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TOALETA PORTABILA THETFORD

www.toaleteportabile.ro

SOLUTII DE INGRIJIRE
TOALETE PORTABILE

Ÿ Volum rezervor apa: 15 litri
Ÿ Volum rezervor rezidual: 12 litri
Ÿ Dimensiuni: 330x383x427 mm 

(inaltime x latime x adancime)
Ÿ Greutate: 3.6 kg
Ÿ Actionare jet apa: pompa
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excelentă. Această toaletă portabilă este uşor 
de utilizat, respectă cele mai înalte standarde 
de calitate şi vă oferă tot confortul de acasă.

Înainte de a opera şi de a utiliza această 
toaletă, vă sfătuim să citiţi acest manual în 
totalitate. Păstraţi acest manual într-un loc 
sigur pentru consultarea ulterioară.

Pentru ultima versiune a manualului vă rugăm 
să vizitaţi www.thetford-europe.com

Simboluri utilizate
 OK 

 Sfat
 
Este necesară atenţie deosebită

 Averti sment (risc posibil de rănire sau 

 

de deteriorare a produsului)

2 Pregătirea pentru utilizare

Toaleta dumneavoastră portabilă este realizată 
din două secţiuni detaşabile: rezervorul de 
reziduuri şi rezervorul de spălare. Înainte de 
utilizarea toaletei este esenţial să adăugaţi 
aditivi pentru toaletă în ambele rezervoare 
(consultaţi ultima pagină). Veri�caţi doza 
corectă pe cutia aditivului. Adăugaţi apoi 3L de 
apă în rezervorul de reziduuri şi umpleţi 
rezervorul de spălare complet. 

Consultaţi imaginile 1-9 din „Ghidul rapid” 
pentru referinţă.

 

Nu adăugaţi niciodată aditivi pentru 
toaletă direct prin clapetă deoarece 

s-ar putea deteriora manşeta de etanşare a 
rezervorului de reziduuri. Umpleţi rezervorul 
de reziduuri numai prin deversor. 

Componente principale

 Vas toaletă • 4 Capac 
5a Pompă cu piston 

 Deversor • 7 Capac 
 Manşetă de etanşare • 9 Garnitură 

11 Deschizător 
 Depozitare �uide toaletă 

 

 Indicator de nivel al rezervorului de 
reziduuri (în funcţie de model) • 14 Clemă

1 Introducere
Felicitări pentru alegerea acestei toalete 
portabile Thetford! Aţi făcut o alegere 

          INSTRUC ŢIUNI   

 

DE UTILIZARE 

1 Capac • 2 Colac • 3
ori�ciu de umplere cu apă • 
• 5b Pompă inferioară • 6
deversor • 8
aerisire • 10 Buton aerisire • 
clapetă • 12
• 13



Toaleta poate � 
utilizată cu clapeta 
deschisă sau închisă. 
Pentru a deschide 
clapeta trageţi de 
mânerul acesteia aşa 
cum este descris mai 
jos. Asiguraţi-vă 

întotdeauna că, după utilizare, aţi închis 
complet clapeta.

Tragerea apei
Puteţi trage apa în cel 
mai e�cient mod prin 
operarea pompei 
manuale cu trei sau 
patru apăsări scurte. 

Hârtia de toaletă obişnuită poate 
înfunda toaleta. În locul acesteia 
utilizaţi hârtie de toaletă Aqua Soft. 

Această hârtie de toaletă este foarte moale, se 
dizolvă rapid, previne înfundarea şi uşurează 
golirea rezervorului de reziduuri. 

4 Golirea rezervorului

Rezervor de reziduuri
Trebuie să goliţi rezervorul de reziduuri când 
indicatorul de nivel devine roşu. Detaşaţi 
rezervorul de spălare de rezervorul de 
reziduuri. Duceţi rezervorul de reziduuri la un 
punct de eliminare a reziduurilor autorizat şi 
goliţi-l prin deversor. 

Consultaţi imaginile 10-15 din „Ghidul rapid” 
pentru referinţă.

Dacă doriţi să continuaţi să utilizaţi toaleta 
după golire, pregătiţi din nou rezervorul de 
reziduuri. 

Rezervor de spălare
Goliţi rezervoul de spălare numai dacă nu 
preconizaţi să vă utilizaţi toaleta o perioadă 
îndelungată (iarna). Mai întâi goliţi rezervorul 
prin ori�ciul de umplere cu apă, apoi, pentru 
a goli complet rezervorul, pompaţi ultimele 
picături de apă din pompă. Golierea este 
permisă numai într-un spaţiu de depozitare a 
deşeurilor autorizat.

Consultaţi imaginile 16-18 din „Ghidul rapid” 
pentru referinţă.

5 Curăţarea
Ca şi în cazul toaletei dumneavoastră de acasă 
este, de asemenea, important să curăţaţi 
toaleta în mod regulat. Veţi preveni astfel 
formarea de depuneri de calcar şi veţi asigura o 
igienă optimă. Curăţaţi interiorul vasului cu 
Toilet Bowl Cleaner şi cu o perie moale şi 
utilizaţi o soluţie de curăţare pentru baie 
pentru exteriorul toaletei.

Nu utilizaţi niciodată soluţii de 
curăţare menajere pentru a vă curăţa 

toaleta portabilă. Acestea ar putea deteriora 
permanent garniturile şi alte componente ale 
toaletei.

 

6 Utilizarea pe timp de iarnă

 

Puteţi utiliza toaleta în mod normal pe vreme 
rece atâta timp cât aceasta este amplasată 
într-un loc încălzit. În caz contrar şi dacă există 
riscul de îngheţ, vă sfătuim să goliţi complet 
rezervorul de reziduuri, precum şi rezervorul 
de spălare.

3 Utilizarea toaletei

Deschiderea clapetei 

Pentru a goli rezervorul fără a stropi, 
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de 

aerisire cu degetul mare în timp ce deversorul 
este îndreptat în jos.



7 Întreţinere
Pentru a prelungi durata de exploatare a 
toaletei dumneavoastră, vă sfătuim să o 
întreţineţi în mod regulat. Utilizaţi Cassette 
Tank Cleaner pentru rezervorul de reziduuri de 
două, trei ori pe an şi ungeţi garniturile cu 
spray lubri�ant când acestea se usucă 
(consultaţi ultima pagină). 

Nu folosiţi niciodată vaselină sau ulei 
vegetal pentru a unge garniturile 

deoarece acestea pot cauza scurgeri în 
rezervorul de reziduuri.

 

 
 

8 Depozitare
Dacă nu preconizaţi să utilizaţi toaleta pentru o 
perioadă lungă de timp, trebuie să goliţi 
complet, să curăţaţi şi să uscaţi toată toaleta. 

Aceasta poate � o bună ocazie pentru 
întreţinerea toaletei.

Cât timp este depozitată, vă sfătuim să 
lăsaţi clapeta deschisă, pentru a preveni 
deteriorarea, şi să slăbiţi capacul ori�ciului 
de umplere cu apă, pentru a aerisi rezervorul 
de spălare. 

9  Casarea
Produsul dumneavoastră a fost conceput şi 
fabricat din materiale şi componente de înaltă 
calitate, care pot � reciclate şi reutilizate. Când 
toaleta dumneavoastră a ajuns la sfârşitul 
perioadei de exploatare, casaţi produsul în 
conformitate cu regulile locale. Nu aruncaţi 
toaleta împreună cu deşeurile menajere 
obişnuite. Casarea corectă a produsului 
dumneavoastră vechi va împiedica 
consecinţele negative potenţiale asupra 
mediului şi sănătăţii umane.

 

10 Întrebări?
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare 
cu privire la toaleta dumneavoastră, vă rugăm 
să vizitaţi site-ul nostru web: 

 

www.toaleteportabile.ro . Dacă totuşi 

 

mai aveţi întrebări, vă rugăm contactaţi 
departamentul  pentru clienţi

 

 
Piese de schimb
Piese de schimb Thetford originale sunt 
disponibile prin intermediul furnizorului 
dumneavoastră sau al centrului de service 
autorizat Thetford.

Întrebări frecvente
Ce trebuie să fac când indicatorul de nivel al 
rezervorului de reziduuri nu func ţionează? 
Veri�caţi dacă �otorul din rezervorul de 
reziduuri se a�ă încă la locul său sau dacă 
murdăria îi obstrucţionează funcţionarea.

Ce trebuie să fac dacă clapeta nu se deschide?  

 

Deplasarea poate cauza suprapresiune în 
rezervor.Deşurubaţi capacul deversorului şi 
trageţi uşor mânerul clapetei într-o parte.

11 Garanţie
Thetford BV oferă utilizatorilor � nali ai 
toaletelor sale portabile o garanţie de trei ani. 
Perioada de garanţie de trei ani începe de la 
data achiziţiei.  În caz de defectare în perioada 
de garanţie, Thetford va înlocui sau va repara 
produsul după cum va considera potrivit. 



1. Pentru a face o plângere în temeiul acestei 
garanţii, utilizatorul trebuie să ducă produsul 
la un punct de vânzare 

 

Acolo reclamaţia va � evaluată. 

2. Componentele înlocuite în cursul unei 
reparaţii efectuate în perioada de garanţie 
devin proprietatea Thetford.

3. Această garanţie nu aduce atingere şi vine 
în completarea  legislaţiei privind protecţia 
consumatorului în vigoare.

4. Reclamaţiile în perioada de garanţie care 
intră în una dintre următoarele categorii nu vor 
� acceptate: • produsul a fost utilizat în mod 
neadecvat sau nu au fost urmate instrucţiunile 
din manual (de exemplu, utilizarea incorectă 
a aditivilor); • produsul a fost modi� cat; • 
codul sau seria de identi�care a produsului a 
fost schimbată; • produsul a fost deteriorat în 
circumstanţe care nu se încadrează în utilizarea 
normală a produsului.

5. Neutilizarea produselor Thetford pentru 
îngrijirea toaletei dumneavoastră Thetford 
ar putea produce deteriorări care nu sunt 
acoperite de această garanţie.

Thetford nu este responsabil în baza acestei 
garanţii pentru nicio pierdere şi/sau prejudiciu, 
cauzat direct sau indirect de utilizarea toaletei.

Thetford nu este răspunzător pentru erorile de tipar şi îşi 
rezervă dreptul de a modi�ca speci�caţiile produsului fără 
noti�care prealabilă.



Aqua Kem GreenAqua Kem GreenAqua Kem Green
Aqua Kem Green este un aditiv puternic cu miros de l[m`ie
folosit la descompunerea de]eurilor din rezervorul rezidual. 
Ø Ajut[ la dizolvarea de]eurilor
Ø P[streaz[ rezervorul curat
Ø Elimin[ mirosurile nepl[cute

#mpiedic[ acumularea de gaze
Ø Protejeaz[ p[r\ile mobile ale toaletei
Ø Efectul unei doze dureaz[ 3-4 zile
Ø Nu @nghea\[ la temperaturi de -20°C

Aqua Rinse Plus
Aqua Rinse este un aditiv important care @mprosp[teaz[ apa, 
cu miros de lavand[, care combin[ eficien\a cu prospe\imea. 
Ø P[streaz[ apa din bazin curat[
Ø Miros placut ]i puternic de lavand[
Ø Asigur[ un jet de ap[ mai uniform ]i mai eficient
Ø Las[ un strat protector @n vasul toaletei
Ø Previne depunerile de piatr[
Ø Lubrifiaz[ garniturile
Ø Con\ine ingrediente biodegradabile
Ø Recomandat pentru vasele de toalet[ din plastic ]i ceramic[

IN CUTIE VETI GASI MOSTRE DE
SOLUTII DE CURATARE

AQUA RINSE SI AQUA KEM GREEN.

Utilizare
Adaugati Aqua Rinse in rezervorul de apa, 
inainte de a umple rezervorul cu apa.
Adaugati 100ml solutie pentru o capacitate a rezervorului de 15L.

Utilizare
Doza de 150 ml pentru rezervor reziduri
 cu capacitate de 20 litri.
Adaugati 3 litri de apa



SUPRAFETE DE PLASTIC

VASUL TOALETEI

GARNITURA PALETA

REZERVORUL REZIDUAL

AQUA KEM
GREEN SACHETS

AQUA KEM
BLUE SACHETS

AQUA KEM
GREEN

AQUA KEM
BLUE

TANK
FRESHNER

CASSETTE TANK
CLEANER

AQUA RINSE

HARTIE IGIENICA
AQUA SOFT

TOILET
BOWL CLEANER

REZERVOR
DE APA   

BATHROOM
CLEANER

SEAL
LUBRICANT

DE CE SOLU|II DE #NGRIJIRE AI NEVOIE?
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Aqua Kem GreenAqua Kem GreenAQUA KEM GREEN

AQUA RINSE PLUS
Ambalare: sticla de 400 ml sau sticla de 1,5 l

Utilizare: 
Adaugati 100 ml solutie Aqua Rinse 
in rezervorul de apa, 
inainte de a il umple cu apa
(doza pentru o capacitate a rezervorului de 15L)

Ambalare:  sticla de 1,5 litri sau punga cu 12 saculeti 

Utilizare:
Dozati 150 ml  sau 1 saculet pentru rezervorul de
reziduri  cu capacitate de 20 litri.
Adaugati 3 litri de apa

Aqua Kem GreenAqua Kem GreenAQUA KEM BLUE

Ambalare:  sticla de 1 l, sticla de 2 l sau set  cu 15 saculeti

Utilizare
Dozati 120 ml sau 1 saculet pentru rezervorul
de reziduri cu  capacitate de 20 litri
Adaugati 3 litri de apa

TOILET BOWL CLEANER

Utilizare
Turnati solutia peste tot in vas. Frecati cu o perie moale. 
Lasati solutia sa actioneze timp de 5 minute. 
Frecati usor si/sau trageti apa pentru curatare.

Ambalare:  sticla de 750 ml



TANK FRESHENER -Anti-calcar & Anti-grasimi

CASSETTE TANK CLEANER
Ambalare:  sticla de 750 ml

Utilizare
Turnați 300ml solutie in rezervorul rezidual gol
Adăugaţi cel puțin 5 litri de apă calda (max.40°C) 
Agitați rezervorul rezidual și lăsați sa acționeze 
cel puțin 16 ore  inainte de golire. Nu necesita frecare! 
Lăsați paleta întredeschisă  pentru a preveni acumularea de gaze

Utilizare
Dozati 50ml Tank Freshener pentru o capacitate 
a rezervorului de reziduuri de 25L.
Pemtru bai: Adaugati Tank Freshener direct in scurgeri.
Nu se foloseste la toaletele chimice!

Ambalare:  sticla de 1,5 l

BATHROOM CLEANER

SEAL LUBRICANT -lubrifiant garnituri

Utilizare:
Pulverizati apoi  muradaria se curata rapid, fara efort
(pentru suprafetele de plastic din rulote, 
inclusiv exteriorul toaletei portabile si alte componente din baie)
Nu se da cu el pe marmura sau materiale din calcar!

Ambalare:  sticla de 500 ml

Ambalare:  spray de 200m ml

Utilizare
Se curata si se usuca suprafata unde veti folosi produsul
Aplicati o pelicula subtire de lubrifiant 
Agitati inainte de folosire.


