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Załącznik nr 6 
 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POJEMNIKA 
PRZEZNACZONEGO DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

PRZETERMINOWANYCH LEKÓW 
 
 
 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POJEMNIKA (KONFISKATORA) 
 
 

 
 

ZASADY EKSPLOATACJI KONFISKATORA 

1. Pojemnik o nazwie handlowej KONFISKATOR przeznaczony jest do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów wewnątrz lokali użytkowych. 

2. Rodzaj zbieranych odpadów powinien być zgodny z oznaczeniami umieszczonymi przez 
producenta na KONFISKATORZE. Nie należy samodzielnie decydować o przeznaczeniu 
pojemnika. 

3. Pojemnika nie należy przemieszczać. W przypadku gdy zachodzi taka konieczność 
należy zachować przy przemieszczaniu pozycję pionową pojemnika i bezwzględnie 
zabezpieczyć go poprzez zapakowanie, przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie 
transportu. 

4. Pojemnik powinien być regularnie obsługiwany w zakresie odbioru odpadów, a wnętrze 
pojemnika czyszczone w razie potrzeby przez obsługujących. Pojemnik może być 
eksploatowany wyłącznie z odpowiednim do rodzaju gromadzonych odpadów 
jednorazowym wkładem wewnętrznym. 

5. Zewnętrzne części pojemnika mogą być czyszczone miękką szmatką zwilżoną wodą 
z dodatkiem detergentu. Zewnętrzne powierzchnie KONFISKATORA odporne są na 
działanie rozpuszczalników na bazie alkoholu, benzyn itp. jednak środki te, mogą 
spowodować rozpuszczenie kleju lub nadruku nalepek informacyjnych. 

6. Z uwagi na przeznaczenie, pojemnika nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła. 
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OPRÓŻNIANIE KONFISKATORA 

Opróżnianie konfiskatora i wymiana wkładu kartonowo - foliowego powinny być 
wykonywane przez osoby uprawnione posiadające klucz do pojemnika. Czynności te, 
przebiegają w następującej kolejności: 

1. Otwieramy komorę konfiskatora za pomocą oryginalnego klucza dostarczonego wraz 
z pojemnikiem. 

2. Odchylamy drzwiczki pojemnika w taki sposób by utworzyły równię pochyłą po której 
łatwo wysuniemy wkład kartonowo foliowy. Należy zwrócić uwagę na powierzchnię 
podłogi, na której będzie opierać się krawędź drzwiczek. W przypadku gdy jest ona 
krzywa, zanieczyszczona, mokra, itp. należy podłożyć pod krawędź drzwiczek podkład 
z miękkiego tworzywa. 

3. Wymieniamy wkład kartonowo - foliowy poprzez ostrożne wysunięcie napełnionego 
wkładu i wsunięcie na jego miejsce nowego wkładu. 

4. Zamykamy drzwiczki konfiskatora, i ryglujemy przy pomocy zamka na klucz. 
5. Sprawdzamy czy wszystkie czynności zostały poprawnie wykonane. 

 

 
 


