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AFVALBAK

Model met slot en sleutel
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Steek de sleutel in
het slot volledig in.
U hoeft de sleutel niet te
draaien, het
sluitingsmechanisme zal
automatisch
ontgrendeld worden zodra
de sleutel volledig in het slot
ingestoken werd.
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Zorg ervoor dat de afbeelding op de
sleutel altijd naar boven gericht is.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voordat u tot de verankering van de afvalbak in de grond overgaat, is het sterk
aangeraden de sokkel van de afvalbak op de één of andere manier stabiel te houden zodat deze niet glijdt cq.
beweegt wanneer de kap van de afvalbak uitgehaald wordt. Zie Opmerking A.

3
Terwijl de sleutel zich
nog steeds in het slot
bevindt, draai de kap
tegen de klokwijzers
in en til deze over de
binnenbak op.

Haal vervolgens de binnenbak uit
de sokkel uit om hem te legen
en te reinigen. Zet hem daarna
Haal nu de sleutel
weer op zijn plaats in de sokkel. De
uit het slot uit.
handgrepen van de binnenbak zullen
naar buiten gericht worden.
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OPMERKINGEN

6
Til de kap van de
afvalbak over de
binnenbak op en
zet hem vervolgens
op de sokkel neer.
Draai de kap met
de klokwijzers mee
om deze te
vergrendelen.

A

Glasdon bevelt sterk aan alle Topsy 2000TM afvalbakken in de grond te verankeren of
met ballast te verzwaren, zodat u van het unieke sluitingssysteem optimaal kunt
genieten.

B

Voordat u de sokkel van de afvalbak in de grond vastschroeft cq. verankert, draai de
afvalbak in de gewenste orientatie. Denk hierdoor aan de orientatie van de inwerpopeningen.

C

Het regelmatige schoonhouden van de afvalbak is van groot belang om het glanzend
uiterlijk van dit product van hoogstaande kwaliteit te behouden. Alle oppervlakten van
de afvalbak zullen met warm water en zeef schoongemaakt en vervolgens grondig
uitgespoeld worden. Het regelmatig onderhoud van de afvalbak is niet alleen voor het
uiterlijk van de afvalbak belangrijk maar ook voor de levensduur hiervan.
Alle defecte onderdelen zullen onmiddellijk vervangen worden. Onderdelen zijn los
verkrijgbaar bij de verkoopafdeling van Glasdon.
Glasdon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten en schaden als gevolg van
een incorrecte installatie van het product, van een incorrect gebruik hiervan of van aan
het product, zonder toestemming van Glasdon, toegebrachte wijzigingen.
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