
1

Brukermanual
Viktig: sørg for at all personal leser manualen før bruk av beholderen

NEXUS® SHUTTLE

For å plassere sekken (modell med sekkeholder)

For å åpne og stenge lokket 

Bruk pedalen for å åpne lokket. Hold foten på pedalen mens du 
slenger søppel. 

Fjerne foten for å lukke lokket.

For å holde lokket åpent ved tømming/skifting av sekk

Repetere punkt 1. Hold foten på pedalen, push lokket 
til det fastner i åpen position. 

For å lukke, trekk lokket mot deg.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Repetere punkt 4 & 5 for å holde 
lokket i åpen position. 

Fell sammen plastbuene oppover. Dra sekken opp fra beholderen 
og snu over plastbuene.
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For å plassere sekken 
(fortsettelse) For å tømme sekk (modell med sekkeholder)

For å unngå tunge løft trekk ut 
sekken under innkaståpningen. 

Sett i ny sekk ved å repetere 
punkt 8-10.

10. 11. 12.

Fell ned plastbuene og sekken er 
på plass. Se til at sekken er godt 
plassert i Nexus beholderen/på 

hyllen.

13.

Repetere punkt 4 & 5 for å holde 
lokket i åpen position.

Fell sammen plastbuene oppover 
for å løsne sekken.

14.

15. 16.
For å fjerne hyllen eller justere hyllens høyde (modell med sekkeholder) 

For å fjerne hyllen, trekk den mot 
deg. 

Plassere hyllen i ønsket høyde. Notere: hyllen tåler oppvaskmaskin
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For å fjerne, tømme og plassere innerbeholder (modell med innerbeholder) 

17. 18.

Ta tak foran på innerbeholderen 
og trekk mot deg for å fjerne 

beholderen. 

Hvis man ønsker kan man 
bruke medfølgende lokk 
på innerbeholderen - fest 

lokket ordentligt (lokket tåler 
oppvaskmaskin).

Bruk begge hendene 
på håndtakene bak på 

innerbeholderen. Len den litt bak 
over for å bruke hjulene. 

19.

20. 21.

For å tømme, plassere en 
hånd på håndtakene opptil 

på innerbeholderen og en på 
håndtakene lengst ned. 

Vid tømming/løfting, plassere 
innerbeholderen på kanten av 

avfallsbeholderen/containeren (se 
bilde) og tøm.

Etter tømming og eventuell 
rengjøring, repetere punkt 20 for 
å rulle tilbake innerbeholderen til 

Nexus-beholderen.

22.

23. 24.

Hvis lokket har falt ned/lukket seg, 
repetere punkt 4 & 5.

Plassere innerbeholderen i 
beholderen igjen. 

25.

Repetere punkt 4 & 5 for å holde 
lokket i åpen position.
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For bruk av det elastiske båndet for modell med innerbeholder 

26. 27. 28.

Fjerne båndet gjennom å 
trekke det opp over kanten på 

innerbeholderen. 

Plassere sekken inne i beholderen 
og fold nøye ned over kantene. 

Trekk båndet runt beholdere og 
sekk (se bilde).
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