


BEVESTIGING VAN HET VEILIGHEIDSKABELTJE AAN HET DEKSEL 
1 Maak het kabeltje van de afvalbak las (zet het plakband 

over het gat op de afvalbak weer terug om te voorkomen 
dat het kabeltje in het gat valt). 

2 Verwijder de schroef en de sluitri ng (zie afbeelding

hierboven) met behulp van een Allen-sleutel. 

INSTALLATIE VAN HET DEKSEL 

3 Zet de schroef,een uiteindje van het beveiligingska

beltje en de sluitr ing in elkaar (zie afbeelding hieronder) 

en zet vervolgens het geheel vast met behulp van een 

Allen-sleutel. 

4 Verwijder het plakband van de afvalbak en zet het deksel

op de afvalbak neer - zie de instructies hieronder voor de 
i nstallatie van het deksel. 

lb 

Steek de kant van het deksel waarop de spilstang is gemonteerd in de beugel op de afvalbak in (zie afbeelding 
1a). Druk nu de andere kant van het deksel neer op het slot op de afvalbak (zie afbeelding 1b). 
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Wanneer het deksel goed op zijn plaats zit, doe het op slot door middel van de meegeleverde sleutel. 

r HET DEKSEL OPENEN 

I,,. 

Ontgrendel het slot door middel van de meegeleverde sleutel en kantel het deksel achterover. Het deksel blijft in de 
open positie dankzij het veiligheidskabeltje, terwijl de afvalbak geleegd en schoongemaakt wordt. 
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