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بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق
.تهبلط الذي ينتكولا سبح ذلكو بك الخاص تريوبكملا جهاز عن ندتسلما هذا في دةجوالمو رالصو تلفتخ قد: ملاحظة

 

Before you begin 

1 Save and close all open files and exit all open applications.

2 Shut down your computer.

The shut-down instruction varies depending on the operating system 
installed on your computer.

–Windows 10: Click or tap Start →  Power → Shut down.

–Windows 8.1: On the Start screen, click or tap the power icon  → 
Shut down.

–Windows 7: Click or tap Start → Shut down.

NOTE: If you are using a different operating system, see the 
documentation of your operating system for shut-down instructions.

3 Disconnect your computer and all attached devices from their electrical 
outlets.

4 Disconnect all cables such as telephone cables and network cables, from 
your computer.

5 Disconnect all attached devices and peripherals, such as keyboard, 
mouse, and monitor, from your computer.

6 Remove any media card and optical disc from your computer, if 
applicable.

سلامةلا تعليمات

.يةصخشلا تكمسلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلف يأ من بك الخاص تريوبكملا جهاز حماية على ساعدتكلم يةلتالا سلامةلا جيهاتتوب تعنسا

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ

regulatory_compliance.

حاتاللوو يةطغالأ كل ضعو عدأ تر،يوبكملا جهاز داخل العمل من الانتهاء بعد. حاتاللو وأ تريوبكملا جهاز غطاء تحف بلق يارتلا مصادر كل افصل: تحذير  
.هربيكلا يارتلا مصدر يلصتو بلق يةبلاللو يرمسالماو

12

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance


.اًيفظنو ًايتوسم العمل سطح نأ من كدتأ تر،يوبكملا جهاز تلافا نبجتل: يهبنت

.تلامسلا نقاطو نونسلا لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

 من الفني ساعدةلما يقفر خلال من ليهاا جيهكتو يتم التي وأ بها حالمصر صلاحالإ ياتلمعب يامقلاو صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا ىسو يكلع يسل: يهبنت
Dell .من بها حالمصر يرغ الخدمة هذه اءجرا عن ناتجلا تلفلا نأ يثح Dell مع شحنها تم التي سلامةلا تعليمات اجعر. بك الخاص الضمان يهطغي لإ 

.www.dell.com/regulatory_compliance قعالمو على وأ تجنلما

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

 وأ قفل واتبعر ودةمز صلاتمو على تملشت الكابلات بعض. سهفن الكابل يسلو سحب،لا وةعر وأ به الخاص صلالمو اسحب ما، كابل فصل ندع: يهبنت
يلصتو ندع. صلاتالمو نونس من يأ ثني نبجتل يساوتلبا محاذاتها على حافظ الكابلات، فصل ندع. الكابل فصل بلق هاكف يجب يةبللو بهاما يرمسام  

.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجتو تم صلاتالموو نافذلما نأ كدتأ الكابلات،

.سائطالو بطاقات ئقار من جهاخرأو بةكرُم بطاقات يأ على اضغط: يهبنت

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

:يةلتالا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالإ تاجتح قد

Phillips مفك•

يكيتسبلا مخطاط•

Screw list

ComponentSecured toScrew typeQuantity

Power-adapter 
port

Palm rest and 
keyboard 
assembly

M2x3
1

Wireless cardPalm rest and 
keyboard 
assembly

M2x31

Power and 
volume-buttons 

board

Palm rest and 
keyboard 
assembly

M2x31

Battery (3C(Palm rest and 
keyboard 
assembly

M2x32
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ComponentSecured toScrew typeQuantity

Hard-drive 
bracket

Palm rest and 
keyboard 
assembly

M2x33

FanPalm rest and 
keyboard 
assembly

M2x32

IO boardPalm rest and 
keyboard 
assembly

M2x32

Display hingeDisplay back-
cover and 

antenna assembly

M2x32

Touch padPalm rest and 
keyboard 
assembly

M2.0x24

Touch-pad 
bracket

Palm rest and 
keyboard 
assembly

M2.0x2.53

System boardPalm rest and 
keyboard 
assembly

M2x2 Big Head
5

Hard driveHDD bracketM3x34

Display hingePalm rest and 
keyboard 
assembly

M2.5x7
2

Base cover
Palm rest and 

keyboard 
assembly

M2.5x710

Display hingeDisplay back-
cover and 

antenna assembly

M2.5x2.5 Big 
Head

6

Sensor boardDisplay panelM2.5x2.5 Big 
Head

1
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بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد
.شدةب بك الخاص تريوبكملا هازبج رالضر لحاقا لىا تريوبكملا جهاز داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يةبلاللو يرمسالما كتر دييؤ قد: يهبنت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز بداخل كةمفكو يةبللو يرمسام دجوو عدم من كدتأو يةبلاللو يرمسالما يعجم يبكتر عادةبا قم 1

.بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق التهازبا قمت كابلات وأ يةفطر ةجهزأ وأ يةجخار ةجهزأ يأ يلصتوب قم 2

.بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق التهازبا قمت ىخرأ اءجزأ يأ وأ اصقرأ وأ سائطو بطاقات يأ ضعو عادةبا قم 3

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو بك الخاص تريوبكملا جهاز يلصتوب قم 4

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 5
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القاعدة غطاء الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.عقب على اًسأر تريوبكملا جهاز اقلبو شاشةلا غلقأ 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في القاعدة لغطاء تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2

10 (يةبلاللو يرمسالما2القاعدة غطاء1 )
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو من القاعدة غطاء بفصل قم يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 3

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو2يكيتسبلا مخطاط1

القاعدة غطاء3

17



القاعدة غطاء ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.مكانه في القاعدة غطاء يتبثتب وقم يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا القاعدة غطاء في دةجوالمو نةسلالأ احةزبا قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في القاعدة لغطاء تةبثلما يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

18
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يةبطارلا اجخرا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من يةبطارلا كابل افصل 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في يةبطارلا بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2

19
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب بها الخاص الكابل مع يةبطارلا فعار 3

يةبطارلا2يةبطارلا كابل1

2 (يةبلاللو يرمسالما4يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3 )

.نظاملا حةلو يضرتأل ٍانثو 5 لمدة يارتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط 4

20



يةبطارلا ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع يةبطارلا في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في يةبطارلا بتثت التي يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 2

.نظاملا حةبلو يةبطارلا كابل يلصتوب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.القاعدة غطاء ضعو عدأ
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ةالذاكر حدةو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2
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اءجرالإ

.ةالذاكر حدةو لىا لصوللو يكيتسبلالا الغطاء فعار 1

ةالذاكر حدةو2مايلار يطشر1

.جللخار ةالذاكر حدةو زبرت حتى نايةعب ةالذاكر حدةو تحةف طرفي على دةجوالمو يتبثتلا شابكم لفصل صابعكأ افطرأ تخدمسا 2

23



.ةالذاكر حدةو تحةف من ةالذاكر حدةو الةزبا قم 3

2 (يتبثتلا شابكم2ةالذاكر حدةو تحةف1 )

ةالذاكر حدةو3

24



ةالذاكر حدةو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.ةالذاكر حدةو تحةف لىا لصوللو يكيتسبلالا الغطاء فعار 1

.ةالذاكر حدةو تحةف في دجوالمو سانللا مع ةالذاكر حدةو في دةجوالمو تحةفلا بمحاذاة قم 2

25
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.مكانها في تقرست حتى ةالذاكر حدةو على اضغطو ية،اوبز تحةفلا داخل لىا باتثب ةالذاكر حدةو احةزبا قم 3

.يبهاكتر عادةاو التهازبا فقم ها،عضمو في ةالذاكر حدةو ارتقرسا تصو سمعت لم ذاا: ملاحظة

سانل2ةالذاكر حدةو تحةف1

ةالذاكر حدةو4سنلا3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2

26



تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا .
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

.تةبثالا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةبثالا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

.يلغشت حالة في وأ سكون حالة في تريوبكملا جهاز يكون ندماع تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا تقم لإ يانات،بلا فقد نبجتل: يهبنت

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.سحبلا سانل تخدامسبا نظاملا حةلو عن تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل افصل 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو كابل بتثي الذي يطشرلا عانز 2

27
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.يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل يهجتو لإحظ 3

يهجتولا دلةأ2نظاملا حةلو1

تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو4يطشر3

تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل6يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو5

سحبلا سانل7

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم تةبثالا اصقرالأ كمحر عةلمجمو تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 4

28



.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو جخار بها الخاص الكابلو تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو فعار 5

3 (يةبلاللو يرمسالما1 تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو2(

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3

29



.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو عن زعالمو افصل 6

زعالمو2تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو1

.كالمحر بهذا تةبثالا اصقرالأ كمحر لدعامة تةبثلما يرمسالما بفك قم 7

30



.له المخصص الحامل جخار تةبثالا اصقرالأ كمحر فعار 8

تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل2تةبثالا اصقرالأ كمحر1

4 (يةبلاللو يرمسالما3 )
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تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

.تةبثالا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةبثالا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

 

اءجرالإ

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في تةبثالا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةجموبم يطسالو يلصتوب قم 3

حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 4  
.يحتالمفا

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 5

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ برع تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل يهجتوب قم 6

.نظاملا حةبلو تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل يلصتوب قم 7

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثي الذي يطشرلا بلصق قم 8

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

الةزا بلق BIOS بطض نامجبر عداداتا بملاحظة يوصىو. BIOSبطض نامجبر عداداتا ينيعت عادةا لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا دييؤ: يهبنت  
.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو عن ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل افصل 1
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 2

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا2ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل1

حةلو3  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو4(

34



ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر عادةا .
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

).اجخرالإو دخالالإ( I/O حةلو لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل يلصتوب قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يتبثتب قم 2

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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يةكلساللا بطاقةلا الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجموو يةكلساللا بطاقةلا لىا يةكلساللا بطاقةلا حامل بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 1

.يةكلساللا بطاقةلا من ائيهولا كابلات افصلو يةكلساللا بطاقةلا حامل الةزبا قم 2
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.يةكلساللا بطاقةلا تحةف من جهاخرأ ثم ية،كلساللا بطاقةلا احةزبا قم 3

بيلاللو سمارلما2يةكلساللا بطاقةلا حامل1

2 (ائيهولا كابلات3 يةكلساللا بطاقةلا تحةف4(

يةكلساللا بطاقةلا5
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يةكلساللا بطاقةلا يبكتر عادةا .
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.هالفسأ كابلات يأ تضع لإ ية،كلساللا بطاقةلا تلف نبجتل: يهبنت

.يةكلساللا بطاقةلا تحةف في دجوالمو سانللا مع يةكلساللا بطاقةلا على دجوالمو سنلا بمحاذاة قم 1

.يةكلساللا بطاقةلا تحةف في يةاوبز يةكلساللا بطاقةلا دخالبا قم 2

.يةكلساللا بطاقةلبا ائيهولا كابلات يلصتوب قم 3

.زتكبحو الذي تريوبكملا هاعميد التي يةكلساللا بطاقةلل ائيهولا كابلات انلوأ نظام تاليلا لالجدو يوضح

ائيهولا كابل لونيةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

يضبأ)يضبأ ثلثم (يسيئالر الكابل

دسوأ)دسوأ ثلثم (ضافيالإ الكابل

يدلا احةر ندسم عةمجموو يةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف مع يةكلساللا بطاقةلا حامل في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 4  
.يحتالمفا حةلوو
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجموو يةكلساللا بطاقةلا في يةكلساللا بطاقةلا حامل بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 5

سنلا2سانل1

يةكلساللا بطاقةلا تحةف4يةكلساللا بطاقةلا3

2 (ائيهولا كابلات5 بيلاللو سمارلما6(

يةكلساللا بطاقةلا حامل7

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

يةعالفر حةاللو من اللمس حةلو كابلو الحالة ءضو حةلو كابلو) ييارتخا (يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ كابلو يحتالمفا حةلو كابلات افصلو يجلاالمز تحفا 1  
.يحتالمفا حةللو
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو من يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو فقبر افصل يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 2

اللمس حةلو بلك2يحتالمفا حةلو كابل1

4 (يجلاالمز4يحتالمفا حةلو كابل3 )

يكيتسبلا مخطاط6الحالة ءضو حةلو كابل5

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو8يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو7
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يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو الصق 1

 الخاصة صلاتالمو داخل لىا اللمس حةلو كابلو الحالة ءضو حةلو كابلو) ييارتخا (يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ كابلو يحتالمفا حةلو كابلات احةزبا قم 2
.الكابلات يتبثتل يجلاالمز غلقأ ثم منو يح،تالمفا حةللو يةعالفر حةاللو على دةجوالموو منها بكل

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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الحالة مؤشر حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو من الحالة ءضو حةلو كابل افصلو المزلإج تحفا 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو بركم كابل بتثي الذي يطشرلا عانز 2
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ من تالصو بركم كابل الةزبا وقم ت،الصو بركم كابل يهجتو لإحظ 3

الحالة ءضو حةلو كابل2المزلإج1

تالصو بركم كابل4يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3

يطشر5

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في الحالة ءضو حةلو بتثي الذي ناعيصلا ينلفلا عانز 4

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو من الحالة ءضو حةلو كابل عانز 5
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب بها الخاص الكابلو الحالة ءضو حةلو فعار 6

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو2الحالة ءضو حةلو كابل1

ناعيصلا ينلفلا4الحالة ءضو حةلو3
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الحالة ءضو حةلو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو تحةفلا في الحالة ءضو حةلو ضع 1

.الكابل يتبثتل المزلإج غلقأو يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو في دجوالمو صلالمو داخل الحالة ءضو حةلو كابل احةزبا قم 2

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في الحالة ءضو حةلو بتثي الذي ناعيصلا ينلفلا بلصق قم 3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في الحالة ءضو حةلو كابل يتبثتب قم 4

بركم كابل بتثي الذي يطشرلا بلصق قم ثم يح،تالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال من تالصو بركم كابل يهجتوب قم 5  
.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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اللمس حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.الحالة ءضو حةلو الةزبا قم 3
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اءجرالإ

.يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللوو نظاملا حةلو من تحيالمفا حةلو كابل افصل ثم منو يج،لاالمز تحفا 1

2 (يجلاالمز1 يحتالمفا حةلو كابل2(

يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو4نظاملا حةلو3

.يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللوو اللمس حةلو من اللمس حةلو كابل افصل ثم منو يج،لاالمز تحفا 2

.اللمس حةلو من اللمس حةلو كابل عانز 3
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في اللمس حةلو عةمجمو بتثي الذي يطشرلا عانز 4

2 (يجلاالمز2اللمس حةلو كابل1 )

اللمس حةلو4يطشر3
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في اللمس حةلو لحامل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 5

3 (يةبلاللو يرمسالما1 اللمس حةلو حامل2(

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في اللمس حةلو لحامل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 6
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب اللمس حةلو فعار 7

4 (يةبلاللو يرمسالما1 اللمس حةلو2(

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3

51



اللمس حةلو يبكتر عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع اللمس حةلو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في اللمس حةللو تةبثلما يةبلاللو يرمسالما ضعو عدأ 2

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع اللمس حةلو حامل في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في اللمس حةلو لحامل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 4

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم اللمس حةلو حامل بتثي الذي يطشرلا بلصق قم 5

.اللمس حةلو لىا اللمس حةلو كابل يلصتوب قم 6

.الكابل يتبثتل يجلاالمز غلقأو بهما الخاصة صلاتالمو داخل لىا اللمس حةلو كابل طرفي كلا احةزبا قم 7

.الكابل يتبثتل يجلاالمز غلقأو بهما الخاصة صلاتالمو داخل لىا يحتالمفا حةلو كابل طرفي كلا احةزبا قم 8

يةلتالا باتلطتلما

.الحالة ءضو حةلو ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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تالصو اتبركم الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من تالصو بركم كابل افصل 1

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابلو تالصو رارزأو حةلوو يارتلا كابل افصل 2

.تالصو بركمو يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل الةزبا وقم الكابل، يهجتو لإحظ 3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم ت،الصو بركم كابل يهجتو لإحظ 4
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو بركم كابل بتثي الذي يطشرلا عانز 5

حةلو1  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل2(

نظاملا حةلو4ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل3

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو6تالصو بركم كابل5

يطشر7
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 الخاص الكابل مع تالصو اتبركم فعبر وقم يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو تحاتفلا من تالصو اتبركم على دةجوالمو نةسلالأ رحر 6
.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب بها

4 (نةسلالأ2نظاملا حةلو1 )

2 (تالصو اتبركم3 )
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تالصو اتبركم ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

يتبثتب وقم يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو تحاتفلا في تالصو اتبركم ضع ت،الصو اتبركم في دةجوالمو نةسلالأ تخدامسبا 1  
.مكانها في تالصو اتبركم

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يهجتولا دلةأ برع تالصو بركم كابل يهجتوب قم 2

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو بركم كابل بتثي الذي يطشرلا بلصق قم 3

.نظاملا حةبلو تالصو بركم كابل يلصتوب قم 4

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجموو تالصو بركم على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل يهجتوب قم 5

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابلو تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل يلصتوب قم 6

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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وحةالمر الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو عن وحةالمر كابل افصل 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في وحةالمر بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 2
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو وحةالمر فعار 3

نظاملا حةلو2وحةالمر كابل1

2 (يةبلاللو يرمسالما3 وحةالمر4(

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو5
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وحةالمر ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع وحةالمر على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم وحةالمر بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةبلو وحةالمر كابل يلصتوب قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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يارالحر تتشلما الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

.سهلم محاولة بلق دبري لكي ٍكاف قتلو يارالحر تتشلما كاتر. العادي يلغشتلا ناءثأ ًانخسا يارالحر تتشلما بحصي قد: تحذير

يلصتو يةنمكاا من تكشرب على تيوالز تقلل نأ يمكن. يارالحر تتشلما في ةارالحر يلصتو ناطقم تلمس لإ للمعالج، يدبرتلا من قصىالأ الحد لضمان: يهبنت  
.يارالحر شحملل ةارالحر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في يارالحر تتشلما بتثت التي يةبلاللو يتبثتلا يرمسام بفك قم ،)يارالحر تتشلما على موضح (سلي،لست يبتترب 1
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.نظاملا حةلو جخار لىا يارالحر تتشلما فعار 2

4 (يةبللو يتبثت يرمسام1 نظاملا حةلو2(

يارالحر تتشلما3
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يارالحر تتشلما ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

.المعالجو نظاملا حةلو تلافا في يحةصح يرغ يقةبطر يارالحر تتشلما محاذاة ببستت قد: يهبنت

نظاملا حةلو بدالتسا تم ذاا ماأ. اًمع ينيلصالأ يارالحر تتشلماو نظاملا حةلو يتبثت عادةا تمت ذاا صليالأ يارالحر شحملا تخدامسا عادةا يمكن: ملاحظة  
.ةارالحر يلصتو من كدتألل تجنلما ةبوع في هايرفتو يتم التي يةارالحر بطانةلا تخدمسفا ي،ارالحر دبرلما وأ

 

اءجرالإ

.نظاملا حةلو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع يارالحر تتشلما على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةلو في يارالحر تتشملل تةبثلما يةبلاللو يرمسالما بطار ،)يارالحر تتشلما على موضح (سلي،لست يبتترب 2

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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يارتلا مهايئ نفذم الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من يارتلا مهايئ نفذم كابل افصل 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم يارتلا مهايئ نفذم بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 2
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب به الخاص الكابل مع يارتلا مهايئ نفذم فعار 3

يارتلا مهايئ نفذم2بيلاللو سمارلما1

يارتلا مهايئ نفذم كابل4يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3

نظاملا حةلو5
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يارتلا مهايئ نفذم ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو تحةفلا في يارتلا مهايئ نفذم ضع 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف مع يارتلا مهايئ نفذم في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم يارتلا مهايئ نفذم بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 3

.نظاملا حةبلو يارتلا مهايئ نفذم كابل يلصتوب قم 4

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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تالصو رارزأو يلغشتلا رارزأ حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

اءجرالإ

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو عن ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل افصل 1

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل افصل 2

.تالصو بركمو يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل الةزبا قم 3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو رارزأو يارتلا حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 4
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو عن اًيدعب بها الخاص الكابل مع تالصو رارزأو يارتلا حةلو فعار 5

تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل2ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل1

حةلو3  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ يهجتولا دلةأ4(

بيلاللو سمارلما6تالصو رارزأو يارتلا حةلو5

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو7
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تالصو رارزأو يلغشتلا رارزأ حةلو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف مع تالصو رارزأو يارتلا حةلو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في تالصو رارزأو يارتلا حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 2

.تالصو بركمو يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل يهجتوب قم 3

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو لىا يحتالمفا رارزأو يارتلا حةلو كابل يلصتوب قم 4

.اجخرالإو دخالالإ حةبلو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل يلصتوب قم 5

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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اجخرالإ/دخالالإ (I/O حةلو الةزا )
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 3

اءجرالإ

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو في) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو لكابل بتثلما يطشرلا الةزبا قم 1

.اجخرالإ/دخالالإ حةلو عن اجخرالإ/دخالالإ حةلو كابل افصلو المزلإج تحفا 2
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).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو من تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابلو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل افصل 3

حةلو كابل1  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ يطشر2(

حةلو4المزلإج3  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ )

تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل6ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل5

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو تبثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 4
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو جخار) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو فعار 5

2 (يةبلاللو يرمسالما1 حةلو2(  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ )

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3
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اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو على اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضع المحاذاة، دعامات تخدامسبا 1

يدلا احةر ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2  
.يحتالمفا حةلوو

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 3

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابلو تالصو رارزأو يارتلا حةلو كابل يلصتوب قم 4

.الكابل يتبثتل المزلإج غلاقبا وقم I/O اجخرالإ/دخالالإ حةلو صلمو داخل لىا I/O اجخرالإ/دخالالإ حةلو كابل احةزبا قم 5

).اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو في اجخرالإ/دخالالإ حةلو لكابل بتثلما يطشرلا لصقأ 6

يةلتالا باتلطتلما

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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نظاملا حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في بك الخاص تريوبكملا هازبج الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة
.نظاملا حةلو

 بةالمطلو اتيريغتلا اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو بدالتسا دييؤ: ملاحظة
.نظاملا حةلو بدالتسا بعد اًمجدد

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد يحةصح يقةبطر الكابلات يلصتو عادةا نككيم يثبح صلاتالمو قعمو لإحظ نظام،لا حةلو من الكابلات فصل بلق: ملاحظة

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.ةالذاكر حدةو الةزبا قم 3

.يارالحر تتشلما الةزبا قم 4

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من يارتلا مهايئ نفذم كابلو وحةالمر كابل افصل 1

.بهما الخاصة صلاتالمو في اللمس شاشة حةلو كابلو شاشةلا لكابل بتثلما يطشرلا اءجزأ عانز 2
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.نظاملا حةلو من اللمس شاشة حةلو كابلو شاشةلا كابل افصلو يجلاالمز تحفا 3

2 (يجلاالمز2وحةالمر كابل1 )

2 (يطشر3 شاشةلا كابل4(

يارتلا مهايئ نفذم كابل6اللمس شاشة حةلو كابل5

نظاملا حةلو7

.نظاملا حةلو من تالصو بركم كابل افصل 4

.سحبلا سانل تخدامسبا نظاملا حةلو عن تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل افصل 5
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.نظاملا حةلو من) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو كابلو يحتالمفا حةلو كابل افصلو يجلاالمز تحفا 6

حةلو كابل1  I/O ( اجخرالإ/دخالالإ 2 (يجلاالمز2( )

تالصو بركم كابل4يحتالمفا حةلو كابل3

تةبثالا اصقرالأ كمحر كابل6نظاملا حةلو5

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 7
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو جخار نظاملا حةلو فعار 8

5 (يةبلاللو يرمسالما1 نظاملا حةلو2(

يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو3
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نظاملا حةلو يبكتر عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في بك الخاص تريوبكملا هازبج الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة
.نظاملا حةلو

 بةالمطلو اتيريغتلا اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو بدالتسا دييؤ: ملاحظة
.نظاملا حةلو بدالتسا بعد اًمجدد

 

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع نظاملا حةلو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عادةبا قم 2

.نظاملا حةلو لىا تالصو بركم كابلو يارتلا مهايئ نفذم كابلو تةبثالا اصقرالأ كمحر كابلو وحةالمر كابل يلصتوب قم 3

.الكابلات يتبثتل يجلاالمز غلقأو نظاملا حةلو في بهما الخاصة صلاتالمو داخل لىا) اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو كابلو يحتالمفا حةلو كابل احةزبا قم 4

.الكابلات يتبثتل يجلاالمز غلقأو نظاملا حةلو في بهما الخاصة صلاتالمو داخل لىا اللمس شاشة حةلو كابلو شاشةلا كابل احةزبا قم 5

.نظاملا حةلو في بهما الخاصة صلاتالمو في اللمس شاشة حةلو كابلو شاشةلا كابل بتثي الذي يطشرلا اءجزأ بلصق قم 6

يةلتالا باتلطتلما

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ 1

.ةالذاكر حدةو ضعو عدأ 2

.يةبطارلا ضعو عدأ 3

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 4

BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.BIOS عدادا نامجبر للدخو Dell شعار هرظي ندماع F2 على اضغط 2

.)الخدمة مزر دخالا( Service Tag Input حقل في الخدمة مزر دخلأو )يةسيئالر( Main يببوت علامة لىا تقلنا 3
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شاشةلا عةمجمو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 3

.ةالذاكر حدةو الةزبا قم 4

.يارالحر تتشلما الةزبا قم 5

.نظاملا حةلو الةزبا قم 6
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اءجرالإ

.جةدر 180 يةاوبز شاشةلا تحفاو عقب على اًسأر تريوبكملا جهاز اقلب 1

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على تريوبكملا جهاز ضع: يهبنت

شاشةلا عةمجمو2يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو1

.سفللأ هةجتم شاشةلا جعل مع ٍتوسم سطح على تريوبكملا جهاز ضع 2

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم شاشةلا عةمجمو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 3

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو في يهجتولا دلةأ من ائيهولا كابلات الةزبا قم 4
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.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو جخار شاشةلا عةمجمو فعار 5

2 (يةبلاللو يرمسالما2شاشةلا عةمجمو1 )

2 (شاشةلا مفصلات3 يهجتولا يللد4(

2 (ائيهولا كابلات5 يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو6(
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شاشةلا عةمجمو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على تريوبكملا جهاز ضع: يهبنت

ندسم عةمجمو في دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا مفصلات على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم سفل،الأ لىا شاشةلا يهجتو مع 1  
.يحتالمفا حلوو يدلا احةر

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةجموبم شاشةلا عةمجمو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عادةبا قم 2

.شاشةلا غلقأو تريوبكملا جهاز اقلب 3

يةلتالا باتلطتلما

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 1

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ 2

.ةالذاكر حدةو ضعو عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.يةبطارلا ضعو عدأ 5

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 6
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يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.ةالذاكر حدةو الةزبا قم 3

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 4

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 5

".تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا "في دةارالو 5 ةالخطو لىا 1 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 6

.يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو الةزبا قم 7

.وحةالمر الةزبا قم 8

.يارالحر تتشلما الةزبا قم 9

.)اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو الةزبا قم 10

.تالصو رارزأو يارتلا حةلو الةزبا قم 11

.يارتلا مهايئ نفذم الةزبا قم 12

.الحالة ءضو حةلو الةزبا قم 13

.تالصو اتبركم الةزبا قم 14

.اللمس حةلو الةزبا قم 15

.نظاملا حةلو الةزبا قم 16

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 17

اءجرالإ

.يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو نال بقىتي ية،سساالأ باتلطتلما في دةجوالمو اتالخطو يذفنت بعد
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يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو1
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يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.ٍتوسمو يفظن سطح على يحتالمفا حةلوو يدلا احةر ندسم عةمجمو ضع

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 2

.اللمس حةلو ضعو عدأ 3

.الحالة ءضو حةلو ضعو عدأ 4

.تالصو اتبركم ضعو عدأ 5

.يارتلا مهايئ نفذم ضعو عدأ 6

.تالصو رارزأو يارتلا حةلو ضعو عدأ 7

.)اجخرالإ/دخالالإ( I/O حةلو ضعو عدأ 8

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ 9

.وحةالمر ضعو عدأ 10

.يحتالمفا حةللو يةعالفر حةاللو ضعو عدأ 11

".تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا "في دةارالو 8 ةالخطو لىا 4 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 12

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 13

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 14

.ةالذاكر حدةو ضعو عدأ 15

.يةبطارلا ضعو عدأ 16

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 17
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شاشةلا حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.يةبطارلا الةزبا قم 2

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 3

اءجرالإ

.المفصلة يةطغأ داخل من شاشةلا كابل الةزبا قم 1
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.ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء في شاشةلا حةلو عةمجمو بتثت التي نةسلالأ يرتحرل علىلأ شاشةلا حةلو عةمجمو فعار يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 2

يكيتسبلا مخطاط2شاشةلا حةلو عةمجمو1

2 (المفصلات يةطغأ3 شاشةلا كابل4(

ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء5

.ايرمالكا الةزبا قم 3

.شعرتسلما حةلو الةزبا قم 4
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.شاشةلا كابل الةزبا قم 5

.شاشةلا حةلو نال بقىتي سابقة،لا اتالخطو اءجرا بعد

شاشةلا حةلو1
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شاشةلا حةلو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على شاشةلا حةلو ضع: يهبنت

.سفللأ هةجتم شاشةلا جعل مع ٍتوسم سطح على شاشةلا حةلو ضع 1

.شاشةلا كابل ضعو عدأ 2

.شعرتسلما حةلو ضعو عدأ 3

.ايرمالكا ضعو عدأ 4

.شاشةلا حةلو عةمجمو اقلب 5

.فقبر مكانها في شاشةلا حةلو عةمجمو بتثو ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء مع شاشةلا حةلو عةمجمو بمحاذاة قم 6

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا عةمجمو ضعو عدأ 1

.يةبطارلا ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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شاشةلا بلك الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

Prerequisites

1 Remove the base cover.

2 Remove the battery.

3 Remove the display assembly.

4 Follow the procedure from step 1 to step 2 in “Removing the display 
panel.”

5 Remove the camera.

اءجرالإ

.شعرتسلما حةلو صلمو على دجوالمو يطشرلا الةزبا قم 1
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.شعرتسلما حةلو من شعرتسلما حةلو كابل افصلو المزلإج تحفا 2

يطشر2شاشةلا حةلو1

شعرتسلما حةلو كابل4المزلإج3

.شاشةلا كابل صلمو على دجوالمو يطشرلا الةزبا قم 3

.شاشةلا حةلو من شاشةلا كابل افصلو المزلإج تحفا 4

.شاشةلا حةلو عةمجمو في دةجوالمو يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم شاشةلا كابل يهجتو لإحظ 5

.شاشةلا حةلو عةمجمو من شاشةلا كابل بتثي الذي يطشرلا الةزبا قم 6
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.شاشةلا حةلو عةمجمو عن اًيدعب شاشةلا كابل فعار 7

شاشةلا حةلو عةمجمو2يطشر1

شاشةلا كابل4المزلإج3

يطشر5
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شاشةلا بلك ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.شاشةلا حةلو عةمجمو في شاشةلا كابل بتثي الذي يطشرلا بلصق قم 1

.شاشةلا حةلو عةمجمو في دةجوالمو يهجتولا دلةأ برع شاشةلا كابل يهجتوب قم 2

.الكابل يتبثتل المزلإج غلاقبا وقم شاشةلا حةلو في دجوالمو صلالمو داخل شاشةلا كابل احةزبا قم 3

.شاشةلا كابل صلمو على يطشرلا بلصق قم 4

.الكابل يتبثتل المزلإج غلقأو شعرتسلما حةلو في دجوالمو صلالمو داخل لىا شعرتسلما حةلو كابل احةزبا قم 5

.شعرتسلما حةلو صلمو على يطشرلا بلصق قم 6

Post-requisites

1 Replace the camera.

2 Follow the procedure from step 5 to step 6 in “Replacing the display 
panel.”

3 Replace the display assembly.

4 Replace the battery.

5 Replace the base cover.
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ائيهولا عةمجموو شاشةلل الخلفي الغطاء الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

Prerequisites

1 Remove the base cover.

2 Remove the battery.

3 Remove the display assembly.

4 Follow the procedure from step 1 to step 2 in “Removing the display 
panel.”

اءجرالإ

.ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء نال بقىتي ية،سساالأ باتلطتلما في دةجوالمو اءاتجرالإ يذفنت بعد

ائيهولا كابلات2ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء1
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ائيهولا عةمجموو شاشةلل الخلفي الغطاء ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.ٍتوسم سطح على ائيهولا عةمجموو الخلفي شاشةلا غطاء ضع

Post-requisites

1 Follow the procedure from step 5 to step 6 in “Replacing the display 
panel.”

2 Replace the display assembly.

3 Replace the battery.

4 Replace the base cover.
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ايرمالكا الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

Prerequisites

1 Remove the base cover.

2 Remove the battery.

3 Remove the display assembly.

4 Follow the procedure from step 1 to step 2 in “Removing the display 
panel.”

اءجرالإ

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على شاشةلا حةلو عةمجمو ضع: يهبنت

.ٍتوسم سطح على سفللأ هةجتم شاشةلا حةلو عةمجمو ضع 1

.شاشةلا حةلو عةمجمو جخار ايرمالكا حدةو جخرأ يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 2
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.ايرمالكا حدةو من شاشةلا كابل افصلو عقب على اًسأر ايرمالكا اقلب 3

يكيتسبلا مخطاط2ايرمالكا حدةو1

شاشةلا حةلو عةمجمو4شاشةلا كابل3
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ايرمالكا ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.ايرمالكا حدةبو شاشةلا كابل يلصتوب قم 1

.مكانها في بتهاثو شاشةلا حةلو على ايرمالكا حدةو ضع المحاذاة، دعامة تخدامسبا 2

Post-requisites

1 Follow the procedure from step 5 to step 6 in “Replacing the display 
panel.”

2 Replace the display assembly.

3 Replace the battery.

4 Replace the base cover.

97

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance


شعرتسلما حةلو الةزا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

Prerequisites

1 Remove the base cover.

2 Remove the battery.

3 Remove the display assembly.

4 Follow the procedure from step 1 to step 2 in “Removing the display 
panel.”

اءجرالإ

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على شاشةلا حةلو عةمجمو ضع: يهبنت

.ٍتوسم سطح على سفللأ هةجتم شاشةلا حةلو عةمجمو ضع 1

.شاشةلا حةلو في شعرتسلما حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما الةزبا قم 2

.شعرتسلما حةلو في شعرتسلما حةلو كابل بتثي الذي يطشرلا الةزبا قم 3

.شعرتسلما حةلو من شعرتسلما حةلو كابل لفصل المزلإج تحفا 4
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.شاشةلا حةلو عةمجمو عن اًيدعب شعرتسلما حةلو فعار 5

المزلإج2يطشر1

بيلاللو سمارلما4شعرتسلما حةلو كابل3

شاشةلا حةلو عةمجمو6شعرتسلما حةلو5
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شعرتسلما حةلو ضعو عادةا
 العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو بك الخاص تريوبكملا جهاز مع شحنها تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق: تحذير
فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا بك، الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل  
/www.dell.com قعالمو على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على

regulatory_compliance.

 

اءجرالإ

.مكانها في شعرتسلما حةلو بتثو شاشةلا حةلو عةمجمو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف مع شعرتسلما حةلو في دةجوالمو بيلاللو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 1

.الكابل يتبثتل المزلإج غلقأو شعرتسلما حةلو في دجوالمو صلالمو داخل لىا شعرتسلما حةلو كابل احةزبا قم 2

.الكابل يتبثتل شعرتسلما حةلو صلمو على يطشرلا بلصق قم 3

.شاشةلا حةلو عةمجمو في شعرتسلما حةلو بتثي الذي بيلاللو سمارلما يبكتر عدأ 4

Post-requisites

1 Follow the procedure from step 5 to step 6 in “Replacing the display 
panel.”

2 Replace the display assembly.

3 Replace the battery.

4 Replace the base cover.
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)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث
 دخالالإ نظام تحديثل. نظاملا حةلو يبكتر عادةا بعد وأ اًتاحم ًاثيتحد ناكه يكون ندماع) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث لىا تاجتح قد
):BIOS (ساسيالأ اجخرالإو

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.بك الخاص تريوبكملا جهاز على بتثلما يلغشتلا نظام حدد 5

.BIOS يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 6

.بك الخاص تريوبكملا هازلج BIOS من صدارا حدثأ يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 7

.بداخله BIOS تحديث ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 8

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو اًجدومز اًسلم هاسلما وأ BIOS تحديث ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 9
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ناتالمكوو ياجلونوكتلا
Audio

The Inspiron 15-5578 is shipped with Realtek ALC3253 with Waves MaxxAudio 
Pro, which is the utility used to adjust various audio settings.

NOTE: The audio drivers are already installed when you receive your 
computer.

تالصو يلغشت نامجبر يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.تالصو يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج تالصو يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله تالصو يلغشت نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا باعتبا وقم اًجدومز اًسلم هاسلما وأ تالصو يلغشت نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

Identifying the audio controller

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Sound, video and game controllers to view the audio controller.

Before installationAfter installation
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تالصو عداداتا يريغت

.Dell Audio تبكا ثم بحث،لا بعمر المس وأ على انقر هام،لما يطشر على 1

.بمطلو هو كما تالصو عداداتا يريغتب وقم Dell تصو المس وأ على انقر 2

Camera

The Inspiron 15-5578 is shipped with an integrated 0.92 megapixel high-
speed camera with a maximum of 1280 x 720 HD resolution at 30 FPS. The 

camera has built-in digital-array microphones.

If you have purchased the optional infrared camera, the camera is equipped 
with depth-sensing feature which enhances security when paired with 

Windows Hello.

NOTE: You must replace the camera module if you encounter any issues 
with the built-in microphones.

Identifying the webcam in device manager

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Imaging devices.

ايرمالكا يقبطت يلغشت بدء

.Camera تبكا ثم بحث،لا بعمر المس وأ على انقر هام،لما يطشر على 1
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.ايرمالكا المس وأ على انقر 2

Dell Webcam Central على لالحصو

نككيم نامج،برلا لديك يكن لم ذاا. Dell Webcam Central نامجبر على يتوتح التيو بك، الخاص تريوبكملا جهاز مع مدمجة انةاسطو شحن يتم  
.Dell كةشر قعمو على) My Account" (سابيح "برع يلجستلا يقطر عن يلهنزت

.المدمجة دارالمو انةاسطو وأ الدعم قعمو من يلنزتلل فرتوم يرغ Dell Webcam Central نامجبر نا: ملاحظة

Display

The Inspiron 15-5578 is shipped with a 15.6-inch Full HD touch screen that 
supports a resolution of 1920 x 1080.
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عسطولا بطض

.شاشةلا عداداتا حددو ارتمرسالا مع سهلما وأ تبكلما سطح على يمنالأ سالماو ربز انقر 1

.عسطولا بطضل عسطولا ىتوسم بطض يرتمر يطشر يرتمرب قم وأ اسحب 2

.عسطولا يادةلز F12و عسطولا يللقتل F11 على اضغط ذلك، من ًبدلإ وأ

شاشةلا دقة يريغت

.شاشةلا عداداتا حددو ارتمرسالا مع سهلما وأ تبكلما سطح على يمنالأ سالماو ربز انقر 1

.تقدمةلما شاشةلا عداداتا المس وأ على انقر 2

.سدلةنلما القائمة من بةسنالما الدقة حدد 3

.يقبطت المس وأ على انقر 4
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Rotating the display

1 Right-click or touch and hold on your desktop.

2 Select Display Settings.

The Settings window is displayed.

3 From the Orientation drop-down list, select one of the following 
options:

–Landscape

–Portrait

–Landscape (flipped(

–Portrait (flipped(

4 Click Apply.

شاشةلا يفظنت

.شاشةلا يفظنتل يةلنزلما نظفاتلما وأ يةئيايمكلا ادالمو وأ لالكحو ثلم ادمو اًبدأ تخدمست لإ: يهبنت

.يفظنتلا بعد ٍبقتم سائل يأ سحمو يفظنت ندع ةالقو تخدمست لإ شاشة،لا تلافا نبجتل: يهبنت

.عليها المقطر الماء من يللقلا شر تم الملمس يققر قماش من بللةم قطعة تخدمسفا ا،ًتاحم يكن لم ذاا. شاشةلل يتجار يفظنت طقم تخدامسا بغيني: ملاحظة

.يفظنتلا بلق لديك شاشةلاو بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت يقافبا قم 1

.ساخوالأو بةترالأ من ئاتيجز يأ الةزلإ يةدائر كاتبحر فقبر شاشةلا سحما 2

.هاليغشت بلق اًتمام تجف شاشةلا كاتر 3

HDMI

The Inspiron 15-5578 supports HDMI used to connect a TV or another HDMI-
in enabled device. It provides video and audio output. The HDMI port is 

located on the left side of your computer.

NOTE: Appropriate converters (sold separately) are required to connect 
standard DVI and DisplayPort devices.

يةجالخار ضالعر ةجهزأ يلصتو

.لديك الخارجي ضالعر جهازو بك الخاص تريوبكملا جهاز لىا HDMI كابل يلصتوب قم 1

.تلفةلمخا شاشةلا ضاعوأ ضلعر F8 على اضغط 2
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:يةلتالا شاشةلا ضاعوأ حدأ حدد 3

فقط شخصيلا تريوبكملا جهاز شاشة–

ارتكر–

يعستو–

فقط يةنثالا شاشةلا–

.بك الخاص ضالعر جهاز مع نهشح تم الذي ندتسلما اجعر مات،المعلو من يدلمز: ملاحظة
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Graphics

The Inspiron 15-5578 is shipped with the following video controllers:

•Intel HD Graphics 610 - Intel Celeron and Pentium

•Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7

•Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

ماتسوالر يلغشت نامجبر يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.يديوفلا يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج ماتسوالر يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت المس على انقر 6

.بداخله ماتسوالر يلغشت نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا باعتبا وقم اًجدومز اًسلم هاسلما وأ ماتسوالر يلغشت نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

Identifying the display adapter

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manger.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Display adapters.

Changing the display settings in Intel HD Graphics 
Control Panel

1 Right-click or touch and hold on your desktop and select Intel(R) 
Graphics Settings to open the Intel HD Graphics Control Panel.
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2 Click or tap Display.

3 Change the display settings as required.

Intel WiDi

The wireless display feature allows you to share your computer display with a 
compatible TV without using cables. You must connect a wireless display 

adapter to your TV before setting up the wireless display. To check if your TV 
supports this feature, see the documentation that is shipped with the TV.

The following table provides the basic system requirements for a wireless 
display.

Processor2nd generation Intel Core i3, i5, i7

Video 
controller

Intel HD Graphics

WLAN cardIntel 2230 or Intel 6150

Operating 
system

Windows 7 or later

DriverDownload and install the latest driver for “Intel Wireless 
Display Connection Manager” available at

www.dell.com/support

109

http://www.dell.com/support/
http://www.dell.com/support/


Intel WiDi يقبطت يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.يديوفلا يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج Intel WiDi يقبطت يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله Intel WiDi يقبطت ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو اًجدومز اًسلم هاسلما وأ يقبطتلا نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

يةكلساللا شاشةلا عدادا

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.Wi-Fi بكةش ينكتم من كدتأ: ملاحظة

.تلفازلا هازبج يةكلساللا شاشةلا مهايئ يلصتوب قم 2

.يةكلساللا شاشةلا مهايئو تلفازلا جهاز يلغشتب قم 3

.S-Video وأ HDMI2 وأ HDMI1 ثلم بك، الخاص تلفازلا هازلج ناسبلما يديوفلا مصدر حدد 4

.اًجدومز اًسلم هاسملب قم وأ تبكلما سطح على دةجوالمو يةكلساللا Intel شاشة نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 5

.يةكلساللا Intel شاشة نافذة ضعر يتم

.تاحةلما شاشاتلا عن ًاثبح سحلما المس وأ على انقر 6

.شفةتكلما يةكلساللا شاشاتلا قائمة من بك الخاص يةكلساللا شاشةلا مهايئ حدد 7

.بك الخاص تلفازلا جهاز على وضالمعر منيالأ مزالر دخلأ 8

USB

The following table shows the USB ports available in Inspiron 15-5578.

PortsLocation

USB 3.0 port with PowerShareLeft side

USB 3.0 portLeft side

USB 2.0 portRight side
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NOTE: USB 3.0 needs the driver to be installed before it can detect any USB 
devices.

USB 3.0 يلغشت نامجبر يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.ائحشرلا عةمجمو يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج USB 3.0 يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله يلغشتلا نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو اًجدومز اًسلم هاسلما وأ يلغشتلا نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

BIOS عدادا نامجبر في USB يلطعت وأ ينكتم

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.BIOS عدادا نامجبر للدخو شاشةلا على Dell شعار هرظي ندماع F2 على اضغط 2

.BIOS عدادا نامجبر هرظي

 USB→  )نظاملا ئةيته( System Configuration→  )عداداتالإ( Settings حدد سر،يالأ حاللو في 3
Configuration )ئةيته USB(.

.يمنالأ حاللو في USB ئةيته هرظت

.اليتولا على يله،طعت وأ نهيكتمل )الخارجي USB نفذم ينكتم( Enable External USB Portيارتخالا خانة سحبم وأ تحديدب قم 4

.وجبالخر وقم عداداتالإ احفظ 5

USB محاكاة عن ناتجة يدهتملبا تعلقت لإ شكلةم صلاحا

تريوبكملا جهاز نلأ كسلولا هذا يحدث. يلغشتلا بدء ناءثأ تريوبكملا هازبج تصلةم USB ةجهزأ دجوو ندع يلغشتلا نظام لىا تريوبكملا جهاز يدهتم يتم لإ ًايانحأ  
.يدهتملبا تعلقت لإ التي شكلةلما صلاحلإ يةلتالا اتالخطو بعتا. USB ةجهزأ في يدهتملل القابلة الملفات عن بحثي

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.BIOS عدادا نامجبر للدخو شاشةلا على Dell شعار هرظي ندماع F2 على اضغط 2

.BIOS عدادا نامجبر هرظي

 USB→  )نظاملا ئةيته( System Configuration→  )عداداتالإ( Settings حدد سر،يالأ حاللو في 3
Configuration )ئةيته USB(.

.يمنالأ حاللو في USB ئةيته هرظت

.هاليطعتل )يدهتملا دعم ينكتم( Enable Boot Support يارتخالا خانة سحبم قم 4
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.وجبالخر وقم عداداتالإ احفظ 5

WiFi

The Inspiron 15-5578 is shipped with Wi-Fi 802.11 ac.

هاليغشت يقافا وأ Wi-Fi بكةش يلغشت

.تريوبكملا جهاز عداداتا خلال من ذلك يتم نأ يجب. هاليطعت وأ Wi-Fi بكةش ينكتمل مادي تاحفم جديو لإ: ملاحظة

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.هاليطعت وأ Wi-Fi بكةش يلغشتل Wi-Fi المس وأ على انقر 2

Wi-Fi يلغشت نامجبر يلنزت

.تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

.بكةشلا يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج Wi-Fi يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله Wi-Fi يلغشت نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو اًجدومز اًسلم هاسلما وأ يلغشتلا نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

Wi-Fi ئةيته

.Wi-Fi يلغشت يقافا وأ يلغشت انظر مات،المعلو من يدلمز. Wi-Fi يلغشت 1

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 2

.عداداتالإ لىا الذهاب المس وأ على انقر ثم ،Wi-Fi ارتمرسالا مع المس وأ يمنالأ سالماو ربز انقر 3

.تاحةلما بكاتشلبا لإئحة هرظت
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.يلصتو المس وأ على انقر ثم بك الخاصة بكةشلا حدد 4

.بذلك تكبلمطا تمت ما ذاا بكةشلا مانأ تاحفم تبكا: ملاحظة

Bluetooth

The Inspiron 15-5578 is shipped with Bluetooth 4.0.

يلهغشت يقافا وأ Bluetooth يلغشت

.تريوبكملا جهاز عداداتا خلال من ذلك يتم نأ يجب. يلهطعت وأ Bluetooth ينكتمل مادي تاحفم جديو لإ: ملاحظة

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.يلهغشت يقافا وأ Bluetooth يلغشتل Bluetooth المس وأ على انقر 2

بها Bluetooth ينكتم تم التي ةجهزالأ مع انقرالإ

.Bluetooth يلغشت يقافا/يلغشت انظر مات،المعلو من يدلمز. Bluetooth يلغشتب قم 1

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 2

.عداداتالإ لىا الذهاب المس وأ على انقر ثم ،Bluetooth ارتمرسالا مع المس وأ على يمنالأ سالماو ربز انقر 3

.انقرللا بالمطلو Bluetooth جهاز حدد 4
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.Bluetooth ةجهزبأ انقرللا انقرا المس وأ على انقر 5

.ينهازلجا كلا على ورالمر زمور يدكتأل نعم المس وأ على انقر 6

Bluetooth جهاز الةزا

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.عداداتالإ لىا الذهاب المس وأ على انقر ثم ،Bluetooth ارتمرسالا مع المس وأ على يمنالأ سالماو ربز انقر 2
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.هازلجا الةزا المس وأ على انقر ثم ته،لازا في غبتر الذي هازلجا المس وأ على انقر 3

Bluetooth تخدامسبا ةجهزالأ ينب الملفات نقل

.اءاتجرالإ كزمر لىا لصوللو هاملما يطشر على دةجوالموو هاسلما وأ اءاتجرالإ كزمر نةيقوأ على انقر وأ شاشة،لا من يمنىلا الحافة من سحبلبا قم 1

.عداداتالإ لىا الذهاب المس وأ على انقر ثم ،Bluetooth ارتمرسالا مع المس وأ على يمنالأ سالماو ربز انقر 2

.بك الخاص ثتوبلولا جهاز حدد 3

.Bluetooth برع ملفات تلقي وأ سالرا المس وأ على انقر 4

.نقله دتو الذي الملف حدد ثم منو, ملفات سالرا المس وأ على انقر ،Bluetooth ملف نقل نافذة في 5
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Hard Drive

The following table shows the hard-drive options available in Inspiron 
15-5578.

OptionsDimensions

HDD2.5-inch drive

SSD2.5-inch drive

Identifying the hard drive

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Disk drives.

BIOS عدادا نامجبر في تةبثالا اصقرالأ كمحر على فتعرلا

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.BIOS عدادا نامجبر للدخو شاشةلا على Dell شعار هرظي ندماع F2 على اضغط 2

.)عام( General عةمجمو في )نظاملا ماتمعلو( System Information تحت تةبثالا اصقرالأ كاتمحر من قائمة ضعر يتم

Media-card reader

Inspiron 15-5578 has one SD-card slot located on the right side of your 
computer.

سائطالو بطاقة ئلقار يلغشتلا نامجبر يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4

116

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support


.ائحشرلا عةمجمو يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج سائطالو بطاقة ئلقار يلغشتلا نامجبر يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله بطاقةلا ئقار يلغشت نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتاو اًجدومز اًسلم هاسلما وأ بطاقةلا ئقار يلغشت نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

سائطو بطاقة اضتعرسا

.سفللأ هةجتم يةنالمعد يلصتولا افطرأ تكون يثبح سائطالو بطاقة دخلأ 1

.شاشةلا على علاما ضعر يتمو تلقائي شكلب بطاقةلا تعملس

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا 2

Keyboard

Inspiron 15-5578 is shipped with a backlit keyboard or a standard keyboard.

يحتالمفا حةلو لغة يريغت

.ابدأ المس وأ على انقر 1

.عداداتالإ المس وأ على انقر 2

.اللغةو قليمالإ→  اللغةو قتالو المس وأ على انقر 3

.لغة ضافةا المس وأ على انقر 4

.اللغة هذهل بلد تحديدب وقم ضافتهاا دتو التي اللغة ترخا 5

.يةضاترفا لغة ينهايعت دتو التي اللغة المس وأ على انقر ،اللغات تحت 6

.يةضاترفا لغة ينيعت المس وأ على انقر 7

يحتالمفا حةلو اتتصارخا

صفالويحتالمفا

تالصو كتم

تالصو ىتوسم خفض

تالصو ىتوسم فعر

سابقلا الفصل/سارلما يلغشت

قتمؤ يقافا/يلغشت
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الوصفالمفاتيح

تاليلا الفصل/سارلما يلغشت

يةجالخار شاشةلا لىا بديلتلا

بحث

يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ بديلت

عسطولا ىتوسم خفض

عسطولا ىتوسم يادةز

اللاسلكي الإتصال يلغشت يقافا/يلغشت

فاصل/قتالمؤ قفتولا

سكونلا

يرتمرلا قفل بديلت

اصقرالأ كمحر شاطن ءضو/يةبطارلا حالة ءضوو الطاقة ءضو ينب بديلتلا  
تةبثالا

نظاملا طلب

يقبطتلا قائمة تحف

Fn تاحفم قفل بديلت

نهاءا

يةسيئالر

سفللأ صفحة

علىلأ صفحة
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Touch pad

The Inspiron 15-5578 is shipped with a Precision touch pad.

A precision touch pad is a new class of input device that provides high 
precision pointer input and gesture functionality. Precision touch pads 

interact with the operating system directly without a driver.

The operating system handles the overall functionality of the touch pad and 
there are no separate drivers available for download.

Identifying the touch pad

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Mice and other pointing devices.

اللمس حةلو يماءاتا

لىا ديتؤاءجرالإيماءةالإ

.نصرع يارتخا يتم.اللمس حةلو المسعلى انقر وأ المس

.سقاطهاو ما نصرع سحبو نص، يزيتمل.اللمس حةلو على احةزالإ مع المس اللمس،سحبلا وأ يزيتملل احةزالإ مع المس اللمس،

ساريلا لىا الصفحات يرتمر يتم نأ يمكن. الصفحة يرتمرل.احةزبالإ قم ثم اللمس، حةلو على ينعبصا ضعيرتمرلل احةزبالإ قم  
.اًمع كليهما وأ سفل،الأو علىالأ لىا وأ ين،يملاو

 في هماكيتحرب وقم اللمس حةلو على ينعبصا ضعيرغصتلل/يربكتلل دهاافر وأ صابعالأ اضغط
.بعضلا هماضعب عن اًيدعب وأ بعضلا هماضعب اتجاه

.اللمس حةلو على من يربكتلل وأ يرغصتلل

 خفاءلإ ىخرأ ةمر سحبلبا قم. اءاتجرالإ كزمر تحفي.يمنىلا الحافة من سحبلبا قماءاتجرالإ كزمر لىا للذهاب سحبلبا قم
.اءاتجرالإ كزمر

 سطح ضافةلإ جديد تبكم سطح المس وأ على انقر.ىسريلا الحافة من سحبلبا قمجديد تبكم سطح ضافةلإ سحبلبا قم
.جديد تبكم
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Power adapter

The Inspiron 15-5578 is shipped with a 45 W/65 W power adapter.

WARNING: When you disconnect the power adapter cable from the 
computer, pull on its connector, not the cable itself. When disconnecting 
cable, keep it evenly aligned to avoid bending any connector pins. When 

connecting the cable, ensure that the port and the connector are 
correctly oriented and aligned.

WARNING: The power adapter works with electrical outlets worldwide. 
However, power connectors and power strips vary among countries. 

Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the 
power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

NOTE: Depending on the region, two or three pin adapters are available. 
Please verify part numbers from SPMD before replacing the power adapter.

Battery

The Inspiron 15-5578 is shipped with a 3-cell 42 WHr smart lithium ion 
battery.

NOTE: Batteries are covered for a period of one year from the invoice date 
unless stated otherwise in the invoice.

Chipset

The chipset is virtually divided into two sections — Northbridge and 
Southbridge. All computer components communicate with the CPU through 

the chipset.

The Inspiron 15-5578 is shipped with the chipset that is integrated in the 
processor.

ائحشرلا عةمجمو يلغشت نامجبر يلنزت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.تقديم المس وأ على انقرو بك، الخاص تريوبكملا هازلج الخدمة مزر دخلأو ،تجنلما دعم المس وأ على انقر 3

.بك الخاص تريوبكملا جهاز ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر المس وأ على انقر 4
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.ائحشرلا عةمجمو يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 5

.بك الخاص تريوبكملا هازلج ائحشرلا عةمجمو يلغشت نامجبر يلنزتل يلنزت المس وأ على انقر 6

.بداخله ائحشرلا عةمجمو يلغشت نامجبر ملف حفظت الذي المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال بعد 7

.شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا باعتبا وقم اًجدومز اًسلم هاسلما وأ يلغشتلا عةمجمو يلغشت نامجبر ملف نةيقوأ على اًجدومز اًنقر انقر 8

Identifying the chipset

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand System devices.
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Memory

The Inspiron 15-5578 has two SODIMM (RAM) slots, which are accessible by 
removing the base cover. Your computer supports 4 GB, 8 GB, 12 GB, and 16 

GB dual-channel DDR4 memory of up to 2133 MHz.

Windows في نظاملا ةذاكر فحص

.ابدأ المس وأ على انقر 1

.عداداتالإ حدد 2

.لحو→  نظاملا المس وأ على انقر 3

BIOS عدادا نامجبر في نظاملا ةذاكر فحص

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.BIOS عدادا نامجبر للدخو Dell شعار هرظي ندماع F2 على اضغط 2

 ماتمعلو( System Information→  )عام(General→  )عداداتالإ(Settings ترخا سر،يالأ حاللو في 3
.)نظاملا

.يمنالأ حاللو في ةالذاكر ماتمعلو ضعر يتم

ePSA تخدامسبا ةالذاكر بارتخا

.يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم 1

.يدهتملا قائمة لىا لصوللو شاشةلا على Dell شعار رهوظ بعد F12 على اضغط 2

.Enter على اضغطو )يصاتخشتلا( Diagnostics قائمة يارخ يزيتمل همسالأ يحتمفا تخدامسبا قم 3

).يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا تقيمتلا( ePSA يةلمعل يدهتملا بلق نظاملا ييمقت يةلعم كماللإ شاشةلا على تعليماتلا بعتا 4

.ىخرأ ةمر المحاولة عدأو بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت يقافبا قم. تبكلما سطح ىتر حتى تظرنفا يل،غشتلا نظام شعار هرظ ذاا: ملاحظة

Processors

The Inspiron 15-5578 is shipped with the following processor options:

•7th generation Intel Core i3/i5/i7

•Intel Celeron Dual Core

•Intel Pentium Dual Core
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Identifying the processors in Windows

1 On the taskbar, click or tap the search box, and then type Device 
Manager.

2 Click or tap Device Manager.

The Device Manager window is displayed.

3 Expand Processors.

Checking the processor usage in the task manager

1 Right-click or touch and hold on the taskbar.

2 Click or tap Task Manager.

The Task Manager window is displayed.

3 Click or tap More details.
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4 Click or tap the Performance tab to display the processor usage details.

Operating System

The Inspiron 15-5578 is shipped with the Windows 10 factory installation.

الخدمة مزر قعمو

 بك الخاص تريوبكملا جهاز في المادية ناتالمكو على فتعرلا Dell لدى الخدمة لفنّيِ يحتي الذيو قامرأو وفحر من تكوني يدفر فمعر هي الخدمة علامة
.الضمان ماتمعلو لىا لصوالوو

هازلجا يلغشت امجبر

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

In the Device Manager, check if the Intel Dynamic Platform and Thermal 
Framework is installed. Install the driver updates from www.dell.com/support.

124

http://www.dell.com/support/


Intel Chipset Software Installation Utility

In the Device Manager, check if the chipset driver is installed. Install the Intel 
chipset updates from www.dell.com/support.

Intel Kabylake HD Graphics

In the Device Manager, check if the video driver is installed. Install the video 
driver update from www.dell.com/support.
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Intel Serial IO driver

In the Device Manager, check if the Intel Serial IO driver is installed. Install the 
driver updates from www.dell.com/support.
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Intel Trusted Execution Engine Interface

In the Device Manager, check if the Intel Trusted Execution Engine Interface 
driver is installed. Install the driver update from www.dell.com/support.
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Intel Virtual Button driver

In the Device Manager, check if the Intel Virtual Button driver is installed. 
Install the driver updates from www.dell.com/support.
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Intel Wireless 3165 Wi-Fi and Bluetooth drivers

In the Device Manager, check if the network card driver is installed. Install the 
driver updates from www.dell.com/support.

In the Device Manager, check if the Bluetooth driver is installed. Install the 
driver updates from www.dell.com/support.
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)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام على عامة ةنظر

.الطابعةو سالماوو يحتالمفا حةلوو يديوفلا مهايئو ثابتلا صالقر ثلم به تصلةلما ةجهزالأو تريوبكملا جهاز يلغشت نظام ينب ياناتبلا تدفق ةداربا BIOS ميقو

BIOS عدادا نامجبر لىا لالدخو

يلهغشت عادةا وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشتب قم1 .

على اضغط2  F2 شعار هرظي ندماع  Dell عدادا نامجبر للدخو شاشةلا على  BIOS.

.BIOS عدادا نامجبر في تخدمسلما اسطةبو ينيعتلل القابلة عداداتالإ يريغت نككيم

Boot menu

The Inspiron 15-5578 includes a one-time boot menu. By using this feature, 
you can change the sequence of devices that your computer attempts to 

boot from, for example, floppy, CD-ROM, or hard drive.

يدهتملا قائمة ناتيستح

:يلي كما هي يدهتملا قائمة ناتيستح

.يدهتملا تحديد قائمة لىا لصوللو F12 على اضغط—  هولةس ثركأ لصوو•

.BIOS شاشة على دةجوالمو يحتالمفا تخدامسبا تخدمسلما بةلمطا—  تخدمسلما بةلمطا•

).يدهتملا بلق لما سنلمحا نظاملا ييمقت( ePSA يةلمعل يصخشتلا اتيارخ تضمنت يدهتملا قائمة—  يصاتخشتلا اتيارخ•

يتقتولا تاحفم سللست

 الحالة، هذه في. يحتالمفا حةلو قفل يتم انه،ولأ سابق شكلب تاحفم على بالضغط قمت ذاا لذلك، جةيتنو. عدادالإ خلال يدههتم يتم جهاز لوأ ستيل يحتالمفا حةلو
.Ctrl+Alt+DEL يحتالمفا بةيكتر تخدامسبا بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت عادةا نككيم ولإ شاشة،لا على يحتالمفا حةلو خطأ سالةر ضعر يتم

:يلي مما يأ ثحدو حالة في ئةيمه يحتالمفا حةلو تكون. بالكامل يحتالمفا حةلو ئةيته حتى تظرنا القفل، من يحتالمفا حةلو نعلم

.يحتالمفا حةلو يحبمصا مضتو•

.يدهتملا ناءثأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو كنالر في F2=Setup يهبنتلا سالةر هرظت•
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يةصيخشتلا نظاملا اءضوأ
تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو/يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو

.تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن لىا وأ يةبطارلا شحن حالة لىا يرشي

.تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو ينبو يةبطارلا حالةو الطاقة حالة ءضو ينب ءالضو هذا بديلتل Fn+H على اضغط: ملاحظة

تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو

.تةبثالا اصقرالأ كمحر لىاو من تابتهاك وأ ياناتبلا اءةبقر تريوبكملا جهاز ميقو ندماع يضيء

يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو

.يةبطارلا شحن حالةو الطاقة لىا يرشي

.بالمائة 5 من ثركأ يةبطارلا شحنو تصلم يارتلا مهايئ—  ثابت يضبأ

.بالمائة 5 من قلأ يةبطارلا شحنو يةبطارلا على يعمل تريوبكملا جهاز—  مانيهرك

مطفأ

.بالكامل نةشحوم يةبطارلاو تصلم يارتلا مهايئ•

.بالمائة 5 من ثركبأ نةشحوم يةبطارلاو يةبطارلا على تريوبكملا جهاز يعمل•

.يلغشتلا يقافا يدق وأ باتسالإ وأ سكونلا حالة في تريوبكملا جهاز•

.شلفلا حالإت لىا يرشت يةتصو زمور مع مانيهركلا باللون مضيو يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو

 2,3 نمط تمرسي. قفتوي ثم اتمر ثلاث يضبالأ باللون مضيو ثم قف،توي ثم ينتمر مانيهركلا باللون مضيو يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو نفا ثال،لما يلبس على
).RAM (ائيشوع لصوو ةذاكر وأ ةذاكر شافتكا عدم لىا يرشي بما تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا يتم حتى هذا

.حةترقلما لالحلوو ير،شت ماذا لىاو تلفة،لمخا ءالضو نماطأ تاليلا لالجدو هرظي

حترقلما الحلشكلةلما صفوءالضو نمط

.نظاملا حةلو ضعو عدأCPU في عطل2,1

لصوالو ةذاكرو BIOS في عطل: نظاملا حةلو2,2  
)RAM (ائيشوعلا

شكلة،لما تتمرسا ذاا. BIOS من صدارا حدثأ يتبثتب قم  
.نظاملا حةلو بدلتسفا

ائيشوعلا لصوالو ةذاكر وأ ةذاكر شافتكا يتم لم2,3  
)RAM(

تتمرسا ذاا. يحصح شكلب بةكمر ةالذاكر حدةو نأ من كدتأ  
.ةالذاكر حدةو ضعو عدفأ شكلة،لما

ائيشوعلا لصوالو ةذاكر وأ ةالذاكر في عطل2,4  
)RAM(

.ةالذاكر حدةو ضعو عدأ

.ةالذاكر حدةو ضعو عدأصالحة يرغ ةذاكر يتبثت تم2,5

.نظاملا حةلو ضعو عدأائحشرلا عةمجمو وأ نظاملا حةلو في خطأ2,6

.LCD ضعو عدأLCD في عطل2,7

.CMOS يةبطار ضعو عدأCMOS يةبطار في عطل3,1
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المقترح الحلالمشكلة وصفالضوء نمط

.CMOS يةبطار ضعو عدأيديوفلا وأ PCI يحةشر وأ بطاقة في عطل3,2

.يةلصالأ نظاملا سخن جاعترسبا قميةلصالأ جاعترسالا سخن على رثوعلا يتم لم3,3

يرغ لكنهاو يةلصالأ جاعترسالا سخن على رثوعلا تم3,4  
يحةصح

.يةلصالأ نظاملا سخن جاعترسبا قم

.لإ مأ تخدامسالا يدق ايرمالكا كانت ذاا ما لىا يرشي :ايرمالكا حالة ءضو

.تخدامسالا يدق ايرمالكا — ثابت يضبأ•

.تخدمةسم يرغ ايرمالكا — مطفأ•

.Caps Lock يلطعت وأ ينكتم تم قد كان ذاا ما لىا يرشي :Caps Lock حالة ءضو

.Caps Lock ينكتم تم — ثابت يضبأ•

.Caps Lock يلطعت تم — مطفأ•
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Dell كةشرب الإتصالو ساعدةلما على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

:هذه يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشأب ساعدةلماو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Dellwww.dell.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Windows 8.1 وWindows 10يقبطت Dell Help & Support

Windows 10بدءلا يقبطت

Windows 8.1:يقبطتلا ساعدةمو تعليمات

 Windows، و Windows 8 في تعليمات لىا لصوالو
Windows 10 و 8.1

 Help and تبكا ،Windows بحث في
Support، دخالا على اضغطو.

.الدعمو ساعدةلما→  ابدأ قفو انقرWindows 7 في ساعدةلما لىا لصوالو

 www.dell.com/support/windowsيلغشتلا نظامل نتترنالإ برع ساعدةلما

www.dell.com/support/linux

 عداد،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا ساعدةلما ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
.ذلك لىا ماو امج،برلا

www.dell.com/support

 بك الخاص تريوبكملا جهاز عداداو لديك، يلغشتلا نظام على فتعر
.ذلك لىا ماو يصات،خشتلاو يانات،بلل ياطيتحالا سخنلاو تخدامه،ساو

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

Dell كةشرب الإتصال

 .www.dell.com/contactdell لىا جعار العملاء، خدمة شكلاتم وأ الفني، الدعم وأ ،Dell كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة
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 وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيم نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك
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