
VIKTIGT! SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN 
ANVÄNDNING OCH ATT ÄVEN KOPIA GES TILL PERSONAL INBLANDAD I 

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLNING AV DENNA PRODUKT.

Nexus™ 100
&

Nexus Behållare för bägare
ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER



3.Luta den främre delen av 
behållaren (dörren) framåt tills den 
lutar av sig självt.

4.När dörren är i öppet-läge 
kommer man åt säckhållaren.

5.Sätt i säcken rätt, genom att trä 
påsen över de främre hållarna 
närmast dörren.

6.Vik säcken över den bakre delen 
av säckhållaren.

7.Skjut tillbaka dörren till dess 
ursprungliga position.

8.Dra ner locket igen från den 
upprätta positionen så att det 
knyter samman med dörren.

9.Nexus 100 för konfidentiellt papper 
är utrustad med ett trycklås som är 
monterat på framsidan av behållaren. 
För att låsa behållaren, stäng locket 
och skjut sedan in låset så att det 
låser sig (trycklåset finns som tillval 
på alla Nexus 100).

ATT ÖPPNA NEXUS 100

ATT STÄNGA NEXUS 100

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1.Öppna behållaren genom att ta tag i 
fingergreppet på framsidan.

2.Lyft locket uppåt tills det fastnar i 
”öppet”-positionen.

ATT SÄTTA I EN SOPSÄCK



11.Om vikten på säcken är lätt kan 
man lyfta säcken direkt ut ur 
behållaren.

13.Dörren kan också användas 
som hjälpmedel om man vill dra 
innehållet till närmaste 
återvinningsstation.

14.Har man dragit ut dörren kan 
man nu lättare tömma behållaren 
utan att behöva lyfta hela säcken.

15.På botten av dörren finns en 
uppsamlingsbricka, skulle det 
uppstå läckage från sopsäcken.

10.Öppna behållaren som det står 
beskrivet på bilderna 1-3.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

12.Skulle vikten på säcken vara för 
tung kan man dra ut dörren som 
är försedd med två hjul i botten.

ATT TÖMMA NEXUS 100



ATT SÄTTA I EN SOPSÄCK I NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE

17. 18.

19. 20. 21.

22. 23.

ATT ÖPPNA NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE 

16.Öppna behållaren genom att ta 
tag i fingergreppet på framsidan.

17.Lyft locket uppåt tills det fastnar i 
”öppet”-positionen.

18.Luta den främre delen av 
behållaren (dörren) framåt tills den 
hålls uppe av sig självt.

19.Dörren och locket står i öppet-
positionen där man nu kan se 
stapelrören.

20.Sätt i sopsäcken genom att sänka 
ner säcken mellan de två halvorna av
stapelrören. 

22.När dörren väl är stängd säkra 
säcken genom att använda de för 
ändamålet avsedda plasthakarna.

23.Efter att ha kontrollerat att säcken 
sitter bra, stäng dörren igen.

21.Skjut nu tillbaka dörren till dess 
ursprungliga position.

16.



24. 25. 26.

27. 28. 29.

ATT TÖMMA NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE

24.Lyft locket uppåt tills det fastnar i 
”öppet”-positionen.

25.Lyft bort säcken genom att 
avlägsna påsen från plasthakarna.

26.Luta dörren utåt tills dörren står i 
”öppet”-positionen och avlägsna 
sedan säcken.

27.Det finns två hjul under dörren 
vilket gör det möjligt att dra ut 
dörren från behållaren och köra 
skräpet till lämplig plats. 

28.Genom att dörren går att dra ut 
på hjul finns det bra möjligheter att 
rengöra behållaren även på insidan.

29.Den nedre delen av dörren har en 
uppsamlingsbricka, skulle det på 
något sätt bli läckage i soppåsen. 
Denna kan man lätt lyfta ut och 
rengöra. 



30. 31. 32.

33. 34. 35.

36. 37. 38.

ATT TÖMMA RESERVOAREN PÅ SIDAN

31.När man har avlägsnat locket kan 
man lätt komma åt för rengöring.

30.När locket till Nexus 100 är 
öppet, kan man lätt avlägsna det 
trattliknande locket till 
sidobehållaren genom att ta tag i 
den främre delen av locket.

32.Reservoaren på insidan av 
sidobehållaren har ett handtag. Ta 
tag i detta och lyft ur den svarta 
reservoaren.

34.Reservoaren har en stor 
öppning så att man lätt kan göra 
rent Reservoaren på insidan med 
varmt vatten och rengöringsmedel.

33.Reservoaren har också ett 
munstycke som gör att 
tömningen kan ske med så lite spill 
som möjligt.

35.Placera tillbaka reservoaren och 
sätt på locket igen. 

37.Ta bort locket genom att hålla i 
kanten och lyft rakt upp.

36.Man öppnar locket likadant 
som reservoaren.

38.Ta upp den 8-liters 
plastbehållaren som finns inuti 
sidobehållaren.

ATT TÖMMA SIDOBEHÅLLAREN SOM ANVÄNDS FÖR SKRÄP



ATT FÄSTA SKYLTHÅLLAREN PÅ NEXUS 100                                                                                                                                                                               

ATT FÄSTA SKYLTHÅLLAREN PÅ NEXUS 100 FÖR BÄGARE

39. 40. 41.

42. 43. 44.

45. 46. 47.

41.När alla fem skruvarna är 
ordentligt fastskruvade så sitter 
skylten fast och din Nexus 100 är 
nu redo att användas.

39.Öppna först locket och skjut upp 
det hela vägen upp tills det fastnar i 
”öppet”-positionen. Håll upp 
skylthållaren så att de fem hålen på 
skylthållaren matchar upp med hålen 
på din Nexus 100.

40.Skruvarna sätts fast från insidan 
av din Nexus 100 och sedan genom 
skylthållaren.

44.Håll upp skylthållaren så att de 
fem hålen på skylthållare matchar 
upp med hålen på din Nexus 100.

42.Överst på baksidan av din Nexus 
100 för bägare finns det två skruvar 
som du måste skruva bort. Se till att 
du har dom nära till hands för senare 
montering.

43.Den bakre halvan av stapelrören 
kan nu lutas framåt så att man lättare 
kan se skruvhålen för skylthållaren.

47.Vänd behållaren och skruva fast 
de två skruvar du avlägsnade på 
punkt 42 så att det bakre 
stapelröret sitter fast igen.

45.De fem skruvarna sätts fast från 
insidan av din Nexus 100 för bägare 
och sedan genom skylthållaren.

46.Nu när skylthållaren sitter fast 
ordentligt så måste man åter sätta 
fast den bakre delen av stapelrören. 
Se till att plastfliken baktill på 
stapelrören matchar hålet på 
behållarens insida.
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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 
okvalificerad användning.
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