5. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Шкафты әзірлеушінің орауында бөлшектенген түрде көлденең қалпында және құрастырылған түрде тік
қалпында, жабық көліктердің барлық түрлерінде немесе контейнерлерде тасымалдауға болады.
Шкафты суық уақытта тасымалдау және сақтау барысында, құлыптауыш құрылғының қарысып қалуын
болдырмау үшін бұйымды пайдаланар алдында оны бөлмелік температура барысында кем дегенде 3 сағат
ұстау қажет.
Сақтау жөнінідегі талаптар: әзірлеушінің орауында, құрғақ жайда.
5.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в разобранном виде в горизонтальном положении и в
собранном виде в вертикальном положении, всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств,
перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.
Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.
6.
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Шкафты пайдаланудың кепілдік мерзімі – сатылған күнінен 1 жыл, ал сату күні туралы белгінің болмаған
жағдайында – шкафтың әзірленген күнінен 1 жыл.
Әзірлеуші мына жағдайларда шкафтың ақаулығына жауапкершілікті алып жүрмейді және бұйымның
тоқтаусыз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді: тасымалдау, сақтау, пайдалану бойынша ұсыныстарды бұзғанда;
жөндеуді біліксіз тұлғаның жүргізгенінде; қасақана бүлдіруде.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1
год со дня изготовления шкафа.
Изготовитель не несет ответственности за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия
в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта
некомпетентными лицами; умышленной порчи.
Шкаф «STYNERGY» ЖШС компаниясымен әзірленген.
Заңды және нақты мекенжайы: 050017, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетысу ауданы, «Кемел» шағын
ауданы, Қазанат көш., № 4-үй.
Тел/факс. 260-28-32, 260-28-33, 260-21-80
Шкаф изготовлен компанией ТОО «STYNERGY»,
Юридический и фактический адрес: 050017, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, микрорайон
«Кемел», ул.Казанат, дом № 4
Тел/факс. 260-28-32, 260-28-33, 260-21-80

Әзірлеу күні: ______________
Дата изготовления: _________________

Сапа қызметінің белгісі
Отметка службы качества__________________

Клиенттің хабарландыруынсыз бұйымның сипаттамасын нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын Өндіруші
өзіне қалдырады.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без
уведомления клиента.
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БҰЙЫМНЫҢ ПАСПОРТЫ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ST ШР/ША/ШАА СЕРИЯЛЫ МЕТАЛЛ ШКАФ БҰЙЫМЫНЫҢ
ПАСПОРТЫ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШКАФА СЕРИИ
ST ШР/ША/ШАА

Құрастыруды бастар алдында міндетті түрде нұсқаулықпен танысыңыз
Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией
ST ШР СЕРИЯЛЫ ЖЕКЕ ПАЙДАЛАНУ ШКАФЫ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰРАЛ
ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИИ ST ШР
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.
АРНАЛУЫ
Металл шкаф сауда және өнеркәсіптік кәсіпорындарында, спорт орталықтарында, балабақшаларда,
мектептерде киімдерді, жеке заттарды және жабдықты сақтау үшін арналған.
Бұйым ГОСТ талаптарына сәйкес әзірленген.
1.
НАЗНАЧЕНИЕ
Металлический шкаф предназначен для хранения одежды, личных вещей и оборудования на торговых и
промышленных предприятиях, в спортивных центрах, детских садах, школах.
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ.
2.
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ
2.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2.1 БӨЛШЕКТЕНГЕН ТҮРДЕ ЖЕТКІЗІЛЕТІН БҰЙЫМДАР ҮШІН: жиынтықтылау ведомосы; бөлшектер, құрастыру
бірліктері және фурнитура жиынтықтылау ведомосіне сәйкес; ұяшыққа 1 құлып және 2 кілт; құрастыру
жөніндегі нұсқаулық; пайдалану жөніндегі құрал.
2.1 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РАЗОБРАНОМ ВИДЕ: ведомость комплектации; детали, сборочные
единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 1 замок и 2 ключа на ячейку; инструкция по
сборке; руководство по эксплуатации.
2.2 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН ТҮРДЕ ЖЕТКІЗІЛЕТІН БҰЙЫМДАР ҮШІН: шкаф; ұяшыққа 1 құлып және 2 кілт; пайдалану
жөніндегі құрал.

2.2 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБРАННОМ ВИДЕ: шкаф; 1 замок и 2 ключа на ячейку; руководство
по эксплуатации.
2.3 ST ШР модельдері кілтті құлыппен жиынтықталынады.
2.3 Модели ST ШР комплектуются ключевым замком.
3.
3.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі
Модель

Габариттері
Габариты
(биіктігі-ені-тереңдігі, мм)
(высота-ширина-глубина, мм)

ST ШР 11/300
1860-300-500
ST ШР 11/400
1860-400-500
ST ШР 11/400/Р
1860-400-500
ST ШР 12/300
1860-300-500
ST ШР 21/500
1860-500-500
ST ШР 21/600
1860-600-500
ST ШР 21/800
1860-800-500
ST ШР 22/600
1860-600-500
ST ШР 31/900
1860-900-500
ST ША 21 370/915
1860-915-370
ST ША 21 450/915
1860-915-450
ST ША 21 850/2000
2000-850-500
ST ШАА 21 370/915
832-915-370
ST ШАА 21 450/915
832-915-450
ST ШАА 21 370/760(1150)
1150-760-370
------------Кестеде көрсетілген салмағының ауытқуы - ±10%
Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

-------

Ұяшықтардың
жалпы саны,
дана
Общее кол-во
ячеек, шт
1
1
1
2
2
2
2
4
3
-------

Салмағы,
кг
Вес, кг
20
21
21
21
30
33
38
34
48
42
45
47
20
23
26
-------

4.
ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
4.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Шкафты қоршаған ауаның 1 ̊С-дан 40 ̊С-ға дейінгі температурасы және қатыстық ылғалдығының кем дегенде
60% барысындағы жайларда пайдалануға болады.
Есігінің еркін ашылуы үшін шкаф тегіс көлденең бетке орнатылады. Әр 6 ай сайын бекіткіш механизмінің
үйкелісетін беттерін майлағыштың жұқа қабатымен майлау ұсынылады.
Назар аударыңыз: Шкафтың құрылымы бөлшектенбейді. Шкафты бөлшектеуге әрекеті бұйымның ақаулануына
алып келеді.
Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 ̊С до 40 ̊С и
относительной влажности не более 60%.
Шкаф устанавливают на ровную горизонтальную поверхность для свободного открывания дверей.
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем
смазки.
Внимание: Конструкция шкафа неразборная. Попытка разобрать шкаф приведет к повреждению изделия.

