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Poslední stránka uživatelské příručky jsou instrukce které můžete
vystřihnout a umístit v místnosti toalety.

OBSAH BALENÍ
Balení Cinderella Ecocat obsahuje:
- Cinderella Classic
- Karton s 500 ks sáčků
- 1 ks ventilační roura, délka 45 cm, Æ 110 mm
- 1 ks T-koleno, Æ 110mm
- 1 ks povětrnostní kryt ( na vrchol odvětrání)
- Návod k použití
-

KONSTRUKCE
Cinderella je vyráběná: vnitřní části z odolné oceli
kyselinám a mísa je vyráběná ze skleněných vláken
vyztuženém plastu. V případě výpadku elektrického
proudu, je spalování zastavené. Zabudovaná baterie
pohání ventilátor a elektromotor v případě nutnosti.
Zdrojem tepla je speciálně vyráběná topná spirála,
která odolává vysokým teplotám. Teplota je
regulovaná senzory řízenými množstvím PCB.
Všechny součásti v toaletě jsou nejvyšší kvality. Každá
toaleta podstupuje rozsáhlé testování předtím, než je
zabalená a dodaná. Cinderella je testovaná a
schválená podle laboratoře SEMKO. Toaleta je také
EMC-testovaná v souladu s aktuálními standardy EU a
je CE-označená.

INSTALLACE / VENTILACE
Potřebný vzduch je vháněný do
prostoru toalety.
Toaleta musí stát na pevné
podlaze, a mezera mezi toaletou
a podlahou nesmí být uzavřená.
Místnost musí být dobře
větraná s ekvivalentem 160
mm čerstvého přívodu
vzduchu. To je dobrý nápad
umístí vtok za toaletou na
podlaze, aby se vyhnulo
ztrátám proudění.
Následujte tyto instrukce:
1. Vytvořte díru pro větrání, buď ven skrz zeď (nejsnadnější) či nahoru skrz střechu.
2. Shromážděte nezbytné části roury. Dobrý nápad je použít malý saponát k tomu,
je potom snadnější spojování rour. Upravte spojovací trubku na vhodnou délku.
Přívod asi 5 cm spojovací trubky do zadní strany toalety a stejný do T - kusu.
Je důležité, že dimenze roury je 110 mm po celou cestu mezi toaletou a
deštnou čepicí, a že to je PP model. Maximální délka vývodu je 3.5 m s jedním
(1) 90° úhlem ( T - dodané s toaletou). Až 4 x 30° kolena či 2 x 45° kolena
mohou být používaná pro vedení přes okna či okapy. Jestliže bude delší
odvětrání nebo více kolen, tak je možné instalovat silnější ventilátor v toaletě.
Kontaktujte Vašeho prodejce.
3. Upravte deštnou čepici. Stiskněte deštnou čepici dolů. Prosím všimněte si:
Neupravujte " síť hmyzu" přes konec zavzdušňovací trubky. Dejte toaletu do
polohy a připojte k zásuvce 220-230 V/ 10A.
4. Odřízněte svazkování kabelů, které drží mísu spalování během dopravy. Start
Cinderella stlačením ON/OFF vypínače dolů elektrickým konektorem na zádi
toalety.

Správná instalace odvětrání je rozhodující pro dlouhou životnost
pro toaletu a bezproblémové používání!

POUŽITÍ
1. Zkontrolujte, že zelená lampa svítí.
2. Zvedněte víko sedadlo.
Ventilace se rozběhne.
3. Umístěte jeden Cinderella
sáček/bag do mísy. Sáček/ bag
musí být vložen při každém
použití.
4. Položte sedátko.
5. Použijte toaletu. Jestli je velmi málo
vyprodukovaného odpadu, či jestliže
je použito hodně papíru, nalijte
několik decilitrů vody do sáčku a
ujistěte se, že to pořádně spadne.
6. Zavřete poklop.
7. Stiskněte asi na 1 vteřinu tlačítko “Big figure” (spalovací čas je 70 minut) nebo
tlačítko “Little figure” (spalovací čas je 40 minut). Tlačítko “Little figure” použijte
tehdy, když je odpadu málo, nebo toaleta je ještě teplá. Jestliže toaletu trvale
používá více lidí, měli by jste vždy použít tlačítko “Big figure”.
Poznámka : modely od roku 2011 mají pouze jedno tlačítko označené šipkou dolů.

8. Kdy svítí žluté světlo, toto signalizuje, že spalování probíhá. Ventilátor běží po
celou dobu spalování. Když světlo zhasne, spalování je ukončeno. Ventilátor
stále běží kolem 1-2 hodin dokud teplota ve spalovací míse neklesne pod 80° C.
Předtím než opustíte toaletu, zkontrolujte, že taška a obsah byly pořádně
“spláchnuty pryč”. Jestliže ne, podívej se na položku 3 pod CHYBOVÉ HLÁŠENÍ.
Když jste skončili, tak nový sáček pro další použití NEDÁVÁTE.
Cinderella může být používaná jak popsáno výše dokonce i když probíhá spalování.

“Big figure” - 70 minut
spalování

Červené světlo –
Víko otevřeno

“Little figure” - 40 minut
spalování

Žluté světlo Spalování

Zelené světlo ■
Toaleta zapnuta

VYPRAZDŇOVÁNÍ
Když se Cinderella používá po určitou dobu, musí se vyprázdnit popel.
Následujte tyto instrukce:
1. Ujistěte se, že spalování není v běhu a toaleta není horká. Ventilátor nesmí běžet.
2. Otevřete dvířka na spodu čelní strany. Z bezpečnostních důvodů, to může být obtížné.
3. Točte mísu spalování tak, že držadlo je v otvoru. Červená a žlutá lampa nyní
signalizuje , že mísa spalování je mimo pozici.
4. Vytáhněte mísu spalování směrem k Vám.
5. Zvedněte "vnitřní mísu" a vyprázdněte se popel ve vhodném místě, například na
vašich záhonech.
6. Vraťte "vnitřní mísu".
7. Vstrčte mísu spalování zpět do toalety.
8. Otočte držadlo pevně vlevo, dokud to půjde. Červené a žluté světlo zhasnou.
9. Namontujte zpět čelní dvířka.

ÚDRŽBA
Na čištění toalety může být používány saponáty, na mísu i na vnější strany.
Nevyplachujte. Používejte rozstřikovací láhev či vlhkou látku/houbu.
Když je moč spalována, můžou se tvořit močové krystaly. Tyto jsou často nalezeny na
okraji a vypadají jako sušený cement. Nejsnadnější způsob jak je odstranit je nalít na
ně teplou vodu a nechat to asi 20 minut. Močové krystaly se rozpustí v horké vodě.

Pro zvýšení životnosti katalyzátoru doporučujeme, aby běžel jeden spalovací takt za
použití vody, nejméně jednou za rok.
Následujte tyto instrukce:
1. Vyprázdněte a vyčistěte mísu spalování obvyklým způsobem.
2. Nalijte jeden litr vody přímo do spalovací mísy před znovu nainstalováním.
3. Zvedněte a zavřete poklop, až se ventilátor rozeběhne.
4. Stiskněte “Big figure”.
5. Voda se nyní vyvařuje a vytvořenou vodní párou se čistí katalyzátor.
6. Jeden kompletní spalovací cyklus (žluté světlo vypnuto) a toaleta může být
používaná jako normálně.
Kontrolujte v pravidelných intervalech, že otvor ve spodní části T - kolena pro
kondenzát není zablokovaný.
V souvislosti s normálním úklidem, či jestliže někdo zapomněl použít sáček – čistí se
mísa podle popisu dole
(Poznámka: toaleta musí být studená, nepoužitá a ventilátor nesmí běžet)
1. Otevřete a zavřete poklop tak, že se ventilátor rozeběhne.
2. Stiskněte klávesu Start.
3. Kdy uslyšíte otevření chlopní, zvedněte poklop. Chlopně dolů k míse spalování
jsou nyní otevřeny. Podívejte se do toalety a červená lampa svítí.
4. Očistěte vnitřek vlhkým papírem. Očistěte celou mísu pečlivě, včetně "křídel"
nerezových chlopní. Vhoďte papír do mísy spalování.
5. Když jste skončili úklid, zavřete poklop.
6. Nyní začne spalování a vhozený papír je spálený

FUNKCE ZABEZPEČENÍ
Jestliže teplota uvnitř koše je příliš horká, pojistka se spoustí, žluté světlo bliká a je
slyšet trvalý zvukový signál. Resetujte pojistku po odšroubování šedé zásuvky na
pravé straně toalety. Stiskněte pojistku, až uslyšíte kliknutí. Nepoužívejte ostré
předměty na stisknutí pojistky. Jestliže je tepelná ochrana spuštěná, prosím přečtěte si
bod 6 kap. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ.
Jestliže je mísa spalování mimo pozici, pokračující spalování zastavte a hlavní části
napětí odpojte. Když víko toalety je otevřené hlavní napájení je odpojené a spalování
nemůže být nastartováno. Červené světlo bude svítit, dokud nezavřete víko.
Hořlavé kapaliny se NESMÍ vlévat do toalety. Mísa spalování NESMÍ být vytahována
dokud ventilátor běží a toaleta je teplá.

INDIKÁTORY A
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
NO.
Červené světlo bliká
– není zvukový signál

CAUSE

1

Poklop je otevřený.

2

Chyba v magnet. senzoru Zkontrolujte magnet, který je umístěný pod
a poklop v pozici zavřeno víkem. Jestliže problém trvá, kontaktujte
Vašeho prodejce.
Mechanismus poklopu
Vložte nový sáček s 3-5 dl vody a stiskněte
Selhal, nebo sáček
jedenkrát start tlačítko. Jestliže víko se neje namačkaný uvnitř.
otevře, sáček tam zůstal a zevnitř se ozývá
hluk od motoru min 1 vteřinu.
Vytáhněte spalovací mísu a zkontrolujte
Toaleta musí být chladná! zda tam nejsou nějaké namačkané zbytky za
sáčků v tepelně izolovaném poklopu na
vrcholu spalovací komory. Klepněte na
víčko, aby se uvolnil namačkaný papír.
Jestli toto nepomohlo, kontaktujte
prodejce.
Chyba ve víku motoru.
Není slyšet žádný zvuk z motoru.
Kontaktujte prodejce.

Červené světlo bliká
- trvalý zvukový signál

3

Červené a žluté světlo
svítí - 3 krátká pípnutí

4

Mísa spalování není
ve správné pozici.

5

Chyba v magnetu v
zadní hrana spalovací
mísy.

Zavřete poklop. Světlo zhasne.

Odstraňte mísu spalování a vyměňte
to ještě jednou. Otočte držadlem pevně
doleva. Světla zhasnou.
Kontaktujte prodejce.

INDIKACE A
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
INDIKACE
Žlutá lampa svítí
- jde nepřetržité houkání

ČÍSO
PŘÍČINA
POSTUP
.6 Tepelná ochrana vypnula Zkontrolujte, zda pojistka byla spuštěná,
toaletu.

podívejte se na Funkce zabezpečení.
Zkontrolujte, že se do toalety dostává
dostatečné množství čerstvého vzduchu
(odpovídající k 160 mm ventilu) a, že vývod
není zablokovaný, zda nemáte příliš
mnoho kolen, nebo není ucpaný
povětrnostní kryt hmyzem
Kontaktujte prodejce.

7

Chyba v topném obvodu.

8

Teplota příliš vysoká na
PCB.

9

Chyba ve ventilaci - nejde Kontaktujte prodavače.

10

Nabíjení baterie.

Jestliže zelená lampa svítí déle jak
24 hodin, podívejte se na položku 11.

11

Vadná baterie.

Kontaktujte prodejce.

Zelená lampa nesvítí.

12

Toaleta je bez napájení.

Zkontrolujte přívod 220 V v zásuvce.
Zkontrolujte pojistku/ jistič.

Neúplné spalování
a/nebo zápach.

13

Povětrnostní kryt spadl
dolů, či roura ventilace
Je blokovaná.
Dlouhá roura nebo
Mnoho ohybů.
Velmi málo vzduchu
v místnosti toalety

Musí být min. 5 cm mezi
koncem roury a krytem. NEDÁVAT
žádnou síť přes kryt roury.
Upravte rouru a/či redukujte počet
kolen/ ohybů.
Zvyšte přívod vzduchu. Upravte 160 mm
Ventil vzduchu,ideálně za toaletou.

Popel blokuje
katalyzátor.

Odpojte toaletu od roury odvětrání a
a odstraňte mísu spalování. Umístěte
trubku vysavače proti malé rouře na zádi
toalety. Jestliže se zvuk vysavače mění,
katalyzátor je zablokovaný. Nalijte 1-1.5
litry vody přímo do spalovací komory

Červené, žluté a zelené
světlo bliká –
jde nepřetržité houkání
Červená, zelená lampa
svítí.
Zelená lampa bliká.

14
15
Zápach během
spalování.

16

Kontaktujte prodejce.

Toaleta musí být chladná! Zahajte spalování tlačítkem “Big figure”.
Jestli to nepomůže, kontaktujte prodejce.
“Zkamenění” ve
Spalovací míse.

17

Namočte vnitřek spalovací mísy
Na 20 minut teplou vodou, aby došlo
k uvolnění solí z moči a fekálií.

Toaleta může být resetována přidržením tlačítka „šipka dolů“ současně do té doby, než vy
uslyšíte podivný zvuk. Toaleta se resetuje po asi 7 sekundách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Výška sedadla

530 mm

Výška

590 mm

Šířka

385 mm

Hloubka

585 mm

Váha

30 kg

Kapacita

až do 14 lidí

Odvzdušňovací trubka

max. délka 3,5m Ø 110 mm

Napětí

220-230 V, 10A

Kapacita ventilace

175 m3 /h

Spalování/ výstup

2000 W

Spotřeba elektřiny na použití

0,5 – 1,5 kWh

ZÁRUKA
Záruka je platná do dvou (2) roků od data nákupu.
Záruka pokrývá poruchy způsobené výrobou v součástech, které se vyskytly během
garanční lhůty.
Záruka nepokryje nesprávnou instalaci, nesprávné použití, doprava a nešetrné
zacházení.
Nějaké /každé /žádné opravy musí být provedeny odborně. V případě stížnosti,
prosím uveďte sériové číslo, které je na zadní části toalety. Toaleta musí být před
opravou čistá.
Jestli máte jakékoliv otázky týkající se vaší Cinderelly, kontaktujte prosím Vašeho
prodejce.

V zadní části příručky je Návod na obsluhu.
Umístěte ji blízko Vaší toalety Cinderella Classic.

Toto si přečtěte před použitím toalety

Zvedněte víko a sedátko.
Ventilátor se rozeběhne.

Položte sedátko.

Zavřete víko.

Vložte do mísy sáček.
Sáček musí být vložen při
každém použití toalety.

Použijte toaletu. Když je málo
odpadu, nalijte několik decilitrů vody
do sáčku a ujistěte se, že
odpadne pořádně.

Stiskněte “šipku dolů”.

Cinderella může být používána i když probíhá spalování.

