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RO • Traducerea Manualului original al utilizatorului
Piese principale
A

A

CC

C
D
E
F
G1
G2
H

G1 G2
G2
G1

FF

Rezervor de apă
Capac
Scaun
Vas de toaletă
Dop de umplere cu apă
Pompă cu piston
Pompă cu burduf
Clemă

D
D

EE

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:

B Rezervor de deșeuri

I
J

H
H
II

B

JJ

K
K
O
O

LL

M
M
N
N
PP
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Se furnizează opţional pentru
toaleta dvs.

K
L
M
N
O
P

Buză de scurgere
Dop pentru buza de
scurgere
Garnitură
Garnitură de ventilaţie
Buton de ventilaţie
Mâner supapă
Depozitare pentru
fluidele de toaletă
Indicator de nivel
rezervor de deșeuri
(în funcţie de model)

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).

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

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.
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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.

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.
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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
RO

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.

www.toaleteportabile.ro

QUICK
GUIDE
NOTES
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without notice.

158

159

200459/0317

EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 CERGY PONTOISE
CEDEX
France

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España
y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

SCANDINAVIA
Thetford B.V.
Representative Office
Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E infos@thetford.eu

UNITED STATES OF AMERICA
Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor
Michigan 48103
U.S.A.

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building (East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +1 734 769 6000
F +1 734 769 2332
E info@thetford.com
www.thetford.com

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

© Thetford 2017

www.thetford.com

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

Porta Potti
Campa Potti
User Manual

