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 הקדמה

 1 הקדמה

 1פרק 

 הקדמה

 תיאור המכשיר .1 1

האלקטרודה .  נית� ליצור חללי� אנכיי� בלבדתקונבנציונאליוה במכונות ארוזי
 לכיוו� החומר ומאכלת חלל Zהיא נעה בציר , מחוברת בדר! כלל לראש המכונה

לא נית� לייצר במכונות אלה חללי� החודרי� אופקית אל . לפי צורת האלקטרודה

ח מדורג קד,  כמו קונוס הפו!(undercutting)החומר עמוק יותר מפתח הכניסה 

 או לטבעת (Circlip) לטבעת אבטחה חרי� , כאשר הקוטר הגדול בחלק התחתו�
‘O’ , בתבניות הזרקהמוצריהברגה או שקעי אחיזה להבטחת חליצת �כמו כ� לא . 

לצור! ביצוע . נית� להרחיב קדח גלילי קיי� אלא בעזרת אלקטרודה גדולה יותר
  .CNCפעולות אלה יש צור! במכונות ארוזיה 

  
הוא מורכב על .  לבצע פעולות אלה במכונות ארוזיה רגילותמאפשרEDtapper  �ה

ואינו דורש כל התערבות , ראש המכונה באופ� פשוט כמו הרכבת אלקטרודה
פעולת המכשיר מתבצעת כאשר . במערכת ההפעלה האלקטרונית של המכונה

ל שולח� או בגו� סטטי המונח ע(נוגעת בשולח� המכונה , רגלית הבסיס בתחתיתו
בעומס של ( מכווצת את המכשיר נגד קפי� פנימי Zותנועת המכונה בציר ) המכונה

). ג" ק25ג כשברוב המכונות העומס המותר על ראש המכונה עולה על " ק8עד 
מתבצעת בתוכו המרה של התנועה האנכית לתנועה , במהל! כיוו� המכשיר

 משלי� מחזיק Z מ בציר" מ40 כ! שבתנועה של ,(orbital)לית אורביטא
�על מנת לוודא מפגש נקי בי� תחילת הסיבוב לסופו רצוי . האלקטרודה סיבוב של
  .מ" מ42לאפשר לראש תנועה של 

  
 היא תנועה היקפית  של גו� הנמצא במרחק מסוי� מנקודה תנועה אורביטאלית

, )6(כאשר מחברי� אלקטרודה בתו! הפריזמה שבמחזיק הכלי . סביב אותה נקודה
לא  (י ובנוס� לכ! אינו משנה את מצבו הזוויתאורביטאליתבצע תנועה הכלי מ

שצורת היק� הכלי מועתקת אל הדופ� , התוצאה היא). מסתובב סביב עצמו
, גליל מדורג, גליל:  סיבוביתהנכו� לגבי גופי� בעלי סימטריי(הפנימית של הקדח 

  ).קונוס  וג� לגבי הברגה
  

 התנועה האופקית שיבצע מידתלקבוע את בעזרתה נית� , למכשיר סקלת כוונו�
, בפתיחה של סיבוב אחד. אורביטאלית אי� תנועה �כאשר הבורג סגור . המכשיר

מ ואחר כ! תישאר בקוטר זה ותבצע סיבוב " מ1האלקטרודה תנוע אופקית 
אזי , מ" מ11מ וקוטר הקדח " מ10א� לדוגמה קוטר האלקטרודה . ליאורביטא

למעשה (מ " מ12יתקבל קדח בקוטר ) מ בסקלה" מ1פתיחה של (בסו� התהלי! 
שי� לב שהקוטר הסופי ). יש להוסי� למידה פעמיי� את מרווח הניצו��קצת יותר 

 כלומר ג� א� –תלוי בקוטר האלקטרודה ובפתיחה בסקלה ולא בקוטר הקדח 
  ).מ" מ1בפתיחה של (מ " מ12 הקוטר הסופי יהיה 11.5 או 10.8הקדח יהיה 

  



  הקדמה

 

 הקדמה 2222

 יש חשיבות לתנועת המכונה חזרה כדי לאפשר EDMרגילה בשיקוע במהל! עבודה 
. שטיפה טובה של אזור העבודה ופינוי החלקיקי� הזעירי� שהתנתקו מהחומר

המכשיר שומר על תכונה זאת של המכונה ומבצע חדירות ונסיגות לפי ההגדרות 
 נסיגת האלקטרודה תהיה תמיד כלפי מרכז הסיבוב ולא חזרה. שהגדיר המפעיל

כמו . כ! שנוצר מרווח גדול והשטיפה יעילה ביותר, לכיוו� ממנה היא הגיעה
עדי� , )חור עיוור(במידה ונעשית פעולה בקדח ללא פתח בתחתיתו , בעבודה רגילה

היות ולאלקטרודה  . להזרי� נוזל שטיפה דר! קדח העובר לכל אור! האלקטרודה
צינור קשיח שישבש את במכשיר יש תנועה אופקית אסור להתחבר אליה בעזרת 

הפתרו� לכ! הוא במנגנו� כניסת הנוזל המחובר למחזיק הכלי . התנועה הנכונה
ומקבע צינור גמיש במיוחד אל האלקטרודה ובצידו השני מחובר לחלקו העליו� של 

  . ורק בעזרתו נית� להזרי� נוזל לאלקטרודה�המכשיר המקובע לראש המכונה 
  

 יש צור! בשלב ראשו� EDtapper �גה בעזרת הכאשר מיצרי� הבר: יצירת תבריג
, האלקטרודה. ליצור קדח הכנה כמו בכל תבריג לפי הטבלאות הסטנדרטיות

א! , פסיעת התבריג זהה לפסיעה הרגילה. שונה במידותיה ממברז, לעומת זאת
קוטר האלקטרודה צרי! . קוטר האלקטרודה קט� מקוטר מברז באופ� משמעותי

  .  כדי ליצור מרווח מספיק שיאפשר שטיפה טובהלהיות קט� מקדח ההכנה
הבדל נוס� הוא שבייצור תבריג בעזרת מברז מייצרי� בתנועה סיבובית כריכה 

המברז מסתובב בתו! החומר כמספר הפסיעות . אחר כריכה עד לעומק הרצוי 
 את כל עומק התבריג בסיבוב מייצרEDtapper  �לעומת זאת ה. הדרושות

מה  ללא צור! בקידא!CNC - מה לכרסו� תבריג במכונת בדו( אחד אורביטאלי
  ).של פסיעת התבריג לסיבוב

. בשלב ראשו� האלקטרודה צריכה להיכנס לתו! קדח ההכנה עד לעומק הרצוי 
. Zואז נועלי� רגלית שנוגעת בשולח� המכונה ומקבעת את האלקטרודה בציר 

כ! תועתק צורת בשלב שני קובעי� בעזרת סקלה את מידת התנועה האופקית ו
  .ההברגה שבאלקטרודה באופ� הקיפי על דפנות הקדח

  
 רגיל ולייש� את  EDMבשיקועבכל הפעלה של המכשיר יש לנהוג כאילו מדובר 

עיבוד עדי� ושוב , תוספת תנועה אופקית, מדידה, השיטות הידועות של עיבוד גס
ידי ירידה של ההבדל הוא שתוספת ארוזיה מושגת לא על . מדידה ותיקו� א� צרי!

  .ראש המכונה לעומק גדול יותר אלא על ידי סקלת התנועה האופקית
  
  .EDtapper  �י החלק מציג את 1יור א
  .EDtapper � ערכת התכולת מציג את 2יור א
  .EDtapper  � מציג את המפרטי� הטכניי� של ה3יור א
  

  הערה
�מספר , על מנת להקל על זיהוי החלקי

�  .החלק זהה בכל הציורי
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 משקל  .ג" ק1.7
 כוח מתנגד לתנועת הראש .ג" ק8

 משקל אלקטרודה מירבי . גר300
 אורביטאליהשלמת סיבוב   ) חפיפהמ" מ2 + מ" מZ)  40ציר במ " מ42

  מירביתתבריגפסיעת (מ " מ3.2
  )TPI 5מ או " מ5 – שנית� לייצר 

 )רדיאלית(היגש אופקית תנועת 

 חלוקת סקלת הזנה מ" מ0.02
 מהל! רגלית מ" מ55

Ø3מ " מ– Ø20קוטר מוט האלקטרודה לדפינה במחזיק מ" מ 
Ø150קוטר אלקטרודה מירבי מ " מ 

 לקדחריג ביחס התבמיקו�  דיוק מ" מ± 0.09 
 המוצא 

  

  EDtapper  המפרטי� הטכניי� של ה   3איור 

  בודהמהל! ע
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 הפעלה הוראות 8888

 2פרק 

 הוראות הפעלה

  תהלי" הפעלה רגילה .1 1

  . הצעדי� הבאי� מפרטי� את תהלי! ההפעלה הרגילה
  
  
למחזיק המגנטי והדק את שני הנועלי� על שני ) 2(טח חבר את המש  .א

) 1(הדק את יד הידוק המכשיר , לחילופי�). 25(השיפועי� על טבעת 
  . 4יור אראה . באמצעות הבורג הפנימי וחבר למכונה) 2(למשטח 

  
  הערה

על המכשיר להיות מחובר למכונה במקביל 
א� נקודת החיבור ). ציר השיקוע (Z �לציר

כלומר ניתנת לכוונו� על ידי (אינה קשיחה 
יש לאפס אותה באמצעות ) ברגי� לצור! איפוס

על משטח )  או פופיטסטראינדיקאטו(שעו� 
  ). 2(החיבור למגנט 

  
  

        ). Ød(על התבריג ) 10(מדוד את קוטר אלקטרודת התברוז   .ב
תבריג יש להכי� קדח  לפי הטבלאות הלפני ביצוע כמו בכל הברגה (

  ). בקידוח או בארוזיה� הסטנדרטיות
  
והדק ) 9(מק� את אלקטרודת התברוז במחזיק האלקטרודה   .ג

  להב דפינת ). 12(באמצעות בורג הידוק האלקטרודה 
מתוכנ� לחבר את האלקטרודה למחזיק ) 11(האלקטרודה 
אחד בתו!  או כשהוא משולב  על קנה האלקטרודההאלקטרודה

� מקטנה סיעת התבריג א� פיש להפו! את הלהב . מחריצי התבריג

  .  1.2�2   ראה סעי� ).TPI 24(מ " מ1
  
) ע� כיוו� השעו�(מהודק ) 6(אופקית התנועה הודא שבורג סקלת   .ד

ות ע� כיוו� השעו� עדינהדק ב, א� לא. 0והקריאה בסקלה היא 
אי� להשתמש בכל (ללא הפעלת כוח ) 20(באמצעות מפתח הסקלה 

  !).מפתח אחר
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 הפעלה הוראות 10101010

  
  
  
  

הורד את ראש המכונה עד שהאלקטרודה נוגעת במשטח ממנו נמדד   .ה
  .מדיד העומק של המכונהב) 0( כאפס קבעעומק התבריג ו

  
מק� את האלקטרודה בתו! הקדח המיועד לתברוז על ידי הורדת   .ו

  .צא את מרכזו ומ�EDtapperראש המכונה יחד ע� ה
  

  ! חשוב
) 6(ת בורג סקלת התנועה האופקית יש להדק א

כאשר מבצעי� , למשל. כל פעולת מיקו�לפני 
יש להדק את בורג , כמה תבריגי� על משטח אחד

בכל פע� שמוצאי� ) 6(סקלת התנועה האופקית 
אי� צור! להדק את הסקלה רק . את מרכז הקדח

וצע א� המרחק בי� הקדחי� ידוע והמיקו� מב
לאחר מירכוז הקדח (בהתא� לקואורדינטות 

  ). הראשו� ע� סקלה מהודקת
  

הורד את ראש המכונה עד שהאלקטרודה חודרת לעומק הנדרש   .ז
 אינו נוגע בחלק כלשהוא של EDtapper � ודא שה–לביצוע התברוז 

  .חדשקבע  את המיקו� כאפס . המכונה או העובד
  
מטה עד ל) 7(ומשו! את הרגלית ) 5(שחרר את בורג הידוק הרגלית    .ח

נוגע בשולח� המכונה או בחלק המעובד עצמו ) 8 (רגליתשמבדד ה
 מקבילי� י�א� המרחק גדול מדי שי� בלוק מתכת בעל משטח(

�  את בורג הידוק , ידנית, הדק היטב. לקבלת הגובה המתאי
  ).5(הרגלית 



 הוראות הפעלה

 11 הפעלה הוראות

  

  
  

  

  

  

 

  )4 מתו" 2עמוד  (EDtapper  פעולת ה  .4יור א

                      האלקטרודה נוגעת
                     במשטח
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 הפעלה הוראות 12121212

  ההער
ראש המכונה ממוק� עתה כאשר האלקטרודה 

  ורגל , נמצאת בתו! הקדח בעומק הנדרש
יש לכוונ� . נוגעת בשולח� המכונהEDtapper  �ה

את מעצור סו� הפעולה כ! שראש המכונה יוכל 
  .מ" מ42לרדת עוד 

  
באחרות נית� להשתמש , 42 בחלק מהמכונות מקלידי� את הנתו�  .ט

 ובי� מוט (B)בי� המעצור ) 21(ת מדיד הכנס א). 21(במדיד המסופק 

.  נדלקת(A) עד שנורית סו� פעולה  (B)הזז את המעצור . שעו�ה
  !!)21 (הדק את המעצור והסר את המדיד

  

  אזהרה חמורה
 של הפסקת פעולת המכונה אחרי נכו�ללא כוונו� 
עלול להיווצר מצב בו המכונה , מ" מ42ירידה של 

ר מכשיכאשר היורדת ונתקלת בהתנגדות מכנית 
). מ  מרחק ביטחו�" מ�3יש עוד כ(מכוו� לגמרי  

מצב חמור זה יגרו� לכיבוי המכונה  על ידי מנגנו� 

  .(Overload)ההגנה של המכונה 
  

 לפי הנוסחה ופתח את בורג הסקלה (f)חשב את התנועה האופקית   .י
  .  בהתא�) נגד כיוו� השעו�(

  

  הערה
 אינו פרמטר המשפיע על ההכנהקוטר קדח 

לכ� הוא אינו מהווה חלק . התוצאה הסופית
  .מהנוסחה

  

g � 
2

Ød-ØD
f =  

  :כאשר

D   קוטר חיצוני של התבריג שיש לייצר  
  

d   קוטר האלקטרודה  
  

g   לפי נתוני המכונה �מרווח הניצו  
  

f     תנועה אופקית שיש לכוונ� בסקלה  
  

מ  ומרווח " מ7.8 האלקטרודה הוא קוטר, 10Mא� נדרשת הברגה : לדוגמא
 1יש לסובב את בורג הסקלה לתנועה אופקית של , מ" מ0.1הניצו� הוא 

  ).מ" מ0.02שנתות הסקלה במרווחי� של (סיבוב אחד , כלומר. מ"מ
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B 

 

21 

 

A 

 אלקטרודה

הכנה קדח  

ו�שע  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )4 מתו" 3עמוד  (EDtapper  פעולת ה   4יור א

f 
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 הפעלה הוראות 14141414

        הערה

 לפני הפעלת�   את נחירי הזרקת הנוזלכוו�
ודא שהנוזל לא יותז לעבר . לכיוו� הרצוי

  .המכשיר
  

  הפעל את המכונה וכוונ� את גובה �  מוכ� לפעולה EDtapper �ה  .יא
מפלס הנוזל צרי! להיות כ! שיכסה את אזור . הנוזל ותנאי העבודה

ה אסור שמפלס הנוזל יעבור את גוב. העבודה כמו בשיקוע רגיל
  !בסיס המכשיר

  
בעת פעולת המכונה הסקלה נעלמת וקו לולייני יורד מציי� את התקדמות 

  .התהלי!
  

יש להזרי� נוזל דר! קדח העובר , )קדח עיוור (א� הקדח אינו עובר  .יב
הורד , )15(שחרר את בורג מחזיק הצינור ): 10(האלקטרודה במרכז 

  נחיר ומק� את ) 14(לאור! המוט ) 16(את מחזיק הצינור 
נית� להזיז את מחזיק (אל מול הקדח באלקטרודה ) 19(הצינור 

הצינור פנימה והחוצה מהבית שלו כדי להביא את הנחיר אל מול 
תו! כדי ) 15(הדק את בורג מחזיק הצינור ). קדח האלקטרודה

  על החלק העליו� של ) 17(גמיש הצינור הלחיצת 
הצינור הגמיש ודא שאי� הפרעה לתנועת קטע ). 10(האלקטרודה 

חבר את צינור . )3 (לנקודת החיבור בכיסוי) 10(מהאלקטרודה ) 17(
צינור ה זל של המכונה למחבר האוניברסלי שבקצהיציאת הנו

  .א� נדרש, בקוהדק ע� ח) 17(הגמיש 
  
  תוספת קטנה , מדידה, מומל� לבצע עיבוד ראשוני גס  .יג

  .ועיבוד עדי� למידות סופיות) 6(בסקלה 
  

נקה את כל חלקי ,  השימוש ולפני הסרת המכשיר מהמכונהבגמר  .יד
אי� לנקות באמצעות אקדח . המכשיר על ידי ניגוב ע� סמרטוט יבש

  .אוויר
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  )4 מתו" 4עמוד  (EDtapper  פעולת ה   4יור א

 מפלס נוזל מירבי

 מחבר אוניברסלי

  צינור יציאת
 נוזל מכונה



  הוראות הפעלה

 

 הפעלה הוראות 16161616

  פעולות מיוחדות  .2.2

  לפסיעת התבריגבהתא� כוונו� הלהב  1..1

 לקטרודה במקומה כאשר הוא משולבחזיק את האמתוכנ� לה) 11(הלהב 
היתרו� ). 5יור אראה (אלקטרודה התבריג שבאחד מחריצי תו! ב

טרודה באופ� זה הוא שנית� להחליפה בחדשה באמצע בהחזקת האלק
ולהיות בטוח שחריצי האלקטרודה יחפפו את חריצי התבריג , תהלי!

מאשר או פחות יותר י להיות עמוק התבריג החדש עשו. שכבר נעשה
, חרי� של האלקטרודהלחודר ) 11(כל עוד להב , ע� זאת. התבריג היש�

�.   (cross threading)  החות! את התבריג היש�לא ייווצר תבריג פגו
ילוב מתאי� לתו! חרי� פרופילי� כדי להבטיח ששני מסופק ע� ) 11(להב 

  .6יור אראה  �האלקטרודה 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שילוב הלהב בחרי& האלקטרודה  5איור 
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אותו תו! שאתה והפו! ) 11(שחרר את להב , )13(שחרר את בורג   .א

ראה (). 9(פונה כלפי מחזיק האלקטרודה הנכו�   פרופילמוודא שה
  ).6יור א

  
  
  

  
  
  
  

  תבריגהפסיעת בהתא� ללהב הכוונו�   6איור 

לתבריג  עדי�  פרופיל
 1של עד בעל פסיעה 

  )TPI 24(מ "מ

  בעל פסיעהלתבריג גס  פרופיל
  )TPI 24(מ " מ1 �גדולה מ



  הוראות הפעלה

 

 הפעלה הוראות 18181818

        ה קווית במקביל למשטח איפוס רדיאליתנוע  .2.2.2

אותיות על גבי דופ� , (undercuts) תבניותשקעי� אופקיי� ביצירת 
  .7ראה ציור . 'וכו, אנכית

  .מהודק) 6(אופקית התנועה הודא שבורג סקלת   .א
  
משטח ( המחובר לשולח� המכונה שעו�בדוק איפוס באמצעות   .ב

  EDtapper �ל ידי סיבוב הוכוונ� ע) האיפוס מצוי� על ידי ח� בציור
  . של המכונהy �כולו כ! שמשטח האיפוס יהיה מקביל לציר ה

  
 y �התק� את האלקטרודה הדרושה ואפס את צידה במקביל לציר ה  .ג

)�  ).עתה האלקטרודה ומשטח האיפוס הרדיאלי מאופסי� א� ה
  
ובמקו� מק� את המכשיר כ! שהאלקטרודה נמצאת בגובה הנדרש   .ד

הבא את המכשיר קרוב לחלק המעובד , y �בציר ה. x � הבצירהנכו� 
 , 1�2ראה סעי� (משו! וקבע את הרגלית . עד שהוא כמעט נוגע בו

  ).'צעד ח
  
מ כדי לאפשר לאלקטרודה " מ3.2סובב את הסקלה לפתיחה של   .ה

 מדויקת תנועה קווית, ע� זאת. y �מ  על ציר  ה" מ3.2 עדלנוע 
  . מ" מ2 אפשרית רק עד 

  

  
  

   תנועה קווית במקביל למשטח איפוס רדיאלי  7איור 

  משטח
  איפוס

 רדיאלי

�  מק� את המשטחי
 במקביל אחד לשני
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  !חשוב

 בניגוד .מ" מ42 לאפשר לראש המכונה לרדת  אי�
הירידה המירבית . למוסבר בתהלי! יצירת תבריג

ו� לתנועה הקווית המירבית  שתגרz �על ציר ה
  .מ" מ1.6היא ) מ" מ3.2 (האפשרית 

  
� פעולת המכונה לפי הטבלה המתארת את כוונ� את מעצור סו  .ו

 לבי� התנועה הקווית של z �ציר הנועת הראש בהיחס בי� ת
  .y �האלקטרודה על ציר ה

  

  )מ"מ (y �ירידה על ציר ה  )מ"מ (z �ירידה על ציר ה

0.5 1 
1.0  2 

  

מ יש לאפשר למכונה " מ0.4ביצירת חותמת על דופ� בעומק של : לדוגמא
  .מ בלבד" מ0.2לרדת לעומק של 

  

ית באמצעות סיבובעיצוב חללי� בעלי סימטרייה   .2.2.3
        אלקטרודה שטוחה ע� פרופיל

  

 בעזרת מחבר) 18( דפינת אלקטרודה האלקטרודה מחוברת לציר
חיבור בנקודה זאת יגרו� . או אביזר דומה) 22(אלקטרודה לציר ה

ואחר כ! ) 6(לאלקטרודה  לנוע מהמרכז לפי כוונו� הסקלה  
ית לפי סיבוביתקבל חלל בעל סימטרייה .  סביב עצמהלהסתובב

  .8ראה ציור . צורת הפרופיל
  

ציר דפינת על ) 22(אלקטרודה לציר המחבר  התק� את  .א
החרי� לאלקטרודה יהיה מקביל וסובב כ! ש) 18(אלקטרודה 

 ). 8ראה ציור ( האיפוס הרדיאלי למשטח
  

  .מצא את מרכז הקדח שברצונ! לעצב  .ב
  

אלקטרודה ה שבמחברחרי� ה האלקטרודה בתו! התק� את  .ג
  ).22(לציר 

  

  .הבא את האלקטרודה לעומק הנדרש  .ד
  

  .משו! את הרגלית עד שהיא נוגעת בשולח� והדק  .ה
  

  כוונ� את מעצור סו� פעולת המכונה כ! שהמכונה תוכל לרדת  .ו
  .מ" מ42

  

  .שחרר את הסקלה כנדרש  .ז
  



  הוראות הפעלה

 

 הפעלה הוראות 20202020

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 באמצעות סיבוביתעיצוב חללי� בעלי סימטרייה   8איור 
  אלקטרודה שטוחה ע� פרופיל

 ר האלקטרודהמחבהתק� את 
 אלקטרודה הכ! ש) 22(לציר

משטח ל במקבילתבלוט 
 לכיוו� האיפוס הרדיאלי

 המוראה באיור

 A-A מבט
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        )360° פחות מ(עיבוד גיזרה חלקית   .2.2.4

) �360°פחות מ(ג� על גיזרה חלקית  2.2.3נית� לבצע עיבוד כמתואר בסעי� 
�כדי לקבל . על ידי הגבלת ירידת הראש לפני שהוא משלי� סיבוב של

 zמ למידה " מ�42לכוונ� את ירידת הראש במקו� ל יש ß  פרופיל בגיזרה
  :בהתא� לחישוב הבא

  

Z = ß/9 + f/2  
  :כאשר

 ß זווית רצויה במעלות  

  f  תנועה אופקית  
  

  .מ" מ5 �יש לכוונ� את ירידת הראש ל, �45° שווה לßא� לדוגמא 
מ יש לכוונ� " מ2א� סקלת התנועה האופקית מכווננת לתנועה אופקית של 

  .מ" מ6 �ש לאת ירידת הרא
  

        .יצירת תבריגי� ע� אלקטרודה קצרה  .2.2.4

על ,   עמוקי� באמצעות  אלקטרודה קצרהנית� לייצר תבריגי� במקומות
 , מחזיק תפסניות ייעודי הזמי�נית� ל). 26(במחזיק תפסניות ידי שימוש 

יאלקטרי דרכו אל המאפשר זרימת נוזל ד) 27(בעל מתא�  מגומי 
  .9יור ראה א. האלקטרודה

  

 
במחזיק תפסניותשימוש   9איור 



  אחריותוהגבלת אזהרות

 

 אזהרות והגבלת אחריות 22222222

 3פרק 

 אזהרות והגבלת אחריות

נפילה . שמור על המכשיר ואחס� אותו בתו! הארגז המסופק .1
של המכשיר עלולה לגרו� לנזק שלא יאפשר המש! פעולה 

 . וידרוש תיקו�–תקינה 
  

נקה את המכשיר לאחר כל שימוש במצב אנכי לפני הסרתו  .2
כל החלקי� שנרטבו במטלית יבשה את על ידי ניגוב , המכונהמ

 .קטריבנוזל דיאל
  

 .רוק� את הצינורית מנוזל לפני הכנסת המכשיר לארגז .3
  

 !אי� להשתמש באקדח אוויר לניקוי .4
  

 .נגב את הרגלית לפני הכנסתה פנימה .5
  

אסור שחלק כלשהו של המכשיר יבוא במגע ע� החלק  .6
בר יגרו� ליצירת ניצו� הד–השולח� או האמבט , המעובד

 רק הכיפה המבודדת חשמלית שבתחתית –ואיכול הדדי 
 .הרגלית מיועדת לעיגו� על השולח�

  

. מכונה כאשר רגלית המכשיר נוגעת בואי� להזיז את שולח� ה .7
ולא בכל שינוי מיקו� יש לוודא שהרגלית לא נוגעת בשולח� 

 .נתקלת במכשול כלשהוא
  

ר המכשיר במצב מאונ! פעולת המכשיר אפשרית רק כאש .8
 .Zלשולח� ומקביל לציר 

  

9.  �לפני הפעלת נחירי התזת  הנוזל הדיאלקטרי שי� לב שה
 .ודא שלא תהיה התזה על המכשיר. מכווני� לכיוו� הרצוי

  

ודא שלא יהיה מצב שמפלס הנוזל עובר . בדוק את מפלס הנוזל .10
 חדירת נוזל המכיל חלקיקי חומר –את תחתית המכשיר 

 ).צעד יא ,1.1.2ראה סעי� ( לפגוע במכשיר וכל עלולמא



 אזהרות והגבלת אחריות

 23 אזהרות והגבלת אחריות

  
  

יש להקפיד על כוונו� נכו� של מעצור סו� הפעולה של המכשיר  .11
 �מ מרגע נגיעת " מ42ולאפשר לראש המכונה לרדת מקסימו

ללא כוונו� נכו� של הפסקת פעולת .  הרגלית המבודדת בשולח�
ה מ עלול להיווצר מצב בו המכונ" מ42המכונה אחרי ירידה של 

יורדת ונתקלת בהתנגדות מכנית כאשר המכשיר מכוו� לגמרי 
מצב זה יגרו� לכיבוי המכונה ). מ מרחק בטחו�" מ�3יש עוד כ(

 על ידי מנגנו� ההגנה של המכונה
(Overload).  

 
את ק ולהד ,יש להשתמש א! ורק במפתח הסקלה המסופק .12

 .הסקלה ללא הפעלת כוח
  

תקלה או בעיה נא  בכל –אי� לפרק את המכשיר בשו� מקרה  .13
 .לפנות למחלקת השירות

  



 אחריות

 

 אחריות 24242424

 4פרק

 אחריות

  האחריות היא עבור

    EDtapper    !!!!    תמכשיר תברוז למכונת ארוזיה קונבנציונאלי) EDM(  
  .שיר חודש מיו� אספקת המכ12  לתקופה של 

  

ללא תוספת מחיר מצד , הרינו מתחייבי� להחלי� או לתק� בהתא� להחלטתנו
  .   או בלתי שמישכל חלק שהוכח כפגו�, קונהה
  

  .כתב אחריות זה תק� רק לגבי הקונה הישיר ששמו מופיע בהמש!
  
  

  שנגרמו EDtapper �תעודת אחריות זו אינה תקפה במקרה של תקלה או נזק ל
  :בגלל הסיבות הבאות

או האזהרות שצוינו / בניגוד להוראות ההפעלה וEDtapper �שימוש ב  .1
  .כשיר אספקת המ בעתהשסופקבחוברת הוראות ההפעלה 

  

  .או תאונה/שבר ו/ כוח עליו�  .2
  

  .שינוי שבוצע על ידי אד� בלתי מוסמ!/פירוק/תיקו�  .3
  

שבוצע ללא הסכמת , או שינוי לא מאושר (EDM)במכונת הארוזיה  תקלה   .4
  . במכונת הארוזיההיצר� או על ידי אד� בלתי מוסמ!

  

שהו אחר  מלבד מנפיק כתב פעולות זדוניות או רשלניות שבוצעו על ידי מי  .5
  . או מעבדת תיקוני� מאושרתונציג, האחריות

  

הפסק מיד את פעולת המכונה   ,  אינה תקינהEDtapper �במקרה שפעולת ה
וציי� את פרטי , , מ"שילה טכנולוגיות בעמחלקת השירות של והודע על התקלה ל

  .המכונה ואופי התקלה
  

 �הריות מכסה את עלות תיקו� משמעי שהאח�אנו מצהירי� בזאת באופ� חד
EDtapper בלבד ואו החלפת.  

  

אירוע או , מ אחראית לנזק ישיר"בשו� מקרה לא תהייה שילה טכנולוגיות בע
  .כשירנזקי� שנגרמו כתוצאה מתפעול לא נכו� של המ

  

א� בי�   (שיר שנמכרמ לגבי מכ"כמו כ� לא תעלה חבות שילה טכנולוגיות בע
על ) כתב אחריות או אחר,  המסתמכת על חוזההחבות באה בעקבות דרישה

 EDtapper �מ עבור  ה"הסכו� ששול� על ידי הקונה לשילה טכנולוגיות בע
  . שנמסר לקונה



 אחריות

 25 אחריות

  

  תעודת אחריות עבור

  
  
  
  
  
  

  )EDM (תמכשיר תברוז למכונת ארוזיה קונבנציונאלי
  
  .בחוברת הוראות ההפעלה חודשי� אחריות כפי שמצוי� בכתב האחריות 12

 ___________________סידורי . מס

 

  _________________תארי! רכישה 

  

  __________________פרטי הקונה 

  

 __________________________________כתובת הקונה 

 

 __________________________________נציג /קמעונאי

 

 972-3-7601136 :גזור ושלח בפקס ל
  או

 ed-tapper@ed-tapper.com: ל ל"סרוק ושלח בדוא
המעידה על יו� הקניהבצרו� חשבונית מס 



 אחריות

 

 אחריות 26262626

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עמוד זה הושאר ריק במכוו�

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ___________________סידורי . מס

 

  _________________תארי! רכישה 

  

  __________________פרטי הקונה 

  

 __________________________________כתובת הקונה 

 

 __________________________________נציג /קמעונאי

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מ"שילה טכנולוגיות בע

  מישור אדומי�, 25רחוב חרובית 

    ירושלי�

  02 5351416: טלפו�

  03 7601136: פקס

 www.ed-tapper.com: ל"דוא

 

 

 


