
1. Aby otworzyć drzwi, unieś oba zaczepy 
(Schemat A).

2. Po zwolnieniu obu zatrzasków drzwi można 
opuścić, dopóki nie zostaną przytrzymane przez 
pasy przytrzymujące (Schemat B).

3. Umieść i otwórz worek między stalową taśmą 
worka i owiń go wokół przednich gumowych 
uchwytów (rys. B). Podnieś stalową taśmę worka 
pod niewielkim kątem i owiń worek wokół niej 
przed przywróceniem taśmy do pierwotnej 
pozycji.

4. Aby zamknąć pojemnik, popchnij górną 
krawędź drzwiczek, upewniając się, że oba 
zaczepy są zablokowane.
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OTWIERANIE I ZAMYKANIE URZĄDZENIA:

DEMONTAŻ DRZWI:

USUWANIE KLAP:

UKŁADANIE TAC:

1. Otwórz drzwi zgodnie z opisem na rys. A i B.

2. Przekręć przewody połączeniowe o 90 stopni i odciągnij je od urządzenia.

3. Unieś drzwi, aby wyjąć je z urządzenia.

2. Częściowo otwórz klapkę lewą ręką, trzymając ją u podstawy.

2. Umieść dostarczony klucz w kształcie litery T w małym otworze lokalizacyjnym po prawej 
stronie korpusu, w sąsiedztwie klapy (schemat G). Klucz powinien być pod lekkim kątem do 
góry. 

3. Unieś klapkę do góry i wyjmij ją z lokalizatorów.

Zaleca się przechowywanie maksymalnie piętnastu tac na stojaku (Schemat E).

Dla dodatkowej stabilności sugeruje się, żeby taca była na trwałe przymocowana do podstawy 
uchwytu tacy za pomocą wkrętów samogwintujących.

ULOTKA Z INSTRUKCJĄ DLA

Combo™
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.
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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
Wiertarka elektryczna 17 mm z kluczem i nasadką
Wiertło do muru 10 mm
Flamaster

1. Wyjmij dwie czarne zaślepki z przedniej wewnętrznej części pojemnika.
2. Używając otworów mocujących jako prowadnic, zaznacz na ziemi, gdzie będą 
umieszczone śruby mocujące do gruntu.
3. Wywierć cztery zaznaczone otwory do minimalnej głębokości 130 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.1.
6. Wsuń pojemnik do tyłu na śruby mocujące, upewniając się, że śruby znajdują się w 
zagłębieniach montażowych. Rys. 2.
7. Umieść pozostałe śruby mocujące z przodu urządzenia.
8. Całkowicie dokręć wszystkie śruby za pomocą dostarczonych nakrętek, aż 
pojemnik zostanie bezpiecznie zamocowany. Rys. 3 i 4

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 markowego zmywacza 
do graffiti. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w szczególności z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Upewnij się, 
że wszystkie ślady chemikaliów zostały usunięte, a następnie wyczyść, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że środki 
usuwające graffiti mogą uszkodzić znaki i naklejki personalizacyjne itp. Chroń 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 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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