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Instruktioner för sugtömningsstationen "Caddy" 
Caddy kommer att husera i sanitetsboden till höger om entrén till 
klubbhuset. Nyckeln för att komma in i boden är densamma som till 
klubbhuset.  

Använder man Caddy så tar man även på sig ett renhållningsansvar 
vilket innebär att man tömmer och rengör Caddy efter användning. 
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Detaljförklaring av Caddy 

 

 

Tillbehör till Caddy 

 
 

Kontroll innan transport och användning 
Kontrollera att allt ser helt ut, att ventilen på sugmunstycket och 
tilluftsventilen är stängda samt att pumphandtaget är nerstucket i sin 
hållare nere till vänster på Caddy-vagnen innan du transporterar Caddy.  

Däckanslutningsadaptrar 

PortaPotti-tömningsrör 
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Tömning av septiktank 

OBS: Caddy:s tank rymmer 90 liter 

För i munstycket i däcksanslutningen och håll munstycket på plats 
medans du tömmer, alternativt kan du använda passande 
däcksanslutningsadapter så sitter handtaget kvar av sig själv helt tätt. 
(Adaptrarna skall förvaras i boden efter användning) 

  
 

Öppna ventilen på munstycket 
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Öppna tillluftsventilen, här visad "öppen" 

 
Använd pumphandtaget, och pumpa. När septiktanken är tom så stänger 
du ventilen på munstycket och tar loss det från däcksanslutningen. 

För att tömma sugslangen på all vätska så håller du sugmunstycket högt, 
öppnar ventilen på sugmunstycket och pumpar med pumphandtaget tills 
slangen är tom på vätska. 

När slangen är tom kan du hålla ner sugmunstycket i vattnet och pumpa 
upp lite vatten så slangen rengörs.  

Lyft därefter sugmunstycket högt och pumpa ur allt vatten i slangen. När 
slangen är tom stänger du ventilen på sugmunstycket, stänger 
tilluftsventilen och rullar ihop/hänger sugslangen innan du transporterar 
Caddy.  
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Tömning av Caddy i avloppstanken 
Tömning sker via tömningsslangen i boden. Placera Caddy utanför 
boden så du lätt kan ansluta tömningsslangen samt komma åt att pumpa 
med pumphandtaget. 
 
Ta loss tömningsslangen i boden från ändpluggen genom att fälla ut de 
två metallarmarna på slangkopplingen, koppla sedan in den till 
tömningsanslutningen på Caddy 
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Kontrollera att tilluftsventilen är i stängt läge, (här visad i stängt läge). 

 
 

Öppna ventilen på munstycket. 

 
 

Pumpa upp ett övertryck i tanken och när trycket blir tillräckligt högt så 
kommer det att trycka iväg innehållet i tanken ut genom 
tömningsslangen. Observera att det kommer att pysa lite luft ifrån tanken 
medans man pumpar när trycket är högt men detta är helt normalt. När 
det mesta av innehållet är tömt, det blir alltid lite kvar, så faller 
övertrycket. 
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Tag bort tömningsslangen från kopplingen på Caddy och håll slangen 
högt så att all kvarvarande vätska rinner ner avloppstanken. Häng upp 
tömningsslangen på väggkroken och koppla fast änden i ändpluggen. 

 
Stäng ventilen till munstycket, rengör Caddy och rulla sen in den i boden. 

 
 

Vid behov kan du rengöra slangar och Caddys insida genom att fylla 
utslagsbacken i boden med vatten, avstängningsventilen för utloppet 
sitter undertill, och suga upp rent vatten via sugtömningshandtaget och 
sedan tömma ut det i avloppet  

 

 


