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Giới thiệu
Vách di động không cửa

Vách di động có cửa



Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi thao tác các tấm vách nên có 1 vài lưu ý . Việc vận hành các tấm
vách dễ dàng và không khó khăn lắm bởi vì các tấm vách trượt chính
xác trên ray nhôm bằng trục bi.



Bạn sẽ được nhận một tay quay kết hợp khóa và mở chân đạp khi
cần cố định và di chuyễn vách. Tay quay đặt vào chổ tương ứng
được tìm thấy ở mặt bên của mỗi tấm vách và trên bề mặt tấm mở.



Tấm mở của 1 dãy vách di động
và lổ để cho tay quay vào nhằm mở hoặc khóa vách

Tay quay có đầu hình lục giác. 



Các tấm được khóa cố định bởi chân bàn đạp bằng tay quay gài
vào ổ khóa vách ở mặt bên của mỗi tấm vách. Chân vách được
khóa một cách chắc chắn để không gian phòng kín hoàn toàn.



Chi tiết chân đạp
Khi dùng tay quay để mở vách thì chân đạp chạy lên tạo khoảng hở cho
vách trượt dể dàng. Khi đó mới có thể đẩy vách vào.

Chân đạp đã được khóa lại



Đây là một số đề nghị để sữ dụng vách ngăn di động
đúng

Khi cần thu vách chuyễn về kho thì trước tiên phải mở khóa tấm mở
đưa vào khu vực xếp vách và khóa cố định tấm mở,sau đó mở khóa
trình tự các tấm thường còn lại đưa về khu vực xếp vách, nhưng ấm
cuối cùng phải khóa cố định để chân vách đạp xuống nền và lên ray 
tạo thành bức tường triệt tiêu trọng lượng. Nếu bạn không sữ dụng
khu vực xếp vách và treo một số tấm dọc theo ray thì phải khóa từng
tấm.
Sau đây là hình hướng dẫn sử dụng vách di động đúng



H. 1



H. 2



Tất cả những tấm thường và tấm mở có cơ cấu khóa liên tục
Những tấm có cửa và có kình thì cơ cấu lò xo, đặc biệt chú ý khi các
tấm vách đi đến vị trí ray giao nhau.
Khi bạn cần cố định các tấm vách thì phải chuyễn và khóa cố định
từng tấm, hãy cẩn thận đừng để các tấm va chạm nhau. Tấm mở là
tấm cuối cùng đựoc khóa vào cị trí.



Đối với tấm vách có cửa cần quan tâm khi khóa cố định chúng vào
vị trí. Bạn nên sử dụng hệ thống khóa và chân đạp để cố định vách
khi chúng vào cị trí cuối cùng. Để mở vách thì thực hiện quy trình
ngược lại



MỘT VÀI HÌNH ẢNH THỰC VỀ CÁCH          
XẾP VÁCH DI ĐỘNG







Khi muốn cố định các tấm vách thì phải di chuyển và khóa cố định
từng tấm. Tấm mở là tấm cuối cùng được khóa cố định vào vị trí.
Đối với vách có cửa nên sữ dụng hệ thống khóa và chân đạp để cố
định vách khi chúng vào vị trí cuối cùng.
Để mở vách thì thực hiện quy trình ngược lại.



Vệ Sinh và Bảo Trì

NƯỚC là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ bền bề mặt
vách di động: Chúng ta cần lưu ý khi sử dụng nước để vệ sinh bề
mặt vách di dộng.

LƯU Ý CƠ BẢN

Vệ sinh bề mặt vách di động

Bề mặt của vách di động đựơc hoàn thiện bằng Laminate (có thể
lau chùi được) hoặc bằng vải nỉ (không lau chùi bằng nước). Bởi vì
bên trong bề mặt váchđược làm bằng loại ván ép công nghịêp
(tránh tiếp xúc với nước và độ ẩm). Vui lòng liên hệ với chúng tôi
nếu quý khách cần tư vấn vệ sinh và bảo trì vách di động.

Trường hợp bề mặt vách dính những vết bẩn khó rửa, chúng ta chỉ
sử dụng đúng những sản phẩm vệ sinh luôn có trên thị trường hoặc
nhúng ẩm vải bằng chất tẩy nhẹ sau dó lau boáng bằng vải khô
sạch. 



Vệ sinh các thanh nhôm định hình
đừng bao giờ dùng dung môi hoặc chất tẩy lỏng để vệ sinh vì nó có
thể làm hỏng những thanh nhôm mà không sửa được.
Hãy dùng vải khô lau sạch, bạn nên dùng vải ẩm nhúng vào nước xà
phòng ấm để lau.

Vệ sinh ray
Tương tự như các thanh nhôm định hình. Nó cũng được mạ điện
cực theo tiêu chuẩn nên bạn cũng phải vệ sinh như các thanh định
hình.

NHỮNG ĐIỀ KIỆN BẢO QUẢN
Bề mặt vách di động có thể bị ảnh hưởng nếu được bảo quản ở môi
trường có nhiệt độ thấp hơn 150c và lớn hơn 500c hay trong môi
trường có độ ẩm.
Như vậy chúng ta phải bảo quản vách di động ở môi trường không
có độ ẩm hay  ở 150c<môi trường bảo quản<500c.



Chăm Sóc Đặc Biệt

VÁCH NGĂN DI ĐỘNG

Đường ray phải luôn sạch sẽ để đảm bảo trục bánh xe trượt tốt. 
Để đảm bảo việc giảm âm của vách tốt. Chúng ta phải bảo quản
vách ở môi trường tốt.
Mỗi tấm vách có cửa trên vách cần đặc biệt quan tâm vì hệ thống
khóa có cơ cấu điều chỉnh phải sạch sẽ và thứ tự để đảm bảo
chính xác.

Bảo hành
hệ thống vách di đông bảo hành 1 năm. Ngoài ra chúng tôi có đưa
ra dịch vụ bảo trì gia hạn không bắt buộc, có thể bắt đầu bất cứ
lúc nào sau khi hết hạn bảo hành 1 năm.
Trong bất kỳ dịch vụ nào, yêu cầu không bảo trì cơ cấu và bất kỳ
sự điều chỉnh tấm vách nào phải được làm chỉ một trong những
công nhân đã được đào tạo của chúng tôi.

CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT VÁCH DI ĐỘNG
trong trường hợp vách di động không hoạt động đúng hay xảy ra
bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ yêu cầu nhân
viên kỷ thuật kiểm tra và đánh giá.

ĐỪNG tự tháo mở tấm vách di động hay tháo rời
đường ray


