
S-Lock® مقابض + نَّْصالت
 Uncompromised Exposure ترقية إلى 

S-Lock® بتكنولوجيا
تتيح مقابض ونَّْصالت ِمْبعاد ®S-Lock وضع الِمْبعاد بشكل دقيق بدون حركة أو دوران 

غير مرغوب لضمان إبعاد مستقر في أي مستوى. خاصية غلق الدوران بسيطة وسهلة 
االستخدام مع تقليل الوقت المطلوب إلعادة وضع النَّْصالت.

مالحظة:
يمكن إلحاق النَّْصالت بمقابض الِمْبعاد قبل أو بعد إلحاق مقابض الِمْبعاد باإلطار.

S-Lock® إلحاق نَّْصل

قم بتوصيل النَّْصل بالمقبض من خالل دفع الكبَّاس 
الذهبي )أ( وإدخال َحلمة النَّْصل )ب(.

وضع الدوران

حرر الزر والمقبض على إعداد حلمة تحزيز "الدوران" 
والدوران إلى الوضع المرغوب.

الوضع مغلق

قم بغلق نَّْصل S-Lock في مكانه على إعداد حلمة 
تحزيز "مغلق" من خالل الضغط على الزر مرةً 
أخرى والضغط إلى أسفل مباشرةً فوق المقبض 

لتعشيق التسننات.

يمكنك التبديل بسهولة بين وضعي "Swivel" )دوران( و"Locked" )مغلق( بضغطة زر، وبدون فقدان اإلبعاد. 
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مالحظة:
 ،"SL" على عكس نَّْصالت
 "SO" ال تحتوي نَّْصالت

على تسننات.

"SO"و "SL" التمييز بين :S-Lock® نَّْصالت
ما الفرق بين نَّْصالت "SL" و"SO"؟

ُصممت نَّْصالت "SO" من Thompson )أو "دوران فقط"( لكي تعمل مع مقابض S-Lock من Thompson بهدف توحيد معايير أدراجنا بحيث تكون كل النَّْصالت متوافقة مع كل 
 S-Lock إال أنها ما زالت تُستخدم مع مقابض ،"SL" ال تنغلق في مكانها مثل نَّْصالت "SO" بالرغم من أن نَّْصالت .S-Lock استخدام مقبض "SO" أو "SL" المقابض. يتطلب نَّْصل

للعمل بنفس طريقة نَّْصالتنا التي يحل بعضها محل بعض.

توضح الصور أدناه كيف تستقر نَّْصالت S-Lock في أماكنها المعنية في مقابض Cam وMicro-Adjustable S-Lock Angling. مقبض Cam II Angling أقل شهرةً 
بعض الشيء، بينما مقبض Micro-Adjustable II Angling أكثر قوةً.

تكنولوجيا ®S-LOCK   /  S-LOCK + دوران فقط
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نَّْصل "SL" في الوضع "SWIVEL" )دوران(
تستقر الحلمة أسفل المقبض مباشرةً

نَّْصل "SL" في الوضع "SWIVEL" )دوران(
تستقر الحلمة أسفل المقبض ببعض المسافة

نَّْصل "SL" في الوضع "LOCKED" )مغلق(
تستقر الحلمة فوق المقبض ببعض المسافة

نَّْصل "SL" في الوضع "LOCKED" )مغلق( 
تستقر الحلمة أعلى المقبض مباشرةً

نَّْصل "SO" )دوران فقط(
تستقر الحلمة فوق المقبض

نَّْصل "SO" )دوران فقط(
تستقر الحلمة أسفل المقبض مباشرةً، وتحازيه تقريبًا

:Cam II Angling مقابض

:Micro-Adjustable II Angling مقابض


