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1. Introducere
Acesta este un manual al utilizatorului 
pentru toaleta dvs. portabilă Thetford. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de 
siguranţă și informaţiile de utilizare 
și întreţinere ale toaletei înainte de a 
continua. Acest lucru vă permite să 
utilizaţi toaleta în siguranţă și eficient. 
Păstraţi acest manual pentru referinţe 
ulterioare.

Pentru cea mai recentă versiune a 
acestui manual, vă rugăm să vizitaţi 
www.thetford.com

2. Simboluri
Legenda simbolurilor:

  Avertisment. Risc de rănire și/sau 
daune grave.

  Precauţie. Risc de rănire  
și/sau daune grave.

 Atenţie. Informaţii importante.

 Notă. Informaţii

3. Înainte de utilizare  

Consultaţi imaginile din „Ghidul rapid” de 
la începutul manualului pentru referinţe 
vizuale (p. 2-3).

Toaleta dvs. portabilă este alcătuită din 
două secţiuni detașabile: rezervorul de 
apă ( A ) și rezervorul de deșeuri ( B ). 
Înainte de a utiliza toaleta, este vital să 
adăugaţi aditivi de toaletă (dacă sunt 
disponibili) în ambele rezervoare. 

Se pot produce daune dacă nu 
folosiţi produsele corecte de 

îngrijire a toaletei dvs. Thetford.

Thetford oferă o gamă largă de 
aditivi de toaletă și produse de 

îngrijire pentru toalete. Citiţi fluturașul 
pentru gama completă de produse.

Pregătiţi 
rezervorul de deșeuri ( B ):
- Separaţi rezervoarele ( 01 ).
-   Îndepărtaţi dopul de pe buza de 

scurgere în timp ce aceasta este 
orientată în sus ( 02 / 03 ).

-   Adăugaţi doza corectă de aditiv de 
toaletă în rezervorul de deșeuri ( 04 ). 

-  Adăugaţi doza corectă de apă pentru a 
vă asigura că partea de jos a rezervorului 
de deșeuri este acoperită ( 04 ).

-  Reașezaţi dopul ( 05 ).

Nu adăugaţi niciodată aditivi de 
toaletă prin lamă pentru că acest 

lucru poate deteriora garnitura 
rezervorului de deșeuri. Umpleţi rezervorul 
de deșeuri doar prin buza de scurgere. 

Pregătiţi rezervorul de apă ( A ):
- Recombinaţi rezervoarele ( 06 ).
- Îndepărtaţi dopul de umplere a apei ( 07 ).
-   Adăugaţi doza corectă de aditivi de 

toaletă pentru rezervorul de apă (dacă 
este disponibil) și umpleţi rezervorul 
de apă cu apă curată ( 08 ).

-  Reașezaţi dopul ( 09 ).

RO

 RO • Traducerea Manualului original al utilizatorului

A  Rezervor de apă

C Capac 
D  Scaun 
E Vas de toaletă 
F Dop de umplere cu apă 
G1  Pompă cu piston
G2  Pompă cu burduf
H  Clemă 

B  Rezervor de deșeuri 

I  Buză de scurgere 
J  Dop pentru buza de  
 scurgere
K  Garnitură 
L  Garnitură de ventilaţie 
M  Buton de ventilaţie 
N Mâner supapă 
O  Depozitare pentru   
 fluidele de toaletă 
P  Indicator de nivel  

rezervor de deșeuri  
(în funcţie de model) 

Piese principale

Kit de fixare 
Acesta vă permite să 
fixaţi toaleta de podea, 
acolo unde doriţi. 
Toaleta se poate desface 
printr-o singură acţiune 
simplă (standard 
pentru modelul 335, 
se furnizează opţional 
pentru alte modele).

Se furnizează opţional pentru 
toaleta dvs.
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Rezervor de apă
Goliţi rezervorul de apă complet doar 
dacă estimaţi că nu veţi mai utiliza 
toaleta pentru o perioadă îndelungată.
-  Îndepărtaţi dopul de umplere a apei ( 07 ).
-   Goliţi rezervorul de apă prin buza de 

umplere a apei ( 16 ).
-   Aplicaţi jeturi de apă pe toaletă până 

ce nu se mai poate pompa apă ( 18 ).

Golirea este permisă doar la un 
punct de colectare a deșeurilor 

autorizat.

Pentru a ventila rezervorul de apă, 
dopul de umplere a apei conţine un 

orificiu mic de ventilaţie. Apa curată 
poate fi introdusă atunci când ridicaţi 
sau înclinaţi toaleta.
 

6. Întreţinere și curăţare
Thetford vă recomandă curăţarea 
toaletei dvs. periodic pentru a preveni 
depunerea de calcar și pentru a asigura 
igiena optimă.
-   Curăţaţi interiorul vasului cu o perie 

moale și un produs de curăţare special.
-   Curăţaţi toaleta completă cu un 

produs special de curăţare.

Nu utilizaţi produse de curăţenie de 
uz casnic pentru a vă curăţa 

toaleta portabilă. Acestea pot cauza 
daune permanente ale garniturilor și ale 
altor componente ale toaletei.

Întreţineţi toaleta dvs. periodic pentru a 
prelungi ciclul de funcţionare al acesteia.
-   Curăţaţi interiorul rezervorului de 

deșeuri de 2 sau 3 ori pe an pentru a 
îndepărta depunerile persistente de 
calcar.

-   Trataţi garniturile cu lubrifiant special 
pentru a le menţine moi și pliabile.

Nu utilizaţi vaselină sau ulei 
vegetal pentru a lubrifia garniturile. 

Acest lucru poate cauza scurgeri ale 
rezervorului dvs. de deșeuri. 

Thetford oferă o gamă largă de 
aditivi de toaletă și produse de 

îngrijire pentru toalete. Citiţi fluturașul 
pentru gama completă de produse.

Garnitura lamei supapei este 
partea din toaletă care este supusă 

uzurii. În funcţie de cantitatea și maniera 
activităţilor de service, după o anumită 
perioadă garnitura își va pierde calitatea 
și trebuie înlocuită.

7. Utilizarea pe timp de iarnă
Puteţi utiliza toaleta dvs. normal în 
condiţii meteo reci atât timp cât toaleta 
este situată într-o locaţie încălzită. Dacă 
nu este așa și există riscul de îngheţ, 
vă recomandăm să nu utilizaţi toaleta. 
Asiguraţi-vă că aţi golit complet toaleta. 
Apoi goliţi rezervorul de deșeuri și 
rezervorul de apă, consultaţi capitolul 
Depozitare. 

8. Depozitare
-  Goliţi rezervorul de apă.
-   Aplicaţi jeturi de apă pe toaletă până 

ce nu se mai poate pompa apă.
-  Goliţi rezervorul de deșeuri.
-   Curăţaţi temeinic şi uscaţi toaleta în 

întregime.
-   Deschideţi lama şi slăbiţi dopul 

buzei de scurgere pentru a ventila 
rezervorul de deșeuri.

-   Slăbiţi dopul de umplere a apei pentru 
a ventila rezervorul de apă.

Vă recomandăm să întreţineţi toaleta 
dvs. înainte de a o depozita. Consultaţi 
Întreţinere și curăţare. 

4. Utilizarea toaletei

Consultaţi imaginile Ghidului rapid 
specificat pentru referinţe vizuale.

Închideţi capacul și lama, dacă aceasta 
este deschisă, pentru a ventila orice 
căldură acumulată sau presiune de 
altitudine și pentru a preveni scurgerile.

Deschiderea lamei
Toaleta poate fi utilizată cu lama 
deschisă sau închisă. Pentru a deschide 
lama, trageţi mânerul lamei ( 17 ).

Asiguraţi-vă că închideţi permanent lama 
complet după utilizare.

Aplicarea jetului de apă pe 
toaletă 
Puteţi obţine cel mai eficient jet de apă 
prin operarea pompei manuale cu trei sau 
patru jeturi scurte ( 18 ).

Nu folosiţi hârtie igienică obișnuită,  
pentru că aceasta poate cauza 

blocaje.

Pentru a împiedica daunele cauzate 
de apă în rulota sau casa dvs. 

mobilă, nu călătoriţi cu un rezervor de 
deșeuri care este mai mult de 3/4 plin. 
Acest lucru poate cauza scurgeri prin 
sistemul de ventilaţie.

Pentru a împiedica daunele din 
cauza apei în rulota sau casa dvs. 

mobilă, nu călătoriţi având apă în vasul 
de toaletă.

Pentru a împiedica daunele din 
cauza apei în rulota sau casa dvs. 

mobilă, nu călătoriţi cu un rezervor de 
apă care este prea plin. Thetford vă 
recomandă să călătoriţi cu un rezervor de 
apă gol sau cel mult umplut pe jumătate. 

Toaleta poate suporta o greutate 
maximă de 120 kg (265 lb.). 

Asiguraţi-vă că nu supraîncărcaţi toaleta.

5. Golirea rezervoarelor

Consultaţi imaginile Ghidului rapid 
specificat pentru referinţe vizuale.

Dacă doriţi să continuaţi utilizarea 
toaletei după golire, pregătiţi din nou 
rezervorul de deșeuri.

Rezervor de deșeuri
Trebuie să goliţi rezervorul de deșeuri 
atunci când indicatorul de nivel devine 
roșu. 
- Separaţi rezervoarele ( 01 ).
-  Duceţi rezervorul de deșeuri la un 

punct de colectare a deșeurilor 
autorizat ( 10 ).

-   Îndepărtaţi dopul de pe buza de 
scurgere în timp ce aceasta este 
orientată în sus ( 03 ).

-   Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul 
de ventilaţie cu degetul mare în timp 
ce buza de scurgere este orientată în 
jos pentru a goli rezervorul de deșeuri 
fără scurgeri ( 11 ).

-  Clătiţi rezervorul ( 12 / 13 / 14 ).
-  Recombinaţi rezervoarele ( 06 ).

Nu permiteţi umplerea excesivă a 
rezervorului de deșeuri. 

RORO



9. Eliminare
Produsul dvs. a fost conceput și fabricat 
din materiale și componente de înaltă 
calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. 
Atunci când produsul dvs. a atins finalul 
ciclului de funcţionare, eliminaţi produsul 
în conformitate cu reglementările locale. 
Nu eliminaţi produsul cu deșeurile 
menajere obișnuite. Eliminarea corectă 
a produsului dvs. vechi vă poate ajuta să 
preveniţi potenţiale consecinţe negative 
asupra mediului și sănătăţii.

10. Întrebări
Dacă aveţi întrebări despre produsul 
dvs., piesele, accesoriile sau serviciile 
autorizate:
-  Vizitaţi www.thetford.com.
-   Dacă nu puteţi rezolva o problemă, 

contactaţi Centrul de service 
autorizat local sau Serviciul Clienţi 
Thetford din ţara dvs. 

Pentru asistenţă corectă și eficientă, vă 
rugăm să aveţi la dispoziţie:
-  Numele și adresa dvs.
-   Modelul toaletei și numărul de serie de 

pe eticheta cu date.
-  Data achiziţionării.

Piese de schimb
Piesele de schimb originale Thetford sunt 
disponibile prin reprezentantul nostru 
sau prin Centrul de service autorizat 
Thetford.

11. Garanţie
Pentru clauza noastră de garanţie, vă 
rugăm să consultaţi condiţiile specificate 
la  www.thetford.com. Pentru mai multe 
informaţii, vă rugăm să contactaţi 
Serviciul Clienţi Thetford din ţara dvs.
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