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Gebruiksinstructies
60 ltr. afvalpers.

Bedienungsanleitung
60 ltr. Abfallpresse.

Instructions for use
60 ltr. Waste press.

Gebruik alleen afzakken
van maximaal 60 liter!

Verwenden Sie nur Beutel
mit bis zu 60 Litern!

Use only bags of up to 60
liters!

Open de vultrommel door
uw tag/pasje voor de
reader te houden

Öffnen Sie der Trommel,
indem Sie Ihren Tag/Pass
vor das Reader halten

Open the filling drum by
holding your tag/card in front
of the reader

Leg uw afval in de
vultrommel en sluit de
vultrommel. Het afval
wordt automatisch
verwerkt.

Legen Sie Ihren Abfall in die
Trommel und schlieβen Sie
die Trommel. Das Abfall wird
automatisch komprimiert.

Put your waste in the filling
drum and close the filling
drum. The waste is
processed automatically.

De noodstopknop alleen
bedienen in geval van
NOOD!

Betätigen Sie den Not-Aus- Operate the emergency stop
Schalter nur im NOTFALL! button only in case of
EMERGENCY!

Groene lamp:
automatische start
is actief
Blauwe lamp:
open trommel
Rode lamp:
Storing fotocel

Grüne Lampe:
Automatischer Start
ist aktiv
Blaue Lampe:
offene Trommel
Rote Lampe:
Fotozellenfehler

Green lamp:
automatic start
is active
Blue lamp:
open drum
Red lamp:
Photocell malfunction

Informeer de beheerder
Informieren Sie den
Inform the manager if the red
indien de rode lamp brand. Administrator wenn die rote light is on.
Lampe Leuchtet.

Algemene regels gebruik afvalpers
De kaveleigenaar zal te allen tijde zorgdragen voor een correcte bediening van de afvalpers om
storingen, vervuiling en/of ongelukken te voorkomen.
Hieronder wordt onder meer – maar niet uitsluitend- verstaan:
✓
Gebruik van de juiste vuilniszakken, stevig en niet groter dan 60 liter
✓
Alleen klein huishoudelijk afval
✓
Gebruik van de pers alleen voor personen ouder dan 16 jaar
✓
Geen afval (zakken) plaatsen naast en nabij de container
✓
Glas en papier dienen apart in de specifieke container te worden weggegooid
✓
Storingen dienen direct te worden doorgegeven
✓
Het correct informeren van de huurders over de werkwijze indien het chalet wordt verhuurt
✓
Pers kan niet worden bedient tussen 23.00 en 7.00 uur
Op de milieustraat vindt video registratie plaats. Bij het overtreden van de regels worden de kosten
bij de kaveleigenaar in rekening gebracht met een minimum van €50,-. Bij herhaaldelijke overtreding
worden deze kosten verhoogd.

