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Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.

Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych 
przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.

Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.

Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje 
wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych 
modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.
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1. OBSŁUGA DRZWI

A B

Zawiaś w pierścieniu umożliwia podniesienie go do pozycji 90 
stopni (kąt prosty). Worek wraz z zawartością należy wysunąć 
do przodu (rysunek G). 
Uwaga: częściowo wypełniony worek można usunąć bez 
zdejmowania pokrywy, tylko ją uchylając.

WAŻNE
Należy pamiętać, iż regularne opróżnianie jest konieczne w celu 
uniknięcia przeciążenia pojemnika. 
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1.2  Zamykanie

Aby umieścić drzwi z powrotem na miejscu, 
umieść je w szczelinie na dole pojemnika 
(rysunek C). Ostrożnie zamknij pojemnik 
przesuwając drzwi powoli do przodu.

1.1  Otwieranie (w przypadku  modelu z kluczem należy 
przekręcić kluczyk, aby otworzyć pojemnik).

Otwórz pokrywę za pomocą podniesiania rączki do góry, 
(przytrzymując przy tym bazę pojemnika) (rysunek A). Drzwi 
pojemnika mogą pozostać uchylone (rysunek B) lub usunięte 
całkowicie, w celu łatwiejszego opróżnienia pojemnika.

2.1  Założenie worka

Najpierw otwórz drzwi pojemnika, tak jak jest to 
opisane w pkt.1.1. Umieść worek w środku 
pierścienia do podtrzymywania worka (rysunek D). 

2.  OBSŁUGA WORKA POLIETYLENOWEGO

Owiń worek wokół pierścienia do podtrzymywania 
worków i naciągnij worek w tylną stronę pojemnika. 
Ukształtuj worek do oczekiwanej formy (rysunek D).

2.2  Usuwanie worka

Najpierw otwórz drzwi pojemnika. W pierścieniu do 
podtrzymywania worków znajduje się zawias ułatwiający 
usunięcie worka. Należy od spodu podnieść ten pierścień 
(rysunek F). Ułatwi to zdjęcie worka.

I NEXUS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI 
TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM 
KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

Pojemnik do recyklingu do wewnątrz
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