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Bölüm 4: Alet Çantası Yerleş�m�



t e a m c y m u r g h s . c o m

Alet çantası her zaman tem�z tutulmalı ve k�rlenmes�ne sebep olab�lecek
maddelerden korunmalıdır.
B�r alet sapı yağlandıysa çantaya koymadan önce tem�zlenmel�d�r.
Talaşlı b�r ortamda �ş yaparken alet çantası uygun b�r yere konulmalı ve talaşların
çantanın �ç�ne g�rmes� önlenmel�d�r.
Aletler kullanıldıktan sonra ortalık b�r yere değ�l, nereden alındıysa oraya
konulmalıdır.
Olası b�r yaralanmayı engellemek �ç�n hasar görmüş matkap uçları çanta �ç�ne
atılmamalıdır
Alet çantanız, aletler�n�z� muhafaza etmek �ç�n yeterl� büyüklükte olmalıdır.
Alet çantanız, cıvata ve v�da g�b� bağlantı elemanlarının karışmaması �ç�n yeterl�
sayıda küçük hazneye sah�p olmalıdır.
Alet çantanızı doğru ölçüde seçmel�s�n�z. Fazla büyük ve hantal seçersen�z
taşımakta zorlanırsınız.
Alet çantanızı ortalık b�r yerde bırakmadığınızdan em�n olunuz.
Alet çantanızı doğru şek�lde kapattığınızdan em�n olunuz.
S�vr� uçlu veya kesk�n el aletler� asla cepte taşınmamalı, her koşulda çantada
olmalıdır
Elektr�kl� el aletler� açıkken çantaya konulmamalıdır
Alet çantasında arızalı b�r alet taşınacak olursa üzer�nde mutlaka b�r uyarı yazısı
bulunmalıdır.
Alet çantasında malzemeler özgürce hareket edeb�lecek şek�lde bırakılmamalı,
bütün aletler �y� yataklanmış olmalıdır.
B�r alet almaya çalışan kullanıcının d�kkat� çanta üzer�nde olmalı, el�n� gel�ş� güzel
çanta �ç�ne daldırmamalıdır.
Kes�c� b�r alet konulacak olduğunda kılıfı �le beraber konulmalıdır.

Çek�ç                                                                                  
Yıldız ve Düz Tornav�da Takımı
Pense
Karga burun 
İng�l�z Anahtarı
Levye 

Alet Çantası Yerleş�m�
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Standart b�r takım çantasında alttak� ürünler bulunab�l�r ve bunlar k�ş�n�n
�ht�yaçlarına ve kullanım yer�ne göre değ�şeb�l�r;

 

Bant 
Yapıştırıcılar 
Tem�zl�k Bez�
Teflon veya Plast�k Tokmak 
Maket Bıçağı 
Metre

http://www.teknikyaz.com/2016/01/cekic-keser.html
http://www.teknikyaz.com/2015/12/tornavida-nedir.html
http://www.teknikyaz.com/2015/11/pense-nedir.html
http://www.teknikyaz.com/2015/11/ingiliz-anahtar.html
http://www.teknikyaz.com/2017/02/epoksi-yapistirici.html
http://www.teknikyaz.com/2015/05/uzunluk-ile-ilgili-temel-bilgilerden.html


t e a m c y m u r g h s . c o m

Kontrol Kalem� 
Kablo Bandı 
Yan Kesk� 
Leh�m Tel�
Leh�m Tabancası 
Saatç� Tornav�da Takımı 
Kablo Bağı (plast�k kelepçe)

Matkap 
Avuç �ç� Taşlama
Dem�r Testeres� 
Zımpara
V�da, C�vata, Somun, Pul 

Bunlara ilave olarak eğer elektrik ve elektronik tamiratı ile uğraşılacaksa;

 

Demir işleriyle uğraşılacaksa;
 

http://www.teknikyaz.com/2016/02/lehim-nedir_5.html
http://www.teknikyaz.com/2015/05/taslama-islemi.html
http://www.teknikyaz.com/2016/01/zimpara-makinesi.html

