
Het vastzetten van een zak (het zak retentie model).

Openmaken.
LET OP: ZORG ERVOOR DAT AL HET RELEVANTE PERSONEEL VOOR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIE LEEST.

Gebruik de driehoekige sleutel 
die wordt meegeleverd, draai 
de sleutel tegen de klok in om 

de deur te openen.

1.

5.

Trek het zak retentie 
systeem naar voren.

Trek de achterste zakband 
omhoog.

Laat de zak naar beneden 
vallen door de zakbanden.
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Deze deur is voorzien van een 
magnetische strip om de deur 
vast te houden wanneer deze 

is ontgrendeld. 

2.

Schuif de binnenbak uit de 
afvalbak door aan de handgrepen 

van de binnenbak te trekken.

3.
Het legen en vervangen van de solide binnenbak.

4.

Til de binnenbak in de afvalbak en laat deze 
rusten op de interne plank door gebruik te 

maken van de handgrepen van de binnenbak. 

6. 7.

De magneet zal een 
redelijke hoeveelheid 

tegenkracht geven. De 
magneet is ontworpen 
om de deur gesloten te 
houden als de binnen-

bak/vuilniszak geleegd is. 
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8.

Druk de randen van de zak over 
de randen van de zakbanden. 
Druk de achterste zakbanden 

naar beneden om de spanning 
te creëren om de zak op zijn 

plaats te houden.

Duw het zak retentie 
systeem terug in de bak.

Sluit de deur en vergrendel 
de afvalbak met behulp 

van de driehoekige sleutel; 
draai de sleutel met de klok 

mee.

9. 10.

Om de afvalbak te installeren (grond fixatie).

12.

Plaats de afvalbak op de 
gewenste locatie. Controleer 

de conditie van het beton 
waar je de bak gaat 

installeren. Als je op tegels 
gaat installeren zorg er dan 

voor dat je de bak niet binnen 
110mm van de rand van een 
plaat bevestigt (want dit kan 

ertoe leiden dat de plaat 
breekt).

13.

Verplaats de bak naar een 
kant om de gaten te boren. 

Zorg ervoor dat de gaten 
duidelijk zichtbaar zijn. 

Markeer met een markeer-
stift de posities van de vier 
grondbevestigingsgaten 

op de bodem van de bak 
en op de betonnen voet 

hieronder. 

11.
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INHOUD VAN DE KIT:    BENODIGD GEREEDSCHAP:
ITEM 1- anker bout plug  x 4  Markeerpen
ITEM 2- schroef (M10 x 60mm) x 4  Boor met steenboor van Ø16mm 
ITEM 3- M10 x 50mm sluitring  x 4  Hamer
       17mm dopsleutelset of 17mm spanner
       Smeermiddel of vet 
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14.

Met behulp van een 
krachtige boor, boor je vier 
bevestigingsgaten met een 
diameter van 16mm tot een 

diepte van 80mm. Let op dat je 
het cementstof uit de gaten haalt 
met behulp van een luchtblazer of 

veegborstel.

15.

Neem de vier 
ankerboutpluggen 

(item 1) en tik ze met 
behulp van een hamer 

voorzichtig in de grond in 
de vier bevestigingsgaten.

16.

Zet de bak terug op zijn 
plaats. Zorg ervoor dat je 

de grondbevestigingsgaten 
afstemt.

3

17.

Neem de M10 schroeven 
(item 2) en de sluitringen 

(item 3) en monteer ze door 
de bodem van de bak in 

het gemonteerde 
grondanker in het beton.

18.

Draai de M10 schroeven 
vast met een dopsleutel 
die uitgerust is met een 

17mm-aansluiting of een 
17mm spanner (aanbevolen 
maximale aanhaalmoment 

is 40Nm). 
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Om de afvalbak te installeren (in beton).

Leg de bak op zijn rug (op een 
zachte ondergrond die geen 
schade zal veroorzaken aan 

het product). Bevestig de vier 
betonnen fixeerders (ITEM 4) aan 
de grondbevestigingsgaten zoals 

afgebeeld. Gebruik een 17mm 
spanner of een dopsleutel om te 

beveiligen.

Maak een gat van 500mm 
lang x 350mm breed x 400mm 

diep. Vul de basis met een 
laag van 80mm fijn grind. 

Plaats de steunblokken onder 
de posities waar de betonnen 
bevestigingen op rusten in de 

bodem van het gat.

19. 20. 21.

Plaats de bak in het gat om 
de diepte en het niveau van 

het gat te testen. Pas de 
steunblokken en de diepte 

van het grind aan totdat de 
basis de bak ondersteunt 
en zodat de basis van de 

ondergrond ter hoogte is van 
het verticale niveau.
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INHOUD VAN DE KIT: BENODIGD GEREEDSCHAP:
ITEM 4- in diepte instelbare fixeerder voor in beton x 4 Gereedschap om een gat te graven
ITEM 5- M10 x 50mm sluitring (verzinkt) x 4 Betonmengsel
ITEM 6- M10 vleugelmoer          x 8 Waterpas
ITEM 7- schroef (M10 x 100mm)  x 4 17mm Socket Set or 17mm Spanner.
ITEM 8- M10 x 50mm sluitring (RVS) x 4 Smeermiddel of vet

22. 23. 24.

Giet het betonmengsel in 
het gat tot het gewenste 

niveau.

Gebruik een waterpas om 
de uitlijning in alle richtingen 

te controleren.

40
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500mm

Veeg het overtollige beton 
rond de basis weg. 

All CMYK Versions

White

EN ELECTRA ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON  

GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

•  Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.

• Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.

•  Glasdon 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.
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