
1 - Desapertar chapas de correia, para desconetar a folha frontal da folha traseira:

Desaperte os dois parafusos DIN912 M5 mostrados nas imagens acima.

Para isso, basta desapertar os parafusos 
que prendem a parte frontal do cofre à parte 
traseira. 

Irá encontrar vários parafusos ao longo do 
cofre para proporcionar uma fixação efici-
ente e segura.
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2 - Desapertar tampas laterais do cofre:
Desaperte os parafusos que prendem as tampas 
laterais ao cofre em alumínio.

NOTA: De fábrica, os parafusos que apertam as 
tampas à parte traseira do cofre, vão desapertados. 
Isto acontece porque em certas instalações, não é 
possível desapertar as tampas laterais do cofre devido 
à falta de espaço lateral.

3 - Desapertar parte frontal do cofre da parte traseira:



4 - Apertar a parte traseira do cofre no local de instalação: 

6 - Voltar a montar o cofre completo e ligar as folhas frontal e traseira:

NOTA: A afinação dos vidro traseiros tem de ser feita nesta fase!! Depois de fixar a parte frontal da 
máquina, será impossível fazer esta afinação.

7 - Colocação de vidros e afinação:

Através dos vários furos do cofre traseiro como mostrado na figura acima, poderá apertar esta 
parte do cofre à padieira.

Com o cofre fixo na padieira, volte a apertar a parte frontal do cofre na parte traseira, usando os 
parafusos que retirou no ponto 3 deste manual.
Volte a apertar as tampas laterais do cofre (ponto 2) e volte a conetar as chapas de correia para 
unir o movimento das duas folhas.

5 - Fixar os vidros traseiros na parte fixa à parede
Com a parte de trás do automatismo fixo na padieira, resta colocar os vidros nas pinças fornecidas 
e ajustar os carrinhos de movimento. Afine os vidros na altura ao chão de forma a que fiquem 
prontos a funcionar.

Com o automatismo completamente instalado na padieira, resta colocar os vidros frontais nas 
pinças fornecidas e ajustar os carrinhos de movimento. 
Para efetuar estes passos deve consultar o manual da Porta de Vidro Automática.

INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO TELESCÓPICA

> Furos pela parte 
interior

> Furos pela parte 
traseira


