
     

Ashguard SG™

Søppelbøtte for sigaretter utstyrt med SmokeGuard™; 
et unikt røykedempende system

INSTALLASJONSINSTRUKSER OG BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG: SØRG FOR AT ALL RELEVANT PERSONELL LESER PUNKTENE SOM ER OPPFØRT 
I DENNE HÅNDBOKEN, OG AT EN KOPI HAR BLITT GITT TIL ANSATTE SOM ER 

INVOLVERT MED INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV DETTE PRODUKTET.



FORANKRING MED FESTEBOLTER

1.  Velg en passende glatt og jevn overflate som du ønsker  
 å sette askebegeret på. Pass på at plasseringen vil tillate  
 at døren kan åpnes trygt, dvs. borte fra vei og ikke slik  
 at døren vil blokkere veien for fotgjengere. Ta også hensyn  
 til det faktum at produktet er dobbeltsidig, og sett det slik at  
 produktet kan brukes fra begge sider.

2.  Lås opp døren med nøkkelen som følger med (ved å vri  
 den mot klokken) og fjern døren fra askebegeret. Fjern  
 deretter innerbeholderen og plasser Ashguard SG i ønsket  
 posisjon.

3.  Marker bakken gjennom de tre festehullene som vist i  
 diagram A.
 Merk: Askebegeret kan festes til en 50mm tykk skifer.  
 Hullene bør være minimum 110mm fra kanten på   
 skifersteinen.

4.  Flytt askebegeret, og bruk et 10 mm bor til å bore til en  
 dybde på 80 mm i de tre merkede posisjonene. Fjern   
 overflødig støv fra hullene.

5.  Flytt askebegeret tilbake og sett de tre boltene inn i hullene,  
 og kjør til mutteren og skiven får kontakt med bunnen av  
 askebegeret, som vist i diagram B.
  Stram mutterne ved hjelp av en 17mm skiftenøkkel inntil  
 festene er sikre.

6.  Innerbeholderen kan nå settes inn i askebegeret, og døren  
 festes på nytt og låses. Ashguard er nå klar til bruk.

INNHOLDET I PAKKEN:
Ankerbolter (M10 x 75mm) x3
Skive (M10 x 50 x 3mm) x3

DIAGRAM A

DIAGRAM B

17mm skiftenøkkel   x1
Rissenål   x1

NØDVENDIG VERKTØY:
Batteridrill x1
Bor 10mm x1 
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FORANKRING MED BETONGFESTER MED JUSTERBAR LENGDE

1.  Se etter nedgravde kabler og rør før du starter   
 installasjonen.

2.  Forbered et 400mm dypt hull og pass på at kanten av
  bunnen er minimum 100mm fra festeområdet på   
 askebegeret, som vist i diagram C.

3.  Monter sammen og stram festene til bunnen av askebegeret.

4.  Hvis dybden er begrenset til mindre enn 400mm, kan festene  
 justeres ved å flytte den nedre skiven opp og kutte til  
 ønsket lengde. Vi anbefaler å bruke det samme volumet  
 betong ved å øke bredden på hullet tilsvarende.

5.  Plasser aggregat og støtteblokker i bunnen av hullet.

6.  Monter betongfestene på bunnen av askebegeret og plasser  
 askebegeret i hullet, slik at festene hviler på støtteblokkene  
 og askebegeret står vertikalt.

7.  Fjern askebegeret og festesammenstillingen og hell   
 betongblandingen inn i det dannede hullet opp til ønsket  
 nivå.

8.  Sørg for at askebegeret er orientert riktig med hensyn til de  
 bygningsmessige forholdene.

9.  Sett askebegeret komplett med festene helt inn i betongen  
 inntil bunnen av askebegeret møter den øvre overflaten av  
 betongen.

10. Sørg for at askebegeret forblir vertikalt mens betongen  
 stivner.                      

FRITTSTÅENDE FORANKRINGSMETODE

1.  Lås opp Ashguard SG og fjern døren og innerbeholderen.

2.  Plasser askebegeret over bunnplaten og pass på at de tre   
 piggene på bunnplaten går gjennom de tre hullene inni 
 askebegeret.

3.  Fest en skive og mutter til hver bolt og stram med en 17 mm   
 skiftenøkkel.

4.  Innerbeholderen kan nå settes inn i askebegeret og døren kan   
 festes og låses. For å flytte på Ashguard, vipp den på siden slik at  
 bunnplaten kan rulles til ønsket plassering.

NØDVENDIG VERKTØY:
Hurtigherdende betongmiks
Utstyr til å grave hull
Baufil (hvis dybden på festet må justeres) x1
Vaterpass   x1

INNHOLDET I PAKKEN:
Betongfester  x3
Skive 50x11.5x3mm x3
Skrue (M10 x 80mm)  x3

Skive M10x50x3mm x3  
6mm unbrakonøkkel x1

Bunnen av 
askebegeret

Betong

INNHOLDET I PAKKEN:
Bunnplate x1 
M10 Mutter x3                                    
Skive (M10 x 50 x 30mm)  x3

NØDVENDIG VERKTØY:
17mm skiftenøkkel x1

Mutter

Bunnplate
           

Skiv

DIAGRAM C

DIAGRAM D

Støtteblokk
Grus

Betongfeste

Festeskrue

Skive



ASHGUARD SG I BRUK

1. Lås opp Ashguard SG med den vedlagte  
 nøkkelen ved å vri mot klokken (se  
 diagrammet ovenfor). Døren kan   
 deretter dreies til åpen stilling for å gi  
 adgang til innerbeholderen.

2. Ved behov kan døren fjernes helt for å  
 gi full tilgang for rengjøring eller enkel  
 fjerning av innerbeholderen.

3.  Tøm innerbeholderen ved ganske   
 enkelt å vippe den opp ned 
 (røykedempende lokket vil svinge for 
 at innholdet skal kunne falle fritt).

VEDLIKEHOLD AV DIN ASHGUARD SG
For å sikre at produktet fungerer effektivt anbefaler vi at produktet 
rengjøres regelmessig med varmt vann fra høytrykksvasker og såpe, 
eller alternativt for hånd med 10% løsning av mild såpe i varmt vann 
med en myk børste, etterfulgt av en skylling med rent vann. Vær spesielt 
oppmerksom på røykedempende trakten og lokket SmokeGuard inne i 
enheten.

I det usannsynlige tilfellet at SmokeGuard trakten inni askebegeret blir 
blokkert, må den kanskje tas ut og renses skikkelig. Dette gjøres ved å:

1.  Først åpne askebegeret og fjerne døren og innerbeholderen som vist  
 ovenfor.

2.  Trakten er festet med to vingemuttere som kan fjernes ved å nå opp på  
 innsiden av askebegeret og skru dem av for hånd.

3.  Etter å ha fjernet disse kan trakten fjernes og rengjøres grundig.

4.  Fest trakten igjen ved å sette den på piggene i askebegeret og sikre  
 den med vingemutterne som ble fjernet tidligere.

  , ASHGUARD SG OG SMOKEGUARD ER VAREMERKER TILHØRENDE GLASDON GROUP LTD. OG DATTERSELSKAP I  
        STORBRITANNIA OG ANDRE LAND.

•  Regelmessige inspeksjoner må utføres og reservdeler må skiftes ved behov.

•  Reservdeler kan bestilles fra Glasdon Europe AB.

•  Glasdon Europe AB kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av
 feilinstallasjon, uautorisert endring eller feilbruk.
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DIAGRAM E

4. Deretter, bare sett innerbeholderen in i askebegeret, lukk og lås døren. Hvis døren har blitt tatt av, må den festes på igjen ved å finne  
 kontaktpunktet der døren passer inn i askebegeret.

DIAGRAM F
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