
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE 
WYCISKACZA DO CYTRUSÓW 

 
Uwagi ogólne  

 Przed rozpoczęciem użytkowania wyciskacza należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją obsługi wydaną przez producenta.  

 W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć 
urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego 
wtyczkę. 

 Nie należy używać kabla przedłużającego. .  
 Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje opróżnianie sitka 

z miazgi. 
 W żadnym wypadku NIE WOLNO DOTYKAĆ wtyczki wyciskacza wilgotnymi 

rękami.  
 Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i przeszkolone 

w zakresie użytkowania wyciskacza.   
 Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.  

NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub   
łatwopalne opary.  

 
Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi  

 Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących 
powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych. 

 Przewód zasilający nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub 
meblami.  

 Instalacja elektryczna powinna być w dobrym stanie.   
 NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze..  
 Zabrania  się dokonywania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.  
 Zabrania się samodzielnej naprawy przewodów wtyczek w przewodzie zasilającym.   
 Przed przystąpieniem do mycia odłączyć od źródła zasilania elektrycznego. 
 Po zakończonej pracy z wyciskaczem należy odłączyć go od sieci.  
 Dla poprawnego działania i eksploatacji zaleca się przeprowadzanie przez  

uprawniony serwis okresowych przeglądów urządzenia.   
 
Uwagi końcowe  

 Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.  

 Przestrzegać odpowiedniej higieny osobistej i miejsca pracy oraz okresowego badania  
lekarskiego.  

 Nie reperować bezpieczników ani też nie dokonywać napraw przy instalacji 
elektrycznej.  

 Przy pracy na urządzeniach stosować się ściśle do instrukcji ich użytkowania oraz 
instrukcji BHP do pracy na tym urządzeniu.  

 Po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu urządzenia  i pozostawieniu miejsca 
pracy w należytej czystości.  

 Osoby nieprzestrzegające przepisów BHP podlegają sankcjom dyscyplinarnym bądź 
karnym przewidzianym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.   
 
 
   http://www.bihp.net 


