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

دستورالعمل نصب

مداد

متر

لیست قطعات

ریل)(1X

صفحه پشت ریل)(MDF-1X

هنگر)(2X

پیچ و مهره )M6(5X

پیچ و مهره)M10(4X

استپ)(2X

پیچ و مهره )M4(4X

پیچ )MDF(4X

سیستم آرام بند درب)(2Set

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  120میلی متر،
120mm

ضخامت  16میلیمتر و متناسب با طول ریل نیاز می باشد.

❶ نشانه گذاری  ،سوراخکاری  ،مونتاژ ریل ،بوش و استپ
حالت اول نشانه گذاری :دراین مرحله سوراخ های ریل بار روی MDFو -حالت دوم سوراخکاری :در این مرحله سوراخ های نشاانه گاراری شاده(ریل بروی  MDFو سوراخ هاای بااو و پاایین  )MDFباا متاه Ø 6.5

سوراخ های باو و پایین  MDFمطابق شکل زیر عالمت گراری گردد.
8X

سوراخکاری گردد.

5X

.
ورق MDF

ریل

حالت سوم مونتاژ ریل ،بووش و اسوتپ بوو روی  :MDFابتادا باوش هاا را در ااصاله  25تاا  55میلیمتاری تنظایم کنیاد ساوش باوش را مطاابقشااکل زیاارروی سااوراخ  MDFقراردهیااد(هم محورسااوراخ هااای)MDFسااوش ریاال را روی بااوش هااای قاباال تنظاایم قاارار داده (شااکل
الف)(تکراراین پروسه روی ما بقی سوراخ های ریال) نکتاه اساتپ در ابتادا و انتهاای ریال باا تو اه باه میا ا بااز و بساته شاد درب نصاب
گردد .مطابق شکل (ب).
بوش

پیچ

بوش

استپ

مهره

مهره
پیچ
مونتاژریل)(3X
شکل الف

نصب استپ ابتدا وانتها ریل)(2X
شکل ب

دستورالعمل نصب

❷عالمت گذاری سوراخ هنگو

❸سوراخکاری سوراخ های درب

-ابتدا هنگر را روی درب قرار دهید.

-محل های نشانه گراری شده با مته  Ø 10سوراخکاری شود(.محل تالقی

-ااصله  121میلیمتر از باوی قرقره تا باوی درب لحاظ گردد.

سوراخ ها)

-تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد.

-تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد شود.

نکته ااصله سوراخ ها از کنار درب به پیوست این دستورالعمل ارائه

شده است.

لوی درب

کنار درب

باوی درب

❹نصب و مونتاژ هنگو روی درب

❺ موقعیت سوراخ های  MDFروی دیوار

-در این مرحله پیچ از سوراخ پشت درب ع ور داده شود و پش از ع ور

15میلیمتو+ارتفاع درب 55+میلیمتو

ازسوراخ هنگر مهره بسته و سوش محکم گردد.

پش از مشخص شد مقادار انادازه توسات متار از کاف زماین تاا بااوی

 -تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد.

ریل خطی در راساتای ااقای کشایده شاود ساوش محال ساوراخ هاای
 MDFبرروی دیوار عالمت گراری گردد( .دقات گاردد اگار ساطی زماین
ناصاف می باشد بلند ترین سطی از زماین باه عناوا م ناا هات انادازه
گیری انتخاب شود)

نکته از تراز هت هم راستایی ریل استفاده گردد.

باوی درب تا باوی ریل

+
ارتفاع درب

+

درب

سطی زمین تا زیر درب

سطی زمین

باوی ریل

دستورالعمل نصب

❻ نصب  MDFروی دیوار
پش از مشخص شد موقعیت ریل نس ت به سطی زمین محل های مشخص شده را با مته  Ø 10سوراخکاری کرده سوش نس ت به ا زد رول پالک ومحکم کرد  MDFروی دیوار توست پیچ  M6اقدام نمایید .

 4عدد رول پالک باوی MDF

رول پالک)(8X

+
 4عدد رول پالک پایین MDF

❼نصب درب بوروی ریل

❽ 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 ازد 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
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❾نصب سیستم آرام بند
در مرحله آخر پش از نصب درب کشویی و پش از نصب راهنماها با تو ه به می ا باز و بسته شد 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 شد تکرار گردد.

نصب زبانه روی قسمت اوقانی درب

پیچ و مهره شش گوش M4

زبانه

سوراخ 2(Ø 4.5عدد)

پیچ )MDF(M4

مونتاژ سیستم آرام بند پشت ریل
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