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تريوبكملا داخل العمل بلق
.ساتمالملاو يرمسالما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

.تهبلط الذي ينتكولا سبح ذلكو تريوبكملا عن ندتسلما هذا في دةجوالمو رالصو تلفتخ قد: ملاحظة

 

بدءلا بلق  

.حةتوفلما يقاتبطتلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم احفظ 1

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم 2

–Windows 8.1 :شاشة في Start )ابدأ(، يارتلا مزر على اضغط وأ انقر   →Shut down )يلغشتلا يقافا(.

–Windows 7 :على اضغط وأ انقر Start )ابدأ ( →Shut down )يلغشتلا يقافا(.

.يلغشتلا يقافا تعليمات فةلمعر لديك يلغشتلا نظام نداتتسم فانظر خر،أ يلغشت نظام تخدمست نتك ذاا: ملاحظة

.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمآ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم 3

.تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو بكةشلا كابلاتو هاتفلا كابلات ثلم الكابلات كل افصل 4

.تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو شاشاتلاو سالماوو يحتالمفا حاتلو ثلم تصلة،لما يةفالطر الملحقاتو ةجهزالأ كل افصل 5

.جدتو نا تر،يوبكملا من يةئضو اصقرأ يأو سائطو بطاقة يأ الةزبا قم 6

.اًيضرأ نظاملا حةلو للعز اًبيتقر ٍانثو 5 لىا تصل لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط تر،يوبكملا جهاز عن بلاتكلا فصل بعد 7

نظاملا شاداترا

.يةصخشلا تكمسلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلف يأ من تريوبكملا حماية على ساعدتكلم يةلتالا سلامةلا جيهاتتوب تعنسا

 ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا مع شحنها تم التي فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
.dell.com/regulatory_compliance خلال من" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفح اجعر مان،الأ

حاتاللوو يةطغالا كل يبكتر عدأ تر،يوبكملا داخل العمل من الانتهاء بعد. حاتاللو وأ تريوبكملا غطاء تحف بلق يارتلا مصادر كل افصل: تحذير  
.يارتلا مصدر يلصتو بلق يرمسالماو

.اًيفظنو ًايتوسم العمل سطح نأ من كدتآ تر،يوبكملا جهاز تلافا نبجتل: يهبنت

.ساتمالملاو يرمسالما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

 الفني ساعدةلما يقفر خلال من ليهاا جيهكتو يتم التي وأ بها حالمصر صلاحالإ ياتلمعب يامقلاو صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا ىسو يكلع يسل: يهبنت
تجنلما مع هاقفارا يتم التي سلامةلا شاداترا اجعر. الضمان يهطغي لإ Dell من لالمخو يرغ الخدمة هذه اءجرا من ناتجلا تلفلا نأ يثح. Dell من  
.dell.com/regulatory_compliance قعمو على وأ
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 من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتآب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق: يهبنت
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكسالا اءهركلا يغتفرل ريدو شكلب مطلي يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا

يرمسام وأ قفل نةسلأ مع صلاتمو على تملشت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا يسلو سحب،لا سانل وأ به الخاص صلالمو بل،اسحبك فصل ندع: يهبنت  
 كدتآ بلات،كلا يلصتو ندع. صلاتمو يرمسام يأ ثني نبجتل يساوتلبا محاذتها على حافظ بلات،كلا فصل ندع. بلكلا فصل بلق هاكف يجب بهاما

.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجتو تم صلاتالموو نافذلما نأ من

.بكةشلبا تصللما هازلجا عن افصله ثم تر،يوبكملا عن بلكلا بفصل ًولإأ قم بكة،شلا بلك لفصل: يهبنت

.سائطالو بطاقات ئقار من جهاخرأو بةكرُم بطاقات يأ على اضغط: يهبنت

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

:يةلتالا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالإ تاجتح قد

بسيليف مفك•

يكيتسبلا مخطاط•
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تريوبكملا داخل العمل بعد
.شدةب تريوبكملبا رالضر لحاقا لىا تريوبكملا داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يرمسالما كتر دييؤ قد: يهبنت

.تريوبكملا بداخل كةمفكو يةبللو يرمسام دجوو عدم من كدتآو يةبلاللو يرمسالما يعجم يبكتر عدأ 1

.بك الخاص تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت بلاتكو يةفطر ةجهزأ وأ يةجخار ةجهزأ يةأ يلصتوب قم 2

.لديك تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت ىخرأ اءجزأ يأو اصقرأو سائطو بطاقات يأ ضعو عدأ 3

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا صل 4

.تريوبكملا يلغشتب قم 5
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يةبطارلا اجخرا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.عقب على اًسأر تريوبكملا اقلبو شاشةلا غلقأ 1

.يةبطارلا تحف يتم ندماع تكة تصو سمعتس. تحفلا ضعمو لىا يةبطارلا يجلامز كحر 2

.تريوبكملا قاعدة من يةبطارلا الةزبا وقم يةاوبز يةبطارلا فعار صابعك،أ افطرأ تخدامسبا 3

)2 (يجلاالمز2يةبطارلا1

تريوبكملا قاعدة3

.نظاملا حةلو يضرتآل ٍانثو خمس لمدة يلغشتلا رز على اضغطو شاشة،لا تحفاو تريوبكملا اقلب 4
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يةبطارلا ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.مكانها في يتهابثتل يةبطارلا خفض مع يةبطارلا بةلع في دةجوالمو تحاتفلا في هالدخالإ يةبطارلا في دةجوالمو نةسلالأ يكتحرب قم
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يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة في يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع جخار لىا يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو حزأ صابعك،أ افطرأ تخدامسبا 2

سمارلما2يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر من تهلازبا وقم فقبر يةئالضو اصقرالأ كمحر طارا اسحب 3
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.يةئالضو اصقرالأ كمحر حامل الةزبا وقم يةئالضو اصقرالأ كمحر عةجموبم يةئالضو اصقرالأ كمحر لحامل بتثلما بيلاللو سمارلما الةزبا قم 4

يةئالضو اصقرالأ كمحر2يةئالضو اصقرالأ كمحر طارا1

سمارلما4يةئالضو اصقرالأ كمحر دعامة3
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يةئالضو اصقرالأ كمحر يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.مكانه في طارالإ يتبثتب وقم يةئالضو اصقرالأ كمحر في دةجوالمو تحاتفلا مع يةئالضو اصقرالأ كمحر طارا في دةجوالمو نةسلالأ بمحاذاة قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع يةئالضو اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2

.يةئالضو اصقرالأ كمحر عةجموبم يةئالضو اصقرالأ كمحر دعامة بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 3

 مع يةئالضو اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة وقم يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع داخل لىا يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم 4
.تريوبكملا قاعدة في دجوالمو سمارلما تحةف

.تريوبكملا قاعدة في يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثي الذي سمارلما يبكتر عدأ 5

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ

16



القاعدة غطاء الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.تريوبكملا بقاعدة القاعدة غطاء بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو تحاتفلا من القاعدة غطاء في دةجوالمو نةسلالأ يرتحرل القاعدة غطاء كحر 2

.تريوبكملا قاعدة من القاعدة غطاء فعار 3

القاعدة غطاء2سمارلما1

17



القاعدة غطاء ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.مكانه في القاعدة غطاء دخلأو تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا القاعدة غطاء على دةجوالمو نةسلالأ يكتحرب قم 1

.تريوبكملا بقاعدة القاعدة غطاء بتثي الذي سمارلما يبكتر عدأ 2

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ

18



ةالذاكر) حداتو (حدةو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

اءجرالإ

.جللخار ةالذاكر حدةو زبرت حتى نايةعب ةالذاكر حدةو تحةف طرفي على دةجوالمو يتبثتلا شابكم لفصل صابعكأ افطرأ تخدمسا 1

19



.ةالذاكر حدةو تحةف من ةالذاكر حدةو الةزبا قم 2

ةالذاكر حدةو تحةف2)2 (يتبثتلا شابكم1

ةالذاكر حدةو3

20



ةالذاكر) حداتو(حدةو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.ةالذاكر حدةو تحةف في دجوالمو سانللا مع ةالذاكر حدةو في دةجوالمو تحةفلا بمحاذاة قم 1

.مكانها في تقرست حتى ةالذاكر حدةو على اضغطو ية،اوبز تحةفلا داخل لىا باتثب ةالذاكر حدةو احةزبا قم 2

.يبهاكتر عادةاو التهازبا فقم ها،عضمو في ةالذاكر حدةو ارتقرسا تصو سمعت لم ذاا: ملاحظة

ةالذاكر حدةو تحةف2)2 (يتبثتلا شابكم1

ةالذاكر حدةو3
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يةلتالا باتلطتلما

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2
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يةكلساللا بطاقةلا الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

اءجرالإ

.يةكلساللا بطاقةلا من ائيهولا كابلات بفصل قم 1

.يةكلساللا بطاقةلا تحةفب يةكلساللا بطاقةلا بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 2

23



.يةكلساللا بطاقةلا تحةف من جهاخرأ ثم ية،كلساللا بطاقةلا احةزبا قم 3

يةكلساللا بطاقةلا2)2 (ائيهولا بلاتك1

سمارلما3
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يةكلساللا بطاقةلا يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.هالفسأ كابلات يأ تضع لإ ية،كلساللا بطاقةلا تلف نبجتل: يهبنت

.يةكلساللا بطاقةلا صلمو في دجوالمو سانللا مع يةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو تحةفلا بمحاذاة قم 1

.يةكلساللا بطاقةلا تحةف في يةكلساللا بطاقةلا دخلأ 2

.يةكلساللا بطاقةلا تحةفب يةكلساللا بطاقةلا بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلبا ائيهولا كابلات يلصتوب قم 4

.زتكبحو الذي تريوبكملا هاعميد التي يةكلساللا بطاقةلل ائيهولا كابلات انلوأ نظام تاليلا لالجدو يوضح

ائيهولا بلك لونيةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

يضبأ)يضبأ ثلثم (يسيئالر بلكلا

دسوأ)دسوأ ثلثم (ضافيالإ بلكلا

يةلتالا باتلطتلما

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2

25



يحتالمفا حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.شاشةلا تحفاو تريوبكملا اقلب 1

.سطوالأ يتبثتلا بكشم من اًبدء يتبثتلا شابكم على الضغط خلال من يحتالمفا حةلو رحر يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 2

26



.يدلا احةر ندسم في دةجوالمو نةسلالأ من هايرتحرل علىلأ يحتالمفا حةلو كحر 3

)5 (يتبثتلا شابكم2يكيتسبلا مخطاط1

)5 (نةسلالأ4يحتالمفا حةلو3

.يدلا احةر ندسم قفو هاعضو يحتالمفا حةلو اقلب 4
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.نظاملا حةلو عن يحتالمفا حةلو كابل افصلو المزلإج فعار 5

يحتالمفا حةلو كابل2يحتالمفا حةلو1

المزلإج3

.يدلا احةر ندسم عن يحتالمفا حةلو فعار 6

28



يحتالمفا حةلو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

 من يدالمز على لللحصو. القديمة يحتالمفا حةلو في طيها يقةطر نفسب الكابلات بطي فقم جديدة، يحتمفا حةلو يبكترب متقو نتك ذاا: ملاحظة
."يحتالمفا حةلو كابل طي "على الاطلاع يرجى مات،المعلو

.الكابل يتبثتل صلالمو مزلإج على اضغطو صلالمو في يحتالمفا حةلو كابل دخلأ 1

.يحتالمفا حةلو اقلب 2

.مكانها في يتهابثتل يحتالمفا حةلو خفض مع يدلا احةر ندسم في دةجوالمو تحاتفلا في هالدخالإ يحتالمفا حةلو في دةجوالمو نةسلالأ يكتحرب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ

يحتالمفا حةلو كابل طي

.الكابل طي ناءثأ شدةب تضغط لإ: يهبنت
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 التي يقةالطر نفسب بديلةلا يحتالمفا حةلو في الكابلات لطي تعليماتلا هذه بعتا. بديلة يحتمفا حةلو تلقي ندع يةمطو يحتالمفا حةلو في دةجوالمو الكابلات تكون لإ
.القديمة يحتالمفا حةلو في بها يةمطو تكون

.يفظنو ٍتوسم سطح على يحتالمفا حةلو ضع 1

يحتالمفا حةلو2يحتالمفا حةلو كابل1

.رةالصو في موضح هو كما الطي خط مع فالطر محاذاة مع فقبر يحتالمفا حةلو كابل بطي قم 2

الطي خط2يحتالمفا حةلو كابل1
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يحتالمفا حةلو2يحتالمفا حةلو كابل1
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تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.تةبثالا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةبثالا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

.يلغشت حالة في وأ سكون حالة في تريوبكملا يكون ندماع تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا تقم لإ يانات،بلا فقد نبجتل: يهبنت

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

اءجرالإ

.تريوبكملا بقاعدة تةبثالا اصقرالأ كمحر عةلمجمو بتثلما بيلاللو سمارلما الةزبا قم 1

.نظاملا حةبلو بها الخاص صلالمو من تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو لفصل تريوبكملا جانب باتجاه تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم 2
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.تريوبكملا جهاز قاعدة في دةجوالمو نةسلالأ من تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزاو فعبر قم سحب،لا سانل تخدامسبا 3

تةبثالا اصقرالأ كمحر2سمارلما1

.كالمحر بهذا تةبثالا اصقرالأ كمحر لدعامة تةبثلما يرمسالما بفك قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر جخار لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل فعار سحب،لا سانل تخدامسبا 5
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.تةبثالا اصقرالأ كمحر على من Mylar رقةو الةزبا قم 6

سحبلا سانل2تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل1

mylar رقةو4)2 (يرمسالما3
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تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.تةبثالا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةبثالا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

 

اءجرالإ

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في Mylar رقةو يتبثتب قم 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في تةبثالا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 3

.تريوبكملا قاعدة في تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعبو وقم تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو نةسلالأ سفلأ لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم 4

.تريوبكملا بقاعدة تةبثالا اصقرالأ كمحر عةلمجمو بتثلما بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 5

يةلتالا باتلطتلما

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2
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يدلا احةر ندسم الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 3

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 4

اءجرالإ

.ممكن قدر قصىأ لىا شاشةلا تحفاو عقب على اًسأر تريوبكملا اقلب 1
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.تريوبكملا قاعدة في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2

)3 (يةبلاللو يرمسالما1

.يلغشتلا رز كابل يغطي الذي يطشرلا الةزبا قم 3
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.نظاملا حةلو من اللمس حةلو كابلو يلغشتلا رز كابل افصل سحب،لا نةسلأ تخدامسباو يج،لاالمز فعار 4

اللمس حةلو بلك2يارتلا رز بلك1

.عقب على اًسأر تريوبكملا اقلبو شاشةلا غلقأ 5
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.تريوبكملا قاعدة في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 6

تريوبكملا قاعدة2)8 (يةبلاللو يرمسالما1

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو تحاتفلا من يدلا احةر ندسم على دةجوالمو نةسلالأ رحر يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 7

يدلا احةر ندسم2يكيتسبلا مخطاط1

تريوبكملا قاعدة3

.ممكن قدر قصىأ لىا شاشةلا تحفاو عقب على اًسأر تريوبكملا اقلب 8
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.تريوبكملا قاعدة عن اًيدعبو يةلفسلا الحافة من يدلا احةر ندسم فعار 9

يدلا احةر ندسم1

."يلغشتلا رز حةلو الةزا "في سةمالخا لىا يةنثالا من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 10

."يحتالمفا حةلو الةزا "في ثةلثالا لىا يةنثالا من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 11
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يدلا احةر ندسم ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

."اللمس حةلو بدالتسا "في ثةلثالا لىا ولىالأ من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 1

."يلغشتلا رز حةلو بدالتسا "في ابعةالر لىا ولىالأ من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 2

.تريوبكملا قاعدة قفو يدلا احةر ندسم بمحاذاة قم 3

.مكانه في تهيبثتل يدلا احةر ندسم افحو على اضغط 4

.تريوبكملا قاعدة في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 5

.الكابلات يتبثتل يجلاالمز على اضغطو نظام،لا حةلو في دةجوالمو صلاتالمو داخل يلغشتلا رز كابلو اللمس حةلو كابل يكتحرب قم 6

.ىخرأ ةمر يلغشتلا رز كابل على يطشرلا يتبثتب قم 7

.عقب على اًسأر تريوبكملا اقلبو شاشةلا غلقأ 8

.تريوبكملا قاعدة في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 9

يةلتالا باتلطتلما

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 3

.يةبطارلا ضعو عدأ 4
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يلغشتلا رز حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

اءجرالإ

."يدلا احةر ندسم الةزا "في سابعةلا لىا ولىالأ من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 1

.يلغشتلا رز حةلو من يطشرلا الةزبا قم 2

.يدلا احةر ندسبم يلغشتلا رز حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما بفك قم 3

.يدلا احةر ندسم من الكابل الةزبا وقم يلغشتلا رز كابل يهجتو لإحظ 4
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.يدلا احةر ندسم عن اًيدعب الكابل لىا ضافةبالإ يلغشتلا رز حةلو فعار 5

يطشر2يلغشتلا رز حةلو1

يارتلا رز بلك4سمارلما3
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يلغشتلا رز حةلو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.يدلا احةر ندسم في دةجوالمو جهاتالمو برع يلغشتلا رز كابل يهجتوب قم 1

.يدلا احةر ندسم في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف مع يلغشتلا رز حةلو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

.يدلا احةر ندسم في يلغشتلا رز حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 3

.يلغشتلا رز حةبلو يطشرلا يتبثتب قم 4

."يدلا احةر ندسم بدالتسا "في تاسعةلا لىا ثةلثالا من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 5

يةلتالا باتلطتلما

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 1

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 2

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 3

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5

.يةبطارلا ضعو عدأ 6
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اللمس حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 6

اءجرالإ

."يدلا احةر ندسم الةزا "في سابعةلا لىا ولىالأ من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 1

.يدلا احةر ندسبم اللمس حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2
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.يدلا احةر ندسم في بها الخاصة تحةفلا من اللمس حةلو الةزبا وقم كحر 3

)2 (يرمسالما2اللمس حةلو1
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اللمس حةلو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.يدلا احةر ندسم في بها الخاصة حةاللو في اللمس حةلو بدلتساو كحر 1

.يدلا احةر ندسم على دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع اللمس حةلو على دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2

.يدلا احةر ندسبم اللمس حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 3

."يدلا احةر ندسم بدالتسا "في تاسعةلا لىا ثةلثالا من اتالخطو في دةارالو اءاتجرالإ بعتا 4

)2 (يرمسالما2اللمس حةلو1

يةلتالا باتلطتلما

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 1

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 2

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 3

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 4

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 5
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.يةبطارلا ضعو عدأ 6
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حةلو الةزا  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ )

 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 6

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 7

اءجرالإ

.اقلبهاو تريوبكملا قاعدة من اجخرالإ / دخالالإ حةلو فعار 1

.اجخرالإ / دخالالإ حةلو من اجخرالإ / دخالالإ حةلو كابل افصل سحب،لا سانل تخدامسباو المزلإج، فعار 2
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.تريوبكملا قاعدة من اجخرالإ / دخالالإ حةلو فعار 3

يلغشتلا يقافا / يلغشتلا حةلو كابل2نظاملا حةلو1

اجخرالإ/دخالالإ حةلو3
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اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضعو عادةا  (I/O)

 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.الكابل يتبثتل صلالمو مزلإج على اضغطو به، الخاص صلالمو لىا اجخرالإو دخالالإ حةلو كابل يرتمرب قم 1

.هاعضمو في اجخرالإ / دخالالإ حةلو ضعلو تريوبكملا قاعدة في المحاذاة دعامات تخدامساو اجخرالإ / دخالالإ حةلو اقلب 2

يةلتالا باتلطتلما

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 2

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 3

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 6

.يةبطارلا ضعو عدأ 7
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تالصو بركم الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 6

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 7

.اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزبا قم 8

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل 1

.به الخاصة يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم تالصو بركم كابل يهجتو لإحظ 2
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.تريوبكملا قاعدة جخار تالصو بركم كابل لىا ضافةبالإ تالصو اتبركم فعار 3

تالصو بركم بلك2)2 (تالصو اتبركم1

53



تالصو اتبركم ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة على تالصو اتبرطم ضع تر،يوبكملا قاعدة في المحاذاة دعامات تخدامسبا 1

.تريوبكملا قاعدة على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال تالصو بركم كابل يهجتوب قم 2

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل 3

يةلتالا باتلطتلما

.اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكتر عدأ 1

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 5

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 6

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 7

.يةبطارلا ضعو عدأ 8
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

الةزا بلق BIOS عداداتا بملاحظة يوصى. اضيترفا شكلب BIOS عداداتا ينيعت عادةا لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا دييؤ: يهبنت  
.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 6

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 7

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في دجوالمو يةبطارلا بسقم جخار فقبر ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا
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يةبطارلا بسقم2نظاملا حةلو1

يكيتسبلا مخطاط4ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا3

56



ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر عادةا .

 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في دجوالمو يةبطارلا بسقم داخل ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا دخلأ على،أ لىا جهتي يثبح جبالمو الجانب بطض مع

يةلتالا باتلطتلما

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 2

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 3

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 6

.يةبطارلا ضعو عدأ 7
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يارتلا مهايئ نفذم الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.القاعدة غطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 6

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 7

اءجرالإ

.نظاملا حةلو عن يلغشتلا مهايئ نفذم كابل افصل 1

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو يهجتولا دلةأ من تهلازبا وقم يلغشتلا مهايئ نفذم كابل يهجتو لإحظ 2
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.تريوبكملا قاعدة عن اًيدعب به الخاص الكابل مع يلغشتلا مهايئ نفذم فعار 3

يلغشتلا مهايئ نفذم2يلغشتلا مهايئ نفذم كابل1
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يارتلا مهايئ نفذم ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.مكانه لىا يلغشتلا مهايئ نفذم احةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال من يلغشتلا مهايئ نفذم كابل يهجتوب قم 2

.نظاملا حةبلو يلغشتلا مهايئ نفذم كابل يلصتوب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 2

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 3

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 6

.يةبطارلا ضعو عدأ 7
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نظاملا حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو ضعو عادةا دييؤ: ملاحظة  
.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد اًمجدد بةالمطلو اتيريغتلا

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد يحةصح يقةبطر هاليصتو عادةا نككيم يثبح صلاتالمو قعمو لإحظ نظام،لا حةلو عن بلاتكلا فصل بلق: ملاحظة

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في شاشةلا لكابل بتثلما يطشرلا الةزبا قم 1

.نظاملا حةلو في صلالمو من شاشةلا كابل افصل سحب،لا سانل تخدامسباو المزلإج، فعار 2

.وحةالمر من شاشةلا كابل الةزبا قم 3

.نظاملا حةلو في صلالمو من يلغشتلا يقافا / يلغشتلا حةلو كابل افصل سحب،لا سانل تخدامسباو المزلإج، فعار 4
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.نظاملا حةلو في صلالمو من سماعةلا كابلو يلغشتلا مهايئ نفذم كابل افصل 5

يلغشتلا مهايئ نفذم2يلغشتلا مهايئ نفذم كابل1

تالصو بركم بلك4شاشةلا بلك3

يلغشتلا يقافا / يلغشتلا حةلو كابل5

.تريوبكملا بقاعدة نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما بفك قم 6
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.تريوبكملا قاعدة جخار نظاملا حةلو فعار 7

)2 (يرمسالما2نظاملا حةلو1
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نظاملا حةلو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو ضعو عادةا دييؤ: ملاحظة  
.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد اًمجدد بةالمطلو اتيريغتلا

 

اءجرالإ

.تريوبكملا بقاعدة دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع نظاملا حةلو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.تريوبكملا بقاعدة نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو تالصو بركم كابلو يلغشتلا مهايئ نفذم كابل يلصتوب قم 3

.الكابل يتبثت حكاملإ المزلإج على اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في اجخرالإو دخالالإ حةلو كابل كحر 4

.وحةبالمر شاشةلا كابل يتبثتب قم 5

.الكابل يتبثتل المزلإج على اضغطو نظاملا حةلو في صلالمو داخل شاشةلا كابل ادفع 6

.نظاملا حةبلو شاشةلا كابل يتبثتب ميقو الذي يطشرلا يتبثتب قم 7

يةلتالا باتلطتلما

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 2

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 3

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 6

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 7

.يةبطارلا ضعو عدأ 8
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يارالحر تتشلما عةمجمو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.سهلم محاولة بلق دبري لكي ٍكاف قتلو يارالحر تتشلما كاتر. العادي يلغشتلا ناءثأ ًانخسا يارالحر تتشلما بحصي قد: تحذير

يةنمكاا من تكشرب على تيوالز تقلل نأ يمكن. يارالحر تتشلما في ةارالحر يلصتو ناطقم تلمس لإ للمعالج، يدبرتلا من قصىالأ الحد لضمان: يهبنت  
.يارالحر شحملل ةارالحر يلصتو

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

اءجرالإ

.دناهأ رةالصو عن تلفيخ قد لديك نظاملا في دةجوالمو يارالحر يدبرتلا عةمجمو شكل: ملاحظة

.ٍتوسم سطح على هاعضبو وقم عقب على اًسأر نظاملا حةلو اقلب 1

.نظاملا حةلو عن وحةالمر بلك افصل 2

.نظاملا حةلو في يارالحر يدبرتلا عةلمجمو تةبثلما تةسلا يةبلاللو يرمسالما فك ،)يارالحر تتشلما على موضح هو كما (سليلست يبتترب 3
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.نظاملا حةلو من يارالحر تتشلما عةمجمو فعار 4

نظاملا حةلو2وحةالمر كابل1

يارالحر تتشلما عةمجمو4)5 (يةبلاللو يتبثتلا يرمسام3
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يارالحر تتشلما عةمجمو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.المعالجو نظاملا حةلو تلافا في يحةصح يرغ يقةبطر يارالحر تتشلما محاذاة ببستت قد: يهبنت

 

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع يارالحر تتشلما في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةلو في يارالحر يدبرتلا عةلمجمو تةبثلما تةسلا يةبلاللو يرمسالما بطار ،)يارالحر تتشلما على موضح هو كما (سليلست يبتترب 2

.نظاملا حةبلو وحةالمر بلك يلصتوب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 1

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 5

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 6

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 7

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 8

.يةبطارلا ضعو عدأ 9
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شاشةلا عةمجمو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

اءجرالإ

.به الخاصة يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم ائيهولا كابل يهجتو لإحظ 1

.تريوبكملا قاعدة في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2
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.تريوبكملا قاعدة جخار لىا شاشةلا عةمجمو فعار 3

)4 (يةبلاللو يرمسالما2شاشةلا عةمجمو1

تريوبكملا قاعدة4ائيهولا كابل3
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شاشةلا عةمجمو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

 قاعدة في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة وقم تريوبكملا قاعدة على شاشةلا عةمجمو ضع 1
.تريوبكملا

.تريوبكملا قاعدة في شاشةلا عةمجمو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما بطر عدأ 2

.تريوبكملا قاعدة على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال ائيهولا كابل يهجتوب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 1

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 5

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 6

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 7

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 8

.يةبطارلا ضعو عدأ 9
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شاشةلا طارا الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 10

اءجرالإ

.نايةعب شاشةلا طارلإ يةلخالدا الحافة فعار صابعك،أ افطرأ تخدامسبا 1
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.شاشةلل الخلفي الغطاء من شاشةلا حافة الةزبا قم 2

شاشةلل الخلفي الغطاء2شاشةلا طارا1
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شاشةلا طارا ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.نايةعب مكانه في شاشةلا طارا دخلأو شاشةلل الخلفي الغطاء مع شاشةلا طارا بمحاذاة قم 1

.مكانها في المفصلات يةطغأ دخلأو شاشةلا عةمجمو في دةجوالمو المفصلات مع المفصلة يةطغأ بمحاذاة قم 2

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 2

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 3

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 4

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 5

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 6

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 7

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 8

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 9

.يةبطارلا ضعو عدأ 10
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شاشةلا مفصلات الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 10

.شاشةلا طارا الةزبا قم 11

اءجرالإ

.شاشةلل الخلفي الغطاء في شاشةلا لمفصلات تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 1
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.شاشةلل الخلفي الغطاء جخار شاشةلا مفصلات فعار 2

)2 (شاشةلا مفصلات2شاشةلل الخلفي الغطاء1

)8 (يةبلاللو يرمسالما3
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شاشةلا مفصلات ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلل الخلفي الغطاء في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا مفصلات في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلل الخلفي الغطاء في شاشةلا لمفصلات تةبثلما يرمسالما يبكتر عدأ 2

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا طارا ضعو عدأ 1

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 2

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 3

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 5

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 6

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 7

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 8

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 9

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 10

.يةبطارلا ضعو عدأ 11
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شاشةلا حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 10

.شاشةلا طارا الةزبا قم 11

.شاشةلا مفصلات الةزبا قم 12

اءجرالإ

.شاشةلل الخلفي الغطاء في شاشةلا حةللو تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 1
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.اقلبهاو فقبر شاشةلا حةلو فعار 2

)4 (يةبلاللو يرمسالما2شاشةلا حةلو1

.شاشةلا بكابل الملصق يطشرلا الةزبا قم 3
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.شاشةلا حةلو كابل صلمو من شاشةلا كابل افصل 4

شاشةلل الخلفي الغطاء2شاشةلا حةلو1

شاشةلا بلك3

.الخلفي الغطاء عن اًيدعب شاشةلا حةلو فعار 5
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شاشةلا حةلو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلا حةلو صلبمو شاشةلا كابل صل 1

.شاشةلا لكابل بتثلما يطشرلا بتث 2

 الغطاء في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا حةلو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة وقم فقبر شاشةلل الخلفي الغطاء على شاشةلا حةلو ضع 3
.شاشةلل الخلفي

.شاشةلل الخلفي الغطاء في شاشةلا حةللو تةبثلما يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 4

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا مفصلات ضعو عدأ 1

.شاشةلا طارا ضعو عدأ 2

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 3

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 4

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 6

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 7

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 8

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 9

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 10

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 11

.يةبطارلا ضعو عدأ 12
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ايرمالكا الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.القاعدة غطاء الةزبا قم 3

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 4

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 6

.يحتالمفا حةلو الةزبا قم 7

.يدلا احةر ندسم الةزبا قم 8

.نظاملا حةلو الةزبا قم 9

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 10

.شاشةلا طارا الةزبا قم 11

اءجرالإ

.ايرمالكا عن ايرمالكا كابل افصل 1
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.شاشةلل الخلفي الغطاء جخار ايرمالكا حدةو فعار 2

ايرمالكا بلك2ايرمالكا1
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ايرمالكا ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلل الخلفي الغطاء على ايرمالكا ضع المحاذاة، دعامة تخدامسبا 1

.ايرمالكا صلبمو ايرمالكا كابل يلصتوب قم 2

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا طارا ضعو عدأ 1

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 2

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 3

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ 4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 5

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 6

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 7

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 8

.يحتالمفا حةلو ضعو عدأ 9

.يةئالضو اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 10

.يةبطارلا ضعو عدأ 11
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ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث  (BIOS)

 دخالالإ نظام تحديثل. نظاملا حةلو يبكتر عادةا بعد وأ اًتاحم ًاثيتحد ناكه يكون ندماع) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث لىا تاجتح قد
):BIOS (ساسيالأ اجخرالإو

.تريوبكملا يلغشت ابدأ 1

.dell.com/support لىا اذهب 2

.سالرا قفو انقرو تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر تبكفا تر،يوبكملبا الخاص الخدمة مزر لديك كان ذاا 3

.الخدمة مزلر تلقائيلا شافتكبالإ سمحت لكي بي الخاص تجنلما شافتكا قفو فانقر تر،يوبكملبا الخاص الخدمة مزر لديك يكن لم ذاا

.جاتتنلما ئاتف ضمن من بك الخاص تجنلما فحدد ا،ًيئتلقا الخدمة مزر شافتكا عدم حالة في: ملاحظة

.)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر جلب( Get Drivers and Downloads قفو انقر 4

.)يلغشتلا امجبر كل ضعر( View All Drivers قفو انقر 5

.لديك تريوبكملا على بتثلما يلغشتلا نظام حدد يلغشتلا نظام سدلةنلما القائمة في 6

.)ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام( BIOS قفو انقر 7

.تريوبكملل BIOS من صدارا حدثأ يلنزتل )الملف يلنزت( Download File قفو انقر 8

.)تابعةم( Continue قفو انقرو )احدو ملف يلنزت( Single-file download حدد ية،لتالا الصفحة في 9

.BIOS تحديث ملف حفظ تم يثح المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال دجربمو الملف بحفظ قم 10

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو BIOS نظام تحديث ملف مزر قفو اًجدومز اًنقر انقر 11
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كةشرب الإتصالو تعليماتلا على لالحصو  Dell

يةتالذا ساعدةلما مصادر

.نتترنالإ برع يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشآب تعليماتلاو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

يةتالذا ساعدةلما اتيارخيةتالذا ساعدةلما ماتمعلو

 Help تبكا بحث،لا اتتصارخا تحفا—  WindowsWindows 8.1 تعليمات لىا لصوالو
and Support )التعليمات 

.Enter على اضغط ثم بحث،لا بعمر في )والدعم

Windows 7  —قفو انقر Start )ابدأ ( →Help 
and Support )الدعمو تعليماتلا(.

.dell.com لىا جعارDell خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

 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

.dell.com/support لىا جعار

.dell.com/windows8 لىا جعارMicrosoft Windows 8.1 لحو ماتالمعلو

 )امجبرلا كل( All Programs→ ) ابدأ( Start قفو انقرMicrosoft Windows 7 لحو ماتمعلو
 →Dell Help Documentation )وثائقو تعليمات 

Dell(.

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

/dell.com في بي الخاص Dell جهازو ناأ لىا جعار
support/manuals.

كةشرب الإتصال  Dell

 .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

 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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