INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

SZAFY UBRANIOWE
BHP

Przykładowe rodzaje szafek BHP
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Tabela 1. Rodzaje szaf ubraniowych BHP

oznaczenie
stare

oznaczenie
nowe

SU 1c/1d

Wymiary zewnętrzne (mm)

Waga

● Model

Rodzaj
zamka

● zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego
instrukcja dotyczy

wysokość

szerokość

głębokość

SU 1

1800

300

500

B

19

SU 1c/1dp

SUP 1

1800

400

500

B

25

SU 2c/2d

SU 2

1800

600

500

B

33

SU 2c/2dp

SUP 2

1800

800

500

49

SU 3c/3d

SU 3

1800

900

500

B
B

SU 2c/4d

SU 4

1800

600

500

B

34

SU 2c/8d

SU 8

1800

600

500

B

38

SU 1c/2d

SUL 2

1800

400

500

B

30

SU 2c/4d

SUL 4

1800

800

500

B

53

kg

47

c- oznaczenie kolumn ; d- oznaczenie drzwi ; p- oznaczenie przegrody
wewnętrznej
B – zamek bębenkowy

1. PRZEZNACZENIE
Szafy ubraniowe BHP służą do przechowywania odzieży osobistej i odzieży
roboczej lub ochronnej. Szeroki wybór rodzajów szaf pozwala na
kompleksowe zagospodarowanie każdego pomieszczenia..

2. BUDOWA I WYKONANIE
Korpus szafy wykonany jest w całości z blachy o grubości 0,6 mm. Drzwi
ryglowane jednopunktowo lub trzypunktowo ( za dopłatą ), osadzone są na
zawiasach wewnętrznych i wyposażone w zamek bębenkowy. Drzwi szafy
posiadają otwory wentylacyjne, pozwalające na wielokrotną wymianę
powietrza. Lakierowanie wysokiej jakości farbami proszkowymi zapewnia
łatwość utrzymania szaf w czystości i podnosi walory estetyczne.

-3-

3. WYPOSAŻENIE
3.1 Wyposażenie standartowe
Standartowo drzwi szaf ubraniowych BHP wyposażone są w zamki
bębenkowe oraz jednopunktowe ryglowanie drzwi. Zamki montowane są
w systemie Masters.

3.2 Wyposażenie dodatkowe
Istnieje możliwość zamówienia, za dodatkową opłatą, następującego
wyposażenia dodatkowego do szaf BHP:
● ławki o długości 300mm lub 400mm do SU 1c/1d, SU 1c/2d, SU 1c/2d
● ławki o długości 600 mm do SU 2c/2d, SU 2c/4d, SU 2c/8d
● ławki o długości 800 mm lub 900 mm do SU 2c/2dp, SUL 2c/2d, SU
3c/3d
● systemu trzypunktowego ryglowania drzwi
● kompletu nóżek o wysokości 150 mm
● numerków na drzwi
● breloczków do kluczy

4. MONTAŻ I OBSŁUGA SZAF BHP
4.1 Montaż szafy
Szafy są dostarczane do klienta opakowane w narożniki kartonowe i folię
stretch. Po rozpakowaniu należy ją postawić na równej i wypoziomowanej
powierzchni

4.2 Otwieranie i zamykanie drzwi szafy
4.2.1 Otwieranie drzwi
Aby otworzyć drzwi szafy należy:
♦ otworzyć zamek cylindryczny postępując zgodnie z poniższym opisem
- wprowadzić klucz do otworu i obrócić go o około 180o zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu.
♦ otworzyć drzwi
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4.2.2. Zamykanie drzwi
Zamykanie szuflad szafy odbywa się w odwrotnej kolejności
♦ zamknąć drzwi
♦ zamknąć zamek cylindryczny przez wykonanie następujących czynności
- obrócić klucz o 180o przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do
wyczuwalnego oporu
- wyjąć klucz z zamka

5.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

5.1

Eksploatacja szaf ubraniowych BHP.

Należy przestrzegać następujących zasad prawidłowej eksploatacji szaf
ubraniowych BHP.
♦ szafy powinny być ustawione na równym i wypoziomowanym podłożu
♦ zastrzeżenia i uwagi dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać do
bezpośredniego dostawcy
♦ zamki i mechanizmy nie mogą być przerabiane pod groźbą utraty
gwarancji
♦ nie zaleca się dokonywania samodzielnych przeróbek po okresie
gwarancji
♦ wymiana uszkodzonych zamków i mechanizmów w okresie gwarancji
może być dokonywana tylko przez serwis producenta lub firmę przez niego
upoważnioną
♦ w wypadku konieczności zmiany kluczy, zalecana jest wymiana całego
zamka

5.2 Warunki środowiskowe
♦ użytkowanie szaf powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych o
wilgotności względnej nie przekraczającej 75%
♦ szafy nie mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych
♦ szafy powinny być eksploatowane z daleka od substancji powodujących
korozję metali ( opary kwasów, sole, zasady itp)
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5.3 Konserwacja
Szafy ubraniowe nie wymagają żadnych, specjalistycznych zabiegów
konserwacyjnych. Czyszczenie odbywa się na takich samych zasadach jak
wszystkich powierzchni pokrytych farbami proszkowymi. Należy do tego
celu używać miękkich szmatek i łagodnych detergentów.

6.

DOSTAWA

Szafy ubraniowe BHP są przesyłane do odbiorcy w opakowaniu
zabezpieczającym je przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie
transportu (karton i folia stretch). Wyposażenie i dokumentacja dostarczane
razem z szafą obejmuje:
● kartę gwarancyjną
● instrukcję obsługi i eksploatacji szafy
● dwa klucze do każdego zamka cylindrycznego + klucz matka ( w
systemie Masters)
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