دستورالعمل نصب

ابزارهای مورد نیاز

آچار تخت 16-17و10-11

تراز

دریل با مته()8-4.5-6.5-10

پیچ گوشتی

بوش قابل تنظیم)(5X

راهنمای زیر درب)(1X

پیچ خودکار و رول پالک)(10X

مداد

متر

لیست قطعات

ریل)(1X

صفحه پشت ریل)(MDF-1X

هنگر)(2X

پیچ ومهره )M6(5X

استپ)(2X

سیستم آرام بند درب )(2Set

پیچ و مهره )M4(4X

پیچ )MDF(12X

دستورالعمل نصب

دستورالعمل نصب
نکته :شیار در سرتاسر زیر درب شیار به عرض  16میلیمتر و ارتفاع  20میلیمتر لحاظ گردد.
16

شیار پایین درب

نکته :برای انجام پروسه نیاز به تهیه یک ورق  MDFبه عرض  120میلیمتر،
ضخامت  16میلیمتر و متناسب با طول ریل نیاز می باشد.
120mm

❶ نشانه گذاری  ،سوراخکاری  ،مونتاژ ریل ،بوش و استپ
حالت اول نشانه گذاری :دراین مرحله سوراخ های ریل بذر روی MDFو -حالت دوم سوراخکاری :در این مرحله سوراخ های نشانه گذااری شذدهسوراخ های باو و پایین  MDFمطابق شکل زیر عالمت گااری گردد.
8X

5X

(ریل بروی  MDFو سوراخ هذای بذاو و پذایین  )MDFبذا متذه Ø 6.5
سوراخکاری گردد.

ورق MDF

ریل

حالت سوم مونتاژ ریل ،بووش و اسوتپ بوو روی  :MDFابتذدا بذوش هذا را در ااصذله  25تذا  55میلیمتذری تنظذیم کنیذد سذوش بذوش را مطذابقشذذکل زیذذرروی سذذوراخ  MDFقراردهیذذد(هم محورسذذوراخ هذذای)MDFسذذوش ریذذل را روی بذذوش هذذای قابذذل تنظذذیم قذذرار داده (شذذکل
الف)(تکراراین پروسه روی ما بقی سوراخ هذای ریذل) نکتذه اسذتپ در ابتذدا و انتهذای ریذل بذا تو ذه بذه میذشان بذاز شذدن درب نصذب گذردد.
مطابق شکل (ب)

بوش
مهره

پیچ
مونتاژریل)(3X
شکل الف

پیچ

بوش

مهره

استپ

نصب استپ ابتدا وانتها ریل)(2X
شکل ب
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❷عالمت گذاری سوراخ هنگو در قسمت فوقانی درب
ابتدا هنگر را روی درب قرار دهید.--اندازه های مشخص شده در قسمت اوقانی درب نشانه گااری گردد.

کنار درب

-تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد.

باوی درب

لوی درب

❹ موقعیت سوراخ های  MDFروی دیوار

❸نصب و مونتاژ هنگو روی درب
-در این مرحله پیچ از سوراخ باوی درب در موقعیت مشخص شده با

15میلیمتو+ارتفاع درب 06+میلیمتو

نیروی اشاری محکم گردد.

پش از مشخص شدن مقذدار انذدازه توسذت متذر از کذف زمذین تذا بذاوی

 -تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد شود.

ریل خطی در راسذتای ااقذی کشذیده شذود سذوش محذل سذوراخ هذای
 MDFروی دیوار عالمت گذااری گذردد( .دقذت گذردد اگذر سذط زمذین
ناصاف می باشد بلند ترین سط از زمذین بذه عنذوان م نذا هذت انذدازه
گیری انتخاب شود)

باوی ریل

نکته از تراز هت هم راستایی ریل استفاده گردد.
باوی درب

باوی درب تا باوی ریل

+
ارتفاع درب

درب
درب

+
سط زمین تا زیر درب
لوی درب
سط زمین
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❺ نصب  MDFروی دیوار
پش از مشخص شدن موقعیت ریل نس ت به سط زمین محل های مشخص شده را با مته  Ø 10سوراخکاری کرده سوش نس ت به ا زدن رول پالک ومحکم کردن  MDFروی دیوار توست پیچ  M6اقدام نمایید.

 4عدد رول پالک باوی MDF

رول پالک)(8X

+
 4عدد رول پالک پایین MDF

❻نصب درب بوروی ریل

❼ نصب راهنمای درب

-درب را بلند کرده و تحت زاویه بر روی ریل قرار دهید(.ط ق شکل روبرو)

-ابتدا دراین مرحله درب در حالت باز قرار گیرد و موقعیت راهنما تعیین

-دقت گردد چرخ ها بر روی ریل قرار گیرد.

گردد دقت گردد راهنما در شیار قرار داشته باشد سوش درب در حالت
بسته قرار گیرد و موقعیت راهنما تث یت و توست مته  Ø8سوراخ زده شود
سوش ازدن رول پالک و در نهایت پیچ محکم گردد(.نکته دقت گردد
راهنما در حالت باز و بسته در شیار درب قرار داشته باشد)

نصب راهنمای درب در حالت باز

نصب راهنمای درب در حالت بسته

دستورالعمل نصب
❽نصب سیستم آرام بند
در مرحله آخر پش از نصب درب کشویی و پش از نصب راهنماها با تو ه به میشان باز و بسته شدن درب سیستم آرام بند پشت ریل نصب و زبانه رویقسمت اوقانی درب نصب گردد.
تکرار این مرحله در قسمت مخالف درب با تو ه به محدوده باز شدن تکرار گردد.پیچ )MDF(M4
پیچ و مهره شش گوش M4

نصب زبانه

سوراخ 2( Ø4.5عدد)

زبانه

مونتاژ سیستم آرام بند روی ریل
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