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UYGULAMA

1. Makinenin bütün ayarlamaları, makine çalışmıyorken yapılmalıdır.
2. Makineyi kapattıktan sonra, testerenin çabuk durması için testere yanlarına parça

dayanmamalı, testerenin durması beklenmelidir.
3. Testereler yapılacak işe uygun seçilmelidir.
4. Dişi kırılmış ve körelmiş testerelerle çalışılmamalıdır.
5. Testerenin  yüksekliği,  kesilecek  parçanın  yüksekliğinden  birkaç  milimetre  fazla

olacak şekilde ayarlanmalıdır.
6. Makineyi  çalıştırdıktan  sonra,  testere  normal  hızını  almadan  kesme  işlemine

başlanmamalıdır.
7. Kesilecek  iş  parçasının,  bir  yüzü  ve  cumbası  önceden rendelenmiş (düzeltilmiş)

olmalıdır.
8. Eğri,  düşer  budaklı,  peşli,  üzerinde  çivi,  taş  vb.  bulunan  parçalar  makineye

verilmemelidir.
9. Makinede  çalışırken,  geri  tepmelerden  ve  parça  fırlamalarından  korunmak  için

testerenin tam önünde değil, yan tarafında durulmalıdır.
10. İş parçası, geniş tablalar hariç, kesinlikle serbest elle makineye verilmemeli; daimi

bir sipere dayanarak kesim yapılmalıdır.
11. Kesilmekte  olan  parça  kesinlikle  geri  çekilmemelidir.  Parçanın  geri  çekilmesi

gerekiyorsa önce makine kapatılmalıdır.
12. Çalışma  sırasında  tabla  üzerinde  artık  parça  birikmesine  fırsat  verilmemelidir.

Biriken artık parçalar elle değil, ağaç çubukla itilerek düşürülmelidir.
13. Dönmekte olan testerenin üzerinden el ve iş parçası kesinlikle geçirilmemelidir.
14. Ellerimiz,  dönmekte  olan  testerenin  ön  ve  arkasına  10  cm’den  fazla

yaklaştırılmamalıdır.
15. Kısa ve dar parçalar kesilirken daima itme çubuğu kullanılmalıdır.
16. İnce  ve  uzun  parçalar  kesilirken titreme ve  bükülme olmaması  için  baskı  tarağı

kullanılmalıdır.
17. Boy kesme işlemleri,  kızaklı  gönye siperi  veya arabalı  tablada yapılmalı,  makine

siperinde boy kesimi yapılmamalıdır.
18. Uzun parçalar kesilirken yardım alınıyorsa kontrol kesim yapan kişide olmalıdır.

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