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Användarmanual
VIKTIGT: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.

NEXUS® SHUTTLE

Att sätta i ny sopsäck i modellen med säckhållare.

Att öppna och stänga locket (modell med innerbehållare & modell med säckhållare).

Tryck ner foten på pedalen för att 
öppna locket.

Håll kvar foten på pedalen 
medan du slänger ditt skräp.

Genom att ta bort foten från 
pedalen stängs locket igen.

Att hålla locket öppet när Nexus Shuttle skall tömmas.

Repetera steg 1 upptill. Med foten fortfarande på pedalen, 
tryck locket bakåt tills det fastnar i 

den öppna positionen.

För att stänga locket, ta bort 
foten från pedalen och dra 

locket mot dig.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Repetera steg 4 & 5 upptill. Dra båda säckhållarbågarna 
uppåt.

Dra upp sopsäcken underifrån och 
dra kanterna på sopsäcken över 

säckhållarbågarna.
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Att sätta in ny sopsäck i 
modellen med säckhållare 
(fortsättning) Att ta ut sopsäcken ur modellen med säckhållare

För att minska lyftmomentet, 
dra ut sopsäcken under 

inkastöppningen.

Sätt i ny sopsäck genom att följa 
steg 7-10 upptill.

10. 11. 12.

Putt ner säckhållarbågarna mot 
inkastöppningen så att sopsäcken sitter 
säkert. Se även till att hela sopsäcken 

vilar på insidan av Nexus Shuttle, 
antingen innanför tvärribban eller på 

anti-läckage hyllan.

13.

Repetera steg 4 & 5 upptill. Dra säckhållarbågarna uppåt för 
att frigöra sopsäcken.

14.

15. 16.
Att flytta samt justera placeringen av anti-läckage hyllan.

Ta tag i kanten på hyllan och dra 
den mot dig.

Flytta hyllan till önskat läge på 
Nexus Shuttle och putt in så långt 

som möjligt.

OBS. Hyllan tål att rengöras i 
diskmaskin.
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Att tömma modellen med innerbehållare.

17. 18.

Placera en hand under 
framkanten på innerbehållaren 

och dra innerbehållaren mot dig.

Om så önskas, sätt fast det 
medföljande locket på 

innerbehållaren (OBS. Locket till 
innerbehållaren tål att rengöras i 

diskmaskin). 

Placera båda händerna på 
innerbehållarens handtag och luta 
innerbehållaren mot dig innan du 

skjuter den framåt.

19.

20. 21.

Vid tömning av innerbehållaren, 
håll en hand vid handtaget 

upptill och placera den andra 
handen i det gjutna handtaget 

nertill.

Vid tömning placera 
innerbehållaren så att den 

vilar mot kanten av den större 
avfallsbehållaren/containern (se 
bild). Luta innerbehållaren så att 

skräpet töms.

Efter tömning och eventuell 
rengöring av innerbehållaren, 
repetera steg 20 för att rulla 

tillbaka innerbehållaren.

22.

23. 24.

Om locket på Nexus Shuttle är 
stängt, repetera steg 4 & 5 för att 
ställa locket i en öppet-position.

Skjut tillbaka innerbehållaren in i 
Nexus Shuttle.

25.

Repetera steg 4 & 5 upptill.
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All CMYK Versions

White
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•  Regelbunden inspektion och underhåll av produkten anses nödvändigt samt 
eventuell komplettering

• Reservdelar kan beställas från Glasdon Europe AB

•  Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvariga för skador som har uppstått 
genom felaktig montering, obehöriga ändringar eller missbruk

Att använda det elastiska bandet för modellen med säckhållare.

26. 27. 28.

Ta bort det elastiska bandet 
från innerbehållaren genom 
att dra det över kanten på 

innerbehållaren.

Placera sopsäcken inuti 
innerbehållaren och se till att 

toppen på sopsäcken viks över 
kanten på innerbehållaren.

Dra åter det elastiska bandet 
över kanten på innerbehållaren 
och över sopsäcken och se till 

att sopsäcken sitter säkert under 
bandet.

Användarmanual
NEXUS® SHUTTLE

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


