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NEXUS™ 50
Instruktioner för att montera ihop skylthållare

VIKTIGT! Se till att alla behöriga läSer denna inStruktion innan montering.

1. Komplett monteringspaket (medföljer). detta innehåller också ett genomskinligt plasthölje, en grå baksidesplatta, 2 stycken 
plaststänger & 10 stycken återvinningsark.

Verktyg som ingår:

1.1  Sätt fast den p-formade plastöglan (se verktyg C) på 
baksidan av din nexus 50 med öglan utanför kanterna 
av avfallsbehållaren.  Plastöglan sätts fast med hjälp av 
en plastbricka (se verktyg b) och en mutter (se verktyg 
e) genom skalet på din avfallsbehållare. Fyra stycken hål 
finns redan positionerade för detta ändamål. Öglan och 
plastbrickan skall sitta på utsidan av avfallsbehållarens 
baksida, medan muttern är avsedd för att sitta på insidan. 
För att spänna muttern ta hjälp av skruvnyckeln (se 
verktyg g).

1.2  lägg avfallsbehållaren med framsidan neråt och 
trä vardera plaststång genom plastöglan. Se till att 
plaststängerna har rätt sida uppåt och inåt (slitsen på 
stången skall riktas inåt), då det senare skall fästas 
skyltmaterial på stängernas överdel.

1.3  Sätt fast de kvarvarande skruvarna på stängernas 
nederkant (se bild b).

1.4  Placera nu stängerna så att den 
nedre delen är i höjd med botten 
på avfallsbehållaren. Skruva fast 
stängerna vid springorna med hjälp 
av skruvnyckeln och insexnyckeln 
(se bild C). Skyltdisplayens övre 
delar består av ett genomskinligt 
plasthölje, en grå baksidesplatta 
samt ett valfritt återvinningsark. 
Placera det valfria återvinningsarket 
framför den grå baksidesplattan  
    

    
    
(ytterligare ett ark kan placeras 
bakom den grå baksidesplattan ifall 
man har satt ihop fler Nexus 50 i en 
gruppkonstellation så att man kan 
se återvinningsark från båda sidor 
av skyltdisplayen).

1.5  Placera den grå baksidesplattan och 
återvinningsarket på insidan av det 
genomskinliga plasthöljet.

1.6  Skjut ner plasthöljet med innehåll 
mellan stolparna hela vägen ner tills 
kanterna på höljet har nått botten 
på springan avsedd för höljet (se 
bild d).

1.7  Placera till slut pluggarna (se 
verktyg F) på toppen av stängerna 
(se bild e).
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 oCh neXuS är Varumärken eller regiStrerade Varumärken För 

glaSdon grouP ltd. eller FöretagetS dotterbolag i uk oCh andra lände

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.
reservdelar kan beställas direkt av glasdon.
Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaktsamhet, felaktig installation eller okvalificerad användning.

upplaga 1

(c) 11/2011

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.
gr087/99

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.

2. Skylt för väggmontering 

delar inkluderar genomskinligt plasthölje, grå baksidesplatta, 2 stycken plaststänger, 4 stycken plastpluggar, 5 stycken 
återvinningsark, 2 stycken väggplugg samt 2 stycken väggskruvar.

Skyltdisplayen består av ett genomskinligt plasthölje, en grå baksidesplatta samt valfria återvinningsark.

Monteringsförslag
(Integrerad stolpmonterad)

2.1  Placera den grå baksidesplattan in 
i det genomskinliga plasthöljet och 
sedan det valfria återvinningsarket 
framför den grå baksidesplattan. 

2.2  Skjut ner plaststängerna på sidan 
av höljet (se bild F) hela vägen 
tills plaststängerna når toppen 
av skyltdisplayen. Var noga med 
att stängerna är monterade på 
skyltdisplayen med hålen bakåt, 
så att väggmontering kan utföras 
korrekt.

2.3  Placera plastpluggarna på stängerna 
och var varsam att hålla i displayens 
kanter   (se bild g).

2.4  Välj den rätta positioneringen för 
skyltdisplayen och notera höjden där 
hålen sitter bak på skyltdisplayen. 

2.5  markera väggen där skyltdisplayen 
skall sitta och var vaksam att 
markeringarna skall vara jämnhöga 
och att det skall vara 24,5 cm mellan 
vardera markering.

2.6  Var extra försiktig när du borrar, så 
att du inte borrar genom elsladdar 
eller vattenrör. 

2.7  borra väggen med en 5mm borr 
bits på markeringarna med 24,5 cm 
emellan.

2.8  Sätt in väggpluggarna hela vägen in i 
väggen så att inget står ut.

2.9  använd en insexnyckel för att 
skruva in skruven i väggen. Se till 
att skruvhuvudet är ca 4mm från 
väggen.

2.10  häng skyltdisplayen på 
skruvhuvudena genom att lokalisera 
hålen bak på plaststängerna som 
håller ihop skyltdisplayen.
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Organisationsnummer: 556815-7688

Glasdon Europe AB
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


