
 

ANVÄNDARMANUAL FÖR 
KOMMERSIELLA  BYGGNADER  
 Kivistö, Vantaa - Automatiskt Sopsugsystem, Behåll denna manual!  

KOMMERSIELLA INKAST är matningsrör som endast är avsedda för affärsbruk. Till inkastet kan slängas endast avfall som genereras i 
kommersiella byggnaden. Notera, maximum storlek för soppåsen är 120 liter.      

SE TILL  att alla anställda på arbetsplatsen har läst dessa instruktioner och vet var den kan hittas. Bruksanvisning och instruktionsvideor kan 
också hittas på sidan: https://kivistonputkijate.fi 

OLAMPLIG AVFALL  som inte tillhör i sopsugsystemet skall föras till närmaste insamlingsplats som behandlar sådant avfall.   

DU BEHÖVER  en elektronisk nyckel för att öppna luckan på inkasten. För varje lägenhet delas två nycklar. För ytterligare nycklar eller att  
ersätta en förlorad kan du beställa nya av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Ange alltid förlorad nyckels serienummer. 

SKRIV  här ner dina nycklars serienummer:  

 

_____________ _____________ _____________ ____________ 

_____________ _____________ _____________ ____________ 

_____________ _____________ _____________ ____________  

 

GÖR SÅ HÄR: 
Välsorterat avfall är lätt att återvinna. Sortera avfall enligt dessa instruktioner: 

1. Packa avfallet i en max 120 liters soppåse och stäng den med en knyt.  
2. Se till med hjälp av märkningen att du slänger rätt avfall i rätt inkast. För den 

elektroniska nyckeln över läsare så att inkastluckan öppnas. Den gröna lampan 
indikerar att sopsugssystemet är i användning.  

3. Släng avfallet i inkastet. Inkastluckan stängs automatiskt och avfallet kommer att 
falla till en lagringstank. Sätt aldrig händerna in inkastet och överfyll inte. Om 
soppåsen inte ryms kan du slänga den i flera mindre delar genom att stänga och 
öppna inkastluckan.  Avfallet får inte klämmas in i inkastet.  

4. Se till att inget avfall fastnat mellan inkast och lucka. Du kan alltid ringa HelpDesk 
om du är osäker på hur man ska agera på rätt sätt. 

5. Under långfristiga störningar kan du i undantagsfall slänga organiskt avfall, papper 
och kartong i blandavfalls-inkastet, alternativt till annan anvisad uppsamlingsplats. 

6. Kontrollera att inget avfall ligger utanför inkastet på marken. 

 

 
BLOKERA INTE MATNINGSRÖRET – LÅNGA OBJECT BLOKERAR SYTEMET LÄTT. 

 
SÄTT ALDRIG DIN HAND ELLER NÅGON ANNAN KROPPSDEL I INKASTET! 

 
HELPDESK  MEDDELA fel i sopsugssystemet, YTTERLIGARE INFORMATION  
info, feedback  vandalism, nedskräpning, kraftiga snöfall: sortering av avfall finns  
på vardagar klo: 8 – 18 24 timmars dagstjänst på hemsida av Kivistös Röravfall 
tel.  08001 66070 (avgiftsfri) tel. 08001 66071 (avgiftsfri)                http://vantaankivisto.fi/asuminen 


