
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

  

 المالحظات واإلشعارات والتنبيهات

 .Microsoft® Windows®٬ ال تنطبق أي مراجع في هذه الوثائق تشير إلى أنظمة التشغيل Dell™من  n Seriesإذا قمت بشراء كمبيوتر 

 .المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار
 © 2008 Dell Inc. محفوظة الحقوق كافة. 

  . Dell Incيُمنع إجراء أي عملية نسخ بأي شكل من األشكال بدون إذن كتابي من شركة 

هي  YOURS IS HEREوشعار  Latitude ǃPowerEdge ǃPowerVault ǃPowerApp ǃDell OpenManageو OptiPlexو Dimensionو DellConnectو Dell Precisionو Inspironو DELLوشعار  Dellإن العالمات التجارية المستخدمة في هذا النص وهي 
هي إما عالمات تجارية أو   WindowsStart buttonوشعار  Windows  ǃ Windows Vistaو Microsoftبموجب ترخيص٬ وشعار Dellوتستخدمها  Bluetooth SIG Incهي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لشركة  ٬Bluetooth و.Dell Incعالمات تجارية مسجلة لشركة 
 .أو الدول األخرى/في الواليات المتحدة و Microsoft Corporationعالمات تجارية مسجلة لشركة 

 .من أية حقوق ملكية خاصة بعالمات وأسماء تجارية غير تلك المملوكة لها  .Dell Incتتنصل شركة . قد يتم استخدام عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة لإلشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العالمات واألسماء أو إلى منتجاتها

 WMTE01الطراز 
 

 A00مراجعة       2008يونيو 

وحدة توزيع الطاقة استكشاف األخطاء وإصالحها

حوامل بطاقة التمديد  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوتر

بطاقات التمديد  اإلطار األمامي

لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية غطاء الكمبيوتر 

) اختياري(بطاقة مضيف الوصول عن بُعد محرك األقراص الضوئية 

ذاكرة النظام  محركات األقراص الصلبة

المعالجات وحدة اإلمداد بالطاقة 

البطارية وحدة لوحة التحكم

لوحة النظامالسماعة 

البحث عن المعلومات  الدعامة المتوسطة

الوصول إلى التعليمات غطاء وحدة التبريد 

 مراوح التبريد 

. تشير المالحظة إلى المعلومات الهامة التي تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك: مالحظة

. يشير اإلشعار إلى احتمال حدوث تلف في األجهزة أو فقد بيانات٬ ويعلمك بكيفية تفادي المشكلة: إشعار

.يشير التنبيه إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو إصابة شخصية أو وفاة: تنبيه 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 البطارية  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 استبدال البطارية  

 
  

 فولت 3إن بطارية جهاز الكمبيوتر هي بطارية خلوية مصغرة بقوة 

 استبدال البطارية  

  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 

  
 . قم بإخراج البطارية.2

 
 . قم بإسناد موصل البطارية بالضغط بإحكام على الجانب الموجب من الموصل .┘

 
Ѝ. أثناء إسناد موصل البطارية٬ إضغط على البطارية ناحية الجانب الموجب من الموصل وأخرجها نحو األعلى من ألسنة التثبيت ناحية الجانب السالب من الموصل . 

 

  

  
 . قم بتركيب البطارية الجديدة.3

 
 . قم بإسناد موصل البطارية بالضغط بإحكام على الجانب الموجب من الموصل .┘

 
Ѝ.  لألعلى٬ ثم أدخلها تحت ألسنة التثبيت عند الجانب الموجب من الموصل[+] أمسك بالبطارية مع مواجهة الجانب الموجب المحدد برمز عالمة زائد . 

 
ҿ.  ًإضغط البطارية إلى األسفل في الموصل حتى تستقر في مكانها وتصدر صوتا . 

 
   

 ). إعادة تركيب الغطاءراجع (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .4

 
   

 . أعد توصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي لبدء تشغيل الكمبيوتر٬ بما في ذلك أي أجهزة طرفية متصلة.5

 
   

). للحصول على معلومات عن الوصول إلى برنامج إعداد النظام وكيفية استخدامه) Dellدليل تقنية  (Dell Technology Guideراجع (للتأكد من أن البطارية تعمل بالشكل الصحيح ) برنامج إعداد النظام (System Setup Programادخل إلى .6
 
 
   

 . الخاصين ببرنامج إعداد النظام )تاريخ (Dateو  )وقت (Timeأدخل الوقت والتاريخ الصحيحين في حقل .7

 
   

 . أخرج من برنامج إعداد النظام.8

 
   

 . الختبار البطارية التي تم تركيبها مؤخرا٬ً قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصله من مأخذ التيار الكهربائي لساعة على األقل.9

 
   

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

لمزيد من المعلومات . تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً إلرشادات الشركة المصنعة. ال تستبدل البطارية إال بالنوع المماثل الذي تنصح به الجهة المصنعة أو ما يتوافق معه. هناك خطر من انفجار البطارية الجديدة إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح: تنبيه 
.راجع معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر

وإال فقد تلحق الضرر بلوحة النظام وذلك بفتح المقبس بقوة أو بتقطيع . تأكد من إدخال األداة بين البطارية ومقبسها قبل محاولة إخراج البطارية. إذا أخرجت البطارية من مقبسها بواسطة أداة غير حادة٬ فعليك أن تتأكد من عدم مالمسة لوحة النظام لهذه األداة: إشعار 
.خطوط العالمات على الدارة على لوحة النظام

. لتفادي تضرر موصل البطارية عليك إسناد الموصل بإحكام أثناء تركيب البطارية أو إخراجها: إشعار 

 البطارية 2 الجانب الموجب من موصل البطارية 1

     الجانب السالب من موصل البطارية 3

. لتفادي تضرر موصل البطارية عليك إسناد الموصل بإحكام أثناء تركيب البطارية أو إخراجها: إشعار 
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 . بعد ساعة٬ أعد توصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي وقم بتشغيله.01

 
   

 . للحصول على إرشادات حول الحصول على المساعدة الفنية Dellاالتصال بشركة وفي حال بقي الوقت والتاريخ غير صحيحين٬ راجع ) برنامج إعداد النظام (system setup programادخل إلى .11

 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوتر  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 األدوات الموصى باستخدامها  

 ما تحتاج إلى معرفته من أجل سالمتك  

 
  

 :وما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك٬ يفترض كل إجراء ما يلي. يتناول هذا المستند اإلجراءات الرامية إلى إزالة المكونات وتركيبها في جهاز الكمبيوتر

l أنك قمت بإجراء الخطوات الواردة في هذا القسم: 

 
l أنك قمت بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر. 

 
l  ًأنك قمت٬ عند استبدال أحد المكونات٬ بإزالة المكون األصلي إذا كان مركبا. 

 

 األدوات الموصى باستخدامها  

 :قد تتطلب اإلجراءات الواردة في هذا المستند توافر األدوات التالية

l مفك صغير مستوي الحافة 

 
l مفكّ براغي مصلّب الرأس 

 
l مخطاط بالستيكي صغير 

 
l  تحديثFlash BIOS)  راجع موقعDell Support)  دعمDell ( على العنوانsupport.dell.com( 

 

 ما تحتاج إلى معرفته من أجل سالمتك  

 .استعن بتوجيهات األمان التالية للمساعدتك على حماية جهاز الكمبيوتر من احتمال تعرضه للتلف و ضمان سالمتك الشخصية

  

  
 . قم بإقاف تشغيل الكمبيوتر.1

 

l  ǈƧ®Microsoft Windows Vista ٬ انقر فوقStart) ┘ꜜ ̳( ٬ ثم انقر فوق ٬ ثم انقر فوق رمز السهم Shut Down) إلغالق الكمبيوتر )إيقاف التشغيل. 

 

l  ǈƧMicrosoft
®

 Windows
®

 XP  ٬ انقر فوقStart  )┘ꜜ ̳(¬ Shutdown  )إيقاف تشغيل (¬ Shutdown  )إيقاف تشغيل(. 

 

  
 .افصل الكمبيوتر وكافة األجهزة المتصلة عن المآخذ الكهربية.2

 

  
 . قم بفصل كبل الشبكة من الكمبيوتر.3

 
   

 ). للحصول على المساعدة) دليل تركيب الحامل (Rack Installation Guideراجع (إذا كان ذلك متاحًا٬ افصل الكمبيوتر عن الحامل .4

 

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.قد تختلف ألوان الكمبيوتر لديك وبعض المكونات المحددة عما هو مبين في هذا المستند: مالحظة 

 Regulatory Compliance Homepageللحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات األمان٬ راجع . قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ إتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين(

ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة . وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر. ينبغي أن يقتصر إجراء اإلصالحات في الكمبيوتر على فني الصيانة المعتمد: إشعار 
.Dellمن قبل 

.لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو المس بشكل دوري سطحاً معدنياً غير مطلي٬ مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر: إشعار 

.وبالنسبة لمكون مثل المعالج٬ عليك إمساكه من حوافه وليس من أسنانه. امسك البطاقة من حوافها أو من مسند التركيب المعدني. ال تلمس المكونات أو مناطق التالمس الموجودة على البطاقة. تعامل مع المكونات والبطاقات بعناية وحذر: إشعار 

عند توصيل أحد الكبالت٬ تأكد من توجيه . بالنسبة لموصالت الكبل المزودة بألسنة تثبيت٬ اضغط على ألسنة التثبيت إلى الداخل لتحرير الموصل. عندما تقوم بفصل أحد الكبالت٬ اسحبه من موصل الكبل أو من عروة تخفيف الشد٬ وال تسحب الكابل نفسه: إشعار 
.أو أسنانه/الموصالت ومن محاذاتها بشكل صحيح لتفادي إلحاق الضرر بالموصل و

.إذا تعذر إيقاف تشغيل الكمبيوتر باستخدام نظام التشغيل٬ اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لست ثوان. تأكد من أن الكمبيوتر متوقف عن التشغيل وليس في أحد أوضاع إدارة الطاقة: مالحظة 

.لفصل كبل شبكة٬ قم أوالً بفصل الكبل عن جهاز الكمبيوتر٬ ثم افصله من مقبس شبكة االتصال بالحائط: إشعار 

.للحماية من الصدمة الكهربائية٬ عليك دومًا فصل الكمبيوتر عن المأخذ الكهربائي قبل نزع الغطاء: تنبيه 
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 ). إزالة اإلطار األماميراجع (انزع اإلطار األمامي٬ إذا كان متصالً .5

 
   

 ). إزالة الغطاءراجع (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .6

 

  
 . عند اكتمال العمل بداخل الكمبيوتر٬ أعد تركيب غطاء الكمبيوتر واإلطار األمامي وأعد توصيل الكمبيوتر واألجهزة الطرفية بمآخذ التيار الكهربائي.7

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

قم من وقت آلخر أثناء عملك بلمس سطح معدني غير مطلي لتبديد أية كهرباء إستاتيكية قد تضر . قبل لمس أي شيء بداخل الكمبيوتر٬ قم بتأريض نفسك عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي٬ مثل المعدن الموجود في الجهة الخلفية من الكمبيوتر: إشعار 
.بالمكودنات الداخلية
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 اإلطار األمامي  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة اإلطار األمامي  

 إعادة تركيب اإلطار األمامي  

 
  

تعمل مجموعة المصابيح الموجودة في اللوحة األمامية والتي يمكن الوصول إليها عبر اإلطار األمامي على عرض . القرص الصلب)  Ѽ(في اللوحة األمامية ومحرك USBيوجد قفل عند اإلطار األمامي يمنع الوصول إلى زر الطاقة٬ ومحرك األقراص الضوئية وموصال 
 .حالة الكمبيوتر

 .يتم شحن الكمبيوتر مع إطار غير مركب٬ لذلك يجب تركيب هذا اإلطار خالل اإلعداد األولي للكمبيوتر

 إزالة اإلطار األمامي  

  
 . باستخدام المفتاح الخاص باإلطار٬ قم بإقفال اإلطار األمامي.1

 
   

 . اضغط على اللسان عند الطرف األيسر من اإلطار األمامي.2

 
   

 . قم بتدوير الطرف األيسر من اإلطار بعيداً عن الكمبيوتر لتحرير طرفه األيمن.3

 
   

 . اسحب اإلطار بعيداً عن الكمبيوتر.4

 

  

 إعادة تركيب اإلطار األمامي  

 .إلعادة تركيب اإلطار األمامي٬ اتبع الخطوات المذكورة أعاله بترتيب عكسي

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

 قفل اإلطار األمامي 2 مصابيح الحالة 1

.إذا كنت تقوم بتركيب إطار جديد٬ يمكنك إيجاد مفاتيح اإلطار مثبتة داخل اإلطار حيث يتم تخزينها خالل الشحن: مالحظة 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 الدعامة المتوسطة  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة الدعامة المتوسطة  

 إعادة تركيب الدعامة المتوسطة  

 
  

 إزالة الدعامة المتوسطة  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . اضغط على سقاطات التحرير الزرقاء باتجاه الداخل عند طرف كل دعامة واسحب الدعامة من الكمبيوتر.2

 

  

 إعادة تركيب الدعامة المتوسطة  

  
 . قم بمحاذاة الدعامة بشكل تنزلق فيه الذراعين العموديتين بين أسنان التوجيه.1

 
   

 . حرّك الدعامة إلى األسفل حتى تستقر في مكانها.2

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

 6عددها (أسنان التوجيه  1  )2عدد (ذراع عمودي  2 )في كل جانب من الهيكل المعدني 3 

 الدعامة المتوسطة 4 )2عدد (سقاطة تحرير   

     )٬ واحدة عند كل طرف من الدعامة2عدد (فُرضة  5
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 حوامل بطاقة التمديد  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة حامل بطاقة التمديد  

 إعادة تركيب حامل بطاقة التمديد  

 
  

 .ويمكن إزالة كال الحاملين بالطريقة نفسها) مركزي" (center"واآلخر ) خارجي" (outer"األول يحمل عالمة : يحتوي الكمبيوتر على حاملين لبطاقة التمديد

 إزالة حامل بطاقة التمديد  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . اسحب لألعلى سقاطتي التحرير الزرقاوين الموجودتين على حامل بطاقة التمديد.2

 

  

  
 . ارفع الحامل ولكن ال تخرجه كلياً من الهيكل المعدني إال بعد فصل الكبالت الموصولة ببطاقات التمديد.3

 
   

 . افصل الكبالت الموصولة بأي بطاقة من بطاقات التمديد المثبتة في الحامل واسحب الحامل كلياً خارج الهيكل المعدني.4

 

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.ينبغي إزالة كافة بطاقات التمديد من حامل بطاقة التمديد قبل إزالة الحامل من الكمبيوتر: مالحظة 

 فتحة بطاقة التمديد 2 )2عدد (سقاطة تحرير  1

 موصل لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية الموجود على لوحة النظام 4 )3(العالمات اإلرشادية الموجودة على لوحة النظام  3

.كما تقتضي الحاجة عبر الفتحات الموجودة عند أحد أطراف الحامل واسحب الحامل كلياً خارج الهيكل المعدني P6أو /و P5في الحامل الخارجي فقط٬ قم بتوجيه موصالت الطاقة : مالحظة 

.تجنب شدّ الكبالت مباشرة. لفصل كبالت الطاقة٬ اضغط على لسان التحرير الموجود على موصل الكبل: مالحظة 

     لسان التحرير الموجود على موصل الكبل 1
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 إعادة تركيب حامل بطاقة التمديد  

  
 . أعد توصيل الكبالت المتصلة بأي بطاقة من بطاقات التمديد المركبة في الحامل إذا كان ذلك متاحاً .1

 

  
 . قم بمحاذاة الموجّهات الموجودة على كل طرف من أطراف حامل بطاقة التمديد مع العالمات اإلرشادية الموجودة على لوحة النظام وقم بإنزال الحامل.2

 

  
 . اضغط على الحامل باتجاه األسفل لتثبيت لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية داخل موصل لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية على لوحة النظام.3

 
   

 . اضغط على سقاطات التحرير الزرقاء باتجاه األسفل داخل الحامل.4

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

.إذا ما كان ذلك مطلوباً ألي بطاقة من بطاقات التمديد المركبة P6أو /و P5يحتوي الحامل الخارجي لبطاقة التمديد على فتحتين عند أحد أطرافه من أجل تنظيم كبالت الطاقة : مالحظة 

.يحتوي الحامل المركزي لبطاقة التمديد على ثالثة موجهات مخصصة للعالمات اإلرشادية الثالث الموجودة على لوحة النظام في حين أن حامل البطاقة الخارجي مزود بموجّهين مخصصين للعالمتين اإلرشاديتين الموجودتين على لوحة النظام: مالحظة 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 بطاقات التمديد  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إرشادات تركيب بطاقات التمديد  

 تركيب بطاقة التمديد  

 إزالة بطاقة التمديد  

 
  

 :إن فتحة بطاقة التمديد المركزية مزودة بخياري تهيئة. مثبتتين في حامل بطاقة التمديد الخارجي/مثبتة) PCI Express)  PCIeيأتي جهاز الكمبيوتر مزوداً ببطاقة واحدة أو اثنتين من بطاقات 

l  بطاقةPCIe  وبطاقةPCI-X 

 
l  بطاقةPCI  وبطاقةPCI-X 

 

 إرشادات تركيب بطاقات التمديد  

 تركيب بطاقة التمديد  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . انزع تغليف بطاقة التمديد وقم بإعدادها إلجراء التركيب.2

 

 .للحصول على اإلرشادات٬ راجع المستندات الواردة مع البطاقة

  
 ). إزالة حامل بطاقة التمديدراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد .3

 
   

 . افتح سقاطة بطاقة التمديد وقم بإزالة مسند الحشو.4

 

  

  
 : تركيب بطاقة التمديد.5

 
 . إذا كانت بطاقة التمديد كاملة الطول٬ قم بمحاذاة حافتها األمامية مع موجّه البطاقة األمامية .┘

 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

. إن فتحات بطاقات التمديد غير قابلة للتركيب أثناء تشغيل الجهاز: مالحظة 

. إن كافة فتحات بطاقات التمديد تدعم بطاقات التمديد الكاملة الطول: مالحظة 

. إلدارة التخزين الخارجي RAIDيدعم الكمبيوتر حتى بطاقتي تمديد : مالحظة 

.اتبع إجراء تركيب بطاقات التمديد نفسه لكل من فتحات بطاقات التمديد الخارجية وفتحات بطاقات التمديد المركزية: مالحظة 

 سقاطة بطاقة التمديد 2 فتحة بطاقة التمديد 1

     مسند الحشو 3
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Ѝ. ضع بطاقة التمديد بحيث تتم محاذاة موصل حافة البطاقة مع موصل بطاقة التمديد على لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية . 

 
ҿ. أدخل موصل حافة البطاقة بإحكام في موصل بطاقة التمديد حتى تستقر البطاقة تمامًا في موضعها . 

 
 . عندما تستقر البطاقة في الموصل٬ أغلق قفل سقاطة بطاقة التمديد .ꜜ

 

  

  
 . قم بتوصيل أي كبالت بطاقة تمديد بالبطاقة الجديدة٬ إضافة إلى البطاقات المثبتة بالفعل.6

 

 .راجع المستندات الواردة مع البطاقة للحصول على معلومات حول توصيالت الكبالت

 إزالة بطاقة التمديد  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة حامل بطاقة التمديدراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد .2

 
   

 : تحرير بطاقة التمديد.3

 
 . افتح سقاطة بطاقة التمديد .┘

 
Ѝ. أمسك ببطاقة التمديد من زواياها العلوية٬ وقم بإزالتها من موصل بطاقة التمديد . 

 
   

 . في حالة إزالة البطاقة بشكل دائم٬ قم بتركيب مسند حشو معدني على فتحة التمديد الفارغة وبإغالق سقاطة بطاقة التمديد.4

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

 موجّه البطاقة األمامية 2 حامل بطاقة التمديد المركزية 1

 بطاقة التمديد 4 سقاطة بطاقة التمديد 3

 موصل بطاقة التمديد على قاعدة البطاقة اإلضافية 6 موصل حافة البطاقة 5

كما أن المساند تحفظ جهاز الكمبيوتر من الغبار واألوساخ وتساعد على تبريد الجهاز وتدفق الهواء بالشكل ). FCC(يجب تثبيت مسند حشو على فتحة التمديد الفارغة حرصاً على امتثال الكمبيوتر لشهادة اعتماد لجنة االتصاالت الفدرالية : مالحظة 
.الصحيح داخل الكمبيوتر
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 غطاء الكمبيوتر  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة الغطاء  

 إعادة تركيب الغطاء  

 
  

 إزالة الغطاء  

  
 . قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر واألجهزة الطرفية المتصلة٬ وافصل جهاز الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي واألجهزة الطرفية.1

 
   

 ). إزالة اإلطار األماميراجع (انزع اإلطار األمامي٬ إذا كان متصالً .2

 
   

 . إلزالة غطاء الكمبيوتر٬ أدر قفل تحرير سقاطة الغطاء بعكس عقارب الساعة إللغاء وضعية اإلقفال.3

 
   

 . ارفع السقاطة الموجودة في الجزء العلوي من الكمبيوتر.4

 

  
 . أمسك الغطاء من الجانبين وارفعه بعناية بعيدًا عن الهيكل المعدني.5

 

 إعادة تركيب الغطاء  

  
 . ارفع السقاطة الموجودة على الغطاء.1

 
   

 . ضع الغطاء فوق الكمبيوتر٬ وقم بإزاحته قليالً إلى الخلف بحيث يجتاز مشابك المحاذاة الموجودة على الهيكل المعدني ومحاذاته مع الهيكل المعدني للكمبيوتر.2

 
   

 . ادفع السقاطة ألسفل لرفع الغطاء في الموضع المغلق.3

 
   

 . قم بتدوير قفل تحرير السقاطة باتجاه عقارب الساعة إلحكام إغالق الغطاء.4

 
   

 ). إعادة تركيب اإلطار األماميراجع (أعد تركيب اإلطار األمامي .5

 

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.عندما ترفع الغطاء ستنزلق السقاطة قليالً باتجاه الجهة الخلفية من الكمبيوتر: مالحظة 

 قفل تحرير السقاطة 2 سقاطة 1

     .Jمشابك محاذاة على شكل  3
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 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 وحدة لوحة التحكم  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة وحدة لوحة التحكم  

 إعادة تركيب وحدة لوحة التحكم  

 

 إزالة وحدة لوحة التحكم  

  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . قم بفصل كبل لوحة التحكم عن لوح لوحة التحكم.2

 

 . إضغط على ألسنة التثبيت البالستيكية عند أطراف موصل الكبل .┘

 
Ѝ. أخرج الموصل بعناية من المقبس . 

 
  

ҿ.افصل كبل السماعة عن لوح لوحة التحكم . 

 
   

 . األمامي من لوح لوحة التحكم USBقم بفصل كبل موصل .ꜜ

 
   

 . قم بإزالة المسمار الذي يثبت وحدة لوحة التحكم بالهيكل المعدني للكمبيوتر.ـه

 
   

 . المقبض المعدني٬ ثم قم بتحريك الوحدة إلى الخلف وارفعها من الهيكل المعدني/أمسك لسان التثبيت.و

 

  

 إعادة تركيب وحدة لوحة التحكم  

  
 . ضع وحدة لوحة التحكم في الهيكل المعدني للكمبيوتر٬ قم بتحريكها إلى األمام إلى أن يتم محاذاة فتحات المسامير ودخول زر الطاقة في فتحة لوحة التحكم ٬ ثم قم بإعادة تركيب مسامير التثبيت.1

 
   

 . األمامي بلوح لوحة التحكم USBأوصل كبل موصل .2

 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

. لتفادي تضرر الكبل٬ قم بسحب الموصل٬ وليس الكبل٬ لفصل الموصل: إشعار 

 كبل لوحة التحكم 2 وحدة لوحة التحكم 1

 كبل السماعة 4 مسمار تثبيت وحدة لوحة التحكم 3

 األمامي USBكبل موصل  6 المقبض المعدني/اللسان 5
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 . أوصل كبل لوحة التحكم بلوح لوحة التحكم.3

 
   

 . أوصل كبل السماعة بلوح لوحة التحكم.4

 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 مراوح التبريد  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إعادة تركيب زوج المراوح  

 إعادة تركيب زوج المراوح  

 
  

 .مقرنان مع بعضهما 4و 3في حين أن المروحتين  2مقرنة مع المروحة  1تأتي المراوح مزدوجة وينبغي إزالة مروحتين معاً؛ المروحة . يحتوي الكمبيوتر على أربع مراوح تبريد

 إعادة تركيب زوج المراوح  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . اسحب مسند المروحة المتحرك خارج الهيكل المعدني وضعه جانباً .2

 

  
 . اسحب إحدى المراوح أفقياً باتجاه الجهة األمامية من الكمبيوتر٬ وحركها برفق صعوداً ونزوالً لتحرير زوايا المروحة األربعة من أسنان التثبيت.3

 
   

 . اسحب المروحة المتطابقة في زوج المراوح بالشكل نفسه إلزالتها من أسنان التثبيت.4

 
   

 . افصل موصالت كبل المراوح المتطابقة عن لوحة النظام واسحب زوج المراوح خارج الهيكل المعدني.5

 

  

 إعادة تركيب زوج المراوح  

  
 . أدخل كل مروحة من زوج المراوح في أسنان تثبيت الزوايا المخصصة لكل مروحة.1

 

  
 . عند الجانب الخلفي من المراوح وأعد توصيل موصالت الكبالت بلوحة النظام) الثابت(قم بتوجيه زوج كبل الطاقة فوق فتحة الزاوية المناسبة في الجهة العلوية من مسند المروحة .2

 
   

 . حرك مسند المراوح المتحرك لألسفل داخل فتحته الموجودة في الهيكل المعدني عند الجهة األمامية من صف المراوح.3

 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.ينبغي إزالة المراوح بحسب كل زوج منها: مالحظة 

 )متحرك(مسند المروحة  2 )4(مراوح  1

 )Ѽ̳ ҽ(مسند المروحة  4 مشبك الكبل 3

 كبالت المراوح المتصلة بلوحة النظام 6 )أسنان لكل مروحة 4(أسنان تثبيت الزاويا  5

.تأكد من أن عالمة رقم المروحة موجّهة نحو األعلى: مالحظة 
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 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 البحث عن المعلومات  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

.وقد ال تتوافر بعض المزايا أو الوسائط في بلدان معينة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائط اختيارية٬ وقد ال يتم شحنها مع الكمبيوتر الخاص بك: مالحظة 

.يجوز شحن معلومات إضافية مع الكمبيوتر الخاص بك: مالحظة 

  

 الملصق/الوسائط/المستند

  

 المحتويات

Service Tag) رقم الصيانة(  Express Service Code  )رمز الخدمة السريعة(   

 .على الكمبيوتر لديك) رمز الخدمة السريعة (Express Service Codeو) رقم الصيانة (Service Tagيوجد 

l  استخدمService Tag) لتمييز الكمبيوتر الخاص بك عند استخدام موقع ) رقم الصيانة
support.dell.com أو االتصال بالدعم. 

l  أدخل رمزExpress Service Code) لتوجيه مكالمتك عند ) رمز الخدمة السريعة
 .االتصال بالدعم

  

رمز  (Express Service Codeو) رقم الصيانة (Service Tagتوجد كل من : مالحظة
 .على الكمبيوتر الخاص بك) الخدمة السريعة

 )برامج التشغيل واألدوات المساعدة (Drivers and Utilitiesوسائط 

 .والتي قد يتم شحنها مع الكمبيوتر DVDفي قرص مضغوط أو قرص  ) Drivers and Utilities  ) әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞتتمثل وسائط 

l برنامج تشخيص للكمبيوتر الخاص بك 

l  برامج تشغيل للكمبيوتر الخاص بك 

  

 . support.dell.comيمكن إيجاد تحديثات لبرامج التشغيل والوثائق على : مالحظة

l  برامج نظام الكمبيوتر المكتبي)DSS( 
l الملفات التمهيدية 

  

قد يتم إرفاق الملفات التمهيدية على الوسائط لتوفير آخر التحديثات حول التغييرات الفنية التي تم : مالحظة
 .إدخالها على الكمبيوتر الخاص بك٬ أو لتوفير مواد مرجعية فنية متقدمة للفنيين أو المستخدمين المتمرسين

 )نظام التشغيل (Operating Systemوسائط 

 .والتي قد يتم شحنها مع الكمبيوتر DVDفي قرص مضغوط أو قرص ) نظام التشغيل (Operating Systemتتمثل وسائط 

 إعادة تثبيت نظام التشغيل

 وثائق األمان والمعلومات التنظيمية والضمان والدعم

 Regulatory Compliance Homepageلمزيد من المعلومات التنظيمية٬ راجع . قد ال يتم شحن هذا النوع من المعلومات مع الكمبيوتر لديك
 .www.dell.com/regulatory_complianceعلى ) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين(

l معلومات الضمان 

l  للواليات المتحدة فقط(البنود والشروط( 
l تعليمات األمان 

l المعلومات التنظيمية 

l معلومات الهندسة البشرية 

l اتفاقية ترخيص المستخدم 

Service Manual) دليل الخدمة( 

 . support.dell.comالخاص بالكمبيوتر على موقع  )Service Manual) ҒƹәһƵǚ ƳǉƵә  يمكن العثور على

l كيفية إزالة األجزاء وتركيبها 

l كيفية تهيئة إعدادات الكمبيوتر 

l كيفية استكشاف األخطاء وإصالحها وحل المشكالت 

Dell Technology Guide)  دليل تقنيةDell( 

 .support.dell.comعلى موقع   )Dell Technology Guide)  ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellيتوفر 

l حول نظام التشغيل 

l استخدام األجهزة وصيانتها 

l  فهم تقنيات مثلRAID  واإلنترنت وتقنية®Bluetooth  الالسلكية والبريد اإللكتروني
 .وشبكات االتصال وغيرها

®ملصق ترخيص 
Microsoft

®
 Windows 

 

 .الخاص بك على الكمبيوتر Microsoft Windowsيوجد ترخيص 

l يوفر مفتاح منتج نظام التشغيل الخاص بك. 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 محركات األقراص الصلبة  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 استبدال محرك قرص صلب  

 تركيب محرك أقراص ثانٍ   

 
  

3مقاس  SATAيستوعب الكمبيوتر لديك لغاية محركين من محركات األقراص الصلبة   .تتصل كبالت الطاقة الخاصة بمحرك القرص الصلب بلوحة النظام بواسطة وحدة كبل الطاقة. بوصة 5 

 .يتم تركيب محركات األقراص الصلبة في حامالت مخصصة للمحركات يتم استيعابها في حاويات محركات األقراص الصلبة

 .وتنسيقها SATAقد تحتاج إلى استخدام برامج تختلف عن تلك المتوفرة مع نظام التشغيل لتقسيم محركات األقراص 

 .جيجابايت لغاية ساعتين ونصف الساعة الكتماله 9على سبيل المثال٬ يستغرق تنسيق محرك األقراص سعة . فمن الطبيعي أن يستغرق تنسيق هذه المحركات وقتاً طويالً . عند تنسيق محرك أقراص ذات سعة كبيرة٬ قم بإعطاء عملية التنسيق وقتاً كافياً إلنجازها

 استبدال محرك قرص صلب  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 : انزع حامل محرك األقراص من حاوية محركات األقراص.2

 
 . اضغط على سقاطة التحرير الموجودة على باب حامل المحرك وأدره لكي يفتح .┘

 
Ѝ. اسحب الباب إلخراج الحامل من الحاوية . 

 

  

  
 . انزع مسامير التثبيت األربعة من السكك الجانبية الموجودة على الحامل وافصل محرك األقراص الصلبة عن الحامل.3

 
   

 . قم بتركيب محرك األقراص البديل في الحامل.4

 
 . أدخل المحرك داخل الحامل واحرص على إمكانية الوصول إلى موصالت المحرك من الجهة الخلفية للحامل .┘

 
Ѝ. قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة على محرك األقراص مع الفتحات الموجودة على حامل محرك األقراص . 

 
ҿ. قم بشد المسامير األربعة لتثبيت محرك األقراص بالحامل . 

 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل المحرك. ال تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تمهيده أثناء تنسيق محرك األقراص: إشعار 

.تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة من مصدر التيار الكهربائي المتردد قبل إزالة محرك األقراص. إن المحركات الموجودة في الكمبيوتر لديك غير قابلة للتركيب أثناء تشغيل الجهاز: إشعار 

 حامل محرك األقراص 2 القرص الصلب 1

     سقاطة التحرير 3
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 . أدخل حامل محرك األقراص في حاوية المحركات حتى يالمس الحامل الجهة الخلفية من الحاوية.5

 
   

 . أغلق المقبض لتثبيت المحرك في مكانه.6

 

 تركيب محرك أقراص ثانٍ  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 : انزع حامل محرك األقراص الفارغ من حاوية محركات األقراص.2

 
 . اضغط على سقاطة التحرير الموجودة على باب حامل المحرك وأدره لكي يفتح .┘

 
Ѝ. أخرج الحامل من الحاوية . 

 
   

 . قم بتركيب محرك األقراص الجديد في الحامل.3

 
 . أدخل المحرك داخل الحامل واحرص على إمكانية الوصول إلى موصالت المحرك من الجهة الخلفية للحامل .┘

 
Ѝ. قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة على محرك األقراص مع الفتحات الموجودة على حامل محرك األقراص . 

 
ҿ. انزع المسامير األربعة من موقع التخزين الخاص بها الموجود على الهيكل المعدني واستخدمها لتثبيت المحرك في الحامل . 

 

  

 حامل محرك األقراص 2 )4(المسامير  1

     القرص الصلب 3

.وتم توضيح إرشادات التركيب داخل حامل المحرك لتوفير الراحة. يتم توفير أربعة مسامير لتركيب محرك أقراص في حامل المحركات الثاني في موقع التخزين الخاصة بها على الهيكل المعدني بالقرب من فتحة محرك األقراص: مالحظة 

 حامل محرك األقراص الثاني 2 )4(مسامير تثبيت محرك األقراص الثاني  1
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 . استبدال محرك قرص صلبمن القسم المعنون  6 الخطوةو 5 الخطوةاتبع .4

 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 الوصول إلى التعليمات  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 الحصول على المساعدة  

 مشكالت خاصة بطلبك  

 معلومات المنتج  

 إرجاع المكونات بغرض اإلصالح بموجب الضمان أو بغرض رد الثمن  

 قبل أن تتصل  

 Dellاالتصال بشركة   

 

 الحصول على المساعدة  

  

 :إذا واجهت مشكلة في جهاز الكمبيوتر٬ يمكنك القيام بالخطوات التالية لتشخيص المشكلة وإصالحها

  
 .  للحصول على المعلومات واإلجراءات الخاصة بالمشكلة التي يواجهها الكمبيوتر لديكحل المشكالتراجع .1

 
   

 . للحصول على معلومات حول تشغيل التشخيصات Dell Diagnosticsراجع .2

 
   

  قائمة تدقيق التشخيصقم بملء .3

 
   

راجع . وذلك للحصول على المساعدة في إجراءات التثبيت واستكشاف األخطاء وإصالحها)  support.dell.com(على ) Dellدعم  (Dell Supportالشاملة للخدمات الفورية عبر اإلنترنت٬ والمتاحة على موقع  Dellاستخدم مجموعة منتجات .4
 . عبر اإلنترنت) Dellدعم  (Dell Support للحصول على قائمة شاملة بخدمات الخدمات عبر اإلنترنت

 
   

  Dellاالتصال بشركة إذا لم تساعد الخطوات السابقة على حل المشكلة٬ راجع .5

 

 )رمز الخدمة السريعة (Express Service Codeإذا لم يكن لديك . ليتم توجيه االتصال مباشرة إلى موظف الدعم المناسب) رمز الخدمة السريعة (٬Express Service Code قم بإدخال Dellعند مطالبتك بذلك عبر نظام االتصال الهاتفي اآللي من   
 .٬ ثم اتبع اإلرشادات)رمز الخدمة السريعة (Express Service Codeوانقر نقراً مزدوجاً فوق )  Dellملحقات (  Accessories Dellافتح المجلد 

 الدعم الفني وخدمة العمالء٬ راجع Dell Supportلالطالع على إرشادات حول استخدام خدمة الدعم 

  

 الدعم الفني وخدمة العمالء

 .يستخدم فريق العمل لدينا نظام تشخيص يعتمد على الكمبيوتر٬ وذلك لتقديم إجابات سريعة ودقيقة. ™Dellمن أجل اإلجابة على أسئلتك المتعلقة بأجهزة  Dellتتوفر خدمة الدعم من 

 . support.dell.comثم راجع معلومات االتصال الخاصة بمنطقتك أو انتقل إلى موقع  143 في الصفحةقبل أن تتصل راجع القسم المعنون  Dellلالتصال بخدمة الدعم من 

  

™DellConnect 

الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك من خالل االتصال باإلنترنت وتشخيص المشكلة التي يواجهها الكمبيوتر لديك وإصالحها٬ وذلك كله  Dellعبارة عن أداة بسيطة للوصول عبر اإلنترنت٬ والتي تتيح ألي عضو من فريق الدعم والخدمات في شركة  DellConnectإن 
 . DellConnectوانقر فوق  support.dell.comللمزيد من المعلومات قم بزيارة . تحت إشرافك

  

 الخدمات عبر اإلنترنت

 :على المواقع التالية Dellيمكنك التعرف على منتجات وخدمات 

www.dell.com 

www.dell.com/ap  )المحيط الهادئ فقط/دول أسيا ( 

www.dell.com/jp  )اليابان فقط( 

www.euro.dell.com  )أوروبا فقط( 

www.dell.com/la  )أمريكا الالتينية ودول الكاريبي( 

اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر. إذا أردت إزالة غطاء الكمبيوتر٬ فقم أوالً بفصل الكمبيوتر وكابالت المودم عن كافة مآخذ التيار الكهربائي: تنبيه 

.من هاتف قريب من الكمبيوتر٬ حتى يتمكن فريق الدعم من مساعدتك في أية إجراءات ضرورية) Dellدعم  (Dell Supportاتصل بـ : مالحظة 

.متاحاً في كل الدول Dellمن ) رمز الخدمة السريعة (Express Service Codeقد ال يكون : مالحظة 

.المحلي للمزيد من المعلومات حول توافر هذه الخدمات Dellاتصل بمندوب . ال تتوافر بعض الخدمات التالية في جميع البلدان خارج الواليات المتحدة: مالحظة 
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www.dell.ca  )كندا فقط( 

 :عبر مواقع الويب وعناوين البريد اإللكتروني التالية) Dellدعم  (Dell Supportيمكنك الوصول إلى خدمة 

l  مواقعDell Support)  دعمDell:( 

 

support.dell.com 

support.jp.dell.com  )اليابان فقط( 

support.euro.dell.com  )أوروبا فقط( 

l  عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بخدمةDell Support)  دعمDell:( 

 

mobile_support@us.dell.com 

support@us.dell.com  

la-techsupport@dell.com )دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي فقط( 

apsupport@dell.com )المحيط الهادئ فقط/دول آسيا( 

l  عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بقسم التسويق والمبيعات لدىDell: 

 

apmarketing@dell.com  )المحيط الهادئ فقط/دول أسيا( 

sales_canada@dell.com) كندا فقط( 

l  بروتوكول نقل الملفات)FTP  (بدون اسم دخول: 

 

ftp.dell.com  –  ٬ واستخدم عنوان بريدك اإللكتروني ككلمة المرور الخاصة بكمجهولقم بتسجيل الدخول كمستخدم. 

  

 AutoTechخدمة 

 .٬ إجابات مسجلة لألسئلة الشائعة التي يطرحها عمالء الشركة حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة المكتبيةDellللدعم الفني اآللي من شركة  AutoTechتتيح خدمة 

 .Dellاالتصال بشركة لمعرفة رقم الهاتف الذي يمكنك االتصال به من منطقتك٬ راجع . ٬ استخدم هاتفاً يعمل بنظام اللمس حتى تستطيع اختيار الموضوعات التي تتوافق مع أسئلتكAutoTechعندما تتصل بخدمة 

  

 خدمة حالة الطلب المؤتمتة

سوف تستمع إلى رسالة مسجلة تطالبك بالمعلومات ). خدمة حالة الطلب المؤتمتة (automated order-status serviceأو يمكنك االتصال بـ  ,support.dell.comالتي قمت بطلبها٬ يمكنك زيارة الموقع  Dellللتحقق من حالة أي من منتجات 
 .Dellاالتصال بشركة لمعرفة رقم الهاتف الذي يمكنك االتصال به من منطقتك٬ راجع . الضرورية لتحديد طلبك واإلبالغ عنه

 مشكالت خاصة بطلبك  

لمعرفة رقم الهاتف الذي يمكنك االتصال به من . يجب أن تكون الفاتورة أو إيصال الشحن في متناول يديك عندما تقوم باالتصال. للحصول على مساعدة العمالء Dellإذا كان لديك أية مشكلة بشأن طلبك٬ مثل أجزاء مفقودة أو أجزاء خطأ أو فاتورة غير صحيحة٬ فاتصل بـ 
 .Dellاالتصال بشركة منطقتك٬ راجع 

 معلومات المنتج  

لالطالع على رقم الهاتف الذي يمكنك االتصال به من منطقتك أو للتحدث إلى أحد .  www.dell.comعبر اإلنترنت على  ٬Dell أو إذا كنت ترغب في تقديم طلبية٬ تفضّل بزيارة موقع Dellإذا كنت في حاجة لمعلومات حول المنتجات اإلضافية المتاحة من 
 Dellاالتصال بشركة متخصصي المبيعات٬ راجع 

 إرجاع المكونات بغرض اإلصالح بموجب الضمان أو بغرض رد الثمن  

 :يجب إعداد كل المكونات التي سيتم إرجاعها سواء لإلصالح أو لرد الثمن٬ كالتالي

  
 . ٬ واكتبه بوضوح على الصندوق من الخارج)رقم تخويل المواد المرتجعة(  Return Material Authorization Numberللحصول على  Dellاتصل بـ .1

 

 .ضع في الصندوق نسخة من الفاتورة وخطاب يوضح سبب اإلرجاع. Dellاالتصال بشركة لمعرفة رقم الهاتف الذي يمكنك االتصال به من منطقتك٬ راجع 

  
  ). Dellاالتصال بشركة راجع  (٬Dell Diagnostics توضح االختبارات التي أجريتها إلى جانب رسائل الخطأ التي ظهرت عند استخدام برنامج التشخيص )قائمة تدقيق التشخيصراجع (أرفق نسخة من قائمة تدقيق التشخيص .2

 
   

 . وذلك إذا كان اإلرجاع سيتم بغرض رد الثمن) كابالت الطاقة وأقراص البرامج٬ والكتيبات٬ وغير ذلك(الذي ستقوم بإرجاعه ) األجزاء(أرفق أية ملحقات تخص الجزء .3

 
   

 ). أو مواد مشابهة لها(قم بتغليف المعدات التي ستقوم بإرجاعها باستخدام مواد التغليف األصلية .4

 



 ).C.O.D(ال يُسمح بنظام الدفع عند التسليم . Dellأنت مسؤول أيضاً عن تأمين أي منتج يتم إرجاعه٬ كما أنك تتحمل مسؤولية فقدانه أثناء الشحن إلى . أنت مسؤول عن تسديد مصاريف الشحن

 .٬ كما سيتم إرجاعها لكDellالطرود التي ال تلتزم بأي من الشروط السابقة لن تُقبل في مركز االستالم الخاص بشركة 

 قبل أن تتصل  

قد يُطلب منك كتابة بعض األوامر على لوحة المفاتيح٬ وإعداد . للحصول على المساعدة وقم بإجراء االتصال من هاتف قريب من الكمبيوتر Dellقم بتشغيل الجهاز إن أمكن قبل االتصال بشركة ). قائمة تدقيق التشخيصراجع (تذكر أن تقوم بتعبئة قائمة تدقيق التشخيص 
 . تأكد من وجود وثائق الكمبيوتر في متناول يدك. معلومات مفصلة أثناء العمليات٬ أو محاولة اتخاذ خطوات أخرى الستكشاف األخطاء وإصالحها٬ والتي ال يمكن إجراؤها إال على الكمبيوتر ذاته

  

  Dellاالتصال بشركة  

 ). WWW-DELL  )3355-999-800-800بالنسبة للعمالء في الواليات المتحدة األمريكية٬ يرجى االتصال على 

 :بغية االستفسار عن المسائل المتعلقة بقسم المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العمالء Dellلالتصال بشركة . وتختلف حالة التوافر وفقاً للدولة والمنتج٬ وقد ال تتوافر بعض الخدمات في منطقتك. العديد من خيارات الخدمات والدعم القائمة على الهاتف واإلنترنت Dellتوفر 

  
 . أسفل الصفحة) منطقة/اختر دولة(  Choose A Country/Regionوتحديد دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة  support.dell.comقم بزيارة .1

 
   

 . على الجانب األيسر من الصفحة وحدد الخدمة المالئمة أو ارتباط الدعم وفقًا الحتياجاتك )االتصال بنا(  Contact Usانقر فوق .2

 
   

 . المالئمة لك Dellاختر وسيلة االتصال بشركة .3

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

قد تتم مطالبتك أيضاً . على توجيه مكالمتك بشكل أكثر فعالية Dellيساعد هذا الرمز نظام االتصال الهاتفي لخدمة الدعم اآللي من . في متناول يدك عندما تقوم باالتصال) رمز الخدمة السريعة (Express Service Codeيجب أن يكون : مالحظة 
).الموجودة على الجزء الخلفي أو السفلي من الكمبيوتر) (رقم الصيانة (Service Tagبإدخال 

.الواردة مع الكمبيوتر قبل العمل داخل الكمبيوتر٬ اتبع إرشادات األمان الموجودة في الوثائق: تنبيه 

  

 قائمة تدقيق التشخيص

 :االسم

 :التاريخ

 :العنوان

 :رقم الهاتف

Service Tag) الرمز الشريطي الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الكمبيوتر) (رقم الصيانة:( 

Express Service Code) رمز الخدمة السريعة:( 

Return Material Authorization Number) إذا ما تم الحصول عليه من فني دعم ) (رقم تخويل المواد المرتجعةDell :( 

 :نظام التشغيل وإصداره

 :األجهزة

 :بطاقات التمديد

 هل أنت متصل بشبكة؟ نعم ال

 :الشبكة واإلصدار ومحول الشبكة

 :البرامج واإلصدارات

 . Dellأو قم بتسجيل محتويات كل ملف قبل االتصال بـ . إذا كان الكمبيوتر متصالً بطابعة٬ فقم بطباعة كل ملف. راجع وثائق نظام التشغيل الخاص بك لتحديد محتويات ملفات بدء تشغيل الكمبيوتر

 :رسالة الخطأ٬ أو كود التنبيه الصوتي٬ أو كود التشخيص

 :وصف المشكلة وإجراءات استكشاف األخطاء وإصالحها التي قمت بها

.  Dellإذا لم يكن لديك اتصال نشط باإلنترنت٬ فيمكنك العثور على معلومات االتصال على فاتورة الشراء أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتالوج منتج : مالحظة 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 ذاكرة النظام  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إرشادات عامة لتركيب وحدة الذاكرة  

 تهيئات الذاكرة غير المثلى  

 تركيب وحدات الذاكرة  

 إزالة وحدات الذاكرة  

 
  

 .Dellيمكنك شراء مجموعة ترقية الذاكرة من . تقع مقابس الذاكرة األربعة على لوحة النظام تحت غطاء وحدة التبريد بموازاة حاوية وحدة اإلمداد بالطاقة. جيجابايت كحد أقصى 32يمكنك ترقية ذاكرة النظام لديك لغاية 

 إرشادات عامة لتركيب وحدة الذاكرة  

 . حرصاً على األداء األمثل للكمبيوتر٬ تقيد باإلرشادات التالية عند تهيئة ذاكرة النظام

l  استخدم ذاكرةDIMM  معتمدة بنظام تخزين مؤقت كامل)FBD .( قد تكون وحدات ذاكرةFBD تكون وحدات . أحادية أو ثنائية المستوىFBD   1التي تحمل عالمةR  أحادية المستوى أما وحداتFBD   2التي تحمل عالمةR فهي ثنائية المستوى . 

 
l  ينبغي تركيب وحدتين من ذاكرةDIMM  بنظام التخزين المؤقت الكامل)FBD (كحد أدنى . 

 
l  يجب أوالً تعبئة مقابسDIMM  ًبحسب األقل عددا. 

 
l  ينبغي تركيب وحدات ذاكرةFBD   وفق أزواج متطابقة الحجم والسرعة والتقنية على أن يبلغ إجمالي عدد وحداتFBD للحصول على أفضل أداء للكمبيوتر٬ يجب أن تكون كافة وحدات . في التهيئة ما مجموعه وحدتين أو أربعة وحداتFBD  األربعة متطابقة

 .الحجم والسرعة والتقنية

 

 تهيئات الذاكرة غير المثلى  

 .قد يُصدر الكمبيوتر لديك رسالة خطأ أثناء بدء التشغيل مفادها أن تهيئة الذاكرة غير مثلى. قد يتأثر أداء الكمبيوتر في حال لم تتقيد عملية تهيئة الذاكرة بإرشادات التركيب المشار إليها سابقاً 

 تركيب وحدات الذاكرة  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة غطاء وحدة التبريدراجع (قم بإزالة غطاء وحدة تبريد الذاكرة .2

 
   

 . حدد موقع مقابس وحدة الذاكرة على لوحة النظام.3

 

  

  
 . اضغط على القاذفات على مقبس وحدة الذاكرة باتجاه األسفل ونحو الخارج للسماح لوحدة الذاكرة بالدخول في المقبس.4

 

  

  
 . قم بمحاذاة موصل طرف الوحدة مع عالمة المحاذاة على مقبس وحدة الذاكرة وأدخل وحدة الذاكرة في المقبس.5

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.من أطراف البطاقة وتجنب لمس مكوناتها DIMMأمسك بوحدات . قبل أن تمسكها DIMMانتظر قليالً حتى تبرد وحدات . ساخنة لبعض الوقت بحيث يتعذر لمسها بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر DIMMتبقى وحدات ذاكرة : تنبيه 

 )2(قاذفات مقبس وحدة الذاكرة  2 وحدة الذاكرة 1

 عالمة المحاذاة 4 مقبس 3

file:///C:/data/systems/wsr5400/ar/sm/html/index.htm
file:///C:/data/systems/wsr5400/ar/sm/html/before.htm#wp1180129
file:///C:/data/systems/wsr5400/ar/sm/html/shroud.htm#wp1180740


 

  
 . اضغط على وحدة الذاكرة مستخدماً إبهاميك مع رفع القاذفات بواسطة السبابة لتثبيت وحدة الذاكرة في المقبس.6

 

 .عند استقرار وحدة الذاكرة بشكل صحيح في المقبس٬ تتم محاذاة القاذفات على مقبس وحدة الذاكرة مع القاذفات على المقابس األخرى التي تم تركيب وحدات ذاكرة فيها

  
 . لتركيب وحدات الذاكرة المتبقية 6 الخطوةحتى  3 الخطوةكرر خطوات هذا اإلجراء من .7

 
   

 ). إعادة تركيب غطاء وحدة التبريدراجع (أعد تركيب غطاء وحدة تبريد الذاكرة .8

 

  
) Dellدليل تقنية  (Dell Technology Guideراجع (في الشاشة الرئيسية لبرنامج إعداد النظام  )ذاكرة النظام (System Memoryوتحقق من إعداد ) برنامج إعداد النظام (system setup programادخل إلى )اختياري(.9

 ). للحصول على اإلرشادات حول الوصول إلى برنامج إعداد النظام وكيفية استخدامه

 

 .ينبغي أن يكون الكمبيوتر قد عمل بالفعل على تغيير القيمة لتعكس الذاكرة التي تم تركيبها حديثاُ 

  
 . وتحقق من دخول وحدات الذاكرة بإحكام في المقابس المخصصة لها 9 الخطوةإلى  2 الخطوةكرر خطوات هذا اإلجراء من . في حال لم تكن القيمة صحيحة٬ قد تكون واحدة أو أكثر من وحدات الذاكرة مركبة بشكل غير صحيح.01

 
   

 ).  Dell Diagnosticsراجع (قم بتشغيل اختبار ذاكرة النظام في برنامج تشخيصات الكمبيوتر .11

 

 إزالة وحدات الذاكرة  

  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة غطاء وحدة التبريدراجع (قم بإزالة غطاء وحدة تبريد الذاكرة .2

 
   

 . حدد موقع مقابس وحدة الذاكرة على لوحة النظام.3

 

  

  
 . اضغط باتجاه األسفل ونحو الخارج على القاذفات عند كل طرف من أطراف المقبس حتى خروج وحدة الذاكرة من المقبس.4

 
   

 ). إعادة تركيب غطاء وحدة التبريدراجع (أعد تركيب غطاء وحدة تبريد الذاكرة .5

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

.ينطوي مقبس وحدة الذاكرة على عالمة محاذاة تتيح لك تركيب وحدة الذاكرة في المقبس وفقاً لطريقة واحدة فقط: مالحظة 

.قد يتعرض الكمبيوتر للسخونة الزائدة بشكل سريع مما يؤدي إلى إيقاف تشغيله وفقدان البيانات. يمنع منعاً باتاً تشغيل الكمبيوتر عندما يكون غطاء وحدة تبريد الذاكرة منزوعاً : إشعار 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.من أطراف البطاقة وتجنب لمس مكوناتها DIMMأمسك بوحدات . قبل أن تمسكها DIMMانتظر قليالً حتى تبرد وحدات . ساخنة لبعض الوقت بحيث يتعذر لمسها بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر DIMMتبقى وحدات ذاكرة : تنبيه 

.قد يتعرض الكمبيوتر للسخونة الزائدة بشكل سريع مما يؤدي إلى إيقاف تشغيله وفقدان البيانات. يمنع منعاً باتاً تشغيل الكمبيوتر عندما يكون غطاء وحدة تبريد الذاكرة منزوعاً : إشعار 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 محرك األقراص الضوئية  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة محرك األقراص الضوئية  

 تركيب محرك األقراص الضوئية  

 
  

 . وكبل الطاقة SATAيتم تركيب محرك األقراص الضوئية على درج ينزلق داخل اللوحة األمامية ويتصل بلوحة النظام عبر وحدة كبل بيانات 

 إزالة محرك األقراص الضوئية  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . الخاص بمحرك األقراص الضوئية SATAافصل كبل بيانات .2

 

  
 . افصل كبل الطاقة عن الجهة الخلفية من محرك األقراص.3

 
   

 . ارفع اللسان األزرق لتحرير الدرج وأخرج درج محرك األقراص من جهة الكمبيوتر األمامية.4

 

  

 تركيب محرك األقراص الضوئية  

  
 . أدخل درج محرك األقراص داخل حاوية محرك األقراص الضوئية٬ من جهة الكمبيوتر األمامية٬ حتى يستقر الدرج في مكانه.1

 
   

 . وكبل طاقة محرك األقراص الضوئية بالموصالت الموجودة في الجهة الخلفية من محرك األقراص SATAوصّل كبل بيانات .2

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية اإلمساك بموصل كبل الطاقة دون شدّه. قبل نزع كبل الطاقة SATAانزع كبل بيانات : مالحظة 

.فقد يؤدي الشدّ على الكبل إلى إلحاق الضرر به. تأكد من اإلمساك بموصل الكبل فقط عند فصل كبل الطاقة: إشعار 

 كبل الطاقة SATA 2كبل البيانات  1

 درج محرك األقراص الضوئية 4 لسان تحرير الدرج 3

     محرك األقراص الضوئية 5
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 وحدة توزيع الطاقة  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة وحدة توزيع الطاقة  

 إعادة تركيب وحدة توزيع الطاقة  

 
  

 إزالة وحدة توزيع الطاقة  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 

  
 . عن الجهة الخلفية من محرك األقراص الضوئية" P9"افصل موصل كبل الطاقة الذي يحمل العالمة .2

 
   

 ). محرك القرص الصلب السفلي٬ إذا كان مثبتًا" (P7"و ) محرك القرص الصلب العلوي" (P8"الذي يحمل العالمة )  Ѽ(طاقة محرك القرص الصلب عند الموصل)  Ѽ(افصل كبل.3

 

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.اضغط على الموصل وليس على كبل الطاقة لفصل الموصل عن الجهة الخلفية من محرك األقراص الضوئية: إشعار 

.ال تفصل كبالت الطاقة مباشرة من الجهة الخلفية لمحركات األقراص الصلبة٬ إذ ال يعتبر هذا األمر ضروريًا إلزالة وحدة توزيع الطاقة: مالحظة 

 )P1كبل الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  P1 2موصل كبل الطاقة  1

 )P3و P2و P1كبالت الطاقة (مدخل توجيه الكبالت  P2 4موصل كبل الطاقة  3

 P3موصل كبل الطاقة  6 وحدة توزيع الطاقة 5

و P5و P4كبالت الطاقة (مدخل توجيه الكبالت  7
P6( 

 )P7) (السفلي(موصل كبل طاقة محرك القرص الصلب  8

) (العلوي(موصل كبل طاقة محرك القرص الصلب  9
P8( 

 )P9(موصل كبل طاقة محرك األقراص الضوئية  10

 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  12 لمحرك األقراص الضوئية SATAكبل بيانات  11
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 ). إزالة وحدة اإلمداد بالطاقةراجع (افصل وحدة اإلمداد بالطاقة وادفعها جزئيًا خارج حاوية وحدة اإلمداد بالطاقة .4

 
   

 . عن أية بطاقات تمديد تم تركيبها في حاملي البطاقة" P6"و" P5"وتأكد من فصل موصالت كبالت الطاقة التي تحمل عالمة ) إزالة حامل بطاقة التمديدراجع (قم بإزالة حاملي بطاقة التمديد .5

 

  
 ). إزالة الدعامة المتوسطةراجع (قم بإزالة الدعامة المتوسطة .6

 
   

 ). إزالة غطاء وحدة التبريدراجع (قم بإزالة غطاء وحدة التبريد .7

 
   

 . من لوحة النظام" P4"و" P3"و" P2"و " P1"افصل كبالت الطاقة التي تحمل عالمة .8

 
   

 . اعمل على فكّ مسامير التثبيت الثالثة الموجودة على وحدة توزيع الطاقة التي تقوم بتثبيتها على الجهة السفلية من الهيكل المعدني.9

 
   

 . افصل كبالت الطاقة عن مشابك الكبالت وقنوات توجيه الكبالت ومداخل توجيه الكبالت الموجودة على الهيكل المعدني أثناء قيامك برفع وحدة توزيع الطاقة وإخراجها من الهيكل٬ مع نزع كبالت الطاقة خلفها.01

 

  

 إعادة تركيب وحدة توزيع الطاقة  

  

  
 . أنزل وحدة توزيع الطاقة وصوالً إلى سنادات المسامير في أسفل الهيكل المعدني٬ وقم بشدّ مسامير التثبيت الثالثة.1

 
   

 ). محرك القرص الصلب في الحاوية السفلى٬ بحسب ما يكون منطبقًا (P7والموصل ) محرك القرص الصلب في الحاوية العليا (P8طاقة محرك القرص الصلب بموصل كبل الطاقة )  Ѽ(أعد توصيل كبل.2

 
   

 . لمحرك األقراص الضوئية بالجهة الخلفية من محرك األقراص الضوئية P9أعد توصيل موصل كبل الطاقة .3

 
   

 . وكبالتهما في المسافة الواقعة بين وحدة توزيع الطاقة والجهة الخلفية لمحركات األقراص الصلبة P8و P7قم بثني الموصلين .4

 
   

 . في مدخل توجيه الكبالت الموجود إلى جانب وحدة توزيع الطاقة P3و P2و P1أعد توجيه كبالت الطاقة للموصالت .5

 
   

 . في مشبك توجيه الكبالت الموجود إلى جانب حاوية وحدة اإلمداد بالطاقة P1أدخل كبل الطاقة للموصل .6

 
   

 : في P6و P5و P4أعد توجيه كبالت الطاقة للموصالت .7

 

 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  14 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (قناة توجيه الكبالت  13

أثناء عدم  (P6و P5وحدة تخزين كبالت الطاقة  P4 16موصل كبل الطاقة  15
 )استخدامها

.موصولة بأي بطاقة تمديد٬ فتأكد من فصلها عن رف التخزين الموجود في الحائط الجانبي للهيكل P6و P5إذا لم تكن كبالت الطاقة : مالحظة 

.لكل مدخل ذراع معلّقة بمفصلة لألعلى ولألسفل على الفتحة: مالحظة 

 )3(مسامير التثبيت  2 كبالت الطاقة 1

 )2(مداخل توجيه الكبالت  4 وحدة توزيع الطاقة 3

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 
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l مدخل توجيه الكبالت المتبقي 

 
l قناة توجيه الكبالت إلى جانب المراوح األربع٬ في أسفل الهيكل المعدني 

 
l مشابك توجيه الكبالت على الهيكل المعدني على أي طرف من طرفي قناة توجيه الكبالت. 

 
   

 ). إعادة تركيب غطاء وحدة التبريدراجع (أعد تركيب غطاء وحدة التبريد .8

 
   

 . بلوحة النظام" P4"و" P3"و" P2"و " P1"أعد توصيل كبالت الطاقة التي تحمل عالمة .9

 
   

 . التمديد٬ إذا كانت مثبّتة) بطاقات(ببطاقة )  Ѽ(٬ بحسب ما يكون منطبقًا٬ إذا كانا قيد االستخدام٬ عبر فتحات توجيه الكبالت في حامل بطاقة التمديد الخارجية٬ وأعد توصيل الكبلP6و P5اربط الموصلين .01

 

  

  

.قيد االستخدام٬ فعليك تخزينهما في القناة المتوفرة في جانب الهيكل٬ باستخدام موجه الكبل لتحييدهما عن حامل بطاقة التمديد الخارجية والدعامة المتوسطة P6و P5إذ لم يكن موصلي كبالت الطاقة : مالحظة 

 P6موصل كبل الطاقة  P5 2موصل كبل الطاقة  1

 )أثناء عدم استخدامها (P6و P5رف تخزين كبالت الطاقة  4 موجه الكبل 3
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 ). إعادة تركيب حامل بطاقة التمديدراجع (أعد تركيب حامل بطاقة التمديد الخارجية٬ يليها حامل بطاقة التمديد المركزية .11

 
   

 ). إعادة تركيب الدعامة المتوسطةراجع (أعد تركيب الدعامة المتوسطة .21

 
   

 ). إعادة تركيب وحدة اإلمداد بالطاقةراجع (أعد تركيب وحدة اإلمداد بالطاقة .31

 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 المعالجات  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة المعالج 

 تركيب المعالج 

 
  

المثبّتة في ) LGA(ويتم احتواء كل معالج وذاكرة التخزين المؤقت الداخلية المرتبطة به في حزمة صفيف الشبكة األرضي . لالستفادة من الخيارات المستقبلية في مجالي السرعة والوظائف) ين(ويمكنك ترقية المعالج. بإمكان الكمبيوتر الذي تستخدمه أن يستوعب معالجين
 . على لوحة النظام ZIFمقبس 

 إزالة المعالج  

  
 . support.dell.comللكمبيوتر من الموقع ) BIOS(اإلخراج األساسي /قبل ترقية الكمبيوتر٬ عليك تنزيل اإلصدار األخير من نظام اإلدخال.1

 
   

  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .2

 

  

  
 . ثانية حتى يبرد المشتت الحراري والشحم الحراري بشكل كافٍ يتيح تحرير المشتت الحراري من المعالج 30انتظر فترة .3

 
   

 . ال تحاول إخراج المشتت الحراري من المعالج باستخدام القوة. إذا تعذر فصل المشتت الحراري عن المعالج بسهولة٬ قم بتدوير المشتت الحراري بتأنٍ باتجاه حركة عقارب الساعة٬ ثم بعكس عقارب الساعة حتى يتم تحريره من المعالج.4

 
   

 . ارفع المشتت الحراري واسحبه خارج المعالج وضعه جانبًا.5

 
   

 . درجة نحو األعلى حتى يتم تحرير المعالج من المقبس 90اضغط نحو األسفل والخارج لفصل ذراع تحرير المقبس٬ وقم بتدويرها بمقدار .6

 
   

 . قم بتدوير الحجاب الواقي للمعالج نحو األعلى وضعه بعيدًا عنه.7

 

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.لذللك٬ يستحسن إزالة المشتت الحراري بينما يكون المعالج ساخنًا. عند إزالة المشتت الحراري٬ من المحتمل أن يلتصق المعالج بالمشتت الحراري ويتم نزعه من المقبس: إشعار 

.ويُعتبر المشتت الحراري ضروريًا للمحافظة على ظروف حرارية صحيحة. يمنع منعًا باتًا إزالة المشتت الحراري من المعالج إال إذا كنت تنوي إزالة المعالج أيضاً : إشعار 

 )4(مسامير التثبيت  2 المشتت الحراري 1

     المعالج 3

file:///C:/data/systems/wsr5400/ar/sm/html/index.htm
file:///C:/data/systems/wsr5400/ar/sm/html/before.htm#wp1180129


  

  
 . اسحب المعالج خارج المقبس واترك ذراع التحرير موجهة نحو األعلى بحيث يكون المقبس جاهزًا لتلقي لمعالج الجديد.8

 

 تركيب المعالج  

  
 . انزع تغليف المعالج الجديد.1

 
   

 . قم بتركيب المعالج في المقبس.2

 

 . إذا كنت تريد تركيب معالج ثانٍ في مقبس لم يكن مشغوالً في السابق٬ فعليك نزع الغطاء البالستكي األسود الواقي من الحجاب الواقي للمعالج .┘

 
Ѝ. إذا لم تكن ذراع التحرير الموجودة على مقبس المعالج موجهة نحو األعلى٬ فعليك نقلها إلى ذلك الموضع . 

 
ҿ. ضع المعالج بتأن داخل المقبس بعد محاذاة المعالج ومفاتيح مقبسZIF . 

 

 . أخفض الحجاب الواقي للمعالج .ꜜ

 
 . يتم تثبيت المعالج بشكل كامل في مكانه بالمقبس٬ قم بتدوير ذراع تحرير المقبس نحو األسفل حتى تستقر في مكانها٬ مما يؤدي إلى تثبيت المعالج في مكانه عندما .ـه

 
 . قم بتركيب المشتت الحراري.3

 

 . إذا تلقيت مشتتًا حراريًا وقمت بوضع الشحم الحراري مسبقًا باستخدام عدّة المعالج٬ فعليك إزالة الورقة الواقية من طبقة الشحم الحراري في أسفل المشتت الحراري .┘

 

 :إذا لم تكن قد تلقيت مشتتًا حراريًا بديالً مع عدّة المعالج٬ فعليك القيام بما يلي

 .5 الخطوةباستخدم قطعة قماش خالية من النسالة٬ قم بإزالة الشحم الحراري الموجود على المشتت الحراري الذي أزلته في  ¡

 
 .افتح حزمة الشحم الحراري المضمنة في عدّة المعالج وقم بوضع الشحم الحراري بشكل متساوٍ في أعلى المعالج ¡

 
nضع المشتت الحراري على المعالج . 

 
nقم بشدّ مسامير التثبيت الموجودة على المشتت الحراري . 

 
   

 . وأعد تمهيد الكمبيوتر) إعادة تركيب غطاء الكمبيوترراجع (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .4

 

 .عند تمهيده٬ يكشف الكمبيوتر عن وجود معالج جديد ويغيّر تلقائيًا معلومات تكوين الكمبيوتر في برنامج إعداد النظام

للحصول على معلومات حول   )Dellدليل تقنية  (ƜүǚﬞDell Technology Guide (җǃǉ ƹƱƶƵ әǉәүƵǚ ƻǉǃƱҗƵǚ Ɯƹﬞ من تطابق معلومات المعالجوالتحقق ) برنامج إعداد النظام (system setup programللدخول إلى  <F2> اضغط.5
 ). الوصول إلى برنامج إعداد النظام واستخدامه

 
   

 . شغّل تشخيصات الكمبيوتر للتأكد من عمل المعالج بشكل صحيح.6

 

 .للحصول على معلومات حول تشغيل التشخيصات Dell Diagnosticsراجع 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

 المعالج 2 )2(فُرضتان في المعالج  1

 ZIFمقبس  4 ذراع تحرير المقبس 3

 )2(مفتاحا المقبس  6 الحجاب الواقي للمعالج 5

.فقد يؤدي ثني األسنان إلى إلحاق ضرر دائم بلوحة النظام. عند إزالة المعالج ZIFتأكد من عدم ثني أي سن من األسنان الموجودة على مقبس : إشعار 

.عندما تضع المعالج في المقبس٬ تأكد من عدم ثني األسنان الموجودة فيه. قد يؤدي وضع المعالج بشكل غير صحيح إلى إلحاق ضرر دائم بلوحة النظام أو بالمعالج عندما تقوم بتشغيله: إشعار 

.عندما يتخذ المعالج مكانه الصحيح٬ سيتمكن من االتصال بسهولة بالمقبس. ال تستخدم القوة لتثبيت المعالج في مكانه: إشعار 

.5 الخطوةإذا لم تكن قد تلقيت مشتتًا حراريًا بديال٬ً فاستخدم المشتت الحراري الذي قمت بإزالته في : مالحظة
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 وحدة اإلمداد بالطاقة  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة وحدة اإلمداد بالطاقة 

 إعادة تركيب وحدة اإلمداد بالطاقة 

 
  

 . واط 900إلى  800يدعم الكمبيوتر الذي تستخدمه وحدة إمداد بالطاقة يتراوح معدل اإلنتاج فيها من 

 إزالة وحدة اإلمداد بالطاقة  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . افصل كبل الطاقة عن وحدة اإلمداد بالطاقة وانزع الكبل من مسند احتجاز الكبل.2

 
   

 . في جهة الكمبيوتر الخلفية٬ حرر لسان التثبيت الموجود في الجانب األيسر من وحدة اإلمداد بالطاقة من خالل الضغط نحو الداخل باتجاه اليمين٬ وقم بتدوير مقبض وحدة اإلمداد بالطاقة حتى يتم تحرير الوحدة من الهيكل المعدني.3

 
   

 . اسحب وحدة اإلمداد بالطاقة نحو الخلف لتحرير الهيكل.4

 

  

 إعادة تركيب وحدة اإلمداد بالطاقة  

  
 . مع وجود مقبض وحدة اإلمداد بالطاقة في الوضع الممدّد٬ ادفع وحدة اإلمداد بالطاقة الجديدة نحو الهيكل المعدني.1

 
   

 . قم بتدوير المقبض نحو األسفل حتى يتحاذى بشكل تام مع الغطاء الواقي لوحدة اإلمداد بالطاقة وحتى يتم توصيل لسان التثبيت.2

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

 لسان التثبيت 2 مقبض وحدة اإلمداد بالطاقة 1

يتحوّل لون مؤشر حالة وحدة اإلمداد بالطاقة إلى اللون األخضر مما يعني أن وحدة اإلمداد . بعد تركيب وحدة جديدة لإلمداد بالطاقة٬ انتظر عدة ثوانٍ لكي يتمكن الكمبيوتر من التعرف على وحدة اإلمداد بالطاقة وتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح: مالحظة 
. بالطاقة تعمل بشكل صحيح
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 ) اختياري(بطاقة مضيف الوصول عن بُعد  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 تركيب بطاقة المضيف  

 إزالة بطاقة المضيف 

 
  

للحصول على إرشادات حول تكوين بطاقة المضيف ومدخل الوصول عن بُعد الذي يشكل حل . والمتوفر للكمبيوتر Dellأو إزالة بطاقة المضيف وإعادة تركيبها وتوصيل الكبل المزدوج األسالك المطلوب لحل الوصول عن بُعد الذي تقدمه /يصف هذا القسم كيفية تركيب و
 .الذي يصحب بطاقة المضيف )Setting Up the Remote Access Solution) әƞ   ƻƝ ƳǃƋǃƵǚ Ƴҳ әǚәƝǔالوصول عن بُعد بأكمله٬ راجع الدليل 

 تركيب بطاقة المضيف  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . انزع تغليف بطاقة التمديد وقم بتحضيرها لعملية التركيب.2

 

 .للحصول على اإلرشادات٬ راجع المستندات الواردة مع البطاقة

  
 ). إزالة حامل بطاقة التمديد المركزيةراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد المركزية .3

 
   

 . افتح سقاطة بطاقة التمديد العليا وقم بإزالة مسند الحشو.4

 
   

 : تركيب بطاقة المضيف.5

 
 . ضع البطاقة بحيث تتم محاذاة موصل حافة البطاقة مع موصل بطاقة التمديد على لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية .┘

 
Ѝ. أدخل موصل حافة البطاقة بثبات في الموصل الموجود على لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية حتى تستقر البطاقة بشكل كامل في مكانها . 

 
ҿ. عندما تستقر البطاقة في الموصل٬ أغلق قفل سقاطة بطاقة التمديد . 

 

  

  
 . بالبطاقة وبلوحة النظام) مضمّن مع عدّة البطاقة المضيفة(قم بتوصيل الكبل المزدوج األسالك .6

 
   

 . أعد توصيل أية كبالت خاصة ببطاقات التمديد المركّبة.7

 

 .راجع المستندات الواردة مع البطاقة للحصول على معلومات حول توصيالت الكبالت

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

. فقطƱﬞƹƵǚַײҒǉقم بتركيب بطاقة المضيف في حامل بطاقة التمديد : مالحظة 

 سقاطة بطاقة التمديد 2 موصل لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية الموجود على لوحة النظام 1

 كبل مزدوج األسالك 4 حامل بطاقة التمديد المركزية 3

 لوحة قاعدة بطاقة إضافية 6 موصل بطاقة التمديد على قاعدة البطاقة اإلضافية 5
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 إزالة بطاقة المضيف  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة حامل بطاقة التمديد المركزيةراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد المركزية .2

 

  
 : تحرير بطاقة التمديد.3

 
 . افتح سقاطة بطاقة التمديد .┘

 
Ѝ. أمسك ببطاقة التمديد من زواياها العلوية٬ وقم بإزالتها من موصل بطاقة التمديد . 

 
   

 . في حالة إزالة البطاقة بشكل دائم٬ قم بتركيب مسند حشو معدني على فتحة التمديد الفارغة وبإغالق سقاطة بطاقة التمديد.4

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

.تذكر أن تقوم بفصل الكبل المزدوج األسالك عن لوحة النظام: مالحظة 

كما أن المساند تحفظ جهاز الكمبيوتر من الغبار واألوساخ وتساعد على تبريد الجهاز وتدفق الهواء بالشكل ). FCC(يجب تثبيت مسند حشو على فتحة التمديد الفارغة حرصاً على امتثال الكمبيوتر لشهادة اعتماد لجنة االتصاالت الفدرالية : مالحظة 
.الصحيح داخل الكمبيوتر
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية المركزية  

 إعادة تركيب لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية المركزية  

 
  

 إزالة لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية المركزية  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة حامل بطاقة التمديد المركزيةراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد المركزية من الكمبيوتر .2

 
   

 ) إزالة بطاقة التمديدراجع (قم بإزالة كل بطاقات التمديد من لوحة قاعدة بطاقة التمديد اإلضافية .3

 
   

 . فيما يتم رفع مقبض التحرير األزرق المثبّت بواسطة النوابض والموجود على لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية٬ حرّك اللوحة أفقيًا٬ بعيدًا عن طرف سقاطة بطاقة التمديد في الحامل٬ حتى يتم تحرير لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية من مشابك التوجيه الخمسة.4

 

  

 إعادة تركيب لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية المركزية  

  
 . مع اإلمساك بلوحة قاعدة البطاقة اإلضافية بواسطة مقبض التحرير٬ ضع اللوحة بحيث يمكن استيعاب رأس التوجيه في الثقب المطابق له في اللوحة.1

 
   

 . ومع رفع مقبض التحرير٬ حرّك اللوحة باتجاه سقاطات بطاقة التمديد إلى أن تستقر مشابك التوجيه ومقبض التحرير في مكانها بشكل آمن.2

 
   

 . إعادة تركيب لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية المركزيةمن القسم المعنون  3الخطوة أعد تركيب أية بطاقات تمديد قمت بإزالتها في .3

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.يمكن إعادة تركيب لوحة قاعدة البطاقة اإلضافية في حامل بطاقة التمديد المركزية فقط٬ وليس في الحامل الخارجي: مالحظة 

 )5(مشابك التوجيه  2 مقبض التحرير المثبّت بواسطة النوابض 1

 طرف سقاطة بطاقة التمديد في الحامل 4 حامل بطاقة التمديد المركزية 3

 لوحة قاعدة بطاقة إضافية 6 سن التوجيه 5
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 غطاء وحدة التبريد  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة غطاء وحدة التبريد 

 إعادة تركيب غطاء وحدة التبريد  

 
  

  

 ).DIMM(ويعمل غطاء وحدة التبريد على تدفق الهواء ويوجهه فوق وحدات الذاكرة 

 إزالة غطاء وحدة التبريد  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 ). إزالة الدعامة المتوسطةراجع (قم بإزالة الدعامة المتوسطة .2

 
   

 ). إزالة حامل بطاقة التمديد المركزيةراجع (قم بإزالة حامل بطاقة التمديد المركزية .3

 
   

 . ارفع غطاء وحدة التبريد نحو األعلى واسحبه خارج الهيكل المعدني.4

 

  

 إعادة تركيب غطاء وحدة التبريد  

  
 . قم بمحاذاة غطاء وحدة التبريد فوق الكمبيوتر بشكل يتيح تعليق المشابك٬ عند تركيبها٬ فوق مسند المروحة.1

 

  
 . 4والمروحة  3وأن يكون المشبك اآلخر بين المروحة  2والمروحة  1أخفض غطاء وحدة التبريد مباشرة داخل الكمبيوتر على أن تتوسط أحد المشابك المروحة .2

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.قبل أن تمسكها DIMMانتظر قليالً حتى تبرد وحدات . ساخنة لبعض الوقت بحيث يتعذر لمسها بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر DIMMتبقى وحدات ذاكرة : تنبيه 

.قد يتعرض الكمبيوتر للسخونة الزائدة بشكل سريع مما يؤدي إلى إيقاف تشغيله وفقدان البيانات. يمنع منعاً باتاً تشغيل الكمبيوتر عندما يكون غطاء وحدة تبريد الذاكرة منزوعاً : إشعار 

 )2(مشابك غطاء وحدة التبريد  2 )4(مراوح  1

 )Ѽ̳ ҽ(مسند المروحة  4 غطاء وحدة التبريد 3

     )متحرك(مسند المروحة  5

.4و 3و 2و 1تحمل المراوح العالمات : مالحظة 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 السماعة  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة السماعة  

 إعادة تركيب السماعة  

 
  

 إزالة السماعة  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . افصل كبل السماعة عن لوح لوحة التحكم.2

 

  

  
 . للوصول إلى السماعة٬ افصل كبل لوحة التحكم عن لوح لوحة التحكم.3

 
   

 . اضغط على لسان تحرير السماعة وارفع السماعة إلى األعلى إلخراجها من الهيكل المعدني.4

 

 إعادة تركيب السماعة  

  
 . حرّك السماعة إلى األسفل داخل مساند التثبيت إلى أن يستقر لسان التحرير في مكانه.1

 
   

 . أوصل كبل السماعة بلوح لوحة التحكم.2

 
   

 . أوصل كبل لوحة التحكم بلوح لوحة التحكم.3

 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

.ال تسحب الكبل لفصل الموصل إذ من شأن ذلك إلحاق الضرر بالكبل. اسحب الموصل لفصل الكبل: إشعار 

 لوح لوحة التحكم 2 كبل لوحة التحكم 1

 )2(مساند التثبيت 4 كبل السماعة 3

 سماعة 6 لسان تحرير السماعة 5
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 لوحة النظام  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 إزالة لوحة النظام  

 تركيب لوحة النظام  

 
  

 إزالة لوحة النظام  

  
  قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترقم بتنفيذ الخطوات الوارد ذكرها في القسم المعنون .1

 
   

 . قم بإزالة كبل الطاقة من وحدة اإلمداد بالطاقة في الجانب الخلفي من الكمبيوتر.2

 
   

 . من أية بطاقات تمديد تم تركيبها في حاملي البطاقة" P6"و" P5"وتأكد من فصل كبالت الطاقة التي تحمل عالمة ) إزالة حامل بطاقة التمديدراجع (قم بإزالة حاملي بطاقة التمديد .3

 
   

 ). إزالة الدعامة المتوسطةراجع (قم بإزالة الدعامة المتوسطة .4

 
   

 ). إزالة غطاء وحدة التبريدراجع (قم بإزالة غطاء وحدة التبريد .5

 
   

 . من لوحة النظام" P4"و" P3"و" P2"و " P1"افصل كبالت الطاقة التي تحمل عالمة .6

 

  

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_compliance: على الموقع التالي) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageممارسات األمان٬ راجع 

 )P1كبل الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  P1 2موصل كبل الطاقة  1

 )P3و P2و P1كبالت الطاقة (مدخل توجيه الكبالت  P2 4موصل كبل الطاقة  3

 P3موصل كبل الطاقة  6 وحدة توزيع الطاقة 5

 )P8) (العلوي(موصل كبل طاقة محرك القرص الصلب  8 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (مدخل توجيه الكبالت  7

 )P9(موصل كبل طاقة محرك األقراص الضوئية   10 )P7) (السفلي(موصل كبل طاقة محرك القرص الصلب  9

 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  SATA 12موصل كبل بيانات  11

 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (مشبك توجيه الكبالت  14 )P6و P5و P4كبالت الطاقة (قناة توجيه الكبالت  13
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 ). إزالة وحدات الذاكرةراجع (قم بإزالة وحدات الذاكرة .7

 

  
 ). إزالة المعالجراجع ) ( Ѽ(والمعالج) Ѹ(الحراري)  Ѽ(قم بإزالة المشتت.8

 
   

 . افصل كبل لوحة التحكم عن لوحة النظام.9

 
   

 . افصل موصالت المروحة األربعة عن لوحة النظام.01

 
   

 . األمامي عن لوحة النظام USBافصل موصل كبل .11

 
   

 . عن لوحة النظام SATA_2و SATA_1و  SATA_0افصل موصالت كبل بيانات .21

 
   

 : قم بإزالة لوحة النظام.31

 
 . اسحب مقبض تحرير درج لوحة النظام إلى األعلى .┘

 
Ѝ. المقبض المعدني لدفع درج لوحة النظام نحو الجانب األمامي للهيكل المعدني/أثناء سحب مقبض التحرير٬ استخدم اللسان . 

 
ҿ.  درجة عند دفعه بعيداً عن حاوية وحدة اإلمداد بالطاقة وأخرجه من الهيكل المعدني 45إرفع درج لوحة النظام بزاوية . 

 

  

 تركيب لوحة النظام  

  

  
 . درجة نحو حاوية وحدة اإلمداد بالطاقة إلى أن يثبت الدرج مستوياً في أسفل الهيكل المعدني 45المقبض المعدني٬ ثم قم بدفع درج لوحة النظام إلى أسفل الهيكل المعدني بزاوية /امسك لوحة النظام من مقبض التحرير ذات اللون األزرق واللسان.1

 
   

 . تأكد من إدخال كافة ألسنة التثبيت التسعة لدرج لوحة النظام في فتحات تثبيت لوحة النظام التسعة الموجودة في أسفل الهيكل المعدني.2

 
   

 . ادفع درج لوحة النظام نحو الجانب الخلفي من الهيكل المعدني إلى أن يستقر مكبس مقبض التحرير في مكانه.3

 
   

 ). تركيب المعالجراجع ) ( Ѽ(والمعالج) Ѹ(الحراري)  Ѽ(أعد تركيب المشتت.4

 
   

 P6و P5وحدة تخزين كبالت الطاقة  P4 16موصل كبل الطاقة  15

.من أطراف البطاقة وتجنب لمس مكوناتها DIMMأمسك بوحدات . قبل أن تمسكها DIMMانتظر قليالً حتى تبرد وحدات . ساخنة لبعض الوقت بحيث يتعذر لمسها بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر DIMMتبقى وحدات ذاكرة : تنبيه 

. أثناء إزالة وحدات الذاكرة٬ سجّل مواقع مقابس وحدة الذاكرة للتأكد من تركيبها بالشكل الصحيح: مالحظة 

 المقبض المعدني/اللسان 2 لوحة النظام 1

 ألسنة التثبيت 4 مقبض التحرير 3

للحصول على معلومات إضافية حول أفضل . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
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 ). تركيب وحدات الذاكرةراجع (أعد تركيب وحدات الذاكرة .5

 
   

 . أعد توصيل كبل لوحة التحكم بلوحة النظام.6

 
   

 . أعد توصيل موصالت المروحة األربعة بلوحة النظام.7

 
   

 . األمامي بلوحة النظام USBأعد توصيل موصل كبل .8

 
   

 . بلوحة النظام SATA_2و SATA_1و  SATA_0أعد توصيل موصالت بيانات .9

 
   

 . بلوحة النظام" P4"و" P3"و" P2"و " P1"أعد توصيل كبالت الطاقة التي تحمل عالمة .01

 
   

 ). إعادة تركيب غطاء وحدة التبريدراجع (أعد تركيب غطاء وحدة التبريد .11

 
   

 ). إعادة تركيب حامل بطاقة التمديدراجع (أعد تركيب حامل بطاقة التمديد .21

 
   

 ). إعادة تركيب الدعامة المتوسطةراجع (أعد تركيب الدعامة المتوسطة .31

 
   

 ). إعادة تركيب الغطاءراجع (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .41

 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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  العودة إلى صفحة المحتويات

  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 

 .Microsoft® Windows®٬ ال تنطبق أي مراجع في هذه الوثائق تشير إلى أنظمة التشغيل Dell™من  n Seriesإذا قمت بشراء كمبيوتر 

 .المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار
 © 2008 Dell Inc. محفوظة الحقوق كافة. 

  . Dell Incيُمنع إجراء أي عملية نسخ بأي شكل من األشكال بدون إذن كتابي من شركة 

هي  YOURS IS HEREوشعار  Latitude ǃPowerEdge ǃPowerVault ǃPowerApp ǃDell OpenManageو OptiPlexو Dimensionو DellConnectو Dell Precisionو Inspironو DELLوشعار  Dellإن العالمات التجارية المستخدمة في هذا النص وهي 
هي إما عالمات تجارية أو   WindowsStart buttonوشعار  Windows  ǃ Windows Vistaو Microsoftبموجب ترخيص٬ وشعار Dellوتستخدمها  Bluetooth SIG Incهي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لشركة  ٬Bluetooth و.Dell Incعالمات تجارية مسجلة لشركة 
 .أو الدول األخرى/في الواليات المتحدة و Microsoft Corporationعالمات تجارية مسجلة لشركة 

 .من أية حقوق ملكية خاصة بعالمات وأسماء تجارية غير تلك المملوكة لها  .Dell Incتتنصل شركة . قد يتم استخدام عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة لإلشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العالمات واألسماء أو إلى منتجاتها

 A00مراجعة       2008يونيو 

 العودة إلى صفحة المحتويات

  

. تشير المالحظة إلى المعلومات الهامة التي تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك: مالحظة 

. يشير اإلشعار إلى احتمال حدوث تلف في األجهزة أو فقد بيانات٬ ويعلمك بكيفية تفادي المشكلة: إشعار 

.يشير التنبيه إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو إصابة شخصية أو وفاة: تنبيه 
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  العودة إلى صفحة المحتويات

 استكشاف األخطاء وإصالحها  
  Dell Precision™ R5400دليل الخدمة 

 األدوات  

  Dell Diagnostics 

 حل المشكالت  

 Dellمن ) التحديث الفني (Technical Updateخدمة   

 
  

  

 األدوات  

  

 مصابيح الطاقة

 :يضيء مصباح زر الطاقة الموجود في مقدمة الكمبيوتر ويومض أو يظل مصمتاً لإلشارة إلى حاالت مختلفة

l  مصابيح التشخيصإذا كان مصباح الطاقة لونه أخضر والكمبيوتر ال يستجيب٬ راجع. 

 
l اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو قم بتحريك الماوس أو اضغط على زر الطاقة الستئناف التشغيل العادي. إذا كان مصباح الطاقة يومض باللون األخضر٬ فذلك يعني أن الكمبيوتر في وضع االنتظار. 

 
l إذا كان مصباح الطاقة مطفأ٬ فهذا يعني أن الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو ال يتلقى طاقة. 

 
 .قم بإعادة تثبيت كابل الطاقة في فتحة الطاقة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر والمأخذ الكهربائي ¡

 
 .إذا كان الكمبيوتر متصالً بمشترك كهربائي٬ فتأكد من أن المشترك متصالً بمأخذ كهربائي ومن أنه في وضع التشغيل ¡

 
 .تجاوز أجهزة حماية الطاقة ومشتركات الطاقة وكابالت التمديد للتحقق من أن الكمبيوتر يبدأ التشغيل بشكل صحيح ¡

 
 .تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر٬ على سبيل المثال أحد المصابيح ¡

 
 ).لوحة النظامراجع القسم المعنون  ( تأكد من توصيل كبل الطاقة الرئيسي وكبل اللوحة األمامية بإحكام بلوحة النظام ¡

 
l إذا كان مصباح الطاقة يضيء باللون األصفر الثابت٬ فقد يكون هناك خلل وظيفي بأحد األجهزة أو قد ال يكون أحد األجهزة مثبتاً بشكل صحيح. 

 
 ).ذاكرة النظامراجع القسم المعنون (انزع وحدات الذاكرة ثم أعد تركيبها  ¡

 
 ).بطاقات التمديدراجع (قم بإزالة كافة البطاقات ثم أعد تركيبها  ¡

 
l تتمثل بعض األسباب المحتملة للتداخل في. إزالة التداخل: 

 
 كابالت تمديد الطاقة ولوحة المفاتيح والماوس ¡

 
 وجود العديد من األجهزة المتصلة بنفس مشترك الطاقة ¡

 
 اتصال العديد من مشتركات الطاقة بنفس المأخذ الكهربائي ¡

 

  

 مصابيح التشخيص

  

إذا كان الكمبيوتر يعاني من خلل٬ يمكنك استخدام سلسلة . حينما يبدأ الكمبيوتر بالعمل بصورة طبيعية تبدأ المصابيح بالوميض ثم تنطفئ. على اللوحة األمامية 4و 3و 2و 1للمساعدة على اكتشاف المشكلة وإصالحها يوجد في الكمبيوتر لديك أربعة مصابيح مكتوب عليها 
 .المصابيح للمساعدة على تحديد المشكلة

  

 POSTرموز مصابيح التشخيص أثناء اختبار 

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. وحدهم فنيو الصيانة المدرّبون يجوز لهم إزالة غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات بداخل الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_complianceعلى ) الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام بالقوانين (Regulatory Compliance Homepageاألمان٬ راجع 

.احرص دائماً على فصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فتح الغطاء: تنبيه 

الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام  (Regulatory Compliance Homepageلمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ راجع . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_complianceعلى العنوان التالي  www.dell.comعلى موقع ) بالقوانين

.تنطفئ المصابيح األربعة جميعاً قبل التمهيد إلى نظام التشغيل POSTبعد أن ينتهي الكمبيوتر من عملية : مالحظة 

  

 نمط المصباح

  

 وصف المشكلة

  

 الدقة المقترحة

 

الكمبيوتر في حالة اإلغالق العادية أو ربما وقع خطأ قبل 
 ).BIOS(عمل النظام األساسي لإلدخال واإلخراج 

 .أوصل الكمبيوتر في بمأخذ تيار كهربائي شغّال واضغط على زر الطاقة

 

؛ الكمبيوتر في وضع BIOSوقع خطأ محتمل في نظام 
 .االستعادة

l  قم بتشغيل أداةBIOS Recovery)  استعادة نظامBIOS (وانتظر اكتمال االستعادة ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. 
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 
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 أكواد صوت التنبيه

 .على سبيل المثال٬ يتألف الكود الصوتي المحتمل صدوره من ثالثة أصوات تنبيه قصيرة ومتكررة تشير إلى أن الكمبيوتر قد واجه خلالً محتمالً في لوحة النظام. قد يصدر الكمبيوتر سلسلة من أصوات التنبيه أثناء بدء التشغيل إذا تعذر على الشاشة عرض األخطاء أو المشكالت

 :إذا أصدر جهاز الكمبيوتر سلسلة من أصوات التنبيه أثناء بدء التشغيل

  
 . قم بتدوين كود التنبيه.1

 
   

 ).Dell Diagnosticsراجع (لتحديد المشكلة  Dell Diagnosticsقم بتشغيل برنامج .2

 

 
 

 

 ).المعالجاتراجع القسم المعنون (عد تركيب المعالج  l .حدث خلل محتمل في المعالج

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

إذا بدأ الكمبيوتر بصورة . ثم إعادة تركيب وحدة واحدة وأعد تشغيل الكمبيوتر) ذاكرة النظامراجع (إذا كانت هناك وحدتا ذاكرة أو أكثر مثبتتين٬ قم بإزالة الوحدات  l .تم اكتشاف وحدات الذاكرة لكن وقع خطأ في الذاكرة
 .حتى يتم التعرف على الوحدة التي تشتمل على الخلل أو يتم إعادة تركيب جميع الوحدات بدون خطأ) واحدة في كل مرة(طبيعية٬ تابع تركيب وحدات ذاكرة إضافية 

l  ذاكرة النظامراجع (قم بتركيب ذاكرة عاملة من نفس النوع في الكمبيوتر إذا أمكن.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 ). بطاقات التمديدراجع (أعد تركيب أي من بطاقات الرسومات المثبتة  l .حدث خلل محتمل في بطاقة الرسومات

l قم بتركيب بطاقة رسومات عاملة في الكمبيوتر إذا أمكن. 
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 .أعد تركيب كافة كابالت الطاقة والبيانات وأعد تشغيل الكمبيوتر l .حدث خلل محتمل في محرك القرص الصلب
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 .وافحص توصيالت الكبالت ثم أعد تشغيل الكمبيوتر USBأعد تركيب أجهزة  USB. lحدث خلل محتمل في 
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

إذا بدأ الكمبيوتر بصورة . ثم إعادة تركيب وحدة واحدة وأعد تشغيل الكمبيوتر) ذاكرة النظامراجع (إذا كانت هناك وحدتا ذاكرة أو أكثر مثبتتين٬ قم بإزالة الوحدات  l .لم يتم اكتشاف وحدات الذاكرة
 .حتى يتم التعرف على الوحدة التي تشتمل على الخلل أو يتم إعادة تركيب جميع الوحدات بدون خطأ) واحدة في كل مرة(طبيعية٬ تابع تركيب وحدات ذاكرة إضافية 

l  ذاكرة النظامراجع (قم بتركيب ذاكرة عاملة من نفس النوع في الكمبيوتر إذا أمكن.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellقم باالتصال بشركة  l .حدث خلل محتمل في لوحة النظام

 

تم اكتشاف وحدات الذاكرة ولكن وقع خطأ في تهيئة الذاكرة 
 .أو في عملية التوافق

l ذاكرة النظامراجع القسم المعنون (موصل الذاكرة /تأكد من عدم وجود متطلبات خاصة لتركيب وحدة.( 

l  ذاكرة النظامراجع القسم المعنون (تأكد من أن الذاكرة التي تستخدمها معتمدة من الكمبيوتر الخاص بك.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 . للحصول على إرشادات حول استعادة نظام التشغيلƜǉﬞƃƵǚ ǈƞүﬞƹƵǚ ƳǉƵәƵǚǃ әǚәƝǟǚراجع  l .حدث خلل محتمل في موارد لوحة النظام أو األجهزة
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 

 ). بطاقات التمديدراجع (وإعادة تشغيل الكمبيوتر ) وليس بطاقة رسومات(حدد ما إذا كان هناك تضارب عن طريق نزع أية بطاقة تمديد  .1 .حدث خلل محتمل في بطاقة التمديد

 . إذا استمرت المشكلة٬ قم بإعادة تركيب البطاقة التي نزعتها ثم انزع بطاقة مختلفة وأعد تشغيل الكمبيوتر .2

إذا بدأ تشغيل الكمبيوتر بشكل طبيعي٬ استكشف األخطاء في آخر بطاقة تم نزعها من الكمبيوتر من حيث تضارب الموارد . كرر هذه العملية مع كل بطاقة تمديد مثبتة .3
 ).  للحصول على إرشادات حول استعادة نظام التشغيلƜǉﬞƃƵǚ ǈƞүﬞƹƵǚ ƳǉƵәƵǚǃ әǚәƝǟǚراجع (

 ).  Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellإذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركة  .4

 

 ).ذاكرة النظامراجع (متصلة بلوحة النظام بشكل صحيح  CD/DVDتأكد من أن كل كبالت محرك القرص الصلب ومحرك أقراص  l .حدث خطأ آخر

l  فافحص الجهاز لتتأكد من أنه يعمل بشكل مالئم) مثل محرك القرص الصلب(إذا كانت هناك رسالة خطأ على الشاشة تشير إلى مشكلة في أحد األجهزة. 
l  مثل محرك أقراص (إذا كان نظام التشغيل يحاول التمهيد من جهازCD/DVD ( ٬ تحقق منsystem setup program) راجع ) (برنامج إعداد النظام

Dell Technology Guide) ( ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDell ( للتأكد من أن تسلسل التمهيد صحيح بالنسبة إلى األجهزة المثبتة على الكمبيوتر لديك. 
l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

  

 الكود

  

 السبب

  BIOSخطأ في المجموع االختباري لـ  رنين طويل 1رنين قصير٬  2

 خطأ في الذاكرة رنين قصير 2رنين قصير٬  3رنين طويل٬  1

 F12تم الضغط على مفتاح  رنين قصير 1

  

أصوات تنبيه (الكود 
 )قصيرة متكررة

  

 الوصف

  

 الدقة المقترحة

خطأ .  BIOSفشل المجموع االختباري لـ  1
 .محتمل في لوحة النظام

 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellقم باالتصال بشركة 
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 رسائل النظام

  

Alert! Previous attempts at booting this computer have failed at checkpoint]  nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and 
contact Dell Technical Support  )فشلت المحاوالت السابقة لتمهيد هذا النظام عند نقطة المراجعة ! تنبيه]nnnn [ ٬ للمساعدة على حل هذه المشكلة٬ الرجاء مالحظة نقطة المراجعة هذه واالتصال بالدعم الفني لشركةDell  ( 

 ).للحصول على المساعدة Dellاالتصال بشركة راجع (فشل الكمبيوتر في استكمال إجراءات التمهيد ثالث مرات متتابعة بسبب الخطأ نفسه

  

CMOS checksum error  ) خطأ في المجموع االختباري لـCMOS  ( فشل محتمل في اللوحة األم أو انخفاض مستوى شحن بطارية ساعة الوقت الحقيقيRTC  . قم باستبدال البطارية) االتصال بشركة  أو راجع استبدال البطاريةراجعDell  للحصول على
 ).المساعدة

  

CPU fan failure  )المعالجاتراجع القسم المعنون (قم باستبدال مروحة المعالج . خلل في مروحة المعالج) خلل في مروحة وحدة المعالجة المركزية.( 

  

disk read failure-Hard  )االتصال بشركة راجع (خلل محتمل في القرص الصلب أثناء اختبار تمهيد القرص الصلب ) فشل في قراءة القرص الصلبDell للحصول على المساعدة.( 

  

Keyboard failure  )مشكالت لوحة المفاتيحراجع . (خلل في لوحة المفاتيح أو أن كابل لوحة المفاتيح غير مثبت) خلل في لوحة المفاتيح.( 

  

No boot device available  )يتعذر على النظام اكتشاف جهاز أو قسم قابل للتمهيد منه) ال يوجد جهاز تمهيد متاح . 

 .إذا كان القرص الصلب هو جهاز التمهيد٬ تأكد من أن الكبالت متصلة وأن المحرك مثبت بصورة صحيحة ومقسم كجهاز تمهيد ¡
للحصول على إرشادات حول الوصول إلى برنامج إعداد النظام  ) Dell Technology Guide) ( ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellراجع (وتأكد من أن معلومات تسلسل التمهيد صحيحة ) برنامج إعداد النظام (system setup programادخل إلى  ¡

 ).وكيفية استخدامه

  

No timer tick interrupt  )االتصال بشركة راجع (قد تكون إحدى الرقاقات على لوحة النظام معطلة أو أن هناك عطل في اللوحة األم ) عدم وجود توقف لمؤشر المؤقتDell للحصول على المساعدة.( 

  

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) .أبلغ نظام المراقبة الذاتية لمحرك األقراص الصلبة عن وجود : إشعار

  —). بإجراء نسخ احتياطي للبيانات بشكل منتظم Dellتوصي . معامل تجاوز نطاق تشغيله المعتاد٬ وقد يشير٬ أو ال يشير٬ إلى وجود مشكلة محتملة في محرك القرص الصلب

للحصول على إرشادات حول الوصول إلى برنامج إعداد النظام وكيفية  )Dell Technology Guide)  ƳǉƵәDell ҒǉƽƬҗراجع (يجوز تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في برنامج إعداد النظام . ٬ قد يكون هناك عطل محتمل في محرك القرص الصلبS.M.A.R.Tخطأ 
 ).استخدامه

  

 أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها

 .لحل مشكلة عدم التوافق) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها (Hardware Troubleshooterإذا لم يتم اكتشاف أحد األجهزة أثناء عملية إعداد نظام التشغيل٬ أو تم اكتشافه ولكن تمت تهيئته بشكل غير صحيح٬ فيمكنك استخدام 

®
Windows

®
 Vista:

 

  

 ).التعليمات والدعم(  Help and Supportوانقر فوق ,  Windows Vistaفي نظام التشغيل ) ̳ ꜜ┘(  Startانقر فوق زر .1

 
   

 . لبدء البحث>  Enter<في حقل البحث واضغط على   hardware troubleshooterاكتب .2

 
   

 . في نتائج البحث٬ حدد الخيار الذي يقدم أفضل وصف للمشكلة واتبع باقي خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها.3

 

إذا بدأ الكمبيوتر بصورة طبيعية٬ تابع تركيب . ثم إعادة تركيب وحدة واحدة وأعد تشغيل الكمبيوتر) ذاكرة النظامراجع (إذا كانت هناك وحدتا ذاكرة أو أكثر مثبتتين٬ قم بإزالة الوحدات  l .لم يتم اكتشاف وحدات الذاكرة 2
 .حتى يتم التعرف على الوحدة التي تشتمل على الخلل أو يتم إعادة تركيب جميع الوحدات بدون خطأ) واحدة في كل مرة(وحدات ذاكرة إضافية 

l  ذاكرة النظامراجع (قم بتركيب ذاكرة عاملة من نفس النوع في الكمبيوتر إذا أمكن.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellقم باالتصال بشركة  .خطأ محتمل في لوحة النظام 3

كتابة إلى ذاكرة الوصول العشوائي /فشل قراءة 4
)RAM.( 

l ذاكرة النظامراجع القسم المعنون (موصل الذاكرة /تأكد من عدم وجود متطلبات خاصة لتركيب وحدة.( 

l  ذاكرة النظامراجع القسم المعنون (تأكد من أن الذاكرة التي تستخدمها معتمدة من الكمبيوتر الخاص بك.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

عطل محتمل . عطل في ساعة الوقت الحقيقي 5
 .في البطارية أو لوحة النظام

l  استبدال البطاريةراجع (قم باستبدال البطارية.( 

l  إذا استمرت المشكلة٬ اتصل بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell .( 

 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellقم باالتصال بشركة  .للفيديو BIOSفشل اختبار  6

.إذا لم تكن الرسالة المستلمة مدرجة في الجدول٬ فانظر الوثائق الخاصة بنظام التشغيل أو البرنامج الذي كان يعمل عند ظهور الرسالة: مالحظة 
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Windows XP: 

  
 . )التعليمات والدعم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Help and Support)انقر فوق .1

 
   

 . لبدء البحث>  Enter<في حقل البحث واضغط على   hardware troubleshooterاكتب .2

 
   

 . )أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  ٬Hardware Troubleshooter انقر فوق )إصالح مشكلة(  Fix a Problemفي قسم .3

 
   

 . لمتابعة باقي خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها )التالي(  ٬Next حدد الخيار الذي يقدم أفضل وصف للمشكلة وانقر فوق )أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterفي قائمة .4

 

 Dell Diagnostics  

  

  

 Dell Diagnosticsمتى يجب استخدام 

 .للحصول على المساعدة Dellقبل االتصال بشركة  Dell Diagnostics ثم قم بتشغيل حل المشكالتإذا واجهت مشكلة في الكمبيوتر الخاص بك٬ قم بإجراء الفحوص المذكورة في قسم 

 .) Drivers and Utilities  ) әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞمن القرص الصلب أو وسائط  Dell Diagnosticsابدأ تشغيل 

  

 من القرص الصلب Dell Diagnosticsبدء تشغيل 

لمراجعة معلومات تهيئة الكمبيوتر لديك وتأكد من أن الجهاز الذي ترغب في إجراء االختبار عليه معروض في برنامج إعداد النظام   )Dell Technology Guide)  ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellراجع (٬ ادخل إلى برنامج إعداد النظام Dell Diagnosticsقبل بدء تشغيل 
 .وأنه نشط

 .في قسم منفصل لألدوات المساعدة للتشخيص على القرص الصلب لديك Dell Diagnosticsيوجد برنامج 

  
 . تأكد من توصيل الكمبيوتر بمأخذ تيار كهربائي يعمل بكفاءة.1

 
   

 . الكمبيوتر) أو إعادة تشغيل(قم بتشغيل .2

 
   

 . على الفور>  F12<اضغط على  DELLعند ظهور شعار .3

 

 .٬ ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وحاول من جديدMicrosoft Windowsإذا انتظرت لفترة طويلة وظهر شعار نظام التشغيل٬ فتابع االنتظار حتى تشاهد سطح مكتب 

  
 . >Enter<من قائمة التمهيد ثم اضغط على  )تشخيصات (Diagnosticsاستخدم مفاتيح األسهم لألعلى ولألسفل لتحديد .4

 

 .وهو عبارة عن سلسلة من االختبارات األولية للوحة النظام ولوحة المفاتيح وشاشة العرض والذاكرة ومحرك القرص الصلب وغير ذلك) تقييم النظام قبل التمهيد) ( Pre-boot System Assessment  )PSAيقوم الكمبيوتر بتشغيل 

l قم باإلجابة على أي تساؤالت تظهر على الشاشة. 

 
l  االتصال بشركة الخطأ وراجع القسم المعنون ) رموز(في حال اكتشاف أخطاء٬ قم بتدوين رمزDell. 

 
l  عند اكتمالPre-boot System Assessment  )بنجاح٬ ستظهر الرسالة التالية) تقييم النظام قبل التمهيد" :Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to 

continue)  يتم اآلن تمهيد قسم األداة المساعدةDell Diagnostics .اضغط على أي مفتاح للمتابعة(". 

 

  
 . من قسم أداة التشخيص المساعدة الموجود على القرص الصلب لديك Dell Diagnosticsاضغط أي مفتاح لبدء .5

 
   

 . >Enter<ثم اضغط على  )اختبار الكمبيوتر(Test Computerلتحديد > Tab<اضغط على .6

 

  

الصفحة الرئيسية لسياسة االلتزام  (Regulatory Compliance Homepageلمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ راجع . قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات األمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر: تنبيه 
.www.dell.com/regulatory_complianceعلى العنوان التالي  www.dell.comعلى موقع ) بالقوانين

.اختيارية٬ وقد ال يتم إرسالها مع الكمبيوتر) برامج التشغيل واألدوات المساعدة (Drivers and Utilitiesقد تكون وسائط : مالحظة 

.فقط  Dellعلى أجهزة كمبيوتر  Dell Diagnosticsيعمل برنامج : مالحظة 

).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellإذا لم يعرض الكمبيوتر صورة الشاشة٬ اتصل بشركة : مالحظة 

جهاز  (Boot Deviceوحرره خالل فترات زمنية متساوية لفتح قائمة > F2<لتجنّب احتمال حدوث عطل في لوحة المفاتيح٬ اضغط على المفتاح . قد يحدث خلل في لوحة المفاتيح نتيجة الضغط باستمرار على أحد المفاتيح لفترة طويلة: مالحظة 
).التمهيد

من وسائط  Dell Diagnosticsتشغيل راجع  () Drivers and Utilities)  әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞ من وسائط  Dell Diagnosticsإذا ظهرت رسالة تعلمك بتعذر العثور على قسم أداة التشخيص٬ فقم بتشغيل : مالحظة 
Drivers and Utilities  )برامج التشغيل واألدوات المساعدة(.(

. إلى بدء اختبار الذاكرة الممتدة الذي قد يستغرق حتى ثالثين دقيقة أو أكثر ليكتمل )اختبار الذاكرة (Test Memoryيؤدي تحديد . لتشغيل اختبار كامل لجهاز الكمبيوتر لديك) اختبار الكمبيوتر (Test Computerيُوصى بتحديد : مالحظة 
.عند اكتمال االختبار٬ قم بتسجيل نتائجه ثم اضغط على أي مفتاح للعودة إلى القائمة السابقة
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 ). Dell Diagnosticsالقائمة الرئيسية لبرنامج راجع (٬ لتحديد االختبار الذي تريد تشغيله >Enter<ثم > Tab<٬ انقر بزر الماوس األيسر٬ أو اضغط على Dell Diagnosticsفي القائمة الرئيسية لبرنامج .7

 

  
 .  Dell Diagnosticsبعد اكتمال كل االختبارات٬ قم بإغالق إطار االختبار للعودة إلى القائمة الرئيسية لبرنامج .8

 
   

 . وأعد تشغيل الكمبيوتر Dell Diagnosticsأغلق إطار القائمة الرئيسية إلنهاء .9

 

  

 )برامج التشغيل واألدوات المساعدة(  Drivers and Utilitiesمن وسائط  Dell Diagnosticsتشغيل 

لمراجعة معلومات تهيئة الكمبيوتر لديك وتأكد من أن الجهاز الذي ترغب في إجراء االختبار عليه معروض في برنامج إعداد النظام   )Dell Technology Guide)  ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellراجع (٬ ادخل إلى برنامج إعداد النظام Dell Diagnosticsقبل بدء تشغيل 
 .وأنه نشط

  
 . في محرك األقراص الضوئية ) Drivers and Utilities)  әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞأدخل وسائط .1

 
   

 . أعد تشغيل الكمبيوتر.2

 
   

 . على الفور>  F12<اضغط على  DELLعند ظهور شعار .3

 

 .٬ ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وحاول من جديدMicrosoft Windowsإذا انتظرت لفترة طويلة وظهر شعار نظام التشغيل٬ فتابع االنتظار حتى تشاهد سطح مكتب 

  
 . >Enter<ثم اضغط على )  USB CD-ROM Driveمتصل باللوحة أو محرك أقراص  (Onboard or USB CD-ROM Driveعندما تظهر قائمة أجهزة التمهيد٬ استخدم مفاتيح األسهم لألعلى ولألسفل لتحديد .4

 

  
 . قرص فيديو رقمي/اضغط على أي مفتاح للتأكيد على رغبتك في بدء التشغيل من قرص مضغوط.5

 

 .٬ ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وحاول من جديدMicrosoft Windowsإذا انتظرت لفترة طويلة وظهر شعار نظام التشغيل٬ فتابع االنتظار حتى تشاهد سطح مكتب 

  
 . )Dell Diagnostics  32 Ѽ̳تشغيل  (Run the 32 Bit Dell Diagnosticsلتحديد  1اكتب .6

 
   

 . )واجهة مستخدم رسومية) (بت لقرص الموارد Dell Diagnostics  32برنامج  (Dell 32-bit Diagnostics for Resource CDلتحديد  ٬1 اكتب Dell Diagnosticsفي قائمة .7

 
   

 . >Enter<ثم اضغط على  )اختبار الكمبيوتر(Test Computerلتحديد > Tab<اضغط على .8

 

  
 ). Dell Diagnosticsالقائمة الرئيسية لبرنامج راجع (٬ لتحديد االختبار الذي تريد تشغيله >Enter<ثم > Tab<٬ انقر بزر الماوس األيسر٬ أو اضغط على Dell Diagnosticsفي القائمة الرئيسية لبرنامج .9

 

  
 .  Dell Diagnosticsبعد اكتمال كل االختبارات٬ قم بإغالق إطار االختبار للعودة إلى القائمة الرئيسية لبرنامج .01

 
   

 . وأعد تشغيل الكمبيوتر Dell Diagnosticsأغلق إطار القائمة الرئيسية إلنهاء .11

 
   

 . في محرك األقراص الضوئية ) Drivers and Utilities)  әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞقم بإزالة وسائط .21

 

  

 Dell Diagnosticsالقائمة الرئيسية لبرنامج 

 :تظهر القائمة التالية Dell Diagnosticsبعد تحميل 

 .>Enter<لتحديد االختبار الذي ترغب بتشغيله ثم اضغط على > Tab<اضغط على 

.سجّل رموز الخطأ ووصف المشكلة تماماً كما يظهر واتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة: مالحظة 

جهاز  (Boot Deviceوحرره خالل فترات زمنية متساوية لفتح قائمة > F2<لتجنّب احتمال حدوث عطل في لوحة المفاتيح٬ اضغط على المفتاح . قد يحدث خلل في لوحة المفاتيح نتيجة الضغط باستمرار على أحد المفاتيح لفترة طويلة: مالحظة 
).التمهيد

.عند إعادة التشغيل٬ يقوم الكمبيوتر بالتمهيد وفقًا لتسلسل التمهيد المحدد في برنامج إعداد النظام. يؤدي استخدام قائمة التمهيد لمرة واحدة إلى تغيير التتابع لعملية التمهيد الحالية فقط: مالحظة 

. إلى بدء اختبار الذاكرة الممتدة الذي قد يستغرق حتى ثالثين دقيقة أو أكثر ليكتمل )اختبار الذاكرة (Test Memoryيؤدي تحديد . لتشغيل اختبار كامل لجهاز الكمبيوتر لديك) اختبار الكمبيوتر (Test Computerيُوصى بتحديد : مالحظة 
.عند اكتمال االختبار٬ قم بتسجيل نتائجه ثم اضغط على أي مفتاح للعودة إلى القائمة السابقة

.سجّل رموز الخطأ ووصف المشكلة تماماً كما يظهر واتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة: مالحظة 

  

 الخيار

  

 الوظيفة

Test Memory) تشغيل اختبار الذاكرة القائمة بذاتها )اختبار الذاكرة 

Test Computer) تشغيل تشخيصات الكمبيوتر )اختبار الكمبيوتر 

Exit) الخروج من التشخيص  )خروجDiagnostics 



 :٬ تظهر القائمة التالية)اختبار الكمبيوتر (Test Computerبعد تحديد 

االتصال بشركة راجع  (Dellإذا لم تتمكّن من حل المشكلة٬ فاتصل بشركة . سجّل رمز الخطأ ووصف المشكلة تماماً كما يظهران واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا واجهت أية مشكلة أثناء إجراء أحد االختبارات٬ ستظهر رسالة تحمل رمز خطأ ووصف المشكلة
Dell.( 

 ) :قائمة األعراض (Symptom Treeأو ) اختبار خاص (Custom Testتوفر عالمات التبويب التالية معلومات إضافية لتشغيل االختبارات من الخيار 

 حل المشكالت  

 :اتبع هذه التلميحات عند استكشاف أخطاء الكمبيوتر الخاص بك وإصالحها

l إذا قمت بإضافة قطعة أو حذفها قبل أن تبدأ المشكلة٬ فراجع إجراءات التركيب وتأكد من تركيب هذه القطعة بشكل صحيح. 

 
l إذا توقف جهاز طرفي عن العمل٬ فتأكد من توصيله بشكل صحيح. 

 
l قد تساعد هذه الرسالة مسؤولي الدعم على تشخيص المشكلة وإصالحها. في حالة ظهور رسالة خطأ على الشاشة٬ قم بتدوين الرسالة على نحو دقيق. 

 
l في حالة ظهور رسالة خطأ في أحد البرامج٬ راجع وثائق هذا البرنامج. 

 

  

 مشكالت البطارية

  

  

  

إذا لم تعمل البطارية بشكل مناسب ). استبدال البطاريةراجع (إذا كان عليك أن تقوم بشكل متكرر بإعادة تعيين معلومات الوقت والتاريخ بعد تشغيل الكمبيوتر٬ أو إذا ظهر التاريخ والوقت بشكل غير صحيح أثناء بدء التشغيل٬ فعليك استبدال البطارية . قم باستبدال البطارية
 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellيرجى االتصال بشركة 

  

عند . إلى بدء اختبار الذاكرة الممتدة الذي قد يستغرق حتى ثالثين دقيقة أو أكثر ليكتمل )اختبار الذاكرة (Test Memoryيؤدي تحديد . لتشغيل اختبار كامل لجهاز الكمبيوتر لديك) اختبار الكمبيوتر (Test Computerيُوصى بتحديد : مالحظة 
.اكتمال االختبار٬ قم بتسجيل نتائجه ثم اضغط على أي مفتاح للعودة إلى هذه القائمة

  

 الخيار

  

 الوظيفة

Express Test) دقيقة 20إلى  10وهذا عادة ما يستغرق فترة تتراوح ما بين . يُجري اختباراً سريعاً لألجهزة في الكمبيوتر )اختبار سريع. 

  

 .في البداية لزيادة إمكانية تتبع المشكلة بسرعة) اختبار سريع (Express Testقم بإجراء . أي تدخل من جانبك) اختبار سريع (Express Testال يحتاج : مالحظة

Extended Test) وعادة ما يستغرق هذا األمر ساعة أو أكثر. يُجري اختباراً دقيقاً لألجهزة في الكمبيوتر )اختبار موسّع. 

  

 .بين الحين واآلخر إلى تدخل من جانبك لإلجابة على أسئلة معيّنة) اختبار موسّع (Extended Testيحتاج : مالحظة

Custom Test) يٌستخدم الختبار جهاز معين أو تخصيص االختبارات المراد تشغيلها )اختبار مخصص. 

Symptom Tree) يعمل هذا الخيار على إدراج أكثر األعراض شيوعًا. يتيح لك هذا الخيار تحديد االختبارات وفقًا ألعراض المشكلة التي تواجهها )قائمة األعراض. 

.من القائمة لتشغيل فحص أكثر دقة لألجهزة في الكمبيوتر )اختبار موسّع (Extended Testيوصى بتحديد : مالحظة 

. يوجد رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر أعلى كل شاشة اختبار. جاهزاً ) رقم الصيانة (٬Service Tag يجب أن يكون Dellعند االتصال بقسم الدعم في شركة : مالحظة 

  

 عالمة التبويب

  

 الوظيفة

Results  )تعرض نتائج االختبار وأية حاالت خطأ تمت مصادفتها )النتائج. 

Errors  )تعرض حاالت الخطأ التي تتم مصادفتها ورموز الخطأ ووصف المشكلة )األخطاء. 

Help  )تصف االختبار وأية متطلبات ضرورية لتشغيله )تعليمات. 

Configuration  )تعرض تهيئة األجهزة للجهاز المحدد )تهيئة. 

 .على معلومات التهيئة لجميع األجهزة من برنامج إعداد النظام والذاكرة والعديد من االختبارات الداخلية٬ ثم يعرض المعلومات في قائمة األجهزة في اإلطار األيسر من الشاشة Dell Diagnosticsيحصل برنامج 

  

 .من الممكن أال تعرض قائمة األجهزة أسماء كافة المكونات المثبتة على الكمبيوتر لديك٬ أو جميع األجهزة الملحقة بالكمبيوتر: مالحظة

Parameters  )تتيح لك تخصيص االختبار إذا أمكن عن طريق تغيير إعدادات االختبار )المعلمات. 

).الكالسيكي Windows Classic  )Windowsعلى عرض ™ ٬Dell لذلك قد ال تنطبق إذا قمت بضبط كمبيوتر Windowsتمت كتابة اإلجراءات المذكورة في هذا المستند للعرض االفتراضي في : مالحظة 

.تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً إلرشادات الشركة المصنعة. ال تستبدل البطارية إال بالنوع المماثل الذي تنصح به الجهة المصنعة أو ما يتوافق معه. هناك خطر من انفجار البطارية الجديدة إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح: تنبيه 
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 مشكالت محركات األقراص

  

  

 يتعرف على المحرك  Microsoft® Windowsتأكد من أن 

Windows Vista: 

l  انقر فوق زرStart  )┘ꜜ ̳ ( في نظام التشغيل Windows Vista    ثم انقر فوقComputer) الكمبيوتر(. 

Windows XP: 

l  انقر فوقStart) ┘ꜜ ̳ ( وانقر فوقMy Computer) جهاز الكمبيوتر(. 

 .من التعرف على محرك األقراص Windowsباستطاعة الفيروسات في بعض األحيان منع . إذا لم يكن محرك األقراص مدرجا٬ً فعليك تنفيذ عملية مسح كامل باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات للبحث عن الفيروسات وإزالتها

  

 اختبار المحرك 

l قم بإدخال قرص آخر للقضاء على احتمال وجود خلل في القرص األصلي. 
l أدخل قرصاً قابل للتمهيد وأعد تشغيل الكمبيوتر. 

  

 .للحصول على اإلرشادات ) Dell Technology Guide)  ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellراجع قم تنظيف محرك األقراص أو القرص نفسه 

  

    افحص توصيالت الكبالت

 .أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحهاراجع ) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterقم بتشغيل 

  

 Dell Diagnosticsراجع  Dell Diagnosticsتشغيل 

  

 مشكالت محرك األقراص الضوئية 

  

  Windowsقم بضبط التحكم في مستوى الصوت بنظام 

l انقر فوق رمز السماعات في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة. 
l تأكد من رفع مستوى الصوت بالنقر فوق شريط التمرير وسحبه ألعلى. 
l تأكد من عدم كتم الصوت بالنقر فوق أية مربعات محددة. 

  

 مشكالت الصوت والسماعاتراجع فحص السماعات ومضخم الصوت 

  

 مشكالت الكتابة إلى محرك األقراص الضوئية 

  

 .حاول إغالق كافة البرامج قبل الكتابة إلى محرك األقراص الضوئية. ويحدث خطأ في حال تمت مقاطعة التدفق. يجب أن يتلقى محرك األقراص الضوئية تدفقاً ثابتًا من البيانات أثناء عملية الكتابةقم بإغالق البرامج األخرى 

  

 Windows Help andفي ) ǛﬞƗҗƽǚ (standbyأو ابحث عن الكلمة األساسية  ) ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDell  (Dell Technology Guideراجع قبل الكتابة إلى أحد األقراص  Windowsفي نظام التشغيل ) االنتظار(  Standbyقم بإيقاف تشغيل وضع 
Support)  التعليمات والدعم بنظامWindows   (للحصول على معلومات حول أوضاع إدارة الطاقة. 

  

 مشكالت القرص الصلب 

  

 ) فحص القرص (Check Diskتشغيل 

Windows Vista : 
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.يُعد اهتزاز محرك األقراص الضوئية عالي السرعة أمرًا عاديًا٬ وقد يتسبب في حدوث ضوضاء٬ وهذا ليس مؤشرًا على وجود خلل في المحرك أو في الوسائط: مالحظة 

.٬ وذلك الختالف المناطق في أرجاء العالم وتنوع تنسيقات األقراصDVDفي كل محركات أقراص  DVDال تعمل كافة عناوين : مالحظة 



 . )الكمبيوتر (Computerوانقر فوق   )̳ ꜜ┘ (Startانقر فوق  .1

 . ) C:القرص المحلي: (Local Disk Cانقر بزر الماوس األيمن فوق  .2

 . )فحص اآلن (Check Now ¬)أدوات (Tools ¬)خصائص (Propertiesانقر فوق  .3

 .؛ وإال فاتصل بالمسؤول لمتابعة تنفيذ اإلجراء المطلوب)متابعة(  Continueإذا كنت مسؤوالً على الكمبيوتر٬ فانقر فوق . )التحكم في حساب المستخدم(  User Account Controlقد يظهر إطار 

 . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة .4

Windows XP: 

 . )جهاز الكمبيوتر (My Computerوانقر فوق ) ̳ ꜜ┘ (Startانقر فوق  .1

 . ) C:القرص المحلي: (Local Disk Cانقر بزر الماوس األيمن فوق  .2

 . )فحص اآلن (Check Now ¬)أدوات (Tools ¬)خصائص (Propertiesانقر فوق  .3

 . )̳ ꜜ┘(  Startوانقر فوق ) مسح القطاعات التالفة ومحاولة استعادتها(  Scan for and attempt recovery of bad sectorsانقر فوق  .4

  

  مشكالت البريد اإللكتروني واإلنترنت

  

  

 :إذا تعذر فتح مرفقات البريد اإللكتروني Microsoft Outlook® Expressتحقق من إعدادات األمان لبرنامج 

 . )األمان (Security ¬)خيارات (Options ¬)أدوات (٬Tools انقر فوق Outlook Expressفي  .1

 . إللغاء خانة التحديد٬ كما هو مطلوب )عدم السماح بالمرفقات (Do not allow attachmentsانقر فوق  .2

  

٬ انقر خانة االختيار )العمل دون اتصال (Work Offlineإذا كانت هناك خانة اختيار بجوار ). ملف (٬File ومنه انقر فوق Outlook Expressافتح برنامج البريد اإللكتروني . تأكد من أنك مشترك لدى موفر لخدمة اإلنترنتتأكد من أنك متصل باإلنترنت 
 .للحصول على التعليمات٬ اتصل بموفر خدمة اإلنترنت. إلزالة التحديد واالتصال باإلنترنت

  

 رسائل الخطأ

  

 .إذا لم تكن الرسالة مدرجة في القائمة٬ راجع الوثائق الخاصة بنظام التشغيل أو البرنامج الذي كان قيد التشغيل عند ظهور الرسالة

  

A filename cannot contain any of the following characters  : \ * : / ?)ال تستخدم هذه األحرف في أسماء الملفات) ?/ : * \ : ال يمكن أن يشتمل اسم الملف على أي من األحرف التالية. 

  

A required .DLL file was not found  ) لم يتم العثور على ملفDLL إلزالة البرنامج وإعادة تثبيته. فقد البرنامج الذي تحاول فتحه أحد الملفات الضرورية) المطلوب: 

Windows Vista: 

 . )البرامج والميزات (Programs and Features ¬)البرامج (Programs ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . اختر البرنامج الذي تريد إزالته .2

 . )إلغاء التثبيت(  Uninstallانقر فوق  .3

 . انظر وثائق البرنامج الخاصة بإرشادات التثبيت .4

Windows XP: 

 . )البرامج والميزات (Programs and Features ¬)إضافة أو إزالة البرامج (Add or Remove Programs ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . اختر البرنامج الذي تريد إزالته .2

 . )إلغاء التثبيت(  Uninstallانقر فوق  .3

 . انظر وثائق البرنامج الخاصة بإرشادات التثبيت .4

  

drive letter :\ is not accessible. The device is not ready  )x: \أدخل قرصاً في المحرك وأعد المحاولة. تعذر على المحرك قراءة القرص) الجهاز غير جاهز. غير قابل للوصول إليه. 

  

Insert bootable media  )(قم بإدخال قرص مضغوط ) أدخل وسائط قابلة للتمهيدCD ( أو قرص فيديو رقمي)DVD (قابل للتمهيد. 

  

Not enough memory or resources. Exit some programs and try again  )قم بإغالق جميع اإلطارات وافتح البرنامج الذي تريد ) قم بإغالق بعض البرامج وحاول مرة أخرى. ذاكرة غير كافية أو مصادر غير كافية
 .وإذا كان األمر كذلك٬ فقم بتشغيل البرنامج الذي تريد استخدامه أوالً . في بعض الحاالت٬ قد يكون لزاماً عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر الستعادة موارده. استخدامه
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). الخاص بالكمبيوتر لديك لالطالع على الرسومات التوضيحية للموصالت على جهاز الكمبيوترƜǉﬞƃƵǚ ǈƞүﬞƹƵǚ ƳǉƵәƵǚǃ әǚәƝǟǚراجع . (ال تقم بتوصيل كبل الهاتف بموصل محول الشبكة: مالحظة 
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Operating system not found  )لم يتم العثور على نظام تشغيل ( قم باالتصال بشركةDell)  االتصال بشركة راجعDell.( 

  

 IEEE 1394مشكالت جهاز 

  

  

    .بشكل مالئم في الجهاز وفي الموصل على الكمبيوتر IEEE 1394تأكد من توصيل الكبل الخاص بجهاز 

  IEEE 1394على جهاز  Windowsتأكد من تعرف نظام 

Windows Vista: 

 . )األجهزة والصوت (Hardware and Sound ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

  ).إدارة األجهزة (Device Managerانقر فوق  .2

Windows XP: 

 . )لوحة التحكم(Control Panelوانقر فوق ) ̳ ꜜ┘(  Startانقر فوق  .1

  Hardware ¬ )خصائص الكمبيوتر(  System Properties ¬)الكمبيوتر (Computer ¬)األداء والصيانة(  ٬Performance and Maintenance انقر فوق )اختر فئة(  Pick a Categoryمن  .2
 . )إدارة األجهزة(  Device Manager ¬)األجهزة(

 .عليه Windowsمدرجًا في القائمة فهذا مؤشر على تعرف نظام  IEEE 1394إذا كان جهاز 

  

 ).Dellاالتصال بشركة راجع  (Dellقم باالتصال بشركة  Dellالذي توفره  IEEE 1394إذا واجهت مشكالت عند استخدام جهاز 

  

 .IEEE 1394اتصل بالجهة المصنعة لجهاز  Dellلم توفره  IEEE 1394إذا واجهت مشكالت عند استخدام جهاز 

  

 مشكالت لوحة المفاتيح

  

  

  تحقق من كبل لوحة المفاتيح 

l تأكد من إحكام توصيل كبل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر. 
l  وأعد توصيل كبل لوحة المفاتيح كما يظهر في الرسم التخطيطي إلعداد الكمبيوتر٬ ثم أعد تشغيل الكمبيوتر) قبل أن تبدأ العمل في جهاز الكمبيوترةراجع (أوقف تشغيل الكمبيوتر. 
l قم بفرد أي أسنان مثنية. تأكد أن الكبل ليس تالفاً أو بالٍ وتحقق من عدم وجود أسنان مثنية أو مكسورة في موصالت الكبل. 
l قم بإزالة كبالت تمديد لوحة المفاتيح وأوصل لوحة المفاتيح مباشرة بالكمبيوتر. 

  

 .أوصل لوحة مفاتيح تعمل على نحو سليم بالكمبيوتر وجرِّب استخدام لوحة المفاتيحاختبار لوحة المفاتيح 

  

 .أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحهاراجع ) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterقم بتشغيل 

  

 مشكالت البرامج وعدم االستجابة

  

  

 الكمبيوتر ال يبدأ التشغيل 

  

 .مصابيح التشخيصراجع افحص مصابيح التشخيص 

  

    .تأكد من توصيل كابل الطاقة بالكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربائي بإحكام
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 توقف الكمبيوتر عن االستجابة 

  

 .٬ ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر)حتى يتوقف الكمبيوتر عن العمل(ثوان على األقل  10إلى  8إذا لم تستطع الحصول على استجابة بالضغط على مفتاح في لوحة المفاتيح أو تحريك الماوس٬ فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة من أوقف تشغيل الكمبيوتر 

  

 توقف أحد البرامج عن االستجابة 

  

 قم بإنهاء البرنامج 

 ). إدارة المهام(  Task Managerفي نفس الوقت للوصول إلى >  Ctrl ><Shift ><Esc<اضغط على  .1

 . )تطبيقات(  Applicationsانقر فوق عالمة التبويب  .2

 . انقر لتحديد البرنامج الذي توقف عن االستجابة .3

 . )إنهاء المهمة(  End Taskانقر فوق  .4

  

 تعطل أحد البرامج بشكل متكرر 

  

 .إذا لزم األمر٬ قم بإلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرىراجع وثائق البرنامج 

  

  Microsoft® Windows®تم تصميم البرنامج ليتوافق مع إصدار سابق من نظام التشغيل 

  

 ) معالج توافق البرامج(  Program Compatibility Wizardقم بتشغيل 

Windows Vista: 

 . Windows Vistaبتهيئة البرنامج بحيث يتم تشغيله في بيئة مشابهة لبيئات أنظمة التشغيل األخرى بخالف ) معالج توافق البرامج(  Program Compatibility Wizardيقوم 

استخدام برنامج أقدم مع هذا اإلصدار من  (Use an older program with this version of Windows ¬)البرامج (Programs ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1
  ). Windowsنظام التشغيل 

 . )التالي (Nextفي شاشة الترحيب انقر  .2

 . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة .3

Windows XP: 

 . XPبتهيئة البرنامج بحيث يتم تشغيله في بيئة مشابهة لبيئات أنظمة التشغيل األخرى بخالف ) معالج توافق البرامج(  Program Compatibility Wizardيقوم 

 . )التالي (Next ¬)معالج توافق البرامج (Program Compatibility Wizard ¬)الملحقات (Accessories ¬)كل البرامج Start) ┘ꜜ ̳(¬ All Programs)انقر فوق  .1

 . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة .2

  

 ظهور شاشة زرقاء ثابتة 

  

 . ٬ ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر)حتى يتوقف الكمبيوتر عن العمل(ثوان على األقل  10إلى  8إذا لم تستطع الحصول على استجابة بالضغط على مفتاح في لوحة المفاتيح أو تحريك الماوس٬ فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة من أوقف تشغيل الكمبيوتر 

  

 مشكالت أخرى في البرامج 

  

 راجع وثائق البرامج أو اتصل بالجهة المصنعة للبرامج لالطالع على معلومات حول استكشاف األخطاء وإصالحها 

  

l تأكد من أن البرنامج متوافق مع نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر لديك. 
l انظر وثائق البرامج للحصول على المعلومات. تأكد من أن الكمبيوتر الخاص بك يفي بالحد األدنى لمتطلبات األجهزة الضرورية لتشغيل البرامج. 
l تأكد من تثبيت البرنامج وتهيئته بشكل صحيح. 
l تحقق من أن برامج تشغيل الجهاز ال تتعارض مع البرنامج. 
l إذا لزم األمر٬ قم بإلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى. 

  

    قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات على الفور

.قد تفقد البيانات إذا كنت غير قادر على إيقاف تشغيل نظام التشغيل: إشعار 

.فيديو رقمي  تشتمل العديد من البرامج على إرشادات خاصة بالتثبيت في الوثائق الخاصة بها أو على قرص مضغوط أو قرص: مالحظة 



    . DVDاستخدم برنامجاً للكشف عن الفيروسات لفحص القرص الصلب أو األقراص المضغوطة أو أقراص الفيديو الرقمية 

    ).̳ ꜜ┘(  Startقم بحفظ وإغالق أية ملفات أو برامج مفتوحة٬ وإيقاف تشغيل الكمبيوتر من قائمة 

 مشكالت الذاكرة

  

  

 إذا تلقيت رسالة تشير إلى عدم وجود ذاكرة كافية 

l قم بحفظ وإغالق أية ملفات مفتوحة وإنهاء أية برامج مفتوحة ال تستخدمها٬ وذلك لترى هل عالج هذا اإلجراء المشكلة أم ال. 
l ذاكرة النظامراجع (إذا لزم األمر٬ قم بتركيب وحدات ذاكرة إضافية . انظر وثائق البرنامج لمعرفة الحد األدنى من متطلبات الذاكرة.( 

l  لضمان اتصال الكمبيوتر بالذاكرة بنجاح) ذاكرة النظامراجع (أعد تركيب وحدات الذاكرة. 
l  قم بتشغيل برنامجDell Diagnostics)  راجعDell Diagnostics.( 

  

  إذا واجهت أية مشكالت أخرى في الذاكرة 

l  لضمان اتصال الكمبيوتر بالذاكرة بنجاح) ذاكرة النظامراجع (أعد تركيب وحدات الذاكرة. 
l  ذاكرة النظامراجع (تأكد من اتباع إرشادات تركيب الذاكرة.( 

l ذاكرة النظامللحصول على المزيد من المعلومات حول نوع الذاكرة المعتمدة من الكمبيوتر الخاص بك٬ راجع القسم المعنون . تأكد من أن الذاكرة التي تستخدمها معتمدة من الكمبيوتر الخاص بك. 
l  قم بتشغيل برنامجDell Diagnostics)  راجعDell Diagnostics.( 

  

 مشكالت الماوس

  

  

  تحقق من كبل الماوس 

l قم بفرد أي أسنان مثنية. تأكد أن الكبل ليس تالفاً أو بالٍ وتحقق من عدم وجود أسنان مثنية أو مكسورة في موصالت الكبل. 
l قم بإزالة كبالت تمديد الماوس وأوصل الماوس مباشرة بالكمبيوتر. 
l تأكد من توصيل كبل الماوس على النحو الموضح في الشكل التوضيحي إلعداد الكمبيوتر. 

  

  أعد تشغيل الكمبيوتر 

 . )̳ ꜜ┘ (Startمعاً في الوقت نفسه لعرض قائمة > Ctrl><Esc<اضغط مفتاحي  .1

 . >Enter<ثم اضغط على  )وقف التشغيل (Turn Offأو  )إيقاف التشغيل (Shut down لتحديد واضغط مفاتيح األسهم لألعلى ولألسفل  > u   <اضغط  .2

 . بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر ٬ أعد توصيل كبل الماوس كما هو موضح في الرسم التخطيطي لإلعداد .3

 . قم بتشغيل الكمبيوتر .4

  

 .أوصل جهاز ماوس يعمل على نحو سليم بالكمبيوتر وحاول استخدام الماوساختبار الماوس 

  

  تحقق من إعدادات الماوس 

Windows Vista: 

 . )ماوس (Mouse ¬)األجهزة والصوت (Hardware and Sound ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . اضبط اإلعدادات حسبما هو مطلوب .2

Windows XP 

 . )ماوس (Mouse ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . اضبط اإلعدادات حسبما هو مطلوب .2

  

 .للحصول على اإلرشادات حول تثبيت برنامج تشغيل األجهزة يدوياً )  Dell Technology Guide)  ҒǉƽƬҗ ƳǉƵәDellراجع أعد تثبيت برنامج تشغيل الماوس 

  

 .أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحهاراجع ) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterقم بتشغيل 

  

 مشكالت الشبكة
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 .تأكد من تركيب كبل الشبكة بإحكام في كل من موصل الشبكة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر ومقبس الشبكةتحقق من موصل كبل الشبكة 

  

 .استبدل كبل الشبكة. إذا كان مصباح سالمة االتصال مطفأ فهذا يعني عدم وجود أي اتصال بالشبكةتحقق من مصابيح الشبكة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر 

  

    .أعد تشغيل الكمبيوتر وقم بتسجيل الدخول إلى الشبكة مرة أخرى

 .اتصل بمسؤول الشبكة أو بالشخص الذي تولى إعدادها للتحقق من صحة إعدادات الشبكة ومن عملهاافحص إعدادات الشبكة لديك 

  

 .أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحهاراجع ) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterقم بتشغيل 

  

 مشكالت الطاقة

  

  

 .مصابيح التشخيصراجع : إذا أضاء مصباح الطاقة باللون األخضر والكمبيوتر ال يستجيب

  

 .اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو قم بتحريك الماوس أو اضغط على زر الطاقة الستئناف التشغيل العادي. الكمبيوتر في وضع االنتظارإذا كان مصباح الطاقة يومض باللون األخضر 

  

 .الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو ال يتلقى طاقةإذا كان مصباح الطاقة مطفأ 

l قم بإعادة تثبيت كابل الطاقة في موصل الطاقة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر والمأخذ الكهربائي. 
l تجاوز مشتركات الطاقة وكابالت التمديد وغيرها من أجهزة حماية الطاقة للتحقق من أن الكمبيوتر يبدأ التشغيل بشكل صحيح. 
l تأكد من توصيل أي مشتركات طاقة مستخدمة بمأخذ كهربائي وفي وضع التشغيل. 
l تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر٬ على سبيل المثال أحد المصابيح. 
l تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة الرئيسي وكبل لوحة التحكم بلوحة النظام. 

  

 .يتلقى الكمبيوتر طاقة كهربائية إال أن ثمة مشكلة في الطاقة الداخليةإذا كان مصباح الطاقة يومض باللون األصفر 

 .تأكد من تركيب كافة المكونات والكبالت بشكل صحيح ومن توصيلها بلوحة النظام بإحكام

  

 .قد يكون هناك خلل وظيفي بأحد األجهزة أو قد ال يكون أحد األجهزة مثبتاً بشكل صحيحإذا كان مصباح الطاقة يضيء بلون أصفر ثابت 

l  ذاكرة النظامراجع (انزع وحدات الذاكرة ثم أعد تركيبها.( 

l  بطاقات التمديدراجع (أخرج أية بطاقات تمديد ثم أعد تركيبها٬ بما في ذلك بطاقات الرسومات.( 

  

 :تتمثل بعض األسباب المحتملة للتداخل في. إزالة التداخل

l كابالت تمديد الطاقة ولوحة المفاتيح والماوس 

l اتصال العديد من األجهزة المتصلة بنفس مشترك الطاقة 

l اتصال العديد من مشتركات الطاقة بنفس المأخذ الكهربائي 

  

 مشكالت الطابعة

  

  

 .راجع وثائق الطابعة لالطالع على معلومات اإلعداد واستكشاف األخطاء وإصالحهاراجع وثائق الطابعة 

  

    تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل
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  افحص توصيالت كبالت الطابعة 

l راجع وثائق الطابعة لالطالع على معلومات حول توصيالت الكبالت. 
l تأكد من أن كبالت الطابعة متصلة بإحكام بالطابعة وبالكمبيوتر. 

  

 .تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر٬ على سبيل المثال أحد المصابيحاختبر مأخذ التيار الكهربائي 

  

 يتعرف على الطابعة  Windowsتحقق من أن نظام 

Windows Vista: 

 . )طابعة (Printer ¬)األجهزة والصوت (Hardware and Sound ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . إذا لم تكن الطابعة مدرجة في القائمة٬ انقر بزر الماوس األيمن على رمز الطابعة .2

 . )الخصائص والمنافذ (Properties and click Portsانقر فوق  .3

 . اضبط اإلعدادات حسبما هو مطلوب .4

Windows XP: 

عرض الطابعة أو  (View installed printers or fax printers ¬)الطابعات و األجهزة األخرى (Printers and Other Hardware ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Control Panel)انقر فوق  .1
 . )طابعات الفاكس المركبة

 . إذا لم تكن الطابعة مدرجة في القائمة٬ انقر بزر الماوس األيمن على رمز الطابعة .2

بالنسبة لطابعة . LPT1 (Printer Port(هو :) الطباعة في المنافذ التالية Print to the following port(s:)(لتركيب طابعة متوازية٬ تأكد من أن إعداد . )المنافذ (Ports ¬)الخصائص (Propertiesانقر فوق  .3
USB ٬ تأكد من أن إعداد)Print to the following port(s:) هو ) الطباعة في المنافذ التاليةUSB.   

  

 .راجع وثائق الطابعة لالطالع على معلومات حول إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعةأعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 

  

 مشكالت الماسح الضوئي

  

  

 .راجع وثائق المساح الضوئي لالطالع على معلومات اإلعداد واستكشاف األخطاء وإصالحهاراجع الوثائق الخاصة بالماسح الضوئي 

  

 ).إذا كان به لسان أو زر للتأمين(تأكد من أن الماسح الضوئي في وضع إلغاء التأمين إلغاء تأمين الماسح الضوئي 

  

    أعد تشغيل الكمبيوتر وجرّب الماسح الضوئي مرة أخرى

  افحص توصيالت الكبالت 

l راجع الوثائق الخاصة بالماسح الضوئي لالطالع على معلومات حول توصيالت الكبالت. 
l تأكد من أن كبالت الماسح الضوئي متصلة بإحكام بالماسح الضوئي وبالكمبيوتر. 

  

  يتعرف على الماسح الضوئي  Microsoft Windowsتحقق من أن نظام 

Windows Vista: 

 . )الماسحات الضوئية والكاميرات (Scanners and Cameras ¬)األجهزة والصوت (Hardware and Sound ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(  ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . يتعرف عليه Windowsإذا كان الماسح الضوئي مدرجاً في القائمة٬ فهذا يعني أن  .2

Windows XP: 

 . )الماسحات الضوئية والكاميرات (Scanners and Cameras ¬)الطابعات و األجهزة األخرى (Printers and Other Hardware ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . يتعرف عليه Windowsإذا كان الماسح الضوئي مدرجاً في القائمة٬ فهذا يعني أن  .2

  

 .راجع وثائق الماسح الضوئي للحصول على إرشاداتأعد تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي 

  

 مشكالت الصوت والسماعات
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 ال يصدر أي صوت من السماعات 

  

 .إذا كانت السماعات بها مفاتيح للتحكم في مستوى الصوت٬ فقم بضبط مستوى الصوت والجهير والطنين الثالثي للتخلص من التشويش. راجع الشكل التوضيحي لإلعداد الوارد مع السماعاتتأكد من أن مضخم الصوت والسماعات في وضع التشغيل 

  

 .تأكد من رفع مستوى الصوت وعدم كتم الصوت. انقر مرة واحدة أو انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز السماعات في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة Windowsقم بضبط التحكم في مستوى الصوت بنظام 

  

 .يتم تلقائيًا تعطيل الصوت الصادر من السماعات عند توصيل سماعات الرأس بموصل سماعات الرأس الموجود في مقدمة الكمبيوترافصل سماعات الرأس من موصل سماعة الرأس 

  

 .تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر٬ على سبيل المثال أحد المصابيحاختبر مأخذ التيار الكهربائي 

  

 .أوقف تشغيل المراوح أو مصابيح الفلورسنت أو مصابيح الهالوجين القريبة لمعرفة مصدر التداخلتخلص من أي تداخل محتمل 

  

    قم بتشغيل تشخيصات السماعات

 . الخاص بالكمبيوتر لديك للحصول على اإلرشادات حول إعادة تثبيت البرنامجƜǉﬞƃƵǚ ǈƞүﬞƹƵǚ ƳǉƵәƵǚǃ әǚәƝǟǚراجع أعد تثبيت برنامج تشغيل الصوت 

  

 .أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحهاراجع ) أداة استكشاف أخطاء األجهزة وإصالحها(  Hardware Troubleshooterقم بتشغيل 

  

 ال يصدر أي صوت من سماعات الرأس 

  

 ).اإلعداد والدليل المرجعي السريع لالطالع على الرسومات التوضيحية التي تحدد كل موصلƁǐﬞƵǚ ҒƝǛƹƃ ƳƋǃƹ Ƴһǚә ) Ɯүǚﬞ احرص على إدخال كبل سماعة الرأس بإحكامافحص توصيل كبل سماعة الرأس 

  

 .تأكد من رفع مستوى الصوت وعدم كتم الصوت. انقر مرة واحدة أو انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز السماعات في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة Windowsقم بضبط التحكم في مستوى الصوت بنظام 

  

 مشكالت الفيديو وجهاز العرض

  

  

 إن الشاشة فارغة 

  

 تصعب قراءة الشاشة 

  

 افحص توصيل كبل جهاز العرض 

l  لتهيئات بطاقة الرسومات الثنائية(تأكد من أن كبل جهاز العرض متصل ببطاقة الرسومات الصحيحة.( 

l  إذا كنت تستخدم محولDVI-to-VGA اختياري٬ تأكد أن المحول متصل ببطاقة الرسومات وجهاز العرض بطريقة صحيحة. 
l تأكد من توصيل كبل جهاز العرض على النحو الموضح في الشكل التوضيحي إلعداد الكمبيوتر. 
l قم بإزالة كبالت تمديد الفيديو وأوصل جهاز العرض مباشرة بالكمبيوتر. 
l  ًقم بمبادلة كبلي طاقة الكمبيوتر وجهاز العرض لمعرفة ما إذا كان كبل الطاقة الخاص بجهاز العرض تالفا. 
l  من الطبيعي أن يكون هناك أسناناً مفقودة في موصالت كبل جهاز العرض(تحقق من عدم وجود أسنان مثنية أو مكسورة في الموصالت .( 

  

 افحص مصباح طاقة جهاز العرض 

l عندما يكون مصباح الطاقة مضاءً أو يومض٬ فهذا يعني وصول الطاقة إلى جهاز العرض. 
l إذا كان مصباح الطاقة مطفأ٬ فاضغط بقوة على الزر للتأكد من أن جهاز العرض قيد التشغيل. 
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l إذا كان مصباح الطاقة يومض٬ فاضغط على أي مفتاح بلوحة المفاتيح أو حرك الماوس الستئناف التشغيل العادي. 

  

 .تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر٬ على سبيل المثال أحد المصابيحاختبر مأخذ التيار الكهربائي 

  

 .مصابيح التشخيصراجع افحص مصابيح التشخيص 

  

 .راجع الوثائق الخاصة بجهاز العرض لالطالع على اإلرشادات حول ضبط التباين والسطوع وإلغاء المغنطة من جهاز العرض٬ وتشغيل االختبار الذاتي لجهاز العرضتحقق من إعدادات جهاز العرض 

  

 ).قدم 2(سم  60إذا كان نظام السماعات يتضمن مضخمات للصوت٬ فتأكد من أن هذه المضخمات تبعد عن جهاز العرض بمسافة ال تقل عن أبعد مضخم الصوت عن جهاز العرض 

  

 .أوقف تشغيل األجهزة القريبة لمعرفة مصدر التداخل.  على الشاشةҗǂƹַײ قد تؤدي المراوح ومصابيح الفلورسنت ومصابيح الهالوجين واألجهزة الكهربائية األخرى إلى ظهور صورة أبعد جهاز العرض عن مصادر الطاقة الخارجية 

  

    قم بتدوير الشاشة إلزالة الوهج الناتج عن أشعة الشمس والتداخل المحتمل

   Windowsاضبط إعدادات العرض في 

Windows Vista: 

 . )إعدادات العرض (Display Settings ¬)اإلعداد الشخصي (Personalization ¬)األجهزة والصوت (Hardware and Sound ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳( ¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . ٬ كما يلزم)األلوان(  Colorsو )الدقة(  Resolutionقم بضبط إعدادات  .2

Windows XP: 

 . )المظهر والسمات(  Appearance and Themes ¬)لوحة التحكم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Control Panel)انقر فوق  .1

 . )العرض(  Displayانقر فوق المنطقة التي تريد تغييرها أو انقر فوق رمز  .2

 . )دقة الشاشة(  Screen resolutionو  )جودة اللون(  Color qualityجرب إعدادات مختلفة لكل من  .3

  

 إن جودة الصورة ثالثية األبعاد ضعيفة 

  

 .تأكد من أن كبل الطاقة الخاص ببطاقة الرسومات متصل بصورة صحيحة بالبطاقةافحص توصيالت كبل الطاقة الخاص ببطاقة الرسومات 

  

 .راجع الوثائق الخاصة بجهاز العرض لالطالع على اإلرشادات حول ضبط التباين والسطوع وإلغاء المغنطة من جهاز العرض٬ وتشغيل االختبار الذاتي لجهاز العرضتحقق من إعدادات جهاز العرض 

  Dellمن ) التحديث الفني (Technical Updateخدمة  

 .وهذه الخدمة مجانية ويمكن تخصيصها فيما يتعلق بالمحتوى والتنسيق وعدد مرات استالم اإلعالمات. إعالمًا مسبقاً بالبريد اإللكتروني حول تحديثات البرامج واألجهزة المتوافرة للكمبيوتر الخاص بك Dellتقدم خدمة التحديث الفني من 

 .support.dell.com/technicalupdateتفضل بزيارة  Dellمن ) التحديث الفني (Technical Updateللتسجيل في خدمة 

 العودة إلى صفحة المحتويات
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