OBSŁUGA MASZYN

Instrukcja
Nr 029
18/05//2001

1/2

PoprośVraag
o instrukcję
deobsługi
gebruiksinstructies
maszyny!
van de machines !
Vraag odeinstrukcję
instructies
Poproś
w
in Twoim
uw moedertaal
języku !!
ojczystym!!

Ważne :
¾ obsługuj maszynę w stabilnej pozycji
¾ stosuj tylko prawidłowo wyregulowane i sprawne urządzenia
¾ przed zbliżeniem rąk do maszyny odczekaj, aż maszyna całkowicie się

zatrzyma

OBRABIARKI

Unikaj wypadków:
¾ nie pozwalaj na jałową pracę maszyny
¾ nie zatrzymuj maszyny ręcznie
¾ w przypadku usuwania odpadów, zmiany narzędzi lub
umieszczania nowego przedmiotu w celu obróbki odczekaj, aż
maszyna całkowicie się zatrzyma
¾ upewnij się, że nikt inny nie uruchomi maszyny, gdy będziesz
wykonywać przy niej jakieś czynności
¾ W razie zagrożenia nie wahaj się użyć przycisku awaryjnego
¾ Przestrzegaj instrukcji!
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Automatyczna linia produkcyjna

Unikaj wypadków:
¾ Odczekaj, aż maszyna całkowicie się zatrzyma (żadna część nie może się obracać),
zanim zbliżysz ręce do maszyny w celu usunięcia odpadów, zmiany narzędzi lub
wprowadzenia nowych materiałów
¾ W razie nieprawidłowego działania którejś z części maszyny, użyj przycisku
awaryjnego
¾ W bezpośrednim otoczeniu maszyny nie powinny znajdować się żadne zbędne
przedmioty
¾ Przestrzegaj instrukcji
Maszyny przenośne
Unikaj wypadków:
¾ Sprawdź stan techniczny przewodu zasilającego przed podłączeniem go do kontaktu
¾ Rozwiń całkowicie przewód zasilający
¾ Odłączaj zasilanie ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód
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¾ Podczas pracy z niebezpiecznymi maszynami (piła tarczowa, szlifierka, pistolet do
wbijania gwoździ) nie pracuj na drabinie, lecz na pomoście lub w podnośniku
koszowym
¾ Nie pozostawiaj luźno wiszących przewodów zasilających w przejściach, by nikt się o
nie nie potknął!
Stosuj odpowiednie środki ochrony:
¾ Jeżeli praca maszyny powoduje powstawanie pyłu lub odpryskiwanie opiłków, stosuj
okulary ochronne i w razie potrzeby maskę przeciwpyłową
¾ Przy wysokim poziomie hałasu stosuj środki ochrony słuchu (zatyczki lub nauszniki)
¾ Jeśli w czasie pracy powstają iskry, poproś o zezwolenie na pracę z ogniem
¾ Jeśli pracujesz z obracającą się maszyną, uważaj na rękawice - mogą zostać
wciągnięte przez maszynę. Nie zapomnij jednak ich założyć podczas manipulowania
obrabianymi przedmiotami
¾ Noś obuwie ochronne - to jedyny sposób zabezpieczenia się przed spadającymi
przedmiotami
¾ Ustaw prawidłowo zabezpieczenia i osłony na maszynie
¾ NIGDY nie usuwaj zabezpieczeń, by przyspieszyć pracę. Jeśli zabezpieczenie musi
być usunięte w celu konserwacji lub naprawy, odłącz zasilanie maszyny.

