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1
بك الخاص تريوبكملا على العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق
 كل فإن ذلك، غير إلى الإشارة يتم لم ما. الشخصية السلامة ضمان على كذلك وللمساعدة محتمل، لتلف التعرض من الكمبيوتر حماية على للمساعدة التالية الأمان بإرشادات التزم
:التالية الظروف وجود يفترض المستند هذا في متضمن إجراء

.الكمبيوتر مع الواردة الأمان معلومات بقراءة قيامك•

.عكسي بترتيب الإزالة إجراءات اتباع خلال من تثبيته -منفصلة بصورة شرائه حالة في -- أو المكونات أحد استبدال يمكن•

/www.dell.com 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
regulatory_compliance 

 على يانةصلا خدمة خلال من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما وثاق 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
.تجنلما مع فقةالمر مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم غير ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا عبر وأ نتنترالإ

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

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

 فاضغط بلات،كلا من عنولا هذا فصل لتحاو نتك ذافا قفل، وةبعر ودةمز صلاتمو دجوبو تميزت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، الخاصة سحبلا وةعر من وأ به، الخاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع: يهبنت
.يحةصح يقةبطر بلينكلا محاذاةو يهجتو تم قد 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

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

.للكمبيوتر الداخلية الأجزاء مع التعامل قبل التالية الخطوات بإجراء قم الكمبيوتر، إتلاف لتجنب

.للخدوش التعرض من الكمبيوتر غطاء لوقاية ونظيف مسطح العمل سطح أن تأكد.1

).الكمبيوتر تشغيل إيقاف انظر (الكمبيوتر تشغيل أوقف.2

.توصيله بإلغاء فقم اختيارية، بطارية شريحة أو وسائط قاعدة مثل) متصل (إرساء بجهاز الكمبيوتر توصيل حالة في.3

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

.الكمبيوتر عن الشبكة كبلات كل افصل.4

.بهم الخاصة الكهربي التيار مآخذ من به المتصلة الأجهزة وكافة الكمبيوتر بفصل قم.5

.مستو سطح على وجهه على الكمبيوتر وأقلب الشاشة أغلق.6

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

.الرئيسية البطارية بإزالة قم.7

.العلوي الجانب إلى الكمبيوتر اقلب.8

.الشاشة افتح.9

.النظام لوحة لتأريض التشغيل زر على اضغط.10

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

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

.المناسبة الفتحات من Smart Cards أو ExpressCards بطاقات أي بإزالة قم.11
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تريوبكملا يلغشت يقافا
.تريوبكملا يلغشت قفتو نأ بلق حةتوفالم امجالبر يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفالم الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي: يهبنت

:التشغيل نظام تشغيل إيقاف.1

:Windows 8 في•

:للمس ممكن جهاز استخدام–

a.عداداتا وحدد الاختصارات قائمة وافتح للشاشة، اليمنى الحافة من انتقل.

b.يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد

:ماوس استخدام–

a.عداداتا فوق وانقر الشاشة من العلوي الأيمن الركن إلى بالإشارة قم. 

b.يلغشتلا يقافا وحدد  فوق انقر.

:Windows 7 التشغيل نظام في•

.ابدأ فوق انقر.1

.يلغشتلا يقافا فوق انقر.2

أو

.ابدأ فوق انقر.1

.يلغشتلا يقافا فوق انقر ثم أدناه، موضح هو كما ابدأ القائمة من السفلي الأيمن الركن في الموجود السهم فوق انقر.2

 التشغيل، نظام تشغيل بإيقاف تقوم عندما ًاتلقائي به المتصلة والأجهزة الكمبيوتر تشغيل إيقاف عدم حالة في. به المتصلة الأجهزة وجميع الكمبيوتر تشغيل إيقاف من تأكد.2
.تشغيلها لإيقاف ثوان 4 لنحو التشغيل زر علىً مطولا اضغط

بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد
.الكمبيوتر تشغيل قبل وكبلات وبطاقات، خارجية، أجهزة أي توصيل من تأكد بديل، إجراء أي إكمال بعد

تريوبكم ةجهزلأ مصممة بطاريات تخدمست لإ. Dell من هذا الخاص تريوبكملا هازلج المصممة يةبطارلا ىسو تخدمست لإ تر،يوبكملا جهاز تلف نبجتل: يهبنت

.ExpressCard مثل بطاقات، أي واستبدال الوسائط، قاعدة أو البطارية، شريحة أو المنافذ، لأحد تكرار جهاز مثل خارجية، أجهزة أي صل.1

.بك الخاص الكمبيوتر بجهاز شبكة أو هاتف كابلات أي بتوصيل قم.2

.تريوبكملا هازبج يلهصتوب قم ثم ًولإأ بكةشلا هازبج الكابل يلصتوب قم بكة،ش كابل يلصتول: يهبنت

.البطارية استبدل.3

.بها الخاصة الكهربية بالمنافذ المتصلة الأجهزة وجميع بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم.4

.الكمبيوتر بتشغيل قم.5
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2
يبهاكترو المكونات الةزا

.الكمبيوتر من مكونات تركيب أو إزالة كيفية حول تفصيلية معلومات القسم هذا يوفر

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ
:التالية الأدوات توفر الوثيقة هذه في الواردة الإجراءات تتطلب قد

0 #فيليبس مفك•

1 #فيليبس مفك•

صغير بلاستيكي مخطاط•

نظاملا على عامة ةنظر

الخلف من — داخلي نظرم. 1 شكل

الذاكرة) وحدات (وحدة.2المصغرة الخلوية البطارية.1
WLAN بطاقة.4الضوئية الأقراص محرك.3

الثابتة الأقراص محرك.5
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المقدمة من — داخلي نظرم. 2 شكل

النظام لوحة.2)اليمنى (الإخراج/الإدخال لوحة.1
الصوت مكبرات.LED4 لوحة.3
النظام مروحة.Express Card6 بطاقات علبة.5
الشاشة مجموعة.8)اليسرى (الإخراج/الإدخال لوحة.7

يةبطارلا اجخرا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.2

a.القفل إلغاء وضع إلى البطارية تحرير مزاليج بإزاحة قم.
b.الكمبيوتر من بإزالتها وقم البطارية ادفع.
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يةبطارلا يبكتر
.مكانها في استقرارها على يدل ًاصوت تصدر حتى بها الخاصة الفتحة في البطارية أدخل.1

.الكمبيوتر داخل العمل بعد قسم في الواردة الإجراءات اتبع.2

SD بطاقة الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.الكمبيوتر من لتحريرها SD بطاقة على اضغط.2

.الكمبيوتر خارج إلى SD بطاقة بإزاحة قم.3

SD بطاقة يبكتر
.مكانها في تستقر حتى بها الخاصة الفتحة داخل SD بطاقة ادفع.1

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.2

ExpressCard بطاقة الةزا
.الكمبيوتر على العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.2

a.بطاقة على اضغط ExpressCard 1 [الكمبيوتر من لتحريرها.[
b.بطاقة بإزالة قم ExpressCard 2 [الكمبيوتر خارج.[

ExpressCard بطاقة يبكتر
.مكانها في تستقر حتى بها الخاصة الفتحة في ExpressCard بطاقة أدخل.1

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.2

شاشةلا طارا الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.البطارية أخرج.2

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.لأعلى الشاشة لإطار السفلية الحافة ارفع.
b.الشاشة لإطار العلوية والحافة الجوانب حول العمل بتنفيذ قم.
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.الكمبيوتر من الشاشة إطار بإزالة قم.4

شاشةلا طارا يبكتر
.الشاشة مجموعة على الشاشة إطار ضع.1

.الشاشة مجموعة داخل يستقر حتى بالكامل الإطار بطول وتعامل الشاشة إطار على اضغط الأعلى، الركن من بداية.2

.البطارية بتركيب قم.3

.الكمبيوتر داخل العمل بعد قسم في الواردة الإجراءات اتبع.4

شاشةلا حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.الشاشة إطار

.اللوحة واقلب الشاشة للوحة المثبتة المسامير بإزالة قم.3

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.4

a.التفاضلي المنخفض التيار إشارة كبل وافصل مايلار شريط انزع) LVDS (الشاشة لوحة من الخلفي الجزء من.
b.الشاشة مجموعة من الشاشة لوحة بإزالة قم.
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شاشةلا حةلو يبكتر
.الشاشة مجموعة على الشاشة لوحة ضع.1

.الأصلي وضعها في الشاشة لوحة بمحاذاة قم.2

.الشريط وإرفاق الشاشة بلوحة) LVDS (التفاضلي المنخفض التيار إشارة كبل بتوصيل قم.3

.الشاشة لوحة تثبت التي البراغي وتركيب الشاشة لوحة بقلب قم.4

:بتركيب قم.5

a.الشاشة إطار
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.6

االكامير الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.الشاشة إطار

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الميكروفون ووحدة للكاميرا المثبت اللولبي المسمار فك.
b.الكاميرا كبل افصل.
c.وإزالتهما الميكروفون ووحدة الكاميرا برفع قم.

االكامير يبكتر
.موضعها في المايكروفون ووحدة الكاميرا ضع.1

.الكاميرا كبل بتوصيل قم.2

.الميكروفون ووحدة الكاميرا لتثبيت البرغي بربط قم.3
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:بتركيب قم.4

a.الشاشة إطار
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

يحتالمفا حةلو يةلح الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.البطارية أخرج.2

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الكمبيوتر من الخلفي الجزء في والموجودة المفاتيح لوحة لحلية المثبت المسمار بإزالة قم.
b.العلوية وحافتها أجننابها عن الممفاتيح لوحة حلية أبعد.
c.الكمبيوتر من بإزالتها وقم لأعلى المفاتيح لوحة حلية ارفع.

يحتالمفا حةلو يةلح يبكتر
.بها الخاص التجويف في المفاتيح لوحة حلية بمحازاة قم.1

.مكانها في تستقر حتى المفاتيح لوحة حلية جوانب بطول اضغط.2

.المفاتيح لوحة حلية لتثبيت الكمبيوتر من الخلفي الجزء في الموجود المسمار اربط.3

.البطارية بتركيب قم.4

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

يحتالمفا حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.المفاتيح لوحة حلية

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الكمبيوتر بقلب وقم الكمبيوتر من الخلفي الجانب من المسامير أزل.
b.الكمبيوتر في المفاتيح لوحة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.
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:التالية الخطوات بتنفيذ قم.4

a.2[و] 1 [واقلبها المفاتيح لوحة بإزاحة قم[
b.3 [الكمبيوتر من لإزالتها المفاتيح لوحة وارفع] 2[و] 1 [المفاتيح لوحة كبل افصل.[

يحتالمفا حةلو يبكتر
.المفاتيح بلوحة المفاتيح لوحة كابل بتوصيل قم.1

.أماكنها في المعدنية العروات جميع تثبيت يتم حتى بها الخاص التجويف في المفاتيح لوحة أزح.2

.الكمبيوتر داخل العروات جميع تعشيق من للتأكد والأيمن الأيسر الجانب على المفاتيح لوحة على اضغط.3

.اليد راحة مسند مجموعة في المفاتيح لوحة لتثبيت المسامير اربط.4

.للكمبيوتر الخلفي الجزء في الموجودة المسامير بتركيب قم.5

:بتركيب قم.6

a.المفاتيح لوحة حلية
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.7

القاعدة غطاء الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.البطارية أخرج.2

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.القاعدة لغطاء المثبتة المسامير بإزالة قم.
b.الكمبيوتر من إزالته مع الكمبيوتر من الأمامي الجزء نحو القاعدة غطاء بتحريك قم.
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.تهفحا عن القاعدة غطاء بعادلإ حادة داةأ لىا بحاجة تكون قد: ملاحظة

القاعدة غطاء يبكتر
.مكانه في يستقر حتى به الخاصة الفتحة في القاعدة غطاء بإدخال قم.1

.الكمبيوتر في القاعدة غطاء لتثبيت اللولبية المسامير ربط أحكم.2

.البطارية بتركيب قم.3

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

ةالذاكر حدةو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.لأعلى تنبثق حتى الذاكرة وحدة عن ًابعيد الاحتجاز مشابك بثني قم.3

.الكمبيوتر من بإزالتها وقم الذاكرة وحدة ارفع.4

ةالذاكر حدةو يبكتر
.بها الخاص المقبس في الذاكرة أدخل.1

.النظام لوحة في الذاكرة وحدة لتثبيت المشابك على اضغط.2

:بتركيب قم.3

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4
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تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.مكانه في الثابتة الأقراص محرك تثبت التي المسامير بإزالة قم.
b.به الخاصة الموصلات من لإزالته الثابتة الأقراص محرك اسحب.

:التالية الخطوات بتنفيذ قم الثابتة، الأقراص محرك إزالة بعد.4

a.الثابتة الأقراص محرك لحامل المثبتة المسامير بإزالة قم.
b.الثابتة الأقراص محرك من الثابتة الأقراص محرك مسند بإزالة قم.

تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكتر
.الثابتة الأقراص بمحرك الثابتة الأقراص محرك مسند لتثبيت المسامير واربط الثابتة الأقراص محرك على الثابتة الأقراص محرك مسند ضع.1

.به الخاص الموصل على الثابتة الأقراص محرك ضع.2

:بتركيب قم.3

a.القاعدة غطاء
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b.البطارية
.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

تةبثالا اصقرالأ كمحر يةحاو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء
c.الثابتة الأقراص محرك

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.مكانها في الثابتة الأقراص محرك حاوية تثبت التي المسامير بإزالة قم.
b.الكمبيوتر من لإزالتها الثابتة الأقراص محرك حاوية اسحب.

تةبثالا اصقرالأ كمحر يةحاو يبكتر
.مكانها في الثابتة الأقراص محرك حاوية ضع.1

.الثابتة الأقراص محرك لحاوية المثبتة المسامير اربط.2

:بتركيب قم.3

a.الثابتة الأقراص محرك
b.القاعدة غطاء
c.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الكمبيوتر في الضوئية الأقراص محرك يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم.
b.الكمبيوتر من لإزالته ًابعيد الضوئية الأقراص محرك ادفع.
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:التالية الخطوات بتنفيذ قم الضوئية، الأقراص محرك حامل إزالة بعد.4

a.1 [الضوئية الأقراص محرك لحامل المثبتة المسامير بإزالة قم.[
b.2 [الضوئية الأقراص محرك وحدة من الضوئية الأقراص محرك حامل بإزالة قم.[

.الضوئية الأقراص محرك عن الضوئية الأقراص محرك إطار لفصل الضوئية الأقراص محرك تثبيت إطار ألسنة بتحرير قم.5

.الضوئية الأقراص محرك إطار بإزالة قم.6

يةئالضو اصقرالأ كمحر يبكتر
.الضوئية الأقراص بمحرك الضوئية الأقراص محرك تثبت إطار لتوصيل الضوئية الأقراص محرك تثبيت إطار ألسنة بتعشيق قم.1

.الضوئية الأقراص محرك مسند بتركيب قم.2

.الضوئية الأقراص محرك لحامل المثبتة المسامير اربط.3

.الكمبيوتر في الضوئية الأقراص محرك أدخل.4

.مكانه في الضوئية الأقراص محرك لتثبيت المسمار اربط.5

:بتركيب قم.6

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.7

)WLAN( يةكلساللا يةلالمح الإتصال بكةش بطاقة الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3
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a.اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة بطاقة عن الهوائي كبلات افصل) WLAN.(
b.لبطاقة المثبت المسمار بفك قم WLAN بالكمبيوتر.
c.بطاقة بإزالة قم WLAN النظام لوحة في بها الخاصة الفتحة من.

)WLAN( نطاقلا يةلمح يةكلساللا بكةشلا بطاقة يبكتر
.النظام لوحة على بها الخاص الموصل في WLAN بطاقة بتركيب قم.1

.WLAN بطاقة على والمميزة بها الخاصة بالموصلات الهوائي كبلات صل.2

.الكمبيوتر في) WLAN (اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.3

:بتركيب قم.4

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.النظام لوحة من المصغرة الخلوية البطارية كبل افصل.
b.اللاصق من بإزالتها وقم المصغرة الخلوية البطارية ارفع.

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر
.لأسفل اًمتجه اللاصق جانب يكون بحيث النظام لوحة على المصغرة الخلوية البطارية ضع.1

.النظام بلوحة المصغرة الخلوية البطارية كابل بتوصيل قم.2

:بتركيب قم.3

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4
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شاشةلا مفصلة الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء
c.المفاتيح لوحة حلية
d.المفاتيح لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الكمبيوتر من والخلفي الأمامي الجزء في الشاشة لمفصلة المثبتة المسامير بإزالة قم.
b.الكمبيوتر من بإزالتها وقم الشاشة مفصلة ارفع.

شاشةلا مفصلة يبكتر
.الكمبيوتر على العرض شاشة مفصلة ضع.1

.الكمبيوتر من والخلفي الأمامي بالجزء العرض شاشة مفصلة لربط البراغي ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3

a.المفاتيح لوحة
b.المفاتيح لوحة حلية
c.القاعدة غطاء
d.البطارية

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

يدلا احةر ندسم الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.الثابتة الأقراص محرك حاوية
j.الشاشة مفصلة
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:وافصل للكمبيوتر الخلفي الجزء في الموجودة المسامير بإزالة قم.3

a.2[و] 1 [التيار موصل كبل[
b.2[و] 1 [الوسائط أزرار كبل[
c.2[و] 1 [اللمس لوحة كبل[
d.2[و] 1 [الإصبع بصمة مسح كبل[

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.4

a.الكمبيوتر في اليد راحة مسند تثبت التي اللولبية المسامير بفك قم.
b.الكمبيوتر من وإزالته اليد راحة مسند برفع قم.

يدلا احةر ندسم يبكتر
.مكانها في وثبتها الكمبيوتر في الأصلي مكانها في اليد راحة مسند مجموعة بمحاذاة قم.1

:النظام بلوحة التالية الكبلات بتوصيل قم.2

a.التيار زر كبل
b.الإصبع لبصمة الضوئي الماسح كبل
c.اللمس لوحة كبل
d.الوسائط زر كبل

.الكمبيوتر من والخلفي الأمامي الجزء في اليد راحة مسند لتثبيت المسامير ربط أحكم.3

:بتركيب قم.4

a.الشاشة مفصلة
b.الثابتة الأقراص محرك
c.الضوئية الأقراص محرك
d.الذاكرة
e.المفاتيح لوحة
f.المفاتيح لوحة حلية
g.القاعدة غطاء
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h.البطارية
i.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

Express Card بطاقة بةلع الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الشاشة مفصلة
g.اليد راحة مسند

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.لحاوية المثبتة المسامير بإزالة قم ExpressCard.
b.علبة ارفع ExpressCard الكمبيوتر خارج بإزالتها وقم.

Express Card بةلع يبكتر
.مكانها في وثبتها الكمبيوتر في الأصلي مكانها في ExpressCard بطاقات حاوية بمحاذاة قم.1

.النظام لوحة في ExpressCard بطاقات لحاوية المثبتة المسامير بتركيب قم.2

:بتركيب قم.3

a.اليد راحة مسند
b.الشاشة مفصلة
c.المفاتيح لوحة
d.المفاتيح لوحة حلية
e.القاعدة غطاء
f.البطارية
g.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4
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نظاملا وحةمر الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.الثابتة الأقراص محرك حاوية
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الإخراج/الإدخال لوحة كبل افصل) I/O (2[و] 1 [النظام مروحة وكبل.[
b.الكمبيوتر من النظام مروحة لإزالة وارفعها النظام لمروحة المثبتة المسامير أزل.

نظاملا وحةمر يبكتر
.الكمبيوتر في النظام مروحة ضع.1

.النظام لوحة في النظام مروحة كبل صل.2

.بها الخاص بالموصل الإخراج/الإدخال لوحة كابل صل.3

.الكمبيوتر في النظام مروحة لتثييت المسامير ربط أحكم.4

:بتركيب قم.5

a.اليد راحة مسند
b.الشاشة مفصلة
c.الذاكرة
d.الثابتة الأقراص محرك
e.الضوئية الأقراص محرك
f.المفاتيح لوحة
g.المفاتيح لوحة حلية
h.القاعدة غطاء
i.البطارية
j.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.6
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نظاملا حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.الثابتة الأقراص محرك حاوية
j.بطاقة WLAN

k.الشاشة مفصلة
l.اليد راحة مسند

m.النظام مروحة
n.بطاقات علبة Express Card

:فصل.3

a.المصغرة الخلوية البطارية كابل
b.التيار موصل كبل
c.الصوت مكبر كابل

.التالية الخطوات بتنفيذ وقم الكمبيوتر اقلب.4

a.النظام لوحة من ووإزالته الشاشة كبل موصل تربط التي المسامير أزل.
b.مؤشر لوحة وكبل الشاشة كبل افصل LED النظام لوحة من.
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:التالية الخطوات بتنفيذ قم.5

a.بالكمبيوتر النظام لوحة تثبت التي المسامير بإزالة قم.
b.الكمبيوتر خارج بإزالتها وقم النظام لوحة ارفع.

نظاملا حةلو يبكتر
.الكمبيوتر داخل الأصلي مكانها في النظام لوحة بمحاذاة قم.1

.بإحكام واربطها الكمبيوتر في الوسائط للوحة المثبتة المسامير تركيب أعد.2

:التالية الكبلات صل.3

a.لوحة كبل I/O
b.لوحة كابل LED

:بتوصيل وقم الكمبيوتر أدر.4

a.المصغرة الخلوية البطارية كابل
b.التيار موصل كبل
c.الصوت مكبر كابل

:بتركيب قم.5

a.بطاقات علبة Express Card
b.النظام مروحة
c.اليد راحة مسند
d.الشاشة مفصلة
e.بطاقة WLAN
f.الثابتة الأقراص محرك حاوية
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
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j.المفاتيح لوحة
k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.6

يارالحر تتشلما الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
l.النظام مروحة

m.بطاقات علبة Express Card
n.النظام لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.مكانها في الحراري المشتت تثبت التي المسامير بإزالة قم.
b.الكمبيوتر من لإزالته الحراري المشتت ارفع

يارالحر تتشلما يبكتر
.النظام لوحة على الحراري المشتت ضع.1

.الكمبيوتر في الحراري المشتت تثبت التي المسامير ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3
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a.النظام لوحة
b.بطاقات علبة Express Card
c.النظام مروحة
d.اليد راحة مسند
e.الشاشة مفصلة
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
j.المفاتيح لوحة

k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

)ىسريلا (اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
l.النظام مروحة

m.بطاقات علبة Express Card
n.النظام لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الإخراج/الإدخال لوحة يثبت الذي المسمار بفك قم) I/O (بالكمبيوتر اليسرى.
b.الإخراج/الإدخال لوحة ارفع) I/O(، الكمبيوتر من بإزالتها قم ثم.
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)ىسريلا ()I/O( اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكتر
.الكمبيوتر على) I/O (الإخراج/الإدخال لوحة ضع.1

.الكمبيوتر في الإخراج/الإدخال لوحة لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3

a.النظام لوحة
b.بطاقات علبة Express Card
c.النظام مروحة
d.اليد راحة مسند
e.الشاشة مفصلة
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
j.المفاتيح لوحة

k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

)يمنىلا (اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
l.النظام مروحة

m.بطاقات علبة Express Card
n.النظام لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.الإخراج/الإدخال لوحة تثبت التي المسامير بفك قم) I/O (الكمبيوتر في.
b.الإخراج/الإدخال لوحة ارفع) I/O(، الكمبيوتر من بإزالتها قم ثم.
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)يمين (اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكتر
.الكمبيوتر على) I/O (الإخراج/الإدخال لوحة ضع.1

.الكمبيوتر في I/O للوحة المثبتة المسامير اربط.2

:بتركيب قم.3

a.النظام لوحة
b.بطاقات علبة Express Card
c.النظام مروحة
d.اليد راحة مسند
e.الشاشة مفصلة
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
j.المفاتيح لوحة

k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

يارتلا صلمو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
l.بطاقات علبة Express Card

m.النظام مروحة
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n.النظام لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.التوجيه قنوات من التيار موصل كبل أزل.
b.الكمبيوتر من بإزالته وقم التيار موصل ارفع.

يارتلا صلمو يبكتر
.الكمبيوتر في مكانه في الطاقة موصل ضع.1

.التوجيه قنوات على الطاقة موصل كابل وجه.2

:بتركيب قم.3

a.النظام لوحة
b.النظام مروحة
c.بطاقات علبة Express Card
d.اليد راحة مسند
e.الشاشة مفصلة
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
j.المفاتيح لوحة

k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

تالصو مكبر الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.ذاكرة بطاقة SD
b.البطارية
c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
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i.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
j.الشاشة مفصلة

k.اليد راحة مسند
l.النظام مروحة

m.بطاقات علبة Express Card
n.النظام لوحة

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.التوجيه قنوات من الصوت مكبر كبل بإزالة قم.
b.الكمبيوتر في الصوت لمكبرات المثبتة المسامير بفك قم.
c.الكمبيوتر من وإزالتها الصوت مكبرات برفع قم.

تالصو اتمكبر يبكتر
.الكمبيوتر في الصوت مكبرات بتركيب قم.1

.التوجيه قنوات في الصوت مكبر كبل ثبت.2

.الكمبيوتر في الصوت مكبرات تثبت التي اللولبية المسامير ربط أحكم.3

:بتركيب قم.4

a.النظام لوحة
b.بطاقات علبة Express Card
c.النظام مروحة
d.اليد راحة مسند
e.الشاشة مفصلة
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.الثابتة الأقراص محرك
h.الضوئية الأقراص محرك
i.الذاكرة
j.المفاتيح لوحة

k.المفاتيح لوحة حلية
l.القاعدة غطاء

m.البطارية
n.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

LED حةلو الةزا
.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.بطاقة SD
b.البطارية
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c.القاعدة غطاء
d.المفاتيح لوحة حلية
e.المفاتيح لوحة
f.الذاكرة
g.الضوئية الأقراص محرك
h.الثابتة الأقراص محرك
i.الثابتة الأقراص محرك حاوية
j.بطاقة WLAN

k.الشاشة مفصلة
l.اليد راحة مسند

m.النظام مروحة
n.بطاقات علبة Express Card
o.النظام لوحة
p.الصوت مكبرات

:التالية الخطوات بتنفيذ قم.3

a.مؤشر لغطاء المثبت المسمار بإزالة قم LED.
b.مؤشر لوحة كبل أخرج LED قنواته من.

c.مؤشر للوحة المثبت المسمار أزل LED مؤشر لوحة لإزالة وارفعه LED الكمبيوتر من.

LED حةلو يبكتر
.الكمبيوتر على موضعها في LED مؤشر لوحة ضع.1

.بها الخاص بالموصل LED مؤشر لوحة كابل صل.2

.الكمبيوتر في LED مؤشر لوحة لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.3

.LED مؤشر لوحة على LED مؤشر غطاء ضع.4

:بتركيب قم.5
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a.الصوت مكبرات
b.النظام لوحة
c.النظام مروحة
d.بطاقات علبة Express Card
e.اليد راحة مسند
f.الشاشة مفصلة
g.بطاقة WLAN
h.الثابتة الأقراص محرك
i.الضوئية الأقراص محرك
j.الذاكرة

k.المفاتيح لوحة
l.المفاتيح لوحة حلية

m.القاعدة غطاء
n.البطارية
o.بطاقة SD

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.6
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3
نظاملا عدادا

:يمكنك النظام، إعداد من. BIOS مستوى خيارات وتحديد أجهزة إدارة النظام إعداد لك يتيح

إزالتها أو المكونات إضافة بعد NVRAM ضبط بتغيير قم•
النظام مكونات تكوين عرض•
المتكاملة الأجهزة تعطيل أو تمكين•
الطاقة إدارة وعتبات الأداء تعيين•
الكمبيوتر أمان إدارة•

 

Boot Sequence
 أو الضوئية الأقراص محرك: المثال سبيل على (محدد جهاز إلى مباشرة والتمهيد النظام إعداد بواسطة المعرف التمهيد جهاز ترتيب تجاوز إمكانية" التمهيد تسلسل "لك يتيح

:يمكنك ،Dell شعار ظهور عند ،)POST (الذاتي التشغيل اختبار أثناء). الثابتة الأقراص محرك

F2 المفتاح على الضغط خلال من النظام إعداد إلى الوصول•

F12 المفتاح على الضغط طريق عن واحدة لمرة تظهر تمهيد قائمة إظهار•

:هي التمهيد قائمة خيارات. التشخيص خيار ذلك في بما منها التمهيد يمكنك التي الأجهزة واحدة لمرة تظهر التي التمهيد قائمة تعرض

)توفره حالة في (للإزالة القابلة الأقراص محرك•

STXXXX الأقراص محرك•

.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX شيري: ملاحظة

)توفره حالة في (الضوئية الأقراص محرك•

التشخيصات•

.ePSA يصاتخشت شاشة هرظتس يصاتخشت يارتخا ندع: ملاحظة

.النظام ضبط شاشة إلى بالوصول الخاص الخيار التمهيد تسلسل اًأيض يعرض

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

الانتقالالمفاتيح
.السابق الحقل إلى ينتقللأعلى السهم

.التالي الحقل إلى ينتقللأسفل السهم

Enter )الحقل في الموجود الارتباط اتباع أو) تطبيقه حالة في (المحدد الحقل في قيمة تحديد إمكانية لك يتيح)إدخال.

.تطبيقها حالة في منسدلة، قائمة طي أو بتوسيع تقومالمسافة شريط

Tabالتالية التركيز منطقة إلى تنتقل.
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الانتقالالمفاتيح

.فقط يةسياقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلبا: ملاحظة

Escالمفتاح على الضغط يؤدي. الرئيسية الشاشة تعرض حتى السابقة الصفحة إلى للانتقال Esc بحفظ تطالبك رسالة عرض إلى الرئيسية الشاشة في 
.النظام تشغيل وإعادة محفوظة غير تغييرات أي

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. 1 لجدو

صفالويارلخا

System Informationالكمبيوتر جهاز في الموجودة الأساسية الأجهزة ميزات القسم هذا يذكر.

 ,الملكية وتاريخ, الملكية ورمز, الأصل ورمز, الخدمة ورمز ،)BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إصدار تعرض: النظام معلومات•
.السريعة الخدمة وكود, التصنيع وتاريخ

 DIMM A وحجم الذاكرة، وتقنية الذاكرة، قنوات ووضع الذاكرة، وسرعة المتاحة، والذاكرة المثبتة، الذاكرة تعرض: الذاكرة معلومات•
.DIMM B وحجم

 والحد الساعة، لسرعة الأدنى والحد الحالية، الساعة وسرعة المعالج، ومعرف المراكز، وعدد المعالج، نوع تعرض: المعالج معلومات•
 وتمكين للمعالج، الثالث المستوى من المؤقت التخزين وذاكرة للمعالج، الثاني المستوى من المؤقت التخزين وذاكرة الساعة، لسرعة الأقصى

HT، بت 64 ذات التقنية و.

 الإرساء، لوحدة eSATA وجهاز ،ODD وجهاز ،MiniCard بطاقة وجهاز الأساسي، الثابتة الأقراص محرك تعرض: الجهاز معلومات•
 وذاكرة بالفيديو، الخاص) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام وإصدار الفيديو، في التحكم ووحدة ،LOM لبطاقات MAC وعنوان
.Bluetooth وجهاز الخلوي، والجهاز ،WiGig وجهاز ،Wi-Fi وجهاز الصوت، في التحكم ووحدة الأصلية، والدقة اللوحة، ونوع الفيديو،

Battery Informationبالكمبيوتر المتصل المتردد التيار مهايئ ونوع البطارية حالة تعرض

Boot SequenceBoot Sequenceعلى العثور الكمبيوتر به يحاول الذي الترتيب تغيير إمكانية لك يتيح 
:هي الخيارات. تشغيل نظام

•Diskette Drive

•Internal HDD

USB تخزين جهاز•

CD/DVD/CD-RW أقراص محرك•

المدمجة الشبكة واجهة بطاقة•

 خيار أي تحديد إلغاء اًأيض يمكنك. ًاافتراضي الخيارات جميع تحديد يتم
.التمهيد ترتيب تغيير أو

Boot List Optionالتمهيد قائمة خيار تغيير إمكانية لك يتيح.

قديم•
•UEFI

Advanced Boot 
Options

.محددة غير القديمة ROM خيار تمكين, القديم للخيار ROM ذاكرة الخيار هذا لك يسمح

Date/Timeوالوقت التاريخ تغيير إمكانية لك يتيح.

نظاملا ئةيته. 2 لجدو

صفالويارلخا

Integrated NICهي المتاحة الخيارات. الشبكة في المدمجة التحكم وحدة تهيئة لك تتيح:

معطل•
ممكن•
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الوصفالخيار

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: PXE مع ممكن•

Parallel Portهي المتاحة الخيارات. الإرساء محطة على الموجود المتوازي المنفذ تهيئة إمكانية لك يتيح:

معطل•
.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم•

•PS2

•ECP

Serial Portهي المتاحة الخيارات. المدمج التسلسلي المنفذ تهيئة إمكانية لك يتيح:

معطل•
•COM1 :افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم.

•COM2

•COM3

•COM4

SATA Operationالثابتة الأقراص محرك في التحكم وحدة تهيئة لك تتيح SATA هي المتاحة الخيارات. الداخلي:

معطل•
•AHCI

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: RAID تشغيل•

Drivesأقراص محركات تهيئة لك يتيح SATA المتاحة الخيارات. افتراضي بشكل الأقراص محركات جميع تمكين يتم. اللوحة على 
:هي

•SATA-0

•SATA-1

•SATA-2

•SATA-3

SMART Reportingتعتبر. النظام إعداد أثناء عنها الإبلاغ يتم المدمجة للمحركات الثابتة الأقراص محرك أخطاء كانت إذا ما في الحقل هذا يتحكم 
.افتراضي بشكل الخيار هذا تعطيل يتم). الإبلاغ وتقنية الذاتية المراقبة تحليل( SMART مواصفات من اًجزء التقنية هذه

SMART تقارير تمكين•

USB Configurationتحكم وحدة بتهئية الحقل هذا يقوم USB أجهزة من نوع أي بتمهيد للنظام يسمح التمهيد، دعم تمكين حالة في. المدمجة 
).المرن القرص الذاكرة، مفتاح الثابتة، الأقراص محرك (السعة كبيرة USB تخزين

.التشغيل لنظام اًومتاح ًاممكن يكون المنفذ بهذا المرفق الجهاز فإن ،USB منفذ تمكين حالة في

.المنفذ بهذا متصل جهاز أي مشاهدة التشغيل لنظام يمكن لا ،USB منفذ تعطيل حالة في

التمهيد دعم تمكين•
الخارجي USB منفذ تمكين•
USB3.0 تحكم وحدة تمكين•

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

Audioتالصو تمكين خيار تحديد يتم ًاوافتراضي. الصوت في المتكاملة التحكم وحدة تعطيل أو بتمكين الحقل هذا يقوم.

Keyboard Illuminationالمفاتيح لوحة إضاءة لميزة التشغيل وضع اختيار الحقل هذا لك يتيح.

%100 إلى% 25 من المفاتيح لوحة سطوع مستوى ضبط يمكن

.معطل•

%25 هو المستوى•

%50 هو المستوى•

%75 هو المستوى•
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.ًاافتراضي الخيار هذا تمكين تم%: 100 المستوى•

Unobtrusive Modeعلى الضغط الخيار، هذا تمكين عند Fn+B العادي، التشغيل لاستئناف. النظام في والصوت الضوء انبعاثات جميع يحول 
.ًاافتراضي الخيار هذا تعطيل تم. أخرى مرة Fn+B على اضغط

Miscellaneous Devicesالتالية الأجهزة تعطيل أو تمكين لك تتيح:

الميكروفون تمكين•
الكاميرا تمكين•
Express بطاقة تمكين•

الثابتة الأقراص لمحرك الحر السقوط من الحماية تمكين•
الوسائط بطاقة تمكين•
الوسائط بطاقة تعطيل•

.اضيافتر شكلب ةجهزالأ يعجم تمكين يتم: ملاحظة

.الوسائط بطاقة تعطيل أو تمكين اًأيض يمكنك

يديوفلا. 3 لجدو

صفالويارلخا

LCD Brightnessالطاقة مصدر حسب على الشاشة سطوع ضبط لك يتيح) On Battery )بالبطارية يعمل (وOn AC )بالتيار يعمل 
)).المتردد

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

مانالأ. 4 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordالمسؤول مرور كلمة تحديد إمكانية لك تتيح) admin (حذفها أو تغييرها أو.

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

.رالفو على نجاحب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتييرغتلا يسرت: ملاحظة

معين غير: الافتراضي الإعداد

System Passwordحذفها أو تغييرها أو النظام مرور كلمة تحديد لك تتيح.

.رالفو على نجاحب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتييرغتلا يسرت: ملاحظة

معين غير: الافتراضي الإعداد

Internal HDD-1 Passwordللنظام الداخلي الثابتة الأقراص محرك تغيير أو تعيين إمكانية لك تتيح.

.رالفو على نجاحب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتييرغتلا يسرت: ملاحظة

معين غير: الافتراضي الإعداد

Strong Passwordاًدوم قوية مرور كلمات بتعيين الخاص الخيار تدعيم إمكانية لك تتيح.
.محدد غير قوية مرور كلمة تمكين: الافتراضي الإعداد

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

Password Configurationوالنظام المسؤول مرور كلمات لطول والأقصى الأدنى الحد تحديد إمكانية لك تتيح.

36



الوصفالخيار

Password Bypassو النظام مرور كلمة بتجاوز الخاص الإذن تعطيل أو تمكين إمكانية لك تتيحHDD ،هي الخيارات. تعيينها عند وذلك الداخلي:

معطل•
التمهيد إعادة تجاوز•

معطل: الافتراضي الإعداد

Password Changeالمسؤول مرور كلمة تحديد عند الثابتة الأقراص ومحرك النظام مرور لكلمات التعطيل إذن تمكين لك يتيح.

محدد المسؤول غير مرور كلمة في تغييرات بإجراء السماح: الافتراضي الإعداد

Non-Admin Setup Changesحالة في. المسؤول مرور كلمة تعيين عند بها اًمسموح الإعداد خيارات في التغييرات كانت إذا ما تحديد إمكانية لك تتيح 
.المسؤول مرور كلمة بواسطة الإعداد خيارات قفل يتم تعطيلها،

TPM Securityتمكين إمكانية لك تتيح Trusted Platform Module (TPM (أثناء POST.

.معطل الخيار: الافتراضي الضبط

Computraceبرنامج تعطيل أو تنشيط إمكانية لك يتيح Computrace هي الخيارات. الاختياري:

التنشيط إلغاء•
تعطيل•
تنشيط•

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

)الافتراضي الإعداد (التنشيط إلغاء

CPU XD Supportللمعالج التعطيل تنفيذ وضع تمكين لك يتيح.

)الافتراضي الإعداد( CPU XD دعم تمكين

OROM Keyboard Accessتهيئة شاشات إلى للدخول خيار تعيين إمكانية لك يتيح ROM الخيارات. التمهيد أثناء اختصار مفاتيح باستخدام الاختيارية 
:هي المتاحة

تمكين•
واحدة مرة تمكين•
تعطيل•

تمكين: الافتراضي الإعداد

Admin Setup Lockoutالمسؤول مرور كلمة تعيين عند الإعداد إلى الدخول من المستخدمين منع إمكانية لك تتيح.

.محدد غير المسؤول إعداد قفل تمكين: الافتراضي الإعداد

Secure Boot. 5 لجدو

صفالويارلخا

Secure Boot Enableالآمن التمهيد ميزة تعطيل أو بتمكين الخيار هذا يقوم.

)ًاافتراضي (تعطيل•
تمكين•

Expert Key Managementضعالو تمكين الخيار تعطيل يتم. المخصص الوضع في النظام كان إذا فقط الأمان مفتاح بيانات قاعدة توزيع إمكانية لك يتيح 
:هي الخيارات. ًاافتراضي المخصص

•PK

•KEK

•db

•dbx

:هي الخيارات. dbx و ،db و ،KEK و ،PK تكون الصلة ذات الخيارات تظهر المخصص، ضعالو بتمكين قيامك حالة في
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المستخدم بواسطة محدد ملف إلى المفتاح تحفظ- ملف لىا حفظ•
المستخدم بواسطة محدد ملف من بمفتاح الحالي المفتاح استبدل- ملف من بدالتسالا•
المستخدم بواسطة محدد ملف من الحالية البيانات قاعدة إلى اًمفتاح يضيف- ملف من لحاقا•
المحدد المفتاح يحذف- حذف•
الافتراضي الضبط تعيين تعيد- يحتالمفا يعجم يينعت عادةا•
المفاتيح جميع تحذف- يحتالمفا يعجم حذف•

.يةضاالافتر عداداتالإ لىا يحتالمفا تعادةسا يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتييرغتلا يعجم نفا ،"المخصص ضعالو "تمكين حالة في: ملاحظة

داءالأ. 6 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportمع التطبيقات بعض أداء مستوى يتحسن. المراكز جميع أو واحد مركز تمكين تتطلب العملية كانت إذا ما الحقل هذا يحدد 
 الخيارات. للمعالج المراكز متعدد الدعم تعطيل أو تمكين إمكانية لك ويتيح. ًاافتراضي الخيار هذا تمكين يتم. مراكز إضافة
:هي المتاحة

الكل•
•1

•2

الكل: الافتراضي الإعداد

Intel SpeedStepخاصية تعطيل أو تمكين لك تتيح Intel SpeedStep.

Intel SpeedStep تمكين: الافتراضي الإعداد

C States Controlالافتراضي المعالج سكون حالات تعطيل أو تمكين لك تتيح.

.C الخيار حالات تمكين: الافتراضي الضبط

Intel TurboBoostوضع تمكين لك يتيح Intel TurboBoost تعطيله أو للمعالج.

Intel TurboBoost تمكين: الافتراضي الإعداد

Hyper-Thread Controlتعطيل أو تمكين لك تتيح HyperThreading المعالج في.

ممكن: الافتراضي الإعداد

Rapid Start Technologyتحديد بعد ا،ًتلقائي السكون أثناء المنخفضة الطاقة حالة في الكمبيوتر وضع خلال من البطارية عمر الخيار هذا حسنُي قد 
.الوقت من لفترة المستخدم

معطل: الافتراضي الإعداد

الطاقة ةدارا. 7 لجدو

صفالويارلخا

AC Behaviorمتردد تيار محول توصيل عند للكمبيوتر التلقائي التشغيل خاصية تعطيل أو تمكين لك يتيح.

.محدد غير المتردد التيار عند التنبيه: الافتراضي الإعداد

Auto On Timeهي الخيارات. ًاتلقائي التشغيل يبدأ أن الكمبيوتر على فيه يجب الذي الوقت ضبط لك يتيح:

)اضيافتر( معطل•

يوم كل•
الأسبوع أيام•
محددة أيام•

USB Wake Supportأجهزة تمكين يتيح USB الاستعداد "وضع من النظام لتنبيه."
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يعجم عن يارتلا بفصل نظاملا عدادا ميقو ،"تعدادسالا "ناءثأ ددالمتر يارتلا مهايئ فصل حالة في. ددالمتر يارتلا مهايئ يلصتو ندع فقط ةالميز هذه تعمل: ملاحظة  
.يةبطارلا طاقة فيرتول USB نافذم

USB تنبيه دعم تمكين•

DEnable USB تنشيط دعم تحديد يتم لم•

Wireless Radio Controlعلى الاعتماد بدون اللاسلكية أو السلكية الشبكات من بالتحول ًاتلقائي تقوم التي الميزة تعطيل أو تمكين إمكانية لك يتيح 
.الفعلي التوصيل

اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة راديو في التحكم•
النطاق واسعة اللاسلكية الاتصال شبكة راديو في التحكم•
 اللاسلكية الاتصال شبكة راديو في التحكم أو اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة راديو في التحكم: الافتراضي الإعداد•

محدد غير النطاق واسعة

Wake on LAN/WLANإشارة بواسطة تشغيلها عند التوقف حالة من بالطاقة الكمبيوتر بإمداد تقوم التي الميزة تعطيل أو تمكين إمكانية لك يتيح 
LAN.

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: معطل•

•LAN فقط
•WLAN فقط
•LAN أو WLAN

•LAN تمهيد مع PXE

Block Sleepحالة (السكون وضع إلى الدخول حظر بإمكانية الخيار هذا لك يسمح S3 (التشغيل نظام بيئة في.

.ًاافتراضي الخيار هذا تعطيل يتم) - S3 الحالة (السكون حظر

Peak Shiftيقوم الخيار، هذا تمكين بعد. اليوم في للطاقة الذروة فترات خلال المتردد التيار طاقة استهلاك تقليل من الخيار هذا يمكنك 
ً.متصلا المتردد التيار كان إذا حتى فقط البطارية على بالتشغيل النظام

Advanced Battery Charge 
Configuration

 وتقنيات القياسية الشحن خوارزمية النظام يستخدم الخيار، هذا تمكين خلال فمن. البطارية حالة تحسين من الخيار هذا يمكنك
.البطارية حالة لتحسين بها العمل يتم لا التي الساعات خلال أخرى،

)افتراضي (معطل

Primary Battery Charge 
Configuration

:هي المتاحة الخيارات. للبطارية الشحن وضع تحديد إمكانية لك تتيح

تكيفي•
قياسي•
افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: سريع شحن•
الرئيسي المتردد التيار استخدام•
مخصص•

.وإيقافه المخصص الشحن بدء تهيئة اًأيض فيمكنك المخصص، الشحن تحديد تم إذا

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

Battery Slice Charge Configurationهي المتاحة الخيارات. البطارية شحن نوع تحديد إمكانية لك تتيح:

قياسي شحن•
افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: سريع شحن•

.يةبطارلا شحنل تقدلما بطضلا يارلخا يلطعت يكلع يار،لخا هذا تمكينل. بطارياتلا يعلجم يعسرلا شحنلا فرتوي لإ قد: ملاحظة

Intel Smart Connect Technologyهذا استخدام يمكنك. السكون حالة في النظام يكون عندما القريبة، اللاسلكية الاتصالات عن البحث يتم الخيار، هذا تمكين عند 
.السكون حالة في النظام دخول عند مفتوح، آخر الاجتماعية الشبكات تطبق أو الإلكتروني البريد لمزامنة الخيار
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POST Behavior. 8 لجدو

صفالويارلخا

Adapter Warningsالنظام إعداد تحذير رسائل تعطيل أو تمكين لك تتيح) BIOS (معينة طاقة مهايئات استخدام عند.

المهايئ تحذيرات تمكين: الافتراضي الإعداد

Keypad (Embedded(الداخلية المفاتيح لوحة في المضمنة المفاتيح لوحة لتمكين طريقتين إحدى اختيار لك تتيح.

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: فقط Fn المفتاح•

Numlock مفتاح عبر•

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

Mouse/Touchpadهي المتاحة الخيارات. اللمس ولوحة الماوس خلال من الإدخال مع بالتعامل النظام قيام كيفية تعريف لك تتيح:

التسلسلي الماوس•
PS2 ماوس•

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: PS-2/اللمس لوحة تشغيل•

Numlock Enableخيار تمكين لك يتيح Numlock النظام تمهيد عند.

)الافتراضي الإعداد (الشبكة تمكين

Fn Key Emulationالمفتاح استخدام يتم حيث الخيار تعيين إمكانية لك يتيح> Scroll Lock <المفتاح ميزة لتفعيل> Fn.<

)الافتراضي الإعداد( Fn المفتاح محاكاة تمكين

Mebx Hotkeyالسريع الوصول مفتاح وظيفة تمكين يجب كان إذا ما بتحديد يسمح MEBx النظام تمهيد يتم عندما.

)الافتراضي الإعداد( MEBx السريع الوصول مفتاح تمكين

Fastbootهي الخيارات. التوافق خطوات بعض تجاوز طريق عن التمهيد عملية تسريع إمكانية لك يتيح:

للسرعة الأدنى الحد•
)الافتراضي الإعداد (كامل•

تلقائي•

Extended BIOS POST Timeهي الخيارات. إضافي مسبق تمهيد تأخير بإنشاء لك يسمح:

ثانية 0•
)الافتراضي الإعداد (ثواني 5•

ٍثوان 10•

يةضاالافتر المحاكاة دعم. 9 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationتعطيل أو تمكين لك تتيح Intel Virtualization Technology.

)الافتراضي الإعداد( Intel Virtualization تقنية تمكين

VT for Direct I/Oالافتراضي الجهاز شاشة تعطيل أو تمكين على يعمل) VMM (التي الإضافية الأجهزة إمكانات من الاستفادة طريق عن 
.المباشر الإخراج/للإدخال Intel® Virtualization تقنية توفرها

.ًاافتراضي المباشر الإخراج/للإدخال VT تمكين تحديد يتم

Trusted Executionقياسه يتم الذي الظاهري الجهاز شاشة كانت إذا ما الخيار هذا يحدد) MVMM (الأجهزة إمكانيات من الاستفادة على قادرة 
 TPM Virtualization من كل تمكين يجب. Intel Trusted Execution Technology بواسطة المتاحة الإضافية

Technology وVirtualization Technology الميزة هذه لاستخدام المباشر الإخراج/للإدخال.

.افتراضي بشكل تعطيله يتم — الموثوق التنفيذ
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اللاسلكي الإتصال. 10 لجدو

صفالويارلخا

Wireless Switchهي المتاحة الخيارات. اللاسلكي المفتاح بواسطة فيها التحكم يمكن التي اللاسلكية الأجهزة تعيين إمكانية لك يتيح:

Latitude E5440•WWAN

•WLAN

•WiGig

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

Latitude E5540•WLAN

•WiGig

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

Wireless Device Enableالداخلية اللاسلكية الأجهزة تعطيل أو تمكين لك يتيح.

Latitude E5440•WWAN

•WLAN / WiGig

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

Latitude E5540•WLAN / WiGig

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

يانةصلا. 11 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagبالكمبيوتر الخاص الصيانة رقم يعرض.

Asset Tagًاافتراضي الخيار هذا تعيين يتم لا. بالفعل أصل علامة تعيين عدم حالة في للنظام أصل علامة بإنشاء لك يسمح.

نظاملا سجلات. 12 لجدو

صفالويارلخا

BIOS Eventsالتشغيل بدء عند الذاتي الاختبار أحداث عرض إمكانية لك تتيح) BIOS (ومسحها النظام لإعداد.

Thermal Eventsومسحها النظام إعداد) حرارة (أحداث عرض إمكانية لك تتيح.

Power Eventsومسحها النظام إعداد) تشغيل (أحداث عرض إمكانية لك تتيح.

 Windows يلغشتلا نظام في )BIOS( ساسيالأ اجخرالإ/دخالالإ نظام تحديث
 بالكامل مشحونة لديك الكمبيوتر بطارية أن من تأكد المحمولة، الكمبيوتر لأجهزة بالنسبة. تحديث توفر حالة في أو النظام لوحة استبدال عند) النظام إعداد( BIOS بتحديث يوصى
.طاقة بمخرج متصلة أنها ومن

.BIOS تحديث اكتمال بعد نهيكتم عادةا ثم نظام،لل) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديد بلق يقهلعت جبيف ،BitLocker تمكين تم ذاا: ملاحظة

.الكمبيوتر تشغيل أعد.1

.Dell.com/support إلى اذهب.2

.)سالرا( Submit فوق وانقر )يعةسرلا الخدمة دكو( Express Service Code أو )الخدمة مزر( Service Tag أدخل•
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الشاشة، على الظاهرة التعليمات واتبع تجنم شافتكا فوق انقر•
.تجاتنلما يعجم من يارتخا فوق فانقر الخدمة، رمز على العثور أو اكتشاف عليك تعذر إذا.3

.القائمة من تجاتنلما فئة اختر.4

تجاتنلما صفحة لىا لصوللو بةسنالما ئةفلا اختر: ملاحظة

.بك الخاص للكمبيوتر )تجنلما دعم( Product Support صفحة وستظهر الكمبيوتر، طراز حدد.5

.يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر فوق وانقر يلغشتلا امجبر على لالحصو فوق انقر.6

".والتنزيلات التشغيل برامج "قسم فتح يتم

.نفسيب عليها رثوعلا فوق انقر.7

.BIOS إصدارات لعرض BIOS فوق انقر.8

.يلتنز فوق وانقر BIOS ملف أحدث حدد.9

 يلتنز( Download File فوق انقر ثم; )دناهأ يلتنزلا بسلوأ تحديد يرجى( Please select your download method below النافذة في المفضل التنزيل أسلوب حدد.10
.)الملف

.)الملف يلتنز( File Download نافذة تظهر

.لديك الكمبيوتر على الملف لحفظ )حفظ( Save فوق انقر.11

.الكمبيوتر على المحدث BIOS ضبط لتثبيت )يلغشت( Run فوق انقر.12

.الشاشة على الموضحة الإرشادات اتبع

.7.0 صدارالإ يتبثت ثم ًولإأ 4.0 صدارالإ يتبثتب فقم ،7.0 لىا 1.0 من BIOS تحديث في غبتر نتك ذاا: ثاللما يلبس على. اتصدارا 3 من كثرلأ BIOS صدارا تحديث بعدم يوصى: ملاحظة

بطضلاو نظاملا ورمر كلمة
.الكمبيوتر لتأمين الضبط مرور وكلمة النظام مرور كلمة إنشاء يمكنك

الوصفالمرور كلمة نوع
.النظام إلى الدخول لتسجيل إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالنظام مرور كلمة

.بالكمبيوتر والخاصة فيها تغيير وإحداث BIOS ضبط إلى للوصول إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالضبط مرور كلمة

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

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

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

بطضلل ورمر كلمةو نظاملل ورمر كلمة يينعت

.حددةُم غير وضع في الحالة تكون عندما فقط جديدة نظام ورمر كلمة تخصيص يمكنك

.التمهيد إعادة أو التشغيل بدء بعد الفور على F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

.Enter على واضغط مانالأ حدد ،نظاملا عدادا أو نظاملل BIOS شاشة في.1

.مانالأ شاشة عرض يتم

.الجديدة ورالمر كلمة دخلأ حقل في مرور كلمة بإنشاء وقم نظاملا ورمر كلمة حدد.2

:النظام مرور كلمة لتعيين التالية الإرشادات استخدم

.حرف 32 إلى يصل ما المرور كلمة تتكون أن يمكن•

.9 إلى 0 من أرقام على المرور كلمة تحتوي أن يمكن•

.كبيرة بحروف بالكتابة سمحُي لا حيث صغيرة، بحروف بالكتابة سمحُي•

, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).المسافة: فقط الخاصة الحروف بكتابة فقط سمحُي•

.افقمو على واضغط الجديدة ورالمر كلمة يدكتأ حقل في ًاسابق أدخلتها التي النظام مرور كلمة اكتب.3

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.4

.التغييرات لحفظ Y على اضغط.5

.التمهيد بإعادة الكمبيوتر يقوم
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حالي عدادا وأ/و نظام ورمر كلمة ييرغت وأ حذف

 كلمة تغيير أو حذف يمكنك لا. الإعداد مرور كلمة أو/و الحالي النظام تغيير أو حذف محاولة قبل) النظام ضبط في (مؤمنة غير )ورالمر كلمة حالة( Password Status أن تأكد
.مقفلة )ورالمر كلمة حالة( Password Status كانت إذا الإعداد، أو للنظام الحالية المرور
.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

.Enter على واضغط )نظاملا حماية( System Security حدد ،)نظاملا عدادا( System Setup شاشة أو نظاملل BIOS في.1

.)نظاملا مينتأ( System Security الشاشة عرض يتم

.)نةنممؤ غير( Unlocked )ورالمر كلمة حالة( Password Status أن تأكد )نظاملا مينتأ( System Security الشاشة في.2

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم, )نظاملا ورمر كلمة( System Password حدد.3

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم )عدادالإ ورمر كلمة( Setup Password حدد.4

.بةلالمطا ندع الحذف يدكتأب فقم عداد،الإ وأ/و نظاملا ورمر كلمة بحذف قمت ذاا. بةلالمطا ندع الجديدة ورالمر كلمة دخالا عدأ عداد،الإ وأ/و نظاملا ورمر كلمة ييرغتب يامكق حالة في: ملاحظة

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.5

.النظام ضبط من والخروج التغييرات لحفظ Y على اضغط.6

.التمهيد بإعادة الكمبيوتر يقوم
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4
يصاتخشتلا
 بدون الكمبيوتر جهاز اختبار هو التشخيصات تشغيل من الغرض. الفنية المساعدة لطلب Dell بـ الاتصال قبل ePSA تشخيصات بتشغيل قم الكمبيوتر، في مشكلة صادفتك إذا

 حل على لمساعدتك التشخيصات نتائج استخدام والدعم الخدمة لمسؤول فيمكن بنفسك، المشكلة إصلاح على اًقادر تكن لم إذا. للبيانات فقدان أو إضافية معدة استخدام إلى الحاجة
.المشكلة

 

)ePSA( يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت
 بواسطة ًاداخلي تشغيلها ويتم) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال بنظام ePSA تضمين يتم. لجهازك كامل بفحص) النظام بتشخيصات اًأيض المعروفة( ePSA تشخيصات تقوم
:لك تتيح معينة أجهزة مجموعات أو لأجهزة الخيارات من مجموعة المضمنة النظام تشخيصات توفر). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام

متفاعل وضع في أو ًاتلقائي الاختبارات تشغيل•
الاختبارات تكرار•
حفظها أو الاختبار نتائج عرض•
)المعطلة (المعطل) الأجهزة (الجهاز حول إضافية معلومات لتوفير إضافية اختبارية خيارات لتقديم شاملة اختبارات تشغيل•

بنجاح تمت قد الاختبارات كانت إذا بما تخبرك حالة رسائل عرض•
الاختبار أثناء تطرأ التي بالمشكلات تخبرك التي الخطأ رسائل عرض•

.خطأ سائلر وأ صالحة غير تائجن في ىخرأ تريوبكم ةجهزأ مع البرنامج هذا تخدامسا ببستي قد. فقط لديك تريوبكملا جهاز بارتخلإ نظاملا يصاتخشت تخدامسا: يهبنت

.يصخشتلا اتبارتخا اءجرا ندع تريوبكملا جهاز من ببالقر دكجوو من ًادائم كدتأ. تخدمسلما تفاعل نةيعم ةجهزلأ اتبارتخالا بعض تطلبت: ملاحظة

هازلجا حالة اءضوأ

صفالونةيقوالأ

.الطاقة إدارة وضع في الكمبيوتر جهاز يكون عندما ويومض الكمبيوتر جهاز تشغيل عند يضيء

.للبيانات الكمبيوتر كتابة أو قراءة أثناء يضيء

.البطارية شحن حالة إلى للإشارة يومض أو ثابت بشكل يضيء

.بالشبكة اللاسلكي الاتصال تمكين عند يضيء

يةبطارلا حالة يحبمصا
:كالتالي البطارية مصباح فسيعمل كهربائي، تيار بمأخذً متصلا الكمبيوتر كان إذا

 بشكل يومض المصباح
 كهرماني بلون متناوب
أبيض ولون

.لديك المحمول بالكمبيوتر متصل معتمد غير أو به موثوق غير Dell بمعرفة مصنع غير آخر متردد تيار مهايئ يوجد
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 بشكل يومض المصباح
 مع كهرماني بلون متناوب
ثابت أبيض لون

.المتردد التيار محول مع البطارية في مؤقت عطل يوجد

 بلون مستمر وميض
كهرماني

.المتردد التيار محول مع البطارية في شديد عطل يوجد

.المتردد التيار محول وجود مع الكامل الشحن وضع في البطاريةمطفأ المصباح

.المتردد التيار محول وجود مع الشحن وضع في البطاريةالأبيض المصباح تشغيل
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5
اصفاتالمو

 حدد ثم, )الدعمو تعليماتلا( Help and Support→  ))ابدأ( Start مزر( )ابدأ( Start قفو انقر تر،يوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. نطقةلما تلافخبا وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة
.تريوبكملا لحو ماتمعلو ضعر لك يحتي الذي يارلخا

نظاملا ماتمعلو. 13 لجدو

اصفاتالموةالميز

بت DRAM64 ناقل عرض

EPROM فلاشSPI 32 ميجابايت 64 + ميجابايت

ميجاهرتز 100الأول الجيل من PCIe ناقل

)الثانية/بيانات نقل عملية مليارات 5 بمعدل( DMIالخارجي الناقل تردد

المعالج. 14 لجدو

اصفاتالموةالميز

Intel Core i3 سلسلة•الأنواع

Intel Core i5 سلسلة•

Intel Core i7 سلسلة•

ميجابايت 8 إلى تصلL3 كاش ذاكرة

ةالذاكر. 15 لجدو

اصفاتالموةالميز

SODIMM فتحتاالذاكرة موصل

جيجابايت 8و جيجابايت 4فتحة لكل الذاكرة وحدة سعة

هرتز ميجا DDR3 SDRAM 1600نوع

جيجابايت 4والذاكرة لسعة الأدنى الحد

جيجابايت 16الذاكرة لسعة الأقصى الحد

mSATA دعم. 16 لجدو

اصفاتالموةالميز

.Latitude E5540و Latitude E5440 من كل على مدعوم mSATA يوجد لاالمنفصلة الرسومات وتكووين السريعة الإخراج/الإدخال بطاقة باستخدام

.Latitude E5540و Latitude E5440 من كل على mSATA دعم يتمالأخرى بالتكوينات يتعلق فيما

 الرسومات تكوينات على السريعة الإخراج/الإدخال بطاقة استخدام بدون
UMA رسومات وجميع المنفصلة

Latitude E5440 على WWANو mSATA يدعم•

.Latitude E5540 على mSATA يدعم•
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تالصو. 17 لجدو

اصفاتالموةالميز

القنوات رباعي الوضوح فائق صوتالنوع

Realtek ALC3226التحكم وحدة

)تناظري إلى ورقمي رقمي إلى تناظري (بت 24الاستيريو تحويل

:الوصلة

الوضوح عالي صوتداخلية

الخارجية الصوت مكبرات/الاستريو الرأس لسماعات موصل/الميكروفون دخل موصلالخارجية

اثنانالصوت مكبرات

قناة لكل) RMS طراز (وات 1داخلي صوت مكبر مضخم

الصوت كتم في والتحكم الصوت مستوى في للتحكم السريعة الوصول مفاتيحالصوت في التحكم عناصر

يديوفلا. 18 لجدو

اصفاتالموةالميز

النظام لوحة على مدمجالنوع

التحكم وحدة

UMAIntel HD Graphics 4600

جيجابايت 2 بسعة رسومات بطاقة ،Nvidia GeForce (N14M-GE) منفصلة رسومات بطاقةمنفصلة

الإتصالإت. 19 لجدو

اصفاتالموةالميز

)RJ-45 (الثانية/ميجابت 10/100/1000 بسرعة إيثرنتالشبكة مهايئ

داخلية) WLAN (لاسلكية محلية اتصال شبكة•اللاسلكي الاتصال
)فقط WWAN ()E5440 (النطاق واسعة لاسلكية اتصال شبكة•

صلاتالموو نافذلما. 20 لجدو

اصفاتالموةالميز

الصوت مكبرات/الاستريو الرأس سماعة/الميكروفون موصل)اختياري (الصوت

ًاسن 15 ذو واحد VGA موصل•الفيديو
ًسنا 19 ذو HDMI موصل•

واحد- RJ45 موصلالشبكة مهايئ

USB 2.0•مع متوافق سنون أربعة على يحتوي واحد موصل USB 2.0  –)E5440(

)USB 2.0 )E5540 مع متوافقان سنون أربعة على يحتويان موصلان•

 يكون ندماع ،ًمعطلا يكون Latitude E5540 تريوبكملا هرظ نطقةم في دجوالمو USB 2.0 صلمو: ملاحظة
.ساءرالإ بمحطة ًتصلام Latitude E5540 تريوبكملا

USB 3.0موصلان USB 3.0 متوافقان

واحدة فتحة في بطاقات أنواع 8 قراءة يمكنه ذاكرة بطاقات قارئالذاكرة بطاقة قارئ

واحدالتركيب منفذ
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المواصفاتالميزة

)فقط E5440 (واحد)SIM (المشترك تعريف وحدة منفذ

شاشةلا. 21 لجدو

اصفاتالموةالميز

النوع

Latitude E5440•شاشة WLED بكسل 768×  1366 بدقة (الدقة فائقة(

)بكسل 900×  1600 بدقة( HD +الدقة بمعيار الدقة فائقة شاشة•

Latitude E5540•شاشة WLED بكسل 768×  1366 بدقة (الدقة فائقة(

)بكسل 1080×  1920 بدقة( FHD الدقة بمعيار الدقة فائقة شاشة•

المقاس

Latitude E544014.0 بوصة

Latitude E554015.6 بوصة

:الأبعاد

Latitude E5440:

)بوصات 7.57 (مم 192.5الارتفاع

)بوصة 12.75 (مم 324العرض

)بوصة 14.00 (مم 355.60القطري الخط

مم x 173.95 مم 309.40)ص/س (النشطة المنطقة

بكسل 768×  1366•للدقة الأقصى الحد
بكسل 900×  1600•

إضاءة وحدة 200للسطوع الأقصى الحد

Latitude E5540:

)بوصات 8.26 (مم 210الارتفاع

)بوصة 14.17 (مم 360العرض

)بوصة 15.60 (مم 394.24القطري الخط

ملم x 193.54 ملم 344.23)ص/س (النشطة المساحة

بكسل 768×  1366•للدقة الأقصى الحد
بكسل 1080×  1920•

)FHD (الكاملة الفائقة للدقة شمعة 300 الفائقة، للدقة شمعة 220للسطوع الأقصى الحد

درجة 135 حتى) مغلقة (درجة 0التشغيل زاوية

هرتز 60التحديث معدل

:العرض لزوايا الأدنى الحد

الفائقة للدقة درجة 40+/- •أفقية
الكاملة الفائقة للدقة درجة 60+/- •

الفائقة للدقة درجة 30/-درجات 10+•رأسية
الكاملة الفائقة للدقة درجة 50+/- •
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المواصفاتالميزة

:البكسل نسق

Latitude E54400.2265 مم x 0.2265 مم

Latitude E5540•0.2520 الفائقة للدقة مم 0.2520 × مم
الكاملة الفائقة للدقة 0.1790×  0.1790•

يحتالمفا حةلو. 22 لجدو

اصفاتالموةالميز

 90: واليابان ا،ًمفتاح 87: والبرازيل ا،ًمفتاح 87: المتحدة والمملكة ا،ًمفتاح 86: المتحدة الولاياتالمفاتيح عدد
اًمفتاح

QWERTY/AZERTY/Kanjiالتصميم

اللمس حةلو. 23 لجدو

اصفاتالموةالميز

:النشطة المساحة

)بوصة 3.15 (مم 80.00س المحور

)بوصة 1.77 (مم 45.00ص المحور

يةبطارلا. 24 لجدو

اصفاتالموةالميز

خلايا 9 أو 6 أو 4 ذات" ذكية "ليثيوم أيون بطاريةالنوع

:الأبعاد

الارتفاع

)بوصة 0.79 (مم 20.00خلايا 9و ،6و ،4

العرض

)بوصة 8.18 (مم 208.00خلايا 6و خلايا 4

)بوصات 8.43 (مم 214.00خلايا 9

العمق

)بوصة 1.89 (مم 48.08خلايا 6و خلايا 4

)بوصة 2.83 (مم 71.79خلايا 9

الوزن

)رطل 0.78 (جم 240.00خلايا 4

)رطل 0.76 (جم 344.73خلايا 6

)رطل 1.12 (جم 508.20خلايا 9

شحن/شحن إفراغ دورة 300للبطارية الافتراضي العمر

الكهربي الجهد

مستمر تيار فولت 14.8خلايا 4

مستمر تيار فولت 11.1خلايا 9و خلايا 6

شحن/شحن إفراغ دورة 300للبطارية الافتراضي العمر
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المواصفاتالميزة

:الحرارة درجة نطاق

)فهرنهايت درجة 122 إلى فهرنهايت درجة 32 من (مئوية درجة 50 إلى مئوية درجة 0 منالتشغيل عند

)فهرنهايت درجة 185 إلى 40 –من (مئوية درجة 85 إلى 40 –منالتشغيل عدم حالة في

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

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

فولتات 3 بقوة CR2032 خلوية ليثيوم بطاريةالمصغرة الخلوية البطارية

ددالمتر يارتلا مهايئ. 25 لجدو

Latitude E5440Latitude E5540ةالميز

وات 90 مهايئوات 65النوع

متردد تيار فولت 240 إلى متردد تيار فولت 100 منمتردد تيار فولت 240 إلى متردد تيار فولت 100 منالإدخال جهد

أمبير 1.5أمبير 1.7)الأقصى الحد (الإدخال تيار

هرتز 60 إلى هرتز 50 منهرتز 60 إلى هرتز 50 منالإدخال تردد

وات 90وات 65طاقة

)مستمر (أمبير 4.62)مستمر (أمبير 3.34الإخراج تيار

مستمر تيار فولت 1.0+/–  19.5مستمر تيار فولت 1.0+/–  19.5المقدر الإخراج جهد

:الحرارة درجة نطاق

 درجة 32 من (مئوية درجة 40 إلى مئوية درجة 0 منالتشغيل عند
)فهرنهايت درجة 104 إلى فهرنهايت

 درجة 32 من (مئوية درجة 40 إلى مئوية درجة 0 من
)فهرنهايت درجة 104 إلى فهرنهايت

 درجة 40 –من (مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40 –منالتشغيل عدم حالة في
)فهرنهايت درجة 158 إلى فهرنهايت

 درجة 40 –من (مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40 –من
)فهرنهايت درجة 158 إلى فهرنهايت

المادية انبالجو. 26 لجدو

Latitude E5440Latitude E5540المادية انبالجو

باللمس تعمل لإاللمسباللمس تعمل لإاللمس

)بوصة 1.09 (مم 27.70 - أماميالارتفاع

)بوصة 1.27 (مم 32.20 - أمامي

)بوصة 0.99 (مم 25.20 - أمامي

)بوصة 1.13 (مم 28.65 - أمامي

)بوصة 1.11 (مم 28.25 - أمامي

)بوصة 1.32 (مم 33.60 - أمامي

)بوصة 1.02 (مم 26.00 - أمامي

)بوصة 1.17 (مم 29.70 - أمامي

)بوصة 14.92 (مم 379.00)بوصة 13.31 (مم 338.00العرض

)بوصة 9.86 (مم 250.50)بوصة 9.25 (مم 235.00العمق

 الحد (الوزن
)الأدنى

)رطل 5.35 (كجم 2.42)رطل 4.40 (كجم 1.99

اصفاتالمو. 27 لجدو

اصفاتالموةالميز

:الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 95 إلى فهرنهايت درجة 32 من (مئوية درجة 35 إلى مئوية درجة 0 منالتشغيل عند
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المواصفاتالميزة

 درجة 149 إلى فهرنهايت درجة 40 –من (مئوية درجة 65 إلى مئوية درجة 40 –منالتخزين
)فهرنهايت

):الأقصى الحد (النسبية الرطوبة

)تكاثف بلا% (90 إلى% 10 منالتشغيل عند

)تكاثف بلا% (95 إلى% 5 منالتخزين

):الأقصى الحد (الارتفاع

)قدم 10000 إلى اًقدم 50 –من (م 3048 إلى م 15.24 –منالتشغيل عند

)قدم 35,000 إلى قدم 50 (–م 10,668 إلى م 15.24–التشغيل عدم حالة في

ISA-71.04–1985 معيار يحدده كما G1العالقة الأوساخ مستوى
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6
Dell كةشرب الإتصال
.Dell تجنم يبتك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،نتربالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

 Dell بشركة للاتصال. منطقتك في الخدمات بعض تتوفر لا وقد والمنتج، البلد حسب التوفر يختلف. والإنترنت الهاتف على القائمة والخدمة الدعم خيارات من العديد Dell توفر
:العملاء خدمة أو الفني الدعم أو بالمبيعات تتعلق مسائل عن للاستفسار

.Dell.com/support إلى اذهب.1

.الدعم فئة حدد.2

.الصفحة أسفل )نطقةم/دولة يارتخا( المنسدلة القائمة في منطقتك أو دولتك من تحقق.3

.لاحتياجاتك ًاوفق الدعم ارتباط أو الملائمة الخدمة حدد.4
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