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Pakkens innhold

1 stk Cinderella Classic
1 krt Originale papirposer (500stk)
1 stk Ø110 mm x 430 mm rør
1 s tk Ø110 mm T-bend (90°)
1 stk Pipehatt
1 stk Brukerveiledning
1 stk Brukerplakat

Oppbygging

Cinderella Classic er innvendig utført i syrefast stål. Utvendig 
skall er laget av komposittmateriale. Forbrenningskamme-
ret er isolert av materialer som isolerer selv ved ekstremt 
høye temperaturer. Cinderella Classic har innebygget vifte 
som avkjøler toalettet og trekker ut avgasser og damp. Alle 
komponenter i toalettet er gjennomtestet og er av høy kva-
litet. Hvert toalett gjennomgår et omfattende testprogram 
som en del av produksjonen. Cinderella er testet og godkjent 
av NEMKO. Cinderella er også EMC testet i henhold til gjel-
dende EU normer og CE-merket.

Sikkerhetsfunksjoner

1. Forbrenningen er ikke aktiv når toalettlokket er åpent.
2. Ved varmt toalett kan ikke åpne/lukke mekanismen aktive-

res når toalettlokket er åpent. Toalettlokket må være lukket 
før man kan ”skylle” ned.

3. Luken kan ikke settes i åpen stilling (vedlikehold/renhold) så 
lenge toalettet er varmt. Dette kan kun gjøres når toalettet 
er avkjølt og viften har stoppet.

4. Ved for høy temperatur inne i toalettskallet vil temperatur-
vakten løse ut, og forbrenningen stanses. Denne må reset-
tes manuelt før toalett kan brukes igjen. Se feilsøk: Brudd i 
varmekrets.

5. Toalettets skall er utført i et brannhemmende komposittmateriale.
6. Forbrenning stanses om askeskuff en ikke er i riktig posisjon.
7. Viften i toalettet er programmert til å gå til temperaturen 

inne i forbrenningskammeret er avkjølt til 85°C. Batteriet vil 
drive viften ved eventuelt strømbrudd.

 

Kontrollpanel

Temperaturvakt

Frontluke / askeskuff

Utlufting

Sittehøyde .....................................................540 mm
Høyde .............................................................600 mm
Bredde ...........................................................390 mm
Dybde .............................................................590 mm
Vekt ......................................................................34 kg
Kapasitet ......................................inntil 12 personer
Ventilasjonsrør plast ................................Ø110 mm
Avtrekksvifte .................................................12 V DC
Spenning ......................................220 – 240 V, 10A
Energiforbruk pr. forbrenning .......0,8 – 1,5 kWh

Tekniske spesifikasjoner

Når du åpner emballasjen

Kontroller at emballasjen ikke er skadet etter transport. Ved hull eller støtskade på 
emballasjen, kontakt transportør eller forhandler. Kontroller innholdet for synlige 
skader. Garantibeviset medfølger toalettet. Dette fylles ut sammen med forhandler 
og sendes produsent Cinderella Ecosolution AS.

Transportsikring

Askeskuff en er transportsikret. Transportsikringen må fjernes før bruk.
Slik fjerner du transportsikringen:

1. Ta av frontluke.
2. Klipp bort plaststrips som fester askeskuff en til toalettets stålramme.
3. Fjern plaststrips.
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God montering – lang levetid

For å få best mulig forbrenning og sikker drift over lengre tid, er det viktig med rikelig innluft og riktig montert utluf-
tingsrør. Følg veiledningen nøye og du vil få glede av ditt forbrenningstoalett i mange år. Toalettets viktigste forutset-
ning for god funksjon er riktig montering. En god montering vil gi optimale trekkforhold under drift. Feilmontering kan 
resultere i dårlig forbrenning, lukt og andre problemer. Oppstår det feil i luftbalansen som følge av for liten tilgang på 
innluft eller for stor motstand i rørgaten, vil dette over tid gi gradvis dårligere funksjon og forbrenning. Toalettet kan 
i så henseende sammenlignes med et ildsted, hvor god trekk er avgjørende. Det anbefales å se monteringsvideo på 
www.cinderellaeco.no før man går i gang med montering.

OBS: 
Ved feil montering av Cinderella opphører 
brukers reklamasjonsrett. Ta kontakt med 
forhandler/produsent for råd og tips til 
rørmontering. Korrekt montering vil sikre 
lang levetid på toalettet!

Toalettet drar inn luft fra undersiden og rundt lokket. 
All luft ut går gjennom rør i vegg.

Alternative for innluft.

Det er i prinsippet 4 hovedsteg som skal følges:

1. Velg plassering av toalettet
2. Sørg for luft inn i toalettrommet
3. Monter utluftingsrørene og pipehatt
4. Koble toalettet til strøm og utluftingsrøret

1. Velg plassering av toalettet

• Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og 
kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger 
ikke festes til gulv.

• Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalet-
tets underside. Underlaget skal være hardt og flatt 
- ikke teppeunderlag.

• Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er 
ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart 
materiale.

2. Sørg for luft inn i toalettrommet

Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en ek-
sisterende innluftventil i rommet anbefales det å montere 
ny ventil så nært toalettet som mulig.

• Ventilen skal være en godt dimensjonert inn-
luftsventil (ventil – min Ø 160mm / 201 cm2).

• Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet
• Ventilen må alltid stå åpen. Husk å rengjøre ven-

tilen jevnlig.
• Unngå luftespalte/hull i dør til toalettrom.
• Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer i  

konflikt med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte.
• Åpne vinduer/dører er ikke en god løsning siden 

disse åpnes og lukkes ved andre behov.
• Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes. I 

et rom med Cinderella, vil toalettet ta seg av lukt/
fukt når viften på toalettet går.
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3. Monter utluftingsrørene og pipehatt

Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om 
du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett opp gjennom 
tak. Under ser du noen prinsipper for montering som må følges.

• Maksimalt 5,5 meter rør, fire 30 graders bend eller to 45 graders 
bend i tillegg til T-bendet. For langt rør eller for mange bend vil skape 
mottrykk. En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten 
bend og over tak hvor ”skorsteinseff ekten” vil avhjelpe vifta.

• Minimum 110 mm glatte rør hele veien. Fleksible rør, mindre di-
mensjoner skal ikke benyttes. Selv korte strekk med fleksible rør eller 
rør med mindre dimensjoner vil skape mottrykk. Sjekk derfor at evt. 
tidligere takgjennomføringer ol. er minimum 110 mm glatte rør.

• Har man behov for lengre rør, skal 160mm rør benyttes (inntil 8 m.) 
– uten flere bend enn T-bendet (monteres fra T-bend).

• Røret skal avsluttes minimum 600 mm over punktet hvor røret går 
gjennom taket. Det er ikke nødvendig å montere røret over mønet / 
høyeste punkt på taket.

• Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på 
avtrekksrøret vil forrykke luftbalansen i toalettet.

• Påse at takgjennomføring er ihht. byggeforeskrifter. Kontakt hånd-
verker hvis du er usikker.

• Ved gjennomgang i vegg skal senter i hullet være 415 mm fra gulv. 
Påse at toalettet står plant. Blir det spenn på grunn av skjev monte-
ring, kan det oppstå ulyd i vifta.

• Bruk minimum 111 mm hullsag til hull i tak og/-eller vegg. Større di-
mensjoner kan benyttes, men da må røret fores rundt med silikon/
glava. En slik montering vil redusere risikoen for strukturbåren støy 
fra vifta.

• Man bør unngå at pipa ender opp i et område som kan skape ned-
slag, f.eks. under et høydedrag eller et større tak.

• Trykk medfølgende pipehatt ned på røret til det stopper i mothakene 
i hatten. Ikke trykk for hardt, da vil røret gå over mothakene.

4. Koble toalettet til strøm og utluftingsrøret

• Toalettet kobles til det elektriske nettet. Støps-
let settes i jordet veggkontakt. (Min 10A).

• Medfølgende rørstuss (430 mm) presses inn 
i gummipakningen på bakveggen til avmerking 
på røret. Røret kan kappes til ønsket lengde. 
Rens plastflis fra kuttet på røret.

• Bruk såpe og vann eller matolje på alle røren-
dene for enklere sammenføyning.

Tips: Mål og merk med tusj 25 mm inn på røret 
fra den kone enden, slik at det er enklere å sikre 
at rørenden kommer godt nok inn i koblingen 
innvendig i toalettet.

25mm

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3

Video - installasjon av Cinderella
Flere tips og instruksjonsvideoer finner 
du på www.cinderellaeco.no/video. 
Har du telefon med QR-leser kan du 
se en installasjonsvideo her.

Pass på at montering utføres iht. forskriftene. 
Det finnes flere lover som regulerer rørgjen-
nomføring i bygg. Er du usikker bør du ta 
kontakt med håndverker. Du kan lese mer om 
reglene på www.dibk.no.
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Hvordan bruke Cinderella Classic

1. Sjekk for grønt lys i kontrollpanel som indikerer at 230V er tilkoblet.

2. Åpne både toalettlokket og sitteringen. Avtrekksvifte starter automatisk.

3. Legg pose i skålen. Bruk ny pose for hvert besøk.

4. Legg ned sitteringen. Toalettet er nå klart til bruk.

5. Gjør ditt i posen. Ved lite avfall, hell i en kopp vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.

6. Lukk toalettlokket.

7. Trykk på startknappen i 1-2 sek og man hører et kvitterings pip. Luken åpnes og slipper posen 

med innhold ned. Når luken lukkes starter forbrenningen. Toalettet er igjen klart for nytt besøk.

8. Gult lys i kontrollpanel indikerer at forbrenning pågår. Den vil lyse under hele forbrenningen.

9. Forbrenningstiden varierer med mengde avfall.

Verdt å vite - når du bruker Cinderella

1. Husk alltid å legge en pose i toalettskålen før bruk. Ikke legg pose klar til neste gjest.

2. Toalettlokket skal alltid være nede når toalettet ikke benyttes. Forbrenning vil ikke kunne starte før lokket er nede.

3. Etter avsluttet forbrenning vil gul lampe på kontrollpanelet slukke. Viften vil stoppe når temperaturen i forbren-

ningskammeret er sunket til 85°C. (Dette tar 1-1,5 time etter avsluttet forbrenning.)

4. Toalettet bør ikke stå tilkoblet hvis det er fare for lyn- og tordenvær.

5. Om ønskelig kan man trygt trekke ut støpslet ved lengre fravær, f.eks. ved vinterstenging.  

NB: Gul lampe må være slukket. Batteriet vil lades opp når man igjen kobler til 230 V.

Når det lyser grønt er den tilkoblet.

Videoer - bruk av Cinderella
Flere tips og instruksjonsvideoer finner 
du på www.cinderellaeco.no. Har du 
telefon med QR-leser kan du laste ned 
videoer her:

Mer inngående bruk 
av Cinderella
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Tømmevarsler

Det aller viktigste vedlikeholdsgrepet er å tømme askeskuff en med jevne mellomrom. Ditt toalett er utstyrt med en 
varslingsfunksjon som gir deg beskjed når det er på tide å tømme askeskuff en. Etter 100 forbrenninger så vil du få 
vekselvis gul og rød blink på betjeningspanelet, noe som betyr at det nå er på tide å tømme askeskuff en. I tillegg vil du 
høre 10 raske pip når du løfter opp lokket. Etter 130 forbrenninger låses toalettet. Da lyser rød og gul lampe kontinu-
erlig, kombinert med jevne lydsignaler. Toalettet kan da ikke brukes før askeskuff en har blitt tømt.

OBS: 
Brennbar væske, gjenstander med åpen varme, siga-
retter og lignende må ikke under noen omstendighet 
legges i toalettskålen og/eller ”skylles” ned.

Tømming av askeskuff

Det anbefales tømming en gang i uken, eller ved tømmevarsling.

1. Vent til toalettet er avkjølt. Vifta har stoppet. Askeskuff en blir veldig varm under forbrenning.

2. Fjern frontluken på toalettet.

3. Vri askeskuff en mot høyre til håndtaket står rett frem. Trekk deretter askeskuff en rett ut.

4. Ta ut innsatsen i askeskuff en og tøm asken. Asken er ren, tørr, bakteriefri og luktfri. Asken kan med fordel brukes 

som konsentrert gjødsel. Det er ingen restriksjoner for tømming av denne asken.

5. Rengjør innsatsen for urinsalter og det som er fastbrent. (Les hvordan på side 8, Vedlikehold.) En rengjort og tom 

askeskuff vil gi en mer eff ektiv forbrenning.

6. Husk! Sett tilbake innsatsen før du setter hele askeskuffen tilbake i toalettet.

7. Vri askeskuff en mot venstre til den stopper. Toalettet vil ikke starte før den er i riktig posisjon. 

(Rød og gul lampe vil slutte å blinke når askeskuff en er på plass)

iPhone AndroidCinderella - App
Har du Smart - telefon kan du laste ned Cinderella 
- webApp og få rask tilgang til mer informasjon om 
bruk, vedlikehold, mm.:
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Vedlikehold
For å sikre optimal drift på din Cinderella bør du sette av litt tid til 
forebyggende vedlikehold. Godt vedlikehold betyr også lavere drift-
skostnader. Under ser du noen enkle tiltak som bør gjennomføres 1 
gang i året eller hver 1000. forbrenning (F.eks. annenhver gang du 
bytter posepakke): 

Rens askeskuff
Tøm askeskuffens innsats for aske. Urinsalter og fastbrente rester 
løses opp ved å helle varmt vann i skålen, og la dette ligge i 15-30 
min. Børst ut. Unngå å bruke skarpe gjenstander som skader den 
syrefaste overflaten.

Rens rørgate
For å opprettholde god luftgjennomstrømming i rørgaten må den 
sjekkes, evt. rengjøres en gang pr. år (eller hver 1000. forbrenning). 
Koble toalettet fra røret. Ta av pipehatt og bunnlokk for T-bend. Sjekk 
gjennom rørgate. Bruk vanlig feieutstyr om nødvendig. Rengjør bunn-
lokk med dreneringshull.

Rens katalysator

1. Koble toalettet fra lufterøret og ta ut askeskuffen.

2. Rengjør katalysatorrøret med en kniv og støvsug godt i røret og rundt.

3. Koble toalettet til lufterøret. Hell en liter rent vann i askeskuff en 
mens denne står utenfor toalettet. Sett tilbake askeskuff en og 
kjør en forbrenning uten pose og papir. Dette vil rense katalysa-
toren.

Overflate renhold
Benytt vanlige rengjøringsmidler til renhold. NB: Klorbaserte vaskemidler 
skal ikke benyttes. (Klorgassen skader alt metall over tid). NB: Toalettet 
må være avkjølt.

1. Lås toalettet i åpen stilling ved å åpne toalettlokket og hold start-
knappen nede i 1-2 sekunder. Luken i toalettskålen står i åpen stilling til 
toalettlokket legges ned igjen. En sikkerhetsfunksjon gjør at luken bare kan 
låses i åpen stilling ved avkjølt toalett.

2. Rengjør hele toalettskålen. Dette gjelder også vingene som er på den 
bevegelige delen av skålen. Legg deretter toalettlokket ned igjen. Luken til 
brennkammeret lukkes. Bruk eventuelt papirkluter som kan slippes ned i 
brennkammeret.

Rens av 
askeskuff

Skylling av 
katalysator

Videoer - vedlikehold
Flere tips og instruksjonsvideoer 
finner du på www.cinderellaeco.
no. Har du telefon med QR-leser 
kan du laste ned videoer her:
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Feilsøking / Driftsmeldinger
NB: Toalettet nullstilles ved å holde startknappen nede i 8 sekunder. Deretter høres et langt pip, og knappen kan slippes.

Feilmelding
Rødt lys

Forbrenning
Gult lys

Nettspenning
Grønt lys

Feil Rød Gul Lyd TiltakGrønn

 Bortfall av nettspenning

Feil ved avtrekksvifte

”Kiling” av luke/fast pose

Brudd i varmekrets

Feil på temperaturføler,
kortslutning eller brudd.

Toalettlokk åpnes

På tide å tømme askeskuff

Askeskuffen full, toalettet 
er låst for bruk.

Askeskuff står i feil posisjon

Nettspenning tilkobles

Askeskuff settes på plass.

Toalettlokket lukkes igjen.

Ta ut askeskuffen og tøm denne.

Ta ut askeskuffen og tøm denne.

Sjekk vifte for fremmedlegemer.
Nullstill toalettet ved å holde ”startknaooen” nede i 
ca 8 sek. til et langt ”pip” høres.
Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved 
gjentagende feil, dra ut støpsel og kontakt service.

Dra ut støpselet.
Vent 15 minutter.
Sjekk temperaturvakt på siden. Er den utløst, 
kjennes/høres et klikk ved å trykke på den med 
en finger.Sjekk i så fall luft inn/ut. Hvis den ikke er 
utløst, kontakt service.

Nullstill toalettet ved å holde ”startknappen” nede i 
ca 8 sek. til et langt ”pip” høres.
Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved 
gjentagende feil, dra ut støpslet og kontakt service.

Ved varmt toalett: Trykk flere ganger på start 
uten å legge i ny pose. Åpne toaletlokket mellom 
hver gang.Hvis ikke dette hjelper, legg i ny pose og 
hell i 3 dl. vann og trykk start. Hjelper heller ikke 
dette, vent til toalettet er kaldt (vifte harstoppet). 
Ved kaldt toalett: Åpne toalettlokk og trykk start.
Luken åpnes og papirrester kan fjernes manuelt.

Åpne og lukk setelokk. Start forbrenning.Slukker

Blinker

Blinker

Blinker

Blinker

Blinker

Blinker

Blinker

Lyser Lyser

Blinker

Blinker

Blinker

Blinker

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

3
lydsignal

3
lydsignal

10
lydsignal

10
lydsignal

10
lydsignal

1
2

1
2

1
2
3

1

2

3

1

1

1

1

1

Det er viktig å reagere umiddelbart hvis det oppstår uregelmessigheter som lukt, dårlig forbrenning eller funksjonssvikt for å 
unngå følgeskader og unødvendige reparasjonskostnader. Normal aske skal være gråaktig uten papirrester. Hvis du opplever 
dårlig forbrenning eller lukt kan det anbefales å gjennomføre en gjennomskylling av katalysator. 

Resetting av temperaturvakt
Temperaturvakt resettes 
ved å skru ut beskyttelses 
plugg på siden av toalettet.

Bruk finger for å resette temperatur-
vakt. Du kjenner og hører et knepp når 
den trykkes inn. Ikke trykk for hardt.
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VANLIGE SPØRSMÅL / SVAR

Må man bruke pose hver gang man er på toalettet?
Ja! Ny pose må brukes ved hvert besøk.

Kan man bruke forskjellige typer poser?
Produsent av Cinderella vil sterkt anbefale bruk av originale poser til Cinderella Classic og 
Gas. Originale poser skal alltid benyttes under reklamasjonsperioden (5 år). Oppstår det feil 
/ følgeskader pga. bruk av uoriginale poser vil reklamasjonsretten frafalle og hele ansvaret 
legges på kunden.

Hvordan håndterer man asken?
Asken er ren, lukt- og bakteriefri. Den kan strøs i naturen eller legges sammen med hushold-
ningsavfallet.

Hvor ofte må man tømme askeskuffen?
Det anbefales å tømme asken 1 gang pr. uke eller ved tømmevarsel. Mange hytteeiere pleier 
å tømme askeskuff en når de ankommer hytten, da er toalettet avkjølt. Toalettet forbruker 
mindre energi og forbrenner bedre når det tømmes ofte.

Kan man besøke toalettet mens det forbrenner?
Ja! Forbrenning som pågår avbrytes når man åpner toalettlokket. Forbrenning aktiveres igjen 
etter endt besøk.

Kan man bruke resirkulert papir i toalettet?
Ja. Det er ingen problemer forbundet med bruk av resirkulert papir.

Må toalettet stå tilkoblet hele tiden?
Nei! Trekk gjerne ut støpslet når dere drar fra hytten/boligen hvis det er fare for lyn og 
torden. Dette kan gjøres etter at den gule lampen er slukket. Batteriet vil holde viften i gang 
under etterbrenning og avkjøling. Når man kobler tilbake støpslet i kontakten vil toalettet lade 
batteriet.

Må man starte forbrenning for hver gang man har brukt Cinderella?
Ja! Forbrenning startes når man trykker på startknappen. Det er viktig at avfall forbrennes 
med en gang for å hindre lukt og unngå korrosjon.

Hva er poenget med en nullstillings - funksjon?
Nullstilling avbryter alle pågående prosesser og setter toalettet tilbake til hvileposisjon. (Er 
toalettet fremdeles varmt, vil avtrekksvifta starte opp igjen for avkjøling). Denne funksjonen 
brukes ved feilmeldinger.

Hva er ”gjennomsnittlig bruk” av Cinderella?
Cinderella er primært et toalett for hytte- og fritidsmarkedet, men benyttes også en rekke 
andre steder. Basert på tilgjengelig forskning så defineres ”gjennomsnittlig bruk” innenfor 
flg. rammer; 5 personer, 3-4 ganger om dagen i 60 bruksdøgn (jfr.hytteundersøkelser), dvs. 
mellom 900 – 1200 forbrenninger per år. For å sikre optimal drift på din Cinderella bør du 
sette av litt tid til forebyggende vedlikehold. Godt vedlikehold betyr også lavere driftskostnader. 
Enkelt vedlikehold bør gjennomføres 1 gang i året eller hver 1000. forbrenning (F.eks. annen-
hver gang du bytter posepakke).

Flere spørsmål/svar finner 
du på www.cinderellaeco.no

iPhone AndroidCinderella - App
Har du Smart - telefon kan du laste ned Cinderella 
- webApp og få rask tilgang til mer informasjon om 
bruk, vedlikehold, mm.:
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Service

Cinderella opererer i et surt miljø og med arbeidstemperatur opp mot 600°C. 
Det vil derfor oppstå behov for service før eller senere. Husk at forebyggende ved-
likehold kan utsette servicebehovet vesentlig. Ved behov for service på toalettet, 
ta kontakt med din forhandler. Produsent Cinderella Ecosolutionhar forhandlere 
over hele landet og egne serviceavdelinger. For oversikt - besøk vår nettside www.
cinderellaeco.no. Hvis toalettet ditt skal inn til service / vedlikehold på et service-
verksted så er det noen enkle regler du må ta hensyn til:

• Askeskuffen skal være tømt og toalettet rengjort før innlevering.
• Pass på å emballere toalettet skikkelig før transport. Vi anbefaler å bruke 

pappesker eller bobleplast rundt toalettet for å hindre at støtskader oppstår. 
Hos enkelte forhandlere er det mulig å få leie / låne erstatningstoalett. 
Snakk med din lokale forhandler om dette. 

Reklamasjon

Produktet er omfattet av kjøpslovens bestemmelser.
Reklamasjon omfatter produksjonsfeil og feil på komponenter ved normal bruk. 
Den dekker ikke feil grunnet:

• feil installasjon.
• feil bruk.
• feil håndtering.
• transportskade.
• lynnedslag.
• bruk av uoriginale poser

Cinderella opererer i et surt miljø med høy temperatur. Derfor må det påregnes 
utskifting av slitedeler som varmekolbe, vifte, katalysator, innsats askeskuff og 
batteri over tid. Reklamasjon på slitedeler må skje innen 3 år fra kjøpsdato. Skulle 
det oppstå feil på toalettet, må kunden umiddelbart ta kontakt med forhandler 
eller produsent. Ved videre bruk av toalett med feil kan reklamasjonsrett frafalle. 
Kunden må pakke toalettet forsvarlig og besørge frakt til nærmeste forhandler. 
Produsent besørger frakt mellom forhandler og nærmeste servicepunkt. Eventu-
elle reparasjoner skal kun utføres av autorisert personell godkjent av Cinderella 
Ecosolution. Feil/skade som ikke omfattes av reklamasjonsretten, må i sin helhet 
dekkes av kunden. I tvilstilfeller skal den enkelte sak tas opp med produsent Cinde-
rella Ecosolution. Denne bestemmelsen gjelder kun i Norden. For øvrige land og 
proff markedet gjelder særlige vilkår.

Poser

Produsent av Cinderella anbefaler bruk av originale poser til Cinderella Classic 
og Gas. Originale poser skal alltid benyttes under reklamasjonsperioden (5 år). 
Oppstår det feil / følgeskader pga. bruk av uoriginale poser vil reklamasjonsret-
ten frafalle og hele ansvaret legges på kunden. Originale poser kan kjøpes hos 
forhandler eller bestilles på www.cinderellaeco.no

Produsent:
Cinderella Ecosolution AS
Hovedveien 34, N-9062 Furuflaten, Norway
www.cinderellaeco.no
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Hvordan bruke Cinderella Classic?

1. Åpne både lokk og sittering. Viften starter automatisk. 2. Sett posen i skålen. Husk å bruke ny pose for 
hvert besøk.

3. Legg ned sittering. Toalettet er nå klart for bruk.
I tilfeller med lite avfall, hell i en kopp vann slik at 
posen får nok vekt til å falle ned.

4. Lukk igjen lokket og trykk på startknappen. Når gul 
lampe tennes starter forbrenningen. Toalettet er nå 
klart til bruk igjen,



Forhandler/Dealer:




