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1. LINTSAEGA TÖÖTAMISEL ESINEVAD OHUD 

 

Töötamisel valitsevad ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad: 

- elektrišokk, kontaktist vooluga; 

- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt või lenduvatelt 

materjali osadelt; 

- lõikehaavad; 

- põletushaavad. 

 

2. ÜLDNÕUDED 
 

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

Töötaja peab olema tutvunud lintsae kasutusjuhendiga või läbinud seadme käsitsemist 

tutvustava väljaõppe. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 

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

2.3. Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud. 

2.4. Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, 

detailid jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus. 

2.5. Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada 

töötaja silmi. 

2.6. Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud 

ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava õhuvahetuse ja 

kahjulike ainete eemaldamise töötsoonist. 

2.7. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate 

elektriohutuseeskirjadega.  

2.8. Lintsaega töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust ja kasutama 

isikukaitsevahendeid.  

2.9. Keelatud on eemaldada mehaanilisi või elektrilisi kaitseelemente. 

2.10. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi. 

2.11. Töökoht peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega. 

 

3. ENNE TÖÖD 

 

3.1. Enne töötamise algust tuleb lintsaag hoolikalt üle vaadata ja teda üksikasjalikult 

kontrollida (saelindil ei tohi olla mõrasid ega ka muid kahjustusi. Kahjustustega lint 

tuleb koheselt välja vahetada). 

3.2. Igasugusel, isegi lühiajalisel töövaheajal tuleb seade välja lülitada. 

3.3. Panna selga ettenähtud tööriietus. Mitte kanda liiga avaraid riideid või ehteid. Need 

võivad jääda kinni liikuvatesse osadesse. Pikad juuksed kinnitada. 
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3.4. Kasutage kaitseprille. Tolmu tekitava töö korral kasutage samuti tolmumaski. 

Kasutage nõuetekohaseid kuulmiskaitsevahendeid (kui müratase ületab 85 dB (A) ja 

kuulmiskaitsevahendite kasutamine on kohustuslik).  

 

4. TÖÖ AJAL 

 

4.1.Lintsaagi ei tohi kasutada töödeks, milleks ta ei ole ette nähtud. 

4.2.Töödeldava materjali hoidmine saeraamil või piiretel on keelatud.  

4.3.Töö alguses tuleb lintsaag tühikäigul sisse lülitada ning alustada saagimist, kui saelint  

on saavutanud maksimaalse kiirusega. 

4.4.On keelatud töötada, kui rõivaste nööbid pole kinni, paelad ripuvad jne. 

4.5.Töötades ei tohi lubada elektrimootori ja saelindi ülekoormust ega kuumenemist. 

4.6.Detaili lõpuosa lükkamisel tuleb kasutada lükkamiskahvlit. 

4.7.Materjali kokkusurumiseks enne saagimist tuleb kasutada spetsiaalset abivahendit 

(surumislabidat). 

4.8.Saelinti ei tohi seisata, surudes vastu linti puutüki vm. esemega. 

4.9.Töövaheajal ning elektrivoolu katkemisel tuleb kõigepealt välja lülitada elektrimootor. 

4.10. Puhastada ja pühkida tohib ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja saeketas 

seiskunud. Kindlasti ei tohi kätt või muud kehaosa panna töötava saelindi  

tööpiirkonda.  

4.11. Viskuvat, mõranenud ning murdunud hammastega saelinti kasutada ei tohi. 

4.12. Enne kui alustad tööriista seadistamist või kontrollimist, veendu, et see oleks välja 

lülitatud ja toitevõrgust lahtiühendatud. 

4.13. Enne seadme toitevõrku ühendamist kontrollige, et päästiklüliti toimiks õigesti ja 

pöörduks vabastamisel tagasi väljalülitatud asendisse Kasutage üksnes seadme 

kasutusjuhendis esitatud mõõtudega saelinte. 

4.14. Ära kasuta õli saagimisel määrdena. Kasuta ainult saelindimääret (saagimisvaha). 

4.15. Hoia käed liikuvatest osadest eemal. 

4.16. Ära jäta töötavat seadet järelevalveta. 

4.17. Ära puuduta saelinti ega töödeldavat kohta töö ajal ega vahetult pärast seda. Need 

võivad olla väga kuumad ja tekitada põletusi. 

4.18. Enne kui alustad tööriista juures ükskõik milliseid töid, veenduge, et see oleks välja 

lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud. 

4.19. Õline saelint võib kergesti ootamatult maha tulla. Pühi saelindilt enne paigaldamist 

üleliigne õli lapiga ära. 

4.20. Ole saelindi käsitsemisel ettevaatlik, et sa ei vigastaks end teravate saehammastega. 

4.21. Lindi õiget jooksu proovides väldi saelinti puudutamast mis tahes kehaosaga. 

4.22. 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“.  
 

5. PÄRAST TÖÖD 

 

5.1. Korrastada töökoht. Töövahendid ja -seadmed panna neile ettenähtud kohtadesse. 

5.2. Lülitada välja kõik elektritarbijad, valgustus jne. 

5.3. Tööriided ja isikukaitsevahendid jätta selleks ettenähtud kohtadesse (kappi). 

 


