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مکانیزم تاپ الین سوپر اسلیم 

توکار ( شیارخور )

Code: 11016

راهنماي نصب

مـــــزایا:

* با توجه به نصب ریل ها و قرقره ها به صورت شیارخور داخل  MDF  فضاي داخلی بازتر و قابلیت استفاده حداکثري از فضاي   

  داخل فراهم می شود و در نهایت کار به صورت سوپر اسلیم دیده می شود.

* با توجه به قابل تنظیم بودن شیار و فاصله بین دو درب ، فضاي بین دو درب به حداقل تا 9mm خواهد رسید.

* داراي عملکرد آرام و بی صدا و طول عمر باال.

* نصب و رگالژ آسان.

* آرام بند داراي قابلیت ضد پرش و جدا شدن.

20mm تا قطر  MDF  عدم محدودیت در انتخاب *

1- اجزاي تشکیل دهنده

آچــار آلــن

پـیـچ

تعـداد 
2درب

تعـداد 
3درب

تعـداد 
2درب

تعـداد 
3درب

2- شماتیک نصب درب ها 

- قطر MDF  باال و پایین جهت نصب ریل، بزرگتر و یا مساوي 16mm باشد.

( h1 = H - 12mm )       ارتفاع درب طبق فرمول مقابل محاسبه شود -

- فاصله مناسب بین دو درب باید مساوي یا بزرگتر از 9mm باشد.
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 - فاصله شیار ریل ها نسبت به قطر  MDF  مورد استفاده قابل تنظیم است.

 - توجه داشته باشید که فاصله درب ها کمتر از 9mm نباشد.

3- اندازه شیار جهت نصب ریل

- فـاصله انتهاي هـر شیار از دو طرف تا بدنه  10mm می باشد.

- طول ریل پس از کسر فاصله ها از بدنه از طریق فرمول زیر

(w1-24mm)   .محاسبه می شود   

4- راهنماي نصب ریل

- طبق تصویر آرام بندها را داخل ریل جا گذاري کنید.(به جهت ورود آرام بند در ریل توجه کنید)

- فاصله انتهاي آرام بند تا انتهاي ریل باید حدود 60mm باشد.

5- نصب آرام بند داخل ریل

6- نصب ریل ها داخل کمد

- طبق تصویر ریل ها را داخل شیار جاي گذاري کرده و درپوش انتهاي ریل را با پیچ محکم کنید.

7- رگالژ آرام بند

- آرام بند را طبق تصویر رگالژ کرده و براي شروع به کار شارژ نمائید.
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9- نصب درب ها

MDF 8- نحوه نصب قرقره ها در

- توجه داشته باشید تمامی قرقره هاي سوپر اسلیم جهت باال و پایین یکسان می باشند.

- سایز شیارها را طبق تصویر برش بزنید و توجه داشته باشید هر 4 شیار باید متقارن و یک اندازه باشند.

- پس از نصب قرقره ها جهت نصب درب، قرقره را طبق تصویر قفل نمائید.

شیارهاي متقارن براي قرقره ها سایز شیارها

- درب ها را طبق تصویر در ریل جاي گذاري کنید.

- تـوجه داشـته باشـید در هـنگام جاي گــذاري ، به منـظور جـلوگیري از صـدمه و شکـستگی ریـل زاویـه بیـن درب و بـدنه   

    کمتراز 20 درجه باشد.

- قفل قرقره ها را طبق تصویر پس از نصب آزاد کنید.

- درب را به سمت انتها هدایت کرده و فاصله بین باال و پایین را با پیچ رگالژ تنظیم نمائید.

10- پس از تنظیم درب ، آرام بند ها را با آچار آلن در جاي خود محکم نمائید.

جهت قفل کردن قرقره

جهت باز کردن قفل قرقره


