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MÓC TREO ĐỒ 2 TẦNG SAU 
CỬA - VÁCH UD607J

1. Luồn 2 thanh ray trên và ray dưới vào gá đỡ ray như H1
2. Cân chỉnh ray trên và ray dưới cho thanh ray nằm ngang
(trượt gá đỡ ray bằng cách nới vít để ray trên và ray dưới
vuông góc với thanh ray đứng)
3. Vít cố định gá đỡ ray để định vị ray trên và ray dưới H2-H3
4. Luồn móc vào rãnh mặt trước của ray trên và dưới như H1
5. Dùng nút bịt để bịt các đầu ray như H15. Dùng nút bịt để bịt các đầu ray như H1
6. Dán đệm dính (băng dính 2 mặt trên đệm) vào thanh đứng
treo cửa ở vị trí bên dưới như H4
7. Mở cánh cửa và đưa giá vào phần trên cửa, cân chỉnh sao cho 
giá ngay ngắn ngang bằng và chắc chắn. Đóng mở cửa để đảm bảo giá 
được đặt đúng vị trí, nếu chưa được có thể xê dịch vị trí của giá để tìm 
vị trí thích hợp nhất (nếu cần thiết có thể dán thêm đệm vào vị trí đánh dấu * 
ở trên thanh ray đứng treo như hình H4 để cho giá được chắc chắn, ổn định)ở trên thanh ray đứng treo như hình H4 để cho giá được chắc chắn, ổn định)

Lưu ý: Sử dụng tấm ốp lưng để điều chỉnh theo
độ dày của cửa, đưa móc vào mặt trên của cánh 
cửa cẩn thận sao cho móc ôm sát vào cửa 

Ốp lưng
Băng dính 2 mặt

Thành phần: Thanh ray đứng treo cửa
(2), ray trên(1), ray dưới(1), móc trên(7), 
móc dưới(7), gá đỡ ray, đệm dính, nút bịt(4).
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