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EcoDry™ Owners Manual

Water 
trap

Urine pipe

Urine container Feaces container

Fan Latrine compost
6-12 months

Use the urine as fertilizer
(25% urine, 75% water)

Use the manure in 
your garaden.

HOW TO USE ECODRY:

> Sit down please! 
EcoDry is mainly used like a regular toilet, but make 
sure to sit down and avoid urinating inside the big 
hole to avoid odeurs. 

> Always use some water 
EcoDry can be used with or without water flush 
installed. However, water should always be used to 
rinse/flush the urine bowl after urinating. Either with 
the flush button for a couple seconds, or manually by 
pouring a cup of water. No water in the big hole.

> Use a black plastic bag (or similar) in the feaces 
container.

SÅ HÄR ANVÄNDER MAN ECODRY:
> Sitt ner 
EcoDry används ungefär som en vanlig toalett, men 
se till att sitta ner och undvika urinera i det stora hålet 
för att undvika odörer.
> Använd alltid lite vatten 
EcoDry kan användas med eller utan vattenspolning 
installerad. Dock bör vatten alltid sköljas i urinskålen 
efter urinering. Antingen med spolknappen i ett par 
sekunder, eller manuellt genom att hälla en kopp 
vatten. Inget vatten i det stora hålet.
> Använd en svart plastpåse (eller liknande) i 
fekalie-behållaren.

MAINTENANCE 

> Maintain the urine drain 
A few times per year - lift up the chrome lid and flush 
hot water repeatedly a couple of times with a water 
hose to prevent clogging. No chemicals needed. 

> Keep the system clean, and avoid water in the 
faces container. 

> Prepare for winter 
If the EcoDry wont be used during winter (or minus 
Celcius degrees), make sure to empty the flush pipes 
by disconnecting the water, and then flush a few 
times until empty. Also disconnect the flexi hose 
from the ballofix (on/ off switch). If not - the solenoid 
valve in the back can freeze and must be replaced. 

UNDERHÅLL:
> Underhåll urinavloppet 
Några gånger per säsong - lyft upp det kromade 
locket och spola hett vatten några gånger för att 
förhindra igensättning. Inga kemikalier behövs.
> Håll systemet rent, och undvik vatten i det 
stora hålet för att hålla avfallet torrt.
> Förbered för vintern
Om toaletten inte ska användas under vintern, se till 
att tömma rören på vatten genom att koppla bort 
vattnet, och sedan spola några gånger tills rören är 
tomma. Koppla också bort flexislangen från ballo-
fixen. Om inte - kan magnetventilen frysa och måste 
bytas ut.
 

Circular 
ecology with 

EcoDry!

TROUBLESHOOTING: 
 
Does the flush function not work or works poorly? 
• Check that the water is on.
• Check the battery in the back. Try to replace 

with new. 
• If it still doesn´t work, the solenoid valve in the 

back might be broken due to freezing or hit by 
lightning. Can be easily replaced. Order from 
reseller or Wostman. 

Is there a bad smell or odeur?
• The system should be odeurless because of 

the built-in water trap and the fan on top of the 
feaces container, if installed properly. 

• If there is anyway, try to clean the urine pipe 
with hot water or a smooth wire (important to 
not damage the rubber urine pipe).

FELSÖKNING:
Fungerar inte spolningen, eller fungerar den dåligt?
• Är vattnet påslaget?
• Är batteriet bakom toaletten ok?. Byt till nytt.
• Om det fortfarande inte fungerar, kan magnet-

ventilen ha gått sönder. (p.g.a t.ex frysning eller 
blixtnedslag). Kan enkelt bytas ut. Beställ från 
din återförsäljare eller Wostman.

Finns det en dålig lukt eller odeur?
• Systemet bör vara luktfritt tack vare det inbygg-

da vattenlåset och fläkten på toppen av feka-
lie-behållare, om allt är installerat på rätt sätt.

• Om dålig finns ändå, försök att rengöra 
• urinröret med varmt vatten eller en mjuk tråd 

(viktigt att inte skada gummiurinröret).

For more troubleshooting visit wostman.se/support.


