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تریوپمکا نظیمت
.یدهد شارف ار شخامو/وشنر دکمه و یدنک صلو ار قبر رتوپداآ 1
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.یدهد پایان ار عامل ستمیس نظیمت یاتلعم 2

:Windows در

a(یدشو صلو دخو کهبش به.

b(دنز دخو اکترشا دارو Microsoft یدنک ایجاد محلی اکترشا یک یا یدشو.

:Ubuntu در

.یدنک بالند ار شگرینما ویر رالعملتوسد نظیم،ت یاتلعم پایان ایبر
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.یدنک یداپ ار Dell هاینامهبر 3

یدنک بتث ار دخو تریوپمکا

Dell بانییتشپ و اهنماییر

SupportAssist  —یدنک رسانیوزربه و رسیبر ار دخو تریوپمکا

 

7



تلفمخ نماهای

جلو

سکیددهار یتلفعا اغچر/باتری و قبر یتعضو اغچر1

.دهدمی شانن ار سکیددهار یتلفعا یا باتری ژشار یتعضو

.یدهد شارف ار Fn+H یدکل سک،یددهار یتلفعا و باتری و قبر یتعضو ینب اغچر این حالت یریغت ایبر: جهتو

سکیددهار یتلفعا اغچر

.دشومی وشنر اغچر این ن،آ ویر بر اطلاعات تنشنو یا سکیددهار ویر از اطلاعات اندنخو نگامه

ویرن و باتری یتعضو اغچر

.دهدمی شانن ار باتری ژشار و قبر یتعضو

.است %5 از یشب باتری ژشار و شده تصلم قبر رتوپداآ—  ثابت یدفس

.است %5 از ترکم باتری ژشار و ندکمی تفادهسا باتری انتو از تریوپمکا—  باییهرک

شخامو

.است شده ژشار ًکاملا باتری و شده تصلم قبر رتوپداآ–

.است %5 از ترشیب باتری ژشار و ندکمی تفادهسا باتری انتو از تریوپمکا–

.ددار ارقر ارقر) off (شخامو یا) hibernation (تانیسمز ابخو ،)sleep (ابخو حالت در تریوپمکا–

چپ

قبر رتوپداآ گاهدر1

.یدنک تصلم ار قبر رتوپداآ ن،آ باتری دنکر ژشار و تریوپمکا قبر ینمتأ ایبر
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کهبش گاهدر2

.یدنک صلو جانیا به پهن باند دممو یا وترر از ار) Ethernet) RJ45 کابل نت،ترنیا یا کهبش به ترسیسد ایبر

HDMI گاهدر3

.دهدمی ائهار ار یرتصو و تصو وجیخر. یدنک صلو ار HDMI دیروو به هزمج هایتگاهسد سایر یا یونیزتلو

)USB 3.0) 2 هایگاهدر4

.سدرمی یهنثا در یتبیگاگ 5 به یقطر این از داده تقالنا عتسر. یدنک صلو جانیا به ار هاچاپگر و حافظه هایتگاهسد ندنما بینجا اتیزهتج

هدست گاهدر5

.یدنک صلو ار) وفونکریم و هدفون یبکتر (هدست یا هدفون

استر

SD تکار یارش1

.سدینومی نآ ویر بر یا اندخومی SD تکار ویر از ار اطلاعات

USB 2.0 گاهدر2

.سدرمی یهنثا در یتبمگا 480 به یقطر این از داده تقالنا عتسر. یدنک صلو جانیا به ار هاچاپگر و حافظه هایتگاهسد ندنما بینجا اتیزهتج

رینو ایودر3

.سدینومی نآ ویر بر یا اندخومی DVD و CD ویر از ار اطلاعات

قتسر ضد کابل یارش4

.یدنک تصلم نآ به قتسر ضد کابل تر،یوپمکا مجازیرغ جابجایی از یریگجلو ایبر
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اصلی بدنه

یککل چپ محل1

.یدهد شارف ار جانیا یک،کل چپ ایبر

لمسی صفحه2

 دو با یک،کل استر ایبر و یدنبز بهضر یک،کل چپ ایبر. یدهد کتحر لمسی صفحه ویر ار دخو شتگنا س،ماو نمایمکان جابجایی ایبر
.یدنبز بهضر شتگنا

یککل استر محل3

.یدهد شارف یک،کل استر ایبر

شخامو/وشنر دکمه4

 تا یدهد شارف ار دکمه این است، تهفگر ارقر) hibernate (تانیسمز ابخو یا) sleep (ابخو حالت در یا شده شخامو تریوپمکا اگر
.دشو وشنر

.دیرگ ارقر ابخو حالت در تا یدهد شارف ار دکمه است، وشنر تریوپمکا اگر

.یددار نگه یهنثا 4 و یدهد شارف ار دکمه باری،جا رتصو به تریوپمکا دنکر شخامو ایبر

یریغت دخو یقهلس بقط ار شخامو/وشنر دکمه کار زطر یدناتومی ،)ویرن هاینهیگز (Power Options به عجور با: جهتو  
 سایتبو در )Dell و من( Me and My Dell بخش به تر،شیب اطلاعات سبک جهت. یدهد

www.dell.com/support/manuals یدنک عجور.
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شگرینما

چپ سمت وفونکریم1

.ندکمی ینمتأ صوتی تماس و صدا بطض ایبر ار تالییجد صدای دیروو

)یاریتخا (مزقر نمادو ندهتسفر2

.ندکمی اهمفر مزقر نمادو ینبردو ایبر ار کاتحر یریگدر و عمق یصخشت امکان که ندکمی تصاعدم مزقر نمادو رنو دخو از

)یاریتخا (مزقر نمادو ینبردو3

 به اتصال نگامه نآ یتنما ایشافز باعث ینبردو عمق یصخشت گییژو. ندکمی اهمفر شما ایبر ار یلمف بطض و کسع تنفگر یری،تصو چت امکان
Windows Hello دشومی.

ینبردو یتعضو اغچر4

.دشومی وشنر ینبردو از تفادهسا نگامه

استر سمت وفونکریم5

.ندکمی ینمتأ صوتی تماس و صدا بطض ایبر ار تالییجد صدای دیروو

تگویسسر سبچبر6

 ضمانت اطلاعات به ترسیسد و شما تریوپمکا اریافزسخت قطعات ناساییش امکان که است دفر به نحصرم عددی باییفلا ناسهش یک تگویسسر
.ندکمی اهمفر Dell ویسسر هایینسنکت ایبر ار
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شخصاتم

زنو و ابعاد

)نچیا 0.92 (ترمیلیم 23.30تفاعار

)نچیا 15.35 (ترمیلیم 390ضعر

)نچیا 10.20 (ترمیلیم 259عمق

)ندپو 5.20 (مگریلوک 2.36زنو

عنوت و شسفار ردمو ندیبکریپ به شما تاپلپ زنو: جهتو  
.ددار تگیسب ساخت

ستمیس اطلاعات

Inspiron 15-5567تریوپمکا مدل

ندهدازپر
7 سلن Intel Core i3/i5/i7 ندهدازپر•

6 سلن Intel Core i3 ندهدازپر•

Intel Pentium ندهدازپر•

Intel Celeron ندهدازپر•

ندهدازپر در شده یهبعتستیپچ

حافظه

SODIMM یارش دوهایارش

کاناله دو DDR4عنو

تزمگاهر 2133 تاعتسر

 16 و یگابایتگ 12 یگابایت،گ 8 یگابایت،گ 6 یگابایت،گ 4بانییتشپ قابل هایندیبکریپ
یگابایتگ
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باطاتتار

Ethernetلرترنک Ethernet داخل که یهنثا در یتبمگا 10/100 عتسر با 
است شده یهبعت ستمیس دبر

سیمبی
•WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2

•WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0

صدا

 Waves MaxxAudio با Realtek ALC3246لرترنک
Pro

عدد دوهاندگولب

ندگولب وجیخر
اتو 2 – سطتوم•
اتو 2.5 – جاو•

تالیییجد ایهرآ با هایوفونکریموفونکریم

سانهر لترنک برنیام یدهایکلصدا انیزم هایلترنک

سازیهیرخذ

.دشومی سالار جامد حالت ایودر یا سکیددهار اههمر به تریوپمکا این ش،سفار ردمو ندیبکریپ به تهسب: جهتو

ابطر
•SATA 6 سکیددهار ایبر یهنثا در یتبیگاگ
•SATA 6 جامد حالت ایودر ایبر یهنثا در یتبیگاگ
•SATA 1.5 رینو ایودر ایبر یهنثا در یتبیگاگ

نچییا 2.5 ایودر یکسکیددهار

نچییا 2.5 ایودر یکجامد حالت ایودر

تریار یا تریمیلیم DVD+/-RW 9.5 ایودر یکرینو ایودر فضای  
Blu-rayسکید
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انخوتکار

SD تکار یارش یکعنو

بانییتشپ قابل هایتکار
SD تکار•

)SDHC (بالا یتفظر با SD تکار•

)SDHC (تهفیا تقاار یتفظر با SD تکار•

یدکلصفحه

عنو
دتاندارسا یدکلصفحه•
)یاریتخا (نهیمزپس رنو با یدکلصفحه•

یدناتومی یدهاکل این از تفادهسا با. ددار نماد دو یدکلصفحه یدهایکل برخیبرنیام یدهایکل  
 ایبر. یدهد انجام ار عیفر دهایکرعمل یا یدنک تایپ ار ینجایگز هایترکاکار
 .یدهد شارف ار نظر ردمو یدکل و Shift یدکل ین،جایگز ترکاکار تایپ
.یدهد شارف ار اهدلخو یدکل و Fn یدکل عی،فر دهایکرعمل انجام ایبر

Fn یدکل بر،نیام یدهایکل اصلی کار زطر ینیعت ایبر: جهتو
+Esc دکرعمل یدکل کار زطر یا یدهد شارف ار  

)Function Key Behavior( در ار 
System Setup )یدهد یریغت) ستمیس نظیماتت.

یدکلصفحه هایبرنیام

ینبردو

یرتصو حضوو
سلکیپمگا 0.92: کسع•
 در فریم 30 حالت در) x 720) HD 1280: یلمف•

یهنثا

جهدر 74یبار دید یهاوز

لمسی صفحه

یرتصو حضوو
نچیا در نقطه 1228: افقی•
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نچیا در نقطه 928: دیعمو•

ابعاد
)نچیا 3.15 (ترمیلیم 80: تفاعار•

)نچیا 4.13 (ترمیلیم 105: ضعر•

قبر رتوپداآ

عنو
اتو 45•
اتو 65•

تقیمسم لتو 240 تا تقیمسم لتو 100دیروو تاژلو

تزهر 60 تا تزهر 50دیروو کانسفر

پرمآ 1.70/پرمآ 1.60/پرمآ 1.30)ثرکحدا (دیروو یانجر

پرمآ 3.34/پرمآ 2.31)تهسیوپ (وجیخر یانجر

تقیمسم لتو 19.50اسمی وجیخر تاژلو

)F°104 تا C) 32°F°40 تا C°0دکرکار ینح: دمایی دهمحدو

)F°158 تا C) –40°F°70 تا C°40–هداریگن مانز: دمایی دهمحدو

باتری

ندشمهو میوتیل یون با WHr 42 سلولی 3عنو

:ابعاد

)نچیا 3.82 (ترمیلیم 97.15ضعر

)نچیا 7.25 (ترمیلیم 184.15عمق

)نچیا 0.23 (ترمیلیم 5.9تفاعار

)ندپو 0.44 (مگریلوک 0.2)ثرکحدا (زنو

تقیمسم لتو 11.40تاژلو

ژدشار/ژشار یکلس 300)بییتقر (عمر

)F°95 تا C) 32°F°35 تا C°0دکرکار ینح: دمایی دهمحدو

)F°149 تا C) –40°F°65 تا C°40–هداریگن مانز: دمایی دهمحدو

CR-2032ایدکمه باتری
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 تا فمصرپر ایطشر برخی در است کنمم و ددار تگیسب دکرکار ایطشر بهدکرکار مانز
.یابد کاهش یریگمشچ حد

شگرینما

لمسی یرغ/لمسی FHD نچیا 15.6لمسی یرغ HD نچیا 15.6

x 7681920 x 1080 1366)ثرکحدا (یرتصو حضوو

ترمیلیم 0.179ترمیلیم 0.252هاسلکیپ ینب فاصله

تزهر 48/60ریوآباز خنر

جهدر 135 تا) تهسب (جهدر 0دکرکار یهاوز

برنیام یدهایکل از تفادهسا با لترنک قابل ناییشورهالترنک

:ابعاد

)نچیا 10.19 (ترمیلیم 258.83)قاب شامل (تفاعار

)نچیا 15.31 (ترمیلیم 388.87)قاب شامل (ضعر

)نچیا 15.55 (ترمیلیم 394.87)قاب شامل (قطر

رهاتوکنکا و هاگاهدر

:خارجی

RJ45 گاهدر یککهبش

USB
USB 3.0 گاهدر دو•

USB 2.0 گاهدر یک•

یرتصو/صدا
HDMI گاهدر یک•

)وفونکریم و گوشی بییکتر (هدست گاهدر یک•

:داخلی

Bluetooth و WiFi بییکتر تکار ایبر M.2 یارش یکM.2 یارش
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یرتصو

جداگانهداخلی

لرترنک
•Intel HD Graphics 610 

 Intel ندهدازپر به هزمج هایتریوپمکا ایبر
Pentium/Celeron

•Intel HD Graphics 620 
 Intel ندهدازپر به هزمج هایتریوپمکا ایبر

Core i3/i5/i7

•AMD Radeon R7 M440

•AMD Radeon R7 M445

ستمیس ترکشم حافظهحافظه
DDR3 یگابایتگ 2 تا•

GDDR5 یگابایتگ 4 تا•

تریوپمکا یطمح

ISA-S71.04-1985 یفتعر بقط G1 :ازیهو دگیلوآ سطح

هداریگن مانزدکرکار ینح

 تا 40°F– (C°65 تا 40°C–)F°95 تا C) 32°F°35 تا C°0دمایی دهمحدو
149°F(

)یدهلچگایرغ( %95 تا %0)یدهلچگایرغ( %90 تا %10)ثرکحدا (بیسن بتطور

GRMS1.30 GRMS 0.66*)ثرکحدا (زشلر

‡G†160 G 110)ثرکحدا (شوک

50– (ترم 3048 تا ترم 15.20–)ثرکحدا (یادر سطح از تفاعار
)پا 10,000 تا پا

– (ترم 10,668 تا ترم 15.20–
)پا 35,000 تا پا 50

.ندکمی سازییهبش ار برکار یطمح که تصادفی زشلر یفط یک از تفادهسا با شده یریگهانداز* 

.سکیددهار از تفادهسا نگامه اییهنثایلیم 2 نوسییسنیم پالس یک با شده یریگهانداز† 

.پارک حالت در سکیددهار تنفگر ارقر نگامه اییهنثایلیم 2 نوسییسنیم پالس یک با شده یریگهانداز‡ 
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یدکلصفحه هایبرنیام

حشریدهایکل

صدا قطع

صدا کاهش

صدا ایشافز

بلیق فصل/نگهآ پخش

کثم/پخش

بعدی فصل/نگهآ پخش

خارجی شگرینما به حالت یریغت

جوتسج

)یاریتخا (یدکلصفحه نهیمز رنو یریغت

ناییشور کاهش

ناییشور ایشافز

سیمبی کهبش دنکر شخامو/وشنر

)پیمایش قفل( Scroll Lock دنکر شخامو/وشنر

Fn یدکل قفل دنکر شخامو/وشنر

Pause/Break )قطع/کثم(

ابخو
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شرحکلیدهای

ستمیس استخودر

هانامهبر نویم دنکر باز

سکید دهار یتلفعا اغچر/قبر و باتری یتعضو اغچر ینب حالت یریغت
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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 

.یدهد شارف ار

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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