
PORTA POTTI 

 
 

LEGENDA: 
1. Snímatelné sedátko a víko 
2. Zátka vodní nádrže 
3. Záchodová mísa 
4. Ruční čerpadlo 
5. Vodní nádrž 
6. Odpadová nádrž 
7. Posuvné víčko 
8. Zabudovaná otočná vylévací hubice 
9. Zátka vylévací hubice 
10. Zavzdušňovací tlačítko (zabraňuje vystřikování obsahu odpadové nádrže při 

vyprazdňování) 
11. Šoupátko k otevírání a zavírání posuvného víčka 
12. *Indikátor  hladiny odpadové nádrže 
13. Prostor k uskladnění přísad 
14. Odvzdušňovací otvor 
15. Aretační páčka ke spojení vodní nádrže s odpadovou nádrží 
 



*Indikátor  Porta Potti 335,345 a 365 
 
Návod k použití  
 
LEGENDA: 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
ÚVOD 
Tento návod obsahuje instrukce k používání záchodu Porta Potti, vyrobeného firmou 
Thetford typů 145,165,335,345,365. Nákupem záchodu Porta Potti získáváte kvalitní 
výrobek firmy Thetford. Thetford Porta Potti je přenosný splachovací záchod, který 
můžete používat při stanování , doma, na chatě, na lodi nebo jinde, kde chybí sanitární 
zařízení. Porta Potti firmy Thetford je hygienický výrobek z vysoce hodnotných 
plastických hmot,je trvanlivý a snadno se udržuje.  
Porta Potti se skládá ze dvou částí, které lůze od sebe oddělit. Horní část je kombinace 
nádrže na vodu a záchodové mísy se snímatelným sedadlem a víkem. Záchod se 
splachuje pomocí ručního čerpadla. Spodní část záchodu tvoří odpadovou nádrž. Nalézá-li 



se indikátor rovně (Porta Potti typů 335,345,365) hladiny odpadu v červeném poli , 
můžete odpadovou nádrž vyprázdnit pomocí zabudované otočné vylévací trubice. 
Nechcete-li mít z použitím Porta Potti žádné problémy, doporučujeme vám používat 
přísady firmy Thetford, určené speciálně pro záchody  Porta Potti. Tyto přísady zabraňují 
vzniku nepříjemných zápachu,podporují rozklad odpadu a kromě toho také udržují 
odpadovou nádrž v čistotě. 
 
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 
1. Všeobecné pokyny:                                                                                                                   

Posuňte aretační páčku doleva a současně oddělte vodní nádrž od odpadové nádrže . 
Páčka se automaticky posunu vpřed,jakmile ji pustíte. 
Pozn.: Oddělíte-li vodní nádrž od nádrže odpadové, zaaretuje se rukojeť posuvného 
víčka. 

2. Položte odpadovou nádrž přední stranou na zem a otočte vylévací hubici směrem 
nahoru. 

3. Odšroubujte zátku vylévací hubice* a nalijte do nádrže předepsanou dávku speciální 
přísady Thetford**. Přidejte asi dva litry vody aby bylo dno odpadové nádrže pod 
vodou. 
* Zátka vylévací hubice je přiložena k tomuto návodu 

        ** Správná dávka přísady je uvedena na obalu 
        Pozn.: Za teplého počasí, nebo je-li přísada delší dobu skladována , bude možná 
třeba přidat vyšší dávku           
        přísady. 
4. Našroubujte zátku zpět na vylévací hubici.  

Otočte hubici zpět do původní polohy a položte odpadovou nádrž spodní stranou na 
zem. 
Umístěte vodní nádrž  rovně na odpadovou nádrž a přitlačte ji. Aretační systém obě 
nádrže automaticky spojí. 

5. Sejměte zátku vodní nádrže a naplňte nádrž čistou vodou. Přidejte předepsanou 
dávku přísady Agua Rinse.   

       Agua Rinse  usnadňuje splachování a udržuje vodu svěží. Nasaďte zátku zpět na 
vodní nádrž. 
 
OBSLUHA 
6.    Aby se zabránilo přílišnému tlaku při velkých rozdílech v  teplotě nebo nadmořské 
výšce, je třeba jednou    
       otevřít a zavřít víčko odpadové nádrže, přičemž víko záchodu zůstane zavřené. 
7.    Stlačením čerpadla nechte natéci vodu do záchodové mísy.  
8.    Po použití posuvné víčko otevřete vytažením rukojeti. Spláchněte záchod stlačením 
čerpadla a uzavřete    
       posuvné víčko. 
9. Jestliže indikátor hladiny odpadové nádrže přešel ze zeleného do červeného pole, je 

třeba odpadovou nádrž vyprázdnit. U záchodu Porta Potti typu 365 přechází indikátor 
hladiny  ze zeleného do červeného pole, je třeba odpadovou nádrž vyprázdnit. U 
záchodu Porta Potti  typů 335 a 345 přechází indikátor hladiny do červeného pole 
ještě dříve.Odpojte vodní nádrž od odpadové nádrže (viz bod 1). Odneste odpadovou 
nádrž k normálnímu záchodu nebo k žumpě, kde je vyprazdňování povoleno. Postavte 
odpadovou nádrž na stranu a otočte vylévací hubici směrem nahoru. 

10. Odšroubujte zátku  vylévací hubice a vyprázdněte odpadovou nádrž.  Při 
vyprazdňování odpadové nádrže palcem podržte zavzdušňovací tlačítko stlačené, 
abyste zabránili vystřikování obsahu.Pozor: Zavzdušňovací tlačítko stlačte teprve 
tehdy je-li vylévací hubice otočena směrem dolů. Po vyprázdnění nádrž vypláchněte 
čistou vodou.  Je-li třeba, připravte záchod k dalšímu použití (viz body 1-5). 

 
SKLADOVÁNÍ 
Vyprázdněte vodní a odpadovou nádrž. Několikrát stiskněte čerpadlo, aby ve 
splachovacím zařízení nezůstala voda. Vyčistěte odpadovou a vodní nádrž a záchod 



usušte. Zátku vylévací hubice a zátku vodní nádrže již nešroubujte na původní místo, aby 
mohl záchod řádně vyschnout. 
 
POUŽITÍ V ZIMĚ 
Záchod Porta Potti můžete používat za studeného, zimního počasí, pokud je umístěn ve 
vytápěném prostředí. Není-li záchod umístěn ve vytápěném prostředí, můžete použít 
nejedovatou přísadu proti zamrzání (propylenglykol), nebo přísadu proti zamrzání 
automobilového chladiče. Přísadu proti zamrzání přilijte do vody ve vodní nádrži. Při 
dávkování se držte návodu a dodržujte bezpečnostní předpisy. 
 
ROZDÍLY V TEPLOTĚ A NADMOŘSKÉ VÝŠCE 
 
Před použitím poněkud otevřete a zase zavřete šoupátko, přičemž víko záchodu necháte 
zavřené. Aby se během přepravy při velkých změnách nadmořské výšky předešlo 
změnám tlaku, otevřete poněkud šoupátko,přičemž necháte víko záchodu uzavřené. 
 
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
Pokyny pro údržbu těsnění, uzavírací záklopky odpadní nádrže a dalších částí toalety 
Thetford. 
 
Doporučujeme, aby jste při čištění těsnění a uzavírací záklopky odpadní nádrže použili 
koupelnový čistič Thetford a po vyčištění opláchli vodou. Případně použijte vlažný roztok 
naředěné čistící kapaliny, nebo některých z běžných saponátových čisticích prostředků 
(Jar, Pril). V žádném případě nepoužívejte jakýkoliv čistící písek, ani tekutý, protože 
může způsobit neopravitelné poškození jak těsnění tak i dalších částí toalety. 
 
Pečlivě očistěte těsnění a uzavírací záklopku odpadní nádrže. Jak těsnění, tak záklopku 
postříkejte přiměřeně silikonovým sprejem, případně používejte malé množství olivového 
oleje. Nesmí se používat vazelína nebo jiný rostlinný olej než olivový. 
 
Tento postup opakujte, když se uzavírací záklopka odpadní nádrže otevírá či zavírá 
obtížněji, nebo když je těsnění a záklopka silněji znečištěná a je nutno je důkladně 
vyčistit. Pokud nebude toaleta delší dobu používána (např.v zimě), musí být těsnění čisté 
a namazáno. Dále je nutné, aby uzavírací záklopky odpadní nádrže byla ponechána 
otevřená, protože se tak zabrání přilepení těsnění k záklopce pokud by na ni zůstalo 
trochu vlhkosti. 
 
Zbytek toalety lze bezpečně a účinně čistit, buď koupelnových čističem Thetford, nebo 
běžným saponátovým prostředkem, tak, jak je uvedeno výše. Na části, které nelze 
snadno oplachovat použijte vlhký hadřík, pak utřete do sucha. 
 
Před cestou doporučujeme vypuštění nádrže na čistou vodu. Prostředky proti zamrznutí 
nejsou potřebné, pokud je přívěs vytápěn. Pokud si přejete použít nemrznoucí 
prostředky, mohou být do nádrže na čistou vodu použity přípravky, které obsahují 
následující složky: 
- Etylenglykol 
- Monoetylenglykol 
- Propandiol 
- Glycerol 
- Ethandiol 
- Glykol 
 
V žádném případě nepoužívejte nemrznoucí prostředky na alkoholové bázi, např. 
methanol, ethanol a izopropanol. 
 
 



 
ZÁRUKA 
 
1. Na toaletu Thetford Porta Potti je při prodeji zákazníkovi poskytnuta záruka dvou let 

od data zakoupení. 
2. Záruka se vztahuje na výměnu součástek, k níž dojde v důsledku vad výrobku a v 

důsledku neschopnosti plnit funkci, pro níž je určen. 
3. V případě závady se obraťte na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen, nebo na servisní 

středisko Thetford s dokladem o zakoupení. 
4. Na závady, k nimž dojde v důsledku špatné obsluhy, zanedbání, nebo poškození se 

záruku nevztahuje. Záruka dále neplatí, pokud byl výrobek nesprávně nainstalován či 
používán, nebo pokud byl výrobek nekvalifikovanou osobou upraven na nestandardní 
toaletu, nebo pokud bylo záměrně upraveno, nebo změněno sériové číslo nebo 
datum. 

5. Pokud by nám zákazník chtěl vrátit součástky, které pokládá za vadné, je nutno 
součástky zaslat vyplacenu. Pokud bude zajištěno, že součástky jsou vadné a že se 
na ně vztahuje záruka, budou opraveny a vráceny a náklady za dopravu budou 
majiteli proplaceny. 

6. Výrobky a součástky musejí být před vrácením náležité vyčištěny, aby bylo možné 
provést kontrolu a opravu. Pokud nebudou výrobky a součásti vyčištěny tak, jak bylo 
uvedeno, budou vráceny zpět. 

7. Neposkytuje se žádná jiná záruka, než-li která je zde uvedena. Žádná osoba není 
oprávněna poskytnout jinou záruku či převzít závazek, a to slovem ani skutkem. Tato 
nová záruka nahrazuje všechny ostatní předchozí vydané záruky. 

 
VÁŠ PARTNER: 

 

 
 
 


