota pikaliitos virtakiskosta. Vanhemmassa mallissa
irrota myös virransyöttökaapeli.

4. Ruuvaa irti 2 mutteria jotka kiinnittävät moottorin.

5. Nosta tuuletinmoottori paikaltaan.

6. Irrota virransyötön pikaliitin, vanhemmassa versiossa
irrota johtimet kytkentärimasta.
7. Maakaapeli on irrotettava koontipisteestä

8. Nyt tuulettimen moottori on irti.

9. Asenna uusi moottori paikalleen huolehtien
että kumitiiviste on keskellä. Paina potkuri
paikalleen.

10. Asenna sähköpaneeli paikalleen siten, että
pienempi ”jäähdytyspotkuri” saa tukea altapäin
kun varsinainen potkuri painetaan paikalleen.

11. Asenna sähköpaneeli paikalleen ja testaa ennen
yläkuoren asentamista.

Sekoittajan moottorin vaihto
1. Irrota sekoittajan moottorin pikaliitin

2.

Irrota anturijohto

3. Irrota 4 ruuvia jotka kiinnittävät sekoittajan moottorin
vaihteen paikalleen.

4. Nosta moottori paikaltaan.
5. Asenna uusi moottori paikalleen, varmista että
komposti on riittävän ilmava jotta sekoittajan
siivet pääsevät pyörimään.

Murtosokan vaihto
1. Irrota sekoittajan moottorin pikaliitin

2.

Irrota anturijohto

3. Irrota 4 ruuvia jotka kiinnittävät sekoittajan moottorin
vaihteen paikalleen.

4. Nosta moottori paikaltaan.

5. Käytä tukevaa pohjaa, esimerkiksi ruuvipenkkiä, jonka
päälle asetat akselin. Nakuta vanha sokka ulos tuurnan
tai uuden murtosokan avulla. Älä käytä irrottamiseen
terävää työkalua.

6. Nakuta uusi sokka paikalleen siten, että se näkyy saman
verran akselin molemmin puolin.

7. Käännä tarvittaessa sekoittajan siivet aloituskohtiinsa.
Ylempi siiveke on noin klo 14 kohdalla, eli edestä
katsottuna viistosti oikealla.

8. Asenna moottori paikalleen, varmista että
komposti on riittävän ilmava jotta sekoittajan
siivet pääsevät pyörimään.

Nesteanturin säätäminen
1. Varmista että nesteanturin tanko seisoo uimurin päällä.
Tämä onnistuu helpoimmin työntämällä multalaatikko
paikalleen ja kurkkaamalla laatikon aukosta että
tanko on paikallaan.

2. Varmista anturin korkeus.
Tämän jälkeen säädä tarvittaessa anturia, mikäli se
ei kohdistu suoraan alimman tunnistimen kohdalle
piirikortissa.
3. Säätö tehdään irrottamalla ruuvi, joka lukitsee
anturin tankoon.
4. Säädä anturin korkeus siten, että laatikon ollessa
tyhjä nesteistä, anturi on keskellä alinta tunnistinta
piirikortissa. Kohdistuksen jälkeen kiristä ruuvi.
5. Tämän jälkeen tee toimintatesti:
Kytke virrat päälle.
Aseta näyttö huoltotilaan ja selaa kohtaan ”Givare B”.
Näytöllä pitäisi lukea N0, kun tankoa nostetaan ylöspäin
vaihtuu näytön teksti N1, N2, N3 ja ylimmässä asennossa N4.

Pohjavastuksen vaihtaminen
1. Kytke irti pohjavastukselta tuleva johto. Mallista riippuen se on kiinnitetty joko
kytkentärimaan tai pikaliitoksella.
2. Irrota vedonpoistaja.
3. Vedä irti pohjassa oleva vastuksen peitelevy.
4. Poista eriste.
5. Poista vanha vastus laitteesta.
6. Vedä pois suojakalvo pohjavastuksesta ja aseta se paikalleen.
7. Laita eriste paikalleen ja asenna suojalevy paikalleen esiasennettua kaksipuolista teippiä
käyttäen.
8. Asenna johto ja vedonpoistaja paikalleen.
9. Asenna yläkuori.
10. Kokeile asettamalla näyttö tyhjennystilaan (manuell/tömning)
11. Odota 10-15 minuuttia ja kokeile kädellä onko pohja lämmennyt

