
Dell Latitude 3540
المالك يللد

P28F: الرقابي النموذج
P28F004: الرقابي النوع



اتتحذيرلاو بيهاتنتلاو الملاحظات
 :ملاحظة

.لديك تريوبكملا من تفادةسا قصىأ يققتح على ساعدكت التي هامةلا ماتالمعلو لىا" ملاحظة "كلمة يرشت

 :يهبنت
.شكلةلما نبتج يةفيكب تعلمك كما يانات،بلل فقدان وأ ةجهزبالأ تلف ثحدو احتمال لىا ماا" يهبنت "كلمة يرشت

 :تحذير
.فاةالو وأ سديةج صابةلإ ضتعرلا وأ تلكاتملماب تلف ثحدو احتمال لىا" تحذير "كلمة يرشت

© 2013 Dell Inc.

™و ،Latitude ON ™و ،Latitude ™و ،Precision ON™,ExpressCharge ™و ،Dell Precision و ،DELL شعار ™و ،Dell: نصلا هذا في تخدمةسلما يةجارتلا العلامات
OptiPlex، و™ Vostro، و™ Wi-Fi Catcher™ كةشرب خاصة يةتجار علامات هي Dell Inc. Intel، و® Pentium، و® Xeon، و® Core، و™ Atom، و™ Centrino، و®

Celeron® ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج تاملاع هي Intel Corporation ىرخأ نادلبو ةدحتلما تايلإولا في. AMD® و ةلجسم ةيراتج ةملاع هي AMD Opteron، و™ AMD Phenom، و™
AMD Sempron، و™ AMD Athlon، و™ ATI Radeon، و™ ATI FirePro™ ةكشرب ةصاخ ةيراتج تاملاع هي Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft، و®
Windows، و® MS-DOS، و® Windows Vista، ـب صاخلا ليغشتلا ءدب رز ®و Windows Vista، و Office Outlook® ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج تاملاع وأ ةيراتج تاملاع اما هي 

Microsoft Corporation ىرخأ نادلب وأ/و ةدحتلما تايلإولا في. Blu-ray Disc™ ةكشرل ةكولمم ةيراتج ةملاع هي Blu-ray Disc Association (BDA) تلاغشلماو صارقلأا لىع اهمادختساب صخرمو. 
 ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج ةملاع يع ®Wi-Fi .صيخرت ىضتقمب متي .Dell Inc ةطساوب ةملاعلا هذهل مادختسا يأو .Bluetooth® SIG, Inc ةكرش ةطساوب ةكولممو ةلجسم ةيراتج ةملاع هي ®Bluetooth ةمكل ةملاع

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013  –09

Rev. A00



ياتتولمحا لجدو

5...............................................................................................................................................تريوبكملا جهاز في العمل 1
5...................................................................................................................................................................تريوبكملا داخل العمل بلق
6......................................................................................................................................................................تريوبكملا يلغشت يقافا

6...............................................................................................................................................................تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

9.................................................................................................................................................يبهاكرتو ناتالمكو الةزا 2
9.......................................................................................................................................................................نظاملا على عامة ةنظر
10................................................................................................................................................................تخداهماساب الموصى اتدوالأ
SD..................................................................................................................................................................10 بطاقة الةزا
SD...............................................................................................................................................................11 بطاقة يبكرت
11............................................................................................................................................................................يةبطارلا اجخرا
11...........................................................................................................................................................................يةبطارلا يبكرت
11.........................................................................................................................................................................لالدخو حةلو الةزا
12......................................................................................................................................................................لالدخو حةلو يبكرت
12.........................................................................................................................................................................ةالذاكر حدةو الةزا
12.......................................................................................................................................................................ةالذاكر حدةو يبكرت
13..................................................................................................................................................................تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
14................................................................................................................................................................تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت
14.................................................................................................................................................................يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
15..............................................................................................................................................................يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت
15.........................................................................................................................................................................يحتافلما حةلو الةزا
16.......................................................................................................................................................................يحتافلما حةلو يبكرت
17.....................................................................................................................................(WLAN) يةكلسلالا يةللمحا الاتصال بكةش بطاقة الةزا
17...................................................................................................................................(WLAN) نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة يبكرت
17......................................................................................................................................................................يدلا احةر ندسم الةزا
19....................................................................................................................................................................يدلا احةر ندسم يبكرت
20.......................................................................................................................................................(I/O) اجخرالا/دخالالا حةلو الةزا
20.....................................................................................................................................................(I/O) اجخرالا/دخالالا حةلو يبكرت
20..........................................................................................................................................................................نظاملا حةلو الةزا
22........................................................................................................................................................................نظاملا حةلو يبكرت
22..............................................................................................................................................................ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا الةزبا قم
23..............................................................................................................................................................ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا يبكرت
23......................................................................................................................................................................يارالحر تتشلما الةزا
24....................................................................................................................................................................يارالحر تتشلما يبكرت
24........................................................................................................................................................................نظاملا حةومر الةزا
25......................................................................................................................................................................نظاملا حةومر يبكرت
25.........................................................................................................................................................................تالصو بركم الةزا
26....................................................................................................................................................................تالصو اتبركم يبكرت



27...............................................................................................................................................................)اللمس (شاشةلا عةمجمو الةزا
28.............................................................................................................................................................)اللمس (شاشةلا عةمجمو يبكرت
28.......................................................................................................................................................................شاشةلا عةمجمو الةزا
29.....................................................................................................................................................................شاشةلا عةمجمو يبكرت
30.........................................................................................................................................................................يارتلا صلمو الةزا
31.......................................................................................................................................................................يارتلا صلمو يبكرت
31.........................................................................................................................................................................شاشةلا طارا الةزا
32......................................................................................................................................................................شاشةلا طارا يبكرت
32.....................................................................................................................................................................شاشةلا مفصلات الةزا
33...................................................................................................................................................................شاشةلا مفصلات يبكرت
33.........................................................................................................................................................................شاشةلا حةلو الةزا
35......................................................................................................................................................................شاشةلا حةلو يبكرت
35........................................................................................................................................................................ايرمكالا حدةو الةزا
36......................................................................................................................................................................ايرمكالا حدةو يبكرت

37.......................................................................................................................................................نظاملا عدادا 3
37............................................................................................................................................................................يدهتملا سللست
37...........................................................................................................................................................................تقالنالا يحتافم
38......................................................................................................................................................................نظاملا عدادا اتيارخ

BIOS ........................................................................................................................................................................40 تحديث
40..................................................................................................................................................................بطضلاو نظاملا رومر كلمة
41......................................................................................................................................بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة ينيعت

41.....................................................................................................................بطضلا رومر كلمة وأ/و حالي نظام رومر كلمة يريغت وأ حذف

43......................................................................................................................................صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا 4
43......................................................................................................................................(ePSA) يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت
43........................................................................................................................................................................هازلجا حالة يحباصم
44......................................................................................................................................................................يةبطارلا حالة يحباصم
44.....................................................................................................................................................................يةتوصلا ةشارالا ادكوأ
LED..................................................................................................................................................................44 مؤرش خطأ زمور

47..........................................................................................................................................................اصفاتالمو 5

Dell.............................................................................................................................................53 كةشرب الاتصال 6



1
تريوبكملا جهاز في العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق

دجوو ضترفي ندتسلما هذا في تضمنم اءجرا كل نفا ذلك، يرغ لىا ةشارالا يمت لم ما. يةصخشلا سلامةلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلفل ضتعرلا من تريوبكملا حماية على ساعدةملل يةلاتلا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلاتلا فوالظر

.تريوبكملا جهاز في العمل سمق في اتاخلطو يذفنتب قمت قد نكأ•

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

.عكسي يبترتب الةزالا اءاتجرا باعتا خلال من تهيبثت -نفصةلم ةربصو ائهرش حالة في -- وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

 :تحذير
 اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ اخلاصة يةسيئرلا الصفح اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ اخلاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملاب فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق

www.dell.com/regulatory_compliance 

 :يهبنت
 خدمة خلال من جيهكتو يمت كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالا ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكاب فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالا من العديد

.تجنلما مع فقةالمر مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالا على يانةصلا

 :يهبنت
.يردو شكلب تريوبكملا هازلج اخللفي ءالجز على دجومو صلمو ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس وأ يضرتألاب اخلاصة المعصم عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتاتسورتكلا نةشح يغتفر نبجتل

 :يهبنت
 افه،حو من معالج ثلم ناتالمكو حدأ سكمأ. بها اخلاص المعدني يتبثتلا حامل من وأ ها،فاوح حدىا من بطاقةلا سكمأ. بطاقةلا على دةجوالمو تلامسلا نقاط وأ ناتالمكو تلمس لإ. نايةعب بطاقاتلاو ناتالمكو مع تعامل
.به اخلاصة نونسلا من يسلو

 :يهبنت
 من عنولا هذا فصل لتحاو نتك ذافا قفل، ةوبعر دةومز صلاتمو دجوبو يزتمت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، اخلاصة سحبلا ةوعر من وأ به، اخلاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع
 محاذاةو يهجوت تم قد نهأ كدتأ بل،كلا يلصوت بلق ا،ًيضأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتت لكي يهماساوت على حافظ ها،ضعب عن صلاتالمو سحبب متقو ينمابو. بلكلا فصل بلق القفل اتوعر على فاضغط بلات،كلا
.يحةصح يقةبطر ينلبكلا

 :ملاحظة
.ندتسلما هذا في نّيبم هو عما ًتلفةمخ المحددة ناتالمكو بعضو بك اخلاص تريوبكملا انلوأ هرظت قد

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلاتلا اتاخلطو اءجربا قم تر،يوبكملا تلافا نبجتل

.شللخدو ضتعرلا من تريوبكملا غطاء قايةلو يفظنو سطحم العمل سطح نأ كدتأ.1

).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.2

.يلهصوت لغاءبا فقم ية،يارتخا يةبطار يحةرش وأ سائطو قاعدة ثلم) تصلم (ساءرا هازبج تريوبكملا يلصوت حالة في.3

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

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.4

.هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصةللما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا بفصل قم.5

.توسم سطح على جههو على تريوبكملا قلبأو شاشةلا غلقأ.6
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 :ملاحظة
.تريوبكملل يانةص عمالأ اءجرا بلق يةسيئرلا يةبطارلا الةزا يجب نظام،لا حةلو تلف تفاديل

.يةسيئرلا يةبطارلا الةزبا قم.7

.يالعلو الجانب لىا تريوبكملا اقلب.8

.شاشةلا تحفا.9

.نظاملا حةلو يضرتأل يلغشتلا رز على اضغط.10

 :يهبنت
.تريوبكملا غطاء الةزا بلق هربيكلا يارتلا خذمأ عن تريوبكملا بفصل اًمدو يكلع ية،برهكلا الصدمات من للحماية

 :يهبنت
شكلب مطلي يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا من اخللفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكاسلا اءهركلا يغتفرل يردو

.بةسانلما تحاتفلا من Smart Cards وأ ExpressCards بطاقات يةأ الةزبا قم.11

تريوبكملا يلغشت يقافا

 :يهبنت
.تريوبكملا يلغشت قفتو نأ بلق حةتوفلما امجبرلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي

:يلغشتلا نظام يلغشت يقافا.1

:Windows 8 في–

:للمس ممكن جهاز تخدامسا*

a.عداداتا حددو اتتصارخالا قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا .

b.يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد

:سماو تخدامسا*

a.عداداتا قفو انقرو شاشةلا من يالعلو يمنالأ كنالر لىا ةشاربالإ قم . 

b.يلغشتلا يقافا حددو  قفو انقر .

:Windows 7 يلغشتلا نظام في–

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر.2 .

وأ

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر ثم دناه،أ موضح هو كما ابدأ القائمة من سفليلا يمنالأ كنالر في دجوالمو همسلا قفو انقر.2 .

 انثو 4 نحول يلغشتلا رز علىً مطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئاقلت به تصةللما ةجهزالأو تريوبكملا يلغشت يقافا عدم حالة في. به تصةللما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا يلغشت يقافا من كدتأ.2
.هاليغشت يقافلإ

تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقاتو يةجراخ ةجهزأ يةأ يلصوت من كدتأ يب،كرتلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد
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 :يهبنت
.Dell يرغ ىخرأ تريوبكم ةجهزلأ المصممة ياتبطارلا تخدمست لإ. هذا اخلاص Dell تريوبكمل المصممة يةبطارلا تخدمسا تر،يوبكملا تلافا نبجتت لكي

).ExpressCard ثلم (بطاقات يأ ضعو عدأو سائط،الو قاعدة وأ ية،بطارلا يحةرش وأ نافذ،لما مضاعف ثلم ية،جراخ ةجهزأ يأ صل.1
.تريوبكملاب بكةش وأ هاتف بلاتك يأ يلصوتب قم.2

 :يهبنت
.تريوبكملاب صلهو ثم بكةشلا هازبج الكابل يلصوتبً ولإأ قم بكة،ش كابل يلصوت

.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.بها اخلاصة يةئابرهكلا خذبالمأ تصةللما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصوتب قم.4
.تريوبكملا يلغشتب قم.5
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2
يبهاكرتو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكرت وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

نظاملا على عامة ةنظر

ةالذاكر) حداتو (حدةو.1
بطاقة تحةف.2  SD
تةباثلا اصقرالأ كمحر.3

يةئوضلا اصقرالأ كمحر.4
يةبطارلا يةحاو.5
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نظاملا حةلو.1
اجخرالا/دخالالا حةلو.2
تالصو اتبركم.3
نظاملا حةومر.4
ةارالحر تصاصما حدةو.5

الطاقة صلمو.6
يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة.7  (WLAN)
شاشةلا.8  

تخداهماساب الموصى اتدوالأ

:يةلاتلا اتدوالأ فرتو ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالا يذفنت تطلبي قد

سطحم سنب يرغص مفك•

0 #رقم Phillips مفك•

1 #رقم Phillips مفك•

يرغص يكيتسلاب مخطاط•

Flash BIOS تحديث نامجبرل طالمضغو صالقر•

بطاقة الةزا  SD
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.تريوبكملا من هايرتحرل SD ةذاكر بطاقة على اضغط.2
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بطاقة يبكرت  SD
.مكانها في تقرست حتى بها اخلاصة يةالحاو حدةو داخل ةالذاكر بطاقة ادفع.1
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2

يةبطارلا اجخرا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.تريوبكملا من التهازلإ هاعفراو يةبطارلا قفل لغاءلإ جللخار يرتحرلا يجلازم احةزبا قم.2

يةبطارلا يبكرت

.مكانها في هاارتقرسا على يللد تكه تصدر حتى بها اخلاصة تحةفلا في يةبطارلا دخلأ.1
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2

لالدخو حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.تريوبكملا من التهازبا وقم لالدخو حةللو تةبثلما يرماسلما ُكف.3
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لالدخو حةلو يبكرت

.بها اخلاصة تحةفلا داخل لالدخو حةلو احةزبا قم.1

.تريوبكملا في لالدخو حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.يةبطارلا يبكرتب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

ةالذاكر حدةو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو

.نظاملا حةلو في بها اخلاص بسقلما من ةالذاكر حدةو فعار. علىلأ زبرت حتى ةالذاكر حدةو عن اًيدعب جازتحالا شابكم ثنيب قم.3

ةالذاكر حدةو يبكرت

.مكانه في تقرسي حتى يهلع اضغطو ةالذاكر بسقم داخل ةالذاكر حدةو دخلأ.1

:يبكرتب قم.2
a(لالدخو حةلو
b(بطاقة SD
c(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.3
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تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو

.تريوبكملاب تةباثلا اصقرالأ كمحر بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3

.تريوبكملا من تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزلإ ةوالعر فعار. به اخلاص صلالمو من هيرتحرل تةباثلا اصقرالأ كمحر احةزبا قم.4

.تةباثلا اصقرالأ كمحر من تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل الةزلإ المزلإج فعار. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.5
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تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.المزلإج يتبثتب وقم تة،باثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ كمحر ضع.1
.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما بطار.2
.تريوبكملا في به اخلاصة تحةفلا في تةباثلا اصقرالأ كمحر احةزبا قم.3
.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار.4
:يبكرتب قم.5

a(لالدخو حةلو
b(بطاقة SD
c(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.اصقرالأ كمحر بةلع من يةئوضلا اصقرالأ كمحر احةزاو ية،ئوضلا اصقرالأ كمحر بتثي الذي سمارلما الةزبا قم.3
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.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل الةزبا قم. يةئوضلا اصقرالأ كمحر في يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.يةئوضلا اصقرالأ كمحر على يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل ضع.1
.يةئوضلا اصقرالأ كمحر في يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل يتبثتل يرماسلما بطار.2
.تريوبكملا في اصقرالأ كمحر بةلع داخل لىا يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم.3
.تريوبكملا في يةئوضلا اصقرالأ كلمحر بتثلما سمارلما بطار.4
.يةبطارلا يبكرتب قم.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

يحتافلما حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يدلا احةر ندسم في دةجوالمو اتوالعر على بالضغط يحتافلما حةلو رحر.3
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.يدلا احةر ندسم قفو عقب على اًسأر يحتافلما حةلو اقلبو شاشةلا عةمجمو باتجاه يحتافلما حةلو احةزبا قم.4

.يدلا احةر ندسم عن اًيدعب يحتافلما حةلو فعارو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو من يحتافلما حةلو بلك افصل.5

يحتافلما حةلو يبكرت
.نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في يحتافلما حةلو بلك صل.1
.بتهاثو تريوبكملا في مكانها في يحتافلما حةلو احةزبا قم.2
.يةبطارلا يبكرتب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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يةكلسلالا يةللمحا الاتصال بكةش بطاقة الةزا  (WLAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(يحتافلما حةلو

.تريوبكملا من WLAN بطاقة فعارو نظام،لا حةبلو WLAN بطاقة بتثت التي يرماسلما فكو ائي،هولا بلاتك افصل.3

نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة يبكرت  (WLAN)
.بها اخلاصة تحةفلا في جةدر 45 يةاوبز صلالمو داخل WLAN بطاقة دخالبا قم.1
.WLAN بطاقة على ةيزملماو بها اخلاصة صلاتبالمو ائيهولا بلاتك صل.2
.تريوبكملا في) WLAN (يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.3
:يبكرتب قم.4

a(يحتافلما حةلو
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

يدلا احةر ندسم الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(ضوئي اصقرأ كمحر
f(يحتافلما حةلو

.تريوبكملا في يدلا احةر ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3
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.نظاملا حةلو من يلغشتلا رز بلكو اللمس حةلو بلك افصلو تريوبكملا اقلب.4

.تريوبكملا في دةجوالمو تحاتفلا من هارحرو يدلا احةر ندسم في دةجوالمو اتوالعر فعار. نظاملا حةلو في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5
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.تريوبكملا من جهخرأو جة،در 45 يةاوبز يدلا احةر ندسم فعار.6

يدلا احةر ندسم يبكرت
.بهناوج يعجم من مكانه في تقرسي حتى تريوبكملا في يهلع الضغطو يدلا احةر ندسم مبحاذاة قم.1

.نظاملا حةبلو يلغشتلا رز بلاتكو اللمس حةلو بلك يلصوتب قم.2

.نظاملا حةلو في يدلا احةر ندسم يتبثتل يرماسلما بطار.3

.تريوبكملا في يدلا احةر ندسلم تةبثلما يرماسلما بطارو تريوبكملا اقلب.4

:يبكرتب قم.5
a(يحتافلما حةلو
b(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(لالدخو حةلو
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e(بطاقة SD
f(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

اجخرالا/دخالالا حةلو الةزا  (I/O)
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
c(يحتافلما حةلو
d(يدلا احةر ندسم

.تريوبكملا من اجخرالا/دخالالا حةلو فعارو تر،يوبكملا في اجخرالا/دخالالا حةلو بتثي الذي سمارلما الةزبا وقم نظام،لا حةلو من اجخرالا/دخالالا بلك افصل.3

اجخرالا/دخالالا حةلو يبكرت  (I/O)
.بها اخلاصة تحةفلا في) I/O (اجخرالا/دخالالا حةلو ضع.1

.تريوبكملا في اجخرالا/دخالالا حةلو يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.2

.نظاملا حةبلو I/O حةلو بلك يلصوتب قم.3

:يبكرتب قم.4
a(يدلا احةر ندسم
b(يحتافلما حةلو
c(لالدخو حةلو
d(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

نظاملا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(بطاقة SD
b(يةبطارلا
c(لالدخو حةلو
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d(ةالذاكر حدةو
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

g(يحتافلما حةلو
h(يدلا احةر ندسم
i(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(

:يةلاتلا بلاتكلا افصل.3
a(شاشةلا بلك
b(يارتلا صلمو نفذم بلك
c(تالصو بركم بلك
d(حةلو بلك I/O
e(اللمس بلك) فقط باللمس يعمل الذي تريوبكملل(

.تريوبكملا من نظاملا حةلو فعار ثم تر،يوبكملا في نظاملا حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم.4
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نظاملا حةلو يبكرت

.تريوبكملا في بها اخلاصة تحةفلا في نظاملا حةلو مبحاذاة قم.1

.تريوبكملا في نظاملا حةللو بتثلما سمارلما بطر حكمأ.2

:نظاملا حةلو على دةجوالمو صلاتبالمو يةلاتلا بلاتكلا يلصوتب قم.3
a(اللمس بلك) فقط باللمس يعمل الذي تريوبكملل(
b(حةلو بلك I/O
c(تالصو بركم بلك
d(يارتلا صلمو بلك
e(شاشةلا بلك

:يبكرتب قم.4
a(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
b(يدلا احةر ندسم
c(يحتافلما حةلو
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(ةالذاكر حدةو

g(لالدخو حةلو
h(يةبطارلا
i(بطاقة SD

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا الةزبا قم

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
c(ةالذاكر حدةو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(يحتافلما حةلو
g(يدلا احةر ندسم
h(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
i(نظاملا حةلو

.يتوسم سطح على هاعضو نظاملا حةلو اقلب.3

.نظاملا حةلو عن ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا افصل.4
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ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا يبكرت

.تحتهاف في ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا ضع.1

:يبكرتب قم.2
a(نظاملا حةلو
b(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(ةالذاكر حدةو
h(لالدخو حةلو
i(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.3

يارالحر تتشلما الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(بطاقة SD
b(يةبطارلا
c(لالدخو حةلو
d(ةالذاكر حدةو
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
g(يحتافلما حةلو
h(يدلا احةر ندسم
i(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
j(نظاملا حةلو

.يتوسم سطح على هاعضو نظاملا حةلو اقلب.3

.نظاملا حةلو من يارالحر تتشلما فعار. نظاملا حةلو في يارالحر تتشملل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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يارالحر تتشلما يبكرت

.نظاملا حةلو على مكانه في يارالحر تتشلما بطضا.1
.نظاملا حةلو في يارالحر تتشلما يتبثتل يرماسلما بطار.2
:يبكرتب قم.3

a(نظاملا حةلو
b(يدلا احةر ندسم
c(يحتافلما حةلو
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(ةالذاكر حدةو

g(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
h(لالدخو حةلو
i(بطاقة SD
j(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

نظاملا حةومر الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
c(ةالذاكر حدةو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(يحتافلما حةلو
g(يدلا احةر ندسم
h(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
i(نظاملا حةلو

:شكللا في موضح هو كما اتاخلطو اءجربا قم.3
a(نظاملا حةبلو تصةللما حةوالمر بلك افصل.
b(نظاملا حةلو في نظاملا حةولمر بتثلما سمارلما الةزبا قم.
c(نظاملا حةلو عن نظاملا حةومر افصل.
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نظاملا حةومر يبكرت

.نظاملا حةلو على مكانها في نظاملا حةومر مبحاذاة قم.1

.نظاملا حةبلو نظاملا حةومر يتبثتل سمارلما بطر حكمأ.2

.نظاملا حةلو في نظاملا حةومر بلك صل.3

:يبكرتب قم.4
a(نظاملا حةلو
b(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر
g(ةالذاكر حدةو
h(لالدخو حةلو
i(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

تالصو بركم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو
d(ةالذاكر حدةو
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
g(يحتافلما حةلو
h(يدلا احةر ندسم
i(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
j(نظاملا حةلو

.تريوبكملا من التهازاو يكون،ليسلا LED يببانأ فعبر قم. تريوبكملا في يكونليسلا LED يببانا بتثي الذي يطشرلا الةزبا قم.3

.بها اخلاصة يهجوتلا ناةق من تالصو بركم بلاتك يرتحرب قم.4
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.تريوبكملا جخار تالصو بركم عةمجمو فعار.5

تالصو اتبركم يبكرت

.اتنوقلا خلال من بلاتكلا يهجوتب وقم بها اخلاصة تحةفلا في تالصو اتبركم ضع.1

.تريوبكملا في يكونليسلا LED يببانأ ضع.2

.تريوبكملا في يكونليسلا LED يببانلأ بتثلما يطشرلا بتث.3

:يبكرتب قم.4
a(نظاملا حةلو
b(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر
g(ةالذاكر حدةو
h(لالدخو حةلو
i(بطاقة SD
j(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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اللمس (شاشةلا عةمجمو الةزا )
 :تحذير

.اًيضأ هاكيكفت يمت لإأ يجبو دي،فر مكون عن ةبارع شاشةلا عةمجمو اللمس، نظامل

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
c(ةالذاكر حدةو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(يحتافلما حةلو
g(يدلا احةر ندسم

.WLAN بطاقة من ائيهولا بلاتك افصل. شاشةلا بلكو اللمس بلك افصل.3

.تريوبكملا من شاشةلا عةمجمو فعار. تريوبكملاب شاشةلا عةمجمو بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.4
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اللمس (شاشةلا عةمجمو يبكرت )
 :تحذير

.اًيضأ هاكيكفت يمت لإأ يجبو دي،فر مكون عن ةبارع شاشةلا عةمجمو اللمس، نظامل

.تريوبكملاب يتهابثتل يرماسلما بطر حكمأو تريوبكملا على شاشةلا عةمجمو ضع.1

.نظاملا حةبلو شاشةلا بلكو اللمس بلك يلصوتب قم.2

.WLAN بطاقةب ائيهولا بلاتك صل.3

.تريوبكملا في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يرماسلما بطارو تريوبكملا اقلب.4

:يبكرتب قم.5
a(يدلا احةر ندسم
b(يحتافلما حةلو
c(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(ةالذاكر حدةو
f(لالدخو حةلو
g(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

شاشةلا عةمجمو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
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c(ةالذاكر حدةو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(يحتافلما حةلو
g(يدلا احةر ندسم

.WLAN بطاقة من ائيهولا بلاتك افصل. نظاملا حةلو في بها اخلاص صلالمو من بلاتكلا افصل. نظاملا حةلو في ايرمكالاو شاشةلا بلاتك بتثي الذي يطشرلا الةزبا قم.3

.تريوبكملا جخار شاشةلا عةمجمو فعارو تر،يوبكملاب شاشةلا عةمجمو بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.4

شاشةلا عةمجمو يبكرت

.تريوبكملا على شاشةلا عةمجمو ضع.1

.تريوبكملا في شاشةلا عةمجمو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2

.WLAN بطاقةب ائيهولا بلاتك صل.3
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.نظاملا حةبلو يارتلا صلموو شاشةلا بلاتك صل.4
.تريوبكملاب ايرمكالاو شاشةلا بلكل بتثلما يطشرلا بتث.5
:يبكرتب قم.6

a(يدلا احةر ندسم
b(يحتافلما حةلو
c(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(ةالذاكر حدةو
f(لالدخو حةلو
g(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

يارتلا صلمو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(لالدخو حةلو
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(يحتافلما حةلو
f(يدلا احةر ندسم
g(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
h(شاشةلا عةمجمو

:شكللا في موضح هو كما يةلاتلا اتاخلطو اءجربا قم.3
a(يهجوتلا ناةق من يارتلا صلمو بلك رحرو يارتلا صلمو بلك افصل.
b(تريوبكملا من يارتلا صلمو الةزبا قم.
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يارتلا صلمو يبكرت
.تريوبكملا في مكانه في يارتلا صلمو مبحاذاة قم.1
.يهجوتلا ناةق من يارتلا صلمو بلك رحر.2
.نظاملا حةبلو هربيكلا يارتلا صلمو بلك صل.3
:يبكرتب قم.4

a(شاشةلا عةمجمو
b(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةبصرلا حةاللو
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(لالدخو حةلو
h(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

شاشةلا طارا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو
d(ةالذاكر حدةو
e(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(يحتافلما حةلو
i(يدلا احةر ندسم
j(نظاملا حةلو
k(شاشةلا عةمجمو

.تريوبكملا من التهازاو المفصةل يةطغأ فعبر قم. الجانب على المفصةل يةطغأ على اضغط.3
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.تريوبكملا من شاشةلا طارا الةزبا قم. شاشةلا طارا افحو ثنيب قم.4

شاشةلا طارا يبكرت

.تهبثو مكانه في شاشةلا طارا مبحاذاة قم.1

.مكانها في يةطغلأا بتثو شاشة،لا عةمجمو في المفصةل يةطغأ مبحاذاة قم.2

:يبكرتب قم.3
a(شاشةلا عةمجمو
b(نظاملا حةلو
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(ةالذاكر حدةو
h(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
i(لالدخو حةلو
j(بطاقة SD

k(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

شاشةلا مفصلات الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو
d(ةالذاكر حدةو
e(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(يحتافلما حةلو
i(يدلا احةر ندسم
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j(نظاملا حةلو
k(شاشةلا عةمجمو
l(شاشةلا طارا

.شاشةلا حةلو جخار شاشةلا مفصلات فعار. شاشةلا عةمجمو في شاشةلا مفصلات يتبثت التي يرماسلما الةزبا قم.3

شاشةلا مفصلات يبكرت

.مكانها في شاشةلا مفصلات ضع.1

.شاشةلا عةجمومب شاشةلا مفصلات يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2

:يبكرتب قم.3
a(شاشةلا طارا
b(شاشةلا عةمجمو
c(نظاملا حةلو
d(يدلا احةر ندسم
e(يحتافلما حةلو
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
g(تةباثلا اصقرالأ كمحر
h(ةالذاكر حدةو
i(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
j(لالدخو حةلو
k(بطاقة SD
l(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

شاشةلا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(بطاقة SD
c(لالدخو حةلو
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d(ةالذاكر حدةو
e(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(يحتافلما حةلو
i(يدلا احةر ندسم
j(نظاملا حةلو
k(شاشةلا عةمجمو
l(شاشةلا طارا

m(شاشةلا مفصلات

.شاشةلا بلك لىا لصوللو اقلبهاو شاشةلا حةلو فعار. شاشةلا عةمجمو في شاشةلا حةلو بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.3

.شاشةلا عةمجمو من شاشةلا حةلو الةزبا قم. صلالمو من بلكلا افصلو شاشةلا بلكل بتثلما يطشرلا الةزبا قم.4
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شاشةلا حةلو يبكرت

.شاشةلا حةبلو شاشةلا بلك صل.1
.شاشةلا بلكل بتثلما يطشرلا يتبثتب قم.2
.شاشةلا عةمجمو على شاشةلا حةلو ضع.3
.شاشةلا عةمجمو في شاشةلا حةلو يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.4
:يبكرتب قم.5

a(شاشةلا مفصلات
b(شاشةلا طارا
c(شاشةلا عةمجمو
d(نظاملا حةلو
e(يدلا احةر ندسم
f(يحتافلما حةلو
g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(تةباثلا اصقرالأ كمحر
i(ةالذاكر حدةو
j(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
k(لالدخو حةلو
l(بطاقة SD

m(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

ايرمكالا حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(ةالذاكر حدةو
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(يحتافلما حةلو
f(يدلا احةر ندسم
g(شاشةلا عةمجمو
h(شاشةلا طارا

.شاشةلا عةمجمو من ايرمكالا حدةو الةزبا وقم صلالمو من ايرمكالا بلك افصلو يطشرلا اخلعو سمار،لما الةزبا قم.3
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ايرمكالا حدةو يبكرت
.ايرمكالا حدةو في دجوالمو صلبالمو ايرمكالا بلك يلصوتب قم.1
.شاشةلا عةمجمو على مكانها في ايرمكالا حدةو مبحاذاة قم.2
.شاشةلا عةمجمو في ايرمكالا حدةلو بتثلما سمارلما بطار.3
.ايرمكالا حدةبو يطشرلا بتث.4
:يبكرتب قم.5

a(شاشةلا طارا
b(شاشةلا عةمجمو
c(يدلا احةر ندسم
d(يحتافلما حةلو
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(ةالذاكر حدةو
h(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو شاداترالا بعتا.6
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3
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنكاما نظاملا بطض لك يحتي

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكامةللما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

يدهتملا سللست
 الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ). تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةبارشم يدهتملاب ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبترت زتجاو يةنكاما يدهتملا سللست لك يحتي
)POST(، شعار رهوظ ندع Dell، نككيم:

>F2 <تاحفلما على الضغط خلال من نظاملا عدادا لىا لصوالو•

>F12 <تاحفلما على الضغط يقطر عن احدةو ةلمر هرظت يدهتم قائمة هارظا•

:هي يدهتملا قائمة اتيارخ. يصخشتلا يارخ ًانمضتم نهم يدهتملا نككيم الذي هازلجا ولىالأ يدهتملا قائمة ضتعر

)هفرتو حالة في (الةزللا القابةل اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

 :ملاحظة
.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي

يةئوضلا اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

 :ملاحظة
.ePSA يصاتخشت شاشة ضعر يمتس يصات،خشتلا يارتخا ندع

.نظاملا بطض شاشة لىا لصوبالو اخلاص يارخلا يدهتملا سللست اًيضأ ضيعر

تقالنالا يحتافم

.نظاملا بطض تقالنا يحتافم تاليلا لالجدو ضيعر

 :ملاحظة
.نظاملا يلغشت يدعت حتى يسرت لإ لكنو هاليجست يمت بها متقو التي اتيريغتلا نفا نظام،لا بطض اتيارخ يةبلاغل بةسنلاب

تقالنالا يحتافم. 1 لجدو

تقالنالايحتافلما

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

>Enter<الحقل في دجوالمو باطترالا بعتا وأ) يقهبطت حالة في (المحدد الحقل في يمةق تحديد يةنكاما لك يحتي.
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الانتقالالمفاتيح

.هاقيبطت حالة في سدلة،نم قائمة طي وأ يربكتب متقوسافةلما يطرش

>Tab<يةلاتلا يزكرتلا نطقةم لىا تقلنت.

 :ملاحظة
.فقط يةسايقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلاب

>Esc<على الضغط دييؤ. يةسيئرلا شاشةلا ضتعر حتى يةلاتلا الصفحة لىا تقلني> Esc <يلغشت يدعيو ظةمحفو يرغ اتيريغت يأ بحفظ بكلاطت سالةر ضعر لىا يةسيئرلا شاشةلا في  
.نظاملا

>F1<نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

نظاملا عدادا اتيارخ

 :ملاحظة
.تريوبكملا ديلمو سبح نظاملا بطض اتيارخ تلفتخ

.يارخ كل يفةظو تاليلا لالجدو يحدد. تريوبكملل يةساسلأا ةجهزالأ اتيزم" يةسيئرلا "يببوتلا علامة دسرت

يةسيئرلا اتيارخلا. 2 لجدو

صفالويارخلا

System Timeيةلخالدا ساعةلا في قتالو ينيعت عادةبا لك سمحي  
.تريوبكملل

System Dateالداخلي تقويملا في تاريخلا ينيعت عادةبا لك سمحي 
.تريوبكملل

BIOS Versionصدارا ضتعر BIOS.

Product Nameديلالمو رقمو تجنلما اسم ضتعر.

Service Tagتريوبكملاب اخلاص اخلدمة مزر ضتعر.

Asset Tagحالة في (تريوبكملاب اخلاص صلالأ مزر ضتعر 
).هفرتو

CPU Typeالمعالج عنو ضيعر.

CPU Speedالمعالج عةسر ضتعر.

CPU IDالمعالج فّمعر ضتعر.

CPU Cache

L1 Cacheللمعالج تةقؤلما ينتخزلا ةذاكر حجم ضيعر L1.

L2 Cacheللمعالج تةقؤلما ينتخزلا ةذاكر حجم ضيعر L2.

L3 Cacheللمعالج تةقؤلما ينتخزلا ةذاكر حجم ضيعر L3.

Fixed HDDتةباثلا اصقرالأ كمحر سعةو ديلالمو رقم ضتعر.

SATA ODD.يةئوضلا اصقرالأ كمحر سعةو ديلالمو رقم ضتعر

AC Adapter Typeددترلما يارتلا همايئ عنو ضتعر.

Total Memoryتريوبكملا في تةبثلما ةالذاكر ضتعر.

System Memory Speedةالذاكر عةسر ضتعر.
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.به اخلاصة يةضارتفالا يمةقلاو سمق كل يفةظو تاليلا لالجدو يوضح. تريوبكملا داءأ ىتوسم على ثرتؤ عديدة ظائفو ينيعت يةنكاما" تقدمةم اتيارخ "يببوتلا علامة لك يحتت

Advance Options. 3 لجدو

صفالويارخلا

Intel SpeedStepةيزم يلطعت وأ ينكتم Intel SpeedStep .يكون اضيترفالا يارخلا Enabled )ينكتم(

Virtualizationةيزم يلطعت وأ ينكتم Intel Virtualization .يكون اضيترفالا يارخلا Enabled )ينكتم(

Integrated NICيكون اضيترفالا يارخلا. حةاللو على بكةش بطاقة لىا الطاقة مدادا يلطعت وأ ينكتم Enabled )ينكتم(

USB Emulationةيزم يلطعت وأ ينكتم USB emulation .يكون اضيترفالا يارخلا Enabled )ينكتم(

USB Wake Supportةجهزلأ يحتي USB همايئ يلصوت ندع فقط ةيزلما هذه ينكتم يمت. تعدادسالا ضعو من تريوبكملا يهبنت يةنكاما 
)يلطعت( Disabled يكون اضيترفالا يارخلا. ددترلما يارتلا

SATA Operationتحكم حدةو ضعو يريغتب قم SATA لىا ATA وأ AHCI .يكون اضيترفالا يارخلا AHCI

Adapter Warningsيكون اضيترفالا يارخلا. هايئلما اتتحذير يلطعت وأ ينكتمب ميقو Enabled )ينكتم(

Function Key Behaviorيفةظولا تاحفم كسلو يحدد> Fn . <يكون اضيترفالا يارخلا Function key first )تاحفم  
ً)ولإأ يفةظولا

Battery Healthيةبطارلا حالة تحدد.

Miscellaneous Devicesحةاللو على عديدة ةجهزأ يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لالحقو هذه لك يحتت.

External USB Portsنافذم يلطعت وأ ينكتمب ميقو USB يكون اضيترفالا يارخلا. يةجراخلا Enabled )ينكتم(

USB debugخطاءأ صلاحا يلطعت وأ ينكتمب ميقو USB .يكون اضيترفالا يارخلا Disabled )يلطعت(

.تريوبكملاب ةفرتولما مانالأ اتيزم ةداربا لك سمحتو مانالأ حالة) مانالأ( Security يببوتلا علامة ضتعر

مانالأ اتيارخ. 4 لجدو

صفالويارخلا

Admin Password Statusيكون اضيترفالا يارخلا. لوسؤلما رومر كلمة حالة ضيعر Not Set )ينهايعت يمت لم(

System Password Statusيكون اضيترفالا يارخلا. نظاملا رومر كلمة حالة ضيعر Not Set )ينهايعت يمت لم(

Set Admin Passwordلوسؤم رومر كلمة ينيعتل نهيكتم يمت.

Set System Passwordنظام رومر كلمة ينيعتل نهيكتم يمت.

Set HDD Passwordتةباث اصقرأ كمحر رومر كلمة ينيعتل نهيكتم يمت.

Password Changeروالمر كلمات يريغتل ذنالا الةزا/ضافةا يةنكاما لك يحتي.

Computraceةيزم يلطعت وأ ينكتمب متقو Computrace تريوبكملا في.

.يدهتملا سللست يريغت يةنكاما) يدهتم( Boot يببوتلا علامة لك يحتت

يدهتملا اتيارخ. 5 لجدو

صفالويارخلا

Legacy Bootهازلجا يدهتم سللست ينيعتب لك سمحي.

UEFI Bootهازلجا يدهتم سللست ينيعتب لك سمحي.

Secure Bootيكون اضيترفالا يارخلا. تريوبكملل منأ يدهتم اءجربا لك سمحي Enabled )ينكتم(.

Load Legacy Option ROMيارخ يلمحتب لك سمحي load legacy .يكون اضيترفالا يارخلا Disabled )يلطعت(
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الوصفاخليار

Boot List Optionيكون اضيترفالا يارخلا. تريوبكملل يدهتملا يارخ ضيعر UEFI

Add Boot OptionAllows you to add a boot option.

Delete Boot OptionAllows you to delete a boot option.

View Boot Option Prioritiesنظاملا يدهتم يبترت يةلووأ تحديدب لك سمحي.

نهاءا. 6 لجدو

صفالويارخلا

Exit Savings Changesاتيريغتلا حفظ مع نهاءبالإ لك سمحي.

Save Change Without Exitنهاءا نبدو اتيريغتلا بحفظ لك سمحي.

Exit Discarding Changesاتيريغتلا فضر مع نهاءبالإ لك سمحي.

Load Optimal Defaultsثلملأا يةضارتفالا عداداتالا يلمحتب لك سمحي.

Discard Changesاتيريغتلا جاهلتب لك سمحي.

 BIOS تحديث
هربيكلا يارتلا جمبخر تصةلمو بالكامل نةشحوم تريوبكملا يةبطار نأ من كدتأ المحمولة، تريوبكملا ةجهزلأ بةسنلاب. تحديث فرتو حالة في وأ نظام،لا حةلو بدالتسا ندع ذلكو ،)نظاملا بطض( BIOS تحديثب وصىُي

.تريوبكملا يلغشت عادةبا قم.1

.dell.com/support لىا اذهب.2

:لديك تريوبكملاب اخلاص يعةسرلا اخلدمة دكو وأ اخلدمة مزر لديك كان ذاا.3

 :ملاحظة
اخلدمة؟ مزر جديو ينأ قفو انقر اخلدمة، علامة قعمو تحديدل

 :ملاحظة
.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا مع تابع. اخلدمة مزر شافتكا قفو انقر اخلدمة، علامة على رثوعلا عدم حالة في

.سالرا قفو انقرو يعةسرلا اخلدمة دكو وأ اخلدمة مزر دخلأ.4

.بك اخلاص تريوبكملل تجنلما ئةف قفو فانقر اخلدمة، مزر قعمو تحديد يعطتست لإ نتك ذاا.5

.القائمة من تجنلما عنو ترخا.6

.بك اخلاص تريوبكملل تجنلما دعم صفحة هرظتسو تر،يوبكملا ازطر حدد.7

).يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers & Downloads قفو انقر.8

.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.9

.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.10

.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم; دناهأ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.11
.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.12

.تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.13
.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالا بعتا

بطضلاو نظاملا رومر كلمة

.تريوبكملا ينمأتل بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة شاءنا نككيم
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صفالوروالمر كلمة عنو

.نظاملا لىا لالدخو يلجستل هالاخدا يكلع يجب التي روالمر كلمةنظاملا رومر كلمة

.تريوبكملاب اخلاصةو فيها يريغت حداثاو BIOS بطض لىا لصوللو هالاخدا يكلع يجب التي روالمر كلمةبطضلا رومر كلمة

 :يهبنت
.تريوبكملا على دةجوالمو ياناتبلل مانالأ من يسيئر ىتوسم روالمر كلمة اتيزم فرتو

 :يهبنت
.بةقارم يرغ هاكرتو ينهامأت عدم حالة في تريوبكملا على نةالمخز ياناتبلا لىا لصوالو نهكيم شخص يأ

 :ملاحظة
.نظاملاو بطضلا رومر كلمة ةيزم يلطعت مع تريوبكملا شحن يمت

بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة ينيعت

 كلمة يريغت من تمكنت فلن, مقفةل روالمر كلمة حالة كانت ذاا. مقفةل يرغ روالمر كلمة حالة تكون ندماع فقط جديدة بطض رومر كلمة وأ/و نظام رومر كلمة يريغت وأ جديدة بطض رومر كلمة وأ/و نظام رومر كلمة ينيعت نككيم
.نظاملا رومر

 :ملاحظة
.تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل نظاملا رومر كلمة يرفوت ميلزو بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة حذف يمت ر،والمر كلمة صةلو يلطعت حالة في

.يدهتملا وأ يلغشتلا بدء بعد رالفو على> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا للدلخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمأت حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمأت شاشة هرظت

.مقفةل يرغ روالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمأت شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظام،لا رومر كلمة دخلأ,  نظاملا رومر كلمة حدد.3
:نظاملا رومر كلمة ينيعتل يةلاتلا شاداترالا تخدمسا

.فحر 32 لىا يصل ما روالمر كلمة تكونت نأ يمكن–

.9 لىا 0 من قامرأ على روالمر كلمة يتوتح نأ يمكن–

.ةيربك فوبحر تابةكلاب سمحُي لإ يثح ة،يرغص فوبحر تابةكلاب سمحُي–

, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).سافةلما: فقط اخلاصة فوالحر تابةكب فقط سمحُي–

.بها بةلاطلما ندع نظاملا رومر كلمة دخالا عدأ

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي نظاملا رومر كلمة تبكا.4

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظاملا رومر كلمة تبكا, بطضلا رومر كلمة حدد.5
.بطضلا رومر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلاطت

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي بطضلا رومر كلمة تبكا.6

.اتيريغتلا بحفظ بكلاطت سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.7

.اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.8
.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

بطضلا رومر كلمة وأ/و حالي نظام رومر كلمة يريغت وأ حذف

 في بطضلا رومر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالا رومر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّمؤم يرغ )روالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّمؤم )روالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة

.ةبارشم يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بعد> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا للدلخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمأت حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
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.نظاملا ينمأت شاشةلا ضعر يمت

.نةّمؤم يرغ روالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمأت شاشةلا في.2
>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا رومر كلمة حدد.3
>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, بطضلا رومر كلمة حدد.4

 :ملاحظة
.به بةلاطلما ندع الحذف يدكأتب قم بط،ضلا وأ/و نظاملا رومر كلمة بحذف يامكق حالة في. الطلب حالة في الجديدة روالمر كلمة دخالا عدأ بط،ضلا رومر كلمة وأ/و نظاملا يريغتب يامكق حالة في

.اتيريغتلا بحفظ بكلاطت سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.5
.نظاملا بطض من جواخلرو اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.6

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو
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4
صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
فرتوو. اًيلخاد BIOS اسطةبو هاليغشت يمتو BIOS مع) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت ينمضت يمتو. ةجهزللأ شامل فحص بعمل) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت متقو  
:يةنكاما لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارخلا من كامةل عةمجمو نظاملا يصاتخشت

تفاعلم ضعو في وأ اًيئاقلت اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

المعطل) ةجهزالأ (هازلجا لحو يةفاضا ماتمعلو يرفوتل يةفاضا يةبارتخا اتيارخ تقديمل شامةل اتبارتخا يلغشت•

جاحنب تمت قد اتبارتخالا كانت ذاا مبا كبرتخ حالة سائلر ضعر•

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلماب كبرتخ التي اخلطأ سائلر ضعر•

 :يهبنت
.خطأ سائلر رهوظ وأ يحة،صح يرغ تائجن ثحدو لىا ىخرأ تريوبكم ةجهزأ مع نامجبرلا هذا تخدامسا دييؤ. تريوبكملا بارتخلإ نظاملا يصاتخشت تخدمسا

 :ملاحظة
.يةصيخشت اتبارتخا اءجرا ندع تريوبكملا جهاز من ببالقر دكجوو من اًمدو كدتأ. تخدمسلما مع تفاعللا لىا نةيعم ةجهزبأ اخلاصة اتبارتخالا بعض تاجتح

.تريوبكملا يلغشتب قم.1

.Dell شعار رهوظ ندع> F12 <تاحفلما على اضغط تر،يوبكملا يدهتم يمت ينماب.2

.يصاتخشت يارخلا حدد يد،هتملا قائمة شاشة في.3
.شفةتكلما ةجهزالأ يعجم على اتبارتخالا يلغشتب يصاتخشتلا متقو. تريوبكملا في شفةتكلما ةحهزالأ يعجم دسر يمتو يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا نافذةلا ضعر يمت

.يصيخشتلا بارتخالا يقافلإ نعم قفو انقرو> Esc <على فاضغط محدد، جهاز على يةصيخشت اتبارتخا يلغشت في غبتر نتك ذاا.4

.اتبارتخالا يلغشت قفو انقرو سريلأا ءالجز من هازلجا حدد.5

.اخلطأ ادكوأ ضعر يمت شكلات،م يأ دجوو حالة في.6
.Dell بـ اتصلو اخلطأ دكو لإحظ

هازلجا حالة يحباصم

صفالومزالر

.الطاقة ةدارا ضعو في تريوبكملا يكون ندماع مضتوو تريوبكملا يلغشت ندع تضيء

.ياناتبلل تريوبكملا تابةك وأ اءةقر ناءثأ يضيء

.يةبطارلا شحن حالة لىا ةشارللا مضيو وأ ثابت شكلب يضيء

.بكةشلاب اللاسلكي الاتصال ينكتم ندع يضيء
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يةبطارلا حالة يحباصم

:تاليلكا يةبطارلا باحصم يعملسف بائي،هرك يارت خذمبأً تصلام تريوبكملا كان ذاا

.لالمحمو تريوبكملاب تصلم قثومو يرغ وأ تمدعم يرغ ددترلما يارتلاب يعمل Dell لىا تميني لإ همايئ جديو—  يضبلأاو مانيهركلا يننوللاب بادلتم شكلب مضتو•

.ددترلما يارتلا همايئ دجوو مع يةبطارلا في قتمؤ عطل حدث—  ثابت يضبأ لون مع مانيهرك بلون بناوتلاب مضيو•

.ددترلما يارتلا همايئ دجوو مع يةبطارلا في فادح عطل حدث—  اصلتوم شكلب مانيهرك بلون مضيو•

.ددترلما يارتلا همايئ دجوو مع الكامل شحنلا ضعو في يةبطارلا— ءالضو تفييخ•

.ددترلما يارتلا همايئ يلصوت مع شحنلا ضعو في يةبطارلا—  يضبلأا باحصلما يضيء•

يةتوصلا ةشارالا ادكوأ
 .يةتوصلا ةشارالا ادكوأ سمىت التي اتصوالأ من سةللسلا هذه خلال من شكلاتلما تحديد يمتو. شكلاتلما وأ خطاءالأ ضعر شاشةلا على تعذر ذاا يلغشتلا بدء ناءثأ يةتوصلا اتشارالا من سةللس تريوبكملا يصدر قد
 من عةمجمو كلو يةتوص ةشارا كل بعد. يةناث مللي 300 لمدة يةتوصلا ةشارالا تصو تمرسيو اني،ثو 3 بلغت يةتوصلا اتشارالا من عةمجمو كل ينب الفاصةل ةترفلاو ية،ناث مللي 300 بلغت يةتوص ةشارا كل ينب الفاصةل ةترفلاو
.يلغشتلا نظامو العادية، يلغشتلا يقافا يةلعم يذفنتب ميقوو الحلقة من BIOS جيخرسف كذلك، مرالأ كان ذاا. يلغشتلا رز على يضغط تخدمسلما كان ما ذاا BIOS نظام شفتكي نأ يجب ية،توصلا اتشارالا

صلاحهااو شكلاتلما شافكتسا اتخطوو ببسلامزالر

طلُع به وأ يلغشتلا يدق BIOS ROM لـ بايرتخالا عالمجمو1

ROM في خطأ وأ BIOS تلف يغطي نظام،لا حةلو في عطل

RAM ةذاكر شافتكا يمت لم2

ةذاكر دجوو شافتكا يمت لم

 طلُع ،Gate A20 في طلُع , ميولا من يةنمزلا ةترفلا ساعة بارتخا في طلُع ،)منيز طلُع/ DMA/IMR ية،بونلجاو يةلماشلا صةلالو يحةرش (ائحشرلا عةمجمو في خطأ3
يحتافلما حةلو تحكم حدةو بارتخا في طلُع الفائقة اجخرالا/دخالالا يحةرش في

نظاملا حةلو في عطل

RAM ائيشوعلا لصوالو ةلذاكر تابةكلا/اءةالقر في عطل4

ةالذاكر في عطل

الفعلي ساعةلا يارت في طلُُع5

CMOS يةبطار في عطل

يديوفلاب اخلاص BIOS بارتخا في عطل6

يديوفلا بطاقة في عطل

كاش ةذاكر بارتخا شلف - يةكزالمر المعالجة حدةو7

المعالج في عطل

شاشةلا8

شاشةلا في عطل

مؤرش خطأ زمور  LED
 مضيو ،)2 رقم LED مزر (ةذاكر يأ شافتكا لعدم: ثالم. الصةل ذات العطل لحالة ةناظرلما LED زموبر يلغشتلا رلز LED مؤرش مضيو. يلغشتلا رز مؤرش برع يةصيخشتلا LED مؤرش زمور لىا ةشارالا تمت

.نظاملا يلغشت يقافا يمت حتى هذا يضمولا نمط تمرسي. لخا قت،المؤ قفتولاو ين،ترم يضمولا ثم قت،مؤ قفتو ذلك يليو ين،ترم يلغشتلا رلز LED مؤرش
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صلاحهااو شكلاتلما شافكتسا اتخطوو ببسلامزالر

BIOS ROM في عطل: نظاملا حةلو1

ROM في خطأ وأ BIOS تلف يغطي نظام،لا حةلو في عطل

ةالذاكر2

RAM/ةذاكر شافتكا يمت لم

 طلُع ،Gate A20 في طلُع , ميولا من يةنمزلا ةترفلا ساعة بارتخا في طلُع ،)منيز طلُع/ DMA/IMR ية،بونلجاو يةلماشلا صةلالو يحةرش (ائحشرلا عةمجمو في خطأ3
يحتافلما حةلو تحكم حدةو بارتخا في طلُع الفائقة اجخرالا/دخالالا يحةرش في

نظاملا حةلو في عطل

RAM ائيشوعلا لصوالو ةلذاكر تابةكلا/اءةالقر في عطل4

ةالذاكر في عطل

الفعلي ساعةلا يارت في طلُُع5

CMOS يةبطار في عطل

يديوفلاب اخلاص BIOS بارتخا في عطل6

يديوفلا بطاقة في عطل

كاش ةذاكر بارتخا شلف - يةكزالمر المعالجة حدةو7

المعالج في عطل

شاشةلا8

شاشةلا في عطل
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5
اصفاتالمو

 :ملاحظة

تريوبكملا لحو ماتمعلو ضلعر يارخلا حدد ثم. الدعم،و تعليماتلا→  )ابدأ مزالر( " ابدأ "قفو انقر تر،يوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد

System Information. 7 لجدو

صفالوةيزلما

بت 128و بت DRAM64 ناقل ضعر

EPROM جابايتيم 8فلاش

المعالج. 8 لجدو

صفالوةيزلما

)ابعالر يللجا( Intel Core i3 ULV•عنولا
•Intel Core i5 ULV )ابعالر يللجا(
•Intel Core i7 ULV )ابعالر يللجا(

ب.ك 64لوالأ ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر

ب ك L2256 قتمؤ ينتخز ةذاكر

جابايتيم 4 لىا تصلL3 قتمؤ ينتخز ةذاكر

ةالذاكر. 9 لجدو

صفالوةيزلما

الداخل من ليهماا لصوالو يمكن DDR3/DDR3L صلاموةالذاكر صلمو

جابايتيج 4و جابايتيج 2ةالذاكر سعة

)اتنوقلا نائيث DDR3L ينتكو (تزجاهريم 1600ةالذاكر عنو

جابايتيج 8و جابايت،يج 6و جابايت،يج 4و جابايت،يج 2ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 8ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

Audio. 10 لجدو

صفالوةيزلما

ناةقلا جدومز حضوالو عالي تصو 2عنولا

Realtek ALC3223تحكملا حدةو

)يناظرت لىا قميرو قمير لىا يناظرت (بت 24 يوترسالا يلتحويوترسالا يلتحو

Intel HDA busاجهةالو
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الوصفالميزة

اتو x 2 2تالصو اتبركم

يحتافلما حةبلو سائطالو في تحكملا يحتافمو امجبرلا قائمةتالصو في تحكملا حداتو

يديوفلا. 11 لجدو

صفالوةيزلما

نفصلم / نظاملا حةلو في مدمجيديوفلا عنو

:يديوفلا في تحكملا حدةو

UMAIntel HD Graphics 4400 )كةترشم ةذاكر(

نفصةلم

Latitude 3440NVIDIA GeForce GT740M (DDR3 2جابايتيج(

Latitude 3540AMD Radeon HD 8850M (DDR5 2جابايتيج(

:ياناتبلا ناقل

Latitude 344064 بت

Latitude 3540128 بت

ايرمكالا. 12 لجدو

صفالوةيزلما

سلكباجيم 0.92ايرمكالا دقة

)قصىأ بحد (ث/طارا 30 عةسرب) x 720 (HD 1280)قصىالأ الحد (يديوفلا دقة

يةئوم جةدر 66يةالقطر ضالعر يةاوز

الاتصال. 13 لجدو

صفالوةيزلما

)LOM (مالأ حةاللو على Ethernet LAN ث/جابتيم 10/100/1000بكةشلا همايئ

Wi-fi 802.11 b/g/n•اللاسلكي الاتصال
•bluetooth 4.0

صلاتالموو نافذلما. 14 لجدو

صفالوةيزلما

Audioسأالر سماعة (ظائفالو تعددم احدو فونويكرم/سأر سماعة نفذم(

ًانس 19 من مكون VGA نفذميديوفلا

احدو RJ45 نفذمبكةشلا همايئ

USB:

Latitude 3440•نفذام USB 3.0 )نافذةلا يححصت يةنكاماب دومز خلفي نفذم(
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الوصفالميزة

USB 2.0 نفذم•

Latitude 3540•نفذام USB 3.0 )نافذةلا يححصت يةنكاماب دومز خلفي نفذم(
USB 2.0 نفذانم•

 :ملاحظة
.تريوبكملاب فقةالمر نداتتسلما في دةجوالمو نافذلما يحضوت يمت. Microsoft Kernel خطاءأ يححصت مالمدعو USB 3.0 صلمو اًيضأ يدعم

1 في 4 تحةفسائطالو بطاقة ئقار

شاشةلا. 15 لجدو

Latitude 3440Latitude 3540ةيزلما

HD WLED صةبو HD WLED15.6 صةبو 14.0عنولا

)صةبو 13.55 (مم 344.23)صةبو 8.09 (مم 205.60تفاعالار

)صةبو 7.61 (مم 193.54)صةبو 12.63 (مم 320.90ضالعر

)صةبو 15.60 (مم 396.24)صةبو 14.00 (مم 355.60يالقطر اخلط

 6.85 × صةبو 12.18 (مم 173.95 × مم 309.40)ص/س (شطةنلا ساحةلما
)صةبو

344.23 x 193.54 صةبو 13.55 (مم x 7.61 صةبو(

سلكب 768×  1366لدلقة قصىالأ الحد

شمعة 200عسطولل قصىالأ الحد

°140 لىا) مغلقة( °0جةدر 135 حتى) مغلقة (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

تزهر 60تحديثلا معدل

:دنىالأ ضالعر اياوز

°40/°40يةقفأ

°30/°10يةسأر

مم 0.252 × مم 0.252مم x 0.2265 مم 0.2265سلكبلا حداتو ينب سافةلما

VGAيةجراخلا شاشةلا

يحتافلما حةلو. 16 لجدو

صفالوةيزلما

:يحتافلما عدد

Latitude 344090 يابانلاو 87 تحدةلما المملكة, 87 يلازبرلا, 86 تحدةلما الولإيات

Latitude 3540106 يابانلاو 103 تحدةلما المملكة ،105 يلازبرلا ،102 تحدةلما الولإيات
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اللمس حةلو. 17 لجدو

صفالوةيزلما

صةبو/نقطة 240:شطةنلا ساحةلما

)صةبو 2.20 (مم 56.00س رالمحو

)صةبو 3.94 (مم 100.00ص رالمحو

يةبطارلا. 18 لجدو

صفالوةيزلما

)ساعةلا في اتو 40 ةبقدر (اخللايا يةعابر" يةكذ "يونأ ميوثيل يةبطار•عنولا
)ساعة/اطو 65 ةبقدر (اخللايا يةسادس" يةكذ "يونأ ميوثيل يةبطار•

:بعادالأ

)صةبو 0.79 (مم 20.00 — خلايا 4•تفاعالار
)صةبو 1.39 (مم 35.40 — خلايا 6•

)صةبو 1.82 (مم 46.30ضالعر

)صةبو 10.72 (مم 272.40العمق

جم 260 — خلايا 4•نزالو
جم 360 — خلايا 6•

يغتفر/شحن ةردو 300يةبطارلل اضيترفالا العمر

)خلايا 4 (تمرسم يارت لتفو 14.80•هربيكلا هدلجا
)خلايا 6 (تمرسم يارت لتفو 11.10•

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جةدر 95 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر 0 منيلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 149 لىا نهايتهرف جةدر 40 –من (يةئوم جةدر 65 لىا يةئوم جاتدر 40 –منيلغشتلا عدم حالة في

لتفو 3 ةبقو CR2032 ازطر يونأ ميوثيل يةبطارةالمصغر يةاخللو يةبطارلا

AC Adapter. 19 لجدو

صفالوةيزلما

اتو 90 لىا اتو 65 منعنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالا يةتلوف

A 2.50/يربمأ 1.70/يربمأ 1.60/يربمأ 1.50)قصىالأ الحد (دخالالا يارت

تزهر 60–تزهر 50دخالالا ددتر

اتو 90/اتو 65اجخرالا طاقة

يربمأ 4.62/يربمأ 3.34اجخرالا يارت

تمرسم يارت لتفو 19.50المقدر اجخرالا جهد
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الوصفالميزة

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جاتدر 104 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 40 لىا يةئوم جةدر 0 منيلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 158 لىا نهايتهرف جةدر 40 –من (يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جاتدر 40 –منيلغشتلا عدم حالة في

المادية انبالجو. 20 لجدو

Latitude 3440Latitude 3540المادية انبالجو

اللمسلمس نبدواللمسلمس نبدو

:تفاعالار

)صةبو 1.10 (مم 27.85)صةبو 1.00 (مم 25.30)صةبو 1.10 (مم 27.90)صةبو 0.98 (مم 25.00خلايا 4 ذات يةبطار مع

)صةبو 1.33 (مم 33.85)صةبو 1.23 (مم 31.30)صةبو 1.30 (مم 32.90)صةبو 1.17 (مم 29.60خلايا 6 ذات يةبطار مع

)صةبو 14.80 (مم 376.00)صةبو 13.62 (مم 346.00ضالعر

)صةبو 10.20 (مم 259.00)صةبو 9.65 (مم 245.00العمق

):دنىالأ الحد (نزالو

)طلر 5.51 (جمك 2.50)طلر 4.85 (جمك 2.20)طلر 4.85 (جمك 2.20)طلر 4.30 (جمك 2.00خلايا 4 ذات يةبطار مع

)طلر 5.84 (جمك 2.65)طلر 5.18 (جمك 2.35)طلر 5.18 (جمك 2.35)طلر 4.60 (جمك 2.10خلايا 6 ذات يةبطار مع

يةئيبلا اخلصائص. 21 لجدو

صفالوةيزلما

:ةارالحر جةدر

)نهايتهرف جةدر 95 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر 0 منيلغشتلا ندع

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

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 منيلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (95 لىا% 10 منينتخزلا

):قصىالأ الحد (تفاعالار

)قدم 10,000 لىا 50 (–م 3048 لىا م 15.2–يلغشتلا ندع
يةئوم جةدر 35 لىا 0 من

)قدم 35,000 لىا قدم 50 –من (م 10,668 لىا م 15.2 –منيلغشتلا عدم حالة في

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم
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6
كةشرب الاتصال  Dell

 :ملاحظة
.Dell تجنم يبتك وأ ةرالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك اخلاصة اءشرلا ةرفاتو على الاتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنلإاب شطن اتصال لديك يكن لم ذاا

 وأ يعاتبلماب تعلقت سائلم عن سارفتسلال Dell كةشرب للاتصال. تكقطنم في اخلدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بدللا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالاو هاتفلا على القائمة اخلدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم

 dell.com/support قعالمو ةياربز تفصل.1
.الدعم ئةف حدد.2
.الصفحة من يالعلو ءالجز في) نطقةم/دولة يارتخا (سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلود من تحقق.3
.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطترا وأ الملائمة اخلدمة حدد.4
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