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סולם מילוט 
לשימוש בטיחות  הוראות 

E-700 דגם | 
ואפילו  פציעה  מגובה,  נפילה  בסכנת  וכרוך  מסוכן  בסולם  השימוש   ■ 
מהאש  להימלט  אחרת  אפשרות  אין  כאשר  רק  בסולם  להשתמש  יש  מוות.    

ולאחר שהוראות הבטיחות הובנו באופן מלא.  
סולם זה נועד אך ורק למקרי חירום ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת.  ■

את  לייצב  מנת  על  ראשון  המבוגר  ירד  בסולם,  ילדים  מורידים  כאשר   ■ 
הסולם ולעזור לילד.  

משקל נשיאה מרבי = 400 ק"ג.  ■
להשמידו.  יש  השימוש  לאחר  פעמי,  חד  הוא  זה  מוצר  בטיחות,  מטעמי   ■ 

אסור להשתמש בו פעם נוספת.  
מומלץ להחליף את הסולם כל 10 שנים.  ■

 שימו לב! 
לפני השימוש חובה לקרוא ולהבין את 
דף הוראות הבטיחות של סולם המילוט



בו  החלון  בקרבת  הסולם  את  לאחסן  יש   ■ 
מתוכנן השימוש בו   

לכימיקלים קרוב  לח,  באזור  לאחסן:  אין   ■ 
או חשוף לשמש.   

ומתאים  ס"מ   28- מ  פחות  החלון  אדן  עובי   ■ 
וכי הסולם מונח עליו  ידיות הסולם  לאחיזת    

בבטחה וביציבות ללא אפשרות להחליק.  

מנת  על  מתאים  שקניתם  הסולם  אורך   ■ 
להגיע  צריכים  אתם  אליו  למקום  להגיע    

)מרפסת, קרקע, חלון בקומה מתחת(.   

אחסון                                                                                                                                                 

קודם השימוש בסולם יש לוודא                                                                                                                                            

בהנחת הסולם על מעקה חיצוני                                                                                                                                           

הסולם  את  להוציא  יש  חודשים  ל-6  אחת   ■ 
מהקופסה ולבחון את תקינות הרצועות על ידי    
רצועת  את  לשחרר  אין   – בלבד  התבוננות    

הבד האוחזת בשלבים.   

עד  רק  יעשה  בסולם  השימוש  אימון   ■ 
ובשום מקרה אין לשחרר את רצועת   2 שלב    
לרדת  או  ולטפס  בשלבים  האוחזת  הבד    

בסולם.  

יש לבדוק כי הסולם מונח היטב על המעקה   ■ 
ואינו מחליק.  



שלב  01
לפני פתיחת החלון יש לסגור את הדלת על מנת למנוע מחמצן לזרום לחדר.
הוציאו את הסולם מהקופסה והחזיקו אותו באופן שהשלבים מופנים החוצה.

וודאו כי הרצועות תקינות ואינן קרועות או שחוקות.

שלב  02
כאשר  החלון  אדן  על  הסולם  ידיות  את  הניחו 
הארוכות  והידיות  פנים  כלפי  הקצרות  הידיות 

ושלבי הסולם כלפי חוץ. 

שימוש בסולם בעת חירום                                                                                                                                            

פס  את  והכניסו  הסולם  ידיות  את  הרחיבו 
הבטיחות לתוך החורים וקיבעו אותו במקומו.

נכון


לא נכון
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שלב  03
ותנו  השלבים  את  העוטפת  ברצועה  משכו 
להם ליפול מטה. וודאו כי הסולם נפתח לכל 
אורכו, השלבים ישרים ומקבילים לקיר הבניין 

ואינם הפוכים.

כאשר  בסולם  בזהירות  ורדו  מהחלון  צאו 
פניכם מופנים לקיר.

בעת הורדת פעוט
▪ יש להשתמש במנשא

▪ יש להניח את המנשא בינך לבין הקיר
▪ הושב את הפעוט עם פניו לכיוונך

סולם מילוט בהישג יד עשוי 
להציל חיים בעת שריפה!


