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Підготуйте комплект 
для встановлення

2

Дістаньте тент із чохла

3

Розмотайте тент та дістаньте
металевий каркас
(Фото 3)

Деталі металевого каркасу покладіть як зображено на фото 4 та 5.

Зверніть увагу: каркаси з квадратних труб мають бути розміщені 
паралельно один навпроти іншого. Через них здійснюватиметься 
вхід/вихід (стрілкою вказано напрямок проходу).
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Низ

Верх

Низ
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Підготуйте дві частини каркасу (фото 6). З’єднайте з раніше складеним 
нижнім каркасом як на фото 7. Складені частини каркасу мають виглядати 
як на фото 8.
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Верх

У кріплення (фото 9) вставте частину каркасу (фото 10).
Зверніть увагу: металеві пластини (фото 11) мають бути розміщені на зовні.
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Використайте решту 
інших деталей та 
складіть каркас 
повністю
(фото 12) 
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Візьміть деталь з 
комплекту (фото 
13,14).
Встановіть 
клапаном знизу 
назовні (фото 15)  у 
місця кріплення 
(фото 16, 17)

Візьміть деталь з комплекту (фото 18,19).
Встановіть на місце кріплення (фото 20).
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Одягніть тент на каркас як на фото 21-23.
Зверніть увагу: праворуч від входу мають бути деталі зсередини (фото 21) 
та три отвори ззовні (фото 22)
ліворуч від входу - прозора стінка (фото 23) 
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Натягніть тент за допомогою фіксаторів (фото 24).

Візьміть 
деталь з 
комплекту 
(фото 25).

Встановіть 
у місця 
кріплення 
(фото 26-28)
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Під’єднайте короткий шланг до клапана (фото 29). Довгий шланг протягніть 
через отвір (фото 30). Від’єднайте дріт від датчика (фото 31).
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Протягніть дріт через отвір (фото 32). Встановіть датчик та під’єднайте до 
нього дріт (фото 33). Встановіть каністру та під’єднайте довгий шланг (фото 34)
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Покладіть килимок (фото 35). Увімкніть шнур до джерела електрики (фото 36).
Після ввімкнення світиться зелений колір, а при спрацьовуванні датчику руху і 
ввімкненні розпилювачів загоряється зелений індикатор (фото 37).


