
להשחלה HDMIחיווט 



הכנה–' שלב א      
:לשם ביצוע החיווט תזדקק לכלים הבאים

קטן \מברג פיליפס בינוני *

סכין חיתוך*

!חדקטר *

HDMIקיט ראש *תותב+  HDMIלוחץ *

תותב



חשיפת הכבל–'שלב ב

1 2 3 4

הסר את צמת הסיכוך  

הכסף הפנימי ואת נייר

הסר את הבידוד  

החיצוני

חתוך חריץ שלחתוך סביב הכבל

מ"מ 30בערך  

לאורך קצה הכבל 

!!!זהירות                                       

!!!במעטפת" רץ"אל תחתוך את חוט הסיכוך מנחושת ש    



)המשך(הכבל חשיפת –'שלב ב

.חוט סיכוך מנחושת שבמעטפת החיצונית נשמר

+  רשת סיכוך + חיצונית  מעטפת

.מעטפת נייר כסף מוסרים



)המשך(חשיפת הכבל –'שלב ב

בידוד כחולמ "מ 10כך שיישאר כ ) כחול כסוף(מ מבידוד הצמות הפנימיות "מ 20חשוף כ 

.מ יותר מהכחולים"את הכבל הכסוף כמה מ חשוף

מ"מ 20



:כמה מילים על מבנה הכבל, לפני שנמשיך•

)כסופה 1+ כחולות  4(צמות פנימיות  5–מורכב מ  HDMIכבל •

וחוט חשוף, חוט לבן, בכל צמה פנימית ישנו חוט צבעוני•

זיהוי הכבלים– 'גשלב 

וחוט חשוף, חוט לבן, בכל צמה פנימית ישנו חוט צבעוני•

  4ישנם גם , הצמות 5- חוץ מ •

,כתום, אדום: חוטים בודדים     

.לבןו צהוב     

ישנו גם חוט הסיכוך ששמרנו•

.במעטפת הכבל    



)המשך(זיהוי הכבלים – 'גשלב 

שלפניך יש HDMI-בקיט ה•

:שני תותבי פלסטיק     

.וירוק כחול    

הטבלה משמאל מראה•

את חלוקת החוטים בין     

.התותבים    

.המבט הוא מכיוון ההשחלה•

י הצבע"כל צמה מיוצגת ע: שים לב לצבעים בטבלה•

)  חום, כחול, ירוק, אדום, כסוף(של החוט הצבעוני שעובר בה      

,  13: נמצאים במספרים) לבן, צהוב, כתום, אדום(החוטים הבודדים •

.ואינם שייכים לשום קבוצת צבע  18 - ו, 16, 15

!!!התותבים 2הצמה הכסופה היא היחידה שמתפצלת בין •



השחלת חוטים בתותבים– 'דשלב 

את החוטים שיכנסו לתותב הכחול לארגן בידך התחל •

)לא להשחיל בינתיים(     

.לפי נוחיותך, ניתן לעבוד מימין לשמאל או שמאל לימין•

:לפי הסדר בתרשים, התחל בתותב הכחול•

החוטים בצמה–5,3,1• החוטים בצמה–5,3,1•

)חשוף, חום, לבן(החומה    

.צמה כחולה–11,9,7•

.לבן וצהוב בודדים–15,13•

חשוף ולבן מהצמה–19,17•

. הכסופה    

)החוט הצהוב מהצמה הכסופה נשמר לתותב הירוק(    



)המשך(בתותבים השחלת חוטים –'שלב ד

חתוך את  ) 1(לאחר סידור החוטים •

).2(מעלות  45הצמה שבידך בזווית של     

החיתוך בזווית יקל על השחלת החוטים•

).3(לתותב     

הורד את  , לאחר השחלת כל החוטים •
)4(

הורד את  , לאחר השחלת כל החוטים •

).4(התותב עד לבידוד שהשארת קודם      

                                                                                                                             

מקופל  ) במעטפת החיצונית" רץ"ש(חוט הסיכוך המרכזי !!! שים לב •
.נשתמש בו בהמשך, לאחור

     



)המשך(השחלת חוטים בתותבים –'שלב ד

.חזור על אותה פעולה עבור התותב הירוק•

:סדר בידך את החוטים לפי הסדר בתרשים•

.לבן מהצמה האדומה, אדום, חוט חשוף–6,4,2  

.לבן מהצמה הירוקה, ירוק, חוט חשוף–12,10,8  

).נותר מהצרור הכסוף בתותב הכחול(חוט צהוב  - 14    

.אדום בודד–18, כתום בודד–16



)המשך(השחלת החוטים בתותבים 

,מעלות 45חתוך את החוטים ב •

.והשחל אותם בזהירות לתותב הירוק   

כעת בידך שני תותבים עם חוטים•

.  מושחלים    .  מושחלים   

סדר את שני התותבים כך שהם  •

והפינים בתותב הכחול, באותו גובה   

.פונים לכיוון החורים בתותב הירוק   

גובה תותבים מתואמים ובאותו!!!חוט הסיכוך המרכזי משוך לאחור•

חוט סיכוך מרכזי



הכנה ללחיצה

פתח את התותב שמגיע עם כלי הלחיצה •

.  HDMI - והכנס לתוכו את ראש ה    

כך שראש  , לתותב צד שטוח וצד קמור•

.בו רק בצורה אחת" לשבת"יכול  HDMI -ה    

סגור את התותב כך שיהווה יחידה אחת עם• סגור את התותב כך שיהווה יחידה אחת עם•

.הראש שבתוכו    

ולחץ אותם, פסק את התותבים שעל הכבל•

,  כחול לצד הכחול של התותב-לראש  ידנית     

.  וירוק לצד הירוק   

"...קליק"עליך להרגיש , במידה ולחצת נכון•



לחיצה
.לחץ את כלי הלחיצה עד שיפתח•

).3(הכנס לתוכו את התותב הצבעוני עם הכבל שלחוץ עליו ידנית •

.הכבלים צריכים לבלוט ישרים מחוץ ללוחץ ולתותב :שים לב    

לתותב פאזה   . התאם את הצבעים שעל התותב לצבעים שבלוחץ•

.וודא שהוא מתיישב בצד של הפאזה בכלי הלחיצה, בצד אחד     

סגור את הלוחץ בחוזקה עד  , לאחר שווידאת שהראש יושב במקום• סגור את הלוחץ בחוזקה עד  , לאחר שווידאת שהראש יושב במקום•

שאריות הכבלים  , אם לחצת היטב). 4(לשחרור המנגנון ופתיחתו      

).5" (נקי"ותיוותר עם ראש , י הסכין שבלוחץ"יחתכו ע     

      



הרכבה סופית  
).פיליפס ברגי 2(פתח את גוף המתכת שמצורף לקיט •

)1(שחרר את החבק הפנימי •

שחרר צד אחד לגמרי ושמור(   

ושחרר צד שני, על הבורג    

).כמה שתוכל ללא ניתוק מוחלט    

הנח את הראש הלחוץ בתוך•

תותב (הגוף בצד עם החבק     
חוט סיכוך ראשי 

חתוך תותב (הגוף בצד עם החבק     

והדק את ) ירוק כלפי מעלה    

החבק על הבידוד החיצוני      

כשחוט הסיכוך הראשי    

)2. (מהודק תחתיו    

חתוך את שארית חוט הסיכוך•

)3. (והרכב את המכסה    
ראש מוכן

חוט סיכוך ראשי



בדיקה

בדוק את הכבל בעזרת•

.HDMIבודק כבלי    

!בהצלחה          

TFLצוות             


