
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE 

BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

NEXUS® 50

Uitgave 1 FEB. 2004 Stock nr. C000/0260 NL
    Copyright 2013 

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.

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

Te vervangen onderdelen zijn verkrijgbaar bij Glasdon Europe AB.

Glasdon no se hace responsable de daños causados por una Glasdon 
Europe AB 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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1. Gebruik van de deur

A B

De hendel van het zakhoudersysteem kan 90 graden omhoog 
worden getild. De volle zak kan vervolgens naar voren en uit de 
afvalbak worden getrokken (afbeelding G). 
Let op: Halfvolle zakken kunnen geleegd worden met de deur 
open (in plaats van het verwijderen van de deur) door de zak 
naar boven en uit de bak te tillen.

BELANGRIJK
Het regelmatig legen van de afvalbak is aanbevolen om 
ophoping van afval te vermijden. 
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1.2 Het sluiten van de deur
Zorg ervoor dat de onderzijde van de deur 
correct wordt teruggeplaatst aan de onderkant 
van de afvalbak (afbeelding C). Vervolgens kan 
de deur worden teruggeplaatst om de afvalbak 
te sluiten. Let op dat de bovenzijde van de deur 
op de juiste plaats aan de bovenkant van de 
bak wordt teruggezet.

1.1 Het openen van de deur (voor het model met slot, draai 
de sleutel met de klok mee om het slot te openen). 
Open de deur door middel van het handvat aan de bovenzijde 
van de afvalbak en houdt uw andere hand op de bak achter het 
handvat van de deur (afbeelding A). De deur kan open blijven 
staan (afbeelding B) of verwijderd worden om de afvalbak 
gemakkelijk te legen.

2.1 De zak bevestigen
Open de deur zoals hierboven beschreven. 1.1 Plaats 
een open zak door het midden van het 
zakhoudersysteem (afbeelding D).

2. Gebruik van de polyethylenen zak

Wikkel het uiteinde van de polyethylenen zak over de 
rand aan de voorzijde van het zakhoudersysteem en 
trek de zak naar de achterzijde van de afvalbak. 
Gebruik de haakjes om de zak goed op zijn plaats te 
bevestigen (afbeelding E). 

2.2 De zak verwijderen

Verwijder allereerst de deur. Het zakhoudersysteem is 
voorzien van scharnieren zodat de zak eenvoudig 
verwijderd kan worden. Til de hendel van het 
zakhoudersysteem omhoog en verwijder de zak aan de 
voorzijde (afbeelding F). Wanneer de zak losgemaakt is, kan 
deze tevens uit de haakjes aan de achterzijde van de bak 
verwijderd worden.

Recycling afvalbak voor binnengebruik

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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Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

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. Glasdon Europe SARL
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