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Мислете за охраната на труда
Начин на работа:
Безопасност преди всичко
Наред с цялото удоволствие от работата при „Направи си сам“ – работата на домашните майстори
носи и своите рискове. Добре е, че можем да ги сведем до минимум.
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Пазете очите и ръцете: При работата на домашния майстор се образуват прах и пръски,
летят трески и стружки – затова пазете очите си. В повечето случаи са достатъчни и
стандартни защитни очила.
При дейности като рязане с трион, шлифоване или къртене не трябва да се подценява
опасността от възможни наранявания на ръцете от трески или стружки. Цялостна
защита предлагат само специални работни ръкавици. При ръчни циркуляри, лентови
шлифовъчни машини и бормашини не трябва да носите ръкавици – те биха могли да се
оплетат във въртящите се инструменти.
Не забравяйте защитата за дихателните пътища: При пробиване, рязане с трион,
шлифоване, рендосване или фрезоване трябва да защитите своите дихателни пътища
с маска за еднократна употреба – още по-добре с маска срещу фин прах. При работа с
изолационна вата и звуко- и топлоизолация или бои и лакове, съдържащи разтворител,
най-добрата защита Ви осигуряват маски с филтри от активен въглен.
Избягвайте шумови натоварвания: Не подценявайте натоварванията за Вашите уши при
пробиване, рязане с трион, шлифоване и т.н. За единични случаи са достатъчни тапи за
уши. Когато работите често с електроинструменти с интензивен шум, препоръчителни са
антифони.
Обърнете внимание на подходящото облекло: То трябва да бъде удобно, плътно
прилепнало към тялото Ви и незапалимо. Часовници и накити са опасни и трябва да се
свалят.
За личната безопасност вържете косите си, ако са дълги, за да не попаднат и да не се
оплетат в движещите се машини.

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща
внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете
всички предпазни мерки за Вашата безопасност.

