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 الكهربائية  HOTBAGنظام التوصيل الساخن بحقيبة 

 
 تحذير

سنوات فأكبر واألشخاص ذوي اإلعاقة  البنيةة   و اليةةة   و اليةنةة   و الةيين  8يمكن لألطفال بعمر 

لةةت لنيهم الخبرة والمعرف  اسةخخنا  ةةيا الاهةاذ  ذا كةايوا يا ةعةن لرقابة   و تعفةمةات فةمةا يخعفة  

ريق  آمن  وفهم المخاطر الخي ينطوي عفةها. ال ياوذ لألطفال الفعة  بالاهةاذ. ال باسخخنا  الاهاذ بط

 ياوذ  جراء الخنظةف وصةاي  المةخخن  من يالل األطفال بنون رقاب .
 

 تعليمات التجميع
 

 قبل البنء في عمفة  الخامةع: (1
 .6تيق  من شين جمةع األجزاء مع مزود الطاق  ذو األو اع الـ  (  

 
 ول :األجزاء المشم

i) (1 وحنة توذيع الطاق  بـ )6 ( و اع PDU) 
ii) (11 شرط  ربط  )5 (  سم( )يخم شينها دايل صننوق  1121بوصPDU.) 
iii) (1 ) 1شريط ربط (  سم( )يخم شينه دايل صننوق  11.17بوصPDU.) 
iv) (1 شريط ربط )15 (  سم( )يخم شينه دايل صننوق  1721بوصPDU.) 
v) (6  كابالت الطاق  الخارج )6 (  سم( )يخم شينها دايل صننوق  171.88قنPDU.) 
vi) (1 كبل طاق  منيل تةار مخردد  ر ي )6 (  سم( )يخم شينه دايل صننوق  171277قنPDU.) 

 
 األدوات المطلوبة: (ب 

i) .بالنةب  لقص  شرط  الربط يخم االسخعاي  بمقص  و قاطع  سالك 
ii)   لزامي. شريي  مطاطة ، ولكن  مر غةرعنن و ع األرفف معاً، قن يفةنك اسخخنا  

 
 

× سم ارتفاع  842144× سم عرض  828122) طول 84× ارتفاع  22× بوصة  84وحدات أرفف بعرض  6تجميع األرفف ) (2

 (:سم طول 87122
 عفةك تامةع الرف عفى النيو اليي يشةر  لةه جه  الخصنةع والخعفةمات ذات الصف . (  
عفى النيو الميند عفى  قطاب وحنة األرفف. عننةا سم(  14207بوص  ) 11يا  و ع الرف األول  عفى األر ة  بمةخوى  (ب 

 واآلير حخى  عفى الوحنة.بةن كالً منها سم(  14207بوص  ) 11يا  و ع األرفف عفى مةاف  
 

 تعليمات توصيل األسالك: (3
 

 )وحنة توذيع الطاق (. PDUابن  بضبط وحنة  و وحنات  (  
 

i)  ذا كنت تةخخن  وحنة PDU  واحنة، عننةا  عPDU  األوسط.  ذا كنةت تةةخخن  وحةنتي عفى الرفPDU عنةنةا  ةع ،

PDU  عفةةى األرفةةف ال ةةايي والخةةامج مةةع مواجهةة  الريشةة  فخيات الخهويةة  لوحةةنةPDU  لةةى يةةارد وحةةنة األرفةةف ) يظةةر 

 (.1الشكل 
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 8الشكل 

 
ii)  بمارد  تما  الو ع و بط مةاف  وحنة)وحنات( الطاق ، عفةك ت بةت كل وحنةPDU ط  الربط في الرف باسخخنا   شر

عفى الياف  العفةا لفرف، مما يةمح بأقصى مةاح  لفرف  PDU(. يوصى بشنة بو ع وحنة 2و  1المرفق  ) يظر الشكل 

لخ بةت قاعنة الوحنة و  شرط  الربط  سم( 17.78) بوص  7(. يا  اسخخنا   شرط  الربط المخوفرة 3و  2) يظر الشكل 

 (.3و  2الرف باألعفى ) يظر الشكل سم( لخ بةت  عفى الوحنة في  38.1بوص  ) 11

 
 

           
 3الشكل        2الشكل 

 
 فأيت جاةز لفبنء في ت بةت األسالك. PDUبمارد و ع وحنة  (ب 

 
i)  وفقاً لعند اليقائ  وحام كل وحنة  رفف، فكل رف يكون مخصل به كين  ديى كابل طاق  واحنة وبما ال يزين عفى كابفةن

) يظر الشكل  PDU والً. مع ترك مةاح  كافة  بالقرب من وحنة  PDUكابل في وحنة  طاق  لكل رف. عفةك و ع كل

لكل رف، مع اليير من  بقاء األسالك دايل  طار عمل الرف   النايفة الزاوي األسالك ألعفى من يالل  بخمرير(، قم 4

 (.4وذلك لمنع تآكل األسالك ) يظر الشكل 
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 8الشكل 

 
ii)  ، عفةك  عادتها مرة  يرى  سفل الرف، حخى ال تةقط األسالك بمارد تمرير األسالك  لى الرف الصيةح من يالل الزاوي

 (.5(. سةضع ذلك األسالك في الو ع النهائي لخغفةفهم. ) يظر الشكل 5مرة  يرى من يالل الزاوي  الاايبة  ) يظر الشكل 
 

 
 

 
 ك داخل وحد  األرفف: تغليف األسال7الشكل 

  
 

iii)  بعن  سقاط األسالك تيت الرف، عفةك تمريرةا بطول الرف، مع لف األسالك في حفقات عفى يفةها وت بةخها في الرف

 (.5األمامي، وفقاً لفطول المطفوب لفكابل ) يظر الشكل 
iv)   ول  بيقةب  سم( حخى يمكن توصةفها بةه .15.4-14.32بوصات ) 14 لى  7تمخن  طراف الكابالت لمةافHOTBAG .

 (.1من لمج الرف  دياه ) يظر الشكل سم(  1261)بوصات  1يخم قةاس ذلك بإبقاء الةفك عفى بعن 
v) .كرر الخطوات  عاله لكل رف حخى يخم  تما  الوحنة بالكامل 

 
 

 
 تنبيهات وتوصيات توصيل األسالك: (8

 ي شيء من الخعف  باألسالك. فالخ بةت المناس   مر   بقاء األسالك دايل  طار عمل وحنة الرف ةي طريق  جةنة لفيفاظ عفى (  

 روري لفيفاظ عفى وذيادة فخرة عمر المنخج،  لى جاي  سالم  المةخخنمةن. عفةك  بقاء األسالك تيت الرف بيةث ال تخعرض 

 آلي تآكل.
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عفةك  بعن اإلتما .ظهر الوحنة  فضل وكفما كان ممعها كفما كايت األسالك  ك ر تنظةماً و قل الخفافاً، كفما كان من األسهل العمل  (ب 

قضاء بعض الوقت لفيفاظ عفى األسالك في و ع مةخقةم قنر اإلمكان. سةاعل ذلك األسالك  ك ر سهول  في تمةةزةا في حال  

 حنوث مشكف  مع  حن األسالك وكايت ةناك حاج  لخغةةره.
وصةل األسالك لرف واحن في كل مرة. قم بخوصةل اثنان من يكون الخعامل مع الكابالت  سهل وتةخخن   شرط  ت بةت  قل  ذا تم ت (د 

، قم بخمرير األسالك لفرف معاً، ثم قم بضبط الطول. بهيه الطريق ، وبنالً من PDUة اليين ييةبون  لى رف واحن بوحنالكابالت 

 (.5ان(. ) يظر الشكل اسخخنا   شرط  ت بةت لقةم واحن فقط من األسالك، يمكن تامةع اثنان  و ثالث  معاً في ذات المك
عفةك قضاء بعض الوقت وطف  المةاعنة من  حن األشخاص. كفما قضةت وقخاً  طوال في الخامةع، كفما كان ذلك  فضل لمظهر  (د 

 الوحنة بالكامل في النهاي ، والشخص اإل افي مفةن لخامةع األرفف وتوصةل الكابالت.

لتيار، حيث أن ذلك سيساعد في القضاء على الزيادات الكهربائية بجهاز منع زياد  ا PDUبتوصيل قابس وحدات يوصى بشد   (ه 
التي قد تؤدي لتلف الوحد ، األمر الذي يضيف حماية إضافية لمزودات الطاقة بما يتجاوز المكونات المدمجة للحماية ضد زياد  

 التيار.
 

 إخطار هام (7
، األمر الذي يسمح بالتدفق المناسب للهواء والتبريد ُيرجى ُمالحظة أن وحدة توزيع الطاقة مصممة الستخدامها في وضع رأسي

ريش وحدة لإللكترونيات الداخلية2 في الوضع الرأسي المناسب تواجه الوصالت البيضاء مقدمة وحدة األرفف، مع مواجهة 
األسطح لالستخدام في وضع االستلقاء على الرف أو  غير مصممةوحدة توزيع الطاقة الطاقة ألسفل على الجانب األيمن2 

يؤدي إلبطال جميع الضمانات، أعاله األخرى، واستخدام وحدة توزيع الطاقة هذه بأي طريقة بخالف ما تم تحديده في التعليمات 
 وقد ينتج عنه تلف دائم1

 


