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1
تريوبكملا جهاز في العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق

دجوو ضترفي ندتسلما هذا في تضمنم اءجرا كل نفا ذلك، يرغ لىا ةشارالا يمت لم ما. يةصخشلا سلامةلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلفل ضتعرلا من تريوبكملا حماية على ساعدةملل يةلاتلا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلاتلا فوالظر

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•
.عكسي يبترتب الةزالا اءاتجرا باعتا خلال من تهيبثت -نفصلةم ةربصو ائهرش حالة في -- وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

 :تحذير
 اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ اخلاصة يةسيئرلا الصفح اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ اخلاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملاب فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق

www.dell.com/regulatory_compliance 

 :يهبنت
 خدمة خلال من جيهكتو يمت كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالا ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكاب فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالا من العديد

.تجنلما مع فقةالمر مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالا على يانةصلا

 :يهبنت
شكلب) تريوبكملا هازلج اخللفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم (مطلي يرغ معدني سطح لمس وأ يةكيتاتسالا باءهركلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتاتسالا باءهركلا نةشح يغتفر نبجتل  
.يردو

 :يهبنت
 افه،حو من معالج ثلم ناتالمكو حدأ سكمأ. بها اخلاص المعدني يتبثتلا حامل من وأ ها،فاوح حدىا من بطاقةلا سكمأ. بطاقةلا على دةجوالمو تلامسلا نقاط وأ ناتالمكو تلمس لإ. نايةعب بطاقاتلاو ناتالمكو مع تعامل
.به اخلاصة نونسلا من يسلو

 :يهبنت
 من عنولا هذا فصل لتحاو نتك ذافا قفل، ةوبعر دةومز صلاتمو دجوبو يزتمت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، اخلاصة سحبلا ةوعر من وأ به، اخلاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع
 محاذاةو يهجوت تم قد نهأ كدتأ بل،كلا يلصوت بلق ا،ًيضأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتت لكي يهماساوت على حافظ ها،ضعب عن صلاتالمو سحبب متقو ينمابو. بلكلا فصل بلق القفل اتوعر على فاضغط بلات،كلا
.يحةصح يقةبطر ينلبكلا

 :ملاحظة
.ندتسلما هذا في نّيبم هو عما تلفمخ شكلب المحددة ناتالمكو بعضو بك اخلاص تريوبكملا انلوأ هرظت قد

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلاتلا اتاخلطو اءجربا قم تر،يوبكملا تلافا نبجتل

.شللخدو ضتعرلا من تريوبكملا غطاء قايةلو يفظنو سطحم العمل سطح نأ كدتأ.1
).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت قفوأ.2
.يلهصوت لغاءبا فقم ية،يارتخا يةبطار يحةرش وأ سائطو قاعدة ثلم) تصلم (ساءرا هازبج تريوبكملا يلصوت حالة في.3

 :يهبنت
.بكةشلاب تصللما هازلجا عن افصله ثم تر،يوبكملا عن بلكلا بفصلً ولإأ قم بكة،شلا بلك لفصل

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.4
.بهم اخلاصة هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم.5
.توسم سطح على جههو على تريوبكملا قلبأو شاشةلا غلقأ.6

 :ملاحظة
.تريوبكملا على يانةصلا عمالأ اءجرا بلق يةسيئرلا يةبطارلا الةزا يجب نظام،لا حةلو تلف تفاديل
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.يةسيئرلا يةبطارلا الةزبا قم.7

.يالعلو الجانب لىا تريوبكملا اقلب.8

.شاشةلا تحفا.9

.نظاملا حةلو يضرتأل يلغشتلا رز على اضغط.10

 :يهبنت
.شاشةلا تحف بلق بائيهركلا يارتلا خذمأ عن تريوبكملا فصل اًمدو يكلع ية،ئابرهكلا الصدمات من للحماية

 :يهبنت
شكلب مطلي يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا من اخللفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكاسلا اءهركلا يغتفرل يردو

.بةسانلما تحاتفلا من Smart Cards وأ ExpressCards بطاقات يأ الةزبا قم.11

تريوبكملا يلغشت يقافا

 :يهبنت
.تريوبكملا يلغشت قفتو نأ بلق حةتوفلما امجبرلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي

:يلغشتلا نظام يلغشت يقافا.1

:Windows 8 في–

:للمس ممكن جهاز تخدامسا*

a.عداداتا حددو اتتصارخالا قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا .

b.يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد

:سماو تخدامسا*

a.عداداتا قفو انقرو شاشةلا من يالعلو يمنالأ كنالر لىا ةشاربالإ قم . 

b.يلغشتلا يقافا حددو  قفو انقر .

:Windows 7 يلغشتلا نظام في–

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر.2 .

وأ

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر ثم دناه،أ موضح هو كما ابدأ القائمة من سفليلا يمنالأ كنالر في دجوالمو همسلا قفو انقر.2 .

 انثو 4 نحول يلغشتلا رز علىً مطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئاقلت به تصلةلما ةجهزالأو تريوبكملا يلغشت يقافا عدم حالة في. به تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا يلغشت يقافا من كدتأ.2
.هاليغشت يقافلإ

تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقاتو يةجراخ ةجهزأ يةأ يلصوت من كدتأ يب،كرتلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد
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 :يهبنت
.Dell يرغ ىخرأ تريوبكم ةجهزلأ المصممة ياتبطارلا تخدمست لإ. هذا اخلاص Dell تريوبكمل المصممة يةبطارلا تخدمسا تر،يوبكملا تلافا نبجتت لكي

).ExpressCard ثلم (بطاقات يأ ضعو عدأو سائط،الو قاعدة وأ ية،بطارلا يحةرش وأ نافذ،لما مضاعف ثلم ية،جراخ ةجهزأ يأ صل.1
.تريوبكملاب بكةش وأ هاتف بلاتك يأ يلصوتب قم.2

 :يهبنت
.تريوبكملاب صلهو ثم بكةشلا هازبج الكابل يلصوتبً ولإأ قم بكة،ش كابل يلصوت

.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.بها اخلاصة يةئابرهكلا خذبالمأ تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصوتب قم.4
.تريوبكملا يلغشتب قم.5
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2
يبهاكرتو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكرت وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

تخداهماساب الموصى اتدوالأ

:يةلاتلا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالا تاجتح قد

سطحم سنب يرغص مفك•

Phillips مفك•

يرغص يكيتسلاب مخطاط•

بطاقة الةزا  Secure Digital (SD)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.تريوبكملا من هايرتحرل SD بطاقة على اضغط.2

.تريوبكملا جخار SD بطاقة احةزبا قم.3

بطاقة يبكرت  Secure Digital (SD)
.مكانها في تقرست حتى بها اخلاصة تحةفلا لىا SD بطاقة احةزبا قم.1

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2
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بطاقة الةزا  ExpressCard
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.تريوبكملا من هايرتحرل ExpressCard بطاقة على اضغط.2

.تريوبكملا جخار ExpressCard بطاقة احةزبا قم.3

بطاقة يبكرت  ExpressCard
.مكانها في تقرست حتى تحةفلا في ExpressCard بطاقة دخلأ.1

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2

يةبطارلا اجخرا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.تريوبكملا جخار يةبطارلا قلبو يةبطارلا قفل لغاءلإ يرتحرلا يجلازم احةزبا قم.2
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يةبطارلا يبكرت

.مكانها في هاارتقرسا على يللد تكه تصدر حتى بها اخلاصة تحةفلا في يةبطارلا دخلأ.1

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2

كترشلما يةهو حدةو بطاقة الةزا  (SIM)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.يةبطارلا جخرأ.2

.تريوبكملا من SIM بطاقة الةزبا قم.3

كترشلما يةهو حدةو بطاقة يبكرت  (SIM)
.تحةفلا داخل لىا SIM بطاقة حزأ.1

.يةبطارلا يبكرتب قم.2

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.3

القاعدة غطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.تريوبكملا في القاعدة لغطاء تةبثلما يرماسلما بفك قم.2
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.تريوبكملا من تهلازلإ القاعدة غطاء فعبر قم.3

القاعدة غطاء يبكرت

.تريوبكملا على دةجوالمو يةبلوللا يرماسلما تحاتف مع لمحاذاته القاعدة غطاء ضع.1

.تريوبكملا في القاعدة لغطاء تةبثلما يرماسلما بطار.2

.يةبطارلا يبكرتب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

يحتافلما حةلو يةلح الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.يةبطارلا جخرأ.2

.تريوبكملا من هايرتحرل يحتافلما حةلو يةلح فعار يكي،تسلابلا المخطاط تخدامساب.3

.سفليلا ءالجزو انبالجو على يحتافلما حةلو يةلح ثنيب قم.4

.حدةالو من التهازلإ علىلأ يحتافلما حةلو يةلح فعار.5
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يحتافلما حةلو يةلح يبكرت
.بها اخلاص يفجوتلا في يحتافلما حةلو يةلح اةمبحاز قم.1

.مكانها في تقرست حتى يحتافلما حةلو يةلح انبجو لبطو اضغط.2

.يةبطارلا يبكرتب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

يحتافلما حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(يحتافلما حةلو يةلح

.تريوبكملا في يحتافلما حةللو تةبثلما يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3

.يدلا احةر ندسم عةمجمو في يحتافلما حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

.يحتافلما حةلو بلك لىا لصوللو تهاداراو يحتافلما حةلو فعبر قم.5
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.نظاملا حةلو من يحتافلما حةلو بلك افصل.6

.تريوبكملا من يحتافلما حةلو الةزبا قم.7

.يحتافلما حةلو صلمو بتثي الذي اللاصق يطشرلا عانز.8

.يحتافلما حةلو من يحتافلما حةلو بلك الةزبا قم.9
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يحتافلما حةلو يبكرت
.يطشرلا تخدامساب يحتافلما حةلو في تهبثو يحتافلما حةلو بلك صل.1
.نظاملا حةبلو يحتافلما حةلو بلك صل.2
.مكانها في هاارتقرسا من كدتأو بها اخلاصة ةجرلحا لىا يحتافلما حةلو احةزبا قم.3
.يدلا احةر ندسم على يحتافلما حةلو يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.4
.يحتافلما حةلو يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأو تريوبكملا اقلب.5
:يبكرتب قم.6

a(يحتافلما حةلو يةلح
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كمحر عةلمجمو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

.تريوبكملا جخار تةباثلا اصقرالأ كمحر سحبب قم.4

17



.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلعل بتثلما سمارلما الةزبا قم.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر من تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع الةزبا قم.6

.تةباثلا اصقرالأ كمحر من تةباثلا اصقرالأ كمحر فصل داةأ الةزبا قم.7

تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.تةباثلا اصقرالأ كمبحر تةباثلا اصقرالأ كمحر فصل داةأ يبكرتب قم.1

.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع بطار.2
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.حكامبا تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلعل تةبثلما يرماسلما بطار.3

.تريوبكملا داخل تةباثلا اصقرالأ كمحر حزأ.4

.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار.5

.يةبطارلا يبكرتب قم.6

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.يةبطارلا جخرأ.2

.تريوبكملا من يةئوضلا اصقرالأ كمحر يرتحرل يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج على اضغط.3

.تريوبكملا من يةئوضلا اصقرالأ كمحر اسحب.4

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر في يةئوضلا اصقرالأ كمحر لمزلإج بتثلما سمارلما الةزبا قم.5

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو من تهلازاب وقم مامالأ لىا يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج ادفع.6
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.يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةجمومب يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بفك قم.7

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من المزلإج ندسم الةزبا قم.8

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من يةئوضلا اصقرالأ كمحر باب الةزبا قم.9

يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.يةئوضلا اصقرالأ كمبحر يةئوضلا اصقرالأ كمحر باب يتبثتب قم.1

.يةئوضلا اصقرالأ كمبحر المزلإج ندسم يتبثتب قم.2
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.يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةجمومب يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.3

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةجمومب يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج يتبثتب قم.4

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.5

.به اخلاصة تحةفلا في يةئوضلا اصقرالأ كمحر احةزبا قم.6

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر يتبثتل اجخرالا مزلإج دفعو تريوبكملا بقلب قم.7

.يةبطارلا يبكرتب قم.8

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9

ةالذاكر الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.ثقبنت حتى ةالذاكر حدةو عن اًيدعب جازتحالا شابكم ثنيب قم.3

.نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن ةالذاكر حدةو الةزبا قم.4

.يةناثلا ةالذاكر حدةو الةزلإ 3و 2 ينتوطخلا ركر.5

ةالذاكر يبكرت

.بها اخلاص بسقلما في ةالذاكر دخلأ.1

.نظاملا حةلو في ةالذاكر حدةو يتبثتل جازتحالا شابكم على اضغط.2

:يبكرتب قم.3
a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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المعالج الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(يارالحر تتشلما

.ساعةلا بعقار اتجاه عكس المعالج كامة سمارم يرتدوب قم.3

.تريوبكملا من المعالج الةزبا قم.4

المعالج يبكرت

.بسقلما في المعالج دخالاو بسقلماو المعالج على دةجوالمو تحاتفلا مبحاذاة قم.1

.ساعةلا بعقار اتجاه في المعالج كامة قفل يرتدوب قم.2

:يبكرتب قم.3
a(يارالحر تتشلما
b(القاعدة غطاء
c(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة الةزا  (WLAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
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).WLAN (يةكلسلالا يةللمحا الاتصال بكةش بطاقة عن ائيهولا كابلات افصل.3

.تريوبكملا في WLAN بطاقةل بتثلما سمارلما الةزبا قم.4

.نظاملا حةلو في بها اخلاصة تحةفلا من WLAN بطاقة الةزبا قم.5

يةكلسلالا يةللمحا الاتصال بكةش بطاقة يبكرت  (WLAN)
.بها اخلاصة تحةفلا في جةدر 45 يةاوبز صلالمو داخل WLAN بطاقة دخالبا قم.1
.WLAN بطاقة على ةيزملماو بها اخلاصة صلاتبالمو ائيهولا بلاتك صل.2
.تريوبكملا في WLAN بطاقةل بتثلما سمارلما بطار.3
:يبكرتب قم.4

a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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يارالحر تتشلما الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.يارالحر تتشلما بلك بفصل قم.3

.نظاملا حةلو في يارالحر تتشملل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

.تريوبكملا من يارالحر تتشلما الةزبا قم.5

يارالحر تتشلما يبكرت

.نظاملا حةلو في صليالأ مكانه لىا يارالحر تتشلما حزأ.1

.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكامبا قم.2

.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما بلك صل.3

:يبكرتب قم.4
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a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

بطاقة الةزا  Bluetooth
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.تريوبكملاب ثتوبلولا بطاقة بتثي الذي بيلوللا سمارلما بفك قم.3

.نظاملا حةلو عن ثتوبلولا بلك افصل.4

.تريوبكملا من ثتوبلولا بطاقة الةزبا قم.5

.ثتوبلولا بطاقة من ثتوبلولا بلك افصل.6
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ثتوبلولا بطاقة يبكرت

.ثتوبلولا بطاقةب ثتوبلولا بلك يلصوتب قم.1
.نظاملا حةبلو ثتوبلولا بلكل خرالأ فالطر صل.2
.تريوبكملا في مكانها في ثتوبلولا بطاقة ضع.3
.نظاملا حةبلو ثتوبلولا بطاقة يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.4
:يبكرتب قم.5

a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

دمالمو بطاقة الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.تريوبكملاب دمالمو بطاقة بتثي الذي بيلوللا سمارلما بفك قم.3

.بطاقةلا من اخللفي ءالجز على دجوالمو صلالمو من سانللا يرتحرل دمالمو بطاقة فعار.4
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.دمالمو بطاقة من دمالمو بلك افصل.5

.تريوبكملا من التهازاو دمالمو بطاقة سكمب قم.6

دمالمو بطاقة يبكرت

بها اخلاصة تحةفلا في دمالمو بطاقة دخلأ.1

.بطاقةلا من اخللفي ءالجز على دجوالمو سانللا يقشعت لضمان دمالمو بطاقة يتبثتب قم.2

.دمالمو بطاقةب دمالمو بلك صل.3

.دمالمو بطاقة بتثي الذي بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.4

:يبكرتب قم.5
a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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تالصو اتبركم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يحتافلما حةلو يةلح
e(يحتافلما حةلو
f(شاشةلا عةمجمو
g(يدلا احةر ندسم
h(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
i(بطاقات بةلع Express Card
j(ثتوبلولا بطاقة
k(نظاملا حةلو

.تريوبكملا في تالصو اتبركلم تةبثلما يرماسلما بفك قم.3

.يهجوتلا ناةق من تالصو بركم بلك الةزبا قم.4

.تريوبكملا من تالصو اتبركم الةزبا قم.5
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تالصو اتبركم يبكرت

.تالصو بركم بلاتك صلو صليالأ مكانها لىا تالصو اتبركم مبحاذاة قم.1

.تالصو اتبركم يتبثتل يرماسلما بطار.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو
b(ثتوبلولا بطاقة
c(بطاقات بةلع Express Card
d(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
e(يدلا احةر ندسم
f(شاشةلا عةمجمو
g(يحتافلما حةلو
h(يحتافلما حةلو يةلح
i(تةباثلا اصقرالأ كمحر
j(القاعدة غطاء
k(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا بلك افصل.3

.تريوبكملا من التهازبا وقم علىأ لىا ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا فعار.4
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ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا يبكرت

.تحتهاف في ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا ضع.1

.ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا بلك افصل.2

:يبكرتب قم.3
a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

بطاقة بةلع الةزا  Express Card
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(يدلا احةر ندسم

.تريوبكملاب ExpressCard بطاقات بةلع بتثت التي يرماسلما بفك قم.3

.تريوبكملا من ExpressCard بطاقات ئقار بةلع الةزبا قم.4
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بةلع يبكرت  Express Card
.بها اخلاصة ةجرلحا في ExpressCard بةلع ضع.1

.تريوبكملاب ExpressCard بةلع يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2

:يبكرتب قم.3
a(يدلا احةر ندسم
b(شاشةلا عةمجمو
c(يحتافلما حةلو
d(يحتافلما حةلو يةلح
e(ثتوبلولا بطاقة
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(القاعدة غطاء
h(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

يارتلا صلمو نفذم الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.نظاملا حةلو من يارتلا صلمو بلك افصل.3

.تريوبكملاب يارتلا صلمو ندسم بتثي الذي بيلوللا سمارلما بفك قم.4

.تريوبكملا من يارتلا صلمو ندسم الةزبا قم.5
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.تريوبكملا من يارتلا صلمو بلك الةزبا قم.6

يارتلا صلمو نفذم يبكرت
.تريوبكملاب هربيكلا يارتلا صلمو بلك صل.1

.تريوبكملا في ضعهمبو يارتلا صلمو ندسم يبكرتب قم.2

.تريوبكملاب يارتلا صلمو ندسم يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.3

.نظاملا حةبلو هربيكلا يارتلا صلمو بلك صل.4

:يبكرتب قم.5
a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

حةلو الةزا  LED يارتلاب اخلاصة
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا حدةو
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(شاشةلا طارا
i(شاشةلا حةلو

.يارتلاب اخلاصة LED حةلو بلك افصل.3
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.شاشةلا عةمجمو في يارتلاب اخلاصة LED حةلو بتثي الذي بيلوللا سمارلما الةزبا قم.4

.شاشةلا عةمجمو من يارتلاب اخلاصة LED حةلو الةزبا قم.5

حةلو يبكرت  LED يارتلاب اخلاصة
.شاشةلا عةمجمو في بها اخلاصة ةجرلحا في يارتلاب اخلاصة LED حةلو ضع.1

.شاشةلا عةجمومب LED حةلو يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.2

.شاشةلا عةجمومب يارتلاب اخلاصة LED حةلو بلك يلصوتب قم.3

:يبكرتب قم.4
a(شاشةلا حةلو
b(شاشةلا طارا
c(شاشةلا عةمجمو
d(يحتافلما حةلو
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(ثتوبلولا حدةو

g(تةباثلا اصقرالأ كمحر
h(القاعدة غطاء
i(يةبطارلا
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.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

اجخرالا/دخالالا حةلو الةزا  (I/O)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(ثتوبلولا بطاقة
f(يحتافلما حةلو يةلح
g(يحتافلما حةلو
h(شاشةلا عةمجمو
i(يدلا احةر ندسم
j(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(

k(بطاقات بةلع Express Card
l(نظاملا حةلو

.تريوبكملاب) I/O (اجخرالا/دخالالا حةلو بتثي الذي سمارلما بفك قم.3

.تريوبكملا من I/O حةلو الةزبا قم.4

اجخرالا/دخالالا حةلو يبكرت  (I/O)
.بها اخلاصة ةجرلحا في) I/O (اجخرالا/دخالالا حةلو ضع.1

).I/O (اجخرالا/ دخالالا حةلو يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو
b(بطاقات بةلع Express Card
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c(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
d(يدلا احةر ندسم
e(شاشةلا عةمجمو
f(يحتافلما حةلو
g(يحتافلما حةلو يةلح
h(ثتوبلولا بطاقة
i(تةباثلا اصقرالأ كمحر
j(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

k(القاعدة غطاء
l(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(يدلا احةر ندسم

.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةلو بتثي الذي بيلوللا سمارلما الةزبا قم.3

.تريوبكملا عن تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةلو فعار.4
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تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةلو يبكرت
.بها اخلاص يفجوتلا في تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةلو ضع.1
.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كمحر دعم حةللو بتثلما سمارلما بطار.2
:يبكرتب قم.3

a(يدلا احةر ندسم
b(شاشةلا عةمجمو
c(يحتافلما حةلو
d(يحتافلما حةلو يةلح
e(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(القاعدة غطاء
h(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

يدلا احةر ندسم الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو

.تريوبكملا قاعدة في يدلا احةر ندسم عةمجمو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3

.تريوبكملا في يدلا احةر ندسم عةلمجمو تةبثلما يرماسلما الةزاو تريوبكملا بقلب قم.4
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).فقط E6430/E6430 ATG في فرتولما (سائطالو حةلو بلك بفصل قم.5

.اللمس حةلو بلك افصل.6

.بصماتلا ئقار بلك افصل.7

.تريوبكملا من تهلازاو يدلا احةر ندسم فعبر قم.8

37



يدلا احةر ندسم يبكرت
.مكانها في بتهاثو تريوبكملا في صليالأ مكانها في يدلا احةر ندسم عةمجمو مبحاذاة قم.1
:يةلاتلا بلاتكلا صل.2

a(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
b(اللمس حةلو
c(بصماتلا ئقار

.تريوبكملا في يدلا احةر ندسم يتبثتل يرماسلما بطار.3
:يبكرتب قم.4

a(يحتافلما حةلو
b(يحتافلما حةلو يةلح
c(ثتوبلولا حدةو
d(تةباثلا اصقرالأ كمحر
e(القاعدة غطاء
f(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

تاحفم حةلو الةزا  WiFi
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(يدلا احةر ندسم

.نظاملا حةلو من WiFi تاحفم حةلو بلك افصل.3

.WiFi تاحفم حةلو بتثي الذي بيلوللا سمارلما الةزبا قم.4
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.WiFi تاحفم حةلو الةزبا وقم WiFi تاحفم حةلو من اخللفي ءالجز على دجوالمو اللاصق يطشرلا عانز.5

تاحفم حةلو يبكرت  WiFi
.بها اخلاصة تحةفلا في حةاللو ضعوو WiFi تاحفم حةلو من اخللفي ءالجز على اللاصق يطشرلا يتبثتب قم.1
.WiFi تاحفم حةلو يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.2
.نظاملا حةبلو WLAN تاحفم حةلو بلك صل.3
:يبكرتب قم.4

a(يدلا احةر ندسم
b(يحتافلما حةلو
c(يحتافلما حةلو يةلح
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(القاعدة غطاء
g(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

نظاملا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
e(ثتوبلولا بطاقة
f(يحتافلما حةلو يةلح
g(يحتافلما حةلو
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h(بطاقة WLAN
i(دمالمو بطاقة
j(يارالحر تتشلما

k(المعالج
l(يدلا احةر ندسم

m(بطاقات بةلع Express Card
.نظاملا حةلو من سفليلا الجانب من يارتلا صلمو بلك بفصل قم.3

.LVDS الدعم ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بفك قم.4

.تريوبكملا من LVDS دعم ندسم الةزبا قم.5

.نظاملا حةلو من LVDS بلك افصل.6
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.يهجوتلا ناةق من ائيهولا بلاتك الةزبا قم.7

.ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا بلك افصل.8

.نظاملا حةلو من يالعلو الجانب من تالصو بركم بلك افصل.9

.WiFi حةلو بلك بفصل قم.10

41



.نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.11

.جةدر 45 بلغت يةاوبز نظاملا حةلو حافة فعبر قم.12

.صلاتالموو نافذلما من نظاملا حةلو رحر.13

.تريوبكملا من نظاملا حةلو فعبر قم.14
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نظاملا حةلو يبكرت

يكلهلا على نظاملا حةلو ضع.1

.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

:نظاملا حةبلو يةلاتلا بلاتكلا يلصوتب قم.3
a(تاحفم حةلو WiFi
b(تالصو بركم
c(ةالمصغر يةاخللو يةبطارلا
d(LVDS

.يهجوتلا اتنوق خلال من ائيهولا بلاتك يهجوتب قم.4

.تريوبكملا على ضعهمو في LVDS دعم ندسم يبكرتب قم.5

.تريوبكملاب LVDS دعم ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.6

.نظاملا حةبلو هربيكلا يارتلا صلمو بلك صل.7

:يبكرتب قم.8
a(بطاقات بةلع Express Card
b(يدلا احةر ندسم
c(المعالج
d(يارالحر تتشلما
e(دمالمو بطاقة
f(بطاقة WLAN
g(يحتافلما حةلو
h(يحتافلما حةلو يةلح
i(ثتوبلولا بطاقة
j(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

k(تةباثلا اصقرالأ كمحر
l(القاعدة غطاء

m(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9

دمالمو صلمو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
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d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(يدلا احةر ندسم
i(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
j(بطاقات بةلع Express Card

k(نظاملا حةلو

.دمالمو بطاقة من دمالمو بطاقة بلك افصل.3

.يهجوتلا ناةق من دمالمو بلك الةزبا قم.4

.تريوبكملاب دمالمو صلمو ندسلم بتثلما سمارلما بفك قم.5

.تريوبكملا من دمالمو صلمو ندسم الةزبا قم.6
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.تريوبكملا من دمالمو صلمو الةزبا قم.7

دمالمو صلمو يبكرت

.به اخلاصة ةجرلحا في دمالمو صلمو ضع.1

.صلالمو على دمالمو صلمو ندسم ضع.2

.دمالمو صلمو ندسم يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.3

.دمالمو صلمو بلك يهجوتب قم.4

.دمالمو بطاقةب دمالمو بطاقة بلك صل.5

:يبكرتب قم.6
a(نظاملا حةلو
b(بطاقات بةلع Express Card
c(سائطالو حةلو) في ةفرتوم E6430/E6430 ATG فقط(
d(يدلا احةر ندسم
e(شاشةلا عةمجمو
f(يحتافلما حةلو
g(يحتافلما حةلو يةلح
h(ثتوبلولا بطاقة
i(تةباثلا اصقرالأ كمحر
j(القاعدة غطاء
k(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

شاشةلا عةمجمو الةزا

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
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a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.نظاملا حةبلو LVDS دعم ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3

.نظاملا حةلو من LVDS دعم ندسم الةزبا قم.4

.LVDS بلك افصل.5

.نظاملا حةلو من ايرمكالا بلك افصل.6

.يهجوتلا ناةق من LVDS بلك الةزبا قم.7
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.انبالجو على دةجوالمو شاشةلا عةمجمو يرتحرل يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.8

.تريوبكملا تحةف خلال من ائيهولا كابلاتو LVDS اسحبو شاشةلا عةمجمو فعار.9

.تريوبكملا من شاشةلا عةمجمو الةزبا قم.10

شاشةلا عةمجمو يبكرت

.تريوبكملا على شاشةلا عةمجمو ضع.1

.هاليصوتو القاعدة يكله على دةجوالمو تحاتفلا خلال يةكلسلالا ائيهولا كابلاتو LVDS بلاتك دخالبا قم.2
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.شاشةلا عةمجمو يتبثتل يننكرلا كلا في دجوالمو يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.3
.يهجوتلا ناةق خلال LVDS بلاتكو ائيهولا يهجوتب قم.4
.تريوبكملاب يةلاتلا بلاتكلا يلصوتب قم.5

a(LVDS
b(ايرمكالا

.تريوبكملا على ضعهمو في LVDS دعم ندسم يلصوتب قم.6
.تريوبكملاب الدعم ندسم يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.7
:يبكرتب قم.8

a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9

شاشةلا طارا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.علىلأ شاشةلا طارلإ يةلفسلا الحافة فعار.3

.شاشةلا طارا من يةالعلوو يمنىلاو ىسريلا افالحو فعار.4

.شاشةلا عةمجمو من شاشةلا طارا الةزبا قم.5
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شاشةلا طارا يبكرت

.شاشةلا عةمجمو على شاشةلا طارا ضع.1
.شاشةلا عةمجمو داخل تقرسي حتى بالكامل طارالا لبطو تعاملو شاشةلا طارا على اضغط على،الأ كنالر من بداية.2
.شاشةلا طارلإ يمنىلاو ىسريلا افالحو على اضغط.3
.يةبطارلا يبكرتب قم.4
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

شاشةلا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(شاشةلا عةمجمو
c(شاشةلا طارا

.شاشةلا عةمجمو في شاشةلا حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

.شاشةلا حةلو اقلب.4
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.شاشةلا حةلو من LVDS بلك بفصل وقم LVDS بلك صلمو يطرش عانز.5

.شاشةلا عةمجمو من شاشةلا حةلو الةزبا قم.6

شاشةلا حةلو يبكرت

.LVDS بلك صلمو يطرش لصاقاو LVDS بلك يلصوتب قم.1
.شاشةلا عةمجمو في هاعضوو شاشةلا بقلب قم.2
.شاشةلا غطاء في شاشةلا حةلو تةبثلما بعةرالأ يرماسلما بطار.3
:يبكرتب قم.4

a(شاشةلا طارا
b(شاشةلا عةمجمو
c(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

شاشةلا عةمجمو الةزا

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء

.نظاملا حةبلو LVDS دعم ندسم بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3
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.نظاملا حةلو من LVDS دعم ندسم الةزبا قم.4

.LVDS بلك افصل.5

.نظاملا حةلو من ايرمكالا بلك افصل.6

.يهجوتلا ناةق من LVDS بلك الةزبا قم.7
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.انبالجو على دةجوالمو شاشةلا عةمجمو يرتحرل يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.8

.تريوبكملا تحةف خلال من ائيهولا كابلاتو LVDS اسحبو شاشةلا عةمجمو فعار.9

.تريوبكملا من شاشةلا عةمجمو الةزبا قم.10

شاشةلا عةمجمو يبكرت

.تريوبكملا على شاشةلا عةمجمو ضع.1

.هاليصوتو القاعدة يكله على دةجوالمو تحاتفلا خلال يةكلسلالا ائيهولا كابلاتو LVDS بلاتك دخالبا قم.2
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.شاشةلا عةمجمو يتبثتل يننكرلا كلا في دجوالمو يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.3

.يهجوتلا ناةق خلال LVDS بلاتكو ائيهولا يهجوتب قم.4

.تريوبكملاب يةلاتلا بلاتكلا يلصوتب قم.5
a(LVDS
b(ايرمكالا

.تريوبكملا على ضعهمو في LVDS دعم ندسم يلصوتب قم.6

.تريوبكملاب الدعم ندسم يتبثتل بيلوللا سمارلما بطر حكمأ.7

:يبكرتب قم.8
a(القاعدة غطاء
b(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9

شاشةلا مفصلات يةطغأ الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو

.سيأر ضعمو لىا علىلأ ىسريلاو يمنىلا المفصلات يرتدوب قم.3

.شاشةلا عةمجمو من المفصلات يةطغأ الةزاو المفصلة من المفصلة غطاء حافة بفك قم.4
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شاشةلا مفصلات يةطغأ يبكرت

.شاشةلا حةلو على ىسريلا المفصلة غطاء احةزبا قم.1
.شاشةلا حةبلو المفصلة غطاء بتثتل سفللأ المفصلة يرتدوب قم.2
.يمنىلا المفصلة بغطاء ينتقلعتلما 2و 1 ينتوطخلا ركر.3
:يبكرتب قم.4

a(شاشةلا عةمجمو
b(يحتافلما حةلو
c(يحتافلما حةلو يةلح
d(ثتوبلولا بطاقة
e(تةباثلا اصقرالأ كمحر
f(القاعدة غطاء
g(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

شاشةلا مفصلات الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(شاشةلا طارا
i(شاشةلا حةلو

.شاشةلا عةجمومب شاشةلا مفصلة حاتلو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.3

.شاشةلا مفصلة حاتلو الةزبا قم.4
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.شاشةلا عةجمومب شاشةلا مفصلات بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.5

.شاشةلا عةمجمو من شاشةلا مفصلات الةزبا قم.6

شاشةلا مفصلات يبكرت

.حةاللو على شاشةلا مفصلتي تاكل ضع.1

.شاشةلا عةجمومب شاشةلا مفصلات يتبثتل يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2

.المفصلات على شاشةلا مفصلات حاتلو ضع.3

.شاشةلا عةجمومب شاشةلا مفصلة حاتلو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.4

:يبكرتب قم.5
a(شاشةلا حةلو
b(شاشةلا طارا
c(شاشةلا عةمجمو
d(يحتافلما حةلو
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(ثتوبلولا بطاقة
g(تةباثلا اصقرالأ كمحر
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h(القاعدة غطاء
i(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

ايرمكالا الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(يةبطارلا
b(شاشةلا عةمجمو
c(شاشةلا طارا
d(شاشةلا حةلو

.ايرمكالا من ايرمكالا بلكو ايرمكالاو LVDS بلك بفصل قم.3

.شاشةلا عةجمومب ايرمكالا بتثي الذي بيلوللا سمارلما بفك قم.4

.شاشةلا عةمجمو من ايرمكالا الةزبا قم.5
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ايرمكالا يبكرت
.شاشةلا حةلو على بها اخلاصة تحةفلا في ايرمكالا يبكرتب قم.1
.شاشةلا عةمجمو في ايرمكالل بتثلما سمارلما بطار.2
.ايرمكالاب ايرمكالا بلكو LVDS بلك يلصوتب قم.3
:يبكرتب قم.4

a(شاشةلا حةلو
b(شاشةلا طارا
c(شاشةلا عةمجمو
d(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

بلك الةزا  LVDS ايرمكالا بلكو
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(يةبطارلا
b(القاعدة غطاء
c(تةباثلا اصقرالأ كمحر
d(ثتوبلولا بطاقة
e(يحتافلما حةلو يةلح
f(يحتافلما حةلو
g(شاشةلا عةمجمو
h(شاشةلا طارا
i(شاشةلا حةلو
j(شاشةلا مفصلات

.ايرمكالا من ايرمكالا بلكو ايرمكالاو LVDS بلك بفصل قم.3

.شاشةلا عةجمومب ايرمكالا بلكو LVDS بلك بتثت التي اللاصقة ادالمو عانز.4
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.شاشةلا عةمجمو من ايرمكالا بلكو LVDS بلك الةزبا قم.5

بلك يبكرت  LVDS ايرمكالا بلكو
.شاشةلا عةمجمو على ايرمكالا بلكو LVDS بلك يهجوتب قم.1
.الكابل يتبثتل اللاصق يطشرلا لصاقبا قم.2
.ايرمكالاب ايرمكالا بلكو ايرمكالاو LVDS بلك يلصوتب قم.3
:يبكرتب قم.4

a(شاشةلا مفصلات
b(شاشةلا حةلو
c(شاشةلا طارا
d(شاشةلا عةمجمو
e(يحتافلما حةلو
f(يحتافلما حةلو يةلح
g(ثتوبلولا بطاقة
h(تةباثلا اصقرالأ كمحر
i(القاعدة غطاء
j(يةبطارلا

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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3
يةفاضا ماتمعلو

.تريوبكملا من اًءجز تعد التي يةفاضالا اتيزلما لحو ماتمعلو سمقلا هذا فريو

ساءرالا نفذم ماتمعلو

).ييارتخا (ساءرا محطة يةبأ لالمحمو تريوبكملا يلصوتل ساءرالا نفذم تخدمسي

ساءرالا نفذم.1
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4
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنكاما نظاملا بطض لك يحتي

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

يدهتملا سللست
 الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ). تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةبارشم يدهتملاب ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبترت زتجاو يةنكاما يدهتملا سللست لك يحتي
)POST(، شعار رهوظ ندع Dell، نككيم:

>F2 <تاحفلما على الضغط خلال من نظاملا عدادا لىا لصوالو•

>F12 <تاحفلما على الضغط يقطر عن احدةو ةلمر هرظت يدهتم قائمة هارظا•

:هي يدهتملا قائمة اتيارخ. يصخشتلا يارخ ًانمضتم نهم يدهتملا نككيم الذي هازلجا ولىالأ يدهتملا قائمة ضتعر

)هفرتو حالة في (الةزللا القابلة اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

 :ملاحظة
.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي

يةئوضلا اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

 :ملاحظة
.ePSA يصاتخشت شاشة ضعر يمتس يصات،خشتلا يارتخا ندع

.نظاملا بطض شاشة لىا لصوبالو اخلاص يارخلا يدهتملا سللست اًيضأ ضيعر

تقالنالا يحتافم

.نظاملا بطض تقالنا يحتافم تاليلا لالجدو ضيعر

 :ملاحظة
.نظاملا يلغشت يدعت حتى يسرت لإ لكنو هاليجست يمت بها متقو التي اتيريغتلا نفا نظام،لا عدادا اتيارخ لمعظم بةسنلاب

تقالنالا يحتافم. 1 لجدو

تقالنالايحتافلما

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

>Enter<الحقل في دجوالمو باطترالا بعتا وأ) يقهبطت حالة في (المحدد الحقل في يمةق تحديد يةنكاما لك يحتي.
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الانتقالالمفاتيح

.هاقيبطت حالة في سدلة،نم قائمة طي وأ يربكتب متقوسافةلما يطرش

>Tab<يةلاتلا يزكرتلا نطقةم لىا تقلنت.

 :ملاحظة
.فقط يةسايقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلاب

>Esc<على الضغط دييؤ. يةسيئرلا شاشةلا ضتعر حتى يةلاتلا الصفحة لىا تقلني> Esc <يلغشت يدعيو ظةمحفو يرغ اتيريغت يأ بحفظ بكلاطت سالةر ضعر لىا يةسيئرلا شاشةلا في  
.نظاملا

>F1<نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

System Setup Options
 :ملاحظة

Depending on the computer and its installed devices, the items listed in this section may or may not appear.

General. 2 لجدو

OptionDescription

System InformationThis section lists the primary hardware 
features of your computer.

•System Information
•Memory Information
•Processor Information
•Device Information

Battery InformationDisplays the charge status of the battery.

Boot SequenceAllows you to change the order in which the 
computer attempts to find an operating 

system. All the options are selected.

•Diskette Drive
•Internal HDD
•USB Storage Device
•CD/DVD/CD-RW Drive
•Onboard NIC

You can also choose the Boot List option. The 
options are:

•Legacy (Default Setting(
•UEFI

Date/TimeAllows you to set the date and time.

System Configuration. 3 لجدو

OptionDescription

Integrated NICAllows you to configure the integrated 
network controller. The options are:

•Disabled
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OptionDescription

•Enabled
•Enabled w/PXE (Default Setting(

Parallel PortAllows you to define and set how the parallel 
port on the docking station operates. You can 

set the parallel port to:

•Disabled
•AT
•PS2
•ECP

Serial PortIdentifies and defines the serial port settings. 
You can set the serial port to:

•Disabled
•COM1 (Default Setting(
•COM2
•COM3
•COM4

 :ملاحظة
The operating system may allocate 

resources even if the setting is disabled.

SATA OperationAllows you to configure the internal SATA 
hard-drive controller. The options are:

•Disabled
•ATA
•AHCI
•RAID On (Default Setting(

 :ملاحظة
SATA is configured to support RAID mode.

DrivesAllows you to configure the SATA drives on 
board. The options are:

•SATA-0
•SATA-1
•SATA-4
•SATA-5

Default Setting: All drives are enabled.

SMART ReportingThis field controls whether hard drive errors 
for integrated drives are reported during 

system startup. This technology is part of the 
SMART (Self Monitoring Analysis and 
Reporting Technology) specification.
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OptionDescription

•Enable SMART Reporting — This option is 
disabled by default.

USB ConfigurationAllows you to define the USB configuration. 
The options are:

•Enable Boot Support
•Enable External USB Port

Default Setting: both the options are enabled.

USB PowerShareAllows you to configure the behavior of the 
USB PowerShare feature. This option is 

disabled by default.

•Enable USB PowerShare

Keyboard IlluminationAllows you to choose the operating mode of 
the keyboard illumination feature. The options 

are:

•Disabled (Default Setting(
•Level is 25%
•Level is 50%
•Level is 75%
•Level is 100%

Stealth Mode ControlAllows you to set the mode that turns off all 
light and sound emissions from the system. 

This option is disabled by default.

•Enable Stealth Mode

Miscellaneous DevicesAllows you enable or disable the various on 
board devices. The options are:

•Enable Internal Modem
•Enable Microphone
•Enable eSATA Ports
•Enable Hard Drive Free Fall Protection
•Enable Module Bay
•Enable ExpressCard
•Enable Camera
•Enable Media Card
•Disable Media Card

Default Setting: All devices are enabled
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Video. 4 لجدو

OptionDescription

LCD BrightnessAllows you to set the panel brightness when the ambient sensor is Off.

OptimusAllows you to enable or disable the NVIDIA Optimus technology.

•Enable Optimus — Default Setting.

Security. 5 لجدو

OptionDescription

Intel TXT (LT-SX) ConfigurationThis option is disabled by default.

Admin PasswordAllows you to set, change, or delete the administrator (admin) password.

 :ملاحظة
You must set the admin password before you set the system or hard drive 

password.

 :ملاحظة
Successful password changes take effect immediately.

 :ملاحظة
Deleting the admin password automatically deletes the system password and 

the hard drive password.

 :ملاحظة
Successful password changes take effect immediately.

Default Setting: Not set

System PasswordAllows you to set, change or delete the system password.

 :ملاحظة
Successful password changes take effect immediately.

Default Setting: Not set

Internal HDD-0 PasswordAllows you to set, change, or delete the administrator (admin) password.
Default Setting: Not set

Strong PasswordAllows you to enforce the option to always set strong passwords.
Default Setting: Enable Strong Password is not selected.

Password ConfigurationYou can define the length of your password. Min = 4 , Max = 32

Password BypassAllows you to enable or disable the permission to bypass the System and the 
Internal HDD password, when they are set. The options are:

•Disabled (Default Setting(
•Reboot bypass

Password ChangeAllows you to enable the disable permission to the System and Hard Drive 
passwords when the admin password is set.

Default Setting: Allow Non-Admin Password Changes is not selected

Non-Admin Setup ChangesThis option lets you determine whether changes to the setup option are permitted 
when an administrator password is set. The option is disabled.

•Allows Wireless Switch Changes
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OptionDescription

TPM SecurityAllows you to enable the Trusted Platform Module (TPM) during POST.
Default Setting: The option is disabled.

CPU XD SupportAllows you to enable the Execute Disable mode of the processor.
Default Setting: Enable CPU XD Support 

Computrace Allows you to activate or disable the optional Computrace software The options 
are:

•Deactivate (Default Setting(
•Disable
•Activate

 :ملاحظة
The Activate and Disable options will permanently activate or disable the 

feature and no further changes will be allowed

CPU XD SupportAllows you to enable the Execute Disable mode of the processor.
Default Setting: Enable CPU XD Support 

OROM Keyboard AccessAllows you to set an option to enter the Option ROM Configuration screens using 
hotkeys during boot. The options are:

•Enable (Default Setting(
•One Time Enable
•Disable

Admin Setup LockoutAllows you to prevent users from entering Setup when an Administrator password 
is set.

Default Setting: Disabled 

Performance. 6 لجدو

OptionDescription

Multi Core SupportThis field specifies whether the process will 
have one or all cores enabled. The 

performance of some applications will 
improve with the additional cores. This option 
is enabled by default. Allows you to enable or 
disable multi-core support for the processor. 

The options are:

•All (Default Setting(
•1
•2

Intel SpeedStepAllows you to enable or disable the Intel 
SpeedStep feature.

Default Setting: Enable Intel SpeedStep

C States ControlAllows you to enable or disable the additional 
processor sleep states.
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OptionDescription

Default Setting: The options C states, C3, C6, 
Enhanced C-states, and C7 options are 

enabled.

Intel TurboBoostAllows you to enable or disable the Intel 
TurboBoost mode of the processor.

Default Setting: Enable Intel TurboBoost 

Hyper-Thread ControlAllows you to enable or disable the 
HyperThreading in the processor.

Default Setting: Enabled

Power Management. 7 لجدو

OptionDescription

AC BehaviorAllows the computer to power on automatically, when AC adapter is plugged. The 
option is disabled.

•Wake on AC

Auto On TimeAllows you to set the time at which the computer must turn on automatically. The 
options are:

•Disabled (Default Setting(
•Every Day
•Weekdays

USB Wake SupportAllows you to enable the USB devices to wake the computer from standby mode. 
The option is disabled

•Enable USB Wake Support

Wireless Radio ControlAllows you to control the WLAN and WWAN radio. The options are:

•Control WLAN radio
•Control WWAN radio

Default Setting: both the options are disabled.

Wake on LAN/WLANThis option allows the computer to power up from the off state when triggered by a 
special LAN signal. Wake-up from the Standby state is unaffected by this setting 

and must be enabled in the operating system. This feature only works when the 
computer is connected to AC power supply.

•Disabled - Does not allow the system to power on by special LAN signals when 
it receives a wake-up signal from the LAN or wireless LAN. (Default Setting(

•LAN Only - Allows the system to be powered on by special LAN signals.
•WLAN Only
•LAN or WLAN

Block SleepAllows you to block the computer from entering into the sleep state. This option is 
disabled by default.

•Block Sleep (S3(
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OptionDescription

Primary Battery ConfigurationAllows you to define how to use the battery charge, when AC is plugged in. The 
options are:

•Standard Charge
•Express Charge
•Predominantly AC use
•Auto Charge (Default Setting(
•Custom Charge — you can set the percentage to which the battery must 

charge.

 :ملاحظة
All charging modes may not be available for all the batteries.

Battery Slice ConfigurationAllows you to define the how to charge the battery. The options are:

•Standard Charge
•Express Charge (Default Setting(

POST Behavior. 8 لجدو

OptionDescription

Adapter WarningsAllows you to activate the adapter warning messages when certain power 
adapters are used. This option is enabled by default.

•Enable Adapter Warnings

Mouse/TouchpadAllows you to define how the computer handles the mouse and touchpad input. The 
options are:

•Serial Mouse
•PS2 Mouse
•Touchpad/PS-2 Mouse (Default Setting(

Numlock EnableSpecifies if the NumLock function can be enabled when the computer boots. This 
option is enabled by default.

•Enable Numlock

Fn Key EmulationAllows you to match the <Scroll Lock> key feature of PS-2 keyboard with the <Fn> 
key feature in an internal keyboard. The option is enabled by default.

•Enable Fn Key Emulation

Keyboard ErrorsSpecifies whether keyboard-related errors are reported when it boots. This option 
is enabled by default.

•Enable Keyboard Error Detection

POST HotkeysSpecifies whether the sign-on screen displays a message, that displays the 
keystroke sequence required to enter the BIOS Boot Option Menu.

•Enable F12 Boot Option menu - This option is enabled by default.

FastbootAllows you to speed up the boot processes. The options are:
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OptionDescription

•Minimal
•Thorough (Default Setting(
•Auto

Virtualization Support. 9 لجدو

OptionDescription

VirtualizationSpecifies whether a Virtual Machine Monitor (VMM) can utilize the additional 
hardware capabilities provided by Intel Virtualization Technology.

•Enable Intel Virtualization Technology - Default Setting.

VT for Direct I/OEnables or disables the Virtual Machine Monitor (VMM) from utilizing the additional 
hardware capabilities provided by Intel Virtualization technology for direct I/O.

•Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O — Default Setting.

Wireless. 10 لجدو

OptionDescription

Wireless SwitchAllows you to determine which wireless device can be controlled by the wireless 
switch. The options are:

•WWAN
•Bluetooth
•WLAN

All options are enabled by default.

Wireless Device EnableAllows you to enable or disable the wireless devices. The options are:

•WWAN
•Bluetooth
•WLAN

All options are enabled by default.

Maintenance. 11 لجدو

OptionDescription

Service TagDisplays the service tag of your computer.

Asset TagAllows you to create a system asset tag if an asset tag is not already set. This 
option is not set by default.

System Logs. 12 لجدو

OptionDescription

BIOS eventsDisplays the system event log and allows you to clear the log.

•Clear Log
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Updating the BIOS 
It is recommended to update your BIOS (system setup), on replacing the system board or if an update is available. For 

laptops, ensure that your computer battery is fully charged and connected to a power outlet

1.Re-start the computer.

2.Go to dell.com/support.

3.Enter the Service Tag or Express Service Code and click Submit.

 :ملاحظة
To locate the Service Tag, click Where is my Service Tag?

 :ملاحظة
If you cannot find your Service Tag, click Detect My Product. Proceed with the instructions on screen.

4.If you are unable to locate or find the Service Tag, click the Product Category of your computer.

5.Choose the Product Type from the list.

6.Select your computer model and the Product Support page of your computer appears.

7.Click Get drivers and click View All Drivers.
The Drivers and Downloads page opens.

8.On the Drivers and Downloads screen, under the Operating System drop-down list, select BIOS.

9.Identify the latest BIOS file and click Download File.
You can also analyze which drivers need an update. To do this for your product, click Analyze System for Updates 

and follow the instructions on the screen.

10.Select your preferred download method in the Please select your download method below window; click Download 
File.

The File Download window appears.

11.Click Save to save the file on your computer.

12.Click Run to install the updated BIOS settings on your computer.
Follow the instructions on the screen.

بطضلا وأ نظاملا رومر كلمة

.تريوبكملا ينمأتل بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة شاءنا نككيم

صفالوروالمر كلمة عنو

.نظاملا لىا لالدخو يلجستل هالاخدا يكلع يجب التي روالمر كلمةنظاملا رومر كلمة

.تريوبكملاب اخلاصةو فيها يريغت حداثاو BIOS بطض لىا لصوللو هالاخدا يكلع يجب التي روالمر كلمةبطضلا رومر كلمة

 :يهبنت
.تريوبكملا على دةجوالمو ياناتبلل مانالأ من يسيئر ىتوسم روالمر كلمة اتيزم فرتو

 :يهبنت
.بةقارم يرغ هاكرتو ينهامأت عدم حالة في تريوبكملا على نةالمخز ياناتبلا لىا لصوالو نهكيم شخص يأ

 :ملاحظة
.نظاملاو بطضلا رومر كلمة ةيزم يلطعت مع تريوبكملا شحن يمت
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بطضلل رومر كلمةو نظاملل رومر كلمة ينيعت

 كلمة يريغت من تمكنت فلن, مقفلة روالمر كلمة حالة كانت ذاا. مقفلة يرغ روالمر كلمة حالة تكون ندماع فقط جديدة بطض رومر كلمة وأ/و نظام رومر كلمة يريغت وأ جديدة بطض رومر كلمة وأ/و نظام رومر كلمة ينيعت نككيم
.نظاملا رومر

 :ملاحظة
.تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل نظاملا رومر كلمة يرفوت ميلزو بطضلا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة حذف يمت ر،والمر كلمة صلةو يلطعت حالة في

.يدهتملا وأ يلغشتلا بدء بعد رالفو على> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا لللدخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمأت حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمأت شاشة هرظت

.مقفلة يرغ روالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمأت شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظام،لا رومر كلمة دخلأ,  نظاملا رومر كلمة حدد.3
:نظاملا رومر كلمة ينيعتل يةلاتلا شاداترالا تخدمسا

.فحر 32 لىا يصل ما روالمر كلمة تكونت نأ يمكن–

.9 لىا 0 من قامرأ على روالمر كلمة يتوتح نأ يمكن–

.ةيربك فوبحر تابةكلاب سمحُي لإ يثح ة،يرغص فوبحر تابةكلاب سمحُي–

, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).سافةلما: فقط اخلاصة فوالحر تابةكب فقط سمحُي–

.بها بةلاطلما ندع نظاملا رومر كلمة دخالا عدأ

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي نظاملا رومر كلمة تبكا.4

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظاملا رومر كلمة تبكا, بطضلا رومر كلمة حدد.5
.بطضلا رومر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلاطت

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي بطضلا رومر كلمة تبكا.6

.اتيريغتلا بحفظ بكلاطت سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.7

.اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.8
.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

بطضلا رومر كلمة وأ/و حالي نظام رومر كلمة يريغت وأ حذف

 في بطضلا رومر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالا رومر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّمؤم يرغ )روالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّمؤم )روالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة

.ةبارشم يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بعد> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا لللدخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمأت حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمأت شاشةلا ضعر يمت

.نةّمؤم يرغ روالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمأت شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا رومر كلمة حدد.3

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, بطضلا رومر كلمة حدد.4

 :ملاحظة
.به بةلاطلما ندع الحذف يدكأتب قم بط،ضلا وأ/و نظاملا رومر كلمة بحذف يامكق حالة في. الطلب حالة في الجديدة روالمر كلمة دخالا عدأ بط،ضلا رومر كلمة وأ/و نظاملا يريغتب يامكق حالة في

.اتيريغتلا بحفظ بكلاطت سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.5

.نظاملا بطض من جواخلرو اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.6
.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو
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5
يصاتخشتلا
 وأ يةفاضا معدة تخدامسا لىا الحاجة نبدو تريوبكملا جهاز بارتخا هو يصاتخشتلا يلغشت من ضالغر. يةنفلا ساعدةلما لطلب Dell بـ الاتصال بلق ePSA يصاتخشت يلغشتب قم تر،يوبكملا في شكلةم تكفداص ذاا

.شكلةلما حل على ساعدتكلم يصاتخشتلا تائجن تخدامسا الدعمو اخلدمة لوسؤلم يمكنف سك،فنب شكلةلما صلاحا على اًقادر تكن لم ذاا. ياناتبلل فقدان

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
فرتوو. اًيلخاد BIOS اسطةبو هاليغشت يمتو BIOS مع) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت ينمضت يمتو. ةجهزللأ شامل فحص بعمل) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت متقو  
:يةنكاما لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارخلا من كاملة عةمجمو نظاملا يصاتخشت

تفاعلم ضعو في وأ اًيئاقلت اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

المعطل) ةجهزالأ (هازلجا لحو يةفاضا ماتمعلو يرفوتل يةفاضا يةبارتخا اتيارخ تقديمل شاملة اتبارتخا يلغشت•

جاحنب تمت قد اتبارتخالا كانت ذاا مبا كبرتخ حالة سائلر ضعر•

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلماب كبرتخ التي اخلطأ سائلر ضعر•

 :يهبنت
.خطأ سائلر رهوظ وأ يحة،صح يرغ تائجن ثحدو لىا ىخرأ تريوبكم ةجهزأ مع نامجبرلا هذا تخدامسا دييؤ. تريوبكملا بارتخلإ نظاملا يصاتخشت تخدمسا

 :ملاحظة
.يةصيخشت اتبارتخا اءجرا ندع تريوبكملا جهاز من ببالقر دكجوو من اًمدو كدتأ. تخدمسلما مع تفاعللا لىا نةيعم ةجهزبأ اخلاصة اتبارتخالا بعض تاجتح

.تريوبكملا يلغشتب قم.1
.Dell شعار رهوظ ندع> F12 <تاحفلما على اضغط تر،يوبكملا يدهتم يمت ينماب.2
.يصاتخشت يارخلا حدد يد،هتملا قائمة شاشة في.3

.شفةتكلما ةجهزالأ يعجم على اتبارتخالا يلغشتب يصاتخشتلا متقو. تريوبكملا في شفةتكلما ةحهزالأ يعجم دسر يمتو يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا نافذةلا ضعر يمت

.يصيخشتلا بارتخالا يقافلإ نعم قفو انقرو> Esc <على فاضغط محدد، جهاز على يةصيخشت اتبارتخا يلغشت في غبتر نتك ذاا.4
.اتبارتخالا يلغشت قفو انقرو سريلأا ءالجز من هازلجا حدد.5
.اخلطأ ادكوأ ضعر يمت شكلات،م يأ دجوو حالة في.6

.Dell بـ اتصلو اخلطأ دكو لإحظ
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6
صلاحهااو تريوبكملاب اخلاصة شكلاتلما شافكتسا
.تريوبكملا يلغشت ناءثأ اخلطأ سائلرو ية،توصلا ةشارالا ادكوأو. يصخشتلا يحباصم ثلم اتالمؤرش تخدامساب صلاحهااو تريوبكملا شكلاتم شافكتسا نككيم

هازلجا حالة يحباصم
هازلجا حالة يحباصم. 13 لجدو

.الطاقة ةدارا ضاعوأ حدأ في تريوبكملا يكون ندماع مضيوو تر،يوبكملا يلغشتب متقو ندماع يضيء

.ياناتبلل تريوبكملا تابةك وأ اءةقر ناءثأ يضيء

.يةبطارلا شحن حالة لىا ةشارللا مضيو وأ تصلم شكلب باحصلما هذا يضيء

.بكةشلاب اللاسلكي الاتصال ينكتم ندع يضيء

 ذلك، عن اًيدعبو. يةكلسلالا ةجهزالأو يةبطارلاو ينتخزلا حداتو شاطنو يلصوت مكاناتا ضلعر تخداهماسا يمتو. منها سريلأا ءالجز وأ يحتافلما حةلو من يالعلو ءالجز على ماا عادة هازلجا حالة يانبل LED اتمؤرش جدتو
.نظاملا في تملمح عطل ناكه يكون ندماع يصخشت داةكأ تخداهماسا يمكن

.تملةمح خطاءأ عقوو ندع LED زمور اءةقر يةفيك تاليلا لالجدو دسري

LED يحباصم. 14 لجدو

 اخلاص LED باحصمينتخزلاب اخلاص LED باحصم
يارتلاب

 للاتصال LED باحصم
اللاسلكي

العطل صفو

.المعالج في تملمح خلل حدثثابتثابتمضيو

.خطأ اجهةمو تمت لكنو ةالذاكر حداتو شافتكا تمثابتمضيوثابت

.نظاملا حةلو في تملمح خطأ قعومضيومضيومضيو

.يديوفلا/ماتسوالر بطاقة في تملمح خلل حدثثابتمضيومضيو

.يةيارتخالا) ROM (فقط اءةالقر ةذاكر ئةيته في نظاملا شلف وأ تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته في نظاملا شلفمطفأمضيومضيو

.ئةيتهلا ناءثأ شكلةم USB تحكم حدةو صادفتمضيومطفأمضيو

.ةذاكر حداتو شافتكا/يبكرت يمت لممضيومضيوثابت

.ئةيتهلا ناءثأ شكلةم شاشةلا صادفتمضيوثابتمضيو

.POST بارتخا تكمالساب نظاملا يامق نعيم دمالمومضيومضيومطفأ

.مةمدعو يرغ ةالذاكر وأ ةالذاكر ئةيته شلتفمطفأمضيومطفأ

يةبطارلا حالة يحباصم

:تاليلكا يةبطارلا باحصم يعملسف بائي،هرك يارت خذمبأً تصلام تريوبكملا كان ذاا
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بناوتم شكلب مضيو باحصلما  
يضبأ لونو مانيهرك بلون

.لديك لالمحمو تريوبكملاب تصلم تمدعم يرغ وأ به قثومو يرغ Dell فةمبعر نعصم يرغ خرأ ددترم يارت همايئ جديو

بناوتم شكلب مضيو باحصلما  
ثابت يضبأ لون مع مانيهرك بلون

.ددترلما يارتلا لمحو مع يةبطارلا في قتمؤ عطل جديو

.ددترلما يارتلا لمحو مع يةبطارلا في شديد عطل جديومانيهرك بلون تمرسم يضمو

.ددترلما يارتلا لمحو دجوو مع الكامل شحنلا ضعو في يةبطارلامطفأ باحصلما

.ددترلما يارتلا لمحو دجوو مع شحنلا ضعو في يةبطارلايضبلأا باحصلما يلغشت
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7
Technical Specifications

 :ملاحظة
فرتولما المالك يللد في اصفاتالمو سمق لىا اذهب بك، اخلاص تريوبكملل شاملةلا اصفاتالمو على فتعرلل. بك اخلاص تريوبكملا مع شحنلل القانون هايقر التي تلك هي يةلاتلا اصفاتالمو. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد  
 اخلاص تريوبكملا لحو ماتالمعلو ضلعر يارخلا حددو Windows يلغشت نظام في الدعمو تعليماتلا لىا اذهب بك، اخلاص تريوبكملا ينتكو لحو ماتالمعلو من يدلمز. dell.com/support في الدعم قعمو في
.بك

System Information. 15 لجدو

FeatureSpecification

ChipsetMobile Intel 7 series chipset (Intel QM77(

DRAM bus width64-bit

Flash EPROMSPI 32 MB, 64 MB

PCIe Gen1 bus100 MHz

External Bus FrequencyDMI (5GT/s(

Processor. 16 لجدو

FeatureSpecification

TypesIntel Core i3 / i5 / i7series

L3 cacheup to 8 MB

Memory. 17 لجدو

FeatureSpecification

Memory connectortwo SODIMM slots

Memory capacity1 GB, 2 GB, 4 GB, or 8 GB

Memory typeDDR3 SDRAM (1600 MHz(

Minimum memory2 GB

Maximum memory16 GB
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FeatureSpecification

 :ملاحظة
The computer supports up to the maximum of 16 GB memory; 

however, a 32-bit operating systems, such as the 32-bit version 
of Microsoft® Windows® XP, can only use a maximum of 4 GB 

of address space. Moreover, certain components within the 
computer require address space in the 4 GB range. Any address 

space reserved for these components cannot be used by 
computer memory; therefore, the amount of memory available to 

a 32-bit operating system is less than 4 GB. Greater than 4 GB 
memory requires 64-bit operating systems

Audio. 18 لجدو

FeatureSpecification

Typefour-channel high-definition audio

ControllerIDT92HD93

Stereo conversion24-bit (analog-to-digital and digital-to-analog(

Interface:

Internalhigh-definition audio

Externalmicrophone-in/stereo headphones/external speakers connector

Speakerstwo

Internal speaker amplifier1 W (RMS) per channel

Volume controlskeyboard function keys, program menus

Video. 19 لجدو

FeatureSpecification

Typeintegrated on system board

Controller•Intel HD Graphics
•NVidia Discrete Graphics

Communications. 20 لجدو

FeaturesSpecification

Network adapter10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45(

Wirelessinternal wireless local area network (WLAN) and wireless wide 
area network (WWAN(
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Ports and Connectors. 21 لجدو

FeaturesSpecification

Audioone microphone/stereo headphone/speakers connector

Video•one 15-pin VGA connector
•19-pin HDMI connector

Network adapterone RJ-45 connector

USB 2.0•one 4-pin USB 2.0-compliant connector
•one eSATA/USB 2.0-compliant connector

USB 3.0two

Memory card readerone 8-in-1 memory card reader

Docking portone

Subscriber Identity Module (SIM) cardone

Contactless Smart Card. 22 لجدو

FeatureSpecification

Supported Smart Cards/TechnologiesISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps 
ISO14443B — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps ISO15936 

HID iClass FIPS201 NXP Desfire , HID iClass FIPS201 NXP Desfire

Display. 23 لجدو

FeatureSpecification

Type•HD(1366x768), WLED
•HD+(1600 x 900(
•FHD (1920 x 1080(

Size

Latitude E643014.0"

Latitude E653015.6"

Latitude E6430 ATG14.0"

Dimensions:

Latitude E6430:

Height192.50 mm (7.57 inches(

Width324 mm (12.75 inches(

Diagonal355.60 mm (14.00 inches(

Active area (X/Y(309.40 mm x 173.95 mm

Maximum resolution•1366 x 768 pixels
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FeatureSpecification

•1600 x 900 pixels

Maximum Brightness200 nits

Latitude E6530:

Height210 mm (8.26 inches(

Width360 mm (14.17 inches(

Diagonal394.24 mm (15.60 inches(

Active area (X/Y(344.23 mm x 193.54 mm

Maximum resolution•1366 x 768 pixels
•1600 x 900 pixels
•1920 x 1080 pixels

Maximum Brightness220 nits

Latitude E6430 ATG:

Height192.5 mm (7.57 inches(

Width324 mm (12.75 inches(

Diagonal355.60 mm (14.00 inches(

Active area (X/Y(357.30 mm x 246.50 mm

Maximum resolution1366 x 768 pixels

Maximum Brightness730 nits

Operating angle0° )closed) to 180°

Refresh rate60 Hz

Minimum Viewing Angles:

Latitude E6430 / Latitude E6530:

Horizontal -/+40°

Vertical+10°-/30°

Latitude E6430 ATG:

Horizontal -/+50°

Vertical -/+40°

Pixel pitch:

Latitude E64300.2265 mm x 0.2265 mm

Latitude E65300.252 mm x 0.252 mm
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Keyboard. 24 لجدو

FeatureSpecification

Number of keysUnited States: 86 keys, United Kingdom: 87 keys, Brazil: 87 keys, 
and Japan: 90 keys

 :ملاحظة
Numeric keypad is available for Latitude E6530.

LayoutQWERTY/AZERTY/Kanji

Touchpad. 25 لجدو

FeatureSpecification

Active Area:

X-axis80.00 mm

Y-axis45.00 mm

Battery. 26 لجدو

FeatureSpecification

Type•4-cell (40 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge (selected 
countries only(

•6-cell (60 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge
•9-cell (97 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge
•9-cell (87 WHr) Lithium-ion battery

Dimensions:

4-cell / 6-cell:

Depth48.08 mm (1.90 inches(

Height20.00 mm (0.79 inches(

Width208.00 mm (8.18 inches(

9-cell:

Depth71.79 mm (2.83 inches(

Height20.00 mm (0.79 inches(

Width214.00 mm (8.43 inches(

Weight:

4-cell240.00 g (0.53 lb(

6-cell344.73 g (0.76 lb(

9-cell508.02 g (1.12 lb(

Voltage:

4-cell14.80 VDC
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FeatureSpecification

6-cell / 9-cell11.10 VDC

Temperature range:

Operating0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F(

Non-Operating–40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F(

Coin-cell battery3 V CR2032 lithium coin cell

AC Adapter. 27 لجدو

FeatureSpecification

Type65 W STD and 65 W BFR/PVC freed90 W adapter

Input voltage100 VAC to 240 VAC100 VAC to 240 VAC

Input current (maximum(1.50 A1.60 A

Input frequency50 Hz to 60 Hz50 Hz to 60 Hz

Output power65 W90 W

Output current3.34 A (continuous(4.62 A (continuous(

Rated output voltage19.5  –/+1.0 VDC19.5  –/+1.0 VDC

Temperature range:

Operating0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F(0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F(

Non-Operating–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F(–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F(

Physical. 28 لجدو

FeatureLatitude E6430Latitude E6530Latitude E6430 ATG

Height26.90 mm to 32.40 mm (1.06 
inches to 1.27 inches(

28.40 mm to 34.20 mm (1.11 
inches to 1.35 inches(

29.50 mm to 37.70 mm (1.16 
inches to 1.48 inches(

Width352.00 mm (13.86 inches(384.00 mm (15.12 inches(359.20 mm (14.14 inches) with 
port cover

Depth241.00 mm (9.49 inches(258.00 mm (10.16 inches(247.40 mm (9.74 inches) with 
port cover

Weight2.02 kg (4.45 lb(2.47 kg (5.44 lb(2.74 kg (6.04 lb(

Environmental. 29 لجدو

FeatureSpecification

Temperature:

Operating0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F(

Storage–40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F(

Relative humidity (maximum:(
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FeatureSpecification

Operating10  %to 90 % (non condensing(

Storage5  %to 95 % (non condensing(

Altitude (maximum:(

Operating–15.24 m to 3048 m (–50 ft to 10,000 ft(

Non-Operating–15.24 m to 10,668 m (–50 ft to 35,000 ft(

Airborne contaminant levelG1 as defined by ISA-71.04–1985
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8
كةشرب الاتصال  Dell 

:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلما سمقل لصوللو Dell كةشرب للاتصال

قعالمو ةياربز تفضل.1  support.dell.com. 

سدلةنلما القائمة في بك اخلاصة نطقةلما وأ الدولة تحديدب قم.2  Choose A Country/Region ( الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا . 

قفو انقر.3  Contact Us ( الصفحة من سريلأا الجانب على )ناب الاتصال . 

تكجالح اًفقو الملائم الدعم ابطر وأ اخلدمة تحديدب قم.4 . 

كةشرب الاتصال يلةسو ترخا.5  Dell بكسانت التي .
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