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 החתלה למתקן והתקנה הרכבה הוראות
 

 ב"ארה :תוצרת
 30-1040706: מ טל"בע( 6891)ש .ל.ה.צ: היבואן

 
 סגור במצב 10 עומק , 51 גובה , 89 רוחב :במידות הנו ההחתלה מתקן
 .מ"ס 50 מהקיר המרחק פתוח במצב

 
 חשש ללא ,ובטיחותי יעיל לשימוש ופתוח סגור כאשר המתקן במידות להתחשב יש ההתקנה בעת

 .התינוק לבטיחות
 . מהרצפה לחלקו התחתון של המשטח החתלה מ"ס 47 גובהב להתקין יש המתקן את

 המתאימים הברגים את ולהכין בלוקים קיר או גבס קיר הוא הקיר האם לוודא יש ההתקנה לפני
 .היחידה עם יחד המסופקים

 
 .אדום ברוזט להשתמש יש בלוקים לקיר

 
 :הבאים השלבים ולפי מ"מ 12 במקדח להשתמש יש גבס לקיר )דיבלים( התפסנים התקנת

 
 . שקדחנו לקדח )דיבל( התפסן את מחדירים .5
 .לקיר בחוזקה החוסם התפס את ומצמידים הטבעת את מושכים .9
 . ההתקנה זרועות את שוברים .0
 .המסופקים והדסקיות הברגים בעזרת היחידה את מתקינים .7

 
 הבורג עם הרוזט את להכניס המתאים במיקום מ"ס 10 חור לקדוח יש בלוקים בקיר
 מכן לאחר . המתקן עם ישר בקו שהבורג עד פטיש עם קלות דופקים המתקן דרך

 .המתקן את בכוח מברג עם מחזקים
 

 ההתקנה שלבי
 

הוצא את מתקן ההחתלה מן האריזה ובדוק אותו היטב לאיתור נזקים שעלולים היו להיגרם  .א
 . זהה את המיקום המתאים ביותר להתקנת המתקן. במהלך ההובלה

 . עהמצ את ופתח( ארעי אופןב) למקומה היחידה את הצמד
 .ההחתלה מתקן תפעול לצורך הנדרש הפתיחה מרווח את בחשבון שהבאת ודא

 מתקן את להתקין בכוונתך עליו הקיר לסוג בהתאם המתאימה ההתקנה שיטת את עקב .ב
 ביצוע לצורך המתקן עם המסופקים ההצמדה קשיחי לכל תזדקק שלא ייתכן. הההחתל

 .בפועל ההתקנה
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 בלוקים קיר
 

 .בהתאם החורים את מסמנים .היחידה של האחורית בדופן ההתקנה קדחי 4 חידהבי .ג
 . מ"מ 10 בקוטר מ"ס 6 לפחות של בעומק חורים 4 קודחים .לקדחים
 פטיש עם מהדקים המתקן דרך הרוזט את ומשחילים החורים מול היחידה את מחזיקים
 מפולס המתקן כי פלס בעזרת מוודאים הסופי החיזוק לפני . פיליפס מברג בעזרת ומחזקים
 .סופי חיזוק ומחזקים

 
 גבס לקיר

 
 המתקן של אחד מצד לפחות מתאים במרחק נמצא אשר הקיר של שלד מאתרים .ד

 ההיסט תפסני את ומחדירים מ"מ 12 בקוטר חורים הקורה ודרך הגבס קיר דרך קודחים
 דרך חורים שני לפחות כי מוודאים( למתקן מצורפים) המתכת לוחיות עם( הדיבלים(

 .הקורות
 

 המצורפות והדסקיות ברגים ידי על המתקן את מחברים )דיבלים( ההיסטים 4 ההתקנה אחרי
 .סופי חיזוק ומחזקים מפולס המתקן כי הפלס בעזרת מוודאים הסופי החיזוק לפני
 

 דברים אין וכי ,לנעילה וניתנות שלמות הרתמות וכי חופשי ונסגר נפתח המתקן כי וודא .ה
 .במקומה הזהירות מדבקת כי וודא .התינוק של לפציעתו לגרום שעלולים חדים

 
 תחזוקה הוראות

 
 של סימנים וללא בקלות נעשות הפעולות כי וודא המתקן את ותסגור תפתח ליום אחת

 .חריקות
 .בקלות ולסגור לפתוח וניתן ובמקומם שלמות הרתמות כי לוודא יש ליום אחת
 .בהתקנה חופש ואין לקיר מחוזק המתקן כי לוודא יש ליום אחת
 .בולט ובמקום שלמה ההזהרה מדבקת כי לוודא

 .בשימוש אינו כאשר סגור המתקן כי לוודא יש
 .משאריות נקי ההחתלה מתקן כי לוודא יש
 .ההזהרה הוראות את לצרף יש ההוראות אל
 

 הזהרה הוראות
 

 .בשימוש נמצא עם אלא סגור במצב יהיה תמיד ההחתלה מתקן .5
 .פתוח הוא כאשר המתקן על להישען אין .9
 ,ביציבותה לפגוע העלול היחידה על כלשהוא ציוד או חבילות להניח אין .0

 .עצמו התינוק למעט
  .ןהמתק ליד לעשן לא להקפיד יש .7
 . ג"ק 23 מ קטן ומשקל 3.5 גיל עד לילדים מיועד .1
 .הזמן כול יד עליהם הניחו . השגחה בלא הילדים את להשאיר אין .3
 ריסון בחגורת תמיד השתמשו – נפילה מנעו .0
 מסוכנת יציבות אי של מצב ליצור עלול יתר משקל .4
 יציבות אי של מצב ליצור עלול זה עזר סלסלת מוסיפים אם .3


