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GLASDON JUBILEE™ 240
ANVÄNDARMANUAL

GLASDON JUBILEE 240

VIKTIGT
SOPTUNNAN SKALL MONTERAS PÅ MARKEN FÖR ATT KUNNA GARANTERA EN 

SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING.

Vi rekommenderar att en riskbedömning görs för att hitta en lämplig plats för din 
avfallsbehållare. För att minska risker beslutar vissa organisationer att montera behållarna 

minst 5 meter ifrån byggnader. 

Glasdon rekommenderar att all relevant personal läser denna användarmanual före 
användande.

1.

Sätt in nyckeln i nyckelhålet och 
placera handen på handtaget, 
som visat på bilden. 

ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN

Vrid nyckeln moturs tills den 
stannar. 

Använd handtaget för att lyfta 
dörren och öppna den sedan 
helt.
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2.

Stäng dörren för att låsa. 

4.

INSÄTTNING AV RULLKÄRL (ENDAST 240L) 

Skjut in rullkärlet i 
avfallsbehållaren så att hjulen är 
i den position som är markerad 
på botten av behållaren.

Stäng dörren för att låsa 

6. 7.

Öppna locket på rullkärlet.

5.

SÄTT IN EN SOPSÄCK I SÄCKHÅLLAREN

Lyft upp säckhållaren och 
placera en sopsäck inuti. Haka 
på säcken över säckhållaren. 
Tryck sedan ned säckhållaren för 
att säkra sopsäcken. 

Skjut tillbaka säckhållaren in i 
behållaren och stäng dörren för 
att låsa. 

För fram säckhållaren genom 
att dra stången mot dig. 
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Ta bort alla 8 vingmuttrar från 
dörrens insida genom att skruva 
moturs. 

SÄTT IN/TA BORT AFFISCH (A3 FORMAT MED EN SYNLIG DISPLAYYTA PÅ 297 x 405MM)

Ta bort ramen från utsidan 
av dörren och sätt in/byt 
ut affischen bakom den 
genomskinliga panelen. 

Sätt tillbaka ramen på plats och 
dra åt muttrarna ifrån insidan 
av dörren får att säkra. VIKTIGT: 
Spänn inte åt vingmuttrarna för 
mycket. 

11. 12. 13.

Rengöring

Vi rekommenderar högtryckstvätt med ljummet vatten och tvål alternativt en handtvätt med 10% 
rengöringsmedel och en medelhård borste. Skölj bort all överflödigt rengöringsmedel med rent vatten.

Klotter

Klotter gjort med filt- eller tuschpenna samt målarfärg kan tas bort från Durapol™-material genom att 
använda Glasdon Grafitix™ rengöringsdukar för klotterborttagning eller liknande produkter.
Var noga med att följa instruktionerna på hur dessa produkter används, speciellt gällande säkerhet. Se till 
att alla spår av kemikalier avlägsnas och rengör därefter som nämt ovan. 
VARNING: Graffiti-borttagare kan skada klistermärken och grafik. Ett visst skydd kan ges genom att 
maskera dessa innan användning. Vänligen kontakta oss för mer information om våra rengöringsdukar 
för klotterborttagning.

Underhåll 

Regelbundna inspektioner av avfallsbehållaren bör utföras och reservdelar bör bytas ut efter behov.



4.

130 -140m
m

VIKTIGT ATT VETA: ALL RELEVANT PERSONAL BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR. EN KOPIA BÖR GES TILL PERSONAL SOM 
INSTALLERAR OCH SKÖTER PRODUKTEN.

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

 
, GLASDON JUBILEE, DURAPOL OCH GRAFITIX ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE 
VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH 
ANDRA LÄNDER.

Fästbult M10 x 120mm 
M10 x 50mm mutterbrickor

Permanent installation på en förberedd betonggrund med 4 M10 x 120mm bultar 
som levereras med din behållare. 

1)   Placera behållaren i det önskade området och se till att det är korrekt 
avstånd från betongens kant (minimum 110mm) samt att inkastöppningarna 
orienteras rätt.

2)   Från insidan av behållaren, markera vart hålen ska vara genom 
infästningarna på botten – använd en 12 mm betongborr. Ta bort behållaren.

3)   Använd 12 mm betongborr, borra till ett minimum djup på 130 mm och ta 
sedan bort damm från hålen. Placera behållaren över de borrade hålen.

4)   Montera fästbultarna enligt bilden genom att ta bort 20 mm brickan och byt 
ut den mot 50 mm brickan. För bultarna genom botten på behållaren och in i 
hålen i betonggrunden.

5)   Spänn fast muttrarna med en skiftnyckel. 
Maximal vridmomentinställning - 20 kg / ft (27 Nm). 

6)   Om behållaren av någon anledning tas bort, vänligen ta bort bultarna för att 
lämna platsen riskfri.

NOTERA! För alternativa fastsättningsmöjligheter vänligen kontakta oss för mer 
information.

INSTRUKTIONER FÖR MARKANSLUTNING MED FÄSTBULTAR  
(I BEFINTLIG BETONGGRUND) 

VIKTIGT: FÖR ATT GARANTERA EN SÄKER INSTALLATION SKA BEHÅLLAREN MONTERAS PÅ EN 
SOLID BETONGGRUND OCH MUTTERBRICKOR PÅ 50 MM SKA ANVÄNDAS.

VI REKOMMENDERAR INTE MONTERING AV BEHÅLLAREN PÅ ASFALT ELLER STENLAGDA 
OMRÅDEN.

AVSTÅND MELLAN HÅLEN OCH BETONGGRUNDENS KANT SKALL VARA MINST 110 MM. 

Betonggrund
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•  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 felaktig 

användning.
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