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1. ÜLDNÕUDED 
 

1.1. Lihvkäiaga lubatakse töötada vähemalt 18-aastaseid, mitmesugustel kutsealadel või 

ametikohtadel töötavaid isikuid ,kes on saanud erialase väljaõppe ja selleks on teada ohutud 

töövõtted . 

1.2. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Enne 

seadmega tööle asumist tutvuda kindlasti tootja kasutusjuhendiga ja ettenähtud 

ohutusnõuetega. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 

1.3.  Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemist ei ole teile õpetatud. 

1.4. Ilma kutsealase ja töötervishoiu ning tööohutusalase väljaõppeta on töötajal iseseisvalt 

töötada keelatud. 

1.5. Kontrollida tööriistade olemasolu ja korrasolekut. 

1.6. Töötaja peab tundma seadme kasutuseeskirju, ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit ja 

ettevõtte töösisekorraeeskirju. 

1.7. Töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid: 

kaitseprillid ja kindad ning vajadusel kuulmiskaitsevahendid. 

1.8. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid 

töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda töölõigu juhataja poole selgituse 

saamiseks. 

1.9. Töökohale ja töötamise piirkonda kõrvalisi isikuid lubada ei tohi. 

1.10. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab 

töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust 

teatama töölõigu juhatajale. 

1.11. Töötamise koht peab olema küllaldaselt valgustatud. 

1.12. Kakslihvkäia tohib kasutada ainult seadme kasutusjuhendis toodud tööde teostamiseks. 

1.13. Alkoholi-, toksilise või narkootilises joobes töötamine ja töökohal alkoholi tarvitamine 

on keelatud. 

1.14. Töötaja peab kinni pidama sisekorra eeskirjadest. Suitsetada tohib ainult selleks 

eraldatud kohas.  

 

2. ENNE TÖÖ ALGUST 
 

2.1. Panna selga ettenähtud tööriietus (kinnitada lahtised rõivaosad, panna peakate, kinnitada 

korralikult nööbid). 

2.2. Üle vaadata töökoht, vabastada läbikäigud mittevajalikest esemetest. Kui põrand on libe 

(saastatud õli või muu libeda ainega), tuleb see ära puhastada. 

2.3. Veendu ettenähtud isikukaitsevahendite olemas- ja korrasolekus. 

2.4. Seadme tööks ettevalmistamisel täida täpselt tootja juhtnööre (tootja kasutusjuhend). 
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2.5. Tööpaigas peab olema korras pistikupesa elektrikäsimasina vooluvõrku lülitamiseks. 

Vajaduse korral kasutada koos masinaga ka isoleerivaid isikukaitsevahendeid (kindad, 

kummisaapad, kummimatt). 

2.6. Lihvketta kontrollimine. Lasta lihvkettal vabalt nööri küljes rippuda. Lüüa seda kergelt 

puidust esemega. Laitmatus korras lihvketas annab selgelt kõlava heli.  

Kliriseva heli korral on lihvketas kahjustatud. 

 

3. TÖÖ AJAL 
 

3.1. Lihvketast ei tohi taguda. 

3.2. Mitte kasutada kahjustatud lihvkettaid. 

3.3. Lihvketta ava ei tohi suuremaks puurida. 

3.4. Asetada seade tasasele alusele ja kinnitada kruvidega, kasutada seadet ainult kuivades 

ruumides. 

3.5. Töötamise ajal peab kaitsekate olema paigaldatud. 

3.6. Lihvketast võib kasutada, kuni ta on kulunud ülima kinnitusääriku läbimõõduni. 

3.7. Isoleerimata ja kindlate kaitsepiirete või tõketeta elektriseadmete voolujuhtivate osade 

läheduses töötada on keelatud, see on eluohtlik. 

3.8. Avastanud kas või kõige väiksema isolatsiooni läbilöögi tunnuse, mille puhul on masina 

kere puudutamisel tunda kerget torkimist, tuleb seade viivitamata välja lülitada ja olukorrast 

teatada töölõigu juhile. Tööd tohib jätkata alles pärast rikke kõrvaldamist. 

3.9. Lihvkäia tohib sisse lülitada vahetult enne tööalgust. 

3.10. Töö korral, mis annab eemalepaiskuvaid laaste, tolmu, kilde või sädemeid, tuleb 

kasutada kaitseprille. 

3.11. Tööriista tohib korrastada alles siis, kui masin on täielikult seiskunud ja pistik võrgust 

eemaldatud. 

3.12. Juhusliku seiskumise korral tuleb masina lüliti välja lülitada. 

3.13. Keelatud on ümber ehitada turvaseadmeid. Kõiki kaitseid tuleb kasutada tootja poolt 

ettenähtud juhiste järgi. Kontrolli regulaarselt, et kaitsed funktsioneeriksid korralikult. 

Ohutusseadmeid ei tohi mingil viisil ümber ehitada, eemaldada ega välja lülitada. 

Olemasolevad ohutusseadmed on välja toodud seadme kasutusjuhendis. 

3.14. Seadme juures ja küljes tohid kasutada ainult originaalvaruosi ja tootja poolt ettenähtud 

lisaseadmeid. 

3.15. Seadet remontida ja hooldada on lubatud ainult vastava erialaase ettevalmistuse saanud 

isikutel. Ära hakka ise teostama remondi-, reguleerimis- ja hooldustöid, milleks sul puudub 

väljaõpe. 

3.16. Masina pistik tuleb võrgust välja lülitada järgmistel juhtudel: 

- tööriista vahetamisel või seadistamisel; 

- masina viimisel ühest tööpaigast teise; 

- töövaheajal; 

- töö või vahetuse lõpetamisel. 

3.17. Kui töötamisel on oht juhuslikult vigastada süvistatud torustikke, tuleb enne töö algust 

torustike kraanid kinni keerata ja torustikud tühjendada. 

3.18. Vältimaks ohtlikke olukordi ja töövigastusi on keelatud: 
- jätta võrku lülitud masin järelvalveta; 

- anda masin üle teisele töötajale, kellel pole selleks kasutamise õigust; 

- töötada nõjaredelil; 

- rakendada juhtmetele või kaablitele tõmbepinget või riputada neile raskusi; 

- ületada masina passis lubatud vaheajata töörežiimi; 

- masina lahtivõtmine või remontimine eriloata. 
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3.19. Töö tuleb kohe katkestada, kui masinal esineb kas või üks järgmistest riketest: 

- pistikühenduse, kaabli või läbiviigutoru vigastus; 

- harjahoidiku katte vigastus; 

- lüliti korrapäratu töö; 

- harjade sädelemine, ringtuli kommutaatoril; 

- määrde väljatilkumine reduktorist või ventilatsiooni avade kaudu; 

- isolatsiooni põlemisele iseloomulik suits või lõhn; 

- mõrad keredetailides, käepidemetes, kaitsekatetes või nende purunemine; 

- tööriista purunemine. 

 

      Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb        

            seade nõuetekohaselt seisata.  

            Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal.  

            Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.  
 

4. PÄRAST TÖÖD 
 

4.1. Lülitada välja masin ja ühendada see lahti vooluvõrgust. 

4.2. Puhastada masin, korrastada tööpaik ja koristada ära tootmisjäägid. 

4.3. Töö käigus täheldatud puudustest informeerida töölõigu juhti. 


