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1.

SISSEJUHATUS

Käesoleva ohutusjuhendiga tutvumine ja selle nõuetest kinnipidamine on kohustuslik ,
tehnikul, maastikuehituse eriala kutseõpetajal ja nimetatud eriala õpilasel.
Kutseõpetajatele, tehnikule tutvustab ohutusjuhendit majandusjuhataja.
Õpilastele tutvustatakse ohutusjuhendit tehniku, aedniku või kutseõpetaja poolt enne
praktiliste tööde alustamist.
Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse ja allkirjastatakse vastavates žurnaalides (žurnaal
töötajatele ja žurnaal õpilastele).
Kutseõpetajad jälgivad ja vastutavad, et ka õpilased järgiksid käesolevat ohutusjuhendit.
Kutseõpetajad
jälgivad oma praktilistes töödes kasutatavate tööriistade ja
isikukaitsevahendite olemasolu ja korrashoidu. Kui esineb tööriistade vigastusi, rikkeid või
probleeme isikukaitsevahenditega, teatakse sellest majandusjuhatajale.
2.

TRIMMERIGA, VÕSALÕIKAJAGA TÖÖTAMISEL ESINEVAD OHUD

Töötamisel valitsevad ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad:
-

õnnetusjuhtmeid võivad põhjustada mitmesugused kukkuvad oksad;
vigastuse oht purunenud lõikekettast või lendavatest osakestest;
töövahendi liikuvad osad;
silmavigastuste oht (oksad, lenduvad osakesed jm.)

Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi:
- trimmeriga töötamine on füüsilist pingutust nõudev, mis võib põhjustada traumasid,
valusid seljas ja kätes ning muid ülekoormushaigusi.
- vibratsioonist tingitud vibratsioontõbi;
- mürast tingitud vaegkuulmine.

3.

ÜLDNÕUDED

3.1.

3.5.

Trimmeriga lubatakse töötada vähemalt 18-aastaseid isikuid, kes on saanud erialase
väljaõppe ja selleks on teada ohutud töövõtted.
Trimmerit tohib kasutada ainult valmistajatehase juhendis näidatud tööde tegemiseks.
Töötamisel trimmeriga tuleb kasutada iskukaitsevahendeid – prillid või näomask,
kõrvaklapid , kaitsekiivrit (kui on langevate esemete oht), turvakummikud (kui
kasutatakse võsalõikeketast)
Plahvatusohtlikes tingimustes ja keemiliselt aktiivses keskkonnas, mille toime
kahjustab metalli või isolatsiooni, on masinate kasutamine eluohtlik ja seetõttu
keelatud
Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud.

4.

ENNE TÖÖ ALGUST

4.1.

Panna selga ettenähtud tööriietus (kinnitada lahtised rõivaosad, pikad juuksed
kinnitada korralikult, kinnitada korralikult nööbid). Trimmeriga töötamisel kandke
alati pikki pükse ja säärikuid. Kui trimmeril kasutatakse võsalõikeketast, siis peab
kasutama turvakummikuid
Üle vaadata töökoht, et töötada oleks mugav ja ohutu.
Silmavigastuste vältimiseks kasutada kindlasti kaitseprille või näokaitset.
Kõrvakahjustuse ärahoidmiseks on vaja kasutada kõrvaklappe .
Enne trimmeri
kasutamist kontrolli kaitseseadmete (lõikeseadme kaitsekate,
gaasihoovastiku sulgur, stopp-lüliti) ja kergeltpurunevate osade korrasolekut ning vea
ilmnedes lase tööriist remontida.
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5.
5.1.

TÖÖ AJAL

Trimmeri kütusega tankimisel peab jälgima, et :
◦ kütusena kasutataks alati õliga segatud kvaliteetset pliivaba bensiini.
◦ mitme trimmerdaja üheaegsel tankimisel ei tangitaks teisele trimmerdajale lähemal
kui 3 meetrit
◦ kunagi ei tohi tankida töötava mootoriga masinat. Seiska mootor ning lase sel
mõned minutid jahtuda.
◦ Kasutage ületäitumise kaitsega kütusenõud
◦ avage paagi kork ettevaatlikult, et võimalik surve paagis vähehaaval kaoks.
5.2. Trimmerit ei tohi käivitada, kui:
◦ kütust on sattunud seadmele
◦ kütust on sattunud Su kehale või riietele
◦ kütust lekib seadmest. Kontrolli korrapäraselt, et kütust ei leki kütusepaagi korgi
või vooliku vahelt.
5.3.Trimmeri käivitamiseks vii trimmer tankimiskohast eemale
5.4.Ettevaatust ! Kui õhuklapi regulaator on mootori käivitamisel õhuklapi-, või
stardigaasi asendis, hakkab lõikevarustus kohe pöörlema.
5.5.Trimmeriga töötaja on kohustatud jälgima, et inimesed ega loomad ei tuleks
trimmerdamise ajal lähemale kui 15 meetrit. Kui see juhtub, siis seiska mootor.
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6.

Ära kasuta trimmerit halva ilmaga, nagu näiteks: paks udu, tugev vihm, kõva tuul või
pakane
Ole eriti ettevaatlik kallakul töötades (libisemis -, kukkumisoht)
Lülita mootor välja, kui viid seadet ühest paigast teise.
Ära pane töötava mootoriga seadet maha, kui Sul pole head ülevaadet sellele.
Kui on tarvis lõikepead puhastada, siis selleks seiska alati mootor.
Trimmeril on vibratsioonisummutussüsteem, mis teeb lõikuri kasutamise mugavamaks
ja ohutumaks. Valesti keritud jõhvi või vale lõikeriista kasutamine tõstab
vibratsioonitaset.
Trimmeri summuti on töötamise ajal väga kuum, vastuminek võib tekitada
põletushaavu.
Pea meeles, et mootori heitgaasid :
◦ sisaldavad süsinikmonooksiidi, mis võib põhjustada süsinikmonooksiidimürgitust.
Seetõttu ära käivita masinat ega tööta sellega suletud ruumis.
◦ On kuumad ning võivad sisaldada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju.
Seetõttu ära käivita masinat kunagi ruumis ega tuleohtlike materjalide läheduses.

PÄRAST TÖÖD

Lülitada masin välja ja puhastada
Viia masin, kütusekanister, isikukaitsevahendid ja muud töös kasutatud asjad
hoiupaikka .
6.3. Töö käigus täheldatud puudustest informeerida töölõigu juhti.
6.1.
6.2.

7.

ERGONOOMIA

Tööd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
püstiasendis, näiteks mingit kindlat tüüpi töövahendi juhtimine.
Igasuguse seisva töö juures tuleks vältida painutatud selga.
Kui inimene kummardub ettepoole või ühele küljele, siis tema jala-, selja- ja ka õlalihased
pidevalt pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg
oleks kõveras olekus kangeks jäänud.
On võimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui töö kõrgus ei ole õigesti valitud.
Töökõrgus on väga tähtis tegur. Kui see on ebaõigesti valitud, siis keha väsib väga kiiresti.
Töökõrgus peab olema selline, et tööd saaks teha ilma selga painutamata ja õlgu õiges ja
pingutamata asendis hoides.
Tööd tuleks teha käte loomuliku asendi juures, nii lähedal kehale kui võimalik.
Töökohas peab olema võimalik ulatuda kõikjale ilma, selleks end üleliia venitadades või
painutades.

