“BAGIO” SÜGAVKOGUMISMAHUTID
KASUTUSJUHEND

BAGIO sügavkogumismahuti kasutusjuhend:
• Sügavkogumismahutid on mõeldud eelsorteeritud jäätmete kogumiseks.
• Mahutisse võib panna ainult selle liigi jäätmeid, mis on märgitud mahuti kaanele
või välisküljele (olmejäätmed, paberjäätmed, pakendijäätmed või biolagunevad
jäätmed).
• Sügavkogumismahuti kasutaja peab tagama, et jäätmemahutisse ei ole paigaldatud aineid, esemeid või jäätmeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu võivad
kahjustada jäätmemahutit (vt loetelu allpool). Näiteks ei tohi klaasi kogumiseks
mitte ette nähtud mahutisse visata aknaklaasi ja muid väga teravaid ja suuremõõtmelisi jäätmeid.
• Mahutit ei tohi kasutada selleks mitte ettenähtud otstarbel sh. tuleb jälgida, et mahuti peal ega töötsoonis (5 meetri raadiuses) ei viibiks lapsi.

Mahutisse ei tohi paigaldada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tule või plahvatusohtlikke jäätmeid;
vedelaid jäätmeid;
ohtlikke jäätmeid;
käimlajäätmeid;
kogumiskaevude setteid;
tuhka temperatuuril üle +30°C;
liiva ja pühkmeid;
suuregabariidilisi jäätmeid;
ehitus ja lammutusjäätmeid;
erikäitlust vajavaid jäätmeid.

Kergestiriknevad, lenduvad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb mahutisse panna
eelnevalt paber- või kilekotti pakitult, selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks
ohtu inimestele, ega kahjustaks mahuteid muul viisil.
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Turvalisuse tagamiseks peab kasutaja:
•
•
•
•
•
•

jälgima, et mahuti kaas oleks avatud ainult jäätmete sisse heitmise ajal, muul ajal
on kaas suletud asendis;
koheselt informeerima jäätmevedajat, kui on avastatud mahuti rike või ohtlikkus;
vastutama mahuti ettenähtud otstarbel kasutamise eest ja kontrollima, et mahuti
juures ei viibiks isikud, kes ei ole seotud mahuti kasutamisega;
vastutama, et mahutile on tagatud turvaline ligipääs jäätmete sisestamiseks
(piisav valgustus, lume ja jäävaba juurdepääs mahutile, vajadusel on teostatud
libedusetõrje, juurdepääsutee on konarusteta, mis võiksid põhjustada ohtu).

Kasutajal on keelatud iseseisvalt püüda mahutit tühjendada, teisaldada.
Jäätmemahutisse ei tohi sisse ronida, kuna see on eluohtlik!
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