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تركيب حاجز الوقاية الخلفي والحامل الخلفي
يتم تركيب حاجز الوقاية الخلفي والحامل الخلفي مًعا كمجموعة واحدة.

قم بإزالة العجلة الخلفية.  .1
من الجانب السفلي لحاجز الوقاية، استخدم البرغيين المزودين   .2
 M5 14 مم وفلكتين x 0.8 x  M5  برأس نصف كروي مقاس

مسطحتين لتثبيت الحامل بحاجز الوقاية.

ملحوظة تأكد من وجود غراء تثبيت على هذين البرغيين.

في حالة إعادة استخدام هذين البرغيين، قم بتنظيفهما  أ. 
باستخدام كحول أيزوبروبيل ثم ضع غراء تثبيت 

Loctite 242 أو نوع آخر مشابه قبل إجراء التثبيت.

وصلتان بالجانب السفلي لحاجز الوقاية

أحِكم ربط البرغيين بعزم دوران يكافئ 6 نيوتن متر.   .3
قم بتمرير وصلتي كابل الضوء الخلفي باتجاه األعلى عبر الجزء   .4

الداخلي لدعامة الحامل الموجودة بالجانب المقابل لنظام الدفع.

ملحوظة موصال كابل الضوء يوجدان في الجزء الداخلي لمسند 

الجنزير الخاص بالجانب المقابل لنظام الدفع.

قم بتوصيل وصلتي الكابل بالضوء الخلفي.  .5
قم بتثبيت حاجز الوقاية/الحامل في الفتحتين الموجودتين بالجزء   .6

العلوي لمسند المقعد.

وصلتان عند مسند 
المقعد )بالداخل(

وصلتا الدعامة الخلفيتان

قم بتثبيت دعامتي حاجز الوقاية/الحامل في الفتحات الموجودة   .7
بالجزء الخلفي لكل مسند جنزير.

ملحوظة تأكد من وجود غراء تثبيت على براغي مسندي 

الجنزير.

في حالة إعادة استخدام براغي مسندي الجنزير، قم  أ. 
بتنظيفها باستخدام كحول أيزوبروبيل ثم ضع غراء تثبيت 

Loctite 242 أو نوع آخر مشابه قبل إجراء التثبيت.

أحِكم ربط براغي مسندي الجنزير بعزم دوران يكافئ 6   .8
نيوتن متر.

جدول المحتويات
1 تركيب حاجز الوقاية الخلفي والحامل الخلفي 
2 تركيب حاجز الوقاية الخلفي المصغر 
2 تركيب حاجز الوقاية األمامي 
3 إزالة ممتص الصدمات الخلفي 
4 تركيب ممتص الصدمات الخلفي 
5 تركيب عالقة علبة التروس الخلفية 
6 تمرير الكابل 
7 إزالة نظام Bosch RIB القديم 
9 تركيب نظام Bosch RIB القديم 
10 إزالة نظام RIB الجديد 
11 تركيب نظام RIB الجديد 
15  Bosch إزالة/تركيب وحدة القيادة
15 حدود مواصفات المنتجات المتوفرة باألسواق 

ملحوظة يضم هذا الدليل خصائص التصميم والمكونات الفريدة 

.2021 Powerfly FS لدراجة
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إزالة ممتص الصدمات الخلفي

قم بإزالة حاجز الوقاية الخلفي.   .1
قم بإزالة العجلة الخلفية.  .2

قم بإزالة برغي الغطاء الطرفي )الجانب المقابل لنظام الدفع(   .3
ومحور المرتكز االهتزازي )جانب نظام الدفع(. 

ملحوظة ال تقم بإزالة المحامل وحلقات المباعدة من موقع 

المرتكز هذا.

برغي المحور العلوي الخاص 
بسناد ممتص الصدمات

محور المرتكز االهتزازي

أِدر مسند المقعد على محوره باتجاه الخلف إلظهار الجزء العلوي   .4
لسناد ممتص الصدمات.

قم بإزالة برغي المحور العلوي الخاص بسناد ممتص الصدمات.  .5
قم بإزالة برغي المحور السفلي الخاص بسناد ممتص الصدمات   .6

من رابط دوران ممتص الصدمات.

برغي المحور السفلي الخاص 
بسناد ممتص الصدمات

رابط دوران ممتص 
الصدمات

تركيب حاجز الوقاية الخلفي المصغر

قم بإزالة العجلة الخلفية.  .1
استخدم البرغيين مقاس  x 0.8 x  M5 14 مم وفلكتين مسطحتين   .2
لتثبيت حاجز الوقاية المصغر في الفتحتين الموجودتين بالجزء 

العلوي لمسند المقعد.

ملحوظة تأكد من وجود غراء تثبيت على هذين البرغيين.

في حالة إعادة استخدام هذين البرغيين، قم بتنظيفهما  أ. 
باستخدام كحول أيزوبروبيل ثم ضع غراء تثبيت 

Loctite 242 أو نوع آخر مشابه قبل إجراء التثبيت.

أحِكم ربط البرغيين بعزم دوران يكافئ 6 نيوتن متر.  .3

برغيان وفلكتان
 حاجز الوقاية
المصغر

تركيب حاجز الوقاية األمامي

ملحوظة يحتوي الطراز 27.5 على حاجز وقاية أمامي مختلف 

.29er عن ذلك الموجود بالطراز

استخدم برغي M5 وفلكة لتثبيت دعامة حاجز الوقاية األمامي   .1
المتخذة لشكل حرف "U" بحاجز الوقاية.

قنطرة الشوكة السفلية

دعامة حاجز الوقاية

الدعامة إلى الشوكة 
األمامية

أحِكم ربط البرغي بعزم دوران يكافئ 2.5 نيوتن متر.  .2
استخدم برغي M6 لتثبيت مجموعة حاجز الوقاية والدعامة   .3

بقنطرة الشوكة السفلية.

ملحوظة تأكد من وجود غراء تثبيت على برغي قنطرة الشوكة 

السفلية.

في حالة إعادة استخدام برغي قنطرة الشوكة، قم بتنظيفه  أ. 
باستخدام كحول أيزوبروبيل ثم ضع غراء تثبيت 

Loctite 242 أو نوع آخر مشابه قبل إجراء التثبيت.

أحِكم ربط البرغي بعزم دوران يكافئ 9 نيوتن متر.   .4
استخدم برغيين M5 لتثبيت الدعامتين بالشوكة األمامية.  .5

ملحوظة تأكد من وجود غراء تثبيت على برغيي الدعامتين.

في حالة إعادة استخدام برغيي الدعامتين، قم بتنظيفهما  أ. 
باستخدام كحول أيزوبروبيل ثم ضع غراء تثبيت 

Loctite 242 أو نوع آخر مشابه قبل إجراء التثبيت.

أحِكم ربط برغيي الدعامتين بعزم دوران يكافئ 6 نيوتن متر.  .6
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تركيب عالقة علبة التروس الخلفية

تنبيه: ال تضع مادة تشحيم بين العالقة وهيكل الدراجة.

تنبيه: ال تضع مادة تشحيم على أسنان برغي عالقة علبة التروس 
.)UDH( متعددة االستخدامات

أدِخل العالقة في الجزء الداخلي لمسند الجنزير الخاص بجانب   .1
نظام الدفع )ذراع تأرجح مكون من قطعتين( وقم بتثبيتها باستخدام 

برغي العالقة )تسنين يساري اللولبة(.

عالقة علبة 
التروس الخلفية برغي

العالقة

احرص على أن تكون العالقة في الموضع الصحيح وفق النحو   .2
الُموضح.

أحِكم ربط برغي العالقة بعزم دوران يكافئ 25 نيوتن متر   .3
)تسنين يساري اللولبة(.

تركيب ممتص الصدمات الخلفي

قم بتثبيت برغي المحور السفلي الخاص بسناد ممتص الصدمات   .1
في رابط دوران ممتص الصدمات. 

برغي المحور السفلي الخاص 
بسناد ممتص الصدمات

رابط دوران ممتص 
الصدمات

أحِكم ربط البرغي بعزم دوران يكافئ 10 نيوتن متر.  .2
قم بتثبيت برغي المحور العلوي الخاص بسناد ممتص الصدمات.  .3

برغي المحور العلوي الخاص 
بسناد ممتص الصدمات

محور المرتكز االهتزازي

أحِكم ربط البرغي بعزم دوران يكافئ 10 نيوتن متر.  .4
أِدر مسند المقعد على محوره باتجاه األمام لمحاذاة محور المرتكز   .5

االهتزازي مع فتحة تثبيت مسند المقعد.

قم بتشحيم تجويف المحمل الخاص بجانب نظام الدفع.  .6
أدِخل محور المرتكز االهتزازي )جانب نظام الدفع(.   .7

ملحوظة تأكد من أن فتحة مسند المقعد تحتوي على حلقة مباعدة 

بداخلها ومحمل خارجها.

قم بتشحيم تجويف المحمل الخاص بالجانب المقابل لنظام الدفع.  .8
بعد تركيب حلقة المباعدة والمحمل ومحور المرتكز االهتزازي   .9

في جانب نظام الدفع، قم بتركيب برغي الغطاء الطرفي في 
الجانب المقابل لنظام الدفع.

ملحوظة تأكد من أن فتحة مسند المقعد تحتوي على حلقة مباعدة 

بداخلها ومحمل خارجها.

أحِكم ربط محور المرتكز االهتزازي بعزم دوران يكافئ 17   .10
نيوتن متر.

انظر الصفحة 1 إلعادة تركيب حاجز الوقاية الخلفي والحامل   .11
الخلفي، أو الصفحة 2 إلعادة تركيب حاجز الوقاية الخلفي 

المصغر.
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تمرير الكابل
اللون الكابل
أحمر ناقل الحركة
أسود الخافض

أخضر وحدة التحكم
أزرق الفرامل الخلفية

رمادي طاقة البطارية
وردي الضوء الخلفي
أصفر مستشعر السرعة

برتقالي منفذ الشحن

ملحوظة يمر كابل الضوء الخلفي عبر مسند الجنزير الخاص 

بالجانب المقابل لنظام الدفع، ثم يتجه نحو األعلى داخلًيا عبر دعامة 
الحامل وصواًل إلى الضوء.

مبيت الفرامل الخلفية

العمود الخافض

وحدة التحكم

طاقة البطارية

علبة التروس الخلفية

الضوء الخلفي

إزالة نظام Bosch RIB القديم

ملحوظة يمكن تنفيذ هذا األمر دون إزالة وحدة القيادة من هيكل 

الدراجة.

ملحوظة احتفظ بجميع أدوات التثبيت والمصدين ومجموعة القفل 

الستخدامها عند إجراء التركيب.

قائمة القطع
كتيفة إقران سفلية   .1

2.  صامولتا تثبيت بوليجة من النايلون )M5( من كتيفتي اإلقران العلوية 
والسفلية

T25 أربعة مسامير تأمين  .3
لوحة توصيل أنبوب القدرة  .4

5.  مسماران سدادان برأس نصف كروي )   x .8 xM5 16 مم( من كتيفتي 
اإلقران العلوية والسفلية

برغيان برأس غاطس ) x 0.7 x  M4 8 مم(  .6
مصدان  .7

غطاء قفل  .8
فلكتان  .9

مجموعة قفل  .10
كتيفة إقران علوية  .11
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تركيب نظام Bosch RIB القديم

تأكد من إحكام تثبيت الكابالت الممتدة على طول الجزء السفلي   .1
و/أو العلوي للماسورة السفلية في مكانها ومن وجودها في نفس 

مسارات التمرير المالحظة في إجراء اإلزالة.

استخدم مسماري التأمين T25  )3(، وصامولتي التثبيت )2(   .2
لتركيب كتيفة اإلقران السفلية )1(.

قم بتوصيل قابس البطارية الموجود داخل لوحة التوصيل )4(   .3
بوصلة البطارية الموجودة في وحدة القيادة بعناية.

استخدم المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( لتركيب   .4
لوحة التوصيل )4(.

استخدم مسماري التأمين T25  )3(، وصامولتي التثبيت )2(   .5
لتركيب كتيفة اإلقران العلوية )11(.

استخدم المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5(، والفلكتين   .6
)9( لتركيب مجموعة القفل )10(.

استخدم البرغيين )6(، والمصدين )7( لتركيب غطاء القفل )8(   .7
في وحدة اإلقران العلوية الخاصة بالهيكل.

أدِخل المفتاح في قفل البطارية.  .8
قم بتركيب بطارية RIB في الماسورة السفلية.  .9

الختبار التوصيل، حاول إزالق البطارية باتجاه الماسورة الرأسية   .10
أثناء وجود النظام قيد التشغيل.

قم بتحديث البرمجيات وفًقا إلجراءات الشركة المصنعة.  .11
قم بتنفيذ إجراء التشغيل القياسي لتركيب البطارية وإزالتها.  .12

إزالة نظام Bosch RIB القديم

أِزل بطارية RIB من الماسورة السفلية.  .1
انتبه إلى مسارات تمرير الكابالت. سيتم اتباع نفس طريقة تمرير   .2

الكابالت عند التركيب.

أِزل المفتاح من قفل البطارية.  .3
أِزل البرغيين )6(، والمصدين )7(، وغطاء القفل )8( من وحدة   .4

اإلقران العلوية.

أِزل المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5(، والفلكتين   .5
)9(، ومجموعة القفل )10(.

أِزل مسماري التأمين T25  )3( وصامولتي التثبيت )2(، وكتيفة   .6
اإلقران العلوية )11(.

احتفظ بالمسامير )5( و)6(، والمصدين )7(، وصامولتي التثبيت   .7
)2( إلعادة استخدامها.

احتفظ بمجموعة القفل )10( الستخدامها عند إعادة التركيب.  .8
أِزل المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( من وحدة   .9

اإلقران السفلية.

استخرج لوحة التوصيل )4( بحرص واعثر على نقطة التوصيل   .10
لقابس البطارية. 

افصل نقطة التوصيل هذه من قابس البطارية.   .11

أِزل مسماري التأمين T25  )3(، وصامولتي التثبيت )2(،   .12
وكتيفة اإلقران السفلية )1(. ثم قم بإزالة المجموعة الفرعية لوحدة 

اإلقران السفلية بالكامل من الدراجة. 

عند تركيب نظام RIB الجديد، قم بإزالة قابس توصيل البطارية   .13
الموجود من لوحة التوصيل السفلية )4(. 

ملحوظة للمساعدة في اإلزالة، قد تحتاج إلى استخدام زوج من 

القواطع لقطع بعض المشابك الخطافية البالستيكية أو جميعها كما هو 
ُموضح. لن تتم إعادة استخدام لوحة التوصيل البالستيكية هذه مع نظام 

RIB الجديد.
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إزالة نظام RIB الجديد

أِزل بطارية RIB من الماسورة السفلية.  .1
انتبه إلى مسارات تمرير الكابالت. سيتم اتباع نفس طريقة تمرير   .2

الكابالت عند التركيب.

أِزل المفتاح من قفل البطارية.  .3
أِزل البرغيين )6(، والمصدين )7(، وغطاء القفل البالستيكي   .4

العلوي )و(.

أِزل المكبس )11( ومجموعة القفل )10(.  .5
أِزل المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( والفلكتين )ح(   .6

من كتيفة اإلقران المعدنية العلوية )ج(.

أِزل المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( وغطاء تثبيت   .7
قابس البطارية السفلي )هـ( مع قابس البطارية.

أدِخل وصلة قابس البطارية عن طريق لفها عبر كتيفة اإلقران   .8
المعدنية السفلية )ب( ثم قم بإزالة وصلة القابس.

أِزل مسامير التأمين T25 األربعة )ز( وصامولتي التثبيت )2(   .9
إلزالة لوحة المحاذاة )1( مع كتيفتي اإلقران العلوية )ج( والسفلية 

)ب( كمجموعة فرعية واحدة. 

أِزل المسمارين المزودين برأس نصف كروي )د(، وكتيفتي   .10
اإلقران العلوية )ج( والسفلية )ب( من لوحة المحاذاة )أ(.

تركيب نظام RIB الجديد

قم بتركيب قابس توصيل البطارية الموجود في غطاء تثبيت قابس   .1
البطارية السفلي )هـ( الجديد. 

ملحوظة تأكد من إحكام تثبيت الكابالت الممتدة على طول الجزء 

السفلي و/أو العلوي للماسورة السفلية في مكانها.

قابس توصيل البطارية

غطاء التثبيت )هـ(

استخدم كل من المسمارين المزودين برأس نصف كروي )د(   .2
لتجميع لوحة المحاذاة )أ( مع كتيفة اإلقران المعدنية السفلية )ب( 

وكتيفة اإلقران المعدنية العلوية )ج( بشكل مسبق. 

إزالة نظام RIB الجديد
قائمة القطع

رقم العنصر الوصف
مالحظة: القطع المسبوقة بأحرف مخصصة لنظام RIB الجديد. والقطع المسبوقة 

بأرقام تتم إعادة استخدامها من نظام RIB القديم.
رقم القطعة W5252100  )500 واط-ساعة(

رقم القطعة W5252805  )625 واط-ساعة(
 أ.  لوحة محاذاة

يتوافق طول اللوحة مع طول فتحة البطارية بالماسورة السفلية.

رقم قطعة عدة األدوات 5256255
ب. كتيفة إقران معدنية سفلية

ج. كتيفة إقران معدنية علوية

رقم قطعة عدة األدوات 5257257
د. مسماران برأس نصف كروي مقاس 6 مم )مع غراء تثبيت(

)M5( 2.  صامولتا تثبيت بوليجة من النايلون

5.  مسماران سدادان برأس نصف كروي ) x .8 x  M5 16 مم(

6.  برغيان برأس غاطس ) x 0.7 x  M4 8 مم(

ز. أربعة مسامير تأمين T25 مقاس 16 مم )بدون غراء تثبيت(

ح. فلكتان مقاس 10 مم

رقم قطعة عدة األدوات 5256256

هـ. غطاء تثبيت سفلي لقابس البطارية

و. غطاء قفل بالستيكي علوي

7.  مصدان

W591941 رقم القطعة 10.  مجموعة قفل

رقم القطعة 564539 11.  مكبس

ھـ

د 2X

54X

2 4X

ب

62X

72X

11

10
5

2Xح

ج
أ
ز 2X

و

قابس توصيل البطارية
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عند الكتيفة السفلية، قم بإدخال وصلة قابس البطارية عن طريق   .8
لفها عبر كتيفة اإلقران المعدنية السفلية )ب( الجديدة.

ملحوظة إذا كنت قد اخترت أن تترك قابس البطارية متصاًل 

بالنظام عند قيامك بإزالة الكتيفة البالستيكية األصلية )4( )من إجراء 
اإلزالة(، فانتقل إلى الخطوة رقم 10.

أِعد استخدام المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5(   .9
لتركيب غطاء تثبيت قابس البطارية السفلي )هـ( مع قابس 

البطارية )من خطوة التركيب رقم 1(. 

ال ُتحِكم ربط المسامير بالكامل في هذا الوقت.  

استخدم الفلكتين الجديدتين )ح( وأِعد استخدام المسمارين المزودين   .10
برأس نصف كروي )5( )من إجراء اإلزالة( لتركيب مجموعة 

القفل )10( في كتيفة اإلقران المعدنية العلوية )ج(. 

أحِكم ربط المسامير إلى أن تالمس الفلكتان )ح( قلب القفل قلياًل   .11
ويظل بإمكانك إزالق قلب القفل على كتيفة اإلقران المعدنية )ج( 

للتعديل.

أِعد استخدام البرغيين )6( والمصدين )7( لتركيب غطاء القفل   .12
البالستيكي العلوي )و(. أحِكم ربط البرغيين بمقدار 2 نيوتن متر.

ادفع غطاء القفل البالستيكي العلوي )و( باتجاه الماسورة الرأسية   .13
إلى مجرد أن يالمس اللسان البالستيكي الصغير حافة الجزء 

المقطوع بالهيكل. احرص على عدم استخدام ضغط زائد.

تحقق للتأكد من أن القفل متمركز )بقدر اإلمكان( في فتحة هيكل   .14
الدراجة.

القفل متمركز في الهيكل

مجموعة القفل

هيكل الدراجة

بمجرد أن يصبح القفل متمركًزا، قم بتثبيت مسماري التأمين )ز(   .15
– دون إحكام ربطهما بالكامل – في هيكل الدراجة.

أحِكم ربط المسمارين )د( بعزم دوران يكافئ 3 نيوتن متر.   .3

ملحوظة لتالفي احتمال إتالف رؤوس المسامير، احرص على 

أال يكون المفك السداسي الذي تستخدمه متآكاًل.

الكتيفة العلويةالكتيفة السفلية

ملحوظة احرص على 

 أن يكون الحد المائل بكتيفة 
 اإلقران المعدنية السفلية )ب( 
 موجًها نحو االنحناء الموجود 

في لوحة المحاذاة كما هو ُموضح.

ملحوظة ُيرجى االنتباه إلى أن 

كتيفة اإلقران المعدنية هذه محفور على جانبها بالليزر عبارة 
"DRIVE SIDE" لضمان التجميع الصحيح.

مجموعة فرعية مكتملة

الكتيفة السفلية

الكتيفة العلوية

ضع المجموعة الفرعية داخل الماسورة السفلية.  .4

ملحوظة يحتوي الجانب السفلي للوحة المحاذاة على سهم 

توجيهي لتوضيح الطرف الذي يشير إلى الماسورة الرأسية.

قم بتشحيم رؤوس مسامير التأمين T25 األربعة الجديدة مقاس   .5
16 مم )ز(. 

استخدم مسامير التأمين T25 األربعة )ز( هذه وصامولتي التثبيت   .6
)2( )من إجراء اإلزالة( لتثبيت المجموعة الفرعية. ال ُتحِكم ربط 

المسامير بالكامل في هذا الوقت. 

ملحوظة احرص على عدم سحق أو ضغط أي كابالت تمتد على 

طول قاعدة الماسورة السفلية. وينبغي أن يكون تمرير الكابالت مماثاًل 
للتمرير األصلي قبل إجراء هذا التعديل.

الكتيفة العلويةالكتيفة السفلية

ضع غراء التثبيت 242 أو نوع آخر مشابه داخل الفتحات الملولبة   .7
الموجودة في سنادات اإلقران. واحرص على مسح أي غراء 

تثبيت زائد للحد من احتمال مالمسته لغطاء التثبيت النايلون )هـ(.

 الحد المائل يوافق 
نصف القطر
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Bosch إزالة/تركيب وحدة القيادة
راجع تعليمات إزالة وتركيب منتجات Bosch المالئمة لوحدة القيادة 

الخاصة بك.

حدود مواصفات المنتجات المتوفرة باألسواق
• خط امتداد الجنزير: 52

• الحد األقصى لحلقة الجنزير: 46 سًنا

• الحد األدنى لحلقة الجنزير: 34 سًنا

 • الحد األقصى لحجم اإلطار مع حاجز وقاية كامل 
أو مصغر: 2.4

• الحد األقصى لحجم اإلطار بدون حاجز وقاية: 2.6

تأكد من عدم تقوس منتصف لوحة المحاذاة ألعلى أو ألسفل وقم   .16
بتثبيت المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( – دون 

إحكام ربطهما بالكامل.

أزلِق وحدة اإلقران السفلية باتجاه جانب نظام الدفع إلى أبعد مسافة   .17
يمكنها الوصول إليها، ثم أحِكم ربط مسماري التأمين T25 )ز( 

بمقدار 5 نيوتن متر. 

أزلِق وحدة اإلقران العلوية باتجاه جانب نظام الدفع إلى أبعد مسافة   .18
يمكنها الوصول إليها، ثم أحِكم ربط مسماري التأمين T25 )ز( 

بمقدار 5 نيوتن متر.

قم بتركيب بطارية RIB وتحقق مما إذا كان يمكن تركيب وإزالة   .19
البطارية بشكل سليم. 

فنظًرا ألنك قمت بتعديل وحدتي اإلقران إلى أقصى تعديل لهما   
بجانب نظام الدفع، يمكن أن تكون الفجوة بين البطارية والهيكل 

أكبر من المرغوب.

قم بفك المسمارين المزودين برأس نصف كروي )5( من كل   .20
ل وضع وحدتي اإلقران بجانب نظام الدفع/ وحدة إقران، ثم عدِّ

الجانب المقابل لنظام الدفع إلى أن تتكون فجوة في الهيكل تتراوح 
بين 2-3 مم. وبعد ذلك، أحِكم ربط المسمارين المزودين برأس 

نصف كروي )5( العلويين والسفليين بعزم دوران يكافئ 5 نيوتن 
متر.

قد تالحظ أن الفجوتين عند الطرف العلوي والسفلي للبطارية   .21
غير متناظرتين. ُيعد هذا مقبواًل من وجهة نظر وظيفية. ومع 

 T25 ذلك، فيمكنك، مع توخي الحذر، استخدام مسامير التأمين
)ز( لوضع مجموعة اإلقران على مسافة أبعد باتجاه المحرك. إال 

أنه ُيوصى بالحفاظ على أفضل مظهر مرئي عند الحافة العلوية 
للبطارية، في مقابل الحافة السفلية. 

بعد اكتمال التعديالت، قم بإزالة البطارية وافحص لوحة المحاذاة.  .22
 مهم: تأكد من أن لوحة المحاذاة مستقيمة وغير مقوسة ألعلى أو ألسفل.

  

ينبغي أن تكون اللوحة مستقيمة ومسطحة بعد إحكام ربط 
جميع أدوات التثبيت.

أِعد تركيب البطارية.  .23
الختبار التوصيل، حاول إزالق البطارية باتجاه الماسورة الرأسية   .24

أثناء وجود النظام قيد التشغيل.

قم بتحديث البرمجيات وفًقا إلجراءات الشركة المصنعة.  .25
قم بتنفيذ إجراء التشغيل القياسي لتركيب البطارية وإزالتها.  .26




