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Інструкція 
з охорони праці

при експлуатації холодильника побутового 
мікрохвильової печі та кулера

1. Загальні положення.
• Холодильник призначений для одержання збереження у побутових умовах 

заморожених та охолоджених продуктів харчування.
• До роботи з холодильником допускаються особи, які вивчили інструкцію: 

експлуатації і інструкцію з охорони праці при роботі на даному приладі.
• Джерелом безпеки в термостаті є напруга електричної мережі 220 В.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
• Перед початком роботи перевірити електропроводку на відсутність можливих 

пошкоджень ізоляції та відсутність замикання на корпус холодильника.
• Якщо є ознаки замкнення електропроводки на корпус (пощипування при

дотику до металевих частин), холодильник необхідно виключити:
електричної мережі, повернув ручку терморегулятора в положення „Викл" 
вийняти штепсельну вилку з розетки, записати про несправність в журнал 
обслуговування електроприладів та визвати майстра, для виявлення та 
усунення несправності.

• При наявності будь - яких несправностей та пошкоджень повідомити 
відповідальну особу.

3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1 Забороняється:

• приступати до експлуатації холодильника до ретельного ознайомлення: 
дійсним паспортом, а також до навчання обслуговуючого персоналу 
відповідним правилам і положенням;

• при включеному холодильнику одночасно торкатися холодильника та 
приладів, які мають натуральне заземлення (радіатори опалення, водопровідні 
крани, мийки та ін). Коли такі прилади знаходяться близько від 
холодильника, необхідно їх загородити дерев'яною огорожею;

• використовувати замість заземлення водопровідну, газову, каналізаційну 
мережі;

• підключати холодильник до мережі, якщо тумблер "Сеть" знаходиться у 
ввімкненому стані;

• використовувати в режимах не передбачених паспортом на прилад, і 
приміщеннях з підвищеною небезпекою, на струмопровідних підлогах.

3.2 Перевірка, налагодження та ремонт холодильника проводиться фахівцем.
3.4 Необхідно відключати холодильник від мережі:

- при прибиранні ззовні та всередині;
- при зміні електролампи;
- при переміщенні на інше місце;
- при вологому прибиранню підлоги під холодильником та навколо.



3.5. При виявленні будь-якої несправності холодильник терміново 
відключити від електромережі, сповістити відповідальну особу за безпечну 
експлуатацію. Викликати представника з обслуговуючої організації.

3.6. Експлуатація та обслуговування повинні проводитись на 
резиновому ковбику.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи перевірити справність електророзетки та 
ізоляції.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- при виникненні пожежі діяти згідно інструкції з охорони праці № 4;
- при ураженні електричним струмом згідно інструкції з охорони 

праці;
- при виникненні будь-якої аварійної ситуації доповісти.

Заступник директора з 
навчально-методичної роботи


