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האריזה כוללת:

שני (2)פרופילי אלומיניום לחיזוק

הבסיס

ארבעה (4) ברגי נירוסטה M6 45 מ"מ,

טבעות קפיציות ואומי ניילוק,

ארבעה (4) ברגי נירוסטה M6 40 מ"מ

טבעות קפיציות ואומי ניילוק

בסיס מתקפל ומורכב מ 4 זרועות וציר

אלומיניום

רוזטה (צלחת) אלומיניום

הוראות הרכבה

מפתח RING או פתוח במידה 10 
מפתח אלן מספר 5

לצורך ההרכבה נדרשים הכלים
הבאים:

שלב 1:

1.1 יש לפתוח את הזרועות כך
שהחורים יהיו חופפים בציר ויאפשרו

הכנסת בורג M6 באורך 40 מ"מ 

1.2 הכנסת טבעת קפיצית ואום
והידוקם בעזרת מפתח אלן ומפתח

ה RING לחיזוק והידוק מלא.

להשלמת הפעולה יש
לבצע זאת בכל 4 הזרועות

M6 40 ברגי

M6 45 פרופילים לחיזוק הבסיסברגי

בסיס מתקפל ומורכב מ 4 זרועות וציר אלומיניום



בסיום פעולה זו כך יראה המתקן

2.2 יש להניח את שני הפרופילים
בהתאם למגרעות כפי שמופיעה

בתמונה ולייצר צורה של צלב.

שלב 2:
2.1 הרכבת שני הפרופילים לחיזוק

בתחתית המתקן בצורת צלב



2.3 יש למקם את הצלב מתחת
לזרועות המתקן, באופן שבו כל

החורים של הזרועות  יהיו מכוונים
לחורים שבצלב.

2.4 תעלות הצלב צריכות להיות
מופנות כלפי מטה.

2.5 יש להכניס בורג M6 באורך 45
מ"מ לחור הראשון ולסגור באמצעות

טבעת קפיצית ואום.

להשלמת הפעולה יש לבצע זאת
לכל 4 הזרועות.

2.7 במידת הצורך ניתן לבצע כיוון ואיזון
גובה רגליות 

פעולה זו מתבצעת בעזרת מפתח פתוח
מספר 10 

יש לבצע פתיחה קלה של לא יותר מרבע
סיבוב של האום על ידי סיבוב נגד כיוון

השעון 
לצורך כיוון גובה, יש לבצע סגירה או

פתיחה של הרגלית השחורה לגובה הנדרש
בעזרת סיבוב הרגלית ביד ולאחר מכן

לחזק את האום בעזרת מפתח פתוח בכוח
למניעת פתיחה עצמית של האום

2.6 כעת ניתן להפוך את המתקן ולבצע
RING חיזוק ברגים בעזרת מפתח

ומפתח ה אלן



2.8 בסיום שלבים 1 ו 2 יש להפוך את
המתקן ולוודא שהצלחת העגולה
ממוקמת על הצינור המרכזי כפי

שמוראה בתמונה

הוראות בטיחות:
הבסיס הנייד נועד לאפשר העמדה של
מתלה ייבוש כביסה מתוצרת קרוסלת

פתרונות בע"מ 

העמדתו מתאפשרת במקומות המוגנים
מפני רוחות חזקות שעלולות להפילו ואו

להזיזו ממקומו.

המתקן נועד לשאת משקל של עד 55 ק"ג.

המתקן נועד להעמדה על משטחים ישירים
כולל מדשאות ואו משטחי חצץ וטוף אך
לא נועד להעמדה על משטחים שאינם

ישרים

כל הנדרש כעת הוא להניח את
המתקן במקום המיועד 

לחבר עליו את מתלה ייבוש קרוסלה
או כל פריט אחר המתאים לשימוש

דומה


