
BRUKERHÅNDBOK OG MONTERINGSINSTRUKSJONER 
VIKTIG: SIKKER AT ALLE RELEVANTE PERSONER LES DENNE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

Ved å bruke fingerleppen foran på 
innkastpanelene, løft lokket oppover.

1. 2.

Åpne lokket til 90 grader ved å skyve forbi bump-
funksjonen til lokket hviler i oppreist stilling. For 
å lukke lokket trekker du forsiden nedover for å 
overstyre bump-funksjonen.

Å åpne og lukke lokket

Trinn 1 - For å sette inn sekker - løsne elastiske 
båndene fra krokene.

Trinn 2 - Sett sekken på plass og slipp det løse 
elastiske båndet i sekken.

1.

Å bruke sekkholderen 
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Nexus™ Evolution Kildesorteringssystem

Trinn 3 - Strekk sekken over bakre krokene og 
hold på plass med elastiske båndet.

Trinn 4 - Strekk elastiske båndet og sekken over 
forsiden for å sikre sekken.

2.



2.

Løft stableren av støttefestene. Bruk 
hurtigutløsningsmekanismen for å løsne koppene. 
Sett stableren på støttefestene.

Å tømme koppestableren og væskebeholderen

2.

For å låse, vri 45 grader mot urviseren og trykk 
låssylinderen innover.

Å låse/låse opp (ekstrautstyr)
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1.

For å låse opp, vri nøkkelen til 45 grader med 
klokken til låssylinderen trekkes tilbake.

For å fjerne koppestableren fra beholderen for å 
tømme koppene, åpner du innkastpanelen.

1.

4.

Sett væskebeholderen på plass. 

3.

Tøm væskebeholderen ved å løfte den fra 
enheten ved hjelp av bærehåndtaket. Hell 
innholdet bort.



1. Bruk håndtaket til å løfte og vippe beholderen 
til hjulene berører bakken slik at beholderen kan 
manøvreres.

Å manøvrere beholderen med hjulene 

1. 2.

Juster hjulene (Del 1) med festehullene på siden 
av beholderen.

Sett inn skruene (Del 2) gjennom hullene og 
stram med Umbrakonøkkelen (Del 3).

Å montere hjulene (ekstrautstyr)
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DEL  1
DEL  2
DEL  3

Innhold:

Hjul
Skru
Umbrakonøkkel

x2
x8
x1

123



VIKTIG: Pass på at alle relevante personer leser punktene som er oppført i denne håndboken, og at en kopi er gitt til personalet som er 
involvert i installasjonen og vedlikehold av dette produktet.

VIKTIG: Ved bruk og installasjon av dette produktet, vennligst følg forskriftene om arbeidsmiljø og manuell håndtering som gjelder for 
organisasjonen din. 

 

.

Version 1 - 04/2019 - C000/0523 NO- 07B-372-44

OG NEXUS 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.

© Glasdon 06/2019
Glasdon Europe AB - Med enerett. Produkt- og prisinformasjonen i denne 
publikasjonen kan bli endret uten forhåndsvarsel.

4 of 4

1.

Finn festeposisjonene på baksiden av 
beholderen.

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4

Innhold:
Skiltholder
Skive - M6 x 18mm
Skru - M6 x 20mm
4mm Umbrakonøkkel

x1
x6
x6
x1

3.

Monter skiverne (del 2) på skruene (del 3) og fest 
gjennom hullene i skiltholderen ved hjelp av en 
umbrakonøkkel (del 4) for å stramme.

2.

Plasser skiltholderen (del 1) og juster de seks 
festehullene på baksiden av beholderen.

Å montere skiltholderen

3

2

1
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