1. Asfalt serme makinasının yetkili (sertifikalı) operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
2. Makina ile periyodik kontrolleri ve bakım-onarımı olmadan çalışma yapılması kesinlikle yasaktır.
3. Operatör serilen malzemeye, trafiğe ve hava şartlarına bağlı olarak gerekli kişisel koruyucu
ekipmanları (kulak tıkacı, toz maskesi, baret, reflektif yelek, çelik burunlu-tabanlı ayakkkabı vs.)
kullanmalıdır.
4. Trafiğe açık bir alanda çalışılması halinde serici operatör gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır, trafik
güvenliği sağlandıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.
5. Operatör çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat
etmelidir.
6. Makineyi çalıştırmadan önce her şeyin güvenli ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Eğer bir problem gözlemlenirse üste bildirimde bulunulmalıdır. Tüm göstergelerin, kumanda kol ve
pedallerin kontrolü yapılmalıdır.
7. Vibrasyon ve tamper bıçaklarının çekici paletlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
8. Motor, kulak takozları, bağlama cıvataları kontrol edilmelidir. Gerekli hallerde sıkılması sağlanmalıdır.
9. Soğutma sistemleri, hidrolik motor ve bağlantıları kontrol edilmelidir.
10.Tabla ve hazne temizlenmeli, tabla kumanda sistemi elektronik olan finişerlerde elektronik sistemi
kullanarak ekrandan sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Tabla ısıtıcılarının çalışıp
çalışmadığı ve temiz olup olmadıkları kontrol edilmelidir
11.Helezon yatakların ve gresörlüklerin kontrolleri, akü ve kayışların kontrolleri yapılmalıdır.
12.Sıvı sızıntıları (yağ, mazot ve antifriz kaçaklarını) kontrol edilmelidir.
13.Serici çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtılmalı ve gazı arttırarak hareketli aksamların çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir.
14.Sericinin dikiz aynaları kontrol edilmelidir.
15.Makinede çalışma öncesi ya da çalışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza durumunda,
düzeltilmesi kolay bile görünse, şantiyedeki yetkili personele haber verilmeli, herhangi bir
müdahalede bulunulmamalı, ve sorun halledilene kadar çalışma durdurulmalıdır.
16.Lastiklilerde lastik hava basıncı, lastik bijon cıvataları, paletlilerde yürüyüş takımları konveyör paletleri
ve palet gerginliği kontrol edilmelidir.
17.Projede belirtilen serme tekniğine göre işlem yapılmalıdır.
18.Makinada ilk yardım çantası ve yangın söndürücü bulunmalıdır.
19.Yorgun, alkollü, uykusuz vb. gibi durumlarda kesinlikle makinenin başına geçilmemelidir.
20.Makine onaysız aksesuarlar veya bağlantılarla çalıştırılmamalıdır.
21.Makinanın kullanıldığı çalışma alanının temiz ve düzenli olmasına özen gösterilmelidir.
22.Eller, ayaklar ve sarkan elbiseler makinenin hareketli parçalarından DAİMA uzak tutulmalıdır.
23.Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının havalandırılmalıdır.
24.Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışma
yapılmamalıdır.
25.Çalışma sahasının yakın olması halinde serici yürüterek götürülecekse, gideceği yöne uygun şekilde
tabla kilitlenmelidir.
26.Operatör lastik tekerlekli sericinin nakil işlemlerini, trafik kanunlarını ve teknik katalogda belirtilen
gerekleri dikkate alarak işlem yapmalıdır.

27.Çalışma sahasının uzak olması halinde serici başka araç yardımı ile nakledilecekse, sericinin nakil
esnasında taşıyıcı araca rahat inip binebilmesi için uygun düzenek hazırlanmalıdır. Sericinin
özelliklerine uygun tırmanabileceği rampa seçilmelidir. Rampanın emniyetli bir şekilde
tespitlendiğinden ve temiz olduğundan, kaygan olmadığından emin olunmalıdır.
28.Serici indirilip bindirilirken yön gösterici kişi ile birlikte çalışarak emniyet tedbirleri alınmalıdır. Park
freni uygulanmalı ve ahşap takoz koyularak bağlama işleminin yapılması sağlanmalıdır. Finişer tablası
tablaya uygun takoza indirilmelidir. Serici paletleri (lastikleri) ön ve arkadan takozlanmalıdır.
29.Makineye özel hazırlanmış olan kullanım talimatında yazan kurallara da uyulmalıdır.
Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile
ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya
sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.
Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine
müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine
ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
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