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TEZGAH MATKAP/EL MATKABI KULLANIMINDA İSG TALİMATI 
 

1. Yağlama yağını kontrol et. Ana şalteri aç.  

2. Tezgah üzerindeki çalıştırma butonuna bas.  

3. Tezgahtaki dönme devrini kontrol et , uygun devri ayarla.  

4. Malzemeye ve deleceğin deliğe göre uygun matkap ucunun seç ve uygun biçimde kesme ağzını bile.  

5. İş parçasını markaladıktan sonra delme işlemine başla.  

6. Uygun ilerleme hızı ile delme işlemini yap.  

7. Büyük deliklerde kademeli olarak çapları büyüt.  

8. İşlem sonunda tezgahını butondan kapat ve tezgahını temizleyerek bir sonraki işleme hazırla. 

9. Alt tablanın hareketini sağlayan mekanizmaları yağla.  

10. Parça delerken fırlama ve sıçrama olmaması için iş parçası tablaya iyice tespit edilmeli ve sağlam olmalı. 

11. Büyük çaplı matkaplarla çalışırken baş ve vücut matkaptan uzak tutulmalıdır.  

12. Delme sırasında herhangi bir şey matkaba değdirilmemelidir. 

13. Tabla üzerindeki talaşlar elle temizlenmemelidir. 

14. Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve 

yüz siperi kullanılmalıdır.  

15. Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.   

16. İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personeli sarkık iş elbiseleri 

giymemelidir. 

17. İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personeli sarkık iş elbiseleri 

giymemelidir. 

18. Makine topraklamalarının yapılması gerekmektedir. 

19. Matkabı kullanmadığınızda, mola verdiğinizde, ayar çalışmalarında, aksesuar değiştirmede ve bakım 

çalışmalarında daima kablo fişini prizden çıkarın.  

20. Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde matkap ile çalışmayın. 

Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar. 

21. Matkabı yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın. Suyun elektrikli el Matkabı içine sızması 
elektrik çarpma tehlikesini artırır. 
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22. 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. 

23. Bir elektrikli el Matkabı ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma 

kablosu kullanın. 

24. Matkabı yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. elinize alıp taşımadan önce elektrikli el Matkabının kapalı 

olduğundan emin olun. 

25. Elektrikli el Matkabını çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın. Matkabın 

dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir. 

26. Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve 

eldivenlerinizi Matkabın hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar 

Matkabın hareketli parçaları tarafından tutulabilir. 

27. Matkabı aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın. 

28. Alette bir ayarlama işlemine başlamadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya Matkabı 

elinizden bırakırken fişi prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el Matkabının yanlışlıkla çalışmasını önler. 

29. Elektrikli el Matkabınızın bakımını özenle yapın. Elektrikli el Matkabınızın kusursuz olarak işlev görmesini 

engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp 

görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Matkabı 

kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü 

bakımından kaynaklanır. 

30. Elektrikli el Matkabınızı sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın. 

31. Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarına veya Matkabın kendi şebeke bağlantı kablosuna rastlama 

olasılığı bulunan işleri yaparken elektrikli el Matkabını izolasyonlu tutamağından tutun. Gerilim ileten 

kablolarla temas elektrikli el Matkabının metal parçalarını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve 

elektrik çarpmasına neden olabilir. 

32. Elinizden bırakmadan önce elektrikli el Matkabının tam olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç 

sıkışabilir ve elektrikli el Matkabının kontrolünü kaybedebilirsiniz. 
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