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 PISTOLETY NISKOCIŚNIENIOWE
NÍZKOTLAKÉ PISTOLE

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
NÁVOD K POUŽITÍ  
  

INSTRUKCJA 006/2021-1

PISTOLET PRYSZNIC
60 °C
max ciśnienie 8 bar

PISTOLET PRYSZNIC
60 °C
max ciśnienie 8 bar

PISTOLET HIGIENICZNY
90 °C, max 60 l/min 
Regulacja dyszy, blokada spustu

PISTOLET HIGIENICZNY
90 °C, max 60 l/min 
Regulacja dyszy, blokada spustu

Pistolet ze zmiennym ciśnieniem wypływu wody ze stali nierdzewnej  lub mosiężny w osłonie gumowej (wymiennej)
95 °C, 25 bar max 65 l/min
Regulacja dyszy, blokada spustu

Pistole s proměnným tlakem odtoku vody vyrobená z nerezové oceli nebo mosazi v gumovém pouzdře (vyměnitelná)
95 ° C, 25 bar max.65 l / min
Nastavení trysek, zámek spouště 

Pistolet z tworzywa sztucznego w osłonie gumowej (wymiennej)
50 °C, 42 l/min
Regulacja dyszy, blokada spustu

Pistolet z tworzywa sztucznego w osłonie gumowej (wymiennej)
50 °C, 42 l/min
Regulacja dyszy, blokada spustu

   

Pistolet higieniczny i pistolety osłonach 
gumowych mają z tyłu korpusu regulację 
dyszy.  

Pistolet higieniczny i pistolety osłonach 
gumowych mają z tyłu korpusu regulację 
dyszy.  

Dostępny jest zestaw naprawczy do 
pistoletów niskociśnieniowych.

 

K dispozici je opravná sada pro 
nízkotlaké pistole. 

UTRZYMANIE I GWARANCJA | ÚDRŽBA A ZÁRUKA   

Jak vyžadují systémy bezpečnos� potravin, všechny nástroje v zařízení na výrobu potravin by měly být 
udržovány v dobrém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost výroby. Stanovte metody a četnost čištění 
a dezinfekce a jejich hodnocení / účinnost. Definování těchto faktorů má vliv nejen na bezpečnost 
vyráběných potravin, ale také zaručuje trvanlivost sor�mentu odpovídající podmínkám zamýšleného 
použi�. Je odpovědnos� vlastníka procesu, aby bylo ověřeno opotřebení zařízení a aby bylo v případě 
potřeby vyměněno. 

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.

SALMON HYGIENE nezaručuje, že dodané produkty jsou vhodné pro účely, pro které si 
je kupující přeje používat. Informace poskytované společnos� SALMON HYGIENE 
nepředstavují technické rady, jsou poskytovány v souladu s disponovanými znalostmi a 
povinnost ověřit je z hlediska zamýšleného použi� spočívá na kupujícím. 
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PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA | SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA | STORAGE AND CONSERVATION
 

Nanieś preparat dezynfekujący i spłucz.
Naneste dezinfekční prostředek 

a opláchněte vodou.
Apply a disinfectant and rinse.

Odwieś sprzęt w oznaczone miejsce 
do wysuszenia.

Zavěste zařízení na označené místo.
Hang the equipment in a marked place.Zabrudzenia spłucz wodą.

Nečistoty opláchněte vodou.
Rinse off dirt with water.

Nanieś preparat myjący
i wyczyść szczotką.

Naneste prací prostředek
a vyčistěte kartáčem.

Apply the washing prepara�on and clean with a brush.

WYMIEŃ NA NOWE NARZĘDZIE | VYMĚŇTE ZA NOVÝ NÁSTROJ   
 

Wymiana pistoletu zależy od stopnia eksploatacji. Wymień gdy:

ź pistolet przecieka, jest uszkodzony
ź obudowa jest uszkodzona

Wymiana pistoletu zależy od stopnia eksploatacji. Wymień gdy:

ź pistolet przecieka, jest nieszczelny.
ź obudowa jest uszkodzona, np.pęknięta.

PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA | SPRÁVNÝ PROVOZ   

ź Chronić przed upadkiem.

ź Należy stosować dedykowane przyłączenia,  o odpowiednim 
rozmiarze gwintu.

ź Nie skręcać na siłę gwintów.
ź Nie używać uszczelek w formie taśm lub nici, które mogą 

spowodować zwiększenie średnicy gwintu i pękanie osłony przy 
wkręcaniu.

ź Stosowanie dodatkowo złączy obrotowych pozwala uniknąć 
skręcania się węża.

ź Zaleca się odwieszanie nieużywanego pistoletu   w bezpieczne 
miejsce, np. na wieszak na pistolet. 

ź Chronić przed upadkiem.

ź Należy stosować dedykowane przyłączenia, o odpowiednim 
rozmiarze gwintu.

ź Nie skręcać na siłę gwintów.
ź Nie używać uszczelek w formie taśm lub nici, które mogą 

spowodować zwiększenie średnicy gwintu i pękanie osłony przy 
wkręcaniu.

ź Zaleca się odwieszanie nieużywanego pistoletu w bezpieczne 
miejsce, np. na wieszak na pistolet. 

ź Stosowanie dodatkowo złączy obrotowych pozwala uniknąć 
skręcania się węża.


