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OHUTUSNÓUDED TRAADI-
JA PLEKITOODEL
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l. Jümeda traadi tükeldamiseks me-

tallisaega kinnita traat kruustangi-
de vahele!

2. Traadi tükeldamisel meisliga jülgi,
et eemaldatav osa kaugele ei len-
daks!

3. Suuremad plekiküürid kinnita ühe
haaraga kruustangide vahele!

4. Hoidu end vigastamast plekiküü-
ride tagumiste otstega!

5. Ára unusta, et lõigatud pleki ser-
vad on vága teravad!



OHUTUSNÖUDED JOOTMISEL
JA TERMILISEL TOOTLEMISEL
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6 I. Happelise räbusti valmistamisel

vala soolhapet väikeste annustena
vette, mitte kunagi vastupidi! Peale
töö löpetamist sule räbustipudel
klaaskorgiga!

2. Jooda selleks tööks ettenähtud ven-
tileeritaval töökohal! Kuumuta ja
hoia jootekolbi mittesüttival alusel!

3. Ära puutu kuuma jootekolbi!
4. Nahale sattunud happeline räbusti

eemalda seebivee vöi pesusoodaga!
5. Metalli termilisel töötlemisel kasuta

kaitseprille ja kindaid!
6. Kuumi detaile tösta ainult pihti-

dega! Metalli karastamisel hoidu
pritsmete eest!



OHUTUSNÖUDED
TERITAMISEL
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5 l. Luisuga teritamisel kinnita luisk tu-
gevasti töölauale!

2. Ära puuduta käega pöörlevat smir-
gelköia! Ära hoia kätt teritatava
instrumendi tera ees!

3. Sea tugiraud käiale vöimalikult lä-
hedale!

4. Kasuta tingimata kaitseekraani vöi
-prille!

5. Åra terita löikeriistu käia külgpin-
nal!



OHUTUSNÓUDED METALLI
SAAGIMISEL JA VIILIMISEL
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l. Vali paraja kõrgusega kruustangid!
2. Kinnita saetav või viilitav material

tugevasti kruustangide vahele!
3. Kasuta ainult kdepidemega saage

ja viile!
4. Viili káepide kinnita lóógiga vastu

tóõlauda, hoides kàega viilist!
5. Hoidu kàte vigastamisest vastu too-

riku teravaid servi!



OHUTUSNÔUDED
PUURIMISEL
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STOPPNUPP
ON PUNANE!
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l. Puurimisel kasuta tingimata pea-
katet!

2. Ara pidurda puuri, padrunit vôi
teisi puurpingi liikuvaid osi kàega!

3. Puurimisel kasuta vëikeste detaili-
de kinnihoidmiseks kàsi- vôi masin-
kruustange ehk vastavaid rakiseid!

4. Kinnita puur padrunisse tugevasti
vôtme abil!

5. Lülita puurpink peale tòò lôppu ko-
he vàlja!



TOOOHUTUS SÓLTUB
SISEKORRA- JA HÜGIEENI-

NÓUETE TÃITMISEST!
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I. Enne tõôle asumist kontrolli oma

tõõrõivaste korrasolekut!
2. Kdivita seadmeid ja masinaid ai-

nult õpetaja loal!
3. Tôõlaudade ja t6õpinkide puhasta-

miseks kasuta küsiharja ja kühvlit!
4. Párast tõó lõppu puhasta rõivad

harjaga!
5. Pese küed!
6. Vahetunnil tuuluta tóõkoda!



OHUTUSNÔUDED PUIDU
TREIMISEL
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l. T6òtle kandiline toorik enne {rei-
pinki asetamist vôimalikult ümmar-

5 guseks!
2. Sea tugiraud toorikule hàsti làhe-

dale, kinnita see tugevasti ja kont-
rolli enne Pingi kàivitamist tooriku
pòòrlemisvabadust kàega! Lihvi-
mise ajaks vota tugiraud ara!

3. Môôda ja margi ainult seisvat too-
rikut! Âra pidurda treipinki ega
toorikut kàega!

vffr 4. Tôôta ainult korras treipeitlitega!
5. Kasuta kaitseekraani vôi kaitse-

prille!



OHUTUSNÖUDED METALLI
TREIMISEL
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I. Kinnita detail tugevasti padrunisse!
Toeta pikemaid detaile tagumise
tsenterpukiga!

2. Ära unusta padrunivötit vötme-
avasse!

3. Sea treitera löikeserv pöörlemis-
telje körgusele! Tera alla ära aseta
üle kahe reguleerimisliistaku!

4. Kasuta kaitseprille! Ära eemalda
treilaaste käega, vaid kasuta selleks
laastukonksu!

5. Mööda ainult seisvat detaili! Ära
pidurda detaili ega padrunit käega!
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OHUTUSNÖUDED PUIDU
KÄSITSITOOTLEMISEL
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I. Vesta noaga endast eemale! Ära
toeta toorikut vestmise suunas vas-

6 tu keha!
2. Eriti ettevaatlik ole tööriistade teri-

tamisel!
3. Saagimist alustades suuna saelehte

vastava klotsikesega!
4. Peiteldamisel kinnita toorik tuge-

vasti töölauale!
5. Höövli reguleerimisel ära aseta sör-

mi löiketera alla!
6. Ära löika peitliga kehaosade suu-

nas vöi toorikut käes hoides!



OHUTUSNÖUDED PUIDUTOO-
MASINATEL TOOTAMISEL

I. Kontrolli, kas kaitseseadmed on
oma kohal ja korras! Ära tööta kait-
seseadmeteta masinail!

2. Käivita masin ainult öpetaja loal!
3. Kasuta Iükkelauda vöi Iükkeklotsi!
4. Ära aseta kätt pöörleva noavölli

vöi saeketta kohale! Üle töötava
it sae ega höövelmasina ei tohi ula-

tada mitte mingeid esemeid!
5. Ära seisa saetava vöi höövelda-

tava detaili taga, vaid sellest veidi
körval! Tagasilöögioht!




