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Quick Start Guide
Compax One™ er en ny og revolusjonerende avfallsbeholder for
å effektivisere og gjøre avfallshåndtering i bygg mer bærekraftig

Bli mer bærekraftig

Reduser ressursbruk

Bedret renslighet og hygiene
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Compax One™
Den perfekte løsningen for å håndtere avfall fra
tørkepapir på toalettrom i små og store næringsbygg.

Innhold
Poser
Posebytte
LED-indikator
Vask og vedlikehold
Service og support
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World’s
smartest
waste bin
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Poser
For å sikre at Compax One fungerer optimalt må det kun benyttes Compax Original Bags™. Disse er
inkludert i serviceavtalen. Bruk av andre poser kan gjøre service og garanti ugyldig.

Posebytte

Forbruk

Lyset på toppen av Compax One lyser gult når det
er på tide å bytte posen.

Et normal forbruk av Compax Original Bags™ er
inkludert i serviceavtalen (se serviceavtalen for
detaljer).

For å sikre at produktet fungerer optimalt er det
viktig at posen settes inn riktig. Se de enkle
stegene på neste side, eller video på
www.compax.no/guides/bag-change

Om det er behov for flere poser kan dette bestilles
på www.compax.no/support
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Posebytte

Fest posen i hanken på
baksiden av poseholderen

Dra posen rundt kanten på
poseholderen

Pass på at posen henger
rett ned og ikke krøller seg

Fest posen i hanken på
fremsiden av poseholderen

Trekk posen ned slik at den
sitter skikkelig på hankene

Bruk hånden til å sørge for
at posen er helt åpen
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LED-indikator
På toppen av Compax One finnes det et LED-lys. Dette lyset viser enhetens
status og det er nyttig å gjøre seg kjent med hva de forskjellige lysene betyr.

Lys

Status

Tiltak

Grønn

Standby

Ingen

Oransje (blink)

Lokket er i bevegelse

Ingen

Blått

Komprimering pågår

Ingen

Gul

Posen bør byttes

Bytte pose

Lilla

Feil har oppstått

Kontakt Compax Support

Ingen

Mangler strøm

Sjekk strømtilkobling og kontakt
Compax Support

Se full oversikt over lysene på www.compax.no/guides/led-lights
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Rengjøring og vedlikehold
For å sikre at produktet fungerer optimalt må den rengjøres ved jevne mellomrom.
Dette gjøres raskt og enkelt ved å tørke over flatene med en fuktig klut.

Alle utvendige overflater tørkes lett
over med en fuktig klut.

For å sikre god komprimering må platen på
lokket tørkes også over.

Sensorhuset må rengjøres for å sikre at
den leser riktig avfallsmengde.
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Service og support
Compax Solutions leverer service og support (se serviceavtalen for detaljer).

Support

Service

Oppdatert informasjon om produktet er alltid
tilgjengelig på www.compax.no/support

Om det oppstår en teknisk feil på produktet må
dette meldes i fra om på:
www.compax.no/support

Her finnes det også kontaktinformasjon om det
skulle oppstå behov for å kontakte kundeservice.

Vårt supportteam vil først forsøke å fjernløse
problemet. Om problemet vedvarer vil vi sende en
servicetekniker for å løse problemet der produktet
er installert.

