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1. YLEISTÄ
1.1 JOHDANTO
Cinderella-polttokäymälän toimivuuden varmistamiseksi on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tämän 
ohjeen mukaisesti. Vääränlainen asennus saattaa johtaa toimintahäiriöön, kulumiseen tai hajunmuodostukseen, 
ja se mitätöi takuun. Polttokäymälän asennuksessa on noudatettava asennusmaan määräyksiä.

1.2 MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN ASENNUS
Tämä laite on tarkoitettu virtsan ja ulosteen sekä pienten hygieniatuotteiden, kuten tamponien ja alkoholittomien 
vauvan tai kasvojen puhdistuspyyhkeiden polttamiseen. 

1.3 OHJEKIRJA
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen asennusta ja ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä ohjeet myöhempää 
tarvetta varten. Jos luovutat polttokäymälän jollekulle muulle, toimita tämä ohjekirja sen mukana.

Tässä ohjekirjassa opastetaan tuotteen oikeanlainen asennus, käyttö ja huolto. Sekä asentajan että käyttäjän 
on tärkeää lukea tämä ohjekirja. Ohjekirja sisältää myös tietoa ammattilaisella teetettävistä ylläpito-, huolto- ja 
korjaustoimista.

1.4 VASTUUVARAUMA
Valmistaja ei vastaa vahingoista seuraavissa tilanteissa:
• Väärin tehty asennus
• Väärään jännitteeseen kytkemisestä aiheutuva tuotteen vahingoittuminen
• Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
• Muu kuin tämän ohjekirjan mukainen käyttö
• Käyttö- ja huolto-ohjeiden laiminlyönti
• Määräysten vastainen käyttö
• Muiden kuin alkuperäisten suojapussien ja varaosien käyttö

1.5 HYVÄKSYNNÄT JA SERTIFIKAATIT
Cinderella Comfort -polttokäymänä on NEMKOn perusteellisesti testaama eurooppalaisen 
sähköturvallisuusstandardin ja sähkömagneettisen yhteensopivuusstandardin mukaisesti.

1.6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ
• Käyttölämpötila: –20...+40 °C
• Käyttökorkeus: Testattu 2 500 metrin korkeudessa

HUOMIO!
Cinderella-polttokäymälä tulee asentaa siten, että vähimmäisetäisyys palaviin 
rakenteisiin on: sivuilla 50 mm, takana 50 mm.
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VAARA!
Turvallisuusohjeet: Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai 
hengenvaaran.

VAROITUS!
Turvallisuusohjeet: Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman.

HUOMIO!
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai heikentää tuotteen 
toimivuutta.

HUOMAUTUS! 
Lisätietoa tuotteen käyttämisestä.

VAARA!
• Älä suihkuta aerosoleja käynnissä olevan laitteen läheisyydessä.
• Älä säilytä herkästi syttyviä materiaaleja laitteessa tai sen lähellä.
• Älä sijoita esineitä laitteen päälle tai nojaamaan laitteeseen.
• Älä tee laitteeseen muutoksia.

VAARA!
• Jos polttokäymälässä on näkyviä vaurioita, älä käytä sitä.
• Jos polttokäymälän virtajohto on vioittunut, valmistajan, asiakaspalvelun tai muun 

koulutetun ammattilaisen on vaihdettava se uuteen vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
• Polttokäymälän korjaustyöt saa tehdä vain koulutettu ammattilainen. Väärin tehdyistä 

korjaustöistä voi aiheutua vakavia vaaratilanteita.
• Polttokäymälää saa käyttää vain sen takapuolella olevaan arvokilpeen merkityllä 

jännitteellä.

VAROITUS!
• Puristumisvaara! Älä laita kättä saranalle tai istuinkansien alle kansien ollessa auki, 

sillä istuinkannet eivät sulkeudu pehmeästi. 
• Älä tyhjennä tuhkasäiliötä sisällön ollessa kuumaa.
• Varmista ennen käynnistämistä, että virtajohto ja pistoke ovat kuivat.

HUOMIO!
• Käymälää kannettaessa sitä tulee pitää kiinni rungosta. Älä kanna virtajohdosta, 

etuluukusta, istuinkansista tai poistoaukosta.
• Ylikuumenemisvaara! Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, jotta polton aikana 

syntyvät lämpö ja palokaasut pääsevät haihtumaan savuhormin kautta. Huolehdi 
järjestelmän hyvästä ilmankierrosta. Huolehdi aina käymälän riittävästä ilmanvaihdosta.
Varmista, että käymälä on riittävän etäisyyden päässä seinistä ja muista kohteista, jotta 
ilma pääsee kiertämään.

1.7 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

TUOTTEEN REKISTERÖINTI 
Kun rekisteröit polttokäymälän My Cinderella -palvelussa, saat tietoa tuotteista ja tuotetuesta sekä 
käymälämalliisi liittyviä tarjouksia. Jos tuote varastetaan, rekisteröityjen tuotteiden tiedot ovat 
tietokannassamme. 

Vianetsintä verkossa
Kattava polttokäymälän ohjeisto, josta saat hyödyllisiä neuvoja ja käyttäjän tehtävissä olevia korjausohjeita ja 
jonka avulla pystyt ratkaisemaan tavallisimman vikatilanteet ilman tukipalveluun soittamista.

Tietojen saatavuus
Tuotteesi dokumentaatio on ladattavissa verkosta dokumentaatiokeskuksesta, josta löydät tuotteen ohjekirjan, 
huolto-ohjeet ja elektroniikkaromun purkuohjeet.

Huolto ja varaosat
Kun valitset maan, saat huoltoa ja varaosia tarjoavien paikallisten jälleenmyyjien tiedot.

Appliance SpecificationsMANUFACTURER

CINDERELLA ECO GROUP AS
Sjøvikvegen 67, 6475 Midsund, NORWAY

For sales and support call +47 77711500
or visit our web www.cinderellaeco.com

CINDERELLA COMFORT
MODEL:COMFORT EU
SERIAL: 

VOLTAGE........................................ 230-240 V AC 50-60Hz
CURRENT ....................................... 9 A
HEATING ELEMENT: ...................... 2000W
EL MOTOR: .................................... 12 V DC
BATTERY: ....................................... 12 V DC 2,6 Ah
FAN BLOWER ................................. 12 V DC
CAPACITY ....................................... 4 Uses Pr. Hour
DESIGNED FOR .............................. HOME / CABINS
YEAR OF MANUFACTURING ......... 2022

1.8 ARVOKILPI
Arvokilpi sijaitsee polttokäymälän takalevyssä. Se sisältää laitteen mallin ja tyypin, tekniset tiedot ja tukitiedot. 
Näitä tietoja tarvitaan, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun tai tilaat varaosia.

1.9 CINDERELLA ONLINE
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TOIMITUSSISÄLTÖ MÄÄRÄ
Cinderella Comfort 1
Suojapussit 100
Ohjekirja 1

Korkeus 600 mm
Istuinkorkeus 540 mm
Leveys 390 mm

Syvyys 590 mm
Savuhormin keskikohdan korkeus 415 mm
Korvausilmaputken keskikohdan korkeus 155 mm

2.2 MITAT
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2. ASENNUS 

2.1 CINDERELLA-POLTTOKÄYMÄLÄN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA
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CINDERELLA-ASENNUSSARJA MÄÄRÄ
1 Tuulensuoja 1
2 Seinäkiinnike 3
3 Tukikiristin 3
4 Mutkaputki 87 1
5 Savuhormin hattu 1
6 Kierretanko 30 mm 3

CINDERELLA-ASENNUSSARJA MÄÄRÄ
1 Savuhormiputki 1066 mm 

uros-naaras
5

2 Savuhormiputki 500 mm 
uros-uros

2

2.3 CINDERELLA-KÄYMÄLÖIDEN ASENNUSSARJAT
Cinderella Arctic -asennussarja: Cinderella on kehittänyt asennussarjan, joka soveltuu erityisesti kylmissä 
olosuhteissa tehtäviin asennuksiin. Tämä sarja on kehitetty Cinderella-polttokäymälän asennukseen, ja siinä 
käymälän kuoren sisään lisätään eriste, joka estää veden tiivistymistä ja jäätymistä laitteeseen. Se ehkäisee 
tuotteen ja sen sisäpuolen kulumista. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.cinderellaeco.com. 

Cinderella-asennussarja: Suosittelemme käyttämään polttokäymälän asennuksessa Cinderella-asennussarjaa. 
Tämä asennussarja sisältää kaikki tarvittavat osat käymälän asentamiseen, polton optimointiin ja käymälän 
ihanteellisen toiminnan takaamiseen. Asennussarja koostuu kahdesta pakkauksesta. Pakkaus 1 sisältää 
laadukkaat 7 x 110 mm:n UV-stabiloidut muoviputket korvaus- ja poistoilmanvaihdon asentamiseen. Pakkaus 2 
sisältää optimoidun savuhormin hatun ja mutkaputken, jotka parantavat virtausta ja polton tehokkuutta. Lisäksi 
se sisältää korvausilmaputken tuulisuojan sekä putkien asennuksessa käytettävät putket ja kiristimet.

HUOMAUTUS! 
Avaa Cinderella-polttokäymälän pakkaus sen 
alaosassa olevasta avausnauhasta. Avaa nauha 
koko matkalta ja poista laatikon yläosa.

HUOMAUTUS! 
• Tässä ohjekirjassa kuvataan polttokäymälän asennus Cinderella-asennussarjan avulla. 

Jos haluat käyttää Cinderella-polttokäymälän asennuksessa muita kuin alkuperäisiä 
putkia ja osia, niiden tulee täyttää kohdassa 2.4.1 Osien ja materiaalien tiedot olevat 
vaatimukset. 

• Cinderella-polttokäymälän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on huolehdittava 
riittävästä ilmanvaihdosta tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Valmistajan ohjeista 
poikkeava asennus ja muiden kuin vaatimukset täyttävien osien käyttäminen laitteen 
asentamisessa aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä, kulumista ja hajunmuodostusta 
sekä mitätöi takuun.

ville.tammelin
Korostus
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2.4 ASENNUSOHJEET

2.4.1 OSIEN JA MATERIAALIEN TIEDOT SAVUHORMIN Ø PUTKEN SUUNTA KUVASSA MUTKAT PUTKEN 
ENIMMÄISPITUUS

110 mm Savuhormi (vaaka) C (ei sallittu) 1,0 m
110 mm Savuhormi (pysty) A – 6,0 m
110 mm Savuhormi (pysty) B 2 x 45° mutka 5,0 m

2.5.1 SAVUHORMIN ASENNUS
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OSA TEKNISET TIEDOT
Ilmanvaihtoputket Cinderella Comfort -polttokäymälän asennuksessa tulee käyttää 110 mm:n putkia, 

joissa on sileä sisäpinta ja joiden sisähalkaisija on vähintään 102 mm. Putken 
materiaalin tulee kestää yli 100 °C:n lämpötilaa ja olla mieluiten PP- tai CPVC-
materiaalia. Suosittelemme käyttämään Cinderellan alkuperäisiä PP-putkia.

Mutkaputki (poistoilma) Cinderella Comfort -polttokäymälän asennuksessa tulee käyttää sileää 
mutkaputkea, joka rajoittaa ilmavirtaa mahdollisimman vähän. Suosittelemme 
käyttämään Cinderellan alkuperäistä mutkaputkea 87°. 

Savuhormin hattu Cinderella Comfort -polttokäymälän asennuksessa on käytettävä savuhormin 
hattua, joka estää sadeveden pääsyn käymälään ja joka rajoittaa ilmavirtaa 
mahdollisimman vähän. Cinderella-polttokäymälän ilmanvaihdossa ei saa käyttää 
tuulituulettimia tai vastaavia. Suosittelemme käyttämään Cinderellan alkuperäistä 
savuhormin hattua. 

2.5 CINDERELLA-POLTTOKÄYMÄLÄN ASENNUS
Cinderella-polttokäymälän toimivuuden varmistamiseksi on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tämän 
ohjeen mukaisesti. Vääränlainen asennus saattaa johtaa toimintahäiriöön, kulumiseen tai hajunmuodostukseen, 
ja se mitätöi takuun. Lue koko asennusohje huolellisesti kohta kohdalta ennen asentamisen aloittamista. 
Asennuksen saa tehdä vain koulutettu ammattilainen, ja asennus tulee tehdä paikallisten määräysten mukaisesti.

VAROITUS!
Tarkista aina ennen läpivientien tekemistä, että kohdassa ei ole sähköjohtoja tai vesiputkia.

415 mm

Ø 111mm

155mm

!
40 mm

35 mm

HUOMAUTUS! 
• Savuhormin sisäpinnan tulee olla sileä. Se ei saa olla kohokuvioitu tai uritettu. 
• Savuhormissa ei saa käyttää verkkoa, sillä se voi rajoittaa ilmanvaihtoa. 
• Mutkaputki tulee asentaa siten, että siihen pääsee käsiksi ja tyhjennysputki voidaan 

huuhdella ja poistoputki puhdistaa. 
• Cinderella Comfort soveltuu kylpyhuoneissa ja märkätiloissa käytettäväksi (IP-luokka 34), 

mutta käymälän ulkopintoja ei saa altistaa vesiroiskeille. 
• Käymälä tulee sijoittaa tukevalle ja tasaiselle alustalle. Cinderella-polttokäymälän saa 

asentaa lämmitetylle lattialle.

HUOMIO!
• Laite tulee asentaa käyttömaan määräysten mukaisesti. Suosittelemme kääntymään 

jälleenmyyjän puoleen asennuksen suunnittelussa ja asentamisessa.
• Mutkaputken lisäksi asennuksessa ei saa käyttää muita 90 asteen mutkaputkia.
• Mahdolliset katon läpiviennit on tehtävä rakentamismääräysten mukaisesti. 
• Cinderella-polttokäymälän asennuksessa ei saa käyttää taipuisia putkia. 
• Älä liitä poistoilmakanavaan muita laitteita.
• Mutkaputki tulee asentaa siten, että siihen pääsee käsiksi ja tyhjennysputki voidaan 

huuhdella ja poistoputki puhdistaa säännöllisesti.

HUOMAUTUS! 
Savuhormin 
liitännän 
keskikohdan 
tulee olla 
415 mm 
lattian pinnan 
yläpuolella. 

280 

HUOMAUTUS! 
Putken pituutta määritettäessä on otettava 
huomioon, että putki menee 35 mm laitteen 
liitoskohdan sisään. 

HUOMAUTUS! 
Pystyputken asennuksen yhteydessä on otettava 
huomioon, että laitteen vähimmäisetäisyyden 
seinästä on oltava 280 mm.  

HUOMAUTUS! 
Cinderella-asennussarja sisältää viisi 1066 mm:n 
putkea poistoilmavaihdon asentamiseen. Putkien 
mukana toimitetaan asennusta helpottavat 
istukat ja tiivisteet. Jos putki asennetaan 
ulkoseinään, se on asennettava ulkoa sisälle 
päin. 

M
ak
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M
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M
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Ø 111mm

155mm

Tehovaatimukset
SYÖTTÖTEHO VIRTA SULAKE
220–240 V AC 9 A 10 A

Tehonkulutus
VALMIUSTILA POLTTOTILA

0,5 W 2000 W

Napaisuus
JOHDON POIKKIPINTA JOHDON PITUUS PISTOKETYYPPI
1,5 mm² 2,3 m Tyyppi F Schuko CEE 7

2.6 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT JA VAATIMUKSET

VAROITUS!
• Tämän laitteen asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia sähköasennuksia 

koskevia määräyksiä. 
• Laite on liitettävä erilliseen maadoitettuun piiriin, jossa on oikea jännite, taajuus ja virta 

ja joka on suojattu asianmukaisella sulakkeella. 
• Vaadittu jännite, taajuus ja virta löytyvät tästä ohjekirjasta ja tuotteen takana olevasta 

arvokilvestä. 

VAARA!
• Liitäntäjohto on vedettävä siten, että se ei joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa.
• Turvallisuusriskien ehkäisemiseksi laitteen sisäisen sähköasennuksen ja liitäntäjohdon 

muutokset saa tehdä vain koulutettu ammattilainen.
• Cinderella-tuotteen kanssa ei suositella käytettäväksi muuntajaa. Cinderella Comfort 

-polttokäymälän enimmäistehonkulutus on 2000 W, jota laite pystyy ylläpitämään 
yli tunnin mittaisia aikoja kerrallaan. Muuntajat, joiden tehohuippu on 2000 W, eivät 
välttämättä pysty ylläpitämään tätä tehoa. Cinderella Comfort -polttokäymälän kanssa 
käytettynä ne voivat ylikuormittua tai vahingoittua, mistä voi aiheutua vaaratilanteita. 

KORVAUSILMAPUTKEN
ULKOHALKAISIJA

KORVAUSILMAPUTKEN
SISÄHALKAISIJA

KORVAUSILMAPUTKEN
SUUNTA

MUTKAT PUTKEN
ENIMMÄISPITUUS

110 mm 102 mm Vaaka – 500 mm

2.5.2 VAAKASUUNTAISEN KORVAUSILMAPUTKEN ASENNUS
Polttokäymälän korvausilman riittävyydestä on huolehdittava. Siksi suosittelemme asentamaan Cinderella 
Comfortiin korvausilmaputken. Korvausilman syöttäminen ulkoa laitteeseen on välttämätöntä jäähdytyksen, 
ilmankierron ja polttoprosessissa tarvittavan hapen saamiseksi. Jos korvausilman tai hapen saanti on heikkoa, 
polttotulokset ovat huonot, tehokkuus heikkenee ja laite voi ylikuumentua. Heikot polttotulokset aiheuttavat ajan 
mittaan laitteen kulumista ja mitätöivät takuun.
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2.5.3 CINDERELLAN SAVUHORMIN HATUN ASENNUS
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HUOMAUTUS! 
• Katon päällä putken on aina oltava pystysuorassa 

ja putken pään on oltava vähintään 600 mm 
katon pinnan yläpuolella. Jos putki on koteloitava 
(esimerkiksi metallikotelolla), putken pään on oltava 
vähintään 400 mm kotelon yläpuolella. 

• Jos asennus tehdään alueella, jolla lumikertymä 
on todennäköisesti suuri, putken pää voi tulla 
korkeammallekin, ja putki on kiinnitettävä tukevasti. 

HUOMAUTUS! 
• Korvausilmaputken liitännän keskikohdan 

tulee olla 155 mm lattian pinnan yläpuolella. 
• Cinderella-asennussarja sisältää kaksi  

500 mm:n putkea korvaus- ja 
poistoilmaputkien sekä savuhormin hatun 
asentamiseen. Korvausilmaputken pituutta 
määritettäessä on otettava huomioon, että 
putki menee 40 mm laitteen liitoskohdan 
sisään. 

HUOMAUTUS! 
Tuulensuojaa ulkoseinään asennettaessa 
on varmistettava, että putki on asennettu 
tuulensuojan pohjan tasoon.Virheellinen asennus 
saattaa johtaa ilmankierron rajoittumiseen, minkä 
seurauksena polttotulokset voivat olla huonot, 
tehokkuus heiketä ja laite ylikuumentua.

HUOMAUTUS! 
Cinderellan valikoimassa on asennussarjan 
mukana toimitettavaan mutkaputkeen sopiva 
kondenssiveden keräin, jonka voi ostaa 
Cinderellan jälleenmyyjältä. Jos asennus tehdään 
sisältä päin, kondenssiveden keräin on liitettävä 
mutkaputkeen, jotta kondenssi- ja sadevettä 
ei kerry lattialle. Jos kondenssivettä ei kerätä 
ja säiliötä tyhjennetä säännöllisesti, lattia voi 
vaurioitua.  

HUOMAUTUS! 
Käymälä on varustettu 16 ampeerin ja 250 voltin 
kaksinapaisella ja kolmijohtimisella maadoitetulla 
tyypin F Schuko CEE 7/7 -pistokkeella. Jotta se 
tuottaa laitteelle riittävän virransyötön, se on 
liitettävä omaan, maadoitettuun piiriinsä, jonka 
syöttövirta on vähintään 10 A ja 230 V AC.

HUOMAUTUS! 
Cinderella-asennussarja sisältää savuhormin hatun, joka takaa ihanteellisen ilmanvaihdon 
ja tehostaa laitteen toimintaa. Hattu koostuu pohjaosasta ja hatusta. Pohjaosa voidaan 
kiinnittää putkiin ruostumattomilla teräsruuveilla tai liimalla, mikä helpottaa asentamista ja 
tekee ilmanvaihtoputkista huoltovapaita. Käytä Cinderella-asennussarjan 500 mm:n putkea 
savuhormin viimeisenä osana, sillä se sisältää hatun liitännän. 
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TARKISTETTAVAT KOHDAT TARKISTUSMERKKI
Liitäntäjännite on laitteen arvokilven mukainen.
Laite on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– Pystysuora savuhormi on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– Savuhormin pää on vähintään 600 mm:n etäisyydellä katon pinnasta.
– Kondenssiveden keräin on asennettu tarvittaessa.
– Savuhormin materiaalit on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– Savuhormin hattu on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
– 90 asteen mutkaputki on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2.7 ASENNUKSEN TARKISTUSLISTA

2.8 TOIMIVUUSTESTAUS 
Kun käynnistyspainiketta painetaan, polton pitäisi käynnistyä. Toimivuustestissä poltto-ohjelman arvioitu kesto 
on 60–80 minuuttia. Kun poltto on käynnissä, keltainen valo palaa. Laitteen pitäisi viedä testipoltto loppuun ilman 
virheilmoituksia tai katkoksia. Tuhkat voi poistaa vasta, kun käymälä on jäähtynyt sen verran, että tuuletin on 
pysähtynyt. Jäähdytys vie 60–90 minuuttia käyttölämpötilasta riippuen. 

Polton tuloksena pitäisi olla vain hienojakoista valkoista tuhkaa. Jos polton tuloksena on jotakin muuta tai 
polttoaika ylittää 90 minuuttia, savuhormin toiminnassa tai hapen saannissa saattaa olla ongelmia. Tarkista, että 
asennus on tehty tämän ohjekirjan kohdassa 2 olevien valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

1 meter
1,2 liter

21 3

5 64

VAROITUS!
Tuhkasäiliö kuumenee polton aikana erittäin kuumaksi. Irrota tuhkasäiliö vasta, kun 
käymälä on jäähtynyt kokonaan ja tuuletin on pysähtynyt. 

3. KÄYTTÖOHJEET
3.1 LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELY
Cinderella Comfort -polttokäymälä on tarkoitettu sisäkäyttöön vapaa-ajanasunnoissa, ulkokäymälöissä, 
rakennustyömaiden sosiaalitiloissa, asuntoveneissä ja uima-allastaloissa. Käymälä on tarkoitettu ainoastaan 
virtsan ja ulosteen sekä pienten hygieniatuotteiden, kuten tamponien ja alkoholittomien vauvan tai kasvojen 
puhdistuspyyhkeiden polttamiseen. Muiden materiaalien ja esineiden polttaminen Cinderella Comfort 
-polttokäymälällä katsotaan väärinkäytökseksi, joka mitätöi takuun. 
Älä laita käymälään seuraavia:

3.4 CINDERELLA COMFORT -POLTTOKÄYMÄLÄN TURVALLISUUSOMINAISUUDET
• Poltto keskeytyy kun käymälän kansi avataan. Poltto käynnistyy uudelleen vasta, kun istuinkannet suljetaan.
• Polttokammion luukkua EI VOI avata, kun käymälä on kuuma (esimerkiksi puhdistuksen aikana). Luukku 

voidaan avata vasta, kun käymälä on jäähtynyt ja tuuletin pysähtynyt.
• Jos polton aikana ilmenee ilmanvaihto-ongelma ja käymälän sisälämpötila nousee yli 105 °C:seen, poltto 

keskeytyy ja laitteen näytöllä näkyvät virheilmoitus ja vikakoodi. Käymälä on tällöin nollattava ja ilmanvaihto-
ongelma korjattava, ennen kuin käymälää voi käyttää.

• Jos tuhkasäiliö laitetaan paikalleen huonosti tyhjentämisen jälkeen, poltto ei käynnisty ja näytöllä näkyy 
virheilmoitus.

• Jos polttokammion luukun mekanismi menee jumiin tai luukku ei pysty sulkeutumaan kunnolla, poltto ei 
käynnisty ja näytöllä näkyy virheilmoitus. 

• Cinderella-polttokäymälän ohjelmisto valvoo lämpötilaa polton aikana. Jos lämpötila poikkeaa normaalista, 
poltto keskeytyy välittömästi ja näytöllä näkyy virheilmoitus.

3.2 YLEISTÄ TURVALLISUUSTIETOA
 

3.3 TURVATOIMET 

• suuria määriä mitään paperia
• klooria sisältäviä 

puhdistusaineita
• alkoholia sisältäviä 

puhdistuspyyhkeitä
• sanomalehtipaperia
• paperipyyhkeitä

• tulenarkoja nesteitä tai aineita
• tupakansytyttimiä
• savukkeita tai sikareita
• bensiiniä
• alkoholijuomia
• alkoholia tai spriitä
• kynsilakanpoistoainetta

• sytytysnestettä
• lamppuöljyä tai kerosiinia
• aerosolipakkauksia 
• lasi- tai muovipulloja tai 

-pakkauksia

VAARA!
• Jos polttokäymälässä on näkyviä vaurioita, älä käytä sitä.
• Jos polttokäymälän virtajohto on vioittunut, valmistajan, asiakaspalvelun tai muun 

koulutetun ammattilaisen on vaihdettava se uuteen vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
• Polttokäymälän korjaustyöt saa tehdä vain koulutettu ammattilainen. Muun tahon kuin 

koulutetun ammattilaisen tekemä korjaus voi johtaa vaaratilanteeseen tai käymälän 
vahingoittumiseen.

• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa käymälää ilman valvontaa.
• Käymälän huollossa ei saa käyttää räjähdysalttiita tai tulenarkoja puhdistusaineita. 

VAROITUS!
• Käymälän tuhkasäiliö kuumenee polton aikana erittäin kuumaksi. Varmista, että suojus 

on paikallaan polton ollessa käynnissä. Tyhjennä tuhkasäiliö vasta, kun käymälä on 
jäähtynyt kokonaan.

• Varo jättämästä sormia tai käsiä istuinkansien alle, sillä ne eivät sulkeudu pehmeästi ja 
voivat aiheuttaa puristumisvamman.

60 - 70 minutes60–80 minuuttia

metri
litraa
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3.5 TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

4 käyttökertaa tunnissa
Cinderella Comfort -käymälä on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljä kertaa tunnissa. 
Ylikuormituksen välttämiseksi tätä tiheämpää käyttöä ei suositella. Käymälän ylikuormittaminen 
käyttämällä sitä useita kertoja polttoa suorittamatta saattaa johtaa hajunmuodostukseen ja vuotoon 
sekä vahingoittaa käymälää.

Tyhjennystiheys
Käymälän säiliön nestetilavuus on 5 litraa. Käymälän toimivuuden takaamiseksi tuhkasäiliö tulee 
tyhjentää usein (kerran viikossa). Tyhjentäminen myös varmistaa tehokkaan polton ja auttaa 
pitämään katalysaattorin puhtaampana.

Jos tuhkasäiliötä ei ole tyhjennetty 90 polttokerran jälkeen, Cinderella Comfort -käymälän näytölle 
tulee ilmoitus. Jos tuhkasäiliötä ei ole tyhjennetty 120 polttokerran jälkeen, käymälä estää käytön. 
Suosittelemme tyhjentämään tuhkasäiliön tiheästi, sillä se tehostaa polttoa ja ehkäisee tuotteen 
kulumista.

Tuhkasäiliön tyhjennyksen laiminlyöminen saattaa vahingoittaa käymälää ja mitätöidä takuun.

Käymälän valmistelu pitkää käyttökatkoa varten
Kun käymälä jää käyttämättömäksi pitkäksi ajaksi, siinä on tehtävä poltto ja tuhkasäiliö on 
tyhjennettävä. 

Lyhytkestoinen tiheä käyttö
Jos käymälää pitää käyttää tiheästi lyhytkestoisesti esimerkiksi juhlien aikana, toimi seuraavasti:

1. Tyhjennä tuhkasäiliö kokonaan ennen vieraiden saapumista.
2. Esilämmitä käymälä ennen käyttöä avaamalla ja sulkemalla kansi ja painamalla 

käynnistyspainiketta.
3. Opasta vieraita käyttämään suojapussia ja painamaan käynnistyspainiketta jokaisen 

käyttökerran jälkeen.
4. Tarkista säännöllisesti, että käymälän kansi on kiinni ja keltainen polttovalo palaa.
5. Käymälä saattaa vaatia yhden tai kaksi ylimääräistä polttoa ennen tuhkasäiliön tyhjentämistä 

kunnollisen polton varmistamiseksi.

Long periodNo use 

1 hourMax 4 visits

7
Empty Once a week

1 hourMax 4 visits

HUOMAUTUS! 
• Muista laittaa käymälän altaaseen aina uusi suojapussi ennen käyttöä. Jokaisella 

käyttökerralla tulee käyttää uutta pussia.
• Kun käymälää ei käytetä, sen kannen on aina oltava kiinni. Poltto ei käynnisty, ellei 

kansi ole kiinni.
• Poltto kestää enintään 180 minuuttia viimeisimmästä käyttökerrasta. 
• Tuuletin on käynnissä siihen asti, kunnes poltto on päättynyt ja käymälän sisälämpötila 

on palautunut normaaliksi. Jäähdytys voi kestää enemmän kuin 120 minuuttia polton 
päättymisen jälkeen. Jäähdytyksen kesto riippuu jäähdytysilman lämpötilasta. 

• Cinderella-käymälää voi käyttää milloin tahansa polton ja jäähdytyksen aikana. Poltto 
keskeytyy käytön ajaksi. Sulje kansi aina käytön jälkeen ja paina käynnistyspainiketta.

3.6 OHJAUSPANEELI
Ohjauspaneeli antaa ilmoituksia valo- ja äänimerkkien sekä tekstien avulla parhaan käyttäjäkokemuksen 
takaamiseksi. Järjestelmän tilaa ilmaisevat erilaiset valo- ja äänimerkit. Käyttäjän on tärkeää tutustua näiden 
ilmoitusten merkityksiin ennen käyttöä. Yhteenveto valo- ja äänimerkeistä on kohdan 5.1 vianetsintätaulukossa.

Kielen valinta
Pidä kielen valintapainiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy Language. 
Valittu kieli näkyy toisella tekstirivillä. Paina kielen valintapainiketta toistuvasti, kunnes haluamasi kieli näkyy 
näytöllä. Kielivalinta tallennetaan automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, ja käymälä toimii normaalisti.

Tuhkasäiliön tyhjennysilmoitus
Cinderella Comfort -polttokäymälä antaa ilmoituksen, kun tuhkasäiliö pitää tyhjentää. Kun kansi avataan, näytöllä 
näkyy teksti EMPTY THE ASH CONTAINER (tyhjennä tuhkasäiliö) ja kuuluu kolme äänimerkkiä. Jos tuhkasäiliötä 
ei tyhjennetä pian ilmoituksen ilmestymisen jälkeen, käymälä menee lukitustilaan. Tässä tilassa keltainen ja 
punainen valo palavat ja näytöllä näkyy teksti TOILET LOCKED CONTAINER FULL (käymälä lukittu, säiliö täynnä). 
Käymälä antaa kolme äänimerkkiä kymmenen sekunnin välein siihen asti, kunnes tuhkasäiliö tyhjennetään.

Kielen valintapainike

Valmiustila

Poltto käynnissä

Toiminta keskeytynyt

HUOMAUTUS! 
• Vihreä valo ilmaisee, että käymälä on liitetty virtalähteeseen. Kun pelkästään vihreä 

valo palaa, käymälä on valmiustilassa ja käyttövalmis.
• Jatkuvasti palava keltainen valo ilmaisee, että poltto on käynnissä.
• Punainen valo ilmaisee polton tai valmiustilan keskeytymisestä.

1 tunti

Tyhjennys

Pitkä käyttökatko

Enint. 4 
käyttökertaa
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3.7 CINDERELLA COMFORT -KÄYMÄLÄN KÄYTTÖ

1. Tarkista, että ohjauspaneelin 
vihreä valo palaa. Se kertoo, että 
käymälä on valmiustilassa ja 
käyttövalmis.

2. Avaa istuinkannet. Punainen valo 
alkaa vilkkua. Tuuletin käynnistyy.

3. Aseta suojapussi käymälän 
altaaseen. Vaihda suojapussi 
jokaisella käyttökerralla.

4. Laske istuinrengas. Käymälä on 
valmis käytettäväksi.

5. Käytä käymälää tavalliseen 
tapaan. Jos jätöksen määrä on 
pieni, käymälän altaaseen voi lisätä 
hieman vettä tuomaan painoa.

6. Sulje käymälän kansi.

7. Paina käynnistyspainiketta. 
Luukku aukeaa ja pussi sisältöineen 
putoaa polttokammioon. Poltto 
käynnistyy, kun luukku on 
sulkeutunut. Käymälä on nyt valmis 
seuraavaa käyttökertaa varten.

8. Polton ollessa käynnissä ohjauspaneelissa palaa keltainen valo. 
Käymälää voi käyttää milloin tahansa polton aikana. Poltto keskeytyy 
käytön ajaksi. Polttoaika riippuu käyttökertojen ja poltettavan jätöksen 
määrästä.

3

4 5 6

7

1 2

8

3.8 ETULUUKUN JA TUHKASÄILIÖN KÄYTTÖ 

1 2 3

4 5 6

VAROITUS!
Tuhkasäiliötä saa käsitellä vain, kun käymälä on valmiustilassa ja jäähtynyt riittävästi.

HUOMAUTUS! 
Katso käymälän puhdistusohjeet ja tuhkasäiliön tyhjennysohjeet käyttöohjeen huolto-
osiosta. 
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4. YLEISET HUOLTO-OHJEET

Tämä ohjekirja sisältää sekä käyttäjälle että koulutetuille ammattilaisille tarkoitetut huolto-ohjeet.

Toimiva ilmanvaihto on välttämätön käymälän ihanteellisen toiminnan kannalta. Poltossa syntyvät hiukkaset 
voivat ajan mittaan tukkia katalysaattorin ja savuhormin. Siksi näitä osia on huollettava säännöllisesti.

Jotta Cinderella Comfort -käymälä toimisi ihanteellisesti ja kestäisi käytössä pitkään, sille on tehtävä tietyt 
ennaltaehkäisevät huoltotoimet. Hyvä huoltorutiini pienentää käyttökustannuksia ja ehkäisee käymälän 
kulumista. Suosittelemme, että käyttäjä tekee käymälälle seuraavat huoltotoimet säännöllisesti:

1. Tyhjennä käymälä tiheästi. Älä laske käymälän käyttöä sen enimmäiskapasiteetin mukaan. 
2. Puhdista tuhkasäiliö aina tyhjennyksen yhteydessä (ks. kohta 4.2.1).
3. Höyrypuhdista käymälän allas vähintään jokaisen suojapussipakkauksen (500 käyttökertaa) jälkeen, mieluiten 

jokaisen tuhkasäiliön tyhjennyksen ja puhdistuksen yhteydessä (ks. kohta 4.2.2).
4. Tarkista polttotulos aina tuhkasäiliön tyhjennyksen yhteydessä. Poikkeava tuhkan koostumus voi olla merkki 

huollon tai korjauksen tarpeesta (ks. kohta 4.1).

4.1 TUHKAN KOOSTUMUS
Koska tuhka koostuu ihmisjätöksistä, suoloista ja mineraaleista, se saattaa vaikuttaa kovalta ja kiteiseltä. 
Tuhkan seasta ei saa erottua paperia tai palamattomia jätöksiä, ja tuhkan värin tulisi olla väriltään valkoista 
ja tummanharmaata. Jos tuhkan seassa on palamattomia mustia kokkareita, kosteutta tai paperia, käynnistä 
uusi poltto lisäämättä käymälään paperia tai nestettä. Kun poltto on valmis, tyhjennä tuhkasäiliö ja tee tämän 
ohjekirjan mukaiset huoltotoimet.

VAROITUS!
Tarkista aina ennen huoltotoimien aloittamista, että käymälä ei ole polttotilassa ja että se 
on jäähtynyt riittävästi.

HUOMIO!
• Tuhka ei sovellu lannoitus- tai kompostikäyttöön. Se tulee hävittää kotitalousjätteen 

mukana paikallisten määräysten mukaisesti.
• Kun tuhka on palanut väriltään vaaleaksi, se on puhdasta ja turvallista käsitellä. Jos 

tuhka on mustaa ja liuskemaista tai poltto on jäänyt epätäydelliseksi, tee uusi poltto. 
Jos ongelma ei poistu, katso ohjeet vianetsintäosiosta.

HUOMIO!
Älä käytä tuhkasäiliön puhdistamisessa teräviä esineitä, sillä se vahingoittaa tuhkasäiliötä ja 
lyhentää sen käyttöikää.

HUOMAUTUS! 
• Käymälän toimivuuden ylläpitämiseksi suosittelemme tekemään höyrypuhdistuksen 

kohdan 4.2.2 ohjeilla jokaisen tuhkasäiliön tyhjennyksen ja puhdistuksen yhteydessä. 
Se ehkäisee noen ja sakan muodostumista katalysaattoriin ja savuhormiin. 

• Käymälän tulee puhdistuksen aikana olla kytkettynä virtalähteeseen. Jos käymälä 
tyhjennetään virran ollessa katkaistuna, järjestelmä ei pysty nollaamaan laskuria.

4.2.2 KATALYSAATTORIN HÖYRYPUHDISTUS
Suositeltu tiheys: Jokaisen tuhkasäiliön tyhjennyksen yhteydessä tai vähintään 500 käyttökerran jälkeen. 
Höyrypuhdistus:
1. Varmista, että käymälä on jäähtynyt ja tuhkasäiliö on tyhjennetty ja puhdistettu (ks. kohta 4.2.1). Poista 

etuluukku ja vapauta tuhkaluukku. 
2. Kaada tuhkasäiliöön noin 1 litra puhdasta vettä.

4.2 HUOLTO-OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

4.2.1 TUHKASÄILIÖN TYHJENNYS JA PUHDISTUS

15 minutes

1 2 3

4 5 6

7 8

15 minuuttia
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1 2 3

4 5 6

1 2 3

4.2.3 KÄYMÄLÄN ALTAAN PUHDISTUS
Suositeltu tiheys: tuhkasäiliön puhdistuksen yhteydessä ja aina tarvittaessa. 
Puhdista käymälän allas näin:
1. Avaa käymälän kansi.
2. Pidä käynnistyspainike painettuna 3 sekunnin ajan. Luukku avautuu puhdistusasentoon.
3. Pyyhi pinnat pehmeällä paperilla, vedellä ja miedolla pesuaineella tarpeen mukaan. Sulje kansi ja käynnistä 

poltto.

HUOMAUTUS! 
Käymälää ei saa käyttää höyrypuhdistuksen aikana, sillä se heikentää puhdistustehoa. 
Käymälää voi käyttää, kun se on palannut valmiustilaan.

VAARA!
Älä käytä tulenarkoja puhdistusaineita käymälän altaan puhdistukseen. Käymälän 
metallireunat voivat olla teräviä.

HUOMIO!
Älä käytä klooripitoisia puhdistusaineita käymälän altaan puhdistukseen. Kloori vahingoittaa 
katalysaattoria ja voi aiheuttaa katalyytin toimintahäiriön.

3. Aseta tuhkasäiliö paikallen varovasti vettä läikyttämättä.
4. Aseta etuluukku paikalleen.
5. Käynnistä poltto painamalla käynnistyspainiketta. 
6. Vesi alkaa kiehua ja höyry puhdistaa sakan katalysaattorista. Höyrypuhdistus kestää tavallisesti 60–80 

minuuttia.

4.2.4 KATALYSAATTORIN TARKISTUS
Suositeltu tiheys: 500 käyttökerran jälkeen. 
Katalysaattori muodostaa polttokammion ja savuhormin liitännän välisen ensisijaisen ilmanvaihtokanavan. 
Hiukkasten kertyminen katalysaattoriin heikentää ilman virtausta ja käymälän tehokkuutta sekä saattaa 
johtaa hajunmuodostukseen. Siksi katalysaattorin tulee olla aina avoinna. Polttoajan tai polton tehokkuuden 
muuttuminen sekä hajunmuodostus voivat johtua katalysaattoriin kertyneestä sakasta. Paras ja helpoin tapa 
puhdistaa katalysaattori on tehdä kohdan 4.2.2 mukainen höyrypuhdistus. Katalysaattorin etuosan voi myös 
tarkistaa poistamalla tuhkasäiliön ja valaisemalla polttokammion sisäpuolelta. Jos höyrypuhdistuksen jälkeen 
katalysaattorissa näkyy hiukkasia tai käymälässä tuntuu hajua, huuhtele katalysaattori kuumalla vedellä kohdan 
5.3.2 mukaisesti.

4.2.5 SAVUHORMIN LIITÄNNÄN PUHDISTUS
Suositeltu tiheys: vähintään 500 käyttökerran jälkeen. 
1. Puhdistusta varten käymälä on irrotettava savuhormista ja virtalähteestä. 
2. Puhdista savuhormin liitäntä joustavalla harjalla. Puhdista sekä poistoputki että sitä ympäröivä liitin 

tuulettimen lapoihin asti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi.
3. Irrota ja puhdista tuhkasäiliö. 
4. Puhdista savuhormi ja katalysaattori imurilla.
5. Liitä käymälä savuhormiin ja virtalähteeseen. 
6. Aseta tuhkasäiliö ja etuluukku paikalleen.
7. Savuhormin liitännän puhdistuksen jälkeen on suositeltavaa tehdä kohdan 4.2.2 mukainen höyrypuhdistus.

60–80 minuuttia

HUOMAUTUS! 
Jos katalysaattorissa näkyy 
selkeästi syöpymiä tai 
epämuodostumia, katalysaattori 
on vaihdettava uuteen. Tilaa huolto 
paikalliselta palveluntarjoajalta. 

60 - 70 minutes
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5. VIANETSINTÄ JA USEIN KYSYTTYÄ

VAROITUS!
Huollot ja korjaukset tulee tehdä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Jos et 
tiedä alueellasi noudatettavia määräyksiä, käänny jälleenmyyjän tai valtuutetun huollon 
puoleen. Käymälä on irrotettava virtalähteestä ennen kaikkien huolto- ja korjaustoimien 
suorittamista.

Vianetsintä verkossa
Ohjauspaneelin ääni- ja valomerkit ilmaisevat käymälän tilan. Käymälän toimintahäiriöt ilmaistaan erilaisilla 
ääni- ja valomerkeillä, jotka on kuvattu kohdassa 5.1. Tavallisimmat vika- ja ongelmatilanteet on koottu verkossa 
olevaan vianetsintäoppaaseen. Sen avulla voit selvittää, millaisesta viasta on kyse, ja saat ratkaisuehdotuksia.

Käymälän järjestelmän nollaus
Käymälä on toisinaan hyvä nollata puhdistuksen ja vianetsinnän yhteydessä. Nollaa järjestelmä seuraavasti: 
Paina käynnistyspainiketta. Kuuluu lyhyt äänimerkki. Pidä painiketta painettuna noin 8 sekuntia, kunnes kuuluu 
pitkä äänimerkki. Vapauta painike.

Virheilmoitukset
Kun yksi tai useampi ohjauspaneelin valoista vilkkuu, selvitä syy ja korjaa ongelma ennen käymälän käyttämistä. 
Jos käymälä muodostaa hajua, polttaa huonosti tai järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö, tilanne on selvitettävä 
välittömästi käymälän vaurioitumisen ja turhien korjauskustannusten välttämiseksi.

Kaksimetallisen termostaatin virhe 
Kaksimetallinen termostaatti antaa virheilmoituksen, kun käymälän sisälämpötila nousee liian suureksi. Näin 
tapahtuu tavallisesti, kun ilmankierto on riittämätöntä tai korvaus- tai poistoilmaputkissa on tukos. Tarkista 
korvausilman saanti ja että savuhormi on avoin ja esteetön. Tarkista katalysaattori silmämääräisesti ja tee 
höyrypuhdistus kohdan 4.2.2 mukaisesti.

Sähkökatkon sattuessa
Jos poltto on käynnissä sähkökatkon sattuessa, käymälästä saattaa tulla hajua tilapäisesti ja ulkona olevasta 
savuhormista saattaa tulla savua ja hajua. Tuuletin toimii akkuvirralla, kunnes käymälä on jäähtynyt. Sähkökatkon 
jälkeen poltto ei käynnisty automaattisesti, vaan käyttäjän on käynnistettävä uusi poltto. Jos sähkökatkon 
odotettu kesto on yli kaksi tuntia, käymälä on tärkeää tyhjentää, sillä muuten käymälä saattaa vaurioitua. 
Käymälää ei saa käyttää sähkökatkon aikana.

Hajunmuodostus sisätiloissa
Hajunmuodostus voi johtua useista syistä:
1. Suojapussin käyttämättä jättäminen tai suojapussin vääränlainen käyttö. 
2. Ilmanvaihto ei toimi. Tarkista savuhormi ja savuhormin hattu. 
3. Tarkista, että käymälä on asennettu asennusohjeen mukaisesti. Savuhormin esteet voivat aiheuttaa 

alipainetta ja hajunmuodostusta sisälle. 
4. Poistoputki saattaa olla tukossa. Ks. kohta 4.3.1. 
5. Katalysaattori saattaa olla tukossa.  Ks. kohta 4.3.1.
6. Poistoputki ei ole kunnolla kiinni käymälässä. Ks. kohta 2.5.1. 

Hajunmuodostus ulkotiloissa
Syyt voivat olla samoja kuin sisätiloissa tai johtua seuraavista: 
1. Katalysaattori ei ole saavuttanut käyttölämpötilaa. Kun käymälä on kylmä, katalysaattorin lämpeneminen 

oikeaan lämpötilaan saattaa viedä muutaman minuutin. 
2. Katalysaattori saattaa olla syöpynyt tai tukossa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

4.2.6 KATALYSAATTORIN HUUHTELU KUUMALLA VEDELLÄ
Jos höyrypuhdistus ei riitä poistamaan hiukkasia ja pahaa hajua, katalysaattori on huuhdeltava kuumalla vedellä. 
Huuhtelu edellyttää painavien esineiden nostamista, ja sen voi tehdä vain paikassa, jossa vettä saa roiskua. Tee 
ensin savuhormin liitännän puhdistuksen vaiheet 1–4 ja jatka niiden jälkeen seuraavasti:

1. Aseta käymälä sellaiseen paikkaan, johon saa roiskua vettä, esimerkiksi lattiakaivolliseen tilaan, ulkotiloihin 
tai kylpyammeeseen. Käytä Cinderellan omaa suppiloa, joka mahtuu poistoputkeen. Kallista käymälää 
hieman eteenpäin ja kaada 2–3 litraa kuumaa vettä poistoputken kautta katalysaattorin läpi. Huuhtelun 
loppuvaiheessa läpi valuvan veden tulisi olla puhdasta. Toista huuhtelu tarvittaessa. 

2. Liitä käymälä savuhormiin ja virtalähteeseen. 
3. Aseta tuhkasäiliö ja etuluukku paikalleen.
4. Tee toimivuustestaus kohdan 2.5 mukaisesti.

HUOMAUTUS! 
Ennen käymälän irrottamista ja huuhtelemista kuumalla vedellä tarkista katalysaattori 
ja tee kohdan 4.2.2 mukainen höyrypuhdistus. Jos katalysaattori on edelleen tukossa tai 
polton aikana muodostuu hajua, huuhtele katalysaattori kohdan 4.2.6 mukaisesti.

Käymälän etukuori on ohut, eikä käymälän koko painoa saa laskea sen varaan. Varo, ettei 
etukuori rikkoudu katalysaattorin huuhtelemisen yhteydessä.
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VIKA ILMOITUS
PUNAINEN

VALO

KELTAINEN 

VALO

VIHREÄ 

VALO
ÄÄNI OHJEET

Tuhkasäiliö 
pitäisi 

tyhjentää.

Tyhjennä 
tuhkasäiliö

VILKKUU VILKKUU PALAA
3 

ÄÄNIMERKKIÄ

1 Irrota ja tyhjennä tuhkasäiliö. 
* Käymälän tulee olla liitettynä 230 V:n 
virtalähteeseen. 

Tuhkasäiliö on 
tyhjennettävä.

Käymälä 
lukittu. 

WC lukittu 
tuhkasäil. täysi

PALAA
PALAA 

 
PALAA

3 
ÄÄNIMERKKIÄ 
10 SEKUNNIN  

VÄLEIN

1 Irrota ja tyhjennä tuhkasäiliö. 
* Käymälän tulee olla liitettynä 230 V:n 
virtalähteeseen. 

Ei virtaa EI EI EI
1 Varmista, että käymälä on liitettynä 

virtalähteeseen (230 V AC).

Tuuletinvirhe
Virhe

tuuletin
VILKKUU EI VILKKUU

10 
ÄÄNIMERKKIÄ

1

2

3

Tarkista tuuletin esteiden varalta ja varmista, 
että se pääsee pyörimään vapaasti. 
Nollaa käymälä (pidä käynnistyspainike 
painettuna). 
Avaa kansi, kunnes punainen valo alkaa vilkkua. 
Sulje kansi ja paina käynnistyspainiketta. Jos 
vika ei poistu, kutsu huolto.

Luukun 
toimintahäiriö

Virhe salpa- 
mekanismi

VILKKUU EI PALAA
10 

ÄÄNIMERKKIÄ

1
2

3

4

5

Jos käymälä on lämmin, nollaa se.
Avaa kansi, kunnes punainen valo alkaa vilkkua. 
Sulje kansi ja paina käynnistyspainiketta.
Jos vika ei poistu, nollaa käymälä, aseta 
suojapussi altaaseen ja kaada pussiin 7 dl vettä. 
Sulje kansi ja paina käynnistyspainiketta.
Jos vika ei poistu, odota kunnes käymälä on 
jäähtynyt (tuuletin lakkaa toimimasta). 
Nollaa käymälä uudelleen ja avaa kansi, kun 
luukku on avautumassa, ja poista sen toimintaa 
estävä esine. Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

Tuhkasäiliö 
ei ole oikein 
paikoillaan.

Tuhkasäiliö 
pois paikaltaan

VILKKUU VILKKUU PALAA
3 

ÄÄNIMERKKIÄ

1

2
3

Aseta tuhkasäiliö oikein paikoilleen kiertämällä 
sitä vasemmalle.
Tarkista, että säiliön pysäytin on ehjä. 
Tarkista säiliön magneetin kunto silmämääräi-
sesti. Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

Lämmityspiirin 
toiminta on 
keskeytynyt

Virhe 
lämmityspiiri

EI VILKKUU PALAA
JATKUVAT 

ÄÄNIMERKIT

1
2

4

Nollaa käymälä.
Tarkista käymälän oikealla puolella oleva 
kaksimetallinen termostaatti. Kierrä harmaa 
tulppa auki ja paina sisällä olevaa sulaketta 
sormella. Älä käytä teräviä esineitä. 
Jos sulake on lauennut, kuulet naksahduksen. 
Ks. kohta 5. 
Jos vika ei poistu, nollaa käymälä uudelleen ja 
yritä käynnistää se. Toista muutaman kerran. 
Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

Kannen anturi 
on lauennut

Kansi on auki VILKKUU EI PALAA EI
1 Tarkista kannen alla oleva magneetti ja sulje 

kansi. Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

Lämpötila- 
anturin 

toimintavirhe

Virhe  
lämpötila- 

anturin
EI VILKKUU VILKKUU

JATKUVAT 
ÄÄNIMERKIT

1
2

3

Nollaa käymälä.
Avaa kansi, kunnes punainen valo alkaa vilkkua. 
Sulje kansi ja paina käynnistyspainiketta.
Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

Ei 
lukukelpoinen 

/ ei 
ilmoitusta 

Ei 
lukukelpoinen 
/ tyhjä näyttö

1
2
3

Irrota käymälä virtalähteestä ja odota 5 
minuuttia.
Liitä käymälä virtalähteeseen ja käynnistä.
Jos vika ei poistu, kutsu huolto.

5.1 VIANETSINTÄTAULUKKO 6. KORJAUS JA VARAOSAT
6.1 VARAOSALUETTELO

1
2

5

6

4

8

7

3

9

10

11 12
13

14

15

17

16

18

NRO OSAN KUVAUS TUOTENRO  
1 Comfort-mallin ohjauspaneeli, 

jossa näyttö
100115

2 Magneetti 14x10 mm 100433
3 Hall-anturi, johto ja teippi  

P = 330 mm
100964

4, 5 Mikrokytkin 101127
6 Aksiaalipuhallin 12 V DC 

119x38 mm
100154

7 Nidec-moottori 12/24 V DC 101177
8 Pysäytyskannatin 9x26x12 mm 100017
9 Lämpöpari P = 550 mm 100831
10 Magneetti 14x7 mm 100065
11 Piirilevy (E5) 100063

NRO OSAN KUVAUS TUOTENRO  
12 Hall-anturi, jossa lyhyt johto 100965
13 Lämpöelementti 230 VAC 100862
14 Katalysaattorin eriste 100163
15 Katalysaattori 90x75 mm 100528
16 Akku 12 V 100083
17 Letkukiristin 280 mm A4 100932
18 LED-näyttö 65x36x13  

vakiomoduuli
100401

HUOMAUTUS! 
Cinderalla on kehittänyt digitaalisen vianetsintämoduulin, joka on verkkosivustossamme. 
Se toimii vianetsintätaulukon lisänä. Löydät sen osoitteesta www.cinderellaeco.com.
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7. Takuu

Mitä takuu kattaa?
Tämä takuu kattaa Cinderella-polttokäymälän materiaali- ja valmistusvirheet. Takuun voimassaoloaika on 
ilmoitettu jäljempänä, samoin poikkeukset takuun voimassaoloon. 

Mitä takuu ei kata?
Tämä takuu ei kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista eikä onnettomuuksista (mukaan lukien tulipalo, 
tulva, hirmumyrsky ja muut luonnonmullistukset), väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, valmistajan ohjeiden 
laiminlyönnistä tai riittämättömästä huollosta aiheutuvia vahinkoja. Tämä takuu ei kata välillisiä tai muita 
epäsuoria vahinkoja. Cinderella Eco Group ei tarjoa paikan päällä -takuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että käymälä on 
toimitettava huollettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos se ei ole mahdollista, jälleenmyyjällä on oikeus 
veloittaa kuljetus- tai matkakustannukset. 

Kuinka kauan takuu on voimassa?
Kuluttajalle tämä takuu on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä. Ammattiostajille 
takuu on voimassa yhden (1) vuoden ostopäivästä.

Miten Cinderella Eco Group toimii takuuasioissa?
Jos esität oikeutetun takuuvaatimuksen, Cinderella Eco Group valintansa mukaan joko korjaa Cinderella-
polttokäymälän, vaihtaa sen uuteen tai hyvittää sen ostohinnan.

Miten saan tuotteelle takuuhuollon?
Varaa huolto ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltovaihtoehdot 
vaihtelevat maittain. 
 
Takuuhuollon saadaksesi sinua voidaan pyytää esittämään ostokuitti. Tarkempaa tietoa takuusta on osoitteessa 
www.cinderellaeco.com

Cinderella Eco Group AS
Sjøvikvegen 67, 6475 Midsund, Norja
www.cinderellaeco.com
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Ohjauspaneeli

Virtajohto

Piirilevy

Alempi luukun kytkin


