INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE
NALEWAKA DO PIWA
Uwagi ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nalewak do piwa wnien być zainstalowany i obsługiwany zgodnie instrukcją obsługi.
Nalewak winien być ustawiony w miejscu , nie utrudniającym wykonywania innych czynności,
bez ograniczeń swobody ruchu.
Urządzenie winno być ustawione z dala od promienników ciepła.
Pracownik winien być ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego
stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.
Przed użyciem nalewaka należy sprawdzić podłączenie keg z piwem oraz butli z CO2.
Kega winna stać w miejscu nie utrudniającym normalnej pracy.
Butla z CO2 winna być ustawiona stabilnie i przypięta uniemożliwiając przewrócenie się butli.
Przyłącza do nalewa winny być należytym stanie technicznym.
Nie wolno dokonywac zmian konstrukcyjnych nalewaka.

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi
•
•
•
•
•

Transport keg z piwem powinien się odbywać za pomocą wożków lub poprzez toczenie keg.
W trakcie podłanczania keg należy zwrócić uwagę na prawidłość podłączenia.
W takcie podłanczania butli CO2 należy zachować ostrożność. Rozprężający się gaz CO2 może
mieć temperaturę – 56ºC , powodując odmrożenia.
Na bieżąco kontrolować przebieg pracy nalewaka.
Zabrania się używania uszkodzonego nalewaka .

Uwagi końcowe
• Naprawy może wykonywać tylko pracownik serwisu.
• Środki do czyszczenia urządzenia mogą podrażniać skórę.
• O wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia należy bezzwłocznie
poinformować przełożonego.
• Kazdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
Po zakończonej pracy należy pozostawić ład i porządek w miejscu pracy
• Przy pracy na urządzeniach stosować się ściśle do instrukcji ich użytkowania oraz instrukcji
BHP do pracy na tym urządzeniu.
• W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i
zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
• Po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu urządzenia.
• Osoby nieprzestrzegające przepisów BHP podlegają sankcjom dyscyplinarnym bądź
karnym przewidzianym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

