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בשחמה לע הדובע
םיאשונ :

• תוחיטב תוארוה

תוחיטב תוארוה
לולכש ךילה לכ, תרחא ןיוצ םא אלא. ישיאה ךנוחטיב תא חיטבהל ידכו ירשפא קזנ ינפמ בשחמה לע ןגהל ידכ תואבה תוחיטבה תוארוהב רזעיה

ךתושרבש בשחמל תופרוצמה תוחיטבה תוארוה תא תארקש החנהה לע ססובמ הז ךמסמב .

תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל. בשחמל ףרוצמה תוחיטב אשונב עדימה תא ארק, בשחמה לש ימינפה קלחב הדובעה ינפל הרעה
תבותכב הניקתל תומיאתה לש תיבה ףדב ןייע, םיצלמומ  www.dell.com/regulatory_compliance.

לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה םויס רחאל. תוחול לש וא בשחמה יוסיכ לש החיתפ ינפל למשחה תורוקמ לכמ בשחמה תא קתנ הרעה
למשח רוקמל בשחמה רוביח ינפל םיגרבהו תוחולה, םייוסיכה לכ תא םמוקמל רזחה, בשחמה .

יקנו שבי, חוטש הדובעה חטשמש אדו, בשחמל קזנ תמירגמ ענמיהל ידכ הארתה .

םיעגמבו םיניפב העיגנמ ענמיהלו םהב לופיטה תעב םהיתוצקב קר תעגל שי, םיסיטרכלו םיביכרל קזנ תמירגמ ענמיהל ידכ הארתה .

לש ינכטה עויסה תווצמ היחנה וא האשרהב קרו ךא םינוקיתו תויעב ןורתפ עצבל שי הארתה  Dell. םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה
ידי-לע רשואמ וניאש לופיט בקע  Dell תבותכב וא, רצומל תופרוצמה תוחיטבה תוארוהב ןייע.   www.dell.com/

regulatory_compliance.

.יטטס למשח ךמצעמ קורפל ידכ, בשחמה בגב תכתמה ןוגכ, עובצ אל תכתמ חטשמב עג, בשחמה ךותב םיביכרב העיגנ ינפל הארתה
םיימינפ םיביכרב עוגפל לולעש יטטס למשח לכ קורפל ידכ עובצ אל תכתמ חטשמב םעפ ידמ עג, הדובעה ךלהמב .

םע םירבחמ םיללוכ םילבכהמ קלח. ומצע לבכה תא אלו ולש הכישמה תינושלב וא רבחמב ותוא ךושמל שי, לבכ קותינ תעב הארתה
םיניפ םוקיעמ ענמיהל ידכ, םירשי םהש דיפקהל שי, םילבכה קותינ תעב. לבכה קותינ ינפל קתנל ךילעש זראמ יגרוב וא הליענ תוינושל

ןוכנה ןוויכל םינופו םירשוימ םירבחמהו תואיציהש אדוול שי, םילבכה רוביח תעב. םירבחמ לש .

הז ךמסמב םיעיפומ םהש יפכמ הנוש תואריהל םייושע םימיוסמ םיביכרו בשחמה יעבצ הרעה .

בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל
וז המישמ תודוא

תנמזהש הרוצתל םאתהב, ךלש בשחמל תוהז ויהי אל הז ךמסמב תונומתהש ןכתיי הרעה .

םיבלש
1. םיחותפה םימושייה לכמ אצו םיחותפה םיצבקה לכ תא רוגסו רומש .

2. יוביכ > הלעפה  > לחתה לע ץחל. בשחמה תא הבכ .

יוביכ תוארוה תלבקל ךתושרבש הלעפהה תכרעמ לש דועיתב ןייע, תרחא הלעפה תכרעמב שמתשמ התא םא הרעה .

3. םהלש למשחה יעקשמ םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא קתנ .

4. גצו רבכע, תדלקמ ןוגכ, תשרה לש יפקיהה דויצהו םינקתהה לכ תא בשחמהמ קתנ .

תשרה ןקתהמ ותוא קתנ ןכמ רחאלו בשחמהמ לבכה תא קתנ הליחת, תשר לבכ קתנל ידכ הארתה .

5. יטנוולר םא, יטפואה קסידה תאו הידמה יסיטרכ תא בשחמהמ רסה .
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תוחיטב תויחנה
תכרעמב םיביכר לש קוריפ לכ ינפל עצבל שיש תוירקיעה תולועפה תא טרפמ תוריהז יעצמאו תוחיטב תויחנה לע קרפה .

הבכרהב וא קוריפב םיכורכה רחא ןוקית להונ וא הנקתה תלועפ לכ יפל וללה תוחיטבה תויחנה תא עצב :
● רבוחמה יפקיהה דויצה לכ תאו תכרעמה תא הבכ .
● למשחהמ רבוחמה יפקיהה דויצה לכ תאו תכרעמה תא קתנ .
● תכרעמהמ תרושקתהו ןופלטה, תשרה יווק לכ תא קתנ .
● חטשב תורישה תכרעב שמתשה  ESD תיטטסורטקלא הקירפ בקע קזנ עונמל ידכ ינחלוש בשחמ ךותב הדובע תעב  (ESD).
● יטטס-יטנא ןוחיטש לע רסוהש ביכרה תא תוריהזב חנה, תכרעמה ביכר תאצוה ירחא .
● למשחתהל יוכיסה תא תיחפהל ידכ למשח תוכילומ ןניאש ימוג תוילוס םע םיילענ לוענל שי .

הנתמה בצמ
ירצומ  Dell םרז שי השעמל הנתמה בצמ תוללוכה תוכרעמב. זראמה תא חותפל לכותש ינפל למשחהמ םיקתונמ תויהל םיבייח הנתמה בצמ םע

תכרעמה לש קוחרמ הלעפה רשפאמ ימינפה חוכה קפס. תויובכ ןה רשאכ םג יח  (wake on LAN) לוהינ תונוכת ללוכו, הניש בצמל התייעשהו
תורחא תומדקתמ חוכ תכירצ .

תכרעמה חולב םייקש ירוישה חתמה תא קורפל םירומא תוינש 15 ךשמב הלעפהה ןצחל לש הקזחהו הציחל, קותינ . .

םילאיצנטופ תאוושה
תורישה תכרעב שומישה תועצמאב השענ רבדה. ילמשח לאיצנטופ ותואל רתוי וא הקראה יכילומ ינש רוביחל הטיש איה םילאיצנטופ תאוושה

תיטטסורטקלא הקירפל חטשב  (ESD). וניאש חטשמל וא עובצ חטשמל אל םלועלו הפושח תכתמל רבוחמ אוהש אדו, רבחמ לבכ רוביח תעב
וא, םידימצ, םינועש ןוגכ םיטישכתה לכ תא תרסהש אדוול שיו, רועה םע אלמ עגמבו תחטבואמ תויהל הכירצ דיה ףכ קרפל העוצרה. תכתממ

דויצה תאו ךמצע תא תרביחש ינפל תועבט .

תיטטסורטקלא הקירפ ינפמ הנגה  — ESD

ESD ןורכיז, םידבעמ, הבחרה יסיטרכ ןוגכ םישיגרה םיביכרה דוחייב, םיינורטקלא םיביכר לופיטה תעב תיתוחיטב היעב הווהמ יתועמשמ  DIMM,
םע דיחא ןוגכ, רורבה ןתינ אלש םיכרדב םידרפנ םיילמשח םילגעמל קזנ םורגל הלולע תנעטנ הפצרהמ דואמ הנטק. םייפולח תכרעמ תוחולב- ו

ה יפל. םייח הרצוק רצומה תויעב -Industry הנגה, תרבגומ תופיפצ למשחה תכירצ תושירד תא דרוה רובע ףחד ךכבו  ESD לודיג לחש אצמנ
תיתוחיטב היעב הווהמ תמגמב .

ירצומ םינשב שמשמ רוטקדנוקימסה ימוחתב תרבגומ תופיפצ בקע  Dell, רתוי הובג תעכ אצמנ יטטס למשחמ האצותכ קזנ לע חוקיפב תושיגר תא
ירצומ לש םימדוק רשאמ  Dell יטנוולר דוע ןניא םיקלח לופיט עצבל תוטיש ןכל םדוק רשואש קלח, וז הביסמ.  .

קזנ לש םיגוס לע ההוזמ ינש  ESD םילשכ דיחא- ו ירקממ םה .
● םיזוחא 20-כ גצייל םילשכו תורמוח-  ירקממ  ESD המגוד. ןקתהה לש תוילנויצקנופה לש טלחומ ןדבוא, תידיימ םרוג קזנל. םירושקה םילשכ

ןורכיז אוה ילפורטסטק לשכל  DIMM קיפמ ידיימ ןפואב יטטס למשחל תלביק וב שיש  "No Post/No Video" symptom ףוצפצ דוק םע
וא רסח רובע תרדושמה  nonfunctional ןורכיזה .

● םיזוחא 80-כ גצייל דיחא םילשכ-  דיחא  ESD וניא אוה, קזנ העיפומ רשאכ ןמזה בור יכ ושוריפ דיחא םילשכ לש הובגה. םירושקה םילשכ
דיימ יוהיזל תנתינה . DIMM םינימסתה ץוח יפלכ קיפהל דיימ וניאו הפשאל ךלשומ טושפש הזכ שלחנ איה הדרטה ךא, יטטס למשחל לבקתמ

תומלש לש םיעוציבב הדירי םורגל לולע םייתניבו, סמיהל םישדוח וא תועובש ךשמיהל היושע בקעמ לולסמ םירטשמל. קזנה תא םירושקה
המודכו ןורכיז תואיגש דיחא, ןורכיז

לשכ") הכילה םיעוצפ "וא תורתסנ םג ארקנ (דיחא אוה תויעב רותפלו תוהזל קזנ גוס רתוי השק .

ה סיטרכ תא ריסהל ידכ םיאבה םיבלשה תא עצב -ESD:
● טווחמ שמתשה  ESD העיגנ. המיאתמ הנגה תוקפסמ ןניא ןה, רוסא תויטוחלא תויטטס-יטנא תועוצרב שומישה. הכלהכ קראומו דיה ףכ קרפל

קיפסמ וניא םיקלח לופיטה ינפל תבשותל  ESD protection קזנ לע חוקיפב תושיגר בחור םע םיקלח  ESD.
● תונחלושלו הפצרל םייטטס תיטטס-יטנא שמתשה, רשפאה תדימב. יטטס למשחמ יקנ רוזאב יטטסורטקלא למשחל םישיגר םיביכרב לפטל שי

הדובע .
● ינפל. וניקתהל ןכומ היהתשכ קר יטטס-יטנאה הזיראה רמוחמ ביכרה תא אצוה, ולש חולשמה תספוקמ יטטס ןעטמל שיגרה ביכר תאצוה תעב

ךפוגמ יטטסה למשחה תא תקרפש אדו, תיטטס-יטנאה הפיטעה תרסה .
● תיטטס-יטנא הזיראב וא יטטס-יטנא לכימב ותוא חינהל שי, שיגר ביכר תלבוה תעב .
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תכרע  ESD חטשב תורישל
,יטטס-יטנא דברמ: םייזכרמ םיביכרמ השולש הליכמ חטש תכרע לכ. שומישב רתויב הצופנה תורישה תכרע איה רוטינ אלל חטשל תורישה תכרע

רושיק ליתו דיה קרפל הקראה תעוצר .

תכרעב םיביכרה  ESD חטשב תורישל
רובע חטשל תורישה תכרע יביכר  ESD םה :

● שומיש תעב. תוריש יכילה ךלהמב םיקלח וילע חינהל ןתינו רוזיפ רשוכ לעב רמוחמ יושע יטטס-יטנאה ןוחיטשה- יטטס-יטנא ןוחיטש
.םידבוע הילעש תכרעמב הפושח תכתמ לכלו ןוחיטשל רבחל שי לבכה תאו הקודה תויהל הכירצ דיה ףכ קרפל העוצרה, יטטס-יטנא ןוחיטשב

ה תיקשמ תורישה יקלח תא איצוהל ןתינ, התואנ הסירפ רחאל -ESD ל םישיגרה םיטירפ. דברמה לע תורישי םתוא חינהלו -ESD םיחוטב ויהי
ה ןוחיטש לע, ךדי ףכב -,ESD קית ךותב וא תכרעמב .

● ףושח תכתמ ביכר ןיבל ךלש דיה קרפ ןיב רישי רושיקל שמשל םילוכי רושיקה ליתו הקראהה תעוצר – רושיק ליתו דיה קרפל הקראה תעוצר
דברמב ךרוצ ןיא רשאכ, הרמוחב  ESD, דברמה לע תינמז חינתש הרמוח ביכר לכ לע ןגהל ידכ יטטס יטנאה דברמה לא םתוא רבחל ןתינש וא.

ה דברמ, ךרוע ןיבל רושיקה ליתו הקראהה תעוצר ןיב יזיפה עגמה -ESD חטשב תורישל תוכרעב קר שמתשה. רושיק הנוכמ – הרמוחה יטירפו
דעומ דיה ףכ תעוצרב ימינפה טוויחהש דימת רוכז. לית אלל די קרפ תועוצרב שמתשת לא םלועל. רושיק ליתו דברמ, די קרפ תעוצר ןהב שיש
אל יטטס למשח יקזנ עונמל ידכ, די קרפ תועוצרל רטסט םע רידס ןפואב םתוא קודבל הבוח ןכל, ליגרה שומישה ידכ ךות יאלבו הקיחשמ קזנל

עובשב םעפ תוחפל רבחמה לבכ תאו דיה ףכ קרפל העוצרה תא קודבל ץלמומ. הרמוח יטירפל םינווכמ .
● תעוצרל רטסט  ESD ה תעוצר ךותבש טוויחה – דיה קרפל -ESD הדובעה תטיש, רוטינ אלל הכרעב שומיש תעב. ןמז ךרואל קזנל דעומ

הבוטה הטישה אוה הקראה תעוצרל רטסט. עובשב םעפ, תוחפה לכלו תוריש תאירק לכ ינפל העוצרה תא תועיבקב קודבל איה תצלמומה
לית תא רבח, הקידבה תא עצבל ידכ. הזכ רישכמ םהל שי םא ררבו ירוזאה דרשמה םע קודב, רטסט ךל ןיא םא. רבדה תא קודבל רתויב

תירונ; החלצהב הקידבה םא תראומ הקורי תירונ. ןצחלה לע ץחלו ךלש דיה קרפ לע דונע אוה רשאכ רטסטה לא הקראהה תעוצר לש רושיקה
תלשכנ הקידבה םא לילצ עמשנו הריאמ המודא .

● ל םישיגר םינקתה לע רומשל ינויח-  םידדובמ םיביכר -ESD, םישמשמש םיימינפ םיקלחמ םקיחרהלו, קיטסלפמ רוריק יפוג לש םיזראמ ןוגכ
בר ילמשח ןעטמ םירבוצ בורלו םידדובמכ .

● ה תכרע תא סרופ התאש ינפל חוקלה רתאב םיאנתה תא קודב – הדובעה תביבס -ESD הכרעה לש הסירפ, המגודל.. חטשב תורישל
יזכרמב תרושקת תונוראב םינקתומ םיתרש, בורל. םידיינ םינקתה וא הדובע תונחלוש לש הדובע תביבסב הסירפמ הנוש תרש תביבסב
,רדוסמו חותפ הדובע חטש דימת שפח. םיאתב וא םידרשמב הדובע תונחלוש לע םיבצומ ללכ ךרדב םידיינ וא םיינחלוש םינקתה; םינותנ

ה תכרע לש הסירפל קיפסמ לודג היהיש -ESD, הדובעה תביבסמ קיחרהל שי. ןוקיתל הקוקזש תכרעמה גוסל םיאתיש ףסונ חטש ללוכ
עוריא ללוחל םילולעה, םידדובמ םירמוח  ESD. מ"ס 30 תוחפל םירחא םייטסלפ םירמוחו ןריטסילופ ומכ םידדובמ םירמוח קיחרהל שי

הרמוח יביכר םע יזיפ עגמ ינפל םישיגר םיקלחמ .
● ל תושיגר לעב ןקתה לכ לבקלו ליבוהל שי – תיטטס-יטנא הזירא -ESD תויתכתמ תויקשב שמתשהל ץלמומ. יטטס למשחמ הנגה םע הזיראב

ה תיקשב םוגפה קלחה תא ריזחהל דימת דפקה. יטטס למשח ןוגימ םע -ESD תיקש תא בטיה לפקל שי. שדחה קלחה עיגה םהבש הזיראבו
םינקתה איצוהל שי. שדחה קלחה לש תירוקמה הזיראב וללכנש םיפצקומה הזיראה ירמוח לכב שמתשהלו קיבד טרסב התוא םותחלו ESD-ה

ל םישיגר -ESD תנגה םע הדובע חטשמ לע קר הזיראהמ  ESD ה תיקש לש ינוציחה דצה לע קלחה תא חינהל ןיאו -ESD קלחה קרש םושמ
ה דברמ לע םתוא חינהל וא ךדיב םיקלחה תא קיזחהל דימת דפקה. ןגוממ תיקשה לש ימינפה -ESD, תיקש ךותב וא תכרעמה ךותב

תיטטס-יטנא .
● ל םישיגרה םיביכר םיליבומ רשאכ-  םישיגר םיביכר תלבוה -ESD, לא ורזחוהש םיקלח וא ףוליח יקלח ןוגכ  Dell, הלא םיביכר חינהל ינויח

החוטב הלבוה םשל תויטטס-יטנא תויקשב .

מ הנגה -ESD – םוכיס
דגנ תיתרוסמ תיטוח הקראה תעוצרב ושמתשי חטשה יאנכט לכש ץלמומ  ESD תוריש םיקינעמ םה רשאכ תע לכב ןגמ יטטס-יטנא ןוחיטשבו

ירצומל  Dell. םיביכר תלבוהל תויטטס-יטנא תויקשב שמתשיו תורישה תולועפ ךלהמב דודיב יביכרמ םישיגר םיקלח קיחרי יאנכטהש ינויח, ףסונב
םישיגר .

בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל
וז המישמ תודוא

בשחמל רומח קזנ םורגל הלולע בשחמה ךותב םיררחושמ וא םיישפוח םיגרב תראשה הארתה .

םיבלש
1. בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש קודבו םמוקמל הרזח םיגרבה לכ תא גרבה .

2. בשחמה לע הדובעה ינפל תרסהש םילבכה וא יפקיהה דויצה, םיינוציחה םינקתהה לכ תא רבח .

3. בשחמה לע הדובעה ינפל תרסהש םירחאה םיקלחה לכו םיקסידה, הידמה יסיטרכ לכ תא םמוקמל רזחה .

4. םהלש למשחה יעקשל םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא רבח .
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5. בשחמה תא לעפה .
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הבכרהו קוריפ
םיאשונ :

• םיצלמומ הדובע ילכ
• םיגרב תמישר
• םיירקיעה תכרעמה יביכר
• דצ יוסיכ
• ימדקה חולה
• חישקה ןנוכה לולכמ
• קצומ בצמ ןנוכ
• ה סיטרכ -WLAN
• םיררוואמה לולכמ
• רוריק ףוג
• עבטמ תללוס
• ןורכיז ילודומ
• לוקמר
• םיילנויצפוא טלפ/טלק ילודומ  ( גוס -C/ HDMI/VGA/DP/ ירוט )
• Processor ( דבעמ )
• תכרעמה חול

םיצלמומ הדובע ילכ
םיאבה םילכל קקדזת, הז ךמסמב םיראותמה םיכילהה תא עצבל ידכ :

● 0 'סמ ספיליפ גרבמ
● 1 'סמ ספיליפ גרבמ
● חטש יאנכט רובע ץלמומ - קיטסלפ בהל

םיגרב תמישר
םיגרבה לש תונומתו םיגרבה תמישר תא הגיצמ האבה הלבטה .

םיגרב תמישר .1 הלבט  

ביכר גרובה גוס תומכ הנומת

דצ יוסיכ 6x32 ( ףנכ גרוב ) 1

ןנוכ  Solid State גוסמ  M.2 2230/2280 M2x3.5 1

2
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םיגרב תמישר .1 הלבט  

ביכר גרובה גוס תומכ הנומת

סיטרכ  WLAN M2x3.5 1

)ילנויצפוא (טלפ/טלק לודומ M3x3 2

תכרעמה חול M3x4

6-32

2

4
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םיירקיעה תכרעמה יביכר

1. דצ יוסיכ
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2. םיררוואמה לולכמ
3. רוריק ףוג
4. לוקמר
5. חישקה ןנוכה תבית
6. תכרעמה חול
7. זראמ
8. דבעמ
9. M .2 WLAN
10. ןורכיז לודומ
11. ןנוכ  Solid State גוסמ  M.2
12. חישק ןנוכ לולכמ

הרעה  Dell םאתהב םינימז הלא םיקלח. השכרנש תירוקמה תכרעמה תרוצת רובע םהלש םיקלחה ירפסמו םיביכר לש המישר תקפסמ
לש תוריכמה גיצנ םע רשק רוצ. חוקלה ידי-לע ושכרנש תוירחאה ייוסיכל  Dell השיכר תויורשפא לע עדימל .

דצ יוסיכ

דצה יוסיכ תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

)הזכ ונשי םא (החטבאה לבכ לש ץירחהמ החטבאה לבכ תא איצוהל דפקה הרעה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו ידדצה יוסיכה םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. ףנכה גרוב תא ררחש  (6x32) תכרעמל ידדצה יוסיכה תא קדהמש .
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2. יוסיכה תא םרהו תכרעמה תיזח ןוויכל ידדצה יוסיכה תא קלחה .

ידדצה יוסיכה תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו דצה יוסיכ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. זראמבש םיצירחה םע ידדצה יוסיכה תא רשי .

2. וניקתהל ידכ תכרעמה בג ןוויכל ידדצה יוסיכה תא קלחה .

3. ףנכה גרוב תא קדה  (6x32) תכרעמל ידדצה יוסיכה תא קדהל ידכ .

םיאבה םיבלשה

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

ימדקה חולה

תימדקה גצה תרגסמ תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו תימדקה גצה תרגסמ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תכרעמהמ תימדקה תרגסמה תא ררחשל ידכ הקזחהה תוינושל תא םרה .

2. תכרעמהמ תימדקה גצה תרגסמ תא רסה .

תימדקה גצה תרגסמ תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו תימדקה גצה תרגסמ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. זראמבש םיצירחה םע תורשוימ הנייהת תוינושלהש ךכ גצה תרגסמ תא םקמ .

2. השיקנב ןמוקמל וסנכיי רורחשה תוינושלש דע גצה תרגסמ לע ץחל .

םיאבה םיבלשה

1. דצה יוסיכ תא ןקתה .
2. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

חישקה ןנוכה לולכמ

חישקה ןנוכה לולכמ תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו חישקה ןנוכה לולכמ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תכרעמה חולבש רבחמהמ וקתנל ידכ תכרעמה לש ימדקה קלחה ןוויכל ותוא קלחהו חישקה ןנוכה לולכמב רורחשה תוינושל לע שקה .

2. תכרעמהמ ותוא אצוהו חישקה ןנוכה לולכמ תא םרה .

ןוכנה ומוקמל ותוא ריזחהל לכותש ידכ חישקה ןנוכה לש ןוויכל בל םיש הרעה .

חישקה ןנוכה תבשות תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. חישק ןנוכ לולכמ' ץניא 2.5 לדוגב חישקה ןנוכה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו חישקה ןנוכה תבשות םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. חישקה ןנוכבש םיצירחהמ תבשותבש םיניפה תא קתנל ידכ חישקה ןנוכה תבשות לש דחא דצב ךושמ .

2. תבשותהמ ותוא אצוהו חישקה ןנוכה תא םרה .

חישקה ןנוכה תבשות תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו חישקה ןנוכה תבשות םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. תבשותה ךותב חישקה ןנוכה תא חנה .

2. םיצירחל םתוא סנכהו ןנוכבש םיצירחל סחיב ןנוכה תבשותבש םיניפה תא רשי .

ןוכנה ומוקמל ותוא ריזחהל לכותש ידכ חישקה ןנוכה לש ןוויכל בל םיש הרעה .

םיאבה םיבלשה

1. חישק ןנוכ לולכמ .'ץניא 2.5 לדוגב חישקה ןנוכה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

חישקה ןנוכה לולכמ' ץניא 2.5 לדוגב חישקה ןנוכה תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו חישקה ןנוכה לולכמ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. תכרעמבש ץירחה ךותל חישקה ןנוכה לולכמ תא סנכה .

2. השיקנב ןמוקמל וסנכיי רורחשה תוינושלש דע תכרעמה חולב רבחמה ןוויכל חישקה ןנוכה לולכמ תא קלחה .

םיאבה םיבלשה

1. דצה יוסיכ תא ןקתה .
2. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

קצומ בצמ ןנוכ

ןנוכ תרסה  Solid State גוסמ  M.2 2230 PCIe

םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. חישקה ןנוכה לולכמ תא רסה .
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וז המישמ תודוא

ה ןנוכ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה -solid-state הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו .

םיבלש
1. גרובה תא רסה  (M2x3.5) ה ןנוכ תא קדהמש -solid-state תכרעמה חולל .

2. תכרעמה חול לולכמל ותוא אצוהו קצומה בצמה ןנוכ תא םרהו קלחה .

ה ןנוכ תנקתה -solid state גוסמ  M.2 2230 PCIe

םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

ה ןנוכ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה -solid-state הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו .
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םיבלש
1. ה ןנוכב ספתה תא רשי -solid-state ה ןנוכ רבחמבש תינושלה םע -solid-state תכרעמה חולב .

2. ה ןנוכ תא סנכה -Solid-State ה ןנוכ לש רבחמה ךותל תולעמ 45 לש תיווזב -Solid-State.

3. גרובה תא הרזחב גרבה  (M2x3.5) ה ןנוכ תא קדהמש -Solid-State גוסמ  M.2 2230 PCIe תכרעמה חולל .

םיאבה םיבלשה

1. חישקה ןנוכה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

ןנוכ תרסה  Solid State גוסמ  M.2 2280 PCIe

םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. חישקה ןנוכה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

ה ןנוכ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה -solid-state הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו .
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םיבלש
1. גרובה תא רסה  (M2x3.5) ה ןנוכ תא קדהמש -solid-state תכרעמה חולל .

2. תכרעמה חול לולכמל ותוא אצוהו קצומה בצמה ןנוכ תא םרהו קלחה .

ה ןנוכ תנקתה -solid state גוסמ  M.2 2280 PCIe

םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

ה ןנוכ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה -solid-state הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו .
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םיבלש
1. ה ןנוכב ספתה תא רשי -solid-state ה ןנוכ רבחמבש תינושלה םע -solid-state תכרעמה חולב .

2. ה ןנוכ תא סנכה -Solid-State ה ןנוכ לש רבחמה ךותל תולעמ 45 לש תיווזב -Solid-State.

3. גרובה תא הרזחב גרבה  (M2x3.5) ה ןנוכ תא קדהמש -Solid-State גוסמ  M.2 2280 PCIe תכרעמה חולל .

םיאבה םיבלשה

1. חישקה ןנוכה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

ה סיטרכ -WLAN

ה סיטרכ תרסה -WLAN

םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. חישקה ןנוכה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו יטוחלאה תשרה סיטרכ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. גרובה תא רסה  (M2x3.5) ה סיטרכ תבשות תא קדהמה -WLAN תכרעמה חולל .

2. ה סיטרכ תבשות תא םרהו קלחה -WLAN ה סיטרכמ -WLAN.

3. ה סיטרכמ הנטנאה ילבכ תא קתנ -WLAN.

4. ה סיטרכ תא רסהו קלחה -WLAN תכרעמה חולב רבחמהמ .

סיטרכ תנקתה  WLAN

םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו טוחלאה סיטרכ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. ה סיטרכ לא הנטנאה ילבכ תא רבח -WLAN.

ה סיטרכ רובע הנטנאה ילבכ לש םיעבצה תמכס תא תקפסמ האבה הלבטה -WLAN ךלש בשחמה לש .

הנטנאה ילבכ לש םיעבצה תמכס .2 הלבט  

טוחלאה סיטרכב םירבחמ הנטנאה לבכ עבצ

)ןבל שלושמ (ישאר ןבל

)רוחש שלושמ (רזע רוחש

2. ה סיטרכ תבשות תא סנכה -WLAN הנטנאה ילבכ תא קדהל ידכ .

3. ה סיטרכב ץירחה תא רשי -WLAN ה סיטרכ ץירחבש תינושלה םע -WLAN. ה סיטרכ תא סנכה -WLAN תכרעמה חולבש רבחמל .

4. גרובה תא הרזחב גרבה  (M2x3.5) ה סיטרכ תבשות תא קדהל ידכ -WLAN ה סיטרכל -WLAN.

םיאבה םיבלשה

1. חישקה ןנוכה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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םיררוואמה לולכמ

םיררוואמה לולכמ תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו םיררוואמה לולכמ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. םיררוואמה לולכמבש בותינה ןווכממ לוקמרה לבכ תא ףולש .

2. תכרעמהמ וררחשלו ומירהל ידכ ררוואמה תא קלחהו ררוואמה לש םידדצה ינשבש תולוחכה תוינושלה לע ץחל .

3. םיררוואמה לולכמ תא ךופה .

4. תכרעמהמ ותוא אצוהו םיררוואמה לולכמ תא םרה. תכרעמה חולב רבחמהמ ררוואמה לבכ תא קתנ .

םיררוואמה לולכמ תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו םיררוואמה לולכמ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תכרעמה חולב רבחמל ררוואמה לבכ תא רבח .

2. םיררוואמה לולכמ תא ךופה .

3. השיקנב המוקמל סנכיתש דע תכרעמה לע התוא חנהו םיררוואמה לולכמב רורחשה תינושל לע ץחל .

4. םיררוואמה לולכמב בותינה ינווכמ ךרד םילוקמרה לבכ תא בתנ .

םיאבה םיבלשה

1. דצה יוסיכ תא ןקתה .
2. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

רוריק ףוג

רוריקה ףוג תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. םיררוואמה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו רוריקה ףוג םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .

םיבלש
1. תכרעמל רוריקה ףוג תא םיקדהמה קוזיחה יגרוב תשולש תא ררחש .

רוריקה ףוג לע ספדומש יפכ) 1,2,3( בקוע רדסב םיגרבה תא ררחש הרעה .

2. תכרעמה חולמ ותוא רסהו רוריקה ףוג תא םרה .

רוריקה ףוג תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .
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וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו רוריקה ףוג םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .

םיבלש
1. דבעמה לע רוריקה ףוג תא חנהו תכרעמה חולב םיקיזחמה םע רוריקה ףוג לש םיגרבה תא רשיי .

2. תכרעמה חולל רוריקה ףוג תא םיקדהמש קוזיחה יגרוב תא קדה .

רוריקה ףוג לע ספדומש יפכ) 3 ,2 ,1( בקוע רדס יפל םיגרבה תא קזח הרעה .

םיאבה םיבלשה
1. םיררוואמה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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עבטמ תללוס

עבטמה תללוס תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .

ה תנקתה תינכות לש תורדגהה תא תספאמ עבטמה תללוס תרסה הרעה -BIOS לש תורדגהה ןהמ בל םישל ץלמומ. לדחמ תרירב תורדגהל
ה תנקתה תנכות -BIOS עבטמה תללוס תאצוה ינפל תומייקה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו עבטמה תללוס םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .

םיבלש
1. תכרעמה חולב הללוסה עקש ךותמ עבטמה תללוס תא תונידעב אצוה, קיטסלפ בהל תועצמאב .

2. תכרעמהמ התוא אצוהו עבטמה תללוס תא םרה .

עבטמה תללוס תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו עבטמה תללוס םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. רבחמה לש יבויחה דצב הדמצהה תוינושל תחת התוא קלחהו, הלעמ יפלכ "+" למסה רשאכ עבטמה תללוס תא סנכה .

2. השיקנב המוקמב לעניתש דע רבחמה ךותל הללוסה תא ץחל .

םיאבה םיבלשה

1. דצה יוסיכ תא ןקתה .
2. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

ןורכיז ילודומ

ןורכיזה ילודומ תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. םיררוואמה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו ןורכיזה ילודומ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .

ןורכיזה לודומ לעש םיביכרב עגית לא. וילושב ןורכיזה לודומ תא קזחה, ןורכיזה לודומל קזנ עונמל ידכ הארתה .
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םיבלש
1. הלעמ יפלכ ומוקממ ץופקי לודומהש דע, ןורכיזה לודוממ עוביקה יספת תא ךושמ .

2. ןורכיזה לודומ ץירחמ ןורכיזה לודומ תא רסהו קלחה .

ןורכיזה ילודומ תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו ןורכיזה ילודומ םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. ןורכיזה לודומ ץירחבש תינושלה םע ןורכיזה לודומבש ץירחה תא רשי .

2. ומוקמל השיקנב סנכייש דע, הטמ יפלכ ןורכיזה לודומ לע ץחלו תיווזב ץירחה ךותל ןורכיזה לודומ תא הקזוחב קלחה .

הרזח ותוא ןקתהו ןורכיזה לודומ תא רסה, השיקנה תא עמוש ךניא םא הרעה .

םיאבה םיבלשה
1. םיררוואמה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

לוקמר

לוקמרה תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. םיררוואמה לולכמ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו לוקמרה םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תכרעמה חולמ םילוקמרה לבכ תא קתנ .

2. תכרעמה חולמ לבכה םע דחי לוקמרה תא םרהו רורחשה תינושל לע שקה .

לוקמרה תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו לוקמרה םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .
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םיבלש
1. השיקנב המוקמל סנכית רורחשה תינושלש דע וילע ץחלו ץירחה ךותל לוקמרה תא סנכהו רשי .

2. תכרעמה חולל לוקמרה לבכ תא רבח .

םיאבה םיבלשה

1. םיררוואמה לולכמ תא ןקתה .
2. דצה יוסיכ תא ןקתה .
3. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

םיילנויצפוא טלפ/טלק ילודומ  ( גוס -C/ HDMI/VGA/DP/ ירוט )

םיילנויצפוא טלפ/טלק ילודומ תרסה  (Type C/ HDMI/VGA/DP/ ירוט )

םימדקומ םיאנת
1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו םיילנויצפואה טלפ/טלקה ילודומ םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .

םיבלש
1. םיגרבה ינש תא רסה  (M3X3) בשחמה זראמל ילנויצפואה טלפ/טלקה לודומ תא םיקדהמש .

2. תכרעמה חולב רבחמהמ טלפ/טלקה לודומ לבכ תא קתנ .

3. בשחמהמ טלפ/טלקה לודומ תא רסה .
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םיילנויצפוא טלפ/טלק ילודומ תנקתה  (Type C/ HDMI/VGA/DP/ ירוט )

םימדקומ םיאנת
הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו תכרעמה חול םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תא םרה ןכמ רחאלו, התוא ררחשל ידכ תבשותה תא ףחד. תבשותה רוחל חוטש שאר גרבמ סנכה, תכתממ המדה תבשות תא ריסהל ידכ

תכרעמהמ התוא אצוהו תבשותה .

2. ילנויצפואה טלפ/טלקה לודומ תא סנכה  (Type-C/HDMI/VGA/DP/ ירוט בשחמה ךותמ ולש ץירחה ךותל ( .

3. תכרעמה חולב רבחמל טלפ/טלקה לבכ תא רבח .

4. םיגרבה ינש תא הרזחב גרבה  (M3X3) תכרעמל ילנויצפואה טלפ/טלקה לודומ תא עבקל ידכ .

םיאבה םיבלשה
1. דצה יוסיכ תא ןקתה .
2. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .

Processor ( דבעמ )

דבעמה תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. םיררוואמה לולכמ תא רסה .
4. רוריקה ףוג תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו דבעמה םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה :

םיבלש
1. קודיהה תינושלמ התוא ררחשל ידכ דבעמהמ קחרה רורחשה תידי תא ףחדו הטמ יפלכ ץחל .

2. דבעמה יוסיכ תא םרהו הלעמ יפלכ תידיה תא םרה .

הלאה םיניפה לע לופיל םהשלכ םימצעל רשפאת לאו עקשה ךותבש םהשלכ םיניפב עגית לא, דבעמה תרסה תעב הארתה .

3. ותוא רסהו דבעמה עקשמ תוריהזב דבעמה תא םרה .

דבעמה תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .
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וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו דבעמה םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .

םיבלש
1. דבעמה עקשב דבעמה תא חנה ןכמ רחאלו, דבעמה עקש לש 1 ןיפ תניפ םע דבעמה לש 1 ןיפ תניפ תא רשי .

לכ, הכלהכ רבוחמ דבעמה רשאכ. דבעמה עקשב 1 ןיפ לש הניפבש שלושמה םע רשייתמש שלושמ תללוכ דבעמב 1 ןיפ לש הניפה הרעה
הכלהכ רבוחמ וניא דבעמה, תורחאהמ ההובג דבעמה לש רתוי וא תחא הניפ םא. הבוג ותואב תורשוימ תוניפה עברא .

2. דבעמה יוסיכ תא רוגס, ףוסה דע עקשל סנכומ דבעמה רשאכ .

3. התוא לוענל ידכ קודיהה תינושלל תחתמ רורחשה תידי תא ףחדו הטמ יפלכ ץחל .

םיאבה םיבלשה

1. רוריקה ףוג תא ןקתה .
2. םיררוואמה לולכמ תא ןקתה .
3. דצה יוסיכ תא ןקתה .
4. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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תכרעמה חול

תכרעמה חול תרסה
םימדקומ םיאנת

1. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה ינפל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
2. דצה יוסיכ תא רסה .
3. חישקה ןנוכה לולכמ תא רסה .
4. קצומה בצמה ןנוכ תא רסה .
5. ה סיטרכ תא רסה -WLAN.
6. םיררוואמה לולכמ תא רסה .
7. רוריקה ףוג תא רסה .
8. ןורכיזה ילודומ תא רסה .
9. לוקמרה תא רסה .
10. ילנויצפואה טלפ/טלקה לודומ תא רסה .
11. דבעמה תא רסה .

וז המישמ תודוא

הרסהה ךילה לש יתוזח גוציי תוקפסמו תכרעמה חול םוקימ תא תונייצמ תואבה תונומתה .
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םיבלש
1. תכרעמה חולל חישקה ןנוכה תבית לש הכימתה תא קדהמש) 6-32( גרובה תא רסה .

2. תכרעמה חולמ התוא אצוהו חישקה ןנוכה תבית לש הכימתה תא םרה .

3. םיגרבה ינש תא רסה  (M3x4) זראמל תכרעמה חול תא םיקדהמש) 6-32( םיגרבה תשולש תאו .

4. זראמהמ ותוא אצוהו תכרעמה חול תא םרה .

תכרעמה חול תנקתה
םימדקומ םיאנת

הנקתהה ךילה עוציב ינפל םימייקה םיביכרה תא רסה, ביכר תפלחה עצבמ התא םא .

וז המישמ תודוא

הנקתהה ךילה לש יתוזח גוציי תקפסמו תכרעמה חול םוקימ תא תנייצמ האבה הנומתה .

הבכרהו קוריפ 49



50 הבכרהו קוריפ



םיבלש
1. חולבש םיגרבה ירוחו, זראמבש םיצירחה םע ורשיתיי תכרעמה חול בגבש םירבחמהש דע תכרעמה ךותל תכרעמה חול תא דרוהו רשי

ה יגרוב םע ורשייתי תכרעמה -standoff תכרעמב .

2. ינש תא הרזחב גרבה  (M3x4) זראמל תכרעמה חול תא קדהל ידכ) 6-32( םיגרבה תשולש תאו םיגרבה .

3. תכרעמה חולב חישקה ןנוכה תבית תא חנהו תכרעמה חול םע חישקה ןנוכה תבית לש הכימתבש ץירחה תא רשי .

4. תכרעמה חולל חישקה ןנוכה תבית לש הכימתה תא קדהל ידכ) 6-32( גרובה תא הרזח גרבה .

םיאבה םיבלשה
1. דבעמה תא ןקתה .
2. ילנויצפואה טלפ/טלקה לודומ תא ןקתה .
3. לוקמרה תא ןקתה .
4. ןורכיזה ילודומ תא ןקתה .
5. רוריקה ףוג תא ןקתה .
6. םיררוואמה לולכמ תא ןקתה .
7. ה סיטרכ תא ןקתה -WLAN.
8. ה ןנוכ תא ןקתה -Solid State.
9. חישקה ןנוכה לולכמ תא ןקתה .
10. דצה יוסיכ תא ןקתה .
11. בשחמה לש םיימינפה ויקלח לע הדובעה רחאל ףיעסב טרופמה ךילהה תא עצב .
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הנכות
םינקתהה ילהנמ לש הנקתהה ןפוא לע תוארוה םע דחי, תוכמתנה הלעפהה תוכרעמ לש טוריפ אצמנ הז קרפב .

םיאשונ :

• לש םינקתה ילהנמ תדרוה  Windows

לש םינקתה ילהנמ תדרוה  Windows

םיבלש
1. תא לעפה  .

2. לא רובע  Dell.com/support.

3. לע ץחל  Product Support ( רצומב הכימת לע ץחלו, ךלש לש תורישה תיגת תא ןזה ,(  Submit ( חלש ).

ךתושרבש םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה, תורישה תיגת תא ךתושרב ןיא םא הרעה .

4. לע ץחל  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ ).

5. ב תנקתומה הלעפהה תכרעמ תא רחב .

6. ןיקתהל ךנוצרבש ןקתהה להנמב רחבו ףדב הטמ לולג .

7. לע ץחל  Download File ( ץבוק דרוה ךלש ל ןקתהה להנמ תא דירוהל ידכ ( .

8. ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ, הדרוהה תמלשה רחאל .

9. ךסמה יבג לע וגצויש תוארוהה יפל לעפו, ןקתהה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל .
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תכרעמ תרדגה
לש הרדגהה תינכות תורדגהב םייוניש עצבת לא הארתה  BIOS, םילולע םימיוסמ םייוניש. החמומ בשחמ שמתשמ התא םא אלא

בשחמה תלועפב תולקתל םורגל .

לש הרדגהה תינכותב םייוניש עוציב ינפל הרעה  BIOS, דיתעב ןויעל הרדגהה תינכות לש ךסמב גצומה עדימה תא םושרל ץלמומ .

לש הרדגהה תינכותב שמתשה  BIOS תואבה תורטמל :
● ה ןורכיז חפנ ןוגכ, בשחמב תנקתומה הרמוחה לע עדימ לבקל -RAM חישקה ןנוכה לדוגו .
● תכרעמה תרוצת עדימ תא תונשל .
● סיסב ינקתה לש התבשה וא הלעפהו ןקתומה חישקה ןנוכה גוס, המסיסה ןוגכ שמתשמה תריחבל הנותנש תורשפא תונשל וא רידגהל .

םיאשונ :

• לוחתא טירפת
• טווינ ישקמ
• לוחתא ףצר
• תכרעמה תרדגה תויורשפא
• ה ןוכדע -BIOS ב-Windows
• הרדגההו תכרעמה תמסיס

לוחתא טירפת
לש וגולה גצוי רשאכ  Dell, לע שקה  <F12> תכרעמה לש םייקוחה לוחתאה ינקתה תמישר תא ךינפל גיציש ימעפ-דח לוחתא טירפת ליעפהל ידכ.

תויורשפאה תא םג ללוכ הז טירפת  Diagonstics ( ןוחבא ) BIOS Setup-ו ( תרדגה  BIOS). םינקתהב היולת לוחתאה טירפתב םינקתהה תמישר
שומיש. תכרעמה לש ןוחבאה תינכות תא תולעהל וא םיוסמ ןקתה לא לחתאל ךנוצרב םא ישומיש הז טירפת. בשחמב םינקתומה לוחתאל םינתינה

ב רומשה לוחתאה רדסב יוניש םושל םרוג וניא לוחתאה טירפתב -BIOS.

ןה תויורשפאה :
● לוחתא  UEFI:

○ Windows Boot Manager ( לש לוחתאה להנמ  Windows)
● תופסונ תויורשפא :

○ ה תרדגה -BIOS
○ ןוכדע  Flash BIOS
○ ןוחבא
○ לוחתא בצמ תורדגה יוניש

טווינ ישקמ
תכרעמה תא שדחמ ליעפתש ינפל ףקותל וסנכיי אל ךא םידעותמ עצבמ התאש םייונישה, תכרעמה תרדגה תויורשפא תיברמ יבגל הרעה .

םישקמ טווינ
הלעמל ץח םדוקה הדשל רבעמ .

הטמל ץח אבה הדשל רבעמ .

Enter הדשב רושיקל רבעמ וא) יטנוולר םא (רחבנש הדשב ךרע תריחב .

חוור שקמ יטנוולר םא, תחתפנ המישר לש ץוויכ וא הבחרה .

הייסיטרכ אבה דוקימה רוזאל רבעמ .

4
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םישקמ טווינ
Esc שקמ לע הציחל. ישארה ךסמה תגצהל דע םדוקה ףדל רבעמ  Esc תא רומשל ךתוא החנתש העדוה גיצת ישארה ךסמב

שדחמ תכרעמה תא ליעפתו ורמשנ אלש םייונישה לכ .

לוחתא ףצר
םיוסמ ןקתהל תורישי לוחתא עצבלו תכרעמה תרדגה תינכות ידי לע עבקנש םינקתהה לוחתא רדס תא ףוקעל ךל תרשפאמ לוחתא ףצר תורשפא

הלעפהב תימצעה הקידבה ךלהמב). חישק ןנוכל וא יטפוא ןנוכל: המגודל(  (POST), לש למסה רשאכ  Dell לכות, עיפומ :
● לע השקה ידי-לע תכרעמה תרדגה לא תשגל  F2
● שקמ לע השקה ידי-לע ימעפ-דחה לוחתאה טירפת תא תולעהל  F12.

ןה לוחתאה טירפת תויורשפא. ןוחבאה תורשפא תוברל, לחתאל ךתורשפאבש םינקתהה תא גיצמ ימעפ-דחה לוחתאה טירפת :

● )ןימז םא (ףלשנ ןנוכ
● ןנוכ  STXXXX

הרעה  XXXX ה ןנוכ רפסמ אוה -SATA.

● )ןימז םא (יטפוא ןנוכ
● חישק ןנוכ  SATA ( םייק םא )
● ןוחבא

תורשפאב הריחבה הרעה  Diagnostics ( ךסמה תגצהל ליבות) ןוחבא  SupportAssist.

תכרעמה תרדגה ךסמ לא תשגל תורשפאה תא םג גיצמ לוחתאה ףצר ךסמ .

תכרעמה תרדגה תויורשפא
ועיפוי אל הז ףיעסב םימושרה םיטירפהמ קלחש ןכתיי, וב ונקתוהש םינקתהלו בשחמל םאתהב הרעה .

תויללכ תויורשפא
יללכ .3 הלבט  

תורשפא רואית

תכרעמה לע עדימ אבה עדימה תא גיצמ :
● ה תסרג תא גיצמ: תכרעמה לע עדימ -BIOS, רוצייה ךיראת, תולעבה גת, סכנה גת, תורישה גת,

ריהמה תורישה דוק תאו ,תולעבה ךיראת .
● ,ןורכיזה יצורע בצמ, ןורכיזה תוריהמ, ןימזה ןורכיזה, ןקתומה ןורכיזה תא גיצמ: ןורכיז עדימ

לדוג, ןורכיזה תייגולונכט  DIMM 1, לדוגו  DIMM 2.
● עדימ  PCI: תא גיצמ  Slot1_M, SLOT2, Slot2_M.2
● ,תיחכונה ןועשה תוריהמ, דבעמה ההזמ, תובילה רפסמ, דבעמה גוס תא גיצמ: דבעמ עדימ

ןומטמה ןורכיז, תילמיסקמה ןועשה תוריהמ, תילמינימה ןועשה תוריהמ  L2 ןורכיז, דבעמה לש
ןומטמה  L3 ל תלוכיה, דבעמה לש -HT תויביס 64 תייגולונכטו .

● תא גיצמ: דבעמה לע עדימ  SATA-0, M.2 PCIe SSD-2, תבותכ  LOM MAC, רקב, ואידיו רקב
ןקתה, עמש  Wi-Fi ןקתהו  Bluetooth.

Boot Sequence וז המישרב םיניוצמה םינקתהב הלעפה תכרעמ שפחל הסנמ בשחמה ובש רדסה תא ןייצל תורשפא .

UEFI Boot Path Security
( לוחתא ביתנ תחטבא  UEFI)

להנמ תמסיס תא ןיזהל ותוא החנתש שמתשמל היחנה גיצת תכרעמה םא עובקל ןתינ וז תורשפא תרזעב
לוחתא ביתנ לש לוחתא תעב תכרעמה  UEFI לוחתאה טירפתמ  F12.

ךיראת/העש דימ ףקותל םיסנכנ תכרעמה לש העשבו ךיראתב םייוניש. העשהו ךיראתה תא רידגהל תורשפא .

.
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System Information ( תכרעמ יטרפ )

4 הלבט . System Configuration ( תכרעמ תרוצת ) 

תורשפא רואית

Integrated NIC ה רקבב טולשל תורשפא -LAN תורשפאה. הנבומה  'Enable UEFI Network Stack' ( תשר תמירע לעפה
UEFI) ןה תויורשפאה. לדחמ תרירבכ תנמוסמ הניא :
● Disabled
● Enabled
● Enabled w/PXE ( םע לעפומ  PXE) ( לדחמ תרירב )

אל הז ףיעסב םימושרה םיטירפהמ קלחש ןכתיי, וב ונקתוהש םינקתהלו בשחמל םאתהב הרעה
ועיפוי .

SATA Operation בלושמה חישקה ןנוכה רקב לש הלעפהה בצמ לש הרוצתה תא רידגהל תורשפא .
● Disabled ( תבשומ ה ירקב = ( -SATA םירתסומ
● AHCI = SATA בצמ רובע רדגומ  AHCI
● RAID ON = SATA בצמב הכימתל רדגומ  RAID ( לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא )

Drives ( םיננוכ ) םינוש םיללכומ םיננוכ תיבשהל וא ליעפהל תורשפא :
● SATA-0 ( לדחמ תרירבכ לעפומ )
● M.2 PCIe SSD-0 ( לדחמ תרירבכ לעפומ )

Smart Reporting תלעפה ךלהמב םיבלושמה םיחישקה םיננוכב חישק ןנוכ תואיגש לע חוויד לבקתי םא עבוק הז הדש
תורשפא. תכרעמה  Enable Smart Reporting option ( םכח חוויד תורשפא לעפה תתבשומ (

לדחמ תרירבכ .

USB Configuration ( תרוצת
USB)

ה רקב תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא -USB רובע בלושמה :
● Enable USB Boot Support ( לוחתאב הכימת רשפא  USB)
● Enable Front USB Ports ( תואיצי רשפא  USB תוימדק )
● Enable Rear USB Ports ( תואיצי רשפא  USB תוירוחא )

לדחמ תרירבכ תורשפואמ תויורשפאה לכ .

Front USB Configuration ה תואיצי תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא -USB לדחמ תרירבכ תולעפומ תואיציה לכ. תוימדקה .

Rear USB Configuration ה תואיצי תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא -USB לדחמ תרירבכ תולעפומ תואיציה לכ. תוירוחאה .

USB PowerShare לדחמ תרירבכ. הקיזומ ינגנו םידיינ םינופלט ןוגכ, םיינוציח םינקתה ןיעטהל לכות וז תורשפא תועצמאב
תתבשומ וז תורשפא .

Audio תורשפאה. בלושמה עמשה רקב תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Enable Audio ( עמש לעפה )
לדחמ תרירבכ תנמוסמ .

● Enable Microphone ( ןופורקימ רשפא )
● Enable Internal Speaker ( ימינפ לוקמר רשפא )

לדחמ תרירבכ תונמוסמ תויורשפאה יתש .

Dust Filter Maintenance תועדוה תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  BIOS ןקתומש ילנויצפואה קבאה ןנסמ לש הקוזחתה אשונב
ךלש בשחמב . BIOS רדגומה חוורמה יפל קבאה ןנסמ תא ףילחהל וא תוקנל תרוכזת לוחתאה ינפל גיצי.

תורשפאה  Disabled ( לדחמ תרירבכ תנמוסמ) תבשומ .
● Disabled
● םוי 15
● םוי 30
● םוי 60
● םוי 90
● םוי 120
● םוי 150
● םוי 180
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ואדיו ךסמ תויורשפא
ואידיו .5 הלבט  

תורשפא רואית

Primary Display תכרעמב םינימז םירקב רפסמ רשאכ תישארה הגוצתב רוחבל תורשפא .
● Auto ( יטמוטוא ) ( לדחמ תרירב )
● תקיפרג  Intel HD

בצמב רחבת אל םא הרעה  Auto ( יטמוטוא לעפוי ללכומה הקיפרגה ןקתה ,( .

Security ( החטבא )

6 הלבט . Security ( החטבא ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

Admin Password תכרעמה להנמ תמסיס תא קוחמל וא תונשל, רידגהל תורשפא .

System Password תכרעמה להנמ תמסיס תא קוחמל וא תונשל, רידגהל תורשפא .

Internal HDD-0 Password בשחמה לש ימינפה חישקה ןנוכה תמסיס תא קוחמלו תונשל, רידגהל רשפאמ .

Password Configuration תואמסיסלו תכרעמ להנמ לש תואמסיסל רתומה ילמיסקמהו ילמינימה םיוותה רפסמב טולשל תורשפא
32-ל 4 ןיב אוה םיוותה חווט. תכרעמ .

Password Bypass חישקה ןנוכה תמסיסלו) לוחתא (תכרעמה תמסיסל תושקבה תא ףוקעל לכות וז תורשפא תועצמאב
תכרעמה לש שדחמ הלעפה תעב ימינפה .

● Disabled ( תבשומ ןה רשאכ, ימינפ חישק קסיד ןנוכ תמסיסלו תכרעמ תמסיסל השקב דימת גצה — (
תתבשומ וז תורשפא לדחמ תרירבכ. תורדגומ .

● Reboot Bypass ( שדחמ לוחתא ףקעמ םילוחתא (שדחמ הלעפה תעב המסיסל תושקב ףוקע — (
)םימח .

חישקה קסידה ןנוכלו תכרעמל השיג תלבק ךרוצל תואמסיסל תושקב דימת גיצת תכרעמה הרעה
יובכ בצממ תלעפומ איה רשאכ, ימינפה  (cold boot). תואמסיסל תושקב דימת גיצת תכרעמה, ןכ ומכ

םימייק םא, לודומה ץרפמב חישקה קסידה יננוכ לכב .

Password Change תרדגומ רשאכ םירתומ חישקה ןנוכהו תכרעמה תואמסיסב םייוניש םא עובקל ךל תרשפאמ וז תורשפא
תכרעמ להנמ תמסיס .

Allow Non-Admin Password Changes ( תכרעמ להנמ לש ןניאש תואמסיס ייוניש רשפא ) -
תלעפומ וז תורשפא לדחמ תרירבכ .

UEFI Capsule Firmware
Updates

ל רשפאת תכרעמה םא תעבוק וז תורשפא -BIOS תלוספק לש ןוכדע תוליבח ךרד ןכדעתהל  UEFI.
ינוכדע םוסחת וז תורשפא תתבשה. לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא  BIOS ןוגכ םיתורישמ  Microsoft

Windows Update ו-Linux Vendor Firmware Service (LVFS).

TPM 2.0 Security הנמיהמה המרופטלפה לודומ םא עובקל ךל רשפאמ  (TPM) הלעפהה תכרעמ רובע יולג .
● TPM On (TPM לדחמה תרירב, רשפואמ )
● Clear ( הקנ )
● PPI Bypass for Enable Commands ( ףקעמ  PPI הלעפה תודוקפל )
● PPI Bypass for Disable Commands ( ףקעמ  PPI התבשה תודוקפל )
● PPI Bypass for Disable Commands ( ףקעמ  PPI יוקינ תודוקפל )
● Attestation Enable ( לדחמה תרירב )
● Key Storage Enable ( לדחמה תרירב, חתפמ ןוסחא רשפא )
● SHA-256 ( לדחמ תרירב )

תואבה תויורשפאהמ תחאב רחב :

● Disabled
● Enabled ( לעפומ ) ( לדחמ תרירב )

Absolute לודומ קשממ תא עובק ןפואב תיבשהל וא תיבשהל, ליעפהל רשפאמ הז הדש  BIOS תורישה לש
ילנויצפואה  Absolute Persistence Module לש  Absolute Software.
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6 הלבט . Security ( החטבא ) 

תורשפא רואית

● לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא - רשפואמ .
● Disable ( תבשה )
● תותימצל תבשומ

Chassis Intrusion זראמל הרידחה תנוכתב טלוש הז הדש .

תואבה תויורשפאהמ תחא רחב :

● )לדחמ תרירב (תתבשומ
● Enabled
● On-Silent ( טקש-לעפומ )

OROM Keyboard Access יכסמל סנכיהל ולכוי םישמתשמה םא תעבוק וז תורשפא  Option ROM Configuration ישקמ תועצמאב
לוחתא ךלהמב רוציק .

● לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא - רשפואמ .
● Disable ( תבשה )
● One Time Enable ( תחא םעפ רשפא )

Admin Setup Lockout הניא וז תורשפא. תכרעמ להנמ תמסיס תרדגומ רשאכ הרדגהל סנכיהל םישמתשממ עונמל תורשפא
לדחמ תרירבכ תרדגומ .

Master Password Lockout ןתינש ידכ חישקה קסידה תואמסיס תא קוחמל שי. תישארה המסיסב הכימתה תא תיבשהל תורשפא
לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא. תורדגהה תא תונשל היהי .

HDD Protection Support תרדגומ הניא וז תורשפא. חישקה ןנוכה תנגה תנוכת תא תיבשהלו ליעפהל םישמתשמל רשפאמ הז הדש
לדחמ תרירבכ .

SMM Security Mitigation לש תופסונ תונגה תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  UEFI SMM Security Mitigation. הניא וז תורשפא
לדחמ תרירבכ תרדגומ .

חטבואמה לוחתאה תויורשפא
7 הלבט . Secure Boot ( חטבואמ לוחתא ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

Secure Boot Enable הנוכתה תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא  Secure Boot ( חטבואמ לוחתא )
● Secure Boot Enable.

לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא .

Secure Boot Mode לש דוקפתה תא תונשל ךל תרשפאמ  Secure Boot ( חטבואמ לוחתא הפיכא וא הכרעה רשפאל ידכ (
ה ןקתה להנמ תומיתח לש -UEFI

● Deployed Mode ( לדחמ תרירב ).
● Audit Mode.

Expert key Management .תישיא םאתומ בצמב תכרעמה םא קר החטבאה חתפמ לש םינותנה ידסמ תא תונשל תורשפא
תורשפאה  Enable Custom Mode ( תויורשפאה. לדחמ תרירבכ תתבשומ) תישיא םאתומ בצמ לעפה

ןה :
● PK ( לדחמ תרירב ).
● KEK.
● db.
● dbx.
םא  Custom Mode, ( רובע תויטנוולרה תויורשפאה, לעפומ) תישיא םאתומ בצמ  PK, KEK, db

ןה תויורשפאה. וגצוי dbx-ו :
● Save to File - שמתשמה רחבש ץבוקל חתפמה תא רמוש .
● Replace from File- שמתשמה רחבש ץבוקמ חתפמב יחכונה חתפמה תפלחה .
● Append from File - שמתשמה רחבש ץבוקמ םייקה םינותנה דסמל חתפמ תפסוה .
● Delete - רחבנש חתפמה תקיחמ .
● Reset All Keys - לדחמה תרירב תרדגהל סופיא .
● Delete All Keys - תוחתפמה לכ תקיחמ .
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7 הלבט . Secure Boot ( חטבואמ לוחתא ) 

תורשפא רואית

םא הרעה  Custom Mode ( תישיא םאתומ בצמ תוחתפמהו וקחמיי ועצובש םייונישה לכ, תבשומ (
לדחמה תרירב תורדגהל ורזחושי .

תויורשפא  Intel Software Guard Extensions ( לש הנכות תחטבא תובחרה
Intel)

8 הלבט . Intel Software Guard Extensions 

תורשפא רואית

Intel SGX Enable ( תלעפה  Intel SGX) עדימ ןוסחא/דוק תלעפהל תחטבואמ הביבס קפסל ךילע הז הדשב
תישארה הלעפהה תכרעמ לש רשקהב שיגר .

תואבה תויורשפאהמ תחא לע ץחל :

● Disabled ( תבשומ )
● Enabled ( לעפומ )
● Software controlled ( הנכות ידי לע הטילש )- לדחמ תרירב

Enclave Memory Size ( יברזר ןורכיז לדוג ) תא הרידגמ תאז תורשפא  SGX Enclave Reserve Memory Size
( גוסמ יברזר ןורכיז לדוג  SGX).

תואבה תויורשפאהמ תחא לע ץחל :

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB- לדחמ תרירב

Performance ( םיעוציב )

9 הלבט . Performance ( םיעוציב ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

תוביל יובירב הכימת םיעוציבה. דבעמב ולעפוה תובילה לכ וא תחא הביל םא ןייצמ הז הדש
תופסונה תובילה םע םירפתשמ םימיוסמ םימושיי לש .

● All ( לכה לדחמ תרירב - (
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep בצמ תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Intel SpeedStep דבעמה לש .

● Enable Intel SpeedStep ( תא רשפא  Intel SpeedStep)

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

C-States Control דבעמה לש םיפסונה הנישה יבצמ תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא .

● C states

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

Intel TurboBoost בצמ תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא  Intel TurboBoost דבעמה לש .

● Enable Intel TurboBoost ( תא רשפא  Intel TuroBoost)

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

Hyper-Thread Control הנוכתה תא לרטנל וא רשפאל תורשפא  HyperThreading דבעמה לש .
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9 הלבט . Performance ( םיעוציב ) 

תורשפא רואית

● Disabled
● Enabled ( לעפומ )- לדחמ תרירב

למשח תכירצ לוהינ
10 הלבט . Power Management ( למשח תכירצ לוהינ ) 

תורשפא רואית

AC Recovery ךתורשפאב. למשח תקספה רחאל ןיפוליח םרז לש שדחמ הלעפה תעב הביגמ תכרעמה דציכ עבוק
תא רידגהל  AC Recovery ל:

● Power Off ( יוביכ )
● הלעפה
● Last Power State ( הנורחא הלעפה בצמ )

בצמל תרדגומ וז תורשפא לדחמ תרירבכ  Power Off ( יוביכ ).

Enable Intel Speed Shift
Technology ( תא רשפאמ

תייגולונכט  Intel Speed Shift)

תייגולונכטב הכימתה תא תיבשהל וא ליעפהל ךל תרשפאמ  Intel Speed Shift. תורשפאה  Enable
Intel Speed Shift Technology ( תייגולונכט תא לעפה  Intel Speed Shift) לדחמ תרירבכ תרדגומ .

Auto On Time תועש 12 לש הליגר תינבתב תגצומ העשה. בשחמה לש תיטמוטוא הלעפהל העשה תא רידגמ
ו העש תודשב םיכרעה תדלקה ידי-לע הלעפהה תעש תא הנש). תועש:תוקד:תוינש( - AM/PM.

ןגמ וא םיעקש לצפמ לע אצמנש גתמה תועצמאב בשחמה תא הבכת םא לעפת אל וז הנוכת הרעה
תורשפאה רשאכ וא םילושחנמ  Auto Power ( תיטמוטוא הלעפה תבשומ בצמל תרדגומ ( .

Deep Sleep Control תורשפאה רשאכ םירקבה תא רידגהל תורשפא  Deep Sleep ( הקומע הניש תלעפומ ( .
● Disabled
● Enabled in S5 only ( ב לעפומ -S5 דבלב )
● Enabled in S4 and S5 ( ב לעפומ -S4 בו -S5)

ב תלעפומ וז תורשפא -S4 בו -S5 לדחמ תרירבכ .

USB Wake Support ינקתהל תרשפאמ וז תורשפא  USB תורשפאה. הנתמה בצממ בשחמה תא איצוהל  Enable USB Wake
Support לדחמ תרירבכ תרחבנ .

Wake on LAN/WWAN תוא טלוק אוה רשאכ יובכ בצממ בשחמה לש הלעפה תרשפאמ וז תורשפא  LAN תלעופ וז הנוכת. דחוימ
ןיפוליח םרז קפסל רבוחמ בשחמה רשאכ קר .

● Disabled ( תבשומ תותוא תלבק תובקעב לעפות אל תכרעמה - (  LAN תלבקמ איה רשאכ, םידחוימ
מ ררועמ תוא -LAN וא  LAN יטוחלא .

● LAN WLAN - תותוא תועצמאב תכרעמה לש הלעפה רשפאמ  LAN וא  LAN םידחוימ יטוחלא .
● LAN Only (LAN דבלב תותוא תועצמאב לעפות תכרעמה - (  LAN םידחוימ .
● LAN with PXE Boot (LAN לוחתא םע  PXE) - בצמב תכרעמל תחלשנש תוררועתה תנמ  S4 וא

S5, בצמב תידיימ התוא תלחתאמו הריעמ  PXE.
● WLAN Only (WLAN דבלב תותוא תועצמאב לעפות תכרעמה - (  LAN םידחוימ .

תתבשומ וז תורשפא לדחמ תרירבכ .

Block Sleep הניש בצמל הסינכ םוסחל תורשפא  ( בצמ  S3) וז תורשפא לדחמ תרירבכ. הלעפהה תכרעמ תביבסב
תתבשומ .

Post Behaviour ( תוגהנתה  POST)

11 הלבט . POST Behavior ( דוקפת  POST) 

תורשפא רואית

Adapter Warnings .םימיוסמ חתמ ימאתמב שומיש תעב הרהזא תועדוה גיצת תכרעמה םא רוחבל ךל תרשפאמ וז תורשפא
תרשפואמ וז תורשפא לדחמ תרירבכ .
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11 הלבט . POST Behavior ( דוקפת  POST) 

תורשפא רואית

Numlock LED תנוכת תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Numlock וז תורשפא לדחמ תרירבכ. בשחמה תלעפה תעב
תרשפואמ .

Keyboard Errors תורשפאה. בשחמה תלעפה תעב תדלקמ תואיגש לע חווידה תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Enable
Keyboard Error Detection ( לדחמ תרירבכ תלעפומ) תדלקמ תואיגש יוהיז לעפה .

Fast Boot ( ריהמ לוחתא ) תומיאתה יבלשמ המכ לש הפיקע ידי-לע לוחתאה ךילהת תא זרזל תלגוסמ וז תורשפא :
● Minimal ( תילמינימ ה םא אלא, תוריהמב תלחתאמ תכרעמה — ( -BIOS וא ףלחוה ןורכיזה, ןכדוע

הש -POST םלשוה אל םדוקה .
● Thorough ( הפיקמ לוחתאה ךילהתב בלש םוש לע תגלדמ אל תכרעמה — ( .
● Auto ( תיטמוטוא וז הרדגהב טולשל הלעפהה תכרעמל תרשפאמ — (  ( תכרעמ רשאכ קר תלעופ

ב תכמות הלעפהה -Simple Boot Flag).
איה לדחמה תרירב תורשפא  Thorough ( הפיקמ ).

Extend BIOS POST Time תפסונ לוחתא-םדק תייהשה תרצוי וז תורשפא .
● 0 seconds )0 לדחמה תרירב) (תוינש(
● 5 seconds ( תוינש 5 )
● 10 seconds )10 תוינש(

Full Screen Logo ( ךסמב וגול
אלמ )

תורשפאה. ךסמה תייצולוזרל תמאות הנומתה םא אלמ ךסמב וגול גיצת וז תורשפא  Enable Full
Screen Logo ( לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא) אלמ ךסמב למס רשפא .

Warnings and Errors תויורשפאהמ תחא רחב. תואיגש וא תורהזא והוז רשאכ קר לוחתאה ךילהת תייהשהל תמרוג וז תורשפא
תואבה :

● Prompt on Warnings and Errors - לדחמ תרירב
● תורהזא םע ךילהתב ךשמה
● תואיגשו תורהזא םע ךשמה

לוהינ תלוכי

תורשפא רואית
תלוכי  Intel AMT היצקנופה תא רשפאל שי םא ןייצל ךל רשפאמ  AMT ו-MEB Hotkey ( םח שקמ  MEBx) תכרעמה לוחתא תעב תלעפומ .

● Disabled
● Enabled
● תשיג לבגה  MEBx- לדחמ תרירבכ

USB Provision
( יבאשמ תאצקה
USB)

תא תוצקהל רשפא, לעפומשכ  Intel AMT ןוסחא ןקתה תועצמאב ימוקמ תואצקה ץבוק ידי לע  USB.
● ןויצ רשפא  USB - לדחמ תרירבכ תבשומ

MEBx Hotkey היצקנופה תא רשפאל שי םא ןייצל תרשפאמ  MEBx Hotkey ( םח שקמ  MEBx) תכרעמה לוחתא תעב .
● םח שקמ  Enable MEBx - לדחמ תרירבכ תבשומ

Virtualization Support ( היצזילאוטריווב הכימת )

12 הלבט . Virtualization Support ( היצזילאוטריווב הכימת ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

Virtualization םא תעבוק וז תורשפא  Virtual Machine Monitor ( ילאוטריו בשחמ גצ  – VMM) תולוכיב שמתשהל לוכי
לש היצזילאוטריווה תייגולונכט ידי-לע תוקפוסמה תופסונ הרמוח  Intel.

● Enable Intel Virtualization Technology ( לש היצזילאוטריו תייגולונכט לעפה  Intel).

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

VT for Direct I/O לש תלוכיה תא התיבשמ וא הליעפמ  Virtual Machine Monitor (VMM) הרמוחה תולוכי תא לצנל
לש היצזילאוטריווה תייגולונכט ידי-לע תוקפוסמה תופסונה  Intel רישי טלפ/טלק רובע .
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12 הלבט . Virtualization Support ( היצזילאוטריווב הכימת ) 

תורשפא רואית

● Enable VT for Direct I/O ( לעפה  VT רישי טלפ/טלק ליבשב )

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

תויטוחלא תויורשפא
טוחלא .13 הלבט  

תורשפא רואית

Wireless Device Enable םיימינפה םייטוחלאה םינקתה תא לרטנל וא רשפאל רשפאמ .

ןה תויורשפאה :

● WLAN/WiGig
● Bluetooth

לדחמ תרירבכ תורשפואמ תויורשפאה לכ .

Maintenance ( הקוזחת )

14 הלבט . Maintenance ( הקוזחת ) 

תורשפא רואית

Service Tag ( תוריש תיגת ) בשחמה לש תורישה גת תגצה .

Asset Tag ( סכנ גת ) רבכ רדגומ וניא הזכ גת םא, תכרעמ סכנ גת רוציל ךל תרשפאמ .

לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא .

SERR Messages תועדוה ןונגנמב טלוש  SERR. התבשה םישרוד םימיוסמ םייפרג םיסיטרכ. לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא
תועדוה ןונגנמ לש  SERR.

BIOS Downgrade ( גורדש
לש רוחאל  BIOS)

תכרעמה תחשוק לש תומדוק תורודהמ ןכדעל תורשפא .

● Allow BIOS Downgrade ( ה לש רוחאל גורדש רשפא -BIOS)

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

Data Wipe ( םינותנ תקיחמ ) םיימינפה ןוסחאה ינקתה לכמ חטבואמ ןפואב םינותנ קוחמל תורשפא .

● Wipe on Next Boot

לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא .

BIOS Recovery ( רוזחש
BIOS)

BIOS Recovery from Hard Drive ( רוזחש  BIOS חישק ןנוכמ .לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא - (
רזחשל תורשפא  BIOS ב רמשנה רוזחש ץבוק תועצמאב םוגפ -HDD חתפמב וא  USB ינוציח .

הדשה הרעה  BIOS Recovery from Hard Drive לעפומ תויהל בייח .

Always Perform Integrity Check ( תוניקת תקידב עצבל דימת לוחתא לכב תוניקת תקידב עצבמ - ( .

First Power On Date
( ךיראתב הנושאר הלעפה )

תורשפאה. תולעבה ךיראת תא רידגהל ךל רשפאמ  Set Ownership Date ( תולעב ךיראת רדגה הניא (
לדחמ תרירבכ תרדגומ .

System Logs ( תכרעמ ינמוי )

15 הלבט . System Logs ( תכרעמ ינמוי ) 
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15 הלבט . System Logs ( תכרעמ ינמוי ) 

תורשפא רואית

BIOS events ה יעוריא תא תוקנלו גיצהל תורשפא -POST תכרעמה תרדגה לש  (BIOS).

תמדקתמ הרוצת
תמדקתמ הרוצת .16 הלבט  

תורשפא רואית

ASPM תמר רידגהל ךל רשפאמ  ASPM.
● Auto ( לדחמ תרירב תזכרמל ןקתהה ןיב די תציחל תעצבתמ - (  PCI Express בצמ תא עובקל ידכ

ןקתהה ידי לע ךמתנש רתויב בוטה ASPM-ה .
● Disabled - לש למשחה תכירצ לוהינ  ASPM תע לכב יובכ .
● L1 Only - לש למשחה תכירצ לוהינ  ASPM ב שומישל רדגומ -L1.

לש תכרעמה תייצולוזר  SupportAssist

תורשפא רואית
Auto OS
Recovery
Threshold ( ףס

יטמוטואה רוזחשה
תכרעמ לש

הלעפהה )

תכרעמ רובע יטמוטואה לוחתאה םרזב טולשל רשפאמ  SupportAssist. ןה תויורשפאה :
● היובכ
● 1
● 2 ( לדחמ תרירבכ תלעפומ )
● 3

SupportAssist
OS Recovery
( תכרעמ רוזחש

לש הלעפהה
SupportAssist)

תא רזחשל ךל תרשפאמ  SupportAssist OS Recovery ( לדחמ תרירבכ תלעפומ )

BIOSConnect BIOSConnect תימוקמ הלעפה תכרעמ רוזחש רדעה םע ןנעה תוריש לש הלעפהה תכרעמ תא תיבשמ וא ליעפמ
)לדחמ תרירבכ - לעפומ( .

ה ןוכדע -BIOS ב-Windows

םימדקומ םיאנת
ה תא ןכדעל ץלמומ -BIOS ( תכרעמה תרדגה ןימז ןוכדע םייק םא וא תכרעמה חול תפלחה תעב ( .

וז המישמ תודוא

םא הרעה  BitLocker ה ןוכדע ינפל ותוא תוהשהל שי, לעפומ -BIOS ה ןוכדע תמלשה רחאל שדחמ ותוא ליעפהלו תכרעמה לש -BIOS.

םיבלש
1. בשחמה תא שדחמ לעפה .

2. לא רובע  Dell.com/support.
● תא ןזה  Service Tag ( תא וא) תורישה גת  Express Service Code ( ריהמה תורישה דוק לע ץחלו (  Submit ( חלש ).
● לע ץחל  Detect Product ( ךסמב תועיפומש תוארוהה יפל לעפו) רצומ רותיא .

3. תורשפאה לע ץחל, תורישה תיגת תא רתאל חילצמ ךניא םא  Choose from All Products ( םירצומה לכ ןיבמ הריחב ).

4. הירוגטקה תא רחב  Products ( המישרה ךותמ) םירצומ .

רצומה ףדל עיגהל ידכ המיאתמה הירוגטקה תא רחב הרעה .
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5. ףדהו, ךלש בשחמה לש םגדה תא רחב  Product Support ( רצומב הכימת גצוי ךלש בשחמה לש ( .

6. לע ץחל  Get drivers ( לע ןכמ רחאלו) םינקתה ילהנמ לבק  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ ).
עטקה  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ חתפיי ( .

7. לע ץחל  Find it myself( ימצעב ותוא אצמא ).

8. לע ץחל  BIOS ה תואסרג תא גיצהל ידכ -BIOS.

9. ה ץבוק תא ההז -BIOS לע ץחלו רתויב ינכדעה  Download ( דרוה ).

10. ןולחב תפדעומה הדרוהה תטיש תא רחב  Please select your download method below ( היוצרה הדרוהה תטישב רחב ןכמ רחאלו (
לע ץחל  Download File ( ץבוק דרוה ).

ןולחה  File Download ( ץבוק תדרוה עיפומ ( .

11. לע ץחל  Save ( רומש בשחמב ץבוקה תא רומשל ידכ ( .

12. לע ץחל  Run ( לעפה ה תורדגה תא ןיקתהל ידכ ( - BIOS ךלש בשחמב תונכדועמה .

ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב .

ה ןוכדע -BIOS ה ןהב תוכרעמב -BitLocker לעפומ
םא הארתה  BitLocker ה ןוכדע ינפל ההשומ וניא -BIOS, חתפמ תא ההזת אל איה תכרעמה תא לחתאתש האבה םעפב

חתפמ םא. לוחתא לכב הז חתפמ שקבל ךישמת תכרעמהו, ךישמהל ידכ רוזחשה חתפמ תא ןיזהל שקבתת הז בלשב .BitLocker-ה
,הז אשונב ףסונ עדימ תלבקל. הלעפהה תכרעמ לש הצוחנ אל שדחמ הנקתהל וא םינותנ ןדבואל ליבוהל יושע רבדה עודי וניא רוזחשה

רמאמב ןייע  Knowledge: https://www.dell.com/support/article/sln153694

ה ןוכדע -BIOS ןנוכ תועצמאב תכרעמה לש  USB Flash

וז המישמ תודוא
לא ןועטל לוכי וניא בשחמה םא  Windows ה תא ןכדעל ךרוצ שי לבא -BIOS, ה ץבוק תא דרוה -BIOS ןנוכל ותוא רומשו רחא בשחמ תועצמאב

Flash USB לוחתאל ןתינ .

ןנוכב שמתשהל ךילע הרעה  Flash USB ה רמאמב ןייע, ףסונ עדימל. לוחתאל ןתינ -Knowledge Base SLN143196.

םיבלש
1. גוסמ ץבוקה תא דרוה  .EXE ה ןוכדע לש -BIOS רחא בשחמל .

2. ה ןנוכל ץבוקה תא קתעה -Flash USB לוחתאל ןתינה .

3. ה ןנוכ תא סנכה -Flash USB ןוכדע שורד ובש בשחמה ךותל  BIOS.

4. שקהו בשחמה תא שדחמ לעפה  F12 לש החיתפה וגולשכ  Dell ימעפ-דחה לוחתאה טירפת תא גיצהל ידכ עיפומ .

5. ןוסחא ןקתה תורשפאב רחב, םיצחה ישקמ תרזעב  USB לע ץחלו  Enter.

6. ןנוכ ןוחבא תעדוהל לחתאי בשחמה  C:\>.

7. שקהו אלמה ץבוקה םש תדלקה ידי לע ץבוקה תא לעפה  Enter.

8. ה ןוכדעל רזעה תינכות -BIOS ךסמה לעש תוארוהה תא עצב. תגצומ .
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ןוכדע ךסמ. 1 רויא  BIOS ב-DOS

הרדגההו תכרעמה תמסיס
הרדגההו תכרעמה תמסיס .17 הלבט  

המסיסה גוס רואית

תכרעמ תמסיס תכרעמל רבחתהל ידכ ןיזהל ךילעש המסיס .

הרדגה תמסיס ה תורדגה לא תשגל ידכ ןיזהל ךילעש המסיס -BIOS בשחמה לש
ןתוא תונשלו .

בשחמה תא חטבאל ידכ הרדגה תמסיסו תכרעמ תמסיס רוציל ךתורשפאב .

בשחמבש םינותנל החטבא לש תיסיסב המר תוקפסמ המסיסה תונוכת הארתה .

החגשה אלל אצמנו לוענ וניא בשחמה רשאכ בשחמב םינסחואמה םינותנל תשגל לוכי דחא לכ הארתה .

תתבשומ' הרדגההו תכרעמה תמסיס 'הנוכתה הרעה .

תכרעמ תרדגה תמסיס תאצקה
םימדקומ םיאנת

תוצקהל ךתורשפאב  System or Admin Password ( בצמב אצמנ סוטטסה רשאכ קר השדח) תכרעמ להנמ תמסיס וא תכרעמ תמסיס  Not
Set ( רדגומ אל ).

וז המישמ תודוא
לע שקה, תכרעמה תרדגהל סנכיהל ידכ  F2 לוחתא וא הלעפה רחאל דימ .

םיבלש
1. ךסמב  BIOS שקהו החטבא רחב, תכרעמה תרדגה וא תכרעמה  Enter.

ךסמה  Security ( החטבא גצוי ( .

2. תורשפאב רחב  System/Admin Password ( תכרעמ להנמ/תכרעמ תמסיס הדשב המסיס רוצו (  Enter the new password ( תא ןזה
השדחה המסיסה ).

תכרעמה תמסיס תא תוצקהל ידכ תואבה תויחנהב רזעיה :
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● רתויה לכל םיוות 32 ליכהל הלוכי המסיס .
● 9 דע 0 תורפסה תא ליכהל הלוכי המסיס .
● תורוסא תוישיר תויתוא. תונטק תויתואב קר שמתשהל שי .
● חוור: םיאבה םידחוימה םיוותב קרו ךא שמתשהל ןתינ , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. הדשב ןכל םדוק תנזהש תכרעמה תמסיס תא דלקה  Confirm new password ( לע ץחלו) השדח המסיס רשא  OK ( רושיא ).

4. לע שקה  Esc םייונישה תא רומשל ךתוא החנתש העדוה עיפותו .

5. לע שקה  Y םייונישה תא רומשל ידכ .
שדחמ לחתואי בשחמה .

תמייק הרדגה תמסיסו תכרעמ תמסיס לש יוניש וא הקיחמ
םימדקומ םיאנת

ןתינ אל. הרדגהה תמסיס תאו תכרעמה תמסיס תא תונשל וא קוחמל הסנתש ינפל) תכרעמה תרדגהב (תלטובמ המסיסה סוטטס תליענש אדו
לוענ המסיסה סוטטס רשאכ תומייק הרדגה תמסיס וא תכרעמ תמסיס תונשל וא קוחמל .

וז המישמ תודוא
לע שקה תכרעמה תרדגהל סנכיהל ידכ  F2 לוחתא וא הלעפה רחאל דימ .

םיבלש
1. ךסמב  BIOS שקהו תכרעמ תחטבא רחב, תכרעמ תרדגה וא תכרעמ  Enter.

ךסמה  System Security ( תכרעמ תחטבא גצוי ( .

2. ךסמב  System Security ( תכרעמ תחטבא לוענ וניא המסיסה בצמש אדו ,( .

3. רחב  System Password ( תכרעמ תמסיס לע שקהו תמייקה תכרעמה תמסיס תא קחמ וא הנש ,(  Enter וא  Tab.

4. רחב  Setup Password ( הרדגה תמסיס לע שקהו תמייקה הרדגהה תמסיס תא קחמ וא הנש ,(  Enter וא  Tab.

קחומ התא םא. היחנהה עיפותשכ השדחה המסיסה תא שדחמ ןזה, הרדגהה תמסיס וא/ו תכרעמה תמסיס תא הנשמ התא םא הרעה
היחנהה עיפותשכ הקיחמה תא רשא, הרדגהה תמסיס תאו תכרעמה תמסיס תא .

5. לע שקה  Esc םייונישה תא רומשל ךתוא החנתש העדוה עיפותו .

6. לע שקה  Y תכרעמה תרדגהמ תאצלו םייונישה תא רומשל ידכ .
שדחמ לעפוי בשחמה תעכ .

תכרעמ תרדגה 65



תויעב ןורתפ
םיאשונ :

• לש לוחתא ינפל תכרעמ יעוציב תקידב לש ןוחבא  Dell SupportAssist
• ןוחבא תירונ תוגהנתה
• ןוחבאל האיגש תועדוה
• תכרעמה לש האיגש תועדוה
• ה לש שדחמ הלעפהו יוביכ -WiFi

לש לוחתא ינפל תכרעמ יעוציב תקידב לש ןוחבא  Dell
SupportAssist

וז המישמ תודוא
ןוחבאה תינכות  SupportAssist ( תכרעמ ןוחבא'כ םג העודיה תכרעמ יעוציב תקידב לש ןוחבאה תינכות. הרמוחה לש הפיקמ הקידב תעצבמ ('
לש לוחתא ינפל  Dell SupportAssis ב תינבומ -BIOS תויורשפא ךרעמ תקפסמ תינבומה תכרעמה ןוחבא תינכות. ימינפ ךילהתכ ודי לע תלעפומו

ךל רשפאמה םימיוסמ םינקתה וא םינקתה תוצובק רובע :
● יביטקארטניא בצמב וא תיטמוטוא תוקידב ליעפהל
● תוקידב לע רוזחל
● תוקידב תואצות רומשל וא גיצהל
● ולשכש םינקתהה תודוא ףסונ עדימ וקפסיש תופסונ הקידב תויורשפא בלשל ידכ תופיקמ תוקידב ליעפהל
● החלצהב ומלשוה תוקידב םא תוחוודמש בצמ תועדוה גיצהל
● הקידבה ךלהמב והוזש תויעב לע תוחוודמש האיגש תועדוה גיצהל

תוקידב רשאכ בשחמה ףוסמ תברקב אצמיהל דפקה. שמתשמה דצמ היצקארטניא תובייחמ םימיוסמ םינקתה לש תוקידב רפסמ הרעה
תועצבתמ ןוחבאה .

ןווקמו הנבומ ןוחבא םע הרמוח תויעב ןורתפ האר, ףסונ עדימ תלבקל  ( לש האיגש ידוק  SupportAssist ePSA, ePSA וא  PSA) .

לש לוחתא ינפל תכרעמ יעוציב תקידב תלעפה  SupportAssist

םיבלש
1. בשחמה תא לעפה .

2. שקמ לע שקה, בשחמה לוחתא ךלהמב  F12 לש למסה עיפומשכ  Dell.

3. תורשפאב רחב לוחתאה טירפת לש ךסמב  Diagnostics ( ןוחבא ).

4. הנותחתה תילאמשה הניפב ץחה לע ץחל .
גצומ ןוחבאה תינכות לש ישארה ףדה .

5. ףדב המישרל רובעל ידכ הנותחתה תינמיה הניפב ץחה לע ץחל .
המישרב םיעיפומ והוזש םיטירפה .

6. לע ץחל, יפיצפס ןקתהב ןוחבא תקידב ליעפהל ידכ  Esc לע ץחלו  Yes ( ןכ ןוחבאה תקידב תא רוצעל ידכ ( .

7. לע ץחלו תילאמשה תינולחב ןקתהה תא רחב  Run Tests ( תוקידב לעפה ).

8. םיגצומ האיגשה ידוק, תויעב תומייק םא .
לא הנפו תומיאה רפסמ תאו האיגשה דוק תא ךינפל םושר  Dell.

ןוחבא תירונ תוגהנתה
ןוחבא תירונ תוגהנתה .18 הלבט  

5
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ןוחבא תירונ תוגהנתה .18 הלבט  ( ךשמה )

בוהבה תינבת

היעבה רואית םותכןורתפ תעצה ןבל

1 2 קזבה לשכ  SPI ךיפה יתלב

2 1 לשכ  CPU ● תא לעפה  Dell
SupportAssist/ ילכה  Dell

Diagnostics.
● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא

תכרעמה חול .

2 2 תכרעמה חולב לשכ  ( לשכ ללוכ
BIOS תאיגש וא  ROM)

● ה תא ןכדע -BIOS הסרגל
רתויב תינכדעה

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

2 3 ןורכיז ההוז אל /RAM ● ןקתומ ןורכיזה לודומש אדו
הכלהכ .

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
ןורכיזה לודומ .

2 4 ןורכיז לשכ /RAM ● ןורכיזה לודומ תא לחתא .
● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא

ןורכיזה לודומ .

2 5 ןיקת אל ןורכיז ןקתוה ● ןורכיזה לודומ תא לחתא .
● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא

ןורכיזה לודומ .

2 6 חול/םיבבש תכרעב האיגש
רעשב לשכ/ןועשב לשכ/תכרעמ

A20/ לשכ  Super I/O/ רקבב לשכ
תדלקמ

● ה תא ןכדע -BIOS הסרגל
רתויב תינכדעה

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

3 1 תללוסב לשכ  CMOS ● תללוס רוביח תא לחתא
.CMOS-ה

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
ה תללוס -RTS.

3 2 ב לשכ -PCI בבש/ךסמ סיטרכב וא ומוקמל תכרעמה חול תא רזחה .

3 3 לש רוזחש תנומת האצמנ אל
BIOS-ה

● ה תא ןכדע -BIOS הסרגל
רתויב תינכדעה

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

3 4 לש רוזחש תנומת האצמנ
המוגפ איה ךא ,BIOS-ה

● ה תא ןכדע -BIOS הסרגל
רתויב תינכדעה

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

3 5 למשחה תקפסא תליסמב לשכ ● EC ףצרב לשכב לקתנ
למשחה תקפסא .

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

3 6 ב םגפ -Flash לש  SBIOS ● ב םגפ -Flash ידי-לע רתוא
SBIOS

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

3 7 תאיגש  Intel ME ( לוהינ עונמ ) ● הנתמהל בוצקה ןמזה םות
לש הבושתל  ME תעדוהל

HECI
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ןוחבא תירונ תוגהנתה .18 הלבט  

בוהבה תינבת

היעבה רואית םותכןורתפ תעצה ןבל

● תא ףלחה, תכשמנ היעבה םא
תכרעמה חול .

4 2 לש למשחה לבכ רוביחב היעב
CPU-ה

ןוחבאל האיגש תועדוה
ןוחבאל האיגש תועדוה .19 הלבט  ( ךשמה )

האיגש תועדוה רואית

AUXILIARY DEVICE FAILURE שומיש תעב. ינוציחה רבכעב וא עגמה חטשמב הלקת שיש ןכתיי
רחב', תכרעמה תורדגה 'תחת. לבכה רוביח תא קודב, ינוציח רבכעב

העבצה ןקתה תורשפאב .

BAD COMMAND OR FILE NAME םינוכנה תומוקמב םיחוורב תשמתשה, הדוקפה תויאב תיגש אלש אדו
ןוכנה ביתנה תא תנזהו .

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE לא הנפ .דבעמה לש ישארה ןומטמה ןורכיזב לשכ עריא  Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE בשחמה לש תודוקפל ביגמ וניא יטפואה ןנוכה .

DATA ERROR םינותנה תא אורקל לוכי וניא חישקה ןנוכה .

DECREASING AVAILABLE MEMORY ןקתה. הכלהכ אלש ןקתומ וא םוגפ רתוי וא דחא ןורכיז לודומש ןכתיי
םתוא ףלחה - ךרוצ שי םאו, ןורכיזה ילודומ תא שדחמ .

DISK C: FAILED INITIALIZATION תחת חישקה ןנוכה תוקידב תא לעפה. לשכנ חישקה ןנוכה לוחתא
לש ןוחבאה תינכות  Dell.

DRIVE NOT READY חישק ןנוכ ןקתה. אתב חישק ןנוכ ןיקתהל שי הלועפה ךשמה ךרוצל
חישקה ןנוכה אתב .

ERROR READING PCMCIA CARD סיטרכ תא תוהזל לוכי וניא בשחמה  ExpressCard. תא שדחמ סנכה
רחא סיטרכב שמתשהל הסנ וא סיטרכה .

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ףידנ יתלבה ןורכיזב המושרה ןורכיזה תומכ ןיב המאתה ןיא
(VNRAM) תא שדחמ לעפה. בשחמב ןקתומה ןורכיזה לודומ ןיבל

לא הנפ ,בוש תשחרתמ האיגשה םא. בשחמה  Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

וא, קסידב ונסחאל ןתינ אלו ידמ לודג קיתעהל הסנמ התאש ץבוקה
קסידב שמתשה וא רחא קסידל ץבוקה תא קיתעהל הסנ. אלמ קסידהש

רתוי הלודג תלוביק לעב .

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE
FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | -

םיצבק תומשב הלא םיוותב שמתשת לא .

GATE A20 FAILURE םאו, ןורכיזה לודומ תא שדחמ ןקתה. ףפור ןורכיזה ילודוממ דחאו ןכתיי
ותוא ףלחה - ךרוצ שי .

GENERAL FAILURE העדוהה רחאל. הדוקפה תא עצבל הלוכי הניא הלעפהה תכרעמ
המגודל. םייפיצפס םיטרפ ללכ ךרדב םיעיפומ , , Printer out of

paper. Take the appropriate action. ( .ריינה לזא
המיאתמה הלועפה תא עצב )

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR תא רסה, בשחמה תא הבכ. ןנוכה גוס תא תוהזל לוכי וניא בשחמה
תא הבכ, ןכמ רחאל. יטפוא ןנוכ ךרד בשחמה תא לחתאו חישקה ןנוכה

.בשחמה תא שדחמ לעפהו חישקה ןנוכה תא שדחמ ןקתה, בשחמה
לש ןוחבאה תינכות תחת חישק קסיד ןנוכ תוקידב תא לעפה  Dell.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 רסה, בשחמה תא הבכ. בשחמהמ תודוקפל ביגמ וניא חישקה ןנוכה
הבכ, ןכמ רחאל. יטפוא ןנוכ ךרד בשחמה תא לחתאו חישקה ןנוכה תא

תא שדחמ לעפהו חישקה ןנוכה תא שדחמ ןקתה, בשחמה תא
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ןוחבאל האיגש תועדוה .19 הלבט  ( ךשמה )

האיגש תועדוה רואית

תא לעפה. רחא ןנוכב שמתשהל הסנ, תכשמנ היעבה םא. בשחמה
לש ןוחבאה תינכות תחת חישק קסיד ןנוכ תוקידב  Dell.

HARD-DISK DRIVE FAILURE רסה, בשחמה תא הבכ. בשחמהמ תודוקפל ביגמ וניא חישקה ןנוכה
הבכ, ןכמ רחאל. יטפוא ןנוכ ךרד בשחמה תא לחתאו חישקה ןנוכה תא

תא שדחמ לעפהו חישקה ןנוכה תא שדחמ ןקתה, בשחמה תא
תא לעפה. רחא ןנוכב שמתשהל הסנ, תכשמנ היעבה םא. בשחמה

לש ןוחבאה תינכות תחת חישק קסיד ןנוכ תוקידב  Dell.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE חישקה ןנוכה תא רסה, בשחמה תא הבכ. םוגפ חישקה ןנוכהש ןכתיי
,בשחמה תא הבכ, ןכמ רחאל. יטפוא ןנוכ ךרד בשחמה תא לחתאו
היעבה םא. בשחמה תא שדחמ לעפהו חישקה ןנוכה תא שדחמ ןקתה
חישק קסיד ןנוכ תוקידב תא לעפה. רחא ןנוכב שמתשהל הסנ, תכשמנ

לש ןוחבאה תינכות תחת  Dell.

INSERT BOOTABLE MEDIA ןוגכ, הנממ לחתאל ןתינ אלש הידממ לחתאל הסנמ הלעפהה תכרעמ
לוחתא תרשפאמה הידמ סנכה. יטפוא ןנוכ .

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

היושע העדוהה. הרמוחה תרוצתל םאות וניא תכרעמה תרוצת עדימ
תויורשפאה תא ןקת. ןורכיז לודומ לש הנקתה רחאל עיפוהל

תכרעמה תרדגה תינכותב תומיאתמה .

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE תקידב לעפה. לבכה רוביח תא קודב, תינוציח תדלקמב שומיש תעב
לש ןוחבאה תינכות תחת תדלקמ רקב  Dell.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE שדחמ לעפה. לבכה רוביח תא קודב, תינוציח תדלקמב שומיש תעב
.לוחתאה ךילהת ןמזב רבכעב וא תדלקמב תעגלמ ענמהו, בשחמה תא

לש ןוחבאה תינכות תחת תדלקמ רקב תקידב לעפה  Dell.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE תקידב לעפה. לבכה רוביח תא קודב, תינוציח תדלקמב שומיש תעב
לש ןוחבאה תינכות תחת תדלקמ רקב  Dell.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE רוביח תא קודב, ינוציח םישקמ חולב וא תינוציח תדלקמב שומיש תעב
םישקמב וא תדלקמב תעגלמ ענמהו, בשחמה תא שדחמ לעפה. לבכה
ןוחבאה תינכות תחת עוקת שקמ תקידב לעפה. לוחתאה ךילהת ןמזב

לש  Dell.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

תורשפאב ןיא  Dell MediaDirect; תויוכזה לוהינ תולבגמ תא תמאל
ילטיגידה  (DRM) ץבוקה תא ליעפהל ןתינ אל ןכלו, ץבוקב .

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

ןקתה. הכלהכ ןקתוה אלש וא םוגפ ןורכיזה ילודוממ דחאש ןכתיי
ותוא ףלחה - ךרוצ שי םאו, ןורכיזה לודומ תא שדחמ .

MEMORY ALLOCATION ERROR םע, הלעפהה תכרעמ םע תשגנתמ ליעפהל הסנמ התאש הנכותה
תוינש 30 ןתמה, בשחמה תא הבכ. תוריש תינכות םע וא תרחא תינכות

האיגשה תעדוה םא. שדחמ תינכותה תא לעפה. שדחמ ותוא לעפהו
הנכותה דועיתב ןייע, העיפומו הבש .

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

ןקתה. הכלהכ ןקתוה אלש וא םוגפ ןורכיזה ילודוממ דחאש ןכתיי
ותוא ףלחה - ךרוצ שי םאו, ןורכיזה לודומ תא שדחמ .

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

ןקתה. הכלהכ ןקתוה אלש וא םוגפ ןורכיזה ילודוממ דחאש ןכתיי
ותוא ףלחה - ךרוצ שי םאו, ןורכיזה לודומ תא שדחמ .

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

ןקתה. הכלהכ ןקתוה אלש וא םוגפ ןורכיזה ילודוממ דחאש ןכתיי
ותוא ףלחה - ךרוצ שי םאו, ןורכיזה לודומ תא שדחמ .

NO BOOT DEVICE AVAILABLE ןקתה אוה חישקה ןנוכה םא. חישקה ןנוכה תא אצומ וניא בשחמה
תוציחמל קלוחמ אוהשו, הכלהכ ןקתומ ןנוכהש אדו, ךלש לוחתאה

לוחתא ןקתהכ .

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE לא הנפ ,המגפנ הלעפהה תכרעמש ןכתיי  Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT תרדגה תוקידב לעפה. תכרעמה חולב םיבבשה דחאב הלקת שיו ןכתיי
לש ןוחבאה תינכות תחת תכרעמ  Dell.
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ןוחבאל האיגש תועדוה .19 הלבט  

האיגש תועדוה רואית

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME
PROGRAMS AND TRY AGAIN

תונולחה לכ תא רוגס. תחא הנועבו תעב תולעפומ תוינכות ידמ רתוי
היוצרה תינכותה תא חתפו .

OPERATING SYSTEM NOT FOUND לא הנפ ,תכשמנ היעבה םא. הלעפהה תכרעמ תא שדחמ ןקתה  Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM ה ןורכיזב לשכ עריא -ROM לא הנפ .ילנויצפואה  Dell.

SECTOR NOT FOUND .חישקה ןנוכה לע םיוסמ רוטקס רתאל הלוכי הניא הלעפהה תכרעמ
תלבט וא םוגפ רוטקס חישקה ןנוכב שיש ןכתיי  FAT לעפה. המגפנש

לש תורישה תינכות תא  Windows תא קודבל ידכ תואיגש תקידבל
לש הכימתבו הרזעב ןייע תויחנהל. ןנוכה לע םיצבקה הנבמ

Windows ( לש בר רפסמ שי םא). הכימתו הרזע > לחתה לע ץחל
ןכמ רחאלו), ירשפא רבדה םא (םינותנה תא הבג, םימוגפ םירוטקס

חישקה ןנוכה תא שדחמ לחתא .

SEEK ERROR ןנוכה לע תמיוסמ העוצר אוצמל החילצמ הניא הלעפהה תכרעמ
חישקה .

SHUTDOWN FAILURE תרדגה תוקידב לעפה. תכרעמה חולב םיבבשה דחאב הלקת שיו ןכתיי
לש ןוחבאה תינכות תחת תכרעמ  Dell. בוש העיפומ העדוהה םא,

לא הנפ  Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ידכ למשח עקשל בשחמה תא רבח. ותחשוה תכרעמה תרוצת תורדגה
לע םינותנה תא רזחשל הסנ, תכשמנ היעבה םא. הללוסה תא ןועטל

םא. הנממ תידימ האיציו' תכרעמה תורדגה 'תינכותל הסינכ ידי
לא הנפ ,בוש העיפומ העדוהה  Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED הקוקז תכרעמה תרוצת תורדגהב תכמותש תיברזרה הללוסהו ןכתיי
.הללוסה תא ןועטל ידכ למשח עקשל בשחמה תא רבח. שדחמ הניעטל

לא הנפ ,תכשמנ היעבה םא  Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

םימאות םניא תכרעמה תרדגה תינכותב םירומשה ךיראתה וא העשה
העשו ךיראת תויורשפאב תורדגהה תא ןקת. תכרעמה ןועשל .

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED תרדגה תוקידב לעפה. תכרעמה חולב םיבבשה דחאב הלקת שיו ןכתיי
לש ןוחבאה תינכות תחת תכרעמ  Dell.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE .ףפור ןורכיזה ילודוממ דחאש וא, תדלקמה רקבב הלקת העראו ןכתיי
תינכות תחת תדלקמ רקב תקידב תאו תכרעמה ןורכיז תוקידב לעפה

לש ןוחבאה  Dell לא הנפ וא  Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT
READY

תינש הסנו ןנוכל רוטילקת סנכה .

תכרעמה לש האיגש תועדוה
תכרעמה לש האיגש תועדוה .20 הלבט  

תכרעמ תעדוה רואית

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support ( תכרעמ לוחתאל םימדוק תונויסינ! הארתה

תרוקיב תדוקנב ולשכנ וז  [nnnn]. הרזע תלבקל
הנפו וז תרוקיב תדוקנ םושר, וז היעב ןורתפב

לש תינכטה הכימתל  Dell)

בקע תופיצרב םימעפ שולש לוחתאה תרגש תמלשהב לשכנ בשחמה
האיגש התוא .

CMOS checksum error ( לש תרוקיב םוכסב האיגש
CMOS)

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded (RTC
תרדגה לש לדחמה תרירב, ספוא  BIOS הנעטנ ).

CPU fan failure ( דבעמה ררוואמב לשכ ) דבעמה ררוואמב לשכ .
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תכרעמה לש האיגש תועדוה .20 הלבט  

תכרעמ תעדוה רואית

System fan failure ( תכרעמה ררוואמב לשכ ) תכרעמה ררוואמב לשכ .

Hard-disk drive failure ( חישקה ןנוכב לשכ ) ךלהמב חישק ןנוכ לש ירשפא לשכ  POST.

Keyboard failure ( תדלקמב לשכ ) תא רתופ וניא לבכה לש שדחמ רוביח םא. ףפור לבכ וא תדלקמב לשכ
תדלקמה תא ףלחה, היעבה .

No boot device available ( לוחתא ןקתה ןיא
ןימז )

וא, ףפור חישקה ןנוכה לבכ, חישקה ןנוכב לוחתאל תנתינש הציחמ ןיא
לוחתאל ןתינה ןקתה םייק אלש .

● If the hard drive is your boot device, ensure that the
cables are connected and that the drive is installed
properly and partitioned as a boot device. ( חישקה ןנוכה םא

יוארכ ןקתומ ןנוכהשו םירבוחמ םילבכהש אדו, לוחתאה ןקתה אוה
לוחתא ןקתהכ תוציחמל קלוחמו ).

● Enter system setup and ensure that the boot sequence
information is correct. ( יטרפש אדוו תכרעמה תרדגהל סנכיה

םינוכנ לוחתאה ףצר ).

No timer tick interrupt ( ןומיס תקיספ ןיא
ןועש )

לשכ עריאש וא הכלהכ לעופ וניא תכרעמה חולב והשלכ בבשש ןכתיי
םאה חולב .

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM
has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly. A
parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem
( חישקה ןנוכה לש ימצעה רוטינה תכרעמ - תוריהז

.ולש ליגרה הלועפה חווטמ גרח רטמרפש החוויד
תרבח  Dell תועיבקב םינותנה תא תובגל הצילממ.

היעב לע עיבצהל יושע חווטהמ גרוחש רטמרפ
חישקה ןנוכב תירשפא )

תאיגש  S.M.A.R.T, חישקה ןנוכב ירשפא לשכ .

ה לש שדחמ הלעפהו יוביכ -WiFi

וז המישמ תודוא
תוירושיק תייעב בקע טנרטניאל השיג בשחמל ןיא םא  WiFi ה לש שדחמ הלעפהו יוביכ לש ךילה עצובי -WiFi. יבגל תויחנה קפסמ אבה ךילהה

ה לש שדחמ הלעפהו יוביכ עוציב ןפוא -WiFi:

טנרטניא יתוריש יקפס םנשי הרעה  (ISP) בלושמ בתנ/םדומ ןקתה םיקפסמש .

םיבלש
1. בשחמה תא הבכ .

2. םדומה תא הבכ .

3. יטוחלאה בתנה תא הבכ .

4. תוינש 30 ןתמה .

5. יטוחלאה בתנה תא לעפה .

6. םדומה תא לעפה .

7. בשחמה תא לעפה .
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הרזע תלבק
םיאשונ :

• לא היינפ  Dell

לא היינפ  Dell

םימדקומ םיאנת

גולטקב וא ןובשחב, הזיראה תדועתב, ךלש היינקה תינובשחב תורשקתהה יטרפ תא אוצמל לכות, ליעפ טנרטניא רוביח ךל ןיא םא הרעה
ירצומ  Dell.

וז המישמ תודוא
תרבח  Dell םיתורישהמ קלח יכ ןכתייו, תורישלו הנידמל םאתהב הנתשמ תונימזה. טנרטניאה ךרד וא ןופלטב, הכימתל תויורשפא רפסמ העיצמ

םע רשק רוציל ידכ. ךרוזאב םינימז היהי אל  Dell תוחוקל תוריש וא תינכט הכימת, תוריכמ יאשונב :

םיבלש
1. לא רובע  Dell.com/support.

2. הכימת תיירוגטק רחב .

3. תחתפנה המישרב ךלש רוזאה וא ץראה יבגל םיטרפ ררב  Choose A Country/Region ( רוזא/ץרא רחב ףדה לש ןותחתה קלחב ( .

4. ךיכרצ יפ לע םיאתמה הכימתה וא תורישה רושיק תא רחב .
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