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Hvis dit toilet skulle stoppe til, skal du først 
fastslå, om tilstopningen sidder i husets stik 
eller hovedledningen. Det skal du gøre ved at 
gå ud på gaden og finde en transportlomme. 
Transportlommen er markeret med et Ø90mm 
pvc-rør. Når du har lokaliseret transportlommen, 
skal du prøve at løfte gummiproppen af.

Er der modstand og dermed vakuum, er det 
husets stik, der er stoppet. Du skal herefter 
rekvirere en slamsuger eller vvs-installatør 
med suger.

Er gummiproppen let at fjerne, er det imid-
lertid hovedledning, der er tilstoppet og så 
skal du kontakte vagthavende via 74 74 74 74 
hurtigst muligt.

Når sommerhuset ikke bruges i en længere 
periode, er det en god ting at skylle ud et par 
gange for at undgå aflejringer i stikledningen. 
Ved IFØ toiletter skal du lukke for stikled-
ningsventilen samtidig med, at du lukker for 
vandet.
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Kære feriegæst
Dette toilet er tilsluttet et vakuum-afløbs-
system. Systemet kan kun transportere 
almindeligt toiletaffald og toiletpapir.

Vat, hygiejnebind, bleer, aviser, beklæd-
ningsgenstande m.v. må ikke kastes i 
toilettet. Dette vil tilstoppe systemet, 
og vakuumforbindelsen bliver i så fald 
afbrudt.

Liebe Urlauber
Diese Toilette ist an ein Vakuum-abfluss-
system angeschlossen. Das System kann 
nur gewöhnlichen Toilettenabfall und 
Toilettenpapir transportieren.

Bitte keine Kleidungstücke, Watte, 
Windeln, Binden, Seitungen u.a.m. in 
die Toilette werfen. Dadurch würde das 
Abflusssystem verstopfen und die Vaku-
umverbindung unterbrochen warden.

Dear holidaymaker
This toilet is connected to a vacuum 
waste-pipe system. The vacumm system 
can only transport ordinary toilet waste 
and toilet paper.

Please do not throw cotton wool, sanitary 
towels, garments, news-papers, etc. into 
the toilet. This would cause a blockage of 
the system and put it out of service.
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