
Det anbefales at benytte latex- eller gummi-
handsker under arbejdet.
• Kom Toiee ballonen uoppustet ind i 

vandlåsen.  
Det blå målestykke skal være placeret 
som vist. Det er for at sikre, at ballonen 
er placeret rigtigt i vandlåsen.

• Hold det blå målestykke op imod  
toilettet, mens du pumper ballonen op.

• Der pumpes ca. 20-25 gange på pumpen.
• Vandlåsen skulle nu være lukket.

• Tryk først på det lille skyl på toilettet, 
hvilket fylder toilettet cirka halvt op. 
Vent lidt for at sikre dig, at ballonen 
holder tæt, og at vandet ikke synker.

• Kom 2 til 5 dl. Toiee toiletrens i.
• Mængden afhænger af, hvor tilkalket 

toilettet er.
• Fyld herefter vand i toilettet til  

undersiden af kummens kant. Brug 
enten det lille skyl eller bedre: Fyld 
toilettet med varmt vand. Varmt vand 
virker hurtigst.

• Lad det hele stå i minimum en halv 
time. Er toilettet meget tilkalket, eller 
har du fyldt toilettet med koldt vand, 
så lad det stå længere, f.eks 2-3 timer  
eller lad det eventuelt stå natten over.

Tip:  
Slangen lægges ind under toiletbrættet. 
Såfremt ballonen ikke skulle holde tæt, vil 
Toiee ikke ryge ud af toilettet, da pumpen 
vil holde den fast.

Vand og toiletrens skal nu ud af toilettet.
• Hold fast i pumpen og tryk på ventilen 

ved pumpen. Luften går af ballonen, 
og vandet vil løbe ud af toilettet. 

•	 Hold	godt	fast	i	pumpen,	da	der	kan	
opstå	et	undertryk. 
Kalk, okker og rust har nu løsnet sig. 
Tør efter med klud eller lignende. 

Vedrørende IFÖ Cera toilettet med S 
lås (afløb gennem gulv) og evt. andre 
lignende toiletter:  
Dette toilet kan ikke lukkes som  
illustreret under punkt 1-5 på grund af en 
lille smal rende i vandlåsen. Gør derfor 
følgende:
• Placer Toiee måleringen 14 cm. fra 

pumpen. Giv den et lille tryk, så den 
sidder fast.

• Kom Toiee ballonen uoppustet ind i 
vandlåsen. Læg slangen på  
toiletkanten med den lille blå  
målering som vist. Hold den fast i 
positionen.

• Tryk det store skyl, så ballonen 
trækker sig tilbage i vandlåsen med 
den afmålte længde. Slangen skal 
strammes ud for at sikre, at ballonen 
er trukket tilbage, som den skal.
Tryk eventuelt et par ekstra gange 
på det store skyl.

• Ballonen skal nu have placeret sig 
længere tilbage i røret, hvor den vil 
kunne lukke.

• Pust ballonen op 30 gange og følg  
vejledningen fra illustration 3.

• Når du skal have Toiee ud af 
vandlåsen, kan det være lidt sværere 
end normalt, da den er placeret så 
langt tilbage i toilettet. Slangen kan 
holde til en hel del, så du kan trække 
hårdt i slangen for at få den ud.
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