INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE
MIESZARKI PLANETARNEJ
Uwagi ogólne
•
•
•

•
•

Mieszarka planetarna powinnna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.
Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
Mieszarka planetarna powinna być ustawiona w miejscu, nie utrudniający, wykonywania
innych czynności, bez ograniczeń swobody ruchu.
Mieszarka jest urządzeniem służącym do dokładnego wymieszania surowców w celu
uzyskania jednorodnej mieszaniny-ciasta do wypieku pieczywa. Używanie urządzenia
niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.
Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić stan techniczny podłączenia zasilania
elektrycznego oraz prawidłowość zamontowania metalowych osłon części mechanicznych.

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi
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•
•
•
•
•
•

•

•

Mieszarkę planetarną może obsługiwać pracownik, który został zapoznany z instrukcją
obsługi.
Mieszarkę planetarną może obsługiwać pracownik który przeszedl szkolenie wstępne ogólne i
stanowiskowe bhp, oraz ma dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.
Pracownik powinien zapoznać się z dokumentacją techniczno- ruchową urządzenia.
Pracownik powinien przemyśleć bezpieczny przebieg pracy.
Przed uruchomieniem mieszarki należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.
Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.
Po napełnieniu misy mieszarki składnikami należy bezwzględnie opuścić w dolne położenie
osłonę. Włączanie mieszarki z podniesioną osłoną jest zabronione.
Mieszarka pracuje w trybie automatycznym i podczas jej pracy rola obsługującego ogranicza
się do kontroli procesu mieszania. Z uwagi na szkodliwe oddziaływanie pyłu mącznego należy
najpierw załączać wolniejsze obroty aby emisja pyłu mącznego do otoczenia była jak
najmniejsza. Z tego samego powodu należy ostrożnie dozować mąkę do misy przed
rozpoczęciem mieszania.
Zabrania się używania uszkodzonej mieszarki planetarnej .

Uwagi końcowe
• Zabronione jest eksploatowanie maszyny ze zdemontowanymi osłonami części mechanicznych,
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jak też usuwanie mechanizmów zabezpieczających lub zmiana ich funkcji. W przypadku
konieczności zdjęcia pokryw w celu odkurzenia wnętrza mieszarki, należy uprzednio odłączyć
wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazdka.
W trakcie pracy mieszarki operowanie kończynami w pobliżu misy albo wkładanie rąk pod
osłonę jest niedopuszczalne.
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.

