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COMBO™ - ANVÄNDARMANUAL
Viktigt att all relevant personal läser denna instruktion före användande.

1.1.  För att öppna dörren, lyft båda hakarna 
(bild A).

1.2.  När båda spärrarna är lossade, kan dör-
ren sänkas mot dig tills den endast hålls 
fast av remmarna (bild B).
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1.3.  Placera en öppen säck i stålsäckbandet 
och vira det runt de främre gummigrep-
pen i hörnen på dörren (bild C). Lyft upp 
stålsäckbandet till en smal vinkel och 
vira säcken runt det, innan bandet förs 
tillbaka till sin originalposition.

1.4.  För att stänga behållaren; håll med båda 
händerna och tryck på överdelen av dör-
ren tills den stängs helt och hållet.



2.  FÖR ATT TÖMMA SKRÄP

Öppna dörren som i steg 1.1 och 1.2 ovan.  

När dörren är helt öppen (se bild D) lossar 
man säcken genom att lyfta säckbandet lite 
grann. Säcken kan lyftas ut på sidan, under 
bandet. Bandet kan lyftas 90 grader, det gör 
att en full säck lätt kan bytas ut.

3. TRAVA BRICKOR OVANPÅ

Max 15 brickor åt gången på brickhållaren 
rekommenderas (se bild E).

För ytterligare stabilitet föreslås en permanent 
fastsatt bricka underst på brickhållaren, att 
fästas med t ex självhäftande fästkuddar ed.

4. RENGÖRING 
Dörren och luckan kan enkelt tas bort för rengöring vid behov.

4.1. TA BORT DÖRREN 
Öppna dörren så som beskrivs i steg 1.1 och 1.2. Dörren kan 
avlägsnas helt från sin position genom att vrida plastremmarna 
90 grader antingen medsols eller motsols (se bild F) och 
försiktigt dra dem ur position. Dörren hänger kvar, men kan 
lyftas bort.

4.2. TA BORT LUCKAN 
Öppna luckan på glänt med vänster hand, håll kvar. Placera 
den T-formade nyckeln i nyckelhålet på höger sida av 
behållaren, intill luckan (se bild G). Nyckeln skall hållas i lätt 
uppåtriktad vinkel.

Luckan har en fjäder och när gångjärnen trycks ihop av 
nyckeln, kan luckan lyftas uppåt och tas bort.
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5. FÖRANKRING (ANVÄND BIFOGAD UTRUSTNING)

Passar för betongfundament eller stenbeläggning. 
 
Utrustning för förankringen innehåller:

4 x st TLM monteringsbultar komplett med mutter och packning.. 2 x st M10x50 mm diameters packning. 
2 x st 37 mm plastbrickor.

Innan du påbörjar monteringen 
rekommenderas att dörr och lucka tas 
bort (hänvisning till instruktioner för 
rengöring).

5.1. Ta bort de 2 svarta pluggarna i 
basenheten (där de främre bultarna/
skruvarna kommer att sitta).

5.2. Efter att ha bestämt var du vill 
ha behållaren, kan det användas 
som vägledning för att markera var 
grundbultarna ska monteras. När du 
har markerat var du vill ha dem, ta bort 
behållaren från den utvalda platsen och 
kontrollera placeringen mot bild H. När 
hålen för monteringen har kontrollerats och 
tydligt märkts ut, borra 4 hål till ett djup 
av 55 mm med en 10 mm diameter betong 
borr.

5.3. Ta bort mutter och packning från 
två (2) av de medföljande bultarna och 
ersätt dem med en plastskiva följt av en 
stor packning. Använd en hammare för att 
slå i de 2 bultarna i marken på de bakre 
fästpunkterna (se bild I). När de sitter fast 
ordentligt, ska ca 65 mm av skruven sticka 
upp från marken.

Du kommer att behöva:  Hammare  
17 mm skiftnyckel & hylsnyckel  10 mm betongborr bits
elektrisk borr    markeringspenna 
passande kläder och skydd för ögonen 
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5.4. Flytta behållaren bakåt mot 
fästpunkterna (se bild J) efter att ha 
kontrollerat att de stora plastskivorna 
är i höjd med fördjupningarna där 
tunnan ska sättas fast/förankras.

5.5. Sätt i de två (2) främre skruvarna 
med standard packningen genom 
behållaren. Försäkra dig om att 
skruvarna är tillräckligt isatta för att 
inte hindra hålen när de ska sättas 
tillbaka.

5.6.  Dra åt alla fyra skruvarna tills 
behållaren står stadigt. Använd 
skiftnyckel för de bakre skruvarna, en 
hylsnyckel kan användas till de främre 
skruvarna (se bild K & L). Sätt tillbaka 
pluggarna över de främre fästena.
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 OCH COMBO 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.
GR088/63

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.

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


