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Anvisningarna gäller montering av sopkärlsskydd med två sektioner (för två sopkärl – variant 2). Om du 
köper en enkel- eller 3-,4-,5- etc. -sektions sopkärlsskydd, ska monteringen av sopkärlsskydden göras 
på samma sätt, enligt monteringsanvisningarna nedan. Observera att varje möjlig variant som visas 
nedan ALLTID kommer med en vänster yttersida och en höger yttersida, varianterna skiljer sig 
i antal mittramar, ryggar, tillbehör etc. (VARJE variant har på de yttersta sidorna en vänster och en 
höger sida).. 

The instructions apply to the assembly of the development for two sections (two garbage – variant 2). 
If you purchase a single or 3-,4-,5- etc. -section body, the assembly of the body should be done analogously 
according to the assembly instructions below. Please note that each possible variant shown below ALWAYS 
includes 1 piece of left side and 1 piece of right side, the variants differ in the number of center 
frames, backs, accessories, etc. (EVERY variant on the extreme sides must be enclosed with left and right 
sides). 

Variant  1  Variant 2   Variant  3 

A 

Variant  4 Variant  5 
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Viktiga säkerhetsanvisningar 
Safety instructions 

Var god läs noggrant igenom denna Monterings- och bruksanvisning, spara den som framtida referens. Om produkten säljs 
vidare måste säljaren se till att bruksanvisningen följer med produkten.
Please read and follow the assembling instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when 
you give this product to someone else.  

Risk för kvävning! 
Risk of suffocation! 

Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Förvara små delar utom räckhåll för små barn, det finns risk att de kan 
svälja dem.
Do not allow children to play with packaged materials. Store small parts safely as they can be easily swallowed. 

Risk för skada! 
Risk of injury! 

Vissa delar kan ha vassa kanter. Felaktig användning kan orsaka allvarliga skador.
Some elements may contain sharp edges. Misuse of the parts can potentially lead to injury. 

 Skötsel och rengöring. 
Care and cleaning.

- Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa. Använd endast rengöringsmedel speciellt tillämpad för rengöring av stål.
- Wipe the outside of the construction with a soft, dry cloth. You should clean the construction using only agents for 
metal cleaning.

- Ta omedelbart bort eventuella kalkavlagringar eller rester av organiskt material. Det är möjligt att korrosion bildas 
under sådana avlagringar.
- Immediately remove any limescale or residues of organic matter. It is possibile for corrosion to form underneath such 
deposits.

- Vissa använda trasor kan innehålla spårmängder av salter som kan orsaka rostbildning på stål. Sådana dukar bör 
alltid sköljas noggrant och torkas före användning.
- Some used cloths may contain salts that can cause rust films to form on steel. So such cloths should always be 
thoroughly rinsed and dried before use.

- För att förhindra att fukt från marken tränger in i produkten rekommenderar vi att man lägger en tålig plastfilm 
under produkten.
- To prevent moisture penetrating the product from the ground, we recommended laying a stable plastic film on the 
base.

Innan montering!   
Prior to assembly! 

- Placera produkten på en stabil, jämn yta. Produktens stabilitet säkerställs endast när den ställs upp och placeras på
en solid, jämn och tillräckligt bärande yta.
- The product must be positioned on a firm, even ground. Stability of the product is ensured only when it is set up and
positioned on a solid, level, and sufficiently robust surface.
- Se till att du har alla monteringsverktyg redo innan du börjar monteringen.
- Before starting assembly, check that you have the required tools.
- När du drar åt skruvarna, se till att du inte gör med för mycket kraft, det finns risk att "vrida" skruvarna!
- When tightening the screws, make sure you do it with enough force, there is a risk of "turning" the screws!
- ŚTa bort skyddsplasten från panelerna, var försiktig för att inte repa dem.
- Remove the films from the panels, be careful not to scratch them
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OBS! Viktigt! 
Very important! 

Läs hela denna bruksanvisning noggrant för att undvika fel.
 Read the WHOLE manual carefully to avoid mistake 

Ta INTE tag i panelerna för att flytta produkten! Panelerna kan rivas sönder.
 When moving the development DO NOT grab the panels! There is a possibility of tear them out. 

För att lyfta och flytta produkten, ta tag i ramen. 
It is necessary to move the development by grasping the frame. 
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Steg 1:

Step 1:
Montera den vänstra sidan [12] med baksidan [8] och fäst med fyra svarta plåtskruvar φ4.2 [1]
First, connect the left side [12] to the back [8] using zinc coated black screwsφ4.2 [1] as shown below. 

Steg 2:

Step 2: 
Montera ramen [4] ihop med baksidan [8] och fäst med fyra svarta plåtskruvarφ4.2 [1] På samma sätt fäster du nästa baksida 
till ramen.
Connect the frame [4] to the back [8] with zinc coated black screwsφ4.2 [1] as shown in the illustration below. In the same way, 
connect the next back to the frame as shown below. 
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* om du monterar sopkärlsskydd för fler än två sopkärl upprepa steg 2 tills din ram är klar och sedan fäst den högra yttersidan

*in the case of development for more than two baskets, repeat step 2 with the attachment of the frame so that the right side is
installed at the end of the development.

* om du monterar sopkärlsskydd för ett sopkärl hoppa över steg 2 och skruva fast den högra yttersidan med baksidan

*in the case of developm6ent for one garbage, skip step 2 by attaching the right side directly to the back.

Steg 3:
Step 3:

Montera den högra sidan [10] med baksidan och fäst med fyra svarta plåtskruvar φ4.2 [1] 
Attach the right side [10] to the back with zinc coated black screwsφ4.2 [1] in the number of 4 pieces as shown below. 

Montera stag [26] ihop med ramen och fäst med 4 vita skruvar 3,5x13mm [2] som på bilden nedan (montera stag diagonalt). 
Fasten the stipulator [26] in the frame using 3.5x13 [mm] white galvanized screws [2] as shown below. (the brace attached on 
the diagonal as shown below). 

2QAA 
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Steg 4:

Step 4:  
Montera den övre främre [5] och bakre [3] profil med fyra svarta plåtskruvar φ 4,2 [1]. Varje profil ska fästas med totalt 
16 skruvar.
Install the upper front [5] and rear [3] trim with zinc coated black screwsφ4.2 [1] in the number of 4 pieces as shown below. 

* om du monterar sopkärlsskydd för ett sopkärl fäst varje profil med 8 svarta plåtskruvar φ 4,2 [1]. Om du monterar
soppkärlsskydd för tre sopkärl fäst varje profil med 24 svarta skruvar, för fyra sopkärl med 32 skruvar, osv.

* in the case of development for one garbage, each strip should be mounted with zinc coated black screwsφ4.2 [1] in the
number of 8 pieces, in the case of development for 3 garbage in the number of 24 pieces, for 4 garbage 32 pieces etc.

Steg 5:

Step 5: 
Montera den nedre främre profilen [6] och fäst med 12 svarta plåtskruvar φ 4,2 [1]. (OBS! profilens inmatning är på insidan av 
produkten.)
Install the lower front trim [6] with zinc coated black screwsφ4.2 [1] in the number of 12 pieces as shown in the illustration 
below (NOTE! The trim's infeed is on the inside of the body). 

AZZW 
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Steg 6:
Step 6: 
Fäst två hörnbeslag i nedre hörn mellan baksidan och de yttersta sidorna [13] samt ett vinkelbeslag [14] med 12 svarta 
plåtskruvarφ4.2 [1].
Attach two angle connectors [13] and one frame connector [14] using zinc coated black screwsφ4.2 [1] of 12 pieces as shown 
below. 

Steg 7:
Step 7: 
Fäst gasfjäderns två ändfästen [18] på lockets tvärbalk med fyra M4-skruvar [24].
Fasten the actuator mounts [18] to the flap crossbar with M4 screws [24], 4 in number, as shown below. 
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Steg 8:
Step 8: 
Fäst gasfjädrar [16] på lockets ändfästen [18]. Skruva fast lockets gångjärn på den bakre toppprofilen [3] med tre vita skruvar 
3,5x13 [2]. Använd tre skruvar till varje gångjärn. Skruva sedan fast gasfjäderns ändfästen [17] på de yttersta sidorna och 
ramen med vita skruvar 3,5x13 [2]. Fäst gasfjäder på samma sätt på andra sidan.
Attach the actuators [16] to the flap mounts [18]. Screw the flap hinges to the rear top profile [3] with 3 pieces of galvanized 
white 3.5x13 screws [2] for each hinge as shown below. Then screw the 4 pieces of actuator mount [17] in the sides and frame 
with galvanized white 3.5x13 [2] screws as shown in the illustration below. Attach the actuator similarly on the other side. 

Montering av gångjärn.
Hinge fixing.

 Skruvning av gasfjädrar och deras ändfästen.
Screwing of actuators and actuator mounts. 
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Versioner montering av locket.
FLAP ASSEMBLY OPTION. 

Locket kan monteras "fram" och "bak" - för att montera locket bakåt (se bild nedan), byt ut den främre topprofilen [5] med 
den bakre topprofilen [3] och fäst locket enligt steg 8 i monteringsanvisningen.
Flap can be attached "front" and "back" - to attach the flap backwards (illustration below), swap the front top profile [5] with 
the rear top profile [3] and attach the flap in accordance with section 8 of the instructions. 

VERSION 1 – locket fram VERSION 2 – locket bak

     VERSION 1 – FRONT FLAP VERSION 2 – REAR FLAP 

Steg 9: 
Step 9: 
Fäst dörren [11] genom att fästa dess gångjärn till de vertikala profilerna med vita skruvar 3,5x13 [2]. Justera dörrens 
öppningsriktning efter önskemål (dörren är universal - vänster och höger). Fäst stagen [27] på dörren från insidan med fyra vita 
skruvar 3,5x13 [2] per stag.
Fix the door [11] by connecting its hinges to the vertical profiles using 3.5x13 white galvanized screws [2] as shown below. Adjust 
the opening direction of the door as desired (the door is universal - left and right). To the door from the inside, fasten the stays 
[27] using white galvanized screws 3.5x13 [2] in the number of 4 pieces per stay as shown in the picture below.

XZ 



11 | S i d a

Steg 10: 
Step 10: 
Fäst fyra magneter [19] (2 stycken för en dörr) på de vertikala profilerna på ramen och/eller sidan. Använd M3 försänkta 
skruvar [21] och M3 muttrar [23] för detta ändamål.
Attach magnets [19] in the number of 4 pieces (2 pieces for one door) to the vertical profiles of the frame and/or side as shown 
in the following illustration. Use M3 countersunk screws [21] and M3 cap nuts [23] for this purpose. 

q 

OBS! använd tillräckligt med kraft och skruva för handmuttern med en skruvmejsel - magneten är mycket skör.

ATTENTION! use sufficient force when screwing the cap nut manually with a screwdriver - the neodymium magnet is very brittle. 
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Steg 11:
Step 11:
Fäst dörrhandtaget [15] på dörren med två svarta plåtskruvarφ4.2 [1]. 
Attach the door handle [15] to the door using zinc coated black screwsφ4.2 [1] in quantity of 2 pieces as shown in the last 
picture below. 

AAA 

Steg12:   
Step 12: 
Sätt i låsen [28] i de främre profilerna i motsvarande hål enligt bilden nedan. Kom ihåg rätt riktning för att fästa låstunga i 
locket och i dörren [20] (låstunga kommer i en vänster och höger konfiguration - montera den vänstra låstungan på locket och 
den högra dörren, medan den högra låstungan ska monteras på den vänstra dörren)! 
Insert the locks [28] into the front slats in the corresponding holes as shown below. Remember the correct direction of fixing the 
lock tongue in the flap and in the door [20] (cam tongue comes in a left and right configuration - mount the left cam tongue to 
the flap and right door, while the right cam tongue should be placed in the left door)! 

Steg 13: 
Step 13: 
En dörrkedja (kort) och en lockkedja (lång) kommer med i paketet. Dörrkedjan fästs med två svarta plåtskruvarφ4.2 [1] till 
dörren [11] (inifrån) och till den övre främre profilen [5] (inifrån), fästpunkterna är markerad med en röd cirkel. Det finns 2 
karbinhakar fästa på lockkedjan, samt en fästplatta till soppkärl. Denna kedja ska fästas på tvärbalken i locket, i förborrat hål 
(illustration nedan). Fästplattan ska vara "hakad" på sopkärlslocket.

A door stops chain (short), and a flap chain (long) are added to the kit. The door chain is attached using zinc coated black 
screwsφ4.2 [1] in the number of 2 to the door [11] (from the inside) and to the top front trim [5] (from the inside), the 
attachment points are marked with a red circle. There are 2 snap hooks attached to the flap chain, as well as an attachment plate 
to the basket. This chain should be attached to the crossbar in the flap, in which there is a hole (illustration below). The 
mounting plate should be "hooked" to the flap of the garbage. 
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Dörrkedja [27] 
Door chain [27] 

Lockkedja [28] 
Flap chain [28] 

Plats för att fästa kedjan i dörren.    
Place of fixing the chain in the door        

Plats för att fästa kedjan i den övre främre profilen. 
Chain attachment point in the front top profile 

AQ 

s 

s 

Plats för att fästa kedjan i locket (haka fast plattan som finns på andra sidan av kedjan på sopkärls lock).
The place of chain attachment in the flap (on the other side of the chain, hook the plate to the garbage flap). 

A 
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Steg 14: 

Step 14: 
För att säkerställa produktens stabilitet vid användning är det nödvändigt att förankra produkten i marken på två ställen per 
sektion. För detta ändamål är de nedre profilerna försedda med genomgående hål, vilket möjliggör förankring. Observera att 
kemiska ankare får full bärighet i underlaget, förutsatt att borrhålet är noggrant rengjort.

ANKARE INGÅR INTE! 

To ensure stable use of our product, it is necessary to anchor the structure to the ground in two places per section. For this 
purpose, the lower profiles are provided with through holes, allowing anchoring. Note that the chemical anchors obtain full 
load-bearing capacity in the substrate, provided that the drill hole is carefully cleaned. 

ANCHROS NOT INCLUDED! 

Förankringsplatser - hål finns i elementen som visas nedan. Kom ihåg – produktens stabilitet och säkerhet säkerställs genom 
att använda minst 2 ankare för varje sektion
Anchor locations - holes are located in the elements shown below. Remember - stability and security of the development is 
ensured by using at least 2 anchors for each section 

z 

Garanti

Warranty 

Garantivillkoren för denna produkt är definierade av återförsäljare i det land där produkten säljs. Kontakta din 
återförsäljare för fullständig garantiinformation. 
The guarantee conditions for this product are as defined by your representative in the country in which it is sold. Details 
regarding these conditions can be obtained. 

[13] 

[13] [14]

[6] 

[4]
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Medföljande delar:
Elements included in delivery: 
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Element nr  
Element number 

Element namn  
Element name 

1 Svart plåtskruv φ4.2
Zinc coated black screwsφ4.2 

2 Vit galvaniserad skruv 3.5x13 
Galvanized white screw 3.5x13 

3 Övre bakre profil  
Back top profile 

4 Anslutningsram  
Connection frame 

5 Främre övre profil 
Front top profile 

6 Nedre främre profil 
Front bottom profile 

7 Vridlås
Cam latch 

8 Baksida 
Back side 

9 Lock 
Flap 

10 Högersida 
Right side 

11 Dörr 
Door 

12 Vänstersida 
Left side 

13 Vinkelbeslag 
Angle connector 

14 Vinkelbeslag 
Frame connector 

15 Handtag 
Handle 

16 Gasfjäder 
Pneumatic actuators 

17 Gasfjäder ändfäste (ram och sida)
Frontal actuator mounting (frame and sides) 

18 
Gasfjäder ändfäste (locket)
Angle actuator mount (flaps) 

19 Magnet 
Magnet 

20 Låstunga 
Cam tongue 

21 Försänkta skruvar M3 
Countersunk screw M3 

22 Dörr stag 
Door bracket 

23 Mutter M3
M3 cap nut 

24 Skruv M4 
Screw M5 

25 Blindmutter M4  
Rivet nut M4 

26 Ram stag 
Frame bracket 

27 Dörrkedja 
Door chain 

28 Lockkedja 
Flap chain 




