
 

Instructiuni de folosire pentru WC - urile mobile 

 

 

1. Colac de toaletă detașabil 

2. Capac de toaletă detașabil 

3. Capac pentru rezervorul de apă 

4. Vas de toaletă 

5. Pompa 

6. Rezervor de apă  

7. Rezervor de apă uzată 

8. Clapeta glisanta 

9. Tub de golire pivotant 

10. Capacul tubului de golire 

11. Buton pentru valva de ventilație 

12. Manerul pentru actionarea clapetei glisante 

13. Indicator de nivel al rezervorului de reziduuri 

14. Supapa de ventilație 

15. Maneta pentru deconectarea rezervorului de reziduuri 

16. Roată de transport 

 

 



Instructiuni de folosire: 

1. Pregătire: 

 

A. Împingeți dispozitivul de blocare la stânga pentru a separa rezervorul de apă (6) de rezervorul de reziduuri (7). 

 

B. Rotiți tubul de golire (9) în sus și adăugați o solutie sanitara, cum ar fi “Solbio”, “Ensan” sau saculeti cu pulbere 

sanitara “dr Keddo” , apoi adaugati 1 - 2 litri de apă. 

 

C. Înșurubați capacul tubului de golire (10) pe tubul de golire (9). Întoarceți tubul de golire in poziţia normala. 

Puneți cele două părți ale toaletei la loc, împingând rezervorul de apă curata peste cel de reziduuri. 



 

D Umpleți rezervorul de apă curata (6). 

 

2. Utilizare: 

 

E. Cu colacul de toaletă (1) și capacul (2) închis, deschideți și închideți clapeta glisanta prin actionarea manerului (8) 

o dată. Acest lucru permite eliminarea excesului de presiune. 

Folositi toaleta !!! 

 

F. Prin actionarea pompei (5) clătiți toaleta cu apă. Deschideți clapeta glisanta (8) pentru a lăsa conținutul toaletei 

să cadă în rezervorul de reziduuri(7). Apoi închideți clapeta glisanta. 



 

Indicatorul de nivel (13) vă arată când rezervorul de apă uzată trebuie golit (verde = gol / roșu = plin). 

G. Deconectați și goliți rezervorul de reziduuri (7) într-un loc special amenajat sau într-o toaletă normală. 

 

H. Goliți rezervorul de reziduuri prin tubul de golire (9). În timpul golirii, apăsați butonul valvei de ventilație (11) 

pentru a preveni stropirea (apăsați numai când tubul de golire este îndreptat în jos). 

ATENTIE !!! 

Nu folosiți hârtie igienică normală, deoarece aceasta poate bloca tubul de golire. Utilizați numai hârtie igienică 

solubila. 

Utilizare iarna: 

Folosiți WC-ul mobil numai într-o zonă încălzită și protejați-l de îngheț! 

Depozitare și curățare: 

Păstrați toaleta într-o stare curată și uscată. Lubrifiați garniturile si clapeta. 


