
SUPERCALIBER | ISOSTRUT
دليل الخدمة



1

المحتويات جدول 

Supercaliber 2020 جدول محتويات

2  IsoStrut 1. رسم تخطيطي لـ
3 رسم	تخطيطي	لـعزم	الدوران	
4  IsoStrut 2. تركيب

7 3. تثبيت الذراع الخلفي إلى المثلث األمامي 

9 4. تركيب الفرامل الخلفية والكيابل 

10 5. تركيب القيد الخلفية والكابل 

11 6. تركيب قاعدة الكيابل 

12   ISOStrut 7. تمرير كابل قفل

13 8. تمرير الكابل 

14 9. إجراء موزع كمية الهواء 

18 10. سدادات ممسحة الحامل وبطاناتها 

21 11. تركيب سداد الممسحة 



23

1IsoStrut رسم تخطيطي لـ  1ISOSTRUT لـ  تخطيطي  رسم 

17652

8

9

11

10

10

12

14

13

357

4

9

17

13 11

16

15

15

عزم الدوراناألجهزة

 7	نيوتن	متر11	–	برغي

IsoStrut	لـ	الخلفي	المحور	–	متر13	نيوتن	10

IsoStrut	لـ	الطرفي	الغطاء	مسمار	–	متر14	نيوتن	10

IsoStrut	لـ	األمامي	البرغي	–	متر15	نيوتن	5

23	نيوتن	متر16	–	محور	االرتكاز	األساسي

23	نيوتن	متر17	–	مسمار	القيد

المكون

IsoStrut	–	1 

 2	–	حامل	اإلطار

 3	–	سدادة	ملء	زيت	الدعامة

 4	–	جلبة	تثبيت	خلفية

 5	–	بوشينق	

 6	–	حلقة	مطاطية	رغوية

 7	–	العازل

 8	–	جلبة	هيكل	المخمد

 9	–	البوشينق

10	–	واشر

12	–	صامولة	مقيدة
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األدوات المطلوبة
	كماشة	دقيقة	الطرف	 

محقنة	نظيفة	 

	زيت	تزليق	الشوكة	)الوزن	10(	 

	مفتاح	عزم	)5–10	نيوتن	متر(	 

 1.  إذا	كان	ثمة	سدادة	في	مكانها،	فاستخدم	كماشة	لسحب	السدادة	من	
IsoStrut	بحذر.

قم	بتزييت	الجزء	الداخلي	لسدادات	الحامل	برفق.  .2 

 IsoStrut	أدِخل	الدعامة،	على	الدائرية	االنحناء	حلقة	وضع	3.  بعد 
في	حامل	الجزء	الخلفي.

ملحوظة إذا	تم	استخدام	الدراجة،	فافحص	الواشر	  

الموجودة	داخل	حامل	ذراع	الدوران	بحًثا	عن	أي	بلى.	استبدل	
الواشر	إذا	كانت	بالية. 

 4.  أدخل	الدعامة	في	الحامل	حتى	تتمركز	فتحة	هيكل	المخمد	مع	فتحة	
تثبيت	الحامل.

2ISOSTRUT تركيب IsoStrut 2تركيب   

 5.  قم	بتجميع	مسمار	التثبيت	وواشر	الموجه	وجلبة	الهيكل	كما	هو	
موضح	وافحص	الحلقة	الدائرية	بحًثا	عن	أي	شقوق	أو	تمزقات	أو	

عالمات	بلى.
إذا	كانت	الدراجة	مستخدمة،	فتحقق	من	خلوها	من	األوساخ	الزائدة	 	

ونظف	الجهاز.

الحلقة	الدائرية

بطانة	الموجه

جلبة	الهيكل

مسمار	التثبيت

تحقق	من	خلو	الحلقة	الدائرية	الموجودة	في	الصامولة	المقيدة	من	  .6 
البلى	واألوساخ	الزائدة.	نظفها	أو	استبدلها	عند	الحاجة.

الحلقة	الدائرية

ملحوظة يمكن	الحصول	على	هذه	الحلقات	الدائرية	بشكل	  

.PN 588512	كـ	منفصل

 7.  ركِّب	مجموعة	مسمار	تثبيت	هيكل	المخمد	كما	هو	موضح.

الصامولة	المقيدة بطانة	الموجه	العلوي

بطانة	الموجه	السفلي

مسمار	التثبيت

جلبة	الهيكل

 8.  مرر	المجموعة	عبر	الجزء	السفلي	لمسمار	التثبيت.
 9.  في	األعلى،	ركِّب	واشر	الموجه	العلوي.

10.  تحقق	من	تثبيت	الحلقة	الدائرية	داخل	التجويف	الخلفي	في	الدعامة.
دوران	 بعزم	 واربطها	 للدعامة	 المقيدة	 الصامولة	  11.  ركِّب	

متر. نيوتن	 	7
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األدوات المطلوبة
مفتاح	سداسي	طويل	الذراع	 

 	M5	سداسي	مفتاح

 	M6	سداسي	مفتاح

مفتاح	عزم	 

ملحوظة لهذه	المجموعة،	يجب	أن	تقوم	بـ:	تثبيت	محامل	  
االرتكاز	األساسي	والبيرينق،	وتثبيت	IsoStrut	على	ذراع	الدوران.	

ضع	عمود	المقعد	في	حامل	دراجة.  .1 
ركِّب	الجزء	الخلفي	في	اإلطار	المثلث	األمامي.  .2 

  3.  ركِّب	محور	IsoStrut	الخلفي	ومسمار	الغطاء	الطرفي	
لكن	ال	تربطهما	بعزم	دوران.

  4.  ركِّب	براغي	IsoStrut	وحلقاته	األمامية	لكن	ال	تربطهما	
بعزم	دوران.

من	الجانب	األيمن،	أدخل	مفتاح	ألنكي	في	محمل	االرتكاز	  .5
األساسي.

نصيحة الفني:	استخدم	مفتاح	ألن	طويل	الذراع	أو	ما	يشبهه	لمحاذاة	
الحلقات	على	كل	جانب	من	مفصل	االرتكاز	األساسي	بشكل	صحيح.	

قم بتجميع ذراع الدوران إلى اإلطار المثلث األمامي3 2 IsoStrut تركيب  

 IsoStrut	لملء	محقنة	واستخدم	مستقيم،	وضع	في	الدعامة	12.  احمل
بـ	15	مل	من	زيت	تزليق	الشوكة.

ملحوظة يمكن	تنفيذ	هذا	اإلجراء	أيًضا	إلضافة	زيت	تزليق	جديد	  
كجزء	من	استبدال	السداد	بعد	خدمة	لمدة	100	ساعة	وفحص	البطانة.

 13.  اضغط	بقوة	على	سدادة	الزيت	إلعادتها	إلى	الطرف	الخلفي	
.IsoStrut	فتحة	في	بإحكام	السدادة	تثبيت	من	تأكد	.IsoStrut	لـ

14.  ركِّب	جلبة	الضغط	في	غطاء	الدعامة.

ملحوظة إذا	لم	تسمح	جلبة	الضغط	لجهاز	الدعامة	الخلفية	  
.IsoStrut	فتحة	في	بالكامل	مثبتة	ليست	السدادة	أن	يعني	فهذا	بالمرور،

15.  امسح	الزيت	الزائد	من	المجموعة	بعد	االنتهاء.
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قم بتجميع ذراع الدوران إلى اإلطار المثلث األمامي 3  

أدخل	واشر	االرتكاز	األساسي	بين	اإلطار	المثلث	األمامي	وذراع	  .6 
الدوران	على	الجانب	المقابل	لنظام	الدفع.	أدخل	مفتاح	ألن	عبر	

الحلقة.

أدخل	مسمار	االرتكاز	األساسي	الموجود	على	الطرف	المقابل	  .7 
 لنظام	الدفع	لمفتاح	ألن	عبر	الحلقة	وداخل	محمل	االرتكاز.
سيثبت	هذا	الحلقة	والمسمار	في	مكانهما.	اسحب	مفتاح	ألن.

من	جانب	نظام	الدفع،	أدخل	حلقة	مسمار	االرتكاز	األساسي	  .8 
األخرى	بين	اإلطار	المثلث	األمامي	وذراع	الدوران	على	جانب	

نظام	الدفع.	أدخل	مفتاح	ألن	عبر	الحلقة.

ه	مسمار	االرتكاز	األساسي	عبر	الحلقتين	 بعد	إدخال	مفتاح	ألن،	وجِّ  .9 
وداخل	مسند	الجنزير	المسنن.	احرص	على	عدم	نزع	األسنان	عند	

البدء	في	ربط	المحور	في	مكانه.

اربط	البرغيين	األماميين	بعزم	دوران	5	نيوتن	متر.	  .10
اربط	المحور	الخلفي	بعزم	دوران	10	نيوتن	متر.  .11

ملحوظة تأكد	من	وجود	الحلقات	تحت	رؤوس	البراغي.  

ركِّب	الصامولة	المقيدة	على	جانب	نظام	الدفع	واربط	محور	  .12
االرتكاز	األساسي	بعزم	دوران	23	نيوتن	متر.

األدوات المطلوبة
أربطة	إغالق	صغيرة	 

 	M4	سداسي	مفتاح

مفتاح	عزم	صغير	 

مرر	كيابل	الفرامل	الخلفية	عبر	فتحة	توجيه	الكابل	بالكتيفة	  .1 
السفلية.

ركِّب	الفرامل	الخلفية	على	مسند	الجنزير.  .2 

مرر	كيابل	الفرامل	الخلفية	عبر	موجَهي	كابل	مسند	الجنزير.  .3 

استخدم	أربطة	اإلغالق	لتوصيل	الكيابل	حول	موجَهي	الكابل	بغير	  .4 
إحكام.	اترك	أربطة	اإلغالق	مرتخية	في	هذا	الوقت	لسهولة	تركيب	

الخرطوم.

مرر	الخرطوم	نحو	أعلى	األنبوب	السفلي	وخارج	فتحة	األنبوب	  .5 
الرأسي	على	الجانب	األيسر.

تركيب الفرامل الخلفية والكيابل 4



1011

األدوات المطلوبة
ملقط	 

أربطة	إغالق	صغيرة	 

مفتاح	عزم	 

 	مفتاح	سداسي		 
)تركيب	علبة	التروس	الخلفية(

بة.	إذا	 ملحوظة يفترض	هذا	اإلجراء	عدم	وجود	كتيفة	سفلية	مركَّ  
بة،	فيمكنك	تمرير	الكابل	من	فتحة	الكتيفة	السفلية	 كان	ثمة	كتيفة	سفلية	مركَّ

إلى	أعلى	األنبوب	الرأسي	وإلى	األسفل	إلى	فتحة	توجيه	الكابل	الخلفية.

مرر	الكابل	من	فتحة	دخول	األنبوب	الرأسي	نحو	األسفل	إلى	  .1 
األنبوب	السفلي	وخارج	فتحة	توجيه	الكابل	الخلفية.

استمر	في	تمرير	الكابل	من	فتحة	الكابل	الخلفية	عبر	فتحة	  .2  
مسند	الجنزير	الخلفية	)جانب	نظام	الدفع(.

نصيحة الفني:	استخدم	أداة	خطاف	لمساعدة	الكابل	على	المرور	عبر	
فتحة	مسند	الجنزير.	

استخدم	أربطة	اإلغالق	لتوصيل	الكابل	حول	موجَهي	الكابل	  .3 
بغير	إحكام.	اترك	أربطة	اإلغالق	مرتخية	في	هذا	الوقت	لسهولة	

التركيب.

ل	القيد	الخلفي	بمسند	الجنزير.	اربط	بعزم	دوران	حسب	 وصِّ  .4 
مواصفات	الشركة	المصنِّعة	األصلية.

أكِمل	إعداد	علبة	التروس	وفًقا	لتوصية	الشركة	المصنِّعة	األصلية.  .5 

تركيب القيد الخلفي والكابل5

األدوات المطلوبة
 	M4	سداسي	مفتاح

مفتاح	عزم	 

أداة	قطع	أربطة	اإلغالق	 

في	قاعدة	أنبوب	المقعد،	ضع	المبيتين	في	القاعدة.  .1 

ركِّب	لوحة	موجه	الكابل	المركزية.	اربط	المسامير	  .2  
بعزم	دوران	2	نيوتن	متر.

واآلن	ُعد	إلى	أربطة	اإلغالق	وأحِكم	ربطها	في	اإلطار	  .3  
واقطع	األربطة	القريبة	من	اإلطار.

تركيب قاعدة الكيابل المزدوجة6
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األدوات المطلوبة
 	M4	سداسي	مفتاح

أداة	قطع	 

 	مفتاح	سداسي		 
)تركيب	غطاء	علوي	للساق(

	مفتاح	سداسي	)برغي	ضبط		 
كرة	القفل(

مفتاح	عزم	 

ركِّب	الكابل	في	القفل	عن	بعد.  .1 
مرر	الكابل	عبر	الفتحة	الموجودة	في	الجزء	السفلي	من	األنبوب	  .2 
العلوي	أمام	IsoStrut	مباشرة	وخارج	فتحة	األنبوب	الرأسي	

على	الجانب	األيمن.

عند	األنبوب	الرأسي،	مرر	السلك	عبر	الكابل.  .3 

عند	IsoStrut،	مرر	الطرف	الحديدي	فوق	السلك.  .4 

طرف	حديدي

ه	السلك	عبر	الفتحة	الموجودة	في	قفل	الكابل. وجِّ  .5 

مرر	السلك	حول	بكرة	القفل	وركِّب	برغي	الضبط.  .6 

جانب	نظام	الدفع الجانب	المقابل	لنظام	الدفع

تحقق	من	عمل	اآللية	بشكل	مرٍض.  .7 
اقطع	السلك	بالطول	المناسب	)30-20	مم(	  .8  

وضع	غطاًء	طرفّيًا	فوقه.

تمرير الكابل8تمرير كابل القفل 7

كابل	قفل	ممتص	الصدمات
يتم	تمريره	عبر	األنبوب	العلوي

العمود	الخافض
)إن	أمكن(

قيد	خلفي	تم	تمريره	عبر	
مسند	الجنزير	على	جانب	

نظام	الدفع

كيبل	الفرامل	
الخلفية
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9

استبدل موزع كمية الهواء 

األدوات المطلوبة
 	 BSA30	سفلية	كتيفة	أداة	

مفتوحة	الطرف

كماشة	ربط	 

 	Loctite Blue 243

كماشة	متوازية	الفكين	 

مفتاح	عزم	 

مضخة	صدمات	 

موزعات	 

استخدم	مضخة	صدمات	لفحص	ضغط	الهواء	في	ممتص	  .1 
ن	هذه	القيمة	الستخدامها	في	الخطوة	18. الصدمات.	دوِّ

غ	الهواء	بالتدريج	من	صمام	الهواء. فرِّ  .2 

نصائح الفني:	ال	حاجة	إلى	ضغط	ممتص	الصدمات	ألنك	ستحتاج	إلى	
بعض	الهواء	في	الزنبرك	الهوائي	السالب.

انزع	مسماَري	IsoStrut	األماميين	والحلقات.  .3 

فُك	مشبك	الدعامة	الخلفي	لكن	ال	تنزعه.  .4 
أِدر	الذراع	بعكس	اتجاه	عقارب	الساعة	لضبط	ذراع	القفل	على	  .5 

الوضع	المفتوح.

إجراء موزع كمية الهواءوزن الهواء في ممتص الصدمات9  

اجلس	على	المقعد	لضغط	التعليق.	سيبتعد	الطرف	األمامي	لـ	  .6 
.BSA30	ألداة	خلوص	لتوفير	العلوي	األنبوب	عن	IsoStrut

تنبيه: انتبه	بشكل	خاص	لحماية	األنبوب	العلوي	من	الخدوش	التي	قد	تنجم	
عن	كسر	األداة	مفتوحة	الطرف	لحلقة	القفل.

استخدم	أداة	BSA30	لكسر	حلقة	القفل	وفكها	من	هيكل	محطة	  .7 
الدعامة.

نصيحة الفني: تكون	هذه	الخطوة	أسهل	عند	ضغط	ممتص	الصدمات.

بمجرد	فك	الحلقة	من	ممتص	الصدمات،	سيمتد	الطرف	األمامي	  .8 
لممتص	الصدمات	إلى	األمام	ليكشف	عن	حلقة	دائرية	ولوحة	

معدنية	مستديرة	والموزع.

ف	أي	أوساخ	أو	بقايا	الصقة	من	أسنان	ممتص	الصدمات	 نظِّ  .9 
وحلقة	القفل.

 .IsoStrut	نحو	الخلف	إلى	المستديرة	المعدنية	اللوحة	حرك  .10 
ثم	استخدم	كماشة	ربط	لنزع	موزع	كمية	الهواء.

ضع	موزًعا	جديًدا	حول	عمود	المخمد.	  .11

بناًء	على	حجم	الموزع،	استخدم	كماشة	الربط	أو	كماشة	متوازية	  .12
الفكين	لوضع	الموزع	في	مكانه.
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9 إجراء موزع كمية الهواء9  

يجب	أن	تسمع	صوت	"طقطقة"	عندما	يلتصق	الموزع	بالغطاء	  .13
الهوائي	العلوي.	

أضف	Loctite Blue 243	إلى	سنَّْين	كحد	أدنى	مع	تغطية	  .14
°90-60	من	األسنان.

انتقل	خلف	المقعد	واسحبه	ألعلى	لتمديد	التعليق.	سيؤدي	هذا	إلى	  .15
اتصال	حلقة	القفل	بممتص	الصدمات.

استخدم	أداة	BSA30	لتدوير	حلقة	القفل	نحو	ممتص	الصدمات.  .16

نصيحة الفني:	للحصول	على	أفضل	النتائج،	اجلس	على	اإلطار	الخلفي	
لهذه	الخطوة	لتحقيق	التوازن	في	الدراجة.

أثناء	ربط	حلقة	القفل	بإحكام،	حدد	اتجاه	الغطاء	الهوائي	العلوي	  .17
على	الدعامة.	ستحتاج	إلى	االتجاه	الصحيح	وخلوص	اإلطار	قبل	

تطبيق	عزم	الدوران.

ملحوظة تأكد	من	احتواء	صمام	الزنبرك	الهوائي	على	  

خلوص	كاٍف	لإلطار	لتنظيف	مضخة	الصدمات.

نصيحة الفني:	يمكن	إعادة	توجيه	الغطاء	الهوائي	العلوي	حسب	تفضيل	
راكب	الدراجة.	تحقق	من	خلوص	اإلطار	مرة	أخرى	لضمان	المالءمة	

الصحيحة.

إجراء موزع كمية الهواء  

استخدم	التورك	والفتحة	الموجودة	في	مفتاح	الكتيفة	السفلية	لربط	  .18
حلقة	القفل	بعزم	دوران	17	نيوتن	متر.

17Nm

ضع	الدعامة	في	وضع	االستعداد	للركوب	للتحقق	من	االتجاه	  .19
الصحيح	للغطاء	الهوائي.	وصححه	إذا	لزم	األمر.

بها	برفق.	تأكد	من	وجود	 م	براغي	تثبيت	الدعامة	األمامية	وركِّ شحِّ  .20
الحلقات	تحت	رؤوس	البراغي.	اربط	البراغي	بعزم	دوران	5 

نيوتن	متر.

اربط	محور	الدعامة	الخلفي	بعزم	دوران	10	نيوتن	متر.  .21
استخدم	مضخة	الصدمات	إلعادة	رفع	ضغط	الهواء	في	ممتص	  .22

الصدمات	إلى	قيمة	PSI	من	الخطوة	1.

تصفَّح	إجراء	االنحناء	)SAG(	لتحديد	إعداد	الركوب	المناسب	  .23
للدعامة.
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األدوات المطلوبة )سدادات(
 	PN 593490	))زوج	والبطانة	السداد	ضغط	أدوات	طقم

عصا	Delrin	مقاس	1	بوصة	)25.4	مم(	 

مكبس	العمود	الرأسي	 

األدوات المطلوبة )بطانات(
 	PN:	689/2B1-US  Unior	االنزالق	مطرقة

36-30	حلقة	متمددة	 

أداة	تركيب	البطانة	 

محدد	حجم	البطانات	 

استخدم	عصا	Delrin	لسحب	السداد	األمامي.  .1 

نصيحة الفني:	قد	تحتاج	إلى	تحريك	العصا	حول	الحامل	لنزع	العازل.

اسحب	الحلقة	المطاطية	الرغوية.	  .2 

ملحوظة ال	توجد	سوى	حلقة	مطاطية	رغوية	واحدة	في	  

الجهة	األمامية	من	الحامل.	وال	يوجد	أي	منها	في	الجهة	الخلفية	
من	الحامل.

استخدم	عصا	Delrin	لسحب	السداد	الخلفي.  .3 

إذا كنت تريد استبدال السدادات فقط، فانتقل إلى "تركيب سداد 
الممسحة" في صفحة 23.

إذا كنت تريد استبدال كل من السدادات والبطانات، فتابع الخطوة 4.

ضع	مطرقة	االنزالق	مع	الحلقة	المرفقة	بها	داخل	الطرف	األمامي	  .4 
للحامل.

سدادات ممسحة الحامل وبطاناتهاالبوشينق والعازل10  

اربط	الحلقة	لتعشيق	حافة	البطانة.  .5 

نصيحة الفني:	يرجى	االنتباه	حتى	ال	تقوم	بتعشيق	حافة	البوشينق	داخل	
الحامل.	قم	بتعشيق	البطانة	فقط.

استخدم	حركة	مطرقة	االنزالق	إلزالة	البطانة.  .6 

كّرر	الخطوات	من	4	إلى	6	للبطانة	الخلفية.  .7 
امسح	ثقوب	البوشينق	بقطعة	قماش	جافة	ونظيفة	إلزالة	أي	بقايا.  .8 

ضع	بطانة	جديدة	داخل	كل	أداة	لتركيب	بطانة.  .9 
السداد

استخدم	هذا	الجانب	من	األداة	للضغط	على	
البطانات

أداة ضغط السداد والبوشينق

البطانة

استخدم	هذا	الجانب	من	األداة	للضغط	على	
السدادات

ضع	كلتا	األداتين	المحتويتين	على	البطانات	في	الجهتين	األمامية	  .10
والخلفية	للحامل.

أدخل	مكبس	العمود	الرأسي	من	الجهة	األمامية	للحامل	  .11 
)طرف	المقبض	في	الجهة	األمامية	للحامل(.
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سدادات ممسحة الحامل وبطاناتها10  

عند	الطرف	الخلفي	للحامل،	انقر	فوق	طرف	مكبس	العمود	  .12
الرأسي.

أِدر	مكبس	العمود	الرأسي	ألسفل	بإحكام.	تحقق	من	وجود	محاذاة	  .13
صحيحة	للمكبس	واألدوات	والبطانات.	أِدر	المكبس	إلدخال	

البوشينق	في	مكانها.

ملحوظة من	الطبيعي	أن	توجد	فجوات	مختلفة	في	الجزء	  
األمامي	والخلفي	للحامل.

اربط	المكبس	بإحكام	حتى	تشعر	بمقاومة.	بمجرد	الشعور	بمقاومة،	  .14
انزع	المكبس	واألدوات	وافحص	البطانات	للتأكد	من	أنها	في	

 موضعها	الصحيح.
تحقق	من	أن	البطانة	مضغوطة	داخل	الحامل	بعمق	كاٍف.	من	أعلى	
 البطانة	إلى	الخطوة	التي	فوقها،	يجب	أن	تكون	القياسات	كالتالي:	

 •	الجهة	األمامية	=	16.9	مم
•	الجهة	الخلفية	=	10.5	مم

 طرف	أمامي	مقاس
16.9	مم

 طرف	خلفي
مقاس	10.5	مم

من	الجهة	األمامية	للحامل،	استخدم	محدد	حجم	البطانات	لتحديد	  .15
حجم	البوشينق.

مهم:	ال	تستخدم	الشحم.

مهم: تأكد	من	نظافة	رأس	أداة	تحديد	الحجم	قبل	االستخدام.

كرر	الخطوة	14	من	ثالث	إلى	أربع	مرات	بتحريك	الجهة	  .16
األمامية	إلى	الخلف	والجهة	الخلفية	إلى	األمام.

ملحوظة ال	يهم	تدوير	محدد	الحجم	إلى	اليسار	أو	اليمين.  

امسح	سطح	العازل	داخل	الحامل	إلزالة	أي	بقايا.  .1 
ضع	سدادَتي	ممسحة	الحامل	على	أدوات	البطانة/	العازل.  .2 

السداد

استخدم	هذا	الجانب	من	األداة	للضغط	على	
البطانات

أداة ضغط السداد والبطانة

البطانة

استخدم	هذا	الجانب	من	األداة	للضغط	على	
السدادات

ضع	كلتا	األداتين	المحتويتين	على	السدادات	في	الجهتين	األمامية	  .3 
والخلفية	للحامل.

أدخل	مكبس	العمود	الرأسي	من	الجهة	األمامية	للحامل	)طرف	  .4 
المقبض	في	الجهة	األمامية	للحامل(.

عند	الطرف	الخلفي	للحامل،	انقر	فوق	طرف	مكبس	العمود	  .5 
الرأسي.

أِدر	مكبس	العمود	الرأسي	ألسفل	بإحكام.	تحقق	من	وجود	محاذاة	  .6 
صحيحة	للمكبس	واألدوات	والعوازل.	أِدر	المكبس	إلدخال	

السدادات	في	مكانها.

اربط	المكبس	بإحكام	حتى	تشعر	بمقاومة.	بمجرد	الشعور	بمقاومة،	  .7 
انزع	المكبس	واألدوات	وافحص	السدادات	للتأكد	من	أنها	في	

موضعها	الصحيح.

 8.  تحقق	بعينك	من	عدم	وجود	فجوة	بين	السداد	والحامل	في	كل	
طرف.

تركيب حامل العازل11
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انقع	الحلقة	المطاطية	الرغوية	في	زيت	تزليق	الشوكة.	  .8 
ركِّب	الحلقة	المطاطية	الرغوية	في	الجهة	األمامية	من	الحامل.  .9 

ا لتركيب IsoStrut )انظر صفحة 4(. اآلن صرت مستعّدً

تركيب سداد الممسحة  




