INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE
CZAJNIKA BEZPRZEWODOWEGO
Uwagi ogólne








Przed użyciem czajnika sprawdzić czy obudowa i pokrywa czajnika są całe i sprawne oraz czy
widoczne jest oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody.
Sprawdzić stan przewodu zasilającego.
Sprawdzić czy gniazdo zasilające posiada kołek uziemiający, jeśli nie to nie włączać czajnika.
Nalać wodę pamiętając o minimalnym i maksymalnym poziomie wody.
Postawić uważnie czajnik na podstawie bezprzewodowej.
Włączyć czajnik włącznikiem.

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi











Czajnik może obsługiwać osoba dorosła, która posiada aktualne zaświadczenie o ukończonym
szkoleniu bhp.
Przewód zasilający nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
Instalacja elektryczna powinna być w dobrym stanie nie zawilgocona.
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia lub zranienie osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
Codziennie należy sprawdzić stan techniczny oraz wyposażenie wg instrukcji użytkowania.
Wnętrze urządzenia myć wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń przy użyciu miękkiej
szmatki lub gąbki po wcześniejszym odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.
W przypadku osadzenia się kamienia w czajniku użyć odkamieniacza, a następnie dokładnie
wypłukać czajnik i ponownie zagotować wodę.
W przypadku uszkodzenia wyłączyć urządzenie z sieci i zlecić naprawę.
Zachowując ostrożność przemieścić czajnik w pozycji pionowej do miejsca zalewania
wrzątkiem.

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.
 W przypadku poparzenia natychmiast schłodzić poparzone miejsce i powiadomić
przełożonego.
 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

