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Bruksanvisningens baksida är en användarinstruktion som med fördel 
klipps ut och placeras i toalettrummet!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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I leveransen av Cinderella Classic medföljer:

– Cinderella Classic

– En kartong påsar á 500 stycken

– Ett anslutningsrör, längd 45cm, Ø 110mm

– Ett T-rör, Ø 110mm

– En regnhatt (för montering högst upp på 
 avluftningsröret)

– Denna bruksanvisning

– Förfrankerad blankett för garantihantering 
 (sitter utanpå kartongen)

KARTONGENS INNEHÅLL

Cinderella är invändigt tillverkad i syrafast stål och 
skalet är gjort i brännsäker glasfiberarmerad plast. 
Vid strömavbrott avbryts pågående förbränning. 
Ett inbyggt batteri driver vid behov fläkt och elmotor.

Värmekällan är en specialtillverkad värmeslinga som 
tål höga belastningar. Temperaturen regleras med 
sensorer som styrs av ett kretskort. Alla komponenter 
i toaletten är av högsta kvalitet. Varje toalett genom-
går omfattande tester innan de packas och levere-
ras. Cinderella är testad och godkänd av SEMKO. 
Toaletten är också EMC-testad i enlighet med 
gällande EU-normer och CE märkt.

KONSTRUKTION
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Nödvändig luft sugs in i toa-
lettens botten. Toaletten ska 
stå på hårt underlag och spal-
ten mellan toaletten och golvet 
får inte täckas för.

Utrymmet ska vara ventilerat 
med motsvarande 160 mm 
friskluftsintag. Med fördel 
placeras intaget bakom toalet-
ten vid golvet eftersom man då 
slipper kallras. 

Gör så här:
1. Ta upp hål för avluftning, antingen ut genom vägg (enklast) eller upp genom tak.  
 Använd håltagare Ø111 mm. 

2. Montera ihop erforderliga rördelar. Använd gärna lite diskmedel så går det 
 lättare att få ihop dem. Kapa det medföljande anslutningsröret till lämplig längd.  
 Ca 5 cm av anslutningsröret ska föras in i toalettens baksida och lika mycket 
 i T-röret.

Det är viktigt att rörets dimension är 110 mm hela vägen mellan toaletten och 
regnhatten och av typen PP.  Maxlängd på avluftningsröret är 3,5 m samt en 
(1) 90° vinkel (t-röret som följer med toaletten). För att ta sig förbi t ex fönster 
eller takfot kan upp till 4 st 30° vinklar eller upp till 2 st 45° vinklar användas.
Behövs längre rör eller fler krökar går det att montera en kraftigare fläkt i toaletten. 
Kontakta din återförsäljare eller Fritidstoa i nacka ab.

3. Montera regnhatten. Tryck ner regnhatten till det tar stopp. OBS! Montera inte  
 ”insektsnät” över avluftningsrörets mynning. Ställ toaletten på plats och anslut  
 till jordat uttag, 220-230 V, egen 10 A säkring. 

4. Klipp bort buntbandet som håller förbränningsskålen på plats under transport.  
 Starta Cinderella genom att trycka AV/PÅ-brytaren nere vid elanslutningen på   
 toalettens baksida.

Korrekt installation av ventilation och avluftning är avgörande för 
en lång livslängd på toaletten och ett bekymmerfritt användande!

INSTALLATION / VENTILATION
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1. Kontrollera att den gröna lampan  
 lyser eller blinkar.

2. Fäll upp locket och sittringen. 
 Fläkten startar.

3. Placera en Cinderellapåse i skålen.  
 Påse måste användas vid varje 
 toalettbesök. 

4. Fäll ned sittringen.

5. Uträtta dina behov. Blir det lite eller om mycket papper använts, slå ett    
 par deciliter vatten i påsen för att den ska falla ner ordentligt.

6. Fäll ner locket

7. Tryck cirka 1 sekund på ”Stor gubbe” (70 minuters förbränningstid). 
 ”Liten gubbe” (40 minuters förbränningstid) används då det är lite i påsen och  
 toaletten är varm. Då flera personer använder toaletten efter varandra bör alltid  
 ”Stor gubbe” användas.

8. Den gula lampan som tänds indikerar att förbränning pågår. Fläkten är
 igång under hela förbränningen. När lampan slocknar är förbränningen klar.   
 Fläkten fortsätter att gå cirka 1-2 timmar tills temperaturen i förbränningsskålen  
 är nere i 80°. 

Innan ni lämnar toaletten, kontrollera gärna att påsen med innehåll har ”spolats” 
ner ordentligt. Om inte, se vidare under Indikering/Felmeddelanden, punkt 3.

Sätt INTE i en ny påse efter avklarat besök åt nästa besökare.

Cinderella kan användas enligt ovan även då förbränning pågår.

ANVÄNDNING
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Då Cinderella varit i användning under en tid är det dags att tömma ut askan. 

Gör så här:
1. Försäkra dig om att ingen förbränning pågår eller att toaletten är varm.
 Fläkten ska stå still. 

2. Ta bort luckan nedtill på framsidan. Av säkerhetsskäl kan den vara lite trög. 

3. Vrid förbränningsskålen så att handtaget pekar rakt framåt. 
 Röd och gul lampa indikerar nu att förbränningsskålen är ur sitt läge.

4. Dra ut förbränningsskålen mot dig.

5. Lyft ur ”innerskålen” och töm askan på lämpligt ställe, t ex i dina rabatter.

6. Sätt tillbaks ”innerskålen”.

7. Skjut in förbränningsskålen tills det tar emot.

8. Vrid handtaget ordentligt åt vänster tills det tar stopp. Röd och gul lampa slocknar.

9. Montera tillbaks frontluckan.

TÖMNING
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Toaletten kan tvättas med vanliga rengöringsmedel, både i skålen och på skalet. 
Överskölj inte. Använd sprayflaska eller fuktad trasa/svamp.

Vid förbränning av urin bildas urinkristaller. Dessa sitter oftast på kanterna och ser ut 
som torkad cement. Enklaste sättet att ta bort dessa är att hälla i varmt vatten och 
låta det stå i 20-30 minuter. Urinkristallerna löses då upp av det varma vattnet.

För att öka katalysatorns livslängd rekommenderar vi att ni gör en förbränning med 
enbart vatten minst en gång per år. 

Gör så här:

1. Töm och rengör förbränningsskålen på vanligt sätt.

2. Häll 1 liter vatten direkt i förbränningsskålen innan den återmonteras.

3. Lyft och stäng locket så att fläkten startar.

4. Tryck på ”Stor gubbe”.

5. Vattnet kokar nu bort och vattenångan som bildas rengör katalysatorn.

6. Efter att förbränningen är klar (gula lampan slocknat) används toaletten 
    som vanligt igen.

Kontrollera med jämna mellanrum att hålet för kondensvatten i T-rörets botten inte 
har täppts igen.

Vid normal rengöring samt om någon glömmer att använda påsen görs skålen ren 
enligt nedan. OBS! Toaletten måste vara kall/oanvänd (fläkten står stilla).

1. Öppna och stäng locket så att fläkten startar.

2. Tryck på någon av startknapparna.

3. Då man hör att luckan öppnas, öppnar man locket. Luckan ner till förbrännings-
 skålen är nu öppen. Toaletten piper och röd lampa blinkar. 

4. Använd fuktat papper för rengöring. Torka noggrant rent hela skålen och även           
  ”vingarna” på den rostfria luckan. Släpp ner papperet i förbränningsskålen.

5. När rengöringen är klar, stäng locket. 

6. Förbränningen startar nu och det nedsläppta papperet förbränns.

UNDERHÅLL
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Vid för hög temperatur innanför skalet löser en säkring ut, gul lampa blinkar och 
kontinuerlig ljudsignal hörs. Återställ säkringen genom att skruva bort den grå plug-
gen på höger sida av toaletten. Tryck på säkringen tills ett knäpp hörs. Använd ej 
vassa föremål för att trycka in säkringen. Löser överhettningsskyddet ut, läs mer 
under FELMEDDELANDEN punkt 6. 

Kommer förbränningsskålen ur sin position upphör pågående förbränning och 
nätspänningen kopplas bort. När toalettens lock är öppet är nätspänningen bort-
kopplad och förbränningen kan inte startas. Röd lampa kommer att blinka till dess 
locket är stängt igen.

Brännbar vätska får INTE hällas i toaletten. Förbränningsskålen får INTE tas ur då 
värmen är påkopplad och/eller fläkten är igång.

SÄKERHETSFUNKTIONER

INDIKERING OCH 
FELMEDDELANDEN

INDIKERING NR. ORSAK ÅTGÄRD
Röd blinkande lampa
– ingen ljudsignal.

1 Locket är öppet. Stäng locket.
Lampan slocknar.

2 Fel på magnetsensorn 
som känner av 
lockets läge.

Kontrollera magneten som är monterad 
under locket.

Fortsätter problemet kontakta inköpsstället.

Röd blinkande lampa
– kontinuerligt pipljud.

3 Luckans mekanism falle-
rar eller påse har fastnat.

Toaletten måste vara 
kall!

Sätt i en ny påse med 3-5dl vatten i och 
tryck på någon av startknapparna. Om 
luckan inte öppnas ligger påsen med vat-
ten kvar och ett surrande ljud hörs från 
motorn i ca 1 sekund. 
Dra ut förbränningsskålen och kontrollera 
att det inte finns fastklämda rester från 
någon påse i den värmeisolerade luckan i 
toppen av förbränningskammaren. 
Slå på luckan för att få det fastklämda 
papperet att släppa. 

Hjälper inte detta, kontakta inköpsstället.

Fel på luckans motor. Inget ljud hörs från 
motorn. Kontakta 
inköpsstället.

Röd och gul lampa 
blinkar – 3 korta pip.

4 Förbränningsskålen är 
inte i sin rätta position.

Ta ut förbränningsskålen och sätt in den 
igen. Vrid handtaget ordentligt till vänster. 
Lamporna slocknar.
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5 Fel på magneten 
i bakkant på förbrän-
ningsskålen.

Kontakta inköpsstället.

Gul blinkande lampa
– kontinuerligt pipljud.

6 Överhettningsskyddet 
har löst ut.

Kontrollera om säkringen löst ut, se 
avsnittet Säkerhetsfunktioner. Kontrollera 
att toaletten får tillräckligt med friskluft 
(motsvarande 160mm ventil) och att av-
luftningen inte är blockerad, har för många 
vinklar, att regnhatten är felmonterad eller 
att det sitter ”insektsnät” monterat.

7 Fel i värmekretsen. Kontakta inköpsstället.

Röd, gul, grön lampa 
blinkar 
– kontinuerligt pipljud.

8 För hög temperatur på 
elektronikkortet.

Kontakta inköpsstället.

Röd, grön lampa 
blinka.

9 Avbrott i fläktkretsen. Kontakta inköpsstället.

Grön lampa blinkar. 10 Batteriet laddas. Fortsätter det blinka grönt efter ca 1 dygn
se punkt 11.

11 Defekt batteri. Kontakta inköpsstället.

Grön lampa släckt. 12 Nätspänning saknas. Kontrollera att nätspänning finns i väggut-
taget. Kontrollera säkringen
 i ”proppskåpet”.

Ofullständig förbrän-
ning och/eller lukt.

13 Regnhatten är monterad 
för långt ner eller röret är 
tilltäppt.

Det ska vara ca 5 cm mellan änden på 
röret och regnhatten. Montera INTE något 
nät i rörets mynning.

14 För långt rör eller för 
många vinklar.

Korta av röret och/eller antalet vinklar.

15 För lite luft in till utrym-
met där toaletten står.

Öka tillgången till luft. Montera en 160 mm 
friskluftsventil, gärna bakom toaletten.

Lukt under förbrän-
ning.

16 Aska har satt igen 
katalysatorn.

Toaletten måste 
vara kall!

Koppla loss toaletten från avluftningsröret 
och ta ur förbränningsskålen. Sätt damm-
sugarens munstycke mot det lilla röret 
på toalettens baksida. Ändras ljudet fån 
dammsugaren är katalysatorn igensatt. 
Häll 1-1,5 liter vatten direkt i förbrän-
ningsskålen utan något papper. Starta en 
förbränning på ”stor gubbe”. 

Hjälper inte detta, kontakta inköpsstället.

”Förstening” 
i förbränningsskålen.

17 Salter från urin och 
fekalier byggs upp.

Låt förbränningsskålens insats stå i varmt 
vatten cirka 20 minuter så 
löses det upp.

Toaletten kan ”nollställas” genom att knapparna ”stor- och liten gubbe” hålls ned samtidigt tills 
ett pipljud hörs. Efter ca 7 sekunder är toaletten nollställd.

INDIKERING OCH 
FELMEDDELANDEN
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Sitthöjd     530 mm

Total höjd     590 mm

Bredd      385 mm

Djup      585 mm

Vikt      30 kg

Kapacitet     upp till 14 personer

Ventilationsrör    max längd 3,5m Ø 110 mm

Spänning     220-230 V, 10A

Fläktkapacitet    175 m3 /h

Förbränningseffek    2000 W

Elförbrukning per besök   0,5 – 1,5 kWh

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatum.

Garantin omfattar produktionsfel och fel på komponenter som uppstår under garanti-
tiden. Fritidstoa i nacka ab täcker kostnader för delar, arbete samt transporter mellan 
Fritidstoa och närmaste återförsäljare under garantitiden.

Garantin täcker inte felaktig installation, handhavandefel, transport samt åsknedslag. 
Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt ovan 
täcks av kunden. 

Eventuella reparationer ska utföras av auktoriserad personal. Vid reklamation, var god 
uppge serienummer som återfinns på toalettens baksida. Vid service och reparation 
ska toaletten vara rengjord. 

Vid eventuella frågor angående er Cinderella är ni alltid välkommen att kontakta 
Fritidstoa i nacka ab, info@fritidstoa.se / 08-615 25 25.

GARANTI
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På baksidan finns en handhavandeinstruktion.
Klipp ut och sätt vid din Cinderella Classic.



Läs detta innan du använder toaletten

Fäll ned sittringen.

Tryck på ”Stor gubbe” .

Uträtta dina behov. Blir 
det väldigt lite, slå ett glas 
vatten i påsen för att den 
ska falla ner ordentligt.

Fäll ner locket.

Cinderella kan användas på vanligt sätt även då förbränning pågår.

1

65

3 4

2

Fäll upp locket och sittrin-
gen. Fläkten startar.

Placera en Cinderellapåse 
i skålen. Påse måste an-
vändas vid varje toalett-
besök.


