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UYGULAMA 1. Bütün  uyarıları  ve  talimat  hükümlerini  okuyun.  Açıklanan  uyarılara  ve  talimat
hükümlerine  uyulmadığı  takdirde  elektrik  çarpmalarına,  yangınlara  ve/veya  ağır
yaralanmalara neden olunabilir. 

2. Daima  kişisel  koruyucu  donanım  ve  bir  koruyucu  gözlük  kullanın.  Elektrikli  el
Matkabının  türü  ve  kullanımına  uygun  olarak;  toz  maskesi,  kaymayan  iş
ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı
yaralanma tehlikesini azalttır. 

3. Aşırı sıcaklık farkı elektrik ileten parçalar üzerinde su damlacıklarının oluşmasına yol
açar.  Matkabı  çalıştırmadan  önce  Matkabın  çalışacak  yerdeki  oda  sıcaklığına
gelmesini bekleyin. 

4. Bu talimatla ilgili eğitimi almamış kişilere matkap kullandırmayın. Deneyimsiz kişiler
tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir. 

5. Matkabı  kullanmadığınızda,  mola  verdiğinizde,  ayar  çalışmalarında,  aksesuar
değiştirmede ve bakım çalışmalarında daima kablo fişini prizden çıkarın. 

6. Çalıştığınız  yeri  temiz tutun ve  iyi  aydınlatın.  Çalıştığınız  yer  düzensiz  ise  ve  iyi
aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir. 

7. Yakınında  patlayıcı  maddeler,  yanıcı  sıvı,  gaz  veya  tozların  bulunduğu  yerlerde
elektrikli  el  matkabı  ile  çalışmayın.  Elektrikli  el  aletleri,  toz  veya  buharların
tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar. 

8. Elektrikli  el  matkabı  ile  çalışırken  başkalarını  uzakta  tutun.  Dikkatiniz  dağılacak
olursa matkabın kontrolünü kaybedebilirsiniz. 

9. Elektrikli el matkabının bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu  topraklanmış  elektrikli  el  aletleri  ile  birlikte  adaptör  fiş  kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır. 

10. Borular,  kalorifer  petekleri,  ısıtıcılar  ve  buzdolapları  gibi  topraklanmış  yüzeylerle
bedensel temasa gelmekten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik
çarpma tehlikesi ortaya çıkar. 

11. Matkabı  yağmur  altında  veya  nemli  ortamlarda  bırakmayın.  Suyun  elektrikli  el
Matkabı içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır. 

12. Elektrikli  el matkabını kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın
veya  kablodan  çekerek  fişi  çıkarmayın.  Kabloyu  ısıdan,  yağdan,  keskin  kenarlı
cisimlerden  veya  Matkabın  hareketli  parçalarından  uzak  tutun.  Hasarlı  veya
dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır. 

13. Elektrikli  el matkabının nemli  ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı
koruma  şalteri  kullanın.  Arıza  akımı  koruma  şalterinin  kullanımı  elektrik  çarpma
tehlikesini azaltır. 

14. Dikkatli  olun,  ne  yaptığınıza  dikkat  edin,  elektrikli  el  matkabı  ile  işinizi  makul  bir
tempo ve yöntemle yürütün. Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde  iseniz  elektrikli  el  Matkabını  kullanmayın.  Matkabı  kullanırken  bir  anki
dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir. 

15. Matkabı yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. 
16. Akım  ikmal  şebekesine  bağlamadan,  elinize  alıp  taşımadan  önce  elektrikli  el

matkabının kapalı olduğundan emin olun.
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17. Elektrikli  el  Matkabını  çalıştırmadan  önce  ayar  aletlerini  veya  anahtarları  aletten
çıkarın. 

18. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. 
19. Uygun  iş  elbiseleri  giyin.  Geniş  giysiler  giymeyin  ve  takı  takmayın.  Saçlarınızı,

giysileriniz ve eldivenlerinizi matkabın hareketli parçalarından uzak tutun. 
20. Matkabı aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın. 
21. Şalteri bozuk olan elektrikli el matkabını kullanmayın. 
22. Elektrikli  el matkabınızı  sadece yetkili  personele ve orijinal  yedek parça kullanma

koşulu ile onartın. 
23. Elektrikli el matkabı ile birlikte teslim edilen ek tutamağı kullanın. 
24. Elinizden bırakmadan önce elektrikli el matkabının tam olarak durmasını bekleyin. 
25. Uç değiştirme işlemi sırasında koruyucu eldiven kullanın. 
26. Kurşun  içeren  boyalar,  bazı  ahşap  türleri,  mineraller  ve  metaller  gibi  maddeler

işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu
tozları  solumak  alerjik  reaksiyonlara  ve/veya  kullanıcının  veya  onun  yakınındaki
kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir. 

27. Taban, merdiven ve iskele üzerinde çalışırken sağlam durmaya dikkat edin. 
28. Matkap üzerinde delik delmeye çalışmayın. Matkabın üzerine sert cisimle vurmayın.
29. Elektrik, su vb. tesisat olan duvarda önce tesisatın yerini belirleyin ve tesisata yakın

delik delmeyin. 

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum. 
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