Bibliotecă privind siguranţă
Sugestii & sfaturi pentru siguranţa dumneavoastră zilnică

Am realizat un ghid rapid pentru a vă ajuta să lucraţi eficient şi sigur cu sculele electrice.

Practică
Folosiţi-vă întotdeauna sculele
electrice şi accesoriile conform
instrucţiunilor de utilizare.

Recomandarea noastră
Fiţi atenţi,concentraţi-vă
întotdeauna asupra ceea ce faceţi şi
folosiţi-vă bunul simţ când lucraţi cu
o sculă electrică.
Nu transportaţi niciodată o sculă
electrică ţinând-o de cablul de
alimentare în timpul manevrării
acesteia.
Îndepărtaţi întotdeauna
dispozitivele de reglare sau cheile
din scula electrică înainte de a
pornirea acesteia.
Aduceţi întotdeauna întrerupătorul
în poziţia „oprit“, înainte de a o
reconecta la o sursă de curent sau
la un acumulator, sau înainte de a
ridica sau transporta scula electrică.
Folosiţi întotdeauna scula
electrică potrivită pentru lucrarea
respectivă.
Opriţi scula electrică înainte de a
face reglaje, a schimba accesorii la
aceasta sau înainte de a o depozita
Nu folosiţi niciodată o sculă
electrică dacă aceasta prezintă
întrerupătorul defect.
Asiguraţi-vă că ştecherul se
potriveşte la priza electrică.

Sectorul de lucru
Înainte de a începe să lucraţi, verificaţi condiţiile de
lucru.

Recomandarea noastră
Un mediu de lucru curat este un loc de muncă
sănătos, aşa că asiguraţi-vă că păstraţi curăţenia în
aceste sectoare.
Asiguraţi o bună ventilaţie şi nu lucraţi cu sculele
electrice în prezenţa lichidelor, gazelor sau prafului fin
inflamabil.
Păstraţi o distanţă corespunzătoare între muncitori
în timpul lucrului cu sculele electrice.
Feriţi sculele electrice de apă şi nu le expuneţi la
ploaie şi umezeală.
Folosiţi cabluri prelungitoare adecvate pentru
mediul exterior atunci când lucraţi în aer liber
Asiguraţi iluminatul corespunzător, mai ales atunci
când lucraţi în locuri întunecoase precum subsolurile.

Întreţinere
Întreţinerea corespunzătoare a sculelor electrice garantează
funcţionarea lor sigură.

Recomandarea noastră
Întreţineţi sculele electrice corect;
Încredinţaţi sculele electrice spre reparare unor specialişti, dacă
ele sunt defecte sau funcţionează necorespunzător;
Ţineţi sculele electrice la loc inaccesibil copiilor şi persoanelor
neinstruite.

Indicaţii şi interdicţii speciale

„Folosiţi
corect
apărătoarea
de
protecţie“

„Folosiţi mânerul & şi ţineţi-l strâns în
timpul lucrului“

„Lucraţi în unghiul & direcţia corectă,
păstraţi distanţa faţă de scula electrică“

„Folosiţi accesorii potrivite“

„Folosiţi accesorii & materiale
ajutătoare“

„Menţineţi-vă sectorul de lucru curat
utilizând un sistem de aspirare a
prafului “

„Evitaţi lucrul în mediu umed“

„Lucraţi în direcţia corectă. Reglaţi
adâncimea în funcţie de material“

„Evitaţi acţiunile periculoase“

„Păstraţi-vă echilibrul pentru a obţine rezultate
de tăiere mai bune“

„Nu folosiţi accesorii rupte. Folosiţi
unelte ajutătoare corespunzătoare pentru
înlocuire“

