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 طاوالت ذات ارتفاع قابل للضبط- Series 7.2 السلسلة
 المراجعة أ939505506 تعليمات التركيب

:ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﺜﻘﺎﺏ ﻛﻬﺮﺑﻲ

 طاوالت ذات ارتفاع قابل للضبط | تعليمات التركيب- Series 7.2 السلسلة

ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻣﺮﺑﻊ
2 ﻣﻘﺎﺱ

steelcase.com/series7/assembly/ar  قم بزيارة الموقع،لتحميل الملف باللغة العربية
请访问steelcase.com/series7/assembly/cn, 下载该文件简体中文版。
Pour télécharger ce document en français, allez à steelcase.com/series7/assembly/fr
Para fazer o download deste arquivo em português, visite steelcase.com/series7/assembly/pt
Для загрузки этого документа на русском языке зайдите на steelcase.com/series7/assembly/ru
Para descargar este documento en español, visite steelcase.com/series7/assembly/es
Để tải xuống tài liệu này bằng tiếng Việt, hãy vào steelcase.com/series7/assembly/vn

صفحة  2من 20
 939505506المراجعة أ

تعليمات هامة للسالمة
عند استخدام أي جهاز كهربي ،يجب األخذ دومًا بعدة احتياطات رئيسية تتضمن ما يلي:
يرجى قراءة جميع التعليمات قبل استخدام (هذا الجهاز).
خطر  -لتقليل خطر حدوث صدمة كهربية:
 .1انزع دائمًا قابس هذا الجهاز من مأخذ التيار الكهربي وذلك قبل التنظيف.
تحذير  -لتقليل خطر االحتراق أو اندالع حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو اإلصابة:
 .1انزع القابس من مأخذ التيار قبل تركيب أو فك المكونات.
 .2من الضروري أن يتم اإلشراف الدقيق على األطفال أو المعاقين أو العاجزين عند استخدامهم لهذا الجهاز أو عند وجودهم بالقرب منه.
 .3استخدم هذه الطاولة في الغرض المحدد لها فحسب وعلى النحو المبين في هذه التعليمات .ال تستخدم أية ملحقات غير موصى بها من
جانب الجهة المصنعة.
ً
مطلقا إذا كان بها كابل أو قابس تالف أو إذا لم تكن تعمل على النحو المالئم أو إذا تعرضت لألعطال أو التلف
 .4ال تستخدم هذه الطاولة
أو إذا سقطت في المياه.
 .5احرص على إبعاد الكابل عن األسطح الساخنة.
ً
مطلقا إلى إسقاط أو إدخال أي شيء في أي فتحة.
 .6ال تعمد
 .7ال تستخدم في األماكن الخارجية.
 .8ال تستخدم في األماكن التي تستعمل فيها منتجات الرش (البخاخات) أو تلك التي يتم فيها اإلمداد باألكسجين.
 .9عند التحميل ،ضع دائمًا األشياء األثقل في األسفل وليس بالقرب من أعلى الطاولة كي تتجنب انقالب الجهاز.

احتفظ بهذه المعلومات

ً
سهال.
يجب تركيب مأخذ تيار /مقبس طاقة بالقرب من الجهاز وأن يكون الوصول إليه

يتحمل المستخدم مسؤولية شراء واستخدام مرشح خطوط ( Detailsرقم القطعة  )A7FILTERلتزويد صندوق تحكم الطاولة
 Chevron 7.2بالطاقة .يجب تركيب هذا المرشح ً
وفقا لمتطلبات شهادة .EMC
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  3من 20
 939505506المراجعة أ

الصفحة (الصفحات):

جدول المحتويات:

لنبدأ سويًا! 4......................................................................................................................
توصيل وحدات التمديد 5........................................................................................................
تثبيت األرجل بسطح الطاولة 7،6.................................................................................................
توصيل صندوق التحكم وحاويات األسالك 9،8..................................................................................
توصيل وتوجيه الكابالت 11،10.....................................................................................................
توصيل وحدة التحكم 13،12..........................................................................................................
إنهاء تركيب أرجل الطاولة 14...................................................................................................
إنهاء تجميع الطاولة 16،15...........................................................................................................
إرشادات حول تحريك الطاولة 17...............................................................................................
دليل توصيالت األسالك 18......................................................................................................
الملحق أ :تجميع سطح الطاولة المكون من قطعتين 20،19.........................................................................

نظرة عامة على عملية التجميع
 )1حدد الشكل العام للطاولة.
 )2قم بتجميع سطح الطاولة المكون من قطعتين (إن أمكن).
 )3قم بتجميع وتوصيل وحدات التمديد.
 )4قم بتوصيل األرجل إلى سطح الطاولة (مع جعل سطح الطاولة مقلوبًا على ظهره)
 )5قم بتوصيل صندوق التحكم وحاويات األسالك.
 )6قم بتوصيل وتوجيه الكابالت.
 )7قم بتوصيل وحدة التحكم.
 )8تحقق من وجود أي معوقات وقم بإنهاء تثبيت أرجل الطاولة.
 )9أعد الطاولة إلى وضعها الرأسي واختبر أداءها الوظيفي.
 )10اضبط االرتفاع وقم بتنظيفها.
)11

det ai l s- w or k to ol s. com

يرجى االحتفاظ بهذه التعليمات و
دليل المستخدم في مكان تسهل رؤيته
للمستخدم النهائي بعد التجميع.

ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  4من 20
 939505506المراجعة أ

لنبدأ سويًا!

1

قم بتجهيز مساحة فارغة كبيرة لتجميع الطاولة.
• اكنس األرضية! قد تتسبب البراغي اللولبية واألجزاء الصغيرة في تلف سطح الطاولة.
• افرش بطانية شحن نظيفة على األرضية لحماية سطح الطاولة.

1

2

قم بتفريغ سطح الطاولة من العبوة ،وضعه على بطانية الشحن مقلوبًا على ظهره.
• تذكر  -أنت اآلن تنظر إلى الجانب السفلي من سطح الطاولة.
هل يمكنك تحديد الجانب األيسر أو األيمن؟

2

3

تجميع طاولة بزاوية قائمة  90°ذات سطح مكون من قطعتين
انتقل إلى الملحق “أ” اآلن.
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  5من 20
 939505506المراجعة أ

4

قم بتجميع وحدة التمديد اليسرى واليمنى والمُوصل البيني مع توجيه التعشيقات لألسفل .ثم قم بتثبيت
المُوصل البيني بوحدة التمديد اليسرى واليمنى مستخدمًا اثنين ()2من البراغي اللولبية ذات الرأس
المسطح من النوع  Fمقاس  1/4-20بواسطة مفك فيليبس مقاس  ...3وال تحكم ربط البراغي .يتم
تحديد الوحدة اليسرى واليمنى عندما تكون الطاولة قائمة على قاعدتها بالنظر إليها من األمام).

مالحظة:

يجب أن تكون األرضية نظيفة وخالية من المواد المسببة للخدش عند تجميع الطاولة.

5

6

قم بتجميع أعمدة الرفع اليسرى واليمنى (والوسطى حسبما أمكن) وثبت
وحدات التمديد على التعشيقات ،وقم بتوصيلها دون إحكام الربط .يتم
تحديد األعمدة اليسرى واليمنى من وجهة نظر المستخدمين النهائيين.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

		

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ
ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﻤﻦ

بمجرد تعشيق جميع أعمدة الرفع ،انقر نقرة خفيفة على كل نقطة توصيل
بمطرقة مطاطية لدفع العمود مسافة  1/8-1/4بوصة في المرة الواحدة		 ،
حتى يستقر بالكامل في موضعه .وال تعمد إلى دفع عمود الرفع بحيث 		
يستقر بالكامل في مرة واحدة ...بل يجب تثبيتهم جميعًا على نحو تدريجي.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﻤﻦ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻮﻳﺔ
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ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺘﻌﺸﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺸﻴﻘﺔ

ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  6من 20
 939505506المراجعة أ

تثبيت األرجل بأسطح الطاولة
ﻟﻮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﻴﺔ

ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ.

= ﻓﺘﺤﺔ ﺩﻟﻴﻠﻴﺔ
= ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﺩﻟﻴﻠﻴﺔ

للطاوالت ذات  2أرجل:
7

اقلب القاعدة ،وسطح الطاولة ال يزال مقلوبًا على ظهره على
األرضية( ،مستعي ًنا بشخصين من أجل تلك المهمة) وقم بمحاذاة
ألواح التوصيل على الفتحات المصنوعة م ً
ُسبقا في سطح الطاولة.
ثبت دون إحكام أحد الزمامات المنزلقة في كل فتحة من الفتحات
الدليلية المصنوعة م ً
ُسبقا.
ال تثبت جميع الزمامات المنزلقة حتى يتم تشغيل الوحدة من
خالل دورة واحدة (الخطوة .)14
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ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻟﻮﻟﺒﻲ ﻣﺮﺑﻊ

ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  7من 20
 939505506المراجعة أ

تابع تثبيت األرجل بأسطح الطاولة
للطاوالت ذات  3أرجل:
7

اقلب القاعدة ،وسطح الطاولة ال يزال مقلوبًا على ظهره على األرضية( ،مستعي ًنا بشخصين من أجل تلك المهمة) وقم بمحاذاة ألواح التوصيل على
الفتحات المصنوعة م ً
ُسبقا في سطح الطاولة .للطاوالت ذات  3أرجل ،قم بمحاذاة عمود الرفع األوسط ً
أوال.
ثبت كل فتحة من الفتحات المصنوعة ً
مسبقا في سطح الطاولة على الفتحة الموجودة في لوح التوصيل .ثبت دون إحكام أحد الزمامات المنزلقة في
كل فتحة من الفتحات الدليلية المصنوعة م ً
ُسبقا.
بمجرد إحكام تثبيت عمود الرفع األوسط ،قم بمحاذاة أعمدة الرفع اليسرى واليمنى بطريقة مشابهة وذلك بتحريك اللوح بحيث يمكن رؤية الفتحات
المصنوعة م ً
ُسبقا.
ال تثبت جميع الزمامات المنزلقة حتى يتم تشغيل الوحدة من خالل دورة واحدة (الخطوة .)14
مالحظة :ال تستخدم القوة عند تثبيت أعمدة الرفع اليسرى أو اليمنى بفتحات ألواح التوصيل .فقد يتسبب ذلك في حدوث معوقات تعوق ربط المفصالت.

ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ
ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ ﻣﺮﺑﻊ
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  8من 20
 939505506المراجعة أ

توصيل صندوق التحكم وحاويات األسالك
8

ركب صندوق التحكم في المكان المحدد من قبل ،مُستخدمًا
الفتحات المصنوعة م ً
ُسبقا

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

9

ثبت حاويات األسالك على الجانب السفلي من سطح الطاولة .تأكد
من ترك مساحة كافية لألسالك تتيح لها االنحناء برفق بدون أن
تتعرض لاللتواء ،ومساحة أخرى للملحقات لتثبيتها بالمشبك على
الحافة الخلفية لسطح الطاولة.

ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﻼﻙ
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  9من 20
 939505506المراجعة أ

تابع توصيل صندوق التحكم وحاويات األسالك
10

للطاوالت ذات  3أرجل ،ضع حاوية أسالك واحدة على كل جانب
من الطاولة .ثبت حاويات األسالك على الجانب السفلي 		
من سطح الطاولة كما هو موضح .تأكد من ترك مساحة كافية
لألسالك تتيح لها االنحناء برفق بدون أن تتعرض لاللتواء،
ومساحة أخرى للملحقات لتثبيتها بالمشبك على الحواف الخلفية
لسطح الطاولة.

ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﻼﻙ
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  10من 20
 939505506المراجعة أ

توصيل وتوجيه الكابالت
للطاوالت ذات  2أرجل:
11

قم بتوصيل الكابالت إلى كل عمود من أعمدة الرفع ووصل
طرفها بصندوق التحكم .قم بتوجيه هذه الكابالت في المجرى
الخاص بها في حاوية األسالك المرفقة .راجع دليل توصيالت
األسالك لمزيد من المعلومات في صفحة .18
للتحكم األمثل في األسالك ،وصل أعمدة الرفع بأقرب منفذ
موجود على صندوق التحكم.

ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺭﻗﻢ 1
ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺭﻗﻢ 2
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  11من 20
 939505506المراجعة أ

تابع توصيل وتوجيه الكابالت
للطاوالت ذات  3أرجل:
11

قم بتوصيل الكابالت إلى كل عمود من أعمدة الرفع الثالثة ووصل
طرفها بصندوق التحكم .قم بتوجيه هذه الكابالت في المجرى
الخاص بها في حاوية األسالك المرفقة( .الكابالت 2000
مم إلى أعمدة الرفع اليسرى واليمنى والكابل  1000مم إلى
عمود الرفع األوسط) .راجع دليل توصيالت األسالك لمزيد من
المعلومات في صفحة .18
للتحكم األمثل في األسالك ،وصل أعمدة الرفع بأقرب منفذ
موجود على صندوق التحكم.

ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺭﻗﻢ 1
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺭﻗﻢ 2
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ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺭﻗﻢ 3

ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  12من 20
 939505506المراجعة أ

تابع توصيل وتوجيه الكابالت
12

ثبت وحدة التحكم إلى الجانب السفلي من سطح الطاولة على
الجانب الذي يفضله المستخدم( .نوصي بوضعها تجاه الجانب
الخارجي من الطاولة لتجنب التداخل مع سطح الطاولة).

وحدة التحكم المزودة
بزر ادفع
مالحظة :موضح هنا تركيب وحدة التحكم
المزودة بزر ادفع .وعلى أية حال ،ال يمكن
تركيب وحدة التحكم حتى يتم قلب سطح الطاولة
على ظهره .بمجرد االنتهاء من الخطوة ،16
يمكن بعدها تركيب وحدة التحكم.
مالحظة :انزع الغالف الورقي من وحدة التحكم
قبل التثبيت.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  13من 20
 939505506المراجعة أ

تابع توصيل وحدة التحكم
13

ثبت واقيات األسالك لسلك التحكم الرئيسي .انزع الغالف
الورقي ألصقه بسطح الطاولة .ضع ً
سلكا في كل واقي.
ﻭﺍﻗﻲ ﺍﻷﺳﻼﻙ
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ
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ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ليوم أفضل في العمل

شركة  Steelcaseالمحدودة

صفحة  14من 20
 939505506المراجعة أ

إنهاء تركيب أرجل الطاولة
14

صل قابس الوحدة وافحصها ً
بحثا عن أي معوقات ،برفع قاعدة
الطاولة حتى النهاية وعلى امتداد حركتها بالكامل ثم خفضها
لألسفل مرة أخرى وانزع القابس .ثبت باقي الزمامات المنزلقة
في كل فتحة من الفتحات المتبقية وأحكم ربط كل البراغي
اللولبية .وال تحكم الربط بإفراط.
ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ ﻣﺮﺑﻊ

ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺃﺭﺟﻞ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ.
ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ
ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ ﻣﺮﺑﻊ
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إنهاء تجميع الطاولة
15

اقلب الطاولة بعناية (باالستعانة بشخصين).
مالحظة :ال تستخدم عمود الرفع كدعامة عند قلب الطاولة فقد
حرا
يتسبب ذلك في حدوث معوقات .يجب ترك سطح الطاولة ً
ً
وقابال للتدوير ثم ضعها على األرضية برفق.

16

بعد وضع الطاولة في مكانها ،وصل القابس  120فولت في
صندوق التحكم .أحكم تثبيت السلك إلى صندوق التحكم باستخدام
المشبك المصبوب .وصل قابس السلك بأي مأخذ تيار.
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

17

اقلب الطاولة بعناية (باالستعانة بشخصين).
تحذير :تأكد من صنع “طوق ميزاب” في سلك الطاقة قبل التوصيل بمأخذ
التيار المباشر في الحائط ،للحيلولة دون حدوث صدمات كهربية إذا ما انسكبت
سوائل على سلك الطاقة.

ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ

ﺍﻟﻤﺸﺒﻚ ﺍﻟﻤﺼﺒﻮﺏ
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 18قم بتوجيه جميع الكابالت عبر حاويات األسالك.
احتفظ بجميع الكابالت بعيدة عن األجزاء المتحركة!
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تابع إنهاء تجميع الطاولة
19

20

قبل االستخدام ،يجب ضبط مستوى ارتفاع الطاولة بالكامل من
األمام للخلف ومن جانب آلخر باستخدام وحدات انزالق االرتفاع
القابلة للضبط .وعدم االلتزام بذلك قد يتسبب في إعاقة أعمدة الرفع.

قبل ربط المفصالت ،يجب عليك مزامنة أعمدة الرفع كما هو مبين أدناه.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
 CPUﻭﺣﺎﻣﻼﺗﻬﺎ :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻠﻮﺣﺪﺗﻴﻦ  20-1/2ﺑﻮﺻﺔ.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻧﺰﻻﻕ

مزامنة أعمدة الرفع
قبل استخدام وظيفة ضبط االرتفاع ألول مرة يجب عليك “مزامنة النظام”.
• اضغط السهم “أسفل” حتى يصل سطح الطاولة إلى أدنى موضع له.
• توقف عن الضغط على السهم “أسفل”.
• اضغط مع االستمرار على السهم “أسفل” لمدة  5ثوان تقريبًا بينما تقوم
الطاولة بعملية المزامنة .سينخفض السطح سريعًا مسافة  5مم تقريبًا ،ثم يرتفع
مرة أخرى مسافة  5مم تقريبًا ثم يستقر في النهاية إلى أدنى موضع له.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

بعد إجراء هذه الوظيفة ،تتم مزامنة حركة جميع أعمدة الرفع بواسطة البرنامج
الموجود في صندوق التحكم.
في حالة حدوث عطل غير متوقع ،أعد ضبط وحدة التحكم بالضغط على
الزرين “أعلى” و”أسفل” في وقت واحد لمدة  5ثوان .ثم كرر خطوات عملية
التزامن بالتتابع المحدد أعاله.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ
ﺑﺰﺭ ﺍﺩﻓﻊ
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إرشــادات حــول تحــريك الطــاولة
 1متى أمكن ،يجب تحريك الطاولة في وضع أفقي (سطحي).
 2وإذا لزم األمر تحريك الطاولة رأسيًا (بمعنى الوقوف على منصة نقالة) ،فينبغي توخي الحذر كيال ينشأ أي ضغط جانبي على أي		
من أعمدة الرفع حيث إنها تميل في موضعها أثناء عملية النقل وعند إنزالها من النقالة في المكان الجديد.
 3قبل االستخدام في المكان الجديد ،يجب مرة أخرى إعادة ضبط مستوى االرتفاع بالكامل من جانب آلخر ومن األمام للخلف .عدم
االلتزام بذلك قد يتسبب في حدوث إعاقة ألعمدة الرفع وفشل التشغيل على النحو المالئم.
 4بعد النقل ،يجب إعادة مزامنة أعمدة الرفع بالضغط مع االستمرار على السهم “أسفل” على وحدة التحكم وستعمل أعمدة الرفع على
ضبط االرتفاع بنفسها.

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ
ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ

ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ V
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ
ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ

ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﻼﻙ

ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ

det ai l s- w or k to ol s. com

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
)ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﻤﻦ(
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دليل توصيالت األسالك
 1عند توصيل الكابالت كما هو مبين في الخطوة  ،8استخدم هذا الدليل كمرجع.
 2وصل الكابالت من أعمدة الرفع إلى الكابالت المرفقة .يجب توصيل الطرف اآلخر إلى صندوق التحكم .كرر ذلك لكل رجل من أرجل الطاولة.
 3وصل طرف كابل وحدة التحكم إلى صندوق التحكم.
 4اتبع الخطوات  11 - 9الستكمال توصيالت األسالك.
 5بمجرد استكمال توصيالت األسالك ،استخدم حاويات األسالك الحتواء جميع الكابالت وتقليل التشابكات المحتمل حدوثها
ً
مالحظة :توفر شركة ً Details
حلوال خاصة لحاويات األسالك الرأسية .اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك أو بموقع
أيضا
 Steelcase.comلمزيد من المعلومات.

ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺴﺮ

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﻤﻦ

ﻟﻮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

• ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺟﻞ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
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الملحق أ :تجميع سطح الطاولة المكون من قطعتين
1

ضع القطع المكونة لسطح الطاولة مقلوبة على ظهرها على األرضية
وقم بمحاذاتها باستخدام الشريحة الخشبية (اللسين) المرفق.

1

ﺍﻟﻠُﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ

ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ

2

ثبت براغي السحب وأحكم ربطها باستخدام مفك براغي ذي نهاية
مفتوحة مقاس  5/16بوصة أو  7/16بوصة .وصل اثنين ( )2من
القنوات الحاملة لألسالك على شكل  Vباستخدام  16برغي لكل قناة.

ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ

ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ V

2
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الملحق أ :تابع تجميع سطح الطاولة المكون من قطعتين
مالحظات خاصة حول أسطح الطاولة المكونة من قطعتين
القطعة المتدلية:
• قد ال تتدلى القطعة الممتدة من أسطح الطاولة المكونة من
قطعتين بالكامل على رجل الطاولة الداعمة!
• يجب دائمًا أن تكون إحدى أرجل الطاولة مثبتة تمامًا
بالقطعة الممتدة.

ﺧﻄﺄ!
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ!

ﺻﺤﻴﺢ!

ﺻﺤﻴﺢ!

المحاذاة المستوية:

• تعمل الشريحة الخشبية أو اللسين الموجود بين القطعتين
الرئيسية والممتدة على إبقاء نصفي سطح الطاولة
متحاذيين على السطح العلوى
• إذا كانت هذه األجزاء غير مثبتة بإحكام ،فقم بتدعيمها
مستخدمًا رقائق ورقية كما هو موضح.

ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
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ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﺔ

ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ

ﻓﺘﺤﺔ
ﺭﻗﺎﺋﻖ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻟﻠﺘﺪﻋﻴﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ

ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ
ﺟﻴﺪﺓ
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