HANDLEIDING TOILETUNIT 2-PERSOONS
ONDERDELENLIJST:
NAAM:
MANCOPRIJS PER STUK:
1x Toiletcabine 2-persoons
2x Zwevende toiletten met bril
2x Handwasbakjes met zwanenhals
2x Kranen
1x Vergruizer met aansluitstukken
2x Spiegels
1x Aanvoerslang met twee koppelingen - 25 meter
1x Afvoerslang met twee koppelingen - 25 meter
1x Grote GK koppeling
1x Kleine GK koppeling
2x Bordjes dames en/of heren
2x Bordjes wc regels en/of maandverband
2x WC rolhouders staanders
4x WC rolhouders aan de wand
2x Pedaalemmers met zakken - 18 liter
4x Haakjes t.b.v. jassen
1x Verlengkabel - 25 meter
1x Eurostekker verloop
1x Groene krat t.b.v. kabels
3x Grijze doppen t.b.v. afvoeren
8x Toiletrollen
2x Handzeephouders gevuld
2x Handpapierhouders gevuld met papieren zakjes t.b.v maandverband
2x Elektrische kacheltjes
3x LED strips
1x Sleutel

€ 6000,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 60,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 25,00
€ 20,00

STAPPENPLAN:
1
2
3
4
5
6

Haal het apparaat uit de verpakkingsfolie
Plaats het apparaat op de gewenste plaats. Let op: vlakke ondergrond.
Controleer de staat van het apparaat
Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelen lijst staan
Wanneer er iets ontbreek graag gelijk telefonisch melden: 0416 373 000
Aansluiten:
1. Plaats de vergruizer links of rechts naast de unit
2. Sluit deze aan met de betreffende onderdelen (foto 1)
3. Sluit de afvoerslag (dikke slang) aan de voorzijde van de vergruizer (foto 2)
4. Sluit de aanvoerslang aan aan de achterkant van de unit (foto 3)
5. Sluit de eurostekker aan (foto 4) schuif het afdekplaatje omhoog en schuif de stekker in de
sleuf
6. Plaats de verlengkabel en sluit de vergruizer aan (foto 5)
7. Draai de waterkraan open
8. Stop de stekker in het stopcontact

9. Spoel de toilet door en controleer op lekkages
7

Afsluiten:
1. Voor het afsluiten van de unit moet u eerst beide toiletten minimaal 5 keer doorspoelen
2. Wateraanvoer dichtdraaien
3. Nogmaals beide toiletten doorspoelen tot dat er geen water meer komt
4. Slangen afkoppelen
5. Stroomkabels verwijderen. Bij verwijderen van de eurostekker het blauwe lipje langs de
stekker omlaag drukken
6. Vergruizer verwijderen
7. Alle afdichtdoppen terug aanbrengen
8. Vergruizer en de slangen in de toiletunit plaatsen en deze afsluiten met de sleutel

TIPS/OPMERKINGEN:
1

Voordat u de toilet afsluit beide toiletten minimaal 5 maal doorspoelen!
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