
 

  דף מידע טכני
  

  שימוש במשחזות ניידות
  
  

    רשימת תיוג

  

 

  .אופן השחזה שבור עלול לגרום לפציעה חמורה

ננים ועל המשחזת חייבים להיות מורכבים מגינים המכו
  .החליפו מגינים פגומים. להגנה על המשתמשים

עליכם . נקו וטפלו במשחזות בהתאם להמלצות היצרן
  .חזותלתעד את כל פעילויות התחזוקה המתבצעת במש

ודאו שהמכונה לא תפעל באמצעות מתג בעל לחץ קבוע 
הפעלת המכונה : כלומר. כאשר אינה נמצאת בהשגחה

צריכה להיעשות באמצעות מתג המתנתק מעצמו בעת 
  .הרפיית הלחץ המופעל עליו

ומגן פנים להגנה מפני חלקיקים , הרכיבו משקפי מגן
  , לבשו כפפות וסינרים. מועפים

ותיות והגנו על דרכי הנשימה באמצעים נעלו נעליים בטיח
  .בהתאם לסוג העבודה המתבצעת, המומלצים

  

  מהירויות
מסומנת , ד"בסל, מהירות הסיבובים המירבית המותרת

 להפעיל את האופן במהירות גדולה אסור. על כל אופן
  .יותר

בידקו שמהירות האופן המסומנת עליו שווה או גדולה 
  .מהמהירות המירבית של המשחזת

בצעו מספר . מידדו את המהירות של כל מכונה חדשה
  .קריאות

מידדו מהירות וסתים של משחזות המונעות באוויר דחוס 
  ). המוקדם מביניהם( שעות שימוש או בכל שבוע 20לאחר 

  .מידדו את המהירות גם לאחר כל ביצוע  תיקון במשחזת

את מהירות הסיבוב של משחזות חשמליות בכל מידדו 
  .ולאחר ביצוע תיקונים, חודש

  
  
  
  
  
  
  

  

  עשו
ודאו שהמשחזות אינן רועדות ושפעולתן  •

  .חלקה

השתמשו במדפים או בווי תלייה לאחסון  •
  .משחזות ניידות

הרחק , עימדו מהצד-בעת הפעלת המשחזות •
  .מהאופן

ים לפני בידקו סדקים ופגמים בכל סוגי האופנ •
  .התקנתם

ודאו שמשטחי ההתקנה של האוגן נקיים  •
  .ומישוריים

י "השתמשו במגבילי ההתקנה המסופקים ע •
  .היצרן עם האופן

 הפעילו למשך דקה –אופן חדש שהותקן  •
  .לפני ביצוע השחזה, במהירות פעולה, אחת

לאוזניים , הרכיבו תמיד אמצעי הגנה לעיניים •
  .ולפנים

  

  אל תעשו
זות בסביבת חומרים אל תשתמשו במשח •

  .דליקים

) המופעלת ביד(אל תקבעו משחזת ניידת  •
  .במלחציים כדי להשחיז חפץ המוחזק ביד

אל תשתמשו בנוזל קירור בעת שימוש  •
  .במשחזת ניידת

ואל , ים על ציר משחזתנאל תרכיבו בכוח אופ •
  .תשנו את מידות קדח ההתקנה

אל תהדקו את אום ההתקנה בכוח מעבר  •
  .לנדרש

  
  
  
  

  


