INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE BLENDERA VITA-MIX VITA-PREP 3
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW:
l. Pracownicy obsługujący urządzenie powinni:
• Być dokładnie zapoznani z instrukcją jej obsługi.
• Posiadać dobry stan zdrowia, potwierdzony właściwym orzeczeniem lekarskim oraz posiadać aktualne książeczki
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
• Posiadać kwalifikacje z zakresu podstawowych zagadnień higieny,
• Posiadać przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp.
2. Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy.
PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY:
1. Łatwy i szybki dostęp do prawidłowo wyposażonej apteczki.
2. Oświetlenie stanowiska - minimum 500 lx.
3. Posadzka w rejonie urządzenia powinna być niepoślizgowa i łatwo zmywalna.
4. Urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
Przed rozpoczęciem pracy należy:
 prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy,
 usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie urządzenia,
 sprawdzić, czy wszystkie osłony ochronne w maszynie są założone,
 sprawdzić stan techniczny urządzenia.
 sprawdzać codziennie pojemnik i zespół tnący. Nie używać uszkodzonego, obtłuczonego
lub popękanego pojemnika. Sprawdzać noże pod kątem zużycia, wyszczerbień lub popękania ostrzy.
Nie używać uszkodzonych ani popękanych noży.
 nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu płyt kuchenek gazowych lub elektrycznych, w rozgrzanym
piekarniku i nie zezwalaj na kontakt z gorącymi powierzchniami.
 podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem.
 nie usuwać bolca uziemiającego.
 nie stosować przedłużacza.
CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:
Pracownik obsługujący urządzenie powinien:
 wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego i przewidziane na tym
stanowisku pracy,
 stosować bezpieczne metody i nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia,
 obsługiwać urządzenie rzetelnie i zgodnie z instrukcją podaną przez producenta,
 dbać, aby podłoga na stanowisku roboczym była sucha, równa i nie zatarasowana,
 zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
 nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób nie upoważnionych przez przełożonych,
 nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia.
 aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń ciała, podczas obsługi blendera należy trzymać ręce
z dala od pojemnika blendera. Podczas pracy blendera pokrywa musi być zawsze odpowiednio
założona na pojemnik.
 unikać kontaktu z częściami ruchomymi.
 popychacz umieszczony w otworze pokrywy może być stosowany w trakcie pracy .
 pojemnik nie powinien być wypełniony w więcej niż 2/3, gdy używamy popychacza podczas mieszania.
 jeżeli noże zespołu tnącego są poluzowane, należy natychmiast przerwać pracę urządzenia
i wymienić zespół tnący. Nie należy próbować naprawiać, ani dokręcać zespołu tnącego.
 aby zapobiec uszkodzeniu blendera, pojemnika lub zespołu tnącego, NIE WOLNO
poruszać, ani potrząsać blenderem podczas pracy. Jeżeli mieszanie zostanie przerwane w trakcie
pracy urządzenia, należy wyłączyć blender, zdjąć pojemnik z podstawy, usunąć pokrywę
i używając cienkiej gumowej szpatułki popchnąć mieszankę w kierunku noży.
zawsze używaj pokryw, kiedy blendujesz.
 Przygotowując żywność na bazie oleju, nie pozostawiaj go włączonego na ponad 2 minuty. Może to spowodować
niebezpieczne przegrzanie.



Podczas przetwarzania gorących płynów:



dwuczęściowa pokrywa pojemnika musi być zamontowana. Pozwala to odparować
parze w optymalny sposób.
nie należy rozpocząć przetwarzania gorących płynów na wysokich obrotach.
Zawsze zaczynaj przetwarzanie gorących płynów na małej prędkości, a następnie przejdź
do dużej prędkości podczas pracy maszyny.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

Pracownikowi zabrania się:
 lekceważenia zaleceń bezpiecznej obsługi podanych przez producenta .
 korzystania z niesprawnego urządzenia.
 dokonywania napraw czy konserwacji urządzenia podczas jego pracy.
 zdejmowania i usuwania jakichkolwiek osłon i ochron zabezpieczających oraz napisów informacyjnych i
ostrzegawczych z urządzenia i pomieszczenia.
 w pojemniku nie przechowywać żadnych przyborów kuchennych, ponieważ podczas
przypadkowego włączenia blender ulegnie uszkodzeniu.
 samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia.
 wykonywania na stanowisku roboczym innych prac niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
 spożywania na stanowisku pracy posiłków i palenia tytoniu.
 noszenia brudnej odzieży roboczej (ochronnej).
 urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci, ani w ich pobliżu.
 stosować urządzenia na wolnym powietrzu.
 usuwać podkładek czujnikowych pojemnika.
 upuszczać na podłogę.
 uderzać pojemnikiem o blat, by wstrząsnąć zawartością pojemnika.
 nosić urządzenia trzymając za sznur zasilający.
 zanurzać podstawy blendera w płynach ani nie myj jej w zmywarce do naczyń.
 ustawiać podstawy blendera w płynach lub w ich pobliżu.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
Po zakończeniu pracy pracownik powinien:
 przed myciem lub serwisowaniem odłączyć od zasilania.
 oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy.
 upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.
 oczyścić odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
1. Zaistniałe awarie i inne nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłosić przełożonemu.
2. W razie, gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego.
3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu, a stanowisko
Pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek i nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca
wypadku.
4. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń w miejscu ewentualnego wypadku wyraża pracodawca
( w uzgodnieniu w zależności od typu wypadku - ze społecznym inspektorem pracy lub inspektorem
pracy PIP i prokuratorem). Dotyczy to również sytuacji dokonywania zmian w miejscu wypadku.
W miejscu wypadku można dokonywać zmian bez uzyskania ww. zgody, jeśli zachodzi konieczność
ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Symbole ostrzegające przed niebezpieczeństwem
Ryzyko porażenia prądem
Przed czyszczeniem podstawy blendera należy
odłączyć zasilanie. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może prowadzić do śmierci lub
porażenia prądem.

Ryzyko porażenia prądem





Podłączyć wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.
Nie usuwać uziemienia.
Nie stosować przedłużacza.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może
prowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia
prądem.

Ryzyko skaleczenia


Podczas mieszania zawsze zakładać pokrywkę na
pojemnik.
 Podczas mieszania nie należy wkładać rąk, łyżek
ani innych przyborów do pojemnika.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić
do złamania kości, skaleczeń lub innych obrażeń.
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