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Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise
ohutusjuhend
Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lg 2 p 5 alusel.
1. Üldsätted
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

2.

Selle „Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhendiga“ (edaspidi
ohutusjuhendiga) tutvumine ja selle järgimine on kohustuslik kõigile Tallinna
Keskraamatukogu õmblustoa kasutajatele (edaspidi kasutajatele).
Kasutaja on kohustatud tundma ja järgima ohutusjuhendit ning ta peab olema
teadlik ohtudest, mis võivad ette tulla õmblusmasina ja overlokõmblusmasina
(edaspidi koos nimetatud elektriõmblusmasinad), triikraua jt töövahenditega
töötades.
Kasutaja tutvub ohutusjuhendiga enne praktiliste tööde alustamist.
Töö käigus tekkivatest probleemidest tuleb viivitamata teavitada raamatukoguhoidjat.
Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse õmblustoa kasutaja registreerimisvormil ja kasutaja kinnitab oma allkirjaga, et ta on ohutusjuhendiga tutvunud ja
kohustub seda järgima.

Töötamine elektriõmblusmasinatega
2.1

2.2

Enne tööd
2.1.1 Enne elektriõmblusmasinate kasutamist tutvuge selle masina
kasutusjuhendiga.
2.1.2 Korrastage rõivad, kinnitage rippuvad rõivaosad. Juuksed kinnitage korralikult või peitke peakatte alla.
2.1.3 Kõrvaldage töökohalt kõik tööks mittevajalikud esemed.
Töö ajal
2.2.1 Kasutage elektriõmblusmasinaid üksnes selle masina kasutusjuhendis
kirjeldatud eesmärkidel.
2.2.2 Kasutage ainult sellele masinale sobivaid ja kasutusjuhendis mainitud lisatarvikuid.
2.2.3 Ühendage juhtmed esmalt elektriõmblusmasinate külge ja alles seejärel
vooluvõrku.
2.2.4 Käivitage elektriõmblusmasinad alles siis, kui riie on presstalla all. Muidu
rikute presstalda ja hammastikku.
2.2.5 Õmblemise kiirust saab reguleerida jalgpedaaliga. Ärge kunagi asetage
mingeid muid esemeid jalgpedaalile, sest masin võib ootamatult käivituda.
2.2.6 Ärge kruttige nuppe ja regulaatoreid, kui te ei tea nende otstarvet.
2.2.7 Õmblemise ajal jälgige pidevalt õmbluspiirkonda ja hoidke sõrmed eemal
kõikidest liikuvatest masinaosadest nagu nõel, niiditõstekang, overlokõmblusmasina nuga ja hooratas. Eriti tähelepanelik tuleb olla
õmblusmasina nõela ja overlokõmblusmasina noa läheduses.
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2.3

2.2.8 Hoidke kangast kahe käega mõlemalt poolt nõela, vältimaks nii sõrmede
sattumist nõela alla.
2.2.9 Kasutage alati vaid sobivat nõelaplaati. Vale plaadi kasutamine võib
põhjustada nõela murdumise.
2.2.10 Ärge kasutage kõveraid nõelu.
2.2.11 Õmblemise ajal ärge tõmmake ega lükake kangast edasi. See võib
painutada nõela ja põhjustada selle murdumise.
2.2.12 Ärge jätke sisselülitatud elektriõmblusmasinaid järelvalveta. Eemaldage
elektriõmblusmasinad vooluvõrgust kohe pärast töö lõpetamist.
2.2.13 Elektriõmblusmasinate töötamise ajal on keelatud:
1)avada ohutust tagavaid katteid;
2)kuhjata töölauale liigseid materjale;
3)kummarduda madalale masina kohale;
4)asetada kääre (või muid tööriistu) pöörlevate või liikuvate osade juurde;
5)vahetada niiti või nõela;
6)pidurdada käega hooratast.
2.2.14 Elektriõmblusmasinate mootor tuleb välja lülitada järgmistel juhtudel:
1)ajutisel lahkumisel töökohast;
2)elektrivoolu katkemisel;
3)masina rikke korral;
4)tuleohu tekkimisel;
5)masinaosade eemaldamisel või kinnitamisel;
6)masina puhastamisel.
Pärast tööd
2.3.1 Taastage elektriõmblusmasinate esialgsed seaded.
2.3.2 Asetage õmblusmasina presstalla alla riidelapp, laske presstald alla ja nõel
riidesse. Overlokõmblusmasinaga jätkake aeglaselt õmblemist, et
moodustuks umbes 12 cm pikkune niidikett.
2.3.3 Lülitage välja elektriõmblusmasinate mootor.
2.3.4 Eemaldage elektriõmblusmasinad vooluvõrgust.
2.3.5 Puhastage ja korrastage töökoht.

3.

Töötamine triikrauaga
3.1 Vältimaks põletusi, olge triikrauda kasutades alati ettevaatlik.
3.2 Kaitske triikrauda otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida
võimalikku elektrilööki.
3.3 Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage juhet üle
teravate servade.
3.4 Triikrauda tuleb hoida triikimislaual selleks ettenähtud alusel.
3.5 Veega täitmise või tühjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvõrgust. Ärge
täitke triikrauda otse kraanist, vaid kasutage kaasasolevat anumat.
3.6 Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni
pistikust endast.
3.7 Iga kord, kui lõpetate triikimise, tuleb triikraud kohe eemaldada vooluvõrgust.
Triikraud tuleb vooluvõrgust eemaldada ka juhul, kui on plaan vahepeal minna
õmblema vms ning seejärel minna triikrauda uuesti kasutama.
3.8 Kui olete töö lõpetanud, pange triikraua aururegulaator ja temperatuuriregulaator
vähimale võimalikule väärtusele. Asetage triikraud alati püstiasendisse.
4. Tunnistan kehtetuks direktori 13. jaanuari 2016. a käskkirja nr 1-2/2 „Õmblusmasina ja
triikraua kasutamise ohutusjuhend“.
Kaie Holm
direktor
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