
1 2          Lyft upp toppen och vrid 
den medsols tills den kommer till 
ett stoppläge. 
 

4         Lyft ut innerbehållaren från 
sockeln, töm den och sätt den åter 
tillbaka i sockeln. Se till att handtagen 
vilar på utsidan av innerbehållaren.

5         Lyft tillbaka ytterbehållaren över 
innerbehållaren hela vägen ner till 
sockeln och vrid lite till dess att den åter 
sitter fast. 

         Sänk ner den en aning och 
fortsätt samtidigt att vrida den medsols 
och lyft tills den lossnar från sockeln. 

3
Lyft upp 
toppen över 
innerbehållaren.

ANMÄRKNINGAR
För att det unika låssystemet ska fungera på bästa 
sätt rekommenderar Glasdon att ALLA TOPSY 2000 
soptunnor blir säkert förankrade i marken eller att 
sockeln är nedtyngd.
 
Regelbunden rengöring av denna kvalitetsprodukt är 
nödvändig för att bibehålla dess ursprungliga 
utseende. Alla ytor av behållaren bör regelbundet 
rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel. 
Detta är viktigt för att behålla Topsy 2000 i bra skick 
och säkerställa problemfri funktion. 
Vid skada bör de trasiga delarna bytas ut. 
Reservdelar kan beställas genom Glasdon Europe AB.
 

Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvarig för krav som har 
uppstått genom fel installation, obehörig modifikation eller om 
produkten har missbrukats.
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B

OBS! Det är nödvändigt att Topsy 2000 är säkert förankrad/nedtyngd före användning, 
så att botten inte snurrar när toppen tas bort. Se anmärkning A. 
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                            & Topsy är varumärken för Glasdon Group Ltd eller företagets dotterbolag i Storbritannien      
     och andra länder.
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ANMÄRKNINGAR
För att det unika låssystemet ska fungera på bästa
sätt rekommenderar Glasdon att ALLA TOPSY 2000
soptunnor blir säkert förankrade i marken eller att
sockeln är nedtyngd.

Regelbunden rengöring av denna kvalitetsprodukt är
nödvändig för att bibehålla dess ursprungliga
utseende. Alla ytor av behållaren bör regelbundet
rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel.
Detta är viktigt för att behålla Topsy 2000 i bra skick
och säkerställa problemfri funktion.

Vid skada bör de trasiga delarna bytas ut.
Reservdelar kan beställas genom Glasdon.

Glasdon kan inte hållas ansvarig för krav som har 
uppstått genom fel installation, obehörig modifikation 
eller om produkten har missbrukats.
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