Nexus 100 en
Nexus bekerbak Recyclingsysteem
®

Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ
DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING
ONTVANGEN EN LEZEN.

De Nexus 100 openen
1.

2.

3.

1. Gebruik de vingergreep aan de
voorzijde van het deksel om deze te
openen.

2. Duw het deksel in de staande
positie totdat deze vaststaat

3. Trek de deur naar voren totdat
deze in de open positie staat.

Het zakhoudersysteem gebruiken
4.

4. Zodra de deur naar voren staat
is de zakhoudersring zichtbaar.

5.

5. Gebruik een juiste maat zak
(406 x 727 x 1093 mm verkrijgbaar bij Glasdon) en plaats
deze om de haakjes aan de
voorzijde van de deur.

6.

6. Plaats de zak om de zakhoudersring
zodat de zak veilig op zijn plaats zit
en sluit vervolgens de deur en het
deksel.

De Nexus 100 sluiten
7.

7. Duw de deur terug in de
oorspronkelijke positie.

8.

8. Plaats het deksel terug over de
deur om de bak veilig te sluiten.

9.

9. Het model voor vertrouwelijke
documenten wordt met een slot
geleverd die zich aan de voorzijde
van de bak bevindt. Wanneer het
deksel gesloten is, kunt u het slot
indrukken om de bak af te sluiten
(het slot is als optie verkrijgbaar op
alle Nexus 100 modellen).

De Nexus 100 legen
10.

10. Open de bak zoals uitgelegd in
punt 1-3.

13.

13. De deur kan nu gebruikt
worden om zwaar afval naar een
inzamelpunt te brengen.

11.

11. Indien de inhoud licht van
gewicht is (zoals blikjes of plastic
flessen), kan deze uit de bak getild
worden.

14.

14. De inhoud kan nu veilig uit de
deur verwijderd worden zonder
deze op te tillen.

12.

12. Aan de voorzijde van de deur
bevinden zich twee wieltjes die
ervoor zorgen dat de deur
gemakkelijk verplaatst en
schoongemaakt kan worden.

15.

15. De deur wordt standaard met
een opvangbakje voor vloeistoffen
geleverd. Dit bakje kan tijdens het
schoonmaken verwijderd worden.

De Nexus Bekerbak openen
16.

17.

16. Gebruik de vingergreep aan de
voorzijde van het deksel om deze
te openen

17. Duw het deksel in de staande
positie totdat deze vaststaat

18.

18. Trek de deur naar voren totdat
deze in de open positie staat.

De stortkokers gebruiken
19.

20.

19. Door de deur en het deksel
open te laten staan zijn de
stortkokers zichtbaar.

20. Plaats de juiste maat zak
(800 mm x 1.000 mm - verkrijgbaar bij
Glasdon) tussen de twee delen van de
stortkokers.

22.

23.

22. Wanneer de deur gesloten is,
kunt u de zakhouderclips
gebruiken om de zak stevig op
zijn plaats te houden.

23. Zorg ervoor dat de zak in alle
stortkokers open zit en sluit het
deksel.

21.

21. Wanneer de deur teruggeduwd is,
wordt de zak tussen de stortkokers
vastgehouden.

De Nexus Bekerbak legen
24.

25.

26.

24. Duw het deksel open in de
staande positie.

25. Verwijder de zak uit de
zakhouderclips aan de voor- en
achterzijde.

26. Trek de deur naar voren totdat
deze in de open positie staat en
verwijder de zak.

27.

28.

29.

27. Aan de voorzijde van de deur
bevinden zich twee wieltjes die
ervoor zorgen dat de deur
gemakkelijk verplaatst en
schoongemaakt kan worden.

28. De deur kan nu uit de bak
worden gereden, zodat de binnenkant
gemakkelijk schoongemaakt kan
worden.

29. De deur wordt standaard met
een opvangbakje voor vloeistoffen
geleverd. Dit bakje kan tijdens het
schoonmaken verwijderd worden.

Het zijreservoir voor vloeistoffen legen
30.

30. Wanneer het deksel van de
Nexus 100 open is, kunt u door
middel van de vingergreep aan de
voorzijde het dekseltje van het
zijreservoir verwijderen.

33.

33. Gebruik het tuitje zodat het
reservoir gemakkelijk en netjes
gelegd wordt.

31.

31. Het dekseltje dient van het
zijreservoir verwijderd te worden om
het reservoir gemakkelijk te kunnen
legen.

34.

34. Het reservoir heeft een brede
opening en kan gemakkelijk
schoongemaakt worden met warm
water en zeep.

32.

32. Verwijder het reservoir door
middel van het handvat.

35.

35. Plaats het reservoir en het
dekseltje weer terug op hun plaats.

Het zijdelingse bakje voor droog afval legen
36.

36. Het zijdelingse bakje voor
droog afval wordt op dezelfde
manier geopend als het zijreservoir
voor vloeistoffen.

37.

37. Het dekseltje dient van het
zijdelingse bakje verwijderd te
worden om het binnenbakje
gemakkelijk te kunnen legen.

38.

38. Verwijder het binnenbakje van
8 liter om deze te legen en schoon
te maken.

Het signalisatiebord aan de Nexus 100 bevestigen
39.

40.

41.

39. Open de bak en verwijder de
deur. Plaats de onderzijde van het
signalisatiebord aan de achterkant van
de bak en plaats de vijf gaten op één
lijn.

40. Bevestig het signalisatiebord
vanuit de binnenzijde van de bak aan
de Nexus 100 met behulp van de vijf
meegeleverde schroeven.

41. Wanneer u de vijf schroeven
bevestigd hebt, is het signalisatiebord
klaar voor gebruik.

Het signalisatiebord aan de Nexus Bekerbak bevestigen
42.
43.
44.

42. Verwijder met behulp van een
schroevendraaier de twee bovenste
schroeven van de stortkokers aan de
achterzijde van de bak (houdt de
schroeven bij de hand).

43. De stortkokers kunnen nu naar
voren worden geplaatst zodat de
bevestigingspunten voor het
signalisatiebord zichtbaar worden.

44. Plaats de vijf gaten van het
signalisatiebord op één lijn met die
van de bak.

45.

46.

47.

46. Nu het signalisatiebord aan de bak
bevestigd is, dienen de stortkokers
opnieuw bevestigd te worden. Plaats
45. Gebruik de vijf meegeleverde
de stortkokers op de juiste plaats
schroeven om het signalisatiebord aan
de bak vast te schroeven (zie afbeelding). terug.

47. Bevestig de stortkokers aan de
achterzijde van de bak met behulp
van de in punt 42 verwijderde
schroeven.
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