Installation- & driftsguide
Vi är glada att Ni är en av ca 350 kommuner i Norden som insett storheten i
att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Faktum är att det i snitt blir
60% renare från både skräp och hundbajs.
Nutida och framtida invånare tackar er!
Installation & placering

Och sen då?

TiksPac-stationerna placeras ut av er på populära
promenadstråk i kommunen på befintliga stolpar.
Detta ska ske snarast, dock senast 3 veckor
efter det att ni mottagit leveransen.
Påfyllning & drift

Ifall ni har stationer som skall bytas ut skall de
gamla återvinnas av er på ett miljövänligt sätt.
Kom ihåg att gamla eller vandaliserade stationer
samt tillbehör och påsar beställs enkelt
och kostnadsfritt via vår hemsida. Här
skickar ni även in er placeringslista så
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För alla parter i detta samarbete
är det av yttersta vikt att enheterna sätts upp i tid, fylls på kontinuerligt och att de hela tiden ser
snygga och fräscha ut. Bifogat finner
ni en checklista på vad som skall
göras samt en beskrivning av hur ni byter
dekaler på våra produkter.

Lycka till och tveka inte att höra
av er om ni har några frågor!
info@tikspac.com

Checklista
RR Alla stationer/dekaler är enligt avtalet med TiksPac monterade inom 3 veckor.
RR Alla stationer har försetts med påsar.
RR Rutin för påfyllning av påsar finns.
RR Meddelat TiksPac att alla stationer monterats upp.
RR Skickat in en placeringslista med samtliga stationer via vår hemsida: tikspac.se/order

För mer information besök: tikspac.se

Vänd!

Byte av dekaler

1. Använd ett vasst redskap för att få upp
ena hörnet på dekalen. Akta lacken! Om dekalerna sitter för hårt, låt den sitta kvar och
gå direkt till steg 3.

2. Dra försiktigt av den gamla dekalen från
stationen. Dra mer nedåt än utåt så följer
den lättare med och risken att den går
sönder minskar.

3. Torka bort smuts och lim med medföljande
rengöringsduk. Skylten måste vara ren och
torr, annars finns risk att dekalen släpper.

4. Vik ned baksidan av den nya
dekalen till mitten.

5. Applicera dekalen längst upp i hörnen,
rakt mot alla sidor. Dra ej hårt i själva
dekalen då den kan översträckas.

6. Använd skrapan som följer med för att fästa
dekalen och få bort eventuella luftbubblor. Dra
skrapan från mitten ut mot sidorna och arbeta
dig nedåt. Dra bort baksidan efterhand.

För mer information besök: tikspac.se

