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MullToa sisäkäymälän huoltoohjeistus
Kompostin koostumus on väärä

Paluu etusivulle

Multalaatikko on täynnä ihmisjätettä eikä
multaa
Multalaatikko tyhjennetään vasta, kun ylempi kompostisäiliö on
täynnä, multalaatikon tulee olla käytön aikana aina täynnä.
Multalaatikko täyttyy muutaman päivän käytön jälkeen, tukkien
samalla multalaatikon ja kompostisäiliön väliset aukot. Tämän
ansiosta kompostisäiliö ei valu multalaatikkoon ja saa
kompostoitua rauhassa.
Vasta kun kompostisäiliö täyttyy, tyhjennetään multalaatikko.
Tämän jälkeen kompostin vanhin alin osa valuu taas
multalaatikkoon jossa se odottaa taas kompostisäiliön täyttymistä.
Jos multalaatikko tyhjennetään liian usein, ”kierrätetään” multa
laitteen läpi liian nopeasti, ja komposti koostuu lähinnä
ihmisjätteestä. Kun tällaista kompostia lämmitetään, vastustaa se
sekoittajan moottorin toimintaa liikaa.
Jos multaa on aivan liian vähän, tyhjennä kompostisäiliö ja aloita
laitteen käyttö alusta alkuperäisen mullan avulla. Jos koostumus
on vain hieman jäykkää, lisää multaa kompostisäiliöön.

Onko komposti liian kuiva kompostin päälle kertyy vessapaperia
Kuivumisen yleisin ”oire” on se, että kompostin päälle jää vessapaperia
pyörimään. Jos komposti on liian kuiva, vähennä lämmitystehoa ja kastele
komposti.
Paperi saattaa pahimmassa tapauksessa kulkeutua tuulettimeen ja tukkia sen
toiminnan.
Kompostin on tehokkaaseen toimintaan oltava kostea. Tehokkainta
kiihdykettä on urea, mutta jos laite on esimerkiksi ollut pitkään käyttämättä,
voi olla järkevää kastella kompostia hieman. Huomioi kuitenkin nesteen
haihdutuskapasiteetti.

Onko komposti liian kuiva –
laite ei sekoita
Onko komposti liian kuiva?
Onko käymälän termostaatti laitettu 0-asentoon kun mökiltä on poistuttu?
Laite sammutetaan aina kun mökillä ei oleskella.
Muista myös laittaa suojakansi istuinaukkoon kun laite sammutetaan. Tämä
hidastaa ilmanvaihtoa ja estää kompostin liiallista kuivumista.
Kompostin on tehokkaaseen toimintaan oltava kostea. Tehokkainta
kiihdykettä on urea, mutta jos laite on esimerkiksi ollut pitkään käyttämättä,
voi olla järkevää kastella kompostia hieman. Huomioi kuitenkin nesteen
haihdutuskapasiteetti.
Jos komposti on liian kuiva, vähennä lämmitystehoa ja kastele komposti.
Jos komposti on liian kuiva ja erityisesti jos multaa on kiinteän jätteen
määrään nähden liian vähän, voi kompostin koostumus vastustaa
sekoittamista niin paljon että sekoittajan moottorin ylikuumenemissuoja
katkaisee sekoittamisen. Tällöin moottori on sammuksissa useamman
tunnin.

Onko komposti liian kuiva –
mitä multaa laitteessa käytetään?
• MullToa käymälässä kannattaa aina käyttää
alkuperäistä multaa. MullToa multa sisältää selluloosaa
jonka ansiosta komposti säilyy kosteana. Kostea
komposti kompostoi jätteen tehokkaasti. Älä missään
tapauksessa laita käymälään karkeaa haketta tai
kaarnapohjaista maa-ainesta. Isot palaset saattavat
estää laitteen sekoittajien toiminnan.

Mullan lisääminen
Multaa lisätään ohjeiden mukaan puoli litraa käyttäjää kohti viikossa.
Tämä siis silloin kun laite on aktiivikäytössä.
Jos laitetta käytetään aktiivisesti, on mullan lisäämisen tarve
pienempi, jos taas harvakseltaan, voi tarve olla suurempi.
Tavoite on että komposti olisi ilmava ja kostea.
Mullan lisääminen ei varsinaisesti ole koskaan väärin, se vain hieman
lyhentää tyhjennysväliä.
Suosittelemme MullToan omaa alkuperäistä multaa, koska se pitää
parhaiten kompostin kosteana.

Saitko vastauksen ongelmaasi?
Jos et löytänyt ohjeista vastausta ongelmaasi, ota 4-5 kuvaa
asennuksesta ja lähetä ne sähköpostiosoitteeseen
huolto@mulltoa.fi ja kerro lyhyesti ongelman laatu.
Muista ilmoittaa myös laitteen sijainti ja puhelinnumerosi!
Ota kuvat siten että niistä ilmenee tuuletusputken asennus sisä- ja
ulkopuolella, lämmönlähde ja korvausilman saatavuus.
Otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.

MullToa sisäkäymälän huoltoohjeistus
Muut tekniset ongelmat

Paluu etusivulle

Laite ei sekoita
Onko komposti liian kuiva?
Kompostin on tehokkaaseen toimintaan oltava kostea.
Tehokkainta kiihdykettä on urea, mutta jos laite on esimerkiksi
ollut pitkään käyttämättä, voi olla järkevää kastella kompostia
hieman. Huomioi kuitenkin nesteen haihdutuskapasiteetti.
Muista myös laittaa suojakansi istuinaukkoon kun laite
sammutetaan.
Jos komposti on kuiva, vastustaa se sekoittajan toimintaa liikaa ja
siten pysäyttää moottorin.

Onko moottori täysin hiljaa?
Jos komposti on liian kuiva ja erityisesti jos multaa on kiinteän
jätteen määrään nähden liian vähän, voi kompostin koostumus
vastustaa sekoittamista niin paljon että sekoittajan moottorin
ylikuumenemissuoja katkaisee sekoittamisen.
Tällöin moottori on sammuksissa useamman tunnin.
Odota 4-5 tuntia ja kokeile uudestaan. Voit myös kokeilla
moottoria ilman kuormaa.
Nosta moottori irti kiinnikkeestään, ja aseta se niin että
moottorin akseli toimii ilman kuormaa. Jos moottori toimii siinä
yhteydessä, on moottori vaihteineen ehjä.
Jos moottori ei pyöri sen ollessa irti kuormasta, on moottori
vaihdettava edellyttäen että se on jäähtynyt.
Kun moottori on irti voit samalla kokeilla jakoavaimella
sekoittajan akselin pyörittämistä, tarkastaaksesi ettei mikään estä
sekoittajien pyörimistä.

Pyöriikö moottori äänen perusteella mutta
sekoittajan siivekkeet eivät pyöri?
Todennäköisesti murtosokka on katkennut. Jos laitteen sisältä
löytyy jotain joka on pysäyttänyt sekoittajan, saattaa murtosokka
katketa. Samaten jos komposti on erittäin jäykkää/kuivaa. Laitteen
mukaan on teipattu varasokka (sekoittajan moottorin vieressä).
Jos murtosokka on ehjä, muttei laite sekoita moottorin äänestä
riippumatta, on todennäköisesti vaihde vioittunut.
Tuolloin moottori vaihteineen on vaihdettava.

Varamurtosokka on teipattu laitteen sisälle.

Mitä multaa laitteessa käytetään?
• MullToa käymälässä kannattaa aina käyttää
alkuperäistä multaa. MullToa multa sisältää selluloosaa
jonka ansiosta komposti säilyy kosteana. Kostea
komposti kompostoi jätteen tehokkaasti. Älä missään
tapauksessa laita käymälään karkeaa haketta tai
kaarnapohjaista maa-ainesta. Isot palaset saattavat
estää laitteen sekoittajien toiminnan.

Multalaatikko on täynnä ihmisjätettä eikä
multaa
Multalaatikko tyhjennetään vasta, kun ylempi kompostisäiliö on
täynnä.
Multalaatikko täyttyy muutaman päivän käytön jälkeen, tukkien
samalla multalaatikon ja kompostisäiliön väliset aukot. Tämän
ansiosta kompostisäiliö ei valu multalaatikkoon ja saa
kompostoitua rauhassa.
Vasta kun kompostisäiliö täyttyy, tyhjennetään multalaatikko.
Tämän jälkeen kompostin vanhin alin osa valuu taas
multalaatikkoon jossa se odottaa taas kompostisäiliön täyttymistä.
Jos multalaatikko tyhjennetään liian usein, ”kierrätetään” multa
laitteen läpi liian nopeasti, ja komposti koostuu lähinnä
ihmisjätteestä. Kun tällaista kompostia lämmitetään, vastustaa se
sekoittajan moottorin toimintaa liikaa.
Jos multaa on aivan liian vähän, tyhjennä kompostisäiliö ja aloita
laitteen käyttö alusta alkuperäisen mullan avulla. Jos koostumus
on vain hieman jäykkää, lisää multaa kompostisäiliöön.

Tuuletin ei puhalla
Ota tuuletusputken liitos irti käymälästä ja laita pieni tuppo
vessapaperia käymälän puoleiseen liitokseen ja laita MullToa
päälle termostaatin nupista.
Vessapaperin pitäisi lentää tuulettimen voimasta pois liitoksen
sisältä.
Jos tuuletin ei toimi, tarkasta laitteen sisältä, ettei tuulettimen
potkuriin ole jumiutunut vessapaperia.
Näin voi käydä joskus jos komposti on kuiva, erityisesti keväällä.
Jos tuuletin ei toimi eikä potkurissa ole vessapaperia, on tuuletin
vaihdettava.

Haihtuuko neste?
Jos laitetta on ylikuormitettu, anna nesteen haihtua 2-3
päivää. Muuten tarkasta kohdan ”Neste ei haihdu”
vaihtoehdot.

Saitko vastauksen ongelmaasi?
Jos et löytänyt ohjeista vastausta ongelmaasi, ota 4-5 kuvaa
asennuksesta ja lähetä ne sähköpostiosoitteeseen
huolto@mulltoa.fi ja kerro lyhyesti ongelman laatu.
Muista ilmoittaa myös laitteen sijainti ja puhelinnumerosi!
Ota kuvat siten että niistä ilmenee tuuletusputken asennus sisä- ja
ulkopuolella, lämmönlähde ja korvausilman saatavuus.
Otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.

MullToa sisäkäymälän huoltoohjeistus
- Neste ei haihdu toivotusti
Paluu etusivulle

Neste ei haihdu – kaksi peruskysymystä:
• 1. Haiseeko käymälä sisätiloissa?
Jos haisee, koskee vika ilmanvaihtoa, ilma kulkee väärään
suuntaan.
• 2. Jos laite ei haise, mutta nesteen haihtuminen ei vastaa odotuksia:
Käymälän tuuletusputki on osittain eristämättä. Kun katso ohjeet
tuuletusputken asentamisesta.
Kaikki mallit ovat tehty tiettyä peruskäyttäjämäärää silmällä
pitäen. Onko käyttäjämäärä ylitetty? Onko termostaatti säädetty
käyttäjämäärän mukaan oikein?

Neste ei haihdu –
nesteen tarkkailuputket
• Multalaatikon nestepintaa tarkkaillaan MullToan alaosassa
olevista putkista. Edestäpäin katsottuna oikeanpuoleinen putki
kertoo multalaatikon nestepinnan korkeuden. Putkessa saa
mielellään olla 2-3 cm nestettä, mutta jos nesteen pinta ylittää
puolenvälin on syytä lisätä lämmityksen tehoa ja/tai vähentää
nestekuormitusta.
• Edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella olevassa putkessa
ei pidä käytön aikana olla nestettä lainkaan. Jos nestettä
vasemmalle puolelle ilmestyy, tarkoittaa se sitä, että neste on
ylittänyt multalaatikon reunat ja valunut laitteen pohjalle.
MullToaa ei kannata avata sisällä, koska sen sisältä
todennäköisesti tulee nestemäistä jätettä ulos kun kansi
avataan. Laite ei tuolloin toimi normaalisti, joko kuormitus on
tarkoitettua huomattavasti suurempi, tai haihtumisessa on
jokin vialla

Vasemmassa
nesteputkessa näkyy
nestettä jos sitä on
valunut yli multalaatikon

Oikeassa nesteputkessa
kuuluu käytön aikana
näkyä jonkin verran
nestettä. Jos nestepinta
ylittää puolen välin, lisää
lämpöä ja/tai vähennä
neste kuormitusta.

Neste ei haihdu –
onko suositeltu käyttäjämäärä ylitetty?
• Käyttäjämääräsuositusta on noudatettava käyttöjakson
aikana. Lähinnä nestemäisen jätteen haihtuminen on
kriittinen. Jos käyttäjiä on selvästi enemmän kuin suositus
sallii, täyttyy multalaatikko nesteestä. Tuolloin on järkevää
keventää nestemäisen jätteen tuottoa. Seuraa
multalaatikon nestepintaa (edestäpäin katsottuna)
oikeanpuoleisesta letkusta. Jos nestettä on yli puolenvälin
lisää lämmityksen tehoa ja/tai vähennä kuormitusta.

Neste ei haihdu –
onko korvausilmaventtiiliä?
• Huonetilassa jossa laite on, on huolehdittava
korvausilmasta. Umpinaisesta tilasta ei voi poistaa ilmaa.
Laitteen toimivuus perustuu siihen, että kaikki ilmanpoisto
käymälätilasta tapahtuu MullToan kautta.

Neste ei haihdu –
onko tilassa tai esim. oven toisella puolella
kilpailevaa poistoilmaventtiiliä, esim. takkaa?
• Jos korvausilma huoneeseen otetaan esim. oven alta,
on oven toisella puolella oleva tila suoraan yhteydessä
käymälätilan ilmanpoistoon. Jos esimerkiksi oven
toisella puolella on takka tai vaikkapa liesituuletin,
saattaa ilman kierto tulla käymälän poistopuolen
kautta sisään. Tämä ilmenee hajuhaittoina ja/tai
nesteen huonona haihtumisena.

Neste ei haihdu –
onko tila lämmin? (min 18 C)
• Laite vaatii toimiakseen lämpimän huoneen. Huolehdi myös
että lämmitys on riittävä kylmällä säällä. MullToa poistaa
noin 25 kuutiota ilmaa tunnissa käytön aikana.
Suosittelemme tilaan erillistä lämpöpatteria tai esim.
lattialämmitystä.

Neste ei haihdu –
onko tuuletusputki asennettu oikein?
Max kaksi korkeintaan 45 asteen mutkaa.
On erittäin tärkeää, että tuuletusputki menee
mahdollisimman suoraan ulos. Jos putkessa on 90
asteen mutka, jarruttaa se ilmanvaihtoa lähes 50%.
Poistoilmaputkessa saa olla maksimissaan kaksi
enintään 45 asteen mutkaa.

Neste ei haihdu –
onko tuuletusputki eristetty kylmien tilojen osalta?
• Jos putki kulkee kylmän vintin läpi, sekä katon
yläpuolinen osa on eristettävä. Myös jos
käytetään seinänläpivientiä, on putki
eristettävä koko ulkopuolella kulkevan
asennuksen osalta. Putken sisällä kulkee
lämmitettyä ilmaa jonka mukana kulkee
haihtunut nestemäinen jäte. Jos putken
matkalta kohdataan kylmää ilmaa, tiivistyy
neste uudestaan juoksevaksi ja valuu takaisin
alas.
• Jos neste valuu alas, näkyy se liitosmuhvissa
kun poistoilmaputki irrotetaan käymälästä.
Liitoskohdassa näkyy jälkiä jos
nestettä valuu takaisin alas
kondenssin takia.

Neste ei haihdu –
muodostuuko sisätiloihin hajuja?
• MullToa ei saa sisätiloissa haista missään olosuhteissa. Jos
laite haisee, on syynä poikkeuksetta ilmanvaihto. Ilman
laitteen sisältä pitää poistua aina tuuletuskanavan kautta
ulos. Jos sisällä on kilpaileva poistoilmaventtiili, tai ei
kunnollista korvausilmaventtiiliä, ei haju käymälän sisältä
haihdu katon kautta ulos, vaan jää sisätiloihin.

Neste ei haihdu –
mikä on MullToan virrankulutus?
• Liitä pistokkeen väliin yksinkertainen
virrankulutusta lukeva mittari. MullToan pitäisi
toimiessaan lämmityksen ajan kuluttaa noin 250–
350 W mallista riippuen silloin, kun laite
lämmittää.
• Virran kulutus kertoo siitä että lämmitys toimii.

Neste ei haihdu –
toimiiko tuuletin?
• Ota tuuletusputken liitos irti käymälästä ja laita
löysästi pieni tuppo vessapaperia käymälän
puoleiseen liitokseen ja laita MullToa päälle
termostaatin nupista. Vessapaperin pitäisi lentää
tuulettimen voimasta pois liitoksen sisältä.
• Jos tuuletin ei toimi, tarkasta laitteen sisältä, ettei
tuulettimen potkuriin ole jumiutunut vessapaperia.
Näin voi käydä joskus jos komposti on kuiva,
erityisesti keväällä.

Neste ei haihdu –
onko tuuletusputken päässä piipunhattu ja/tai
erillinen lisäpuhallin?
• MullToan tuuletusputkeen ei saa asentaa
piipunhattua eikä lisätuuletinta. Nämä häiritsevät
laitteen omaa haihdutusprosessia kiihdyttäen
imua liikaa.

Neste ei haihdu –
kuinka usein multalaatikko tyhjennetään?
Multalaatikko tyhjennetään vasta, kun ylempi
kompostisäiliö on täynnä. Multalaatikko täyttyy muutaman
päivän käytön jälkeen, tukkien samalla multalaatikon ja
kompostisäiliön väliset aukot. Tämän ansiosta
kompostisäiliö ei valu multalaatikkoon ja saa kompostoitua
rauhassa.
Vasta kun kompostisäiliö täyttyy, tyhjennetään
multalaatikko. Tämän jälkeen kompostin vanhin alin osa
valuu taas multalaatikkoon jossa se odottaa taas
kompostisäiliön täyttymistä. Jos multalaatikko
tyhjennetään liian usein, ”kierrätetään” multa laitteen läpi
liian nopeasti, ja komposti koostuu lähinnä ihmisjätteestä.
Kun tällaista kompostia lämmitetään, vastustaa se
sekoittajan moottorin toimintaa liikaa.
Jos multaa on aivan liian vähän, tyhjennä kompostisäiliö ja
aloita laitteen käyttö alusta alkuperäisen mullan avulla. Jos
koostumus on vain hieman jäykkää, lisää multaa
kompostisäiliöön.

Neste ei haihdu –
mitä multaa laitteessa käytetään?
• MullToa käymälässä kannattaa aina käyttää
alkuperäistä multaa. MullToa multa sisältää selluloosaa
jonka ansiosta komposti säilyy kosteana. Kostea
komposti kompostoi jätteen tehokkaasti. Älä missään
tapauksessa laita käymälään karkeaa haketta tai
kaarnapohjaista maa-ainesta. Isot palaset saattavat
estää laitteen sekoittajien toiminnan.

Saitko vastauksen ongelmaasi?
Jos et löytänyt ohjeista vastausta ongelmaasi, ota 4-5 kuvaa
asennuksesta ja lähetä ne sähköpostiosoitteeseen
huolto@mulltoa.fi ja kerro lyhyesti ongelman laatu.
Muista ilmoittaa myös laitteen sijainti ja puhelinnumerosi!
Ota kuvat siten että niistä ilmenee tuuletusputken asennus sisä- ja
ulkopuolella, lämmönlähde ja korvausilman saatavuus.
Otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.

