
ROYAL OG ELIT
FORBRENNINGSTOALETTER

Gratulerer med det nye forbrenningstoalettet ditt.
Du er nå eier av et produkt, som er veldig enkelt å vedlikeholde, 

bra for miljøet og selvfølgelig 100% trygt å bruke.
Du kan glede deg over dette produktet i lang tid fremover.

ROYAL og ELIT forbrenningstoalett er designet med tanke på mennesker og miljø. 
Hos EASYTOILET synes vi ikke at personlig komfort skal begrenses av tilgang til vann og kloakk. Og 
heller ikke av om det er mange mennesker som bruker toalettet. Derfor har vi tatt teknologien bak 
forbrenningsovner til oss og tatt den ett trinn videre. Med 2 varmeelementer og markedets mest 
energieffektive vifte, er ROYAL og ELIT forbrenningstoaletter mere skånsomme mot miljøet og 
lommeboka, enn alle andre merker som finns på markedet og har betydelig større kapasitet.
ROYAL og ELIT Forbrenningstoaletter, fungerer perfekt både for den lille og den store familien, selv når
det er mange gode venner på besøk.
Denne brukermanual inneholder all den informasjonen du trenger for å bruke ditt nye ROYAL og ELIT 
forbrenningstoalett korrekt!

Fordelene ved ROYAL og ELIT Forbrenningstoaletter

• Enkel å bruke
• Sikker for barn
• Lavt energiforbruk
• Effektiv
• Luktfri
• Antibakteriell sete
• 2 varmeelementer
• Minimal innvirkning på inneklimaet med et lukket luftanlegg.
• Kan brukes av opptil 14 personer per dag
• 2 års garanti.
• Askeskuffe på 9 liter 

Slik bruker du ROYAL og ELIT forbrenningstoaletter
• Slå på alle tre strømbryterne. 
   De er plasert på venstre side av toalettet. 
   Den røde bryteren/ lampen, viser at det er strøm på systemet. 
   De 2 hvite bryterne, er dem som slår på de 2 varmeelementerne. 
   Den røde og de 2 hvite bryterne skal trykkes inn øverst på bryterne der det står 1. 
   Når de 2 hvite står på 0 er begge varmeelementer slått av.
   Den røde bryteren/lampen vil fortsette å lyse uanset om den er slått på eller av, også selvom du slår  
   av de to hvite bryterne.

• Åpne toalettlokket og legg i en engangs toalettpose i doskålen. (Det skal brukes en ny pose for hvert
   toalettbesøk). Når posen er på plass, er toalettet klar til bruk. Du kan med fordel starte forbrenningen
   før du setter deg, slik at posen "suges" litt bedre på plass.

• Gjør jobben din

• Når du er ferdig, trykker du ”spylerspaken” med den svarte knotten helt i bunn. Nå åpner
   stållukene i doskålen og posen med toalettavfall faller ned i forbrenningskammeret. Tryk på
   ”spylerspaken” igjen og se etter at hele posen har kommet ned i brennkammeret.  

• Innstill tidsurtet til de antall minutter du ønsker. Nå starter forbrenningen. Som det første koker all
   væske bort, etterpå forbrennes resten av avfallet som blir til steril aske.

• Den anbefalte forbrenningstiden er 55 minutter for stort avfall, men hvis det kun er veske, holder det
   med 35 minutter eller mindre. Hvis det finns litt væske igjen på slutten av en forbrenning, kan man
   velge å ikke øke forbrenningstiden, men istedet bare la det ligge til neste besøk. Ved neste besøk vil 
   det koke bort og eventuelle papirrester forbrenner sammen med det nye avfallet 
   Etter ca. 100 toalettbesøk, finns det aske i askeskuffen som svarer til det som kan være i en stor
   kaffekopp. 



• Du kan uten problemer bruke toalettet samtidig med at forbrenningen pågår fra forrige besøk. 
   Øk tidsuret med ca. 20 minutter forbrenningstid pr ekstra besøk. Etter fire besøk må toalettet kjøles
   ned.
   Du vet at toalettet er avkjølt når viften stopper.

• Hvis du har et av vore forbrenningstoaletter med det røde MAX merket, (Ved tidsuret) er det helt i
   orden å vri tidsuret forbi det røde MAX merket, hvis en av varmeelementerne har gått i stykker og
   ikke fungerer. Da må forbrenningstiden ca. fordobles, mens du venter på å få et nyt varmeeelement
   montert. 
   Viktig informasjon: MAX-merket skal ikke tolkes som et forbud mot å vri tidsuret forbi denne  
   posisjonen. Når flere mennesker bruker toalettet mens en forbrenning står på, må forbrenningstiden
   økes med ca. 20 minutter på tidsuret, og da er det greit å skru tidsuret forbi det røde MAX merket.
   Hvis ikke det lægges til ekstra tid på tidsuret, vil forbrenningen bli ufullstendig.

Tips! 
Du kan finne ut hvor lang tid forbrenningen tar for dine personlige toalettbesøk. 

Prøv å stille tidsuret til forskjellige tider og sjekk om toalettavfallet er brent. 
Mest sannsynlig vil du kunne klare dig med mindre forbrenningstid og spare mere strøm og dermed

penger.

Installasjon
Du skal borre 2 hull i veggen til rørene for innsugning og utluftning.

Det nederste hullet på baksiden av toalettet er til innsugningsrøret.
Fra midten av dette hullet og ned til gulvet er det 16,5 cm.

Det øverste hullet på baksiden av toalettet er til utluftningsrøret.
Fra midten av hullet og ned til gulvet er det 39,5 cm.

Bor et hull med et 111 mm. hullbor
Det må bores et 8 mm hull i bunnen av det 90 graders vinkelrør der røret er nærmest toalettet. 

MERK: Ikke sett på filter ved innsugnings og utluftnings rørene
VIGTIGT

 Utluftningsrøret får max ha 1 meter horisontalt rør
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Hvor nære veggen kan toalettet stå?
• Hvis utluftningsrøret skal gå opp langs innsiden av veggen, kreves det 18 cm. plass mellom       
  vegg og toalett.
• Hvis utluftningsrøret istedet går opp langs utsiden av veggen, kreves det kun 5 mm.
   plass mellom vegg og toalett.

Hvad trenger jeg av materialer?
110 mm. grå dreneringsrør:
Du trenger maks. 4 stykker 45 graders rørvinkler eller 2 stk. 90 graders rørvinkler
Rakt rør uten bøjninger, maks 10 meter. Hvis du bruker alle rørvinkler får du maks. bruge 6,5 meter rakt
rør. (HUSK: Utluftningsrøret får max ha 1 meter horisontalt rør)
Veggbeslag
Gummi membran hvis du lager et hull i taket

Hva trenger jeg av verktøy?
Elektrist drill
Hullsag 111 mm, for boring av hull til ventilasjons rør.
Langt styringsbor til å lage styringshull igjennom veggen med
Sag og kniv
Tommestok
Snekkerblyant
Fil eller rasp
Vaterpass
Skrujern
Meisel og hammer

Den store hvite plastsskive / tetning rundt innsugningsrøret
Gjeller ikke Eco Royal som har helautomatisk luftspjell

Dette er siste installasjonstrinnet

Før du skyver toalettet på plass, må du ta bort beskyttelsen på den tosidige teipen.
Trekk plastskiven utover innsugningrøret med teipen vendt bort fra veggen.
Skyv toalettet på plass og sjekk at både insugnings og utluftningsrørene står i rett posisjon på toalettet.
Nå trykker du på plass den hvite plastskiven, slik at den teipes fast på baksiden av toalettet. 
Se bilde.



Royal / Elit
Skorsteinshatten

Monteres som vist på bildet.
Monter skorsteinshatten så høyt som mulig på utluftningsrøret.

Hvis ikke skorsteinshatten monteres som vist på bildet, blir toalettet for varmt.
Ingen netting må brukes på skorsteinstoppen

Ikke på innsugningsrøret heller.

Feilsøking

Ventilasjonen starter ikke 
Sjekk ut at det er strøm på forbrenningstoalettet. 

Feilbryter slår av
Slå av det ene varmeelement og prøv igjen.
Hvis feilbryteren slår av igjen, slå da på varmeelementet du nettopp har slått av, og slå av det andre 
varmeelement og prøv igjen.

Hvis ikke det hjelper, kan årsaken være fuktighet ved varmeelementet. Dette kan i mange tilfeller  
ordnes ved å prøve å kjøre en forbrenning med det varmeelement som fungerer i 30 minutter med et 
tomt forbrenningskammer.
Når forbrenningskammeret er avkjølt (viften stopper når det er avkjølt), prøv da å slå på 
varmeelementet som ikke fungerte, og se om fejlbryteren slår av igjen.
Hvis den gjør det, må det defekte varmeelement  byttes ut.
Inntil du mottar det nye varmeelement, kan du fortsatt bruke forbrenningstoalettet med bare et 
varmeelement.

Når du forbrenner med bare et varmeelement, må du ca. doble forbrenningstiden.



Det blir ikke varmt.
Sjekk utt om overopphetingssikringen har blitt utløst.
Den sitter på baksiden av toalettet, bak en liten hvit plastskive til højre for det øverste hullet.
Ta bort plastskiven.
Trykk på knappen som sitter på innsiden. 
På denne måten slår du overopphetingssikringen av.
Den klikker hvis den har vært utløst.
Hvis den utløses igjen, må du sjekke at det ikke sitter noe i innsugnings og utluftningsrørene som 
stopper for lufstrømmen. Sjekk ut at det ikke sitter papiravfall rundt det rektangulære hullet på toppen 
av forbrenningskammeret.
Hvis posen ikke faller ordentlig ned, kan noe av papiret sitte fast der og forårsake overoppheting.

Viften kjører ikke etter at forbrenningen er fullført
Viften skal kjøre ca. 35 minutter etter at tidsuret har nådd null.
Nå må du starte tidsuret på 35 minutter med de to hvite bryterne slått av. 

Kontakt oss for reperasjon  Ring: 97 34 39 29


