
4 5          Ta ut 
nøkkelen nå.

BRUKERVEILEDNING

3           Med nøkkelen 
fremdeles i stilling, vri 
toppen i retning mot 
urviseren, og løft 
toppen over 
innerbeholderen.

6

med lås med nøkkel

        
Løft toppen over 
innerbeholderen og 
senk den i stilling på 
sokkelen, vri deretter 
toppen i retning 
med urviseren for å 
låse. 

MERK DEG FØLGENDE
Glasdon anbefaler at alle TOPSY 2000 søppelkasser festes i bakken eller har 
ballast for å gjøre maksimal utnyttelse av det unike låsesystemet.

Før sokkelen skrues fast i bakken, vri toppen til innkaståpningene er i ønsket 
stilling.

Regelmessig rengjøring er nødvendig for å opprettholde det opprinnelige 
utseende av dette kvalitetsproduktet.  Alle overflater på enheten skal rengjøres 
regelmessig med varmt såpevann og deretter skylles grundig.  Dette er viktig 
for å opprettholde både utseende av produktet og sikre lett betjening. 
Komponenter som eventuelt er skadet skal skiftes ut. Reservedeler er tilgjengelig 
direkte fra Glasdon.

Glasdon er ikke ansvarlig for krav som følge av feil montering, uautorisert 
modifikasjon, feil bruk eller misbruk av produktet.
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1 2          Sett nøkkelen 
helt inn i låsen. (Ikke vri 
på nøkkelen.) Dette vil utløse 
låsemekanismen automatisk.

Viktig: Før installasjon eller montering av ballast kan det bli nødvendig å holde i sokkelen slik at den ikke 
dreier seg når toppen fjernes. Se notat A.

Sørg for at illustrasjonen er opp.

Løft innerbeholderen ut av 
sokkelen, tøm den og sett den 

tilbake i sokkelen. Sørg for at håndtakene 
dropper på utsiden av innerbeholderen.
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