NEXUS® 100

GROTE POSTERHOUDER
INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
Zorg ervoor dat alle medewerkers de punten, die in deze handleiding zijn vermeld, lezen en
dat er een kopie wordt gegeven aan de medewerkers die betrokken zijn bij de installatie
en het onderhoud van dit product. Lees voor het gebruik van de afvalbak de instructies van de Nexus 100.

INHOUD VAN DE KIT:

BENODIGD MATERIAAL:

ITEM 1 - PVC posterhouder 		

x1

ITEM 2 - inbusschroef M6 		

x6

ITEM 3 - sluitring M6

x 24

		

ITEM 4 - afstandsbus M6

		

x6

ITEM 5 - zeskantmoer M6

		

x6

ITEM 6 - moerdopje 		

x6

ITEM 7 - schroef M6

		

x3

ITEM 8 - moer M6 		

x3

ITEM 9 - papieren sjabloon voor de binnenzijde

x1

- Handboormachine met een boor van 6,5mm
- 10mm steeksleutel			
- 5mm inbussleutel			

x1
x1
x1
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NEXUS 100 NIET INBEGREPEN

BEVESTIGING VAN DE POSTERHOUDER AAN DE BEHUIZING VAN DE NEXUS 100

1.

Open het deksel van de bak en
verwijder de deur, plaats ITEM 9 aan de
binnenkant van de achterzijde van de
bak, zoek de punten die met de pijlen
bij de bestaande gaten zijn gemarkeerd.
Vouw de bovenkant van de papieren
sjabloon over de achterkant en volg de
kromming van de bak.

2.

3.

Gebruik ITEM 9 als een richtlijn,
prik dan door het papier en maak
de sjabloon tijdelijk met behulp
van de 3 sets van ITEM 7 & ITEM 8
vast aan de bak. Je kunt de sjabloon
ook vastplakken met plakband om
verschuiven te voorkomen.
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Boor voorzichtig met de handboor de
3 nieuwe gaten (rood gemarkeerd) in
de achterkant van de bak, zorg ervoor
dat je alleen in de behuizing en dus niet
in de deksel boort. Zodra je klaar bent,
verwijder je de bevestigingen en het
papieren sjabloon uit de bak.

4.

Plaats nu ITEM 3 op ITEM 2.

5.

6.

Plaats de inbusschroef en sluitring door
een van de gaten aan de achterkant
van ITEM 1. Plaats dan zoals hierboven
getoond ITEM 3, ITEM 4 en ITEM 3 op
de schroef.

7.

8.

Steek aan de achterkant van de
behuizing de 6 bevestigingsstukken
voorzichtig door de 6 bevestigingsgaten.
Gebruik ITEM 9 om ervoor te zorgen
dat de posterhouder in de juiste gaten
terechtkomt.

Vanaf de achterzijde van ITEM 1 steek
je de inbussleutel in de schroef kop
om de bevestiging op zijn plaats te
houden.

Herhaal STAPPEN 4 & 5 voor alle 6 de
sets bevestigingen op ITEM 1.

9

10.

Herhaal de stappen 8 en 9 bij alle 6 de sets
bevestigingen om zo de posterhouder stevig aan
de behuizing van de Nexus 100 vast te maken.
Plaats ITEM 6 uiteindelijk op ITEM 5 en herhaal
dit ook voor alle 6 de sets bevestigingen.
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Vanaf de binnenzijde van de Nexus 100
draai je ITEM 3 & ITEM 5 op dezelfde
schroef vast. Gebruik een steeksleutel
om de moer vast te zetten.
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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.
•E
 en onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden
indien nodig.
• Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
•G
 lasdon 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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Glasdon Group Ltd behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand
bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
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Tel:
02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com
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