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اللوحي تريوبكملا اتيزم

ةيزلما

يلغشتلا رز.1
.يقافها تم ذاا اللوحي تريوبكملا يلغشتل ينتينثا لمدة ارتمرسالا مع اضغط•

.سكونلا حالة في كان ذاا اللوحي تريوبكملا يلغشتل اضغط•

.شاشةلا يلغشت يقافلإ اضغط•
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الميزة

 قائمة لىا لصوللو اًمع Windows زرو الطاقة رز على اضغط: ملاحظة
.وجالخر يلجست/القفل

 بدء ناءثأ يةتالصو ةشارالإ رصدو ينكتمل اللوحي تريوبكملا ينتكو يمكن: ملاحظة
 الذاتي كسلولا تحت BIOS عدادا نامجبر لىا ادخل ة،يزلما هذه ينكتمل. يلغشتلا
 انظر مات،المعلو من يدلمز. ياةلحا مؤشر مظاهر ينكتم حددو يلغشتلا بدء ندع

.BIOS عدادا نامجبر لىا لالدخو

.اللوحي تريوبكملا شحن ٍجارو تصلم يارتلا مهايئثابت يضبأيةبطارلا شحنو يارتلا حالة باحصم.2

%.10 من قلأ شحنلاو يةبطارلا على يعمل اللوحي تريوبكملامانيهرك

 شحنو اللوحي تريوبكملا يلغشت لتحاو نتك ذاا: ملاحظة
مانيهركلا باللون الحالة باحصم مضيو للغاية، نخفضم يةبطارلا  
 لىا يرشي بما يلغشت يقافا/يلغشت راتدو ثلاث سللست في
.هذا شحنلا ىتوسم مع اللوحي تريوبكملا يلغشت يمكن لإ نهأ

مطفأ
.بالكامل يةبطارلا شحن وتم تصل،م يارتلا مهايئ•

%.5 من ثركأ شحنلاو يةبطارلا على يعمل اللوحي تريوبكملا•

.يلغشتلا يقافا وأ تعدادسالا ضعو في اللوحي تريوبكملا•

.ايرمالكا تخدامسا ناءثأ يضيءايرمالكا حالة باحصم.3

.هكذاو ية،تالصو المكالماتو ت،الصو يلجستل تالصو دخل فريووفونيكرلما.4

.يديوفلا يلجستو ر،الصو تقاطلاو يديو،فلا دشةدر اءجربا لك سمحييةمماالأ ايرمالكا.5

.هكذاو ية،تالصو المكالماتو ت،الصو يلجستل تالصو دخل فريووفونيكرلما.6

وفونيكرلماو سأالر سماعةل ظائفالو تعددم نفذم وأ وفون،يكرم وأ س،أر سماعة صليوسأالر سماعة نفذم.7  
).سأر سماعة(

.تالصو ىتوسم خفض وأ يادةلز اضغط)2 (تالصو في تحكملا رارزأ.8

.هكذاو ية،تالصو المكالماتو ت،الصو يلجستل تالصو دخل فريووفونيكرلما.9

.تالصوو يديوفلا جخر فريو. HDMI-in مدخل به خرأ جهاز وأ يونتلفزلا يلصتوب قمMicro-HDMI نفذم.10

.ذلك لىا ماو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ يلصتوUSB 3.0 نفذم.11

12.USB 3.0 يارتلا مهايئ نفذمو) USB-
C(

يةفالطر ةجهزالأ بطبر قم. يةبطارلا شحنو اللوحي تريوبكملل الطاقة يرفتول يارت مهايئ يلصتوب قم  
.ذلك لىا ماو شاشاتلاو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم

ةجهزالأ يلصتول يورضر) نفصلم شكلب باعُت (بةسنالما المحولإت دجوو: ملاحظة  
.DisplayPortو HDMI نفذمو USB نفذبم ودةالمز يةسياقلا

.هكذاو ية،تالصو المكالماتو ت،الصو يلجستل تالصو دخل فريووفونيكرلما.13

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا مع اصلتولبا NFC لىا ندةتسلما ةجهزالأ سمحي.NFC شعرتسم مدى.14
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الميزة

•Latitude 5175  -ييارتخا
•Latitude 5179  -نظاملا مع شحنلا يتم

 Latitude 5179 (صابعالأ بصمات ئقار.15
)فقط

 ئقار. اللوحي تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل صابعالأ بصمات ئقار على بعكصبا اضغط
.لدخو ةشفرك تكمصب على فتعرلا اللوحي تريوبكملل يحتي صابعالأ بصمات

.لالدخو ينكتمو بعكصا بصمة يلجستل صابعالأ بصمة ئقار ئةيته يجب: ملاحظة

 Latitude 5179 (يةكالذ بطاقةلا ئقار.16
)فقط

 يتم. اللوحي تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل يةكالذ بطاقةلا ئقار في يةكالذ بطاقةلا دخالا
.تخدمسلما يةهو من كدتألل يةكالذ بطاقةلا ئقار تخدامسا

.ساءرالإ بمحطة يلصتولا لك يحتيساءرالإ صلمو.17

.يحتالمفا حةلو ساءرا لك يحتيساءرالإ يرمسام.18

.يحتالمفا حةلو ساءرا لك يحتي)2 (ساءرالإ تحاتف.19

.Dell كةشرب الإتصال ندع بةالمطلو يعةسرلا الخدمة رمزو الخدمة علامة فريوالخدمة علامة ملصق.20

 NFC (Latitude شعرتسم ساحةم.21
)فقط 5179

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا مع اصلتولبا NFC لىا ندةتسلما ةجهزالأ سمحي

.يديوفلا يلجستو ر،الصو تقاطلاو يديو،فلا دشةدر اءجربا لك سمحييةفللخا ايرمالكا.22

.اللوحي تريوبكملل به حسمولما يرغ يكتحرلا نعلم مانأ بلك صليومانالأ بلك تحةف.23

.دديترلا نطاقلا ذات لالمحمو بكةشب للاتصال micro-SIM بطاقة دخلأmicro-SIM بطاقة تحةف.24

 اللوحي تريوبكملا يدعم. اللوحي تريوبكملا ينتخز سعة يعستول MicroSD بطاقة دخلأMicroSD بطاقة تحةف.25
.جابايتيج 128 حتى سعةب MicroSD بطاقة

Windows رز.26
يلغشتلا نظام في بدءلا شاشة وأ) ابدأ( Start قائمة ضلعر اضغط•  

Windows.

ثركالأ شاشةلا وأ اًخرمؤ اًتخدامسا ثركالأ يقبطتلا لىا يعسرلا لصوللو اضغط•  
.اًخرمؤ اًتخدامسا

Ctrl+Alt يفةظو ينكتمل الطاقة رز+  Windows رز على اضغط•
+Del.

 

8



اللوحي تريوبكملا عدادا
 على لللحصو. اللوحي تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى سم،قلا هذا في ضحةالمو اءاتجرالإ من اءجرا يأ في وعشرلا بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance انظر سات،الممار فضلأ لحو يةفضاا ماتمعلو

 

اللوحي تريوبكملا شحن

).نهايتهرف جةدر 95 لىا 32 (يةئوم جةدر 35 لىا 0 ينب يطةلمحا ةارالحر جةدر في دةجوالمو يةبطارلا اشحن: يهبنت

 رالضر لحاقا لىا دييؤ قد تمدةعلما يرغ بلاتكلا وأ يارتلا محولإت تخدامسا نا. اللوحي تريوبكملا شحنل دّوالمز يارتلا لمحو فقط تخدمسا: يهبنت
.شدةب اللوحي تريوبكملبا

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا بفك متقو ندماع بالكامل نةشحوم يرغ يةبطارلا تكون قد: ملاحظة

.يارتلا مهايئ في يارتلا كابل يلصتوب قم 1

.اللوحي تريوبكملا على يارتلا لمحو نفذبم يارتلا لّمحو يلصتوب قم 2

.بالكامل يةبطارلا شحن يتم نأ لىا تريوبكملا اشحنو بائيهرك جمخر في يارتلا مهايئ يلصتوب قم 3

.اللوحي تريوبكملا تخدامسا عدم ندع شحنلا كتماللإ ساعات 3 لىا يصل ما قتغرست بالكامل نةشحولما يةبطارلا: ملاحظة
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اللوحي تريوبكملا يلغشت

يللد انظر مات،المعلو من يدلمز. اللوحي تريوبكملا تخدامسا بدءل Windows عدادا تنهي نأ يجب ولى،الأ ةللمر اللوحي تريوبكملا يلغشتب متقو ندماع  
.اللوحي تريوبكملا مع فقالمر يعسرلا بدءلا

.اللوحي تريوبكملا يلغشتل ينتينثا لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط 1

.القفل شاشة ضعر يتم

.لالدخو يلجست شاشة لىا تقالنللا شاشةلا من سفليلا ءالجز من علىلأ سحبلبا قم 2

.Windows لىا لالدخو يلجستل ورالمر كلمة دخلأ 3

.القفل شاشة بعد بدءلا شاشة هرظت ل،الدخو يلجست شاشة ينكتم يتم لم ذاا: ملاحظة

.Windows بدء شاشة ضعر ندع تخدامسللا جاهز اللوحي تريوبكملا

Micro-SIM بطاقة دخالا

.micro-SIM بطاقة تحةف قعمو حددو تحةفلا غطاء تحفا 1

.رةالصو في موضح هو كما micro-SIM بطاقة محاذاة من كدتأ: يهبنت

.مكانه في تقرست حتى بطاقةلا تحةف في micro-SIM بطاقة دخلأ 2

.تحةفلا غطاء غلقأ 3
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micro-SIM بطاقة الةزا

.يقاتبطتلا خطاءأ وأ ياناتبلا فقدان لىا تخدامهاسا ناءثأ micro-SIM بطاقة الةزا دييؤ قد: يهبنت

.تحةفلا غطاء تحفا 1

.رهاحر ثم للداخل micro-SIM بطاقة على اضغط 2

.جللخار micro-SIM بطاقة ثقبنت

.تحةفلا جخار micro-SIM بطاقة احةزبا قم 3

.تحةفلا غطاء غلقأ 4

MicroSD بطاقة يتبثت

.microSD بطاقة تحةف قعمو حددو تحةفلا غطاء تحفا 1

.رةالصو في موضح هو كما نظمةم microSD بطاقة نأ من كدتأ: يهبنت

.مكانه في تقرسي حتى بطاقةلا تحةف في microSD بطاقة دخالبا قم 2
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.تحةفلا غطاء غلقأ 3

microSD بطاقة الةزا

.يقبطتلا في خطاءأ نهع تجني وأ ياناتبلا فقدان لىا تخدامسالا يدق وهي microSD بطاقة الةزا ببستي قد: يهبنت

.)سائطالو اجخراو مان،بأ ةجهزالأ الةزا( على اضغط ،Windows تبكم سطح من يمنىلا يةلفسلا يةاوالز في اتشعارالإ نطقةم في 1

.اتشعارالإ نطقةم في زموالر كل ضلعر يةفلمخا زموالر ضعر على فاضغط ، سائطالو اجخراو مان،بأ ةجهزالأ الةزا ىتر لإ نتك ذاا: ملاحظة

.مانبأ microSD بطاقة الةزا يمكن نهأ كدتؤ سالةر هرظت. SD ةالذاكر بطاقة اجخرا على اضغط 2

 التي ياناتبلا نقل ياتلعم يعجم اكتمال من كدتأ التها،زا يمكن لإ. microSD بطاقة نبأ يدفت تحذير سالةر رهوظ حالة في: ملاحظة
..microSD بطاقة تطلبت

.تحةفلا غطاء تحفا 3

.رهاحر ثم للداخل microSD بطاقة على اضغط 4

.جللخار microSD بطاقة ثقبنت

.تحةفلا جخار microSD بطاقة احةزبا قم 5
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.تحةفلا غطاء غلقأ 6

سأالر سماعة تخدامسا

.سمعلا فقدان لىا قتالو من يلةطو ةترفل يةلالعا يقىسالمو لىا الاستماع دييؤ قد: تحذير

.اللوحي تريوبكملا في سأالر سماعة نفذبم ىخرالأ تالصو ةجهزأ وأ وفون،يكرلما وأ ذن،الأ سماعات وأ س،أالر سماعة يلصتوب قم

.اللوحي تريوبكملا في سأالر سماعة نفذبم سأالر سماعة يلصتوب قم 1

.يةتالصو يقاتبطتلا تخدامسا ندع ثاليم ىتوسم وفونيكرلما بطضا. مريح ىتوسم على تالصو ىتوسم بطضو سأالر سماعة تداءبار قم 2

.اًيئتلقا اللوحي تريوبكملا في المدمج تالصو بركم تصو كتم يتم س،أالر سماعة نفذبم صوتي جهاز يلصتوب متقو ندماع: ملاحظة

.بلكلا يسلو صلالمو اسحب اللوحي، تريوبكملا من هالصف ندع سأالر سماعاتل تلف حداثا نعلم: يهبنت
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اللوحي تريوبكملا تخدامسا
.ساعدةلما على لالحصو انظر ،Windows يلغشتلا نظام تخدامسا لحو يةليصفت ماتمعلو على لللحصو: ملاحظة

 

اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا

بدءلا شاشة على يارتلا رز تخدامسا

. يلغشتلا يقافا →  يارتلا رز على اضغط بدء،لا شاشة ينيم على يةالعلو يةاوالز في

زموالر قائمة تخدامسا

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ يلغشتلا يقافا →  الطاقة ←  عداداتا قفو انقر ات،تصارخالا قائمة في 2

يلغشتلا رز تخدامسبا

.قلالأ على انثو 4 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط 1

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ سفللأ يلغشتلا يقافا يدكتأ شاشة اسحب 2

شاشةلا يلغشت يقافا

زموالر قائمة تخدامسا

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.شاشةلا يلغشت يقافلإ )سكون( Sleep ←  الطاقة ←  عداداتا قفو انقر 2

.شاشةلا يلغشتل Windows رز وأ الطاقة رز على اضغط تعداد،سالا حالة في اللوحي تريوبكملا كان ذاا: ملاحظة

يلغشتلا رز تخدامسبا

.شاشةلا يلغشت يقافلإ يارتلا رز على اضغط
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بدءلا شاشة

.يقاتبطتلا يتبثتل اتتصارخكا تعمل التي بعاتالمر بدءلا شاشة ضتعر

.هكذاو ، يةعالاجتما بكاتشلا ابطروو الطقس ثاتيتحدو ياضةالرو بارخالأ ثاتيتحد هارظلإ الفعلي قتالو في بدءلا شاشة في بعاتالمر تحديثو يريغت يتم

.هكذاو ية،فلخك المفضلة رتكصو عداداو بعاتكمر لديك المفضلة يقاتبطتلا ضافةا خلال من بدءلا شاشة يصصتخ نككيم

Wi-Fi

Wi-Fi يلغشت يقافا وأ يلغشت

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

. يةكلساللا بكةشلا مزر →  عداداتا قفو انقر 2

.Wi-Fi يلغشت يقافا وأ يلغشتل ساريلا وأ ينيملا لىا Wi-Fi يرتمر يطشر يرتمرب قم 3

بكةشب يلصتولا

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

. يةكلساللا بكةشلا مزر →  عداداتا قفو انقر 2

.اتصال انقر ثم القائمة من تاحةم بكةش حدد 3

.ذلك نكم طلبُي ندماع مانالأ تاحفم دخلأ نة،مأ بكةشب الإتصال ندع: ملاحظة

لالمحمو دديترلا نطاقلا عداداتا

لالمحمو دديترلا نطاقلا يلغشت يقافا وأ يلغشت

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

15



.بكاتشلا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

لالمحمو دديترلا نطاقلا. يلغشت يقافا وأ يلغشتل لالمحمو دديترلا نطاقلا يرتمر يطشر اسحب, بكاتشلا ضمن 3

بكةشب يلصتولا

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

. بكةشلا مزر على اضغط ات،شعارالإ نطقةم في 2

.اتصال انقر ثم القائمة من تاحةم بكةش على اضغط 3

Bluetooth

Bluetooth يلغشت يقافا وأ يلغشت

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.Bluetooth → ةجهزالأو تريوبكملا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

.Bluetooth يلغشت يقافا او يلغشتل ساريلا وأ ينيملا لىا Bluetooth يرتمر يطشر اسحب 3

Bluetooth ينكتم ةجهزأ مع انترقالا

.تمدعم يرغ Apple ةجهزأو اللوحي تريوبكملا ينب Bluetooth اتصال: ملاحظة

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.Bluetooth → ةجهزالأو تريوبكملا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

.يلغشتلا يدق Bluetooth نأ من كدتأ 3

.انترقا على اضغط ثم معه، انترقالا في غبتر الذي هازلجا على اضغط ة،جهزالأ قائمة من 4

 نطاق ضمنو انترقالا ضعو في نهأ من كدتأ هاز،لجا رهوظ عدم حالة في. القائمة في هازلجا هرظي لكي انيثو بضع مرالأ قتغرسي قد: ملاحظة
Bluetooth.

.تطابقةم Bluetooth ينكتم جهازو اللوحي تريوبكملا على هرظت التي Bluetooth ورمر كلمة نأ من كدتأ مر،الأ ملز ذاا 5

.هازلجاو اللوحي تريوبكملا على انترقالا يةلعم يدكتأب قم 6

 Bluetooth ينكتم يتم ندماع اللوحي تريوبكملبا اًيئتلقا بالإتصال ميقو نهفا اللوحي، تريوبكملا مع جاحنب هازلجا انترقا بعد: ملاحظة
.Bluetooth نطاق ضمن في نايكوو هاز،لجاو اللوحي تريوبكملا على

شاشةلا اتجاه

شاشةلا يرتدو يلطعت نككيم. اللوحي تريوبكملا حمل يقةلطر اًفقو فقيالأ وأ ديالعمو ضعالو لىا اًيئتلقا شاشةلا اتجاه يريغت يتم ض،عر بةتجر فضلأ على لللحصو  
.فقيالأ ضعالو وأ ديالعمو ضعالو في شاشةلا قفلو تلقائيلا
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.فقط احدو اتجاه في للعمل مصممة وهي تلقائي،لا شاشةلا يرتدو يقاتبطتلا بعض تدعم لإ قد: ملاحظة

شاشةلا اتجاه قفل لغاءا/قفل

.بالمطلو الإتجاه لىا شاشةلا يريغتب قم 1

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 2

. شاشةلا →  عداداتا قفو انقر 3

.شاشةلا اتجاه قفل لغاءلإ  على اضغط وأ شاشةلا اتجاه لقفل  انقر 4

شاشةلا عسطو بطض

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

. شاشةلا →  عداداتا قفو انقر 2

.شاشةلا عسطو بطضل سفللأ وأ علىلأ يرتمرلا بعمر كحر 3

تلقائيلا بطضلا

:تلقائيلا شاشةلا عسطو بطض يلطعت وأ ينكتمل

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.سكونلاو الطاقة →ةجهزالأو تريوبكملا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

.تلقائيلا شاشةلا عسطو بطض يلطعت وأ ينكتمل اًيئتلقا شاشةلا عسطو بطض يرتمر مؤشر تخدمسا 3
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اللوحي تريوبكملا نةمامز

 عداداتا ض،تعرسلما ظاتمحفو ثلم عداداتالإ نةمامز يتم ،Windows 8.1 ةجهزأ لىا لالدخو يلجستل Microsoft سابح تخدامسا ندع
Windows اًيئتلقا يةصخشلا الملفاتو بدءلا شاشةو يق،بطتلاو.

ينكتمل Microsoft سابح لىا بديلتلبا فقم محلي، سابح تخدمست نتك ذاا. نتترنالإ بكةشب ةجهزالأ يلصتو يجب نة،ماللمز: ملاحظة  

.Microsoft ساببح الإتصال → ساباتلحا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر. نةماالمز

:نةماالمز عداداتا يصصختل

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.نةماالمز عداداتا → OneDrive → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

يلغشتلا نظام تعادةسا

تلامسا بعد يتهابثت تم يلغشت امجبر وأ امجبر يةأ الةزاو تةبثالا اصقرالأ كمحر على دةجوالمو ياناتبلا كل حذف لىا يلغشتلا نظام تعادةسا ديتؤ: يهبنت  
.مكنأ نا ات،يارلخا هذه تخدامسا بلق ياناتبلل ياطيتحا سخن اءجربا قم. اللوحي تريوبكملا

 كان ذاا فقط يارلخا هذا تخدمسا. اللوحي تريوبكملا اءشر ندع عليها كان التي يلغشتلا حالة لىا اللوحي تريوبكملا على دجوالمو يلغشتلا نظام يارلخا هذا يدعتسي
.امجبرلبا بطةتمر ىخرأ شكلاتم تضمني وأ قعتوم يغر شكلب فتصري وأ يب،جتسي لإ

اللوحي تريوبكملا تحديث

.اللوحي تريوبكملا تحديث بلق بك الخاصة ياناتبلل يةطياتحا سخةن بعمل يوصى: يهبنت

 وأ تةبثلما يقاتبطتلا وأ يةصخشلا الملفات من يأ حذف ندو يةضاترفالا نعصلما عداداتا لىا Windows تعادةسا لىا اللوحي تريوبكملا تحديث دييؤ

.دادترسالا → دادترسوالا تحديثلا → تريوبكملا عداداتا يريغت → عداداتا قفو انقر. يصصختلا عداداتا وأ Windows جرتم

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

. بدءلا قفو انقر ملفاتك، على يرثتألا ندو تريوبكملا تحديث ضمن 2

.تاليلا قفو انقرو تحذيرلا أاقر 3

 مصادر من تةبثلما يقاتبطتلا الةزا يتم. تحديثلا اكتمال بعد اًيئتلقا Windows جرتم من تةبثلما يقاتبطتلا يتبثت عادةا يتم: ملاحظة
.ًاييدو يتهابثت يجبو ،Windows جرتم خلاف ىخرأ

اللوحي تريوبكملا بطض عادةا

.تابعةلما بلق بةالمطلو ياناتبلا يعلجم يةطياتحا سخةن شاءنبا قم: يهبنت
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جاعراو الملفات،و ر،الصوو يقى،سالموو يقاتبطتلاو ساب،لحا ينتكو فيها بما اللوحي، تريوبكملا من ياناتبلا يعجم سحم لىا اللوحي تريوبكملا بطض عادةا ديتؤس  
Windows يةلصالأ نعصلما عداداتا لىا.

.اتتصارخالا قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.دادترسالا → دادترسوالا تحديثلا → تريوبكملا عداداتا يريغت →  عداداتا قفو انقر 2

.بدءلا قفو انقر, Windows يتبثت عادةاو شيء كل الةزا ضمن 3

.تاليلا قفو انقرو تحذيرلا أاقر 4

اتشارا

ظائفالواتشارا

اللمس
.بعكصا نملةبأ ضالعر شاشة على بلطف اضغط

.زموالرو رالصوو دخالإتالإو اتيارلخا ذلك في بما شاشةلا على ناصرعلا حدد•
.يقاتبطتلا ابدأ•

شاشةلا على دةجوالمو رارزالأ المس•
شاشةلا على يحتالمفا حةلو تخدامسبا نصلا دخلأ•

ارتمرسالا مع اضغط
.شاشةلا على بعكصبا اضغط

ما نصرع عن ضالعر شاشة على يةليصفت ماتمعلو•
.اءاتجرالإ من يدبمز يامقلل ما نصرعل ياقسلا قائمة تحفا•

اسحب

.شاشةلا على نصرع على بعكصبا ارتمرسالا مع اضغط1

 فطر كحر شاشة،لل بعكصا سةمبملا تفاظحالا مع2
بالمطلو قعالمو لىا بعكصا

 في نصرع فلاتلإ ضالعر شاشة عن اًيدعب بعكصا كحر3
.بالمطلو قعالمو

.شاشةلا على زموالرو رالصو ثلم ناصرع انقل
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الوظائفاشارات

يرتمرلا وأ سحبلا
.ضالعر شاشة على فقيأ وأ سيأر باتجاه بعكصا كحر

رالصوو دخالإتالإو ائمالقوو يبالو صفحاتو" ابدأ "شاشة خلال من يرتمرلبا قم•  
.ذلك لىا ماو الإتصال جهاتو

).شاشةلا سفلأ لىا يقبطتلا اسحب (اًيقبطت غلقأ•

يربكتلا
.صابعكأ بعدأ ثم ينعبصبا شاشةلا على اضغط

يبو صفحة وأ رةصو ضعر يربكتب قم

يرغصت
.صابعكأ ينب بقار ثم ينعبصبا شاشةلا على اضغط

.يبو صفحة وأ رةصو ضعر يرغصتب قم

يرتدو
 اتجاه في صابعالأ كحر ثم ثركأ وأ ينعبصبا ضالعر شاشة المس
ساعةلا بعقار سقو اتجاه عكس في وأ ساعةلا بعقار

.جةدر 90 بمقدار كائن يأ يرتدوب قم
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قلامالأو يحتالمفا حاتلو

.نفصلم شكلب باعت التي يةلتالا الملحقات اللوحي تريوبكملا يدعم

يعةفالر Latitude 11 يحتمفا حةلو•

يرغصلا شطنلا القلم مع Latitude 11 يحتمفا حةلو•

 

يعةفالر Latitude 11 يحتمفا حةلو

اللوحي تريوبكملا يلصتو

.بةمطلو يةاوبز هاطبضاو يحتالمفا حةلو على دةجوالمو ةيرغصلا ابةبولا تحفا 1
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.يحتالمفا حةلو قاعدة لىا اللوحي تريوبكملا ساءربا وقم اللوحي، تريوبكملا على دةجوالمو تحاتفلا مع يحتالمفا حةلو قاعدة في دةجوالمو نةسلالأ بمحاذاة قم 2
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اللوحي تريوبكملا فصل

.يحتالمفا حةلو من اللوحي تريوبكملا عن اًيدعب يحتالمفا حةلو رحرو فعار ار،تمرسالا مع

مائل

شطنلا Dell قلم حامل

.تخدامسالا بعد ناه شطنلا Dell قلم ينتخزب قم. نفصلم شكلب باعي الذي شطنلا Dell قلم يلائم القلم حامل: ملاحظة
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Latitude 11 يحتمفا حةلو

امجبرلا

ةيزلما

.اللوحي تريوبكملا ساءرا لغاءلإ اضغطالقفل لغاءا رز.1

.سائهارا ندع يحتالمفا حةبلو الإتصال اللوحي تريوبكملل يحتيساءرالإ يرمسام.2

.اللوحي تريوبكملا ساءرا ندع يحتالمفا حةلو شحنل يارتلا مهايئ يلصتو يةنمكاا لك يحتي)USB-C (يارتلا مهايئ نفذم.3

.اللوحي تريوبكملا ساءرا لك يحتي)2 (ساءرالإ تحاتف.4
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الميزة

.يحتالمفا حةلو شحن حالة لىا يرشييحتالمفا حةلو شحن حالة باحصم.5

 حةبلو يارتلا مهايئ يلصتو ندع ينتينثا لمدة يحتالمفا حةلو شحن حالة باحصم يضيء: ملاحظة
.يحتالمفا

.يحتالمفا حةلو شحن يتمو تصلم يارتلا مهايئثابت يضبأ

.تصلم يرغ يارتلا مهايئ وأ بالكامل نةشحوم يحتالمفا حةلومطفأ

.سريالأ ربالز نقرلل اضغطسريالأ نقرلا نطقةم.6

.يمنالأ ربالز نقرلل اضغطيمنالأ نقرلا نطقةم.7

.يةسساالأ سالماو ظائفو اءجراو نص،لا تابةكو بالرسم، لك سمحييرغصلا شطنلا القلم.8

نص،لا تابةكو تحديد،لاو الرسم،و يمن،الأ سالماو ربز نقرلا ثلم ظائفالو يذفنتل رارزالأ هذه يصصختب قم)2 (القلم رارزأ.9  
.هكذاو سح،لماو

.تخدامسالا بعد ناه يرغصلا شطنلا القلم ينتخزب قم. يرغصلا شطنلا القلم شحن لك يحتيالقلم تحةف.10

اللوحي تريوبكملا يلصتو

.يحتالمفا حةلو قاعدة على دةجوالمو المفصلة تحفا 1
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يحتالمفا حةلو بقاعدة اللوحي تريوبكملا يلصتوب قم 2

اللوحي تريوبكملا فصل

.يحتالمفا حةلو عن اًيدعب اللوحي تريوبكملا فعارو اللوحي، تريوبكملا يرتحرل ساءرالإ لغاءا رز على ارتمرسالا مع اضغط
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يحتالمفا حةلو شحن

.يحتالمفا حةلو قاعدة في دجوالمو شحنلا نفذم وأ اللوحي تريوبكملا في شحنلا نفذبم يارتلا مهايئ يلصتوب قم يح،تالمفا حةلو شحنل

يحتالمفا حةلو بقاعدة يارتلا مهايئ يلصتو .يقطر عن ًةباشرم يحتالمفا حةلو شحن يوصى يلة،طو ةترفل يحتالمفا حةلو شحن يتم لم ذاا: ملاحظة
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يرغصلا شطنلا القلم تخدامسا

 على الضغط نككيم كما. هكذاو الصفحة، يرتدوو نص،لا تحديدو شكال،الأ لرسم شطنلا القلم تخدامسا نككيم. بالضغط رشعولاو يرتمرلا اتيزم شطنلا القلم يدعم
.هاملما من العديد اءجرلإ شطنلا القلم جانب على دةجوالمو رارزالأ
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.قلالأ على يقةقد 40 بالكامل شحونلما شطنلا القلم تخدامسا يمكن: ملاحظة

:ثلم ظائفالو تخدامسبا شطنلا القلم على دةجوالمو رارزالأ يصصتخ يمكن

)اضيترفالا عدادالإ (انيسطوأ رز•

)اضيترفالا عدادالإ (سحم•

علىلأ صفحة•

سفللأ صفحة•

سخن•

لصق•

اجعتر•

عادةا•

يلطعت•

 انظر مات،المعلو من يدلمز. يبالو على الدعم قعمو من شطنلا القلم تحكم حةلو يلغشت نامجبر يتبثتو يلنزتب قم رار،زالأ يصصختل: ملاحظة
www.dell.com/support/drivers.

يرغصلا شطنلا القلم شحن

 خلال% 100 لىا يصلو ،ٍانثو 4 خلال% 90 بةسنب شطنلا القلم شحن يتم. يرغصلا شطنلا القلم شحنل القلم تحةف في يرغصلا شطنلا القلم دخلأ
.يةنثا 25

.يلهغشتو اللوحي تريوبكملا ساءرا يجب ير،غصلا شطنلا القلم شحنل: ملاحظة
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BIOS عدادا نامجبر لىا لالدخو

يحتالمفا حةلو مع

.لديك اللوحي تريوبكملبا USB بـ نةكمم يحتمفا حةلو يلصتو وأ يحتالمفا حةلو بقاعدة لديك اللوحي تريوبكملا يلصتوب قم 1

.اللوحي تريوبكملا يلغشتل الطاقة رز على اضغط 2

.F2 تاحفم على اضغط ،DELL شعار رهوظ ندع 3

يحتالمفا حةلو نبدو

.اللوحي تريوبكملا يلغشتل الطاقة رز على اضغط 1

.شاشةلا على Dell شعار رهوظ ندع تالصو ىتوسم فعر رز على ارتمرسالا مع اضغط 2

.تالصو ىتوسم فعر رز تخدامسبا BIOS عدادا حدد ،F12 يدهتم يارتخا قائمة هرظت ندماع 3

.BIOS عدادا نامجبر لىا لللدخو تالصو ىتوسم خفض رز على اضغط 4

32



اصفاتالمو

:زنالوو بعادالأ

Latitude 5175Latitude 5179

)صةبو 0.56 (مم 14.32)صةبو 0.42 (مم 10.78سمكلا

)صةبو 11.01 (مم 279.76)صةبو 11.01 (مم 279.78ضالعر

)صةبو 6.96 (مم 176.83)صةبو 6.96 (مم 176.80تفاعالار

)طلر 1.67 (جمك 0.76)طلر 1.56 (جمك 0.71)دنىالأ الحد (زنالو

نظاملا ماتمعلو

سادسلا يللجا Intel Core m معالجالمعالج

:Windows 8.1•يلغشتلا نظام

•Windows 10

RAM(LPDDR3 (ائيشوعلا لصوالو ةذاكر

:ينتخزلا ناءثأ

جابايتيج 128 تةبثالا الحالة كمحر•عنولا
جابايتيج 256 تةبثالا الحالة كمحر•
جابايتيج 512 تةبثالا الحالة كمحر•
جابايتيج 256 يرفشتلا ذاتي اصقرالأ كمحر•

:ةالذاكر

LPDDR3عنولا

تزجاهريم 1600عةسرلا

جابايتيج 8و جابايتيج 4مةالمدعو ناتيتكولا

:صلاتالموو نافذلما

Audioظائفالو تعددم وفونيكرلماو سأالر سماعة (احدو سأر سماعة نفذم(

HDMIنفذم micro-HDMI
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:والموصلات المنافذ

microSD بطاقة تحةفmicroSD بطاقة

)ييارتخا( micro-SIM بطاقة تحةفMicro-SIM بطاقة

احدو USB 3.0 نفذمUSB 3.0 نفذم

USB 3.0 و يارتلا يلصتو يدعم USB-C نفذمUSB-C نفذم

:الإتصالإت

Wi-Fi802.11ac نطاقلا نائيث

BluetoothBluetooth 4.1 LE

Intel WiDiمةمدعو

NFC•Latitude 5175  -ييارتخا
•Latitude 5179  -نظاملا مع شحنلا يتم

:يديوفلا في تحكملا حدةو

Intel HD graphics 515عنولا

:شاشةلا

صةبو 10.8 مقاس كاملة HDعنولا

x 1080 1920الدقة

16:9ضالعر لىا تفاعالار بةسن

ضاءةا حدةو 360عسطولا

جةدر 80ضالعر يةاوز

)دنىالأ الحد( 800:1•باينتلا معدل

)ذجينمو( 1000:1•

بت 8اللون عمق

مانالأ

فقط Latitude 5179 على مةمدعوصابعالأ بصمات ئقار

فقط Latitude 5179 على مةمدعويةكالذ بطاقةلا ئقار
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:ايرمالكا

يةفللخا ايرمالكايةمماالأ ايرمالكا

سلكبجايم 8 تلقائي يزكترسلكبجايم 5 ثابت يزكترعنولا

الدقة

سلكبجايم 8 لىا يصل ماسلكبجايم 5 لىا يصل ماتةبثالا رةالصو

 FHD (1920X 1080 حتىيديوفلا
)سلكب

 FHD (1920X 1080 حتى
)سلكب

جةدر 66 لىا 63جةدر 66 لىا 63ضالعر يةاوز

يارتلا مهايئ

ددترم يارت لتفو 240–ددترم يارت لتفو 100دخالالإ جهد

تزهر 60–تزهر 50دخالالإ ددتر

يربمأ 1.30دخالالإ يارت

يربمأ 1.5/يربمأ 2.0اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 20/تمرسم يارت لتفو 5المقدر اجخرالإ جهد

:ةارالحر جةدر نطاق

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

 لىا نهايتهرف جةدر 40 (-يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 40-ينتخزلا
)نهايتهرف جةدر 158

:يةئيبلا باتلطتلما

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف° 95 لىا نهايتهرف° 32 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0يلغشتلا ندع

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

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 منيلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (95 لىا% 5 منيلغشتلا عدم حالة في

):طمضغو يرغ قصى،الأ الحد (تفاعالار
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:البيئية المتطلبات

 لىا قدم 50 -من (م 3048 لىا ترم 15.20 -منيلغشتلا ندع
)قدم 10,000

 لىا قدم 50 -من (ترم 10,668 لىا ترم 15.20 -منينتخزلا
)قدم 35,000

Latitude 11 يحتمفا حةلويعةفالر Latitude 11 يحتمفا حةلو:يحتالمفا حةلو

:بعادالأ

)صةبو 10.99 (مم 279.20)صةبو 14.08 (مم 357.70ضالعر

)صةبو 6.87 (مم 174.62)صةبو 10.94 (مم 277.90العمق

)صةبو 0.38 (مم 9.70)صةبو 0.21 (مم 5.40سمكلا

)طلر 1.61 (جمك 0.73)طلر 1.10 (جمك 0.498زنالو

يةفللخا ضاءةالإ•امجبرلا
جابةتسللا يحتمفا•
اللمس حةلو•
يدلا احةر ندسم•

يةفللخا ضاءةالإ•
جابةتسللا يحتمفا•
اللمس حةلو•
يدلا احةر ندسم•
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Troubleshooting

يةبطارلا

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

.كةمفكو تكون قد بلاتكلا يلاتصتوشحنلبا يةبطارلا متقو لإ
يارتلا مهايئو صلاتالموو بلكلا افحص1  

.يلصتولا سلامة لضمان

 يقطر عن يعمل الحائط خذمأ نأ كدتأ2
.خرأ جهاز يلصتو

 مهايئ بلك على دجوالمو ءالضو افحص3
.يارتلا

 الذي يارتلا مهايئ تخدمست نكأ من كدتأ4
.اللوحي تريوبكملا مع نهشح تم

 بعد بالإتصال وقم يار،تلا مهايئ افصل5
.اًبيتقر انثو 10

 الصفر من قلأ اللوحي تريوبكملا ةارحر جةدر
 35 من علىأ وأ) نهايتهرف جةدر 32 (يئولما
).نهايتهرف جةدر 95 (يةئوم جةدر

يطةلمحا ةارالحر جةدر في دةجوالمو يةبطارلا اشحن  
 95 لىا 32 (يةئوم جةدر 35 لىا 0 ينب
).نهايتهرف جةدر

.Dell بـ الإتصال اجعر. Dell اتصل.تلفلل يارتلا مهايئ وأ يةبطارلا ضتتعر

يةبطارلا شحن يكون ندماع يةبطارلا شحن يمكن لإ  
%99 لىا% 95

.يةبطارلا عمر طالةلإ يانةصلا ضعو في يةبطارلا
 شحن نخفضي حتى يةبطارلا يغتفرب اسمح•

%. 95 من قلأ لىا يةبطارلا

 يقافا انظر. اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأ•
تريوبكملا يلغشتو اللوحي تريوبكملا يلغشت  

.اللوحي

تريوبكملا يكون ندماع حتى عةسرب يةبطارلا نفدت  
تعدادسالا ضعو في اللوحي

نهكيم بكةش نطاق في اللوحي تريوبكملا يكن لم ذاا  
 محاولة اصليو اللوحي تريوبكملا نفا بها، الإتصال
.يةبطارلا يغتفر يتمو قاعدة محطة قعمو تحديد

شكلب اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ•  
.قتمؤ

بكةشلا نطاق في اللوحي تريوبكملا انقل•  
اًتقمؤ قفوأ وأ بها، الإتصال نهكيم التي  
تريوبكملا على اللاسلكي الإتصال يلغشت  

.لديك اللوحي

دديترلا نطاقلا وأ Wi-Fi يلطعتب قم•  
 يأ نطاق في هاعقوو عدم حالة في لالمحمو
.يةكلسلإ بكاتش

.ةالطائر ضعو ينكتمب قم•

يةبطارلا شحن يتم حتى اللوحي تريوبكملا شحنب قميقةقد يرغ يةبطارلا شحن قيم  
 يتم حتى اللوحي تريوبكملا تخدمسا ثم بالكامل،
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 يكون يةبطارلا شحن (بالكامل يةبطارلا شحن يتم
يةبطارلا شحن حالة باحصم لكنو%)  100  

يلغشتلا يدق

يلغشت يقافا يتمو بالكامل يةبطارلا شحن يغتفر  
 عادةلإ اءجرالإ هذا تخدامسا يتم. اللوحي تريوبكملا

.يةبطارلا شحن يمةق ةمعاير

بكةشلا

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 .يلغشتلا يدق اللاسلكي اديوالر كان ذاا مما تحقق.نّممك يرغ اللاسلكي الإتصاللإسلكي اتصال جديو لإ
.Wi-Fi يلغشت يقافا وأ يلغشت انظر

.يةكلساللا لصوالو نقطة من ابترقالا لحاو.نطاقلا جخار اللاسلكي الإتصال

).ISP (نتترنالإ خدمة فربمو اتصل.يةفكا يرغ بكةشلا ةشارا ةقوئةيطبلا نتترنالإ اتصالإت

Bluetooth هازبج انقرالإ تعذري
 على Bluetooth ينكتم من كدتأ•

.انهقرا لتحاو الذي هازلجاو اللوحي تريوبكملا

 نطاق ضمن دهماجوو من كدتأ•
Bluetooth.

Touchscreen

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

يرغ وأ ئةيطب رةبصو يةسمللا شاشةلا يبجتست  
.بةسنام

.سخةتم شاشةلا•

 الخاص اللوحي تريوبكملا نعيم قد اقيو غطاء•
.دخالإتالإ على فتعرلا من بك

 وأ بالماء برالو من يةلخا ناعمة قماش قطعة بلل
 اللوحي تريوبكملا سطح سحماو شاشة،لا نظفم

 سفللأ سابني نأ للماء سمحت لإ. يفهظنت يتم حتى
.اللوحي تريوبكملا رارزأ وأ نافذم على

اللوحي تريوبكملا

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 على ساعات 4 لمدة تريوبكملا اشحن•.اًتمام غةفار يةبطارلايلغشتلبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ
.قلالأ

 لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط•
 ذاا فةلمعر ٍانثو 8 لمدة تظرنا ثم ين،تينثا
.Dell شعار هرظي كان

 لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط•
 اللوحي تريوبكملا ينيعت عادةلإ يةنثا 15
.ًايبارجا
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 15 لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغطيلغشتلا يقافبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ
.ًايبارجا اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافلإ انثو

 25 لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغطاللوحي تريوبكملل ياطيتحالا سخنلا
 رز على اضغط. اللوحي تريوبكملا قفل لغاءلإ يةنثا
 حتى يقةقد 1 لمدة تظرنا ثم ينتينثا لمدة يلغشتلا
.Dell شعار هرظي

شكلب فتصري وأ اللوحي تريوبكملا يبجتسي لإ  
قعتوم يرغ

 يقافا انظر. اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأ•
تريوبكملا يلغشتو اللوحي تريوبكملا يلغشت  

.اللوحي

تعادةسا اجعر. اللوحي تريوبكملا تحديثب قم•  
.يلغشتلا نظام

 في اللوحي تريوبكملا يدهتم يمكن لإ
Windows

 لىا تقلنا. Dell كةشر في الدعم بخدمة اتصل
www.dell.com/support.

 عدأ. يةفللخا في امجبرلا ثاتيتحد يلنزت تم بمارقعتوم هو كما ةيزلما وأ نامجبرلا يعمل لإ
.اللوحي تريوبكملا يلغشت

القلم

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

شحونم يرغ القلميعمل لإ القلم
 Dell في يرغصلا شطنلا القلم شحنب قم•

 القلم تحةف في دخالها يقطر عن شطنلا
 اللوحي تريوبكملا ساءرا مع ٍانثو 10 لمدة
.تخدامهساو

 Dell قلم على يةبطارلا ضعو عدأ•
.شطنلا
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تعليماتلا على لالحصو  

يةتالذا ساعدةلما دارمو

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

Dellwww.dell.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Dell Help & Support يقبطت

يقبطتلا ساعدةمو تعليمات

 على اضغط ثم ،الدعمو تعليماتلا تبكا ،Windows بحث فيتعليماتلا لىا لصوالو
Enter.

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

www.dell.com/support/linux 

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

www.dell.com/support 

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

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

:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلما سمقب تعلقةلما سائللما عن سارفتسللا Dell كةشرب للاتصال

.www.dell.com/contactdell لىا تقلنا 1

.الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا( سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلدو من تحقق 2

.لك الملائمة Dell كةشرب الإتصال يلةسو ترخا وأ ياجاتكتحلإ اًفقو ناسبلما الدعم وأ الخدمة باطتار حدد 3

 في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو الدولة سبح فرتولا تلفيخ. هاتفلا برع وأ نتترنالإ برع الدعمو للخدمة اتيارلخا من العديد Dell تقدم
.تكقطنم

شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة  
.Dell تجنم جتالوك وأ رةالفاتو وأ
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يعةسرلا الخدمة مزر وأ الخدمة علامة مكان تحديد
.Dell كةشر في الفني الدعم وأ العملاء بخدمة الإتصال ندع اللوحي تريوبكملل يعةسرلا الخدمة رمزو الخدمة علامة يرفتو يجب

.بكفاءة المكالمات يهجتو في ساعدي الذي يعةسرلا الخدمة مزر دخالا هاتفلا نظمةأ تطلب: ملاحظة

.اللوحي تريوبكملا من سفليلا ءالجز في ملصق على لديك اللوحي تريوبكملل يعةسرلا الخدمة رمزو الخدمة علامة جدتو
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