Porta Potti
Campa Potti
User Manual

11

10

2

08

07

12

09

16

05

04

06

13

02

01

03

QUICK GUIDE

QUICK GUIDE

17

14

18

15

3

SL

138

Garancijske pogoje najdete v garancijski
izjavi na naslovu www.thetford.com. Glede
podrobnosti se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe Thetford v vaši državi.

11. Garancija

Originalne nadomestne dele lahko
kupite pri prodajalcu ali pooblaščenem
serviserju.

Nadomestni deli

Za pravilno in učinkovito podporo
pripravite:
- svoje ime in naslov,
- model in serijsko številko stranišča, ki
sta navedena na tipski ploščici,
- datum nakupa.

Če imate vprašanja o vašem izdelku,
delih, dodatni opremi ali pooblaščenih
servisih:
- obiščite www.thetford.com;
- če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na pooblaščeni lokalni servisni
center ali službo za pomoč strankam
Thetford v vaši državi.

10. Vprašanja

H

Tillval för toalett

B

A

Huvuddelar

K

F
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G1 G2
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N

Lock
Sits
Toalettskål
Vattenpåfyllningslock
Kolvpump
Bälgpump
Lås

Spolvattentank

Utloppsrör
Utloppsrörlock
Läpptätning
Ventiltätning
Ventilknapp
Ventilhandtag
Toalettvätskeförvaring
Nivåindikator
i avfallstanken
(beroende på modell)
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Fästsats
Gör det möjligt att fästa
toaletten var som helst på
golvet. Toaletten frigörs med
en enkel åtgärd (standard
i 335-modellen, tillval för
SV
övriga modeller).

I
J
K
L
M
N
O
P

B Avfallstank

C
D
E
F
G1
G2
H

A

SV • Översättning av original bruksanvisning

SV
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Thetford-toaletten kan skadas om
fel produkter används.

Den portabla toaletten består av två
löstagbara delar, spolvattentanken
( A ) och avfallstanken ( B ). Du måste
fylla på tillsatsmedel (om tillämpligt) i
bägge tankarna innan du börjar använda
toaletten.

Se bilderna i snabbguiden på sidan 2–3
i bruksanvisningen för att få en visuell
uppfattning.

3. Före användning

Obs! Information.

Var uppmärksam. Viktig
information.

Försiktighet. Risk för skada på
person och/eller föremål.

Varning. Risk för allvarlig
personskada och/eller skador.

Förklaring till symboler:

2. Symboler

Den senaste versionen av denna
bruksanvisning finns på
www.thetford.com

Det här är bruksanvisningen för din
portabla toalett från Thetford. Läs
säkerhetsanvisningarna och information
om användning och underhåll av
toaletten noggrant innan du fortsätter.
På så sätt kan toaletten användas
säkert och effektivt. Behåll den här
bruksanvisningen för framtida referens.

1. Inledning

- Sätt ihop tankarna ( 06 ).
- Ta bort vattenpåfyllningslocket ( 07 ).
- Tillsätt rätt mängd tillsatsmedel i
spolvattentanken (om tillämpligt) och
fyll den sedan med rent vatten ( 08 ).
- Sätt tillbaka locket ( 09 ).

Förbereda
spolvattentanken ( A ):

Tillsätt aldrig tillsatsmedel direkt
via bladet eftersom detta kan
skada avfallstankens läpptätning.
Avfallstanken får endast fyllas via
utloppsröret.

- Separera tankarna ( 01 ).
- Ta bort locket från utloppsröret när
det är riktat uppåt ( 02 / 03 ).
- Tillsätt rätt mängd av tillsatsmedel i
avfallstanken ( 04 ).
- Tillsätt rätt mängd vatten i
avfallstanken så att dess botten
täcks ( 04 ).
- Sätt tillbaka locket ( 05 ).

Förbereda
avfallstanken ( B ):

Thetford har ett brett sortiment av
tillsatser och underhållsprodukter
för toaletterna. Du hittar alla produkter i
broschyren.

Toaletten tål en belastning på max
120 kg. Överbelasta inte toaletten.

Kör aldrig med en överfylld
spolvattentank, eftersom det kan
leda till vattenskador på din husvagn
eller husbil. Thetford råder dig att köra
med tom spolvattentank eller en tank
som åtminstone inte är mer än halvfull.

Kör aldrig med vatten i
toalettskålen, eftersom det kan
leda till vattenskador på din husvagn
eller husbil.

Kör aldrig med en avfallstank som
är fylld till mer än tre fjärdedelar
eftersom det kan leda till vattenskador
på din husvagn eller husbil. Det kan leda
till läckage genom avluftningssystemet.

Använd inte vanligt toalettpapper
eftersom detta kan orsaka stopp i
toaletten.

Det bästa sättet är att använda den
manuella pumpen och spola tre till fyra
korta spolningar ( 18 ).

Spola toaletten

Stäng alltid bladet helt efter användning.

Toaletten kan användas med bladet
öppet eller stängt. Öppna bladet genom
att dra i bladhandtaget ( 17 ).
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Det finns ett litet hål på
vattenpåfyllningslocket så att
spolvattentanken kan ventileras. Om du SV
lyfter eller placerar toaletten i en vinkel
rinner det fram nytt vatten.

Tömning är endast tillåten på
godkända avfallstippar.

Töm endast spolvattentanken helt om du
inte tänker använda toaletten under en
längre tid.
- Ta bort vattenpåfyllningslocket ( 07 ).
- Töm spolvattentanken via öppningen
för vattenpåfyllning ( 16 ).
- Spola toaletten tills inget mer vatten
pumpas ut ( 18 ).

Spolvattentank

Låt inte avfallstanken bli överfylld.

När nivåindikatorn lyser rött måste
avfallstanken tömmas.
- Separera tankarna ( 01 ).
- Töm avfallstanken i ett godkänt
avfallsvattensystem ( 10 ).
- Ta bort locket från utloppsröret när
det är riktat uppåt ( 03 ).
- Håll in avluftningsknappen med
tummen när utloppsröret är riktat
nedåt för att tömma avfallstanken
utan stänk ( 11 ).
- Skölj tanken ( 12 / 13 / 14 ).
- Sätt ihop tankarna ( 06 ).

Avfallstank

Om du vill använda toaletten efter
tömning av avfallstanken förbereder du
avfallstanken på nytt.

Ventilera värme eller tryck som byggts
upp och förhindra stänk genom att
stänga locket och sedan öppna och
stänga bladet.

Öppna bladet

Se bilderna i den angivna snabbguiden
för att få en visuell uppfattning.

5. Tömma tankarna

Se bilderna i den angivna snabbguiden
för att få en visuell uppfattning.

4. Använda toaletten

SV
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Ventilbladets tätning är en del av
toaletten som utsätts för slitage.
Beroende på omfattning och användning
mister tätningarna sin tätningsförmåga
efter en viss tid och måste bytas ut.

Thetford har ett brett sortiment av
tillsatser och underhållsprodukter
för toaletterna. Du hittar alla produkter i
broschyren.

Använd aldrig vaselin eller
vegetabilisk olja för att smörja
tätningarna. Det kan leda till läckage i
avfallstanken.

Underhåll toaletten regelbundet för att
förlänga dess livslängd.
- Rengör insidan av avfallstanken två
till tre gånger om året för att bli av med
envisa kalkavlagringar.
- Behandla tätningarna med särskilda
smörjmedel så att de håller sig mjuka
och följsamma.

Din produkt är konstruerad och
tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter, som kan återvinnas
och återanvändas. Följ lokala lagar och
anvisningar vid kassering av uttjänta
produkter. Kasta inte produkten
tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Korrekt hantering av uttjänta produkter
förhindrar eventuell negativ påverkan på
miljön och människors hälsa.

9. Avfallshantering

Vi rekommenderar att du utför underhåll
på toaletten innan du ställer undan den
för förvaring. Se Underhåll och rengöring.

- Töm spolvattentanken.
- Spola toaletten tills inget mer vatten
pumpas ut.
- Töm avfallstanken.
- Rengör hela toaletten noga och torka
den.
- Ventilera avfallstanken genom att
öppna bladet och lossa locket på
utloppsröret.
- Lossa på vattenpåfyllningslocket för
att ventilera spolvattentanken.

8. Förvaring

Du kan använda din toalett som vanligt
i kallt väder så länge toaletten står i ett
uppvärmt utrymme. Om det inte är fallet
och det finns risk för frost, råder vi dig att
inte använda toaletten. Se till att tömma
toaletten helt. Töm sedan avfallstanken
och spolvattentanken. Se Förvaring.

Thetford rekommenderar att du rengör
toaletten regelbundet för att förhindra
kalkavlagringar och säkerställa optimal
hygien.
- Rengör insidan av skålen med en mjuk
borste och avsett rengöringsmedel.
- Rengör hela toaletten med avsett
rengöringsmedel.

Använd aldrig
hushållsrengöringsmedel för att
rengöra den portabla toaletten. Sådana
medel kan ge permanenta skador på
tätningar och andra komponenter i
toaletten.

7. Vinteranvändning

6. Underhåll och rengöring

Villkoren som nämns i våra
garantibestämmelser finner du på
www.thetford.com. Kontakta Thetfords
kundtjänst i ditt land för mer information.

11. Garanti

Originalreservdelar från Thetford är
tillgängliga via din återförsäljare eller
auktoriserade Thetford-servicecenter.

Reservdelar

Ha detta tillhands för att få korrekt och
effektiv support:
- Ditt namn och din adress.
- Toalettens modell och serienummer
(finns på dataetiketten).
- Inköpsdatum.

Om du har frågor om våra produkter,
delar, tillbehör eller auktoriserade
tjänster:
- Besök www.thetford.com.
- Om problemet inte kan lösas ska du
kontakta det lokala, auktoriserade
servicecentret eller Thetfords
kundtjänst i ditt land.

10. Frågor
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