
Gebruiksaanwijzing installatie klapdeksel
BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN,

EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

Inhoud kit:

Klapdeksel x1
Stang x1
Klem x2
Spacer x2

Benodigd gereedschap:

Schroevendraaier

Verwijder de twee schroeven 
vanuit de binnenzijde van het 
klapdeksel.

1. Haal de stang door de gaten 
in het klapdeksel.

2. Bevestig de spacers elk aan 
één van de uiteinden van de 
stang.

3.

Plaats het klapdeksel vanuit de 
binnenkant op gelijke hoogte 
met de opening van de 
afvalbak, zodat de as boven 
de naven zit.

4.

Draai de schroeven met behulp 
van een schroevendraaier vast.

7.

Plaats de twee verwijderde 
schroeven (stap 1) door de 
twee klemmen.

5. Bevestig de klemmen aan 
beide uiteinden van de stang.

6.
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Druk- en zetfouten voorbehouden.

Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, 
waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.

Te vervangen onderdelen zijn verkrijgbaar bij Glasdon Europe AB.
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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.
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