
Locate both door catches through
slots inside Splash's fins.

Whilst lifting both catches, pull door and lift away 
from Splash.

Tilt forward and lift out liner.  After emptying 
replace liner.

Using location peg on base of door locate peg into 
base and push door shut.
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A planned maintenance schedule of regular inspection is 
recommended, replacing components as necessary.

Replacement components are available direct from GLASDON.

GLASDON cannot be held responsible for claims arising from incorrect 
installation, unauthorised modifications or misuse of the product.

AND SPLASH ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF 
GLASDON GROUP OR ITS SUBSIDIARIES IN THE U.K. AND OTHER COUNTRIES

®

Detail of catch

Regular cleaning is essential
To maintain the pristine appearance of this quality product 
all surfaces of the unit should be regularly cleaned with 
warm, soapy water and thoroughly rinsed.  This is 
important in maintaining both the outward appearance of 
the product and ensuring ease of operation.

®
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Tel: (01253) 600410
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zlokalizuj oba haczyki zamontowane w 
otworach w płetwach kosza Splash.

Przechyl do przodu i wyjmij pojemnik 
wewnętrzny. Opróżnij pojemnik.

Zamocuj drzwi kosza, zaczynając od umieszczenia ich na 
kołku w podstawie, następnie pchnij drzwi do przodu.

Podnosząc oba haczyki, posiągnij drzwi i 
odchyl do przodu.
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I SPLASH SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON 
LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

 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.

© Glasdon 01/2021
Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian 
w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.
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