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

VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

NEXUS® SHUTTLE

Een zak plaatsen (Model met zakhoudersysteem)

Openen en sluiten van het deksel (Model met zakhoudersysteem of stevige binnenbak)

Gebruik uw voet om het pedaal 
naar beneden te duwen, zodat 

het deksel omhoog gaat.

Houdt uw voet op het pedaal om 
voedselresten in de opening te 

deponeren.

Verwijder uw voet van het 
pedaal om het deksel langzaam 

te doen sluiten.
Het deksel in een openstaande positie houden om de zak te legen/vervangen 
(Model met zakhoudersysteem of stevige binnenbak)

Herhaal stap 1. Houdt uw voet op het pedaal en 
druk het deksel naar achteren 
zodat het in de openstaande 

positie blijft staan.

Om het deksel te sluiten kunt u 
het deksel naar u toe trekken.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Herhaal stap 4 en 5 zodat het 
deksel in de openstaande positie 

blijft staan.

Trek de zakhoudersring vanuit de 
inwerpopening omhoog.

Plaats de zak door de 
inwerpopening en bevestig deze 

over de zakhoudersring.
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Een zak plaatsen (vervolg)

Trek de zak vanuit de bak naar u 
toe zodat manuele handelingen 

slechts minimaal nodig zijn.

Plaats een nieuwe zak in de 
afvalbak volgens stap 7-10.

13. 14.

15. 16.
De plaat verwijderen of in hoogte verstellen (Model met zakhoudersysteem)

Trek de plaat naar u toe door 
deze bij de rand van de plaat 

vast te pakken.

Plaats de plaat op de gewenste 
hoogte.

N.B.: De plaat is geschikt voor in de 
vaatwasser

Een zak verwijderen (Model met zakhoudersysteem)

10. 11. 12.

Druk de zakhoudersring naar 
beneden in de inwerpopening 

zodat de zak veilig en netjes 
vastzit. Zorg ervoor dat de 

onderzijde van de zak achter de 
stang in de bak blijft of midden 

op de plaat.

Herhaal stap 4 en 5 zodat het 
deksel in een openstaande 

positie blijft staan.

Trek de zakhoudersring vanuit de 
inwerpopening omhoog.

Gebruiksaanwijzing
NEXUS® SHUTTLE



3

Verwijderen, legen en vervangen van de stevige binnenbak (Model met stevige binnenbak)

17. 18.

Plaats uw hand onder de 
rand aan de voorzijde van de 
binnenbak en trek deze naar 
u toe om de binnenbak uit de 

container te verwijderen.

Duw het deksel van de binnenbak 
stevig op de binnenbak (het deksel van 

de binnenbak is vaatwasbestendig). 
Het deksel houdt het voedsel op zijn 

plaats wanneer de container verplaatst 
wordt of opgeborgen wordt voor een 

lediging op een later moment.

Plaats uw beide handen op de 
handvaten van de binnenbak 

en trek de binnenbak naar 
u toe zodat deze op wieltjes 
voortgetrokken kan worden.

19.

20. 21.

Op de plaats van lediging, plaats 
een hand op het handvat van de 

binnenbak en een hand op de 
uitsparing aan de onderzijde. Til 

de binnenbak omhoog om deze 
te ledigen. 

Haak de rand van de binnenbak 
in de rand van een rolcontainer 

(voorbeeld) en duw de 
binnenbak omhoog om het 

voedsel te deponeren.

Na het schoonmaken van de 
binnenbak, volg stap 20 om de 

binnenbak terug te rijden naar de 
container.

22.

23. 24.

Indien het deksel van de container 
gesloten is, volg stap 4 en 5 om 

ervoor te zorgen dat het deksel in 
de openstaande positie blijft staan.

25.

Volg stap 4 en 5 zodat het deksel 
in de openstaande positie blijft 

staan.

Gebruiksaanwijzing
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Gebruik van het elastische koord om een zak in de binnenbak te bevestigen

26. 27. 28.

Verwijder het elastische koord 
rondom de binnenbak door deze 

omhoog te trekken.

Plaats de zak in de binnenbak 
zodat de zak over de rand van 

de binnenbak hangt. 

Trek het elastische koord over de 
zak zodat het onder de rand van 

de binnenbak zit.

All CMYK Versions

White

 EN NEXUS SHUTTLE ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON 

GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

HB399/54

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

• Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon Europe AB.

•  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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