
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 المالحظات والتنبيهات والتحذيرات 

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

 .المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار
 .جميع الحقوق محفوظة  .Dell Incلشركة  2010لعام © حقوق النشر 

 .Dell Incيحظر تمامًا إعادة إصدار هذه المواد بأية طريقة كانت دون الحصول على تصريح كتابي من شركة 

 ™Coreو ™Intel® TurboBoostو ™Intel® SpeedStepو ®Celeronو ®Pentiumو ®Intelوأن  .Dell Incعالمات تجارية مملوكة لشركة  ™Latitudeو ™Latitude ONو DELLوشعار  ™Dellيُعتبر : العالمات التجارية المستخدمة في هذا النص
في  startوزر  ®Windows Vistaو ®Windowsو ®Microsoftوأن . بموجب ترخيص ٬Dell وتستخدمها .Bluetooth SIG, Incهي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لشركة  ®Bluetoothكما أن . Intelهي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصاح شركة 

Windows Vista  هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركةMicrosoft Corporation أو الدول األخرى/في الواليات المتحدة و . 

 .أو بلدان أخرى/المضمّنة في الواليات المتحدة و Adobeهي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية ألنظمة  ®Flashو Adobeوشعار  ®Adobeوأن 

 .مسؤوليتها عن أية مصلحة خاصة في هذه العالمات واألسماء التجارية بخالف ما يخصها من أسماء وعالمات Dell Inc.وتخلي شركة . قد يتم استخدام عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى أيضًا في هذا المستند لإلشارة إلى الكيانات المالكة لهذه العالمات واألسماء أو منتجاتها

 A00مراجعة      2010يونيو 

  التعامل مع الكمبيوتر
  إزالة قطع الغيار وإعادة تركيبها

  المواصفات
  التشخيصات
 إعداد النظام

  
  

   

   

. إلى معلومات مهمة تساعدك على االستفادة بشكل أفضل من الكمبيوتر الذي بحوزتك" مالحظة"تشير كلمة  :مالحظة

. إلى احتمال حدوث ضرر باألجهزة أو فقد البيانات إذا لم يتم اتباع التعليمات" تنبيه"تشير كلمة : تنبيه

. إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض إلصابة شخصية أو الوفاة" تحذير"تشير كلمة : تحذير 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 إعداد النظام
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 الدخول إلى برنامج إعداد النظام  

 قائمة التمهيد  

 المفاتيح التي يجب الضغط عليها للتنقل  

 خيارات قائمة إعداد النظام  
  

 :وإعداد النظام) BIOS(يوفر الكمبيوتر الذي بحوزتك الخيارات التالية لنظام اإلدخال واإلخراج األساسي 

l الوصول إلى إعداد النظام من خالل الضغط على>F2 < 

l إظهار قائمة تمهيد تظهر لمرة واحدة عن طريق الضغط على>F12 < 

l يمكنك الوصول إلى إعداداتIntel AMT  عن طريق الضغط على>Ctrl> + <P < 

 الدخول إلى برنامج إعداد النظام

عند وميض > F2<باستخدام هذا المفتاح٬ فاضغط على ) إعداد النظام (System Setupإذا واجهت أية مشكلة في الدخول إلى . وإجراء تغييرات على اإلعدادات القابلة للتحديد بواسطة المستخدم) إعداد النظام (System Setupللدخول إلى > F2<اضغط على 
 .مصابيح لوحة المفاتيح ألول مرة

 قائمة التمهيد

األجهزة ). الدخول إلى اإلعداد (Enter Setupو) تشخيصات( Diagnosticsكما تتضمن هذه القائمة خياري . لبدء تشغيل قائمة تمهيد تظهر لمرة واحدة مزودة بقائمة تضم أجهزة التمهيد الصالحة للكمبيوتر Dellعندما يظهر شعار > F12<اضغط على 
ال يسبب استخدام قائمة التمهيد أية تغييرات في ترتيب التمهيد المُخزن في نظام اإلدخال . تفيد هذه القائمة عندما تحاول التمهيد إلى جهاز معين أو إظهار التشخيصات للكمبيوتر. المدرجة في قائمة التمهيد تعتمد على األجهزة القابلة للتمهيد التي تم تركيبها في الكمبيوتر

). BIOS(واإلخراج األساسي 

 المفاتيح التي يجب الضغط عليها للتنقل

 ).إعداد النظام (System Setupاضغط على المفاتيح التالية للتنقل خالل شاشات 

 خيارات قائمة إعداد النظام

 .توضح الجداول التالية خيارات القائمة الخاصة ببرنامج إعداد النظام

 

االنتقال

الذي يجب الضغط عليه) المفاتيح(المفتاح اإلجراء

>Enter<توسيع الحقل وطيه

) خروج( Exitأو انقر فوق > Esc<)BIOS(إنهاء نظام اإلدخال واإلخراج األساسي 

) تطبيق( Applyانقر فوق إعدادات التطبيق

) تحميل اإلعدادات االفتراضية (Load Defaultsانقر فوق إعادة تعيين اإلعدادات االفتراضية

عام

وصفالخيار

System Information) معلومات النظام(

 .وال توجد خيارات قابلة للتهيئة في هذا القسم. يعرض ميزات األجهزة األساسية المتاحة في الكمبيوتر

l معلومات النظام 

l معلومات الذاكرة 

l معلومات المعالج 

l معلومات الجهاز 

Battery Information) تعرض حالة البطارية ونوع مهايئ التيار المتردد المتصل بالكمبيوتر)معلومات البطارية. 

Boot Sequence) تسلسل التمهيد(

 .يحدد الترتيب الذي يحاول به الكمبيوتر العثور على نظام تشغيل

l محرك األقراص المرنة 

l باستخدام تقنية (محرك األقراص الثابتة الداخليIRRT ( 

l جهاز تخزينUSB  
lأقراص /محرك أقراص مضغوطةDVD/CD-RW  
l بطاقة واجهة الشبكة المدمجة 

l بطاقة واجهة الشبكة طرازCardbus  

من لوحة > PgDn<أو > PgUp<ألسفل أو استخدم مفتاحي /لتغيير الترتيب الذي يحاول الكمبيوتر من خالله إيجاد نظام تشغيل٬ حدد الجهاز المطلوب تغييره من القائمة ثم انقر فوق سهمي ألعلى
 .المفاتيح لتغيير ترتيب التمهيد الخاص بالجهاز

 .قم بإلغاء تحديد خانات االختيار إلزالة جهاز من قائمة األجهزة القابلة للتمهيد

Date/Time) يعرض اإلعدادات الحالية للتاريخ والوقت)الوقت/التاريخ.

.بناءً على الكمبيوتر واألجهزة التي تم تركيبها٬ قد تظهر العناصر المدرجة في هذا القسم أو قد ال تظهر. على خيارات وإعدادات مرتبطة بأجهزة النظام المدمجة) تهيئة النظام (System Configurationتحتوي : مالحظة

تهيئة النظام
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وصفالخيار

Integrated NIC) بطاقة واجهة الشبكة المدمجة(
 )تمكين مع بيئة تنفيذ ما قبل التمهيد( Enabled w/PXE و) تمكين( Enabledو) تعطيل( Disabled: الخيارات المتاحة هي. تتيح لك إمكانية تهيئة الوحدة المدمجة للتحكم في الشبكة

 
)تمكين مع بيئة تنفيذ ما قبل التمهيد( Enabled w/PXE :اإلعداد االفتراضي

Parallel Port) المنفذ المتوازي(
 )منفذ بقدرات موسعة (ECPو) PS2منفذ ( PS2و) ATمنفذ ( ATو) تعطيل( Disabled: الخيارات المتاحة هي. يتيح لك إمكانية تهيئة المنفذ المتوازي على محطة اإلرساء

 
AT: اإلعداد االفتراضي

Serial Port) المنفذ التسلسلي(

 COM4و) COM3منفذ  (COM3و) COM2منفذ  (COM2و) COM1منفذ  (COM1و) تعطيل( Disabled: الخيارات المتاحة هي. يتيح لك إمكانية تهيئة المنفذ التسلسلي المدمج
 )COM4منفذ (

 
COM1: اإلعداد االفتراضي

SATA Operation)  تشغيلSATA(

و) AHCIوحدة التحكم ( AHCIو) ATAمحرك أقراص ( ATAو) تعطيل (Disabled: الخيارات المتاحة هي. SATAيتيح لك إمكانية تهيئة الوحدة الداخلية للتحكم بمحرك األقراص الثابتة 
RAID On ) تنشيط وحدة التحكمRAID( 

 
 )RAIDتشغيل ( RAID On: اإلعداد االفتراضي

 
.RAIDلدعم وضع  SATAيتم تهيئة : مالحظة

Miscellaneous Devices) أجهزة متنوعة(

 :تتيح لك تمكين أو تعطيل األجهزة التالية

l منفذUSB  الخارجي 

l الميكروفون 

l منافذeSATA  
l بطاقة الوسائط 

l المودم الداخلي 

l فتحة ثابتة 

l بطاقةExpressCard  
l الحماية من السقوط الحر لمحرك األقراص الثابتة 

l الكاميرا والميكروفون 

 ).تمكين الكل( All enabled: اإلعداد االفتراضي

Latitude ON Reader)  قارئLatitude 
ON(

 . Latitude ONيتيح لك إمكانية تهيئة وضع تشغيل القارئ الذي يدعم تقنية 
)Latitude ONتمكين قارئ  (Enable Latitude ON reader: اإلعداد االفتراضي

Keyboard Illumination)  إضاءة لوحة
)المفاتيح

 Auto Inputو) مستشعر اإلضاءة المحيطة وإدخال تلقائي( Auto ALS and Inputو) تعطيل( Disabled: الخيارات المتاحة هي. يتيح لك إمكانية تهيئة ميزة إضاءة لوحة المفاتيح
Only )إدخال تلقائي فقط(

الفيديو

وصفالخيار

Ambient Light Sensor)  مستشعر اإلضاءة
)المحيطة

 )مستشعر اإلضاءة المحيطة (Ambient Light Sensorيسمح لك بتهيئة 
 )تعطيل (Disabled: اإلعداد االفتراضي

LCD Brightness)  سطوع شاشةLCD( يتيح لك إمكانية ضبط سطوع الشاشة حسب مصدر الطاقة)On Battery) يعمل بالبطارية (وOn AC) يعمل بالتيار المتردد.(( 

األمان

وصفالخيار

Admin Password) كلمة مرور المسؤول(

 . أو تغييرها أو حذفها) admin(تتيح لك إمكانية تحديد كلمة مرور المسؤول 

 .يتعين عليك تحديد كلمة مرور المسؤول قبل أن تحدد كلمة مرور النظام أو محرك األقراص الثابتة :مالحظة
 .يتم تطبيق التغييرات الناجحة لكلمة المرور على الفور: مالحظة
  .يؤدي حذف كلمة مرور المسؤول إلى الحذف التلقائي لكلمة مرور النظام أيضًا :مالحظة

 
)لم يتم الضبط( Not Set: اإلعداد االفتراضي

System Password) كلمة مرور النظام(

 .وعند تحديدها٬ يطالبك الكمبيوتر بإدخال كلمة مرور النظام كلما تم تشغيل للكمبيوتر أو إعادة تشغيله. تتيح لك إمكانية تحديد كلمة مرور النظام أو تغييرها أو حذفها

 )لم يتم الضبط( Not Set: اإلعداد االفتراضي

Internal HDD Password)  كلمة مرور
)محرك األقراص الثابتة الداخلي

تنتقل . يتم تطبيق التغييرات الناجحة في الحال وتتطلب إعادة تشغيل النظام. الداخلي الخاص بالنظام) HDD(يتيح لك إمكانية تعيين أو تغيير أو حذف كلمة المرور الموجودة على محرك األقراص الثابتة 
 . مع محرك األقراص الثابتة٬ وبذلك٬ يكون محرك األقراص الثابتة محميًا حتى عند تركيبه في جهاز آخر) HDD(كلمة مرور محرك األقراص الثابتة 

Password Bypass) تجاوز كلمة المرور(

 .يتيح لك إمكانية تجاهل طلبات إدخال كلمة مرور النظام ومحرك األقراص الثابتة الداخلي عند إعادة تشغيل الكمبيوتر أو استئنافه للتشغيل من وضع االستعداد

 .تجاوز إعادة التمهيد وتعطيل: على) تجاوز كلمة المرور( Password Bypassيمكنك تعيين 

 .ال يمكنك تجاوز إدخال كلمة مرور النظام أو محرك األقراص الثابتة عند تشغيل كمبيوتر كان في وضع إيقاف التشغيل: مالحظة

 )تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

Password Change) تغيير كلمة المرور(

 .يتيح لك تمكين التغييرات في كلمتي مرور النظام ومحرك القرص الصلب أو تعطيلهما عند تعيين كلمة مرور المسؤول

 ) السماح بتغييرات كلمات المرور بخالف كلمة مرور المسؤول( Allow Non-Admin Password Changes checked: اإلعداد االفتراضي

Strong Password) كلمة مرور قوية(

 . يتيح لك إمكانية تمكين خيار التعطيل لتطبيق كلمات مرور قوية

 . حروف على األقل 8في حالة التمكين٬ فإن جميع كلمات المرور التي تم ضبطها على الكمبيوتر يجب أن تحتوي على حرف كبير واحد على األقل وحرف صغير واحد وأن تتكون من 

 .حروف 8يؤدي تمكين هذه الميزة إلى تغيير الحد األدنى االفتراضي لطول كلمة المرور بما ال يقل عن 

 )تعطيل (Disabled: اإلعداد االفتراضي

 .أو تعطيلها على الكمبيوتر) TPM(يتيح لك إمكانية تمكين الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به 

. ال يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى تغيير أية إعدادات ربما تكون قد قمت بإجرائها على الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به أو حذف أية معلومات أو مفاتيح ربما تكون قد قمت بتخزينها هناك :مالحظة

 : عند تمكين الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به٬ تتوفر الخيارات التالية



 
 

 
 

 
 

TPM Security)  أمانTPM(
lDeactivate) تعمل الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به على تقييد إمكانية الوصول إلى معلومات . يؤدي إلى تعطيل الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به -) إلغاء التنشيط

 . المالك المخزنة وال تنفذ أية أوامر تستخدم موارد الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به

lActivate) يؤدي إلى تمكين الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به وتنشيطها -) تنشيط . 

lClear) يؤدي إلى مسح معلومات المالك المخزنة على الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به -) مسح . 

 )تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

Computrace®

 ).تنشيط( Activateو) تعطيل( Disableو) إلغاء التنشيط( Deactivate: الخيارات هي. االختياري أو تعطيله Computraceيتيح لك تمكين برنامج 

 . على تنشيط الميزة أو تعطيلها بشكل دائم ولن يتم السماح بإجراء أية تغييرات إضافية) تعطيل( Disableو) تنشيط( Activateسيعمل الخياران  :مالحظة

 
)إلغاء التنشيط (Deactivate: اإلعداد االفتراضي

CPU XD Support)  دعمCPU XD(

 . يتيح لك تمكين أو تعطيل وضع تعطيل تنفيذ المعالج

 )تمكين (Enabled: اإلعداد االفتراضي

Non-Admin Setup Changes)  تغييرات
)اإلعداد لغير المسئولين

 .في حالة التعطيل٬ يتم تأمين خيارات اإلعداد بواسطة كلمة مرور المسؤول. يتيح لك إمكانية تحديد ما إذا كان مسموحًا بإجراء تغييرات في خيارات اإلعداد أم ال عند تعيين كلمة مرور المسؤول

 ) تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

Password Configuration)  تهيئة كلمة
)المرور

  .يتيح لك إمكانية تحديد الحد األدنى والحد األقصى لطول كلمتي مرور المسؤول والنظام

Admin Setup Lockout) يتيح لك إمكانية منع المستخدمين من الدخول إلى إعداد النظام عند تعيين كلمة مرور المسؤول)قفل إعداد المسؤول. 

مستوى األداء

وصفالخيار

Multi Core Support) دعم متعدد المراكز(

 2و 1و) الكل( All: خيارات اإلعداد هي. يقوم بتمكين دعم المراكز المتعددة في المعالج أو تعطيله

 )الكل( All: اإلعداد االفتراضي

™Intel® SpeedStep  
)Intel®من  SpeedStep™تقنية (

 .Intel SpeedStepيعمل على تمكين أو تعطيل ميزة 

 )تمكين( Enabled: اإلعداد االفتراضي

™Intel® TurboBoost  
)Intel®من  TurboBoost™تقنية (

 .Intelمن  TurboBoostيعمل على تمكين أو تعطيل أداء تقنية 

 )تمكين( Enabled: اإلعداد االفتراضي

إدارة الطاقة

وصفالخيار

AC Behavior) سلوك التيار المتردد(

 .يتيح لك تمكين أو تعطيل خاصية التشغيل التلقائي للكمبيوتر عند توصيل مهايئ تيار متردد

 التنبيه عند التشغيل بالتيار المتردد) تعطيل (Wake on AC Disabled: اإلعداد االفتراضي

Auto On Time) وقت التشغيل التلقائي(

 .يتيح لك إمكانية ضبط الوقت الذي يجب فيه على الكمبيوتر أن يبدأ التشغيل تلقائيًا

 ).أيام معينة في األسبوع( Weekdaysأو ) كل يوم( Everydayأو ) تعطيل( Disabledاإلعدادات المتاحة هي . يمكنك ضبط الكمبيوتر بحيث يتم تشغيله تلقائيًا في أيام معينة٬إن أردت

 )تعطيل (Disabled: اإلعداد االفتراضي

USB Wake Support)  دعم تنبيهUSB(

 .على تنشيط الكمبيوتر من وضع االستعداد USBيتيح لك تمكين أو تعطيل قدرة أجهزة 

لتوفير  USBإذا تم فصل محول طاقة التيار المتردد عند تعيين الكمبيوتر على وضع االستعداد٬ يقوم إعداد النظام بفصل الطاقة عن كافة منافذ . وال تعمل هذه الميزة إال عند توصيل مهايئ طاقة تيار متردد
 . طاقة البطارية

 
)تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

Wake on LAN/WLAN)  تنبيه عند توصيل شبكة
)شبكة السلكية/محلية

وال يؤثر هذا اإلعداد على التنبيه من حالة االستعداد ويجب تمكينه في . الالسلكية LANأو من وضع السبات عند صدور إشارة خاصة من شبكة  LANيسمح للكمبيوتر ببدء التشغيل بإشارة خاصة من شبكة 
 .نظام التشغيل

lDisabled) (عدم السماح بتشغيل النظام عند استالم إشارة تنبيه من شبكة محلية  - )تعطيلLAN ( أو شبكة محلية)LAN (السلكية . 

lLAN Only) (السماح بتشغيل النظام بواسطة إشارات خاصة من الشبكة المحلية  - )الشبكة المحلية فقطLAN .( 

lWLAN Only) (السماح بتشغيل النظام بواسطة إشارات خاصة من الشبكة المحلية الالسلكية  - )الشبكة المحلية الالسلكية فقطWLAN .( 

lLAN or WLAN) (السماح بتشغيل النظام بواسطة إشارات خاصة من الشبكة المحلية  - )الشبكة المحلية أو الشبكة المحلية الالسلكيةLAN ( أو الشبكة المحلية)LAN (الالسلكية . 

 )تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

ExpressCharge)  تقنية
ExpressCharge(

 ExpressChargeتتيح لك تمكين أو تعطيل ميزة 

 
 .متاحة لكل البطاريات ExpressChargeقد ال تكون ميزة  :مالحظة

 
)ExpressChargeتقنية  (ExpressCharge: اإلعداد االفتراضي

Charger Behavior) سلوك الشاحن(

 . يتيح لك تمكين أو تعطيل شاحن البطارية

 .عند تعطيل هذه الميزة٬ لن يتم شحن أو فقد طاقة البطارية عند توصيل الكمبيوتر بمحول التيار المتردد

 )تمكين( Enabled: اإلعداد االفتراضي

سلوك االختبار الذاتي عند بدء التشغيل

وصفالخيار

Adapter Warnings) تحذيرات المهايئ(

هذه الرسائل إذا ) BIOS(ويعرض نظام اإلدخال واإلخراج األساسي . عند استخدام مهايئات طاقة معينة) BIOS(تتيح لك تمكين أو تعطيل رسائل التحذير الصادرة عن نظام اإلدخال واإلخراج األساسي 
 .حاولت استخدام مهايئ طاقة ذي سعة منخفضة للغاية بالنسبة لمواصفات جهازك

 .ممكنإعداد المصنع االفتراضي هو 



 
 

 
 

 
 

 
 

Keypad) Embedded) ( لوحة المفاتيح
))مضمنة(

 .تتيح لك إمكانية تحديد أسلوب أو اثنين لتمكين لوحة المفاتيح المضمنة في لوحة المفاتيح الداخلية

lFn Key Only)  مفتاحFn يتم تمكين لوحة المفاتيح فقط عند الضغط مع االستمرار على المفتاح  - )فقط>Fn< . 

lBy Num Lk -  1(يتم تمكين لوحة المفاتيح عندما يكون ( مصباحNum Lock LED  ًمضاء)والحظ أن النظام قد ال يالحظ بشكل . مع عدم توصيل لوحات مفاتيح خارجية) 2
 . فوري عند فصل لوحة مفاتيح خارجية

). فقط FNمفتاح ( Fn Key Onlyحيث يعمل اإلعداد في وضع -أثناء تشغيل اإلعداد٬ ال يكون لهذا الحقل أي تأثير :مالحظة

 ).فقط Fnمفتاح ( Fn Key Only: اإلعداد االفتراضي

Mouse/Touchpad) لوحة اللمس/الماوس(

 :الخيارات المتاحة هي. يسمح لك بتحديد أجهزة التأشير الستخدامها

lSerial Mouse) قم بتعطيل لوحة اللمس المدمجة عند وجود ماوس تسلسلي خارجي -) ماوس تسلسلي . 

lPS/2 Mouse)  ماوسPS/2 (-  قم بتعطيل لوحة اللمس المدمجة عند وجود ماوسPS/2 خارجي . 

lTouchpad-PS/2)  لوحة لمس مع ماوسPS/2 (-  دع لوحة اللمس المدمجة في وضع التمكين عند وجود ماوسPS/2 خارجي . 

 ).PS/2لوحة لمس مع ماوس ( Touchpad-PS/2: اإلعداد االفتراضي

Numlock LED)  مؤشرLED  لمفتاح
Numlock(

 .عند قيام الكمبيوتر بالتمهيد Numlockلمفتاح  LEDيتيح لك تمكين أو تعطيل مؤشر 

 ).تمكين( Enabled: اإلعداد االفتراضي

USB Emulation)  محاكاةUSB(

 . USBيحدد طريقة تعامل إعداد النظام مع أجهزة 

 ). POST(دائمًا أثناء إجراء االختبار الذاتي عند بدء التشغيل ) USBمحاكاة  (USB Emulationيتم تمكين : مالحظة

 )تمكين( Enabled :اإلعداد االفتراضي

Fn Key Emulation)  محاكاة مفتاحFn(

 .الموجود على لوحة المفاتيح الداخلية لوحة المفاتيح> Fn<خارجية بنفس طريقة استخدامك لمفتاح  PS/2الموجود على لوحة مفاتيح > Scroll Lock<يتيح لك إمكانية استخدام المفتاح 

فقط  USBستعمل لوحات مفاتيح . ٬Microsoft Windows XP مثل نظام التشغيل ACPIإذا كنت تقوم بتشغيل نظام تشغيل > Fn<محاكاة المفتاح  USBيتعذر على لوحات مفاتيح  :مالحظة
 ).DOSعلى سبيل المثال٬ عند تشغيل نظام  (ACPIفي وضع آخر بخالف > Fn<على محاكاة المفتاح 

 ).تمكين (Enabled: اإلعداد االفتراضي

Fast Boot) تمهيد سريع(

: تتوفر الخيارات التالية). تمهيد سريع (Fast Bootيتيح لك تمكين أو تعطيل ميزة 

lMinimal) (التمهيد بسرعة ما لم يتم تحديث نظام اإلدخال واإلخراج األساسي  - )الحد األدنىBIOS ( أو تغيير وحدة الذاكرة أو عدم استكمال االختبار الذاتي عند بدء التشغيل)POST (
 . السابق

lThorough) عدم تجاوز أية خطوات في عملية التمهيد - )شامل . 

lAuto) يعمل هذا فقط عندما يدعم نظام التشغيل برنامج (السماح لنظام التشغيل بالتحكم في هذا اإلعداد  - )تلقائيSimple Boot Flag .( 

 )الحد األدنى (Minimal: اإلعداد االفتراضي

Intel Fast Call for Help)  االتصال السريع
)للمساعدة Intelبشركة 

كأن تكون في موقع بعيد أو خلف جدار حماية أو ترجمة عنوان (يتيح للمستخدمين بدء االتصال بوحدة تحكم إدارية أثناء التواجد خارج البنية األساسية للشركة . iAMT 4.0يتم استخدامه بالترابط مع برنامج 
 .استخدم مربع االختيار لتمكين هذه الميزة أو تعطيلها). وما إلى ذلك) NAT(شبكة االتصال 

دعم المحاكاة االفتراضية

وصفالخيار

Virtualization) المحاكاة االفتراضية(

 . Intelاستخدام إمكانات األجهزة اإلضافية التي توفرها تقنية المحاكاة االفتراضية من ) VMM(يحدد ما إذا كان بإمكان برنامج مراقبة األجهزة االفتراضية 

 ).تمكين (Enabled: اإلعداد االفتراضي

VT for Direct I/O)  محاكاة افتراضية
)إخراج مباشر/إلدخال

 . إخراج مباشر/لتوفير إدخال Intelاستخدام إمكانات األجهزة اإلضافية التي توفرها تقنية المحاكاة االفتراضية من ) VMM(يحدد ما إذا كان بإمكان برنامج مراقبة األجهزة االفتراضية 

 ).تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

Trusted Execution) تنفيذ موثوق(

يلزم تمكين تقنية المحاكاة . Intelاستخدام إمكانات األجهزة اإلضافية التي توفرها تقنية التشغيل الموثوق به من ) MVMM(يحدد ما إذا كان يمكن لبرنامج مراقبة الجهاز االفتراضي الذي تم قياسه 
 .اإلخراج المباشر للتمكن من استخدام هذه الميزة/االفتراضية وتقنية المحاكاة االفتراضية لإلدخال

 ).تعطيل( Disabled: اإلعداد االفتراضي

اإلعدادات الالسلكية

وصفالخيار

Wireless Devices) األجهزة الالسلكية(
 WLANشبكة ( Internal WLANو) داخلية WWANشبكة ( Internal WWAN: يسمح لك بتحديد األجهزة الالسلكية التي سيتم التحكم بها بواسطة المفتاح الالسلكي

).داخلي Bluetooth (Internal Bluetoothو) داخلية

Wireless Switch) شبكة : تتيح لك تمكين أو تعطيل األجهزة الالسلكية التالية)المحول الالسلكيWWAN شبكة  وداخليةWLAN وداخلية Bluetooth داخلي.

الصيانة

وصفالخيار

Service Tag) رقم الصيانة(

 .وإذا لم يتم تعيين رقم الصيانة بالفعل ألي سبب٬ فيمكنك استخدام هذا الحقل لتعيينه. يعرض رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر

وستتم مطالبتك بإدخال . عند الدخول على إعداد النظام) رقم الصيانة (Service Tagلجهاز الكمبيوتر الخاص بك٬ سيقوم الجهاز تلقائيًا بعرض شاشة :) رقم الصيانة (Service Tagإذا لم تعيين 
. رقم صيانة

Asset Tag) عالمة تمييز الجهاز( يتيح لك إمكانية إنشاءAsset Tag) وال يمكن تحديث الحقل إال في حالة عدم تعيين عالمة تمييز للجهاز بالفعل). عالمة تمييز األصول. 

سجالت النظام

وصفالخيار

BIOS Events)  أحداث نظام اإلدخال واإلخراج
)األساسي

 .LEDوتتضمن تاريخ ووقت الحدث وكذلك رمز . تتيح لك إمكانية عرض أحداث اختبار االختبار الذاتي عند بدء التشغيل لنظام اإلدخال واإلخراج األساسي ومسحها

DellDiag Events)  ҩ ꜜ ┘⃰DellDiag(
يتضمن التاريخ والوقت والتشخيص واإلصدار الذي كان قيد التشغيل والرمز ). PSA(للتشخيصات ومحلل بيان المشكالت  Dell Diagnosticsتتيح لك إمكانية عرض نتائج التشخيصات من أداة 

 .الناتج



  رجوع إلى صفحة المحتويات

Thermal Events) ويتضمن التاريخ والوقت واسم الحدث كذلك. يتيح لك إمكانية عرض األحداث الحرارية ومسحها)األحداث الحرارية. 

Power Events) وتتضمن تاريخ ووقت الحدث إلى جانب حالة الطاقة والسبب وراء الحدث. يتيح لك إمكانية عرض أحداث الطاقة ومسحها)أحداث الطاقة. 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 التشخيصات 
  Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 مصابيح حالة الجهاز  

 مصابيح حالة البطارية  

  شحن البطارية وسالمتها   

  

 مصابيح حالة الجهاز 

 مصابيح حالة البطارية 

 :إذا كان الكمبيوتر متصالً بمأخذ تيار كهربائي٬ فسيعمل مصباح البطارية كالتالي

lتم توصيل مهايئ تيار متردد غير معتمد أو غير مدعوم أو مهايئ من إنتاج شركة أخرى بخالف  - الوميض بضوء كهرماني وضوء أزرق بالتناوبDell بالكمبيوتر المحمول الخاص بك . 

lحدث عطل مؤقت بالبطارية مع توصيل مهايئ التيار المتردد - الوميض بالتناوب بلون كهرماني مع ضوء أزرق ثابت . 

lحدث عطل فادح بالبطارية مع توصيل مهايئ التيار المتردد - الوميض بضوء كهرماني بشكل متواصل . 

lالبطارية في وضع الشحن الكامل مع توصيل مهايئ التيار المتردد - اختفاء الضوء . 

lالبطارية في وضع الشحن مع توصيل مهايئ التيار المتردد - إضاءة المصباح األزرق . 

 شحن البطارية وسالمتها 

فعلى سبيل المثال٬ إذا كانت هناك أربعة مصابيح مضاءة٬ فهذا . بالمائة تقريبًا من الشحن الكلي للبطارية 20ويمثل كل مصباح نسبة . للتحقق من مستوى شحن البطارية٬ اضغط على زر الحالة الموجود على مقياس شحن البطارية واتركه إلضاءة مصابيح بيان مستوى الشحن
. أما في حالة عدم إضاءة أية مصابيح٬ فهذا يعني عدم وجود شحن في البطارية مطلقًا. بالمائة 80يعني أن نسبة شحن البطارية المتبقية هي 

بالمائة من سعة شحنها  80في حالة عدم ظهور أية مصابيح٬ فهذا يعني أن البطارية بحالة جيدة وأنها محتفظة بأكثر من . ثوانٍ على األقل 3للتحقق من سالمة البطارية باستخدام مقياس الشحن٬ اضغط مع االستمرار على زر الحالة الموجود على مقياس شحن البطارية لمدة 
 .بالمائة٬ وينبغي عليك التفكير في استبدال البطارية 60في حالة ظهور خمسة مصابيح٬ فهذا يشير إلى وجود نسبة شحن متبقية في البطارية أقل من . ويمثل كل مصباح انخفاضًا متزايدًا في مستوى شحن البطارية. األصلية

  رجوع إلى صفحة المحتويات

.يضيء عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر ويومض عندما يكون الكمبيوتر في أحد أوضاع إدارة الطاقة

.يضيء عند قيام الكمبيوتر بقراءة البيانات أو كتابتها

.يضيء بشكل متصل أو يومض لإلشارة إلى حالة شحن البطارية

أو شبكة االتصال ) WiMAX(أو بشبكة التشغيل البيني العالمي للوصول بالموجات الصغيرة )  WLAN(يضيء عند تمكين البطاقات الخاصة بالوظائف الالسلكية لشبكة االتصال المحلية الالسلكية 
.استخدم المفتاح الالسلكي إليقاف تشغيل وظيفة الشبكة الالسلكية). UWB(أو بطاقة فالش نطاق العرض الفائق  Bluetoothأو )  WWAN(الالسلكية واسعة النطاق 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 إزالة قطع الغيار وإعادة تركيبها
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 

  رجوع إلى صفحة المحتويات

 البطارية  

 باب الذاكرة  

 غطاءا المفصلتين  

 ExpressCardبطاقة   

 لوحة المفاتيح  

  محرك األقراص الضوئية  

 البطارية الخلوية المصغرة  

 ) WWAN(بطاقة الشبكة الالسلكية واسعة النطاق   

 مجموعة الشاشة  

 لوحة الشاشة  

 مسند راحة اليد  

 مستشعر إغالق الشاشة  

 مجموعة مكبر الصوت  

 موصل دخل التيار المستمر  

 I/Oلوحة   

 Mini Cardباب بطاقة   

 )SIM(بطاقة وحدة تعريف المشترك   

 ) SDبطاقة  (Secure Digitalبطاقة   

 LEDأغطية الشاشة   

 محرك األقراص الثابتة  

 وحدة الذاكرة  

 ) WLAN(بطاقة شبكة االتصال المحلية الالسلكية   

 )UWB)/Latitude ONبطاقة فالش نطاق العرض الفائق   

 إطار الشاشة  

 لوحة الميكروفون  

 والكابل Bluetoothبطاقة   

 حاوية البطاقة الذكية  

 لوحة النظام  

 وحدة امتصاص الحرارة ومروحة المعالج  
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 رجوع إلى صفحة المحتويات

 المواصفات
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

  

 

 

 

 

 معلومات النظام  

  وحدة الذاكرة  

  الصوت  

 المنافذ والموصالت  

 )اختياري(بطاقة ذكية بدون أطراف تالمس   

  الشاشة  

 لوحة اللمس  

 مهايئ التيار المتردد  

 الخصائص البيئية  

  المعالج  

 الفيديو  

  االتصاالت  

 ExpressCardبطاقات   

 )اختياري(قارئ بصمات األصابع   

 لوحة المفاتيح  

  البطارية  

 الخصائص المادية  

. وحدد الخيار لعرض المعلومات حول الكمبيوتر الذي بحوزتك) التعليمات والدعم Start) ┘ꜜ ̳(¬ Help and Support)للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة الكمبيوتر٬ انقر فوق . قد تختلف العروض حسب المنطقة: مالحظة 

  

  معلومات النظام

 Mobile Intel GE45 Expressمجموعة رقائق  مجموعة الشرائح

 Ѽ̳ 64 عرض ناقل البيانات

 DRAM ( 64 Ѽ̳(عرض ناقل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية 

 ميجا بت 64ميجا بت واألخرى  32واحدة : SPIرقاقتان من نوع  EPROMتحديث ذاكرة 

 PCI 32 Ѽ̳ناقل 

  

 المعالج 

 Intel Core i3الفئة  األنواع
 Intel Core i5سلسلة 
 Intel Core i7الفئة 

 كيلو بايت لكل ذاكرة حلقية 32كيلو بايت لكل تعليمة و 32 ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى األول

 كيلو بايت 256 ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثاني

 ميجابايت 4حتى  L3ذاكرة تخزين مؤقت 

 ميجاهرتز 1066 تردد الناقل الخارجي

  

  وحدة الذاكرة 

 DDR3 النوع

 ميجاهرتز 1066 السرعة

 SODIMMمقبسان من نوع  الموصالت

 جيجابايت 4جيجابايت أو  2جيجابايت أو  1 سعات الوحدة

 جيجابايت 1 الحد األدنى لسعة الذاكرة

 جيجابايت 8 الحد األقصى لسعة الذاكرة

 .جيجابايت 4فقط بدعم ذاكرة بسعة أكبر من  64تقوم نظم التشغيل من نوع : مالحظة

  

 الفيديو 

 مدمج على لوحة النظام النوع

 Intel HD Graphics وحدة التحكم

 سنًا 15يحتوي على  VGAموصل  اإلخراج
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  الصوت

 صوت عالي الدقة ثنائي القنوات النوع

 IDT 92HD81 وحدة التحكم

 اثنان  مكبرات الصوت

 وات لكل قناة 1 مضخم مكبر الصوت الداخلي

 أزرار رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت وكتم الصوت عناصر التحكم في الصوت

  

  االتصاالت

 على لوحة النظام 10/100/1000بسرعة  Intelإيثرنت ) LAN(شبكة محلية  مهايئ الشبكة

 نصفية WLAN Mini-Cardبطاقة  l اإلعدادات الالسلكية

l  بطاقةWLAN/WiMAX Mini-Card نصفية 

l  بطاقةWWAN Mini-Card كاملة الحجم 

l  بطاقةBluetooth 

l  بطاقة النطاق العرض الفائق)UWB( 

 كاملة متنقلة واسعة النطاق Mini-Cardمدعوم من بطاقة  )GPS(نظام تحديد المواقع العالمي 

  

  المنافذ والموصالت 

 سماعة رأس واحد مجمّع/موصل ميكرفون الصوت

 سنًا 15يحتوي على  VGAموصل  الفيديو

 RJ-45موصل  مهايئ الشبكة

USB    eSATA l  موصل واحد متوافق معUSB 2.0 

l  موصل واحد متوافق معUSB 2.0/eSATA 

 قارئ البطاقة الذكية المدمج قارئ البطاقة الذكية

 WLANنصفية مخصصة لشبكة  Mini-Cardفتحة واحدة لبطاقة  l )فتحات تمديد داخلية(  Mini-Cardدعم 

l  فتحة واحدة لبطاقةMini-Card  كاملة مخصصة لشبكةWWAN 

l  فتحة واحدة لبطاقةMini-Card  نصفية مخصصة لشبكةUWB 

  

 ExpressCardبطاقات 

  

 .  PC Cardsوهي ال تدعم بطاقات . فقط ExpressCardsلبطاقات  ExpressCardيتم تصميم فتحة : مالحظة

 مم 34مقاس  ExpressCardsبطاقات  البطاقات المدعومة

  

 )اختياري(بطاقة ذكية بدون أطراف تالمس 

 كيلوبت في الثانية  212كيلوبت في الثانية و ISO14443A - 106 البطاقات الذكية والتقنيات المدعومة
 كيلوبت في الثانية 848كيلوبت في الثانية و 424و

ISO14443B - 106 كيلوبت في الثانية  212كيلوبت في الثانية و 
 كيلوبت في الثانية 848كيلوبت في الثانية و 424و

ISO15693 
HID iClass 

FIPS201 
NXP Desfire 

  

 )اختياري(قارئ بصمات األصابع 

 ضرب النوع



 

 

 

  

  الشاشة

 )WLED(بوصة  HD 13.3صمام ثنائي مشع للضوء األبيض  النوع

 )بوصة 6.50× بوصة  11.55(مم  164.97× مم  HD - 293.42 )ص/ꞌ(المنطقة النشطة 

 :األبعاد

 )بوصة 7.23(مم  183.6 االرتفاع

 )بوصة 12.13(مم  308.1 العرض

 )بوصة 13.3(مم  337.82 الطول القطري

 ألف لون 262بقدرة  x 768 1366 الحد األقصى للدقة

 شمعة في المتر المربع 220 الحد األقصى للسطوع

 ꜜꞈѹԛ  135إلى ) مغلقة(ꜜꞈѹԛ  0 زاوية التشغيل

 هرتز 60 معدل التحديث

 زوايا العرض

 ꜜꞈѹԛꞈꜜ /40 ѹԛ 40 أفقيًا

 ꜜꞈѹԛꞈꜜ /30 ѹԛ  15 رأسيًا

 مم 0.2148 المسافة بين وحدات البكسل

  

  لوحة المفاتيح

 مفتاحًا 83: الواليات المتحدة وكندا l عدد المفاتيح

l مفتاحًا 84: أوروبا 

l مفتاحًا 87: اليابان 

 QWERTY/AZERTY/Kanji التصميم

 )مم 19.05درجة ميل المفتاح (حجم كامل  الحجم

  

  لوحة اللمس

 المنطقة النشطة

 )بوصة 2.76(مم  70.00 المحور س

 )بوصة 1.46(مم  37.00 المحور ص

 عدد النقاط في كل إنش  600 الدقة

  

  البطارية

 )أمبير ساعة 2.8(خاليا٬  l 3 النوع  وات في الساعة 30 

l 6  أمبير ساعة 2.8(خاليا٬(   وات في الساعة 60 

l 6  أمبير ساعة 2.5(خاليا٬(   3وات في الساعة وعمر افتراضي يبلغ  54 
 أعوام 

l  وات في الساعة 48شريحة بطارية٬ 

وات في الساعة وشريحة  60خاليا٬  6وات في الساعة و 30خاليا٬  l 3 فترة الشحن عندما يكون الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل
و % 80تقريبًا ساعة واحدة بسعة تصل إلى  -وات في الساعة  48بطارية٬ 

 %100ساعتان بسعة تصل إلى 
l 6  3تقريبًا  -أعوام  3وات في الساعة٬ عمر افتراضي يبلغ  54خاليا٬ 

 %100ساعات بسعة تصل إلى 

تختلف مدة تشغيل البطارية وفقًا لظروف التشغيل٬ وقد يتناقص بصورة ملحوظة في حاالت  مدة التشغيل
 معينة يتم فيها استهالك الطاقة بشكل كبير

 تفريغ/دورة شحن 300تقريباً  )تقريبًا(العمر االفتراضي 

 العمق

 )بوصة 1.13(مم  28.80 ثالث خاليا

 )بوصة 2.01(مم  51.10 خاليا 6

 )بوصة 0.86(مم  21.90 االرتفاع

 )بوصة 7.47(مم  189.80 العرض

 الوزن

 )رطل 0.42(كجم  0.19 ثالث خاليا



 

 

 

 )رطل 0.75(كجم  0.34 خاليا 6

 )رطل 1.39(كجم  0.63 شريحة البطارية

 )خاليا 3خاليا و 6(فولت من التيار المستمر  11.1 الجهد الكهربائي

 نطاق درجة الحرارة

 )درجة فهرنهايت 95إلى  32من (درجة مئوية  35إلى  0من  أثناء التشغيل

 149درجة فهرنهايت إلى  40–من (درجة مئوية  65درجة مئوية إلى  40–من  أثناء التخزين
 )درجة فهرنهايت

 فولت 3بجهد  CR2032ليثيوم  بطارية خلوية مصغرة

  

  مهايئ التيار المتردد

 VAC–240 VAC 100 الجهد الكهربائي لإلدخال

 أمبير 1.5 )الحد األقصى(تيار اإلدخال 

 هرتز 60–هرتز 50 تردد اإلدخال

 وات 90وات أو  65 طاقة اإلخراج

 تيار اإلخراج

 )ثوان 4الحد األقصى عند ذبذبة (أمبير  4.34 وات  65
 ) مستمر(أمبير  3.34

 )ثوان 4الحد األقصى عند ذبذبة (أمبير  5.62 وات  90
 ) مستمر(أمبير  4.62

 فولت من التيار المستمر 1.0 – +/19.5 الجهد الكهربائي لإلخراج

 العرض

 )بوصة 2.60(مم  66.00 وات  65

 )بوصة 2.75(مم  70.00 وات  90

 االرتفاع

 )بوصة 0.63(مم  16 وات  65

 )بوصة 0.63(مم  16 وات  90

 العمق

 )بوصة 5.00(مم  127.00 وات  65

 )بوصة 5.78(ملم  147.00 وات  90

 نطاق درجة الحرارة

ꜜꞈѹԛ  104درجة فهرنهايت إلى  32من (درجة مئوية  40درجة مئوية إلى  0من  أثناء التشغيل
 )فهرنهايت

ꜜꞈѹԛ  158درجة فهرنهايت إلى  40–(درجة مئوية  70درجة مئوية إلى  40–من  أثناء التخزين
 )فهرنهايت

  

  الخصائص المادية

 )بوصة 1.04(مم  26.50 االرتفاع األمامي

 )بوصة 1.20(مم  30.53 االرتفاع الخلفي

 )بوصة 12.72(مم  323.00 العرض

 )بوصة 8.47(مم  215.00 العمق

 )رطل 3.40(كجم  1.54 )الحد األدنى(الوزن 

  

  الخصائص البيئية

 نطاق درجة الحرارة

 )درجة فهرنهايت 95إلى  32من (درجة مئوية  35إلى  0من  أثناء التشغيل

 149درجة فهرنهايت إلى  40–من (درجة مئوية  65درجة مئوية إلى  40–من  أثناء عدم التشغيل
 )درجة فهرنهايت

 )الحد األقصى(الرطوبة النسبية 

 )دون تكاثف% (90إلى % 10من  أثناء التشغيل

 )دون تكاثف% (95إلى % 5من  أثناء عدم التشغيل

 )باستخدام طيف االهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم(أقصى حد لالهتزاز 

 0.66يبلغ ) GRMS(متوسط جذر تربيعي للتسارع  أثناء التشغيل



 1.3يبلغ ) GRMS(متوسط جذر تربيعي للتسارع  أثناء عدم التشغيل

مللي ثانية لمواصفات التشغيل؛ ويُقاس أيضًا مع محرك القرص الصلب في وضع  2يُقاس مع محرك القرص الصلب في وضع التشغيل وبذبذبة نصف جيبية زمنها (الحد األقصى لالصطدام 
 ):مللي ثانية لمواصفات التخزين2االرتكاز العمودي وبذبذبة نصف جيبية زمنها 

 جيجا 143 أثناء التشغيل

 جيجا 163 أثناء عدم التشغيل

   )الحد األقصى(االرتفاع 

 )آالف قدم 10إلى  50–من (مترًا  3048إلى  15.2–من  أثناء التشغيل

 )ألف قدم 35إلى  50–من (مترًا  10668إلى  15.2–من  أثناء التخزين



  رجوع إلى صفحة المحتويات

 البطارية
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة البطارية

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

. حرك مزالج البطارية لتحريرها.2

  

. حرك البطارية للخارج ثم قم بإزالتها من الكمبيوتر.3

  

 إعادة تركيب البطارية

 .إلعادة تركيب البطارية٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 والكابل Bluetoothبطاقة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 والكابل Bluetoothإزالة بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .3

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .4

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .5

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .6

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .7

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .8

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .9

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .01

. بمسند راحة اليد Bluetoothقم بإزالة المسمار اللولبي الذي يثبت بطاقة .11

  

 .من الكمبيوتر Bluetoothثم قم بإزالة بطاقة  Bluetoothعن بطاقة  Bluetoothقم بفصل كابل بطاقة .21

  

  .من مسند راحة اليد ثم قم بإزالته من الكمبيوتر Bluetoothحرر برفق كابل بيانات .31

  

 والكابل Bluetoothإعادة تركيب بطاقة 

 .والكابل٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي Bluetoothإلعادة تركيب بطاقة 

   رجوع إلى صفحة المحتويات
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 البطارية الخلوية المصغرة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة البطارية الخلوية المصغرة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . باب الذاكرةقم بإزالة .3

 .افصل كابل البطارية الخلوية المصغرة من الموصل الخاص به في لوحة النظام.4

  

 .حرك البطارية الخلوية المصغرة إلخراجها من الكمبيوتر.5

  

 إعادة وضع البطارية الخلوية المصغرة

 .إلعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 موصل دخل التيار المستمر
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة موصل دخل التيار المستمر 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . SIMبطاقة قم بإزالة .3

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .4

 . SDبطاقة الذاكرة قم بإزالة .5

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .6

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .7

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .8

 .  )WLAN(بطاقة الشبكة المحلية الالسلكية قم بإزالة .9

 . باب الذاكرةقم بإزالة .01

 . وحدة الذاكرةقم بإزالة .11

 . البطارية الخلوية المصغرةقم بإزالة .21

 . محرك األقراص الضوئيةقم بإزالة .31

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .41

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .51

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .61

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .71

 . لوحة النظامقم بإزالة .81

 .قم بفصل موصل دخل التيار المستمر عن لوحة النظام.91

  

 . قم بإزالة موصل دخل التيار المستمر من الكمبيوتر.02

 إعادة تركيب موصل دخل التيار المستمر 

 .إلعادة تركيب موصل دخل التيار المستمر٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 ExpressCardبطاقة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 ExpressCardإزالة بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 .لتحريرها من الكمبيوتر ExpressCardاضغط على بطاقة .2

  

 .خارج الكمبيوتر ExpressCardقم بإزاحة بطاقة .3

  

 ExpressCardإعادة تركيب بطاقة 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيExpressCardإلعادة تركيب بطاقة 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مستشعر إغالق الشاشة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة مستشعر إغالق الشاشة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .3

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .4

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .5

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .6

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .7

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .8

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .9

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .01

 .قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت جهاز استشعار الشاشة بالكمبيوتر.11

  

 .قم برفع جهاز استشعار الشاشة ألعلى ثم قم بقلبه.21

  

 .افصل الكابل عن جهاز استشعار الشاشة ثم قم بإزالته من الكمبيوتر.31

  

 إعادة تركيب مستشعر إغالق الشاشة

 .إلعادة تركيب مستشعر إغالق الشاشة٬ اتبع الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 محرك األقراص الثابتة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة محرك األقراص الثابتة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت محرك األقراص الثابتة بالكمبيوتر.3

  

 .حرك محرك األقراص الثابتة ثم قم بإزالته من الكمبيوتر.4

  

 .قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت دعامة محرك األقراص الثابتة بمحرك األقراص الثابتة.5

  

 .اسحب دعامة محرك األقراص الثابتة بعيدًا عن محرك األقراص الثابتة.6

  

 إعادة تركيب محرك األقراص الثابتة

 .إلعادة تركيب محرك األقراص الثابتة٬ قم بإجراء الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 موصل دخل التيار المستمر
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة وحدة امتصاص الحرارة ومروحة المعالج

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . SIMبطاقة قم بإزالة .3

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .4

 . SDبطاقة الذاكرة قم بإزالة .5

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .6

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .7

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .8

 .  )WLAN(بطاقة الشبكة المحلية الالسلكية قم بإزالة .9

 . باب الذاكرةقم بإزالة .01

 . وحدة الذاكرةقم بإزالة .11

 . البطارية الخلوية المصغرةقم بإزالة .21

 . محرك األقراص الضوئيةقم بإزالة .31

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .41

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .51

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .61

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .71

 . لوحة النظامقم بإزالة .81

 .افصل كابل مروحة المعالج عن لوحة النظام.91

  

 .فك المسامير المثبتة للمشتت الحراري في لوحة النظام.02

  

 .قم بإزالة المشتت الحراري ومروحة المعالج من لوحة النظام.12

  

 إعادة تركيب وحدة امتصاص الحرارة ومروحة المعالج

 .إلعادة تركيب وحدة امتصاص الحرارة ومروحة المعالج٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 األغطية المفصلية
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة غطاءي المفصلتين

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

. قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت األغطية المفصلية بالكمبيوتر .3

  

 .حرك الغطاء المفصلي باتجاه الجزء الخلفي للكمبيوتر ثم قم بإزالته .4

  

 . إلزالة الغطاء المفصلي اآلخر 4خطوة و 3خطوة كرر .5

 إعادة تركيب غطاءي المفصلتين

 . إلعادة تركيب غطاءي المفصلتين٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة اإلدخال واإلخراج
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 لوحة اإلدخال واإلخراج

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . SIMبطاقة قم بإزالة .3

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .4

 . SDبطاقة الذاكرة قم بإزالة .5

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .6

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .7

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .8

 .  )WLAN(بطاقة الشبكة المحلية الالسلكية قم بإزالة .9

 . باب الذاكرةقم بإزالة .01

 . وحدة الذاكرةقم بإزالة .11

 . البطارية الخلوية المصغرةقم بإزالة .21

 . محرك األقراص الضوئيةقم بإزالة .31

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .41

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .51

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .61

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .71

 . لوحة النظامقم بإزالة .81

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت لوحة اإلدخال واإلخراج بالكمبيوتر.91

  

 .قم برفع الجانب األيسر من لوحة اإلدخال واإلخراج ألعلى.02

 .من الخارج لتحرير لوحة اإلدخال واإلخراج ثم إزالتها من الكمبيوتر RJ-45ادفع برفق منفذ .12

  

 إعادة تركيب لوحة اإلدخال واإلخراج

 .إلعادة تركيب لوحة اإلدخال واإلخراج٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة المفاتيح
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة لوحة المفاتيح

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .3

 . قم بقلب الكمبيوتر على أن يكون الجانب األيمن ألسفل.4

 .قم بإزالة المسامير اللولبية التي تثبت لوحة المفاتيح بالجزء السفلي من الكمبيوتر.5

  

 .قم بقلب الكمبيوتر على أن يكون الجانب األيمن ألعلى.6

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت لوحة المفاتيح بالكمبيوتر.7

  

 .ارفع برفق لوحة المفاتيح ألعلى لتحرير ألسنة اإلطباق الموجودة على الجانبي األيسر واأليمن من لوحة المفاتيح ثم حرك لوحة المفاتيح خارج الكمبيوتر.8

  

 إعادة تركيب لوحة المفاتيح

 .إلعادة تركيب لوحة المفاتيح٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مجموعة الشاشة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة مجموعة الشاشة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .3

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .4

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .5

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .6

 .قم بإزالة المسامير اللولبية التي تثبت مجموعة الشاشة بالكمبيوتر.7

  

 .من مسارات التوجيه الخاصة بها الموجودة على الكمبيوتر) WWAN(والشبكة الالسلكية واسعة النطاق ) WLAN(قم بتحرير كابالت الهوائي الخاصة بالشبكة الالسلكية محلية النطاق .8

  

 .خالل الفتحة الموجودة بلوحة النظام) WWAN(والشبكة الالسلكية واسعة النطاق ) WLAN(بعد فتح الشاشة على مصراعيها٬ قم بدفع كابلي الشبكة الالسلكية محلية النطاق .9

  

 .من مسارات التوجيه الخاص بها الموجود على الكمبيوتر) UWB(وبطاقة النطاق العرض الفائق ) WWAN(والشبكة الالسلكية واسعة النطاق ) WLAN(قم بقلب الكمبيوتر٬ ثم حرر الكابالت الخاصة بالشبكة الالسلكية محلية النطاق .01

  

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت كابل الشاشة بلوحة النظام.11

  

 .افصل كابل الصوت من الموصل الخاص به الموجود على لوحة النظام.21

  

 .ارفع مجموعة الشاشة ألعلى ثم قم بإزالته من الكمبيوتر.31

  

 إعادة تركيب مجموعة الشاشة 

 .إلعادة تركيب مجموعة الشاشة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 إطار الشاشة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة إطار الشاشة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 .ارفع إطار الشاشة برفق من الداخل إلى الخارج من مجموعة الشاشة باستخدام أداة كتابة بالستيكية, بدءًا من الجزء السفلي.3

  

 .عند تحرير جميع ألسنة التثبيت٬ قم بإزالة إطار الشاشة من مجموعة الشاشة.4

  

 إعادة تركيب إطار الشاشة

 .إلعادة تركيب إطار الشاشة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة الشاشة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة لوحة الشاشة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . إطار الشاشةقم بإزالة .3

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت لوحة الشاشة بالكمبيوتر.4

  

 .قم بقلب لوحة الشاشة ثم ضعها برفق على لوحة المفاتيح.5

  

 .من الموصل الخاص به على لوحة الشاشة قم بتحرير اللسان البولييستر ثم افصل كابل الشاشة.6

  

 .قم بإزالة لوحة الشاشة من الكمبيوتر.7

  

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت دعامة الشاشة اليسرى بلوحة الشاشة.8

  

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت دعامة الشاشة اليمنى بلوحة الشاشة.9

  

 . قم بإزالة الدعامات من لوحة الشاشة.01

 إعادة تركيب لوحة الشاشة

 .إلعادة تركيب لوحة الشاشة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 محرك األقراص الضوئية
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة محرك األقراص الضوئية 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . باب الذاكرةقم بإزالة .3

 .قم بإزالة المسمار اللولبي الذي يثبت محرك األقراص الضوئية في الكمبيوتر.4

  

 .ارفع برفق اللسان المعدني ثم قم بدفع محرك األقراص الضوئية إلى الخارج.5

  

 .قم بإزاحة محرك األقراص الضوئية إلى خارج الكمبيوتر.6

  

 إعادة تركيب محرك األقراص الضوئية

 .إلعادة تركيب محرك األقراص الضوئية٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 وحدة الذاكرة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة الذاكرة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . باب الذاكرةقم بإزالة .3

 .ادفع مشابك تثبيت الذاكرة بعيدًا لتحرير وحدة الذاكرة.4

  

 .قم بتحريك وإزالة وحدة الذاكرة من الموصل الخاص بها الموجود على لوحة النظام.5

  

 إعادة وضع الذاكرة

 .إلعادة تركيب وحدة الذاكرة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 باب الذاكرة
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة باب الذاكرة

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

. قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت باب الذاكرة بالكمبيوتر.3

  

. قم برفع باب الذاكرة ألعلى ثم إزالته من الكمبيوتر.4

  

 إعادة تركيب باب الذاكرة

 .إلعادة تركيب باب الذاكرة٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة الميكروفون
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة لوحة الميكروفون

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . إطار الشاشةقم بإزالة .3

 . لوحة الشاشةقم بإزالة .4

 . باستخدام مخطاط بالستيكي٬ ارفع برفق لوحة الميكروفون بعيدًا عن غطاء الشاشة.5

  

 . افصل كابل الميكروفون من الموصل الخاص به الموجود على لوحة النظام.6

  

 . قم بإزالة لوحة الميكروفون من الكمبيوتر.7

 إعادة تركيب لوحة الميكروفون

 .إلعادة تركيب لوحة الميكروفون٬ قم بتنفيذ الخطوات التالية بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 Mini Cardبطاقة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 Mini Cardإزالة باب بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

. بالكمبيوتر Mini Cardقم بفك المسامير اللولبية التي تثبت باب بطاقة .3

  

. ألعلى ثم قم بإزالته من الكمبيوتر Mini Cardقم برفع باب بطاقة .4

  

 Mini Cardإعادة تركيب باب بطاقة 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيMini Cardإلعادة تركيب باب بطاقة 

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مسند راحة اليد
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة مسند راحة اليد 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .3

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .4

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .5

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .6

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .7

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .8

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .9

 .قم بإزالة المسامير المثبتة لمسند راحة اليد في الجزء السفلي من الكمبيوتر.01

  

 .قم بقلب الكمبيوتر ثم فك المسامير اللولبية التي تثبت مسند راحة اليد بالكمبيوتر.11

  

 .ولوحة التحكم بالصوت و زر الطاقة من الموصالت الخاصة بها الموجودة على لوحة النظام ExpressCardوبطاقة  Bluetoothقم بفصل الكابالت الخاصة بلوحة اللمس و.21

  

 .باستخدام المخطاط البالستيكي٬ قم بتحرير ألسنة اإلطباق الموجودة على كال جانبي مسند راحة اليد.31

 

 
  .قم بدفع مسند راحة اليد لألمام ثم قم بإزالته من القاعدة.41

  

 إعادة تركيب مسند راحة اليد 

 .إلعادة تركيب مسند راحة اليد٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 )SIM(بطاقة وحدة تعريف المشترك 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

  SIM إزالة بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 .الموجودة على جدار البطارية SIMاضغط على بطاقة .3

  

. خارج الكمبيوتر SIMقم بإزاحة بطاقة .4

  

 SIMإعادة تركيب بطاقة 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيSIMإلعادة تركيب بطاقة 

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 ) SD(البطاقة الرقمية اآلمنة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 SD Cardإزالة بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 .لتحريرها من الكمبيوتر SDاضغط على بطاقة .2

  

 .خارج الكمبيوتر SDقم بإزاحة بطاقة .3

  

 SD Cardإعادة تركيب بطاقة 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيSDإلعادة تركيب بطاقة 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 ) SD(بطاقة الذاكرة الرقمية اآلمنة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 SDإزالة بطاقة الذاكرة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 .لتحريرها من الكمبيوتر SDاضغط على بطاقة الذاكرة .2

  

 .إلخراجها من الكمبيوتر SDحرك بطاقة الذاكرة .3

  

 SDإعادة تركيب بطاقة الذاكرة 

. ٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيSDإلعادة تركيب بطاقة الذاكرة 

  رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 حاوية البطاقة الذكية
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة حاوية البطاقة الذكية

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .3

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .4

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .5

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .6

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .7

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .8

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .9

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .01

 .عن لوحة النظام ExpressCardقم بفصل كابل بيانات بطاقة .11

  

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت حاوية البطاقة الذكية بجهاز الكمبيوتر.21

  

 .ارفع حاوية البطاقة الذكية ألعلى ثم قم بإزالتها من الكمبيوتر.31

  

 إعادة تركيب حاوية البطاقة الذكية

 .إلعادة تركيب حاوية البطاقة الذكية٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مجموعة مكبر الصوت
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة مجموعة مكبر الصوت

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .3

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .4

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .5

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .6

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .7

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .8

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .9

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .01

 . حاوية البطاقة الذكيةقم بإزالة .11

 . مستشعر إغالق الشاشةقم بإزالة .21

 .قم بتحرير كابل جهاز استشعار الشاشة من مسار التوجيه الخاص به على الكمبيوتر.31

  

 .قم بفك المسامير اللولبية التي تثبت مجموعة مكبر الصوت بالكمبيوتر.41

  

 .قم بفصل كابل مكبر الصوت عن لوحة النظام ثم قم بتحرير الكابل من مسارات التوجيه الخاصة به الموجودة على الكمبيوتر.51

  

 .قم برفع مجموعة مكبر الصوت ألعلى من الكمبيوتر.61

  

 إعادة تركيب مجموعة مكبر الصوت

 .إلعادة تركيب مجموعة مكبر الصوت٬ قم بتنفيذ الخطوات السابقة بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 LEDأغطية الشاشة 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 LEDإزالة أغطية الشاشة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 .األيمن LEDباستخدام مخطاط بالستيكي٬ ارفع برفق حواف غطاء الشاشة .3

  

 .األيمن ألعلى ثم قم بإزالته من الكمبيوتر LEDقم برفع غطاء الشاشة .4

  

 .األيسر LEDباستخدام مخطاط بالستيكي٬ ارفع برفق حواف غطاء الشاشة .5

  

 .األيسر ألعلى ثم قم بإزالته من الكمبيوتر LEDقم برفع غطاء الشاشة .6

  

 LEDإعادة تركيب أغطية الشاشة 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات التالية بترتيب عكسيLEDإلعادة تركيب أغطية الشاشة 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة النظام 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 إزالة لوحة النظام

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . الهاتف SIMبطاقة قم بإزالة .3

 . ExpressCardبطاقة قم بإزالة .4

 . SDبطاقة الذاكرة قم بإزالة .5

 . مجموعة محرك القرص الثابتقم بإزالة .6

 . غطاءي المفصلتينقم بإزالة .7

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .8

 .  )WLAN(بطاقة الشبكة المحلية الالسلكية قم بإزالة .9

 . باب الذاكرةقم بإزالة .01

 . وحدة الذاكرةقم بإزالة .11

 . البطارية الخلوية المصغرةقم بإزالة .21

 . محرك األقراص الضوئيةقم بإزالة .31

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .41

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .51

 . مجموعة الشاشةقم بإزالة .61

 . مسند راحة اليدقم بإزالة .71

 .قم بفصل كابل البطاقة الذكية وكابل مكبر الصوت من لوحة النظام.81

  

 .قم بفك المسامير المثبتة للوحة النظام في الكمبيوتر.91

  

 . TAAقم برفع الجانب األيمن من لوحة النظام لتحريره من لوحة اإلدخال واإلخراج ولوحة .02

  

 . قم بإزالة لوحة النظام من الكمبيوتر.12

 إعادة تركيب لوحة النظام

 
.إلعادة تركيب لوحة النظام٬ قم بتنفيذ الخطوات التالية بترتيب عكسي

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة

.بينما تقوم بإعادة تركيب لوحة النظام TAAقم دائمًا بإعادة تركيب لوحة : مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 Latitude ON/(UWB)بطاقة فالش نطاق العرض الفائق 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 UWB/Latitude ONإزالة بطاقة فالش 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . LEDأغطية الشاشة قم بإزالة .3

 . لوحة المفاتيحقم بإزالة .4

 .٬UWB قم بفصل الكابل عن بطاقة UWBعند إزالة بطاقة .5

  

 .بالكمبيوتر UWB/Latitude ONقم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت بطاقة فالش .6

  

 .من الكمبيوتر UWB/Latitude ONقم بإزالة بطاقة فالش .7

  

 UWB/Latitude ONإعادة تركيب بطاقة فالش 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسيUWB/Latitude ONإلعادة تركيب بطاقة فالش 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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   رجوع إلى صفحة المحتويات

 ) WLAN(بطاقة شبكة االتصال المحلية الالسلكية 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 WLANإزالة بطاقة 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . باب الذاكرةقم بإزالة .3

 .WLANافصل كابالت الهوائي عن بطاقة .4

  

 .بالكمبيوتر WLANبطاقة  قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت.5

  

 .من الكمبيوتر WLANقم بإزالة بطاقة .6

  

 WLANإعادة تركيب بطاقة 

 .٬ اتبع الخطوات أعاله بترتيب عكسيWLANإلعادة تركيب بطاقة 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة

file:///C:/data/systems/late4310/ar/sm/index.htm
file:///C:/data/systems/late4310/ar/sm/work.htm#before
file:///C:/data/systems/late4310/ar/sm/TD_Battery.htm
file:///C:/data/systems/late4310/ar/sm/TD_Memory_Door.htm
file:///C:/data/systems/late4310/ar/sm/index.htm


   رجوع إلى صفحة المحتويات

 ) WWAN(بطاقة الشبكة الالسلكية واسعة النطاق 
 Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 )WWAN(إزالة بطاقة الشبكة الالسلكية واسعة النطاق 

 

 . قبل العمل داخل الكمبيوتراتبع اإلجراءات الواردة في قسم .1

 . البطاريةقم بإزالة .2

 . Mini Cardباب بطاقة قم بإزالة .3

  .WWANقم بفصل كبالت الهوائي من بطاقة .4

  

 .بالكمبيوتر WWANقم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت بطاقة .5

  

 .من الكمبيوتر WWANقم بإزالة بطاقة .6

  

 )WWAN(استبدال بطاقة الشبكة الالسلكية واسعة النطاق 

 .٬ قم بتنفيذ الخطوات الواردة أعاله بترتيب عكسي)WWAN(إلعادة تركيب بطاقة شبكة االتصال الالسلكية واسعة النطاق 

   رجوع إلى صفحة المحتويات

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance .

 .الرسوم التوضيحية الواردة أدناه Adobe.comمن  Adobe Flash Playerقد يتطلب األمر تثبيت  :مالحظة
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 التعامل مع الكمبيوتر 
  Dell Latitude E4310دليل الخدمة لجهاز 

 قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر

 :ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك٬ يفترض كل إجراء وارد بهذا المستند توفر الشروط التالية. استعن بإرشادات السالمة التالية لمساعدتك على حماية الكمبيوتر من أي تلف محتمل٬ وللمساعدة كذلك على ضمان سالمتك الشخصية

lتأكد من تنفيذ جميع الخطوات الواردة بهذا القسم . 

lقيامك بقراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر . 

l تركيبه من خالل تنفيذ إجراءات اإلزالة بترتيب عكسي -في حالة شرائه بصورة منفصلة  -إمكانية إعادة تركيب أحد المكونات أو. 

 . لتجنب إتالف الكمبيوتر٬ قم بإجراء الخطوات التالية قبل بدء التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر

 . تأكد من استواء سطح العمل ونظافته لتجنب تعرض غطاء الكمبيوتر للخدش.1

 ). إيقاف تشغيل الكمبيوترانظر (قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر .2

 . ٬ فقم بإزالته من هذه الوحدة)تم تثبيته(إذا كان الكمبيوتر متصالً بوحدة تثبيت .3

 . افصل كل كابالت الشبكة عن الكمبيوتر.4

 . افصل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به من مآخذ التيار الكهربي الخاصة بها.5

 . قم بفصل أية مهايئات من الكمبيوتر٬ متى أمكن ذلك.6

 . أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر على وجهه على سطح عمل مستوٍ .7

 . الرئيسيةالبطاريةقم بإزالة .8
 . اقلب الكمبيوتر ليعود إلى الوضع الصحيح.9

 . افتح الشاشة.01

 . اضغط على زر التشغيل لعزل لوحة النظام أرضيًا.11

 األدوات الموصى باستخدامها 

 :قد يتطلب تنفيذ اإلجراءات الواردة في هذا المستند توفر األدوات التالية

lمفك صغير مستوي الحافة 

l#0  مفك لولبي من نوعPhillips 

l#1  مفك لولبي من نوعPhillips 

l أداة كتابة بالستيكية صغيرة 

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر 

 : إيقاف نظام التشغيل.1

 
l في نظام التشغيلWindows 7: 

 قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر  

 األدوات الموصى باستخدامها  

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر  

 بعد التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر  

لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق مع اإلشعارات التنظيمية على الموقع التالي . قبل التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر٬ يرجى قراءة معلومات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 
www.dell.com/regulatory_compliance.

يجب القيام باستكشاف المشكالت وحلها وعمليات اإلصالح البسيطة فقط كما هو مصرح لك في وثائق المنتج٬ أو كما يوضح فريق الخدمة والدعم المتوفر عبر اإلنترنت أو . قد ال يمكن إجراء الكثير من عمليات اإلصالح إال بواسطة فني خدمة معتمد: تنبيه 
.عليك قراءة إرشادات السالمة الواردة مع المنتج واتباعها. Dellال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن إجراء أعمال صيانة غير معتمدة من قِبل . الهاتف

.لتجنب تفريغ الشحنات اإللكتروستاتيكية٬ قم بعزل نفسك أرضيًا باستخدام شريط معصم خاص بالعزل األرضي أو لمس سطح معدني غير مطلي٬ كأحد الموصالت الموجودة بالجزء الخلفي للكمبيوتر بشكل دوري: تنبيه 

وأمسك المكونات٬ مثل المعالج من األطراف وليس من األسنان الخاصة . أمسك البطاقة من حوافها أو من دعامة التركيب المعدنية الخاصة بها. ال تلمس المكونات أو مناطق التالمس الموجودة على أية بطاقة. تعامل مع المكونات والبطاقات بحذر: تنبيه 
.به

بعض الكابالت بها موصالت مزودة بألسنة تثبيت٬ وعند فصل هذا النوع من الكابالت٬ اضغط على ألسنة التثبيت للداخل قبل فصل . عندما تقوم بفصل أحد الكابالت٬ اسحبه من موصل الكابل أو من لسان السحب الخاص به٬ وليس من الكابل نفسه: تنبيه 
. تأكد أيضًا من صحة اتجاه ومحاذاة كال الموصلين قبل توصيل أي كابل. أثناء سحب الموصالت لفصلها٬ حافظ على محاذاتها بشكل مستوٍ لتجنب ثني أي من سنون الموصالت. الكابل

. قد يظهر لون الكمبيوتر الذي بحوزتك وبعض المكونات المحددة بشكل مختلف عما هو موضح في هذا المستند :مالحظة

.لفصل كابل شبكة٬ قم أوالً بفصل الكابل عن الكمبيوتر٬ ثم افصله من الجهاز المتصل بالشبكة: تنبيه 

 .لتفادي تلف لوحة النظام٬ يجب إزالة البطارية الرئيسية قبل إجراء أعمال الصيانة على الكمبيوتر: تنبيه 

.للحماية من الصدمات الكهربائية٬ عليك دومًا فصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فتح الشاشة: تنبيه 

أثناء عملك٬ قم بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت آلخر . قبل لمس أي من المكونات الداخلية للكمبيوتر٬ عليك بعزل نفسك أرضيًا عن طريق لمس أي سطح معدني غير مطلي٬ مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر: تنبيه 
.لتشتيت الكهرباء اإلستاتيكية٬ والتي قد تضر بالمكونات الداخلية للكمبيوتر

.لتفادي فقد البيانات٬ قم بحفظ جميع الملفات المفتوحة وقم بإغالقها وقم بإنهاء جميع البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر: تنبيه 
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 )̳ ꜜ┘ (Startانقر فوق   ).إيقاف التشغيل (Shut Downثم انقر فوق  

 

l في نظام التشغيلWindows Vista:  

 ).إيقاف التشغيل (Shut Downكما هو موضح أدناه٬ ثم انقر فوق ) ̳ ꜜ┘( ٬Start ثم انقر فوق السهم الموجود في الركن السفلي األيمن من قائمة ) ̳ ꜜ┘ (Startانقر فوق 

  

l في نظام التشغيلWindows XP : 

 ). إيقاف التشغيل( Turn Offثم انقر ) إغالق الكمبيوتر( Turn Off Computerثم ) ̳ ꜜ┘( Startانقر فوق 

 .يتوقف الكمبيوتر عن العمل بعد اكتمال عملية إيقاف نظام التشغيل

 . ثوانٍ تقريبًا إليقاف تشغيلها 4في حالة عدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر واألجهزة المتصلة به تلقائيًا عند إيقاف نظام التشغيل٬ اضغط مع االستمرار على زر التشغيل لمدة . تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به.2

 بعد التعامل مع األجزاء الداخلية للكمبيوتر

 .بعد استكمال أي من إجراءات إعادة التركيب٬ تأكد من توصيل أية أجهزة خارجية وبطاقات وكابالت قبل تشغيل الكمبيوتر

 ).ExpressCardمثل بطاقة (صل أية أجهزة خارجية٬ مثل الجهاز متعدد المنافذ أو شريحة البطارية أو قاعدة الوسائط وأعد تركيب أية بطاقات .1

 . قم بتوصيل أي كابالت هاتف أو شبكة بالكمبيوتر.2

 . البطاريةأعد وضع .3

 . قم بتوصيل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة بمآخذ التيار الكهربائي الخاصة بها.4

 . قم بتشغيل الكمبيوتر.5

  رجوع إلى صفحة المحتويات

. Dellال تستخدم البطاريات المخصصة ألجهزة الكمبيوتر األخرى من .  Dellلتفادي إتالف الكمبيوتر٬ استخدم فقط البطارية المصممة خصيصًا لهذا النوع من أجهزة كمبيوتر : تنبيه

.لتوصيل كابل شبكة٬ قم أوالً بتوصيل هذا الكابل بالجهاز المتصل بالشبكة ثم صله بالكمبيوتر: تنبيه 
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