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

 

بدءلا بلق  

.حةتوفلما يقاتبطتلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم احفظ 1

.اللوحي تريوبكملا يلغشت يقافبا قم 2

–Windows 10 :رةصو قفو انقر Start:  → يلغشتلا يقافا→  يارتلا.

–Windows 7 :على اضغط وأ انقر Start )ابدأ ( →Shut down )يلغشتلا يقافا(.

.يلغشتلا يقافا تعليمات فةلمعر لديك يلغشتلا نظام نداتتسم فانظر خر،أ يلغشت نظام تخدمست نتك ذاا: ملاحظة

.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمآ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو هازلجا افصل 3

.اللوحي تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو بكةشلا كابلاتو اتفهولا كابلات ثلم الكابلات كل افصل 4

.اللوحي تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو شاشاتلاو سالماوو يحتالمفا حاتلو ثلم تصلة،لما يةفالطر الملحقاتو ةجهزالأ كل افصل 5

.جدتو نا اللوحي، تريوبكملا من يةئضو اصقرأ يأو سائطو بطاقة يأ الةزبا قم 6

سلامةلا تعليمات

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

 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

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

.اًيفظنو ًايتوسم العمل سطح نأ من كدتآ اللوحي، تريوبكملا جهاز تلافا نبجتل: يهبنت

.ساتمالملاو يرمسالما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

 الفني ساعدةلما يقفر خلال من ليهاا جيهكتو يتم التي وأ بها حالمصر صلاحالإ ياتلمعب يامقلاو صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا ىسو يكلع يسل: يهبنت
تجنلما مع هاقفارا يتم التي سلامةلا شاداترا اجعر. الضمان يهطغي لإ Dell من لالمخو يرغ الخدمة هذه اءجرا من ناتجلا تلفلا نأ يثح. Dell من  
.www.dell.com/regulatory_compliance قعمو على وأ

7



يرغ معدني سطح بلمس قم العمل، ناءثأ. مطلي يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سمكج يضرتآب قم اللوحي، تريوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق: يهبنت  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتبالمكو تضر قد التيو ية،كيتتاسالإ باءهركلا بديدتل خرلأ قتو من مطلي

 وأ قفل واتبعر ودةمز صلاتمو على تملشت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا يسلو سحب،لا وةعر وأ به الخاص صلالمو بل،اسحبك فصل ندع: يهبنت
يلصتو ندع. صلاتمو يرمسام يأ ثني نبجتل يساوتلبا محاذاتها على حافظ بلات،كلا فصل ندع. بلكلا فصل بلق هاكف يجب بهاما يرمسام  
.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجتو تم صلاتالموو نافذلما نأ كدتآ بلات،كلا

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

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

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

Phillips مفك•

يكيتسبلا مخطاط•
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اللوحي تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد
.شدةب اللوحي تريوبكملبا رالضر لحاقا لىا اللوحي تريوبكملا داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يرمسالما كتر دييؤ قد: يهبنت

.اللوحي تريوبكملا بداخل كةمفكو يرمسام دجوو عدم من كدتآو يرمسالما يعجم يبكتر عادةبا قم 1

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت بلاتكو يةفطر ةجهزأ وأ يةجخار ةجهزأ يةأ يلصتوب قم 2

.اللوحي تريوبكملا داخل العمل بلق التهازبا قمت ىخرأ اءجزأ يأو اصقرأو سائطو بطاقات يأ ضعو عدأ 3

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو اللوحي تريوبكملا صل 4

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا يلغشتب قم 5
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يةبطارلا اجخرا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ
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اءجرالإ

.شاشةلبا تلحق قد شخدو يةأ نبجتل يفظن سطح وأ ناعمة قماش قطعة على ضعهو من كدتآ اللوحي، تريوبكملا تحف بلق: يهبنت

.اللوحي تريوبكملا اقلب 1

.شاشةلا عةجموبم الخلفي الغطاء بتثت التي يةبلاللو يرمسالما لزأ 2

.الخلفي الغطاء عةمجمو افالحو لبطو فعار يكي،تسبلا مخطاط تخدامسبا 3

)4 (يةبلاللو يرمسالما2الخلفي الغطاء عةمجمو1

يكيتسبلا مخطاط3
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.عقب على اًسأر اقلبهاو نايةعب الخلفي الغطاء عةمجمو فعار 4

الخلفي الغطاء عةمجمو1

.الخلفي الغطاء عةجموبم يةبطارلا بتثت التي يةبلاللو يرمسالما لزأ 5

.نظاملا حةلو من يةبطارلا بلك افصل 6
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو يةبطارلا فعار 7

)5 (يرمسالما2شاشةلا عةمجمو1

الخلفي الغطاء عةمجمو4يةبطارلا3

يةبطارلا بلك5
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يةبطارلا ضعو عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ
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اءجرالإ

.الخلفي الغطاء على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع يةبطارلا على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم يةبطارلا بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عادةبا قم 2

.نظاملا حةبلو يةبطارلا بلك صل 3

.مكانها في بتهاثو شاشةلا عةمجمو مع الخلفي الغطاء عةمجمو بمحاذاة قم 4

.شاشةلا عةجموبم الخلفي الغطاء بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 5

.اللوحي تريوبكملا اقلب 6
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تةبثالا الحالة كمحر الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

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

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةجموبم بةلصلا الحالة اصقرأ كمحر بتثت التي غيبرلا بفك قم 1
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ثابتلا صالقر كمحر فعار 2

بةلصلا الحالة ذو كالمحر تحةف2سمارلما1

الخلفي الغطاء عةمجمو4بةلصلا الحالة ذو كالمحر3
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تةبثالا الحالة كمحر ضعو عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

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

 

اءجرالإ

.نظاملا حةلو على دةجوالمو تحةفلا لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر احةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء عةمجمو على دةجوالمو سمارلما تحةف مع ثابتلا اصقرالأ كمحر على دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

.الخلفي الغطاء عةجموبم بةلصلا الحالة اصقرأ كمحر بتثي الذي غيبرلا يبكتر عدأ 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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يةكلساللا بطاقةلا الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في يةكلساللا بطاقةلاو يةكلساللا بطاقةلا حامل بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.يةكلساللا بطاقةلا جخار يةكلساللا بطاقةلا حامل فعار 2

.يةكلساللا بطاقةلا من ائيهولا كابلات بفصل قم 3
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.يةكلساللا بطاقةلا تحةف من جهاخرأ ثم ية،كلساللا بطاقةلا احةزبا قم 4

سمارلما2يةكلساللا بطاقةلا حامل1

يةكلساللا بطاقةلا4)2 (ائيهولا بلاتك3

سنلا6يةكلساللا بطاقةلا تحةف5

سانل7
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.يةكلساللا بطاقةلا يبكتر عادةا

 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.هالفسأ بلاتك يأ تضع لإ ة،المصغر يةكلساللا بطاقةلا تلف نبجتل: يهبنت

.تحةفلا في بطاقةلا دخلأو ية،كلساللا بطاقةلا تحةف على دجوالمو سانللا مع يةكلساللا بطاقةلا على دجوالمو سنلا بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةلو في دجوالمو سمارلما تحةف مع يةكلساللا بطاقةلا في دجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

 الخاص اللوحي تريوبكملا هاعميد التي يةكلساللا بطاقةلل ائيهولا بلاتك انلوأ نظام تاليلا لالجدو يوضح. يةكلساللا بطاقةلبا ائيهولا بلاتك يلصتوب قم 3
:بك

ائيهولا بلك لونيةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

يضبأ)يضبأ ثلثم (يسيئالر بلكلا

دسوأ)دسوأ ثلثم (ضافيالإ بلكلا

.نظاملا حةلو في دجوالمو سمارلما تحةف مع يةكلساللا بطاقةلا حامل في دجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 4

.نظاملا حةلو في يةكلساللا بطاقةلاو يةكلساللا بطاقةلا حامل بتثي الذي سمارلما يبكتر عدأ 5

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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يةمماالأ ايرمالكا الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.شاشةلل ماميالأ بالغطاء ايرمالكا حدةو بتثي الذي سمارلما بفك قم 1

.نظاملا حةلو من ايرمالكا بلك افصل 2
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو ية،مماالأ ايرمالكا فعار 3

سمارلما2ايرمالكا بلك1

الخلفي الغطاء عةمجمو4يةمماالأ ايرمالكا3
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يةمماالأ ايرمالكا يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةمجمو على دةجوالمو سمارلما تحةف مع يةمماالأ ايرمالكا على دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم يةمماالأ ايرمالكا بتثي الذي غيبرلا يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةبلو ايرمالكا بلك صل 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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يةفللخا ايرمالكا الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.شاشةلل الخلفي بالغطاء ايرمالكا حدةو بتثي الذي سمارلما لزأ 1

.نظاملا حةلو من ايرمالكا بلك افصل 2
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو ية،فللخا ايرمالكا فعار 3

سمارلما2ايرمالكا بلك1

الخلفي الغطاء عةمجمو4يةفللخا ايرمالكا3

24



يةفللخا ايرمالكا يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ
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اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةمجمو على دةجوالمو سمارلما تحةف مع يةفللخا ايرمالكا على دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم يةفللخا ايرمالكا بتثي الذي غيبرلا يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةبلو ايرمالكا بلك صل 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.الطاقة رز حةلو من الطاقة رز حةلو بلك افصلو المزلإج فعار 1

.نظاملا حةلو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك افصل 2
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.الخلفي الغطاء عةمجمو من يةنالمعد يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 3

يارتلا رز حةلو بلك2المزلإج1

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك4ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا3

الخلفي الغطاء عةمجمو5
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.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةجموبم ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا لصقأ 1

.نظاملا حةبلو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل يلصتوب قم 2

.بلكلا يتبثتل المزلإج على اضغطو يلغشتلا رز حةلو في دجوالمو صلالمو داخل لىا يلغشتلا رز حةلو بلك احةزبا قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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سأالر سماعة نفذم الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةمجمو مع سأالر سماعة نفذمو سأالر سماعة نفذم حامل بتثت التي يةبلاللو يرمسالما لزأ 1

.سأالر سماعة نفذم عن سأالر سماعة نفذم حامل فعار 2

.نظاملا حةلو عن سأالر سماعة نفذم بلك افصلو المزلإج فعار 3
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو س،أالر سماعة نفذم فعار 4

سأالر سماعة صلمو2الخلفي الغطاء عةمجمو1

المزلإج4سأالر سماعة نفذم بلك3

)2 (يرمسالما6سأالر سماعة نفذم حامل5
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سأالر سماعة نفذم يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.بلكلا يتبثتل المزلإج على اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو داخل الخلفي الغطاء حزأ 1

 الغطاء عةمجمو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع سأالر سماعة نفذمو سأالر سماعة نفذم حامل على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2
.الخلفي

.الخلفي الغطاء عةمجمو مع سأالر سماعة نفذمو سأالر سماعة نفذم حامل بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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وفونيكرلما الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.يةمماالأ ايرمالكا الةزبا قم 2

.يةفللخا ايرمالكا الةزبا قم 3

اءجرالإ

.نظاملا حةلو عن وفونيكرلما بلك افصل 1
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص بلكلاو نات،وفويكرلما فعار 2

)2 (ناتوفويكرلما2وفونيكرلما بلك1

الخلفي الغطاء عةمجمو3
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وفونيكرلما ضعو عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ
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اءجرالإ

.مكانها في يتهابثتب وقم الخلفي الغطاء عةمجمو مع ناتوفويكرلما بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةبلو وفونيكرلما بلك صل 2

يةلتالا باتلطتلما

.يةفللخا ايرمالكا يبكتر عدأ 1

.يةمماالأ ايرمالكا يبكتر عدأ 2

.يةبطارلا ضعو عدأ 3
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يلغشتلا رز حةلو الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةجموبم الطاقة رز حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 1

.الطاقة رز حةلو من الطاقة رز حةلو بلك افصلو المزلإج فعار 2

.الخلفي الغطاء عةمجمو عن اًيدعب الطاقة رز حةلو فعار 3

يارتلا رز حةلو2)2 (يرمسالما1

الخلفي الغطاء عةمجمو4يارتلا رز حةلو بلك3
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يلغشتلا رز حةلو يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ
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اءجرالإ

.يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع الطاقة رز حةلو على دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم الطاقة رز حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

.بلكلا يتبثتل المزلإج على اضغطو يلغشتلا رز حةلو في دجوالمو صلالمو داخل لىا يلغشتلا رز حةلو بلك احةزبا قم 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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تالصو رارزأ حةلو لزأ
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةجموبم تالصو رارزأ حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم 1

.تالصو رارزأ حةلو من تالصو رارزأ حةلو بلك افصلو المزلإج فعار 2
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن تالصو رارزأ حةلو فعار 3

)2 (يرمسالما2الخلفي الغطاء عةمجمو1

المزلإج4تالصو رارزأ حةلو3

تالصو رارزأ حةلو بلك5
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تالصو رارزأ حةلو يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.يدلا احةر ندسم عةمجمو على دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع الخلفي الغطاء حةلو على دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم تالصو رارزأ حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

.بلكلا يتبثت حكاملإ المزلإج على اضغطو تالصو رارزأ حةلو في دجوالمو صلالمو في تالصو رارزأ حةلو بلك كحر 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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نظاملا حةلو الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في اللوحي تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة
.نظاملا

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

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 3

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من يةالخلو يةبطارلا بلكو وفون،يكرلما بلكو ا،يرمالكا بلاتكو ت،الصو بركم بلك افصل 1
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.نظاملا حةلو من شاشةلا بلكو الطاقة، رز حةلو بلكو س،أالر سماعة نفذم بلك افصلو يجلاالمز فعار 2

سأالر سماعة نفذم بلك2ازتزهالا كمحر بلك1

المزلإج4تالصو بركم بلك3

وفونيكرلما بلك6تالصو رارزأ حةلو بلك5

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك8)2 (ايرمالكا بلاتك7

تالصو بركم بلك10يارتلا رز حةلو بلك9

Dock-صلمو بلك12شاشةلا بلك11

.نظاملا حةلو عن ائيهولا بلك فعار 3

.نظاملا حةلو في اجخرالإ/دخالالإ حدةو لحامل تةبثلما يرمسالما لزأ 4
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.نظاملا حةلو جخار لىا اجخرالإ/دخالالإ حةلو حامل فعار 5

)I/O (اجخرالإ/دخالالإ حامل2)2 (يرمسالما1

ائيهولا كابل4الخلفي الغطاء عةمجمو3

.الخلفي الغطاء عةجموبم نظاملا حةلو بتثت التي يرمسالما لزأ 6
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن اًيدعب نظاملا حةلو فعار 7

نظاملا حةلو2)5 (يرمسالما1

الخلفي الغطاء عةمجمو3

43



نظاملا حةلو يبكتر عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في اللوحي تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة
.نظاملا

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

 

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةمجمو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع نظاملا حةلو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.الخلفي الغطاء عةجموبم نظاملا حةلو بتثت التي يرمسالما يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةلو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع اجخرالإو دخالالإ حامل في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 3

.نظاملا حةلو في اجخرالإ/دخالالإ حدةو لحامل تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 4

 على اضغطو نظاملا حةلو على دةجوالمو المحددة صلاتالمو داخل لىا شاشةلا عةمجمو كابلو يلغشتلا رز حةلو كابلو س،أالر سماعة نفذم كابل احةزبا قم 5
.بلاتكلا يتبثتل يجلاالمز

.نظاملا حةلو على دةجوالمو المحددة صلاتبالمو يةالخلو يةبطارلا بلكو وفون،يكرلما بلكو ا،يرمالكا بلاتكو ت،الصو بركم بلاتك يلصتوب قم 6

يةلتالا باتلطتلما

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر بدلتسا 2

.يةبطارلا ضعو عدأ 3
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الخلفي الغطاء الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 2

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 3

.يةمماالأ ايرمالكا الةزبا قم 4

.يةفللخا ايرمالكا الةزبا قم 5

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 6

.سأالر سماعة صلمو الةزبا قم 7

.ناتوفويكرلما الةزبا قم 8

.يلغشتلا رز حةلو الةزبا قم 9

.تالصو رارزأ حةلو الةزبا قم 10

.نظاملا حةلو الةزبا قم 11

.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم 12

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء بقىتي ية،سساالأ باتلطتلما يذفنت بعد
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الخلفي الغطاء1
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الخلفي الغطاء ضعو عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.يتوسم سطح على الخلفي الغطاء ضع

يةلتالا باتلطتلما

شاشةلا عةمجمو يبكتر عدأ 1

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 2

.تالصو رارزأ حةلو يبكتر عدأ 3

.يلغشتلا رز عةمجمو يبكتر عادةا 4

.ناتوفويكرلما ضعو عدأ 5

.سأالر سماعة نفذم يبكتر عدأ 6

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 7

.يةفللخا ايرمالكا يبكتر عدأ 8

.يةمماالأ ايرمالكا يبكتر عدأ 9

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 10

.تةبثالا اصقرالأ كمحر بدلتسا 11

.يةبطارلا ضعو عدأ 12

47



شاشةلا عةمجمو الةزا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

يةسساالأ باتلطتلما

.يةبطارلا الةزبا قم

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من شاشةلا بلك الةزبا قم 1

.سحبلا سانل تخدامسبا نظاملا حةلو عن شاشةلا بلك افصل 2

.الخلفي الغطاء عةمجمو من شاشةلا بلك الةزبا قم 3
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.الخلفي الغطاء عةمجمو عن ًيداعب بها الخاص الكابلو الخلفي بلكلا عةمجمو فعار 4

الخلفي الغطاء عةمجمو2شاشةلا عةمجمو1

شاشةلا بلك4سحبلا سانل3
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شاشةلا عةمجمو ضعو عادةا
 داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو اللوحي، تريوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. اللوحي تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا اللوحي، تريوبكملا داخل العمل بعد. تريوبكملا
/www.dell.com خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ

regulatory_compliance .

 

اءجرالإ

.الخلفي الغطاء عةمجمو على شاشةلا بلك الصق 1

.نظاملا حةبلو شاشةلا بلك صل 2

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في شاشةلا بلك الصق 3

يةلتالا باتلطتلما

.يةبطارلا ضعو عدأ
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)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث

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

.اللوحي تريوبكملا يلغشتب قم 1

.www.dell.com/support لىا تقلنا 2

.سالرا قفو انقر اللوحي، تريوبكملبا الخاص يانةصلا رقم دخلأ ،تجنلما دعم قفو انقر 3

.اللوحي تريوبكملا ازطر ًاييدو ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةيزم تخدمسا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers & Downloads قفو انقر 4

.بك الخاص اللوحي تريوبكملا على بتثلما يلغشتلا نظام حدد 5

.BIOS يعستوب وقم سفللأ الصفحة رمر 6

.بك الخاص اللوحي تريوبكملل BIOS من صدارا حدثأ يلنزتل الملف يلنزت قفو قانر 7

.BIOS تحديث ملف حفظ تم يثح المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال دجربمو الملف بحفظ قم 8

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو BIOS نظام تحديث ملف مزر قفو اًجدومز اًنقر انقر 9
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Dell كةشرب الإتصالو تعليماتلا على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

.هذه يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشآب تعليماتلاو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Dellwww.dell.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Windows 8.1 وWindows 10يقبطت Dell Help & Support

Windows 10بدءلا يقبطت

Windows 8.1:يقبطتلا ساعدةمو تعليمات

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

 على اضغط ثم ،الدعمو تعليماتلا تبكا ،Windows بحث في
Enter.

.الدعمو تعليماتلا→  ابدأ قفو انقرWindows 7 يلغشتلا نظام في تعليماتلا لىا لصوالو

 www.dell.com/support/windowsيلغشتلا نظامل ريةالفو تعليماتلا

www.dell.com/support/linux 

 عداد،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا تعليماتلا ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
هكذاو امج،برلا

www.dell.com/support 

تخدامه،ساو اللوحي تريوبكملا عداداو لديك، يلغشتلا نظام على فتعر  
.هكذاو يصات،خشتلاو يانات،بلل ياطيتحالا سخنلاو

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

Dell كةشرب الإتصال

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

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