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คำเตือน!

ฉนวน

Martin

การรับประกันสินค้าของ Martin

ปิดซีลกันลมจนอากาศไม่สามารถเข้ามาได้ ! ต้องมีการระบายอากาศตามความเหมาะสม
คาร์บอนมอนอกไซด์เพียงระดับต่ำภายในโรงรถและภายในบ้าน อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง คัดจมูก หายใจติดขัด

ควรเพิ่มการระบายอากาศเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการสูดไอเสียและควันพิษ

ที่ใช้กับประตู Martin ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองให้ใช้จาก Omega Point Laboratories
รวมทั้งยังได้มาตรฐานตาม UBC-26-8 เกี่ยวกับการปล่อยไอเสียและควันพิษอีกด้วย
นอกจากนี้ฉนวนดังกล่าวยังสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นจึงช่วยลดปริมาณขยะและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ส่วนของประตูแบบมีฉนวนและแบบทั่วไปของ ถือว่าเป็นประตูที่ป้องกันการเกิดรอยได้ดีที่สุดในโลก จึงไม่จำเป็นต้องติดอุปกรณ์ใดๆ
เพื่อป้องกันรอย และเนื่องจากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อเกิดความเสียหายกับพื้นผิวของประตู
ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของประตูหรือเปลี่ยนบานประตูทั้งบาน
สำหรับการซ่อมแซมรอยต่างๆ กรุณาดูที่หน้า 18

สำหรับประตูที่ติดตั้งกับบ้านพักอาศัย จะรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (12 ปี สำหรับ Montana)
โดยจำกัดเฉพาะเจ้าของคนแรกเท่านั้น
สำหรับประตูที่ติดตั้งกับอาคารพาณิชย์ บ้านเช่า จะรับประกัน 6 ปี และ 5 ปีสำหรับประตูไม้ ราคาที่แจ้งไม่รวมค่าขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรง
และสปริงที่ใช้จะมีอายุการใช้งานที่จำกัด

งาน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย Martin
หมายเหตุ : การบำรุงรักษาและการดูแลที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถใช้งานประตู Martin (ยกเว้นสปริง) ได้ตลอดอายุการใช้

!
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การบำรุงรักษา

ที่เปิดประตู (ขอแนะนำให้ใช้ที่เปิดประตู Martin)

ควันพิษ

ฉนวน

การซ่อมแซมรอยต่างๆ (ประตูเหล็ก)

นี่คือประตูที่มีคุณภาพดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอและขาดความระมัดระวัง อาจได้รับอันตรายจากการติดตั้ง การปรับตั้ง รวมทั้งการใช้งานได้ เนื่องจากสปริงและชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้!

หากไม่มั่นใจกรุณาใช้บริการจากตัวแทนจำหน่ายประตูMARTIN ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว

หล่อลื่น

ลงแว็กซ์

หากจำเป็น

แต้มสี

หากจำเป็น

ทำความสะอาด

ทุกครั้ง

เดือนละครั้ง

Martin

แกะ

ส่วนบนสุดของประต

บานพับ แกนหมุน และขดสปริงทุกชิ้น ด้วยน้ำมันเครื่อง 10/40 คุณภาพสูง และเพื่อการใช้งานที่ไม่สะดุดติดขัด ให้ทำการหล่อลื่นปีละครั้ง
อย่าปล่อยให้มีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด !

ปีละครั้งบริเวณส่วนที่ยื่นของตัวป้องกันนิ้วมือสำหรับประตูโลหะ หรือภายในของข้อต่อส่วนประตูไม้
รวมทั้งที่ตัวป้องกันแบบพลิกกลับได้หรือเสาสองข้างประตู (บริเวณซีลเมื่อปิดประตู)

ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันบางๆ เช็ดบริเวณชิ้นส่วนที่เคลือบสังกะสี เพื่อให้ดูมันวาวอยู่เสมอ หากพื้นที่ใช้งานเป็นบริเวณที่เปียกชื้น
อาจต้องทาสีชิ้นส่วนที่เคลือบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม
ไม่แนะนำให้ ประตูเหล็ก กรุณาอ่าน “หลักการทาสี” ที่ปกหลัง

ให้ล้างสิ่งปรก คราบเกลือ หรือคราบอื่นๆ ออกจากส่วนประตูเหล็ก
โดยใช้แว็กซ์และสารทำความสะอาดประเภทเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ เพื่อช่วยให้ประตูดูสวยใหม่อยู่เสมอ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานด้วย
สำหรับพื้นที่ใช้งานที่มีความชื้น อยู่ใกล้ทะเล หรือมีความเป็นกรดเป็นด่างสูง ควรลงแว็กซ์หรือทาสีบ่อยๆ สำหรับประตูไม้ กรุณาดูที่หน้า
“หมายเหตุเกี่ยวกับประตูไม้”

กรอบหน้าต่างอะคริลิกโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ นอกจากนี้ ให้ใช้สารทำความสะอาดกระจกประเภทพลาสติกที่มีคุณภาพสูง
ขจัดรอยขูดขีดในกระจกหน้าต่างอะคริลิก

เมื่อใช้ที่เปิดประตูแบบไฟฟ้า ต้องเปิดประตูโรงรถจนสุด
ให้ตรวจเช็คการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับที่เปิดประตูแบบไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิต
ประตู ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอันตรายและการบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ตัวป้องกันโรลเลอร์,
ตัวป้องกันนิ้วมือ, บานพับแบบบาง, ตัวป้องกันแบบพลิกกลับได้, รอกยกด้านใน, ขอบเหล็กแบบม้วน
ยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กอีกด้วย

เชือกทั้งหมดออก รวมทั้งปลดกลไกตัวล็อคประตูโรงรถทั้งหมด
ูควรมีโครงค้ำแบบยาวสุดสำหรับที่เปิดประตูแบบติดตั้งตรงกลาง

และสำหรับที่เปิดประตูแบบติดตั้งด้านข้างไม่จำเป็นต้องใช้โครงค้ำบนประตูแบบบานเดียวขนาดกว้าง 12 ฟุต 3 นิ้ว (3734 ซม.)
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คู่มือการใช้งาน
( )ประตูเหล็ก/ทองแดง และไม้

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ข้อควรระวังข้อควรระวัง



ส่วนประตู
ส่วนประตูด้านล่าง

#1
( )

รางแขวนเข้ามุมแบบมีรูปรับระยะ

ข้อต่อ

สปริงเกลียว

กรวยม้วน
สปริงสีดำ

ตัวยึดแบริ่งตรงกลาง

ปลั๊กกันขโมยสีเทา
หรือ ฝาปิดนิรภัยสีแดง

กรวยม้วนสปริงสีแดง

ซีลกันลมด้านล่าง

ส่วนเสริมความแข็งแรงด้านล่าง

รางแนวตั้ง

ตัวยึดราง

ครีบ

ROLLER SHIELD™

และโรลเลอร์

ตัวยึดสลัก
สปริงด้านข้าง

ตัวยึดรอยบาก

ระบบล็อคตัวยึด
แบริ่งด้านข้าง

เคเบิลดรัมสีดำ
รางแนวขวาง

รางแนวขวาง
แบบเข้ามุม

เคเบิลดรัมสีแดง

ตัวยึดโรลเลอร์ด้านบน

บานพับและตัวยึด
โรลเลอร์ #3

บานพับและตัวยึด
โรลเลอร์ #2

บานพับและตัวยึด
โรลเลอร์ #1

มือจับประตูแบบมีฉนวน

กรวยสลักสปริง โครงค้ำรูปตัว “L”

รอกยก

ตัวป้องกันโรลเลอร์
และโรลเลอร์

บานพับแบบบาง

มือจับประตูแบบมีฉนวน
คานขวางด้านใน

คานขวางด้านนอก
รูสลักสำหรับช่องแนวตั้ง

ตัวป้องกันตัวยึดแบบ
พลิกกลับได้ หรือ
ตัวป้องกัน
แบบพลิกกลับได้

ระบบล็อคตัวยึดโรลเลอร์ด้านล่าง
ต้องใช้สกรูสำหรับระบบล็อคที่ด้านล่างของประตูไม้)(

คู่มือการใช้งานประตู
และที่เปิดประตู
กล่องสำหรับเจ้าของบ้าน

ส่วนประตู #2

ส่วนประตู #3

ส่วนประตู
ส่วนประตูด้านบน

#4
( )

สำหรับการขยายราง
นิ้ว ซม

กรุณาดูที่หน้า
3-6 (51-102 .)

11

สำหรับตัวล็อคด้านข้าง
กรุณาดูที่หน้า 16

รูสำหรับล็อคตรงกลาง

รูสำหรับปลดสปริงประตู
แบบอัตโนมัติ

ท่อเกลียว

รางแนวขวาง
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ติดตั้งกล่องเข้ากับประตู
ไม้โดยใช้สกรูที่ให้มา

ระบบประตูโรงรถ MARTIN FINGER SHIELDS
TM

*

•ชิ้นส่วนนิรภัย •รางนิรภัย •สปริงนิรภัย

ช่วยป้องกันอันตรายทั้งต่อเด็กและผู้ใหญ่*

บานพับแบบบาง

Finger ShieldTM

ตัวป้องกันนิ้วมือใช้

ได้กับประตูทุกขนาดที่สูงไม่เกิน

9 ฟุต (2740 ซม.)

ตัวป้องกันนิ้วมือใช้

ได้กับประตูทุกขนาดที่สูงไม่เกิน

9 ฟุต (2740 ซม.)

ป
ระตู

ประตู

ประตูเหล็กประตูเหล็ก

ยึดบานพับโดยหันด้านหน้าลง
สำหรับประตูไม้ และหัน
ด้านหน้าขึ้นสำหรับประตูเหล็ก

ประตู

บานพับแบบบาง

ป
ระตู

ข้อต่อกันนิ้วมือที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้ได้กับประตูไม้ทุกขนาด

ข้อต่อกันนิ้วมือที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้ได้กับประตูไม้ทุกขนาด

ประตูไม้ประตูไม้

ข้อต่อส่วน
Finger Shield

TM


