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1
اللوحي تريوبكملا على العمل

اللوحي 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•

 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

.بها الخاصة يةنالمعد يتبثتلا يفةتك من ببالقر وأ هافاحو من بطاقةلا سكما. بطاقةلا على الإتصال جهات وأ ناتالمكو لمس نبتج. نايةعب بطاقاتلاو ناتالمكو مع تعامل: يهبنت

 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

بك؟ الخاص اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ.2

.سائهرا لغاءبا فقم المفاتح، حةلو ساءرا قاعدة وأ ييارتخالا ساءرالإ محطة ثلم) مرسي (ساءرا هازبج اللوحي تريوبكملا اتصال حالة في.3

.اللوحي تريوبكملا من يارتلا مهايئ افصل.4

.نظاملا حةلو من للغاية دةالمحدو الطاقة الةزلإ دقائق بضعل الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط.5

.بائيهركلا يارتلا خذمـأ من اًمدو اللوحي تريوبكملا افصل ية،ئباهركلا الصدمة 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

.اللوحي تريوبكملا من micro-SD بطاقة لزأ.6

اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا
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:اتتصارخالا قائمة تخدامسبا اللوحي كجهاز يلغشت يقافا نككيمو. كامل شكلب اللوحي تريوبكملا غلاقا لىا اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا دييؤ

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

.اللوحي هازلجا يلغشت يقافلإ يلغشتلا يقافا>   الطاقة>   اللمس عداداتا.2
 

 

 في هذا، يبارجالإ يلغشتلا يقافا يذفنت نككيم 10 > لـ رز  الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط. اتتصارخالا قائمة تخدامسا نبدو اللوحي كجهاز يلغشت يقافا نككيم: ملاحظة
.اللمس يةنقت عمل عدم حالة في وأ قعتوم يرغ شكلب فهتصر / لديك تريوبكملا جابةتسا عدم حالة
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2
اللوحي تريوبكملا عدادا
 

اللوحي تريوبكملا يريغت
.بك الخاص اللوحي تريوبكملل شديدلا تلفلا في الطاقة كابلات وأ بها حالمصر يرغ الطاقة ئاتيمها تخدامسا ببستي قد. بك الخاص اللوحي تريوبكملا مع تييأ الذي يارتلا مهايئ فقط تخدمسا: يهبنت

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

.يارتلا مهايئ في يارتلا كابل يلصتوب قم.1

 .بالكامل يةبطارلا شحن يتم نأ لىا تريوبكملا اشحنو بائيهرك جمخر في يارتلا مهايئ يلصتوب قم.2

.كاملة رةبصو شحنهال ساعات 2 اليحو اللوحي تريوبكملا يةبطار تطلبت: ملاحظة

.شاشةلا على وضةالمعر اللوحي هازلجا يةبطار شحن حالة من تحققلا نككيم

يةبطارلا شحن حالة. 1 لجدو

صفالويةبطارلا مزر

.الطاقة مهايئ يلصتوو بالكامل يةبطارلا شحن تم

.الطاقة مهايئ تخدامسبا شحنلبا يةبطارلا متقو

.شحنلا يةبطارلا غتفرو يةبطارلا طاقة على اللوحي تريوبكملا يعمل

 رةبصو تعمل لإ يةبطارلا نأ وأ يةبطارلا عن شفكلا يتم ولم اللوحي، كجهاز طاقة مهايئ يلصتو تم
.يحةصح

.نخفضم ىتوسم في يةبطارلا

.جحر ىتوسم في يةبطارلا
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 الحالة على فتعرلل رالز على اضغط. يةبطارلا طاقة ىتوسم من تحققلل بالطاقة ًتصلام يكون نأ تطلبي لإ اللوحي هازلجا نأو يةبطارلا طاقة ىتوسم ضيعر مؤشر، على يةبطارلا بةلع يتوتح: ملاحظة
:خلال من الطاقة ىتوسم من تحققلاو اللوحي هازلجبا الطاقة يلصتو لىا تاجتح قد للطاقة، يققالد ىتوسلما على فتعرلا في غبتر نتك ذاا ذلك، معو. يةبطارلا لطاقة يةلالحا

.شاشةلل يمنىلا الحافة من يرتمرلا•

.تبكلما سطح ضعو لىا لصوالو•

اللوحي تريوبكملا يلغشت

.اللوحي تريوبكملا يلغشتل ينتينثال  يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط.1

 .Windows يلغشتلا نظام لىا لالدخو يلجستل ورالمر كلمة دخلأ ثم ل،الدخو يلجست شاشة لىا تقالنللا شاشةلا سفلأ من بعكصا كحر القفل، شاشة رةصو ضعر حالة في.2

.Windows بدء شاشة ضعر بعد تخدامسللا جاهز اللوحي تريوبكملا

.بدءلا شاشة لىا القفل شاشة من ةباشرم نقلك يتمسف ،Windows 8.1 في لالدخو يلجست شاشة ينكتم عدم حالة في: ملاحظة

.لخمو حالة من دةالعو ندع فقط القفل شاشة ضعر يتم: ملاحظة

شاشةلا يلغشت يقافا
يلغشتلا رز تخدامسبا•

شاشةلا يلغشت يقافلإ  الطاقة رز على اضغط

يةبنالجا اتتصارخالا تخدامسا•

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

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

.شاشةلا يلغشتل احدةو ةمر  Windows رز وأ  )الطاقة( Power رز على اضغط سكون، حالة في اللوحي تريوبكملا كان ذاا: ملاحظة
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3
اللوحي تريوبكملا تخدامسا
 

شاشةلا يهجتو
.اللوحي تريوبكملا بها سكتم التي يةفيكلا على ًناءب فقيالأ وأ ديالعمو يقسنتلا لىا اًيئتلقا شاشةلا يهجتو يرغتي ية،لثالما ضالعر بةجرتل

.فقيالأ وأ ديالعمو يقسنتلا لىا شاشةلل تلقائيلا بناوتلا يقاتبطتلا بعض تدعم لإ قد: ملاحظة

شاشةلا يهجتو قفل لغاءا / قفل يةفيك
.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

. شاشةلا →  اللمس عداداتا.2

.شاشةلا يهجتو قفل لغاءلإ بديلتلا  على الضغط وأ شاشةلا يهجتو لقفل بديلتلا  اللمس.3

.شاشةلا يرتدو لقفل بديلت رز على الضغط نككيمو. اللوحي هازلجا من ماميالأ ءالجز في اًيضأ فرتوي  بديلتلا رز: ملاحظة

شاشةلا عسطو بطض

القائمة.  بديلتلا تحت يرتمرلا يطشر تخدامسبا ناه شاشةلا عسطو بطض كذلك نككيم
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:اًيئتلقا شاشةلا عسطو بطضل. اًيئتلقا شاشةلا بطض كذلك نككيم

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

سكونلاو يلغشتلا ← ةجهزالأو تريوبكملا ← تريوبكملا عداداتا يريغت ←  اللمس عداداتا.2

.تلقائيلا عسطولا يارخ يلغشت يقافا / يلغشتل ينيملا وأ ساريلا لىا يرتمرلبا قم ع،سطولا تحت.3

.يطةلمحا ضاءةالإ على ًناءب ا،ًيئتلقا عسطولا تعديلب شاشةلا متقو حتى يرتمرلا يطشر يلغشت يقافا / يلغشت نككيم: ملاحظة

اتشارا
.اللوحي تريوبكملا يلغشتل شاشةلا لمس نككيمو. تعددةم يةسلم ضعر شاشة لديك اللوحي تريوبكملبا جديو

يماءالإ اءاتجرا. 2 لجدو

ظائفالويماءالإ اءاتجرا

اللمس

.بعكصا نملةبأ ضالعر شاشة على بلطف اضغط

زموالرو رالصوو دخالإتالإو اتيارلخا ذلك في بما شاشةلا على ناصرعلا حدد•
يقاتبطتلا بدء•
شاشةلا على دةجوالمو رارزالأ لمس•
شاشةلا على يحتالمفا حةلو تخدامسبا دخالالإ نص•

ارتمرسالا مع اضغط

بعكصبا اضغط

ما نصرع عن ضالعر شاشة على مفصلة ماتمعلو•
اءاتجرالإ من يدبمز يامقلل ما نصرعل ياقسلا قائمة تحفا•
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الوظائفالإيماء اجراءات

سقاطالإو سحبلا

شاشةلا على نصرع على بعكصبا ارتمرسالا مع اضغط.1
بالمطلو قعالمو لىا بعكصا كحر شاشة،لبا بعكصا اتصال على تفاظحالا مع.2
بالمطلو قعالمو في نصرع سقاطلإ ضالعر شاشة عن اًيدعب بعكصا خذ.3

شاشةلا على زموالرو رالصو ثلم نصرع نقل

زلإقالإ وأ سحبلا

ضالعر شاشة على فقيأ وأ سيأر باتجاه بعكصا كتحر

 جهاتو رالصوو دخالإتالإو ائمالقوو يبالو صفحاتو) بدء( Start شاشة خلال من يرتمرلبا قم•
ذلك لىا ماو الإتصال

)شاشةلا سفلأ لىا يقبطتلا سحب. (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
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الوظائفالإيماء اجراءات

يرتدو

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

جةدر 90 بمقدار كائن يأ يرتدوب قم

يمنالأ ربالز نقرلا

.بعكصا يرتحرب قم ثم مز،ر يأ وأ شاشةلا من سمق يأ على ينتينثا لمدة بعكصبا ارتمرسالا مع اضغط اللوحي، تريوبكملا على يمنالأ سالماو ربز نقرلل

.شاشةلا على اتيارلخا قائمة هرظت

بدء شاشة  Windows

 و RSS و Weather يقبطتو Windows Explorer و تحكملا حةللو تصارخا ثابةبم تعد التي المخصصة،و يةضاترفالا Live Tiles بـ قائمة Windows بدء شاشة ضتعر
Windows Store و Internet Explorer ىخرالأ تةبثلما يقاتبطتلاو.

 خلال من حدثالأ من تحقق ياضة،الر وأ بارخالأ لحو الفعلي قتالو في ثاتيتحدلا على لالحصو نككيم حتى الفعلي قتالو في تحديثلاو يريغتلا على) بدء( Start شاشة على دةجوالمو Live Tiles تعمل
.للطقس قعاتتو خرأ على احصلو صدقائك،أ

 و Facebook ثاتيتحدو الإتصالإتو يديوفلا ملفاتو يقىسالموو رالصوو ونيتركلالإ يدبرلا رسائلو تخدمةسلما يقاتبطتلا خرأ لىا اًباشرم ًصولإو يلاتطتسلما على القائمة تخدمةسلما اجهةو يكطعت
Twitter ثلم رتكرم شكلب تخدمةسلما يقاتبطتلا وأ يلاتكضفت ضافةا نككيم. رتكرم شكلب وضةالمعر يبالو اقعموو Live Tiles شاشة يصصختل Start )بدء.(

.يةفلخ هافصبو المفضلة رتكصو ينيعت يقطر عن) بدء( Start شاشة يصصتخ يضاأ نككيم

.اتيارخ  حذف وأ  ضافةا تخدامسبا التهازا وأ Live Tiles ضافةا يمكن: ملاحظة

يقاتبطتلا يصصتخ

:يقاتبطتلا يصصختل): بدء( Start شاشة على تاحةلما يقاتبطتلا يعجم يصصتخ نككيم

. )بدء( Start مزر المس ثم ية،بنالجا اتتصارخالا يطشر لىا لصوللو ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.1

).بدء( Start شاشة لىا تقالنللا  Windows رز على الضغط كذلك نككيم: ملاحظة

).يقاتبطتلا( Apps ضعر على لللحصو ضالعر شاشة سطو من علىلأ اسحب.2

.يةلفسلا يمنىلا يةاوالز في) يصصتخ( Customize مزر لىا لصوللو ضالعر شاشةل سفليلا ءالجز لىا يالعلو ءالجز من اسحب.3

.يةلفسلا يمنىلا يةاوالز في  )يصصتخ( Customize مزر على اضغط.4

.هاصيصتخ يدتر التي يقاتبطتلا وأ يقبطتلا حدد.5

:هي اتيارلخا. سفلالأ في الصلة ذات اتيارلخا هرظت يقات،بطتلا وأ يقبطتلا تحديدب متقو نأ بعد
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يقبطتلا يصصتخ. 3 لجدو

اءاتجرالإاتيارخ

).بدء( start شاشة في يقبطتلا ضلعر ينكتملا

.هاملما يطشر في يقبطتلا ضلعر ينكتملا

).بدء( start شاشة من لحذفه يقبطتلا ينكتم

.يقبطتلا يتبثت لغاءلإ ينكتملا

الطقس: ثالم. العاملة يقاتبطتلا على الحي تحديثلا يلغشت يقافلإ ينكتملا

.ةيرغصلاو سطةتولماو ةيربكلا حجامللأ يقبطتلا حجم يريغت نككيم. يقبطتلا حجم يريغتل ينكتملا

.تمت التي تحديداتلا يعجم سحلم ينكتملا

شاشة لىا لصوالو يةفيك  Start (بدء)

):بدء( Start شاشة لىا لصوللو يقةطر يأ بعتا

. Windows رز على اضغط•

. )بدء( Start مزر المس ثم ية،بنالجا اتتصارخالا يطشر لىا لصوللو ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم•

يلغشتلا نظام على فتعر  Windows 8.1

.Windows 8.1 تخدامسا عن يحاتملتلاو تلعيماتلا على لللحصو) بدء( Start شاشة على يحاتملتلا + تعليماتلا يلاتطتسم لمس نككيم
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ينيملل الضغط

.عداداتالإ اتيارخو ةجهزالأو كةشارلماو بحثلاو بدءلا ثلم ل،صوالو امروأ لىا لصوالو يةبنالجا اتتصارخالا فرتوو. يةبنالجا اتتصارخالا يطشر ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من لالدخو شفكي

 الضغط نفا ،)بدء( Start شاشة على نتك ذااو). بدء( Start شاشة لىا جعكير ) بدء( Start مزر على الضغط نفا اءات،جرا يذفنتب ميقو وأ يقبطت على يعمل لديك اللوحي تريوبكملا كان ذاا

.وضةمعر شاشة خرأ وأ تخدمسم يقبطت خرأ على خذكيأس ) بدء( Start رز على

. Windows مزر ظائفو نفس هي ) بدء( Start مزر ظائفو: ملاحظة

ساريلل الضغط
.حةتوفلما يقاتبطتلل ةالمصغر رالصو يرتدوب ميقوو حةتوفلما يقاتبطتلل ةالمصغر رالصو شاشةلل يمنىلا الحافة لىا ىسريلا الحافة من بطءب الضغط شفكي•

.تخدمةسلما يقاتبطتلا خربأ قائمة يجادا على ضالعر شاشةل ىسريلا الحافة على وجالخرو لالدخو يعملس •

سفللأ/علىلأ يرتمرلا

.لديك اللوحي تريوبكملا على تةبثلما يقاتبطتلا يعمبج يةئهجا قائمة ضلعر يقاتبطتلا يعجم المس )يقاتبطتلا يعجم( All apps مزر شفكي ضالعر شاشةل يةالعلو وأ يةلفسلا الحافة من يرتمرلا•

.غلقه وأ يقبطتلا ساءرا على سفلهأ لىا يقبطتلا علىأ من يرتمرلا يعمل•

-windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen ةياربز تفضل ،Windows نظامب بدء قائمة شاشة تخدامسا عن ماتالمعلو من يدلمز
tutorial. 

:القفل ضعو في شاشةلا تكون ندماع ايرمالكا ينكتملو. القفل ضعو في شاشةلا تكون ندماع) يةمماالأ (ايرمالكا ينكتم كذلك نككيم

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

ةجهزالأو تريوبكملا→ تريوبكملا عداداتا يريغت→  )عداداتا( Settings قفو انقر.2

.ايرمالكا لىا تقلناو سفللأ يرتمرلبا قم.3

.القفل شاشة ضعو ناءثأ ايرمالكا تخدامسلإ يل،غشتلل رمر.4

.القفل شاشة ضعو ناءثأ ايرمالكا تخدامسا نككيم كد،تألل

شاشةلا يلغشت يقافلإ  )الطاقة( Power رز على اضغط.1

.القفل شاشة ضعو ينكتمل يةنثا ةمر  )الطاقة( Power رز على اضغط.2

.ايرمالكا ينكتمل سفللأ رمر.3

شاشةلا سيمقت
:شاشةلا سيمقتل. هاملما تعدد في ساعدكت التي شاشة،لا نفس على يقاتبطتلا تحف من شاشةلا سيمقت يارخ نككُمي

.شاشةلا سيمقت يذفنتل يدهماتر ينقيبطت يأ تحفا.1

.شاشةلا سيمقت يتم حتي بعكصا سكماو ثانيلا يقبطتلا تحفل سريالأ الجانب من سحبلبا قم.2

.ثانيلا يقبطتلا سقاطلإ بعكصا يرتحرب قم.3

.يرغتم ضبعر شاشةلا سيمقت من Windows 8.1 يلغشتلا نظام نككيم: ملاحظة

سأالر سماعات تخدامسا
.مكالمات اءجرا وأ تالصو يلجست وأ اتصوالأو يقىسالمو لىا للاستماع سأالر سماعات تخدامسا نككيم
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.)افقمو( OK قفو انقرو ناسبلما يارلخا حدد. اتيارخ مع ثقةبنم نافذة هرظت ت،صو نفذبم هازلجا يلصتوب متقو نأ بعد

.اتيارلخا هذه من يأ تحديد نككيم هاز،لجا على ناءب. تالصو نفذبم هازلجا يلصتو متقو ندماع فقط ضتعر اللوحي، تريوبكملا على يةضاترفا اتيارخ جدتو: ملاحظة

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

 .اللوحي تريوبكملا على) مم 3.5 (تالصو نفذبم سأالر سماعات يلصتوب قم.1

.مريح ىتوسم على تالصو ىتوسم بطضب وقم يكنذأ في ذنالأ سماعات دخلأ.2

.يةئتلقا رةبصو اللوحي تريوبكملا على المدمجة تالصو اتبركم تصو كتم يتم نهفا ت،الصو صلبمو خارجي تصو جهاز وأ سأالر سماعة يلصتو ندع: ملاحظة

.الكابل يسلو صلالمو اسحب اللوحي، تريوبكملا من هالصف ندع سأالر سماعاتل تلف حداثا نعلم: يهبنت

.رللضر سمعلا حاسة ضتعر في يةلالعا اتصوللأ المفاجئ ضتعرلا ببستي نأ يمكنو. مريح ىتوسم على بطضلبا قم ثم س،أالر سماعة يلصتو بلق تالصو ىتوسم بخفض متقو نبأ يوصى: ملاحظة

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 اللوحي تريوبكملا جهاز مع ىخرالأ يةحاللو تريوبكملا ةجهزبأ الخاصة ياتبطارلا تخدمست لإ. بك الخاصة يةحاللو Dell تريوبكم
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الةزبا قم ثم اللوحي، تريوبكملا منو الحائط صلمو من دمالمو بفصل وقم اللوحي، تريوبكملا منو بائيهركلا خذالمأ من الطاقة لمحو فصلو اللوحي، تريوبكملا يلغشت يقافبا قم ية،بطارلا بدالتسا وأ الةزا بلق: تحذير  
.اللوحي تريوبكملا من ىخرأ يةجخار كابلات يةأ

:يةبطارلا الةزلإ.1

a.يةبطارلا اتجاه في هاكيتحرب يةبطارلا يرتحر سقاطة تحفا.

b.يةبطارلا بةلع تحفل سفللأ رالز على اضغط.

.اللوحي تريوبكملا على 2 يةبطارلا و 1 يةبطارلا الةزلإ ذلكو يةبطارلا يرتحرل رينز جديو: ملاحظة

.اللوحي تريوبكملا عن اًيدعب ياتبطارلا فعار.2

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

.عنها اًيدعب سقاطةلا يكتحر خلال من يةبطارلا قفل.2

بطاقة يبكتر  SIM
.2 يةبطارلا تحةف سفلأ SIM بطاقة تحةف جدتو: ملاحظة

.يةبطارلا الةزبا قم.1

:SIM بطاقة يتبثتل.2

a.بطاقة سقاطة على اضغط SIM جالخار لىا اتجاه في اسحبهاو.
b.بطاقة دخلأ SIM تحةفلا في.

c.يرتحر سقاطة على اضغط SIM لقفله للداخل.
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.يةبطارلا بةلع داخل يةبطارلا احةزبا قم.3

.هالفقل ينيملا لىا ثم على،لأ يةبطارلا يرتحر سقاطة احةزبا قم.4
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4
اللوحي تريوبكملا عداداتا ةدارا
 

عدادا  Wi-Fi
Wi-Fi يلغشت يقافا / يلغشت•

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

.بكةشلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت←  اللمس عداداتا.2

. يلهغشت يقافا وأ Wi-Fi يلغشتل Wi-Fi حدد.3

بكةشب يلصتولا•

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

يلصتو → تاحةم بكةش حدد →  تاحم →  اللمس عداداتا.2
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.

لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا عدادا
لالمحمو نطاقلا اسعو يلغشت يقافا/يلغشت•

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

.ةالطائر ضعو ← بكاتشلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت←  اللمس عداداتا.2

.يلهغشت يقافا وأ لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا يلغشتل ينيملا وأ ساريلل لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا مزر سحبب قم.3

يضعر دديتر نطاق ذات لمحمو بكةشب الإتصال•

 .اللوحي تريوبكملا في شطةن SIM بطاقة دخالا من كدتأ.1
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.زموالر قائمة لىا لصوللو شاشةلل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم.2

اتصال ← لديك الخدمة ودمز ←  الإتصالإت ← بكةشلا ←  اللمس عدادا.3

 .يضالعر دديترلا نطاقلا ذات لالمحمو بكةش ينكتم دجربم المقدر ياناتبلا تخدامسا ضعر يتمس.4

.يةئتلقا رةبصو لللمحمو اسعالو دديترلا نطاقلا يلصتول اًيئتلقا الإتصال يارخ تحديد نككيم: ملاحظة

دديترلا نطاقلبا لديك اللوحي تريوبكملا اتصال حالة وفي. ينحتام نايكو ندماع لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا بكاتش قفو يةلوالأ سبح Wi-Fi بكاتش يبتترب اللوحي تريوبكملا ميقوس: ملاحظة  
.اًيئتلقا Wi-Fi بـ هاليصتوو لالمحمو بكةش من هالصف يتمسف نطاق،لا داخل تيتأ ظةمحفو Wi-Fi يلاتصتو يأو لللمحمو يضالعر

يضالعر دديترلا نطاقلا ذات لالمحمو بكةش من الفصل•

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

الإتصال قطع ← لديك الخدمة ودمز ←  بكةش←  اللمس عدادا.2

.كذلك اًيئتلقا الإتصال يارخ يلطعت يتمس نهفا ل،للمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا من لديك اللوحي تريوبكملا نفصلي نأ دجربم: ملاحظة

لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا اتيارخ•

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

.  بكاتشلا→  اللمس عداداتا.2

.ساءرالإ حالة في يمنالأ سالماو ربز انقر وأ الخدمة فرمو على ارتمرسالا مع اضغط.3

.ياناتبلا تخدامسا خفاءا وأ ضلعر ةالمقدر ياناتبلا تخدامسا خفاءا/ةالمقدر ياناتبلا تخدامسا ضعر على اضغط•

.مقاس يرغ/مقاس اتصال هبارتعبا خاص اتصال بطضل مقاس يرغ اتصال/مقاس تخدامسكا بطض المس•

.لللمحمو تصللما يضالعر دديترلا نطاقلا خصائص ضلعر الإتصال خصائص ضعر المس•

 بالغ منيأ تحديثو يةلعا يةلووأ ذات تكن لم ما اًيئتلقا ثاتيتحدلا يلمحتب ميقو لن) Windows تحديث( Windows Update نفا ،مقاس كاتصال بطض يارلخا ينكتم حالة في: ملاحظة
.يةهمالأ

الخدمة ةفرمو ةجهزأ ماتمعلو•

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

 .بكةشلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت←  اللمس عداداتا.2
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).IMEI (المحمولة ةجهزالأ يةهو رقمو ينكترشلما ماتمعلو ذلك في بما ةجهزالأ ماتمعلو ضلعر الخدمة فرمو المس.3

PIN قفل ينكتم•

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

. بكةش←  اللمس عداداتا.2

.ساءرالإ حالة في يمنالأ سالماو ربز انقر وأ الخدمة فرمو على ارتمرسالا مع اضغط.3

PIN مزر تخدمسا ← مامالأ ← الإتصال خصائص ضعر المس.4

.SIM PIN مزر دخلأ.5

.قعكمو في ينحتالما بكةشلا خدمات يفرمو لىا الخدمة فرمو جعير: ملاحظة

 بطاقة قفل لغاءولإ. SIM بطاقة قفل يتمسف ات،مر ثلاث مزالر دخالبا ناجح يرغ شكلب قمت ذااو. لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا اتصال شاءنا يتم فلن يح،حصلا يرغ PIN مزر دخالبا قمت ذاا: يهبنت
SIM، شخصيلا الحظر لغاءا مزر تاحفم على لللحصو الخدمة فربمو اتصل) PUK (بطاقة لغاءلإ SIM.

.IMEI رقم يزهجتب يكلع شحن،لا كةشرب الإتصال بلق: ملاحظة

اللوحي تريوبكملا بطض عادةا / تعادةسا / يطشنت
.يةلصالأ نعصلما عداداتا لىا اللوحي تريوبكملا عادةا / دادترسا / يطشنت نككيم

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

تعادةسالا ← تعادةسوالا تحديثلا ← تريوبكملا عداداتا يريغت ←  اللمس عداداتا.2

ملفاتك على يرثتألا نبدو تريوبكملا يطشنت•

Windows يتبثت عادةاو شيء كل الةزا•

تقدملما يلغشتلا بدء•

.همةلما كماللإ تعادةسا يارخ يأ حدد.3

ملفاتك على يرثتألا نبدو تريوبكملا يطشنت

:اءجرالإ بهذا يامقلا يدتر نتك ذاا. ىخرالأ يةصخشلا الملفاتو هاتيديوفلاو يقىسالموو رالصو فقدان نبدو اللوحي تريوبكملا يطشنت من يارلخا هذا نككُمي
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.تريوبكملا يطشنت نافذة تحفت. )بدءلا( Get started قفو انقر.1

.)تاليلا( Next انقر.2

.)يطشنت( Refresh انقر.3

.اءجرالإ هذا لغاءلإ )لغاءا( Cancel انقر

يتبثت عادةاو شيء كل الةزا  Windows

:اءجرالإ بهذا يامقلا يدتر نتك ذاا. نعصلما عداداتا / يةضاترفالا عداداتها على نهييعت عادةا نككيمو بالكامل، جديد من اللوحي تريوبكملا بدء وأ يرتدو عادةا من يارلخا هذا نككُمي

.تريوبكملا ينيعت عادةا نافذة تحفت. )بدءلا( Get started قفو انقر.1

.)تاليلا( Next انقر.2

:همةلما نهاءلإ دناهأ ينيارلخا من يأ تحديد نالأ يكلع ينعتيسف ،)تاليلا( Next قفو نقرلبا متقو نأ بعد

•Just remove my files )يلغشتلا نظام نفا يار،لخا هذا تحديدب قمت ذاا–  )فقط ملفاتي لزأ Windows يديوفلا مقاطعو يقىسالموو رالصو ذلك في بما ملفاتك يعجم الةزبا ميقوس  
.ىخرالأ يةصخشلا الملفاتو

•Fully clean the drive )ميقوسف يار،لخا هذا تحديدب قمت ذاا–  )كامل شكلب اصقرالأ كمحر يفظنت Windows اللوحي تريوبكملا بطض عادةبا.

 بةالمطلو ياناتبلا يعجم سخنب يامكق من كدتأ. ذلك لىا ماو الملفاتو رالصوو يقىسالموو سابلحا ينتكو ذلك في بما اللوحي، تريوبكملا من ياناتبلا يعجم محو لىا اللوحي تريوبكملا ينيعت عادةا دييؤس: يهبنت
.تابعةلما بلق اًيطياتحا

.اءجرالإ هذا لغاءلإ )لغاءا( Cancel انقر

تقدملما يلغشتلا بدء

 وأ ،Windows نظامل يلغشتلا بدء عداداتا يريغتو اللوحي، تريوبكملل تةبثالا امجبرلا عداداتا يريغتو) USB اصقرأ كمحر وأ DVD ثلم (طالمضغو صالقر وأ هازلجا من بدءلا يارلخا هذا لك يحتي
.نالأ )يلغشتلا عادةا( Restart قفو انقر اء،جرالإ هذا يذفنت في غبتر نتك ذاا. نظاملا رةصو من Windows يلغشتلا نظام تعادةسا

.ىخرالأ يقاتبطتلا الةزا يتمس: ملاحظة
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5
اللوحي تريوبكملا نةمامز

 

سابح تخدامسا  Microsoft

يلجستب متقو ندماع. Microsoft سابح تخدامسبا تريوبكملا مع اللوحي تريوبكملا عداداتا يصصتخ نككيم لديك، تريوبكملا على Microsoft Windows 8.1 يلغشتلا نظام يتبثت تم ذاا  
تريوبكملا ةجهزأ خلال من ذلك نحوو يةصخشلا الملفاتو يقاتبطتلا عداداتاو نتترنالإ ضتعرسم سجل ذلك في بما ا،ًيئتلقا عدادتكا نةمامز نككيم اللوحي، تريوبكملا على Microsoft سابح خلال من لالدخو  
.Windows 8.1 يلغشتلا نظامب تعمل التي يةحاللو تريوبكملا ةجهزأو Windows 8.1 يلغشتلا نظامب تعمل التي

.اللوحي تريوبكملاو تريوبكملا من لكل لإسلكي اتصال لىا بحاجة نتأ: ملاحظة

سابح لىا تريوبكملل المحلي سابلحا يريغتل Microsoft ساببح الإتصال ← ساباتلحا ← تريوبكملا عداداتا يريغت ← . عداداتالإ فوف انقر ثم ية،بنالجا اتتصارخالا يطشر لىا تقلنا.1  
Microsoft

.)عداداتكا نةمامز( Sync your settings يهلع طلقُي تريوبكملا عداداتا لىا جديد يارخ ضافةا يتمس.2

عداداتكاو ياناتكب نةمالمز بديلاتتلا اعنوأ يعجم ضلعر عداداتكا نةمامز ← تريوبكملا عداداتا من يدمز ← تريوبكملا عداداتا يريغت ←  )عداداتا( Settings قفو انقر.3

يديوفلاو رالصوو يقىسالمو سخن

.بةالمطلو الملفات سخناو تريوبكملبا Micro-SD بطاقة وأ USB تاحفم يلصتوب قم.1

.تريوبكملا من اللوحي تريوبكملا اجخرلإ )مانبأ ةجهزالأ الةزا( Safely Remove Hardware معالج تخدمسا سخ،نلا اكتمال بعد.2

.يديوفلاو رالصوو يقىسالمو سخنل Win 8.1 يلغشتلا نظامل SkyDrive ةيزم تخدامسا كذلك نككيم.3
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6
اللوحي تريوبكملا يفظنت

.تعالشللا قابلة ادمو على يتوتح قد التيو ية،غاز وأ سائلة نظفاتم تخدمست لإ. بالماء بللةم ناعمة قماش بقطعة اللوحي تريوبكملا يفظنتب قم. الكابلات يعجم افصل اللوحي، تريوبكملا يفظنتب يامقلا بلق: يهبنت

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافا انظر اللوحي، تريوبكملا يلغشت يقافا لحو ماتالمعلو من يدلمز. اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ.1

.هال بائيهركلا يارتلا خذمأ منو اللوحي تريوبكملا من ملحقة يحتمفا حةلو قاعدةو تصو اتبركمو سأر سماعاتو ةجهزأ يأ افصل.2

الةزاو Micro-SD بطاقة الةزا انظر ،Micro-SIM بطاقةو Micro-SD بطاقة الةزا عن ماتالمعلو من يدلمز. بةتثم Micro-SIM بطاقةو Micro-SD بطاقة يأ لزأ.3  
.Micro-Sim بطاقة

 يلغشتلا نظام زرو اللوحي تريوبكملا نافذم على سفللأ سابني نأ للماء سمحت لإ. يفهظنت يتم حتى اللوحي تريوبكملا سطح سحماو شاشة،لا نظفم وأ بالماء برالو من يةلخا ناعمة قماش قطعة بلل.4
Windows به يطلمحا.

.تجنلما مع نةمضلما تعليماتلا بعتا ض،العر شاشة وأ اللوحي تريوبكملا تلافا نبجتل: ملاحظة

.تجنلما مع نةمضلما تعليماتلا بعتا ض،العر شاشة وأ اللوحي تريوبكملا يفظنت نبتج: ملاحظة
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7
Troubleshooting

 

يةبطارلا شكلةم
يةبطارلا شكلاتم. 4 لجدو

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 الحائط من Dell من ددترلما يارتلا لمحو افصل•شحنلبا يةبطارلا متقو لإ
.تهفيظبو يارتلا خذمأ يامق من تحققو

 Dell من ددترلما يارتلل خرأ هايئبم يلصتولا لحاو•
).اًتاحم كان نا(

ىخرأ ةمر عدهاأو الكابلات صلاتمو يعجم من تحقق•  
.اللوحي تريوبكملا لىا ثم الحائط، في القابس لىا

 عمل لضمان ددترلما يارتلا مهايئ مؤشر باحصم من تحقق•
.ددترلما يارتلا مهايئ

.سليملا الإتصال لضمان صلاتالمو يعجم من تحقق•

 4 اليحو اللوحي تريوبكملا يةبطار تطلبت: ملاحظة
.كاملة رةبصو شحنهال ساعات

 جةدر 40 من علىأ وأ يةئوم جةدر 0 من قلأ اللوحي تريوبكملا ةارحر جةدر
.يةئوم

يةئوم جةدر 0 ينب يطةمح ةارحر جةدر في يةبطارلا شحنب قم  
.يةئوم جةدر 40 لىا

 مهايئ وأ يةبطارلا بدالتسلإ تمدعلما Dell زعبمو اتصل.تلفلل يارتلا مهايئ وأ يةبطارلا ضتتعر
.الطاقة

 ضعو في اللوحي تريوبكملا يكون ندماع حتى عةسرب يةبطارلا نفدت
تعدادسالا

تريوبكملبا الإتصال نهكيم نهفا بكة،شلا نطاق في اللوحي تريوبكملا يكن لم ذاا  
.يةبطارلا نفدتو قاعدية محطة تحديدل اتشارا سالرلإ ارتمرسبا اللوحي

.قتمؤ شكلب اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ•

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

.ةالطائر ضعو في اللوحي تريوبكملا تخدمسا•

نظاملا شكلةم
نظاملا شكلةم. 5 لجدو

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

.قلالأ على ساعات 4 لمدة تريوبكملا اشحن.1.اًتمام غةفار يةبطارلايلغشتلبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ

.انثو 4 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغط.2
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 يقافا اءجرلإ يةنثا 11 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغطيلغشتلا يقافبا اللوحي تريوبكملا ميقو لإ
.صعب يلغشت

 يقافا اءجرلإ يةنثا 11 لمدة الطاقة رز على ارتمرسالا مع اضغطاللوحي تريوبكملل ياطيتحالا سخنلا
.صعب يلغشت

يلغشتلا امجبر تعطل•قعتوم يرغ شكلب فتصري وأ اللوحي تريوبكملا يبجتسي لإ
يلغشتلا نظام تعطل•
ةضار امجبر / وسيرف•

.يلهغشت عادةاو اللوحي تريوبكملا يلغشت قفوأ.1

.اللوحي تريوبكملا يطشنت.2

/dell.com لىا تقلنا. Dell دعم بخدمة اتصل.3
support وأ dell.com/

contactdell.

ثاتيتحد يلنزت تم قد يكون قد. اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأقعتوم هو كما ةيزلما وأ نامجبرلا يعمل لإ  
 ضالعر شاشةل يمنىلا الحافة من سحبلبا قم. يةفللخا في نامجبرلا
 لطاقةا← عداداتالإ المسو يةبنالجا اتتصارخالا يطشر لىا لصوللو
.اللوحي تريوبكملا يلغشت عادةلإ بدءلا عادةا ←

 حالة في. اللوحي تريوبكملا ساءرا عادةا / ساءرا لغاءبا قم•قعتوم هو كما تعمل لإ ساءرالإ محطة
 عدأ ثم اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافبا فقم شكلة،لما ارتمرسا
.يلهغشت

 من ىخرأ ساءرا محطة مع اللوحي تريوبكملا ساءرا لحاو•
Dell )تاحةم كانت نا.(

يةسمللا شاشةلا شكلةم
يةسمللا شاشةلا شكلةم. 6 لجدو

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

.اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأو غلقأ•.المدخلات على فتعرلا من اللوحي تريوبكملا اقيالو الغطاء نعيم.بةسنام يرغ وأ ئةيطب رةبصو يةسمللا شاشةلا يبجتست

.يفةظنو جافة قماش بقطعة فقبر شاشةلا سحما•

.يةسمللا شاشةلا من يةقاالو يةطغالأ لزأ•

يعجم يتبثت من كدتأ يل،غشتلا نظام يتبثت عادةا حالة في•  
.يلغشتلا امجبر

لديك يةكلساللا بكةشلا بطاقة فحص
.WLAN/WWAN بطاقةب اًودمز لديك تريوبكملا كان ذاا Device Manager فحص نككيم

Windows 8 يلغشتلا نظام

 كلمة تبكفا يدها،كتأ وأ ولسؤملل ورمر كلمة نكم لبُط ذاا. Control Panel) ← Device Manager (تحكملا حةلو تحف ← تريوبكملا ← تبكلما سطح نةيقوأ قفو انقر.1
.Device Manager نافذة هرظت. ماتالمعلو تقديمب وقم ورالمر

.تاحةم كانت نا بكةشلا مهايئ تحت يةكلساللا بكةشلا اجدرا يتمس ،بكةشلا ئاتيمها تمديدب قم.2

:يلي مما اًاحدو انظر تر،يوبكملا ينتكو تحديدل. ناتيتكولا من عةنوتم عةمجمو تريوبكملبا جديو تر،يوبكملا اءشر ندع تحديدهب قمت ما على كذلك ًناءب

طلبم يدكتأ•

الدعمو تعليماتلل Microsoft Windows XP كزمر•

.تريوبكملا هذا على تةبثلما ةجهزالأ عن ماتمعلو على رثوعلا ← )تريوبكملا ماتمعلو( My Computer Information قفو انقر ،)اتدوأ( Tools تحت•

:Windows دعمو تعليمات كزمر في لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا بطاقة من تحققلل
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.يصخشتلا شكلاتمو تريوبكملا ماتمعلو ضلعر اتدوأ تخدمسا ← الدعمو تعليماتلا ← )بدء( Start قفو انقر.1

.ىخرالأ ةجهزالأ ناتمكو لىا ضافةبالإ لديك تريوبكملا في تةبثلما لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا بطاقة عنو ضعر نككيم ة،جهزالأ شاشة–  My Computer Information على

بكةشلا شكلةم
بكةشلا شكلاتم. 7 لجدو

نةكملما لالحلوتملةلمحا بابسالأشاكلم

 انظر. لإ مأ يلغشتلا يدق اللاسلكي اديوالر كان ذاا مما تحقق.1لإسلكي اتصال جديو لإ
.Wi-Fi عدادا

.يةكلساللا لصوالو نقطة من ابترقالا لحاو.2

.ىخرأ وفةمعر يةكلسلإ لصوو نقطةب الإتصال لحاو.3
 خاصة؛ بكةش تخدامسا حالة في اللاسلكي لالمحو بطض عدأ.4

تخدامسا حالة في طبوهلا صفحة ضلعر ضتعرسلما تحفا  
 .عامة بكةش

.ساعدةلما على لللحصو نتترنالإ خدمة فربمو اتصل.5

.لللمحمو يضالعر دديترلا نطاقلا يةطغت تم لقد•لالمحمو هاتفلل يضالعر دديترلا نطاقلا اتصال جديو لإ
.الخدمة فرمو من ةشارا جدتو لإ•

 .يلغشتلا يدق لالمحمو دديترلا نطاقلا كان ذاا مما تحقق.1
.لالمحمو دديترلا نطاقلا عدادا انظر

 على لللحصو تلفمخ قعمو لىا لديك اللوحي تريوبكملا انقل.2
.ةشارللا فضلأ بالقتسا

.يضالعر دديترلا نطاقلا خطة يريغتل الخدمة بمقدم اتصل
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8
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•

):BIOS (نظاملا عدادا اتيارخ لىا لصوللو

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

.اللوحي تريوبكملا يلغشتب بالفعل قمت ذاا يله،غشت عادةا وأ اللوحي تريوبكملا يلغشتل ) الطاقة( Power رز على اضغط.2

.Dell شعار رهوظ بعد F2 اضغط.3

.نظاملا عدادا اتيارخ يهجتو عادةبا Windows يلغشتلا نظام ميقو حتى F2 على رتكرم شكلب الضغط يكلع ينعتي قد: ملاحظة

:يةجخار يحتمفا حةلو نبدو) BIOS (عدادالإ اتيارخ لىا لصوللو

.اللوحي تريوبكملا يلغشتب بالفعل قمت ذاا يله،غشت عادةا وأ اللوحي تريوبكملا يلغشتل ) الطاقة( Power رز على اضغط.1

.شاشةلا على Dell شعار رهوظ ندع Volume Up رز على ارتمرسالا مع اضغط.2

.BIOS عدادا يارخ لىا يدهتملا تحديد يريغتل Volume Up رز اضغط ،F12 Boot Selection قائمة رهوظ ندع.3

 رز على بالضغط بالمطلو يارلخا تحديد نككيم. ذلك لىا ماو يصاتخشتلاو BIOS عداداو يدهتملا اتيارخ (القائمة اتيارخ ينب بديلتلا لىا Volume Up رز ميقو: ملاحظة
Volume Up.

.يارلخا تحديدل Volume Down رز على اضغط.4

 

نظاملا عدادا اتيارخ  (BIOS)
System Information. 8 لجدو

يفةظالويارلخا

BIOS Versionصدارا ضتعر BIOS.

Service Tagاللوحي تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ضتعر.

Asset Tagاللوحي تريوبكملبا الخاص لصوالأ علامة ضتعر.

Ownership Tagيةكللما ماتمعلو ضتعر.

Manufacture Dateيعنصتلا تاريخ ضتعر
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الوظيفةالخيار

Ownership Dateيةكللما تاريخ ضتعر.

Express Service Codeاللوحي تريوبكملل يعةسرلا الخدمة مزر ضيعر

Memory Installedاللوحي تريوبكملا في تةبثلما ةالذاكر ضتعر.

Memory Availableاللوحي تريوبكملا في تاحةلما ةالذاكر ضتعر.

Memory Speedةالذاكر عةسر ضتعر.

Memory Channel Modeاللوحي تريوبكملا في ةالذاكر سعات ضتعر.

Memory Technologyفي هازلجا ملف من اًجديد اًعنو ضيعر Linux الفلاش ةذاكر مع تفاعللل.

DIMM A حجم ضيعرDIMM A حجم

DIMM B حجم ضيعرDIMM B حجم

Processor Typeاللوحي تريوبكملا على تاحلما المعالج عنو ضيعر.

.اللوحي تريوبكملل يةقللحا اتالذاكر يةكم ضيعريةقللحا اتالذاكر يةكم

Processor IDاللوحي تريوبكملا معالح فمعر ضيعر

Current Clock Speedاللوحي تريوبكملل يةلالحا ساعةلا عةسر ضتعر.

Minimum Clock Speedاللوحي تريوبكملل يةلالحا ساعةلا عةسرل دنىالأ الحد ضتعر.

Maximum Clock Speedاللوحي تريوبكملل يةلالحا ساعةلا عةسرل قصىالأ الحد ضتعر.

Processor L2 Cacheاللوحي تريوبكملل ثانيلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر ضتعر.

Processor L3 Cacheثالثلا ىتوسلما من للمعالج قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر ضتعر

HT Capableضافيالإ ابطترلا على قادر اللوحي تريوبكملا نأ ضتعر..

64–bit Technologyاًتب 64 يةنقت مع اللوحي تريوبكملا ظائفو ضتعر) Intel EM64T.(

Video Controller.اللوحي تريوبكملا في تخدمةسلما يديوفلا في تحكملا حدةو ضتعر

Video BIOS Versionصدارا رقم ضتعر BIOS اللوحي تريوبكملل.

Video Memoryاللوحي تريوبكملل يديوفلا ةذاكر ضتعر.

Panel Typeاللوحي تريوبكملا في تخدمةسلما حةاللو عنو ضتعر.

Native Resolutionاللوحي تريوبكملا دقة ضتعر.

Audio Controller.اللوحي تريوبكملا في تخدمةسلما تالصو في تحكملا حدةو ضتعر

Wi-Fi DeviceDisplays the Wi-Fi device in the tablet.

Cellular DeviceDisplays the cellular device in the tablet.

Bluetooth Deviceجهاز ضتعر Bluetooth اللوحي تريوبكملا في.

Battery Information. 9 لجدو

يفةظالويارلخا

.ددترلما يارتلا مهايئ ماتمعلو ضتعرددترلما يارتلا مهايئ

Battery Statusيةلالحا يةبطارلا حالة ضتعر.
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Battery Charge Stateشحنلا غةفار/نةشحوم يةبطارلا كانت ذاا ما ضتعر.

Battery Healthيةبطارلا حالة ضتعر.

Boot Sequence. 10 لجدو

يفةظالويارلخا

Boot Sequenceبه بحثي الذي يبتترلا ضتعر BIOS هي اتيارلخاو. يدههتمل يلغشت نظام على رثوعلا محاولة ندع ةجهزالأ:

•Windows Boot Manager

•UEFI

Boot List Optionيدهتملا قائمة يارخ يريغت يةنمكاا لك يحتي.

قديم•
•UEFI

:هي اتيارلخاو. ىخرالأ اتيارلخا اءجرا كذلك نككيم

•Add Boot Option )يدهتم يارخ ضافةا لك يارلخا هذا يحتي ) - يدهتم يارخ ضفأ
•Delete Boot Option )ٍحال يدهتم يارخ بحذف لك يارلخا هذا سمحي) – يدهتم يارخ حذف

•View )يدهتم يارخ ضبعر لك يارلخا هذا سمحي) – ضعر

Advanced Boot Options. 11 لجدو

يفةظالويارلخا

Enable Legacy Option ROMsيدهتم ضعو ناءثأ UEFI، يارخ لك سمحيس Enable Legacy Option ROMs ائيشوعلا لصوالو اتذاكر يلمحتب  
.Secure Boot ينكتم حالة في يارلخا بهذا حسموم يرغو. القديمة UEFI بكةش تكدس ينكتم

Date/Time. 12 لجدو

يفةظالويارلخا

System Dateنظاملا تاريخ يريغتب لك سمحيو نظاملا تاريخ ضيعر.

System Timeنظاملا قتو يريغتب لك سمحيو نظاملا قتو ضيعر.

نظاملا ئةيته. 13 لجدو

يفةظالويارلخا

USB Configurationتحكملا حدةو ئةيته لك يحتت USB .هي اتيارلخا:

يدهتملا دعم ينكتم•
USB3.0 تحكم حدةو ينكتم•

الخارجي USB نفذم ينكتم•

.اتيارلخا يعجم ينكتم اًيضاترفا يتم

USB PowerShareةيزم كسلو ينتكوب لك سمحي USB PowerShare .نةكمم يرغ: اضيترفالا عدادالإ

Audioالمدمج تالصو صلمو يلطعت وأ ينكتمب الحقل هذا لك سمحي.

ممكن: اضيترفالا عدادالإ. تالصو ينكتم•
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:هي تاحةلما اتيارلخا. يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ ةيزلم يلغشتلا ضعو يارتخا يةنمكاا لك يحتييحتالمفا حةلو ضاءةا

ممكن: اضيترفا. معطل•
باهت•
ساطع•

.RGB يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ ةيزم ينتكو يةنمكاا لك يحتيRGB يحتالمفا حةلو ضاءةا

Stealth Mode Controlضعو ةيزم ينتكو لك يحتي Stealth .هي اتيارلخا:

تخفيلا ضعو ينكتم•
المدمجة LCD شاشة يلطعت•
المدمجة حاوالمر يلطعت•
GPS بالقتسا يلطعت•

WiGig اديور يلطعت•

المدمجة LED مؤشرات يلطعت•
المدمجة تالصو اتبركم يلطعت•
Bluetooth اديور يلطعت•

WLAN اديور يلطعت•

WWAN اديور يلطعت•

.نةكمم اتيارلخا يعجم: اضيترفالا عدادالإ

Miscellaneous Devicesحةاللو على دةجوالمو العديدة ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.

ممكن: اضيترفالا عدادالإ. فونيكرلما ينكتم•
ممكن: اضيترفالا ضعالو. يةمماالأ ايرمالكا ينكتم•
ممكن: اضيترفالا ضعالو. يةفللخا ايرمالكا ينكتم•
ممكن: اضيترفالا ضعالو. المخصص GPS اديور ينكتم•
ممكن: اضيترفالا عدادالإ . سائطالو بطاقة ينكتم•
سائطالو بطاقة يلطعت•

يديوفلا. 14 لجدو

يفةظالويارلخا

LCD Brightnessمطفأ يطلمحا ءالضو شعرتسم يكون ندماع حةاللو عسطو ضتعر.

يةبطارلا على عسطولا•
ددترلما يارتلا على عسطولا•

مانالأ. 15 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordولسؤلما ورمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنمكابا الحقل هذا لك سمحي) admin) (كلمة لك يحتت). بطضلا ورمر كلمة ًايانحأ عليها طلقُي 
.عديدة مانأ اتيزم ولسؤلما ورمر

.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

:جديدة ورمر كلمة ضافةلإ

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
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الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

.ورالمر كلمة يلصتفا دخالا بعد افقمو قفو انقر

System Passwordيةسيئالر ورالمر كلمة اًبقسم عليها طلقُي كان (اللوحي تريوبكملا ورمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنمكاا لك يحتي.(

.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

:جديدة ورمر كلمة ضافةلإ

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

.ورالمر كلمة يلصتفا دخالا بعد افقمو قفو انقر

.اللوحي تريوبكملل الداخلي تةبثالا اصقرالأ كمحر على ورالمر كلمة حذف وأ يريغت وأ بطضب اًمدو لك سمحييةلخالدا ثابتلا صالقر ورمر كلمة

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

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالإ

Strong Passwordاضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم - يةقو ورمر كلمة ينكتم.

Password Configurationيتم حتى لالحقو بهذه الخاصة اتيريغتلا شطنت لإ. نظاملاو ولسؤلما ورمر لكلمات تابتهاكب حسمولما وفالحر من عدد بركأو عدد دنىأ في الحقل هذا تحكمي 
.عدادالإ من وجالخر بلق اتيريغتلا حفظ يتم حتى وأ يق،بطتلا رز على الضغط خلال من هاليعفت

ولسؤلما ورمر لكلمة دنىالأ الحد•
ولسؤلما ورمر لكلمة قصىالأ الحد•
نظاملا ورمر لكلمة دنىالأ الحد•
نظاملا ورمر لكلمة قصىالأ الحد•

Password Bypassورمر كلمة امروأو) يدهتملا (نظاملا ورمر كلمة زتجاو يةنمكاا يارلخا هذا لك يحتي HDD نظاملا يلغشت عادةا ندع يةلخالدا.

يلطعت•
)نّممك اضيترفالا عدادالإ( يلغشتلا عادةا زتجاو•

Password Changeلإ مأ ولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم تةبثالا اصقرالأ كمحرو نظاملا ورمر كلمات في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنمكاا يحتي.

)اضيترفالا عدادالإ (يةدارالإ يرغ ورالمر كلمة يريغتب سماحلا•

Non-Admin Setup 
Changes

.ولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع بها حسموم عدادالإ اتيارخ في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما يارلخا هذا يحتي

)اضيترفالا عدادالإ (اللاسلكي تاحفلما يريغتب سماحلا•

TPM Securityبها قثوالمو نصةلما حدةو كانت ذاا فيما تحكملا يةنمكاا يارلخا هذا لك يحتي) TPM (لإ مأ يلغشتلا نظامل يةئمرو نةكمم نظاملا في دةجوالمو.

)اضيترفالا عدادالإ( TPM مانأ

TPM ACPI دعم•

يطشنتلا لغاءا•
يطشنت•

هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. عدادالإ نامجبرل يةضاترفالا القيم يلمتح حالة في سحلماو يط،شنتلا لغاءاو يط،شنتلا اتيارخ ثرتأت لإ: ملاحظة  
.رالفو على يارلخا هذا في

Computrace (R(حدةو صلةو يطشنت لغاءا وأ يطشنت يةنمكاا الحقل هذا لك يحتي BIOS خدمةبـ الخاصة Computrace من Absolute 
Software. 

32



الوصفالخيار

)اضيترفا (يطشنتلا لغاءا•

يلطعت•
يطشنت•

CPU XD Supportضعو يلطعت وأ ينكتم على يارلخا هذا يعمل Execute Disable للمعالج.

)ينكتم اضيترفا( CPU XD دعم ينكتم•

OROM Keyboard Accessينتكو شاشة لىا لالدخو على اًقادر نتك ذاا ما يارلخا هذا يحدد Option ROM هي اتيارلخا. نظاملا يدهتم ناءثأ تصار،خالا يحتمفا خلال من:

ممكن: اضيترفالا ضعالو. ينكتم•
احدةو ةمر ينكتم•
يلطعت•

Admin Setup Lockoutولسؤلما ورمر كلمة ينكتم ندع بطضلا لىا لللدخو يارلخا يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.

)اضيترفالا عدادالإ (يدارالإ عدادالإ قفل ينكتم•

Secure Boot. 16 لجدو

يفةظالويارلخا

Secure Bootمعطل: اضيترفالا عدادالإ: منالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتمب لك سمحي

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

•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•
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. 17 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportيةفضاالإ بالقلو تخدامسا مع سنحتيس يقاتبطتلا بعض داءأ. عدمه من يةلمعلل نةكمم بالقلو يعجم كانت ذاا ما يحدد.

Intel SpeedStepضعو ينكتم لك يحتي Intel SpeedStep يلهطعت وأ للمعالج.

)اضيترفالا عدادالإ( Intel(R) SpeedStep ينكتم•

C-States Controlاضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.
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)اضيترفالا عدادالإ( C حالإت•

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ بالمعالج الخاص.

ىتوسم يادةز يةنمكاا Intel TurboBoost يلغشت نامجبرل يحتت) — اًيضاترفا تحديده يتم( Intel TurboBoost ينكتم•  
.ياتمسوالر معالج وأ يةكزالمر المعالجة حدةو داءأ

HyperThread controlيلطعت وأ ينكتم لك يحتي HyperThreading نّممك: اضيترفالا عدادالإ. المعالج في

الطاقة ةدارا. 18 لجدو

صفالويارلخا

AC Behaviorمعطل يارلخا. ددترلما يارتلا مهايئ يلصتو ندع تلقائي شكلب اللوحي تريوبكملا يلغشت يحتي.

ددترلما يارتلبا يلغشتلا•

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 يةنمكاا لك يحتي USB اضيترفا ضعكو معطل هو يارلخا. تعدادسالا ضعو من نظاملا يلغشتل.

Wake on LAN/WLAN يةلمح بكةش من خاصة ةشارا خلال من يطهشنت ندع يلغشتلا يقافا حالة من نظاملا يلغشت لك يحتي LAN ندع باتسالإ حالة من يلهغشت وأ  
:هي اتيارلخا. خاصة يةكلسلإ LAN ةشارا خلال من يطهشنت

)اضيترفا( معطل•

•LAN فقط
•WLAN فقط
•LAN وأ WLAN

Peak Shiftاًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم. وةالذر ساعات ناءثأ ددترلما يارتلا طاقة تخدامسا يللقت لك يحتي.

Advanced Battery Charge 
Configuration

.يةبطارلا سلامة تعظيمل نظاملل تقدملما يةبطارلا شحن ضعو في ياتبطارلا يارلخا هذا يضع

يننثالإ•
ثلاثاءلا•
بعاءرالأ•
يسلخما•
الجمعة•
بتسلا•
حدالأ•

Primary Battery Charge 
Configuration

يفيكت•
ياسيق•
•ExpressCharge

ساسيالأ ددترلما يارتلا تخدامسا•
مخصص•

.تقدملما يةبطارلا شحن ينتكو ضعو يلطعت يكلع يجب يار،لخا هذا ينكلم. ياتبطارلا اعنوأ لكل يةبطارلا عداداتا فرتوت لإ قد: ملاحظة

ياسيق•يةبطارلا شاحنل Dock ضعو
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•ExpressCharge

Behavior كسلو. 19 لجدو

صفالويارلخا

Adapter Warningsاضيترفا شكلب ينكتم هو يارلخا. الطاقة ئاتيمها بعض تخدامسا ندع هايئلمبا الخاصة تحذيرلا سائلر يطشنت يةنمكاا لك يحتت.

هايئلما اتتحذير ينكتم•

MEBx Hotkeyيعسرلا لصوالو تاحفم يفةظو ينكتم يجب كان ذاا ما تحديدب سمحي MEBx اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. نظاملا يدهتم ندع.

Fastbootافقتولا اتخطو من بعض زتجاو اسطةبو يدهتملا يةلعم يعسرت يارلخا هذال يمكن:

دنىالأ الحد•
شامل•
ينكتم: اضيترفالا عدادالإ (تلقائي•

 ما. Thin / Travel وأ USB يحتمفا حةلو خلال من F2 BIOS لصوو من Fastboot ينكتم نعيمس: ملاحظة
.Dell logo شاشة رهوظ بعد Volume Up رز على بالضغط BIOS عدادا لىا لصوالو مكانكبا اليز

Extended BIOS POST Timeهي اتيارلخا. ضافيا بقسم يدهتم يرختأ شاءنبا لك سمحي:

.اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم تم. انيثو 0•
ٍانثو 5•
ٍانثو 10•

يةضاترفالا المحاكاة دعم. 20 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationيالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد) VMM (يةنقت تقدمها التي يةفضاالإ ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا Intel 
Virtualization لإ مأ.

•Enable Intel Virtualization Technology )اضيترفالا عدادالإ(

VT for Direct I/Oيالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد) VMM (يةنقت تقدمها التي يةفضاالإ ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا Intel 
Virtualization ةباشرلما جاتالمخر/للمدخلات لإ مأ.

)اضيترفالا عدادالإ( ةباشرلما جاتالمخر/للمدخلات VT ينكتم•

Trusted Executionالمقاسة يةضاترفالا ةجهزالأ شاشةل الممكن من كام ذاا ما يارلخا هذا يحدد) MVMM (يةنقت يقطر عن يةضاترفالا ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالا  
Intel Trusted Execution معطل: اضيترفالا عدادالإ. لإ مأ

اللاسلكي الإتصال. 21 لجدو

صفالويارلخا

Wireless Device Enableيةكلساللا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتي

•WWAN )ينكتم اضيترفالا عدادالإ(

•WLAN / WiGig
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يانةصلا. 22 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagاللوحي تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ضتعر.

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

BIOS Downgradeاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. سابقةلا اتصدارالإ لىا ثابتلا نامجبرلا تحديث جاعرا في تحكملا يةنمكاا لك يحتي

نظاملا سجلات. 23 لجدو

صفالويارلخا

BIOS eventsجلسلا سحبم لك سماحلاو نظاملا حداثأ سجل ضلعر.

جلسلا سحم•

Thermal eventsيةارالحر حداثالأ سحمو ضعر يةنمكاا لك يحتت.

جلسلا سحم•

Power eventsجلسلا سحبم لك سماحلاو يارتلا حداثأ سجل ضلعر.

جلسلا سحم•

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

.اللوحي تريوبكملا يلغشت عدأ.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

.العام الدعم تحت جاتتنلما قائمة من جكتنم تحديد نككيم يه،لع رثوعلا وأ الخدمة ملصق مكان تحديد ركبمقدو يكن لم ذاا.4

.القائمة من تجنلما عنو ترخا.5

.جكتنبم الخاصة جاتتنلما دعم صفحة هرظتو جكتنم 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

.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; دناهأ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.10

.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك اللوحي تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.11

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

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا
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9
اصفاتالمو

 Help and لىا اذهب تر،يوبكملا ئةيتهب تعلقةلما ماتالمعلو من يدلمز. تريوبكملا مع هالقنل القانون تضىقبم بةالمطلو فقط هي يةلتالا اصفاتالمو. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة
Support )يلغشت نظام في )الدعمو تعليماتلا Windows ،تريوبكملبا تعلقةلما ماتالمعلو ضلعر يارلخا حدد ثم لديك.

System Information. 24 لجدو

CPU في المدمجائحشرلا عةمجمو

)ناةق x 2 بت–64 (بت DRAM128 ناقل ضعر

EPROM 128فلاش Mbit Quad-SPI

المعالج. 25 لجدو

Intel Broadwell Y SOCعنولا

بالحافلات بطةتمر يةجخار ائحشر جدتو لإ SOCالخارجي ناقللا ددتر

ةالذاكر. 26 لجدو

جابايتيج 8 /جابايتيج 4ةالذاكر سعة

LPDDR3ةالذاكر عنو

تزجاهريم 1600ةالذاكر عةسر

جابايتيج 4ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 8ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

Audio. 27 لجدو

بينالجا طلاقالإعنولا

بت 24يوترسالا يلتحو

تصو بركم, W 1, مم AAC 25 x 9 x 3تالصو اتبركم

يديوفلا. 28 لجدو

مدمجيديوفلا عنو

مدمجياناتبلا ناقل

iGPU GT2 ماتسوريديوفلا في تحكملا حدةو
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الإتصالإت. 29 لجدو

+WLAN, LTE, HSPAبكةشلا مهايئ

BT, NFCاللاسلكي الإتصال

•Bluetooth 4.0 LE

).Ethernet (يةفضاا بكةش نفذبم ودةمز تيتأ اللوحي، تريوبكملا مع هااؤشر تم ذاا يةيارتخالا اجخرالإ/دخالالإ يعستو حدةو: ملاحظة

صلاتالموو نافذلما. 30 لجدو

Audioملم 3.5 احدو بسقم

احدو مصغر HDMI صلمويديوفلا

USBاحدو صلمو USB 3.0

احدو microSD بطاقات ئقارةالذاكر بطاقة ئقار

احدو ساءرا نفذم•ساءرالإ نفذم
WWAN RF بكةشل احدو ربوع•

WLAN RF بكةشل احدو ربوع•

احدو مصغر SIM نفذم)SIM (كترشلما يفتعر حدةو نفذم

احدو يةكذ بطاقة ئقاريةكالذ بطاقةلا

يرغص سليلست صلموسليلست

احدو جوبو سلدبو يةطنم سعةتولا نفذميةطنملا سعةتولا

.USB 3.0 نافذم من ينيفضاا نفذينبم ودةمز تيتأ اللوحي تريوبكملا مع هااؤشر تم ذاا ية،يارتخالا سعةتولا مرسى: ملاحظة

شاشةلا. 31 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)سلكب 768×  1366 بدقة (الدقة فائقة ،)WLED (يضبأ ءضو لىا الطاقة يلتحو جهاز شاشةعنولا

صةبو 11.6جمالح

:بعادالأ

)صاتبو 6.24 (مم 158.5تفاعالار

)صاتبو 10.59 (مم 268.0ضالعر

)صةبو 1.15 (مم 29.38يالقطر الخط

مم 144×مم 256.12)ص/س (شطةنلا ساحةلما

سلكب 768×  1366للدقة قصىالأ الحد

شمعة 730عسطولل قصىالأ الحد

جةدر 180 حتى) مغلقة (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

تزهر 60تحديثلا معدل

:دنىالأ ضالعر واياز

الفائقة للدقة جةدر 40+/- •يةقفأ
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المواصفاتالميزة

الكاملة الفائقة للدقة جةدر 60+/- •

الفائقة للدقة جةدر 30/-جاتدر 10+•يةسأر
الكاملة الفائقة للدقة جةدر 50+/- •

مم 0.2265سلكبلا حداتو ينب سافةلما

يةمماالأ ايرمالكا. 32 لجدو

)سلكب جايم ov 2724 (2عنولا

سلكب 768×  1366الدقة

يةفللخا ايرمالكا. 33 لجدو

)سلكبجايم imx 134 (8عنولا

سلكب 2448×  3264الدقة

ينتخزلا. 34 لجدو

جابايتيج 512 / جابايتيج 256 / جابايتيج M. 2 SSD 128ينتخزلا

يةبطارلا. 35 لجدو

)ساعة/اتو 26 (الخلايا 2 يونأ ميوثيل يةبطارعنولا

بعادالأ

)صةبو 4.08 (مم 103.60لالطو

)صةبو 0.59 (مم 15.00تفاعالار

)صةبو 2.47 (مم 62.70ضالعر

)طلر 0.32) (ذجينمو (جم 145.50زنالو

)اسمي (تمرسم يارت لتفو 7.4•هربيكلا هدلجا

)قصىالأ الحد (تمرسم يارت لتفو 8.7•

ةارالحر جةدر معدل

يةتينهاهرف جةدر 158 لىا 32 من (يةئوم جةدر 50 لىا 0 منيلغشتلا ندع

)يةتينهاهرف جةدر 149 لىا° 4 من (يةئوم جةدر 65 لىا° 20 -منيلغشتلا عدم حالة في

تاتلفو 3 ةبقو CR2025 ازطر يونأ ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ددترلما يارتلا مهايئ. 36 لجدو

عنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالإ جهد

A 0.60)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

تزهر 60 لىا تزهر 50 مندخالالإ ددتر
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اتو 45اجخرالإ طاقة

يربمأ 2.31)اتو 45 (اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 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

المادية انبالجو. 37 لجدو

ذجينمولا

)صةبو 12.29 (مم 312.20ضالعر

)صةبو 7.99 (مم 203.00تفاعالار

)صةبو 0.96 (مم 24.40سمكلا

قصىالأ الحد

)صةبو 12.53 (مم 318.20ضالعر

)صةبو 8.23 (مم 209.00تفاعالار

)صةبو 1.14 (مم 28.90سمكلا

)طلر 3.57 (امجر 1620)دنىالأ الحد (زنالو

يةئيبلا الخصائص. 38 لجدو

:ةارالحر جةدر

يةئوم جةدر 63 لىا يةئوم جةدر 29-يلغشتلا ندع

يةئوم جةدر 71 لىا يةئوم جةدر 51-ينتخزلا

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف نبدو% (90 لىا% 10 من: يلغشتلايلغشتلا ندع

)تكاثف نبدو% (95 لىا% 5 من: ينتخزلاينتخزلا

):قصىالأ الحد (تفاعالار

)قدم 40000 لىا قدم 50 (- ترم 12192 لىا م 16- يلغشتلا ندع

)قدم 40,000 لىا قدم 50 (- ترم 12192 لىا م 15.20- يلغشتلا عدم حالة في

ISA-71.04–1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم
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10
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

 .support.dell.com 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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