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УПРАВЛІННЯ ШЛЮЗОМ 
ДЛЯ ВІДХОДІВ

Після закривання шахти пристрій 
буде автоматично замкнено.

Вам більше нічого не потрібно 
робити.

Тепер можна відкрити 
одну з двох шахт і 
викинути своє сміття.

За наявності, коротко натисніть 
кнопку (червоне коло), щоб 
увімкнути пристрій. Якщо 
індикатор світиться жовтим 
кольором, пристрій готовий до 
роботи.

Піднесіть транспондер (чіп) до поля 
транспондера. Світиться зелений 
індикатор, а шахти відімкнено.

Порада: 

Використовуйте найменшу шахту 
для викидання, у яку пройдуть ваші 
відходи. Це дозволить не витрачати 
лишні кошти. 

Вказівка: 
Авторизація за допомогою 
транспондера можлива лише в 
позначених полях транспондера. 
Поля індикації призначені виключно 
для сигналізації про робочі стани.

Поле транспондера Поле індикації 

Особливі режими роботи 
(червона індикаторна лампа)

5 разів блимає червона лампа:  
Вашому транспондеру НЕ надається 
доступ.
 
 
Тривалий час блимає червона лампа:   
У камері немає ємності для відходів (або 
стан   сервісного обслуговування).
 
Постійно світить червона лампа: 
Ємність для відходів заповнена. 
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ЕКОНОМИТИ ГРОШІ І БЕРЕГТИ 
ДОВКІЛЛЯ ЛЕГКО:

 � Не залишайте відходи біля шлюзу для відходів
 � Використовуйте багаторазову і довантажувану 
упаковку  

 � Не викидайте відходи, непридатні для утилізації, 
у резервуар для вторсировини 

 � Замість пластикових пакетів використовуйте 
кошик для покупок  

 � Перехід на більші одиниці упаковки  
 � Більші коробки подрібнюйте

Відходи, непридатні для утилізації:   
Знищення відходів, які не підлягають утилізації, 
дороге і можливе підвищення платні.
 
Вторсировина:  Утилізація пластмасової 
і металевої упаковки безкоштовна 
(наприклад,пляшки для  напоїв, склянки для 
йогуртів, коробки …), папір і скло. 

Наша мета: економити гроші! 

Як? Зменшуйте кількість відходів, непридатних 
для утилізації, завдяки правильному сортуванню 
сміття! 
 

 
Важливо: Kладіть усі відходи, що не призначені 
для контейнера для відходів, непридатних для 
утилізації, за які вноситься плата, у спеціально для 
цього приготовані контейнери (жовті/помаранчеві 
бочки, жовті мішки, контейнери для паперу т. 
п.). При цьому дотримуйтеся інструкцій щодо 
сортування сміття.
 
Увага!: Якщо резервуар для вторсировини буде 
забруднений неправильно відсортованими 
відходами, непридатними для утилізації, увесь цей 
резервуар буде утилізовуватися за ціною відходів, 
непридатних до утилізації. Це без потреби збільшує 
витрати для всіх!

ЧОМУ ОСОБІ, ЧЕРЕЗ ЯКУ УТВОРИЛИСЯ 
ВІДХОДИ, ВИСТАВЛЯЮТЬ ЗА НИХ РАХУНОК?

Чому шлюз для відходів? 
Знищення відходів, які не підлягають утилізації, 
буде прив’язане до вашої квартири і ви  
платитимете лише свою частку (включаючи 
мінімальну кількість).

Коли реєструється моє викидання?  
Щойно ви відкриєте шахту для викидання.
 
Яка кількість виділяється для мене? 
Завжди виділяється повна ємність відкритої шахти 
для викидання, тому використовуйте її наскільки 
можливо оптимально.

Мої відходи не проходять у шахту для 
викидання? 
Ми радимо використовувати пакети для 
відходів, які оптимально використовують шахту 
для викидання. Великогабаритні предмети 
відсортовуйте у великогабаритні відходи або перед 
викиданням подрібнюйте.
 
Що трапляється, коли резервуар для відходів  
у шлюзі для відходів заповнений? 
Індикатор світить (після увімкнення) постійно 
червоним кольором. До наступного спорожнення 
утилізатором відходів викидати додаткові відходи 
не можна.
 
Я загубив свій транспондер? 
Негайно зверніться в житлове управління, щоб 
інша особа не змогла за ваш рахунок утилізувати 
відходи.

У мене зовсім немає відходів? 
У кожному домогосподарстві є відходи, непридатні 
для утилізації, яких слід позбуватися згідно з 
місцевими інструкціями щодо відходів.




