
ZI-8065למלחם 

.חובה לקרוא הוראות שימוש למלחם לפני תחילת העבודה 1

יש להניח את המלחם על המעמד המצורף לכלי 2

(עלול לגרום לשריפה  )אסור להניח את המלחם על השולחן 

(בסיס וחלק התומך במלחם)יש ליצור את המעמד  על ידי פתיחתו - מעמד המלחם 3

יש לצפות את ראש המלחם בבדיל עם החימום הראשוני- שימוש ראשוני5

.(לח במים  )חובה להפקיד על ניקוי הראש כל מספר הלחמות בספוג מיוחד למלחם -ניקוי ראש 6

ויש להסיר אותה -משחה זו נדבקת לראש ההלחמה . הבדיל מכיל בתוכו משחת הלחמה 

הבדיל לא יצמד לראש ההלחמה - במידה ולא נוקה הראש

יוריד את שכתבת הציפוי השומרת על הראש -ניקוי הראש בעזרת שיוף 

.אין להוציא את הכלי מהחשמל בזמן עבודה 7

משימה /רק בתום ביצוע העבודה-ניתוק מהחשמל / הוצאת הכלי משקע החשמל 

.החזרת הכלי לחשמל לפני שהכלי התקרר לחלוטין יגרום נזק לכלי

.חל איסור מוחלט להוציא את ראש המלחם ואף לא במקצת להארכת הראש8

.הוצאת הראש מבית המלחם ולו בכמה מילמטר יגרום לנזק בלתי הפיך לכלי

!!!הפעלת הכלי על ידי חשמל רשת או גנרטור מיוצב בלבד 9

.שימוש בחשמל מגנרטור לא מיוצב ישרוף את הכלי 

יש לנתקו מהחשמל -- אסור להחליף ראש בזמן המלחם מחובר לחשמל10

להמתין להתקררות המלחם והראש לחלוטין ורק אז להחליף ראש

בכדי להחליף ראש יש לוודא כי המלחם והראש התקררו11

יש להוציא את הראש על ידי סיבוב עדין כנגד סיבוב השעון12

ניתן להעזר בפלייר לפתיחה 

יש להכניס ראש חדש על ידי הברגה עם כיוון השעון13

יש להמנע מחיזוק יתר של הראש למלחם 14

אזהרות

 (בטיחותי מאד )חובה לנעול נעלים בזמן עבודה לשמירת בידוד  מהרצפה 1

אין לעבוד עם מלחם כאשר אין ארקה לשקע החשמל 2

חל איסור מוחלט לפתיחת הכלי 3

תיקון הכלי אך ורק במעבדת היבואן 4

יש להרחיק כל חפץ זר ממקום העבודה 5

!!יש להזהר - ראש המלחם הינו חד ומסוכן-בסוג מסוים של המלחמים 6

הכלי חם ביותר ועלול לגרום לכוויות -אנשים  מהכלי / להרחיק ילדים7

יש  להפסיק מיד את השימוש בכלי - נפגם (המתח )במידה וכבל הזינה 8

אסור לעבוד במקום רטוב או תחת גשם 9


