הוראות הקמה ופירוק למתקן צל מתקפל מדגם

ההקמהק מ ה

שלב : 1
.1
.2
.3
.4

יש למקם את ה  QUIK SHADE -במרכז המשטח אותו רוצים להצל.
לאחוז בשתי הרגליים החיצוניות בעזרת שותף ,שיעמוד בצידו השני של המתקן.
להרים את ה  QUIK SHADE -מעט מהקרקע ,לצעוד יחד מספר צעדים לאחור
עד אשר המרכב יפתח לפריסה מלאה של זרועות הידיים )ראה תמונה ,(A
המרכב יהיה פתוח כמטר עד מטר ושלושים.
ניתן להתיז מעט שמן סילקוני על ארבעת הרגליים החיצוניות כדי ליצור תנועה
חלקה וקלה יותר.

שלב : 2
 .1יש להניח את כיסוי הבד על המרכב )ראה תמונה .(B
 .2לחבר את  4הפינות של בד הכיסוי לארבע הפינות העליונות של הרגליים
החיצונית בעזרת הצמדה של ”צמדנים“ )”סקוטצ<ים“( ,שנמצאים בפינות הבד
העליון של רגלי המרכב החיצוניים )ראה תמונה .(C

שלב : 3
 .1יש לאחוז בחלק התחתון של מרכז המסגרת במקום שנוצרת האות .V
 .2בתיאום )ראה תמונה  (Dיש להרים מעט את המרכב מהקרקע ,לפסוע לאחור
באיטיות עד אשר המרכב יפתח במלואו )ראה תמונה .(E
 .3שימו לב :היזהרו פן אצבעותיכם תצבטנה במרכב.

שלב : 4
 .1בכל פינה יש לאחוז ביד אחת את הרגל ובעזרת היד השנייה להרים את
ה“מיגלש“) .ה“מיגלש“ הוא החלק המחבר את המרכב לרגלים החיצוניות ,והוא
נע מעלה ומטה() .ראה תמונה .(F
 .2לבצע פעולה זו בכל ארבע הרגלים.

שלב : 5
 .1א .יש לאבטח את שאר ”הצמדנים“ של בד הכיסוי לגוף המרכב )תמונה .(H
ב .לכוון את הרגלים לגובה הרצוי )ניתן לכוונן לכמה רמות הגבהה( ,לאחוז ביד אחת
את הרגל ,להרים אותה מהקרקע ,ביד השנייה למשוך החוצה את הרגל הפנימית
עד אשר הכפתור יקפוץ בחור הרצוי.
ג .לבצע פעולה זו בכל ארבע הרגליים.
ד .לוודא שכל ארבע הרגלים נמצאות באותו גובה) .פעולה זו מומלץ לבצע בו זמנית
בעזרת שותף(.
ה .לתקוע את  4היתדות לקרקע כדי לעגן את הרגליים.

הפעולה הסתיימה !!!

פפירוקי ר ו ק
שלב : 1

להוציא את היתדות מהקרקע ולצמצם כל רגל למצב הנמוך ביותר )תמונה .(I

שלב : 2
בכל פינה ללחוץ על כפתור העגינה של ”המיגלש“ ולמשוך את ”המיגלש“ מטה עד
שהכפתור יקפוץ שוב מעל ”המיגלש“ )תמונה .(G
)בדגם הספורט יש צורך במשיכת הטבעת בלבד ובשחרור העגינה של ”המגלש“(
)ראהתמונה .(G

שלב : 3
בעזרת שותף שיעמוד מנגד יש לאחוז במרכז המסגרת במקום שרשום CLOSE
)תמונה  ,(Kלהרים מעט את המתקן מהקרקע ,להתקדם באיטיות אחד לעברו של
השני עד למצב של סגירה מלאה של המתקן )תמונה .(L

שימו לב :יש להיזהר שמא אצבעותיכם לא תצבטנה במרכב .

שלב : 4
העמידו את המתקן ,הלבישו עליו את תיק הנשיאה וסגרו אותו בעזרת הרוכסן
)תמונה .(N

הפעולה הסתיימה!!!
שימו לב :ניתן להשאיר את כיסוי הבד מחובר למרכב לצורך הקמה
קלים
הקמה וקיפול
למרכבעללצורך
מחובר
להשאיר את
שימו לב:
לאורך זמן
כיסוי הבד
לשמור
הבד כדי
כיסויאולם
ומהירים,
ניתן קלים
וקיפול
ומהירים ,אולם כדי לשמור על כיסוי הבד לאורך זמן מומלץ להסירו במהלך
מומלץ להסירו במהלך הפירוק.

הפירוק.

!

אין להציב בשום מקרה את המתקן בגג דירות
פנטהאוז או מרפסות שמש מחשש לרוחות
עזות אשר ישברו את המתקן ואף עלולות
להעיף אותו מטה ולפגוע בעוברי אורח.

לפרטים נוספים אודות הQUIK SHADE -
ניתן לפנות ל ”קוויק שייד“ ישראל  -מתקני צל מתקפלים
טלפון09-8782383:
דוא“ל info@quik-shade.co.il -

תיק גלגלים

