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מידות הארון:
• רוחב: 450, 500, 600 מ"מ.

• עובי דופן: 19-16 מ"מ
• עומק פנים ארון: 515 מ"מ

הוראות הרכבה: 
הרכבת סלי מסילה למסילות טנדם שליפה כפולה

גובה התקנת סלים: 
• 145 מ"מ: גובה סל

• 160 מ"מ: גובה סל עם מסילה, ללא חיבור חזית
• 185 מ"מ: גובה סל עם מסילה + חיבור חזית

תאריך:   11/10/06

הרכבת מסילה:1
בהרכבת סל פנימי מאחורי דלת יש להשתמש בציר 

לנשלפים ולמקם את הציר בין הסלים.

ניתן לחבר את החזית לסל, 
על-ידי מחבר חזית - מק"ט: 90001408

(ראו סעיפים 4, 5, 6)

• כושר נשיאת הסל: עד 30 ק"ג

סוג סל:
• סל ספיר כרום ניקל

לבחירה בהזמנת הסל:
560H500 :מסילת טנדם שליפה כפולה - מק"ט •

B560H500 מק"ט: - בלומושן מסילת טנדם שליפה כפולה + •

• כוונון חזית בשלושה מימדים

הכנת הסל עבור מסילת טנדם:2
הרכיבו את תופסן הפלסטיק

על-ידי לחיצה, אל בסיס הסל.
יש לאבטח את התופסן על-ידי

בורג מצידו העליון של הסל.
בורג אבטחה
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הרכבת הסל אל המסילה:3
הניחו את הסל על המסילה ודחפו אותו פנימה עד נעילת קליפ תופסן הסל.

הרכבת מתאם החזית:4
מתאם החזית כולל שני חלקים: פנימי וחיצוני.

חברו בעזרת ברגים את שני החלקים לסל, 
(ראו שרטוט).

שימו לב כי קיים מתאם ימין ומתאם שמאל.

הרכבת החזית:5
הרכיבו את המתאם לחזית,

והוסיפו למידות את מידת כיסוי הקנט 
על-ידי החזית.

הרכבת החזית תתבצע על-ידי השחלת 
.A המתאם למקומו ונעילת בורג

כוונון החזית:6
א. שחררו את בורג A ובצעו כוונון

    מעלה/מטה, ימינה/שמאלה.
ב. כאשר בורג A משוחרר, ניתן לכוונן את

.B הטיית החזית על-ידי בורג    
.A ג. בסיום הכוונון, יש לחזק את בורג

מתאם החזית
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