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Elektriõmblusmasina kasutamise ohutusjuhend 

 

1. Üldnõuded 

 

1.1 Käesolevas juhendis on toodud ohutud töövõtteid Narva Keskraamatukogu 

elektriõmblusmasinate kasutajatele (edasi - kasutaja). 

1.2 Kasutajal on lubatud teha ainult sellist tööd, mis kuulub tema tööoskuste hulka.  

1.3 Kasutaja tutvub ohutusjuhendiga enne praktiliste tööde alustamist. 

1.4 Kasutaja on kohustatud tundma ja täiustama ohutuid töömeetodeid, täitma 

käesolevat juhendit ning olema teadlik ohtudest, mis on seotud õmblusmasinaga 

töötades. 

1.5 Töö käigus tekkitavate probleemidega tuleb kohe teavitada raamatukoguhoidjat. 

1.6 Ohutusjuhendiga tutvumist kasutaja kinnitab oma allkirjaga õmblusmasina 

kasutaja avalduses. 

 

2. Töötamise kord elektriõmblusmasinatega 

 

2.1 Enne tööd 

2.1.1 Enne elektriõmblusmasinaga õmblemist tutvuge selle masina 

kasutusjuhendiga.  

2.1.2 Korrastage rõivad, kinnitage rippuvad rõivaosad. Juuksed tuleb kinnitada 

korralikult või peita peakatte alla. 

2.1.3 Töökohalt peab kõrvaldama kõik tööks mittevajalikud esemed. 

2.2 Töö ajal 

2.2.1 Kasutage seda masinat ainult ettenähtud otstarbel, nagu on selle 

õmblusmasina juhendis kirjeldatud. Kasutage ainult tootja soovitatud osi, nagu on 

selle õmblusmasina juhendis kirjeldatud. 

2.2.2 Ühendage vajalikud juhtmed kõigepealt õmblusmasina külge ja alles 

seejärel vooluvõrku. 

2.2.3 Käivitage elektriõmblusmasinad alles siis, kui riie on presstalla all. Muidu 

rikute presstalda ja hammastikku.  

2.2.4 Õmblemise kiirust saab reguleerida jalgpedaaliga. Ärge kunagi asetage 

mingeid muid esemeid jalgpedaalile, sest masin võib ootamatult käivituda.  

2.2.5 Ärge kruttige nuppe ja regulaatoreid, kui te ei tea nende otstarvet.  

2.2.6 Õmblemise ajal jälgige pidevalt õmbluspiirkonda ja hoidke sõrmed eemal 

kõikidest liikuvatest masinaosadest nagu nõel, niiditõstekang, hooratas.  

2.2.7 Hoidke kangast kahe käega mõlemalt poolt nõela, vältimaks nii sõrmede 

sattumist nõela alla. 

2.2.8 Kasutage alati vaid sobivat nõelaplaati. Vale plaadi kasutamine võib 

põhjustada nõela murdumise. 

2.2.9 Ärge kasutage kõveraid nõelu. 

2.2.10 Õmblemise ajal ärge tõmmake ega lükake kangast edasi. See võib 

painutada nõela ja põhjustada selle murdumise. 

2.2.11 Ärge jätke sisselülitatud elektriõmblusmasinaid järelvalveta. Eemaldage 

elektriõmblusmasinad vooluvõrgust kohe pärast töö lõpetamist. 

2.2.12 Elektriõmblusmasinate töötamise ajal on keelatud:  

 avada ohutust tagavaid katteid; 

 kuhjata töölauale liigseid materjale; 

 kummarduda madalale masina kohale;  
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 asetada kääre (või muid tööriistu) pöörlevate või liikuvate osade juurde; 

 vahetada niiti või nõela;  

 pidurdada käega hooratast. 

2.2.13 Elektriõmblusmasinate mootor tuleb välja lülitada järgmistel juhtudel: 

 ajutisel lahkumisel töökohast; 

 elektrivoolu katkemisel; 

 masina rikke korral; 

 tuleohu tekkimisel; 

 masinaosade eemaldamisel või kinnitamisel; 

 masina puhastamisel.  

2.3 Pärast tööd  

2.3.1 Taastage elektriõmblusmasinate esialgsed seaded.  

2.3.2 Asetage õmblusmasina presstalla alla riidelapp, laske presstald alla ja nõel 

riidesse.  

2.3.3 Lülitage välja elektriõmblusmasinate mootor. 

2.3.4 Eemaldage elektriõmblusmasinad vooluvõrgust.  

2.3.5 Puhastage ja korrastage töökoht. 

 

 


