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Mesas de altura ajustável - Série 7.2

Ferramentas necessárias:

Furadeira portátil

CHAVE BITS
QUADRADA Nº2
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Ao usar um móvel elétrico, sempre siga precauções básicas, incluindo as seguintes:
Leia todas as instruções antes de usar (este móvel).
PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Sempre desconecte o fio do móvel da tomada elétrica antes da limpeza.
AVISO - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choque elétrico ou ferimentos de pessoas:
1. Desconecte o fio da tomada antes de colocar ou retirar peças.
2. Se esta mesa for usada por crianças, idosos ou pessoas com deficiências, será necessária
supervisão constante.
3. Só use esta mesa para sua atividade fim, como descrito nestas instruções.
Não use acessórios não recomendados pelo fabricante
4. Nunca opere esta mesa se ela tiver um fio ou plugue danificado, se não estiver funcionando
adequadamente, se tiver caído ou sido danificada, ou se tiver caído na água
5. Mantenha o fio afastado de superfícies quentes.
6. Nunca coloque ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
7. Não use a mesa externamente.
8. Não opere a mesa em locais onde produtos aerossóis (spray) estejam sendo usados ou onde
haja administração de oxigênio.
9. Para carregamento, sempre coloque os itens mais pesados na parte inferior, e não perto da parte
superior, para impedir que o móvel vire.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

É necessário instalar uma tomada perto do equipamento e mantê-la facilmente acessível.

Fica a cargo do usuário adquirir e usar um filtro de linha da Details
(número da peça A7FILTER) para fornecer alimentação à caixa de controle
da Mesa Chevron 7.2. Ele deve ser instalado para atender aos requisitos
de certificação da EMC.
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Visão geral do processo de montagem
1) Determine a configuração da mesa.
2) Monte a superfície de trabalho de 2 peças (se aplicável).
3) Monte e fixe as barras.
4) Fixe as pernas à superfície de trabalho (com a superfície de trabalho de ponta à cabeça).
5) Fixe a caixa de controle e os organizadores de fio.
6) Conecte e passe os cabos.
7) Fixe o controlador.
8) Verifique a fixação e conclua a fixação da perna.
9) Gire a mesa para a posição correta e teste a função.
10) Nivele e limpe a mesa.
11)

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES E O GUIA DE USUÁRIO
EM UM LOCAL DE FÁCIL ALCANCE
PARA O USUÁRIO FINAL, APÓS A MONTAGEM.
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Vamos começar!

®

1

3

Prepare um espaço amplo para a montagem da mesa.

Você está montando uma mesa de canto de 90° com uma superfície
de trabalho de 2 peças? Passe para o Apêndice A agora.

• Varra o chão! Parafusos e peças pequenas podem danificar a superfície
de trabalho.
• Coloque um cobertor LIMPO no chão para proteger a superfície
de trabalho.

3

1

2

Retire a superfície de trabalho da embalagem e coloque-a de ponta à cabeça,
sobre o cobertor.
• LEMBRE-SE - Você está olhando para a parte inferior da mesa de trabalho.
Você tem certeza de que sabe qual lado é o esquerdo e qual é o direito?

2
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Fixando as barras

BARRA

4

Organize a barra esquerda e a barra direita com o conector central, com os
encaixes apontando para baixo. Instale vagamente o conector central à barra
esquerda e à barra direita usando dois parafusos de cabeça chata tipo
1/4-20 com chave philips nº 3... não aperte. (Esquerda e direita são
determinados quando a mesa está de pé sobre a base e vista de frente.)
OBSERVAÇÃO:
Para montar a mesa, será
necessária uma superfície
limpa e sem abrasão.

ENCAIXE

COLUNA DE
SUSTENTAÇÃO
ESQUERDA
BARRA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
DIREITA

5

Organize as colunas esquerda, direita (e
central, se aplicável), coloque a barra em
cada encaixe, conecte vagamente. Esquerda
e direita são determinados pelo ponto de
vista de usuário final.

6

Quando todas as colunas forem engatadas,
bata levemente em cada ponto de conexão
com uma marreta de borracha de 1/8-1/4
polegada, até a total acomodação. Não
instale completamente uma coluna de
sustentação por vez... elas devem ser
instaladas paulatinamente.

VISÃO SUPERIOR
COLUNA
DE
SUSTENTAÇÃO

BARRA
ENCAIXE

BARRA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
DIREITA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
ESQUERDA

Página 5 de 20
939505509 Rev B

®

Montando as pernas na superfície de trabalho
Para mesas de 2 pernas:

7

A CAIXA DO
MOTOR SEMPRE
FICA NA FRENTE
DA PERNA

Com o tampo ainda de ponta à cabeça no chão, vire a base
(esse trabalho requer 2 pessoas) e alinhe as placas de fixação
com os furos pré-realizados do tampo.
Instale vagamente um fixador em cada furo piloto pré-realizado.
Não instale todos os fixadores antes de a unidade ser operada
em um ciclo (Etapa 14).

Montando a placa

Furos pilotos da
superfície de trabalho

= FURO PILOTO
= NENHUM FURO
PILOTO FORNECIDO

CHAVE DE PARAFUSOS QUADRADA

Página 6 de 20
939505509 Rev B

®

Montando as pernas na superfície de trabalho (cont.)
Para mesas de 3 pernas:

7

Com o tampo ainda de ponta à cabeça no chão, vire a
base (esse trabalho requer 2 pessoas) e alinhe as
placas de fixação com os furos pré-realizados do
tampo. Para mesas de 3 pernas, primeiro alinhe a
coluna central de sustentação.
Centralize cada orifício pré-furado na parte superior
com o encaixe na placa de fixação. Instale vagamente
um fixador em cada furo piloto pré-realizado
Quando a coluna de sustentação central estiver presa,
alinhe as colunas da esquerda e da direita de forma
semelhante, movendo a placa para que todos os
orifícios pré-furados fiquem visíveis.
Não instale todos os fixadores antes de a unidade ser
operada em um ciclo (Etapa 14).
OBSERVAÇÃO: Não force as colunas para ajustar
perfeitamente os orifícios de
montagem e fixação. Isso pode causar inclinações
durante a articulação.

CHAVE DE
PARAFUSOS QUADRADA
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Fixando a caixa de controle e organizadores de fios

Instale a caixa de controle no local pré-determinado,
usando os orifícios pré-furados.

CAIXA DE CONTROLE

9

Instale os organizadores de fios na parte inferior da
superfície de trabalho. Deixe espaço suficiente para os
fios passarem tranquilamente, sem prender, e espaço
para os acessórios serem presos na borda traseira da
superfície de trabalho.

ORGANIZADOR DE FIOS
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Fixando a caixa de controle e organizadores de fios (cont.)

ORGANIZADOR DE FIOS

10

Para mesas de 3 pernas, coloque um organizador de
fios em cada lado da mesa. Instale os organizadores
de fios na parte inferior da superfície de trabalho,
como mostrado. Deixe espaço suficiente para os fios
passarem tranquilamente, sem prender, e espaço
para os acessórios serem presos na borda traseira
da superfície de trabalho.
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Conectando e passando cabos
Para mesas de 2 pernas:

11

Conecte os cabos a cada coluna de sustentação e conecte a
extremidade final à caixa de controle. Passe os cabos pelo
caminho fornecido no organizador de fios. Consulte o Guia de
Fiação para obter mais informações, na página 18.
Para obter uma organização ideal de fios, conecte as colunas
de sustentação na porta mais próxima da caixa de controle.

PORTA 1
PORTA 2
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Conectando e roteando cabos (cont.)
Para mesas de 3 pernas:

11

Conecte os cabos a cada uma das três
colunas de sustentação e conecte a
extremidade final à caixa de controle. Passe
os cabos pelo caminho fornecido no
organizador de fios. (Cabos de 2.000 mm para
as colunas de sustentação esquerda e direita
e cabo de 1.000 mm para coluna de
sustentação central). Consulte o Guia de
Fiação para obter mais informações, na
página 18.

Para obter uma organização ideal de fios,
conecte as colunas de sustentação na porta
mais próxima da caixa de controle.

PORTA 1
PORTA 2
PORTA 3
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Fixando o controlador

Instale o controlador na parte inferior da
superfície de trabalho, no lado de preferência do
usuário. (É recomendável colocá-lo na direção da
parte externa da mesa para evitar interferência no
local de trabalho.)

Controlador com adesivo
do botão de ligar e desligar
OBSERVAÇÃO: instalação do controlador
com adesivo do botão de ligar e desligar é
mostrada aqui. Entretanto, não é possível
instalar o controlador enquanto a superfície
de trabalho estiver de ponta à cabeça.
Quando a etapa 16 for realizada, o
controlador poderá ser instalado.
OBSERVAÇÃO: Remova o papel de trás do
controlador antes da instalação.

Controlador
padrão

Controlador digital
do painel da mesa
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Fixando o controlador (cont.)
PRENDEDOR DE FIO
PAPEL NO VERSO

13

Instale os prendedores do fio de controle. Retire o
papel do verso e cole-os na superfície de trabalho.
Passe o fio por todos os prendedores de fio.

FIO DE CONTROLE
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Concluindo a instalação da perna

CHAVE DE PARAFUSOS
QUADRADA

14

Conecte a unidade e verifique a conexão, movimentando a
base da mesa até o limite de sua capacidade de
movimento e voltando, depois vá até a parte inferior e
desconecte a unidade. Instale os encaixes restantes em
cada orifício e aperte TODOS os parafusos com firmeza.
Não use muita força.

CAIXA DE
CONTROLE
PLUGUE

CHAVE DE PARAFUSOS QUADRADA

OBSERVAÇÃO: Perna removida na ilustração
para oferecer clareza
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Concluindo a montagem da mesa
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15

17

Vire a mesa cuidadosamente (operação com 2
pessoas).

CUIDADO: Assegure-se de criar uma "alça de
gotejamento" no fio antes de fazer a conexão a uma
tomada ativa para impedir o choque elétrico, caso
haja vazamento de líquidos no fio.

OBSERVAÇÃO: NÃO use a coluna de
sustentação como um braço ao girar a mesa,
pois isso pode causar inclinações. O tampo
deve ser erguido livremente, girado e
acomodado com cuidado.

16

Quando a mesa estiver posicionada, instale o plugue
de 120 V na caixa de controle. Prenda o fio à caixa de
controle usando o clipe embutido. Conecte o fio à
tomada.
CAIXA DE CONTROLE

Conecte o fio de alimentação ao fornecimento de energia.

18 Passe todos os cabos pelos organizadores

de fios. Mantenha todos os cabos afastados
das peças móveis.

CLIPE MOLDADO

PLUGUE
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Concluindo a montagem da mesa (cont.)
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20
19

Antes do uso, a mesa deve ser totalmente nivelada, de
frente para trás e entre as laterais, por meio dos ajustes
deslizáveis de altura. Uma falha nesse procedimento
pode levar à inclinação das colunas.

Antes da articulação, você deverá sincronizar as
colunas de sustentação como mostrado abaixo.

OBSERVAÇÃO: Montagem de
CPU e suportes de CPU: A
altura máxima das 2 unidades
não pode exceder 20,5 polegadas.

Sincronizando as colunas de sustentação
Antes do uso inicial da função de ajuste de altura, é necessário
"sincronizar o sistema".

Controlador
padrão

Controlador digital
do painel da mesa

•Pressione a seta para baixo até a superfície de trabalho parar
na posição mais baixa.
•Solte a seta para baixo.
•Pressione e mantenha pressionada a seta para baixo por
aproximadamente 5 segundos, enquanto a mesa é sincronizada.
DELIZE

A superfície rapidamente será baixada cerca de 5 mm, depois
subirá cerca de 5 mm e finalmente se acomodará na posição
mais inferior.
Depois da execução dessa função, o movimento de todas as
colunas de sustentação será sincronizado pelo software dentro
da caixa de controle.

Controlador com adesivo do
botão de ligar
e desligar

No caso improvável de ocorrer um erro, redefina a unidade de
controle pressionando os botões para cima e para baixo ao
mesmo tempo por 5 segundos. Em seguida, repita a sequência
de sincronização como mostrado acima.
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Diretrizes para movimentar a mesa

1

Quando possível, a mesa deve ser movimentada em posição horizontal (reta).

2

Se a mesa for movida verticalmente (isto é, sobre um palete), deve-se ter cuidado para não aplicar
pressão em nenhuma das colunas de sustentação quando ela for colocada na posição, durante o
transporte e quando retirada do palete, no novo local.

3

Antes do uso no local, a mesa deve ser totalmente nivelada de novo, tanto lateralmente quanto de
frente para trás. A falha nesse procedimento pode causar a inclinação das colunas de sustentação e
falha na operação adequada.

4

Depois do movimento, as colunas de sustentação deverão ser novamente sincronizadas
pressionando-se a seta para baixo no Controlador, enquanto as colunas de sustentação se nivelam por
conta própria.
COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
CENTRAL

PARAFUSOS
DE TRAÇÃO

SUPORTE EM V

BARRA DIREITA
BARRA ESQUERDA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
DIREITA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO
ESQUERDA

CAMINHO DE CABOS PARA
ORGANIZAÇÃO DOS FIOS

TAMPO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO
CONTROLADOR
(pode ser posicionado no lado
esquerdo ou direito)

Página 17 de 20
939505509 Rev B

®

Guia para fiação
1

Quando conectar cabos como direcionado na Etapa 8, use este guia como referência.

2

Conecte os cabos das Colunas de Sustentação aos cabos fornecidos. A outra extremidade deve ser
conectada à Caixa de Controle. Repita para cada perna.

3

Conecte a extremidade do cabo do Controlador à Caixa de controle.

4

Siga as etapas 9 a 11 para concluir a instalação dos fios.

5

Depois de concluir a instalação dos fios, use os Organizadores de Fios para prender
todos os cabos e minimizar possíveis emaranhamentos.
OBSERVAÇÃO: Na Details, há soluções para a organização vertical de fios.
Contate o revendedor local ou a Steelcase.com para obter mais informações.

• Nunca prenda fios às pernas
ou à barra de nenhuma forma.
PÉS

DESLIZES

COLUNA DE
SUSTENTAÇÃO
DIREITA
PLACA DE FIXAÇÃO

COLUNA DE
SUSTENTAÇÃO
ESQUERDA
CAIXA DE CONTROLE

CONTROLADOR
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Apêndice A: Montagem da superfície de
trabalho de 2 peças
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1

Posicione as peças do tampo de ponta à cabeça na superfície de
montagem e alinhe com a canaleta de madeira fornecida

Canaletas opcionais
1

CANALETA

2

Instale os parafusos de tração e aperte com uma chave de bocas
de 5/16" ou 7/16. Conecte dois (2) canais v usando
dezesseis (16) parafusos por canal.
CANAIS V
PARAFUSOS

PARAFUSOS
DE TRAÇÃO

2
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Apêndice A: 2 Montagem da superfície de trabalho
de 2 peças (cont.)
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Observações especiais para superfícies
de trabalho de 2 peças
Excedentes:
• A parte de extensão das superfícies de 2 peças
talvez não exceda completamente a perna de apoio!
• Uma perna deve estar sempre completamente
montada na parte de extensão.

CORRETO!

CORRETO!

ERRADO!
ESSA CONDIÇÃO NÃO É PERMITIDA!

Alinhamento planar:
• As canaletas entre as partes primária e de extensão atuam para manter as metades
da superfície de trabalho alinhadas com a superfície superior.
• Se essas partes estiverem ajustadas de forma frouxa, use papel como calço, como mostrado.

PRIMEIRA METADE

PRIMEIRA METADE

METADE DA
EXTENSÃO
ALINHAMENTO
PLANAR INCORRETO

METADE DA
EXTENSÃO

RANHURA
FOLHAS DE PAPEL
DOBRADAS PARA CALÇO

CANALETA

ALINHAMENTO
APRIMORADO
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