
Ashmount SG™

Askebeger utstyrt med SmokeGuard™; 
et unikt sikkerhetssystem

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 InVolV-

ert I InStAllASjon oG VedlIkehold AV dette Produktet.



InsTruKser for VeGGmonTerInG

Innholdet I PAkken
treskruer  x4
Veggplugger  x4

Skiver  x4
Avstandsstykker  x4

Skrutrekker  x1
rissenål  x1

nØdVendIG VerktØy
Batteridrill x1
drill 8mm x1 

1. etter åpning av Ashmount SG og fjerning av 
	 innerbeholderen,	trykk	ut	alle	de	fire	hullene,	som	vist		
 ovenfor (vi anbefaler å bruke en skrutrekker til dette).  
 Plasser deretter askebegeret på en vegg og marker  
 ut hullene ved å bruke en rissenål (anbefalt høyde fra 
 bakken til toppen av askebegeret er 1500mm).

2. Fjern deretter Ashmount SG og bor hullene med
  en 8mm drill og sett en veggplugg inn i hvert   
	 hull.	Ashmount	kan	nå	flyttes	på,	slik	at	hullene	
 matcher opp, og skrus fast på veggen ved hjelp av 
 en skive og en skru som følger med i pakken.

1. etter å ha åpnet askebegeret og fjernet
		 innerbeholderen,	trykk	ut	alle	de	fire	L-formet		 	
 stykkene, som vist ovenfor. Plasser deretter Ashmount  
 på en vegg og marker det høyeste punktet på hver   
 l-formet hull (se diagrammet ovenfor) med en rissenål  
 (anbefalt høyde fra bakken til toppen av askebegeret  
 er 1500mm).

2. ta av Ashmount SG og bor hullene med en 8mm
  drill og sett en veggplugg inn i hvert nye hull. 
 Skru et avstandsstykke og en skrue i hvert hull.   
 Askebegeret kan deretter settes inn på skruene 
 (som vist ved pilen ovenfor) og fjernes når det er 
 nødvendig. hvis du har problemer med å feste   
 enheten, kan det være at skruene må løsnes litt.
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InsTruKsjoner for monTerInG På sTolPe

Innholdet I PAkken
Festeplate  x1
M8 mutter  x4
Skive  x2

nØdVendIG VerktØy
13mm Skiftenøkkel   x1

1. etter å ha åpnet askebegeret og fjernet    
	 innerbeholderen,	trykk	ut	alle	de	fire	hullene	på		 	
 ryggveggen av askbegeret (vi anbefaler å bruke en   
 skrutrekker til dette). Sett deretter skivene inn i 
 hullene som nettopp har blitt laget. ta festeplaten og
  sett den på baksiden av askebegeret og inn gjennom  
 skivene. Fest med mutrene som følger med, med en  
 13mm skiftenøkkel.

2. Fest Ashmount SG på stolpen med hjelp av enten  
 tamtorque eller tespa-festebånd. 

InsTruKsjoner for monTerInG På Glass
Innholdet I PAkken
Monteringsplate x2
M5 Muttere x4
Skiver x4

teip x2
Pakk med rengjøringsduker x1
dekkfolie x1

nØdVendIG VerktØy
8mm Skiftenøkkel  x1

1.	Trykk	ut	de	fire	hullene.	Vi	anbefaler	å	bruke	en	skrutrekker	til		
 dette.

2. Fest monteringsplatene på baksiden av enheten med skiver og  
 muttere som vist på diagrammet.

3. Velg et passende vertikalt monteringssted og rengjør området  
 med et varmt og mildt vaskemiddel. tørk over hele området   
 med en klut. Bruk rengjøringsdukene som følger med til å   
 tørke over glasset.

4. ta de to strimlene med teip, fjern baksiden og fest på hver av  
 monteringsplatene.

5.	Fjern	beskyttelsesfilmen	fra	begge	strimlene	med	teip,	plasser							
 forsiktig på glasset og hold med godt trykk i 30 sekunder. Pass  
 på at teipen er i riktig posisjon, for limet er veldig sterkt, og det
  vil være veldig vanskelig å fjerne det etter at det har blitt satt 
 på. Varm området med lim forsiktig på baksiden av glasset   
 i omtrent et minutt (f.eks. med en hårtørrer) for å fremme   
 bindestyrke. 50% bindestyrke vil nås etter 10 minutter, 90%  
 etter 24 timer.

-en dekkfolie til baksiden av glasset følger med, dersom du skulle 
ønske å forbedre utseendet til baksiden.
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[Ashmount SG fjernet 
for bildeklarhet]
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bruK oG VedlIKehold aV dIn ashmounT sG

1. lås opp Ashmount SG med den vedlagte nøkkelen   
 ved å vri mot klokken (se diagrammet ovenfor). 
 den kan låses opp fra begge sider.

2. døren vil nå svinge åpen, og innerbeholderen kan   
 fjernes for tømming.

3. tøm innholdet ut av innerbeholderen ved ganske enkelt  
 å vippe den opp ned (røykedempende lokket svinger for  
 at innholdet skal kunne falle fritt).

4. deretter kan du sette innerbeholdere tilbake på bunnen  
 av askebegeret, og magneten holder den på plass. døren  
 kan nå lukkes og låses med nøkkelen, som vist i steg 1.
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For å SIkre At Produktet FunGerer eFFektIVt AnBeFAler VI At Produktet renGjØreS reGelMeSSIG Med 
hØytrykkSVASker Med VArMt VAnn oG SåPe, eller For hånd Med 10% MIld SåPe I VArMt VAnn Med en Myk 
BØrSte, etterFulGt AV en Skyll Med rent VAnn. PASS På låSeoMrådet oG SIkkerhetSlokket (VISt I dIAGrAM j).

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

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

•  Reservedeler 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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