
מערכת התאמת קסדה
הוראות החלפה

אנגלית



הוראות החלפה של מערכת התאמת קסדה

1

.יש ללחוץ להלן כדי לבחור את מערכת ההתאמה שלך

Quickset II Headmaster II

BOA WaveCel BOA

Velocis MIPS BOA
 

כל הזכויות שמורות Trek Bicycle Corporation 2021  זכויות יוצרים
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Quickset II מערכת

הסרת מערכת ההתאמה הישנה
 הודעה:יש לנתק את מערכת ההתאמה חלק אחר חלק.יש לאחוז

 בכל חלק קרוב ככל האפשר אל נקודת החיבור, כפי שמוצג.אחיזה
 רחוק יותר מנקודת החיבור יכולה לשבור את המערכת ולהקשות על

.הסרתה

 יש להשתמש ביד אחת כדי להחזיק בחוזקה בקסדה.יש להשתמש ביד
 השנייה כדי לאחוז בכל חלק של מערכת ההתאמה קרוב ככל האפשר
 למקום בו היא מתחברת אל הקסדה )כפי שמוצג להלן באדום(.יש
.למשוך בה אל מרכז הקסדה כדי לנתקה

 

1

2

התקנת מערכת ההתאמה החדשה
אזהרה

התאמה נכונה של קסדה
 בשביל התאמה נכונה, מערכת ההתאמה מוכרחת להיות שזורה דרך

.הרצועות, כפי שמוצג להלן

2

1

3
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 BOA, WaveCel BOA, Headmaster II
.הערה:האיורים להלן עשויים להיות שונים במעט ממערכת ההתאמה שלך, אבל הצעדים זהים

הסרת מערכת ההתאמה הישנה
 הודעה:יש לנתק את מערכת ההתאמה חלק אחר חלק.יש לאחוז

 בכל חלק קרוב ככל האפשר אל נקודת החיבור, כפי שמוצג.אחיזה
 רחוק יותר מנקודת החיבור יכולה לשבור את המערכת ולהקשות על

.הסרתה

 יש להשתמש ביד אחת כדי להחזיק בחוזקה בקסדה.יש להשתמש ביד
 השנייה כדי לאחוז בכל חלק של מערכת ההתאמה קרוב ככל האפשר

 למקום בו היא מתחברת אל הקסדה )כפי שמוצג להלן באדום(.יש
.למשוך בה אל מרכז הקסדה כדי לנתקה

1

2

 

 התקנת מערכת ההתאמה החדשה

אזהרה
התאמה נכונה של קסדה

 בשביל התאמה נכונה, מערכת ההתאמה מוכרחת להיות שזורה דרך
.הרצועות, כפי שמוצג להלן

1

2

3
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Velocis MIPS BOA מערכת

הסרת מערכת ההתאמה הישנה
 הודעה:יש לנתק את מערכת ההתאמה חלק אחר חלק.יש לאחוז

 בכל חלק קרוב ככל האפשר אל נקודת החיבור, כפי שמוצג.אחיזה
 רחוק יותר מנקודת החיבור יכולה לשבור את המערכת ולהקשות על

.הסרתה

 יש להשתמש ביד אחת כדי להחזיק בחוזקה בקסדה.יש להשתמש ביד
 השנייה כדי לאחוז בכל חלק של מערכת ההתאמה קרוב ככל האפשר

 למקום בו היא מתחברת אל הקסדה )כפי שמוצג להלן באדום(.יש
.למשוך בה אל מרכז הקסדה כדי לנתקה

1

2

התקנת מערכת ההתאמה החדשה
אזהרה

התאמה נכונה של קסדה
 בשביל התאמה נכונה, מערכת ההתאמה מוכרחת להיות שזורה דרך

.הרצועות, כפי שמוצג להלן

1

2

3


