
ROYAL OG ELIT
FORBRÆNDINGSTOILET

Tillykke med dit nye forbrændingstoilet. 
Du er nettop blevet ejer af et produkt der er meget enkelt at 

vedligeholde samt meget miljøvenligt og naturligvis meget sikkert at benytte. 
Du kommer til at have glæde af det i lang tid fremover.

ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet, er designet med omhu for både mennesker og miljø. Hos Easytoilet
syntes vi ikke at ens bekvemmelighed bør begrænses af adgang til vand og spildevand. Og heller ikke af,
at der er mange der skal bruge toilettet. Derfor har vi taget teknologien bag forbrændingsanlæg til os og
ført den et skridt længere frem. Med 2 varmelegemer og markedets mest energieffektive ventilator, er 
ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet mere skånsom mod tegnebogen og miljøet end mange andre 
alternativer - og har betydeligt større kapacitet. 
ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet fungerer perfekt, både til den lille og den store familie, selv når der 
er mange gode venner på besøg. 
Denne brugermanual indeholder alle de nødvendige oplysninger du trænger, for at kunne bruge dit nye 
ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet korrekt!

Fordelene ved ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet
• Let at bruge
• Børnesikker
• Lav energi
• Effektiv
• Lugtfri
• Antibakteriel sæde
• 2 varmelegemer
• Temperatur i udsugningsrør/skorsten, kun 50-60 grader
• Minimal påvirkning af indeklimaet med lukket luftsystem
• Ventilatorlyd – 53 DB = Næsten lydløs. Som blæseren på en computer 
• Let at bruge.
• Kan håndtere op til 14 personer pr. dag
• 2 års garanti.
• Stor askeskuffe på 9 liter

Sådan bruger du ROYAL og ELIT Forbrændingstoilet
• Tænd for strømafbryderne (tre stykker - Den røde lyser også i slukket position) på venstre side.
• Åbn toiletbrettet og sæt en toilet-engangspose i wc skålen.
   (Der skal bruges en ny pose ved hvert toiletbesøg). 
   Når posen er på plads, er toilettet klar til brug. Du kan med fordel, starte forbrændingen inden du 
   sætter dig ned, så ”suges” posen lidt bedre fast
• Udfør dit ærinde
• Når du er færdig med dit ærinde, trykker du ”skylle”håndtaget ned. 
   En luge åbnes i wc skålen og posen med toiletaffald falder ned i forbrændingskammeret
  ”Skyl” igen, og sørg for, at hele posen er nede.
• Drej timeren til det ønskede minutvalg for at starte. 
   Nu starter forbrændingen.
   Først koger væsken væk, derefter forbrændes resten af affaldet.
• Det anbefalede tidspunkt for forbrænding er 55 minutter, men hvis det kun er væske, vil det være
   tilstrækkeligt med 35 minutter. Hvis der er lidt væske tilbage i slutningen af en forbrænding, så kan
   man vurdere at lade være med at øge forbrændingstiden, og blot lade det ligge til næste besøg, hvor
   det så vil koge væk og eventuelle papirrester vil blive forbrændt sammen med det nye affald.
• Du kan bruge toilettet, selv når forbrændingen pågår. Tilføj blot 20 minutters ekstra forbrændingstid.
   Efter fire besøg skal toilettet dog køle ned. Du ved, at toilettet er kølet af, når ventilatoren stopper.
• Efter ca. 100 toiletbesøg, ligger der aske i askeskuffen som svarer til hvad der kan være i en stor
   kaffekopp. 
• Hvis du har et af vores forbrændingstoiletter med det røde MAX mærket, (Ved timern) er det helt i
   orden at vride timern forbi det røde MAX mærke, hvis et af varmelegemerne er gået i stykker og
   ikke fungerer. Da skal forbrændingstiden ca. fordobles, mens du venter på at få et nyt varmelegeme
   monteret. 
   Vigtig information: MAX mærket skal ikke tolkes som et forbud mod at gå forbi denne 
   position. Når flere mennesker bruger toilettet mens en forbrænding pågår, skal 
   forbrændingstiden altid øges med ca. 20 minutter på timeren, og da er det helt i orden at skrue 
   timeren forbi det røde MAX mærke. Hvis ikke der lægges ekstra tid til forbrændingen, vil
   forbrændingen blive ufuldstændig.



Tips! 
Prøv at holde øje med hvor mange minutter det tager at forbrænde stort og småt affald efter dine

personlige toiletbesøg. Kig ned i forbrændingskammeret og se hvornår dit affald er forbrændt og noter
dig den tid det har taget. Ofte kan man klare sig med kortere forbrændingstid end det vi anbefaler.

Dermed sparer du yderligere penge på strømregningen og det syntes vi er smart.

Installation
Du skal bore huller til ind og udsugningsrørerne.

Nederste hul på bagsiden er INDSUGNING.
Fra center på hullet og ned til gulvet, er der 16,5 cm.

Øverste hul på bagsiden er UDSUGNING.
Fra center af hullet og ned til gulvet, er der 39,5 cm.

Borres med et 111 mm. hulbor.
Der skal bores et 8 mm hul i bunden af 90 graders rørbøjningen, der hvor det er nærmest toilettet

BEMÆRK: Der må ikke sættes net på ind og udsugningen
VIGTIGT

Der må max. være
1 meter horisontal rørtrækning på

udluftningsrøret 

 

Eksempel 1     Eksempel 2                   Eksempel 3            Eksempel 4

Hvor tæt på bagvæg?
• Hvis udsugningsrøret skal gå op langs væggen indvendig, kræves der 18 cm. plads mellem væg og 
   toilet.
• Hvis udsugningsrøret derimod går op langs væggen udvendig, kræves der kun 5 mm plads mellem  
   væg og toilet.

Du skal supplere med følgende materialer.
• 110 mm. gråt afløbsrør. Brug højst 4 stk. 45 graders rørbøjninger eller 2 stk. 90 graders
   rørbøjninger.
• Lige rør, maks. 10 meter. Ved anvendelse af alle rørbøjninger er længden på maksimum 6,5 meter.
• Vægbeslag

Du har brug for følgende værktøjer.
• Boremaskine
• Hulsav, 111 mm, for hulborring til ind og udsugningsrørerne
• Langt bor til styrehuller gennem væggen.
• Sag og kniv
• Tommestok
• Blyant eller tusch
• Rasp og/eller fil
• Vaterpas
• Skruetrækker
• Stemmejern
• Hammer



Den store runde hvide plastikskive / tætning rundt om
indsugningsrøret

Gælder ikke Eco Royal som har helautomatisk luftspjæld

Her kommer sidste trin af installationen

Inden du skubber toilettet på plads, skal du fjerne beskyttelsen der sidder på den dobbeltklæbende tape.
Træk det udover indsugningsrøret med tapen ind mod rummet. 
Skub toilettet på plads, og sørg for, at både indsugnings- og udsugningsrøret er i den rigtige position på 
toilettet. 
Tryk nu på den hvide plastikskive, så den tapes fast bagpå toilettet og dermed tætner indsugningshullet 
- Se billede.

                                                                                      

 
 
 

Royal / Elit
Skorstenstop

 

 

Monteres som på billedet.
Sættes så højt som muligt på udsugningsrøret.

Hvis den IKKE monteres som vist på billedet, bliver toilettet overophedet.

Der må IKKE anvendes nogen form for net på skorstenens top
Heller ikke på indsugningsrøret.



Fejlsøgning

Ventilatoren starter ikke
Tjek at du har strøm på forbrændingstoilettet.

Fejlstrømsafbryderen slår fra  
(Den skal være tilsluttet fejlstrømsafbryderen)
Sluk for det ene varmelegeme og prøv igen.

Hvis fejlstrømsafbryderen slår fra igen, så tænd for det varmelegeme du lige har slukket for og sluk for 
det andet varmelegeme, og prøv igen.

Hvis dette ikke hjælper, så kan det skyldes fugt i varmelegemet, hvilket i mange tilfælde kan løses ved at
du nu prøver at køre en forbrænding med det varmelegeme der fungerer i 30 minutter med tomt 
forbrændingskammer.
Når forbrændingskammeret er afkølet (viften stopper når det er færdigafkølet). kan du prøve at 
tænde for det varmelegeme der ikke virkede og se om fejlstrømsafbryderen slår fra igen.
Gør den det, skal det defekte varmelegeme udskiftes.
Indtil du har modtaget det nye varmelegeme, bruger du bare dit forbrændingstoilet med ét
varmelegeme.

Når du forbrænder med kun et varmelegeme, skal du ca. fordoble forbrændingstiden.

Der bliver ikke varmt.
Tjek om overophedningssikringen er udløst.
Den sidder på bagsiden bag den hvide plastikskive.
Fjern plastikskiven.
Tryk på knappen der sidder indvendig. 
På den måde nulstiller du overophedningssikringen. 
Den klikker hvis den har været udløst.
Hvis den udløses igen, så skal du kontrollere at ind og udsugningsrørene er frie og ikke tilstoppede.
Kontroller at der ikke sidder papirrester omkring det rektangulære hul i toppen af
forbrændingskammeret. 
Hvis posen ikke falder ordentligt ned, kan noget af papiret sidde fast der og forårsage
overophedning.

Ventilatoren kører ikke efter endt forbrænding
Ventilatoren skal køre ca. 35 minutter efter at tiden på timeren er
nået til nul.
Nu er du nødt til at starte den med slukkede forbrændingskontakter, som er de to hvide kontakter der 
sidder på siden af toilettet.
Sørg for at de er i slukket position og start timeren på cirka 35 minutter.
Kontakt Easytoilet for at få det repareret.
Ring: +45 4224 8427


