INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGI KUCHENKI MIKROFALOWEJ
UWAGI OGÓLNE
- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do rozmrażania, gotowania, podgrzewania np. żeli elektroforezy itp.
- Do samodzielnej obsługi kuchenki mikrofalowej może przystąpić pracownik zapoznany z dokumentacją
techniczno- ruchową urządzenia, posiadający przeszkolenie stanowiskowe bhp, posiadający orzeczenie lekarskie
wydane przez lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia bez zastrzeżeń do pracy na stanowisku. (Dokumentacja
techniczna oraz instrukcja użytkowania mikrofalówki powinna być dostępna w jednostce organizacyjnej).
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZY KUCHENCE MIKROFALOWEJ
1. Sprawdzić:
- stan przewodu i wtyczki do gniazda zasilającego, w razie ich uszkodzenia należy je bezwzględnie wymienić w
punkcie serwisowym,
-czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z zasilaniem z sieci elektrycznej,
Czy gniazdo zasilania ma uziemienie,
-czy kuchenka ustawiona jest na płaskiej i stabilnej powierzchni z dala od innych źródeł ciepła
-czy drzwiczki zamykają się dokładnie , czy uszczelka znajdująca się na nich nie jest uszkodzona,
-czy nie są zakryte otwory wentylacyjne,
-czy szklany talerz obrotowy znajduje się w środku.
2. Umieścić produkt w odpowiednim naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych, otworzyć drzwiczki
kuchenki, postawić naczynie na talerzu obrotowym
3. Uwaga: nie należy podgrzewać produktów w szczelnie zamkniętych pojemnikach- wzrost ciśnienia mógłby
uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby eksplodować,
- nie należy gotować lub podgrzewać całych jaj- mogą eksplodować,
- nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju,
- produkty szczelnie przykryte skórką lub błonką należy przed gotowaniem nakłuć, by zapobiec ich pęknięciu.
CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU:
1. Podczas obsługi kuchenki mikrofalowej:
•
sprawdzić czy włożone naczynia nie stykają się ze ściankami kuchenki,
•
zamknąć drzwiczki, sprawdzić czy są one dobrze zamknięte.
•
ustawić odpowiednia funkcję, która ma wykonać urządzenie,
•
ustawić czas pracy kuchenki- kuchenka automatycznie wyłączy się po wykonaniu ustawionych czynności.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
- wnętrze urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą gąbki i detergentu w płynie, po uprzednim odłączeniu
kuchenki z gniazda zasilającego ,
- podstawkę pod talerz obrotowy, szklany talerz obrotowy i ruszt druciany myje się w sposób tradycyjny lub w
zmywarce.
ZABRONIONE JEST:
•
uruchamianie uszkodzonej kuchenki,
•
włączanie urządzenia do sieci bez uziemienia,
•
uruchamianie kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, czy też uszkodzonej uszczelce drzwiczek,
•
pozostawienie pracującej kuchenki po wyjęciu przygotowanej potrawy,
•
włączaniu pustej kuchenki- może ulec zniszczeniu,
•
włączanie pustej kuchenki bez szklanego talerza wewnątrz,
•
stawianie urządzenia tak, by kabel zasilający lub wtyczka znalazły się w wodzie, zbyt blisko od gorących
powierzchni,
PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
•
wyłączyć urządzenie z sieci,
•
oczyścić według wskazówek podanych wyżej.
•
upewnić się, czy pozostawione urządzenie nie stwarza żadnych zagrożeń dla otoczenia
UWAGI KOŃCOWE
1.
Każdy zaistniały problem takie jak np. usterka urządzenia, należy zgłaszać natychmiast swojemu
przełożonemu, a stanowisko pracy z kuchenką mikrofalową zabezpieczyć przed innymi osobami.
2.
Wszelkie naprawy wykonywane są przez przeszkolonego serwisanta
3.
W razie zapłonu nie otwieraj drzwiczek kuchenki tylko WYŁĄCZ URZĄDZENIE – jeśli jest taka
możliwość - wyjmij wtyczkę z gniazdka.
OPRACOWAŁ
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