
900 KURULUM YARDIMCISI



* Bu liste tüm ürünler için oluşturulmuş genel bir listedir. Bu 
parçaların tümü ürününüzde kullanılmamaktadır.



MİNİFİKS BAĞLANTISI



Raylı parçaların yanlarında bulunan üç delikten en sağ ve en 
soldakine kavalyeler (A) takılır.



Kavalyeler (A) şekildeki gibi karşı deliklere denk getirilerek,
çekmece yanları, kasa yan parçasına birleştirilir.



Bu birleşimden sonra, ortada kalan boş deliğe sivri uçlu kabin 
vidası ( H) dıştan içe doğru monte edilir.



Çekmece yanlarının üstüne ve altına ince parçalar yerleştirilir ve 
yine sivri uçlu kabin vidası (H) ile her üç parçaya da sabitlenir.



Kasa ters çevrilerek, ince parça, yine üç raylı parçaya aynışekilde 
monte edilir. Bu aşamada kasa çerçevesi tamamlanmış olur.



Baza pabuçları (Y) ikişer vida (F) ile alt 4 köşeye ve ön orta 
birleşime monte edilir.



Sallama aparatları (M), kasa yanlarındaki 4 deliğe, birer kaynak 
cıvata (N), birer pul (O) ve ikişer somun (P) kullanarak sabitlenir.



Bu aşamada sıralamaya dikkat edilmelidir. Cıvata (N) kasa 
içinden dışına doğru geçirilir, dış yüzeyde ilk olarak pul (O) 
sonra somun (P) konur. Somun anahtar ile sıkıldıktan sonra 
sallama aparatı (M) geçirilir ve tekrar somunla sabitlenir.



Sallama aparatları (M), dört noktadan bağladıktan sonra,
sorunsuz sallandıklarından emin olunmalıdır.



Başlıkları sallama aparatı (M) bağlantısına hazırlamak için, 
kaynak cıvata (N) başlığın dışından içine (delikli yüzey) doğru 

geçirildikten sonra, iç yüzeyde pul (O) ve ardından somun (P) ile 
sabitlenir.



Mandal montajı için, mandal (L) başlıktaki yuvasına 
yerleştirildikten sonra dört köşesinden vidaları (F) ile sabitlenir.



Arka korkuluk montajı



Alt ve üst parçalarının yanlarındaki sağ ve sol deliklere 
kavalyeler (A) çakılır. Silindir somun (G) deliği dışa bakacak 

şekilde yerleştirilir.



Alt ve üst parçalar hazırlandıktan sonra çubuklar, birleşim yerleri 
dışa bakacak şekilde yuvalarına yerleştirilir.



Hazırlanan alt kasaya başlıkların montesi sallama aparatı (M) ile 
sağlanır. Sallama aparatı kasaya bağlandığı şekilde başlıklara da 

bağlanır.



Cıvatanın (N), başlığın dışından, kasaya doğru takılmasına dikkat 
edilmelidir.



Ön alt korkuluk parçası, yanlarında bulunan sağ ve sol deliklere 
kavalye (A) çakılarak ve iç yüzeydeki deliklerine silindir somun 

(G) deliği dışa bakacak şekilde takılarak hazırlanır.



Hazırlanan ön alt korkuluk parçası kasaya monte edilmiş
başlıkların arasına yerleştirilir. Başlık dışından bu parçaya doğru 

geçirilen alyan başlı çektirme vidası (I) alyan anahtar (J) ile 
sıkılır.



Ön kısmı sabitlenen beşiğin arka kısmına da hazırlanan arka 
korkuluk aynışekilde monte edilir.



Ön korkuluk hazırlanırken alt ve üst parçaların çizgili yanlarının 
öne, çubuklardaki çizgili yanların ise arkaya gelmesine dikkat 

edilmelidir. Çubuklar yuvalarına iyice yerleştirildikten sonra kısa 
demirler çubuklara (AE) yakın olan deliklerden geçirilir.



Geçirilen korkuluk demirleri (AE) üstten dübele döndürülerek 
sabitlenir, attan ise şapkalı somun (Z) ile monte edilir. Son olarak 

asansör için dişsiz demirler (U) alta dişliler (V) üste gelecek 
şekilde kısa çektirme vidaları (T) ile başlıklara sabitlenir. Uzun 

demirler (AF) dişli kısımları üste gelecek şekilde geçirilir. 
Korkuluk da geçirilerek dişli kısımlar döndürülerek sabitlenir.



Çekmece kurulumuna başlarken, sağ ve sol parçalar gruplanır. 
Minifiks milleri (C) çekmece önlerinin yanlarında bulunan 

deliklerden dübel çakılmış olanına vidalanır. Minifiks kafası (B) 
ise çekmece yanına yerleştirilir, bu parçanın yanına kavalye (A) 

de çakılır.



Minifiks bağlantısı her iki yanda da yapıldıktan sonra çekmece 
dibi kanallardan geçirilerek yerleştirilir. Çekmece arkasının her 

iki yanına kavalye (A) çakılır.



Kavalyeler (A) , karşılık gelen deliklere yerleştirildikten sonra bu 
parça dışarıdan sivri uçlu kabin vidası (H) ile vidalanır.



Çekmece önlerine kulp vidasını (X) içerden dışarıya doğru 
geçirdikten sonra kulpları döndürerek sabitleyerek kurulum 

tamamlanır.



İyi günlerde kullanmanızı dileriz…


