
Underhåll	  /	  Rengöring	  katalysator!	  
	  
	  
Om	  Cinderella	  toaletten	  börjar	  att	  avge	  lukt	  ute	  och	  /	  eller	  förbränningen	  
inte	  blir	  fullständig	  är	  nedan	  åtgärd	  en	  lösning!	  Minst	  en	  gång	  om	  året	  eller	  
efter	  1000	  förbränningar	  (2	  paket	  påsar).	  Med	  fördel	  oftare!	  
	  
1. Börja	  med	  att	  dra	  strömkabeln	  ur	  vägguttaget!	  
2. Ta	  bort	  toaletten	  ifrån	  avluftningsröret.	  
3. Ta	  ur	  brännskålen.	  
4. På	  baksidan	  av	  toaletten	  där	  avluftningsröret	  sitter	  finns	  ett	  mindre	  
rör	  i	  mitten.	  Ta	  en	  dammsugare	  och	  en	  kniv	  och	  sug	  samtidigt	  som	  du	  
skrapar	  med	  kniven	  i	  hålet	  så	  att	  så	  lite	  skräp	  som	  möjligt	  ramlar	  ner	  
i	  röret.	  (Se	  bild	  1	  nedan)	  

	  
Du	  kan	  sedan	  välja	  om	  du	  skall	  göra	  nedan	  åtgärd	  ute	  i	  trädgården,	  i	  badkar	  
eller	  duschutrymme.	  
5. Välj	  lämplig	  plats	  att	  vara	  på	  där	  du	  kan	  spilla	  vatten.	  
6. Ställ	  toaletten	  (enligt	  bild	  2	  nedan)	  Upphöjd	  i	  framkant	  ca	  20	  cm.	  
7. Kapa	  av	  botten	  på	  en	  petflaska	  (plastflaska)	  1,5	  L	  ,	  skruva	  av	  kapsylen	  
och	  nu	  kan	  du	  använda	  den	  som	  en	  tratt.	  

8. Sätt	  kapsyländen	  i	  lilla	  hålet	  på	  avluftningshålet,	  häll	  varmt	  vatten	  
(kranvarmt)	  i	  ”tratten”	  försiktigt	  så	  att	  vattnet	  inte	  rinner	  över	  
kanten	  i	  hålet.	  Vattnet	  rinner	  nu	  ut	  på	  den	  blanka	  bottenplåten	  där	  
förbränningsskålen	  satt.	  Häll	  igenom	  10	  –	  20	  L	  vatten.	  

9. Ta	  ur	  innerskålen	  ur	  brännskålen	  och	  töm	  ur	  askan,	  häll	  i	  varmt	  
vatten	  och	  låt	  stå	  i	  25	  min,	  ta	  en	  diskborste	  och	  gör	  rent,	  torka	  av	  och	  
sätt	  tillbaks	  i	  ytterskålen.	  

10. Häll	  i	  1	  liter	  vatten	  direkt	  i	  askskålen	  och	  starta	  en	  förbränning	  
enbart	  med	  vatten.	  
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