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NEXUS™ 50
Sopsorteringssystem för inomhusbruk

Användarmanual
VIKTIGT! sE TILL ATT ALL RELEVANT PERsONAL LÄsER DENNA MANUAL INNAN ANVÄNDNING.

1.    Öppning av behållarens front:

1.1 Öppna behållaren (för behållare med lås, vrid först nyckeln 
medsols för att öppna låset). 

Öppna genom att lyfta handtaget på toppen av behållaren (samtidigt 
som man trycker nedåt på den del där locket sitter fast) (se bild A). 
Locket kan antingen vila i lutande position (se bild B) eller tas bort 
helt för lättare tömning.

1.2 Stänga behållaren För att sätta tillbaka 
locket se till att plastfliken på botten av locket 
sitter i hålet på avfallsbehållarens nedre del 
(se bild C). Väl på plats kan resten av locket 
skjutas tillbaka till låsposition. se till att de 
flikar som sitter på lockets överdel passar in 
under toppen på behållarens nedre del.
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2.    Sätta in plastpåse:

2.1 Sätta in avfallspåse Avlägsna locket(se 1.1).  
Dra påsen genom öppningen/ringen (se bild D).

Dra påsen över kanten på ringen samt över de för 
ändmålet avsedda plasthakar längre bak (se bild E).

2.2 Ta ut avfallspåse Avlägsna locket (se 
1.1). säckhållaren sitter fast i avfallsbehållarens 
nedre del och kan på så vis höjas i ett läge som 
gör att det blir lättare att ta ut avfallspåsen (se 
bild F). Efter att påsen väl är avlägsnad från 
säckhållaren kan man sen även avlägsna den 
från de bakre plasthakarna.

n  Regelbunden kontroll av produkterna är rekommenderat, så att delar 
kan bytas ut, om nödvändigt.

n  Utbytbara/nya delar kan beställas direkt från Glasdon.

n  Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått 
genom fel installation, obehörig modifikation eller om produkten har 
missbrukats.

säckhållaren kan höjas i 90-graders vinkel. Avfallspåsen kan då 
enkelt avlägsnas genom att man bara lyfter ut den (se bild G). 

Anmärkning: Halvfulla avfallspåsar kan tas ut när locket 
är i vilande öppet-position (se bild B) genom att bara lyfta 
avfallspåsen rätt upp.

VIKTIGT! Att regelbundet tömma avfallsbehållaren är 
rekommenderat för att undvika att påsen blir onödigt full/tung.
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August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Telefon:+46 31 895 880
Fax: +46 31 895 899
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com


