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a szennyvíztartály peremének tömítését.  
A szennyvíztartályt csak a kiöntőcsövön 
keresztül töltse fel. 

3 A WC-je használata

A zárólap nyitása
A vécét használhatja 
felnyitott vagy 
lehajtott ülőkével. Az 
ülőke felnyitásához 
húzza meg a 
szelepfogantyút a 
leírtaknak 
megfelelően. 

Használat után mindig hajtsa le.

A WC öblítése
A leghatékonyabb 
öblítést úgy érheti el, 
ha a szivattyút három 
vagy négy rövid 
öblítéssel működteti.

Ne használjon közönséges WC papírt 
(lásd az utolsó oldalon), mert dugulást 
okozhat.

4 A tartály kiürítése

Szennyvíztartály
Ha a szennyvíztartály megtelt, válassza le róla 
az öblítőtartályt. Vigye el a szennyvíztartályt a 
kijelölt ürítő helyre, és ürítse ki a kiöntőcsövön 
keresztül. 

Ld. a ’Quick Guide’ 10-15. ábráját.
 

A tartály fröccsenés mentes ürítéséhez 
nyomja le és tartsa lenyomva a 

hüvelykujjával a szellőztető gombot, s eközben 
tartsa lefelé fordítva a kiöntőcsövet.

Ha az ürítés után ismét használni akarja a  
WC-t, újra készítse elő a szennyvíztartályt. 

Öblítőtartály
Csak akkor ürítse ki az öblítőtartályt, ha 
várhatóan hosszabb ideig nem használja a 
WC-t. Először a vízbetöltő nyíláson át ürítse ki 
a tartályt, majd pumpálja ki a maradék vizet a 
pumpából, hogy teljesen leürítse a tartályt.  
Az ürítés csak a hivatalos hulladéktároló 
pontokon megengedett.

Ld. a ’Quick Guide’ 16-18. ábráját.

5 Tisztítás
Az otthoni WC-hez hasonlóan fontos a 
hordozható WC rendszeres tisztítása is.  
Ezzel megelőzi a vízkőlerakódást, és tökéletes 
higiéniát biztosít. 

Tisztítsa meg a csésze belsejét, majd a WC 
külsejét hordozható WC-khez való speciális 
tisztítószerekkel (lásd az utolsó oldalon).   

Soha ne használjon háztartási 
tisztítószereket a hordozható WC-je 

tisztítására. Ez a tömítések és a WC más 
alkatrészeinek maradandó károsodását 
okozhatja. 

6 Téli használat
 

Rendeltetésszerűen használhatja a WC-t hideg 
időben is, ha a WC-t fűtött helyiségben helyezi 
el. Ha nem, és fennáll a fagyás kockázata, azt 
javasoljuk, ne használja a WC-t, és teljesen 
ürítse ki mind a szennyvíz-, mind az 
öblítőtartályt.
 

1 Bevezetés
Gratulálunk, hogy ezt a Thetford hordozható 
WC-t választotta! Kitűnő döntés! Ez a 
hordozható WC felhasználóbarát, megfelel a 
szigorú minőségi követelményeknek, és az 
otthon minden komfortját biztosítja.

Ajánljuk, hogy a WC használatba vétele előtt 
f igyelmesen olvassa el a használati utasítást, 
és őrizze biztos helyen, ha későbbi szüksége 
lenne rá.

A használati utasítás legfrissebb változatát 
megtekintheti a www.thetford.eu címen.

Alkalmazott jelölések
 OK

 Tipp

 Külön figyelmet igényel

  Figyelem (a termék esetleges 
károsodására vagy személyi sérülés 
lehetőségére figyelmeztet)

2 Előkészítés használatra

Az Ön hordozható WC-je két leszerelhető 
részből áll, a szennyvíztartályból és az 
öblítőtartályból. A vécé használata előtt 
elengedhetetlen, hogy mindkét tartályba 
adagoljon a speciálisan hordozható vécékhez 
való adalékanyagból (lásd az utolsó oldalon). 
A megfelelő mennyiséget ellenőrizze az 
adalékanyag csomagolásán, a tartályok 
térfogatát pedig a WC csomagolásán keresse. 
Majd töltsön a szennyvíztartályba 3 liter vizet, 
és töltse tele az öblítő tartályt.

Ld. a ’Quick Guide’ 1-9. ábráját.

Soha ne tegye be a WC 
adalékanyagokat közvetlenül a 

zárólapon keresztül, mivel ez megrongálhatja 
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 HU • HASZNÁLATI   
 UTASÍTÁS  
Fő ALKATRÉSZEK

1 Fedél • 2 Ülőke • 3 WC csésze • 4 Víztöltő sapka 
• 5a Dugattyús pumpa • 5b Öblítő szivattyú  
• 6 Kiöntőcső • 7 Kifolyófedél • 8 Perem tömítés  
• 9 Szellőzés tömítés • 10 Szellőztető gomb  
• 11 Szelepfogantyú • 12 WC-folyadékok tartója 
• 13 Vízszintjelzős szennyvíztartály (modelltől 
függően) • 14 Kapocs
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3. Ez a garancia nem érinti a hatályos 
fogyasztóvédelmi jogokat.

4. Nem fogadunk el semmilyen alábbi 
kategóriába tartozó garanciális igényt:  
• a termék nem rendeltetésszerű használata, 
vagy a használati utasításban foglaltak be nem 
tartása (például nem megfelelő adalékanyagok 
alkalmazása); • a termék jogosulatlan 
módosítása; • a termékkód vagy sorozatszám 
módosítása; • a termék meghibásodása a 
szokványostól eltérő használati körülmények 
miatt.

5. A Thetford WC ápolására nem a 
megfelelő Thetford termékek használata 
meghibásodáshoz vezethet, ami e garancia 
elvesztésével jár.

A Thetford nem vonható felelősségre a  
WC használatával közvetlenül vagy közvetve 
okozott semmilyen veszteség és/vagy  
kár esetén.

A Thetford nem vállal felelősséget a nyomdahibákért,  
és fenntartja magának a jogot a termékspecifikáció  
külön értesítés nélküli módosítására.

7 Karbantartás
A WC-je élettartamának meghosszabbítása 
céljából javasoljuk a WC rendszeres 
karbantartását. 

Évente két vagy három alkalommal tisztítsa ki 
a szennyvíztartályt, a plombák száradása után 
pedig kezelje azokat speciális kenőanyaggal 
(lásd az utolsó oldalon). 

Soha ne használjon vazelint vagy 
növényi olajat a tömítések kenésére, 

mivel ez a szennyvíztartály szivárgásához 
vezethet. 
 
 8 Tárolás
Ha feltehetőleg hosszabb ideig nem használja 
a WC-t, az egész készüléket ürítse le, takarítsa 
ki és szárítsa meg. Ez jó alkalom a WC 
karbantartásának elvégzésére is.

Javasoljuk, hogy a tárolás során hagyja a 
zárólapot nyitva a károsodás megelőzése 
céljából, s vegye le a vízbetöltő sapkáját,  
hogy szellőzzön az öblítőtartály. 
 
9 Ártalmatlanítás     

Ön termékének tervezésekor és gyártásakor 
kiváló minőségű anyagokat és alkatrészeket 
használtunk, melyek feldolgozhatók és újra 
felhasználhatók. Amikor a vécé elérte 
felhasználási idejének végét, a helyi 
szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket. 
Ne az általános háztartási szeméttel együtt 
szabaduljon meg tőle. Ha megfelelő módon 
dobja ki az elöregedett terméket, hozzájárul a 
környezetet és az emberi egészséget érintő 
esetleges negatív következmények 
megelőzéséhez. 

10 Kérdések?
Ha további információt szeretne a WC-jéről, 
kérjük, látogasson el a weboldalunkra:  
www.thetford.eu. Ha még vannak kérdései, 
kérjük, otthon vagy nyaralás közben forduljon 
a helyi Ügyfélszolgálathoz (ld. a címeket a 
hátoldalon). 

 
A megfelelő és gyors támogatás érdekében, 
kérjük, a terméktípusra vonatkozó minden 
fontos adatot adjon meg (lásd 102. oldal). 

Pótalkatrészek
Eredeti Thetford pótalkatrészek kaphatók a 
helyi márkakereskedőknél vagy a Thetford 
Szervizközpontban.

GYIK
Mit kell tennem, ha a szennyvíztartály 
vízszintjelzője nem működik? Ellenőrizze,  
hogy a szennyvíztartályban az úszó még a 
helyén van-e, vagy nincs-e ott szennyeződés.

Mit kell tennem, ha a zárólap nem nyílik?  
Az utazás következtében esetleg túlnyomás 
keletkezik a tartályban. Lazítsa meg a 
kiöntőcső sapkáját, és lassan húzza ki a zárólap 
fogóját.

11 Garancia
A Thetford BV hároméves garanciát nyújt a 
hordozható WC-ire. A garanciális időn belüli 
meghibásodás esetén a Thetford a saját 
belátása szerint kicseréli vagy megjavítja a 
terméket. 

1. Garanciális igény érvényesítéséhez a 
felhasználónak el kell vinnie a terméket 
a vásárlás helyére vagy a Thetford 
Szervizközpontjába (www.thetford.eu).  
Az igényt ott vizsgálják meg.

2. A garanciális javítás során cserélt alkatrészek 
a Thetford tulajdonát képezik. 
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