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SZYBKOZŁĄCZE ŻEŃSKIE
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
 
 

Szybkozłącze SAVE WATER jest większe od zwykłego i wymaga użycia 
lancy SAVE WATER, aby układ działał poprawnie. Lance SAVE WATER 
będą działały z szybkozłączami zwykłymi. 

Nie zrzucać z wysokości na twardą powierzchnię. Nie obijać i ciągnąć 
po podłodze w trakcie przenoszenia węża.
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PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 

Zabrudzenia spłucz wodą. Osłony antybakteryjne szybkozłącza 
należy wymieniać, gdy są 

uszkodzone. Stwarzają zagrożenie  
zanieczyszczenia produktu, 

a w pęknięciach mogą zbierać się 
bakterie.

UŻYWANIE SZYBKOZŁĄCZA DO PŁUKANIA BEZ LANCY POWODUJE 
WIĘKSZE ZUŻYCIE WODY  ORAZ SZYBSZE ZUŻYCIE 

SZYBKOZŁĄCZY I WYPŁUKIWANIE USZCZELEK

 

UŻYWANIE LANCY Z DYSZĄ ZAPOBIEGA ZNISZCZENIU 
SZYBKOZŁĄCZA I POZWALA 

OSZCZĘDZAĆ WODĘ  
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ŁATWA I SZYBKA WYMIANA OSŁONY   

 

1 2 3 4 5 6 7 8

ABY WYMIENIĆ OSŁONĘ NA NOWĄ LUB 
W INNYM KOLORZE NALEŻY:
 
 

1-2 ściągnąć osłonę w dół  
3 zdjąć pierścień zabezpieczający
4 zdjąć osłonę
5 założyć nową osłonę
 

6-7 ściągnąć osłonę w dół, aby założyć pierścień 
       zabezpieczający
8 szybkozłącze gotowe do użycia 

Aby zamontować dyszę (lub inny element) do szybkozłącza, należy przesunąć w dół 
osłonę, włożyć dyszę i przesunąć  osłonę w górę. Szybkozłącze jest poprawnie 
przygotowane do pracy, gdy osłona „kliknie” i nie widać kulek łożyska. Niepoprawne 
zamontowanie elementu grozi wybiciem go przez ciśnienie wody.

POPRAWNY MONTAŻ DYSZY 

*CLICK

*CLICK*

WYMIEŃ NA NOWY  
 

OSŁONA JEST DOBRA
  

OSŁONA WYMAGA WYMIANY
 

ź wyciek wody

Wymień osłonę lub całe złącze, gdy 
zauważysz:
ź pęknięcia i przetarcia
ź zagięcia i deformacje

ź wykwity pleśni 

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym 
bezpieczeństwu produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo 
produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było 
weryfikowane i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne.

SALMON HYGIENE nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla celów, w jakich Kupujący chce 
ich używać. Informacje podawane przez SALMON HYGIENE nie stanowią porad technicznych, są udzielane 
zgodnie z posiadaną wiedzą, a obowiązek ich weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania spoczywa na 
Kupującym.

Osłona dostępna jest w 5 kolorach. Osłona czarna jest wykrywalna 
przez detektory metali i X-Ray. Wszystkie kolory dostępne w ramach 
zestawu serwisowego.


