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WIESZAK BEZPIECZNY ULTRA HYGIENIC® NA KANISTRY
ULTRA HYGIENIC® BEZPEČNÝ DRŽÁK NA KANYSTRY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
NÁVOD K POUŽITÍ  

INSTRUKCJA 010/2021-1

Wersja 5, 10, 25 i 2 x 25 L

Verze 5, 10, 25 a 2 x 25 L

Wieszak został stworzony z myślą o zabezpieczeniu substancji chemicznych używanych w obrębie 
zakładów produkcji żywności. Posiada BEZPIECZNY ZAMEK, który umożliwia nadzór nad używaną
substancją chemiczną. Zamek wyposażony jest w tzw. MASTER KEY SYSTEM – jeden klucz do 
wszystkich wieszaków.

Wieszak został stworzony z myślą o zabezpieczeniu substancji chemicznych używanych w obrębie 
zakładów produkcji żywności. Posiada BEZPIECZNY ZAMEK, który umożliwia nadzór nad używaną
substancją chemiczną. Zamek wyposażony jest w tzw. MASTER KEY SYSTEM – jeden klucz do 
wszystkich wieszaków.

ź Podczas używania np. wózków 
transportowych należy uważać, aby nie 
uszkodzić wieszaka. Deformacja 
wieszaka powoduje utratę jego 
funkcjonalności.

ź Wieszak bezpieczny należy montować 
do ściany lub ściany i podłogi (za 
pomocą dedykowanej podpory, która 
umożliwia mycie podłogi pod 
wieszakiem).

ź Należy dbać o jego czystość.
ź Nie należy modyfikować żadnych części i 

elementów wieszaka oraz jego 
wyposażenia dodatkowego.

WAŻNE | WAŻNE 

OTWIERANIE KLAPY | OTWIERANIE KLAPY

Włożyć klucz do zamka
Włożyć klucz do zamka

Przekręcić klucz w górę,
 aż klapa odskoczy

Przekręcić klucz w górę,
 aż klapa odskoczy

Unieść klapę do góry
Unieść klapę do góry

Do otwierania wieszaka należy zawsze stosować dedykowany klucz, 
aby nie uszkodzić zamka
Do otwierania wieszaka należy zawsze stosować dedykowany klucz, 
aby nie uszkodzić zamka

ź Nie należy modyfikować żadnych części i 
elementów wieszaka oraz jego 
wyposażenia dodatkowego.

ź Podczas używania np. wózków 
transportowych należy uważać, aby nie 
uszkodzić wieszaka. Deformacja 
wieszaka powoduje utratę jego 
funkcjonalności.

ź Wieszak bezpieczny należy montować 
do ściany lub ściany i podłogi (za 
pomocą dedykowanej podpory, która 
umożliwia mycie podłogi pod 
wieszakiem).

ź Należy dbać o jego czystość.
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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. 

DODATKOWE AKCESORIA | DODATKOWE AKCESORIA

Tuba ssąca oraz lanca ssąca służy do 
zasysania chemii z kanistra. Dzięki 
zastosowaniu sitka zapobiega 
przedostawaniu się nieczystości do 
układu. Wykonana jest z kwasoodpornej 
stali nierdzewnej. Odpowiednia waga 
pozwala na właściwe obciążenie węża, by 
nie unosił się do góry w celu 
maksymalnego wykorzystania używanej 
substancji. Nóżki tubki nie pozwalają 
przyssać się lancy do dna kanistra.  
Lanca ze stali nierdzewnej jest trwała i 
odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
nie pęka jak lance z materiałów 
polimerowych.

Tuba ssąca oraz lanca ssąca służy do 
zasysania chemii z kanistra. Dzięki 
zastosowaniu sitka zapobiega 
przedostawaniu się nieczystości do 
układu. Wykonana jest z kwasoodpornej 
stali nierdzewnej. Odpowiednia waga 
pozwala na właściwe obciążenie węża, 
by nie unosił się do góry w celu 
maksymalnego wykorzystania używanej 
substancji. Nóżki tubki nie pozwalają 
przyssać się lancy do dna kanistra.  
Lanca ze stali nierdzewnej jest trwała i 
odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
nie pęka jak lance z materiałów 
polimerowych.

Zawór zwrotny służy do zapewnienia przepływu płynu tylko        
w jednym kierunku. Nie pozwala to na cofanie się wody                
z zassanym środkiem chemicznym.  

Wzmocnienie na ścianę do 
wieszaków 25 i 2x25 L.

 

Wzmocnienie na ścianę do 
wieszaków 25 i 2x25 L.

Wanna wychwytowa do 
wieszaków 25 i 2x25 L.
 

Wanna wychwytowa do 
wieszaków 25 i 2x25 L.

 

Podpora wzmacniająca do 
wieszaków 25 i 2x25 L.

Podpora wzmacniająca do 
wieszaków 25 i 2x25 L.

Zpětný ventil slouží k zajištění průtoku tekutiny pouze v jednom 
směru, neumožňuje zpětný průtok vody s nasátým chemickým 
prostředkem.  

Stal nierdzewna jest znana z właściwości antykorozyjnych. Te właściwości zależą jednak             
w dużym stopniu od warunków w jakich stal jest używana i od jej konserwacji. Produkty ze 
stali nierdzewnej należy czyścić, suszyć i konserwować produktami do tego przeznaczonymi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na reżim czyszczenia produktów używanych w środowisku 
wysokiego zasolenia czy wilgoci. Ograniczy to ryzyko powstawania osadów korozyjnych, 
które tylko wizualnie wyglądają jak korozja stali, kiedy sama stal spełnia swoje zadanie             
i wyczyszczenie jej wystarczy, aby pozbyć się efektu rdzy. 

Nerezová ocel je známá svými an�korozními vlastnostmi. Tyto vlastnos� 
však do značné míry závisí na podmínkách, ve kterých se ocel používá, a na 
její údržbě. Výrobky z nerezové oceli by měly být čištěny, sušeny a 
konzervovány výrobky k tomu určenými. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
čis�címu režimu produktů používaných v prostředí s vysokou slanos� nebo 
vlhkos�. Tím se sníží riziko vzniku korozních usazenin, které pouze vizuálně 
vypadají jako koroze oceli, když samotná ocel dělá svou práci a stačí ji zbavit 
efektu rzi. 

KONSERWACJA STALI NIERDZEWNEJ | ÚDRŽBA NEREZOVÉ OCELI  


