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Zorg ervoor dat de afbeelding aan de 
bovenzijde staat.

Plaats de sleutel in het slot 
(sleutel niet draaien). Het 
vergrendelmechanisme zal nu 
automatisch ontgrendeld 
worden.

3 Houd de sleutel in
dezelfde positie en draai 
de afvalbak tegen de klok 
in. Til vervolgens de 
buitenmantel van de 
afvalbak over de 
binnenbak heen (zie 
opmerking A).
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4 5Verwijder nu de 
sleutel.

Til de binnenbak uit de sokkel 
om deze te legen en plaats 
hem terug in de sokkel. Zorg 
ervoor dat de handgrepen aan 
de buitenzijde van de 
binnenbak hangen.

Plaats de buitenmantel 
over de binnenbak en 
laat deze zakken tot op 
de sokkel. Draai 
vervolgens de binnenbak 
met de klok mee.

N.B.
Voorafgaand aan de installatie en het verwijderen van de buitenmantel kan het nodig 
zijn dat iemand de sokkel stevig moet vasthouden terwijl een tweede persoon de 
buitenmantel manoeuvreert overeenkomstig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

De Topsy Royale moet in de grond worden bevestigd of van extra gewicht worden 
voorzien om de prestaties van Glasdons unieke sluitingssysteem te optimaliseren. 

Het regelmatig schoonmaken van de afvalbak is zeer belangrijk om de originele staat 
van dit kwaliteitsproduct te behouden. Alle oppervlakken van de afvalbak moeten 
met warm water en zeep worden gereinigd en vervolgens grondig worden 
afgespoeld. Dit is van groot belang om zowel het uiterlijk van het product als het 
gebruiksgemak te behouden.

Beschadigde onderdelen moeten vervangen worden. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij 
Glasdon Europe AB.
  Glasdon Europe AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade 
door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het 
product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming van Glasdon.    
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