طريقة تركيب نماذج M2 ve M4
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1

4

3
المشبك 5.

المفاتيح 4.
االقطاب 9.

صامولة الجسم 3.
إسفين المطاط 8.

ذراع الالما 2.
الصاموالت 7.

الجسم 1.
البراغي 6.

مراحل التركيب

20

19
المرساة جاهزة لالستخدام

17
18
قم بشد البراغي بواسطة القسم الخلفي للمفاتيح وتثبيتها على العامود

3
4
قم بتمرير القطب داخل إسفين المطاط بحيث يكون رأس القطب
يغطي االسفين

1
2
قم بتمرير إسفين المطاط من خالل الثقب في ذراع االما

قطع الغيار

االقطاب

صامولة الجسم

المفاتيح

ختم الشفرات

اسافين المطاط

الشفرات

7
8
قم بتركيب القرص داخل برغي المجسم كما في الصورة

6

5
قم بالتركيب كما هو موضح في الرقم 6

الشروط التي ال يشملها الضمان
 )1المرساة ليست مناسبة للمنطقة الصخرية .يمكن أن تكسر الشفرات والتروس .عندها يكون هذا خطأ للمستخدم وال يشمله الضمان.
 )2الشفرات قابلة لالستهالك وال تغطيها الضمان
 )3ال يشمل هذا المنتج الضمان إذا تم تفكيكه أو محاولة تفكيكه.
 )4ال يغطي الضمان األضرار الناجمة عن التعرض للتربة الرطبة.

تحذير
إلزالة الشفرات  ،سخن مسامير الشفرة بمسدس الهواء الساخن ثم قم بفكها  ،وإال  LOCTITE.يتم ربط مسامير الشفرة على جهاز الحارث باستخدام
 LOCTITEيمكن أن تنكسر المسامير .عند تركيب سكاكين جديدة  ،اربط المسامير باستخدام

9
10
11
12
قم بإدارة برغي الجسم يسارا ليركب الجسم مع القطعة االخرة قم بتثبيت المخفض كما في الصورة وقم بإدارة مفتاح البوجي لليسار وقم
..يشد الصامولة

ال تقم بتشغيل األلة قبل تنظيف المواد كاألسالك و الخيوط من األعشاب التي علقت بين جسد األلة و الشفرات و اال فان جسد األلة سيصاب بالضرر
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15
16
ضع المشابك على الفتحات العلوية والسفلية ،وشد البراغي
.والصواميل

14
تشديد الذراعين الما مع البراغي
في الرقم  6في الغالف كما هو
.مبين في الشكل

13
اذا اردتم فك المرساة واخراجها من
الحاضنة قم بتدوير المفتاحين يسارا
كما في الصورة

