הוראות התקנת כבל לרוכבי סוסים
עבור כבל בנג'י – רוב הדגמים

העבירו ואבטחו את הכבל באופן הבא כפי שמודגם משמאל לימין:

 .1לפני העלייה על הסוס ,לבשו את האפוד והדקו את הרצועות הצדיות כך שהאפוד
יהיה הדוק על גופכם אך לא הדוק מידי.
 .2עלו על הסוס וחברו את מחבר הזכר שבכבל למחבר הנקבה של האפוד.
 .3הכניסו רגליים לארכופים ועימדו:
 אם הכבל מעט מתוח – זוהי המידה הנכונה




אם לא ניתן לעמוד והכבל קצר מידי – יש לשחרר את המחבר ולהאריך
את הלולאה
אם הכבל משוחרר מידי – יש לשחרר את המחבר ולקצר את הלולאה

עבור כבל מסוכך – לדגם MLVC

העבירו ואבטחו את הכבל באופן הבא כפי שמודגם משמאל לימין:

לפני העלייה על הסוס ,לבשו את האפוד והדקו את הרצועות הצדיות כך שהאפוד
.1
יהיה הדוק על גופכם אך לא הדוק מידי.
.2

עלו על הסוס וחברו את מחבר הזכר שבכבל למחבר הנקבה של האפוד.

.3

הכניסו רגליים לארכופים ועימדו:
•

אם הכבל מעט מתוח – זוהי המידה הנכונה

•
הלולאה

אם לא ניתן לעמוד והכבל קצר מידי – יש לשחרר את המחבר ולהאריך את

•

אם הכבל משוחרר מידי – יש לשחרר את המחבר ולקצר את הלולאה

שינוי אורך הלולאה בכבל מסוכך

ביצוע בדיקה באופן הבא:

לרוב יהיה צורך להתאים את אורך הכבל לרוכב:

 .1פתחו את הפרפרית ,הוציאו את הכבל השחור וחיתכו חלק ממעטפת הסיליקון.

 .2העבירו את הכבל השחור דרך מעטפת הסיליקון שקוצרה.

 .3הדקו את הכבל עם הפרפרית באופן זמני על מנת לקבוע את אורך הכבל הרצוי

 .4עמדו על הארכופים כדי לבדוק כמה להאריך  /לקצר

 .5משכו צד אחד על מנת להאריך או צד שני על מנת לקצר והדקו היטב את
הפרפרית .מומלץ לקצוץ את שאריות הכבל.

 .6רכיבה בטוחה!

דגשים לרכיבה בטוחה:






הקפידו להתאים את האפוד לגופכם באמצעות רצועות הצד.
האפוד צריך להיות הדוק על הגוף אך לא הדוק מידי.
עבור דגמי ילדים ,על הילד להיות במשקל של מעל  30קילוגרם ובגובה של
 130-160ס"מ
באם לא הצלחתם לסדר את הכבל כיאות ,חובה לפנות למוכר ולקבל עזרה .אפוד
ללא כבל שמותאם לרוכב – ישנה אפשרות שכריות האוויר לא יעשו את עבודתם.
ניתן להחליף קפסולת גז לבד אך אם אתם מתקשים יש לפנות למוכר לסיוע.

