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1
تريوبكملا جهاز في العمل

 

تريوبكملا داخل العمل بلق
ضترفي ندتسلما هذا في تضمنم اءجرا كل نفا ذلك، يرغ لىا ةشارالإ يتم لم ما. يةصخشلا سلامةلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلفل ضتعرلا من تريوبكملا حماية على ساعدةملل يةلتالا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلتالا وفالظر دجوو

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

.عكسي يبتترب الةزالإ اءاتجرا باعتا خلال من تهيبثت -نفصلةم رةبصو ائهشر حالة في -- وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

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

 اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفح اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملبا فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance 

 من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالإ ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكبا فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالإ من العديد: يهبنت
 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 نتترنالإ على يانةصلا خدمة خلال
.تجنلما مع فقةالمر

هازلج الخلفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم (مطلي يرغ معدني سطح لمس وأ يةكيتتاسالا باءهركلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتتاسالا باءهركلا نةشح يغتفر نبجتل: يهبنت  
.ريدو شكلب) تريوبكملا

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

 فصل لتحاو نتك ذافا قفل، وةبعر ودةمز صلاتمو دجوبو يزتمت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، الخاصة سحبلا وةعر من وأ به، الخاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع: يهبنت
 نهأ كدتأ بل،كلا يلصتو بلق ا،ًيضأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتت لكي يهماساوت على حافظ ها،ضعب عن صلاتالمو سحبب متقو ينمابو. بلكلا فصل بلق القفل واتعر على فاضغط بلات،كلا من عنولا هذا
.يحةصح يقةبطر ينلبكلا محاذاةو يهجتو تم قد

.ندتسلما هذا في نّيبم هو عما تلفمخ شكلب المحددة ناتالمكو بعضو بك الخاص تريوبكملا انلوأ هرظت قد: ملاحظة

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلتالا اتالخطو 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 قفوأ.2

.هساؤرا لغاءبا فقم ،)هساؤرا تم (ساءرا هازبج ًتصلام تريوبكملا كان ذاا.3

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

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.4

.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم.5

.توسم سطح على جههو على تريوبكملا قلبأو شاشةلا غلقأ.6

.تريوبكملا على يانةصلا عمالأ اءجرا بلق يةسيئالر يةبطارلا الةزا يجب نظام،لا حةلو تلف تفاديل: ملاحظة

.يةسيئالر يةبطارلا الةزبا قم.7
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.يالعلو الجانب لىا تريوبكملا اقلب.8

.شاشةلا تحفا.9

.نظاملا حةلو يضرتأل يلغشتلا رز على اضغط.10

.شاشةلا تحف بلق بائيهركلا يارتلا خذمأ عن تريوبكملا فصل اًمدو يكلع ية،ئباهركلا الصدمات من للحماية: يهبنت

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

.بةسنالما تحاتفلا من Smart Cards وأ ExpressCards بطاقات يأ الةزبا قم.11

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

:يلغشتلا نظام يلغشت يقافا.1

):للمس ممكن جهاز( Windows 8 في•

.عداداتا حددو اتتصارخالا قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا.1

يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد.2

:سماو تخدامسا•

.عداداتا قفو انقرو شاشةلا من يالعلو يمنالأ كنالر لىا ةشاربالإ قم.1

يلغشتلا يقافا. حددو  قفو انقر.2

: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 6 نحو لمدة يلغشتلا رز على ًمطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئتلقا به تصلةلما ةجهزالأو تريوبكملا قفتو عدم حالة في. به تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا يلغشت يقافا من كدتأ.2
.هاليغشت يقافلإ

تريوبكملا داخل العمل بعد
.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقات،و ية،جخار ةجهزأ يأ يلصتو من كدتأ بديل، اءجرا يأ كمالا بعد

.ىخرالأ Dell تريوبكم ةجهزلأ المصممة ياتبطارلا تخدمست لإ. هذا Dell تريوبكمل المصممة يةبطارلا فقط تخدمسا تر،يوبكملا تلافا نبجتت لكي: يهبنت

.ExpressCard ثلم بطاقات، يأ بدالتساو سائط،و قاعدة وأ نافذ،لما حدلأ ارتكر جهاز ثلم ية،جخار ةجهزأ يأ صل.1

.تريوبكملبا بكةش وأ يفونلت يأ بلاتك صل.2

.تريوبكملبا يلهصتوب قم ثم ًولإأ بكةشلا هازبج بلكلا صل بكة،ش بلك يلصتول: يهبنت
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.يةبطارلا ضعو عادةا.3

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا صل.4

.تريوبكملا يلغشتب قم.5
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2
يبهاكترو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكتر وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

يةبطارلا اجخرا
ةجهزأ مع للعمل يةبطارلا تصميم تم. Dell كةشر من هااؤشر يتم افقةتوم يةبطار اًتخدمسم فقط يةبطارلا بدلتسا. جارالانف وأ يقللحر ضتعرلا خطر من افقةتوم يرغ يةبطار تخدامسا يديز نأ يمكن: تحذير  
.بك الخاص تريوبكملا جهاز مع ىخرالأ تريوبكملا ةجهزبأ الخاصة ياتبطارلا تخدمست لإ. بك الخاصة Dell تريوبكم

 كابلات يةأ الةزبا قم ثم تر،يوبكملا منو الحائط صلمو من دمالمو بفصل وقم تر،يوبكملا منو بائيهركلا خذالمأ من ددترلما يارتلا لمحو فصلو تر،يوبكملا يلغشت يقافبا قم ية،بطارلا بدالتسا وأ الةزا بلق: تحذير
.تريوبكملا من ىخرأ يةجخار

.يبكترلا تعليمات لىا جعار. ةيرطلخا اقعالمو في تخدامسالا عدم يجب: تحذير

تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.يكيتسبلالا يةبطارلا سانل سحب مع ينيملا لىا يةبطارلا يرتحر رز على ارتمرسالا مع اضغط.2

يةبطارلا يبكتر
.مكانها في هاارتقرسا على يللد تكه تصدر حتى بها الخاصة تحةفلا في يةبطارلا دخلأ.1

.المزلإج يقشعت يتمو بابلا ارتقرسا تصو سمعت حتى بابلا على ةبقو اضغط.2

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.3

تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [تةبثالا اصقرالأ كمحر على الضغط مزلإج باب تحفا.[

b.2 [تحهفل سفللأ يهلع اضغط.[

c.3 [يكيتسبلالا اصقرالأ كمحر سانل سحب مع ساريلا لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر يرتحر رز على ارتمرسالا مع اضغط.[

d.4 [تريوبكملا من تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم.[
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تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكتر
.تريوبكملا جهاز في مكانه في بهيكترل تةبثالا اصقرالأ كمحر احةزبا قم.1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر تحةف على الضغط مزلإج باب غلاقبا قم.2

:يبكترب قم.3

a.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [تريوبكملبا يةئالضو اصقرالأ كمحر بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم.[

b.2 [تريوبكملا من يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزبا قم.[
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يةئالضو اصقرالأ كمحر يبكتر
.تريوبكملا على يةئالضو اصقرالأ كمحر ضع.1

.تريوبكملا في يةئالضو اصقرالأ كلمحر بتثلما سمارلما بطار.2

:يبكترب قم.3

a.تةبثالا اصقرالأ كمحر
b.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [تريوبكملبا يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [علىلأ صلالمو فعار.[

c.3 [تريوبكملا في صلالو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم.[

d.4 [علىلأ سانللا فعار.[

e.1 [القفل سانل فعار.[

f.2 [نظاملا حةلو عن يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو بفصل قم.[

.تريوبكملا من يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو الةزبا قم.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو يبكتر
.تريوبكملا على يةئالضو اصقرالأ كمحر ضع.1

.يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو كابل يلصتوب قم.2

.القفل سانل على اضغط.3

.تريوبكملا في يةئالضو اصقرالأ كلمحر بتثلما سمارلما بطار.4

.تهيبثتب وقم يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو اقلب.5

.تريوبكملا في يةئالضو اصقرالأ كمحر صللمو تةبثلما سايرلما بطار.6

:يبكترب قم.7
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a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.8

سفليلا الغطاء الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [اجخرالإ/دخالالإ مزلإج باب تحفا.[

b.3 [تحهفل علىلأ المزلإج باب فعار.[

c.3 [تريوبكملا يكلبه سفليلا الغطاء بتثي الذي سمارلما الةزبا قم.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.1 [الخلفي بابلا مزلإج تحف.[

b.2 [تحهفل علىلأ الخلفي بابلا فعار.[

c.3 [تريوبكملا جهاز يكله في سفليلا الغطاء بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.5

a.مزلإج باب تحفا HDMI [1.[

b.2 [علىلأ المزلإج باب فعار.[

c.3 [تريوبكملا جهاز يكله في سفليلا الغطاء بتثي الذي سمارلما الةزبا قم.[
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:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.6

a.1 [سفليلا الغطاء بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

b.2 [تريوبكملا جهاز يكله من تهلازلإ سفليلا الغطاء فعار.[

سفليلا الغطاء يبكتر
.تريوبكملا يكله في HDMIو الخلفي، بابلاو اج،خرالإ/دخالالإ حدةلو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.1

.المزلإج يقشعت يتمو بابلا ارتقرسا تصو سمعت حتى بابلا على ةبقو اضغط.2

.تريوبكملا قاعدة على سفليلا الغطاء ضع.3

.تريوبكملا جهاز يكله في سفليلا الغطاء بتثت التي يرمسالما بطر حكمأ.4

:يبكترب قم.5

a.Optical Drive

b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6
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يحتالمفا حةلو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [تريوبكملا جهاز يكله في يحتالمفا حةلو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [يحتالمفا حةلو غطاء اقلبو افالحو جخرأ.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.1 [يحتالمفا حةلو باب بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [القفل سانل فعار.[

c.3 [نظاملا حةلو عن يحتالمفا حةلو بلاتك افصل.[

.تريوبكملا جهاز يكله من التهازبا وقم يحتالمفا حةلو فعار.5
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يحتالمفا حةلو يبكتر
.يحتالمفا حةلو بطاقة في بها الخاصة صلاتبالمو يحتالمفا حةلو كابلات يلصتوب قم.1

.تريوبكملا يكله في به الخاصة تحةفلا علىأ يحتالمفا حةلو باب ضع.2

.تريوبكملا يكله في يحتالمفا حةلو بابل تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.3

.تريوبكملا في بها الخاصة تحةفلا في وحةالمر ضع.4

.تريوبكملبا يحتالمفا حةلو بتثتل يةبلاللو يرمسالما بطر حكمأ.5

:يبكترب قم.6

a.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

ةالذاكر حدةو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

ثقبنت حتى ةالذاكر حدةو عن اًيدعب جازتحالا شابكم ثنيب قم.3

.نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن ةالذاكر حدةو الةزبا قم.4

ةالذاكر حدةو يبكتر
.بها الخاص بسقلما في ةالذاكر حدةو دخلأ.1

.تكه تصدرو مكانها في تقرست حتى ةالذاكر حدةو على اضغط.2

:يبكترب قم.3

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4
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يلصتولا حةلو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [ساءرالإ حةلو من ائيهولا كابلات افصل.[

.ائيهولا كابلات قطع/تلف لىا يحةحصلا يرغ الةزالإ ديتؤ قد. ائيهولا كابلات فصل ندع الحذر توخي يرجى: يهبنت

b.2 [ائيهولا بلاتك يهجتو لغأ.[

c.3 [ساءرالإ حةلو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

d.4 [ساءرالإ حةلو اقلب.[

e.5 [يرتحرلا سانل فعار.[

f.6 [نظاملا حةلو عن ساءرالإ حةلو صلمو بفصل قم.[

.تريوبكملا جهاز يكله من التهازبا وقم ساءرالإ حةلو فعار.4

يلصتولا حةلو يبكتر
.نظاملا حةبلو يلصتولا حةلو صلمو بلك يلصتوب قم.1

.تحةفلا في يتهابثتب وقم ساءرالإ حةلو اقلب.2

.ساءرالإ حةلو يتبثتل يرمسالما بطر حكمأ.3

.ائيهولا بلاتك يهجتوب قم.4

.ساءرالإ حةبلو ائيهولا كابلات صل.5

:يبكترب قم.6

a.سفليلا الغطاء
b.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

15



حةلو الةزا  GPU
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.ساءرالإ حةلو

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.بسقلم تةبثلما يرمسالما الةزبا قم GPU 1 [تريوبكملا في.[

b.بسقم فعار GPU 2 [حةاللو عن.[

c.حةلو في سحبلا سانل بتثت التي يرمسالما الةزبا قم GPU[3.[

d.حةلو فعار GPU 4 [تريوبكملا جهاز من.[

حةلو يبكتر  GPU
.تريوبكملا على) GPU (اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضع.1

.GPU حةلو في سحبلا سانلل تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

.حةاللو على GPU بسقم ضع.3

.تريوبكملا في بسقلما يتبثتل يةبلاللو يرمسالما بطر حكامبا قم.4

:يبكترب قم.5

a.ساءرالإ حةلو
b.سفليلا الغطاء
c.Optical Drive

d.تةبثالا اصقرالأ كمحر
e.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6
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حدةو الةزا  SIM
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.2 [بلكلا افصل.[

c.حدةو بتثت التي يرمسالما بفك قم SIM 3 [تريوبكملبا.[

d.حدةو على اضغط SIM[4.[

e.5 [علىلأ حدةالو فعار.[

f.حدةو الةزبا قم SIM 6 [تريوبكملا من.[

حدةو يبكتر  SIM
.تريوبكملا جهاز في مكانها في يبهاكترل SIM حدةو احةزبا قم.1

.SIM حدةو تحةف على الضغط مزلإج باب غلاقبا قم.2

.تريوبكملا في حدةللو تةبثلما يرمسالما بطار.3

.بلكلا يلصتوب قم.4

.القفل سانل على اضغط.5

:يبكترب قم.6

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7
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يةكلساللا يةللمحا الإتصال بكةش بطاقة الةزا  (WLAN)
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.حامل GPS

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.يةكلساللا يةللمحا بكةشلا بطاقة من ائيهولا بلاتك افصل) WLAN) [1.[

b.بطاقةل بتثلما سمارلما الةزبا قم WLAN [2.[

c.بطاقة يكتحرب قم WLAN 3 [منها جهاخرأو تحةفلا جخار.[

نطاقلا يةلمح يةكلساللا بكةشلا بطاقة يبكتر  (WLAN)
.تحةفلا في WLAN بطاقة دخلأ.1

.الكابل حامل يتبثتل يرمسالما بطار.2

.WLAN بطاقةب ائيهولا كابلات صل.3

:يبكترب قم.4

a.حامل GPS

b.سفليلا الغطاء
c.Optical Drive

d.تةبثالا اصقرالأ كمحر
e.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة الةزا  (WWAN)
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.حامل GPS
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:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة عن الكابلات افصل) WWAN) [1.[

b.بطاقةل بتثلما سمارلما الةزبا قم WWAN [2.[

c.بطاقة يكتحرب قم WWAN 3 [منها جهاخرأو تحةفلا جخار.[

نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة يبكتر  (WWAN)
.تحةفلا في WWAN بطاقة دخلأ.1

.WWAN يتبثتل سمارلما بطبر قم.2

.WWAN بطاقةب بلاتكلا صل.3

:يبكترب قم.4

a.حامل GPS

b.سفليلا الغطاء
c.Optical Drive

d.تةبثالا اصقرالأ كمحر
e.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

حامل الةزا  GPS
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [ائيهولا بلك افصل.[

b.حامل بلك افصل GPS [2[

c.لحامل بتثلما سمارلما لزأ GPS 3 [تريوبكملا هازبج.[

d.حامل فعار GPS 4 [تريوبكملا من.[
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حامل يبكتر  GPS
.تريوبكملا في دجوالمو مكانه في GPS حامل دخلأ.1

.تريوبكملا في للحامل بتثلما سارلما بطر حكامبا قم.2

.ائيهولا بلك يلصتوب قم.3

.تريوبكملبا بلكلا بمحاذاة قم.4

:يبكترب قم.5

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

يارالحر تتشلما الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.ساءرالإ حةلو
f.حةلو GPU

g.حدةو SIM

].1،2،3،4 [الموضح سللستلبا نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما بتثت التي اغيبرلا فك.3

.اًيكل التهازا يتم لإأ يجبو ي،ارالحر تتشلما اسطةبو يرمسالما هذه جازتحا يتم: ملاحظة
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.تريوبكملا جهاز يكله عن يارالحر تتشلما فعار.4

يارالحر تتشلما يبكتر
.نظاملا حةلو في مكانه في يارالحر تتشلما ضع.1

.نظاملا حةلو على يارالحر تتشلما يتبثتل الدعامة، على الموضح قميالر يبتترلبا يرمسالما بطر حكمأ.2

:يبكترب قم.3

a.حدةو SIM

b.حةلو GPU

c.ساءرالإ حةلو
d.سفليلا الغطاء
e.Optical Drive

f.تةبثالا اصقرالأ كمحر
g.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

نظاملا وحةمر الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [نظاملا وحةمر بلك يهجتو لغأ.[

b.2 [نظاملا وحةمر بلك افصل.[

c.3 [تريوبكملبا نظاملا وحةلمر بتثلما سمارلما بفك قم.[

d.4 [تريوبكملا جخار لىا نظاملا وحةمر فعار.[
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نظاملا وحةمر يبكتر
.تريوبكملا على مكانها في نظاملا وحةمر ضع.1

.تريوبكملا في نظاملا وحةلمر بتثلما سمارلما بطر حكمأ.2

.تريوبكملبا نظاملا وحةمر بلك صل.3

.نظاملا وحةمر بلك يهجتوب قم.4

:يبكترب قم.5

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

حامل الةزا  RF
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.حامل GPS

f.بطاقة WLAN

g.ساءرالإ حةلو

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [ائيهولا بلاتك بطر لغأ.[

b.2 [ائيهولا بلاتك افصل.[

c.لحامل بتثلما سمارلما الةزبا قم RF 3 [تريوبكملا في.[

d.حامل فعار RF 4 [تريوبكملا من تهلازبا وقم.[
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حامل يبكتر  RF
.تريوبكملا على RF حامل ضع.1

.تريوبكملا في RF لحامل تةبثلما يرمسالما بطار.2

.ائيهولا بلك يلصتوب قم.3

.ائيهولا بلك يهجتوب قم.4

:يبكترب قم.5

a.بطاقة WLAN

b.نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة) WWAN(

c.سفليلا الغطاء
d.Optical Drive

e.تةبثالا اصقرالأ كمحر
f.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

شاشةلا عةمجمو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.بلك افصل I/O [2.[

c.3 [اللاصق يطشرلا يرشقتب قم.[

d.بلك افصل eDP 4 [نظاملا حةلو من.[

e.5 [اللاصق يطشرلا يرشقتب قم[

f.6 [نظاملا حةلو من شاشةلا عةمجمو بلك افصل.[
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:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.1 [شاشةلا عةمجمو صلمو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [سانللا فعار.[

c.3 [شاشةلا عةمجمو صلمو افصل.[

.تريوبكملا جهاز يكله في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.5

.شاشةلا عةمجمو الةزلإ تريوبكملا اقلب.6
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شاشةلا عةمجمو يبكتر
.شاشةلا غلقأو شاشةلا عةمجمو يبكترب قم.1

.تريوبكملا جهاز يكله اقلب.2

.تريوبكملا جهاز يكله في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.3

.شاشةلا عةمجمو صلمو يلصتوب قم.4

.صلالمو على سحبلا سانل يتبثت عدأ.5

.شاشةلا عةمجمو صللمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.6

.نظاملا حةلو على شاشةلا عةمجمو بلك يلصتوب قم.7

.اللاصق يطشرلا الصق.8

.نظاملا حةلو على eDP بلك يلصتوب قم.9

.اللاصق يطشرلا الصق.10

:يبكترب قم.11

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.12

حةلو الةزا  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ )
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [اجخرالإ/دخالالإ حدةو على الضغط مزلإج باب تحفا.[

b.2 [تحهفل علىلأ فعهار.[

c.3 [تريوبكملا جهاز يكله في اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم.[
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:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.2 [نظاملا حةلو من اجخرالإ/دخالالإ بلك افصل.[

c.3 [علىلأ شاشةلا عةمجمو بلك فعار[

d.4 [بلكلا افصل.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.5

a.1 [تريوبكملا جهاز في اجخرالإ/دخالالإ حةلو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [تريوبكملا جخار التهازبا وقم اجخرالإ/دخالالإ حةلو فعار.[
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حةلو يتبثت  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ )
.تريوبكملا على) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضع.1

.تريوبكملا في اجخرالإ/دخالالإ حةللو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

.تريوبكملبا شاشةلا عةمجمو بلك يلصتوب قم.3

.تريوبكملبا I/O بلك صل.4

.اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما بطر حكمأ.5

.تريوبكملا جهاز في مكانها في يبهاكترل اجخرالإ/دخالالإ حةلو احةزبا قم.6

.اجخرالإ/دخالالإ حدةو تحةف على الضغط مزلإج باب غلاقبا قم.7

:يبكترب قم.8

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.9

ينتخزلا حدةو صلمو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.2 [ينتخزلا حدةو صلمو بلك افصل.[

c.3[ينتخزلا حدةو صللمو بتثلما سمارلما الةزبا قم.[

d.4 [تريوبكملا من ينتخزلا حدةو صلمو فعار.[
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ينتخزلا حدةو صلمو يبكتر
.تريوبكملا هازبج ينتخزلا حدةو صلمو ضع.1

ينتخزلا حدةو صللمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

.تريوبكملبا ينتخزلا حدةو صلمو بلك صلو.3

:يبكترب قم.4

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

حامل الةزا  SSD
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.صلمو بلك افصل SSD [2.[

c.3 [تريوبكملا من اللاصق يطشرلا الةزبا قم.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.لحامل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم SSD 1 [تريوبكملا في.[

b.حامل فعار SSD 2 [تريوبكملا من.[
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حامل يبكتر  SSD
.تريوبكملا على SSD حامل ضع.1

.SSD صللمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

.تريوبكملا على اللاصق يطشرلا بلصق قم.3

.تريوبكملبا SSD حامل بلك يلصتوب قم.4

:يبكترب قم.5
a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive
c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

حةلو الةزا  USH
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2
a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive
d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3
a.1 [القفل سانل فعار.[
b.حةلو بلاتك افصل USH 2 [صلاتالمو من.[
c.3 [حةاللو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم.[
d.4 [سفلالأ في يةكالذ بطاقةلا كابل لىا لصوللو يةاوبز حةاللو اقلب وقم فعار.[
e.5 [القفل سانل فعار.[
f.حةلو رحرو يةكالذ بطاقةلا بلك افصل USH 6 [تريوبكملا جهاز يكله من.[
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.تريوبكملا من USH حةلو الةزبا قم.4

حةلو يبكتر  USH
.حةاللو من سفليلا ءالجز في USH حةبلو يةكالذ بطاقةلا كابل يلصتوب قم.1

.صليالأ هاعضمو في هاعضلو USH حةلو اقلب.2

.USH حةلو يتبثتل يرمسالما بطر حكمأ.3

.USH حةبلو الكابلات صل.4

:يبكترب قم.5

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

يهجتولا حةلو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [اللاصق يطشرلا يرشقتب قم.[

b.2 [شاشةلا عةمجمو بلك افصل.[

c.3 [اللاصق يطشرلا يرشقتب قم.[

d.بلك افصل I/O [4[

e.5 [تريوبكملبا يهجتولا حةلو بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

f.6 [تريوبكملا جهاز من يهجتولا حةلو فعار.[

يهجتولا حةلو يبكتر
.تريوبكملا في يهجتولا حةلو ضع.1

.تريوبكملا في يهجتولا حةللو تةبثلما يرمسالما بطار.2

.I/O حةلو بلك صل.3
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.اللاصق يطشرلا الصق.4

.شاشةلا عةمجمو بلك يلصتوب قم.5

.يطشرلا الصق.6

:يبكترب قم.7

a.سفليلا الغطاء
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.8

يةبطارلا صلمو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.اجخرالإ/دخالالإ حةلو

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [يةبطارلا صلمو بلك افصل.[

b.2 [يةبطارلا صللمو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.[

c.3 [يةبطارلا صلمو فعار.[

يةبطارلا صلمو يبكتر
.نظاملا حةلو على يةبطارلا صلمو ضع.1

.تريوبكملبا يةبطارلا صللمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

.يةبطارلا صلمو بلك يلصتوب قم.3

:يبكترب قم.4

a.اجخرالإ/دخالالإ حةلو
b.سفليلا الغطاء
c.Optical Drive

d.تةبثالا اصقرالأ كمحر
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e.يةبطارلا

تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

نظاملا حةلو الةزا
تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.يةبطارلا
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.Optical Drive

d.سفليلا الغطاء
e.حامل GPS

f.بطاقة WLAN

g.نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة) WWAN(

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.1 [القفل سانل فعار.[

b.2 [نظاملا حةلو صلمو بلك افصل.[

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.4

a.1 [المزلإج باب تحفا.[

b.2 [تحهفل سفللأ يهلع اضغط.[

c.نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.5

a.1 [تريوبكملبا نظاملا حةلو بتثت التي يرمسالما بفك قم.[
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b.2 [تريوبكملا جهاز من نظاملا حةلو فعار.[

نظاملا حةلو يبكتر
.تريوبكملا في نظاملا حةلو ضع.1

.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.2

تريوبكملبا نظاملا حةلو بلك يلصتوب قم.3

.تريوبكملا يكله في صلللمو تةبثلما يرمسالما بطر حكمأ.4

:يبكترب قم.5

a.سفليلا الغطاء
b.Optical Drive

c.تةبثالا اصقرالأ كمحر
d.بطاقة WLAN

e.نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة) WWAN(

f.اجخرالإ/دخالالإ حةلو
g.يةبطارلا

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

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

 

يدهتملا سللست
 الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ). تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ يةئالضو اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةباشرم يدهتملبا ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبتتر زتجاو يةنمكاا 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 القابلة اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي: ملاحظة

يةئالضو اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

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

.نظاملا بطض شاشة لىا لصوبالو الخاص يارلخا يدهتملا سللست اًيضأ ضيعر

تقالنالا يحتمفا
.نظاملا بطض تقالنا يحتمفا تاليلا لالجدو ضيعر

.نظاملا يلغشت يدعت حتى يسرت لإ لكنو هاليجست يتم بها متقو التي اتيريغتلا نفا نظام،لا عدادا اتيارخ لمعظم بةسنلبا: ملاحظة
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تقالنالا يحتمفا. 1 لجدو

تقالنالايحتالمفا

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

>Enter<الحقل في دجوالمو باطتالار بعتا وأ) يقهبطت حالة في (المحدد الحقل في يمةق تحديد يةنمكاا لك يحتي.

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

>Tab<يةلتالا يزكترلا نطقةم لىا تقلنت.

.فقط يةسياقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلبا: ملاحظة

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

>F1<نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

نظاملا عدادا اتيارخ
.هرظت لإ قد وأ سمقلا هذا في جةالمدر ناصرعلا هرظت قد يبها،كتر تم التي ةجهزالأو تريوبكملا جهاز على ًناءب: ملاحظة

عام. 2 لجدو

صفالويارلخا

System 
Information

.تريوبكملا جهاز في دةجوالمو يةسساالأ ةجهزالأ اتيزم سمقلا هذا يذكر

 الخدمة دكوو يع،نصتلا تاريخو ية،كللما تاريخو ية،كللما رمزو صل،الأ رمزو الخدمة، رمزو ،)BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام صدارا ضتعر: نظاملا ماتمعلو•
.يعةسرلا

.DIMM B حجمو DIMM A حجمو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر اتنوق وضعو ة،الذاكر وسرعة تاحة،لما ةالذاكرو تة،بثلما ةالذاكر ضتعر: ةالذاكر ماتمعلو•

ينتخزلا ةذاكرو ساعة،لا عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو ية،لالحا ساعةلا وسرعة المعالج، فمعرو اكز،المر عددو المعالج، عنو ضتعر: المعالج ماتمعلو•  
.بت 64 ذات يةنقتلا و ،HT ينكتمو للمعالج، ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو للمعالج، ثانيلا ىتوسلما من قتالمؤ

 MAC اننوعو ساء،رالإ حدةلو eSATA جهازو ،ODD جهازو ،MiniCard بطاقة جهازو ساسي،الأ تةبثالا اصقرالأ كمحر ضتعر: هازلجا ماتمعلو•
ية،لصالأ الدقةو حة،اللو عنوو يديو،فلا ةذاكرو يديو،فلبا الخاص) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام صداراو يديو،فلا في تحكملا وحدةو ،LOM بطاقاتل  
.Bluetooth جهازو ي،الخلو هازلجاو ،WiGig جهازو ،Wi-Fi جهازو ت،الصو في تحكملا وحدةو

Battery 
Information

تريوبكملبا تصللما ددترلما يارتلا مهايئ عنوو يةبطارلا حالة ضتعر

Boot SequenceBoot Sequenceيلغشت نظام على رثوعلا تريوبكملا به ليحاو الذي يبتترلا يريغت يةنمكاا لك يحتي. 
:هي اتيارلخا

نةالمر اصقرالأ كمحر•
يةلخالدا اصقرالأ كمحر•
USB ينتخز جهاز•

CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•

المدمجة بكةشلا اجهةو بطاقة•

 يبتتر يريغت وأ يارخ يأ تحديد لغاءا اًيضأ نككيم. اًيضاترفا اتيارلخا يعجم تحديد يتم
.يدهتملا

Boot List Optionيدهتملا قائمة يارخ يريغت يةنمكاا لك يحتي.

)ممكن( قديم•
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•UEFI

Advanced Boot 
Options

.Enable Legacy Option ROMs تحديد يتم اضي،ترفا شكلب. القديم يارخلل ROM ةذاكر يلمحتب يارلخا هذا لك سمحي

Date/Timeقتالوو تاريخلا يريغت يةنمكاا لك يحتي.

نظاملا ئةيته. 3 لجدو

صفالويارلخا

Integrated NICهي تاحةلما اتيارلخا. بكةشلا في المدمجة تحكملا حدةو ئةيته لك يحتت:

UEFI بكةش تكدس ينكتم•

يلطعت•
ينكتم•
.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: PXE مع ممكن•

Onboard Unmanaged NICتحكم حدةو في يارلخا هذا تحكمي USB LAN اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. حةاللو على.

Parallel Portهي تاحةلما اتيارلخا. ساءرالإ محطة على دجوالمو يازتولما نفذلما ئةيته يةنمكاا لك يحتي:

يلطعت•
.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم•

•PS2

•ECP

Serial Port 1هي تاحةلما اتيارلخا. المدمج سليلستلا نفذلما ئةيته يةنمكاا لك يحتي:

يلطعت•
•COM1 :اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم.

•COM3

Serial Port 2هي تاحةلما اتيارلخا. المدمج سليلستلا نفذلما ئةيته يةنمكاا لك يحتي:

يلطعت•
•COM2 :اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم.

•COM4

SATA Operationتةبثالا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو ئةيته لك يحتت SATA هي تاحةلما اتيارلخا. الداخلي:

يلطعت•
•AHCI

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: RAID يلغشت•

Drivesاصقرأ كاتمحر ئةيته لك يحتي SATA هي تاحةلما اتيارلخا. اضيترفا شكلب اصقرالأ كاتمحر يعجم ينكتم يتم. حةاللو على:

•SATA-0

•SATA-1

•SATA-2

•SATA-3

SMART Reportingمن اًءجز يةنقتلا هذه برتعت. نظاملا عدادا ناءثأ عنها بلاغالإ يتم المدمجة كاتللمحر تةبثالا اصقرالأ كمحر خطاءأ كانت ذاا ما في الحقل هذا تحكمي 
.اضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم). بلاغالإ يةنقتو يةتالذا بةقاالمر يللتح( SMART اصفاتمو
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SMART يرتقار ينكتم•

USB Configurationتحكم حدةو يةئتهب الحقل هذا ميقو USB ينتخز ةجهزأ من عنو يأ يدهتمب نظاملل سمحي يد،هتملا دعم ينكتم حالة في. المدمجة USB سعةلا ةيربك  
).نالمر صالقر ة،الذاكر تاحفم تة،بثالا اصقرالأ كمحر(

.يلغشتلا نظامل اًتاحمو ًانكمم يكون نفذلما بهذا فقالمر هازلجا نفا ،USB نفذم ينكتم حالة في

.نفذلما بهذا تصلم جهاز يأ شاهدةم يلغشتلا نظامل يمكن لإ ،USB نفذم يلطعت حالة في

USB يدهتم دعم ينكتم•

يةجالخار USB نافذم ينكتم•
USB3.0 تحكم حدةو ينكتم•

يديوفلا ناءثتسبا ساءرالإ محطة ةجهزأ يلطعت•

.عداداتالإ هذه عن نظرلا بغض BIOS عدادا في تعمل ما اًمدو سالماوو USB يحتمفا حةلو: ملاحظة

USB PowerShareةيزم كسلو ينتكوب يارلخا هذا ميقو USB PowerShare .اضيترفا شكلب يارلخا هذا تحديد لغاءا يتم.

Audioتالصو ينكتم يارخ تحديد يتم اًيضاترفاو. تالصو في تكاملةلما تحكملا حدةو يلطعت وأ ينكتمب الحقل هذا ميقو.

Keyboard Illumination يحتالمفا حةلو ضاءةا ةيزلم يلغشتلا ضعو يارتخا الحقل هذا لك يحتي.

%100 لىا% 25 من يحتالمفا حةلو عسطو ىتوسم بطض يمكن

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: معطل•

%25 هو ىتوسلما•

%50 هو ىتوسلما•

%75 هو ىتوسلما•

%100 هو ىتوسلما•

Keyboard Backlight with ACاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. تلفمخ ضاءةا ىتوسم يارلخا هذا يدعم.

RGB Keyboard Backlightيحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ ةيزم ينتكوب يارلخا هذا ميقو RGB .خضر،أو حمر،أو يض،بأ (بقسم عدادا انلوأ بعةرأ: ةفرتوم انلوأ تةس جديو  
.تخدمسلما اسطةبو ينهماتكو يمكن يننلوو) رقزأو

Touchscreenاضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم. هاليطعت وأ اللمس شاشة ينكتم في الحقل هذا تحكمي.

Stealth Mode Controlدناهأ المحددة اءاتجرالإ اتخاذ يجب تخفي،لا ضعو لىا لالدخو ندع. اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. تخفيلا ضعو ينكتمل الحقل هذا تخدمسي:

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم. حةاللو على الطاقة حالة يحبمصا يلطعت•

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم. حةاللو على LCD شاشة يلطعت•

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم*. حةاللو على تالصو اتبركم يلطعت•

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم*. حةاللو على حاوالمر يلطعت•

*Bluetooth اديور يلطعت•

*GPS بلقتسم يلطعت•

*WLAN اديور يلطعت•

*WiGig اديور يلطعت•

*WWAN اديور يلطعت•

Miscellaneous Devicesيةلتالا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت:

وفونيكرلما ينكتم•
ايرمالكا ينكتم•
Express بطاقة ينكتم•
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تةبثالا اصقرالأ كلمحر الحر طسقولا من الحماية ينكتم•
مخصص GPS اديور ينكتم•

.اضيترفا شكلب ةجهزالأ يعجم ينكتم يتم: ملاحظة

.سائطالو بطاقة يلطعت وأ ينكتم اًيضأ نككيم

يديوفلا. 4 لجدو

صفالويارلخا

LCD Brightnessالطاقة مصدر سبح على شاشةلا عسطو بطض لك يحتي) On Battery )يةبطارلبا يعمل (وOn AC )ددترلما يارتلبا يعمل.((

.نظاملا في يديوف بطاقة يتبثت ندع فقط يديوفلا بطض هرظيس: ملاحظة

مانالأ. 5 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordولسؤلما ورمر كلمة تحديد يةنمكاا لك يحتت) admin (هافحذ وأ هايريغت وأ.

 ورمر كلمة حذف دييؤو. تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نظاملا ورمر كلمة تحدد نأ بلق ولسؤلما ورمر كلمة تحديد يكلع ينعتي: ملاحظة
.اًيضأ نظاملا ورمر لكلمة تلقائيلا الحذف لىا ولسؤلما

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالإ

System Passwordهافحذ وأ هايريغت وأ نظاملا ورمر كلمة تحديد لك يحتت.

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالإ

Internal HDD-1 Passwordنظاملل الداخلي تةبثالا اصقرالأ كمحر يريغت وأ ينيعت يةنمكاا لك يحتت.

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالإ

Strong Passwordاًمدو يةقو ورمر كلمات ينيعتب الخاص يارلخا تدعيم يةنمكاا لك يحتت.

.محدد يرغ يةقو ورمر كلمة ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

يرغص فحرو قلالأ على احدو يربك فحر على نظاملاو ولسؤلما ورمر كلمات يتوتح نأ جبيف ية،القو ورالمر كلمة ينكتم تم ذاا: ملاحظة  
.قلالأ على فحرأ 8 لىا هالطو يصل نأو احدو

Password Configurationنظاملاو ولسؤلما ورمر كلمات للطو قصىالأو دنىالأ الحد تحديد يةنمكاا لك يحتت.

Password Bypassو نظاملا ورمر كلمة زجاوتب الخاص ذنالإ يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتتHDD ،هي اتيارلخا. ينهايعت ندع ذلكو الداخلي:

يلطعت•
يدهتملا عادةا زتجاو•

معطل: اضيترفالا عدادالإ
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Password Changeولسؤلما ورمر كلمة تحديد ندع تةبثالا اصقرالأ كمحرو نظاملا ورمر لكلمات يلطعتلا ذنا ينكتم لك يحتي.

محدد ولسؤلما يرغ ورمر كلمة في اتيريغت اءجربا سماحلا: اضيترفالا عدادالإ

Non-Admin Setup Changesاتيارخ قفل يتم ها،ليطعت حالة في. ولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم عدادالإ اتيارخ في اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنمكاا لك يحتت  
.ولسؤلما ورمر كلمة اسطةبو عدادالإ

TPM Securityينكتم يةنمكاا لك يحتي Trusted Platform Module (TPM (ناءثأ POST.

.معطل يارلخا: اضيترفالا بطضلا

Computrace نامجبر يلطعت وأ يطشنت يةنمكاا لك يحتي Computrace هي اتيارلخا. ييارتخالا:

يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

ىخرأ اتيريغت يأ اءجربا سماحلا يتم ولإ ةيزلما يلطعت وأ يطشنتب دائم شكلب" يلطعت"و" يطشنت "اتيارلخا متقو: ملاحظة

)اضيترفالا عدادالإ (يطشنتلا لغاءا

CPU XD Supportللمعالج يلطعتلا يذفنت ضعو ينكتم لك يحتي.

)اضيترفالا عدادالإ( CPU XD دعم ينكتم

OROM Keyboard Accessئةيته شاشات لىا لللدخو يارخ ينيعت يةنمكاا لك يحتي ROM هي تاحةلما اتيارلخا. يدهتملا ناءثأ تصارخا يحتمفا تخدامسبا يةيارتخالا:

ينكتم•
احدةو ةمر ينكتم•
يلطعت•

ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Admin Setup Lockoutولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع عدادالإ لىا لالدخو من ينمتخدسلما نعم يةنمكاا لك يحتت.

.محدد يرغ ولسؤلما عدادا قفل ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

منالأ يدهتملا. 6 لجدو

صفالويارلخا

Secure Boot Enableمنالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتمب يارلخا هذا ميقو.

)اًيضاترفا (يلطعت•
ينكتم•

Expert Key Managementاتيارلخا. اًيضاترفا المخصص ضعالو ينكتم يارلخا يلطعت يتم. المخصص ضعالو في نظاملا كان ذاا فقط مانالأ تاحفم ياناتب قاعدة زيعتو يةنمكاا لك يحتي  
:هي

•PK

•KEK

•db

•dbx

:هي اتيارلخا. dbxو ،dbو ،KEKو ،PK بـ الصلة ذات اتيارلخا هرظت ،المخصص ضعالو ينكتمب يامكق حالة في

تخدمسلما اسطةبو محدد ملف لىا تاحفلما لحفظ- ملف لىا حفظ•
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تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من تاحفبم الحالي تاحفلما بدالتسلإ- ملف من بدالتسالا•
تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من يةلالحا ياناتبلا قاعدة لىا اًتاحفم يفضي- ملف من لحاقا•
المحدد تاحفلما يحذف- حذف•
يةضاترفالا عداداتالإ لىا ينيعتلا عادةلإ- يحتالمفا يعجم ينيعت عادةا•
يحتالمفا يعجم لحذف- يحتالمفا يعجم حذف•

يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يعجم نفا ،)"المخصص ضعالو( Custom Mode "يلطعت حالة في: ملاحظة  
.يةضاترفالا عداداتالإ لىا يحتالمفا تعادةسا

داءالأ. 7 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportهذا ينكتم يتم. اكزمر ضافةا مع يقاتبطتلا بعض داءأ ىتوسم سنحتي. اكزالمر يعجم وأ احدو كزمر ينكتم تطلبت يةلمعلا كانت ذاا ما الحقل هذا يحدد 
:هي تاحةلما اتيارلخا. للمعالج اكزالمر تعددم الدعم يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتيو. اًيضاترفا يارلخا

الكل•
•1

•2

الكل: اضيترفالا عدادالإ

Intel SpeedStepيةصخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتت Intel SpeedStep.

Intel SpeedStep ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

C States Controlاضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.

.C يارلخا حالإت ينكتم: اضيترفالا بطضلا

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ للمعالج.

Intel TurboBoost ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Hyper-Thread Controlيلطعت وأ ينكتم لك يحتي HyperThreading المعالج في.

ممكن: اضيترفالا عدادالإ

الطاقة ةدارا. 8 لجدو

صفالويارلخا

AC Behaviorددترم يارت لمحو يلصتو ندع تريوبكملل تلقائيلا يلغشتلا يةصخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتي.

.محدد يرغ ددترلما يارتلا ندع يهبنتلا: اضيترفالا عدادالإ

Auto On Timeهي اتيارلخا. اًيئتلقا يلغشتلا بدأي نأ تريوبكملا على يهف يجب الذي قتالو بطض لك يحتي:

)اضيترفا( معطل•

ميو كل•
عبوسالأ يامأ•
محددة يامأ•

USB Wake Supportةجهزأ ينكتم يحتي USB تعدادسالا "ضعو من نظاملا يهبنتل."
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نظاملا عدادا ميقو ،"تعدادسالا "ناءثأ ددترلما يارتلا مهايئ فصل حالة في. ددترلما يارتلا مهايئ يلصتو ندع فقط ةيزلما هذه تعمل: ملاحظة  
.يةبطارلا طاقة يرفتول USB نافذم يعجم عن يارتلا بفصل

USB يهبنت دعم ينكتم•

Wireless Radio Controlالفعلي يلصتولا على الاعتماد نبدو يةكلساللا وأ يةكلسلا بكاتشلا من لتحولبا اًيئتلقا متقو التي ةيزلما يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.

يةكلساللا يةللمحا الإتصال بكةش اديور في تحكملا•
نطاقلا اسعةو يةكلساللا الإتصال بكةش اديور في تحكملا•

Wake on LAN/WLANةشارا اسطةبو هاليغشت ندع قفتولا حالة من بالطاقة تريوبكملا مدادبا متقو التي ةيزلما يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي LAN.

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: معطل•

•LAN فقط
•WLAN فقط
•LAN وأ WLAN

•LAN يدهتم مع PXE

Block Sleepحالة (سكونلا ضعو لىا لالدخو حظر يةنمكابا يارلخا هذا لك سمحي S3 (يلغشتلا نظام ئةيب في.

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم)- S3 حالة (سكونلا ضعو

Peak Shiftعلى يلغشتلبا نظاملا ميقو يار،لخا هذا ينكتم بعد. ميولا في للطاقة وةالذر اتترف خلال ددترلما يارتلا طاقة استهلاك يللقت من يارلخا هذا نككيم 
.ًتصلام ددترلما يارتلا كان ذاا حتى فقط يةبطارلا

Advanced Battery Charge 
Configuration

 خلال ى،خرأ ياتنقتو يةسياقلا شحنلا يةمزارخو نظاملا تخدمسي يار،لخا هذا ينكتم خلال فمن. يةبطارلا حالة ينستح من يارلخا هذا نككيم
.يةبطارلا حالة ينسحتل بها العمل يتم لإ التي ساعاتلا

)اضيترفا (معطل

Primary Battery Charge 
Configuration

:هي تاحةلما اتيارلخا. يةبطارلل شحنلا ضعو تحديد يةنمكاا لك يحتت

يفيكت•
ياسيق•
اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: يعسر شحن•
يسيئالر ددترلما يارتلا تخدامسا•
مخصص•

.يقافهاو المخصص شحنلا بدء ئةيته اًيضأ نككيمف المخصص، شحنلا تحديد تم ذاا

.يةبطارلا شحنل تقدملما بطضلا يارلخا يلطعتب قم يار،لخا هذا ينكتمل. ياتبطارلا يعلجم شحنلا ضاعوأ يعجم فرتوت لإ قد: ملاحظة

Intel Smart Connect 
Technology

يدبرلا نةمالمز يارلخا هذا تخدامسا نككيم. سكونلا حالة في نظاملا يكون ندماع بة،يالقر يةكلساللا الإتصالإت عن بحثلا يتم يار،لخا هذا ينكتم ندع  
.سكونلا حالة في نظاملا لدخو ندع ح،توفم خرأ يةعالاجتما بكاتشلا بقطت وأ ونيتركلالإ

Behavior كسلو. 9 لجدو

صفالويارلخا

Adapter Warningsنظاملا عدادا تحذير سائلر يلطعت وأ ينكتم لك يحتت) BIOS (نةيعم طاقة ئاتيمها تخدامسا ندع.

هايئلما اتتحذير ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Keypad (Embedded(يةلخالدا يحتالمفا حةلو في نةمضلما يحتالمفا حةلو ينكتمل ينتقيطر حدىا يارتخا لك يحتت.

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: فقط Fn تاحفلما•
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الوصفالخيار

Numlock تاحفم برع•

.Latitude E5540 ازالطر في ممدعو يرغ) المدمجة (يحتالمفا حةلو يارخ: ملاحظة

Mouse/Touchpadهي تاحةلما اتيارلخا. اللمس حةلوو سالماو خلال من دخالالإ مع تعامللبا نظاملا يامق يةفيك يفتعر لك يحتت:

سليلستلا سالماو•
PS2 سماو•

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: PS-2/اللمس حةلو يلغشت•

Numlock Enableيارخ ينكتم لك يحتي Numlock نظاملا يدهتم ندع.

)اضيترفالا عدادالإ (بكةشلا ينكتم

Fn Key Emulationتاحفلما تخدامسا يتم يثح يارلخا ينيعت يةنمكاا لك يحتي> Scroll Lock <تاحفلما ةيزم يلعفتل> Fn.<

)اضيترفالا عدادالإ( Fn تاحفلما محاكاة ينكتم

Fn Lock Optionsيعسرلا لصوالو تاحيفم مزيج لك سمحي> Fn>+<Esc <يمرأ ينب بديلتلبا F1–F12، تكونو. يةثانولاو يةسساالأ يفةظالو ينب 
:هي اتيارلخا

•Fn Lock

)اضيترفا (ياسيق/ممكن القفل ضعو•

يثانو/معطل القفل ضعو•

Mebx Hotkeyيعسرلا لصوالو تاحفم يفةظو ينكتم يجب كان ذاا ما تحديدب سمحي MEBx نظاملا يدهتم يتم ندماع.

)اضيترفالا عدادالإ( MEBx يعسرلا لصوالو تاحفم ينكتم

Fastbootهي اتيارلخا. افقتولا اتخطو بعض زتجاو يقطر عن يدهتملا يةلعم يعسرت يةنمكاا لك يحتي:

دنىالأ الحد•
)اضيترفالا عدادالإ (كامل•

تلقائي•

Extended BIOS POST Timeٍانثو 10و ،)اضيترفا (ٍانثو 5و ية،نثا 0: هي اتيارلخا. يدهتملا بلق ضافيا يرختأ شاءنا لك يحتي.

يةضاترفالا المحاكاة دعم. 10 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationمن يةضاترفالا المحاكاة يةنقت يلطعت وأ ينكتم لك يحتي Intel.

)اضيترفالا عدادالإ( Intel Virtualization يةنقت ينكتم

VT for Direct I/Oاضيترفالا هازلجا شاشة يلطعت وأ ينكتم على يعمل) VMM (من يةضاترفالا المحاكاة يةنقت هافرتو التي يةفضاالإ ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالا عن 
Intel® باشرلما اجخرالإ/دخالللا.

.اًيضاترفا باشرلما اجخرالإ/دخالللا VT ينكتم تحديد يتم

Trusted Executionياسهق يتم الذي يالظاهر هازلجا شاشة كانت ذاا ما يارلخا هذا يحدد) MVMM (تاحةلما يةفضاالإ ةجهزالأ ياتنمكاا من تفادةسالا على ةقادر  
باشرلما اجخرالإ/دخالللا يةالظاهر المحاكاة يةنقتو TPM يةالظاهر المحاكاة يةنقت من كل ينكتم يجب. Intel من به قثوالمو يذفنتلا يةنقت اسطةبو  
.ةيزلما هذه تخدامسلإ

.اضيترفا شكلب يلهطعت يتم — قثوالمو يذفنتلا
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اللاسلكي الإتصال. 11 لجدو

صفالويارلخا

Wireless Switchهي تاحةلما اتيارلخا. اللاسلكي تاحفلما اسطةبو فيها تحكملا يمكن التي يةكلساللا ةجهزالأ ينيعت يةنمكاا لك يحتي:

•WWAN

•WLAN

•WiGig

ثتوبلو•

.اضيترفا شكلب اتيارلخا يعجم ينكتم يتم

Wireless Device Enableيةلخالدا يةكلساللا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتي.

•WWAN

WiGig/يةكلساللا يةللمحا الإتصال بكةش•

ثتوبلو•

.اضيترفا شكلب اتيارلخا يعجم ينكتم يتم

يانةصلا. 12 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملبا الخاص يانةصلا رقم ضيعر.

Asset Tagاًيضاترفا يارلخا هذا ينيعت يتم لإ. بالفعل صلأ علامة ينيعت عدم حالة في نظاملل صلأ علامة شاءنبا لك سمحي.

نظاملا سجلات. 13 لجدو

صفالويارلخا

BIOS Eventsيلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا حداثأ ضعر يةنمكاا لك يحتت) BIOS (هاحسمو نظاملا عدادلإ.

Thermal Eventsهاحسمو نظاملا عدادا) ةارحر (حداثأ ضعر يةنمكاا لك يحتت.

Power Eventsهاحسمو نظاملا عدادا) يلغشت (حداثأ ضعر يةنمكاا لك يحتت.

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

.تريوبكملا يلغشت عادةا.1

.dell.com/support لىا اذهب.2

.سالرا قفو انقرو يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر دخلأ.3

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

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا مع تابع". جيتنم شافتكا" Detect My Product قفو انقر الخدمة، علامة على رثوعلا عدم حالة في: ملاحظة

.بك الخاص تريوبكملل تجنلما ئةف قفو فانقر الخدمة، مزر قعمو تحديد يعطتست لإ نتك ذاا.4

.القائمة من تجنلما عنو ترخا.5

.بك الخاص تريوبكملل تجنلما دعم صفحة هرظتسو تر،يوبكملا ازطر حدد.6

".الكل ضعر" View All Drivers قفو انقرو" يلغشتلا امجبر على لالحصو" Get drivers قفو انقر.7

".يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر" Drivers and Downloads صفحة تحفت
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.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.8

.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.9

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا بعتاو. ثاتيتحدلا على لللحصو" نظاملا يللتح" Analyze System قفو انقر. تحديثها يتم نأ لىا تاجتح يلغشتلا امجبر من يأ يللتح نككيم

.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم دناه،أ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.10

.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.11

.تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.12

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا

بطضلا وأ نظاملا ورمر كلمة
.تريوبكملا ينمتأل بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة شاءنا نككيم

صفالوورالمر كلمة عنو

.نظاملا لىا لالدخو يلجستل هالدخاا يكلع يجب التي ورالمر كلمةنظاملا ورمر كلمة

.تريوبكملبا الخاصةو فيها يريغت حداثاو BIOS بطض لىا لصوللو هالدخاا يكلع يجب التي ورالمر كلمةبطضلا ورمر كلمة

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

.بةقامر يرغ هاكترو ينهامتأ عدم حالة في تريوبكملا على نةالمخز ياناتبلا لىا لصوالو نهكيم شخص يأ: يهبنت

.نظاملاو بطضلا ورمر كلمة ةيزم يلطعت مع تريوبكملا شحن يتم: ملاحظة

بطضلل ورمر كلمةو نظاملل ورمر كلمة ينيعت

 من تمكنت فلن, مقفلة ورالمر كلمة حالة كانت ذاا. مقفلة يرغ ورالمر كلمة حالة تكون ندماع فقط جديدة بطض ورمر كلمة وأ/و نظام ورمر كلمة يريغت وأ جديدة بطض ورمر كلمة وأ/و نظام ورمر كلمة ينيعت نككيم
.نظاملا ورمر كلمة يريغت

.تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل نظاملا ورمر كلمة يرفتو ميلزو يةلالحا بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة حذف يتم ور،المر كلمة صلةو يلطعت حالة في: ملاحظة

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

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

.نظاملا ينمتأ شاشة هرظت

.مقفلة يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظام،لا ورمر كلمة دخلأ,  نظاملا ورمر كلمة حدد.3

:نظاملا ورمر كلمة ينيعتل يةلتالا شاداترالإ تخدمسا

.فحر 32 لىا يصل ما ورالمر كلمة تكونت نأ يمكن•

.9 لىا 0 من قامرأ على ورالمر كلمة يتوتح نأ يمكن•

.ةيربك وفبحر تابةكلبا سمحُي لإ يثح ة،يرغص وفبحر تابةكلبا سمحُي•

, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).سافةلما: فقط الخاصة وفالحر تابةكب فقط سمحُي•

.بها بةلالمطا ندع نظاملا ورمر كلمة دخالا عدأ

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

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظاملا ورمر كلمة تبكا, بطضلا ورمر كلمة حدد.5

.بطضلا ورمر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلتطا

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

.اتيريغتلا بحفظ بكلتطا سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.7
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.اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.8

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

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

 ورمر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالإ ورمر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّممؤ يرغ )ورالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّممؤ )ورالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة في بطضلا

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

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

.نظاملا ينمتأ شاشةلا ضعر يتم

.نةّممؤ يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا ورمر كلمة حدد.3

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, بطضلا ورمر كلمة حدد.4

ندع الحذف يدكتأب قم بط،ضلا وأ/و نظاملا ورمر كلمة بحذف يامكق حالة في. الطلب حالة في الجديدة ورالمر كلمة دخالا عدأ بط،ضلا ورمر كلمة وأ/و نظاملا يريغتب يامكق حالة في: ملاحظة  
.به بةلالمطا

.اتيريغتلا بحفظ بكلتطا سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.5

.نظاملا بطض من وجالخرو اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.6

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو
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4
يصاتخشتلا
يةفضاا معدة تخدامسا لىا الحاجة نبدو تريوبكملا جهاز بارتخا هو يصاتخشتلا يلغشت من ضالغر. يةنفلا ساعدةلما لطلب Dell بـ الإتصال بلق ePSA يصاتخشت يلغشتب قم تر،يوبكملا في شكلةم تكفصاد ذاا  
.شكلةلما حل على ساعدتكلم يصاتخشتلا تائجن تخدامسا الدعمو الخدمة ولسؤلم يمكنف سك،فنب شكلةلما صلاحا على اًقادر تكن لم ذاا. ياناتبلل فقدان وأ
 

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
 BIOS اسطةبو هاليغشت يتمو BIOS مع) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت ينمضت يتمو. ةجهزللأ شامل فحص بعمل) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت متقو
:يةنمكاا لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارلخا من كاملة عةمجمو نظاملا يصاتخشت فرتوو. اًيلخدا

تفاعلم ضعو في وأ اًيئتلقا اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

المعطل) ةجهزالأ (هازلجا لحو يةفضاا ماتمعلو يرفتول يةفضاا يةبارتخا اتيارخ تقديمل شاملة اتبارتخا يلغشت•

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

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلمبا كبرتخ التي الخطأ سائلر ضعر•

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

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

.تريوبكملا يلغشتب قم.1

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

.يصاتخشت يارلخا حدد يد،هتملا قائمة شاشة في.3

.شفةتكلما ةجهزالأ يعجم على اتبارتخالا يلغشتب يصاتخشتلا متقو. تريوبكملا في شفةتكلما ةحهزالأ يعجم دسر يتمو يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا نافذةلا ضعر يتم

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

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

.الخطأ ادكوأ ضعر يتم شكلات،م يأ دجوو حالة في.6

.Dell بـ اتصلو الخطأ دكو لإحظ

هازلجا حالة يحبمصا

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
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الوصفالرمز

.بكةشلبا اللاسلكي الإتصال ينكتم ندع يضيء

يةبطارلا حالة يحبمصا
:تاليلكا يةبطارلا باحصم يعملسف بائي،هرك يارت خذبمأ ًتصلام تريوبكملا كان ذاا

 بلون بناوتم شكلب مضيو باحصلما
خضرأ لونو مانيهرك

.لديك لالمحمو تريوبكملبا تصلم تمدعم يرغ وأ به قثومو يرغ Dell فةبمعر نعصم يرغ خرأ ددترم يارت مهايئ جديو

 بلون بناوتم شكلب مضيو باحصلما
ثابت خضرأ لون مع مانيهرك

.ددترلما يارتلا لمحو مع يةبطارلا في قتمؤ عطل جديو

.ددترلما يارتلا لمحو مع يةبطارلا في شديد عطل جديومانيهرك بلون تمرسم يضمو

.ددترلما يارتلا لمحو دجوو مع الكامل شحنلا ضعو في يةبطارلامطفأ باحصلما

.ددترلما يارتلا لمحو دجوو مع شحنلا ضعو في يةبطارلاخضرأ باحصم يلغشت
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5
اصفاتالمو

.تريوبكملا لحو ماتمعلو ضلعر يارلخا حدد ثم ،الدعمو تعليماتلا→  )ابدأ مزالر( " ابدأ "قفو انقر تر،يوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة

System Information. 14 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel Mobile Express Series 6 ائحشر عةمجموائحشرلا عةمجمو

بت DRAM64 ناقل ضعر

EPROM فلاشSPI 32 ث/جابتيم

تزجاهريم 100لوالأ يللجا من PCIe ناقل

المعالج. 15 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel Core i3 سلةلس•اعنوالأ

Intel Core i5 سلةلس•

Intel Core i7 سلةلس•

جابايتيم 4 لىا تصلثالثلا ىتوسلما من قتمؤ ينتخز ةذاكر

تزجاهريم 1600الخارجي ناقللا ددتر

ةالذاكر. 16 لجدو

اصفاتالموةيزلما

SODIMM تاحتفةالذاكر صلمو

جابايتيج 8 وأ جابايتيج 4ةالذاكر سعة

تزهر جايم DDR3 SDRAM 1600ةالذاكر عنو

جابايتيج 4ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 16ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

Audio. 17 لجدو

اصفاتالموةيزلما

اتنوقلا باعير حضوالو فائق تصوعنولا

Realtek ALC3226تحكملا حدةو
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المواصفاتالميزة

)يناظرت لىا رقميو قمير لىا يناظرت (بت 24يوترسالا يلتحو

:اجهةالو

HD تصويةلخدا

يةجالخار تالصو اتبركم/يوترسالا سأالر سماعاتل صلمو/وفونيكرلما دخل صلمويةجخار

احدةو حاديةأ سماعةتالصو اتبركم

)RMS (اتو 2داخلي تصو بركم مضخم

تالصو ىتوسم خفض / فعر رازتالصو في تحكملا ناصرع

 قد سطوالأ المكان بخلاف عداداتالإ لىا نازالمو لىا ضافةبالإ تالصو ىتوسم في تحكملا بطض. فقدانه وأ سمعلبا رالضر لحاقا لىا سأالر سماعات وأ ذنالأ سماعات من ائدالز تالصو ضغط دييؤ قد: يهبنت
 اسطةبو المحددة تلك بخلاف سأالر سماعات وأ ذنالأ سماعات جخر على ةثرالمؤ املالعو تخدامسا دييؤ قد. تالصو ضغط ىتوسم يادةز تاليلباو س،أالر سماعات وأ ذنالأ سماعات جخر جهد يادةز لىا دييؤ
 دييؤ قد. تالصو ضغط ىتوسم يادةز تاليلباو س،أالر سماعات وأ ذنالأ سماعات جخر جهد يادةز لىا) ذلك يرغو يل،غشتلا نامجبرو ثابت،لا نامجبرلاو ن،ازالمو نامجبرو يل،غشتلا نظام ثلم (نعةصلما كاتشرلا
.تالصو ضغط ىتوسم تفاعار لىا نعةصلما كةشرلا بلق من المحددة تلك بخلاف سأالر سماعات وأ ذنالأ سماعات تخدامسا

يديوفلا. 18 لجدو

اصفاتالموةيزلما

نظاملا حةلو في مدمجعنولا

تحكملا حدةو

UMA

Intel Core i3/i5Intel HD Graphics 4400

Intel Core i7Intel HD Graphics 5000

 2 سعةب ماتسور بطاقة ،)Nvidia GeForce (N14M-GE نفصلةم ماتسور بطاقة)يةيارتخا (نفصلةم
جابايتيج

الإتصالإت. 19 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)RJ-45 (يةنثالا/جابتيم 10/100/1000 عةسرب نتثريابكةشلا مهايئ

Bluetooth 4.0 مع WLANاللاسلكي الإتصال

WWAN

صلاتالموو نافذلما. 20 لجدو

اصفاتالموةيزلما

احدو تصو بركم/يوترسا سأر سماعة/وفونيكرم صلمو)ييارتخا (تالصو

ًانس 15 ذو احدو VGA صلمو•يديوفلا
ًانس 19 ذو احدو HDMI صلمو•

)ييارتخا ثانيلا (احدو RJ-45 صلموبكةشلا مهايئ

USB 2.0مع افقانتوم نونس 4 ذي صلانمو USB 2.0

USB 3.0•مع افقتوم نونس 9 ذو احدو صلمو USB 3.0
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المواصفاتالميزة

PowerShare مع USB 3.0 مع افقتوم نونس 9 ذو احدو صلمو•

SD بطاقة ئقارةالذاكر بطاقة ئقار

ExpressCard ئقار•يعستولا بطاقة

)ExpressCard ئقار محل يحل (ييارتخا PCMCIA ئقار•

)ييارتخا ثانيلا (سليلست DB9 صلموسليلست

احدوساءرالإ نفذم

مانأ ةيزم مع ةيرغص SIM تحةف)SIM (كترشلما يفتعر حدةو نفذم

شاشةلا. 21 لجدو

اصفاتالموةيزلما

WLED شاشةعنولا

صةبو 14.0جمالح

:بعادالأ

)صةبو 7.48 (مم 190.00تفاعالار

)صةبو 12.59 (مم 323.5ضالعر

)صةبو 14.77 (مم 375.2يالقطر الخط

مم 173.95 × مم 309.4)ص/س (شطةنلا ساحةلما

سلكب 768×  1366للدقة قصىالأ الحد

جةدر 180 حتى) مغلقة (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

تزهر 60تحديثلا معدل

:ضالعر وايالز دنىالأ الحد

HD لـ جةدر 70+/- •يةقفأ

HD لـ جةدر 70+/- •يةسأر

مم 1875سلكبلا حداتو ينب سافةلما

يحتالمفا حةلو. 22 لجدو

اصفاتالموةيزلما

يةلالدو يةيزلنجالإ ية،برعلا ية،سوالر رية،الكو ندية،كلا يةسنالفر تايلاندية،لا ية،كيمرالأ يةيزلنجالإ: اًتاحفم 84يحتالمفا عدد

QWERTY/AZERTY/Kanjiتصميملا

اللمس حةلو. 23 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:شطةنلا ساحةلما

مم 99.5س رالمحو
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المواصفاتالميزة

مم 53ص رالمحو

يةبطارلا. 24 لجدو

اصفاتالموةيزلما

خلايا 9 وأ 6 ذات" يةكالذ "ميوثيللا يونأ يةبطارعنولا

:بعادالأ

)صةبو 0.82 (مم 21تفاعالار

)صاتبو 6.57 (مم 166.9ضالعر

)صاتبو 3.14 (مم 80العمق

)طلر 1.14 (جم 520: خلايا 9 ؛)طلر 0.80 (جم 365.5: خلايا 6زنالو

تمرسم يارت لتفو 14.8هربيكلا هدلجا

شحن اغفرا/شحن راتدو 300يةبطارلل اضيترفالا العمر

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جةدر 140 لىا 32 (يةئوم جةدر 60 لىا 0: شحنلا•يلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 158 لىا 32 (يةئوم جةدر 70 لىا 0: شحنلا يغتفر•

)نهايتهرف° 160 لىا نهايتهرف° 60 (-يةئوم° 71 لىا يةئوم° 51-يلغشتلا عدم حالة في

%.100 شحن ىتوسبم مانبأ سابقةلا ةارالحر جاتدر تحمل على ةقادر يةبطارلا ةبوع: ملاحظة

يةئوم جةدر 60 +لىا 20 -من ينتخزلا ةارحر جاتدر تحمل على اًيضأ ةقادر يةبطارلا ةبوع: ملاحظة  
.دائهاأ ىتوسم في انخفاض نبدو

لتفو 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ددترلما يارتلا مهايئ. 25 لجدو

اتو 90/اتو 65عنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالإ جهد

يربمأ 1.7 / يربمأ 1.5)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

تزهر 60 لىا تزهر 50 مندخالالإ ددتر

اتو 90/اتو 65اجخرالإ طاقة

)تمرسم (يربمأ 4.62 / يربمأ 3.34اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 1.0+/–  19.5المقدر اجخرالإ جهد

:ةارالحر جةدر نطاق

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

)نهايتهرف 158 لىا 40 –من (يةئوم 70 لىا 40 –منيلغشتلا عدم حالة في
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تلقائي اءهو مهايئ. 26 لجدو

اتو 90عنولا

تمرسم يارت لتفو 16 لىا تمرسم يارت لتفو 11دخالالإ جهد

يربمأ 9.0)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

اتو 90اجخرالإ طاقة

)تمرسم (يربمأ 4.86اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 1.0+/–  19.5المقدر اجخرالإ جهد

:ةارالحر جةدر نطاق

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

المادية انبالجو. 27 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)صةبو 1.73 (مم 44تفاعالار

)صةبو 13.66 (مم 347ضالعر

)صةبو 9.57 (مم 243العمق

)جمك 2.95 (طلر 6.5زنالو

يةئيبلا الخصائص. 28 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:ةارالحر جةدر

)نهايتهرف° 140 لىا نهايتهرف° 20 (-يةئوم° 63 لىا يةئوم° 29-يلغشتلا ندع

)نهايتهرف° 160 لىا نهايتهرف° 60 (-يةئوم° 71 لىا يةئوم° 51-ينتخزلا

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 منيلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (95 لىا% 5 منينتخزلا

):قصىالأ الحد (تفاعالار

 10000 لىا قدم 50(– 3048)قدم 15000 لىا قدم 50(- 4572 لىا م 15.24-يلغشتلا ندع
)قدم قدم

)قدم 15000 لىا قدم 50(- 4572 لىا م 15.24'-يلغشتلا عدم حالة في

ISA-71.04–1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم
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6
كةشرب الإتصال  Dell

.Dell تجنم يبتك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

تعلقت سائلم عن سارفتسللا Dell كةشرب للاتصال. تكقطنم في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بلدلا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالإو هاتفلا على القائمة الخدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو  
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلمبا

 .dell.com/support لىا اذهب.1

.الدعم ئةف حدد.2

.الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا( سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلدو من تحقق.3

.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطتار وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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