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1
اللوحي تريوبكملا على العمل

اللوحي تريوبكملا داخل العمل بلق
ضترفي ندتسلما هذا في تضمنم اءجرا كل نفا ذلك، يرغ لىا ةشارالإ يتم لم ما. يةصخشلا سلامةلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلفل ضتعرلا من تريوبكملا حماية على ساعدةملل يةلتالا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلتالا وفالظر دجوو

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

 اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفح اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملبا فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance 

 من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالإ ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكبا فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالإ من العديد: يهبنت
 مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالإ على يانةصلا خدمة خلال
.تجنلما مع فقةالمر

هازلج الخلفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم (مطلي يرغ معدني سطح لمس وأ يةكيتتاسالا باءهركلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتتاسالا باءهركلا نةشح يغتفر نبجتل: يهبنت  
.ريدو شكلب) تريوبكملا

.بها الخاصة يةنالمعد يتبثتلا يفةتك من ببالقر وأ هافاحو من بطاقةلا سكما. بطاقةلا على الإتصال جهات وأ ناتالمكو لمس نبتج. نايةعب بطاقاتلاو ناتالمكو مع تعامل: يهبنت

 فصل لتحاو نتك ذافا قفل، وةبعر ودةمز صلاتمو دجوبو يزتمت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، الخاصة سحبلا وةعر من وأ به، الخاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع: يهبنت
 نهأ كدتأ بل،كلا يلصتو بلق ا،ًيضأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتت لكي يهماساوت على حافظ ها،ضعب عن صلاتالمو سحبب متقو ينمابو. بلكلا فصل بلق القفل واتعر على فاضغط بلات،كلا من عنولا هذا
.يحةصح يقةبطر ينلبكلا محاذاةو يهجتو تم قد

.ندتسلما هذا في نّيبم هو عما تلفمخ شكلب المحددة ناتالمكو بعضو بك الخاص تريوبكملا انلوأ هرظت قد: ملاحظة

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلتالا اتالخطو اءجربا قم تر،يوبكملا تلافا نبجتل

.شللخدو ضتعرلا من تريوبكملا غطاء قايةلو يفظنو سطحم العمل سطح نأ كدتأ.1

).اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا.2

.سائهرا لغاءبا فقم المفاتح، حةلو ساءرا قاعدة وأ ييارتخالا ساءرالإ محطة ثلم) مرسي (ساءرا هازبج اللوحي تريوبكملا اتصال حالة في.3

.اللوحي تريوبكملا من يارتلا مهايئ افصل.4

.نظاملا حةلو من للغاية دةالمحدو الطاقة الةزلإ دقائق بضعل الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط.5

.بائيهركلا يارتلا خذمـأ من اًمدو اللوحي تريوبكملا افصل ية،ئباهركلا الصدمة من للحماية: يهبنت

يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق: يهبنت  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكسالا اءهركلا يغتفرل ريدو شكلب مطلي

.اللوحي تريوبكملا من SD ينتخز بطاقة الةزبا قم.6

اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا
:ينتقيبطر اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا نككيمو. كامل شكلب اللوحي تريوبكملا غلاقا لىا اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا دييؤ

يلغشتلا رز تخدامسبا•
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يةبنالجا اتتصارخالا قائمة تخدامسا•

:يلغشتلا رز تخدامسبا اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ.1

a.شاشةلا على" تريوبكملا يلغشت يقافلإ اسحب "ىتر حتى  يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط. 

 رز عدادا يريغتل. Venue 10 Pro 5055 في" تريوبكملا يلغشت يقافلإ اسحب "شاشةلا هرظت اضي،ترفا شكلب ،يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع الضغط بعد: ملاحظة
 على اضغطو شاشة،لا من يمنىلا الحافة في اسحب تحكم،لا حةلو لىا لصوللو. تقدمةلما يلغشتلا عداداتا يريغت > الخطة عدادا يريغت > الطاقة اتيارخ > تحكملا حةلو لىا تقلنا يل،غشتلا

.تحكملا حةلو قفو انقر ثم بحث،لا بعمر في تحكملا حةلو دخلأ ،بحث

b.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ اسحب.

 هذا، يبارجالإ يلغشتلا يقافا يذفنت نككيم 10 > لـ رز  يلغشتلا على ارتمرسالا مع اضغط سفل،لأ شاشةلا سحب نبدو اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا كذلك نككيم: ملاحظة
.اللمس يةنقت عمل عدم حالة في وأ قعتوم يرغ شكلب فهتصر / لديك تريوبكملا جابةتسا عدم حالة في

:يةبنالجا اتتصارخالا قائمة تخدامسبا اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ.2

a.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من اسحب.

b.تريوبكملا يلغشت يقافلإ يلغشتلا يقافا—>   يلغشت—>   اللمس عداداتا. 
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امجبرلا

.1 لجدو

ايرمالكا.1
ايرمالكا حالة باحصم.2
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3
اللوحي تريوبكملا عدادا
 

اللوحي تريوبكملا يريغت
.يةئوم جةدر 40 لىا 0 من يطةمح ةارحر جةدر في يةبطارلا يريغت: يهبنت

.بك الخاص اللوحي تريوبكملل شديدلا تلفلا في الطاقة كابلات وأ بها حالمصر يرغ الطاقة ئاتيمها تخدامسا ببستي قد. بك الخاص اللوحي تريوبكملا مع تييأ الذي يارتلا مهايئ فقط تخدمسا: يهبنت

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا بفك متقو ندماع بالكامل نةشحوم يرغ يةبطارلا: ملاحظة

.يارتلا مهايئ في يارتلا كابل يلصتوب قم.1

.بالكامل يةبطارلا شحن يتم نأ لىا تريوبكملا اشحنو بائيهرك جمخر في يارتلا مهايئ يلصتوب قم.2

.كاملة رةبصو شحنهال ساعات 4 اليحو اللوحي تريوبكملا يةبطار تطلبت: ملاحظة

:من اللوحي تريوبكملا يةبطار شحن حالة فحص نككيم

:اللوحي تريوبكملا مامأ اقعالو يةبطارلا شحن باحصم•

صفالوLED مؤشر كسلو

.يةبطارلا شحن ييجرالخالص يضبالأ اللون يلغشت

.بالكامل نةشحوم يةبطارلا وأ تصلم يرغ ددترلما يارتلا لمحو يكون نأ ماا. شحنت لإ يةبطارلامطفأ

يضبالأ اللون لىا لتحوي ثم نتتينثا لمدة الخالص مانيهركلا باللون LED مؤشر يكونس–اًتقمؤ مانيهركلا اللون يلغشت  
 ييجر لكن شحن،لل يةلالحا الحالة مع يلغشتلا نهكيم لإ نظاملا على مؤشر هذاو. الخالص
..يةبطارلا شحن

يةبطارلا شحن ييجر–

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يتم لن–

.يلغشتلا نظام يدهتم يقطر عن يةبطارلل يققالد شحنلا ىتوسم فحص نككيم: ملاحظة

.شاشةلا على وضةالمعر يةبطارلا زمور•
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صفالويةبطارلا مزر

.ددترلما يارتلا مهايئ يلصتوو بالكامل يةبطارلا شحن تم

.ددترلما يارتلا خلال من شحنلبا يةبطارلا متقو

.شحنلا يةبطارلا غتفرو يةبطارلا طاقة على اللوحي تريوبكملا يعمل

 تعمل لإ يةبطارلا نأ وأ يةبطارلا عن شفكلا يتم ولم بك، الخاص اللوحي تريوبكملا يلصتو تم
.يحةصح رةبصو

.نخفضم ىتوسم في يةبطارلا

.جحر ىتوسم في يةبطارلا

اللوحي تريوبكملا يلغشت
.يةئوم جةدر 40 و يةئوم جةدر 0 ينب فةالغر ةارحر جةدر في اللوحي تريوبكملا هذا تخدامسا: ملاحظة

.اللوحي تريوبكملا يلغشتل ينتينثال يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط.1

 .Windows يلغشتلا نظام لىا لالدخو يلجستل ورالمر كلمة دخلأ ثم ل،الدخو يلجست شاشة لىا تقالنللا شاشةلا سفلأ من بعكصا كحر القفل، شاشة رةصو ضعر حالة في.2

.Windows بدء شاشة ضعر بعد تخدامسللا جاهز اللوحي تريوبكملا

.بدءلا شاشة لىا القفل شاشة من ةباشرم نقلك يتمسف ،Windows 8.1 في لالدخو يلجست شاشة ينكتم عدم حالة في: ملاحظة

.لخمو حالة من دةالعو ندع فقط القفل شاشة ضعر يتم: ملاحظة

شاشةلا يلغشت يقافا

يلغشتلا رز تخدامسبا

شاشةلا يلغشت يقافلإ  الطاقة رز على اضغط
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يةبنالجا اتتصارخالا تخدامسا

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

.شاشةلا يلغشت يقافلإ )سكون( Sleep ←  الطاقة ←  اللمس عداداتا.2

.شاشةلا يلغشتل احدةو ةمر  Windows رز وأ  )الطاقة( Power رز على اضغط سكون، حالة في اللوحي تريوبكملا كان ذاا: ملاحظة
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4
اللوحي تريوبكملا تخدامسا
 

شاشةلا يهجتو
.اللوحي تريوبكملا بها سكتم التي يةفيكلا على ًناءب فقيالأ وأ ديالعمو يقسنتلا لىا اًيئتلقا شاشةلا يهجتو يرغتي ية،لثالما ضالعر بةجرتل

.فقيالأ وأ ديالعمو يقسنتلا لىا شاشةلل تلقائيلا بناوتلا يقاتبطتلا بعض تدعم لإ قد: ملاحظة

شاشةلا يهجتو قفل لغاءا / قفل يةفيك
.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

. شاشةلا →  اللمس عداداتا.2

.شاشةلا يهجتو قفل لغاءلإ بديلتلا  على الضغط وأ شاشةلا يهجتو لقفل بديلتلا  اللمس.3

شاشةلا عسطو بطض

القائمة.  بديلتلا تحت يرتمرلا يطشر تخدامسبا ناه شاشةلا عسطو بطض كذلك نككيم
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اتشارا
.اللوحي تريوبكملا يلغشتل شاشةلا لمس نككيمو. تعددةم يةسلم ضعر شاشة لديك اللوحي تريوبكملبا جديو

ظائفالويماءالإ اءاتجرا

اللمس

.بعكصا نملةبأ ضالعر شاشة على بلطف اضغط

زموالرو رالصوو دخالإتالإو اتيارلخا ذلك في بما شاشةلا على ناصرعلا حدد•
يقاتبطتلا بدء•
شاشةلا على دةجوالمو رارزالأ لمس•
شاشةلا على يحتالمفا حةلو تخدامسبا دخالالإ نص•

ارتمرسالا مع اضغط

بعكصبا اضغط

ما نصرع عن ضالعر شاشة على مفصلة ماتمعلو•
اءاتجرالإ من يدبمز يامقلل ما نصرعل ياقسلا قائمة تحفا•

سقاطالإو سحبلا

شاشةلا على نصرع على بعكصبا ارتمرسالا مع اضغط.1
بالمطلو قعالمو لىا بعكصا كحر شاشة،لبا بعكصا اتصال على تفاظحالا مع.2
بالمطلو قعالمو في نصرع سقاطلإ ضالعر شاشة عن اًيدعب بعكصا خذ.3

شاشةلا على زموالرو رالصو ثلم نصرع نقل

زلإقالإ وأ سحبلا

ضالعر شاشة على فقيأ وأ سيأر باتجاه بعكصا كتحر

 جهاتو رالصوو دخالإتالإو ائمالقوو يبالو صفحاتو) بدء( Start شاشة خلال من يرتمرلبا قم•
ذلك لىا ماو الإتصال

)شاشةلا سفلأ لىا يقبطتلا سحب. (اًيقبطت غلقأ•

يبو صفحة وأ رةصو ضعر يربكتب قميربكتلا
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الوظائفالإيماء اجراءات

صابعكأ بعدأ ثم ينعبصبا شاشةلا على اضغط

يرغصت

صابعكأ ينب بقار ثم ينعبصبا شاشةلا على اضغط

يبو صفحة وأ رةصو ضعر يرغصتب قم

يرتدو

 اتجاه عكس في وأ ساعةلا بعقار اتجاه في صابعالأ كحر ثم ثركأ وأ ينعبصبا ضالعر شاشة المس
ساعةلا بعقار سقو

جةدر 90 بمقدار كائن يأ يرتدوب قم

يمنالأ ربالز نقرلا

.بعكصا يرتحرب قم ثم مز،ر يأ وأ شاشةلا من سمق يأ على ينتينثا لمدة بعكصبا ارتمرسالا مع اضغط اللوحي، تريوبكملا على يمنالأ سالماو ربز نقرلل

.شاشةلا على اتيارلخا قائمة هرظت

بدء شاشة  Windows

 و RSS و Weather يقبطتو Windows Explorer و تحكملا حةللو تصارخا ثابةبم تعد التي المخصصة،و يةضاترفالا Live Tiles بـ قائمة Windows بدء شاشة ضتعر
Windows Store و Internet Explorer ىخرالأ تةبثلما يقاتبطتلاو.

 خلال من حدثالأ من تحقق ياضة،الر وأ بارخالأ لحو الفعلي قتالو في ثاتيتحدلا على لالحصو نككيم حتى الفعلي قتالو في تحديثلاو يريغتلا على) بدء( Start شاشة على دةجوالمو Live Tiles تعمل
.للطقس قعاتتو خرأ على احصلو صدقائك،أ

 و Facebook ثاتيتحدو الإتصالإتو يديوفلا ملفاتو يقىسالموو رالصوو ونيتركلالإ يدبرلا رسائلو تخدمةسلما يقاتبطتلا خرأ لىا اًباشرم ًصولإو يلاتطتسلما على القائمة تخدمةسلما اجهةو يكطعت
Twitter ثلم رتكرم شكلب تخدمةسلما يقاتبطتلا وأ يلاتكضفت ضافةا نككيم. رتكرم شكلب وضةالمعر يبالو اقعموو Live Tiles شاشة يصصختل Start )بدء.(

.يةفلخ هافصبو المفضلة رتكصو ينيعت يقطر عن) بدء( Start شاشة يصصتخ يضاأ نككيم

14



.اتيارخ حذف وأ ضافةا تخدامسبا التهازا وأ Live Tiles ضافةا يمكن: ملاحظة

شاشة لىا لصوالو يةفيك  Start (بدء)

):بدء( Start شاشة لىا لصوللو يقةطر يأ بعتا

.Windows رز على اضغط•

. )بدء( Start مزر المس ثم ية،بنالجا اتتصارخالا يطشر لىا لصوللو ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم•

يلغشتلا نظام على فتعر  Windows 8.1

.Windows 8.1 تخدامسا عن يحاتملتلاو تلعيماتلا على لللحصو) بدء( Start شاشة على يحاتملتلا + تعليماتلا يلاتطتسم لمس نككيم

ينيملل الضغط

.عداداتالإ اتيارخو ةجهزالأو كةشارلماو بحثلاو بدءلا ثلم ل،صوالو امروأ لىا لصوالو يةبنالجا اتتصارخالا فرتوو. يةبنالجا اتتصارخالا يطشر ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من لالدخو شفكي

 الضغط نفا ،)بدء( Start شاشة على نتك ذااو). بدء( Start شاشة لىا جعكير ) بدء( Start مزر على الضغط نفا اءات،جرا يذفنتب ميقو وأ يقبطت على يعمل لديك اللوحي تريوبكملا كان ذاا

.وضةمعر شاشة خرأ وأ تخدمسم يقبطت خرأ على خذكيأس ) بدء( Start رز على

. Windows مزر ظائفو نفس هي ) بدء( Start مزر ظائفو: ملاحظة

ساريلل الضغط

.حةتوفلما يقاتبطتلل ةالمصغر رالصو يرتدوب ميقوو حةتوفلما يقاتبطتلل ةالمصغر رالصو شاشةلل يمنىلا الحافة لىا ىسريلا الحافة من بطءب الضغط شفكي•

.تخدمةسلما يقاتبطتلا خربأ قائمة يجادا على ضالعر شاشةل ىسريلا الحافة على وجالخرو لالدخو يعملس •

سفللأ/علىلأ يرتمرلا

.لديك اللوحي تريوبكملا على تةبثلما يقاتبطتلا يعمبج يةئهجا قائمة ضلعر يقاتبطتلا يعجم المس )يقاتبطتلا يعجم( All apps مزر شفكي ضالعر شاشةل يةالعلو وأ يةلفسلا الحافة من يرتمرلا•

.غلقه وأ يقبطتلا ساءرا على سفلهأ لىا يقبطتلا علىأ من يرتمرلا يعمل•
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-windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen ةياربز تفضل ،Windows نظامب بدء قائمة شاشة تخدامسا عن ماتالمعلو من يدلمز
tutorial. 

:القفل ضعو في شاشةلا تكون ندماع ايرمالكا ينكتملو. القفل ضعو في شاشةلا تكون ندماع) يةمماالأ (ايرمالكا ينكتم كذلك نككيم

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

ةجهزالأو تريوبكملا→ تريوبكملا عداداتا يريغت→ ) عداداتا( Settings قفو انقر.2

.ايرمالكا لىا تقلناو سفللأ يرتمرلبا قم.3

.القفل شاشة ضعو ناءثأ ايرمالكا تخدامسلإ يل،غشتلل رمر.4

.القفل شاشة ضعو ناءثأ ايرمالكا تخدامسا نككيم كد،تألل

شاشةلا يلغشت يقافلإ  )الطاقة( Power رز على اضغط.1

.القفل شاشة ضعو ينكتمل يةنثا ةمر  )الطاقة( Power رز على اضغط.2

.ايرمالكا ينكتمل سفللأ رمر.3

شاشةلا سيمقت

:شاشةلا سيمقتل. هاملما تعدد في ساعدكت التي شاشة،لا نفس على يقاتبطتلا تحف من شاشةلا سيمقت يارخ نككُمي

.شاشةلا سيمقت يذفنتل يدهماتر ينقيبطت يأ تحفا.1

.شاشةلا سيمقت يتم حتي بعكصا سكماو ثانيلا يقبطتلا تحفل سريالأ الجانب من سحبلبا قم.2

.ثانيلا يقبطتلا سقاطلإ بعكصا يرتحرب قم.3

.يرغتم ضبعر شاشةلا سيمقت من Windows 8.1 يلغشتلا نظام نككيم: ملاحظة

سأالر سماعات تخدامسا
.مكالمات اءجرا وأ تالصو يلجست وأ اتصوالأو يقىسالمو لىا للاستماع سأالر سماعات تخدامسا نككيم

.)افقمو( OK قفو انقرو ناسبلما يارلخا حدد. اتيارخ مع ثقةبنم نافذة هرظت ت،صو نفذبم هازلجا يلصتوب متقو نأ بعد

.اتيارلخا هذه من يأ تحديد نككيم هاز،لجا على ناءب. تالصو نفذبم هازلجا يلصتو متقو ندماع فقط ضتعر اللوحي، تريوبكملا على يةضاترفا اتيارخ جدتو: ملاحظة
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.سمعلا فقدان لىا قتالو من يلةطو ةترفل يةلالعا يقىسالمو لىا الاستماع دييؤ قد: تحذير

 .اللوحي تريوبكملا على) مم 3.5 (تالصو نفذبم سأالر سماعات يلصتوب قم.1

.مريح ىتوسم على تالصو ىتوسم بطضب وقم يكنذأ في ذنالأ سماعات دخلأ.2

.يةئتلقا رةبصو اللوحي تريوبكملا على المدمجة تالصو اتبركم تصو كتم يتم نهفا ت،الصو صلبمو خارجي تصو جهاز وأ سأالر سماعة يلصتو ندع: ملاحظة

.الكابل يسلو صلالمو اسحب اللوحي، تريوبكملا من هالصف ندع سأالر سماعاتل تلف حداثا نعلم: يهبنت

.رللضر سمعلا حاسة ضتعر في يةلالعا اتصوللأ المفاجئ ضتعرلا ببستي نأ يمكنو. مريح ىتوسم على بطضلبا قم ثم س،أالر سماعة يلصتو بلق تالصو ىتوسم بخفض متقو نبأ يوصى: ملاحظة

بطاقة يتبثت  Micro-SIM ( ييارتخا )
.ةالذاكر تحةف بابل بتثلما سمارلما بفك قم.1

.بطاقاتلا تحةف باب تحفا.2

 .مكانها في بطاقةلا تقرست حتى عليها اضغطو بها، الخاصة تحةفلا في micro-SIM بطاقة دخلأ.3

 .بطاقاتلا تحةف باب غلقأ.4

.بطاقاتلا تحةف باب بتثي الذي بيلاللو سمارلما بطر حكمأ.5

.بابلا تلف لىا سمارلما فك ندو بطاقةلا تحةف باب تحف دييؤ قد: يهبنت
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.اللوحي تريوبكملا ينتكول اًبعت سمارلما عنو تلفيخ قد: ملاحظة

.بالكامل هالدخااو يح،صح شكلب بطاقةلا محاذاة من كدتأ: ملاحظة

.micro‑SIM بطاقة دخالا بلق هازلجا يلغشت يقافبا قم: ملاحظة

بطاقة يتبثت  MicroSD
 .مكانها في بطاقةلا تقرست حتى عليها اضغطو بها، الخاصة تحةفلا في بطاقةلا دخلأ.1

.بالكامل هالدخااو يح،صح شكلب بطاقةلا محاذاة من كدتأ: ملاحظة

.microSD بطاقة دخالا بلق هازلجا يلغشت يقافبا قم: ملاحظة
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5
اللوحي تريوبكملا عداداتا ةدارا
 

عدادا  Wi-Fi

يلغشت يقافا / يلغشت  Wi-Fi

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

.ةالطائر ضعو ←بكاتشلا ←تريوبكملا عداداتا يريغت←  اللمس عداداتا.2

 .هاليغشت يقافا وأ Wi-Fi يلغشتل ساريلل وأ ينيملل Wi-Fi مزر سحبب قم.3

بكةشب يلصتولا

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

يلصتو → تاحةم بكةش حدد →  تاحم → اللمس عداداتا.2

.
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لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا عدادا

لالمحمو نطاقلا اسعو يلغشت يقافا/يلغشت

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

.ةالطائر ضعو ← بكاتشلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت← اللمس عداداتا.2

.يلهغشت يقافا وأ لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا يلغشتل ينيملا وأ ساريلل لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا مزر سحبب قم.3

يضعر دديتر نطاق ذات لمحمو بكةشب الإتصال

 .اللوحي تريوبكملا في شطةن SIM بطاقة دخالا من كدتأ.1

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.2
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اتصال ← لديك الخدمة ودمز ←  الإتصالإت → بكاتشلا →  اللمس عداداتا.3

 .المحمولة دديترلا نطاقلا بكةش ينكتم بعد المقدر ياناتبلا تخدامسا ضعر يتمس.4

.يةئتلقا رةبصو لللمحمو اسعالو دديترلا نطاقلا يلصتول اًيئتلقا الإتصال يارخ تحديد نككيم: ملاحظة

يأو لالمحمو دديترلا نطاقلبا لديك اللوحي تريوبكملا اتصال حالة وفي. هافرتو ندع المحمولة دديترلا نطاقلا بكاتش برع يةلوالأ سبح Wi-Fi بكاتش يبتترب اللوحي تريوبكملا ميقوس: ملاحظة  
.اًيئتلقا Wi-Fi بكةشب هاليصتوو لالمحمو بكةش عن هالصف يتمسف نطاق،لا داخل تيتأ ظةمحفو Wi-Fi اتصالإت

يضالعر دديترلا نطاقلا ذات لالمحمو بكةش من الفصل

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

اتصال قطع ← لديك الخدمة ودمز ←  بكاتشلا →  اللمس عداداتا.2

.كذلك اًيئتلقا الإتصال يارلخا يلطعت يتمس ل،المحمو دديترلا نطاقلا عن اللوحي تريوبكملا فصل دجربم: ملاحظة

لالمحمو دديترلا نطاقلا اتيارخ

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

.  بكاتشلا→  اللمس عداداتا.2

.ساءرالإ حالة في يمنالأ سالماو ربز انقر وأ الخدمة فرمو على ارتمرسالا مع اضغط.3

.ياناتبلا تخدامسا خفاءا وأ ضلعر ةالمقدر ياناتبلا تخدامسا خفاءا/ةالمقدر ياناتبلا تخدامسا ضعر على اضغط•

.مقاس يرغ/مقاس اتصال هبارتعبا خاص اتصال بطضل مقاس يرغ اتصال/مقاس تخدامسكا بطض المس•

.لللمحمو تصللما يضالعر دديترلا نطاقلا خصائص ضلعر الإتصال خصائص ضعر المس•

 بالغ منيأ تحديثو يةلعا يةلووأ ذات تكن لم ما اًيئتلقا ثاتيتحدلا يلمحتب ميقو لن) Windows تحديث( Windows Update نفا ،مقاس كاتصال بطض يارلخا ينكتم حالة في: ملاحظة
.يةهمالأ

الخدمة ةفرمو ةجهزأ ماتمعلو

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

 .بكةشلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت←  اللمس عداداتا.2
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).IMEI (المحمولة ةجهزالأ يةهو رقمو ينكترشلما ماتمعلو ذلك في بما ةجهزالأ ماتمعلو ضلعر الخدمة فرمو المس.3

قفل ينكتم  PIN

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

. بكةش←  اللمس عداداتا.2

.ساءرالإ حالة في يمنالأ سالماو ربز انقر وأ الخدمة فرمو على ارتمرسالا مع اضغط.3

PIN مزر تخدمسا ← مامالأ ← الإتصال خصائص ضعر المس.4

.SIM PIN مزر دخلأ.5

.قعكمو في ينحتالما بكةشلا خدمات يفرمو لىا الخدمة فرمو جعير: ملاحظة

 بطاقة قفل لغاءولإ. SIM بطاقة قفل يتمسف ات،مر ثلاث مزالر دخالبا ناجح يرغ شكلب قمت ذااو. لللمحمو دديترلا نطاقلا اتصال شاءنا يتم فلن يح،حصلا يرغ PIN مزر دخالبا قمت ذاا: يهبنت
SIM، شخصيلا الحظر لغاءا مزر تاحفم على لللحصو الخدمة فربمو اتصل) PUK (بطاقة لغاءلإ SIM.

.IMEI رقم يزهجتب يكلع شحن،لا كةشرب الإتصال بلق: ملاحظة

اللوحي تريوبكملا بطض عادةا / تعادةسا / يطشنت
.يةلصالأ نعصلما عداداتا لىا اللوحي تريوبكملا عادةا / دادترسا / يطشنت نككيم

.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

تعادةسالا ← تعادةسوالا تحديثلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت ←  اللمس عداداتا.2

ملفاتك على يرثتألا نبدو تريوبكملا يطشنت•

Windows يتبثت عادةاو شيء كل الةزا•

تقدملما يلغشتلا بدء•

.همةلما كماللإ تعادةسا يارخ يأ حدد.3

ملفاتك على يرثتألا نبدو تريوبكملا يطشنت

:اءجرالإ بهذا يامقلا يدتر نتك ذاا. ىخرالأ يةصخشلا الملفاتو هاتيديوفلاو يقىسالموو رالصو فقدان نبدو اللوحي تريوبكملا يطشنت من يارلخا هذا نككُمي

.تريوبكملا يطشنت نافذة تحفت. )بدءلا( Get started قفو انقر.1

.)تاليلا( Next انقر.2

.)يطشنت( Refresh انقر.3

.اءجرالإ هذا لغاءلإ )لغاءا( Cancel انقر

يتبثت عادةاو شيء كل الةزا  Windows

:اءجرالإ بهذا يامقلا يدتر نتك ذاا. نعصلما عداداتا / يةضاترفالا عداداتها على نهييعت عادةا نككيمو بالكامل، جديد من اللوحي تريوبكملا بدء وأ يرتدو عادةا من يارلخا هذا نككُمي

.تريوبكملا ينيعت عادةا نافذة تحفت. )بدءلا( Get started قفو انقر.1

.)تاليلا( Next انقر.2

:همةلما نهاءلإ دناهأ ينيارلخا من يأ تحديد نالأ يكلع ينعتيسف ،)تاليلا( Next قفو نقرلبا متقو نأ بعد

•Just remove my files )يلغشتلا نظام نفا يار،لخا هذا تحديدب قمت ذاا–  )فقط ملفاتي لزأ Windows يديوفلا مقاطعو يقىسالموو رالصو ذلك في بما ملفاتك يعجم الةزبا ميقوس  
.ىخرالأ يةصخشلا الملفاتو

•Fully clean the drive )ميقوسف يار،لخا هذا تحديدب قمت ذاا–  )كامل شكلب اصقرالأ كمحر يفظنت Windows اللوحي تريوبكملا بطض عادةبا.
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 بةالمطلو ياناتبلا يعجم سخنب يامكق من كدتأ. ذلك لىا ماو الملفاتو رالصوو يقىسالموو سابلحا ينتكو ذلك في بما اللوحي، تريوبكملا من ياناتبلا يعجم محو لىا اللوحي تريوبكملا ينيعت عادةا دييؤس: يهبنت
.تابعةلما بلق اًيطياتحا

.اءجرالإ هذا لغاءلإ )لغاءا( Cancel انقر

تقدملما يلغشتلا بدء

 وأ ،Windows نظامل يلغشتلا بدء عداداتا يريغتو اللوحي، تريوبكملل تةبثالا امجبرلا عداداتا يريغتو) USB اصقرأ كمحر وأ DVD ثلم (طالمضغو صالقر وأ هازلجا من بدءلا يارلخا هذا لك يحتي
.نالأ )يلغشتلا عادةا( Restart قفو انقر اء،جرالإ هذا يذفنت في غبتر نتك ذاا. نظاملا رةصو من Windows يلغشتلا نظام تعادةسا

.ىخرالأ يقاتبطتلا الةزا يتمس: ملاحظة
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6
اللوحي تريوبكملا نةمامز

 

سابح تخدامسا  Microsoft

يلجستب متقو ندماع. Microsoft سابح تخدامسبا تريوبكملا مع اللوحي تريوبكملا عداداتا يصصتخ نككيم لديك، تريوبكملا على Microsoft Windows 8.1 يلغشتلا نظام يتبثت تم ذاا  
تريوبكملا ةجهزأ خلال من ذلك نحوو يةصخشلا الملفاتو يقاتبطتلا عداداتاو نتترنالإ ضتعرسم سجل ذلك في بما ا،ًيئتلقا عدادتكا نةمامز نككيم اللوحي، تريوبكملا على Microsoft سابح خلال من لالدخو  
.Windows 8.1 يلغشتلا نظامب تعمل التي يةحاللو تريوبكملا ةجهزأو Windows 8.1 يلغشتلا نظامب تعمل التي

.اللوحي تريوبكملاو تريوبكملا من لكل لإسلكي اتصال لىا بحاجة نتأ: ملاحظة

سابح لىا تريوبكملل المحلي سابلحا يريغتل Microsoft ساببح الإتصال ← ساباتلحا ← تريوبكملا عداداتا يريغت ← . عداداتالإ فوف انقر ثم ية،بنالجا اتتصارخالا يطشر لىا تقلنا.1  
Microsoft

.)عداداتكا نةمامز( Sync your settings يهلع طلقُي تريوبكملا عداداتا لىا جديد يارخ ضافةا يتمس.2

عداداتكاو ياناتكب نةمالمز بديلاتتلا اعنوأ يعجم ضلعر عداداتكا نةمامز ← تريوبكملا عداداتا من يدمز ← تريوبكملا عداداتا يريغت ←  )عداداتا( Settings قفو انقر.3

يديوفلاو رالصوو يقىسالمو سخن
.بةالمطلو الملفات سخناو تريوبكملبا Micro-SD بطاقة وأ USB تاحفم يلصتوب قم.1

.تريوبكملا من اللوحي تريوبكملا اجخرلإ )مانبأ ةجهزالأ الةزا( Safely Remove Hardware معالج تخدمسا سخ،نلا اكتمال بعد.2

.يديوفلاو رالصوو يقىسالمو سخنل Win 8.1 يلغشتلا نظامل Skydrive ةيزم تخدامسا كذلك نككيم.3
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7
تخدامسللا القلم يزهتج
.ساعةلا بعقار اتجاه عكس في رةالماسو بلف قم.1

.القلم لحافة جبالمو الجانب اجهةمو مع AAAA يةبطار دخلأ.2

.ياتبطارلا نفايات من تخلصلا نشأب يةيملقالإو يةللمحا ائحاللوو ينناالقو بعتا: ملاحظة

.مانبأ رةالماسو يعمتج عدأ.3

 

 اللوحي تريوبكملا مع ييارتخالا القلم تخدامسا
يرتمرلاو يدلا احةر فضر ثلم اتيزم القلم يدعمو. ييدولا ضعللو بديلت يأ نبدو بعصالأو القلم دخالا ينب هولةسب بديلتلا تخدمسملل يمكن. يلةطو يةنمز اتترفل اللوحي تريوبكملا مع للعمل ياسنده القلم تصميم تم  
يرشتألا قلم سن تخدامسا نككيم). يمنالأو سريالأ سالماو ربز نقرلا (سبالماو نقرلا يذفنتل رينالز تخدامسا يتم. ةالمعاير لىا الحاجة عدم مع تخدامسالا هولةسو ناعةصلا في ائدةالر بالدقة سمحت التيو الضغط، شعارتساو  

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا في ثائقالو على يعقتولا وأ تابة،كلا وأ الصفحة، قلب وأ نص،لا تحديد وأ شكال،الأ لرسم

.اللوحي تريوبكملا على يمنالأ سالماو ربز نقرلا وظائفو سريالأ سالماو ربز يامقلل القلم جانب على رالز على الضغط كذلك نككيم
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8
يحتالمفا حةلو قاعدة على اللوحي تريوبكملا ساءرا  
.جةدر 90 يةاوبز يحتالمفا حةلو قاعدة يرتدوب قم.1

.يحتالمفا حةلو قاعدة على اللوحي تريوبكملا ساءربا متقو ندماع ا،ًحتوفم المفصلة ضعو يكونس: ملاحظة

.يحتالمفا حةلو قاعدة على اللوحي تريوبكملا ساءربا قم.2

.شاشةلا على وضةمعر كانت ذاا ًاييدو شاشةلا على دةجوالمو يحتالمفا حةلو يلغشت يقافا يكلع ينعتي الإتصال، اءجرا ندع: ملاحظة

 

يحتالمفا حةلو قاعدة من اللوحي تريوبكملا ساءرا لغاءا
.لللمحمو يحتالمفا حةلو قاعدة على دجوالمو رالز سكماو ادفع.1

.لللمحمو يحتالمفا حةلو قاعدة من اللوحي تريوبكملا فعار.2
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9
اللوحي تريوبكملا يفظنت

.تعالشللا قابلة ادمو على يتوتح قد التيو ية،غاز وأ سائلة نظفاتم تخدمست لإ. بالماء بللةم ناعمة قماش بقطعة اللوحي تريوبكملا يفظنتب قم. الكابلات يعجم افصل اللوحي، تريوبكملا يفظنتب يامقلا بلق: يهبنت

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا انظر اللوحي، تريوبكملا يلغشت يقافا لحو ماتالمعلو من يدلمز. اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ.1

.هال بائيهركلا يارتلا خذمأ منو اللوحي تريوبكملا من ملحقة يحتمفا حةلو قاعدةو تصو اتبركمو سأر سماعاتو ةجهزأ يأ افصل.2

الةزاو Micro-SD بطاقة الةزا انظر ،Micro-SIM بطاقةو Micro-SD بطاقة الةزا عن ماتالمعلو من يدلمز. بةتثم Micro-SIM بطاقةو Micro-SD بطاقة يأ لزأ.3  
.Micro-Sim بطاقة

 يلغشتلا نظام زرو اللوحي تريوبكملا نافذم على سفللأ سابني نأ للماء سمحت لإ. يفهظنت يتم حتى اللوحي تريوبكملا سطح سحماو شاشة،لا نظفم وأ بالماء برالو من يةلخا ناعمة قماش قطعة بلل.4
Windows به يطلمحا.

.تجنلما مع نةمضلما تعليماتلا بعتا ض،العر شاشة وأ اللوحي تريوبكملا تلافا نبجتل: ملاحظة

.تجنلما مع نةمضلما تعليماتلا بعتا ض،العر شاشة وأ اللوحي تريوبكملا يفظنت نبتج: ملاحظة
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10
Troubleshooting

 

يةبطارلا شكلةم

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 الحائط من Dell من ددترلما يارتلا لمحو افصل•شحنلبا يةبطارلا متقو لإ
.تهفيظبو يارتلا خذمأ يامق من تحققو

ىخرأ ةمر عدهاأو الكابلات صلاتمو يعجم من تحقق•  
.اللوحي تريوبكملا لىا ثم الحائط، في القابس لىا

.سليملا الإتصال لضمان صلاتالمو يعجم من تحقق•

 4 اليحو اللوحي تريوبكملا يةبطار تطلبت: ملاحظة
.كاملة رةبصو شحنهال ساعات

 جةدر 40 من علىأ وأ يةئوم جةدر 0 من قلأ اللوحي تريوبكملا ةارحر جةدر
.يةئوم

يةئوم جةدر 0 ينب يطةمح ةارحر جةدر في يةبطارلا شحنب قم  
.يةئوم جةدر 40 لىا

 مهايئ وأ يةبطارلا بدالتسلإ تمدعلما Dell زعبمو اتصل.تلفلل يارتلا مهايئ وأ يةبطارلا ضتتعر
.يارتلا

 ضعو في اللوحي تريوبكملا يكون ندماع حتى عةسرب يةبطارلا نفدت
تعدادسالا

تريوبكملبا الإتصال نهكيم نهفا بكة،شلا نطاق في اللوحي تريوبكملا يكن لم ذاا  
.يةبطارلا نفدتو قاعدية محطة تحديدل اتشارا سالرلإ ارتمرسبا اللوحي

.قتمؤ شكلب اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ•

نهكيم التي بكةشلا نطاق في حةاللو تريوبكملا انقل•  
 اللاسلكي الإتصال يلغشت اًتقمؤ قفوأ وأ بها، الإتصال
.لديك اللوحي تريوبكملا على

.ةالطائر ضعو في اللوحي تريوبكملا تخدمسا•

نظاملا شكلةم

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

.قلالأ على ساعات 4 لمدة تريوبكملا اشحن.1.اًتمام غةفار يةبطارلايلغشتلبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ

.انثو 4 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط.2

 يقافا اءجرلإ يةنثا 11 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغطيلغشتلا يقافبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ
.صعب يلغشت

اللوحي تريوبكملل ياطيتحالا سخنلا
اءجرلإ يةنثا 11 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط.1  

.صعب يلغشت يقافا

يلصتو / بفصل قم ثم يار،تلبا مدادالإ مصدر الةزبا قم.2  
.يةبطارلا
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يلغشتلا امجبر تعطل•قعتوم يرغ شكلب فتصري وأ اللوحي تريوبكملا يبجتسي لإ
يلغشتلا نظام تعطل•
ةضار امجبر / وسيرف•

.يلهغشت عادةاو اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ.1

.اللوحي تريوبكملا يطشنت.2

/dell.com لىا تقلنا. Dell دعم بخدمة اتصل.3
support وأ dell.com/

contactdell.

ثاتيتحد يلنزت تم قد يكون قد. اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأقعتوم هو كما ةيزلما وأ نامجبرلا يعمل لإ  
 ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم. يةفللخا في نامجبرلا
 لطاقةا ←عداداتالإ المسو يةبنالجا اتتصارخالا يطشر لىا لصوللو
.اللوحي تريوبكملا يلغشت عادةلإ بدءلا عادةا←

ارتمرسا حالة في. اللوحي تريوبكملا ساءرا عادةا / ساءرا لغاءبا قمقعتوم هو كما تعمل لإ ساءرالإ محطة  
.يلهغشت عدأ ثم اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافبا فقم شكلة،لما

يةسمللا شاشةلا شكلةم

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

.اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأو غلقأ•.المدخلات على فتعرلا من اللوحي تريوبكملا اقيالو الغطاء نعيم.بةسنام يرغ وأ ئةيطب رةبصو يةسمللا شاشةلا يبجتست

.يفةظنو جافة قماش بقطعة فقبر شاشةلا سحما•

.يةسمللا شاشةلا من يةقاالو يةطغالأ لزأ•

يعجم يتبثت من كدتأ يل،غشتلا نظام يتبثت عادةا حالة في•  
.يلغشتلا امجبر

بكةشلا شكلةم

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 انظر. لإ مأ يلغشتلا يدق اللاسلكي اديوالر كان ذاا مما تحقق.1لإسلكي اتصال جديو لإ
.Wi-Fi عدادا

.يةكلساللا لصوالو نقطة من ابترقالا لحاو.2

.ىخرأ وفةمعر يةكلسلإ لصوو نقطةب الإتصال لحاو.3
 خاصة؛ بكةش تخدامسا حالة في اللاسلكي لالمحو بطض عدأ.4

تخدامسا حالة في طبوهلا صفحة ضلعر ضتعرسلما تحفا  
 .عامة بكةش

.ساعدةلما على لللحصو نتترنالإ خدمة فربمو اتصل.5

.لالمحمو دديترلا نطاقلا يةطغت تم لقد•لالمحمو دديترلا نطاقلا اتصال جديو لإ
.الخدمة فرمو من ةشارا جدتو لإ•

 .يلغشتلا يدق لالمحمو دديترلا نطاقلا كان ذاا مما تحقق.1
.لالمحمو دديترلا نطاقلا عدادا انظر

 على لللحصو تلفمخ قعمو لىا لديك اللوحي تريوبكملا انقل.2
.ةشارللا فضلأ بالقتسا

.دديترلا نطاقلا خطة يريغتل الخدمة بمقدم اتصل
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11
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنمكاا نظاملا بطض لك يحتي

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

:(BIOS (نظاملا عدادا اتيارخ لىا لصوللو

.لديك اللوحي تريوبكملبا USB بـ نةكمم يحتمفا حةلو يلصتو وأ يحتالمفا حةلو بقاعدة لديك اللوحي تريوبكملا يلصتوب قم.1

.اللوحي تريوبكملا يلغشتب بالفعل قمت ذاا يله،غشت عادةا وأ اللوحي تريوبكملا يلغشتل ) الطاقة( Power رز على اضغط.2

.Dell شعار رهوظ بعد F2 اضغط.3

.نظاملا عدادا اتيارخ يهجتو عادةبا Windows يلغشتلا نظام ميقو حتى F2 على رتكرم شكلب الضغط يكلع ينعتي قد: ملاحظة

:يةجخار يحتمفا حةلو نبدو) BIOS (عدادالإ اتيارخ لىا لصوللو

.اللوحي تريوبكملا يلغشتب بالفعل قمت ذاا يله،غشت عادةا وأ اللوحي تريوبكملا يلغشتل ) الطاقة( Power رز على اضغط.1

.شاشةلا على Dell شعار رهوظ ندع Volume Up رز على ارتمرسالا مع اضغط.2

.BIOS عدادا يارخ لىا يدهتملا تحديد يريغتل Volume Up رز اضغط ،F12 Boot Selection قائمة رهوظ ندع.3

 رز على بالضغط بالمطلو يارلخا تحديد نككيم. ذلك لىا ماو يصاتخشتلاو BIOS عداداو يدهتملا اتيارخ (القائمة اتيارخ ينب بديلتلا لىا Volume Up رز ميقو: ملاحظة
Volume Up.

.يارلخا تحديدل Volume Down رز على اضغط.4

 

نظاملا عدادا اتيارخ  (BIOS)
System Information. 2 لجدو

يفةظالويارلخا

System Timeنظاملا قتو ضيعر.

System Dateنظاملا تاريخ ضيعر.

BIOS Versionصدارا ضتعر BIOS.

EC Versionصدارا رقم ضيعر EC.

Product Nameاللوحي تريوبكملل تجنلما اسم ضيعر.
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الوظيفةالخيار

Service Tagاللوحي تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ضتعر.

Asset Tagحالة في نظاملبا الخاصة هازلجا يزيتم علامة شاءنبا لك سمحي. اللوحي تريوبكملل لصوالأ يزيتم علامة ضتعر 
.اًيضاترفا يارلخا هذا بطض يتم لإ. بالفعل طةبوضم هازجلل يزيتم علامة دجوو عدم

CPU Typeيةكزالمر المعالجة حدةو عنو ضتعر) CPU (اللوحي تريوبكملا من.

CPU Speedيةكزالمر المعالجة حدةو غةسر ضتعر) CPU (اللوحي تريوبكملا من.

CPU Cacheيةكزالمر المعالجة حدةلو قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر ضتعر  
.اللوحي تريوبكملا في

Internal eMMCتريوبكملا من نةّمضلما سائطالو بطاقة ضيعر  
.اللوحي

System Memoryاللوحي تريوبكملا في تةبثلما ةالذاكر ضتعر.

Memory Speedةالذاكر عةسر ضتعر.

Advanced. 3 لجدو

يفةظالويارلخا

Intel(R)SpeedStepاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Virtualizationاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

External USB Portsاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

XHCI Controllerاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Cameraاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Internal Bluetoothاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Internal WLANاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Media Card Readerاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Lid Switchاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

COMMs operating LED statusاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

 قد يةضاترفالا عداداتالإ: ملاحظة
. اللوحي تريوبكملا ينتكول اًبعت تلفتخ

مانالأ. 4 لجدو

يفةظالويارلخا

Admin Passwordعدادا لحقو معظم تعديل تحظرو تخدم،سلما اسطةبو ينتكولل قابلة ورمر كلمة عن ةبارع ولسؤلما ورمر كلمة BIOS، كلمة تابةك يتم حتى 
 قتو في نظاملا ورمر كلمة من ًبدلإ تخدامهاسا يمكن كما. BIOS عدادا خلال من" القفل لغاءا عدادا "حقل في يحةحصلا ولسؤلما ورمر
 ورمر كلمة). عدادالإ ورمر كلمة ًايانحأ عليها طلقُي) (admin (ولسؤلما ورمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ بط،ض لك يحتت. يدهتملا
.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة تضمني لإ اصقرالأ كمحر. مانالأ اتيزم من العديد لك يحتت ولسؤلما

:جديدة ورمر كلمة ضافةلإ

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•
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الوظيفةالخيار

.ورالمر كلمة يلصتفا دخالا بعد افقمو قفو انقر

System Passwordفي يحةحصلا نظاملا ولسؤم ورمر كلمة تابةك يتم حتى يدهتملا تحظر تخدم،سلما اسطةبو ينتكولل قابلة ورمر كلمة عن ةبارع نظاملا ورمر كلمة 
 كلمة تضمني لإ اصقرالأ كمحر. نظاملا عدادا خلال من هاليتعد وأ هاليطعت وأ ورالمر كلمة ينكتم يمكن. يةسيئالر ورالمر كلمة وأ دهاجوو حالة
:جديدة ورمر كلمة ضافةلإ. اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

.ورالمر كلمة يلصتفا دخالا بعد افقمو قفو انقر

Password Changeكلمات في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنمكاا يحتي 
 كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم تةبثالا اصقرالأ كمحرو نظاملا ورمر
.لإ مأ ولسؤلما ورمر

)اضيترفالا عدادالإ (يةدارالإ يرغ ورالمر كلمة يريغتب سماحلا•

يدهتملا. 5 لجدو

يفةظالويارلخا

Network Stackاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

File Browser Add Boot Optionاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

File Browser Del Boot Optionاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

Secure Bootاًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم.

Boot Option Priorities•1 يدهتملا يارخ :Windows 
Boot Manager

 Windows: 2 يدهتملا يارخ•
Boot Manager 

( HDD1–UEFI OS )كمحر 
)تةبثالا اصقرالأ

نهاءا. 6 لجدو

يفةظالويارلخا

Save Changes and Resetينهايعت عادةاو اتيريغتلا حفظ لك يحتي.

Discard Changes and Resetينهايعت عادةاو اتيريغتلا تجاهل لك يحتي.

Restore Defaults.يةضاترفالا القيم اتيارخ تعادةسا لك يحتي

Discard Changeاتيريغتلا جاهلتب لك سمحي.

Save Changesاتيريغتلا بحفظ لك سمحي.

 BIOS تحديث
.هربيكلا يارتلا جبمخر تصلةمو بالكامل نةشحوم تريوبكملا يةبطار نأ من كدتأ ية،حاللو تريوبكملا ةجهزلأ بةسنلبا. تحديث فرتو حالة في وأ نظام،لا حةلو بدالتسا ندع ذلكو ،)نظاملا عدادا (تحديثب وصىُي

.اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأ.1

.dell.com/support لىا اذهب.2
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.سالرا قفو انقرو يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر دخلأ.3

الخدمة؟ مزر جديو ينأ قفو انقر الخدمة، علامة قعمو تحديدل: ملاحظة

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا مع تابع". جيتنم شافتكا" Detect My Product قفو انقر الخدمة، علامة على رثوعلا عدم حالة في: ملاحظة

.العام الدعم تحت جاتتنلما قائمة من جكتنم تحديد نككيم يه،لع رثوعلا وأ الخدمة ملصق مكان تحديد ركبمقدو يكن لم ذاا.4

.القائمة من تجنلما عنو ترخا.5

.جكتنبم الخاصة جاتتنلما دعم صفحة هرظتو جكتنم ازطر حدد.6

 ".الكل ضعر" View All Drivers قفو انقرو" يلغشتلا امجبر على لالحصو" Get drivers قفو انقر.7

".يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر" Drivers and Downloads صفحة تحفت

.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.8

.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.9

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا بعتاو. ثاتيتحدلا على لللحصو" نظاملا يللتح" Analyze System قفو انقر. تحديثها يتم نأ لىا تاجتح يلغشتلا امجبر من يأ يللتح نككيم

.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم; دناهأ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.10

.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك اللوحي تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.11

.لديك اللوحي تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.12

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا
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12
يةنفلا اصفاتالمو

 Help and لىا اذهب تر،يوبكملا ئةيتهب تعلقةلما ماتالمعلو من يدلمز. تريوبكملا مع هالقنل القانون تضىقبم بةالمطلو فقط هي يةلتالا اصفاتالمو. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة
Support )يلغشت نظام في )الدعمو تعليماتلا Windows ،تريوبكملبا تعلقةلما ماتالمعلو ضلعر يارلخا حدد ثم لديك.

System Information

Intel Bay Trail-T CR Z3735Fنظاملا ائحشر عةمجمو

حةاللو على DDR3L-RSو ،DRAM1CH ناقل ضعر

EPROM جابايتيم 8فلاش SPI

المعالج

Intel Bay Trail-T CR Z3735Fالمعالج عنو

تزجاهريم 1333 عةسرب DDR3L-RS ةذاكرالخارجي ناقللا ددتر

ةالذاكر

جابايتيج 2ةالذاكر سعة

جابايتيج 2 لـ DDR3L-RSةالذاكر عنو

تزجاهريم 1333ةالذاكر عةسر

جابايتيج 2ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 2ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

يديوفلا

يديوفلا عنو
Gen7 في مضمن Bay Trail-T CR SoC

ياناتبلا ناقل

 ,DX*11, OpenGL 3.0 ( OGL 3.0) يدعم Gen7 سائطو يزمتر فكيديوفلا في تحكملا حدةو
OpenCL 1.1 ( OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0 .(يعسرت  

)VC1و ،WMV9و ،VP8و ،1080p60/P30 ( H.264 يرفشت لفك كامل ةجهزأ

الإتصالإت

GPRSو ،EGPRSو ،+HSPAو ،LTEبكةشلا مهايئ

Bluetooth 4.0و ،WLAN 11a/b/g/nاللاسلكي الإتصال
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صلاتالموو نافذلما

Audioملم 3.5 احدو بسقم

مصغر احدو HDMI صلمويديوفلا

USBصلمو USB 2.0 احدو

Micro USBصلمو USB مصغر احدو

احدو microSD بطاقات ئقارةالذاكر بطاقة ئقار

نونس Dell 6 ساءرا صلموساءرالإ نفذم

احدو مصغر SIM نفذم)SIM (كترشلما يفتعر حدةو نفذم

شاشةلا

عنولا
 Full-HDو ،)HD (1280x800و ،MIPI اجهةو مع LED-LCD شاشة

(1920x1200(

يقطر صةبو 10.1جمالح

:بعادالأ

)صةبو 8.97 (مم 227.72تفاعالار

)صةبو 5.82 (مم 147.8ضالعر

)صةبو 0.10 (مم 2.45العمق

مم x 135.50 مم 216.81)ص/س (شطةنلا ساحةلما

سلكب 1200×  1920للدقة قصىالأ الحد

nits 400عسطولل قصىالأ الحد

تزهر 60تحديثلا معدل

:دنىالأ ضالعر واياز

80/80يةقفأ

80/80يةسأر

مم X 0.11292 مم 0.11292سلكبلا حداتو ينب سافةلما

)يةمماالأ (ايرمالكا

 Aptina 1040 شعرتسم مع Lite-On 13P2SF130B حدةو سلكبجايم 1.2عنولا
SOC

سلكب 720×  1280الدقة

)يةفللخا (ايرمالكا

OV5693 شعرتسم مع LiteOn 13P2BA520A حدةو سلكبجايم 5عنولا

سلكب 2448×  3264الدقة
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ينتخزلا

)HS200 (جابايتيج eMMC 4.5.1 32/64ينتخزلا

يةبطارلا

)ساعة/اتو 32 (شحنلا عادةلإ قابلة يونأ-ميوثيل يةبطارعنولا

بعادالأ

)صةبو 8.83 (مم 224.2العمق

)صةبو 0.18 (مم 4.45تفاعالار

)صةبو 3.09 (مم 78.5ضالعر

)طلر 0.38 (جم 170.00زنالو

)قصىالأ الحد (تمرسم يارت لتفو 4.35و) اسمي (تمرسم يارت لتفو 3.7هربيكلا هدلجا

ةارالحر جةدر معدل

:شحنلايلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 122 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 50 لىا يةئوم جةدر 0 من

:شحنلا يغتفر

)نهايتهرف جةدر 158 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 0 من

)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 4 من (يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 20 -منيلغشتلا عدم حالة في

تاتلفو 3 ةبقو CR1220 ازطر يونأ ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

لتفو 3: هربيكلا هدلجا

)جاتدر 3+/- 23 (يربمأ مللي 35: سعةلا

ج 0.8: زنالو

.جةدر 60~ + 20: -ةارالحر جةدر

ددترلما يارتلا مهايئ

عنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالإ جهد

يربمأ 0.3)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

تزهر 60 لىا تزهر 50 مندخالالإ ددتر

اتو 10اجخرالإ طاقة

يربمأ 2 / تمرسم يارت لتفو 5اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 5المقدر اجخرالإ جهد

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف 104 لىا 32 من (يةئوم 40 لىا 0 منيلغشتلا ندع
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المتردد التيار مهايئ

)نهايتهرف 158 لىا 40 –من (يةئوم 70 لىا 40 –منيلغشتلا عدم حالة في

المادية انبالجو

)صةبو 0.39 (مم 9.9تفاعالار

)صةبو 10.34 (مم 262.6ضالعر

)صةبو 6.92 (مم 175.8العمق

)طلر 1.45 (جم 656.9)دنىالأ الحد (زنالو

يةئيبلا الخصائص

:ةارالحر جةدر

يةئوم حةدر to 40 يةئوم جةدر 0يلغشتلا ندع

يةئوم جةدر 65 لىا يةئوم جةدر 40ينتخزلا

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف نبدو% (90 لىا% 10 من: يلغشتلايلغشتلا ندع

)تكاثف نبدو% (95 لىا% 5 من: ينتخزلاينتخزلا

):قصىالأ الحد (تفاعالار

)قدم 10,000 لىا 50 (–م 3048 لىا م 16–يلغشتلا ندع

)قدم 35,000 لىا قدم 50 –من (م 10,668 لىا م 15.2 –منيلغشتلا عدم حالة في

ISA-71.04–1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم
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13
كةشرب الإتصال  Dell

.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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