
Helsingfors 1.1.2015 
 

 

Insamlingsnätverket för elektriskt och elektroniskt avfall upprätthålls av producentsammanslutningarna SELT ry, 

producentandelsföreningen ICT-TY, FLIP ry, producentsammanslutningen SERTY ry och ERP Finland ry.  

Elker Oy är ett serviceföretag för producentsammanslutningarna SELT ry, producentandelsföreningen ICT-TY och FLIP ry. 

Instruktion för butiker 

Den kostnadsfria mottagningsbehållaren för data-EE-avfall, som SER-kierrätys tillhandahåller, är på väg till er 

butik. Det är viktigt att alla apparater med minneskapacitet, såsom datorer, mobiltelefoner och 

digitalkameror, alltid samlas in och hanteras på ett kontrollerat sätt, framför allt av dataskyddsskäl. 

 

Införande av den låsbara mottagningsbehållaren för data-EE-avfall (140 l eller 350 l): 

Den behållare som ska levereras till er är redan märkt med en etikett för data-EE-avfall i storlek A3 och en 

”minneslista” i storlek A5 för det avfall som kan återlämnas i behållaren. Locket till behållaren har en 

öppning på cirka 240 mm x 50 mm genom vilken mindre föremål kan återlämnas i behållaren utan att öppna 

det låsta locket. 

 

Behållarens butiksspecifika lås och montering av detta: 

Låset och två nycklar till er första behållare för data-EE-avfall finns i plastfickan innanför behållaren och är 

färdiga för användning. (se bilden) 

Trä in låsvajern nerifrån och upp genom de två borrade hålen i behållaren och slutligen genom hålet på 

behållarens lock. På detta sätt når låsvajern låshuset och behållaren kan slutas tätt. (se bilderna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätter på nästa sidan.... 
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Beställning av avhämtning av en full behållare för data-EE-avfall är tel. 020 703 2520 
 

Uppgifter som ska anges vid beställning av avhämtning: 

 Butikens ID-nummer:_____________ 

 Avhämtningsadress:_______________________ 

 Kontaktperson och telefonnummer:______________________ 

 Storlek på behållaren för data-EE-avfall: 140 liter / 360 liter 

 

Demontering av låset och utbyte av behållare för data-EE-avfall: 

I samband med avhämtningen av en full behållare levereras en tom behållare för data-EE-avfall. 

I samband med behållarbytet demonteras det butiksspecifika låset på den fulla behållaren och monteras i 

den nya behållaren. Transportföretaget förser den fulla behållaren med eget lås eller sigill under 

transporten. 

 

Annat att beakta: 

Butikspersonalen bör vara medveten om att innehållet i en behållare för data-EE-avfall även är av intresse 

för tjuvar. Därför är det mycket viktigt att med en kontrollerad placering av behållaren. 

 


