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INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE
DYFRAKT OMETRU RENT GENOWSKIEGO .,EMPYREAN"

I. Przed przy§tąpieniem do pracy:
1. Dyfraktometr rentgenowski może obsługiwać pracownik, który:

- zostń przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia,
- przestudiował instrukcję obsługi urządzenia,
- zapoznał się zzasadamibezpieczeństwa przy obsłudze urządzenia,

2, Należy sprawdzió, czy urządzęnie nie jest uszkodzone. W przypadku widocznego
uszkodzenia lub innej wady , na\eży niezńocznię zawiadomić przełożonego oruz

węzwać serwis producenta.
3. zapoznaó się zrodzajem powierzonej pracy i sposobem jej wykonania.

il. Crynności w czasie pracy:
1. Bezpieczne uruchomienieurządzenia na\eży wykonaó w sposób zgodny z

instrukcj ą ob słu gi i dokument acj ą techniczną.
Podczas pracy na|eży ściśle przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia.
Podczas pracy zabrania się:
zostawiać urządzeniebęz dozotv, używaó ognia oraz innych materiałów niz
dozwolone w instrukcj i eksploatacj i,

- dokonywać własnoręcznie napraw urządzenia,
- dopuszczeniado obsługi vrządzeniaosób bez przeszkolenia i znajomości instrŃcji

eksploatacji.
4. Podczas pracy z ciekłym azotemnależy używaó rękawic i okularów ochronnych"

5. W przypadku stwierd zęnia niewłaściwe go fuŃcj onowania vrządzenia na|eży

natychmiastprzetwać pracę i zawiadomió o tym fakcie bezpoŚredniego
przełożone go oruz zab ezpieczy ó urządzenie przed dalszą obsługą p oprzez
wyłączenie z sieci zasilĄącej i umieszczenie napisu,,(Jszkodzone""

ilI. Czynności po zakończonej pracy.
1" Przełączyć urządzenie w tryb spoczynku lub wyłączyć w sposób zgodny z instrukcją

obsługi.
2. Zdjąć z uchwytu próbki badaną próbkę.
3. Po zakończeniu badń w komorze temperaturowej ustawió na kontrolerze temperatury

warlość 250 C,
4. Upewnió się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeh,

W razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, niewymienionej w wyżej podanej instrukcji,
należy bezrwlocznie wyłącayć urządzenie wylącznikiem awaryjnym i rwrócić się do

bezpośredniego przelożonego lub pracownika wlaściwego serwisu o wytyczne do

dalszego, bezpiecznego uĘtkowania
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