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NÁVOD  

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
Kazetové  WC se dělá ve dvou základních variantách 

C-402 je kazetové WC s integrovanou splachovací nádrží. Oplach probíhá 
pomocí integrovaného čerpadla (12 V) .  

C-403 je kazetové WC bez integrované splachovací nádrže. Oplach probíhá 
z centrální nádrže karavanu přes elektrický ventil a relé.  

 
 
Důležité! Doporučujeme instalaci toalety svěřit odborné firmě. Jejich seznam najdete na 
stránkách  www.thetford-europe.com. /pozn. Autora: Ovšem pochybuji, že tam bude 
něco pro tuzemsko, když nejsou schopný ani tento návod přeložit do češtiny./ 

Thetford toaleta řady 400 je takřka mobilní, integrovaná toaleta pro auta i karavany. 
Modely jsou pro použití na levé i pravé straně bez ohledu na směr jízdy. Pokud se 
posadíte na toaletu, po které ruce máte servisní dvířka s fekální nádobou, tak to je 
provedení. Po levé ruce levé provedení, po pravé ruce pravé provedení. Montáž se 
doporučuje s vrchní hranou sprchové vaničky, která by na to mohla být uzpůsobena, ale 
v praxi je montáž možná i do prostoru bez vaničky.

 
DŮLEŽITÉ PRO ZÁSTAVBU  

1. minimální velikost toaletního prostoru: 670 mm breit (včetně těsnění 2mm), 
prostor od podlahy k zadní stěně třeba 270 mm, světlá výška 820 mm. Na 
vnitřní straně toalety zvenčí najdete odnímatelný přední kryt, to je pomoc 
pro vedení instalací asi 85 x 70 mm (obrázek. 1).  

2. Disponujete li menším prostorem na venkovní stěně , počítejte ještě 
s navýšením o šířku dvířek asi 20 mm. Dabei ist die Außenverkleidung zu 
berücksichtigen. Taktéž při montáži poblíž blatníku, nebo jiného 
venkovního zařízení (viz obrázek  3 a 4).  

3. Toaleta se věší na zadní stěnu, která musí mít potřebnou pevnost.  
 
POZOR!  

1) Zkontrolujte, jestli stěna, do které budete vyřezávat otvory disponuje dostatečným 
prostorem pro řezání. (obrázek. 5). Přesvědčete se, že při řezání neporušíte nějakou 
podstatnou část karavanu, jako vedení vody, plynu či elektriky.  

2) Doporučuje se instalace dvířek panty proti směru jízdy. 

3) Podle obrázku 6 zhotovte hliníkový nebo dřevěný rámeček. Rámeček zpevní celá 
dvířka a nedovolí deformaci vnějšího plechu  

4) C-402 má vlastní eletrickou pumpu s příkonem 3 A (12 V) stejnosměrného proudu. 
Připojení je nutno vést přímo na baterii, nebo usměrňovač s minimálním výkonem 5A 



5) C 403 se připojuje na vodní systém v karavanu. Elektrický ventil se připojuje na 12V, 
buď přímo na akumulátor, nebo usměrňovač. Požadavek na řádné splachování je 
tlak vody nejméně 0,5 baru s průtokem nejméně 6 litrů 

 
UŽITEČNÉ TIPY  

• K jednoduché vestavbě použijte přiložené šablony 
• Krok za krokem dodržte montážní návod 
• Pro montáž potřebujete   
a) vrtačku a vrtáky 3 a 8mm 
b) přímočarou pilku na prořezávání 
c) křížový šroubovák velikosti 2 
d) pravítko 
e) tužku 
f) ochranné brýle 
g) vodotěsný tmel na butylové bázi (Terostat 2759) 

 
POZOR 
Vystřižený plech bude použit jako výplň do dvířek. Zacházejte s tímto plechem jako s cenným materiálem, 
žádné vrtání, popisování apod. 

NÁVOD K VESTAVBĚ 
 
Toaleta je zavěšena na svislé stěně. Nedisponujete li rovnou svislou stěnou, musíte si ji 
vyrobit podle bodu 6, 8, 14.  

1. Vyjmeme toaletu z balení 
2. Vyjmeme z toalety plastový sáček s drobnými montážními díly. 
3. Přečteme si návod k obsluze, vyzkoušíme vyjmutí kazety, nasadíme vylévací hrdlo 

odstraníme uzávěru. 
4. Nasadíme jednotlivé díly toalety 
5. Očistíme sprchovou vaničku a vyzkoušíme, jak toaletu do prostoru napasujeme 
6. Osadíme toaletu na určené místo a překontrolujeme, je li dostatek místa na zvednutí 

krytu i prkénka. Vyznačíme pozice na zadní stěně. Pak toaletu zase odstraníme. 
7. Umístíme šablonu 1 do správné polohy (obrázek 7) Je li třeba, pomocník vyvine 

protitlak. 
8. Podle pozice na šabloně 1 vyvrtáme dva otvory 3 mm skrz vozidlo 
9. Dvěma šrouby přišroubujeme šablonu 2 na vnější stranu, tím zároveň prověříme 

vzdálenosti dvířek od již vestavěných dílů karoserie. 
10. Podle šablony 3 nakreslíme linii budoucího řezu. Obrázek 9 
11. Odstraníme šablonu 3 a podle čar nalepíme zakrývací malířskou pásku, aby nedošlo 

k poškrábání lakovaného plechu při řezání. 
12. Vyřízneme přímočarou pilkou obrázek 10 a dáme pozor, aby byl řez veden rovně a 

kolmo na karoserii 
13. Připravíme dřevěný ztužující rámeček 



14. Rámeček vklížíme do stěny (obrázek 11) síla stěny 16 až 40 mm 
15. Upravíme vyříznutou výplň podle potřeby zejména tak, aby sesedly dokonale pruhy 

nebo vzory na karoserii. 
16. Vnější rám dveří vyplníme butylenovým tmelem. Osadíme svorky (nezkoušet 

nasucho, nejdou pak ven!) a vnitřní stranu do vnější zatlačíme. 
17.  Naplníme vnější stranu rámu tmelem a osadíme do karoserie. Přišroubujeme 9 

šrouby 4,2 x 12,5 mm 
18. Připevníme vnitřní stranu rámu obr. 15 
19. Pokud jsme odstranili krycí lištu, připevníme ji zpět na toaletu 
20. Používáme li zavěšení na stěnu, přišroubujeme je podle obrázku 16 
21. Pokud montujeme vaničku, tak ji nyní namontujeme. 
22. Před definitivním osazením musíme propojit elektrická vedení  
 C402  červený na plus, černý na mínus.  
 C403 na tlakový nebo beztlakový systém -  
 Tlakový - fialový a šedý nepotřebujeme. Červený na plus, černý na mínus označení 

1A. 
 Beztlakový systém C 403 (čerpadlo bez tlakového spínače) Červený na plus, černý 

na mínus označení (obrázek 1B), fialová na plus rozvodu, šedý na plus čerpadla. Při 
zapojování vždy odpojte mínusový pól. 

23.  Umístěte toaletu na zadní stěnu (obrázek 17) 
24.  C 403 se před definitnivní montáží musí připojit na vodní systém hadicí 3/8“ (10mm) 
25.  Toaletu zavěšte na zadní stěnu obrázek 19 
26. Přitáhněte zvenčí servisními dvířky toaletu až ke stěně. 
27.  Bude li zapotřebí, připevněte krycí lištu 
28. Zvenčí utěsníme mezeru mezi dveřmi a toaletou transparentní těsnící hmotou 

(sanitární silikon). 
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