
Ashmount SG®

Popielnica z koszem na niedopałki wyposażona w SmokeGuard®  
- jedyny w swoim rodzaju mechanizm tłumiący dym

InStrukcja montażu I użytkowanIa

UWAGA: uPEwnIj SIĘ, żE oDPowIEDnI PErSonEL ZaPoZnaŁ SIĘ Z nInIEjSZĄ 
uLotkĄ, I żE koPIa tEj uLoGkI ZoStaŁa PrZEkaZana oSoBom ZwIĄZanym Z 

montażEm I oBSŁuGĄ nInIEjSZEGo ProDuktu.



Instrukcja montażu do ścIany (montaż na stałe / montaż  
z możlIwoścIą zdejmowanIa)

ZEStaw ZawIEra:
Śruby do drewna  x4
kołki rozporowe  x4

Podkładki  x4
Podkładki dystansowe  x4

Śrubokręt  x1
rysik  x1

wymaGanE narZĘDZIa:
wiertarka x1
wiertło 8mm x1 

1. Po otwarciu ashmount SG i wyjęciu wkładu, wyciśnij 
wszystkie cztery zatyczki jak pokazano na diagramie 
powyżej (najlepiej użyć do tego śrubokrętu). Przystaw 
ashmount SG do ściany w miejscu, gdzie produkt ten 
będzie się znajdować i zaznacz rysikiem cztery otwory do 
nawiercenia (rekomendowana odległość od podłoża do 
wierzchu popielnicy to 1500 mm).

2. odstaw ashmount SG, nawierć otwory wiertłem  
8mm i włóż do każdego z nich kołek rozporowy.  
Ponownie przystaw ashmount SG do ściany upewniając 
się, że otwory w koszu znajdują się w jednej osi z 
otworami nawierconymi w ścianie, po czym przykręć 
popielnicę używając podkładek i śrub dostarczonych  
w zestawie do montażu.

1. Po otwarciu ashmount SG i wyjęciu wkładu, wyciśnij 
wszystkie cztery zatyczki w kształcie litery L, jak pokazano 
na diagramie powyżej. Przystaw ashmount SG do ściany 
w miejscu, gdzie będzie się znajdować i zaznacz rysikiem 
najwyższy punkt każdego „L” (patrz diagram powyżej). 
rekomendowana odległość od podłoża do wierzchu 
popielnicy to 1500 mm.

2. odstaw ashmount SG, nawierć otwory wiertłem 
8mm i włóż do każdego z nich kołek rozporowy. wkręć 
podkładkę dystansową i śrubę do każdego otworu. 
możesz teraz zawiesić popielnicę na wystających śrubach 
(jak pokazuje strzałka powyżej) i zdjąć, kiedy zajdzie 
taka konieczność. w przypadku trudności z zawieszeniem 
produktu, poluzuj lekko śruby.
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Instrukcja montażu do słupa

ZEStaw ZawIEra:
Listwa montażowa  x1
nakrętki m8  x4
Podkładki prostokątne  x2

wymaGanE narZĘDZIa:
klucz 13 mm   x1

1. Po otwarciu ashmount SG i wyjęciu wkładu, 
wyciśnij wszystkie cztery zatyczki jak pokazano 
na diagramie powyżej (najlepiej użyć do tego 
śrubokrętu). włóż podkładki w przygotowane otwory. 
Przyłóż listwę montażową z tyłu produktu i nałóż 
na kołki znajdujące się na założonych wcześniej 
podkładkach. Przymocuj, używając do tego nakrętek 
m8 dostarczonych w zestawie i klucza 13mm.

2. Przymocuj ashmount SG do słupa używając obejm 
zaciskowych skręcanych Glasdon (szczegółowe 
informacje możesz uzyskać w Glasdon) lub opasek 
zaciskowych, według instrukcji dostarczonej wraz z 
tymi opaskami.

Instrukcja montażu do szkła
ZEStaw ZawIEra:
Płytka montażowa x2
nakrętki m5 x4
Podkładki x4

Dwustronna taśma  
samoprzylepna x2
Saszetka ze środkiem 
czyszczącym x1
nakładka maskująca x1

wymaGanE narZĘDZIa:
klucz 8mm  x1

1.  wyciśnij wszystkie cztery zatyczki jak pokazano na diagramie 
powyżej (najlepiej użyć do tego śrubokrętu)

2.  Załóż płytki montażowe z tyłu produktu, używając podkładek i 
śrub, jak pokazano w diagramie.

3.  wybierz odpowiednie, pionowe miejsce do montażu i wyczyść 
je używając ciepłego roztworu wody i delikatnego detergentu. 
Przemyj czystą wodą i całkowicie wysusz za pomocą szmatki. 
następnie przetrzyj szybę chusteczką ze środkiem czyszczącym 
dostarczonym w zestawie.

4.  usuń tylną warstwę z obu pasków taśmy samoprzylepnej i 
przylep paski do obu płytek montażowych.

5.  usuń warstwę ochronną z obu pasków taśmy i ostrożnie 
przyłóż do szyby. trzymaj dociskając przez 30 sekund. upewnij 
się, że produkt jest w odpowiednim miejscu, gdyż taśma 
samoprzylepna jest BarDZo mocna i po jej przyklejeniu zmiana 
pozycji produktu będzie niezwykle trudna. Delikatnie ogrzej 
szybę w miejscu przylepienia od wewnętrznej strony przez 
około minutę (na przykład używając suszarki do włosów) aby 
zwiększyć przyczepność. 50% przyczepności zostanie osiągnięte 
po 10 minutach, zaś 90% po 24 godzinach.

-    Do zestawu dołączono nakładkę maskującą, która może być 
wykorzystana w celu poprawienia wyglądu tylnej strony.rySunEk G
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używanIe I czyszczenIe popIelnIcy ashmount sG

HC135/73LM

1. otwórz ashmount SG. w tym celu przekręć załączony 
klucz w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara 
(patrz: diagram powyżej). Produkt może zostać otwarty z 
każdej strony.

2. Po otworzeniu się drzwi możesz wyjąć wkład w celu 
jego opróżnienia.

3. opróżnij wkład odwracając go do góry dnem (przegroda 
tłumiąca dym odwróci się pozwalając na łatwe opróżnienie 
wkładu).

4. włóż opróżniony wkład ponownie do środka ustawiając 
go na przeznaczonej do tego półce (znajdujący się tam 
magnes utrzyma wkład w odpowiedniej pozycji)  i zamknij 
drzwi. w tym celu użyj klucza, tak jak opisano w punkcie 1.
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aBy ZaPEwnIĆ EFEktywnE DZIaŁanIE nInIEjSZEGo ProDuktu, naLEży Go rEGuLarnIE myĆ cIEPŁĄ woDĄ Z myDŁEm 
korZyStajĄc Z myjkI cIŚnIEnIowEj, LuB używajĄc 10%-Go roZtworu DELIkatnEGo DEtErGEntu Z cIEPŁĄ woDĄ 
I SZcZotkI Z wŁoSIa, a naStĘPnIE wyPŁukaĆ cZyStĄ woDĄ. SZcZEGÓLnĄ uwaGĘ naLEży ZwrÓcIĆ na LEjEk I 
mEcHanIZm SmokEGuarD ZnajDujĄcy SIĘ wEwnĄtrZ PoPIELnIcy (PatrZ DIaGram j).

            , ASHMOUNT SG I SMOKEGUARD SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI 
ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE 
I INNYCH KRAJACH.

•  Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z    
 wymianą części w razie potrzeby.

•  Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.

•  Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej   
 instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.
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