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Användarbeskrivning BioLoo toalett
C

B
A

Innan ni börjar använda toaletten för första gången ska den nedre delen av toaletten fyllas på med två
hinkar vatten genom spjället. Fyll också spolcisternen (B) med vatten och några matskedar såpa. Nu är
toaletten redo att användas. Se till att det alltid står vatten i skålen. Då bildas ett vattenlås som hindrar
lukt från att tränga upp.
Vid varje användning gör följande: Lägg toapapper i kors över spjället i stängt läge vid ’nummer två’
och töm avfallet genom att lyfta den vita knoppen utan att vrida. När spjället sedan stängts spolas
genom att först dra upp och sedan trycka ner spolpumpen vid C. Observera att det är skillnad på
hushållspapper och toapapper. Endast toapapper får användas i BioLoo. Annat skräp, som tex bindor
eller våtservetter, får inte heller läggas i toaletten eftersom det sätter igen evakueringspumpen.
Omröraren, som är handtaget framme till höger, används för att breda ut avfallet i tanken så att det
lättare blir ett pumpbart slam. Det används inte varje gång, bara när det bildats en pyramid. Om det är
många som inte använder BioLoo för urin, kan man behöva spola några gånger extra så att avfallet
inte blir för torrt.
När spjället når avfallsnivån i tanken i öppet läge är det dags att pumpa iväg avfallet till komposten
eller septitanken genom evakueringspumpen. Detta sker någon gång per vecka för en normalstor
familj. Det ska stå några cm slam i botten även efter pumpning.
Om BioLoo ska stå ouppvärmt över vintern görs följande:
1. Pumpa ur mellanlagringstanken. Det gör inget om det stå ca 5 cm kvar i tanken.
2. Lossa säkerhetsbandet på baksidan och lyft av överdelen. Töm vattentanken genom att ta bort
locket och hälla ut vattnet ur spolcisternen.
3. Sätt tillbaka överdelen. Tätningsringen ska sitta med släta sidan inåt på spjällets överkant.
4. Spänn fast säkerhetsbandet som håller ihop överdel med nederdel.
Om något är oklart kontakta oss per mejl inkorg@bioloo.se eller per telefon 070-541 5656.
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