Monteringsanvisningar – SULO Citybac
Hoppas du blir nöjd med kärlen vi har levererat.
Om du har frågor tveka inte att kontakta kundsupport: info@sansac.se eller 013-13 04 20.
Nedan tabell innehåller en snabbguide för montage av respektive kärlstorlek.
Längst till höger i tabellen finns också en QR-kod. Scanna den för att se en
monteringsfilm för respektive kärlstorlek.
Via nedan länk eller via QR-koden till höger når du alla våra monteringsfilmer.
https://www.youtube.com/channel/UC-CJK-hKYHoWiHtWjU8rRSQ

140L

SNABBGUIDE

QR Kod

1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - ”klick”.

Hjul

2. Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln.
3. När du fört igenom hjulaxeln, montera på det andra hjulet - ”klick”.
https://www.youtube.com/watch?v=y4fvUTez-L0
Lockaxel - L1 - från insidan
1. Lockaxlarna, L1 (se tabell), är monterade i handtaget på kärlet (bild 1), en på var sida.

Standard 2. Lägg på locket på kärlkroppen.
och
3. Skjut ut lockaxlarna med en ringtång (bild 2) eller en skruvmejsel genom att placera verktyget i spåret
Air Cushion
på undersidan av handtaget på kärlet (bild 3). Tryck med verktyget på lockaxeln och håll emot
med ena handen på lockdelen som lockaxeln ska gå in i.
Lock
https://www.youtube.com/watch?v=QPvQ5kq1mCE&list=PL7tXF8oLdlEm45Svaggmf5vqjB6eYUneh&index=13
Lockaxel - L2 - från utsidan
1. Lägg på locket på kärlkroppen.

City Bac 2 2. Montera lockaxlarna L2 (se tabell) från utsidan (bild 4).
Lock
https://www.youtube.com/watch?v=kCgNEbgc9AY

190L
Hjul

SNABBGUIDE

QR Kod

1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - ”klick”.
Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln. Bakre genomföring för 250 mm hjul (standard i
2. Sverige). Främre genomföring för 200 mm hjul.
3. När du fört igenom hjulaxeln, montera det andra hjulet - ”klick”.
https://www.youtube.com/watch?v=y4fvUTez-L0
Lockaxel - L2 - från utsidan
1. Lägg på locket på kärlkroppen.

Lock

2. Montera lockaxlarna L2 (se tabell) från utsidan (bild 4).
https://www.youtube.com/watch?v=kCgNEbgc9AY

240L

SNABBGUIDE

QR Kod

1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - ”klick”.
2. Placera en distransring (bild 5) på hjulaxeln.

Hjul

3. Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln.
4. När du fört igenom hjulaxeln montera den andra distansringen (bild 6) (totalt 2 stycken).
5. Montera det andra hjulet - ”klick",
https://www.youtube.com/watch?v=NknqKukruoA
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240L

Lockaxel - L1 - från insidan
1.

Lock

Lockaxlarna, L1 (se tabell), är monterade i handtaget på kärlet (bild 1), en på var sida.

2. Lägg på locket på kärlkroppen.
3. Skjut ut lockaxlarna med en ringtång (bild 2) eller en skruvmejsel genom att placera verktyget i spåret
på undersidan av handtaget på kärlet (bild 3). Tryck med på lockaxeln och håll emot
med ena handen på lockdelen som lockaxeln ska gå in i.
https://www.youtube.com/watch?v=QPvQ5kq1mCE&list=PL7tXF8oLdlEm45Svaggmf5vqjB6eYUneh&index=13

370L

Hjul

SNABBGUIDE

QR Kod

1.

Montera ena hjulet på hjulaxeln - ”klick”.

2.

Montera 2 st distansringar på hjulaxeln (bild 7).

Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln. Bakre genomföring 300 mm hjul (standard i
3. Sverige) (bild 8). Främre genomföring 200 mm hjul.
4. När du fört igenom hjulaxeln montera på de 2 andra distansringarna (totalt är det 4 stycken).
5. Montera på det andra hjulet – ”klick”.
https://www.youtube.com/watch?v=SP_YYCuF7x0
Lockaxel - L3 - från utsidan
1.

Lock

2.

Lägg på locket på kärlkroppen.
Montera lockaxlarna L3 (se tabell) från utsidan (bild 9).
https://www.youtube.com/watch?v=ilm0E6ibSF4

400L / 660L / 770L / 1000L
SNABBGUIDE
Hjul

QR Kod

Hjulen är monterade vid leverans.
Lockaxel - L4 - från utsidan

Lock

1. Håll locket mot ryggen på kärlkroppen samtidigt som du för in lockaxeln L4 (se tabell) genom
locket in i kärlkroppen (bild 10).
https://www.youtube.com/watch?v=cJWt1Spu3gY

LOCKAXLAR

L1
140L / 240L
artikel nr 54-7002

L2
190L
artikel nr 54-7003

L3
370L
artikel nr 54-7004

San Sac AB / info@sansac.se / 013-13 04 20 / www.sansac.se

L4
400L / 660L / 770L / 1000L
artikel nr 54-7005

2 (3)

BILDHÄNVISNINGAR

Bild 1. 140 L/ 240L
Lockaxlarna är monterade i
handtaget vid leverans.

Bild 2.
Ringtång artikel nr 54-7101.

Bild 3. 140L / 240L
Spår i handtagets undersida för att komma åt lockaxeln.
Skjut enkelt ut lockaxel med ringtång alt skruvmejsel.

Bild 4. 190L
Lockaxel monteras från
utsidan.

Bild 5. 240/370L
Distansringar, artikel nr 54200005, som monteras på
hjulaxel.

Bild 6. 240L
Montera 2 distansringar på
hjulaxeln, 1 st på vardera
sida.

Bild 8. 370L
Använd det bakre hålet vid
montering av hjulaxel vid
användning av 300 mm hjul.

Bild 9. 370L
Lockaxel monteras från utsida

Bild 10. 400L / 660L / 770L / 1000L
Montering av lock på 4-hjuliga kärl
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Bild 7. 370L
Montera 4 distansringar
på hjulaxeln, 2 st på
vardera sida.
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