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I –OMSCHRIJVING  II –ASSEMBLAGE VAN DE CONTAINER 

 
a- Bak 
b- Deksel 

 Versie 1,5L - 2,5L - 9L 

 

Plaats de bak op een vlakke ondergrond en positioneer de 
deksel op de sluitrand: 
 

1- Voorbereiding: Steek in de aangegeven volgorde elk van 
de clips (4 of 6 afhankelijk van het model) gedeeltelijk in de 
sluitrand.  

c- Klep 

d- Drukknoppen 

e- Bevestigingskoord 

f- Sluitlip 

g- Vullijn 
 

 
Versie 3,5L - 5,5L – 7,5L 

 

2- Bevestiging : Duw de deksel helemaal naar beneden terwijl 
u alle clips aandrukt.   

 Controleer of alle clips daadwerkelijk onder de rand zichtbaar 
zijn en dus correct zijn ingestoken. 

III – GEBRUIK VAN HET BEVESTIGINGSKOORD 

 
 

1- Het geïntegreerde bevestigingskoord maakt bevestiging aan diverse houders mogelijk.  

2- Kies de lus die correspondeert met de diameter van de gebruikte houder. (1) (2) 

3- Steek het koord er doorheen in de richting van de pijl en trek aan het lipje (3) om het koord 
vast te zetten.  

4- Druk op het lipje om het koord weer los te maken. 

IV – GEBRUIK VAN DE CONTAINER 
LET OP: overschrijd nooit de vulpeilaanduiding 

 (ter hoogte van het  raakpunt van container en deksel, behalve voor de Pi5500 en Pi9000 – zie etiket) 

Opening  en sluiting van de klep Tijdelijke vergrendeling Ontgrendeling 

 

 
Duw op een van de 
drukknoppen om de 
klep te openen of 
sluiten.  

 
Oefen ter hoogte 
van de sluitlip druk 
uit op de klep. 

 

 
Druk de sluitlip in 
om de klep de 
ontgrendelen. 

 Gebruik van de drukknoppen voorkomt het 
risico op prikken en besmetting. 

 Opening van de klep met behulp van de 
drukknoppen is niet meer mogelijk.  

 De drukknoppen zijn weer in werking.  

V– VOORZIENINGEN VOOR VERWIJDERING NAALDEN 

 

1- Brede opening voor grote voorwerpen (scalpels, injectiespuiten met vaste naalden, etc.) 
2- Verwijderingsysteem voor naalden   
3- Ontkoppelingssysteem voor injectiepennen (insuline, hormonen, etc.) 

VI – DEFINITIEVE AFSLUITING 
 

 

1- Sluit de klep. 
2- Lokaliseer de 6 sluitzones rond de klep. 

3- Druk op elk van de zones, beginnend bij de achterzijde (1), vervolgens de voorzijde (2) en tot 
slot de zijkanten (3).  

 Controleer of de indicatoren voor definitieve afsluiting een correcte weergave vertonen.  

 

GEBRUIKSAANWIJZING PICADOR SHARPBOX 
Informatie voor eindgebruiker 
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