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1پک کامل یراق آالت



کالف فلزي

دو طبقه

دو عدد جک شیر دار 

قطر 28 میلیمتر

 (U) دو عدد یراق

شکل براي نصب 

کالف به بدنه

دستگیره فلزي

 (L) قطعه فلزي ال

شکل جهت مهار 

بدنه به دیوار

دو عدد یراق فلزي 

میله اي براي نصب 

جک به بدنه

M6 پیچ و مهره

شانزده عدد
پیچ آلن 4 عددکمربند تشک 2 عدد

2معرفی قطعات الزم جهت ساخت تختخواب تاشو



1: ابعاد برش ورق براي ساخت تخت خواب دو طبقه افقی با تشــــک 80 در 180 

استاندارد (داخل دهنه)

روش نصب یراق آالت و کالف تختخواب دو نفره

سایز برش میلیمتر نام قسمت ردیف

1880x1900x400
ساخت باکس اصلی تخت براي هر دو طبقه (داخل 

دهنه)
1

1880x400
برش ام دي اف جدا کننده طبقات (در وسط باکس 

اصلی قرار می گیرد)
2

935
دهنه داخلی هر طبقه بعد از نصب ام دي اف جدا 

کننده باید باشد
3

1870x895 اندازه درب تخت طبقه پایین (نماي کار) 4

1870x905 اندازه درب تخت طبقه باال (نماي کار) 5

32
اندازه ضخامت ام دي اف جدا کننده طبقات 16 را 

دوبل می کنیم
6

25

براي نصب کالف روي درب تخت هر دو طبقه از 

لب پایین نما تا  25 تا باال رفته و عرض را هم به 

طور مساوي تقسیم می کنیم  7

الزم به ذکر است اندازه هاي فوق هم براي عرض 90 و هم براي عرض 80 یکســان 

است 
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روش نصب یراق آالت و کالف تختخواب دو نفره

الزم به ذکر است اندازه هاي فوق هم براي عرض 90 و هم براي عرض 80 یکســان 

است 
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200 mm

55 mm

مرکز کار مطابق با مرکز یراق یو می باشد

مرکز کار مطابق با مرکز قسمت 

پایین یراق میله می باشد

4



نصب یراق آالت بر روي بدنه باکس اصلی

توجه

A بزرگنمایی قسمت

A

209 میلی متر

104میلی متر
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جهت نصــب یراق آالت ابتدا سوراخ هاي الزم بروي بدنه تخت را مطابق ابعاد 

ذیل ایجاد می کنیم سپس مطابق شکل یراق میله و یراق یو شـکل را در محل 

خود نصب می کنیم

ابعاد از دهنه داخل کار 

داده شده است

تر
یم

یل
 م

60
5
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نصب بدنه به دیوار

یراق ال شکل

جهت نصـــب بدنه تخت به دیوار براي تختخواب هاي یک نفره از دو یراق ال 

شکل و براي تختخواب هاي دو نفره از سه یراق ال شکل استفاده میشود

تذکر 1:  با توجه به فشار زیاد تخت هنگام نصـب جک هاي گازي ضروري است 

که بدنه تخت بطور محکم به دیوار نصب گردد تا تخت هنگام باز و بسـته شدن 

به سمت پایین برنگردد

تذکر 2: تخت باید در محلی نصب شود که نگهدارنده هاي ال شکل آن 

سازه سنگین را حفظ کند پس در هنگام نصب مراقب دیوارهاي کاذب و تو 

خالی باشید
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نصب دستگیره

براي نصـب دستگیره ابتدا سوراخ هایی مطابق ابعاد دستگیره بروي درب تخت 

ایجاد می کنیم به شکلی که سوراخ ها منطبق بر سوراخ هاي موجود بروي کالف 

گردد و سپس دستگیره را در محل مورد نظر نصب می کنیم
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نصب جک هاي گازي

پس از قرار دادن درب تخت بر روي یراق هاي یو شکل باید ابتدا جک هاي گازي 

که بر روي آنها تسمه می باشد را در محل نصب کنیم.

جهت نصب جک هاي گازي قسمت سیلندر جک باید به سمت باال و قسمت میله 

جک باید به سمت پایین نصب شود.

قسمت سیلندر جک بروي یراق میله اي بدنه تخت و قسمت میله جک را بر روي 

پلیت کالف فلزي درب تخت نصب می کنیم.

بدین منظور تخت باید به حالت نیمه باز قرار گیرد تا بتوان جک گازي را در محل 

خود نصب کنیم مطابق شکل زیر:

پس از قرار دادن جک هاي گازي حال باید تسـمه دور جک ها را خارج نماییم، 

براي این کار الزم اسـت تا تخت خواب به حالت باز در آمده تا جک گازي جمع 

شود و تسمه دور جک آزاد گردد.

تذکر 1: توجه شود تسمه را به هیچ عنوان قبل از نصـب جک ها بروي تخت به 

هیچ روشی از روي جک جدا نگردد

تذکر 2: جهت تنظیم جک ها الزم است تا حتما تشـک تخت بروي تختخواب 

قرار گیرد تا بتوان نیروي جک را متناسب با وزن تشک تنظیم نمود
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نصب جک هاي گازي

پس از قرار دادن تشــک داخل کالف فلزي حال توسط آچار آلن شماره 4 (که 

بهتر است دسته بلند باشد) پیچ شیر جک گازي را تا نیم دور باز و بســته می 

کنیم تا مقداري از گاز جک ها تخلیه گردد، این کار باید آنقدر انجام شــود تا 

نیروي جک ها به شکلی تنظیم گردد که درب تخت در زاویه 45 درجه به حالت 

تعادلی برسد.

تذکر 3: دقت شود سرعت تخلیه گاز جک ها به هنگام باز شدن پیچ آلن بسیار 

باالست و اگر به سرعت بسته نشـود امکان دارد که کل گاز جک تخلیه شود و 

جک کامال کارایی خود را از دست بدهد

تذکر 4: ضروري است تا پیچ شـیر جک ها پس از تنظیم کامال سـفت شـود تا 

اطمینان حاصل گردد که جک ها به هیچ عنوان نشت گاز ندارند زیرا نشت گاز 

باعث میشود که جک ها در طول زمان تخلیه و فاقد کارایی گردد بدین منظور 

بهتر است که نشتی جک ها با آب و صابون کنترل شود 
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رعایت اصول ایمنی الزامیسترعایت اصول ایمنی الزامیسترعایت اصول ایمنی الزامیست

مطالعه و اجراي تمام این بند ها در جهت رعایت اصول ایمنی اسـت و اجراي آن 

براي همه نصابان و استفاده کنندگان الزامی می باشد

1-براي ساخت بدنه تخت تاشو حتما می بایســــــت از ام دي اف هاي داراي 

استاندارد و معتبر استفاده شود

2- ام دي اف هایی که براي ساخت بدنه تخت استفاده می شـوند حتما باید دوبل 

شود تا استحکام الزم را داشته باشد 

3- تسمه جک ها به هیچ عنوان بریده نشود و مطابق با آموزش با آن رفتار شود

4- بعد از نصـب جک ها حتما قسـمت هاي داراي احتمال خروج گاز با کف چک 

شود تا از عدم خروج گاز اطمینان حاصل گردد

5- جک نهایتا تا دماي 42 درجه سانتیگراد نگهداري شود و از تابش نور آفتاب و 

یا هر نوع حرارت و گرما به دور باشد 

6- جک باید توسط فرد کاردان و با تجربه با رعایت اصول ایمنی از جمله دقت در 

شیب جک و یراق نگهدارنده نصب شود

7- مصرف کننده عزیز هر 15 روز اقدام به بررسی پیچ ها و محکم بودن اتصاالت 

نگهدارنده جک ها نمایید 

8- از آنجایی که رعایت اصول ایمنی الزامی می باشد و مصـرف کننده موظف به 

رعایت آن می باشد، در صورتی که کوتاهی حاصل شود مسئولیت ناشی از آن به 

عهده فرد خاطی می باشد و این گروه پاسخگو نخواهد بود

10توجه
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