ARKIV 2000
Mobilt reolsystem
Brugervejledning

Indretning med omtanke

LAGERINDRETNING

Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING FOR ARKIV 2000 MOBILREOL



Anvendelse
Anlægget skal fyldes så vægten løbende fordeles mellem begge sider af reolen. Ligeledes bør reolen fyldes
fra nederste hylde og op. Det vil sikre stabiliteten af de mobil reoler og forhindre at der kan falde genstande
ned under ilægningen
Betjen altid de mobile vogne ved brug af driftshåndtaget. Det sikrer at vognene kører lige.
Skinner skal holdes rene og fri for enhver forhindring.
De opbevarede materialer må ikke fylde mere end hylderne. Hvis der er udhæng, vil genstande fra en side
kunne ramme og skubbe til genstande på den modsatte side.
Den maksimale udbredte belastning pr. hylde er 80 kg
Belastningsskemaet som findes bagerst i dette dokument, skal placeres centralt eller i tæt nærhed af reolsystemet, på et synligt sted.

Vedligeholdelse
Ved korrekt brug, vil der være meget lidt vedligeholdelse af ARKIV 2000 mobilreolen.
Dog skal følgende iagttages:
• Kæden skal smøres hvert 5-10. år med vaseline (Intervallet afhænger af hvor meget anlægget benyttes)
• Skinnerne skal holdes rene
• Reolsystem kan rengøres med almindelige rengøringsmidler

Belastningsskema
Arkiv 2000 mobilreol

Leveringsdato:

Kontroller regelmæssigt for:
* korrekt brug og anvendelse
* at belastninger er indenfor tilladte værdier
* skader på reolsystemet opstået på grund af
fejlagtig anvendelse eller ændringer i opstillingen

RAPPORTER ALLE SKADER
TIL DEN SIKKERHEDSANSVARLIGE

Det er ikke tilladt at foretage ændringer i
opstillingen uden forudgående:
* at kontrollere, at ændringerne er i henhold til
producentens foreskrifter eller;
* godkendelse fra leverandøren

KLATRING I REOLEN
ER IKKE TILLADT

I tvivlstilfælde kontakt
ALTID
Leverandøren

Ordrenr.:

INDRETNING MED OMTANKE
Tlf. 5918 6363
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