Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 77/2019 Rektora UPZ

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI KSEROKOPIARKI
1.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

Przed rozpoczęciem pracy z kserokopiarką pracownik powinien:
 zapoznać się z instrukcją obsługi kserokopiarki;
 sprawdzić stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania;
 sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia;
 sprawdzić czy otwory wentylacyjne kserokopiarki nie zostały zasłonięte np. przez zbyt bliskie
dosunięcie do ściany lub mebla biurowego (min. 10 cm).
Uwagi ogólne:
 urządzenie winno być usytuowane blisko źródła prądu, tak by była możliwość łatwego i
szybkiego odłączenia go z zasilania;
 nie należy umieszczać kserokopiarek tak by ograniczały ciągi komunikacyjne;
 kserokopiarkę należy umieścić z dala od źródeł ciepła;
 należy zadbać, by w trakcie eksploatacji urządzenia nie doszło do przypadkowego rozlania
płynów na kserokopiarkę;
 kserokopiarki nie powinny stać zbyt blisko komputerów i innych urządzeń elektronicznych
(min. 50 cm).

2.

Zasady i sposoby bezpiecznej pracy:

kserokopiarkę należy obsługiwać zgodnie z instrukcją eksploatacyjną;
w trakcie pracy uwagę należy koncentrować na wykonywanej czynności;
nie wolno używać płynów łatwopalnych do czyszczenia sprzętu lub w okolicy pracującej
kserokopiarki. Może dojść do przypadkowego samozapłonu;
d) w razie zakleszczenia się papieru należy postępować zgodnie z instrukcją jego uwalniania,
tzn. najpierw wyłączyć kserokopiarkę spod napięcia, a dopiero potem zaglądać do wnętrza i
usuwać zacięty papier;
e) podczas uzupełniania papieru w zasobniku należy uważać, by nie skaleczyć dłoni;
f) w razie dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy należy urządzenie odłączyć od źródła
prądu;
g) jeśli kserokopiarka nie będzie eksploatowana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od
źródła prądu i nakryć pokrowcem;
h) zabrudzenia rąk lub ubrania tonerem należy zmyć zimną wodą (ciepła woda utrwala
zabrudzenia).
Kserokopiarki użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i sprawne technicznie nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia obsługujących je pracowników.
W otoczeniu kserokopiarek możliwa jest nadmierna emisja ozonu stwarzająca niekorzystne
warunki zdrowotne dla stale przebywających tam osób. Wytwarzające się ilości ozonu nie powodują
przekroczenia NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie), które wynosi 0,15 mg/m3.
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UWAGI:
Nie wolno naprawiać kserokopiarki we własnym zakresie – w razie uszkodzenia należy
korzystać z usług autoryzowanego serwisu. Kserokopiarki nie powinny być użytkowane
w pomieszczeniach nadmiernie wilgotnych lub zapylonych oraz ustawiane w miejscach
nadmiernie nasłonecznionych.
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Zalecany „mikroklimat” bezpiecznej pracy kserokopiarek to temperatura 20 -25 C i
wilgotność względna powietrza 40-70%.

