
Návodu k použití  WC C-200 S/CS a C-200 CW/CWE 
Tyto provedení se liší  v mnoha bodech  používání. 

 
Části a funkce, jsou podle písmen popsány, a návody jsou sloučen do jednoho.  
ČÁSTI AND FUNKCE C-200 S/CS  

a) Odnímatelné brýle a víko.  
b) Otočná toaletní mísa.  
c) Páka k otevření šoupátka.  
d) Oplachovací knoflík.  
e) Ukazatel hladiny náplně fekálie-nádrž; LED dioda se rozsvítí, když je gekální nádoba 

plná, toaleta se nesmí dále používat.  
f) Otočné vypouštěcí rameno fekální nádrže pro snadné a čisté vyprázdnění.  

 
g) + 

 
h) Automatický odvzdušňovací ventil odvětrává fekální nádrž, jen když je zasunuta. 

Uvolňuje přetlak nádrže. Přetlak je vyveden mimo vozidlo 



 
i) Horní držadlo. 

 
j) Krycí deska zaručuje optimální hygienu. Otevře, jestli fekální nádrž do toalety 

zasouvána, a uzavírá, jestli fekální nádrž vyjmuta.  
k) Posuvné těsnění 
l) Ventil pro snadné vylévání nádrže pouští dovnitř vzduch. 
m) Držadlo.  
n) Posuvný knoflík.  
o) Servisní dvířka.  

 
ČÁSTI AND FUNKCE C-200 CW/CWE  

a) Odnímatelné brýle a víko.  
b) Otočný toaleta-mísa.  
c) Páka k otevření šoupátka.  
d) Nádrž na čerstvou vodu.  
e) Ukazatel hladiny náplně fekálie-nádrž; LED dioda se rozsvítí, když je gekální nádoba 

plná, toaleta se nesmí dále používat. 
f) Páka oplachu 
g) Napájení proudem pro ukazatel hladiny náplně: dvě baterie, Typ 1,5 V AA alkalické.  
h) Plnicí hrdlo čerstvé vody.  
i) Otočné  vypouštěcí hrdlo pro snadné vypouštění fekální nádrže  

 
j) j+k. Automatický odvzdušňovací ventil odvětrání fekální nádrže Automatický 

odvzdušňovací ventil odvětrává fekální nádrž, jen když je zasunuta. Uvolňuje přetlak 
nádrže. Přetlak je vyveden mimo vozidlo 

 
k)  

 
l) Držadlo.  
m) Krycí deska zaručuje optimální hygienu. Otevře, jestli fekální nádrž do toalety 

zasouvána, a uzavírá, jestli fekální nádrž vyjmuta.  
n) Šoupě.  
o) Ventil pro snadné vylévání nádrže pouští dovnitř vzduch 
p) Držadlo 
q) Šoupátko-rukojeť.  
r) Servisní dvířka  

 
UVEDENÍ  
S Thetford kazetovou toaletou obdržíte kvalitní produkt s moderním designem a pohodlnou 
obsluhou. Toaleta je zakomponována do koupelny obytného vozu. Kazetová toaleta se skládá 
se z vysoce hodnotné umělé hmoty s vysokým leskem. Tím je zaručeno dlouhodobé 
používání a jednoduchá udržba zařízení. Toaleta skládá se ze dvou částí. Jedna je napevno 
zabudovaná a druhá zvenku přístupná a výměnná fekální nádrž. Výměnná fekální nádrž se 
nalézá pod pevnou toaletou a pomocí  servisních dvířek  na vnější straně obytného vozu nebo 
obytného automobilu se vyjme pro vyprázdnění, čištění a údržbu. 
Thetford kazetová toaleta je dokonalé řešení hygieny ve Vašem obytném voze nebo obytném 
automobilu!  
 
PŘÍPRAVA PRO VYUŽITÍ  



1. Vyjměte fekální nádrž, táhlo vytáhněte úplně nahoru (musí zapadnout závěr). 
2. Vytáhněte  fekální nádrž ven na doraz. Pak se nádrž lehce naklopí a úplně vyjme.  
3. Postavte nádrž na zem a otočte hrdlem nahoru. 
4. Vytočte víko, a na vnitřní straně víka najdete dávkovací rysky. Přes  vypouštěcí 

hrdlo a nadávkujte správné množství Thetford rozkladové chemie do fekální 
nádrže (kapaliny modrá Aqua Kem Blue, nebo zelená Aqua Kem Green, nebo 
sáčky Aqua Kem Sachets). Ty rozloží dokonale fekálie, navíc udržuje vnitřek v 
čistotě. Pak přidáte  ještě asi dva litr vody, takže dno fekální nádrže je úplně 
pokryto . Natočíte zpět víko nádrže na vypouštěcí hrdlo. Celé rameno vrátíme do 
původní polohy. Upozornění - víko vypouštěcího hrdla se nalézá ve stejném balení 
jak tento návod k použití. Výstraha! Nevkládejte zdravotní kapalina NIKDY 
šoupátkem nebo přes toaletní mísu. Fekální kapaliny se ihned smísí a mohou do 
vnitřního prostoru pronikat pachy. 

5. Zasuňte fekální nádrž zpět do komory. UPOZORNĚNÍ – nepoužívejte pro zasunutí 
fekální nádoby fyzickou sílu, můžete poškodit některé citlivé zařízení 

6. Ubezpečte se, že západka za fekální nádobou dobře zapadne a tím je ukončen 
servis 

7. Bod 7 platí jen pro CW/CWE s vlastní nádrží oplachovací vody! Otevřete plnicí 
hrdlo nádrže čerstvé vody nalijte čerstvá vodu  s udaným množstvím Thetford 
Aqua  Rinse (1dcl na 15 litrů). Doplňte čistou vodou. 

8. Otočte toaletní mísou do požadované polohy 
9. CW 
10. 9 + 10. spusťte oplachem trochu vody do mísy krátkým stiskem tlačítka a pak 

můžete Thetford toaletu použít.  
11. S/CS a CWE  
12. 9a. + 10. spusťte oplachem trochu vody do mísy krátkým stiskem tlačítka a pak 

můžete Thetford toaletu použít.  
  
S/CS  
Pozor! Mnohá vozidla mají vodní čerpadlo s vysokým tlakem vody. Toto může vést k 
nadměrně velkému vyplachování, až omývací voda stříká z toaletní mísa. Použjte v tomto 
případě omezovač tlaku (zabalen u toalety). Tento omezovač se umístí na přívodní hadici 
vody.  
 
CW  
11. Po použití toalety otevřete šoupě a opláchněte mísu. Pak uzavřete šoupě do pohotovnostní 
polohy 
 
S/CS a CWE  
11a po použití otevřete (pokud je uzavřeno šoupě a opláchněte toaletu oplahcovacím 
knoflíkem, na který jemně zatlačíte. Nenechte stát žádnou vodu na míse, pokud se toaleta 
nepoužívá. To může vést k šíření nepříjemných vůní, a nebo k zaplavení obytné části 
karavanu 
 
(Nejnebezpečnější pro vnitřek toalety je používání předmětů, jako běžný toaletní papír, 
odličovací pomůcky, dámské hygienické prostředky, atd.  které rozkladová chemie nerozloží. 
Tyto předměty mohou poškodit zejména vahadlo ukazatele stavu kapaliny a automatický 
odvzdušňovací ventil, který pak může protékat. Toaletní papír se může nalepovat na stěnách 
fekální nádoby.) 
 



VYPRÁZDNĚNÍ 
Fekální nádrž má kapacitu asi 17 litrů a musí být nejpozději vyprázdněna, jestli se rozsvítí 
LED kontrolní dioda. LED svítí, jestli fekální nádrž má obsah větší než 15 litrů. V tomto 
momentu zůstává zbytková kapacita 2 litry, což odpovídá ± 5 požití. 
  
  
Pozor! 
Neplňte nádobu až po okraj. 
 

13. Řádně uzavřete šoupě. Otevřete servisní dvířka na vnější straně vozidel. Vytáhnete 
jistící západku nahoru a vyjměte fekální nádrž.  

14. Odneste nádrž s pomocí držadla k normální toaletě nebo jiném povolenému místu 
zpracování odpadu. Postavte nádrž vertikálně nahoru a otočte rameno vypouštěcí 
hrdla nahoru.  

15. Sejměte víko vypouštěcího hrdla. Uchopte fekální nádrž za horní držadl vedle 
vypouštěcího hrdla. Uchopte zadní držadlo druhou rukou tak, že můžete stisknout 
palcem odvzdušňovací knoflík současně s vyprázdňováním nádoby. Držte 
odvzdušňovací knoflík stlačený, dokud se nádrž úplně nevyprázdní.  

Pozor! Stiskněte odvzdušňovací knoflík teprve poté, až je vypouštěcí hrdlo dolů ! Nádrž 
se vyprázdní i bez stisknutí knoflíku 
 
 Po vyprázdnění nádobu řádně propláchněte čistou vodou. Vyčistěte i šoupátko vodou. 
Pokud je to potřeba znovu připravte toaletu k použití. Zasuňte fekální nádrž do toalety a 
zavřete servisní dvířka.  

 
 ULOŽENÍ  
 Pro uložení nebo delší trvalé vyřazení z provozu Vašeho Thetford kazetového WC platí různé 
postupy pro S/CS a CW/CWE. Bude-li Vaše Thetford toaleta delší čas mimo provoz, je 
důležité následující návody dodržovat  
S/CS 
Odpojte – uzavřete nejprve vodní systém. Stiskněte oplachovací knoflík, dokud nevyčerpáte 
zbytek vody. Vyprázdněte fekální nádrž. Nevkládejte víko zpět na vypouštěcí hrdlo fekální 
nádrže, aby tato mohla vyschnout.  
CW/CWE 
Vyprázdněte nádrž čerstvé vody pomocí oplachovacího knoflíku (C-200 CW) nebo  
stiskněte elektrický oplach (C-200 CWE).Pak vyprázdněte fekální nádrž. Nevkládejte víko 
zpět na vypouštěcí hrdlo fekální nádrže, aby tato mohla vyschnout. Zbytek vody vyprázdníte 
vnější hadicí.  
 
ČIŠTĚNÍ A OBSLUHA  
Čistíme těsnění fekální nádrže. Při častém používání toalety čistíme jednou za měsíc.  
  
Doporučujeme použití originálních Thetford  čistících prostředků 

 
Pozor! Nepoužíváte žádné  domácí prostředky (chlor, rozpouštědla nebo jiné 
silné čisticí prostředek). Tyto prostředky mohou trvale poškodit konstrukci a 
zařízení toalety. 
 
 
Pro čistění Vaše toalety:  



 rozprašte lehce toaletu s Thetford Kunststoff Reiniger (obj. č. Frankana 450/104) 
 pak mísu omyjte vodou a utřete do sucha. 

  
Tip! K mimořádně pěkné lesklé toaletě použijte trochu tohoto prostředku na suchém hadříku 
Osušte nakonec důkladně těsnění a šoupátko.po ošetření 
 
 
 
 
 

 
 Těsnění ošetřete přípravkem Thetford Pflegemittel für Dichtungen 450/106 . 
Vetřete jej s jemným hadrem nebo toaletním papírem a přezkoušejte lehkost posunu 
šoupátka.  
 
  
Pozor! Nepoužívejte nikdy vazelínu nebo další rostlinný olej. Ty můžou poškodit 
vaši toaletu. 
Tuto údržbu je vhodné provádět i při delším odstavení WC. 
  
Upozornění: těsnicí kroužek šoupátka je složkou  toalety, která podléhá opotřebení. 

V závislosti od rozsahu a způsob použití je třeba snížený, nebo jinak poškozený kroužek 
vyměnit. 
  
UŽÍVÁNÍ V ZIMĚ  
V zimním provozu se může toaleta použít, jen je li okolí vyhříváno. Teoreticky lze použít 
nemrznoucí chemikálie, ale jejich používání se nedoporučuje s ohledem na životní prostředí 
 
  
UŽÍVÁNÍ V TEPLÉM POČASÍ A ROZDÍLNÝCH VÝŠKÁCH  
 
Rozdíly výšek během  jízdy nebo teplotní výkyvy nepředstavují žádný problém, pokud je 
fekální nádrž do toalety zasunuta. Automatické odvzdušnění ustojí přetlak na nádrži na výšku 
vnějšího tlaku. U vyšších teplot nebo delší době uložení fekálií může být přidáno více 
rozkladové chemikálie.  
 
THETFORD ZÁRUKA  
Thetford B.V. poskytuje uživatelům jeho produktů záruku tři roky. Záruka se nevztahuje na 
opotřebení kluzných částí šoupat, na chybné použití v rozporu s návodem, při použití 
nedoporučených chemikáliích. Záruka se uplatňuje u prodejce, nebo v servisních střediscích 
Thetford 
 
  
Zajímá li vás více informací, navštivte internetové stránky  www.thetford-europe.com. Zde 
najdete mezi jiným často kladené otázky, problémy a řešení, návody na opravu, seznamy s 
Thetford-obchodníky ve Vaší okolí.  
 
 
Doporučujeme z našeho katalogu k pohodlnému a bezpečnému používání: 
 Rozkladové chemie Aqua Kem Sachets 301/203 nebo Aqua Kem Blue 301/200 



 Originální toaletní papír rozložitelný v těchto chemických přípravcích 301/050 
 Dodatečné odvětrání 301/172 nebo SOG (http://www.sog-dahmann.de) 
 Náhradní fekální nádobu, pokud navštěvujete místa, kde ji není vždy možné servisovat 
 Náhradní kroužek šoupěte 301/404 
 Náhradní ventil automatického odvzdušnění 301/069 
 Čistič 450/104 
 Mazací přípravek 450/106 

 

 
 
 



 
 
 



 
 



 
 


