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רגליים*
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                        הוראות הרכבה לשולחנות נפתחים
T135E ,T130E ,T125E ,T120E ,T115E ,T105E :דגמים                 

Z Y

כיוון הפתיחה

X

סט השולחן כולל:
- רגליים בצורת ח' - 2 יח'

- מנגנון מסילה - 1 יח'  (מסופק כסט מוכן להרכבה, 
                                  כולל משטחי הגדלה מעץ)

- ברגים - 12 יח'
- מפתח אלן 4 מ"מ - 1 יח'

- תותבי הגבהה - כמות בהתאם לגודל השולחן
  (מינימום 4 תותבים).

- משטח עליון מזכוכית, מסופק בנפרד, במידה והוזמן.

תותבי הגבהה  ברגים*

מקרא:

       - שולחן עם משטח קבוע

       - משטחי הגדלה

X ,Y, Z  - מידות רוחב ואורך
               (בהתאם לדגם השולחן)

  :T135E לדגם *
   רגליים  - 1 יח'
   ברגים -  6 יח'

   מפתח אלן 4 מ"מ
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3 ברגים

2. הכניסו את תותבי ההגבהה לחורים
   המיועדים (ראו שרטוט).

תותב 
הגבהה

1. פתחו את המסילה וחברו את 2 הרגליים
    למסילת הארכה בעזרת 6 ברגים 

    בכל רגל (ראו שרטוט).

3 ברגים

3 ברגים

3 ברגים

3. הניחו את משטח הזכוכית על-גבי השולחן
   כאשר הוא נמצא במצב סגור (מסילה סגורה).
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איפוס בין הפלטות

4. משכו את רגלי השולחן עד פתיחתו המלאה.

5. הרימו את משטח ההגדלה העליון 
   (המשטח התחתון נמשך ביחד איתו), 

   עד ששניהם מונחים על מסגרת השולחן.

6. דחפו את רגלי השולחן עד שמשטחי ההגדלה 
   ומשטח הזכוכית נצמדים וממוקמים מעל 

   מסגרת השולחן.

איפוס משטח הזכוכית

7. הכניסו מברג שטוח לחורים הממוקמים
   בתחתית כל תותב (ראו שרטוט), עד

   אשר פלטת הזכוכית מאופסת ומותאמת 
   לגובה משטח ההגדלה.

התאמת גובה משטח הזכוכית לגובה לוחות העץ, המשמשים להגדלת השולחן

סגירת השולחן

8. משכו את רגלי השולחן עד פתיחתו המלאה.

9. הרימו את משטח ההגדלה העליון (המשטח
   התחתון נמשך ביחד איתו).

10. הניחו את המשטח העליון על-גבי המשטח
     התחתון עד ששניהם מונחים זה על זה.

11. דחפו את רגלי השולחן עד לסגירתו המלאה.
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