
ELEMENTARY & SECONDARY
Massachusetts Department of

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: MIKSER DO JEDZENIA

Cel
Ubija, miesza lub wyrabia produkty.

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,* przełącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.

• Trzymać ręce i przyrządy z dala od miski miksera i ostrzy, kiedy są one włączone.
• 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.
• Dokładnie wymyć i zdezynfekować miskę i ubijacz pomiędzy użyciem, kiedy używa się 

miksera do więcej niż jednego rodzaju jedzenia.

Wskazówki do bezpiecznej obsługi
1. Sprawdzić czy wyjście elektryczne i zasilanie maszyny są WYŁĄCZONE.
2. Umieścić miskę w taki sposób, aby otwory na wspornikach i miska były wyrównane, 

następnie zacisnąć klamry.
3. Umieścić ubijacz w misce i zablokować go w miejscu ponad szpilą osi**.
4. Przy pomocy uchwytu podnoszącego miskę*** podnieść ją do pozycji miksowania. 

Sprawdzić, że miska nie dotyka ubijacza, co może zniszczyć urządzenie.
 (Może to sprawić, że skrawki metalu fizycznie zanieczyszczą jedzenie.)
5. Włożyć do miski jedzenie, które będzie miksowane.

(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

MIKSER DO JEDZENIA (ciąg dalszy)

6. WŁĄCZYĆ wyjście elektryczne i zasilanie maszyny.
7. Najpierw nastawić na NAJNIŻSZĄ prędkość miksowania.
8. WYŁĄCZYĆ maszynę kiedy dodaje się więcej składników lub zmienia biegi na szybszą 

prędkość miksowania.
9. Kiedy jedzenie jest zmiksowane, WYŁĄCZYĆ maszynę.
10. WYŁĄCZYĆ bezpiecznik, przełącznik na ścianie lub wyłączyć maszynę z kontaktu 

elektrycznego.
11. Obniżyć miskę przy pomocy uchwytu podnoszącego.
12. Wyjąć ubijacz i odblokować miskę.
13. Przełożyć jedzenie do czystego i zdezynfekowanego pojemnika.

Wskazówki do bezpiecznego mycia
1. Wymyć i zdezynfekować ubijacz i miskę.

• Opłukać i wymyć ubijacz i miskę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem.
• Dobrze wypłukać w gorącej wodzie.
• Zdyzenfekować.
• Pozwolić aby wyschły.

2. Wymyć mikser.
• Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
• Wyciągnij przewód maszyny z kontaktu elektrycznego.
• Zamoczyć czystą szmaktę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem i wykręcić 

nadmierną wodę.
• Wymyć i zdezynfekować maszynę.
• Pozwolić, aby dokładnie wyschła.

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: MIKSER DO JEDZENIA

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i 
mycia miksera.

1. Jaki jest pierwszy krok przy używaniu miksera?
a. Umieścić jedzenie w misce.
b.  Umieścić trzepaczkę na osi.
c.  Włączyć maszynę.
d.  Sprawdzić czy wszystkie dojścia prądu do maszyny są wyłączone.

2. Zakładając miskę należy upewnić się, że
a. W misce jest jedzenie.
b.  Trzepaczka dotyka miski.
c.  Miska jest wyrównana i przmocowana w miejscu.
d.  Wszystkie powyższe.

3. Przy używaniu miksera należy zacząć pracę
a. Na obrotach określonych w instrukcjach przepisu.
b. Na średnich obrotach.
c.  Na najniższych obrotach.
d.  Na najwyższych obrotach.

4. Aby wymyć i zdezynfekować mikser, należy upewnić się, że maszyna jest WYŁĄCZONA, a następnie
a.  Wymyć i zdezynfekować miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem.
b.  Wymyć miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem, wpłukać i zdezynfekować. Wytrzeć 

maszynę czystą szmatą zamoczoną w gorącej wodzie z detergentem, wypłukać i zdezynfekować.
c.  Wymyć miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem, wpłukać i zdezynfekować. Wytrzeć 

maszynę mokrą szmatą.
d.  Żadne z powyższych.


