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مرحله 1: 

1.1 - نصب شماره 1: بر روى صفحه پشت یونیت نصب شود. 

1.2 - با توجه به ابعاد مشخص شده ، نصب شماره 2: 

بر روى کف یونیت نصب شود. 

1.3 - با توجه به ابعاد مشخص شده ،  

تصویر شماره 3 و 4 : بر روى صفحه هاى  

جانبى نصب شوند. جانبى نصب شوند. 

1 - لطفاً قبل از نصب راهنما را به دقت مطالعه کنید 

لیست لوازم 

2106L : نحوه نصب کد

1 - Please read the installation manual 

carefully before install it:

Accessory Lists



مرحله 3: 

3.1 - با توجه به سایزهاى مشخص شده سوراخ هایى براى پیچ بر روى درب ایجاد کنید و براى نصب لوازم مربوط را بر روى درب  

نصب کنیدو فریم شماره 5 را بر روى درب نصب کنید.  

3.2 - بعداز رگالژ و تنظیم درب پیچ ها را محکم کنید. 

لطفاً در پایان هرسال ، از روغن براى افزایش نرمى ریل ها  
و کاهش صدا و محافظت از ریل استفاده نمایید. 

پیچ تنظیم بر روى فریم شماره 5 قرار دارد 

مرحله 2: 

2.1 - شفت چرخان زیرین مربوط به شماره 5 را بر روى شماره 3 قرار مى دهیم. 

2.2 - شفت چرخان باالیى مربوط به شماره 5 را به سوراخ مربوط به شماره 4 متصل مى کنیم.    

2.3 - شماره 7 را به وسیله پیچ و مهره به شماره 5 متصل مى کنیم و شفت چرخان را داخل شیار  

ریل شماره 4 قرار میدهیم. 

2.4 - چرخ پالستیکى شماره 5 را بر روى  

میله ى فلـزى شماره 2 قـرار مى دهـیم.  قـرار مى دهـیم. 

2.5 - با تـوجه به عکس میله چـرخان  

شماره 2 را بر روى سوراخ فریم پشتى قفل کنید. 

2106L : نحوه نصب کد


