
ECO NEXUS AFVALSCHEIDINGSBAK MET APARTE 
COMPARTIMENTEN VOOR BEKERTJES

1.

Om toegang te krijgen tot de 
binnenste onderdelen, tilt u het 
deksel (ITEM 1) van de afvalbak 
(ITEM 2).

PLAATSEN VAN DE ZAK

Om de zakken te plaatsen, haakt 
u deze eerst in de uitsparingen 
(ITEM 3) en strekt u deze 
vervolgens uit over de buitenrand.

Klap de deksel naar beneden, 
zorg ervoor dat de zakken er netjes 
onder vast zitten.

2. 3.

Zorg ervoor dat alle personeelsleden de punten in deze bijsluiter lezen en dat een kopie wordt gegeven 
aan het personeel dat betrokken is bij de installatie en het onderhoud van dit product. Glasdon beveelt 

voorafgaand aan het gebruik een volledige gezondheids- en veiligheidsanalyse uit te voeren.

ONDERDELEN:
ITEM 1 -  Deksel
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ITEM 3 -  Gleuf om afvalzak in vast te haken

ITEM 4 -  Houder voor reservoir en bekerverzamelaar

ITEM 5 -  Bekerverzamelaars

3

ITEM 2 -  Afvalbak

5

ITEM 6 -  Vloeistofreservoir

ECO NEXUS® AFVALSCHEIDINGSBAK MET APARTE 
COMPARTIMENTEN VOOR BEKERTJES

HANDLEIDING 



Verwijder de interne houder door 
deze uit de uitsparingen voor de 
afvalzak te halen.

Verwijder het vloeistofreservoir 
(ITEM 6) door het op te tillen en uit 
de houder (ITEM 5) te halen.

Verwijder de vuilniszakken uit de bak. 
Plaats de houder terug op zijn plaats 
in het midden.

Verwijder de bekerverzamelaars 
(ITEM 5) uit de houder door deze 
omhoog te tillen. 

Draai de bekerverzamelaars 180 
graden zodat de stapels bekers 
kunnen worden verwijderd.

Open de deksel, leg de houder 
(ITEM 4) aan de kant. 
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LEGEN

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Klik en schroef, met de bak 
ondersteboven, het wieltje in het 
gemaakte gat. Herhaal dit met 
het tweede wieltje.

Duw beide doppen in de 
uitsparingen van de wieltjes.

Plaats vanuit de meegeleverde set, 
1 schroef door een wieltje.

DE WIELTJES BEVESTIGEN

10. 11. 12.
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Schroef de inbusschroef (ITEM 1) 
door de bak vanuit de binnenkant 
van de afvalbak.

Leg de afvalbak op zijn kant op 
een zacht vloeroppervlak. Plaats 
de geëxtrudeerde afstandsbus 
(ITEM 2) vanaf de buitenkant van 
de afvalbak op de inbusschroef.

Haal de interne onderdelen uit 
de afvalbak. Zie stappen 4-9 om 
te helpen bij het legen van de 
prullenbak.

13. 14. 15.

INSTALLATIEINSTRUCTIES VOOR DE POSTERHOUDER

Zorg ervoor dat alle personeelsleden de punten in deze bijsluiter lezen en dat een kopie wordt gegeven 
aan het personeel dat betrokken is bij de installatie en het onderhoud van dit product. Glasdon beveelt 

voorafgaand aan de installatie een volledige gezondheids- en veiligheidsanalyse uit te voeren.

ONDERDELEN: 
ITEM 1 -  Inbusschroef   x 1

5
ITEM 3 -  PVC posterhouder  x 1

ITEM 4 -  Zelfborgende moer M6    x 1 

ITEM 5 -  Sluitring M6    x 2 

8

ITEM 2 -  Geëxtrudeerde afstandsring     x 1 4

ITEM 6 -  Schroef M6     x 2  3

7

2

1

ITEM 7 -  Afstandsbus     x 2  

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:
4 mm inbussleutel 6

6

ITEM 8 -  Slotbout    x 2   

INSTALLATIE VAN DE POSTERHOUDER

ECO NEXUS® AFVALSCHEIDINGSBAK MET APARTE 
COMPARTIMENTEN VOOR BEKERTJES
INSTALLATIEINSTRUCTIES VOOR DE POSTERHOUDER
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Herhaal stap 18-19 voor beide 
bevestigingspunten. Draai de 
bevestigingen stevig vast met 
de inbussleutel.

Schroef de zelfborgende moer M6 
(ITEM 4) op de inbusschroef, en 
schroef deze met de hand licht 
vast.

Monteer de bevestigingen zoals 
getoond, plaats de sluitring M6 
(ITEM 5) op de schroef M6 (ITEM 6).

Plaats de afstandsring (ITEM 7) 
tussen de slotbout (ITEM 8) en 
de PVC posterhouder. Schroef 
de bevestigingen door de PVC 
posterhouder en draai het met 
de hand licht aan.

Plaats de PVC posterhouder (ITEM 3) 
op de inbusschroef en zorg ervoor 
dat de bedrukte kant naar beneden 
is gericht.

INSTALLATIE VAN DE POSTERHOUDER

16. 17. 18.

19. 20.
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  EN NEXUS 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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