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 מכונת שטיפה -בטיחות6 ה          
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 6מבעל מקצוע מתאים בנושא תפעול המכונה ודגשי בטיחות הנוגעים לנושא

 
י המוסמכים "ההפעלה והתחזוקה של המכונה יעשו בהתאם להוראות היצרן וע, השימוש 26

 6לכך

 

שלמות , קרעים או פגמים בצינור השטיפה: לפני כל הפעלה של המכונה יש לבדוק חזותית 36
 6אקדח השטיפה וכבל החשמל

 

 6אין להפעיל את המכונה ויש לדווח מיידית לממונים –במידה והתגלה ליקוי כלשהו  46
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 כפפות 6ג

 סינר 6ד
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שעלול , יש להקפיד כי לא יימצא אדם בתחום6 אין לכוון את סילון המים לעבר בני אדם 156
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