
 

 

Brugervejledning til WC-Flex toiletvognen. 
 
Vognen er vedligeholdelsesfri og skal kun have normal rengøring; men selvfølgelig slides dæk og 
hjullejer, der lige som kørelys skal efterses jævnligt. 
Stikket for tilslutning af kørelys til bilen, kan sprayes med rustløsner, f.eks. WD40. 
 
Støttebenet skal løftes til højeste position, ved at løsne/spænde tilhørende klembøjle, under kørsel. 
 
Dæktrykket skal være 30psi. 
 
Strøm tilsluttes via 230V/16A CEE-indtaget øverst på siden, til højre for døren, kun i oprejst  
position. Tilslutningskablet skal være fjernet under kørsel. 
Lyset tændes på afbryderen til højre lige indenfor døren og elradiatoren ved døren styres via 
termostaten på elradiatoren. 
 
Vand påfyldes tanken (65ltr.), med alm. vandslange, ved at skrue dækslet af det 2” rør, udvendigt 
til venstre over døren, enten i oprejst - eller køreposition. Nederste blå kuglehane skal være lukket. 
Den ¾” gevindtilslutning på bag-/undersiden af vognen, er til tømning af vandtanken/-anlægget 
eller fast vandtilslutning.  
 
Ved brug af vandtanken skal nederste blå kuglehane være lukket og øverste blå kuglehane være 
åben. Inden kørsel skal øverste blå kuglehane lukkes, nederste blå kuglehane åbnes, toilettet - og 
vandhanen aktiveres. Eventuel vand i vandlåsen under vasken løber ud af udluftningsrøret fra 
kloaktanken, der er placeret udvendig på bag-/undersiden af vognen. 
 
Ved tilslutning til fast vandforsyning, skal øverste blå kuglehane være lukket og det er meget 
vigtigt! Vandværkstryk kan ødelægge tanken hvis kontraventilen skulle være defekt. Nederste blå 
kuglehane skal være åben. 
 
For frostsikring skal tankene tømmes, - alle kuglehaner åbnes, - vandhanen og toilettet aktiveres 
indtil der ikke rinder mere vand og messingproppen nederst på toiletventilen/-pedalen skal løsnes, 
så ventilen tømmes for vand. 
 
Afløbstanken (175ltr.) tømmes ved at åbne den sorte 3” skydeventil på bag-/undersiden af vognen, 
enten i oprejst – eller køreposition. Hvis tanken tømmes med slamsuger skal vognen være oprejst 
og den medfølgende slangekobling monteret med ca. ½mtr. slange, puttes ind i slamsugerens slange 
og toilettets ventil/pedal holdes åben imedens der suges. Slamsugeren må ikke kobles fast til tanken. 
 
Vognen kan tilsluttes fast kloakinstallation; men man skal være opmærksom på at toilettet kun skyl-
ler med ca. ½ltr. vand og derfor kræver noget fald på rørerne/slangerne væk fra vognen. Eventuelt 
skal der med intervaller efterskylles godt med spuleslange. 
 
Døren låses indvendig på den runde drejeknap imedens håndtaget løftes og kan udvendigt låses med 
nøgle, ligeledes imedens man løfter håndtaget. 
 
Selv om vognen ikke benyttes, skal den parkeres i oprejst position. PAS PÅ! Hvis der ligger vand 
på taget, når vognen vippes ned, husk at vippe langsomt ned og stå til siden! 
 
De nævnte blå kuglehaner er placeret indvendig i vognen. De er lukkede når håndtagene vender på 
tværs af rørene/hanerne og åbne når håndtagene vender med rørene/hanerne. 
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