OGÓLNA INSTRUKCJA BHP
URZĄDZENIA DO RĄBKOWANIA GAŁĘZI
I. PRZYGOTOWANIE
1. Upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie, że wszystkie śruby nakrętki i inne
elementy są na swoim miejscu dobrze dokręcone. Wymień nieczytelne etykiety.
2. Wszystkie osłony ochronne należy zachować w dobrym stanie i na swoim miejscu.
3. Sprawdzić, czy na tłumiku wydechowym nie znajdują się pęknięcia, korozja albo inne
uszkodzenia. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie, przed następnym
uruchomieniem należy zamontować części zamienne.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową w celu stwierdzenia,
czy urządzenie nie jest zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone części należy
wymienić.

II. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1. Podczas pracy zawsze bądź czujny, skup się na tym co robisz i używaj urządzenia z rozsądkiem.
2. Nieuwaga podczas pracy może spowodować utratę kontroli nad maszyną.
3. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub leków.
4. Ręce i nogi trzymaj z dala od jakichkolwiek ruchomych części urządzenia.
5. Nie wkładaj metalowych narzędzi lub kamieni.
6. Nie rozciągaj się przy pracy. Zawsze należy stać pewnie i utrzymywać równowagę. W razie
nieoczekiwanej sytuacji urządzenie pozostaje pod lepszą kontrolą użytkownika.
7. Przed uruchomieniem urządzenia należy zdjąć z niego wszelkie narzędzia. Klucz lub śrubokręt
pozostawiony w obszarze pracy części rotującej urządzenia może skutkować obrażeniami.
8. Noś odpowiedni ubiór. Nie wolno nosić luźniej odzieży lub odzieży, która ma wiszące sznurki,
paski, biżuterię itp. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od poruszających się częściej
urządzenia. Luźna odzież ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać przez nie
pochwycone.
9. Długotrwałe używanie urządzenia może doprowadzić do spowodowanych wibracjami zakłóceń
ukrwienia rąk. Efekty te mogą ulec wzmożeniu wskutek niskiej temperatury otoczenia lub zbyt
mocnego uchwytu. Możesz jednak przedłużyć czas używania urządzenia, używając
odpowiednich rękawic albo robiąc regularne przerwy. Rób regularnie przerwy w pracy
i ogranicz dzienny czas narażenia na wibracje.
10. Używaj urządzenia tylko na twardej, równej powierzchni i otwartym obszarze np. nie w pobliżu
ściany lub całego obiektu.
11. Nie używaj urządzenia na nawierzchni brukowej lub żwirowej, gdzie odrzucony materiał może
spowodować obrażenia.
12. Trzymaj twarz i ciało w dostatecznej odległości od otworu napełniającego.
13. Upewnij się, że ręce lub inna część ciała, lub odzieży nie dostaną się do otworu napełniającego
kanału odrzucającego lub w pobliże ruchomych części.
14. Zawsze zachowuj równowagę i stój pewnie nogami na ziemi. Nie przechylaj się przez
urządzenie. Podczas wkładania materiału do wnętrza urządzenia nie stój nigdy na wyższym
poziomie niż podstawa urządzenia.
15. Podczas pracy urządzenia zawsze trzymaj się z dala od przestrzeni odrzucającej.
16. Podczas ładowania materiału do urządzenia należy uważać, aby nie zawierał kawałków metalu,
kamieni, butelek, puszek i innych obcych przedmiotów.

17. Jeśli mechanizm cięcia napotka podczas pracy obce ciało lub jeśli urządzenie zacznie wydawać
nietypowy hałas lub wibracje, natychmiast wyłącz silnik i zatrzymaj urządzenie. Odłącz
zasilanie i wykonaj następujące czynności: sprawdź czy nie ma uszkodzeń, sprawdź i dokręć
wszystkie poluzowane części, napraw lub wymień uszkodzone części na części oryginalne.
18. Nie gromadź opracowanego materiału w przestrzeni odrzucającej, może to uniemożliwić
prawidłowe odprowadzanie materiału i doprowadzić do powracania materiału z otworu
napełniającego.
19. Jeśli nastąpi blokada w otworze wlotowym urządzenia (napełniającym) lub w kanale
odrzucającym należy przed wyjęciem zatkanego materiału w kanale wlotowym lub
w odrzucającym wyłączyć silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz wyjąć kluczyk
zapłonu.
20. Silnik należy czyścić z trocin i innych osadów, aby zapobiec uszkodzeniu lub ryzyku pożaru.
21. Należy pamiętać, że użycie urządzenia rozruchowego urządzeń napędzanych przez silnik
spalinowy powoduje, że narzędzie tnące jest wprowadzone w ruch.
22. Upewnij się, że wszystkie pokrywy ochronne i końcówki odrzucające są w prawidłowej pozycji
w dobrym stanie.
23. Przed podłączeniem lub usunięciem skrzynki zbiorczej, pojemnika lub worka zawsze należy
wyłączyć silnik i odczekać, aż wirujące częściej zostaną zatrzymane.

III. DZIAŁANIE SILNIKA SPALINOWEGO
1. Nie uruchamiać silnika w zamkniętej przestrzeni, w której może dojść do nagromadzenia się
tlenku węgla.
2. Nie wolno przechylać urządzenia, aby zapobiec przewróceniu, wyciekaniu benzyny i oleju.
3. Nie przechylać urządzenia, gdy silnik pracuje.
4. Przed opuszczeniem maszyny lub tankowaniem należy zawsze wyłączyć silnik.

IV. SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ
1. Należy zawsze używać okularów ochronnych, przy używaniu narzędzia, gdyż może dojść do
odrzutu obcego ciała do oczu, co grozi poważnym skaleczeniem oka. Zwykłe okulary nie są
wystarczającą ochroną. Specjalistyczne okulary ochronne zapewniają odpowiednią ochronę,
ponieważ mają specjalne szkło bezpieczne i są odpowiednio uszczelnione na bokach.
2. Należy stosować ochronnik słuchu o wystarczających właściwościach tłumiących.
3. Należy nosić odpowiednie obuwie ochronne z podeszwą zapobiegającą poślizgowi
4. Należy używać rękawic ochronnych.
5. Środki ochrony osobistej, tak jak przeciwpyłowa maska lub kask, ograniczają ryzyko
poniesienia obrażeń.

V. OCHRONA OSÓB I PIERWSZA POMOC
1. Pracuj zawsze z osobą towarzyszącą, która może wezwać pomoc.
2. Zaleca się, aby mieć zawsze w dyspozycji wyposażoną apteczkę oraz telefon, aby zadzwonić po
pogotowie.
3. Jeśli się skaleczysz, przykryj ranę czystym bandażem i mocno naciśnij, aby zatrzymać
krwawienie.
4. Jeśli nastąpi oparzenie skóry należy niezwłocznie schłodzić oparzony obszar wodą
temperaturze 4-8°C,
najlepiej obłożyć poparzone miejsce wilgotnym kompresem
i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. Jeśli to konieczne zasięgnąć porady lekarza.
5. W przypadku pożaru, nie panikuj. W celu zgaszenia pożaru użyj odpowiedniej gaśnicy.
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