
 

 

 

 

 

 

        

      Před zasunutím vidlice elektrického přívodu: 
 

 Zkontrolujte neporušenost izolace elektrického přívodu a vidlice, zda je vidlice i její 
obal zcela suchý. 

 Zkontrolujte neporušenost nástroje a jeho řádné, pevné upnutí dle návodu výrobce. 
 Zkontrolujte, zda se v prostoru nevyskytují výbušné páry, plyny nebo prach. 
 Nasaďte si ochranné brýle nebo štít. Použijte ochranu sluchu, rukavice, respirátor, 
pokud jsou pro prováděnou práci předepsány. 

 Elektrický přívod veďte tak, aby o něj nikdo nezakopnul. Nikdy jej neveďte přes 
rameno. 

 
Při práci s nářadím: 

 
 Přesvědčte se, zda za vámi, nebo v blízkosti, nestojí jiné osoby, nechráněné proti 
zranění odletujícím materiálem při použití nářadí. 

 U nářadí s točivým nástrojem přitlačujte nástroj k obráběnému materiálu zvolna, 
aby nedošlo k jeho vymrštění nebo zaseknutí. 

 Při vrtání, probíjení zdí, musí být nejprve spolehlivě zjištěno, zda v místě nejsou 
vedeny přívody elektrické energie. 

 
Další bezpečnostní pokyny: 

 
 Práce, při kterých vzniká velké množství uvolněné tepelné energie nebo jiskry 
o vysoké energii (např. s rozbrušovací pilou) a v blízkosti se nachází hořlavé látky, 
podléhají zvláštním bezpečnostním opatřením (odstranění, zakrytí hořlavých látek, 
písemné povolení apod.). 

 Ochranné prvky, kryty apod. nesmí být vyřazovány z provozu. 
 Převážet a přenášet ostré a špičaté nářadí se smí jen v ochranných pouzdrech 
nebo obalech. 

 Práce, při kterých mohou být ohroženi ostatní pracovníci odletujícími úlomky 
nebo jiskrami, mohou být prováděny jen za vhodných bezpečnostních opatření 
(např. instalovat ochranné zástěny, umístit výstražné tabulky). 

 Tam, kde je nebezpečí vznícení plynu, par nebo výbušného prachu, je zakázáno 
pracovat s nářadím, které nesplňuje podmínky použití (nářadí musí být 
v nevýbušném provedení). 

 Pravidelně odstraňujte nečistoty, úlomky materiálu z vnějších částí nářadí 
(při vytažené vidlici elektrického přívodu). 

 Respektujte návod výrobce příslušného nářadí. 
 

ZDRAVÍ OHROŽUJÍCÍ RIZIKA 
 

popálení úletem broušeného materiálu nebo broušeným materiálem   pád obrobku  
úlet mechanických částic   zachycení rotujícími částmi      elektrický proud 
vymrštění, zaklínění materiálu        prach, částice, škodliviny v dýchací zóně 

 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu 

RUČNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 


