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Siirrettävä WC 20 litran säiliöllä 
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1. Tuotteen esittely 
Ennen kannettavan WC:n käyttöä, ota huomioon tämän tuotteen 
seuraavat ominaisuudet, rakenne ja osat oikeaa käyttöä varten. 
(a) Kannettavan WC:n ominaisuudet 

v Tiivis polyetyleenirakenne 
v Täysin muista järjestelmistä riippumaton 
v Ei vaadi ulkoisia kytkentöjä 
v Varmat kiinnikkeet ja salvat 
v Kaikki osat ovat käyttäjälle helpot vaihtaa 
v 20 litran tilavuus/jätesäiliö 
v Helppo kantaa, helppo puhdistaa 
v Mahtuu useimpiin paikkoihin 435 mm x 355 mm x 420 mm  

 
 (b) Kannettavan WC:n rakenne 

v Täysikasvuisen kokoinen istuin ja kansi ovat tukevat, paksu 
seinärakenne, tarpeeksi vahva päällä seisomiseen. 

v Huuhtelu aina puhtaalla vedellä, yhtään vettä ei kierrätetä. 
v Täysin muista järjestelmistä riippumaton. 
v Makean veden määrä mahdollistaa jopa 50 huuhtelua. 
v Laadukas mattaviimeistely kätkee naarmuja, puhdistaminen 

kuuraamalla ilman vaurioita. 
v Kaksinkertaisesti tiivistetty poistoventtiili suojaa vuodolta ja 

hajuilta. 
v Vahvarakenteiset, korroosionkestävät sivusalvat lukitsevat 

säiliöt yhteen. 
v 20 litran irrotettava jätesäiliö on helppo tiivistää. 
v Molemmat säiliöt ovat yhtä rakennetta, ei saumoja.  
v Jätteen tyhjentäminen helppoa, työkaluja ei tarvita. 

 

 
 
 Nro KUVAUS 

 

1 istuimen kansi 
2 istuin 
3 saranatappi 
4 paljepumppukokonaisuus 
5 makeavesisäiliön korkki 
6 makeavesisäiliökokonaisuus 
7 salpakokonaisuus 
8 sulkuaukon tiiviste C 
9 luistiventtiilikokonaisuus 

10 sulkuaukon tiiviste D 
11 jätesäiliön korkki 
12 jätesäiliö 

 
2. Käyttö ja käsittely 
 
Erityinen PULL käyttö ja käsittely saattaa erota riippuen 
sovelluksesta ja käyttäjän mieltymyksestä. Kysymysten syntyessä ota 
yhteys ostopaikan asiakaspalveluosastoon. Suosittelemme seuraavaa 
käyttötapaa koska se on tehokkain. 
 
(a) Käsittely 
v Avaa makeavesisäiliön korkki, täytä säiliö makealla vedellä aivan 

täyttöaukon suuhun asti ja sitten sulje korkki 
v Vedä luistiventtiili ulos ennen käyttöä 
v Paina paljepumppua kerran tai useamman kerran maljan 

huuhtelemiseksi tarvittaessa pyyhkimisen jälkeen (ks. alla oleva 
kuva) 

v Sulje luistiventtiili työntämällä kokonaan sisään seuraavaa 
käyttöä varten 

 
 

 



 
 

 
(b) Jätesäiliön tyhjentäminen 

 
v Jätesäiliön tilavuus on 20 litraa, ja se tulisi tyhjentää kun sisältö 

ulottuu noin 2 cm:n päähän luistiventtiilistä 
v Varmistu, että luisti on työnnetty täysin sisään ennen jätesäiliön 

irrottamista ja sitten avaa salvat molemmilta puolilta, kannattele 
makeavesisäiliötä molemmin käsin ja nosta se pois jätesäiliön 
päältä. Älä liikuta luistiventtiiliä (figure 8 yllä). 

v Kanna jätesäiliö kiinteään tyhjennyssuppiloon 
v Korkkia irrotettaessa, varmistu, että jätesäiliö on pystyasennossa 

(figure 9 yllä). 
v Ilmanpaine ja lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa 

paineenmuodostusta jätesäiliössä. Varovaisuutta tulisi noudattaa 
kun ensin avataan luistiventtiili tai jätesäiliön korkki (ennen 
jätesäiliön avaamista tyhjennystä varten, on parempi, että asetat 
jätesäiliön vaakasuoraan asentoon, avaat luistiventtiilin säiliön 
paineen poistamiseksi ja sitten suljet sen). 

v Loiskumisen estämiseksi, kaada sisältö hitaasti kiinteään 
tyhjennyssuppiloon 

v Lisää makea vesi, kiinnitä korkki ja huuhtele säiliö 
v Avaa korkki ja kaada huuhteluvesi kiinteään tyhjennyssuppiloon 
 

 
(c) Kannettavan WC:n kokoaminen 
 

v Laita jätesäiliö vaakasuoraan asentoon ja varmistu, että 
tiivisteaukko on oikeassa asennossa, kannattele 
makeavesisäiliötä molemmin käsin, käännä salvat ulospäin ja 
aseta vesiaukko jätevesisäiliön luistiventtiilin keskelle, 
varmistuen hyvästä tiivistyksestä. 

v Lukitse ensin jätesäiliön uran salvat ja sitten työnnä 
jätesäiliön rungosta, painaen sisäänpäin lukitusasentoon. 

v Avaa makeavesisäiliön korkki ja lisää makeavesi täyttöaukon 
suuhun asti ja sitten sulje korkki. 

3. Varovaisuus ja turvallisuus 
(a) Käsittele aina varovasti 
(b) Vältä suoraa auringonvaloa 
(c) Vältä korkeita lämpötiloja 
(d) Ennen käyttöä varmista, että makeavesisäiliössä on riittävästi 

vettä 
(e) Käytön aikana älä nojaa avoimeen istuimen kanteen vammojen 

välttämiseksi 
(f) Älä naarmuta laitteen runkoa terävällä esineellä 
(g) Puhdista jätesäiliö säännöllisesti, jätesäiliö täytyy puhdistaa kun 

yhtään vettä ei saa painettua ulos makeavesisäiliöstä 
(h) Kaikenmerkkiset säiliön hajunpoistoaineet kelpaavat 

käytettäväksi 
 
4. Huolto 
 
(a) Voitele luistiventtiili säännöllisesti voiteluaineella 
(b) Luisti voidaan ehkä irrottaa puhdistusta tai tarkastusta varten 

vain vastapäivään kiertämällä 
(c) Puhdista laitteen ulkopinta miedolla, ilman hankausaineita 

olevalla puhdistusaineella 
(d) Tarkista laitteisto säännöllisesti. 
 

Paljepumppu 

Luistiventtiili 

Kantokahva Korkki 



 
 
5. Varastointi 
 
Tätä tuotetta voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina talvi mukaan 
lukien. Jos laite on varastoitava, niin aina: 
 
(a) Tyhjennä makeavesisäiliö ja jätesäiliö 
(b) Varmistu, että kaikki vesi on poistettu paljepumpusta painamalla 
pumppua muutaman kerran kunnes yhtään vettä ei tule maljaan 
(c) Varastoi hämärään tilaan, vältä varastointia suoraan 
auringonvaloon ja kuumaan paikkaan 
 
Ota huomioon, että makeavesisäiliöön jäänyt pieni vesimäärä ei ole 
haitallista varastoinnin aikana. 
 
 

Valmistaja: 
Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, Kangasala, Finland 
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Portatiivne 20 liitrise paagiga WC 
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1. Toote tutvustus 
Enne portatiivse WC kasutusele võttu tutvuge õige kasutamise huvides 
antud toote omaduste, ehituse ja osadega. 
(a) Portatiivse WC omadused 

v tihedast polüetüleenist karkass 
v teistest seadmetest täiesti sõltumatu 
v ei vaja välisühendusi 
v turvalised kinnitused ja liitekohad 
v kõik osad on kasutaja poolt lihtsasti vahetatavad 
v 20 l mahutavusega jäätmepaak 
v lihtne kanda, lihtne puhastada 
v mahub enamasti 435 mm × 355 mm × 420 mm mõõtmetega 

ruumidesse  
 
 (b) Portatiivse WC ehitus 

v Täiskasvanute suuruses iste ja kaas on tugevad ja paksud, 
piisavalt tugevad peal seismiseks. 

v Loputada alati puhta veega, vett ei taaskasutata. 
v Teistest seadmetest täiesti sõltumatu. 
v Magevee kogusest piisab kuni 50 loputuseks. 
v Kena matt viimistlus peidab kriimustusi, küürimine ei tekita 

kahjustusi. 
v Kahekordse tihendusega äravooluklapp kaitseb lekete ja lõhna 

eest. 
v Paake hoiavad koos tugevad korrosioonikindlad külgliitmikud. 
v 20-liitrist eemaldatavat jäätmepaaki on lihtne kinnitada. 
v Mõlemad paagid on ühesuguse ehitusega, ilma vuukideta.  
v Paaki on lihtne tühjendada, tööriistu pole vaja. 

 

 
 
 Nr JOONIS 

 

1 Potikaas 
2 Pott 
3 Kaane hing 
4 Lõõtspump 
5 Mageveepaagi kork 
6 Mageveepaak 
7 Sulgur 
8 Tihend C 
9 Siiberklapp 

10 Tihend D 
11 Jäätmepaagi kork 
12 Jäätmepaak 

 
2. Kasutamine ja käitlemine 
 
PULL kasutamine ja käitlemine võib erineda lähtuvalt 
rakenduskohast ja kasutaja eelistustest. Küsimuste korral võtke 
ühendust müügikoha klienditeenindusega. Soovitame järgmist 
kasutusviisi, kuna see on kõige tõhusam. 
 
(a) Käitlemine 
v Avage mageveepaagi kork, täitke paak mageveega kuni 

suudmeni ning sulgege kork. 
v Tõmmake siiberklapp enne kasutamist välja. 
v Vajutage lõõtspumpa üks või mitu korda, sõltuvalt poti 

loputamise vajadusest (vt allolevat joonist). 
v Sulgege siiberklapp, lükates selle järgmise kasutuse ootel 

lõpuni sisse. 
 
 

 



 
 
 

 
(b) Jäätmepaagi tühjendamine 

 
v Jäätmepaagi mahutavus on 20 liitrit ning paaki tuleb tühjendada, 

kui sisu ulatub u 2 cm kaugusele siiberklapist. 
v Veenduge, et siiber on enne jäätmepaagi eemaldamist täielikult 

sisse lükatud, seejärel avage mõlemalt küljelt kinnitused, võtke 
mageveepaagist mõlema käega kinni ja tõstke see jäätmepaagi 
pealt ära. Ärge liigutage siiberklappi (joonis 8 üleval). 

v Viige jäätmepaak õhutiheda tühjenduskoha juurde. 
v Korki eemaldades veenduge, et jäätmepaak on püstiasendis 

(joonis 9 üleval). 
v Õhurõhk ja temperatuurimuutused võivad jäätmepaagis survet 

tekitada. Olge ettevaatlik, kui te siiberklapi või jäätmepaagi korgi 
avate (enne jäätmepaagi avamist selle tühjendamiseks on parem, 
kui asetate paagi rõhtsasse asendisse, avate siiberklapi, et survet 
välja lasta ja panete selle siis uuesti kinni). 

v Väljaloksumise vältimiseks valage paagi sisu aeglaselt 
tühjenduskohta. 

v Lisage magevett, pange kork peale ja loputage sisemust. 
v Avage kork ja valage loputusvesi tühjenduskohta. 
 

 
(c) Portatiivse WC kokkupanek 
 

v Asetage jäätmepaak rõhtsasse asendisse ja veenduge, et 
tihendava on õiges asendis. Võtke mageveepaagist mõlema 
käega kinni, keerake kandesangad ülespoole ning asetage 
veeauk jäätmepaagi siiberklapi keskele, veendudes, et see 
istub õigesti. 

v Lukustage esmalt jäätmepaagi soone kinnitused ja vajutage 
seejärel jäätmepaak sissepoole lukustusasendisse. 

v Avage mageveepaagi kork ja valage see suudmeni vett täis, 
seejärel pange kork peale tagasi. 

 
3. Ettevaatus ja turvalisus 
(i) Käidelge tualetti alati ettevaatlikult. 
(j) Kaitske seda otsese päikesevalguse eest. 
(k) Hoiduge kõrgetest temperatuuridest. 
(l) Enne kasutamist veenduge, et mageveepaagis on piisavalt vett. 
(m) Kasutamise ajal ärge toetuge avatud potikaane vastu, et 

kahjustusi vältida. 
(n) Ärge kriipige seadme korpust teravate esemetega. 
(o) Puhastage jäätmepaaki regulaarselt. Puhastamine on nõutav, kui 

mageveepaagist ei saa vett välja lasta. 
(p) Kasutada võib kõikvõimalikke paaki asetamiseks mõeldud 

lõhnaeemaldusvahendeid. 
 
4. Hooldus 
 
(e) Määrige siiberklappi regulaarselt määrdeainega. 
(f) Siibri võib puhastamiseks või kontrollimiseks eemaldada seda 

vastupäeva keerates. 
(g) Puhastage seadme välispinda õrnatoimelise, mitteabrasiivse 

puhastusainega. 
(h) Kontrollige seadmestikku regulaarselt. 
 

Lõõtspump 

Siiberklapp 

Kandesang Kork 



 
 
5. Säilitamine 
 
Seda toodet võib kasutada igal aastaajal, sh talvel. Kui seade tuleb 
panna hoiule, siis toimige järgmiselt: 
 
(a) Tühjendage mageveepaak ja jäätmepaak. 
(b) Veenduge, et lõõtspumpa ei jää vett; selleks vajutage pumpa mitu 
korda, kuni potti ei tule enam vett. 
(c) Hoiustage seadet hämaras ruumis, kaitstuna otsese 
päikesevalguse ja kuumuse eest. 
 
Mageveepaaki jäänud väike kogus vett ei ole hoiustamisel ohtlik. 
 
 

Tootja: 
Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, Kangasala, Finland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


