
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE 
SOKOWIRÓWKI  

 
Uwagi ogólne  

 Sokowirówka 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. 
 Sokowirówka  powinna być  ustawiona w miejscu  nie utrudniającym wykonywania innych 

czynności, lub ograniczającym ruchy i obsługę urządzenia.  
 Sokowirówka  powinna  być ustawiona w miejscu o dobrej wentylacji.  
 Sokowirówka  powinna być ustawiona w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka 

zasilającego oraz z zachowaniem minimum 20cm wolnej wokół urządzenia. 
  
 
Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi  

 Sokowirówkę  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. 
 Nie używaj sokowirówki, gdy sitko wirujące jest uszkodzone. 
 Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamocowana zamkami 

(klamrami spinającymi). 
  Nie zwalniaj zamków (klamer spinających), gdy sokowirówka pracuje i wiruje sito. 
 Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w 

ruchu podczas użytkowania 
 Do popychania produktu stosuj tylko popychacz. 
 Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem 

(popychaczem). 
 Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci, gdy nastąpi zablokowanie produktu w leju 

zasypowym , usuń przyczynę blokady. 
 
 
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 


