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PODSTAWA MOCUJĄCA
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TARCZA OCHRONNA 
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RAMIĘ MOCUJĄCE
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KĄTOWE PRZYŁĄCZE
OBROTOWE
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RAMIĘ REGULOWANE  
RAMIĘ REGULOWANE  

PROWADNICA
WĘŻA

PROWADNICA
WĘŻA

 na ścianie
 na ścianie 
 

bęben zawieszony wysoko
bęben zawieszony wysoko 
 
 
 

bęben zawieszony nisko
bęben zawieszony nisko
 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
ustawienie mocowania prowadnicy węża    
i ramion ruchomych w zależności od 
wysokości zawieszenia, aby wąż nie 
załamywał się.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
ustawienie mocowania prowadnicy węża i 
ramion ruchomych, w zależności od 
wysokości zawieszenia, aby wąż nie 
załamywał się.

 na podłodze
 na podłodze 
 

na suficie
na suficie

SPOSOBY MOCOWANIA BĘBNA | SPOSOBY MOCOWANIA BĘBNA 

PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE RAMION RUCHOMYCH BĘBNA| PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE RAMION RUCHOMYCH BĘBNA
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CLICK

Podczas zwijania węża na bęben należy trzymać koniec i nie puszczać 
swobodnie, aż do momentu całkowitego zwinięcia,aby nie zranić kogoś, ani nie 
uszkodzić węża lub bębna. 

Podczas zwijania węża na bęben należy trzymać koniec i nie puszczać 
swobodnie, aż do momentu całkowitego zwinięcia,aby nie zranić kogoś, ani nie 
uszkodzić węża lub bębna. 
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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. 

Aby rozwinąć lub zwinąć wąż, należy pociągnąć lekko za wąż  [1] aby 
zwolnić blokadę (słychać kliknięcie), a następnie można zwinąć [2] wąż 
lub go rozwinąć [3].

Aby rozwinąć lub zwinąć wąż, należy pociągnąć lekko za wąż  [1] aby 
zwolnić blokadę (słychać kliknięcie), a następnie można zwinąć [2] wąż 
lub go rozwinąć [3].

ZWIJANIE I ROZWIJANIE WĘŻA | ZWIJANIE I ROZWIJANIE WĘŻA 

OBROTNICA

OBROTNICA

WZMOCNIENIE

WZMOCNIENIE

ź Zasięg bębna można zwiększyć poprzez zastosowanie obrotnicy do bębna. Obrotnica ma zakres 
obrotu ramienia mocującego do 180 stopni.

ź Bęben powinien być zamontowany w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia dla użytkowników 
i zgodnie z przepisami BHP.

ź W celu wzmocnienia ściany można zastosować wzmocnienie ze stali nierdzewnej.

ź W celu wzmocnienia ściany można zastosować wzmocnienie ze stali nierdzewnej.
ź Zasięg bębna można zwiększyć poprzez zastosowanie obrotnicy do bębna. Obrotnica ma zakres 

obrotu ramienia mocującego do 180 stopni.

ź Bęben powinien być zamontowany w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia dla użytkowników 
i zgodnie z przepisami BHP.

Więcej informacji o używaniu węża w instrukcji  nr 004/2021.

UWAGA
Nie nawijać węża z wodą, należy ją wcześniej spuścić.  Wąż zaleca się równomiernie układać na bębnie podczas nawijania.

AKCESORIA DO MONTAŻU | AKCESORIA DO MONTAŻU

Nie nawijać węża z wodą, należy ją wcześniej spuścić.  Wąż zaleca się równomiernie układać na bębnie podczas nawijania.
Więcej informacji o używaniu węża w instrukcji  nr 004/2021.

UWAGA
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