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Bruksanvisning
Före första användning:
A Skjut frikopplingsspaken (15) åt vänster för att lossa spolvattentanken (6) från 

avloppstanken (7).
B Vrid tömningsröret (9) uppåt och häll i sanitetsvätskan ENSAN GREEN eller ENSAN 

BLUE som tillsats i avloppstanken. Följ doseringsanvisningarna på flaskan. Fyll 
på med 2 liter spolvatten.

C Skruva på locket (10) på tömningsröret (9). Vrid tillbaka tömningsröret till dess 
ursprungsläge. Sätt ihop de båda toalettdelarna igen genom att trycka fast 
spolvattentanken på avloppstanken.

D Fyll på rent vatten i spolvattentanken (6) (max. 16 liter). Tillsätt Enders ENSAN 
RINSE. Följ doseringsanvisningarna på flaskan. 

Användning:
E Öppna och stäng skjutventilen (8) en gång med nedfälld toalettsits (1) och stängt 

toalettlock (2). Detta avlägsnar eventuellt övertryck.
F Spola igenom toaletten med rent vatten med hjälp av pumpen (5). Öppna 

skjutventilen (8) för att tömma ner innehållet i toaletten i avloppstanken (7). 
Stäng därefter skjutventilen igen. Fyllnadsnivåvisningen (13) signalerar när 
avloppstanken måste tömmas (grön=tom, röd=full).

G Koppla bort toalettdelen och töm avloppstanken (7) på en därför avsedd plats 
(eller i en vanlig toalett).

H Töm avloppstanken genom tömningsröret (9). Tryck in luftningsknappen (11) under 
tömningen för att undvika stänk (tryck bara på knappen när tömningsröret pekar 
nedåt).

 Använd inte vanligt toalettpapper eftersom detta kan täppa igen tömningsröret. 
Använd i stället ”ENSAN-WCpapper” från Enders.

1. Avtagbar toalettsits
2.  Avtagbart toalettlock
3. Lock för spolvattentank
4. Toalettskål
5. Pump
6. Spolvattentank (max. fyllnadsvolym 16 liter)
7. Avloppstank (max. fyllnadsvolym 19 liter)
8. Skjutventil

9. Vridbart tömningsrör  
10. Lock för tömningsrör
11. Luftningsknapp
12. Handtag för skjutventil
13. Visning av fyllnadsnivå, avloppstank
14. Luftning
15. Frikopplingsspak
16. Transporthjul
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Användning på vintern:
Använd bara toaletten i uppvärmda lokaler och skydda från frost!

Förvaring och rengöring:
Förvara toaletten rent och torrt. Smörj tätningarna. 

Sanitetsvätskor:
Använd sanitetsvätskor från Enders för att försäkra dig om en problemfri och bekväm 
användning av den bärbara toaletten. Vätskorna mildrar obehaglig lukt, minskar 
gasbildning, främjar nedbrytning av fasta beståndsdelar och förlänger livslängden 
hos vattentoaletten ”MOBIL-WC DELUXE”.

Garanti:
Vi lämnar två års garanti vad gäller enhetens funktion. En förutsättning för att 
garantin ska gälla är att enheten hanteras på föreskrivet sätt och att köparen kan 
uppvisa ett giltigt köpebevis. 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och färgmässiga ändringar.

Garanti Services:
Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl

Tel.:    (+49) 23 92-97 82 30
Fax:    (+49) 23 92-97 82 70
E-mail: service@enders-colsman.de
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