GLASDON JUBILEE 240
™

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE OPMERKING:
DE CONTAINER MOET OP VLAKKE ONDERGROND GEPLAATST WORDEN
OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE DEUR VAN DE CONTAINER UITGELIJND
IS MET DE CONTAINER.
Wij bevelen sterk aan dat een voorafgaande ondergrondanalyse uitgevoerd wordt om de
best geschikte locatie voor de installatie van uw container te bepalen. Om mogelijke risico’s
te reduceren, beslissen sommige organisaties de container(s) te plaatsen op een afstand van
5 meter van de gebouwen.
Glasdon beveelt aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren vóór de installatie.

GLASDON JUBILEE 240

DE DEUR OPENEN/DICHTDOEN

1.

Steek de sleutel in het sleutelgat en
steek je hand zoals aangegeven in
de uitsparing aan de voorkant van
de deur.

2.

3.

Draai de sleutel tegen de klok in
totdat deze niet verder kan.

1.

Met de hand in de uitsparing til je
de deur op. De deur gaat nu open.

4.

Laat de deur dichtvallen met een
klap.

DE ROLCONTAINER (ENKEL 240 LITER) IN DE BEHUIZING PLAATSEN

5.

Open het deksel van de
rolcontainer

6.

7.

Duw de rolcontainer in de behuizing
totdat de wieltjes in de hiervoor
bedoelde uitsparingen in de bodem
van de behuizing zitten.

Sla de deur dicht.

EEN VUILNISZAK AAN DE VUILNISZAKHOUDER HANGEN

8.

9.

10.

Trek de vuilniszakhouder naar jou
toe.

Til de 2 halfringen van de
vuilniszakhouder op. Trek de
randen van de vuilniszak over de 2
halfringen van de vuilniszakhouder.
Duw de twee halfringen weer naar
beneden.

Duw de vuilniszakhouder weer naar
binnen in de behuizing en sla de
deur dicht.

2.

EEN POSTER PLAATSEN/VERWIJDEREN (GESCHIKT VOOR GELAMINEERDE A3-POSTERS MET EEN
ZICHTBAAR WEERGAVEGEBIED VAN 297MM X 405MM)

11.

12.

13.

Verwijder alle 8 vleugelmoeren
aan de binnenkant van de deur
door deze tegen de klok in los te
draaien.

Verwijder de posterhouder aan de
voorkant van de deur en verwijder/
plaats een poster achter de
doorzichtige afschermplaat.

Zet de posterhouder weer op zijn
plaats en draai de vleugelmoeren
vast van de binnenkant van de
deur. BELANGRIJKE OPMERKING:
span de vleugelmoeren niet al te
veel aan.

DE VUILNISBAK REINIGEN
We raden aan om de vuilnisbak met een hoge drukreiniger met warm water en zeep te reinigen of met
de hand met een 10% -oplossing van een mild reinigingsmiddel in warm water.Gebruik hiervoor een
zachte borstel en spoel vervolgens af met water.
Graffiti
Viltstift en verf kunnen van Durapol worden verwijderd met behulp van een gepatenteerde
graffitiverwijderaar. Volg zorgvuldig de instructies, met name de richtlijnen voor veiligheid. Zorg ervoor
dat alle sporen van chemicaliën zijn verwijderd en reinig vervolgens zoals hierboven beschreven.
VOORZICHTIG: Graffitiverwijdermiddelen kunnen stickers beschadigen. Sommige bescherming kan
worden geboden door de stickers af te schermen. Neem met ons contact op voor aanbevelingen voor
leveranciers van graffitiverwijdermiddelen.
Onderhoud
Er wordt aanbevolen een onderhoudsschema met regelmatige inspectie van de producten te volgen
en, indien nodig, beschadigde onderdelen onmiddellijk te vervangen.

3.

HANDLEIDING VOOR DE VERANKERING MET BOUTEN OP BETONVLOER
BELANGRIJKE OPMERKING: OM EEN VEILIGE EN DUURZAME INSTALLATIE TE VERZEKEREN
MOET DE VUILNISBAK GEPLAATST WORDEN OP EEN BETONVLOER IN GOEDE CONDITIE EN
DE MEEGELEVERDE 50MM SLUITRINGEN MOETEN GEBRUIKT WORDEN. DE VERANKERING OP
ASFALT OF OP PLAVEISEL IS NIET AANBEVOLEN.

DE AFSTAND VANAF DE RAND VAN DE BETONVLOER TOT HET MIDDEN VAN DE BOUTEN
MAG NIET MINDER DAN 110MM ZIJN.
Permanente installatie op betonvloer (20-20 N/m2) door gebruik van de 4
meegeleverde M10x120mm keilbouten.
	
Plaats
de vuilnisbak op de gewenste installatielocatie. Zorg ervoor dat de
vuilnisbak op voldoende afstand van de rand van de betonvloer (minimaal
110mm) staat en dat de inwerpopeningen en de deur correct georiënteerd
zijn.

2)

	In de bodem van de vuilnisbak zijn de gaten voor de bouten reeds
doorgeboord. Door de bodem van de vuilnisbak, markeer de posities van de
gaten op de betonvloer. Verwijder de vuilnisbak.

3)

	Met behulp van een 12mm betonboor, boor je de 4 gaten 130 mm diep in de
betonvloer. Plaats de vuilnisbak weer op zijn plaats op de betonvloer.

4)

	Zoals hiernaast afgebeeld, vervang de 20mm sluitring op de bouten door de
meegeleverde 50mm sluitring. Steek de bouten door de gaten in de bodem
van de vuilnisbak en van de betonvloer.

5)

	Span de bouten met de juiste sleutel totdat deze vastzitten. Aanbevolen,
maximale torsie-instelling: 27Nm.

6)

	Indien de vuilnisbak dient te worden verwijderd, vergeet niet de bouten uit de
betonvloer te halen zodat er geen struikelrisico ontstaat.

M10 x 120mm bout
M10 x 50 sluitring

130 -140mm

1)

Betonvloer

OPMERKING: Voor andere anternatieven voor de verankering van de vuilnisbak in
de grond, neem met ons contact op.

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT AL HET RELEVANTE PERSONEEL DE PUNTEN LEEST DIE ZIJN
BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING EN DAT EEN KOPIE HIERVAN WORDT UITGEREIKT AAN DE MEDEWERKERS DIE MET
DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT BETROKKEN ZIJN.
, EN GLASDON JUBILEE 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.
• Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon Europe SARL
• Glasdon Europe SARL 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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