
1 2          Zdejmując osłonę kosza, 
obróć ją w prawo, aż do 
odblokowania i przytrzymaj. 
 

4         Zdejmij kosz z podestu, 
opróżnij i umieść go z powrotem na 
podeście. Upewnij się, że uchwyty są 
opuszczone na zewnątrz kosza.

5         Załóż zewnętrzną osłonę na kosz 
i osadź ją na podeście, a następnie 
obróć ją w prawo, do zablokowania. 
Obróć osłonę kosza tak, aby 
odpowiednio ustawić otwory. 

         Opuść ją nieznacznie i 
kontynuuj obrót; unieś osłonę w 
momencie zwolnienia z podestu.

3
Zdejmij osłonę z 
kosza.

UWAGA
Glasdon zaleca, aby WSZYSTKIE kosze TOPSY 2000 
instalować na stałe w podłożu lub obciążać, aby 
najlepiej wykorzystywać unikatowy system blokujący.

Regularne czyszczenie jest niezbędne do zachowania 
nieskazitelnego wyglądu tego produktu wysokiej 
jakości. Wszystkie powierzchnie zespołu kosza należy 
regularnie czyścić ciepłą wodą ze środkiem myjącym i 
dobrze spłukiwać. Jest to ważne dla utrzymania 
zewnętrznego wyglądu produktu, jak i dla 
zapewnienia łatwości obsługi.

Wszystkie uszkodzone części należy wymieniać. 
Części zamienne są dostępne bezpośrednio od    
firmy Glasdon.
 

Glasdon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń 
wynikłych z nieprawidłowego montażu, nieautoryzowanych 
modyfikacji bądź niewłaściwego użytkowania produktu.
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B

Uwaga:  Przed zamontowaniem lub obciążeniem zespołu kosza, może zaistnieć potrzeba zablokowania 
obrotu Podestu podczas zdejmowania Osłony. Patrz uwaga A. 
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