
ULOTKA Z INSTRUKCJĄ DLA

Combo Delta™
UWAGA: Upewnij się, że cały odpowiedni personel zapoznał się z poniższymi punktami i że kopia została przekazana personelowi zaangażowanemu w instalację. 

Należy również zapoznać się z „Przepisami dotyczącymi obsługi ręcznej z 1992 r.” podczas obchodzenia się z produktem i materiałami użytymi do instalacji.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE URZĄDZENIA:
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Rys 1

Rys 4

Rys 2

Rys 5

Rys 3

WKŁADANIE WORKA:

1. Unieś oba zaczepy po obu stronach drzwi jednocześnie. Rys.1.
2. Opuść drzwi, aż oprą się na paskach przytrzymujących. Rys. 2.
3. Aby zamknąć, popchnij drzwi, aż zaczepy klikną na swoje miejsce. Rys. 3.

1. Zawieś otwarty worek na stalowej taśmie. Rys. 4.
2. Lekko unosząc taśmę worka, zahacz pozostałą część worka o dwa gumowe uchwyty znajdujące się po obu rogach 
pojemnika i wymień taśmę worka, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Rys.5.
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Rys 6

Rys 7

Rys 8

Rys 9

MOCOWANIE DO PODŁOŻA:
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
POZYCJA 1  Śruby mocujące TLM   x4
POZYCJA 2  37 mm plastikowe wsporniki   x2
POZYCJA 3  Podkładki M10 x 50 mm   x2

WYMAGANE NARZĘDZIA:
Młotek
Klucz 17 mm i wkręt gniazdowy
Wiertarka elektryczna
Wiertło do muru 10 mm
Flamaster

1. Wyjmij dwie czarne zaślepki z przedniej wewnętrznej części urządzenia.
2. Użyj otworów montażowych jako wskazówek, zaznacz na ziemi, gdzie będą się 
znajdować śruby mocujące.
3. Wywierć cztery zaznaczone otwory do minimalnej głębokości 55 mm za pomocą 
wiertła do muru 10 mm.
4. Zdejmij nakrętkę ze śrub mocujących (poz. 1) i wsuń plastikowe wsporniki (poz. 2), 
a następnie podkładkę m10 (poz. 3).
5. Za pomocą młotka wbij dwie tylne śruby mocujące w ziemię, pozostawiając 65 
mm wystających ponad ziemię. Rys. 6.
6. Wsuń pojemnik do tyłu na śruby mocujące, upewniając się, że śruby znajdują się w 
zagłębieniach montażowych. Rys. 7. 
7. Umieść pozostałe śruby mocujące z przodu urządzenia.
8. Całkowicie dokręć wszystkie śruby za pomocą dostarczonych nakrętek, aż 
pojemnik zostanie bezpiecznie zamocowany. Ryc. 8 i 9.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Czyszczenie
Zalecamy mycie ciepłą wodą z mydłem lub alternatywnie mycie 10% roztworem łagodnego detergentu w ciepłej wodzie 
za pomocą szczotki z miękkim włosiem, a następnie spłukanie czystą wodą.
Graffiti
Pisak lub farbę można usunąć z Durapolu za pomocą ściereczek Graffiti firmy Glasdon lub innego zmywacza do graffiti. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami, w szczególności z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie 
ślady chemikaliów zostały usunięte, a następnie wyczyść pojemnik tak, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że środki 
usuwające graffiti mogą uszkodzić znaki i naklejki personalizacyjne itp. Zabezpiecz te obszary podczas usuwania graffiti.
Konserwacja
Zalecane jest planowanie regularnych przeglądów, a komponenty powinny być wymieniane w razie potrzeby.
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I COMBO DELTA 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.

© Glasdon 01/2021
Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian 
w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.
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