
1 2    Til de buitenmantel iets 
van de sokkel omhoog en draai 
met de klok mee totdat het niet 
verder kan. 

4    Til de binnenbak uit de sokkel om 
te legen en plaats hem terug in de sokkel. 
Zorg ervoor dat de hendels aan de 
buitenkant van de binnenbak hangen.

5    Plaats de buitenmantel over de 
binnenbak terug op de sokkel om de 
afvalbak af te sluiten. Om de openingen 
in de gewenste richting te plaatsen kunt 
u de buitenmantel iets draaien.

    Laat de buitenmantel iets 
zakken en draai nu verder met de 
klok mee. Til de buitenmantel 
vervolgens van de sokkel omhoog. 

3
Til de buitenmantel 
over de binnenbak. 

OPMERKINGEN
Glasdon raadt het ten zeerste aan om alle Topsy 
2000 afvalbakken in de grond te verankeren of met 
een ballast te verzwaren, zodat u optimaal van het 
unieke sluitingssysteem kunt profiteren.

Draai de afvalbak in de gewenste richting voordat u 
de sokkel van de afvalbak in de grond vastschroeft 
cq. verankert. Denk hierbij aan de richting van de 
inwerpopeningen.

Het regelmatig schoonhouden van de afvalbak is van 
groot belang om het glanzende uiterlijk van dit 
product van hoogstaande kwaliteit te behouden. Het 
oppervlak van de afvalbak moet met warm water en 
zeep schoongemaakt worden en vervolgens grondig 
afgespoeld worden. Een regelmatig onderhoud aan 
de afvalbak is zowel voor het uiterlijk van de 
afvalbak als voor de levensduur van het product 
belangrijk. Alle defecte onderdelen moeten 
onmiddellijk vervangen worden. Onderdelen zijn los 
verkrijgbaar bij de verkoopafdeling van Glasdon.
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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Belangrijk: Indien de afvalbak nog niet aan de grond bevestigd is of van een ballast voorzien is, kan het nodig
zijn om de sokkel vast te houden wanneer de buitenmantel verwijderd

wordt, zodat de sokkel niet kan ronddraaien. Zie opmerking A. 

Model met exclusief sluitingssysteem zonder slot
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EN TOPSY ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN 
GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.
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