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1
 مقدمة

Dell Wireless Docking Station WLD15 اجهةو تخدامساب لالمحمو تريوبكملاب يةنورتكلالإ ةجهزالأ كل بطير جهاز عن ةبارع WiGig .بمحطة لالمحمو تريوبكملا يلصوتب متقو ندماع 
.لالمحمو تريوبكملاب احدو كل يلصوت الحاجة ندو ةيربكلا ضالعر شاشاتو الخارجي، اصقرالأ كمحرو يوترسالإ تالصو اتبركم يح،تافلما حةلو وأ سالماو ثلم يةفرطلا ةجهزالأ كل لىا لصوالو نككيم ساء،رالإ

 

ةبوعلا ياتتومح  
.شيء يأ فقدان حالة في) الإتصال ماتمعلو فةلمعر تكرفاتو اجعر( Dell كةشرب والإتصال ناتالمكو يعلجم تلامكسا من كدتأ. دناهأ ضحةالمو ناتبالمكو ساءرالإ محطة شحن يتم

اللاسلكي ساءرالإ

يارتلا مهايئ

يارتلا سلك

)QSG (يعسرلا عدادالإ يللد
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يةيمظنتلاو يةئيبلا ماتالمعلوو مانالأ ماتمعلو
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اتيزلماو اءجزالأ على فتعرلا  

اتيزلماو اءجزالأ على فتعرلا. 1 شكل

RJ-45 نفذم.1

USB 2.0 نفذانم.2

تالصو بركم جخر.3

DC-in صلمو.4

Kensington قفل.5

بطضلا عادةا رز.6
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يطشنتلا/سكونلا/الإتصال/انقرالإ رز.7

ساءرالإ حالة مؤشر.8

USB 3.0 صلمو.9

PowerShare تخدامساب USB 3.0 صلمو.10

سأالر سماعة صلمو.11

USB 3.0 نفذم.12

مصغر شاشة نفذم.13

HDMI نفذم.14

VGA نفذم.15

الإتصال قطع/اتصال/انقرا رز

الإتصال قطع/اتصال/انقرا رز. 2 شكل

Kensington قفل

Kensington قفل. 3 شكل
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بطضلا عادةا رز

بطضلا عادةا رز. 4 شكل

ةجهزالأ باتلطتم  
.احدو لىا احدو من اللاسلكي الإتصال ينكتمل ائيهوو WiGig حدةبو دومز شخصيلا تريوبكملا وأ يترفلدا تريوبكملا نأ من كدتأ ساء،رالإ محطة تخدامسا بلق
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2
ةجهزللأ يعسرلا عدادالإ  

.هربيكلا بسقلمابو Dell Wireless Docking Station WLD15 في ددترلما يارتلا صلبمو ددترلما يارتلا مهايئ يلصوتب قم.1

ددترلما يارتلا مهايئ. 5 شكل

الإتصال قطع/اتصال/انقرا رز على اضغط..2

الإتصال قطع/اتصال/انقرا رز على اضغط. .6 شكل
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3
حالة اتمؤشر  LED

يارتلا مهايئ  LED

.يارتلا مدادا ندع يضبأ بلون يارتلا مهايئ صلمو في دجوالمو LED مؤشر يضيء

ساءرالإ حالة مؤشر
ساءرالإ لمحطة LED اتمؤشر. 1 لجدو

LED مؤشر كسلوحالة

ثابت مانيهركالإتصال قطع

ثابت يضبأتصلم

.مانيهركلاو يضبلأا ينب بديل يضمو - يضبأ/مانيهرك)ةجهزالأ شلف (خطأ

.يعسر يضمو - مانيهركالإتصال/انقرالإ

امضو يضبأثابتلا نامجبرلا يةقرت

RJ-45 LED اتمؤشر. 2 لجدو

Ethernet شاطن مؤشرباطترالإ عةسر اتمؤشر

امضو صفرأخضرأ = جابايتيم 10

تقاليبر = جابايتيم 100

تقاليبر + خضرأ = جابايتيج 1

 الإتصال قطع/اتصال/انقرا رز
".يطشنتلا"و" سكونلا ضعو "لىا لالمحمو تريوبكملا يلتحول اًيضأ تخدامهاسا يمكنو. لالمحمو تريوبكملا عن ساءرالإ محطة اتصال قطعو اتصالو انقرلإ تخدمسملل هلةس يقةطر هو انقرالإ رز

يرثأتلااءجرالإساءرالإ حالةيفةظولا

.ساءرالإ بمحطة والإتصال انقرالإ اكتمالةيرصق ضغطة.نةترقم يسلو تصلةم يرغ ساءرالإ محطةوليالأ انقرالإ

.سكونلا ضعو في لالمحمو تريوبكملا يدخلةيرصق ضغطةتصلم ساءرالإسكونلا ضعو لىا تقلنا
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التأثيرالإجراءالإرساء حالةالوظيفة

 الطاقة اتيارخ ينتكو يجب: ملاحظة
.يفةظولا هذه لدعم لالمحمو تريوبكملل

.ساءرالإ محطة عن نفصلي)ينتيناث من لطوأ (يلةطو ضغطةتصلم ساءرالإ)ساءرا لغاءا (الإتصال قطع

ساءرالإ لمحطة LED مؤشر: ملاحظة  
 قطع لىا ةشارللا مانيهرك لون لىا لتحوي

.ناجحلا الإتصال

".يهبنت/شطن "ضعو في لالمحمو تريوبكملاةيرصق ضغطةتصلم ساءرالإتظارنالإ ضعو من نافئتسا

.شاشةلا يطشنتب ميقوةيرصق ضغطة.المدى في ساءرا محطة جديو لإشاشةلا يطشنت

شطن ساءرا اتصال جديو لإ: ملاحظة  
.الحالة هذه في

في اجخرالإ/دخالالإ صلاتمو  Dell Wireless Docking Station WLD15 

Dell Wireless Docking Station WLD15 يةلاتلا اجخرالإ/دخالالإ صلاتمو تضمنت:
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يديوفلا نافذم  •mini DisplayPort x 1

•HDMI x 1

•VGA x 1

اجخرالإ/دخالالإ نافذم )USB 3.0 (2 صلمو• 

•USB 3.0 PowerShare x 1

•USB 2.0 x 2

•Gigabit Ethernet (RJ–45) x 1

1 × سأالر سماعة صلمو•

X 1 جخر صلمو•

 Dell Wireless Docking من ببالقر لالمحمو تريوبكملا يكتحرب فقم ا،ًيفعضDell Wireless Docking Station و لالمحمو تريوبكملا ينب اللاسلكي باطترالإ كان ذاا
Station غطاء تحف نككيمف ل،المحمو تريوبكملا غطاء غلاقا ندع انخفضت يةكلسلالا ةشارالإ ةقو نأ شفتتكا ذاا ثال،لما يلبس على. ىقوأ لإسلكي ابطر ذي قعمو عن بحثلل لالمحمو تريوبكملا يرتدوب قم وأ 

.بالقتسا فضلأ عن بحثلل لالمحمو تريوبكملا

 .ساءرالإ محطةو لالمحمو تريوبكملا ينب يةؤر خط ناكهو ًةباشرم ساءرالإ لمحطة ماميالأ الجانب اجهيو) شعارلا جانب (لالمحمو تريوبكملا غطاء كان ذاا فضلأ شكلب يعمل اللاسلكي الإتصال: ملاحظة

بطض عادةا  Dell Wireless Docking Station WLD15

.ساءرالإ محطة يلغشتب قم ثم ان،ثو 2 من ثركلأ ينيعتلا عادةا رز على اضغطو ساء،رالإ محطة يلغشت يقافباً ولإأ قم ية،ضارتفالإ نعصلما عداداتا لىا ينيعتلا عادةلإ

ينيعت عادةا. 7 شكل

:ينيعتلا عادةا رز يفةظو تاليلا لالجدو يوضح. نعصملل ثابتلا نامجبرلا صداراو يةضارتفالإ المعلمات تعادةساب ميقو يثح. يهف بغوالمر يرغ الحالإت من تعادةسلال مخصص ينيعتلا عادةا رز

يرثأتلااءجرالإيفةظولا

.يةضارتفالإ نعصلما عداداتا لىا المعلمات يعجم تعادةسا)ينتيناث من بركأ (يلةطو ضغطةمعلمات تعادةسا

 هذه في ثابتلا نامجبرلا صدارا يريغت يتم لم: ملاحظة
.يةلمعلا

.ظالمحفو نعصلما صدارا تعادةسا.ساءرالإ محطة يلغشت ناءثا اضغطيةضارتفالإ عداداتوالإ نعصلما صدارا تعادةسا

نامجبرلا صدارا تعادةساب يةلمعلا هذه متقو: ملاحظة  
 كل حذفو ية،ضارتفالإ المعلمات يعجم تعادةساو ثابت،لا

.اًبقسم المحددة يفتعرلا ملفات
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4
بـ الإتصال  Intel Wireless Dock Manager 

 من ر يةنقت Wireless Dock Manager تخدمسي. Dell Wireless Docking Station WLD15 بـ الإتصال يةنكاما لك يحتي تخدامسالإ هلس نامجبر عن ةبارع ر
WiGig و لالمحمو تريوبكملا/شخصيلا تريوبكملا ينب يديوفلاو تالصو نقلو عةسرلا يةلاع يةكلسلالا ياناتبلاب تاعتمسالإ نككيم نامج،برلا هذا تخدامساب. اًيكلسلإ ياناتبلا نقل في حدثالأ يةنقتلا يزتعزلDell 

Wireless Docking Station حماية انقرا نامجبرلا يدعم. مانبأ WPS.

 ضالعر ةجهزأو يوترسالإ تالصو اتبركمو يحتافلما حةلوو سالماو ثلم ةجهزالأ كل تكون ،Dell Wireless Docking Stationو لالمحمو تريوبكملا/شخصيلا تريوبكملا ينب اتصال يسسأت دجربم
/شخصيلا تريوبكملا في ةجهزالأ مدير. لالمحمو تريوبكملا/شخصيلا تريوبكملا تخدامسا يقطر عن اًيكلسلإ ليهاا لصوالو نككيم. لك ةفرتوم ساءرالإ بمحطة تصلةلما ةجهزالأ من هايرغو ية،جرالخا تةباثلا اصقرالأ كاتمحرو
.لالمحمو تريوبكملا/شخصيلا تريوبكملاب تصلةم كانت لو كما Dell Wireless Docking Station بـ تصلةلما ةجهزالأ كل ضيعر لالمحمو تريوبكملا

 بمحطة تصلةلما ةجهزالأ تخدامساو Intel Wireless Dock Manager بـ والإتصال ،Intel Wireless Dock Manager نامجبر ينتكو يةفيك يلصفتلاب يةلاتلا سامقلأا توضح
.ساءرالإ

.تريوبكملا على اًبقسم بتثم Intel Wireless Dock Manager نامجبر: ملاحظة

.the Intel Wireless Dock Manager يلغشتب قم. 1

.the Intel Wireless Dock Manager يلغشتب قم. 8 شكل

.WiGig ينكتم يرجى يله،طعت حالة في. 2
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WiGig ينكتم. 9 شكل

.Wireless Docking Station بـ للاتصال موضح هو كما هاملما يطشر في دجوالمو مزالر قفو انقر. 3

للاتصال ةفرتولما ساءرالإ محطات. 10 شكل

.بها الإتصال يدتر التي ساءرالإ محطة حدد. 4

بها الإتصال يدتر التي ساءرالإ محطة حدد. 11 شكل
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.يدكأتلل Wireless Docking Station على الإتصال رز على اضغط. 5

الإتصال رز على اضغط ثم يد،كأتلاب قم. 12 شكل

.يةلاتتم محاولإت في هذه ساءرالإ بمحطة اًيئاقلت للاتصال نعم ينكتم اًيضأ نككيمو. جاحنب Dell Wireless Docking Station WLD15 بـ تصلم نالأ نتأ. 6

جاحنب الإتصال تم. 13 شكل

.لإ لىا رالز سحب يقطر عن يلهطعت نككيمف ية،لات محالإت في تلقائيلا الإتصال في غبتر تكن لم ذاا. 7
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اًيئاقلت الإتصال لعدم" لإ "ترخا. 14 شكل

 اتصالإت لىا ساءرالإ لمحطة لصوالو عداداتا يصصتخ نككيم. Intel Wireless Dock Manager ينتكول) ساءرالإ ةدارا( Dock Management يببوت علامة قفو انقر. 8
.نمخز يفتعر ملف من انقرالإ ةتومح يةلات اتصال محاولة كل تخدمستس ولي،الأ انقرالإ بعد. يةئاقلتلا الإتصالإت يحتي ديةفر تحديد. عامة وأ كةترشم وأ ديةفر

ساءرالإ ةدارا. 15 شكل

.نالمخز يفتعرلا ملف من انقرالإ ىتومح تخدمستس يةلات اتصال محاولة كل ولي،الأ انقرالإ بعد. للاتصال سحلما لإئحة من ًاييدو ستهدفةلما ساءرالإ محطة تحديد نكم تطلبي كةترشم تحديد
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كةترشم - ساءرالإ ةدارا. 16 شكل

.WPS انقرا اًمدو تطلبي عامة تحديد

عامة - ساءرالإ ةدارا. 17 شكل

.ساءرالإ محطة عداداتا لحماية رومر كلمة ينيعت اًيضأ نككيم

.هالكمأب يةضارتفالإ نعصلما عداداتا لىا عجوالر يكلع يجب بك، الخاصة روالمر كلمة يتسن ذاا: يهبنت
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5
ساعدةلما داةالأ ينتكو  Intel HD Graphics

.احدو نأ في فقط ينتيجراخ ينتطشن ينتشاش ينكتم نككيم لكنو ثر،كأ وأ ينتشاش يلصوت نككيم. شاشات عدة ينتكو Intel HD Graphics ساعدةلما داةالأ لك يحتت

يةلاتلا اتالخطو بعتا ين،تشاش يلصوت حالة في :

.هاملما يطشر على القائمة مزر قفو انقر. 1

Intel HD Graphics ساعدةلما داةالأ. 18 شكل

ناه موضح هو كما هاملما يطشر في Intel HD Graphics ساعدةلما داةالأ قفو انقر. 2

Intel HD Graphics ساعدةلما داةالأ. 19 شكل

.ماتسوالر خصائص قفو انقر. 3

.ماتسوالر خصائص. 20 شكل

.شاشةلا قفو انقر. 4
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شاشةلا. 21 شكل

.شاشات عدة حدد ثم شاشةلا قفو انقر. 5

شاشات عدة. 22 شكل

.لديك المفضل ضالعر ضعو حدد. 6
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ضالعر ضعو. 23 شكل

يةلاتلا اتالخطو بعتا شاشات، ثلاث يلصوت حالة في :

.Intel HD Graphics ساعدةلما داةالأ قفو انقر. 1

هاملما يطشر على Intel HD مزر. 24 شكل

.DisplayPort مخطط حدد. 2

DisplayPort مخطط حدد. 25 شكل

.نفذم حدد. 3

.شاشاتلا ضعر يتمس

.شاشةلا سماءأ جلب قفو انقر. 4
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شاشةلا سماءأ. 26 شكل

.شاشاتلا ازطر قامرأ ضعر يتم. 5

ضةوالمعر سماءالأ. 27 شكل

.يقبطت قفو انقرو ينتشاش يأ حدد. 6
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يقبطت قفو انقر ثم شاشةلا حدد. 28 شكل

.ماتسوالر خصائص قفو انقر. 7

Intel HD Graphics خصائص حدد. 29 شكل

8 .Intel HD Graphics تحكم حةلو هرظت.

تحكم حةلو Intel HD. 30 شكل
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.شاشةلا حدد. 9

شاشةلا حدد. 31 شكل

.تعددةم شاشات حدد. 10

تعددةم شاشات حدد. 32 شكل

.لديك المفضل ضالعر ضعو حدد. 11
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3 شاشةلا حدد. 33 شكل

.يقبطت قفو انقر. 12

يقبطت. 34 شكل

 دقة لجدو لىا عجوالر يرجى. شاشةلل مةالمدعو للدقة اًبعت وأ 1200×  1920 عن ينتطشن ينتشاش لدقة قصىالأ الحد يديز لإأ يجب. شاشة كل دقة ينتكول عامة عداداتا لىا جعار: ملاحظة
هذا تخدمسلما يللد من يةنفلا اصفاتالمو سمق في شاشةلا
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6
نامجبر تحديث  Dell Wireless Docking Station

.يتبثت قفو انقر مة،الحز تحديث ارحو بعمر في ،Dell Wireless Docking Station نامجبر تحديثل. 1

اجتخرسا وأ يتبثت. 35 شكل

.نعم قفو انقر. InstallShield معالج–  Dell Wireless Docking نامجبر ارالحو بعمر هرظي. 2

يتبثتلل نعم قفو انقر. 36 شكل

.تقدملا يدق يتبثتلا نأ لىا InstallShield معالج-  Dell Wireless Docking نامجبر ارالحو بعمر يرشي
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يتبثتلا عدادا. 37 شكل

.تاليلا قفو انقر ،InstallShield معالج–  Dell Wireless Docking نامجبر ارالحو بعمر في. 3

ارتمرسلال نعم قفو انقر. 38 شكل

.نعم قفو انقر ،Intel Wireless Dock Manager في اًبحرم ارالحو بعمر في ،WiGig ينكتمل. 4
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WiGig ينكتمل نعم قفو انقر. 39 شكل

.نهاءا قفو انقر ،InstallShield معالج-  Dell Wireless Docking نامجبر ارالحو بعمر في. 5

نهاءا قفو انقر. 40 شكل

.غلاقا قفو انقر. جاحنب ثهيدتح تم نامجبرلا نأ لىا يرشت سالةر هرظت. 6
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ناجح. 41 شكل

.نعم قفو انقر. ساءرالإ لمحطة ثابتلا نامجبرلا تحديث يدتر نتك ذاا لسأت سالةر هرظت قد ساء،رالإ بمحطة الإتصال ندع. 7

يلغشتلا امجبر تحديثل نعم قفو انقر. 42 شكل

.تقدملا يدق Dell WLD15 تحديث نأ لىا Intel Wireless Dock Manager صفحة يرشت
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تقدملا يدق تحديثلا. 43 شكل
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7
خطاءأ شافكتسا  Dell Wireless Docking Station 

WLD15 صلاحهااو
 

لالحلوو العلامات

حةترقلما لالحلوالعلامات

 محطة في VGA وأ miniDP وأ ،HDMI نفذبم تصلم شاشاتلا على يديوف جديو لإ. 1
.اللاسلكي ساءرالإ

 بمحطة الإتصال عادةاو الإتصال لقطع ساءرالإ بمحطة تصلام لالمحمو تريوبكملا نأ من كدتأ•
.ساءرالإ

 منو ساء،رالإ محطة في يديوفلا نفذم في حكامبا بتثم حةباللو تصللما يديوفلا بلك نأ من كدتأ•
.يححصلا اجخرالإ نفذبم ضالعر شاشة اجخرا عدادا ينيعت

 اتصال هاعمدي التي الدقة من علىأ دقة تدعم) شاشاتلا (شاشةلا نأ لىا ببسلا جعير قد•
WiGig .تحكم حةلو في Intel Graphics، من كدتأ العامة، عداداتالإ ضمن 

 وأ تزهر 59 ندع X 1080 1920 وأ 1200×  1920 لىا الدقة ينيعت
.شاشاتلل تزهر 60

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

ينتشاش تدعمس ساءرالإ محطة نفا ساء،رالإ محطة في ضعر شاشات ثلاث يلصوت حالة في•  
يارتخا يةفيك يوضح الذي تخدمسلما يللد في سمقلا لىا عجوالر يرجى. قصىأ بحد ينتيجراخ  
.بةالمطلو شاشاتلا يطشنتو

 اجعر. لالمحمو تريوبكملا في يديوفلا جخر يلطعت يتم قد ساء،را بمحطة شاشةلا اتصال حالة في•
ساعدةلما على لللحصو لالمحمو تريوبكملل نعةصلما كةشرلاب اتصل وأ لالمحمو تريوبكملا تخدمسم يللد  
.ةيزلما هذه ينكتم نشأب

.حكامبا ساءرالإ محطة في يديوفلا نفذبم بتثم حةباللو تصللما يديوفلا بلك نأ من كدتأ•.تقطعم وأ هشوم شاشةلا على يديوفلا. 2

 عداداتالإ لىا تعادتهاسلإ شاشةلا ينيعت عادةا يرجى تقطعة،م وأ هةشوم شاشةلا تكون ندماع•
تعادةسا تحديدو ها،سفن شاشةلا في القائمة رز على بالضغط شاشةلا بطض عادةا نككيم. يةلصلأا  
 عادةلإ يلغشتلا عادةاو يلغشتلا يقافبا وقم ساءرالإ محطة عن شاشةلا افصل وأ. نعصلما عداداتا
.ينيعتلا

.Windows في ةجهزالأ ةدارا في تةبثم Intel HD Graphics نأ من كدتأ•.تدةمم شاشةك ضيعر لإ تصلةلما شاشةلا في يديوفلا. 3

شاشةلا بطضل تعددةم شاشات لىا تقلناو Intel HD Graphics تحكم حةلو تحفا•  
.تدملما ضعالو لىا

.لالمحمو تريوبكملا في يححصلا يلغشتلا جهاز يارتخا من كدتأ•.تالصو في خرتأ ناكه وأ يعمل لإ تالصو صلمو. 4
 جخر صلمو دجوو في ساءرالإ محطة في تالصو جخر شكلاتلمً احتمالإ ثركلأا ببسلا ثلتمي•

 ذلك، شلف ذاا. ساءرالإ محطة في يلغشتلا عادةا ثم يلغشتلا يقافا لحاو ً،ولإأ. سيء تصو
.يةجرالخا سماعةلا جخر من ساءرالإ محطة في تالصو بلك يلصوت عادةا لحاو

يةقرتلا يرجى كما. تالصو خرتأ نبجتل ساءرالإ محطة من ببالقر لالمحمو تريوبكملا ضعو من كدتأ•  
.تالصو يلغشت امجبر حدثأ لىا
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المقترحة الحلولالعلامات

 مع الإتصال عادةاو الإتصال قطع لحاو. ساءرالإ بمحطة تصلام لالمحمو تريوبكملا نأ من كدتأ•.ساءرالإ محطة على تعمل لإ USB نافذم. 5
.اًمجدد سالرالإ محطة

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

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

.HDCP ىتومح تدعم لإ يةكلسلالا ساءرالإ محطة•.تصلةلما شاشةلا على HDCP ىتومح هرظي لإ. 6

.العمل محطة وأ عزالمو وأ الحماية جدار في تةبثم نتثريا بلك اتصالإت نأ من كدتأ•.يعمل لإ LAN نفذم. 7

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

 Dell نامجبر وأ Realtek Ethernet يلغشت نامجبر يتبثت عادةا يرجى•
Wireless Docking من dell.com/support.

تريوبكملا في بتثم Intel Wireless Dock Manager نأ من كدتأ•.Wireless Dock Manager يلمتح يتم لإ. 8  
.Intel Wireless Dock Manager نامجبر عن ابحث وأ لالمحمو

 -بكةشلا ئاتيامه ضيعر نأ يجب ةجهزالأ مدير•

–Intel Tri-Band Wireless-AC 17625

 Intel Wireless Gigabit يلغشت امجبر: ضيعر نأ يجب ةجهزالأ مدير•
17625 -

Intel Wireless Gigabit 17625 جهاز يلغشت نامجبر–

Intel Wireless Gigabit 17625 تخدمسم ضعو يلغشت نامجبر–

/dell.com من Dell Wireless Docking نامجبر مةحز يتبثت عدأ•
support.

.بها الإتصال وأ عنها بحثلا نوخرالأ تخدمونسلما يعطتسي لن ساء،رالإ محطة تخدامسا حالة في•.WiGig اتصال يسسأت يتم لإ. 9
:يةلاتلا ناصرعلا من تحققلا نككيم خر،أ تريوبكم اسطةبو ساءرالإ تخدامسا عدم حالة في•

.مانيهرك بلون ساءرالإ لمحطة LED مؤشر هرظي نأ يجب–

 محطةو تريوبكملا ينب شيء يأ دجوو عدم من كدتأو ساء،رالإ محطة من تريوبكملا يبتقرب قم–
.ساءرالإ

.WiGig اتصال يسسأت ندع يضبأ LED لون يكون نأ يجب•

 قم قديمة، تكون قد Dell Wireless Docking يلغشت نامجبرو امجبر مةحز•
Dell.com/support من حدثالأ يلغشتلا نامجبر مةحز يلنزتب

.ساءرالإ محطةو لالمحمو تريوبكملا ينب اضحو يةؤر خط دجوو من كدتأ•.ساءرالإ ةشارا داءأ ىتوسم انخفاض. 10

.ساءرالإ محطة من اًبيرق تريوبكملا اجعل•

.لالمحمو تريوبكملاو ساءرالإ محطة ينب عائق شيء يأ دجوو عدم من كدتأ•

.يلغشتلا نظامل سابقة ئةيب يدعم لإ ساءرالإ محطة•.يلغشتلا نظامل سابقة ئةيب في ساءرالإ اتصال جديو لإ. 11

يلغشت يتمس. اصلتوم شكلب بها انترقالإ يدتر التي تريوبكملا ةجهزأ لىا" تمعست "ساءرالإ محطة•.تصلم يرغ ضعو في ساءرالإ محطة من حةوالمر ضاءضو. 12  
.ساءرالإ محطة في ةارالحر جةدر على للحفاظ ًايانحأ ساءرالإ محطة في حةوالمر

.الحالي WiGig صدارا حل مع ممدعو يرغ DDM يقبطت•يةكلسلالا ساءرالإ محطة مع يعمل لإ Dell Display Manager شاشةلا يقبطت. 13
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8
يةنفلا اصفاتالمو

 

تجنلما اصفاتمو  

ساءرالإ اصفاتمو  

ياسيق  •Intel WiGig 1.1

•IEEE 802.11ad

يديوفلا نافذم  •mini DisplayPort x 1 )يدعم DP 1.2(

•HDMI x 1 )يدعم HDMI 1.4(

VGA X 1 نفذم•

1 × سأالر سماعة صلمو• IO نافذم

X 1 تالصو بركم جخر•

M LAN Port x 1 10/100/1000•بكةشلا نفذم

)PowerShare مع احدو(ينيمامأ USB 3.0 نفذينم•USB نافذم

خلفي USB 3.0 نفذم•
ينيفلخ USB 2.0 نفذينم•

اررزأ اتصال قطع/اتصال/انقرا• 
ينيعت عادةا•

يةكلسلالا الحالة مؤشر• LED اتمؤشر

مانيهرك - تصلم يرغ/بحث ضعو–
يضبأ - تصلم ضعو–

مانيهركو يضبأ: خطأ•
امضو مانيهرك: انقرا•
امضو يضبأ: ثابتلا نامجبرلا يةقرت•
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يةئيبلا الخصائص يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر 0: يلغشتلاةارالحر جةدر 

يلغشتلا عدم حالة في:

يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 20: -ينتخزلا ناءثأ•  
)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 4(-

 4 (-يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 20: -شحنلا•
)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر

)تكاثف ندو% (80 لىا% 10 من: يلغشتلابةطوالر

يلغشتلا عدم حالة في:

)تكاثف ندو% (90 لىا% 5 من: يلغشتلا•

)تكاثف ندو% (90 لىا% 5 من: شحنلا•

لتفو 240~100 ددترلما يارتلايارتلا مهايئ دخالا جهد

يربمأ 3.34 / لتفو 19.5يارتلا مهايئ اجخرا جهد

اتو 4.384الطاقة استهلاك سطتوم

اتو 5.8تعدادسالإ ضعو في بكةشلل الطاقة استهلاك

مم x 70 مم x 120 مم 120 بعادالأ

جم 363.42نزالو

ضالعر شاشة دقة لجدو

ضالعر شاشة دقة لجدو. 3 لجدو

VGA*HDMIMiniDPتصلةم يديوف نافذم جدتو لإ

تصلم يرغتصلم يرغx 1600 p60 2560دمفر

تصلم يرغx 1600 p60 2560تصلم يرغدمفر

x 1600 p60 2560تصلم يرغتصلم يرغدمفر

تصلم يرغx 1200 p601920 x 1200 p60 1920نائيثلا ضالعر

x 1200 p60 1920تصلم يرغx 1200 p60 1920نائيثلا ضالعر

x 1200 p601920 x 1200 p60 1920تصلم يرغنائيثلا ضالعر

 تكون. شاشةلا ناتيوكت و تاحلما دديترلا WiGig نطاقو شاشةلا اصفاتلمو اًفقو ارالقر باتخاذ Intel Graphics يلغشت نامجبر ميقوسف على،أ دقة ذات شاشات تخدامسا حالة في: ملاحظة
.Intel Graphics سائطو تحكم حةلو من التهازا يتمسو مة،مدعو يرغ الدقة اعنوأ بعض
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