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• gépek
• cserélhető berendezések
• biztonsági berendezések
• teherfelvevő eszközök

• láncok kötelek és hevederek
• leszerelhető mechanikus 

erőátviteli szerkezetek
• részben kész gépek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az alábbiakban összefoglaltuk a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet alapján, hogy mi mindent
KELL tartalmaznia a gépek Használati utasításának.

Minden gépet el kell látni azon a tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven írott
használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.

A géphez tartozó használati utasításon fel kell tüntetni az „Eredeti használati utasítás” vagy az
„Eredeti használati utasítás fordítása” szavakat. Utóbbi esetben a fordításhoz az eredeti
használati utasítást is mellékelni kell.

Kivételesen a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által felhatalmazott szakszemélyzetnek
szánt karbantartási utasításokat egyetlen olyan közösségi nyelven is rendelkezésre lehet
bocsátani, amelyet ez a szakszemélyzet megért.

A használati utasítás meghatározza a gép rendeltetésszerű használatát, és figyelembe veszi az
észszerűen előrelátható rendellenes használatot is.

Ha a gépet nem szakképzett kezelő személyek fogják használni, a használati utasítás
megszövegezésénél és elrendezésénél figyelembe kell venni az ilyen kezelő személyektől
észszerűen elvárható iskolázottsági szintet és intelligenciaszintet.

A használati utasításnak lehetőség szerint legalább a következő információkat kell 
tartalmaznia:

1. a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe

2. a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve, kivéve a
sorozatszámot

3. az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmát
meghatározó dokumentum, amely a gép jellemzőit bemutatja, a sorozatszámot és az
aláírást nem szükségszerűen feltüntetve

4. a gép általános leírása

5. a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés
ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok

6. a kezelő személy által valószínűleg használt munkaállás(ok) leírása

7. a gép rendeltetésszerű használatának leírása

8. figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem szabad
használni, de amelyek a tapasztalatok szerint előfordulhatnak

9. összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy
szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet
felszerelik

10. a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és összeállítási utasítások

11. a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy
képzésére vonatkozó utasítások

12. információ az eleve biztonságos tervezés, a megtett műszaki védőintézkedések és a
kiegészítő biztonsági intézkedések ellenére fennmaradó kockázatokról

13. a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó
egyéni védőeszközt
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14. a géphez illeszthető szerszámok alapvető jellemzői;

15. azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek,
használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemen kívüli állapot, vizsgálat és
előrelátható meghibásodás közben;

16. a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, megadva a gép és
különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják;

17. a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendő eljárás, az
elakadás biztonságos megszüntetése érdekében;

18. a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a
betartandó megelőző karbantartási intézkedések;

19. a biztonságos beállítást és karbantartást lehetővé tevő utasítások, beleértve a
védőintézkedéseket, amelyeket e tevékenységek közben meg kell tenni;

20. azoknak a használandó tartalék alkatrészeknek a leírása, amelyek a kezelő személy
egészségére és biztonságára hatással vannak;

21. a következő, levegőben terjedő zajkibocsátásra vonatkozó információk:

• ha a zajkibocsátás meghaladja a 70 dB(A)-t, akkor a munkaállásokra
vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szint; ha ez a szint nem haladja meg a
70 dB(A)-t, ezt a tényt fel kell tüntetni

• ha a zajkibocsátás meghaladja a 63 Pa értéket (130 dB, 20 mPa-ra
vonatkoztatva) a C-súlyzószűrővel értékelt pillanatnyi hangnyomás szint, a
munkaállásoknál mért csúcsérték

• a gép által kibocsátott zajszint, ahol az egyenértékű A-hangnyomás szint a
munkaállásoknál meghaladja a 80 dB(A)-t

Ezek az adatok vagy a gépen ténylegesen mért adatok, vagy egy műszakilag a gyártandó
géppel összehasonlítható gépen történt mérés eredményeképpen kapott adatok.

Nagyon nagy méretű gép esetén az A-hangnyomás szint helyett lehetséges a gép körül
meghatározott pontokra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szinteket feltüntetni.

Ha nem alkalmazzák a harmonizált szabványokat, a gép szempontjából leginkább
megfelelő módon kell a zajszinteket mérni. Ha a hangszinteket feltüntetik, ezen értékek
bizonytalanságait meg kell adni. A gép mérés közbeni üzemi feltételeit és az alkalmazott
mérési módszert le kell írni.

Ha nem határozták meg, vagy nem lehet meghatározni a munkaállás(oka)t, úgy a
hangnyomás szinteket a gép felületétől 1 méterre és a padlótól vagy a hozzáférési
szinttől számított 1,60 méter magasságban kell mérni. A maximális hangnyomás
helyzetét és értékét fel kell tüntetni.

Ha a hangnyomás szintek vagy a hangerő szintek mérésére külön irányelvek határozzák
meg a követelményeket, úgy a jelen rendelkezések helyett a vonatkozó irányelveket kell
alkalmazni.

22. a kezelő személyt és a veszélyeknek kitett személyt érintő sugárzás-kibocsátásra
vonatkozó információ, ha a gép kibocsáthat olyan nem-ionizáló sugárzást, amely az
embereket károsíthatja, különösen azokat, akiknek aktív vagy inaktív beültetett
orvostechnikai eszközeik vannak.

A gépet bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagok nem lehetnek ellentétesek az
egészségvédelmi és biztonsági utasításokkal. A gép teljesítményének jellemzőit bemutató
kereskedelmi tájékoztató anyagoknak a használati utasításban található kibocsátási adatokkal
azonos információkat kell tartalmazniuk.
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