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 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 

 شماره طرح :

 تاريخ :   

  صفحه :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 صندلی سمت راننده وضعیت های تغییر  جداسازی و باز نمودن  دسته -1

 پوشاندن روکش نشیمنگاه و روکش تکیه گاه  صندلی سمت راننده -2

 

     
 

        
  

                                      www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 

 شماره طرح :

 تاريخ :   

  صفحه :  

 

 
 
 
 
 

 صندلینشیمنگاه سفت نمودن کشهای روکش  -3

 نمودن روکش تعبیه سوراخ به وسیله کاتر روی روکش صندلی برای جاهای دسته صندلی بعد از فیت -4
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 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 

 شماره طرح :

 تاريخ :   

  صفحه :  

 

 
  
 
 
 

 جا نمودن خار و وصل نمودن دسته های تغییر وضعیت صندلی   -5

 پوشاندن روکش تکیه گاه  صندلی سمت راننده -6

 جاهای دسته صندلی و سوراخهای جاسری در باال تعبیه سوراخ به وسیله کاتر روی روکش صندلی برای -7

 بعد از فیت نمودن روکش 

 بازنمودن جا سری ونصب روکش آن   -8

 جاسری  یگذاری میله های جا سری به وسیله کاتر و جا محلتعبیه  -9
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 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 

 شماره طرح :

 تاريخ :   

  صفحه :  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 **کلیه مراحل فوق را برای صندلی سمت شاگرد نیز انجام میدهیم.             
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 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 
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 تاريخ :   

  صفحه :  

 

 

 صندلی عقب ای هبازنمودن و جداسازی  نشیمنگاه  -9         

 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و سفت نمودن بندهای روکش عقب صندلینشیمنگاه ش کبستن رو   -10   
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 H300روکش صندلی برلیانس نحوه نصب 

 شماره طرح :

 تاريخ :   

  صفحه :  

                             
 

 جا سریهای عقب تعبیه جای سریهای صندلی عقب به وسیله کاتر و جانمودن  -11

                          
 

         
 
 

و بستن تکیه گاه صندلی تعبیه جای خار صندلی عقب  به وسیله کاتر جهت بستن تکیه گاه صندلیهای عقب -12       
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 شماره طرح :
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 جا نمودن نشیمنگاه صندلی عقب هر دو ساید -13  
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