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تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ
.باشد تهشدا تتفاو شما تریوپمکا با است کنمم مدرک این در دجومو یرتصاو شما، شسفار ردمو ندیبکریپ به تهسب: جهتو

 

 وعشر از یشپ

.یدشو جخار باز هاینامهبر تمام از و ندیدبب و یدنک هیرخذ ار باز هایفایل تمام 1

.یدنک شخامو ار تریوپمکا 2

–Windows 10 :یدنبز بهضر یا یدنک یککل نهیگز این ویر :Start) وعشر ( → Power  →)ویرن( Shut 
down )دنکر شخامو(.

–Windows 8.1 :صفحه در Start) ویرن نماد: یدنبز بهضر یا یدنک یککل نهیگز این ویر ،)وعشر   →Shut 
down) دنکر شخامو(.

–Windows 7 :یدنبز بهضر یا یدنک یککل نهیگز ویر :Start) وعشر(  →Shut down) دنکر شخامو(.

.یدنک مطالعه طهبومر مدارک در ار عامل ستمیس نآ دنکر شخامو هنحو دیگر، عامل ستمیس یک از تفادهسا رتصو در: جهتو

.یدنک جدا نهاآ کییترکلا هایوجیخر از ار طهبومر هایتگاهسد تمام و تریوپمکا 3

.یدنک جدا تریوپمکا از ار هیرغ و کهبش کابل و تلفن کابل ندنما هاکابل تمام 4

.یدنک جدا تریوپمکا از ار هیرغ و شگرینما س،ماو ید،کلصفحه ندنما بینجا سایلو و تصلم هایتگاهسد تمام 5

.یدنک جدا تریوپمکا از ار نآ ری،نو سکید و سانهر تکار نهگو هر دجوو رتصو در 6

ایمنی نکات

.یدنک حفظ یزن ار دخو ایمنی و دداریخو تگاهسد به یبسآ نهگو هر مدنآ دارو از یر،ز ایمنی نکات عایتر با

 به ایمنی، لاصو از اطلاع جهت. یدنک مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
.یدنک عجور www.dell.com/regulatory_compliance شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه

 رها،کاو تمام تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار اتمام از پس. یدنک جدا ار قبر نابعم تمام تر،یوپمکا هاینلپ یا رکاو دنکر باز از یشپ: شداره
.یدنک تصلم ار قبر بعنم سپس و ندیدبب دخو جای در ار هایچپ و هانلپ

.باشد یزتم و صاف کار محل سطح یدنک دقت تر،یوپمکا به یبسآ دروو از یریگجلو ایبر: یاطتحا

 هاتاکتنک و هاینپ به دنز دست از و یددار نگه ار نهاآ بهل جایی،جابه نگامه هاتکار و قطعات به یبسآ دروو از یریگجلو ایبر: یاطتحا
.یدنک دداریخو
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 زمجو نبدو خدمات انجام اثر در که اتیسارخ. دشو انجام Dell فنی بانییتشپ تیم رتوسد به یا زمجو با باید فقط اتیرمعت یا یابییبع: یاطتحا
Dell شانین در دجومو یا لمحصو اههمر ایمنی رالعملتوسد به. دیرگنمی ارقر ضمانت ششپو تحت دشومی دارو www.dell.com/

regulatory_compliance یدنک عجور.

 دست) تریوپمکا شتپ فلزی سمتق ندنما (نگر نبدو فلزی سطح یک به تر،یوپمکا داخل قطعات از یک هر به دنز دست از یشپ: یاطتحا
 و دشو جخار شما بدن از ساکن تهیسیترکلا تا یدنبز دست نگر نبدو فلزی سطح یک به گاهی از هر کار، ینح در. یدشو تصلم بدنه به تا یدنبز
.ندنز صدمه داخلی قطعات به

 هاکابل از بعضی ابطر. یدنک دداریخو کابل دخو یدنشک از و یدشکب ار نآ یدنشک صمخصو بانهز یا ابطر کابل، یک دنکر جدا ایبر: یاطتحا
 تا یددار نگه ازتر ًکاملا ار نهاآ ها،کابل دنکر جدا ایبر. دشو ادزآ کابل دنکر جدا از یشپ باید که است کنقفل هاییچپ یا کنقفل هایبانهز ایدار
.باشد ازتر و دیرگ ارقر یحصح جهت در هاابطر و هاگاهدر یدنک دقت ها،کابل اتصال ایبر. دشون کج هاابطر هایینپ

.ریدوآ ونیرب و یدهد شارف ار نآ است، شده نصب انخوتکار در کارتی اگر: یاطتحا

یهصتو ردمو هایارابز

:دشو ملاز یرز هایارابز است کنمم مدرک، این در رمذکو هایوشر انجام ایبر

Phillips شتیگویچپ•

کییتسپلا ماهر•
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تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس
.دشو دارو تریوپمکا به جدی یبسآ است کنمم بماند، تریوپمکا داخل ایجداشده یچپ اگر: یاطتحا

.نماند تریوپمکا داخل ایاضافه یچپ یدنک دقت و ندیدبب هباردو ار هایچپ تمام 1

.یدنک تصلم است شده باز تریوپمکا ویر بر کار از یشپ که ار هاییکابل و بینجا و خارجی هایتگاهسد تمام 2

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو است شده باز تریوپمکا ویر بر کار از یشپ که ار قطعاتی سایر و هاسکید سانه،ر هایتکار تمام 3

.یدنک تصلم نهاآ کییترکلا هایوجیخر به ار طهبومر هایتگاهسد تمام و تریوپمکا 4

.یدنک وشنر ار تریوپمکا 5
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باتری دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 1

.یدهد ارقر باز حالت در ار باتری ضامن 2

.ریدوآ ونیرب باتری محفظه از ار نآ و یدنک ندلب یبار رتصو به ار باتری 3

باتری ضامن2باتری1

.دشو تصلم بدنه به ستمیس دبر تا یددار نگه یهنثا نجپ و یدهد شارف ار شخامو/وشنر دکمه و یدنک باز ار نمایش صفحه ید،نداگربر ار تریوپمکا 4
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باتری مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 1

.یدنبز جا ار نآ و یدهد ارقر باتری محفظه در ار باتری 2

.ددگرمیبر قفل حالت به نآ ضامن د،شو نصب ستدر باتری اگر: جهتو
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رینو ایودر دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری

وشر

.یدنک باز ار اصلی بدنه رکاو به رینو ایودر عهمجمو اتصال یچپ 1

.یدهد هل ونیرب به رینو ایودر محفظه از ار رینو ایودر عهمجمو کی،یتسپلا ماهر از تفادهسا با 2

.یدشکب ونیرب رینو ایودر محفظه از ار رینو ایودر عهمجمو 3

کییتسپلا ماهر2رینو ایودر عهمجمو1

اصلی بدنه رکاو4یچپ3
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.ریدوآ ونیرب رینو ایودر از یاطتحا با ار رینو ایودر قاب 4

.یدنک باز ار رینو ایودر ندهدارنگه اتصال یچپ 5

.یدهد ارقر دخو جای در ستدر ار نآ یدناتوب تا یدنک جهتو رینو ایودر ندهدارنگه جهت به: جهتو

رینو ایودر2یچپ1

رینو ایودر ندهدارنگه4رینو ایودر قاب3
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رینو ایودر مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنک ازتر رینو ایودر ویر یچپ راخسو با ار رینو ایودر ندهدارنگه ویر یچپ راخسو 1

 اطلاع ایبر. یدنک ازتر یحصح شکل به ار رینو ایودر ندهدارنگه باید د،شو نصب تریوپمکا ویر بیخو به رینو ایودر که این ایبر: جهتو
.یدنک عجور» رینو ایودر دنکر باز «بخش در 5 حلهمر به یری،گارقر یحصح جهت از

.ندیدبب هباردو ار رینو ایودر ندهدارنگه اتصال یچپ 2

.یدنبز جا ار رینو ایودر قاب و یدنک ازتر رینو ایودر ویر هاییارش با ار رینو ایودر قاب ویر هایبانهز 3

.یدهد ارقر رینو ایودر محفظه در ار رینو ایودر عهمجمو 4

.ندیدبب هباردو ار اصلی بدنه رکاو به رینو ایودر عهمجمو اتصال یچپ 5

پایانی اقدامات

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری

16



یدکلصفحه دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری

وشر

.یدنک باز ار نمایش صفحه و یدنداگربر ار تریوپمکا 1

.یدنک ادزآ امیرآ به ار دست گاهیهکت عهمجمو به یدکلصفحه اتصال هایبانهز کی،یتسپلا ماهر از تفادهسا با 2

.دشو ادزآ دست گاهیهکت عهمجمو ویر هایبانهز از تا یدشکب بالا سمت به ار یدکلصفحه 3

17



.یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار نآ و یدنداگربر یاطتحا با ار یدکلصفحه 4

کییتسپلا ماهر2)5 (هاهیرگ1  

)6 (هابانهز4یدکلصفحه3

دست گاهیهکت عهمجمو5

18



.یدنک جدا ستمیس دبر از ار یدکلصفحه کابل و یدنک باز ار ضامن 5

یدکلصفحه کابل2ضامن1

دست گاهیهکت عهمجمو4یدکلصفحه3

.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از نآ کابل اههمر به ار یدکلصفحه 6

19



یدکلصفحه مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک نآ ابطر دارو ار یدکلصفحه کابل 1

.یدنبز جا ار یدکلصفحه و یدنک دست گاهیهکت عهمجمو ویر هاییارش دارو ار یدکلصفحه ویر هایبانهز ید،نداگربر یاطتحا با ار یدکلصفحه 2

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 3

پایانی اقدامات

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری

20



اصلی بدنه رکاو دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

وشر

.یدنک باز ستمیس دبر ویر بر اقعو نآ ابطر از ار اصلی بدنه رکاو به دست گاهیهکت عهمجمو اتصال هاییچپ و یدنک باز ار نمایش صفحه 1
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.یدنک جدا ستمیس دبر ویر بر اقعو نآ ابطر از ار رینو ایودر کابل و یدنک باز ار ضامن 2

دست گاهیهکت عهمجمو2)5 (هایچپ1

رینو ایودر کابل4اصلی بدنه رکاو3

ضامن5

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 3

22



.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به اصلی بدنه رکاو اتصال هاییچپ 4

اصلی بدنه رکاو2)13 (هایچپ1

دست گاهیهکت عهمجمو3

23



.ریدوآ ونیرب دست گاهیهکت عهمجمو از امیرآ به ار اصلی بدنه رکاو د،خو تانشگنا نوک از تفادهسا با 5

دست گاهیهکت عهمجمو2اصلی بدنه رکاو1

.یدنداگربر ار اصلی بدنه رکاو 6

24



.یدنک ادزآ اصلی بدنه رکاو ویر هایبانهز از ار رینو ایودر یانجیم قطعه 7

رینو ایودر یانجیم قطعه2اصلی بدنه رکاو1

رینو ایودر کابل4)2 (هابانهز3

25



اصلی بدنه رکاو مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنبز جا ار نآ و یدنک ازتر اصلی بدنه رکاو ویر هایبانهز با ار رینو ایودر یانجیم قطعه 1

.یدنداگربر ار اصلی بدنه رکاو 2

.یدنبز جا ار اصلی بدنه رکاو و یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر هاییارش در ار اصلی بدنه رکاو ویر هایبانهز 3

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به اصلی بدنه رکاو اتصال هاییچپ 4

.یدنداگربر ار تریوپمکا 5

.ندیدبب هباردو ار اصلی بدنه رکاو به دست گاهیهکت عهمجمو اتصال هاییچپ و یدنک باز ار نمایش صفحه 6

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک نآ ابطر دارو ار رینو ایودر کابل 7

پایانی اقدامات

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 1

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 3
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سکیددهار دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

.یدنک یاطتحا سکیددهار جاییجابه در. است ندهنکش سکیددهار: یاطتحا

.ریدیاون ونیرب ار سکیددهار ن،آ دکرکار ینح در یا تریوپمکا دنبو ابخو نگامه ود،نر ینب از شما هایداده که این ایبر: یاطتحا

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به سکیددهار عهمجمو اتصال هاییچپ 1

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار سکیددهار کابل و یدنک باز ار ضامن 2

27



.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از ار سکیددهار عهمجمو 3

سکیددهار عهمجمو2)4 (هایچپ1

ضامن4سکیددهار کابل3

.یدنک جدا سکیددهار عهمجمو از ار یانجیم قطعه 4

یانجیم قطعه2سکیددهار عهمجمو1

28



.یدنک ندلب سکیددهار ویر از ار ندهدارنگه و یدنک باز ار سکیددهار به سکیددهار ندهدارنگه اتصال هاییچپ 5

سکیددهار ندهدارنگه2)4 (هایچپ1

سکیددهار3

29



سکیددهار مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

.یدنک یاطتحا سکیددهار جاییجابه در. است ندهنکش سکیددهار: یاطتحا

 

وشر

.یدنک ازتر سکیددهار ویر یچپ هایراخسو با ار سکیددهار ندهدارنگه ویر یچپ هایراخسو 1

.ندیدبب هباردو ار سکیددهار به ندهدارنگه اتصال هاییچپ 2

.یدنک ازتر دست گاهیهکت عهمجمو ویر یچپ هایراخسو با ار سکیددهار عهمجمو ویر یچپ هایراخسو 3

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به سکیددهار عهمجمو اتصال هاییچپ 4

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک ستمیس دبر ابطر دارو ار سکیددهار کابل 5

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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حافظه لمدو دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.دپرب بالا حافظه لمدو تا یدنک ردو هم از ار حافظه لمدو یارش سر دو هایهیرگ د،خو تانشگنا نوک از تفادهسا با 1
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.ریدوآ ونیرب حافظه لمدو یارش از ار حافظه لمدو 2

)2 (هاهیرگ2حافظه لمدو1

حافظه لمدو یارش3
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حافظه لمدو مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنک ازتر حافظه لمدو یارش ویر بانهز با ار حافظه لمدو ویر شکاف 1
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.دیرگ ارقر دخو جای در یککل صدای با تا یدهد شارف ینیپا به ار حافظه لمدو و یدنک یارش دارو یبار رتصو به و محکم ار حافظه لمدو 2

.یدنک نصب هباردو و ریدوآ ونیرب ار حافظه لمدو یدید،نشن ار یککل صدای اگر: جهتو

حافظه لمدو2شکاف1

حافظه لمدو یارش4)2 (هاهیرگ3

 بانهز5

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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سیمبی تکار دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک جدا سیمبی تکار از ار تننآ هایکابل 1

.یدنک باز ار ستمیس دبر به سیمبی تکار اتصال یچپ 2
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.ریدوآ ونیرب سیمبی تکار یارش از ار سیمبی تکار 3

سیمبی تکار2)2 (تننآ هایکابل1

یچپ4سیمبی تکار یارش3
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سیمبی تکار مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهند ارقر نآ یرز در ار کابلی ند،یبن یبسآ سیمبی تکار که این ایبر: یاطتحا

.یدهد جای نآ یارش در ار تکار و یدنک ازتر سیمبی تکار یارش ویر بانهز با ار سیمبی تکار ویر شکاف 1

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر به سیمبی تکار اتصال یچپ و یدهد شارف ار سیمبی تکار دیگر سر 2
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.یدنک صلو سیمبی تکار به ار تننآ هایکابل 3

:است شده ذکر شما تریوپمکا سیمبی تکار به طبومر تننآ کابل هاینگر شهقن یر،ز لجدو در

تننآ کابل نگرسیمبی تکار هایابطر

یدفس)یدفس ثلثم (اصلی

کیشم)کیشم ثلثم (عیفر

سیمبی تکار2یچپ1

شکاف4)2 (تننآ هایکابل3

سیمبی تکار یارش6بانهز5

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2
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.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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شخامو/وشنر دکمه دبر دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک باز امکان حد تا ار نمایش صفحه 1
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.یدنک جدا ستمیس دبر از ار شخامو/وشنر دکمه دبر کابل و یدنک باز ار ضامن 2

دست گاهیهکت2شخامو/وشنر دکمه دبر کابل1

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 3

.یدنک جدا ار دست گاهیهکت عهمجمو به شخامو/وشنر دکمه دبر اتصال سبچارنو 4

.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به شخامو/وشنر دکمه دبر اتصال یچپ 5

.یدنک جدا دست گاهیهکت عهمجمو از ار نآ و یدنک جهتو شخامو/وشنر دکمه دبر کابل نصب یرسم به 6
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.یدشکب ونیرب دست گاهیهکت عهمجمو ویر بانهز یرز در دخو جای از نآ کابل اههمر به ار شخامو/وشنر دکمه دبر 7

شخامو/وشنر دکمه دبر2بانهز1

یچپ4سبچارنو3
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شخامو/وشنر دکمه دبر مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

 ویر یچپ راخسو با ار شخامو/وشنر دکمه دبر ویر یچپ راخسو و یدنک دارو دست گاهیهکت عهمجمو ویر بانهز یرز در ار شخامو/وشنر دکمه دبر 1
.یدنک ازتر دست گاهیهکت عهمجمو

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به شخامو/وشنر دکمه دبر اتصال یچپ 2

.یدنباسبچ ار دست گاهیهکت عهمجمو به شخامو/وشنر دکمه دبر اتصال سبچارنو 3

.یدنباسبچ دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار کابل 4

.یدنک دست گاهیهکت عهمجمو ویر یارش دارو ار شخامو/وشنر دکمه دبر کابل 5

.یدنک باز امکان حد تا ار نمایش صفحه و یدنداگربر ار تریوپمکا 6

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک ستمیس دبر ویر بر اقعو نآ ابطر دارو ار شخامو/وشنر دکمه دبر کابل 7

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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هاندگولب دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار ندگولب کابل 1

.ریدوآ ونیرب دست گاهیهکت عهمجمو ویر نصب یرسم اهنماهایر از ار کابل و یدنک جهتو ندگولب کابل نصب یرسم به 2
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.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از ندگولب کابل اههمر به ار هاندگولب 3

)2 (هاندگولب2ندگولب کابل1
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هاندگولب مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنبز جا ار نهاآ و یدنک ازتر ار هاندگولب دست، گاهیهکت عهمجمو ویر ازتر هاییلهم از تفادهسا با 1

.یدهد ربوع دست گاهیهکت عهمجمو ویر نصب یرسم اهنماهایر از ار ندگولب کابل 2

.یدنک تصلم ستمیس دبر به ار ندگولب کابل 3

پایانی اقدامات

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار اصلی بدنه رکاو 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار رینو ایودر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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وجیخر/دیروو دبر دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به وجیخر/دیروو دبر اتصال یچپ 1

.یدنداگربر ار وجیخر/دیروو دبر 2

.یدنک جدا ار وجیخر/دیروو دبر به وجیخر/دیروو دبر کابل اتصال سبچارنو 3

.یدنک جدا وجیخر/دیروو دبر از ار وجیخر/دیروو دبر کابل و یدنک باز ار ضامن 4
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.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از ار وجیخر/دیروو دبر 5

سبچارنو2یچپ1

وجیخر/دیروو دبر4وجیخر/دیروو دبر کابل3

ضامن5
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وجیخر/دیروو دبر مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک وجیخر/دیروو دبر ویر بر اقعو نآ ابطر دارو ار وجیخر/دیروو دبر کابل 1

.یدنک محکم وجیخر/دیروو دبر به سبچارنو با ار وجیخر/دیروو دبر کابل 2

.یدنداگربر ار وجیخر/دیروو دبر 3

.یدنک ازتر دست گاهیهکت عهمجمو ویر یچپ راخسو با ار وجیخر/دیروو دبر ویر یچپ راخسو 4

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به وجیخر/دیروو دبر اتصال یچپ 5

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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ایدکمه باتری دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

ونیرب از یشپ ددگرمی یهصتو. دشومی شانینباز ضفریشپ حالت به BIOS نظیمت نامهبر نظیماتت رید،وآ ونیرب ار ایدکمه باتری اگر: یاطتحا  
.یدنک یادداشت ار BIOS نظیمت نامهبر نظیماتت ای،دکمه باتری ردنوآ

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.ریدوآ ونیرب ستمیس دبر ویر باتری کتسو از امیرآ به ار ایدکمه باتری کی،یتسپلا ماهر از تفادهسا با

50



ایدکمه باتری2ستمیس دبر1

کییتسپلا ماهر3
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ایدکمه باتری مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهد ارقر ستمیس دبر ویر بر اقعو باتری محفظه در ار ایدکمه باتری و یددار نگه بالا ور ار بتثم سمت

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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یرگماگر عهمجمو دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

.دشو نکخ تا یدنک برص کافی مدت یر،گماگر به دنز دست از یشپ. دشو داغ عادی دکرکار لطو در است کنمم یرگماگر: شداره

 اندتومی ستپو داخل بیچر. یدننز دست یرگماگر ویر تارحر تقالنا هایسمتق به د،شو نکخ امکان ثرکحدا تا ندهدازپر که این ایبر: یاطتحا
.دهد کاهش ار ارتیحر یسگر مایگر تقالنا یتلبقا

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

وشر

.یدنک شل ار ستمیس دبر به یرگماگر عهمجمو اتصال قفلی هاییچپ است، شده شخصم یرگماگر عهمجمو ویر که بییتتر به 1
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.یدنک جدا ستمیس دبر از ار فن کابل 2

فن2فن کابل1

)6 (قفلی هاییچپ4یرگماگر عهمجمو3

ستمیس دبر5

.یدنک ندلب ستمیس دبر ویر از ار یرگماگر عهمجمو 3

.یدنک باز ار فن 4
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یرگماگر عهمجمو مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

.ندیبب یبسآ است کنمم ندهدازپر و ستمیس دبر د،شون ازتر یحصح شکل به یرگماگر اگر: یاطتحا

 یا ستمیس دبر یضتعو رتصو در. یدنک تفادهسا بلیق ارتیحر یسگر از هباردو یدناتومی د،شو نصب هم با هباردو ستمیس بلیق دبر و فن اگر: جهتو
.دشو حاصل یازن ردمو ماییگر ساناییر تا یدنک تفادهسا یتک در دجومو ارتیحر صفحه از فن،

 

وشر

.ندیدبب هباردو ار فن 1

.یدنک ازتر ستمیس دبر ویر یچپ هایراخسو با ار یرگماگر عهمجمو ویر هاییچپ 2

.یدنک محکم ار ستمیس دبر به یرگماگر عهمجمو اتصال قفلی هاییچپ است، شده شخصم یرگماگر عهمجمو ویر که بییتتر به 3

.یدنک تصلم ستمیس دبر به ار فن کابل 4

پایانی اقدامات

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 1

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 2

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 3

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 4
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فن دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 5

وشر

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو به فن اتصال هاییچپ 1

یرگماگر عهمجمو2)3 (هایچپ1

.یدنداگربر ار یرگماگر عهمجمو 2

.یدنک جدا ار یرگماگر عهمجمو به فن کابل اتصال سبچارنو 3
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.یدنک ندلب یرگماگر ویر از فن کابل اههمر به ار فن 4

سبچارنو2فن1

فن کابل3
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فن مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهد ارقر یرگماگر ویر ار فن 1

.یدنباسبچ ار یرگماگر عهمجمو به فن کابل اتصال سبچارنو 2

.یدنداگربر ار یرگماگر عهمجمو 3

.یدنک محکم ار ستمیس دبر به یرگماگر عهمجمو اتصال قفلی هاییچپ است، شده شخصم یرگماگر ویر که بییتتر به 4

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 1

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 5
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ستمیس دبر دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

نظیمت نامهبر در ار خدمات سبچبر باید ستم،یس دبر یضتعو از پس. است شده هیرخذ ستمیس دبر در شما تریوپمکا خدمات سبچبر: جهتو  
BIOS یدنک دارو.

 از پس. ودرمی ینب از است شده ایجاد BIOS در BIOS نظیمت نامهبر از تفادهسا با ًبلاق که اتییریغت تمام ستم،یس دبر یضتعو با: جهتو
.یدنک ایجاد هباردو ار نظر ردمو اتیریغت باید ستم،یس دبر یضتعو

یحصح شکل به ار هاکابل یزن ستمیس دبر یضتعو از پس یدناتوب تا یدنک یادداشت ار هاابطر محل ستم،یس دبر از هاکابل دنکر جدا از یشپ: جهتو  
.یدنک صلو

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

وشر

.یدنک باز امکان حد تا ار نمایش صفحه 1

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار شخامو/وشنر دکمه دبر کابل و یدنک باز ار ضامن 2
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.یدنک جدا ستمیس دبر از ار لمسی صفحه کابل و یدنک باز ار ضامن 3

شخامو/وشنر دکمه دبر کابل2ضامن1

ضامن4لمسی صفحه کابل3

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 4

.یدنک باز ار ستمیس دبر به سیمبی تکار ندهدارنگه اتصال یچپ 5

.یدنک باز ار ستمیس دبر به نمایش صفحه لولای اتصال یچپ 6
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.یدنک باز جهدر 90 یهاوز با ار نمایش صفحه لولای 7

نمایش صفحه لولای2یچپ1

یچپ4ندگولب کابل3

سیمبی تکار ندهدارنگه5

.دشو ادزآ دست گاهیهکت عهمجمو از ستمیس دبر تا یددار نگه و یدنک ندلب ار ندگولب 8

.یدنک ادزآ دست گاهیهکت عهمجمو ویر هاییارش از هاگاهدر و یدنک ندلب داخلی بهل ویر از یاطتحا با ار ستمیس دبر 9
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.یدنداگربر ار ستمیس دبر 10

ستمیس دبر2یچپ1

ندگولب4دست گاهیهکت عهمجمو3

.یدنک جدا ار ستمیس دبر به وجیخر/دیروو دبر کابل اتصال سبچارنو 11

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار وجیخر/دیروو دبر کابل و یدنک باز ار ضامن 12

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار قبر رتوپداآ گاهدر کابل 13

.یدنک جدا ار ستمیس دبر به نمایش صفحه کابل اتصال سبچارنو 14

.یدنک جدا ستمیس دبر از ار نمایش صفحه کابل و یدنک باز ار ضامن 15
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.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از ار ستمیس دبر 16

سبچارنو2ستمیس دبر1

قبر رتوپداآ گاهدر کابل4نمایش صفحه کابل3

وجیخر/دیروو دبر کابل6ضامن5

سبچارنو7
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ستمیس دبر مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

نظیمت نامهبر در ار خدمات سبچبر باید ستم،یس دبر یضتعو از پس. است شده هیرخذ ستمیس دبر در شما تریوپمکا خدمات سبچبر: جهتو  
BIOS یدنک دارو.

 از پس. ودرمی ینب از است شده ایجاد BIOS در BIOS نظیمت نامهبر از تفادهسا با ًبلاق که اتییریغت تمام ستم،یس دبر یضتعو با: جهتو
.یدنک ایجاد هباردو ار نظر ردمو اتیریغت باید ستم،یس دبر یضتعو

 

وشر

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک ستمیس دبر ویر ابطر دارو ار نمایش صفحه کابل 1

.یدنباسبچ ار ستمیس دبر به نمایش صفحه کابل اتصال سبچارنو 2

.یدنک تصلم ستمیس دبر به ار قبر رتوپداآ گاهدر کابل 3

.دشو محکم کابل تا ندیدبب ار ضامن و یدنک ستمیس دبر ویر ابطر دارو ار وجیخر/دیروو دبر کابل 4

.یدنباسبچ ار ستمیس دبر به وجیخر/دیروو دبر کابل اتصال سبچارنو 5

.یدنداگربر ار ستمیس دبر 6

.یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار ستمیس دبر و یدنک دست گاهیهکت عهمجمو هاییارش دارو ار ستمیس دبر ویر هایگاهدر 7

.یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار ستمیس دبر و یدنک ازتر دست گاهیهکت عهمجمو یچپ راخسو با ار ستمیس دبر ویر یچپ راخسو 8

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به ستمیس دبر اتصال یچپ 9

.یدنک ازتر ستمیس دبر ویر یچپ راخسو با ار نمایش صفحه لولای ویر یچپ راخسو و ندیدبب ار نمایش صفحه لولای 10

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر به نمایش صفحه لولای اتصال یچپ 11

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر به سیمبی تکار ندهدارنگه اتصال یچپ و یدنک ازتر ستمیس دبر ویر یچپ با ار سیمبی تکار ندهدارنگه ویر یچپ راخسو 12

.یدنک باز امکان حد تا ار نمایش صفحه و یدنداگربر ار تریوپمکا 13

.دشو محکم هاکابل تا ندیدبب ار هاضامن و یدنک ستمیس دبر ویر بر اقعو نهاآ هایابطر دارو ار شخامو/وشنر دکمه دبر کابل و لمسی صفحه کابل 14

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 1

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 2

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 3

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 4
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.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 6

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 8

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 9
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لمسی صفحه دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10
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وشر

.یدنک جدا ار لمسی صفحه ندهدارنگه ویر سبچارنو 1

لمسی صفحه ندهدارنگه2سبچارنو1

دست گاهیهکت عهمجمو3

.یدنک باز ار لمسی صفحه به ندهدارنگه اتصال هاییچپ 2

.یدنک جدا ار لمسی صفحه به ندهدارنگه اتصال سبچارنو 3
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.یدنک جدا نآ از ار لمسی صفحه کابل و یدنک باز ار ضامن 4

ضامن2لمسی صفحه کابل1

)3 (هایچپ4دست گاهیهکت عهمجمو3

سبچارنو6لمسی صفحه ندهدارنگه5
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.یدنک ندلب نآ ویر از ار لمسی صفحه ندهدارنگه 5

لمسی صفحه ندهدارنگه1
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.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از ار لمسی صفحه 6

دست گاهیهکت عهمجمو2لمسی صفحه1
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لمسی صفحه مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار لمسی صفحه 1

.یدنک دست گاهیهکت عهمجمو ویر هاییارش دارو ار لمسی صفحه ندهدارنگه ویر هایبانهز 2

.یدنک ازتر دست گاهیهکت عهمجمو ویر یچپ هایراخسو با ار لمسی صفحه ندهدارنگه ویر یچپ هایراخسو 3

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به لمسی صفحه ندهدارنگه اتصال هاییچپ 4

.یدنباسبچ ار لمسی صفحه ندهدارنگه ویر سبچارنو 5

.یدنک تصلم لمسی صفحه به ار لمسی صفحه کابل 6

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 1

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 2

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 3

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 4

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 5

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 6

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 9

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 10

71



قبر رتوپداآ گاهدر دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

وشر

.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به قبر رتوپداآ گاهدر اتصال یچپ 1

.ریدوآ ونیرب نصب یرسم اهنماهایر از ار کابل و یدنک جهتو قبر رتوپداآ گاهدر کابل نصب یرسم به 2
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.یدنک ندلب دست گاهیهکت عهمجمو ویر از نآ کابل اههمر به ار قبر رتوپداآ گاهدر 3

یچپ2دست گاهیهکت عهمجمو1

قبر رتوپداآ گاهدر کابل4قبر رتوپداآ گاهدر3
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قبر رتوپداآ گاهدر مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنک دست گاهیهکت عهمجمو ویر یارش دارو ار قبر رتوپداآ گاهدر 1

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به قبر رتوپداآ گاهدر اتصال یچپ 2

.یدهد ربوع دست گاهیهکت عهمجمو ویر بر اقعو نآ نصب یرسم اهنماهایر از ار قبر رتوپداآ گاهدر کابل 3

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 1

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 2

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 3

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 4

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 5

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 6

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 9

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 10

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 11
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نمایش صفحه عهمجمو دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

وشر

.یدنک باز جهدر 90 یهاوز با ار لولا و یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو به نمایش صفحه چپ سمت لولای اتصال هاییچپ 1

.ریدوآ ونیرب دست گاهیهکت عهمجمو ویر بر اقعو نآ نصب یرسم اهنماهایر از ار کابل و یدنک جهتو تننآ کابل نصب یرسم به 2
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.ریدوآ ونیرب دست گاهیهکت عهمجمو ویر بر اقعو نآ نصب یرسم اهنماهایر از ار کابل و یدنک جهتو نمایش صفحه کابل نصب یرسم به 3

)2 (هایچپ2نمایش صفحه لولای1

)2 (نصب یرسم اهنماهایر4)2 (تننآ هایکابل3

دست گاهیهکت عهمجمو6نمایش صفحه کابل5
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.یدنک باز ار دست گاهیهکت عهمجمو 4

نمایش صفحه عهمجمو2دست گاهیهکت عهمجمو1
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.یدنک ندلب نمایش صفحه عهمجمو ویر از یبار رتصو به ار دست گاهیهکت عهمجمو یاطتحا با 5

نمایش صفحه عهمجمو2دست گاهیهکت عهمجمو1
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.یدهد ارقر یزیتم و صاف سطح ویر ار نمایش صفحه عهمجمو 6

نمایش صفحه عهمجمو1
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نمایش صفحه عهمجمو مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهد ارقر دست گاهیهکت عهمجمو ویر ار نمایش صفحه عهمجمو 1

 دست گاهیهکت عهمجمو ویر یچپ هایراخسو با ار نمایش صفحه چپ سمت لولای ویر یچپ هایراخسو و ندیدبب ار نمایش صفحه چپ سمت لولای 2
.یدنک ازتر

.ندیدبب هباردو ار دست گاهیهکت عهمجمو به لولا اتصال هاییچپ 3

.یدهد ربوع دست گاهیهکت عهمجمو ویر نصب یرسم اهنماهایر از ار نمایش صفحه کابل 4

.یدهد ربوع دست گاهیهکت عهمجمو ویر بر اقعو نآ نصب یرسم اهنماهایر از ار تننآ هایکابل 5

.یدنداگربر ار تریوپمکا و ندیدبب ار نمایش صفحه 6

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 1

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 2

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 3

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 4

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 5

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 6

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 9

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 10
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نمایش صفحه قاب دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

.یدنک باز ار نمایش صفحه عهمجمو 11

وشر

.ریدوآ ونیرب امیرآ به ار نمایش صفحه قاب داخلی هایبهل د،خو تانشگنا نوک از تفادهسا با 1
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.یدنک ندلب نمایش صفحه عهمجمو ویر از ار نمایش صفحه قاب 2

نمایش صفحه نلپ2نمایش صفحه قاب1
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نمایش صفحه قاب مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنبز جا امیرآ به ار نمایش صفحه قاب و یدنک ازتر نمایش صفحه شتیپ رکاو با ار نمایش صفحه قاب

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 1

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 2

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 3

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 4

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 5

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 6

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 9

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 10

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 11
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نمایش صفحه نلپ دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

.یدنک باز ار نمایش صفحه عهمجمو 11

.یدنک باز ار نمایش صفحه قاب 12

وشر

.یدنک باز ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه نلپ اتصال هاییچپ 1
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.یدنداگربر ار نمایش صفحه نلپ 2

نمایش صفحه نلپ2)4 (هایچپ1

نمایش صفحه شتیپ رکاو3

.یدنک جدا ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه کابل اتصال سبچارنو 3

.یدنک جدا نمایش صفحه شتیپ رکاو از ار نمایش صفحه کابل و یدنک باز ار ضامن 4
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.یدنک ندلب نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر از ار نمایش صفحه نلپ 5

نمایش صفحه کابل2نمایش صفحه نلپ1

سبچارنو4ضامن3

نمایش صفحه شتیپ رکاو5
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نمایش صفحه نلپ مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.دشو محکم تا ندیدبب ار کابل ضامن و یدنک نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر ابطر دارو ار نمایش صفحه کابل 1

.یدنباسبچ ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه کابل اتصال سبچارنو 2

.یدهد ارقر نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر ار نآ و یدنداگربر ار نمایش صفحه نلپ 3

.یدنک ازتر نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر یچپ هایراخسو با ار نمایش صفحه نلپ ویر یچپ هایراخسو 4

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه نلپ اتصال هاییچپ 5

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه قاب 1

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 2

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 3

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 4

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 5

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 6

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 7

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 9

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 10

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 11

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 12
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ینبردو دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 6 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

.یدنک باز ار نمایش صفحه عهمجمو 11

.یدنک باز ار نمایش صفحه قاب 12

وشر

.ریدوآ ونیرب نمایش صفحه شتیپ رکاو از امیرآ به ار ینبردو کی،یتسپلا ماهر از تفادهسا با 1
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.یدنک جدا نآ از ار ینبردو کابل 2

ینبردو2نمایش صفحه شتیپ رکاو1

ینبردو کابل4کییتسپلا ماهر3

89



ینبردو مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنک صلو ینبردو به ار ینبردو کابل 1

.یدنبز جا ار ینبردو و یدنک ازتر نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر ازتر هاییلهم با ار ینبردو 2

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه قاب 1

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 2

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 3

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 4

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 5

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 6

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 7

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 8

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 2 حلهمر در رمذکو وشر 9

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 10

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 11

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 12

90



نمایش صفحه لولاهای دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 5 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 5

.یدنک باز ار حافظه لمدو 6

.یدنک باز ار سیمبی تکار 7

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 8

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 9

.یدنک باز ار ستمیس دبر 10

.یدنک باز ار نمایش صفحه قاب 11

.یدنک باز ار نمایش صفحه نلپ 12

وشر

.یدنک باز ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه لولاهای اتصال هاییچپ 1

91



.یدنک ندلب نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر از ار نمایش صفحه لولاهای و یدنک ادزآ هاضامن از ار لولاها 2

)2 (هاضامن2)6 (هایچپ1

نمایش صفحه شتیپ رکاو4)2 (نمایش صفحه لولاهای3
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نمایش صفحه لولاهای مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدنبز جا نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر هایضامن یرز در ار لولاها 1

.یدنک ازتر نمایش صفحه شتیپ رکاو ویر یچپ هایراخسو با ار نمایش صفحه لولاهای ویر یچپ هایراخسو 2

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه شتیپ رکاو به نمایش صفحه لولاهای اتصال هاییچپ 3

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه نلپ 1

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه قاب 2

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 3

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 4

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 5

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 6

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 7

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 8

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 9

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 10

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 11

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 12

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 13
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دست گاهیهکت دنکر باز
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

هایازنیشپ

.دشومی طبومر لمسییرغ نمایش صفحه ایدار هایتاپلپ به فقط رالعملتوسد این: جهتو

.یدنک باز ار باتری 1

.یدنک بالند» رینو ایودر دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 2

.یدنک باز ار یدکلصفحه 3

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو دنکر باز «بخش در ار 6 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 4

.یدنک باز ار شخامو/وشنر دکمه دبر 5

.یدنک باز ار هاندگولب 6

.یدنک بالند» سکیددهار دنکر باز «بخش در ار 3 تا 1 حلهمر در رمذکو وشر 7

.یدنک باز ار حافظه لمدو 8

.یدنک باز ار سیمبی تکار 9

.یدنک باز ار وجیخر/دیروو دبر 10

.یدنک باز ار یرگماگر عهمجمو 11

.یدنک باز ار ستمیس دبر 12

.یدنک باز ار قبر رتوپداآ گاهدر 13

.یدنک باز ار لمسی صفحه 14

.یدنک باز ار نمایش صفحه عهمجمو 15

وشر

.ماندمی دست گاهیهکت فقط ها،یازنیشپ انجام از پس
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دست گاهیهکت1
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دست گاهیهکت مجدد نصب
 انجام از یشپ« بخش در رمذکو احلمر و مطالعه ار تریوپمکا اههمر ایمنی اطلاعات تر،یوپمکا داخلی هایسمتق ویر بر کار انجام از یشپ: شداره
 پس« بخش در رمذکو رالعملتوسد تر،یوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از پس. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار
شانین به» ینناقو با باقطنا «اصلی صفحه به ایمنی، لاصو سایر از اطلاع جهت. یدنک بالند ار »تریوپمکا داخل هایسمتق ویر بر کار انجام از  

www.dell.com/regulatory_compliance یدنک عجور .

 

وشر

.یدهد ارقر یزیتم و صاف سطح ویر ار دست گاهیهکت

پایانی اقدامات

.ندیدبب هباردو ار نمایش صفحه عهمجمو 1

.ندیدبب هباردو ار لمسی صفحه 2

.ندیدبب هباردو ار قبر رتوپداآ گاهدر 3

.ندیدبب هباردو ار ستمیس دبر 4

.ندیدبب هباردو ار یرگماگر عهمجمو 5

.ندیدبب هباردو ار وجیخر/دیروو دبر 6

.ندیدبب هباردو ار سیمبی تکار 7

.ندیدبب هباردو ار حافظه لمدو 8

.یدنک بالند» سکیددهار مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 3 حلهمر در رمذکو وشر 9

.ندیدبب هباردو ار هاندگولب 10

.ندیدبب هباردو ار شخامو/وشنر دکمه دبر 11

.یدنک بالند» اصلی بدنه رکاو مجدد نصب «بخش در ار 7 تا 2 حلهمر در رمذکو وشر 12

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار یدکلصفحه 13

.یدنک بالند» رینو ایودر مجدد نصب «بخش در ار 5 تا 4 حلهمر در رمذکو وشر 14

.یدهد ارقر دخو جای در هباردو ار باتری 15
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BIOS دنکر فلش

 دنکر فلش ایبر. یدنک) وزربه یا (فلش ار BIOS دشو ملاز است کنمم ید،نک یضتعو ار ستمیس دبر یا باشد دجومو BIOS ایبر رسانیوزربه اگر
BIOS:

.یدنک وشنر ار تریوپمکا 1

.ویدبر www.dell.com/support شانین به 2

 نهیگز ویر و یدنک دارو ار دخو تریوپمکا خدمات سبچبر ید،نک یککل )لمحصو بانییتشپ (Product Support نهیگز ویر 3
Submit) یدنک یککل )سالار.

.یدنک جوتسج دستی رتصو به ار دخو تریوپمکا مدل یا یدنک تفادهسا دکارخو یصخشت نهیگز از ید،ندار ار خدمات سبچبر اگر: جهتو

.یدنک یککل )دهادانلو و رهاایودر (Drivers & downloads نهیگز ویر 4

.یدنک تخابنا ار دخو تریوپمکا ویر بر شده نصب عامل ستمیس 5

.یدنک باز ار BIOS نهیگز و یدنک کتحر ینیپا به صفحه در 6

.دشو ددانلو تریوپمکا BIOS سخهن ینخرآ تا یدنک یککل )فایل ددانلو (Download File نهیگز ویر 7

.است شده هیرخذ نآ در BIOS رسانیوزربه فایل که ویدبر ایشهپو به د،دانلو یلکمت از پس و یدنک هیرخذ ار فایل 8

.یدنک بالند ار نمایش صفحه ویر رالعملتوسد و یدنک یککل BIOS رسانیوزربه فایل ویر بار دو 9
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Dell با تماس و اهنماییر یافتدر

اهنمادرخو نابعم

:یدنک تفادهسا اهنمادرخو نابعم این از یدناتومی ،Dell خدمات و محصولات هباردر اهنماییر و اطلاعات سبک ایبر

Dellwww.dell.com خدمات و محصولات به طبومر اطلاعات

Windows 8.1 و Windows 10بانییتشپ و اهنماییر نامهبر Dell

Windows 10یهلاو ناییشآ نامهبر

Windows 8.1نکات + اهنماییر نامهبر

 و Windows 8، Windows 8.1 در اهنمار به ترسیسد
Windows 10

 Help and تبارع ،Windows جویتسج بخش در
Support) دکمه و یدنک تایپ ار) بانییتشپ و اهنماییر Enter ار 

.یدهد شارف

Help and Support→ ) وعشر (Start نویم ویرWindows 7 در اهنمار به ترسیسد
.یدنک یککل )بانییتشپ و اهنماییر(

 www.dell.com/support/windowsعامل ستمیس نلاینآ اهنمایر

www.dell.com/support/linux 

نظیم،ت رالعملتوسد بر،کار اهنمایر هایتابچهک یابی،یبع به طبومر اطلاعات  
 هایرسانیوزربه رها،ایودر فنی، اهنماییر هایبلاگو ل،محصو شخصاتم
هیرغ و اریافزمنر

www.dell.com/support 

 از یریگبانیتشپ تر،یوپمکا از تفادهسا و نظیمت هنحو عامل، ستمیس با
.یدشو ناشآ دارمو دیگر و یابییبع ها،داده

 در) من Dell و من (Me and My Dell بخش به
/www.dell.com/support سایتبو

manuals یدنک عجور. 
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Dell با تماس

 .یدنک عجور www.dell.com/contactdell شانین به یان،ترشم خدمات یا فنی بانییتشپ وش،فر صخصو در Dell با تماس ایبر

رشوک در خدمات از بعضی است کنمم و ددار تگیسب نظر ردمو رشوک و خدمات یا لمحصو نآ عنو به خدمات و محصولات دنبو دجومو: جهتو  
.باشدن دجومو شما

 محصولات کاتالوگ یا سابحرتصو ندی،بتهسب یدسر یا دخو یدخر رتوکفا به تماس اطلاعات شاهدهم ایبر ید،تسین تصلم نتترنیا به اگر: جهتو
Dell یدنک عجور.
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