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SCHARNIERDEKSEL - PLAATSING 

 

1. Het deksel op de 
container leggen 

 
 de rand van het deksel 
past in de bovenrand van de 
container 

 

2. Het scharnier op de 
container vastklikken 

 
 het scharnier is 
gebruiksklaar 

DEKSEL VOOR DEFINITIEVE SLUITING - PLAATSING 
 Vermijd dat er objecten uit de container steken  

 Verzeker u ervan dat de randen van deksel en container droog zijn om een optimale afsluiting te verkrijgen  
 
1. Het deksel wordt verzegeld door 11 
clips die aanwezig zijn op de rand van 
de container : 

 

 
 Het deksel plaatsen 

 
2. Bovenop elke clip het deksel en 
de container samenknijpen :   

 
 Een geluid bevestigd de correcte 
sluiting en de clip wordt door de rand  
van het deksel heen zichtbaar  

 
NIET FORCEREN 

 
GEWOON DE 
RAND VAN HET 
DEKSEL EN DE 
CONTAINER 
SAMEN- 
DRUKKEN VOOR 
EEN GOEDE 
WATERDICHTE 
SLUITING 

DEKSEL MET RING – PLAATSING - VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE SLUITING 

 
1. Inleiding  Plaats de ring in zijn 
opening volgens zijn profiel 

 

 
2. Voorlopige sluiting  ontstaat door 
een draaiing van de ring van 90° (het 
aandraaien zorgt voor een goede 
sluiting ) 

 
3. Definitieve sluiting  ontstaat door een 
draaiing van 180° (een geluid bevestigt de 
definitieve sluiting) 

CONTAINER STANDAARD – HOE TE GEBRUIKEN 

 

1. Plaats de 
container, voorzien 
van scharnierend 
deksel. De grepen 
fixeren zich 
eenvoudig in de 
zijprofielen van de 
standaard 

2. Klik het stangetje van de 
dekselopener in de greep van het 
deksel  , dit gaat het beste met het 
deksel in geopende stand 

 
 Het voetpedaal is klaar voor gebruik 

 

 

3. Trek de dekselopener 
los van het deksel, en til 
de container uit de 
standaard wanneer de 
uiterste vullimiet bereikt 
is. 

  

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PACAZUR 
Informatie voor gebruikers 
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