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  ، گردآورنده، مترجم-1334گلچين، حميد،  :    سرشناسه

  .گردآورنده و مترجم حميد گلچين/ نصب و تنظيم درب كنترل از راه دور :  عنوان و نام پديدآور
  .1389هله، :  تهران:  مشخصات نشر

  مصور : .ص 92 :  مشخصات ظاهري
             978-964-8530-20-9 :    شابك

   فيپا:  نويسيوضعيت فهرست
 Owner's manual –Instruction & Remote door operation for: به انگليسي. ع. ص :    يادداشت

household parking doors and gates                                                                      
  هادستنامه -  - ماتيكدرهاي اتو :    موضوع
    نصب -  - درهاي اتوماتيك :    موضوع

  2278TH/گ8ن6 1389 :  بندي كنگرهرده
  18/690 :  بندي ديوييرده
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  حميد گلچين: مترجم             
  طحان: ناشر همكار    هله:ناشر           
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  نوين :صحافي          
  آرمانسا :ليتوگرافي          
   1390 اول :نوبت چـاپ          
   نسخه1000: شمارگان          
  ابوالفضل چالغلو: مدير توليد          
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  مقدمه مترجم

اندازي توسط  هاي نصب و راه   كتاب حاضر از روي اطالعات ارائه شده در دستورالعمل        
هـا  آوري آنتر با نحوه عملكرد و فنها جهت آشنايي بيشيكي از سازندگان اين گونه درب 

هاي كنتـرل از راه دور در     گردآوري و ترجمه گرديده، لذا با توجه به كاربرد روزافزون درب          
، راحتي و امنيت زيـادي كـه ايـن گونـه            ي آن ها و مزايا   پاركينگ ،هاي مسكوني مانساخت
آورند، همچنين با توجـه بـه ناشـناخته بـودن           ها براي مصرف كنندگان به ارمغان مي      درب

شامل خـود درب و تجهيـزات       (ها، در اين جا نحوه نصب كامل        آوري آن نحوه كاربرد و فن   
ايـن گونـه   ) اهـ هاي ايمني به كار گرفته شـده در آن مربوط به كنترل از راه دور و سيستم       

تواند در درك بهتـر قطعـات و        ها به صورت شماتيك و گام به گام آورده شده كه مي           درب
دارد اين نصب بايد توسـط      در پايان اعالم مي   . سلسله مراتب نصب مورد استفاده قرار گيرد      

    .افراد كاردان و مسلط انجام گيرد تا از خطرات احتمالي جلوگيري شود
                

  نگلچي. ح            
com.yahoo@hgolchin  
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