
Ashmount SG®

Sigaret Afvalbak met SmokeGuard® Systeem; een unieke rook  
opvang apparaatje

InStAllAtIe InStructIeS en GebruIkerShAndleIdInG 

BELANGRIJK: ZOrG erVOOr dAt Al het releVAnt PerSOneel deZe 
GebruIkerShAndleIdInG ZOrGVuldIG dOOrneeMt en dAt er een kOPIe AAn 

de MedeWerkerS WOrdt GeGeVen dIe het PrOduct InStAlleren en het 
OnderhOud VerZOrGen.



PERMANENTE EN LIFT-OFF MUURMONTERING INSTRUCTIES
InhOud VAn de kIt:
houtschroef  x4
Muurplug  x4

tussenring  x4
Afstandsring  x4

Schroevendraaier  x1
kraspen  x1

benOdIGde GereedSchAP: 
Accu boor x1
8mm boor x1 

1. nadat u de Ashmount SG hebt geopend en de liner 
hebt verwijderd, druk alle vier de gaatjes uit de achter-
kant zoals hierboven wordt getoond (wij raden aan om 
hiervoor een schroevendraaier te gebruiken). Plaats 
de Ashmount op de muur en markeer de gaatjes met 
gebruik van een kraspen (de aanbevolen hoogte van de 
grond tot de bovenkant van de unit is 1500mm). 

2. Verwijder de Ashmount SG en boor de gaten door 
gebruik te maken van een 8mm boor en plaats een 
muurplug in elk geboord gat. de Ashmount kan nu 
opnieuw worden geplaatst, zorg ervoor dat de gaten 
op elkaar aansluiten, en worden vastgeschroefd op de 
muur met een tussenring en schroef die zich in de kit 
bevinden. 

1. nadat u de unit hebt geopend en de liner hebt 
verwijderd, druk alle vier de ‘l’ vormen uit de achterkant 
zoals hierboven wordt getoond. Plaats de Ashmount op 
de muur en markeer het hoogste punt van elke ‘l’ vorm 
(zie de diagram hierboven) met gebruik van een kraspen 
(de aanbevolen hoogte van de grond tot de bovenkant 
van de unit is 1500mm).

2. Verwijder de Ashmount SG en boor de gaatjes door 
gebruik te maken van een 8mm boor en plaats een 
muurplug in elk geboord gat. Schroef een tussenring en 
schroef in elke muurplug. de unit kan nu over de kop van 
de schroef tegen de muur worden geplaatst (zoals in de 
diagram wordt getoond door de pijl) en, indien nodig, 
worden verwijderd. Als de unit niet gemakkelijk over de 
koppen van de schroeven kan worden geplaatst moet de 
schroef wellicht iets losser worden gedraaid. 
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GEBRUIKERSINSTRUCTIES NA MONTAGE
InhOud VAn de kIt:
rugplaat  x1
M8 Moer  x4
drukverdeelplaatje  x2

benOdIGde GereedSchAP:
13mm Afstandsring   x1

1. nadat u de Ashmount SG hebt geopend en de 
liner hebt verwijderd, druk alle vier de gaatjes uit 
de achterkant zoals hierboven wordt getoond (wij 
raden aan om hiervoor een schroevendraaier te 
gebruiken). Plaats de tussenringen door de gaten die 
zojuist zijn gecreëerd. neem de rugplaat en plaats 
deze op de achterkant van de unit en plaats deze op 
de drukverdeelplaatjes. beveilig door middel van de 
bijgesloten en moeren met een 13mm afstandsring.

2. Monteer de Ashmount SG tegen een paal door 
gebruik te maken van Glasdon spanbanden (bel 
Glasdon voor meer informatie) of tespa banden en 
volg de instructies die bij de banden horen.

INSTRUCTIES VOOR MONTERING OP GLAS
InhOud VAn de kIt:
Monteerplaat x2
M5 Moer x4
tussenring x4

Plakstrip  x2
Schoonmaakdoekje x1
Sticker x1

benOdIGde GereedSchAP:
8mm Afstandsring  x1

1.  druk de vier gaten uit zoals wordt getoond in de diagram. Wij 
raden het aan om hiervoor een schroevendraaier te gebruiken.  

2.  Plaats de monteerplaten op de achterkant van de unit door 
gebruik te maken van de tussenringen en moeren zoals wordt 
getoond in de diagram. 

3.  Selecteer een geschikte verticale locatie om de unit te monteren 
en maak de plek schoon met warm water met een licht 
schoonmaakmiddel. Spoel het af en droog de plek volledig met 
een droogdoek. Gebruik het zakje met schoonmaakdoekje dat 
zich in de kit bevindt om het glas nogmaals af te vegen.  

4.  neem de twee plakstrips, verwijder de achterkant van de strip 
en plak deze twee op de monteerplaten. 

5.  Verwijder de beschermende film van de tape en plaats 
deze voorzichtig op de juiste plek op het glas en druk deze 
gedurende 30 seconden tegen het glas aan op de precieze 
locatie – de plak is heel Sterk en is moeilijk te verwijderen 
wanneer deze droog is. Verwarm de achterkant van het glas, 
op de plek waar de bevestigingsstrip zit, voorzichtig gedurende 
1 minuut (gebruik hievoor bijvoorbeeld een haardroger) om 
de werking van de lijm te versterken. 50% lijmhechting wordt 
bereikt na 10 minuten, 90% na 24 uur. 

-   bijgesloten in de kit is een sticker voor de achterkant van het 
glas indien u de verschijning van de rugplaat wilt verbeteren.

dIAGrAM G

dIAGrAM e

rugplaat

Moeren

tussenringen

dIAGrAM F

[Ashmount SG is hier 
verwijderd voor een 
duidelijker beeld]

Monteerplaten

Moer

tussenring

Plakstrip 



GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN UW ASHMOUNT SG

1. Ontgrendel de Ashmount SG met de bijgesloten sleutel
door deze tegen de klok in te draaien (zie diagram
hierboven). de Ashmount kan van beide zijden worden
ontgrendeld.

2. de deur zal nu open draaien en de liner kan worden
verwijderd om deze te legen.

3. leeg de liner door deze ondersteboven te houden (de
keerplaat zal roteren en de inhoud zal gemakkelijk uit de
liner vallen).

4. Om de liner terug te plaatsen, plaatst u hem op de liner
plaat en de magneet houdt hem op z’n plaats. de deur
kan nu worden gesloten en vergrendeld door de sleutel te
gebruiken zoals in Stap 1 wordt getoond.
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OM de dOel treFFendheId VAn het PrOduct te GArAnderen rAden WIJ AAn het PrOduct reGelMAtIG SchOOn 
te MAken Met WArM WAter, Onder enIGe druk, en ZeeP OF MAAk heM SchOOn dOOr heM Met de hAnd te WASSen 
In WArM WAter Met 10% MIld SchOOnMAAkMIddel Met een ZAchte SchOOnMAAkbOrStel WAArnA het PrOduct 
WOrdt AFGeeSPOeld Met SchOOn WAter. let VOOrAl OP het SluItMechAnISMe en de rOterende keerPlAAt dIe 
ZIch bInnenIn de unIt beVIndt (ZOAlS u ZIet In dIAGrAM J).
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, AShMOunt SG en SMOkeGuArd ZIJn GedePOneerde hAndelSMerken VAn GlASdOn GrOuP 
en Al hAAr FIlIAlen In GrOOt-brIttAnnIË en de reSt VAn de Wereld.

•  Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.

• Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon Europe AB. 

•  Glasdon Europe AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik 
van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.
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