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1. Indledning
Dette er brugervejledningen til dit 
transportable toilet fra Thetford. 
Læs sikkerhedsinstruktionerne 
og oplysningerne om brug og 
vedligeholdelse af toilettet omhyggeligt, 
før du går videre. Dermed sikrer du, at 
bruger toilettet på sikker og effektiv 
vis. Gem brugervejledningen til senere 
henvisning.

Find den nyeste udgave af denne 
vejledning på www.thetford.com

2. Symboler
Signaturforklaring:

  Advarsel. Risiko for alvorlige 
personskade og/eller beskadigelse.

  Forsigtig. Risiko for personskade  
og/eller beskadigelse.

 OBS. Vigtige oplysninger.

 Bemærk. Oplysninger.

3. Før brug  

Se "Quick Guide"-billederne i starten 
af vejledningen for visuel reference 
(s. 2-3).

Dit transportable toilet består af to 
aftagelige dele: skyllevandstanken ( A ) 
og affaldstanken ( B ). Før toilettet tages 
i brug, er det yderst vigtigt, at du hælder 
toilettilsætningsstoffer (hvor det er 
muligt) i begge tanke. 

Du skal bruge de rigtige produkter 
til at vedligeholde dit Thetford-

toilet for at undgå skader.

Thetford tilbyder et bredt udvalg af 
toilettilsætningsstoffer og 

toiletplejeprodukter. Du kan se de mange 
forskellige produkter i brochuren.

Klargør affaldstanken ( B ):
- Separate tanke ( 01 ).
-   Tag hætten af hældetuden, mens den 

peger opad ( 02 / 03 ).
-   Tilsæt den korrekte dosis 

toilettilsætningsstof til affaldstanken ( 04 ). 
-   Tilsæt den korrekte dosis vand  

for at sikre, at affaldstankens bund er 
dækket ( 04 ).

-  Sæt hætten på igen ( 05 ).

Tilsæt aldrig 
toilettilsætningsstoffer direkte via 

skydedækslet, da det kan beskadige 
affaldstankens læbetætning. Fyld kun 
affaldstanken op via hældetuden. 

Klargør skyllevandstanken ( A ):
- Sammenfør tankene ( 06 ).
-  Tag vandfyldningshætten af ( 07 ).
-   Tilsæt den korrekte dosis 

toilettilsætningsstof til 
skyllevandstanken (hvor det er 
muligt), og fyld skyllevandstanken 
med rent vand ( 08 ).

-  Sæt hætten på igen ( 09 ).

DA

 DA • Oversættelse af den originale brugervejledning

A  Skyllevandstank

C Låg 
D  Sæde 
E Toiletkumme 
F Vandfyldningshætte 
G1  Stempelpumpe
G2  Bælgpumpe
H  Lås 

B  Affaldstank 

I  Hældetud 
J  Dæksel til hældetud
K  Læbetætning 
L  Ventilationstætning 
M  Ventilationsknap 
N Ventilhåndtag 
O  Opbevaringsrum til  
 toiletvæsker 
P  Niveauindikator for  

affaldstank  
(afhængigt af model) 

Hoveddele

Hold Down-sæt 
Med dette sæt kan du 
fastgøre toilettet til 
gulvet, hvor du ønsker det. 
Med én simpel handling 
frigøres toilettet igen 
(standardudstyr på 
335-modellen, ekstraudstyr 
på andre modeller).

Ekstraudstyr til dit toilet
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6. Vedligeholdelse og rengøring
Thetford anbefaler, at du rengør toilettet 
regelmæssigt for at undgå kalkaflejringer 
og sikre optimal hygiejne.
-   Rengør indersiden af kummen med 

en blød børste og specialrengøringsmidler.
-   Rengør hele toilettet med 

specialrengøringsmidler.

Rengør aldrig dit transportable 
toilet med rengøringsmidler fra 

husholdningen. De kan forårsage 
permanent skade på pakninger og andre 
dele af toilettet.

Udfør regelmæssig vedligeholdelse af 
toilettet for at forlænge dets levetid.
-   Rengør indersiden af affaldstanken 

to til tre gange om året for at fjerne 
fastsiddende kalk.

-   Behandl pakninger med et 
specialsmøremiddel for at holde dem 
bløde og smidige.

Smør aldrig pakningerne med 
vaseline eller vegetabilsk olie. 

Dette kan forårsage lækage i 
affaldstanken. 

Thetford tilbyder et bredt udvalg af 
toilettilsætningsstoffer og 

toiletplejeprodukter. Du kan se de mange 
forskellige produkter i brochuren.

Skydedækslets pakning er én af de 
dele af toilettet, der udsættes for 

slid. Afhængigt af omfang af anvendelse 
og udførelse af service mister pakningen 
efter en given periode sin oprindelige 
kvalitet og skal udskiftes.

7. Vinterbrug
Du kan bruge dit toilet på helt normal vis 
i koldt vejr, så længe toilettet befinder 
sig et sted, der er opvarmet. Hvis det 
ikke er tilfældet, og der er risiko for 
frost, anbefaler vi, at du ikke bruger 
toilettet. Sørg for at tømme toilettet 
helt. Tøm derefter affaldstanken 
og skyllevandstanken. Se afsnittet 
"Klargøring til opbevaring". 

8. Klargøring til opbevaring
-  Tøm skyllevandstanken.
-   Skyl toilettet, indtil der ikke pumpes 

mere vand ud.
-  Tøm affaldstanken.
-   Rengør og tør hele toilettet grundigt.
-   Åbn skydedækslet, og løsn hætten 

på hældetuden for at udlufte 
affaldstanken.

-   Løsn vandfyldningshætten for at 
udlufte skyllevandstanken.

Vi anbefaler, at du udfører 
vedligeholdelse på dit toilet inden 
opbevaring. Se afsnittet "Vedligeholdelse 
og rengøring".

9. Bortskaffelse
Dit produkt er designet og produceret 
af materialer og komponenter af 
høj kvalitet, som genbruges og 
genanvendes. Når produktet når 
slutningen på sin levetid, skal det 
bortskaffes i henhold til lokale regler. 
Produktet må ikke bortskaffes sammen 
med almindeligt husholdningsaffald. 
Når du bortskaffer dit gamle produkt 
på korrekt vis, er du med til at 
forhindre potentielle negative miljø- og 
sundhedsmæssige konsekvenser.

4. Sådan bruges toilettet

Se de angivne "Quick Guide"-billeder for 
visuel reference.

Luk låget, og åbn og luk skydedækslet én 
gang for at ventilere eventuel opbygget 
varme- eller højdetryk og for at undgå 
sprøjt.

Åbning af skydedækslet
Toilettet kan bruges med åbent eller 
lukket skydedæksel. Træk i klaphåndtaget 
for at åbne skydedækslet ( 17 ).

Sørg for, at du altid lukker skydedækslet 
helt efter brug.

Sådan skylles toilettet
Du opnår det mest effektive skyl ved at 
udføre tre eller fire korte skyl med den 
manuelle pumpe ( 18 ).

Brug ikke almindeligt toiletpapir,  
da dette kan forårsage tilstopning.

For at forhindre at din campingvogn 
eller autocamper får vandskader, 

må du ikke transportere en affaldstank, 
der er mere end 3/4 fuld. Dette kan 
forårsage, at der kommer væske ud 
gennem udluftningssystemet.

For at forhindre vandskade i din 
campingvogn eller autocamper må 

du ikke køre med vand i toiletkummen.

For at forhindre at din campingvogn 
eller autocamper får vandskader, 

må du ikke køre med en skyllevandstank, 
der er for fuld. Thetford anbefaler, at 
skylletanken er tom, eller i det mindste 
ikke mere end halvt fuld, under kørsel. 

Toilettet kan maksimalt holde til en 
vægt på 120 kg. Sørg for, at du 

ikke overbelaster toilettet.

5. Tømning af tankene

Se de angivne "Quick Guide"-billeder for 
visuel reference.

Hvis du vil fortsætte med at bruge 
toilettet efter tømning, skal du klargøre 
affaldstanken igen.

Affaldstank
Du skal tømme affaldstanken, når 
niveauindikatoren lyser rødt. 
- Separer tankene ( 01 ).
-  Tag affaldstankentil et autoriseret 

spildevandsanlæg ( 10 ).
-   Tag hætten af hældetuden, mens den 

peger opad ( 03 ).
-  Tryk på udluftningsknappen med 

tommelfingeren, og hold den nede, 
mens hældetuden peger nedad, for at 
tømme affaldstanken uden sprøjt( 11 ).

-  Skyl tanken ( 12 / 13 / 14 ).
-  Sammenfør tankene ( 06 ).

Undgå, at affaldstanken bliver for 
fuld. 

Skyllevandstank
Tøm kun skyllevandstanken 
fuldstændigt, hvis du forventer ikke 
at skulle bruge toilettet i en længere 
periode.
-  Tag vandfyldningshætten af ( 07 ).
-   Tøm skyllevandstanken gennem 

vandpåfyldningsåbningen ( 16 ).
-   Skyl toilettet, indtil der ikke pumpes 

mere vand ud ( 18 ).

Tømning er kun tilladt på en 
autoriseret deponeringsplads.

Der er et lille ventilationshul i 
vandfyldningshætten, så 

skyllevandstanken kan ventileres. Frisk 
vand kan passere igennem, når du løfter 
og placerer toilettet i en vinkel. 

DADA
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10. Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om dit produkt, 
dele, tilbehør eller serviceydelser:
-  Gå til www.thetford.com.
-   Hvis du ikke kan løse et problem, 

skal du kontakte det godkendte 
lokale servicecenter eller Thetford-
kundeservice i dit land. 

For korrekt og hurtig support bedes du 
have følgende klar:
-  Dit navn og din adresse.
-   Toilettets model og serienummer fra 

dataskiltet.
-  Købsdato.

Reservedele
Originale Thetford-reservedele kan 
fås hos din egen forhandler eller et 
autoriseret Thetford-servicecenter.

11. Garanti
For oplysninger om vores garanti 
henvises til www.thetford.com. For 
yderligere oplysninger bedes du 
kontakte Thetford-kundeservice i dit 
land.
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