
Урок №. Безпека праці при обслуговуванні та ремонті побутових приладів. 

Безпека праці при обслуговуванні та ремонті побутових приладів. 

1. При технічному обслуговуванні і ремонті побутових приладів користуються 

інструментами з ізольованими ручками. 

2. Під час виконання робіт бути особливо пильним. Не відволікатися на 

сторонні справи та розмови, не заважати іншим. 

3. Встановлювати побутовий прилад, що ремонтується, на робочий стіл так, 

щоб порушення центра тяжіння не призвело до його падіння. 

4. До  перевірки  і ремонту  побутового прилада  необхідно  пересвідчитись 

у відповідності номіналів запобіжників напрузі живлючої мережі та номінального 

струму запобіжника, у відсутності замикання у шнурі живлення та його вилці. 

5. Після зняття кришки корпуса слід користуватися перехідним шнуром живлення, 

обладнаним колодкою із запобіжниками. 

6. Очистити від пилу електроелементи побутових приладів. 

7. Ремонтувати і перевіряти побутовий прилад під напругою лише в тих випадках, 

коли інакше виконати роботу неможливо (настройка, регулювання, вибір 

режимів, знаходження несправних контактів в монтажі тощо). При цьому 

необхідно бути особливо уважним, щоб уникнути дотику до струмопровідних 

частин апарата. 

8. Працювати слід однією рукою. 

Забороняється: 

1. Вмикати прилади в розетку за допомогою оголених проводів, без вилок. 

2. Проводити ремонт ввімкненого в електромережу побутового приладу в 

безпосередній близькості від заземлених конструкцій, і батарей опалення, 

водопровідних труб, що мають заземлені відкриті екрани, надійно захищаються 

діелектричними щитами або решітками. 

3. Залишати без нагляду ввімкнені побутові прилади, вимірювальний прилад, 

електроінструмент, а також залишати після закінчення роботи побутові прилади 

без корпуса. 

4. Здійснювати заміну вузлів і деталей, пайку монтажу, «продзвонку» проводів та 

інші операції, що виконуються двома руками, в побутових приладах без 

попереднього відключення їх від електромережі і зняття залишкових зарядів. 

5. Вмикати побутові прилади, апаратуру в мережу при штучно замкнутих 

запобіжниках, а також вмикати його шляхом безпосереднього з'єднання чи при 

обриві проводів. 



6. Вмикати та вимикати обладнання, робота на якому не доручалась; за винятком 

аварійної ситуації. 

7. Торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі та 

монтажної схеми приладу ввімкненого в електромережу. 

8. Працювати неізольованим та несправним інструментом. 

9. Вмикати в електромережу побутові прилади, вимірювальні прилади, проводи 

живлення яких мають пошкоджені ізоляцію та електровилки. 

10. Використовувати саморобні подовжувачі. 

11. Вмикати побутові прилади в розетки, які не мають захисних направляючих 

контактів вилок. 

12. Працювати електровимірювальними приладами, корпуси яких надійно не 

заземлені. 

13. Користуватися пошкодженими розетками, відгалужувачами, з'єднувальними 

коробками, вимикачами та іншою електромережею. 

14. Користуватись саморобними некаліброваними електрозапобіжниками. 

15. Класти на щит електрообладнання, інструменти, одяг, пакунки. 

16. Мати на одному робочому столі два ввімкнених в мережу побутових прилади зі 

знятими кришками. 

 


