INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE
LODÓWKI
Uwagi ogólne








Lodówka powinna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.
Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
W przypadku gdy gniazda takiego nie ma, urządzenie musi być uziemione.
Lodówka powinna być ustawiona w miejscu nie utrudniającym wykonywania innych
czynności, lub ograniczającym ruchy i obsługę urządzenia.
Urządzenia chłodnicze takie jak: szafy, przeznaczone są do przechowywania wcześniej
wychłodzonych produktów spożywczych, do ich ekspozycji i sprzedaży w handlu
detalicznym. .
Konstrukcja urządzenia zapewnia uzyskanie optymalnych parametrów eksploatacji dla danego
typu urządzenia, pod warunkiem zachowania wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji
obsługi.

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi













Lodówkę może obsługiwać pełnoletni pracownik, który został dokładnie zapoznany z
instrukcją obsługi.
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.
Towar ustawić w taki sposób, aby umożliwić obieg powietrza przez parownik i wewnątrz
urządzenia.
Należy pamiętać, aby usunąć wodę gromadzącą się w pojemniku na skropliny (za wyjątkiem
urządzeń wyposażonych w wyparkę skroplin).
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 uszkodzenia wyłączyć urządzenie z sieci i zlecić naprawę
Zabrania się przechowywania produktów zepsutych.
Zabrania się przykrywania i zakrywania otworów wentylacyjnych 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

