INSTRUKCJA BHP PRZY
OBSŁUDZE GOFROWNICY

Uwagi ogólne
•
•
•

•
•

Gofrownica powinienna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.
Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
Gofrownica powiniennna być ustawiona w miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze,
bez kurzu, nie utrudniającym wykonywania innych czynności, bez ograniczeń swobody
ruchu.
Gofrownica powiniennna być ustawionaw miejscu o dobrej wentylacji.
Gofrownica powinienna być ustawiona w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka
zasilającego oraz z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu.

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gofrownicę może obsługiwać pracownik, który został zapoznany z instrukcją obsługi.
Przewód zasilający nie może być przycisnięty lub przygnieciony przedmiotami lub
meblami, a instalacja elektryczna powinna być w dobrym stanie.
Gofrownica służy do pieczenia, gofrów z uprzednio przygotowanego ciasta. Używanie
urządzenia niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.
Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować wyposażenie stan techniczny
oraz działanie wszystkich zabezpieczeń gofrownicy.
Urządzenie może być włączone tylko po stwierdzeniu pełnej gotowości roboczej.
Urządzenie należy wyłączyć natychmiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego
funkcjonowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa dla obsługi.
Rozgrzana gofrownica powinna być obsługiwana z zachowaniem ostrożności zalecane
używanie rękawic ochronnych.
Gofrownicę należy regularnie czyścić z uwagi na bez awaryjność pracy i
niebezpieczeństwo pożaru.
Na czas długiego przestoju (urlop, weekend) urzadzenie nalezy wyłączyć z sieci.

Uwagi końcowe
• Czyszczenie oraz wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze mogą być dokonywane
po odłączeniu od zasilania elektrycznego – poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda
sieciowego.
• 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
• Nie reperować bezpieczników ani też nie dokonywać napraw przy instalacj 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.
• Osoby nieprzestrzegające przepisów BHP podlegają sankcjom dyscyplinarnym bądź
karnym przewidzianym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

