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كتيب �شا	�� �الستخد��
(لألبو�! �ملصنوعة من �لصلب/�لنحا� ��خلشب)

نظا� ™MARTIN FINGERS SHIELD ألبو�! �جلر�$ 

تنبيهتنبيه حتذيرحتذير
هذ� �لنظاB لألبو�@ هو �ألفضل ��ألكثر .مان= على مستو; �لعا:، )ال .8 )جر�� �لتركيب .� �لصيانة مبعرفة .شخا2 غ0 مد�بني .� بشكل ينطو+ على )'ا& قد يشكل مصد�� للخطو��، فبعض �ألجز�� مثل �ملكونا �لزن
كية ��ألجز�� 

في حالة عدB �لتأكد عليك باالتصا& بأحد �لوكال� �لمد�بين من �MARTIN DOORملرتبطة ֲדا قد تسبب )صابة جسيمة .� تفضي للوفا�.
 �لصيانة

.�Pجلو� R40/10  عا • قم بتزييت ]يع �ملفصال �.عمد� �لد���8 �.جز�� �لزن
Y �حللز�W باستخد�U Bيت Sركا
.Bلصرير ينبعث عن .جز�� �لنظا� Yقم بإجر�� �لتزييت سنوي= للحصو& على تشغيل سلس، �ال تتر

• قم بإجر�6 �لتشميع سنوي= للحافة �ألمامية من ��قيا .طر�e �لبا@ �ملعدW .� �ملفصال �لد�خلية للبا@ �خلشb. قم .يض= 
بتشميع ��قيا �لز��يا �لعكسية .� .كتاe �لبا@ (�لh يتم تثبيت �لبا@ عندها عند �نغالقه).

 �لطال� �ملعدW (�ملجلفنة) �iلك �i مبللة بعض �لشي� بالزيت ملسح �ألجز�� lقطعة من �لقما Bحسب �حلاجة، �ستخد •
 �لطال� �ملعدW للطال� للمساعد� على منع �لصد. �iلك �i ألجز��� nلطال�. �قد حتتا� Wللمساعد� على �حتفاظها مبظهر معد

s �ملناطق �لرطبة �ملبللة.
• ال ينصح بأA طال6 جتميلي على �ألبو�@ �ملعدنية، �قر. �جلز� �خلا2 ”بأسلو@ �لطال�“ �ملوجوP على �لصفحة �خللفية.

• حسب �حلاجة، قم بإ�Uلة �أل�ساv .� ���سب �ألمالu �غ0ها من .جز�� �لبا@ �ملعدW. ميكن ملنظفا �لسيا�� ��لشمع 
.8 حتسن من مظهر �لطال� �ملتقاBP �تطيل عمرw، .� تفعل �لشي� نفسه مع �ألبو�@ �ملعدنية �ملهملة. قد تكو8 هناY حاجة 

إلجر�� �لتشميع .� �لطال� بشكل متكر� s �ملناطق شديد� �لرطوبة .� �مللوحة .� �لh تتو�فر ֲדا عو�مل للتآكل. بالنسبة لألبو�@ 
�خلشبية �نظر صفحة “مالحظا حو& �ألبو�@ �خلشبية”.

• قم بتنظيف �لنو�فذ �ملصنوعة من �ألكريليك بقطعة من �لقماl �لناعم �ملبلل. �قم بإ�Uلة �خلد�l �ملوجوs �P .لو�u �لنو�فذ 
�ألكريليك مبنظف عاR �جلو�P للنو�فذ �لبالستيكية.

(MARTIN DOORS ننصح باستخد�� �حد�� �لفتح من) !حد�� فتح �ألبو�� 
• ينبغي .8 يكو8 با@ �جلر��P nئم= S sيط نظرY .ثنا� �ستخد�B �حد� فتح �لبا@ �لكهربية.

 جهة �لتصنيع �خلاصة باستخد�B �حد� فتح �ألبو�@ �لكهربية.�Pمن �ظيفة �إلغال� �ألتوماتيكي باتبا~ )�شا Gحتقق شهري •
 • مت تصميم .بو�@ Martin للحد من خطر تعر� �ألطفا& ��لبالغني للحبس ��إلصابة، حيث مت تصميم ��قيا �لبكر ���قيا
.طر�e �لبا@ ��ملفصال غ0 �لبا��U ���قيا �لز��يا �لعكسية �كبال �لرفع �لد�خلية ��حلو�e �ملعدنية �لد�ئرية غ0ها �يث 

تضيف قد�� �Uئد� من �لسالمة لألطفا&.
.nعمل .ية �لية إلغال� با@ �جلر� eلة ]يع حبا& �لسحب �)يقا�Uقم بإ •

•  ينبغي تز�يد �جلز� �لعلو+ من �لبا@ بدعامة بكامل طوله ألغر�� �الستخد�B مع �حد� �لفتح �ملركبة s �لوسط، .ما 
 �حلجم �ملوحد ��لh يقل عرضها عن 12 �i @عامة على �ألبو�P Pلوجو nلفتح �ملركبة على �جلانب فقد ال حتتا� �حد�

قدB �3 بوصا (3.7 متر).

I�لضا� IرKأل�
ال حتكم )غال� عاU& �لعو�مل �جلوية متام= s هذ� �لبا@، بل قم بتهويته حسب لو�ئح �لبنا� �ملطبقة s منطقتك.

حتذير! قد تتسبب �ملستويا �ملنخفضة من .�& .كسيد �لكربوs 8 �جلر�n ��مل�& s حد�� �لصد�~ �ظهو� .عر�� شبيهة باألنفلونز� 
�قد تكو8 هناY حاجة للتهوية �إلضافية للمساعد� على �حلد من �ملخاطر �لصحية �ملرتبطة بأنو�~ �لوقوP �لقابلة لالشتعا& ��أل�ر� 

�لضا��.

 Lلعز�
 Omega مع ]يع لو�ئح �لبنا� �ملعر�فة، كما خضع لالختبا� ��لتصديق مبعرفة معامل Martin @بو�. s Bيتو�فق �لعز& �ملستخد

Point، �يتو�فق مع �ملعيا� �لقياسي UBC-26-8 �خلا2 بانتشا� �لدخا8 ��للهب. ميكن )�Uلة �لعز& �)عا�P �ستخد�مه مما يساعد على 

.�اية �لبيئة باحلد من �لنفايا

صالO �النبعاجا� (N �ألبو�! �ملعدنية)
 nلعا:، حيث ال حتتا� s nكثر �ألبو�@ مقا�مًة لالنبعا. eية ��ملعز�لة بتصنيف يضعها ضمن مصاPلعا� Martin @حتظى .جز�� .بو�

لتثبيت عاU& فيها لتقويتها. �نظر� �ذ� �لتكوين �لفريد �لذ+ تتمتع به فقد ال يكو8 من �لضر��+ �ستبد�& جز� من �لبا@ .� باب= بأكمله 
لتفاP+ �ملظهر �لسيئ للسطح �لتالف. لالطال~ على كيفية )صالu �النبعاجا �نظر صفحة 18.

Qلضما�
يعو	 ضماMartin 8 على �ملالك �ألصلي (ضماR Qد�	 مدW �حلياI) ألغلب �ألبو�! ��U �الستخد�ما� �لسكنية (ضماR Qد�	 
ملدI 12 عامG على Montana)، �ضماR Qد�	 ملدI 6 [عو�� لالستخد�ما� �لتجا�ية ��إلZا���، �ضماR Qد�	I ملدI 5 سنو�� 
على �ألبو�! �خلشبية. �ال يغطي �لضماQ شحن �ألجز�6 �لبديلة �ال [جو� �لعاملني. هنا_ عمر �فتر�ضي �ألجز�6 �لزن^كية. مالحظة: 

مت تصميم ]يع .بو�@ Martin (فيما عد� �ألجز�� �لزن
كية) لتد�B �لعمر كله شريطة مر�عا� �لعناية ��لصيانة بشكل سليم. �تصل 
.e	لكامل �حد�� fلكتا� Qلضما� Lعلى تفاصيل حو Lللحصو Martin بوكيل
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نظا� ™MARTIN FINGERS SHIELD ألبو�! �جلر�$*
 تركيب gمن لألجز�6  تركيب gمن للمسا� تركيب gمن لألجز�6 �لزن^كية

صابا� لألطفاL ��لبالغني بسبب با! �جلر�$ hقو� Q�	 حليلولة� N يساعد *

با! صلب iبا! خش

مفصلة غ0 
�Uبا�

 kقيا� �ألطر��� lتأ
 mساسية مع �ألبو�! ح]
��تفاh 9 قد� (2.7 متر)

 !
با

 !
با

مفصلة غ0 
�Uبا�

مفصل جز� 
Finger ShieldTM

تأl مفصال� ��قيا� 
�ألطر�k �آلمنة [ساسية مع 

�ألبو�! �خلشبية

�سطو�نة كابل 
(�ر��)

مسا� .فقي

Pعامة �مفصلة 
�لبكر� �قم 3

تربا� Pعامة �لبكر� �لسفلية
(�تاn �لبا@ �خلشb ملسام0

قال��� إلغال� �لبا@ ألسفل)

�ر�� تثبيت 
Y
�لزن

كابل �لرفع

 جر �ماPية�Pسد�
 .ما8 �ر���Pسد� �.
 8���P ر���
(Pسو.) Y
للزن

����P نبوبة.

Pعامة �لبكر� �لعلوية

جيب لكتيبا �ستخد�B �لبا@ 
��حد� �لفتح �خلاصة باملالك

 Bيتم تثبيت �جليب باستخد�
مسام0 �لقال��� �ملز��P مع �لبا@

�لبكر� ���قيا �لبكر�

�صلة
 Uعامة ��تكاP

�سطية

�جلز� �قم 4 من �لبا@
(�جلز� �لعلو+)

�جلز� �قم 1 من �لبا@
(�جلز� �لسفلي)

عاU& �لعو�مل �جلوية �لسفلي

فتحا لتحريك �لبا@
.�توماتيكي= (�ختيا�+) 

يتم تثبيت كل �ملفصال �يث يكو8 
�جهها ألسفل s �ألبو�@ �ملعدنية، بينما 
يكو8 �جهها ألعلى s �ألبو�@ �ملعدنية

�Uغ0 با� مفصال

��Uية تدعيم سفلية

حامل مسا� مثقب على
شكل ��Uية (�ختيا�+)

Pعامة جانبية 
 Y
لتثبيت �لزن

مسا� .فقي
�ر�� 8���P للزن
Y (.�ر)

L eعامة على شكل حرP ���P Y
Uن

�سطو�نة كابل 
(��Pسو)

تربا� Pعامة 
�ال�تكاU �جلانبية
��Uية مسا� .فقية

عالمة

شر�ة توصيل
.� Pعامة توصيل

إلطالة �ملسا� مبسافة
 (102 - 51) ”6 – ”3
(�ختيا�+)
�نظر صفحة 11

مسا� �.سي

Roller ShieldTM ��لبكر�

��قي للز��ية �لعكسية
.� �لدعامة �لعكسية

مقبض �فع 
�لبا@ �ملعز�&

)طا� خا�جي nفتحة مزال
مبنفذ �.سي

لالطال~ على معلوما حو& 
�ملزالn �جلانb �الختيا�+ 
�نظر صفحة 16
Pعامة �ملسا�

)طا� �سطي

Pعامة �مفصلة 
�لبكر� �قم 2

Pعامة �مفصلة 
�لبكر� �قم 1

�جلز� �قم 2 من �لبا@

�جلز� �قم 3 من �لبا@

مقبض �فع 
�لبا@ �ملعز�&

Finger ShieldTM  !
با

 !
با

فتحا لقفل .�سط 
�ختيا�+


