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بك الخاص تريوبكملا عدادا
.الطاقة رز على الضغطو يارتلا مهايئ يلصتو 1
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:اتالخطو هذه تكمالسا نكم يطلبس ة،مر لولأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت يتم ندماع 2

a(ثاتيتحدو يةنمالأ ثاتيتحدلا ينكتم Dell.

b(يةكلسلإ بكةشب الإتصال.

c(سابح لىا لالدخو يلجست Microsoft جديد سابح شاءنا وأ.
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.بك الخاصة تبكلما سطح شاشة على Dell دارمو شافكتسا 3

نصائحلاو ساعدةلما

My Dell

تريوبكملا يلجست
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ناظرلما
 

سريالأ

يارتلا مهايئ نفذم1

.يةبطارلا شحنب ميقوو تريوبكملل يارتلا يرفتول يارتلا مهايئ صليو

HDMI نفذم2

.تالصوو يديوفلا جخر فريوو يهلع HDMI ينكتم تم خرأ جهاز وأ يونتلفز يلصتوب قم

USB 3.0 نفذم3

.يةنثا/جابايتيج 5 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فريو. ذلك لىا ماو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ صليو

microSD بطاقة تحةف4

.سائطالو بطاقات لىاو من تبكيو أيقر

يمنالأ

يلغشتلا رز1

.سكونلا حالة في كان ذاا وأ يل،غشتلا يدق يكن لم ذاا تريوبكملا جهاز يلغشتل يهلع اضغط

.يلغشتلا يدق كان ذاا سكونلا حالة في تريوبكملا جهاز ضعلو يهلع اضغط

.تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا ضلفر ٍانثو 4 لمدة ارتمرسالا مع اضغط

 قعالمو على بي الخاص Dell جهازو ناأ انظر مات،المعلو من يدلمز. الطاقة اتيارخ في يلغشتلا رز كسلو يصصتخ نككيم: ملاحظة
www.dell.com/support/manuals.
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تالصو في تحكملا رز2

.تالصو ىتوسم خفض وأ يادةلز اضغط

سأالر سماعة نفذم3

).وفونيكرلماو سأالر سماعةل ظائفالو تعددم نفذم (سأر سماعة وأ وفون،يكرم وأ س،أر سماعة صليو

)USB 2.0 )2 نافذم4

.يةنثا/جابايتيم 480 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فريو. ذلك لىا ماو الطابعاتو ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ صليو

مانالأ كابل تحةف5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج به حسمولما يرغ نقللا نعلم Noble مانالأ كابل صليو

القاعدة

سريالأ نقرلا نطقةم1

.سريالأ ربالز نقرلل اضغط

اللمس حةلو2

.سريالأ ربالز نقرلل انقر. سالماو مؤشر يكتحرل اللمس حةلو على بعكصا كحر

يمنالأ نقرلا نطقةم3

.يمنالأ ربالز نقرلل اضغط
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شاشةلا

سريالأ وفونيكرلما1

.ذلك لىا ماو يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل دةالجو عال اًيقمر اًيتصو ًدخالإا فريو

ايرمالكا2

.يديوفلا يلجستو ر،الصو تقاطلاو يديو،فلا دشةدر اءجربا لك سمحي

ايرمالكا حالة باحصم3

.ايرمالكا تخدامسا ناءثأ يضيء

يمنالأ وفونيكرلما4

.ذلك لىا ماو يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل دةالجو عال اًيقمر اًيتصو ًدخالإا فريو

10



ضاعوالأ

يترفالد هازلجا

اللوحي تريوبكملا
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الحامل

يمةلخا
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اصفاتالمو
 

زنالوو بعادالأ

)صةبو 0.86 (مم 21.85تفاعالار

)صةبو 11.48 (مم 291.61ضالعر

)صةبو 7.95 (مم 201.92العمق

)طلر 2.98 (جمك 1.35زنالو

يةلعم في عنوتلاو بةالمطلو ئةيتهلا سبح لالمحمو تريوبكملا جهاز زنو تلفيخ قد: ملاحظة  
.يعنصتلا

System Information

Inspiron 11-3179

المعالج
•Intel Core i5 سابعلا يللجا
•Intel Core i7 سابعلا يللجا
•Intel Core m3 سابعلا يللجا

المعالج في مدمجةائحشرلا عةمجمو

ةالذاكر

المعالج في مدمجةتحةفلا

DDR3Lعنولا

تزجاهريم 1600عةسرلا

جابايتيج 4مةالمدعو ئاتيتهلا
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صلاتالموو نافذلما

يةجخار:

USB
احدو USB 3.0 نفذم•
USB 2.0 نفذانم•

يديوفلا/تالصو
احدو HDMI نفذم•
)ظائفالو تعددم وفونيكرلماو سأالر سماعة (احدو سأر سماعة نفذم•

:يةلخدا

M.2تحةف M.2 بطاقةل احدةو Wi-Fi ظائفالو تعددةم ثتوبلوو

الإتصالإت

اللاسلكي الإتصال
•Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

•Wi-Fi 802.11 ac

•Bluetooth 4.0

•Miracast

يديوفلا

Intel HD Graphics 615تحكملا حدةو

كةترشلما نظاملا ةذاكرةالذاكر

تالصو

Waves MaxxAudio مع Realtek ALC3246تحكملا حدةو

نانثاتالصو اتبركم

اجخرالإ
اتو 2 سطتولما•
اتو 2.5 وةالذر•

Microphoneايرمالكا عةمجمو في يةقمالر فةالمصفو ناتوفويكرم
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تالصو في تحكملا رارزأو سائطالو في تحكملل تصارخالا يحتمفاتالصو في تحكملا ناصرع

ينتخزلا

يةنثا/جابايتيج SATA 6اجهةالو

تةبثالا اصقرالأ كمحر
صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحر•
)SSD (تةبثالا الحالة في اصقرأ كمحر•

سائطالو بطاقة ئقار

microSD بطاقة تحةفعنولا

microSDمةالمدعو بطاقةلا

شاشةلا

صةبو 11.6 مقاس الدقة يةلعا باللمس تعمل شاشةعنولا

768×  1366)حد قصىأ (الدقة

مم 0.2265سلكبلا حداتو ينب سافةلما

تزهر 60تحديثلا معدل

جةدر 360 لىا) مغلق (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

تصارخالا يحتمفا تخدامسبا عسطولا جةدر في تحكملا يمكنتحكملا ناصرع

)صةبو 5.67 (مم 144تفاعالار

)صةبو 10.08 (مم 256.13ضالعر

)صةبو 11.60 (مم 294.64يالقطر الخط

يحتالمفا حةلو

Chiclet يحتمفا حةلوعنولا

 يمكن. انمزر لديك يحتالمفا حةلو على دةجوالمو يحتالمفا بعض على جديوتصارخالا يحتمفا
تابةكل. يةثانو ظائفو داءلأ وأ بديلة وفحر تابةكل يحتالمفا هذه تخدامسا  

 ظائفالو يذفنتل. بالمطلو تاحفلماو shift على اضغط بديل،لا فالحر
.بالمطلو تاحفلماو FN على اضغط ية،ثانولا
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 بالضغط تصارخالا يحتلمفا يسيئالر كسلولا تحديد نككيم: ملاحظة
 Function Key يريغتب وأ Fn+ESC على

Behavior )نظاملا عدادا في) ظائفالو تاحفم كسلو.

يحتالمفا حةلو اتتصارخا

ايرمالكا

الدقة
سلكبجايم 0.92: تةبثالا رةالصو•
 )يةلعا دقة( HD دقة يارعم x 720 1280: يديوفلا•

)قصىالأ الحد (يةنثا/اًطارا 30 عةسرب

جةدر 74يةالقطر ضالعر يةاوز

اللمس حةلو

الدقة
1940: فقيأ•

1040: سيأر•

بعادالأ
)صةبو 3.94 (مم 100: ضالعر•

)صةبو 2.16 (مم 55: تفاعالار•

يةبطارلا

)ساعة/اتو 32 (ينتيلخ ذات ريةشونم يةبطارعنولا

 في ظة،ملحو رةبصو تقل قدو يل،غشتلا وفلظر ًفقاو المدة هذه تتفاوتيلغشتلا منز
.يربك شكلب الطاقة استهلاك فيها يتم نةيعم وفظر

شحن/شحن اغفرا رةدو 300)اًبيتقر (يةبطارلا عمر

)نهايتهرف° 95 لىا نهايتهرف° 32 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0يلغشتلا: ةارالحر جةدر نطاق

 جةدر 149 لىا 40 – من (يةئوم جةدر 65 لىا 40 – منينتخزلا: ةارالحر جةدر نطاق
)نهايتهرف

CR-2032ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

)طلر 0.42 (جمك 0.19)قصىالأ الحد (زنالو

تمرسم يارت لتفو 7.6هربيكلا هدلجا

ساعات 4 خلال)اًبيتقر (تريوبكملا يلغشت يقافا ناءثأ شحنلا منز
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)صةبو 10.71 (مم 272.10ضالعر

)صةبو 2.78 (مم 70.50العمق

)صةبو 0.27 (مم 6.82تفاعالار

يارتلا مهايئ

اتو 65اتو 45عنولا

ددترم يارت لتفو 240–ددترم يارت لتفو 100دخالالإ جهد

تزهر 60–تزهر 50دخالالإ ددتر

يربمأ 1.70يربمأ 1.30)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

يربمأ 3.34يربمأ 2.31)تمرسم (اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 19.50المقدر اجخرالإ جهد

)نهايتهرف جةدر 104 لىا 32 من (يةئوم جةدر 40 لىا 0 منيلغشتلا: ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جةدر 158 لىا نهايتهرف جةدر 40 (-يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 40-ينتخزلا: ةارالحر جةدر نطاق

تريوبكملا جهاز ئةيب

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما G1 :اًجو المحمولة ثةالملو ادالمو ىتوسم

ينتخزلايلغشتلا ندع

نهايتهرف° 32 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0ةارالحر جةدر معدل  
)نهايتهرف° 95 لىا

  –من (يةئوم جةدر 65 لىا 40 – من
)نهايتهرف جةدر 149 لىا 40

)تكاثف بلا% (95 لىا% 0 من)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 من)قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

GRMS1.30 GRMS 0.66*)قصىالأ الحد (ازتزهالا

‡)يةبجاذ عسارت حدةو( G 160†)يةبجاذ عسارت حدةو( G 110)قصىالأ الحد (الصدمات

 –من (م 3048 لىا م 15.2 –من)قصىالأ الحد (تفاعالار
)قدم 10,000 لىا قدم 50

 –من (م 10,668 لىا م 15.2 –من
)قدم 35,000 لىا قدم 50

.تخدمسلما ئةيب يحاكي الذيو ائيشوعلا ازتزهالا من يفط تخدامسبا ياسقلا تم* 

.تخدامسالا يدق تةبثالا اصقرالأ كمحر يكون ندماع يةنثا مللي 2 هامقدار يةبيج نصف بضةن تخدامسبا ياسقلا تم† 

.تظارنالا ضعو في تةبثالا اصقرالأ كمحر ئقار يكون ندماع يةنثا مللي 2 هامقدار يةبيج نصف بضةن تخدامسبا ياسقلا تم‡ 
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يحتالمفا حةلو اتتصارخا

صفالوزموالر

تالصو كتم

تالصو ىتوسم خفض

تالصو ىتوسم فعر

سابقلا الفصل/سارلما يلغشت

قتمؤ يقافا/يلغشت

تاليلا الفصل/سارلما يلغشت

يةجالخار شاشةلا لىا بديلتلا

بحث

عسطولا ىتوسم خفض

عسطولا ىتوسم يادةز

فاصل/قتالمؤ قفتولا

Fn تاحفم قفل بديلت

سكونلا

اللاسلكي الإتصال يلغشت يقافا/يلغشت

يرتمرلا قفل
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Dell كةشرب الإتصالو تعليماتلا على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

.هذه يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشأب تعليماتلاو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Dellwww.dell.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Windows 8.1 وWindows 10يقبطت Dell Help & Support

Windows 10بدءلا يقبطت

Windows 8.1:يقبطتلا ساعدةمو تعليمات

 Windows، و Windows 8 في تعليمات لىا لصوالو
Windows 10 و 8.1

 على اضغط ثم ،الدعمو تعليماتلا تبكا ،Windows بحث في
Enter.

.الدعمو تعليماتلا→  ابدأ قفو انقرWindows 7 يلغشتلا نظام في تعليماتلا لىا لصوالو

www.dell.com/support/windowsيلغشتلا نظامل ريةالفو تعليماتلا

www.dell.com/support/linux

 عداد،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا تعليماتلا ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
هكذاو امج،برلا

www.dell.com/support

سخنلاو تخدامه،ساو تريوبكملا عداداو لديك، يلغشتلا نظام على فتعر  
.هكذاو يصات،خشتلاو يانات،بلل ياطيتحالا

/www.dell.com في بي الخاص Dell جهازو ناأ اجعر
support/manuals. 

Dell كةشرب الإتصال

.www.dell.com/contactdell لىا جعار العملاء، خدمة شكلاتم وأ الفني، الدعم وأ ،Dell كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة
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 رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك وأ
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