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BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ
D l a  P r a c o w n i k ó w  k u c h n i

UWAGI:

Przygotowane przez Oddział Zarządzania Turystyki i Hotelarstwa Wydziału Isenberg’a Uniwersytetu stanu Massachusetts w Amherst, Program 
Edukacji Oddziału Odżywiania Uniwersytetu stanu Massachusetts oraz Departament Edukacji Podstawowej i Średniej stanu Massachusetts, 
Biuro Odżywiania, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Oddział Uniwersytetu stanu Massachusetts stosuje się do zasad równouprawnienia w pracy, 
przy współpracy z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Należy skontaktować się z biurem swojego Oddziału w celu uzyskania 
informacji dotyczących ułatwień dla osób niepełnosprawnych lub z Oddziałem Uniwersytetu stanu Massachusetts w razie zażaleń dotyczących 
dyskryminacji, 413-545-4800. Sprawdzono 4/08

Przygotowywanie jedzenia: KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA

Cel
Krojenie jedzenia takiego jak seler, cebula, kapusta, ziemniaki, mięsa oraz wyrabianie tartej bułki.

Środki ostrożności przy używaniu urządzenia
Zawsze należy być ostrożnym przy obsłudze wszelkiego sprzętu elektrycznego.

• Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, które mogą być wciągnięte przez maszynę.
• Przed złożeniem, czyszczeniem lub rozmontowaniem urządzeń elektrycznych.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyłączyć bezpiecznik*, wyłącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.

• Użyć ochraniaczy maszyny**, aby nie pozwolić na dostęp do ostrzy tnących.**
• Nie otwierać krajalnicy ani nie wkładać rąk do żadnej działającej maszyny, aby wymieszać 

zawartość czy prowadzić jedzenie.
ü Trzymać ręce z dala od miski i przykrywy.
ü Używać łopatki, nie rąk do wyjmowania jedzenia z miski.

• Należy zawsze stosować się do zasad zamykania/wychodzenia* dla swojej placówki.

Środki ostrożności przy przygotowywaniu jedzenia
Aby zapobiec zanieczyszczeniu

• Przed użyciem wymyć i zdezynfekować urządzenia.
• Całkowicie wymyć i zdezynfekować ostrze pomiędzy użyciem i kiedy używa się krajalnicy 

do więcej niż jednego rodzaju jedzenia.

Wskazówki do bezpiecznej obsługi
1. Należy mieć jedzenie do krojenia obok krajalnicy i gotowe do przetworzenia.
2. Zablokować ostrze w miejscu. (Ostrze nie będzie działać jeżeli przykrywa nie jest 

zablokowana w miejscu.)
3. Włączyć bezpiecznik lub przełącznik na ścianie lub włączyć maszynę do kontaktu.

(ciąg dalszy)



BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ D l a  P r a c o w n i k ó w  k u c h n i

UWAGI:

Arkusze Bezpieczeństwa Obsługi Urządzeń zawierają ogólne wskazówki. Ostateczne zasady bezpiecznej obsługi i mycia sprzętu 
powinny stosować się do zaleceń producenta.  Należy sprawdzić instrukcje producenta znajdujące się w swoim miejscu pracy lub 
zapytać przełożonego o konkretne szczegóły dotyczące urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jedzenia i sprzętu, proszę odwiedzić www.mafoodsafetyeducation.info

KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA (ciąg dalszy)

4. Aby włączyć krajalnicę, WYCIĄGNĄĆ przełącznik START/STOP.
5. Ostrożnie ułożyć jedzenie na misce. W trakcie jak jest ono obracane wokół miski, zostanie 

ono przetworzone.
6. Kiedy zobaczy się, że jedzenie jest przetworzone do pożądanej konsystencji, WCISNĄĆ 

przełącznik START/STOP.
7. WYŁĄCZYĆ bezpiecznik, przełącznik na ścianie lub wyłączyć maszynę z kontaktu 

elektrycznego.
8. Kiedy krajalnica jedzenia całkowicie zatrzyma się, przy pomocy gumowej łopatki wyjąć 

jedzenie z miski.

Wskazówki do bezpiecznego mycia
1. Wyjąć przetworzone jedzenie z krajalnicy.
2. Odblokować i podnieść przykrywę miski.
3. Wyjąć grzebień,** część, która znajduje się pomiędzy ostrzami tnącymi i utrzymuje je 

czyste.
4. Skręcić trzon noża,** przesuwając ostrza do pozycji poziomej.
5. Ostrożnie wyjąć ostrza z trzona noża poprzez najpierw obluzowanie uchwytu ręcznego, 

który trzyma je w miejscu, a następnie przez zsunięcie ich z trzona.
6. Wymyć, wypłukać i zdezynfekować ostrza.
7. Aby wyjąć miskę, należy przekręcić ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, a następnie 

podnieść z podstawy.
8. Wymyć, wypłukać i zdezynfekować miskę, grzebień, uchwyt ręczny i oprawę krajalnicy 

jedzenia.
9. Złożyć krajalnicę jedzenia z powrotem i mocno docisnąć uchwyt ręczny.

DEFINICJA

*  Bezpiecznik – bezpiecznik automatycznie zatrzymuje przepływ energii elektrycznej, 
kiedy obwód elektryczny jest przeciążony. Można również w dowolnym czasie wyłączyć 
bezpiecznik ręcznie.
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SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU KUCHENNEGO I 
BEZPIECZEŃSTWA (FEAST) 

Przygotowane przez Oddział Zarządzania Turystyki i Hotelarstwa Wydziału Isenberg’a Uniwersytetu stanu Massachusetts w Amherst, Program 
Edukacji Oddziału Odżywiania Uniwersytetu stanu Massachusetts oraz Departament Edukacji Podstawowej i Średniej stanu Massachusetts, 
Biuro Odżywiania, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Oddział Uniwersytetu stanu Massachusetts stosuje się do zasad równouprawnienia w pracy, 
przy współpracy z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Należy skontaktować się z biurem swojego Oddziału w celu uzyskania 
informacji dotyczących ułatwień dla osób niepełnosprawnych lub z Oddziałem Uniwersytetu stanu Massachusetts w razie zażaleń dotyczących 
dyskryminacji, 413-545-4800. Sprawdzono 4/08

Pytania Przeglądowe: KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i mycia 
krajalnicy jedzenia lub siekacza.

1.  Aby bezpiecznie używać krajalnicy jedzenia/siekacza podczas gdy maszyna jest włączona
a.  Otworzyć pokrywę krajalnicy i zamieszać jedzenie.
b.  Trzymać ręce z dala od miski i przykrywy.
c.  Używać przyboru takiego jak łopatka.
d.  Żadne z powyższych.

2.  Zadaniem zabezpieczenia maszyny jest
a.  Zachowanie czystości ostrzy podczas pracy.
b.  Utrzymywanie miski w miejscu.
c.  Utrzymywanie ostrzy w miejscu.
d.  Zabezpieczenie przed dotknięciem ostrzy krajalnicy.

3.  Krajalnica/siekarka nie zastartuje jeżeli   .
a.  W misce nie ma jedzenia.
b.  W misce nie ma wystarczającej ilości jedzenia.
c.  Pokrywa nie jest zablokowana w miejscu.
d.  Przekrętło ręczne nie jest dociśnięte.

4.  Aby wymyć i zdezynfekować wyjmowane części krajalnicy/siekarki, należy upewnić się, że maszyna jest 
WYŁĄCZONA i przewód wyjęty jest z kontaku, a następnie
a.  Wyjąć oś noża i wymyć go w zmywarce automatycznej.
b.  Wyjąć miskę, grzebień i oś noża, następnie zsunąć ostrza z osi. Dokładnie wymyć, wypłukać, zdezynfekować i 

wysuszyć.
c.  Wymyć krajalnicę/siekarkę na miejscu, wypłukać i spryskać roztworem dezynfekującym.
d.  Wymoczyć miskę, grzebień i oś noża w delikatnym detergencie w umywalce na naczynia, wypłukać, 

zdezynfekować i wysuszyć.


