1 Spolvattentank
Alltid en tyst men ändå kraftfull och fräsch spolning

Avfallstank
2 Det
smarta ersättningsalternativet för ett avloppssystem

HUR FUNGERAR DEN?

PORTABLA TOALETTER

Stoppare

En bekväm, praktisk och hållbar portabel toalett.
Inget behov av avlopps-, vatten- eller dräneringsanslutningar.

Den övre delen är en kombinerad
spolvattentank och toalettskål
med löstagbar sits och lock.

Gör att tanken kan
tömmas på ett enkelt och
rent sätt

Ventilknapp
Förhindrar att det
stänker
under tömning

Blad

Stänger tanken så att
det fortsätter att dofta
fräscht

Porta Potti 565

Porta Potti är ett förslutet sanitetssystem som är kompakt och lätt. Du kan
praktiskt taget placera den portabla toaletten var som helst.
Porta Potti-toaletter används ofta i partytält, vanliga tält, husvagnar och båtar.
De kan också vara praktiska vid husrenovering eller om du bor i en
sommarstuga eller ett trädgårdshus. Hemma kan de placeras i vilket rum som
helst och är lämpliga för alla åldrar, även om du är mindre rörlig.

Den perfekta spolningen
1

Avfallstank: förberedelse före användning
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Porta Potti

Porta Potti är en portabel toalett som består av två delar:
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Spolvattentank

Avfallstank

Porta Potti 565
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 1 	Fyll på spolvattentanken med vatten och spolvattentillsatsen
Aqua Rinse Plus.
 2 	Öppna bladet med bladhandtaget
 3 	Spola toaletten med hjälp av den manuella bälg- ( A ) eller kolvpumpen ( B )
med tre eller fyra korta spolningar för att få en effektiv spolning. En elektrisk
pump ( C ) spolar automatiskt toaletten.
 4 	En perfekt spolning

 1 	Ta loss de två tankarna med hjälp av låset baktill
 2 	Tillsätt 2–3 liter vatten och en korrekt dos med Aqua Kem Blue eller
Aqua Kem Green för en perfekt luktkontroll och enklare tömning

Tömma avfallstanken
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Vanliga frågor

F: Vad är specifikationerna för Porta Potti? S: Porta Potti finns i olika modeller och storlekar. Modellerna
skiljer sig åt i fråga om avfallstanken, spolvattentanken, sitthöjden, spolsystemet och nivåindikatorn. Gå
till www.thetford.com för att få mer information.
F: Kan jag använda mina vanliga hushållsrengöringsmedel? S: Nej. Vanliga hushållsrengöringsmedel kan
leda till permanenta skador på tätningar och andra toalettkomponenter. Därför har Thetford ett brett
utbud med specialutvecklade toalettvårdsprodukter.
F: Varför kan jag inte ta bort avfallstanken? S: Kontrollera om bladet är (delvis) öppet. Om bladet har
fastnat
lossar du först på locket från utloppsröret.
F: Vad behöver jag veta om toaletten när jag kör? S: För att förhindra läckage och vattenskador på din
husbil eller båt ska du undvika att köra med vatten i toalettskålen, med en spolvattentank som är fylld till
mer än hälften eller med en avfallstank som är fylld till mer än tre fjärdedelar.

 3 	Titta på avfallstankens nivåindikator (beroende på modell) för att se
om tanken behöver tömmas.
 4 	Bär tanken till campingplatsens särskilda tömningsplats (och om det
inte finns någon tillgänglig plats går även en vanlig toalett som är
ansluten till avloppsinfrastrukturen bra).
 5 	Vrid på utloppsröret och ta bort locket.
 6 	Tryck på och håll in ventilknappen med tummen när utloppsröret är
riktat nedåt. Töm avfallstanken.

F: Vad gör jag om jag har en fråga om min Porta Potti från Thetford? S: Kontakta det lokala, auktoriserade servicecentret eller Thetfords kundtjänst i ditt land. Du kan också gå till www.thetford.com för mer
information.

www.thetford.com

Produktsortimentet kan variera per land
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Porta Potti

Utloppsrör

Stopparen håller kvar
utloppsröret på sin
plats, vilket gör det enklare
att sätta fast de
två tankarna igen

