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1
مقدمة

 جهاز يلصتو نا. C عنولا USB كابل اجهةو تخدامسبا بك الخاص تريوبكملا هازبج بك الخاصة يةنوتركلالإ ةجهزالأ كل بطير جهاز هو DS1000 شاشةلا بحامل اًودمز Dell Dock ساءرالإ جهاز
هازبج جهاز كل يلصتو لىا الحاجة نبدو) ةيربكلا ضالعر شاشاتو الخارجي تةبثالا اصقرالأ كمحرو يوترسالا تالصو اتبركمو يحتالمفا حةلوو سالماو (يةفالطر ةجهزالأ كل لىا لصوالو لك يحتي ساءرالإ بمحطة تريوبكملا  
.تريوبكملا

مهمة ماتمعلو
/Dell.com قعالمو على تاحةلماو اتصدارالإ حدثأ لىا DS1000 شاشةلل بحامل ودالمز Dell Dock ساءرالإ جهاز يلغشت امجبرو بك الخاص تريوبكملا جهاز BIOS تحديثب قم

support اتصدارا نا. ساءرالإ محطة تخدامسا بلق BIOS ثلمالأ جهالو على العمل وأ ساءرالإ محطة على بك الخاص تريوبكملا جهاز تعرُّف عدم لىا ديتؤ قد القديمة يلغشتلا امجبرو.
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2
بدءلا بلق

ةبوعلا ياتتومح
.اًدمفقو ما شيء كان ذاا) الإتصال ماتلمعلو بك الخاصة رةالفاتو انظر( Dell كةشرب اتصلو ناتالمكو يعجم تلامكسا من كدتأ. يةلتالا ناتبالمكو اًودمز بك الخاص ساءرالإ حامل شحن يتم

:هي شحنها تم التي ناتالمكو

الحامل افعةر•

ماميالأ افعةالر غطاء•

C عنولا USB كابل مع ساءرالإ قاعدة•

يارتلا سلك•

VESA مهايئ حةلو عةمجمو•

يةيمظنتلاو يةئيبلا ماتالمعلوو مانالأ ماتمعلو•

يعسرلا عدادالإ يللد•

مهمة يةنف ماتمعلو رقةو•
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اتيزلماو ناتالمكو على فتعرلا

يةبنالجا حةاللو — اتيزلماو ناتالمكو على فتعرلا. 1 شكل
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يةفللخا حةاللو — اتيزلماو ناتالمكو على فتعرلا. 2 شكل

)اجخرالإ/دخالالإ( I/O زرو نافذمنةيقوالأ

USB 3.0 نفذم

PowerShare ةيزبم ودمز USB 3.0 نفذم

سأالر سماعة تصو صلمو

يهبنتلا/سكونلا رز

يارتلا صلمو

سالماوو يحتالمفا حةلو يلصتول USB 2.0 نفذم
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)الإخراج/الإدخال( I/O وزر منافذالأيقونة

)RJ — 45 (بكةشلا صلمو

VGA نفذم

HDMI نفذم

جخر صلمو

تريوبكملا هازبج يلصتولل C عنولا USB صلمو

.شاشةلا كابلو USB 2.0 كابل و يارت كابل من شاشةلبا الخاص ظائفالو تعددم الكابل تكوني
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3
ساءرالإ حامل عدادا

الحامل افعةر عةمجمو يبكتر
.بيلاللو سمارلما لفك بهسحاو الحامل افعةر في دجوالمو بيلاللو سمارلما بضقم تحفا.1

.ساءرالإ حامل في دجوالمو سانللا في الحامل افعةر عةمجمو اجدربا قم.2
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.مكانه في تهيبثتو بيلاللو سمارلما لقفل هيرتدوب وقم بيلاللو سمارلما بضقم تحفا.3

.الحامل افعةر عةمجمو في دةجوالمو تحةفلا في الكابل حامل دخلأو الكابل يهجتو ناةق برع الكابلات يهجتوب قم.4
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.تحاتفلا في دخلهأو الحامل افعةر عةمجمو في دةجوالمو تحاتفلا مع الحامل افعةر غطاء بمحاذاة قم.5

.مكانه في تهيبثتو الكابل بكشم لقفل هيرتدوب وقم VESA غطاء خلف في دةجوالمو تحةفلا في الكابل بكشم دخلأ.6
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.شاشةلا في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا VESA حةلو في دةجوالمو نةسلالأ يرتمرب وقم سفللأ هاجهوو شاشةلا ضع.7

.شاشةلا في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا VESA حةلو في دةجوالمو نةسلالأ دخلأ.8
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.الكابلات يلصتول سيأالر ضعالو لىا شاشةلا يرتدوب قم.9

.شاشةلبا الكابلات يلصتوب قم.10
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.يارتلل مصدرو ساءرالإ بحامل يارتلا كابل يلصتوب قم.11

.تريوبكملا هازبج C عنولا USB صلمو يلصتوب قم.12

14



.شاشةلا يلغشتب قم.13
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4
Intel من حضوالو يةلعا ماتسوللر ساعدةلما داةالأ ئةيته
:يةلتالا اتالخطو بعتا ين،تششا يلصتو حالة في

.هاملما يطشر على ناتيقوالأ قائمة على انقر.1

.ناه ينبم هو كما بك الخاص هاملما يطشر في دةجوالمو ساعدةلما Intel من حضوالو يةلعا ماتسوالر داةأ على انقر.2
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.ماتسوالر خصائص على انقر.3

.شاشةلا على انقر.4

.تعددةم شاشات حدد ثم شاشةلا على انقر.5
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. لديك المفضل شاشةلا ضعو حدد.6

.اتيريغتلا يذفنت يتم حتى يقبطت على انقر ثم لديك المفضلة ضاعوالأ على هاطبضاو بك الخاصة شاشاتلا حدد.7
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5
يةنفلا اصفاتالمو

C عنولا USBياسيقلا دخالالإ

اتو 90 حتىDell تريوبكم هازلج يارتلا ويدتز

يديوفلا نافذم
)DP 1.2 يدعم (احدو DisplayPort نفذم•

)HDMI 1.4a يدعم (احدو HDMI نفذم•

احدو VGA نفذم•

)اجخرالإ/دخالالإ( I/O نافذم
احدو سأر سماعة صلمو•

احدو تصو بركم جخر نفذم•

USB نافذم
)PowerShare ةيزبم احدو نفذم (يةبنالجا حةاللو في USB 3.0 نفذانم•

.BC 1.2 مع افقةتولما ةجهزللأ يربمأ 1.5 حتى العالي يارتلبا شحنلا PowerShare ةيزم بها التي نافذلما: ملاحظة

يةفللخا حةاللو في USB 2.0 نفذانم•

بكةشلا نفذم
)RJ-45 (جابتيج نتثرا•

LED مؤشرات. 1 لجدو

نتثرالإ شاطن مؤشرباطتالار عةسر مؤشرات

امضو صفرأخضرأ = جابتيم 10

تقاليبر = جابتيم 1000

تقاليبر + خضرأ = جابتيج 1

ةارالحر جةدر
يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر صفر: يلغشتلا•

:يلغشتلا عدم حالة في•

يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 20 –من: ينتخزلا ناءثأ–

يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 20 –من: شحنلا ناءثأ–

بةطوالر
)تكاثف بلا% (80 لىا% 10 من: يلغشتلا•

:يلغشتلا عدم حالة في•

)تكاثف بلا% (90 لىا% 5: ينتخزلا ناءثأ–
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)تكاثف بلا% (90 لىا% 5: شحنلا ناءثأ–

المادية بعادالأ
)صةبو 16.7 (مم 426) × صةبو 7.7 (مم 195) × صةبو 12.4 (مم 315: القاعدة — بعادالأ•

)طلر 6.17 (جمك 2.8 — زنالو•

)طلر 12.6 لىا طلر 4.9 (جمك 5.7 لىا جمك 2.2 — شاشةلا زنو•

ياسقب VESA يريمعا مع افقةتوم شاشة يأ مع تخدامسللا VESA مهايئ حةلوو, Dell Quick Release شاشات يدعم — اللوحي الحامل•  
صةبو 27 حتى

مم 130 — تفاعالار بطض نطاق•

°21 لىا° 5 — -يللما نطاق•

الإتجاه نائيث° 90 — رالمحو راندو نطاق•

تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا; تريوبكملا جهاز يهبنت/سكون — رالز•

نظاملا باتلطتم من دنىالأ الحد
•Microsoft Windows 10 )بت 64 صدارا وأ بت 32 صدارا(

•Microsoft Windows 8.1 )بت 64 صدارا وأ بت 32 صدارا(

•Microsoft Windows 8 )بت 64 صدارا وأ بت 32 صدارا(

•Microsoft Windows 7 )بت 64 صدارا وأ بت 32 صدارا(

جابايتيج ا سعة ةذاكر•

اةنولا يةئناث تزجاهريج 1.6 عةسر) CPU (يةكزمر معالجة حدةو•

جابايتيم 30 هاقدر تةبثالا اصقرالأ كمحر في يةلخا ساحةم•

ددترم يارت لتفو 240–100ددترلما يارتلل دخالالإ طاقة يارت/جهد

يربمأ 2.2–يربمأ 3.3

اتو 1.0<)يارت نبدو (تعدادسالا ضعو يارت
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شاشةلا دقة
بك الخاص شاشةلا في ينمالمدعو تحديثلا معدلو للدقة قصىالأ الحد. 2 لجدو

نائيثلا ضللعر قصىالأ الحد جخر دعم

1920  ×1200

تزهر 60

1920  ×1200

تزهر 60

بقطني لإ

1920  ×1200

تزهر 60

1920  ×1200

تزهر 60

بقطني لإ

1920  ×1200

تزهر 60

1200×  1920بقطني لإ

تزهر 60

1200×  1920بقطني لإ

تزهر 60

1920  ×1200

تزهر 60

3840 x 2160

تزهر 30

بقطني لإبقطني لإ

x 2160 3840بقطني لإ

تزهر 30

بقطني لإ

1200×  1920بقطني لإبقطني لإ

تزهر 60

.بك الخاصة شاشةلل) EDID (تدةملما ضالعر يفتعر ياناتب دقة على اًيضأ الدقة تمدعت: ملاحظة
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6
شاشةلل بحامل ودالمز Dell Dock ساءرالإ جهاز لـ صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا  

DS1000

لالحلوو العلامات
يرغو Thunderbolt كولإتوتوبر وأ C عنولا USB برع DisplayPort نفذم مع فقط DS1000 شاشةلل بحامل ودالمز Dell Dock ساءرالإ جهاز تعمل: ملاحظة  

.C عنولا USB نافذم يعجم مع افقةتوم

لالحلوو العلامات. 3 لجدو

حةترقلما لالحلوالعلامات

 محطة في VGA نفذم وأ, DP كابل وأ وأ, HDMI نفذبم تصلةلما شاشاتلا في يديوف جديو لإ
.ساءرالإ

.هاليصتو عادةاو ساءرالإ محطة لفصل ساءرالإ بمحطة تصلم تريوبكملا جهاز نأ من كدتأ•
:يلي مما كدتأ•

ساءرالإ محطة في يديوفلا نفذم في حكامبا بتثم حةباللو تصللما يديوفلا كابل–
.يححصلا اجخرالإ ندع شاشةلا ضعر اجخرا عدادا ينيعت–

 .ساءرالإ محطة هاعمتد التي الدقة من علىأ دقة تدعم) شاشاتلا (شاشةلا نأ لىا ببسلا جعير قد•
 لىا الدقة ينيعت من كدتأ العامة، عداداتالإ ضمن ،Intel من ماتسوالر تحكم حةلو في

تاكلل تزهر 60 وأ تزهر 59 ندع 1080×  1920 وأ 1200×  1920  
.ينتششالا

 تحكم حةلو لىا تقلنفا ى،خرالأ شاشةلا ضعر عدم مع فقط، احدةو شاشة ضعر حالة في•
Intel Graphics يةنثالا شاشةلل اجخرالإ حدد ثم ،تعددةم شاشات ضمن.

 جهاز في يديوفلا جخر يلطعت يتم قد ٍندئذعف ساء،را بمحطة تصلةم بك الخاصة شاشةلا كانت ذاا•
نعةصلما كةشرلبا اتصل وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز تخدمسم يللد اجعر. بك الخاص تريوبكملا  
.ةيزلما هذه ينكتم نشأب ساعدةلما على لللحصو بك الخاص تريوبكملا هازلج

.ساءرالإ محطة في يديوفلا نفذم في حكامبا بتثم شاشةلبا تصللما يديوفلا كابل نأ من كدتأ•.تقطعم وأ هشوم شاشةلا على يديوفلا

 لىا تعادتهاسلإ بك الخاصة شاشةلا ينيعت عادةا يرجى تقطعة،م وأ هةشوم شاشةلا تكون ندماع•
 في دجوالمو )القائمة( Menu رز على بالضغط شاشةلا ينيعت عادةا نككيم. يةلصالأ عداداتهاا
 عداداتا تعادةسا( Restore Factory Settings تحديدو, هاسفن شاشةلا
يلغشتلا عادةاو يلغشتلا يقافبا وقم بك الخاصة ساءرالإ محطة من شاشةلا افصل وأ. )نعصلما  
.ينيعتلا عادةلإ

 في ةجهزالأ مدير في Intel من حضوالو يةلعا ماتسوالر نامجبر يتبثت من كدتأ•.تدةمم شاشةك ضيعر لإ تصلةلما شاشةلا في يديوفلا
Windows.

تعددةم شاشات تحكملا نصرع لىا تقلناو Intel من حضوالو يةلعا ماتسوالر تحكم حةلو تحفا•  
.تدملما ضعالو على شاشةلا ينيعتل

.تريوبكملا جهاز في يححصلا يلغشتلا جهاز تحديد من كدتأ•.تالصو في خرتأ ناكه وأ يعمل لإ تالصو صلمو

/Audio Enabled يارلخا يتويح بك الخاص BIOS عدادا كان ذاا•
Disabled )تالصو يلطعت/ينكتم ,(على نهييعت من كدتأف Enabled )ينكتم(.

 جخر صلمو دجوو في ساءرالإ محطة في تالصو جخر شكلاتلم ًاحتمالإ ثركالأ ببسلا ثلتمي•
 لفحاو ذلك، شلف ذاا. هاليغشت عادةا ثم ساءرالإ محطة يلغشت يقافا لحاو ،ًولإأ. سيء تصو
.يةجالخار سماعةلا جخر من ساءرالإ بمحطة تالصو كابل يلصتو عادةا
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المقترحة الحلولالعلامات

 ةمر يلهصتو عادةاو ساءرالإ محطة عن فصله لحاو. ساءرالإ بمحطة تريوبكملا جهاز اتصال من كدتأ•.ساءرالإ محطة على تعمل لإ USB نافذم
.ىخرأ

 USB Enabled/Disabled يارلخا يتويح بك الخاص BIOS عدادا كان ذاا•
.)ينكتم( Enabled على نهييعت من كدتأف), USB يلطعت/ينكتم(

.خرأ نفذم في USB جهاز يلصتو لحاو. USB نافذم افحص•

.Windows في ةجهزالأ ةدارا في تصللما هازلجا رهوظ من كدتألا يرجى•

.HDCP ىتومح تدعم لإ ساءرالإ محطة.تصلةلما شاشةلا على HDCP ىتومح هرظي لإ

.العمل محطة وأ زعالمو وأ الحماية جدار في نتثريالإ كابل اتصالإت يتبثت من كدتأ•.يعمل لإ LAN نفذم

/LAN/GBE Enabled يارلخا يتويح بك الخاص BIOS عدادا كان ذاا•
Disabled )يلطعت/ينكتم LAN/GBE ,(على نهييعت من كدتأف Enabled 

.)ينكتم(

 في ةجهزالأ ةدارا في Realtek Gigabit Ethernet تحكم حدةو يتبثت من كدتأ•
Windows.

 BIOS تحديث وأ Realtek Ethernet يلغشت نامجبر يتبثت عادةا يرجى•
.Dell.com/support قعالمو من بك الخاص

 DS1000 شاشةلل بحامل ودالمز ساءرالإ هازجكب الخاصة ساءرالإ محطة يلصتو من كدتأ•.بك الخاص يفضلما هازلجبا يلهصتو بعد يعمل لإ LED مؤشر كابل
.ددترلما يارتلبا بك الخاص

 ةمر يلهصتو عادةاو ساءرالإ محطة عن فصله لحاو. ساءرالإ بمحطة تريوبكملا جهاز اتصال من كدتأ•
.ىخرأ

كدتألا يرجىف, USB/Thunderbolt ئةيته صفحة يتويح بك الخاص BIOS كان ذاا.يلغشتلا نظام بلق ما ئةيب في يعمل لإ USB نفذم  
:يةلتالا اتيارلخا تحديد من

1.Enable USB Boot Support )يدهتم دعم ينكتم USB(

2.Enable External USB Port )نفذم ينكتم USB الخارجي(

3.Enable Thunderbolt Boot Support )يدهتم دعم ينكتم  
Thunderbolt(

 تحديد يرجىف, مدمجة NIC صفحة على يتويح بك الخاص BIOS كان ذاا•.يعمل لإ ساءرالإ محطة من PXE يدهتم
Enabled w/PXE )ينكتم w/PXE(.

يرجىف, USB/Thunderbolt ئةيته صفحة يتويح بك الخاص BIOS كان ذاا•  
:يةلتالا اتيارلخا تحديد من كدتألا

a.Enable USB Boot Support )يدهتم دعم ينكتم USB(

b.Enable Thunderbolt Boot Support )يدهتم دعم ينكتم  
Thunderbolt(

كدتألا يرجىف, USB/Thunderbolt ئةيته صفحة يتويح بك الخاص BIOS كان ذاا.يعمل لإ USB من يدهتملا  
:يةلتالا اتيارلخا تحديد من

1.Enable USB Boot Support )يدهتم دعم ينكتم USB(

2.Enable External USB Port )نفذم ينكتم USB الخارجي(

3.Enable Thunderbolt Boot Support )يدهتم دعم ينكتم  
Thunderbolt(
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7
Dell كةشرب الإتصال
.Dell تجنم يبتك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

تعلقت سائلم عن سارفتسللا Dell كةشرب للاتصال. تكقطنم في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بلدلا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالإو هاتفلا على القائمة الخدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو  
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلمبا

.Dell.com/support لىا اذهب.1

.الدعم ئةف حدد.2

.الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا( سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلدو من تحقق.3

.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطتار وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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