
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE  

SZATKOWNICY DO WARZYW 

Uwagi ogólne  
• Szatkonica powinnna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.  

• Szatkownica powinna  być ustawiona w miejscu, nie utrudniającym  wykonywania innych 

czynności, bez ograniczeń swobody ruchu. 

• Pracownik winien być ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego  

stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.  

• Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić stan techniczny podłączenia zasilania  
elektrycznego oraz prawidłowość zamontowania metalowych osłon części mechanicznych 

• Urządzenie może  być podłączone wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. 

• Pracownik powinien zapoznać się z dokumentacją techniczno- ruchową urządzenia. 

• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie 

urządzenia lub zranienie osób. 

• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. 

• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z 

wodą lub innymi płynami. 

• W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast 

wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.  

Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi  
• Szatkownicę    może obsługiwać pracownik, który został zapoznany z instrukcją obsługi.  

• Szatkownicę    może obsługiwać pracownik który przeszedl szkolenie wstępne ogólne i 

stanowiskowe bhp, oraz ma dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. 

• Pracownik powinien przemyśleć bezpieczny przebieg pracy. 

• Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.  

• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.  

• Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.  

• Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub 

kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.  

• W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym 

użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w 
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.  

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia. 

• Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. 

• Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone 

fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby 
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania 

urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem 
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.  

Uwagi końcowe  
• 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 

• Przy pracy na urządzeniach stosować się ściśle do instrukcji ich użytkowania oraz instrukcji 

BHP do pracy na tym urządzeniu.  

• W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i 

zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji. 

• Po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu urządzenia. 

• Osoby nieprzestrzegające przepisów BHP podlegają sankcjom dyscyplinarnym bądź  

karnym przewidzianym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.  

  


