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 باز شو و پيچ ديواره هاي كناري، ديواره ي پشتي، ديواره ي جلويي و پيشانِي قسمت اصلي شامل نه تابلوهاي كامپوزيتي شامل پايه
  .ل تشكيل مي دهد را شينه ي نوهاي متصل كننده ي پايه به بدنه ي تابلو بوده و قسمت دهمه و مهر
 بسته شـده انـد را   ۲ و ۱ديواره هاي كناري  كه در قسمت فوقاني ۸ نمره  سر خزينهچهار عدد پيچابتدا به منظور مونتاژ پايه   .۱

 مطابق شكل فوق نگاه داشته ۵و۴و۳  را به صورت ايستاده و با فاصله اي متناسب باعرض قطعاِتباز كرده و اين ديواره ها      
  قـرارداده سـپس  ۲ و ۱ داخل بازوهاي تعبيه شده روي ديواره هاي را ) ۳قطعه ي شماره (ديواره ي پشتي لبه هاي پاييني    و  

 .يي كه قبالً باز كرده ايم به ديواره هاي كناري متصل مي كنيم دو عدد ازپيچ هاقسمت فوقاني آنرا به وسيله

قرار دارند را باز كـرده، قطعـه   )  ۴ي شماره ي قطعه ( ديواره ي جلويي  كه در گوشه هاي داخلي  ۸دو عدد مهره ي نمره       .۲
 . به ديواره هاي كناري متصل مي كنيمرا آن مهره ها به وسيله ي  روي پايه نصب كرده سپس ۳ي مذكور را مطابق قطعه 

ت فوقاني آنرا با ضربه ي آهـسته ي دسـت    سوار كرده قسم۴را روي قطعه ي شماره  )  ۵قطعه ي شماره ي      ( بازشو پيشانِي .۳
 را ۵در محل خود محكم مي كنيم ، سپس به وسيله ي دو عدد پيچ سرخزينه ي باقي مانده قسمت فوقاني قطعه ي شـماره           

 . به پايه متصل مي كنيم

نه را در يكـي از   باشد ،بنا به كاربري مورد نظر دو سر شي  )۶قطعه ي شماره ي ( تي كه پايه ي داراي شينه ي نول     در صور  .۴
 .مطابق شكل فوق به پايه متصل مي كنيمديواره هاي كناري محلهاي تعبيه شده به همين منظور روي 

  
   نـشان   )۵قطعـه ي شـماره ي   ( بازشـو  لطفاً هنگام نصب پايه در محل و نصب تابلو روي آن دقـت فرماييـد قطعـه ي پيـشانيِ              : نكته    

قرار گيرنـد كـه پيـشاني     ابلو بايد به گونه اي روي پايه نصب شود كه دربهاي تابلو در سمتيدهنده ي قسمت جلوي پايه مي باشد و ت  
  .پايه قرار دارد
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