
Kosz Nexus® 100 
oraz 

Kosz na kubki Nexus 
do recyklingu

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

WAŻNA UWAGA: NALEŻY ZADBAĆ, ABY WSZYSCY ODPOWIEDNI PRACOWNICY ZAPOZNALI 
SIĘ Z PUNKTAMI W NINIEJSZEJ ULOTCE ORAZ ABY ULOTKĘ OTRZYMAŁY OSOBY 

ZAJMUJĄCE SIĘ MONTAŻEM I OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PRODUKTU



OTWIERANIE KOSZA NEXUS 100

Unieś pokrywę, używając występu na 
palce.

Wychyl drzwi w przód, do  
zatrzymania w otwartej pozycji.

Otwórz pokrywę do pozycji pionowej, 
w której zostanie zatrzymana przez 
mechanizm blokujący.

WYKORZYSTANIE UCHWYTU NA WOREK

Po wychyleniu drzwi do przodu, 
odsłonięty zostanie uchwyt na worek.

Zawiń worek wokół ramy mocującej 
tak, aby był dobrze przytrzymywany, 
następnie zamknij drzwi oraz 
pokrywę.

Załóż worek w odpowiednim 
rozmiarze (406 x 727 x 1093mm 
- dostępny z Glasdon), najpierw 
zakładając go na zaczepy z przodu 
drzwi.

ZAMYKANIE KOSZA NEXUS 100

Najpierw przymknij drzwi do pozycji 
wyjściowej.

Model Dokumenty Poufne 
występuje w komplecie z zamkiem 
przyciskowym z przodu kosza. Przy 
zamkniętej pokrywie wciśnij zamek, 
żeby zablokować kosz (zamek jest 
dostępny do wszystkich modeli, jako 
element opcjonalny).

Przechyl pokrywę w przód, aby 
znalazła się nad drzwiami, w celu 
zabezpieczenia kosza.



OPRÓŻNIANIE KOSZA NEXUS 100

Otwórz kosz zgodnie z opisem w 
punktach od 1 do 3.

Z przodu drzwi znajdują się dwa 
kółka, które pozwalają przechylić i 
odsunąć drzwi od korpusu kosza, co 
zapewnia doskonały dostęp do jego 
zawartości i ułatwia czyszczenie.

Jeśli zawartość jest lekka (puszki lub 
plastikowe butelki), można ją wyjąć 
z pojemnika.

Drzwi można wykorzystać do 
przemieszczenia cięższych odpadów 
(papieru) na niewielką odległość, do 
miejsca składowania.

Drzwi są wyposażone w tacę na 
ewentualne ściekające płyny, którą 
można zdemontować w celu łatwego 
czyszczenia.

Zawartość można bezpiecznie zdjąć z 
drzwi, bez konieczności podnoszenia.



OTWIERANIE KOSZA NA KUBKI NEXUS

Unieś pokrywę, używając występu na 
palce.

Wychyl drzwi do przodu, do 
zatrzymania w otwartej pozycji.

Otwórz pokrywę do pozycji pionowej, 
w której zostanie zatrzymana przez 
mechanizm blokujący.

OBSŁUGA KANAŁÓW DO UKŁADANIA KUBKÓW

Gdy drzwi i pokrywa są otwarte, 
kanały do układania kubków w stos 
są odsłonięte.

Zamknij drzwi, zatrzaskując worek 
pomiędzy kanałami.

Załóż odpowiedni worek (800mm 
x 1000mm - dostępny z Glasdon), 
umieszczając go pomiędzy dwoma 
rzędami połówek kanałów.

Po zamknięciu drzwi zabezpiecz 
worek zaciskami blokującymi.

Upewnij się, że każdy kanał ma 
dojście do worka, a następnie 
zamknij pokrywę.



OPRÓŻNIANIE KOSZA NA KUBKI NEXUS

Najpierw unieś pokrywę, aż zostanie 
zatrzymana w pozycji pionowej.

Wychyl drzwi w przód, aż zatrzymają 
się w otwartej pozycji i wyjmij worek.

Zdejmij worek z zacisków przednich i 
tylnych.

Z przodu drzwi znajdują się dwa 
kółka, które pozwalają przechylić i 
odsunąć drzwi od korpusu kosza, 
co zapewnia doskonały dostęp do 
wnętrza.

Drzwi są wyposażone w tacę na 
ewentualne ściekające płyny, którą 
można zdemontować w celu łatwego 
czyszczenia.

Zdejmowane drzwi umożliwiają 
wygodne czyszczenie kosza.



OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BOCZNEGO

Po otwarciu głównej pokrywy, wyjmij 
lejek, ujmując go w przedniej części, 
umożliwiającej dobry chwyt.

Przy pomocy uchwytu, zdejmij 
zbiornik w celu jego opróżnienia.

Lejek należy wyjąć, aby uzyskać 
prosty dostęp do zbiornika na 
potrzeby czyszczenia.

Do prostego i dobrego opróżnienia 
zbiornika służy dzióbek.

Po zakończeniu czyszczenia zamontuj 
zbiornik i lejek na miejsce.

Zbiornik posiada duży otwór 
wlotowy, który ułatwia mycie (przy 
pomocy ciepłej wody z mydłem).

OPRÓŻNIANIE KOSZA BOCZNEGO

Boczny kosz otwiera się tak samo jak 
zbiornik.

Wyjmij 8-litrową wkładkę w celu 
opróżnienia i oczyszczenia.

Zdejmij brzeg, ujmując go za 
wypustkę na przedzie.



MONTAŻ NOŚNIKA OZNACZEŃ DO KOSZA NEXUS 100

Otwórz kosz i odsuń zdejmowane 
drzwi. Umieść nośnik z tyłu kosza, 
odpowiednio do pięciu otworów 
mocujących.

Po całkowitym dokręceniu wszystkich 
pięciu śrub nośnik jest zamontowany  
i gotowy do wykorzystania.

Od wewnątrz zamocuj nośnik do 
kosza Nexus 100, przy pomocy pięciu 
załączonych śrub.

MONTAŻ NOŚNIKA OZNACZEŃ DO KOSZA NEXUS NA KUBKI

Na tylnej części kosza, przy pomocy 
wkrętaka zdemontuj dwie śruby 
mocujące kanały do układania w stos 
(pozostaw śruby “pod ręką”).

Ustaw znak zgodnie z 5 punktami 
montażowymi na koszu.

Kanały można teraz przechylić 
w przód, aby odsłonić punkty 
mocowania znaku.

Przy pomocy załączonych 5 śrub 
przymocuj znak do kosza, zgodnie z 
rysunkiem.

Na tylnej części urządzenia wkręć 
śruby, wyjęte podczas kroku 42.

Po umocowaniu znaku należy z 
powrotem zamontować kanały. 
Dopasuj wypustkę na kanałach do 
głównego zespołu kosza.
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