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1
بك الخاص تريوبكملا على العمل

سلامةلا تعليمات
 الإجراءات من إجراء كل يفترض ذلك، غير توضيح يتم لم وما. الشخصية سلامتك وضمان محتمل تلف أي من بك الخاص الكمبيوتر جهاز لحماية التالية السلامة بتوجيهات استعن

:التالية الشروط توفر المستند هذا في المضمنة

.الكمبيوتر مع الواردة الأمان معلومات بقراءة قيامك•

.العكسي بالترتيب الإزالة إجراءات تنفيذ طريق عن تركيبه — منفصلة بصورة شرائه حالة في — أو المكونات أحد استبدال إمكانية توفر•

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

 على" يةيمظنتلا اتشعارالإ مع افقتولل يةسيئالر الصفحة "اجعر مان،الأ ساتممار فضلأ لحو ماتالمعلو من ٍيدلمز. تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى تر،يوبكملا بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 عبر الخدمة جيهاتتو سبح وأ بك، الخاص تجنلما وثائق في به حمصر هو كما فقط يطةسب صلاحا ياتلعم اءجراو صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا يكلع يجب. تمدعم خدمة فني اسطةبو لإا بها يامقلا يمكن لإ صلاحاتالإ من العديد: يهبنت
.هاعباتاو تجنلما مع فقةالمر سلامةلا شاداترا اءةقر يرجى. الضمان يهطغي لإ Dell كةشر من له حمصر غير شخص فةبمعر يانةصلا اءجرا عن ناتجلا تلفلفا. الدعم يقفرو هاتفلا وأ نتنترالإ

 خاصة مهام ىأ يذفنتل تريوبكملا لمس بلق تكيلحما ريدو شكلب اًرضمؤ مطلي غير اًينمعد اًسطح المس وأ يةكيتتاسالإ هرباءكلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتتاسولكترالإ ناتحشلا يغتفر نبجتل: يهبنت
.يكهكفتب

نونسلا من يسلو اف،الحو من المعالج ثلم المكونات سكما. بها الخاصة يةنالمعد يبكالتر دعامة من وأ هافاحو من بطاقةلا سكما. بطاقةلا على دةجوالمو يلصتولا ناطقم وأ المكونات تلمس لإ. بحذر بطاقاتلاو المكونات مع تعامل: يهبنت  
.به دةجوالمو

يتبثتلا نةسلأ اضغط الكابلات، من عنولا هذا فصل ندعف يت،بثت نةسلبأ ودةمز صلاتمو هال الكابلات بعض. سهفن الكابل من يسلو به، الخاص سحبلا سانل من وأ الكابل صلمو من بهسحا الكابلات، حدأ بفصل متقو ندماع: يهبنت  
.الكابل يلصتوب متقو نأ بلق صلينالمو كلا محاذاةو اتجاه صحة من ًيضاأ كدتأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتل اءتوسبا محاذاتها على حافظ صلات،المو بفصل يامكق ناءثأ. الكابل فصل بلق للداخل

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

تريوبكملا داخل العمل بلق
.الكمبيوتر لجهاز الداخلية الأجزاء مع التعامل قبل التالية الخطوات بإجراء قم بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إتلاف لتجنب

.السلامة تعليمات اتباعك من تأكد.1

.للخدوش التعرض من الكمبيوتر جهاز غطاء لوقاية ونظيف مسطح العمل سطح أن تأكد.2

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم.3

.الكمبيوتر عن الشبكة كابلات كل افصل.4

.بكةشلبا تصللما هازلجا عن افصله ثم تر،يوبكملا جهاز عن الكابل بفصل ًولإأ قم بكة،شلا كابل لفصل: يهبنت

.الكهربي التيار مآخذ من به المتصلة الأجهزة وجميع الكمبيوتر بفصل قم.5

.ًاأرضي النظام لوحة لعزل الكمبيوتر فصل أثناء التشغيل زر على الاستمرار مع اضغط.6

 قتالو في تريوبكملا هازلج الخلفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم مطلي غير معدني سطح لمس وأ يةكيتتاسالإ هرباءكلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتتاسالإ هرباءكلا نةشح يغتفر نبجتل: ملاحظة
.سهفن
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بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا
.بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا بلق حةتوفالم امجالبر يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفالم الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي: يهبنت

:الكمبيوتر تشغيل إيقاف.1

):ماوس أو لمسي جهاز باستخدام( Windows 10 في•

. على اضغط أو انقر.1

.)يلغشتلا يقافا( Shut down على اضغط أو انقر ثم  على اضغط أو انقر.2

.نظاملا يلغشت يقافا ضلفر ٍانثو خمس لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط: ملاحظة

.ياناتبلا فقدان لىا دىيؤ وأ Windows يلغشتلا نظام تدمير لىا يلغشتلا يقافا ضفر دييؤ قد: يهبنت

 اضغط التشغيل، نظام تشغيل إيقاف عند ًاتلقائي به المتصلة والأجهزة الكمبيوتر تشغيل إيقاف عدم حالة في. به المتصلة الأجهزة وجميع الكمبيوتر جهاز تشغيل إيقاف من تأكد.2
.تشغيلها لإيقاف ًاتقريب ٍثوان 6 لمدة الطاقة زر على الاستمرار مع

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

.Dell 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 وضع وأعد وسائط، قاعدة أو المنافذ، لأحد تكرار جهاز مثل خارجية، أجهزة أي بتوصيل قم.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

.بها الخاصة الكهربية بالمنافذ المتصلة الأجهزة وجميع بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.4
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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

مسطح بسن صغير مفك•
1 رقم Phillips مفك•

صغير بلاستيكي مخطاط•
سداسي مفك•

)SIM( كشترلما يةهو حدةو بطاقة

)SIM( كشترلما يةهو حدةو بطاقة يبكتر

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.1

].1 [الثقب في SIM بطاقة إزالة أداة أو ورق مشبك أدخل.2

 ].2 [لإزالته SIM بطاقة درج اسحب.3

.SIM بطاقة درج على SIM بطاقة ضع.4

 .طقطقة صوت ًامحدث مكانه في يستقر حتى به الخاصة الفتحة إلى SIM بطاقة درج ادفع.5

)SIM( كشترلما يةهو حدةو بطاقة الةزا

.بكةشلا اتصالإت يلطعت وأ ، تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا من كدتأ. بطاقةلا تلف وأ ياناتبلا فقدان ببسي قد تريوبكملا جهاز يلغشت ناءثأ SIM بطاقة الةزا: يهبنت
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.SIM بطاقة درج في الموجود الثقب في SIM بطاقة إزالة أداة أو ورق مشبك أدخل.1

.لإزالته SIM بطاقة درج اسحب.2

.SIM بطاقة حامل من SIM بطاقة بإزالة قم.3

.طقطقة صوت ًامحدث مكانه في يستقر حتى به الخاصة الفتحة إلى SIM بطاقة درج ادفع.4

SD بطاقة

)Secure Digital (SD بطاقة الةزا

بك الخاص الكمبيوتر جهاز 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( نةمالمؤ يةقمالر بطاقةلا يبكتر

.مكانها في تستقر حتى الفتحة في SD بطاقة بإزاحة قم.1

بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.2

القاعدة غطاء

القاعدة غطاء الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:القاعدة غطاء لإزالة.2

a.1 [الكمبيوتر في القاعدة غطاء تثبت التي المسامير بإزالة قم.[
b.3 ،2 [الكمبيوتر جهاز من بإزالته وقم الحواف من القاعدة غطاء برفع قم.[

.افالحو من القاعدة غطاء يرتحرل ًايكيتسبلا اًمخطاط تاجتح قد: ملاحظة
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القاعدة غطاء يبكتر

.بالكمبيوتر الموجودة الفتحات مع القاعدة بغطاء الموجودة الألسنة بمحاذاة قم.1

.مكانه في يستقر حتى الغطاء حواف على بالضغط قم.2

.الكمبيوتر في القاعدة غطاء لتثبيت اللولبية المسامير ربط أحكم.3

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الموجودة الإجراءات اتبع.4

يةبطارلا

يونأ ميوثيل يةبطارل يةئقاالو تدابيرلا

 :يهبنت

.أيون.الليثيوم بطاريات مع التعامل عند الحذرِ توخ•

 بتصريف بخروج للسماح النظام عن المتردد التيار مهايئ فصل طريق عن ذلك إجراء يمكن. النظام من إزالتها قبل الإمكان قدر البطارية شحنة تفريغ على احرص•
.البطارية شحنة

.خارجية أشياء باستخدام خرقها أو أوتشويهها إسقاطها أو البطارية سحق إلى تعمد لا•

.وخلاياها البطارية علب تفكيك أو مرتفعة لحرارة البطارية تعريض عدم على احرص•

.البطارية سطح على تضغط لا•

.البطارية ثني إلى تعمد لا•

.تركيبها أو البطارية لخلع نوع أى من أدوات تستخدم لا•

 هذه مثل في. خطورة يمثل قد سحقها أو ثنيها أو أيون الليثيوم بطارية تثقيب لأن وذلك تحريرها، تحاول فلا حجمها، كبر نتيجة الجهاز داخل البطارية انحشرت إذا•
.الإرشادات من والمزيد المساعدة على للحصول https://www.dell.com/support اتصل. بالكامل النظام استبدال يجب الحالة،

.Dell لدى المعتمدين والموزعين الشركاء من أو https://www.dell.com من الأصلية البطاريات اًدائم ِاشتر•

يةبطارلا اجخرا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.القاعدة غطاء بإزالة قم.2

:البطارية لإزالة.3

a.1 [النظام لوحة في الموجود الموصل من البطارية كابل افصل.[
b.2 [الكمبيوتر في للبطارية اللولبية المسامير بفك قم.[
c.3 [الكمبيوتر جهاز عن ًابعيد البطارية برفع قم.[
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يةبطارلا يبكتر

.اليد راحة مسند في الموجودة الفتحات مع البطارية على الموجودة الألسنة بمحاذاة قم.1

.يةبطارلا على دةجوالمو يهجتولا شابكم خلال من جهمو يةبطارلا كابل نأ من كدتألبا قم: ملاحظة

.بإحكام الكمبيوتر جهاز في البطارية لتثبيت اللولبية المسامير بربط قم.2

.يةبطارلا عنو سبح ساميرلما عدد تلفيخ: ملاحظة

.النظام لوحة في الموجود بالموصل البطارية كابل بتوصيل قم.3

.القاعدة غطاء بتركيب قم.4

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

)SSD( بةلصلا الحالة اصقرأ كمحر

)SSD( تةبثالا الحالة اصقرأ كمحر الةزا

.اًمع كلاهما يسل و PCIe SSD وأ SSD يعابتسا لديك نظاملل يمكن: ملاحظة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

):SSD (صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزود الأقراص محرك لإزالة.3

a.1 [الكمبيوتر جهاز في الثابتة الحالة أقراص محرك يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم.[
b.بإزالة قم SSD 2 [الكمبيوتر من.[
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)SSD( تةبثالا الحالة في اصقرالأ كمحر يبكتر

.النظام لوحة في الموجود الموصل في) SSD (الثابتة الحالة أقراص محرك أدخل.1

.الكمبيوتر جهاز في) SSD (الثابتة الحالة أقراص محرك لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

SSD (PCIe( تةبثالا الحالة اصقرأ كمحر

يةيارتخالا PCIe SSD بطاقة الةزا

.اًمع كلاهما يسل و PCIe SSD وأ SSD يعابتسا لديك نظاملل يمكن: ملاحظة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:PCIe SSD بطاقة لإزالة.3

a.لحامل المثبتة المسامير بإزالة قم SSD 1 [الكمبيوتر في.[
b.الثابتة الحالة أقراص محرك حامل بإزالة قم) SSD) [2.[
c.الثابتة الحالة أقراص محرك بإزالة قم) SSD (3 [الكمبيوتر جهاز من.[
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يةيارتخالا PCIe SSD بطاقة يبكتر

.النظام لوحة في الموجود الموصل في) SSD (الثابتة الحالة أقراص محرك بإدخال قم.1

.بالكمبيوتر لتثبيتها اللولبية المسامير ربط وأحكم SSD على SSD دعامة بوضع قم.2

:بتركيب قم.3

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

يةكالذ بطاقةلا حدةو

يةكالذ بطاقةلا بةلع الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(

:الذكية البطاقة علبة لإزالة.3

a.2 ،1 [الذكية البطاقة كابل بفصل قم.[
b.3 [الكمبيوتر جهاز في الذكية البطاقة لعلبة المثبتة اللولبية المسامير بإزالة قم.[
c.4 [الكمبيوتر جهاز من ورفعها الذكية البطاقة علبة بإزاحة قم.[
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يةكالذ بطاقةلا بةلع يبكتر

.الكمبيوتر جهاز في الموجودة الألسنة أسفل الذكية البطاقة علبة في الموجودة الألسنة بإزاحة قم.1

.بإحكام الكمبيوتر جهاز في الذكية البطاقة علبة لتثبيت اللولبية المسامير بربط قم.2

.USH لوحة في الذكية البطاقة كابل بتوصيل قم.3

:بتركيب قم.4

a.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
b.البطارية
c.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

تالصو مكبر

تالصو اتمكبر الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:الصوت مكبر لإزالة.3

a.1 [النظام لوحة على الموجود الموصل عن الصوت مكبر كبل افصل.[
b.2 [الكمبيوتر وجهاز اللمس لوحة على الموجودة التوجيه مشابك من الصوت مكبر كابل توجيه بإلغاء قم.[
c.3 [الكمبيوتر في الصوت مكبر توصل التي اللولبية المسامير بإزالة قم.[
d.4[  الكمبيوتر من الصوت مكبر بإزالة قم[.
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تالصو اتمكبر يبكتر

.الكمبيوتر على الموجودة بالفتحات الصوت مكبرات بمحاذاة قم.1

.بإحكام بالكمبيوتر الصوت مكبر لتثبيت المسامير بربط قم.2

.الكمبيوتر وجهاز اللمس لوحة أزرار على الموجودة الاحتجاز مشابك خلال الصوت مكبر كابل بتوجيه قم.3

.النظام لوحة في الموجود بالموصل الصوت مكبر كابل بتوصيل قم.4

:بتركيب قم.5

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.6

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:المصغرة الخلوية البطارية لإزالة.3

a.1 [النظام لوحة في الموجود الموصل من المصغرة الخلوية البطارية كابل افصل.[
b.2 [النظام لوحة من بإزالتها وقم اللاصق من لتحريرها المصغرة الخلوية البطارية ارفع.[

15



ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر

.النظام لوحة في المصغرة الخلوية البطارية ثبت.1

.النظام لوحة في الموجود بالموصل الصغيرة الخلوية البطارية كابل بتوصيل قم.2

:بتركيب قم.3

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

)WLAN( يةكلساللا يةلالمح بكةشلا بطاقة

WLAN بطاقة الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:WLAN بطاقة لإزالة.3

a.بطاقة في المعدني الحامل يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم WLAN [1.[
b.2 [المعدني الحامل بإزالة قم.[
c.كابلات افصل WLAN بطاقة في الموجودة الموصلات من WLAN [3.[
d.بطاقة بإزالة قم WLAN 4 [الكمبيوتر جهاز من.[
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)WLAN( نطاقلا يةلمح يةكلساللا بكةشلا بطاقة يبكتر

.النظام لوحة في الموجود الموصل في WLAN بطاقة بإدخال قم.1

.WLAN بطاقة في الموجودة بالموصلات WLAN كابلات بتوصيل قم.2

.الكمبيوتر جهاز في لتثبيتها اللولبي المسمار ربط وأحكم المعدنية الدعامة بوضع قم.3

:بتركيب قم.4

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

WWAN بطاقة

)WWAN( نطاقلا اسعةو يةكلساللا بكةشلا بطاقة الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:WWAN بطاقة لإزالة.3

a.لبطاقة المثبت المسمار بإزالة قم WWAN [1.[
b.2 [المعدني الحامل بإزالة قم.[
c.كابلات افصل WWAN بطاقة في الموجودة الموصلات من WWAN [3.[
d.بطاقة بإزالة قم WWAN 4 [الكمبيوتر جهاز من.[
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WWAN بطاقة يتبثت

.الكمبيوتر في الموجود الموصل في WWAN بطاقة أدخل.1

.WWAN بطاقة في الموجودة بالموصلات WWAN كابلات بتوصيل قم.2

.الكمبيوتر جهاز في لتثبيتها اللولبي المسمار ربط وأحكم المعدنية الدعامة بوضع قم.3

:بتركيب قم.4

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

ةالذاكر حدةو

ةالذاكر حدةو الةزا

.الكمبيوتر داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

].1 [الذاكرة وحدة تبرز حتى الذاكرة لوحدة المثبتة المشابك بسحب قم.3

].2 [النظام لوحة من الذاكرة وحدة بإزالة قم.4
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ةالذاكر حدةو يبكتر

.الذاكرة وحدة المشابك تثبت حتى الذاكرة وحدة مقبس داخل الذاكرة وحدة بإدخال قم.1

:بتركيب قم.2

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.الكمبيوتر داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.3

يارالحر تتشلما

يارالحر تتشلما عةمجمو الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

.المروحة كابل بفصل قم.3

].2 ،1 [النظام ولوحة الكمبيوتر جهاز في الحراري المشتت مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.4

19



:الحراري المشتت بإزالة قم.5

a.4, 3, 2, 1 [النظام لوحة في الحراري المشتت مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.[

].4 ،3 ،2 ،1 [رةالصو على ةالظاهر قامرالأ يبتبتر نظاملا حةلو في يارالحر تتشلما بتثت التى يةبلاللو ساميرلما الةزبا قم: ملاحظة

b.5 [النظام لوحة من الحراري المشتت مجموعة برفع قم.[

يارالحر تتشلما عةمجمو يبكتر

.النظام لوحة في الموجودة اللولبية المسامير حوامل مع الحراري المشتت مجموعة بمحاذاة قم.1

.باحكام النظام ولوحة الكمبيوتر جهاز في الحراري المشتت مجموعة لتثبيت اللولبية المسامير بربط قم.2
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].4 ،3 ،2 ،1 [رةالصو على سجلةلما قامرالأ يبتبتر حكامبا نظاملا حةلو على يةبلاللو ساميرلما بطبر قم: ملاحظة

.النظام لوحة في الموجود بالموصل المروحة كابل بتوصيل قم.3

:بتركيب قم.4

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

يارتلا صلمو نفذم

يارتلا صلمو نفذم الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

:التيار موصل منفذ لإزالة.3

a.الشاشة مجموعة كابل توجيه بإلغاء قم.
b.2[ النظام لوحة من التيار موصل منفذ كابل بفصل قم[.
c.الحراري المشتت على الموجود المشبك من التيار موصل منفذ كابل توجيه بإلغاء قم.
d.3[ التيار موصل منفذ في الموجود المعدني الحامل لتحرير اللولبي المسمار بإزالة قم[ .
e.4[ الكمبيوتر عن ًابعيد المعدنية الدعامة برفع قم[ .
f.5[ الكمبيوتر من التيار موصل منفذ بإزالة قم[.

يارتلا صلمو نفذم يبكتر

.الكمبيوتر جهاز في الموجودة الفتحة في التيار موصل منفذ بإدخال قم.1

.بالكمبيوتر التيار موصل منفذ لتثبيت اللولبي المسمار ربط وأحكم التيار موصل منفذ على المعدنية الدعامة بوضع قم.2

.الحراري المشتت على الموجود التوجيه مشبك خلال التيار موصل منفذ كابل بتوجيه قم.3

.النظام لوحة على الموجود بالموصل التيار موصل منفذ كابل بتوصيل قم.4

.الكمبيوتر بجهاز الشاشة مجموعة كابل بتوجيه قم.5

:بتركيب قم.6

a.البطارية
b.القاعدة غطاء
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.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.7

ساءرالإ طارا

ساءرالإ طارا الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية

].1 [الكمبيوتر بجهاز الإرساء لإطار المثبتة اللولبية المسامير بإزالة قم.3

].2 [الكمبيوتر جهاز من الإرساء إطار برفع قم.4

ساءرالإ طارا يبكتر

.الكمبيوتر على الإرساء إطار بوضع قم.1

.بالكمبيوتر الإرساء إطار لتثبيت اللولبية المسامير بربط قم.2

:بتركيب قم.3

a.البطارية
b.القاعدة غطاء

.نظامك داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

نظاملا حةلو

نظاملا حةلو الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الذاكرة وحدة
d.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
e.الإرساء إطار
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f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.بطاقة WWAN
h.الحراري المشتت وحدة
i.المصغرة الخلوية البطارية

:الشاشة مجموعة كابل لإزالة.3

a.كابلي توجيه بإلغاء قم WWAN وWLAN [1.[
b.2 [النظام لوحة في الشاشة مجموعة كابل حامل يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم.[
c.3 [الكمبيوتر قاعدة خارج الشاشة مجموعة كابل دعامة برفع قم.[
d.4 [الكمبيوتر من الشاشة مجموعة كابل بفصل قم.[

].5 [التيار موصل منفذ وكابل] 4 ،3 [اللمس لوحة وكابلات USH لوحة وكابل] LED [2 لوحة وكابل] 1 [الصوت مكبر كابل بفصل قم.4

:النظام لوحة لإزالة.5

a.1 [النظام لوحة في المعدنية للدعامة المثبتة المسامير بإزالة قم[
b.2 [المعدنية الدعامة برفع قم.[
c.3 [بالكمبيوتر النظام لوحة تثبت التي المسامير بإزالة قم.[
d.4 [الكمبيوتر جهاز من النظام لوحة برفع قم.[
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نظاملا حةلو يبكتر

.الكمبيوتر في الموجودة اللولبية المسامير حوامل مع النظام لوحة بمحاذاة قم.1

.الكمبيوتر جهاز في لتثبيتها بإحكام اللولبية المسامير واربط الذاكرة وحدة موصلات على المعدني الحامل بوضع قم.2

.الكمبيوتر جهاز في النظام لوحة لتثبيت اللولبية المسامير ربط أحكم.3

:النظام لوحة في الموجودة بالموصلات النظام ولوحة اللمس ولوحة LEDو التيار وموصل الصوت مكبر كابلات بتوصيل قم.4

.النظام لوحة في الموجود بالموصل الشاشة مجموعة كابل بتوصيل قم.5

.لتثبيته بإحكام اللولبي المسمار واربط الشاشة مجموعة كابل على المعدني الحامل بوضع قم.6

:بتركيب قم.7

a.المصغرة الخلوية البطارية
b.الحراري المشتت وحدة
c.بطاقة WWAN
d.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
e.الإرساء إطار
f.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
g.الذاكرة وحدة
h.البطارية
i.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.8

يحتالمفا حةلوو يحتالمفا حةلو يةلح

يحتالمفا حةلو عةمجمو الةزا

.يحتالمفا حةلو عةجموبم اًمع يحتالمفا حةلو جدرو يحتالمفا حةلو سمىت: ملاحظة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
d.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
e.بطاقة WWAN
f.الذاكرة وحدة
g.الحراري المشتت وحدة
h.المصغرة الخلوية البطارية
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i.الإرساء إطار
j.التيار موصل منفذ

k.النظام لوحة
].1 [المفاتيح لوحة مجموعة من اللمس لوحة كابل بإزالة قم.3

].3 ،2 [اللمس لوحة على الموجودة الموصلات من المفاتيح لوحة كابلات بفصل قم.4

].1 [الكمبيوتر جهاز في المفاتيح لوحة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.5

].2 [الكمبيوتر جهاز من المفاتيح لوحة مجموعة برفع قم.6

يحتالمفا حةلو جدر من يحتالمفا حةلو الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

.المفاتيح لوحة مجموعة بإزالة قم.2

.يةفلالخ ضاءةالإ يقافا / يلغشت بين بديلتلل Fn + F10 على اضغط: ملاحظة

].1 [المفاتيح لوحة مجموعة في المفاتيح للوحة المثبتة اللولبية المسامير بإزالة قم.3

].2 [المفاتيح لوحة درج عن ًابعيد المفاتيح لوحة برفع قم.4
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يحتالمفا حةلو جدر فى يحتالمفا حةلو يبكتر

.المفاتيح لوحة درج فى الموجودة الفتحة خلال من المفاتيح لوحة كابلات بتوجيه قم.1

.المفاتيح لوحة درج في الموجودة اللولبية المسامير حوامل مع المفاتيح لوحة بمحاذاة قم.2

.بإحكام المفاتيح لوحة درج في المفاتيح للوحة المثبتة اللولبية المسامير بربط قم.3

.المفاتيح لوحة مجموعة بتركيب قم.4

يحتالمفا حةلو عةمجمو يبكتر

.يحتالمفا حةلو عةجموبم اًمع يحتالمفا حةلو جدرو يحتالمفا حةلو سمىت: ملاحظة

.الكمبيوتر جهاز في الموجودة اللولبية المسامير حوامل مع المفاتيح لوحة مجموعة بمحاذاة قم.1

.الكمبيوتر جهاز في المفاتيح للوحة المثبتة اللولبية المسامير ربط أحكم.2

.اللمس لوحة في الموجودة بالموصلات المفاتيح لوحة كابلات بتوصيل قم.3

:بتركيب قم.4

a.النظام لوحة
b.الإرساء إطار
c.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
d.بطاقة WWAN
e.الذاكرة وحدة
f.الحراري المشتت وحدة
g.التيار موصل منفذ
h.المصغرة الخلوية البطارية
i.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
j.البطارية

k.القاعدة غطاء
.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

شاشةلا عةمجمو

شاشةلا عةمجمو الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
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d.بطاقة WWAN

:الشاشة مفصلة دعامات لإزالة.3

a.1 [بالكمبيوتر الشاشة مفصلة لدعامة المثبت اللولبي المسمار بإزالة قم.[
b.2 [الكمبيوتر عن ًابعيد الشاشة مفصلة دعامة بإزالة قم.[

:الشاشة مجموعة كابل لفصل.4

a.كابلي توجيه بإلغاء قم WLAN وWWAN 1 [النظام لوحة في الموجودة التوجيه قناة من.[
b.2 [الكمبيوتر جهاز في الشاشة مجموعة كابل حامل يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم.[
c.3 [الشاشة مجموعة كابل إلى للوصول الشاشة مجموعة كابل حامل بإزالة قم.[
d.4 [النظام لوحة من الشاشة مجموعة كابل بفصل قم.[

:الشاشة مجموعة لفصل.5

a.1 [الشاشة مجموعة تثبت التي المسامير بإزالة قم.[
b.كابلي بتحرير قم WWAN وWLAN 2 [الكمبيوتر جهاز في الموجودة الفتحة من الشاشة مجموعة وكابل.[
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:الشاشة مجموعة لإزالة.6

a.1 [الكمبيوتر جهاز في الشاشة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.[
b.3 [الكمبيوتر جهاز من لإزالتها الشاشة مجموعة وارفع] 2 [الشاشة مجموعة بفتح قم.[

شاشةلا عةمجمو يبكتر

.الكمبيوتر جهاز في الموجودة الفتحات في الشاشة مفصلات بإدخال قم.1

.تريوبكملا جهازو المفصلة تحاتف من ةحر الكابلات نأ من كدتأ. حتوفالم ضعالو في شاشةلا عةمجمو تكون ينماب ذلك يتم نأ بغيني: ملاحظة

.الشاشة مجموعة بإغلاق قم.2

الكمبيوتر جهاز في الموجودة الفتحة خلال من WWANو WLAN كابلي بإدخال قم.3
.الكمبيوتر جهاز في الموجودة التوجيه ومشابك الفتحة خلال من الشاشة مجموعة كابل بتوجيه قم.4

.الكمبيوتر في الشاشة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير ربط أحكم.5

.النظام لوحة في الموجودة التوجيه قناة خلال من WWANو WLAN كابلي بتوجيه قم.6

.WWANو WLAN بطاقتي على الموجودة بالموصلات WWANو WLAN كابلي بتوصيل قم.7

.النظام لوحة في الموجود الموصل في الشاشة كبل صل.8

.النظام لوحة في الشاشة كابل لتثبيت بإحكام اللولبي المسمار واربط الموصل على الشاشة كابل حامل بوضع قم.9

.الكمبيوتر في الشاشة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير ربط أحكم.10

.الكمبيوتر جهاز في لتثبيتها بإحكام اللولبية المسامير واربط الشاشة مفصلات حوامل بتركيب قم.11

:بتركيب قم.12

a.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
b.بطاقة WWAN
c.البطارية
d.القاعدة غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.13
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شاشةلا طارا

شاشةلا طارا الةزا

.باللمس تعمل لإ التي نظمةللأ فقط تاحم شاشةلا طارا: ملاحظة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الشاشة مجموعة

].2 ،1 [الشاشة مجموعة من الشاشة إطار لتحرير الحواف على الموجودة الألسنة حرر بلاستيكي، مخطاط باستخدام.3

.الشاشة مجموعة من الشاشة إطار بإزالة قم.4

شاشةلا طارا يبكتر

.الشاشة مجموعة على الشاشة إطار ضع.1

.الشاشة مجموعة داخل تستقر حتى الشاشة إطار حواف على اضغط.2

:بتركيب قم.3

a.الشاشة مجموعة
b.البطارية
c.القاعدة غطاء

.نظامك داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

شاشةلا حةلو

شاشةلا حةلو الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الشاشة مجموعة
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d.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

:باللمس تعمل لا التي للأنظمة بالنسبة الشاشة لوحة لإزالة.3

a.1 [الشاشة مجموعة في الشاشة لوحة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.[
b.كابل إلى للوصول عقب على اًرأس الشاشة لوحة واقلب الشاشة لوحة برفع قم eDP [2.[
c.كابل إلى للوصول] 3 [اللاصق الشريط بنزع قم eDP.
d.كابل بفصل قم eDP 6 ،5 ،4 [ الموصل عن.[
e.الشاشة لوحة برفع قم.

:باللمس تعمل التي للأنظمة بالنسبة الشاشة لوحة لإزالة.4

a.الشاشة مجموعة عن لفصلها الشاشة لوحة حواف ارفع بلاستيكي مخطاط باستخدام.

b.لأسفل مواجهة الشاشة لوحة بوضع قم.
c.كابل إلى للوصول الشاشة مجموعة بإزاحة قم eDP.
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d.كابل إلى للوصول اللاصق الشريط بنزع قم eDP [1.[
e.كابل بفصل قم eDP 3 ،2 [الشاشة لوحة من الخلفي الجزء في الموجود الموصل عن.[
f.4 [الشاشة لوحة من الشاشة مجموعة برفع قم.[
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شاشةلا حةلو يبكتر

:باللمس تعمل لا التي للأنظمة بالنسبة الشاشة لوحة لتركيب.1

a.كابل بتوصيل قم eDP اللاصق الشريط وثبت الشاشة لوحة من الخلفي الجزء في الموجود بالموصل.
b.الشاشة مجموعة في الموجودة الألسنة مع الشاشة لوحة بمحاذاة قم.
c.الشاشة مجموعة في الشاشة لوحة لتثبيت اللولبية المسامير ربط أحكم.

:باللمس تعمل التي للأنظمة بالنسبة الشاشة لوحة لتركيب.2

a.لأسفل مواجهة الشاشة لوحة بوضع قم.
b.الأمام إلى بإزاحتها وقم الشاشة لوحة على الشاشة مجموعة بوضع قم.
c.كابل بتوصيل قم eDP اللاصق الشريط وثبت الشاشة لوحة من الخلفي الجزء في الموجود بالموصل.
d.عقب على اًرأس الشاشة مجموعة بقلب قم.
e.الشاشة مجموعة في الموجودة الألسنة مع الشاشة لوحة بمحاذاة قم.
f.الشاشة مجموعة في لتثبيتها الشاشة لوحة حواف على بالضغط قم.

:بتركيب قم.3

a.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

b.الشاشة مجموعة
c.البطارية
d.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

شاشةلا مفصلات

شاشةلا مفصلة الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الشاشة مجموعة
d.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

e.الشاشة لوحة

.باللمس تعمل التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

:المفصلات لإزالة.3

a.3 ،1 [الشاشة مجموعة في الشاشة مفصلة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.[

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأو باللمس تعمل التي نظمةالأ بين يةبلاللو ساميرلما عدد تلفيخ فسو: ملاحظة

b.4 ،2 [الشاشة مفصلة بإزالة قم.[
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باللمس يعمل لإ نظامل بةسنلبا المفصلات الةزا. 1 شكل

باللمس يعمل نظامل بةسنلبا المفصلات الةزا. 2 شكل

شاشةلا مفصلة يبكتر

.الشاشة مجموعة في الموجودة اللولبية المسامير حوامل مع الشاشة مفصلات بمحاذاة قم.1

.الشاشة مجموعة في الشاشة مفصلة لتثبيت بإحكام اللولبية المسامير بربط قم.2

:بتركيب قم.3
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a.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

b.الشاشة لوحة

.باللمس تعمل التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

c.الشاشة مجموعة
d.البطارية
e.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4

eDP كابل

eDP كابل الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الشاشة مجموعة
d.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

e.الشاشة لوحة
].1 [الكاميرا عن الكاميرا كابل بفصل قم.3

].3 ،2 [الشاشة مجموعة على الموجودة التوجيه مشابك من والشاشة eDP كابل توجيه وإلغاء اللاصق الكاميرا كابل بإزالة قم.4

.الشاشة مجموعة من eDP كابل بفصل قم.5

باللمس تعمل لإ التي نظمةللأ بةسنلبا eDP كابل الةزا. 3 شكل
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باللمس تعمل التي نظمةللأ بةسنلبا eDP كابل الةزا. 4 شكل

 eDP كابل يبكتر

.الشاشة مجموعة على الموجودة التوجيه مشابك خلال الشاشة كابل بتوجيه قم.1

.الكاميرا كابل وتوصيل الكاميرا لكابل اللاصق الشريط بتثبيت قم.2

.الشاشة مجموعة في الموجود بالموصل eDP كابل بتوصيل قم.3

:بتركيب قم.4

a.الشاشة لوحة
b.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

c.الشاشة مجموعة
d.البطارية
e.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

االكامير

االكامير الةزا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الشاشة مجموعة
d.الشاشة إطار

36



.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

e.الشاشة لوحة
].1 [الشاشة مجموعة في الكاميرا يثبت الذي اللاصق الشريط بإزالة قم.3

].2 [الشاشة مجموعة في الموجود الموصل عن الكاميرا كابل بفصل قم.4

].3 [الشاشة مجموعة عن ًابعيد الكاميرا برفع قم.5

باللمس يعمل لإ نظام من االكامير الةزا. 5 شكل

باللمس يعمل نظام من االكامير الةزا. 6 شكل
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االكامير يبكتر

.الشاشة مجموعة على الكاميرا بوضع قم.1

.الشاشة مجموعة في الموجود بالموصل الكاميرا كابل بتوصيل قم.2

.الشاشة مجموعة في الكاميرا لتثبيت اللاصق الشريط بتثبيت قم.3

:بتركيب قم.4

a.الشاشة لوحة
b.الشاشة إطار

.باللمس تعمل لإ التي نظمةالأ على فقط يقبطتلل ًقابلا تبرعي هذا: ملاحظة

c.الشاشة مجموعة
d.البطارية
e.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.5

يدلا احةر ندسم

يدلا احةر ندسم ضعو عادةا  

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة الإجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.القاعدة غطاء
b.البطارية
c.الذاكرة وحدة
d.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
e.الإرساء إطار
f.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
g.بطاقة WWAN
h.الحراري المشتت وحدة
i.التيار موصل منفذ
j.المصغرة الخلوية البطارية

k.الشاشة مجموعة
l.الصوت مكبرات

m.الذكية البطاقة علبة
n.المفاتيح لوحة
o.النظام لوحة

.يدلا احةر ندسم هو بقيتلما المكون: ملاحظة
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.الجديد اليد راحة مسند على التالية المكونات بتركيب قم.3

a.المفاتيح لوحة مجموعة
b.النظام لوحة
c.المصغرة الخلوية البطارية
d.اللاسلكية المحلية الشبكة بطاقة) WLAN(
e.بطاقة WWAN
f.الذكية البطاقة علبة
g.الذاكرة وحدة
h.الحراري المشتت وحدة
i.التيار موصل منفذ
j.الإرساء إطار

k.الشاشة مجموعة
l.الذكية البطاقة علبة

m.الثابتة الحالة أقراص محرك) SSD(
n.الصوت مكبرات
o.البطارية
p.القاعدة غطاء

.بك الخاص النظام داخل العمل بعد في الواردة الإجراءات اتبع.4
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3
نظاملا عدادا

يدهتملا سللست
 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•

)توفره حالة في( SATA الثابتة 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

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

.استخدامه حالة في منسدلة، قائمة طي أو بتوسيع يقومالمسافة شريط

Tabالتالية التركيز منطقة إلى تنتقل.

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

العامة شاشةلا اتيارخ
.الكمبيوتر جهاز في الموجودة الأساسية الأجهزة ميزات القسم هذا يذكر

الوصفالخيار
.الكمبيوتر جهاز في الموجودة الأساسية الأجهزة ميزات القسم هذا يذكرنظاملا ماتمعلو

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

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

 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.

 لبطاقات MAC وعنوان الإرساء، لوحدة eSATA وجهاز ،M.2 SSD-0و الأساسي، الثابتة الأقراص محرك تعرض: الجهاز معلومات•
LOM، الأساسي والإخراج الإدخال نظام وإصدار الفيديو، في التحكم ووحدة) BIOS (والدقة اللوحة، ونوع الفيديو، وذاكرة بالفيديو، الخاص 

.Bluetooth وجهاز الخلوي، والجهاز ،WiGig وجهاز ،Wi-Fi وجهاز الصوت، في التحكم ووحدة الأصلية،

Battery Informationبالكمبيوتر المتصل المتردد التيار مهايئ ونوع البطارية حالة تعرض.

Boot Sequenceتشغيل نظام على العثور الكمبيوتر به يحاول الذي الترتيب تغيير إمكانية لك يتيح.

المرنة الأقراص محرك•
الداخلية الأقراص محرك•
USB تخزين جهاز•

CD/DVD/CD-RW أقراص محرك•

المدمجة الشبكة واجهة بطاقة•

Advanced Boot 
Options

.القديم يارخلل ROM حداتو تمكين تعطيل يتم افتراضي، بشكل. القديم للخيار ROM ذاكرة بتحميل الخيار هذا لك يسمح

Date/Timeوالوقت التاريخ تغيير إمكانية لك يتيح.

نظاملا ئةيته شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
NIC هي المتاحة الخيارات. الشبكة في المدمجة التحكم وحدة تهيئة لك تتيحالمدمجة:

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

:هي المتاحة الخيارات. الإرساء محطة على الموجود المتوازي المنفذ تهيئة لك يتيحٍازتوم نفذم

عطلُم•
•AT :افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم.

•PS2
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الوصفالخيار
•ECP

:هي المتاحة الخيارات. المدمج التسلسلي المنفذ تهيئة لك يتيحسليلست نفذم

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

•COM2

•COM3

•COM4

:هي المتاحة الخيارات. الداخلي SATA الثابتة الأقراص محرك في التحكم وحدة تهيئة لك يتيحSATA يلغشت

عطلُم•
•AHCI

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم: RAID تشغيل•

:هي المتاحة الخيارات. افتراضي بشكل الأقراص محركات جميع تمكين يتم. اللوحة على SATA أقراص محركات تهيئة لك يتيحاصقرالأ كاتمحر

•SATA-1

•M.2 PCI-e SSD-0

•SATA-2

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

SMART تقارير تمكين•

.اختيارية ميزة هذهUSB نفذم ئةيته

 السعة كبيرة USB تخزين أجهزة من نوع أي بتمهيد للنظام يسمح التمهيد، دعم تمكين حالة في. المدمجة USB تحكم وحدة بتهيئة الحقل هذا يقوم
).المرن والقرص الذاكرة، ومفتاح ،)HDD (الثابتة الأقراص محرك(

.التشغيل لنظام وإتاحته المنفذ بهذا المتصل الجهاز تمكين يتم ،USB منفذ تمكين حالة في

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

:هي الخيارات

)افتراضي بشكل تمكين( USB من التمهيد دعم تمكين•

)افتراضي بشكل تمكين (الخارجي USB منفذ تمكين•

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

USB PowerShareميزة سلوك بتهيئة الحقل هذا يقوم USB PowerShare .من المخزنة النظام بطارية طاقة باستخدام الخارجية الأجهزة شحن الخيار هذا لك يتيح 
.PowerShare بـ مزود USB منفذ خلال

:هي الخيارات. تالصو تمكين خيار تحديد يتم ًاوافتراضي. المدمجة الصوت تحكم وحدة تعطيل أو بتمكين الحقل هذا يقومتالصو

)افتراضي بشكل تمكين (الميكروفون تمكين•

)افتراضي بشكل تمكين (الداخلي الصوت مكبر تمكين•

 والخيارات%. 100 إلى% 0 من المفاتيح لوحة سطوع مستوى ضبط ويمكن. المفاتيح لوحة إضاءة لميزة التشغيل وضع اختيار الحقل هذا لك يتيحيحتالمفا حةلو ضاءةا
:هي

عطلُم•
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الوصفالخيار
باهت•
)افتراضي بشكل ممكن (ساطع•

يحتالمفا حةللو الخلفي ءالضو ضاءةا  
ددالمتر يارتلبا

 دعم المفاتيح لوحة إضاءة وستواصل. المفاتيح للوحة الرئيسية الإضاءة ميزة على المتردد التيار خيار مع المفاتيح للوحة الخلفي الضوء يؤثر لا
.الخلفية الإضاءة تمكين عند تأثير الحقل ولهذا. المختلفة الإضاءة مستويات

يحتالمفا حةللو الخلفي ءالضو ضاءةا انتهاء  
ددالمتر يارتلا مع

 إضاءة وتستمر. الرئيسية المفاتيح لوحة إضاءة خاصية تتأثر ولا المتردد التيار خيار مع المفاتيح للوحة الخلفي الضوء إضاءة انتهاء خاصية تختفي
.الخلفية الإضاءة تمكين عند تأثير الحقل ولهذا. المختلفة الإضاءة مستويات دعم في المفاتيح لوحة

يحتالمفا حةللو الخلفي ءالضو ضاءةا انتهاء  
يةبطارلا مع

 لوحة إضاءة وتستمر. الرئيسية المفاتيح لوحة إضاءة خاصية تتأثر ولا البطارية خيار مع المفاتيح للوحة الخلفي الضوء إضاءة انتهاء خاصية تختفي
.الخلفية الإضاءة تمكين عند تأثير الحقل ولهذا. المختلفة الإضاءة مستويات دعم في المفاتيح

 اضغط العادي، التشغيل لاستئناف. النظام في والصوت الضوء انبعاثات جميع تشغيل بإيقاف يقوم Fn+F7 على الضغط الخيار، هذا تمكين عندعاجزالإ عدم ضعو
.ًاافتراضي الخيار هذا تعطيل يتم. أخرى مرة Fn+F7 على

:التالية الأجهزة تعطيل أو تمكين لك تتيحعةنوتلما ةجهزالأ

افتراضي بشكل ممكن —الكاميرا تمكين•
افتراضي بشكل ممكن —فقط للقراءة SD بطاقة•
الوسائط بطاقة تمكين•
الوسائط بطاقة تعطيل•

يديوفلا شاشة اتيارخ

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

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

مانالأ شاشة اتيارخ

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

.اًيضأ نظاملا ورمر لكلمة 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

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

محدد 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

محدد غير: الافتراضي الإعداد

Internal HDD-2 
Password

.حذفها أو تغييرها أو المسؤول مرور كلمة تعيين لك تتيح

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

محدد غير: الافتراضي الإعداد

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

.قلالأ على فحرأ 8 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

Password 
Configuration

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

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

تعطيل•
التمهيد إعادة تجاوز•

معطل: الافتراضي الإعداد

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

.محدد ولسؤلما غير ورمر كلمة في اتييرغت اءجربا سماحلا: الافتراضي الإعداد

Non-Admin Setup 
Changes

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

TPM 1.2/2.0 
Security

:هي الخيارات. POST أثناء) TPM (به الموثوق الأساسي البرنامج وحدة تمكين إمكانية لك تتيح

)افتراضي بشكل تمكين) (TPM (به الموثوق الأساسي البرنامج وحدة تشغيل•

مسح•
نةّالممك للأوامر PPI تجاوز•
المعطة للأوامر PPI تجاوز•
تعطيل•
تمكين•

).البرنامج( TPM غلاف داةأ يلتنزب قم سابق، صدارا لىا TPM 1.2/ 2.0 جاعرا وأ يةقلتر: ملاحظة

Computrace برنامج 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

التنشيط إلغاء: الافتراضي الإعداد

CPU XD Supportللمعالج التعطيل تنفيذ وضع تمكين لك يتيح.

)الافتراضي الإعداد( CPU XD دعم تمكين

OROM Keyboard 
Access

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

تمكين•
واحدة مرة تمكين•
تعطيل•

تمكين: الافتراضي الإعداد
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الوصفالخيار
Admin Setup 

Lockout
.المسؤول مرور كلمة تعيين عند الإعداد إلى الدخول من المستخدمين منع إمكانية لك تتيح

معطل: الافتراضي الإعداد

منالأ يدهتملا شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
.منالأ يدهتملا ميزة تعطيل أو بتمكين الخيار هذا يقوممنالأ يدهتملا تمكين

تعطيل•
تمكين•

.ممكن: الافتراضي الإعداد

Intel Software 
Guard Extensions

:هي الخيارات. الرئيسي التشغيل نظام سياق في الحساسة المعلومات تخزين/الكود لتشغيل آمنة بيئة توفير على القدرة الحقل هذا لك يتيح

)اضيالافتر عدادالإ (معطل•

تمكين•

:هي الخيارات. SGX المخصصة الاحتياطية الذاكرة حجم الخيار هذا يضبط:المخصصة ةالذاكر حجم

ميجابايت 32•
ميجابايت 64•
ميجابايت 128•

Intel Software 
Guard Extensions

:هي الخيارات. الرئيسي التشغيل نظام سياق في الحساسة المعلومات تخزين/الكود لتشغيل آمنة بيئة توفير على القدرة الحقل هذا لك يتيح

)اضيالافتر عدادالإ (معطل•

تمكين•

:هي الخيارات. SGX المخصصة الاحتياطية الذاكرة حجم الخيار هذا يضبط:المخصصة ةالذاكر حجم

ميجابايت 32•
ميجابايت 64•
ميجابايت 128•

Expert Key 
Management

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

•PK

•KEK

•db

•dbx

:هي الخيارات. dbxو ،dbو ،KEKو ،PK بـ الصلة ذات الخيارات تظهر ،)المخصص ضعالو( Custom Mode بتمكين قيامك حالة في

المستخدم بواسطة محدد ملف إلى المفتاح تحفظ-  ملف لىا حفظ•
المستخدم بواسطة محدد ملف من بمفتاح الحالي المفتاح لاستبدال- ملف من بدالتسا•
المستخدم بواسطة محدد ملف من الحالية البيانات قاعدة إلى اًمفتاح يضيف- ملف من لحاقا•
المحدد المفتاح يحذف- حذف•
الافتراضي الضبط تعيين يعيد- يحتالمفا كل يينعت عادةا•
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الوصفالخيار
المفاتيح كل يحذف- يحتالمفا كل حذف•

.يةضاالافتر عداداتالإ لىا يحتالمفا تعادةسا يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتييرغتلا يعجم نفا مخصص ضعو يلطعت حالة في: ملاحظة

Intel Software 
Guard Extensions

:هي الخيارات. الرئيسي التشغيل نظام سياق في الحساسة المعلومات تخزين/الكود لتشغيل آمنة بيئة توفير على القدرة الحقل هذا لك يتيح

)اضيالافتر عدادالإ (معطل•

تمكين•

:هي الخيارات. SGX المخصصة الاحتياطية الذاكرة حجم الخيار هذا يضبطالمخصصة ةالذاكر حجم

ميجابايت 32•
ميجابايت 64•
ميجابايت 128•

Intel برنامج حماية ملحقات شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
Intel SGX Enableهي الخيارات. الرئيسي التشغيل نظام سياق في الحساسة المعلومات تخزين/الكود لتشغيل آمنة بيئة توفير على القدرة الحقل هذا لك يتيح:

تعطيل•
تمكين•

معطل: الافتراضي الإعداد

Enclave Memory 
Size

:هي الخيارات.  SGX المخصصة يةطياتحالا ةالذاكر حجم الخيار هذا يضبط

ميجابايت 32•
ميجابايت 64•
ميجابايت 128•

داءالأ شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
Multi Core Supportالأنوية مع التطبيقات بعض أداء يتحسن وسوف. ممكنة الأنوية كل كانت إذا أو ممكنة واحدة نواة لها سيكون العملية كانت إذا ما الحقل هذا يحدد 

 .حلقات أو حلقتين بدعم المثبت المعالج ويقوم. للمعالج الحلقات متعدد الدعم تعطيل أو بتمكين لك ويسمح ًاافتراضي الخيار هذا تمكين ويتم. الإضافية
.واحدة حلقة تمكين فسيتم الحلقات، متعدد الدعم بتعطيل قمت وإذا. حلقات حلقتين تمكين فسيتم الحلقات، متعدد الدعم بتمكين قمت وإذا

الحلقات متعدد الدعم تمكين•

.الخيار هذا تمكين يتم. الافتراضي الإعداد

Intel SpeedStepخاصية تعطيل أو تمكين لك تتيح Intel SpeedStep.

.Intel SpeedStep تمكين•

.الخيار هذا تمكين يتم. الافتراضي الإعداد

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

.الخيار هذا تمكين يتم. الافتراضي الإعداد

Intel TurboBoostوضع تمكين لك يتيح Intel TurboBoost تعطيله أو للمعالج.

.Intel TurboBoost تمكين•

.الخيار هذا تمكين يتم. الافتراضي الإعداد

Hyper-Thread 
Control

.المعالج في HyperThreading تعطيل أو تمكين لك يتيح

تعطيل•
تمكين•

.ممكن: الافتراضي الإعداد

الطاقة ةدارا شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
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:

تعطيل•
يوم كل•
الأسبوعية العطلات أيام•
محددة أيام•

معطل: الافتراضي الإعداد

USB Wake Supportأجهزة تمكين يتيح USB الاستعداد "وضع من النظام لتنبيه."

 طاقة فيرتول USB نافذم 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

USB تنبيه دعم تمكين•

.معطل الخيار: الافتراضي الضبط

Wireless Radio 
Control

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

اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة راديو في التحكم•
النطاق واسعة اللاسلكية الاتصال شبكة راديو في التحكم•

.معطل الخيار: الافتراضي الضبط

Wake on LAN/
WLAN

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

تعطيل•
•LAN فقط
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الوصفالخيار
•WLAN فقط
•LAN أو WLAN

معطل: الافتراضي الإعداد

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

)S3 الحالة (السكون حظر

معطل الخيار: الافتراضي الضبط

Peak Shiftعلى بالتشغيل النظام يقوم 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

Dock Support on 
Battery

 المئوية النسبة تتغير وقد. معينة نسبة عن البطارية شحن يزيد عندما فقط ولكن المتردد التيار غياب عند الإرساء محطة استخدام لك يتيح الخيار هذا
.أساسي نظام ولكل بطارية لكل

البطارية على الإرساء دعم•

معطل: الافتراضي الإعداد

Advanced Battery 
Charge 

Configuration

 خلال أخرى، 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

تعطيل

معطل: الافتراضي الإعداد

Primary Battery 
Charge 

Configuration

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

تكيفي•
.قياسية بسرعة بالكامل بطاريتك لشحن – قياسي•

•ExpressCharge  -من السريع الشحن تقنية باستخدام الوقت من أقصر فترة في البطارية شحن يتم Dell .ًاافتراضي الخيار هذا تمكين يتم.
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

)POST( يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا كسلو شاشة اتيارخ

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

المحول 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•

".فقط Fn تاحفم "ضعو في عدادالإ يعمل ثير،تأ يأ يارلخا هذا يحدث لإ عداد،الإ يلغشت ندع: ملاحظة
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الوصفالخيار
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 فأرة/اللمس لوحة تشغيل•

Numlock Enableخيار تمكين لك يتيح Numlock النظام تمهيد عند.

.افتراضي بشكل الخيار هذا تمكين يتم. 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

Fn Lock Optionsالسريع التشغيل مفاتيح مجموعات بجعل لك يسمح Fn+Esc الرئيسي السلوك تغير F1–F12، هذا بتعطيل قمت إذا. والثانوية القياسية وظائفها بين 
:هي المتاحة والخيارات. كبير بشكل المفاتيح لهذه الرئيسي السلوك تغيير يمكنك فلا الخيار،

.ًاافتراضي الخيار هذا تمكين يتم. Fn قفل•
قياسي / القفل وضع تمكين•
ثانوي / القفل وضع تمكين•

MEBx Hotkeyالسريع التشغيل مفتاح وظيفة كانت إذا ما بتحديد لك يسمح MEBx النظام تمهيد أثناء لا أم تمكينها يجب.

MEBx السريع التشغيل مفتاح تمكين: الافتراضي الإعداد

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

الأدنى الحد•
)الافتراضي الإعداد (كامل•

تلقائي•

Extended BIOS 
POST Time

:هي الخيارات. إضافي مسبق تمهيد تأخير بإنشاء لك يسمح

.ًاافتراضي الخيار هذا تمكين تم. ثواني 0•
ٍثوان 5•
ٍثوان 10•

يةضاالافتر المحاكاة دعم شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
Virtualizationمن الافتراضية المحاكاة تقنية تعطيل أو تمكين لك يتيح Intel.

).الافتراضي الإعداد( Intel من الافتراضية المحاكاة تقنية تمكين

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

.ًاافتراضي المباشر الإخراج/للإدخال الافتراضية المحاكاة تقنية تمكين تحديد يتم

Trusted Executionالمقيسة الافتراضية الأجهزة لشاشة الممكن من كان إذا ما الخيار هذا يحدد) MVMM (تقدمها التي الافتراضية الأجهزة إمكانات من الاستفادة 
 المحاكاة وتقنية الافتراضية، المحاكاة وتقنية به، الموثوق الأساسي للنظام النمطية الوحدة تمكين يجب. لا أم Intel Trusted Execution تقنية

.الميزة هذه لاستخدام المباشر الإخراج/للإدخال الافتراضية
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الوصفالخيار
.افتراضي بشكل تعطيله يتم — الموثوق التنفيذ

اللاسلكي شاشة اتيارخ

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

•WWAN

•GPS )وحدة على WWAN(

WiGig/اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة•

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

.تقلةسم رةبصو هاليطعت وأ ينهاكتم يمكن ولإ يلطعتلا وأ تمكينلا في تحكملا املعو بطر يتم ،WiGigو WLANلـ بةسنلبا: ملاحظة

Wireless Device 
Enable

.الداخلية اللاسلكية الأجهزة تعطيل أو تمكين لك يتيح

•WWAN/GPS

WiGig/اللاسلكية المحلية الاتصال شبكة•

•Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

يانةصلا شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
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.

 ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام عادةا
)BIOS (سابقلا صدارللا

.السابقة المراجعات إلى الثابت البرنامج نظام تحديث في الحقل هذا يتحكم

Data Wipeبالمشكلة المتأثرة الأجهزة قائمة يلي فيما. الداخلي التخزين أجهزة جميع من بأمان البيانات مسح للمستخدمين يتيح الحقل هذا:

الداخلية الأقراص محرك•
الداخلي SDD أقراص محرك•
الداخلية mSATA بطاقة•
الداخلية eMMC بطاقة•

BIOS Recoveryالأساسي والإخراج الإدخال نظام حالات بعض من الاسترداد إجراء للمستخدم يتيح) BIOS (الأقراص محرك على استرداد ملف خلال من التالفة 
.خارجي USB مفتاح أو للمستخدم الرئيسي الثابتة

)افتراضي بشكل تمكين (الثابتة الأقراص محرك من) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام استرداد•
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نظاملا سجل شاشة اتيارخ

الوصفالخيار
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.

 BIOS 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

.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.3

)الخدمة؟ مزر جديو ينأ? (Where is my Service Tag قفو انقر الخدمة، علامة قعمو تحديدل: ملاحظة

.شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا خلال من تابع. )جيتنم شافتكا( Detect My Product قفو فانقر الخدمة، مزر على رثوعلا يكلع تعذر ذاا: ملاحظة

.بك الخاص للكمبيوتر المنتج فئة فوق فانقر الخدمة، رمز موقع تحديد تستطيع لا كنت إذا.4

.القائمة من )تجنلما عنو( Product Type اختر.5

.بك الخاص للكمبيوتر )تجنلما دعم( Product Support صفحة وستظهر الكمبيوتر، طراز حدد.6

".الكل عرض" View All Drivers فوق وانقر" التشغيل برامج على الحصول" Get drivers فوق انقر.7

".والتنزيلات التشغيل برامج" Drivers and Downloads صفحة تفتح

.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System المنسدلة القائمة أسفل ،)والتنزيلات التشغيل برامج( Drivers and Downloads شاشة في.8

.)ملف يلتنز( Download File فوق وانقر BIOS من ملف أحدث حدد.9

 واتبع )ثاتيتحد على لللحصو نظاملا يللتح( Analyze System for Updates فوق انقر لمنتجك، بذلك للقيام. تحديث إلى تحتاج التي التشغيل برامج تحليل اًأيض يمكنك
.الشاشة على الظاهرة التعليمات

 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
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.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

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

.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

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 يحبمصا
هازلجا حالة يحبمصا. 1 لجدو

صفالوالاسمنةيقوالأ

 حالة مصباح
التيار

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

 حالة مصباح
 الأقراص محرك
الثابتة

.للبيانات الكمبيوتر كتابة أو قراءة أثناء يضيء

 شحن مؤشر
البطارية

.البطارية شحن حالة إلى للإشارة يومض أو ثابت بشكل يضيء

 التخزين وحدات ونشاط توصيل إمكانات لعرض استخدامها ويتم. منها الأيسر الجزء أو المفاتيح لوحة من العلوي الجزء على إما عادة الجهاز حالة لبيان LED مؤشرات توجد
.النظام في محتمل عطل هناك يكون عندما تشخيص كأداة استخدامها يمكن ذلك، عن ًاوبعيد. اللاسلكية والأجهزة والبطارية

.نظاملا سبح يارتلا حالة ءضو ضعو تلفيخ قد: ملاحظة

.محتملة أخطاء وقوع عند LED رموز قراءة كيفية التالي الجدول يسرد
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يةبطارلا شحنل LED مؤشر. 2 لجدو

حالمقتر الحلشكلةلما صفوامضو مانيهرك نمط

2,1CPUفي عطل CPU

ROM طلُع أو BIOS تلف يغطي النظام، لوحةBIOS ROM: النظام لوحة2,2

RAM/ذاكرة اكتشاف يتم لمالذاكرة2,3

RAM/الذاكرة في عطلالذاكرة2,4

صالحة غير ذاكرة تثبيت تمالذاكرة2,5

الشرائح مجموعة/النظام لوحة في خطأالشرائح مجموعة: النظام لوحة2,6

2,7LCDالنظام لوحة استبدل.

CMOS بطارية في عطل).RTC (الحقيقي الوقت ساعة عن الطاقة انقطاع3,1

3,2PCI )الطرفية المكونات بين المتبادل الاتصال /(الفيديوPCI )في عطل/الفيديو بطاقة أو) الطرفية المكونات بين المتبادل الاتصال 
شريحة

الأصلية الاسترجاع نسخ على العثور يتم لمBIOS 1 استرجاع3,3

صحيحة غير ولكنها الأصلية الاسترجاع نسخ على العثور تمBIOS 2 استرجاع3,4

)الأبيض باللون وميض: الثانية المجموعة الكهرماني، باللون وميض: الأولى المجموعة (قبل من الممثلة الأرقام من مجموعتين من الوامض أنماط تتكون

 :ملاحظة

 هذا ويكون. (ثانية 1.5 مدته زمني فاصل خلال LED مؤشر ينطفئ بينما مؤقت توقف فترة تليها مرات 9 إلى 1 من LED مؤشر يومض: الأولى المجموعة.1
)اللون كهرماني الوميض

 هذا ويكون. (ثانية 1.5 مدته زمني فاصل خلال أخرى مرة التالية الدورة بدء قبل أطول توقف فترة تليها مرات 9 إلى 1 من LED مؤشر يومض: الثانية المجموعة.2
 )اللون أبيض الوميض

 .الأبيض باللون مرات ثلاث يومض ثم مؤقت، توقف يليها مرتين الكهرماني باللون بالبطارية الخاص LED مؤشر يومض ،)2,3 (ذاكرة وجود اكتشاف يتم لم: المثال سبيل على
.أخرى مرة التالية الدورة إعادة قبل ثوان 3 لمدة ًامؤقت بالبطارية الخاص LED مؤشر ويتوقف

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

 بشكل يومض المصباح
 كهرماني بلون متناوب
أبيض ولون

 موصل توصيل أعد. لديك المحمول بالكمبيوتر متصل معتمد غير أو به موثوق غير Dell بمعرفة مصنع غير آخر متردد تيار مهايئ يوجد
.أخرى مرة المشكلة ظهرت إذا البطارية واستبدل, البطارية

 بشكل يومض المصباح
 مع كهرماني بلون متناوب
ثابت أبيض لون

.أخرى مرة المشكلة ظهرت إذا البطارية واستبدل, البطارية موصل توصيل أعد. المتردد التيار محول مع البطارية في مؤقت عطل يوجد

 بلون مستمر وميض
كهرماني

.استبدلها مستنزفة، البطارية. 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
يةنفلا اصفاتالمو

:في تريوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة

•Windows 10، لحو←  نظاملا←  عداداتا←   ابدأ فوق انقر.

•Windows 8.1 وWindows 8، ابدأفوق أنقر  ←Start تريوبكملا ماتمعلو←  ةجهزالأو تريوبكملا←  تريوبكملا عداداتا.

•Windows 7، خصائص حدد ثم ،تريوبكملا جهاز فوق الأيمن الماوس بزر انقر ، ابدأ فوق انقر.

نظاملا اصفاتمو

المواصفاتالميزة
Skylakeالشرائح مجموعة

بت DRAM64 ناقل عرض

EPROM فلاشSPI 128 ث/ميجابت

ميجاهرتز PCIe100 ناقل

)ث/جيجابايت DMI 3.0 (8الخارجي الناقل تردد

المعالج اصفاتمو

المواصفاتالميزة
i3 / i5 / i7 سلسلة Intel Coreالأنواع

 المؤقت التخزين ذاكرة
Intel من الذكية

ميجابايت 4و ميجابايت 3

ةالذاكر اصفاتمو

المواصفاتالميزة
SODIMM فتحتاالذاكرة موصل

جيجابايت 8و جيجابايت 4الذاكرة سعة

)هرتز ميجا DDR4 SDRAM (2133الذاكرة نوع

جيجابايت 4الذاكرة لسعة الأدنى الحد

جيجابايت 16الذاكرة لسعة الأقصى الحد
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تالصو اصفاتمو

المواصفاتالميزة
القنوات رباعي الوضوح فائق صوتالأنواع

Realtek ALC3235التحكم وحدة

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

الوضوح عالي صوتالداخلية الواجهة

الرأس لسماعة الوظائف متعدد وموصل استريو، رأس سماعات ميكروفون، دخلالخارجية الوصلة

اثنانالصوت مكبرات

قناة لكل) RMS طراز (وات 2داخلي صوت مكبر مضخم

السريع التشغيل مفاتيحالصوت في التحكم عناصر

يديوفلا اصفاتمو

المواصفاتالميزة
النظام لوحة في مدمجالنوع

UMAIntel HD Graphics 520 التحكم وحدة

الخارجية الشاشة دعم
واحدة HDMI فتحة•
•mDP واحد

.ساءرالإ محطة خلال من DP/DVI نفذينمو ،VGA يدعم: ملاحظة

االكامير اصفاتمو

المواصفاتالميزة
)اللمس غير (بكسل HD1280 X 720 لوحة دقة

)اللمس غير (بكسل FHD1920 X 1080 لوحة دقة

بكسل 720×  1280)الأقصى الحد (الفيديو دقة

°74القطرية العرض زاوية

الإتصال اصفاتمو

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

)WWAN (اللاسلكية النطاق واسعة الاتصال وشبكة) WLAN (الداخلية اللاسلكية المحلية الاتصال شبكةاللاسلكي الاتصال

•Bluetooth 4.1 LE
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صلالموو نفذلما اصفاتمو

المواصفاتالميزة
Audioالصوت مكبرات/الاستريو الرأس سماعة/الميكروفون موصل

الفيديو
واحدة HDMI فتحة•
•mDP واحد

واحد RJ-45 موصلالشبكة مهايئ

USBفتحات ثلاث USB 3.0، فتحة PowerShare واحدة

SD4.0 حتى يدعمالذاكرة بطاقة قارئ

 Micro بطاقة
Subscriber Identity 

Module (uSIM(

واحد

واحدالإرساء منفذ

واحدالذكية البطاقة

شاشةلا اصفاتمو

المواصفاتالميزة
توهجلا ضد يةلعا دقة

)بوصة 7.14 (مم 181.4الارتفاع

)بوصة 11.4 (مم 290.5العرض

)بوصة 0.1 (مم 3.0القطري الخط

768×  1366للدقة الأقصى الحد

هرتز 48/هرتز 60التحديث معدل

 العرض لزوايا الأقصى الحد
)الأفقي(

-/+40°

 العرض لزاويا الأقصى الحد
)الرأسي(

+10°-/30°

x 0.2025 0.2025البكسل وحدات بين المسافة

 ضدو باللمس تعمل FHD حةلو
:توهجلا

)بوصة 7.67 (مم 194.9الارتفاع

)بوصة 11.9 (مم 302.8العرض

)بوصة 0.23 (مم 5.95القطري الخط

x 1080 1920للدقة الأقصى الحد

هرتز 48/هرتز 60التحديث معدل

 العرض لزوايا الأقصى الحد
)الأفقي(

-/+80°
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المواصفاتالميزة
 العرض لزاويا الأقصى الحد

)الرأسي(
-/+80°

x 0.144 0.144البكسل وحدات بين المسافة

يحتالمفا حةلو اصفاتمو

المواصفاتالميزة
المفاتيح عدد

اًمفتاح 82: المتحدة الولايات•
اًمفتاح 83: المتحدة المملكة•
اًمفتاح 84: البرازيل•
مفتاح 86: اليابان•

اللمس حةلو اصفاتمو

المواصفاتالميزة
:النشطة المساحة

مم 99.50س المحور

مم 51.00ص المحور

يةبطارلا اصفاتمو

المواصفاتالميزة
النوع

ExpressCharge مع الخلايا ثلاثية منشورية ليثيوم بطارية•

ExpressCharge مع الخلايا رياعية منشورية ليثيوم بطارية•

:الخلايا يةثثلا

)بوصة 4.17 (مم 105.9العمق

)بوصة 0.24 (مم 6.1الارتفاع

)بوصة 7.13 (مم 181.00العرض

)رطل 0.43 (جم 195.0الوزن

مستمر تيار فولت 11.10الكهربي الجهد

:الخلايا يةعربا

)بوصة 4.17 (مم 105.9العمق

)بوصة 0.24 (مم 6.1الارتفاع

)بوصة 9.37 (مم 238.00العرض

ً)رطلا 0.66 (جم 300.00الوزن

مستمر تيار فولت 7.40الكهربي الجهد

شحن دورة لكل شحن إفراغ دورة 300للبطارية الافتراضي العمر

58



المواصفاتالميزة
الحرارة درجة معدل

التشغيل عند
)فهرنهايت درجة 158 إلى فهرنهايت درجة 32 (مئوية درجة 50 إلى مئوية درجة 0: الشحن•

)فهرنهايت درجة 122 إلى فهرنهايت درجة 32 (مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة0: الشحن تفريغ•

)فهرنهايت درجة 95 إلى فهرنهايت درجة 32 (مئوية درجة 35 إلى مئوية درجة 0: التشغيل•

)فهرنهايت درجة 149 إلى فهرنهايت درجة 4 -من (مئوية درجة 65 إلى مئوية درجة 20 -منالتشغيل عدم حالة في

فولت 3 بجهد CR2032 مصغرة خلوية ليثيوم بطاريةالمصغرة الخلوية البطارية

ددالمتر يارتلا لنمحو اصفاتمو

المواصفاتالميزة
وات 90 إلى وات 65 منالنوع

متردد تيار فولت 264 إلى متردد تيار فولت 90الإدخال جهد

أمبير 1.5)الأقصى الحد (الإدخال تيار

هرتز 63 إلى هرتز 47الإدخال تردد

وات 90 إلى وات 65 منالإخراج طاقة

أمبير 4.62/أمبير 3.34الإخراج تيار

مستمر تيار فولت 19.5المقدر الإخراج جهد

)وات 90 (جم 285) وات 65 (جم 230الوزن

)وات 90 (مم x 66 x 22 130) / وات 65 (مم x 46 x 29.5 107الأبعاد

 الحرارة درجة نطاق
)التشغيل(

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

 في (الحرارة درجة نطاق
)التشغيل عدم حالة

)فهرنهايت درجة 158 إلى فهرنهايت درجة 40 (-مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40-

المادية اصفاتالمو

المواصفاتالميزة
 يعمل لا (الأمامي الارتفاع
)باللمس

)بوصة 0.66 (مم 16.85

 يعمل (الأمامي الارتفاع
)باللمس

)بوصة 0.72 (مم 18.30

 يعمل لا (الخلفي الارتفاع
)باللمس

)بوصة 0.74 (مم 18.85

 يعمل (الخلفي الارتفاع
)باللمس

)بوصة 0.82 (مم 20.95

)بوصة 12.22 (مم 310.5العرض

)بوصة 8.47 (مم 215.15العمق

 مع باللمس يعمل لا (الوزن
)الخلايا ثلاثية بطارية

)رطل 2.74 (كجم 1.24
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المواصفاتالميزة
 مع باللمس يعمل (الوزن
)الخلايا ثلاثية بطارية

)رطل 3.22 (كجم 1.466

يةئيبلا اصفاتالمو

المواصفاتالحرارة درجة
)فهرنهايت °درجة 140 إلى فهرنهايت درجة 32 من (مئوية درجة 60 إلى مئوية درجة 0 منالتشغيل عند

)فهرنهايت درجة 159 إلى فهرنهايت درجة 59 –من (مئوية درجة 71 إلى مئوية درجة 51 –منالتخزين

 الحد (النسبية الرطوبة
)الأقصى

المواصفات

)تكاثف بلا% (90 إلى% 10 منالتشغيل عند

)تكاثف بلا% (95 إلى% 5 منالتخزين

 الحد (الارتفاع
)الأقصى

المواصفات

)قدم 10,000 إلى اًقدم 50 –من (متر 3048 إلى اًمتر 15.2 -منالتشغيل عند

مئوية° 35 إلى مئوية° 0 من

)قدم 35,000 إلى اًقدم 50 –من (متر 10,668 إلى اًمتر 15.24 –منالتشغيل عدم حالة في

ISA S71.04–1985 معيار يحدده كما أقل أو G2العالقة 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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