
NL Gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden de uitvoeringen C-402C, 
C-402X en C-403L van het Thetford Cassette toilet behandeld. Deze 
uitvoeringen verschillen op enige punten in gebruik. Let u erop dat u
die instructies opvolgt, die van  toepassing zijn op uw toilet.

De onderdelen en functies, waarnaar met letters wordt verwezen, zijn
achterin deze gebruiksaanwijzing door middel van een uitklappagina in
kaart gebracht.

De te verrichten handelingen, waarnaar met cijfers wordt verwezen,
staan voorin deze gebruiksaanwijzing op een uitklappagina uitgebeeld.  

ONDERDELEN EN FUNCTIES 
C-402C EN C-402X
a. Hendel; opent en sluit de afsluitschuif.
b. Spoeldrukknop; bij indrukken spoelt er water in de pot door middel

van een elektrische pomp.
c. Niveauindicator display; bij volle afvaltank gaat het rode ledje op

het display branden (C-402C en C-402X). Door kortstondig de
spoeldrukknop in te drukken, toont het display het niveau in de
afvaltank en het niveau in de watertank (C-402X). 

d. Afneembare bril en deksel.
e. Afdekplaten.
f. Opbergruimte voor toiletvloeistoffen (alleen bij hoog model).
g. Beveiligingsklem; houdt de afvaltank op zijn plaats.
h. Watervultrechter; voor gemakkelijk vullen van de watertank.
i. Afdekplaat; garandeert een optimale hygiëne. Opent wanneer de

afvaltank in het toilet geschoven wordt en sluit wanneer de 
afvaltank eruit genomen wordt.

j. Uitneembaar mechanisme.
k. Afsluitschuifopener.
l. Afsluitschuif / afsluitrubber.
m. Beluchtingsknop; voor legen zonder spatten.
n. Bovenhandvat.
o. Automatische ontluchting; ontlucht de afvaltank wanneer deze in

het Cassette toilet geschoven is. Voorkomt overdruk in de 
afvaltank.

p. Uitschuifbare handgreep; voor het eenvoudig transporteren van de
afvaltank.

q. Wielen.
r. Draaibare schenktuit; zorgt ervoor dat de afvaltank gemakkelijk en

hygiënisch geleegd kan worden.
s. Watervulverlenging.
t. Toegangsdeur tot afvaltank en watervultrechter; aan de buitenzijde

van het voertuig te vergrendelen.

ONDERDELEN EN FUNCTIES C-403L
a. Hendel; opent en sluit de afsluitschuif.
b. Spoeldrukknop; bij indrukken spoelt er water in de pot door middel

van de centrale elektrische pomp in het voertuig.
c. Niveauindicator display; bij volle afvaltank gaat het rode ledje op

het display branden. Door kortstondig de spoelknop in te drukken,
toont het display het niveau in de afvaltank.

d. Afneembare bril en deksel.
e. Afdekplaten.
f. Opbergruimte voor toiletvloeistoffen (alleen bij hoog model).
g. Beveiligingsklem; houdt de afvaltank op zijn plaats.
h. Afdekplaat; garandeert een optimale hygiëne. Opent wanneer de

afvaltank in het toilet geschoven wordt.
i. Uitneembaar mechanisme.
j. Afsluitschuifopener.
k. Afsluitschuif / afsluitrubber.
l. Beluchtingsknop; voor legen zonder spatten.
m. Automatische ontluchting; ontlucht de afvaltank wanneer deze in

het Cassette toilet geschoven is. Voorkomt overdruk in de afval-
tank.

n. Bovenhandvat; voor gemakkelijk legen.
o. Uitschuifbare handgreep; voor het eenvoudig transporteren van de

afvaltank.
p. Wielen.
q. Draaibare schenktuit; zorgt ervoor dat de afvaltank gemakkelijk en

hygiënisch geleegd kan worden.
r. Toegangsdeur tot afvaltank; aan de buitenzijde van het voertuig te

vergrendelen.

INLEIDING
Met het Thetford Cassette toilet heeft u een kwaliteitsproduct in 
handen. Door het functionele ontwerp worden moderne vormgeving en
gebruiksgemak gecombineerd en vormt het toilet een geïntegreerd
onderdeel van de badkamer van uw caravan of camper. Het Cassette
toilet is vervaardigd van hoogwaardige kwaliteit kunststof. Dit maakt
het tot een duurzaam, gebruiks- en onderhoudvriendelijk toilet. 

Het toilet bestaat uit twee delen: een permanent gemonteerd gedeelte
en een van buiten toegankelijke, uitneembare afvaltank. De uitneembare
afvaltank bevindt zich onder de toiletpot en kan via een deurtje aan de
buitenkant van caravan of camper worden uitgenomen. 

Het Thetford Cassette toilet is de oplossing voor het sanitaire probleem
in uw caravan of camper!

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
C-402C, C-402X EN C-403L
1. Open de toegangsdeur aan de buitenzijde van uw caravan of 

camper.

C-402C EN C-402X
2. Draai de schenktuit van de afvaltank 90 graden en verwijder de

watervulverlenging (de watervulverlenging zit bevestigd onder het
handvat bij de schenktuit).

3. Draai de watervultrechter naar buiten, verwijder de dop en plaats
de watervulverlenging op de watervultrechter. Voeg de aangegeven
hoeveelheid Thetford spoelvloeistof voor de spoelwatertank toe. Dit
zorgt voor een betere en schonere spoeling en houdt het water van
de spoelwatertank fris. Vul hierna de spoelwatertank met schoon
water. 

4. Vul de spoelwatertank met schoon water. Let op: houd het waterni-
veau onder de bovenkant van de watervultrechter. 

5. Verwijder de watevulverlenging en plaats deze terug op de origine-
le plaats op de afvaltank. 

Let op: afhankelijk van de ruimte tussen de deur en de afvaltank,
kan de watervulverlenging ook middels een haakje aan de binnen-
kant van de deur bevestigd zijn. Schroef de dop terug op de water-
vultrechter en draai deze naar binnen tegen de zijkant van de
spoelwatertank aan. 
Opmerking: Er blijft 150 ml water in de watervultrechter staan als
de watertank leeg is. 

C-402C, C-402X EN C-403L
6. Verwijder de afvaltank door de beveiligingsklem naar boven te 

trekken.
7. Trek de afvaltank naar buiten tot tegen de aanslag. Kantel hem

enigszins en neem de tank geheel uit.
8. Zet de tank rechtop en draai de schenktuit omhoog.
9. Draai de dop, met aan de binnenzijde de doseerbeker, van de

schenktuit en schenk de aangegeven hoeveelheid toiletvloeistof in
de afvaltank. Hierdoor worden nare geurtjes in de afvaltank voor-
komen en wordt de binnenzijde van de afvaltank schoongehouden.
Voeg vervolgens nog ongeveer 2 liter water toe, zodat de bodem
van de afvaltank geheel bedekt is. Draai hierna de doseerdop terug
op de schenktuit. Draai de schenktuit terug in de oorspronkelijke
stand.
N.B.: De doseerdop van de schenktuit bevindt zich bij aflevering in
dezelfde verpakking als deze gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing! Voeg nooit toiletvloeistof toe via de afsluitschuif of
via de toiletpot.  In de afvaltank wordt de vloeistof meteen met
water vermengd.

10. Schuif de afvaltank weer via het deurtje in zijn originele positie. 
Let op! Duw nooit met kracht de afvaltank naar binnen als het 
niet lukt de tank op zijn plaats te krijgen. Dit kan tot ernstige
beschadigingen leiden.

11. Zorg ervoor dat de afvaltank vergrendeld is met de beveiligings-
klem. Sluit de toegangsdeur en doe deze op slot.

GEBRUIK
C-402C, C-402X EN C-403L
12. Laat wat water in de pot lopen door even op de spoelknop te 

drukken of open de afsluitschuif door de hendel tegen de klok 
in te draaien. U kunt nu gebruik maken van uw Thetford toilet. 

13. Na gebruik opent u de afsluitschuif (indien nog gesloten) door de
hendel tegen de klok in te draaien. U spoelt het toilet door enige
seconden op de spoelknop te drukken. Sluit de afsluitschuif na
gebruik. 
Let op! Laat geen water in de pot staan, als het toilet niet wordt
gebruikt. Dit helpt niet bij het reduceren van stank en kan slechts
leiden tot overstroming.

Belangrijk! Om waterschade aan uw caravan of camper te 
voorkomen is het absoluut noodzakelijk de spoelwatertank te legen
alvorens met het voertuig op reis te gaan. 

Opmerking: Om verstoppingen te voorkomen, raden wij aan om
Thetford’s snel oplossend toiletpapier, Aqua Soft, te gebruiken.
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LEGEN
De afvaltank heeft een inhoud van 19 liter en moet uiterlijk geleegd
worden als het rode lampje van het niveau display brandt. Het 
indicatielampje gaat branden als er in de afvaltank nog een 
restcapaciteit van ongeveer 2 liter is, wat neerkomt op +/- 3 gebruiken.
Aanbevolen is om de afvaltank reeds eerder te legen. 
Let op! Laat de afvaltank niet te vol worden. 

C-402C, C-402X EN C-403L
14. Zorg ervoor dat de afsluitschuif gesloten is. Open de toegangsdeur

aan de buitenzijde van het voertuig. Trek de beveiligingsklem naar
boven en verwijder de afvaltank.

15. Verwijder allereerst de watervulverlenging om te voorkomen dat
deze verloren gaat tijdens het legen van de afvaltank. 

16. Plaats de afvaltank vertikaal (uitschuifbare hendel aan de boven-
zijde, wielen aan de onderzijde). Druk de hendel naar beneden en 
beweeg de hendel van de afvaltank vandaan, zodat deze uit zijn
vergrendeling springt.

17. Trek de hendel naar boven en rijd de afvaltank naar een daarvoor
bestemde toegestane stortplaats.

18. Schuif de hendel terug. Draai de schenktuit omhoog en verwijder
de dop van de schenktuit. Pak met één hand de afvaltank bij het
bovenhandvat en plaats uw andere hand bij de achterhandgreep,
zodat de beluchtingsknop tijdens het legen met de duim bediend
kan worden. Druk, om de tank spatvrij te legen, tijdens het legen
de beluchtingsknop beheerst in. 
Spoel na het legen de tank goed met water. Reinig ook de afsluit-
schuif met water.
Let op! Beluchtingsknop pas indrukken als de schenktuit naar
beneden wijst!  

19. Maak, indien nodig, het toilet weer gereed voor gebruik. Plaats de
watervulverlenging terug op de originele plaats op de afvaltank.
Schuif de afvaltank in het toilet en sluit de toegangsdeur. 

OPSLAG
Voordat u uw Thetford toilet langere tijd niet gaat gebruiken, is het van
belang dat u onderstaande instructies opvolgt. 

C-403L
Tap het centrale watersysteem van uw caravan of camper af. 

C-402C, C-402X EN C-403L
20. Open de afsluitschuif door de hendel op het toilet tegen de klok in

te draaien. Druk nu zo lang op de blauwe knop tot er geen water
meer de pot instroomt. Sluit de afsluitschuif.

C-402C EN C-402X
21. Open het deurtje aan de buitenzijde van de caravan of camper 

en draai de watervultrechter naar buiten. Verwijder de dop en leeg
de watervultrechter door hem een kwart slag tegen de klok in te
draaien.

C-402C, C-402X EN C-403L
22. Verwijder de afvaltank en leeg deze op een daartoe bestemde, 

toegestane stortplaats. Volg de instructies voor schoonmaak en
onderhoud.

23. Plaats de afvaltank terug en open de afsluitschuif door de hendel
op het toilet naar links te bewegen. 

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Het toilet dient regelmatig, afhankelijk van de mate van gebruik, te 
worden gereinigd en onderhouden. Voor reiniging van Thetford toilet-
ten adviseren wij water en Thetford Kunststof Reiniger.
Let op! Gebruik nooit huishoudelijke producten (chloor, oplosmiddelen
of andere krachtige schoonmaakmiddelen). Deze kunnen blijvende
schade veroorzaken aan de afdichtingen en andere onderdelen van het
toilet.

Toilet
- Spuit het toilet in met Thetford Kunststof Reiniger.
- Spoel de pot na met water, neem de rest van het toilet af met een

vochtige doek.
Tip! Voor een extra glanzend toilet droogt u het toilet na reinigen af
met een zachte, droge doek.

- Reinig zitting en deksel. De zitting en deksel kunnen eenvoudig
verwijderd worden. Open zitting en deksel en trek het geheel naar
boven. Plaats na reiniging de zitting en deksel terug door de ronde
pennen boven de gaten te positioneren en de zitting en deksel
omlaag te drukken.

Afvaltank
Wij adviseren de afvaltank 1x per seizoen grondig te reinigen
- Neem het mechanisme uit de afvaltank door deze, zoals aangege-

ven op de afvaltank, tegen de klok in te draaien. Spoel het comple-
te mechanisme af onder de kraan.

- Verwijder het afdekplaatje van de automatische ontluchting door
deze met behulp van een schroevendraaier omhoog te wippen.
Duw met uw ene hand de automatische ontluchting open, terwijl u
met uw andere hand aan de binnenkant van de tank de vlotter van
de automatische ontluchting vastpakt.  Duw de vlotter omhoog,
draai de vlotter een halve slag en neem de vlotter naar onderen uit.
Neem de rubberen afdichting die zich onder de vlotter bevindt uit.
Spoel de vlotter en de rubberen afdichting af onder de kraan.
Plaats de rubberen afdichting en vlotter van de automatische 
ontluchting op dezelfde manier terug.

De rubberen afdichtingen van het toilet (afdichting van de schuif,
afdichting van het mechanisme, afdichting van de automatische 
ontluchting, afdichting van de dop) dienen regelmatig te worden
behandeld met Thetford Siliconenspray. De afdichtingen blijven dan
soepel en in goede vorm. Ook wanneer het toilet voor langere tijd niet
gebruikt wordt, is het belangrijk om de afdichtingen na reiniging te
behandelen met Thetford Siliconenspray.

Let op! Gebruik nooit vaseline of andere plantaardige oliën dan olijfolie.
Deze kunnen lekkage veroorzaken.

N.B. De afdichting van de schuif is een onderdeel van het toilet dat
onderhevig is aan slijtage. Afhankelijk van de mate en wijze van onder-
houd, vermindert na een bepaalde periode de functie en dient de
afdichtring te worden vervangen.

GEBRUIK IN DE WINTER
U kunt uw Thetford Cassette toilet gewoon gebruiken tijdens koud weer
indien het toilet in een verwarmde omgeving staat. Wanneer dit niet het
geval is, bestaat de kans op bevriezing. In dat geval raden wij aan om
het toilet af te tappen door de instructies onder ‘Opslag’ te volgen. 

Het gebruik van antivriesmiddel, zoals bijvoorbeeld
antivriesmiddel welke gebruikt wordt voor de radiator van een
auto wordt niet geadviseerd in verband met milieubelasting. 

THETFORD GARANTIE 
Thetford B.V. biedt de eindgebruikers van haar producten een garantie
van drie jaar. Binnen de garantieperiode zal Thetford, in geval van
defecten, overgaan tot vervanging of herstel van het product. De 
kosten voor vervanging, arbeidsloon voor het vervangen van defecte
onderdelen en/of de kosten van de onderdelen zelf komen in dit geval
voor rekening van Thetford. 
1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie moet de 

gebruiker het product naar een door Thetford erkend Service
Centre brengen. Hier zal de aanspraak worden beoordeeld.

2. Indien voor herstel onderdelen van het product onder garantie
worden vervangen, worden de betreffende onderdelen eigendom
van Thetford. 

3. De geldende consumentenwetgeving wordt door deze garantie-
bepaling onverlet gelaten.

4. Deze garantie geldt niet voor producten die voor commerciële
doeleinden gebruikt worden of zijn.

5. Iedere aanspraak op garantie vervalt in één van de volgende 
gevallen:

- het product onoordeelkundig is gebruikt of de voorschriften in de
handleiding niet zijn opgevolgd;

- het product niet volgens voorschriften is geïnstalleerd;
- er veranderingen aan het product zijn aangebracht;
- het product door een niet door Thetford erkend Service Centre is

gerepareerd;
- het serienummer of de code van het product is gewijzigd;
- schade aan het product is ontstaan door omstandigheden buiten

het normaal gebruik van het product zelf.  

KLANTENSERVICE
Kijk voor meer informatie of vragen over uw toilet op onze website,
www.thetford-europe.com. Hier vindt u onder andere veel gestelde 
vragen, problemen en oplossingen, reparatieinstructies, tips en een lijst
met Thetford dealers bij u in de buurt. Mocht u desondanks nog vragen
of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de afdeling
Customer Service van uw land (zie de adressen achterop deze hand-
leiding). 

AANSPRAKELIJKHEID
Thetford is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade als direct of
indirect gevolg van gebruik van het toilet.

NL

- 14 -

7777_BW  03-10-2005  15:03  Pagina 14



1 2 3 4
MAX

5 6 

Model :

No. :

Code :

Flush water tank contents
Contenu du réservoir de chasse
Volym spoltank
Contenido del depósito de agua de lavado
Indhold skyllevandstank
Inhalt Frischwassertank
Inhoud spoelwatertank
Volume del serbatoio dell'acqua pulita
Capacidade da caixa de descarga de água
Innhold ferskvannstanken
Huuhteluvesisäiliön sisältö
Vsebina kotlička

Waste tank contents
Contenu du réservoir à matières
Volym avfallstank
Contenido del depósito de residuos
Indhold opsamlingstank
Inhalt Abwassertank
Inhoud afvaltank
Volume del serbatoio di scarico
Capacidade do depósito de dejectos
Innhold avfallstanken
Jätesäiliön sisältö
Vsebina posode za fekalije
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-  Please fill in the model, number and code of your toilet above
-  Complétez ci-dessus le modèle, le numéro et le code de votre toilette.
- Fyll här ovan in modell, nummer och kod på din toalett.
-  Indique arriba el modelo, número y código de su inodoro.
- Udfyld ovenfor modellen, nummeret og koden på Deres toilet.
- Tragen Sie hierüber das Modell, die Nummer und den Code Ihrer Toilette ein.
- Vul hierboven het model, nummer en de code van uw toilet in.
- Compilare qui sopra il modello, il numero ed il codice della propria toilette.
- Preencha aqui o modelo, número e código da sanita que adquiriu.
- Fyll inn modell, nummer og koden til ditt toalett ovenfor.
- Kirjoita yllä olevaan tilaan käymäläsi malli, numero ja koodi.
- Prosim vnesite model, številko in kodo Vašega stranišča.

15,0 L 19,3 L
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