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 .5נקה את הציננור והמחבר עעם נייר וחומרר ניקוי מתאיים.

תקיעה.
 .6הכנס את הצצינור למחבר ,וודא שהוכנס ישר עד לסיימן עומק הת

מן פעולת ריתוך ושאין אלייו עומס.
 .7וודא שהצינור אינו זז בזמ
 .8תנועה כלשה
היא יכולה לגררום להזזת חווטים ,קצר אוו שריפה.
תוך חוזר באבביזר.
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סיום זמן הרייתוך הרשום בטבלה.
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