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1
تريوبكملا جهاز في العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق

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

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

.عكسي يبترتب الةزالا اءاتجرا باعتا خلال من تهيبثت -نفصلةم ةربصو ائهشر حالة في -- وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

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

 لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالا ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكاب فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالا من العديد: يهبنت
 عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالا على يانةصلا خدمة خلال من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو
.تجنلما مع فقةالمر مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا

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

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

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

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

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلاتلا اتالخطو 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 يحةشر وأ سائطو قاعدة ثلم) تصلم (ساءرا هازبج تريوبكملا يلصوت حالة في.3

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

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

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

.يةسيئرلا يةبطارلا الةزبا قم.7
.يالعلو الجانب لىا تريوبكملا اقلب.8
.شاشةلا تحفا.9

.نظاملا حةلو يضرتأل يلغشتلا رز على اضغط.10

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

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

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

تخدامهاساب الموصى اتدوالأ

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

سطحم سنب يرغص مفك•

0 #رقم Phillips مفك•

1 #رقم Phillips مفك•

يرغص يكيتسلاب مخطاط•
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تريوبكملا يلغشت يقافا

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

: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

 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 انثو 4 نحول يلغشتلا رز علىً مطولإ اضغط يل،غشتلا

تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقاتو يةجراخ ةجهزأ يةأ يلصوت من كدتأ يب،كرتلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد

11



.Dell يرغ ىخرأ تريوبكم ةجهزلأ المصممة ياتبطارلا تخدمست لإ. هذا الخاص Dell تريوبكمل المصممة يةبطارلا تخدمسا تر،يوبكملا تلافا نبجتت لكي: يهبنت

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

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

.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.بها الخاصة يةئابرهكلا خذبالمأ تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصوتب قم.4
.تريوبكملا يلغشتب قم.5
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2
اللوحي تريوبكملا اتيزم

مقدمة

:يةلاتلا اتيزلما يضم لوحي تريوبكم عن ةبارع بك الخاص تريوبكملا

تخدمسلما ضاعوأ•

اللوحي تريوبكملا ارراز•

اللوحي تريوبكملا اجهةو•

اللوحي تريوبكملا عداداتا•

تخدمسلما ضاعوأ

:ينفلتمخ ينعضو في اللوحي تريوبكملا تخدامسا نككيم

لالمحمو تريوبكملا ضعو•

اللوحي تريوبكملا ضعو•

اللوحي تريوبكملا ضعو في اللوحي تريوبكملا تخدامسا

 من ساعةلا بعقار اتجاه عكسو ساعةلا بعقار اتجاه في جةدر 180 يةاوبز اللوحي تريوبكملا ضعو لىا لالمحمو تريوبكملا ضعو من اللوحي تريوبكملا يلتحو نككيم
.شاشةلل ةارالدو المفصلة يرتدو خلال
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.اللوحي تريوبكملا تلفي قد ذلك نا يثح جة،در 180 على يديز لما ةبقو المفصلة يرتدوب متقو لإ: يهبنت

.اللوحي تريوبكملا شاشة تحفا.1

 غطاء على دجوالمو همسلا اتجاه بعتاو ى،خرالأ يدلاب شاشةلا من يالعلو ءالجز سكمأو يد،لا احةر ندسم على ياهاا اًاضعو يديك حدىبا القاعدة حاطةبا قم.2
.باتثب شاشةلا يقشعتب شعرت حتى جةدر 180 يةاوبز ساعةلا بعقار اتجاه في ةارالدو المفصلة بلف وقم المفصلة،

 غطاء على دجوالمو همسلا اتجاه بعتاو ى،خرالأ يدلاب شاشةلا من يالعلو ءالجز سكمأو يد،لا احةر ندسم على ياهاا اًاضعو يديك حدىبا القاعدة حاطةبا قم.3
.باتثب شاشةلا يقشعتب شعرت حتى جةدر 180 يةاوبز ساعةلا بعقار اتجاه عكس ةارالدو المفصلة بلف وقم المفصلة،

.علىلأ هةجتم شاشةلا جعل مع القاعدة على شاشةلا عةمجمو مالةبا قم.4

تخدامسا لىا فقيأ الاتجاه يرشي ينماب. يةسأرلا ساحةلما في يةسيئرلا ةربؤلا في نظاملاب تخدمسلما يهف تفظيح الذي اللوحي ضعالو تخدامسا لىا يةبناج ةرصو الاتجاه يرشي  
.فقيالأ الاتجاه في اًمدو يكون لالمحمو تريوبكملا ضعو نفا يف،تعرلا سبحو. يةقفلأا ساحةلما في يةسيئرلا ةربؤلا في نظاملاب تخدمسلما يهف تفظيح الذي اللوحي ضعالو

اللوحي تريوبكملا اررزأ

 Dell Control Point نامجبر يتبثت يجب يحة،صح يقةبطر اررزالأ هذه تعمل لكيو. يارتلا رز بجانب جدتو يةحول اررزأ ثلاثةب اللوحي تريوبكملا دويز
System Manager.
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 اللوحي تريوبكملا تخدامسا حالة في—  Windows مانأ رز.2.يلهغشت يقافلإ وأ تريوبكملا يلغشتل تخدمُسي — يلغشتلا رز.1
 ارالحو بعمر لىا لصوللو رالز على اضغط اللوحي، ضعالو في

Windows Task Manager يلجست شاشة وأ  
تاحفلما سللست فيها تخدمست التي يقالطر نفسب ذلكو ل،الدخو  

>Ctrl><Alt><Del< لالمحمو تريوبكملا ضعو في.
 اللوحي، ضعالو في اللوحي تريوبكملا يكون ينماب — شاشةلا يرتدو رز.3

 لىا بينالجا ضعالو من شاشةلا اتجاه يريغتل شاشةلا يرتدو رز تخدمسا
 تضغط ةمر كل في. بينالجا ضعالو لىا فقيالأ ضعالو من وأ فقيالأ ضعالو
 على دةجوالمو ةرالصو رتدو ه،يرتحرب متقو ثم شاشةلا يرتدو رز على
.جةدر 90 يةاوبز ساعةلا بعقار اتجاه في شاشةلا

 ضلعر رالز هذا على اضغط—  Dell في تحكملا نقطة رز.4
 Dell نامجبرلا خلال من القلمو اللوحي، تريوبكملل ئتهايتهو اتيارلخا

Control Point System Manager. 

يرتمرلا اررزأ

.يرتمر يربز دومز اللوحي تريوبكملا

يرتمرلا اررزأ. 1 شكل

عجوالر رز.2يرتمرلا في تحكملا.1

يرتمرلا في تحكملا تخدامسا

 لىا اًيئاقلت تحكملا رز ديعو. هرحر ثم سفللأ وأ علىلأ يرتمرلا في تحكملا رز نقلب قم ى،خرالأ تلو صفحة الصفحات من عةمجمو وأ ناصرعلا قائمة داخل يرتمرلل•
.هيرتحر ندع المحايد/سطوالأ ضعالو

.يرتمرلا يقافا في غبتر ندماع هيرتحر مع يه،لع اضغطو سفللأ وأ علىلأ تحكملا رز انقل الصفحات، عةمجمو وأ ناصرعلا قائمة داخل اًَيعسر يرتمرلل•

.المحايد/سطوالأ ضعالو في يكون ندماع هرحر ثم يرتمرلا في تحكملا رز على اضغط نات،ئكالا تحديدل•

 يمنالأ سالماو رز قفو نقرلا ذلك يماثل. هرحر ثم شاشة،لا على كاملة ةدائر هرظت حتى يرتمرلا في تحكملا رز علىً مطولإ اضغط ساسة،لحا ياقسلا ائمقو يلغشتل•
.لالمحمو تريوبكملا في

عجوالر رز تخدامسا

.هرحر ثم عجوالر رز على اضغط للخلف، عجوللر•
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.عجوالر رز علىً مطولإ اضغط شطة،نلا نافذةلا لغلق•
.القلم عداداتاو اللوحي تريوبكملا عداداتا تخدمسا ع،جوالر رز كسلو يصصختل•

اللوحي تريوبكملا اجهةو

:يةلاتلا يلغشتلا نظمةبأ ًابمصحو اللوحي تريوبكملا فرتوي

•Microsoft Windows XP
•Windows Vista
•Windows 7

.يسيئرلا تلافخالا يلي فيما. ثلاثةلا يلغشتلا نظمةأ ينب اللوحي تريوبكملا اجهاتو في عديدة تلافاتخا ناكه

 Windowsصفالوةيزلما
Vista/

Windows 7

Microsoft 
Windows 

XP

نعمنعم.دخالا هازجك بعكصا تخدامسا على ةالقدراللمس

يةموي  
Windows

نعمنعم.باللمس وأ القلم من ةباشرم دخالالا خذيأ الذي الملاحظات يلجست يقبطت

تخدامساب) لخا ر،الصو ندات،تسلما (يةئرلما ياناتبلا من اءجزأ تقاطللإ تخدمست داةأتقاطلالا داةأ  
.اللمس وأ القلم

نعمنعم

لإنعم.يةسيئرلا هاملماب يامقلل يماءاتالا اسطةبو هاطيشنت يتم اتتصارخانقرلا

لإنعم.الملفات تحديدل المجلدات في يبصر فمعريارتخالا خانات

لإنعم.نقرلا مكان تحديدل يبصر مؤشرالمؤشر ملاحظات

 دخالالا حةلو
يةحوللا

نعمنعم.يحتافلما حةلو محل يحل الذي اللمس وأ القلم تخدامساب ياناتبلا دخاللإ تخدمست داةأ

 دخالا اتدوأ
ةجهزللأ ساسةح

لإنعم.بعةتلما اللمس يقةطر وأ القلم سبح زموالر حجم يريغتو يةحول دخالا حةلو

 سالماو مؤشر مقابل اللوحي تريوبكملا ظائفبو يامقلل تخدمُسي خاص لوحي مؤشراللوحي المؤشر
.ياسيقلا

لإنعم

لإنعم.يمنالأ ربالز نقرلل تخدمستو اللمس ضعو في هرظت نفصلةم داةأللمس المصغر يقبطتلا

 الملاحظة تخدامساب يهلع الضغط تم قد هدفلا كان ذاا ما شاهدةم على ةالقدرالمؤشر ملاحظات
.يةبصرلا

لإنعم

يلغشتلا نظام في اللوحي تريوبكملا تخدامسا  Windows 7

 فقط وأ يكيتاتسورتكلالا القلم يارتخا نككيم ذلك لىا ضافةبالإو ية،سايقلا يحتافلما لمس حةلو تخدامسا يتم. دخالالا ةجهزأ من العديد اللوحي تريوبكملا تخدمسي
.دخالا هازجك بعصالا تخدامسا
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باللمس تخدامسالا

تر،يوبكملا سلماو شفافة ةرصو تطفو اللمس، ضعو تخدامسا ندع. هولةسب اللمس ضعو لىا القلم ضعو من بديلتلا على ةالقدر اللوحي تريوبكملا في يحتافلما اتيزم من  
اررزالأ سفلأ دةجوالمو ساحةلما تخدامسا نككيم. بعكصاب عليها نقرلا يمكن يمنىو ىسري سماو اررزبأ اللمس مؤشر يزتمي. بعكصا سفلأ اللمس، مؤشر سمىُت  
.اللمس مؤشر سحبل
:اللمس مؤشر ينكتمل

.اللمس يببوتلا علامة قفو انقرو اللمسو القلم> تحكملا حةلو> ابدأ لىا اذهب•

.شاشةلا على دةجوالمو ناصرعلا مع اتفاعل ندماع اللمس مؤشر ضعر يارلخا حدد ،اللمس مؤشر سمقلا في•

باللمس تخدامسالا — اللمسو القلم. 2 شكل

سكماو القلم تخدامسا

 .يرغص مؤشر رهوظ لىا دييؤ شاشةلا من ببالقر القلم ساكما. لالمحمو تريوبكملا في اللمس حةلو وأ سماو فيها تخدمست التي يقةالطر نفسب القلم تخدامسا نككيم
.القلم تخدامسا يةفيك تاليلا لالجدو يصف. المؤشر يكتحر لىا القلم يكتحر دييؤ

اءجرالايفةظولا

.اللوحي تريوبكملا شاشة على القلم فبطر فقبر اضغطسبالماو دالمفر نقرلا

.اللوحي تريوبكملا شاشة على يعسر تابعتب ينترم فقبر القلم فطر على اضغطسبالماو دجوالمز نقرلا
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الاجراءالوظيفة

 لحو كاملة ةدائر Windows يرسم حتى اًيظلح مكانه في تهبث شاشةلا على بالقلم المسسللماو يمنالأ ربالز نقرلا
.المؤشر

الملفات مع تعامللا

 حدأ قفو قف اللوحي، القلم تخدامساب. القائمة من ناصرعلا من عديد تحديد اسطةبو احدةو ةمر هالقن وأ ها،فذح وأ المجلدات، وأ الملفات من العديد تح،ف نككيم
.نصرع كل ساري على هرظت التي يارتخالا خانة داخل علامة ضعو ة،مر كل في ناصرعلا

:يارتخالا خانات يطشنتل

 .تحكملا حةلو لىا اذهب.1

 .المجلد اتيارخ لىا اذهب.2

. ضعر قفو انقر.3

.افقمو قفو انقر ثم ،ناصرعلا يارتخا خانة تحديدل يارتخالا خانات تخدامسا حدد, تقدمةلما عداداتالا ضمن.4

كقلم القلم تخدامسا

 لك يحتت ،Windows Journal ثلم يقاتبطتلا بعض. القلم تخدامساب هولةسب يقاتبطتلا في نصلا دخالا يةنكاما يةيدولا تابةكلا على فتعرلا نامجبر يحتي
.يقبطتلا طارا داخل ةباشرم بالقلم تابةكلا يةنكاما

:هي القلم يارلخ يةسيئرلا اتيزلما

اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو•

بالقلم نقرلا•

اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو تخدامسا

.ةباشرم القلم يقطر عن دخالالا يقبطتلا يدعم لم ذاا يقات،بطتلا في نصلا دخالا يةنكاما اللوحي تريوبكملا دخالا حةلو لك يحتت

:يةلاتلا اتيارلخا من يأ يذفنتل اللوحي تريوبكملا يقطر عن دخالالا حةلو لىا لصوالو نككيم

 دخالالا حةلو انزلإق لىا اللوحي تريوبكملا مزر على الضغط دييؤ. اللوحي تريوبكملا دخالا حةلو مزر هرظي. يقبطتلا في تعديللل قابلة نطقةم في بالقلم اضغط•
.شاشةلا حافة من

.دخالالا حةلو تفاءخا ندع شاشةلا حافة على هاساؤرا يتم التيو دخال،الا حةلو ةوعر على اضغط•

 فقيالأ قعالمو نفس ندع دخالالا حةلو تحفت عليها، تضغط ندماع ثم،. شاشةلا حافة لبطو سفللأ وأ علىلأ سحبها اسطةبو دخالالا حةلو ةوعر يكتحر نككيم•
.ةوالعر ندهاع هرظت التي شاشةلا على

اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو. 3 شكل
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 هذه تفيتخ. بدقةو عةسرب صنصولا من اعنوالأ هذه دخالا على ساعدتكلم يعةسرلا يبالو يحتافمو ز،مور حةلوو قام،رأ حةلو نانمضتت فوالحر حةلوو تابة،كلا حةلو
.تابةكلا حذف وأ دخالا بعد هرظت لكنهاو تابة،كلا بدأت ندماع يعةسرلا يحتافلما

.روالمر كلمة دخاللإ بعمر في دخالالا نقطة تضع ندماع اللمس يحتافم حةلو لىا اًيئاقلت دخالالا حةلو تقلنت ا،ًيضارتفا: ملاحظة

نصلا دخالا

 يعةسر يبو يحتافمو ز،مور حةلوو قام،رأ حةلو تضم فوالحر حةلوو تابةكلا حةلو. نصلا دخاللإ اللمس يحتافم حةلو وأ تابةكلا على فتعرلا تخدامسا نككيم
 .التهازا بعد وأ تابةكلل دخالكا بعد هرظت لكنهاو تابة،كلا بدأت ندماع يعةسرلا يحتافلما هذه خفاءا يتم. بدقةو عةسرب صنصولا من اعالانو هذه دخالا على ساعدتكلم

.بها الخاصة ظائفالوو دخالالا حةلو زمور تاليلا لالجدو ضيعر

يفةظولاالاسممزالر

 على فتعرلا
تابةكلا  
يةيدولا

ثلم تابة،كلا حةلو على تمرسم شكلب تابةكلا نككيم. دخالها يتم الذي نصلا لىا يةيدولا تابةكلا فوالحر حةلوو تابةكلا حةلو لتحو  
يةيدولا تابةكلا فوالحر حةلو لتحو. ةمر كل في احدو فحر دخاللإ فوالحر حةلو تخدمسا. سطرلما قرالو من قطعة على تابةكلا  
 من يدفتست ولإ بان،سلحا في بالكامل الكلمة ياقس خذتأ لإ لكنهاو ة،مر كل في احدو مزر وأ احد،و فحر وأ دخاله،ا يمكن نص لىا
خرالأ تلو فالحر تبكا ثم, اتدوالأ على اضغط دخال،الا حةلو في فوالحر حةلو لىا بديلتلل. يةيدولا تابةكلا سقامو ةيزم

يحتافم حةلو  
اللمس

.بعصلإاب وأ اللوحي بالقلم يحتافلما على بالضغط نصلا تدخل نككلو ية،سايق يحتافم حةلو اللمس يحتافم حةلو بهشت

.روالمر كلمة دخاللإ بعالمر في دخالالا نقطة تضع ندماع اللمس يحتافم حةلو لىا يلتحولاب اًيئاقلت دخالالا حةلو متقو ا،ًيضارتفا: ملاحظة

بالقلم نقرلا

همسلأا يحتافم تخدامسا وأ >علىلأ صفحة< على الضغط ثلم يعيبط شكلب يحتافم حةلو تخدامسا تطلبي اءجرا يذفنتل القلم تخدامسا يةنكاما بالقلم نقرلا لك يحتي  
.بالمطلو اءجرالا يذفنتب اللوحي تريوبكملا ميقو تاح،فم ةنقر على فتعرلا يتم ندماعو. يةهاتجالا يماءاتوالا عة،سرلاب تاحفلما اتنقر يزتمت. يةهاتجالا
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يةضارتفالا القلم اتنقر. 4 شكل

:تاليلا اءجرالا يذفنت اسطةبو يحتافلما اتنقر يصصتخ نككيم

.اتنقرلا يببوتلا علامة قفو نقرلاو اللمسو القلم→ تحكملا حةلو→ابدأ•
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القلم اتنقر — اللمسو القلم. 5 شكل

يلغشتلا نظام في اللوحي تريوبكملا تخدامسا  Windows XP

يكيتاتسورتكلالا بالقلم تابةكلا يارتخا اًيضأ نككيمو ية،سايقلا يحتافلما حةبلو اللمس حةلو جدتو. بك الخاص اللوحي تريوبكملا في تلفةمخ دخالا ةجهزأ تخدامسا نككيم  
.دخالا هازجك بعكصا تخدامسا وأ

سكماو القلم تخدامسا

 .يرغص مؤشر رهوظ لىا شاشةلا من ببالقر القلم ساكما دييؤ. لالمحمو تريوبكملا في اللمس حةلو وأ سالماو فيها تخدمست التي يقةالطر نفسب القلم تخدامسا نككيم
 يمنالأ ربالز نقرلاب يامقلا يتم. جةدومز ةنر ثابةبم جدوالمز الضغط برتعي. سبالماو نقرلا احدةو ةمر شاشةلا قفو نقرلا يماثل. المؤشر يكتحر لىا القلم يكتحر دييؤ
 القائمة تحف لىا محدد قعمو على من القلم فعر دييؤ. دناهأ موضح هو كما بالمؤشر اءحمر ةدائر يطتح حتى شاشةلا على سفللأ القلم فطر ساكما اسطةبو القلم تخدامساب
.المقابلة يةعرفلا

المؤشر يرشأت داةأ. 6 شكل
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كقلم القلم تخدامسا

 ،Windows Journal ثلم يقاتبطتلا بعض. القلم تخدامساب هولةسب يقاتبطتلا في نصلا دخالا يةنكاما صليالأ يةيدولا تابةكلا على فتعرلا نامجبر يحتي
.يقبطتلا طارا داخل ةباشرم بالقلم تابةكلا يةنكاما لك يحتت

اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو

.ةباشرم القلم يقطر عن دخالالا يقبطتلا يدعم لم ذاا ذلكو يق،بطتلا في نصلا دخاللإ اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو تخدامسا نككيم

.اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو مزر هرظي. يقبطتلا في فيها تعديللا يمكن نطقةم في القلم على الضغط اسطةبو اللوحي تريوبكملاب دخالالا حةلو لىا لصوالو نككيم

 نص لىا يةيدولا تابةكلا يلتحوب فوالحر حةلوو تابةكلا حةلو متقو. نصلا دخاللإ شاشةلا على يحتافلما حةلو وأ ف،والحر حةلو وأ تابة،كلا حةلو تخدامسا نككيم
 يصف. اللوحي القلم تخدامساب يحتافلما على الضغط اسطةبو دخالهبا قمت الذي نصلا ناءثتساب يةسايقلا يحتافلما حةلو ثلم شاشةلا على يحتافلما حةلو تعمل. بتوكم

.دخالالا حةلو تخدامسلإ تلفةلمخا اتيارتخالا تاليلا لالجدو

باللمس تخدامسالا

 على بعصلإاب الضغط وأ بالقلم، العمل يةفيك بهشي. باللمس دخالالا لىا بالقلم دخالالا من هولةسب يلتحولا على ةالقدر في تكمن اللوحي تريوبكملا في تاحفلما ةيزم
 على سفللأ بعكصا فبطر بالضغط هنجازا يتم اللمس ضعو في سللماو يمنالأ ربالز نقرلا. جدوالمز نقرلا جدوالمز الضغط سسيؤ. سبالماو نقرلا ثلم احدةو ةمر شاشةلا
 لىا نقطةلا هذه على من بعكصا فعر دييؤ. اًبعص اًمرأ للمؤشر تخدمسلما صابعأ يةطغت اتمر عدد شاهدةم يكون نأ يمكن. بالمؤشر اءحمر ةدائر يطتح حتى شاشةلا
.المقابلة يةعرفلا القائمة تحف

القلمو اللوحي تريوبكملا عداداتا

.Dell Control Point Manager من ليهاا لصوالو اًيضأ نككيم. تحكملا حةلو من القلمو اللوحي تريوبمكلا عداداتا لىا لصوالو نككيم

22



اللمس طاراو القلم. 7 شكل

:وهي. اللمس طاراو القلم في فرتوت التي تلفةلمخا سامقلأا يلي فيما

.ةالمعاير عداداتاو القائمة قعموو ى،سريلا/يمنىلا يدلا تخدامسا تحديد يةنكاما لك يحتت — عداداتالا•
.شاشةلا عسطو ينيعتو شاشةلا ةمعاير تحديد يةنكاما لك يحتت — شاشةلا•
.رالز عداداتا تحديد يةنكاما لك يحتت — اللوحي تريوبكملا اررزأ•
.تلفةلمخا ظائفللو القلم اررزأو للقلم تلفةمخ اءاتجرا تحديد يةنكاما لك يحتت — القلم اتيارخ•

.

اللوحي تريوبكملا عداداتا

 المصغر N-trig يقبطت مزر هرظي. قميالر لللمحو تعددةلما عداداتالا بطضل N-trig DuoSense Digitizer عداداتا المصغر يقبطتلا تخدمُسي
اتيارخلل يةعرفلا القائمة حضارا لىا مزالر قفو يمنالأ ربالز نقرلا دييؤ. ثابتلا نامجبرلا صدارا رقم المؤشر ضعر لىا مزالر قفو فقوالو دييؤو. نظاملا بةلع في  

:هي N-trig DuoSense Digitizer عداداتا نافذةلا في دةجوالمو اتوالعر. لحو و خصائص

قامرالأ لمحو اتيارخ•
القلم•

يةلعافتلا اتيارلخا•

قميالر لالمحو اتيارخ يببوت علامة

تيللأ قميالر لالمحو اتيارخ يببوت علامة تخدامسا يتم

23



دخالالا ضعو تحديد•

باللمس يفلوتلا•

قميالر لالمحو اتيارخ — N-trig DuoSense Digitizer عداداتا. 8 شكل

دخالالا ضعو

 :يلغشت ضاعوأ بعةربأ N-trig DuoSense Digitizer المصغر يقبطتلا يزتمي

 فقط القلم ضعو من تقالنلال. N-trig digitizer مع دخالا هازجك تخدامهسا يمكن الذي يدحولا هازلجا هو يرشأتلا قلم ضع،الو هذا في— فقط القلم•
:خرأ ضعو يأ لىا

a.المصغر يقبطتلا مزر قفو انقر N-trig نظاملا بةلع في.

b.افقمو قفو انقرو بالمطلو ضعالو حدد المصغر، يقبطتلا طارا في

تخدامسا. N-trig digitizer المصغر يقبطتلا مع تخدامهسا يمكن الي دخالالا جهاز هو احدو بعصا يكون فقط، اللمس ضعو في—  فقط اللمس•  
.ممكن يرغ يرشأتلا قلم

.يححصلا يذفنتلل قميالر لالمحو مع يدلل احدةو سةملب سمحُي: ملاحظة

:فقط اللمس ضعو من تقالنلال

a.المصغر يقبطتلا مزر قفو انقر N-trig نظاملا بةلع في.

b.افقمو قفو انقرو بالمطلو ضعالو حدد المصغر، يقبطتلا طارا في

سماحلا في تلقائيلا ضعالو من ضالغر يكمن. صابعالأ لمس ثلم يرشأت قلم بعتت على قادر N-trig digitizer المصغر يقبطتلا— تلقائيلا ضعالو•  
تريوبكملا شاشة نطاق في كان طالما يرشأتلا قلم هو تلقائيلا ضعالو في اضيترفالا دخالالا جهاز. فقط اللمس ضاعوأو فقط القلم ينب اًييهدب بديلتلاب تخدمسملل  
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 ضعو لىا قميالر لالمحو نقليس قميالر لالمحو من ببالقر يرشأتلا قلم بعتت نأ في يكمن تلقائيلا ضعالو في ساسيالأ بدألما). تلامسلا وأ برُق عن قفتولا (اللوحي
 ضعو من قميالر لالمحو يلتحو لىا دييؤس) سللماو جدوالمز نقرلل بسلوالأ في شابهتم (شاشةلا على بعصلإاب جةدومز يماءةا ديتؤ. ةزجاوتم يةلووكأ فقط القلم
نظاملا تقلني نطاقلا في يرشأتلا قلم بعتت دجربم. نطاقلا جخار يرشأتلا قلم يكن لم طالما فقط اللمس ضعو في نظاملا يظل. فقط اللمس ضعو لىا فقط القلم  
.فقط القلم ضعو لىا ًتلقائي

يلغشتلا نظام تخدامسا ناءثأ فقط يعمل يدفر يليغشت ضعو هو نائيثلا ضعالو—  )Windows 7و Windows Vista (نائيثلا ضعالو•  
Windows Vista وWindows 7 .سماتلاو يةلخالدا تهيولوأ سبح تاحلما يرشأتلا جهاز ينب اًيئاقلت يلغشتلا نظام تقلني ضع،الو هذ في.

باللمس يفلوتلا

 ةمعاير عادةا نكم مرالأ تطلبي فقد يحة،صح يقةبطر اللوحي تريوبكملا على بعصالا بعتت يعمل لم ذاا. يةلاثلما حالتها لىا باللمس دخالالا نظام ةبمعاير اللمس ةمعاير متقو
:اللمس ةيزم ةمعاير عادةلإ. اللمس ةيزم

.شاشةلا على هرظت التي امروالأ بعتا ثم ابدأ رالز قفو انقر.1

.

.اللمس ينيعت عادةا ناءثأ شاشةلا تلمس لإ: ملاحظة

القلم يببوت علامة

:القلم يببوت علامة لك يحتت

القم دعم اتيزم تحديد•

القلم يةبطار حالة ضعر•
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القلم — N-Trig DuoSense Digitizer عداداتا. 9 شكل

القلم يةبطار حالةو القلم اتيزم

:بـ ليهماا ةشارالا يتمو القلم في انرز جديو. القلم اررزأ ئةيته نككيم

.يمنالأ ربالز نقرلا يفةظول رالز هذا ينيعت يتم ا،ًيضارتفا. القلم نقل يةلعم في دنىالأ رالز هبارتعاب رالز تحديد يتم—  1 #رقم القلم رز•

.الماسح يةفظوب يامقلل رالز هذا ينعت يتم. يسيئرلا رالز قفو ةباشرم رالز هذا جديو—  2 #رقم القلم رز•

:تاحةلما اتيارلخا. تلفةمخ ظائفبو يامقلل رالز ظائفو يريغت نككيم

معطل•

يمنالأ ربالز نقرلا•

محو•

.سكهمأو القم تخدامساب هولةسب شاشةلا المس ية،بطارلا حالة شاهدةلم. القلم منً بدلإ يةبطارلا حالة ضعر نككيم ،"القلم "يببوتلا علامة في

تفاعللا اتيارخ يببوت علامة

.عديدة ضاعوأ في نظاملا يلغشت ندع يةتوصلا اتثرالمؤ في تحكملا نككيم تفاعل،لا اتيارخ يببوت علامة في

26



تفاعللا اتيارخ — N-trig Duo Sense Digitizer عداداتا. 10 شكل

.تالصو بارتخلإ يلغشتلا رز مزر قفو انقر. شاشةلا بعكصا يلمس ندماع يلهغشت ميلز الذي WAV .الملف تحديد نككيم

لـ صلاحهااو شكلاتلما شافشكتسا  N-Trig Digitizer 
يتبثتلا شكلاتم

نامجبرلا هذا يلغشتل يةفكا يرغ ةجهزالأ — يتبثتلا ناءثأ الخطأ سالةر•

 وأ ،Windows Vista وأ ،Windows 7 (يلغشتلا نظامل بةسانم هاليغشت لتحاو التي امجبرلا عةمجمو كانت ذاا مما تحقق–
Windows XP.(

).بت 64 وأ بت 32 (اًبسانم هاليغشتب متقو التي امجبرلا عةمجمو صدارا كان ذاا مما تحقق–

.تةباثلا Windows 7 امجبر برع Windows Vista/Windows XP عةمجمو يتبثت•

 Windows Vista/Windows لىا Windows 7 من اللوحي تريوبكملا على دجوالمو يلغشتلا نظام يضفختب يامكق حالة في–
XP عةمجمو يتبثت لغاءا نبدو N-Trig، مع اًافقتوم يكونسو ير،يغت نبدو يظلس قميالر لالمحو على دجوالمو ثابتلا نامجبرلا صدارا نفا 

Windows 7 .يقبطتلا تعادةسا يكلعف اضي،ترفالا صدارالا لىا ثابتلا نامجبرلا جاعرلإ.

Windows Vista/Windows XP برع Windows 7 عةمجمو يتبثت•

-N عةمجمو يتبثت لغاءا نبدو Windows Vista/Windows XP من Windows 7 لىا يلغشتلا نظام يةقرتب يامكق حالة في–
Trig، مع افقتويسو يريغت نبدو يظلس ثابتلا نامجبرلا نفا Windows Vista/Windows XP .عةمجمو يتوتح Windows 

.Window 7 عةمجمو يتبثت تابعت ثم تعادة،سالا داةأ يلغشتب متقوسو. ثابتلا نامجبرلا تعادةسا يقبطت على بالفعل 7
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داءالأ شكلاتم

تعددلما اللمس يلغشت يمكن لإ•

a.عةمجمو كانت ذاا مما تحقق N-trig بالفعل تةبثم.

b.عداداتا مزر ضعر يجبو تحكملا حةلو تحفا N-trig DuoSense Digitizer .عالمجمو يتبثتب قم عة،المجمو يتبثت عدم حالة في 
 .تريوبكملا على بتثلما يلغشتلا نظامل بةسانلما

c.هاعبتت تم التي اللمس نقاط عدد من كدتألل نظاملا ماتمعلو من تحق.

.ابدأ قفو انقر.1

.القائمة من خصائص حددو تريوبكملا على يمنالأ ربالز انقر.2

 .ماتالمعلو طارا في تابتهاك بغيني التي اللمس نقاط عدد.3

باللمس دخالوالا للقلم اللمس نقاط — نظاملا ماتمعلو. 11 شكل

 عاتمجمو تدعم. عةالمجمو يتبثت بعد تعددةم لمس نقاط 4 بقىتت لإ Windows XPو Windows Vista عاتمجمو في: ملاحظة
Vista/XP ينعبصا (يماءاتوالا ديالفر اللمس.(

دةمفقو اللمس يفةظو لكنو امجبرلا عةمجمو يتبثت يتم•

a.تريوبكملا اسطةبو يهلع فتعرلا تم قد قميالر لالمحو نأ من تحققو ةجهزالأ مدير تحفا.

قميالر لالمحو ةجهزأ — ةجهزالأ مدير. 12 شكل

b.عةمجمو يتبثت لغاءا لحاو هاز،لجا على فتعرلا حالة في N-trig يتهابثت عدأو.

c.فةوالمعر يرغ ةجهزللأ يلغشتلا نامجبر تحديثب وقم فةوالمعر يرغ ةجهزالأ ضمن شاهدهت نتك ذاا مما تحقق هاز،لجا على فتعرلا عدم حالة في

d.في Windows 7 عةمجمو يتبثت بعد N-trig اتيزم في( اللوحي تريوبكملا ناتمكو يارتخالا خانة كانت ذاا مما تحققلا يكلعف جاحنب  
Windows (تحديدها تم قد.

.اتيزلماو امجبرلا-->  تحكملا حةلو لىا اذهب.1

سريلأا بينالجا يطشرلا في دجوالمو Window اتيزم يقافا/يلغشت باطترالا قفو انقر ،"اتيزلماو امجبرلا "طارالا في.2  
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.تحديدها تم قد اللوحي تريوبكملا ناتمكو يارتخالا خانة كانت ذاا مما تحقق.3

يةبطارلا اجخرا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا قفل لغاءلإ يرتحرلا مزلإج حزأ.2

.تريوبكملا من يةبطارلا الةزبا قم.3

يةبطارلا يبكرت

.تريوبكملا داخل لىا يةبطارلا ةبوع حزأ.1
.القفل ضعو في اًيئاقلت يرتحرلا مزلإج تقرسي

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2
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3
(SIM) كترشلما يفتعر حدةو بطاقة

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

.يةبطارلا جخرأ.2

.هايرتحرب وقم يةبطارلا جدار في دةجوالمو SIM بطاقة على اضغط.3

.تريوبكملا جخار SIM بطاقة احةزبا قم.4
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كترشلما يةهو حدةو بطاقة يبكرت  (SIM)
.تحةفلا في SIM بطاقة دخلأ.1
.يةبطارلا ضعو عدأ.2
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.3
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4
ExpressCard بطاقة

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

.يةبطارلا جخرأ.2

.ExpressCard بطاقة على اضغط.3

.تريوبكملا جخار ExpressCard بطاقة احةزبا قم.4
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بطاقة يبكرت  ExpressCard
.مكانها في تقرست حتى تحةفلا في ExpressCard بطاقة دخلأ.1
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.2
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5
يةفللخا حةاللو

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

.يةبطارلا جخرأ.2

.يةفللخا حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

.تريوبكملا عن اًيدعب فعهارو تريوبكملل الخلفي ءالجز باتجاه يةفللخا حةاللو حزأ.4
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يةفللخا حةاللو يبكرت
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز في يةفللخا حةاللو بطار.1
.يةفللخا حةاللو يتبثتل يرماسلما بطار.2
.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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6
تةباثلا اصقرالأ كمحر

تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كمحر عةلمجمو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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.تريوبكملا جخار تةباثلا اصقرالأ كمحر اسحب.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل من سمارلما الةزبا قم.6

.تةباثلا اصقرالأ كمحر من المطاط حزأو تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل الةزبا قم.7
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تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو يبكرت
.تةباثلا اصقرالأ كمحر في المطاطو تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل بطار.1
.المطاطو تةباثلا اصقرالأ كمحر لحامل بتثلما سمارلما بطار.2
.به الخاص يفجوتلا داخل تةباثلا اصقرالأ كمحر دخلأ.3
.تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار.4
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.5
.يةبطارلا ضعو عدأ.6
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7
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7
ةالذاكر

ةالذاكر الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.ةالذاكر حدو عن اًيدعب جازتحالا شابكم ثنيب قم.4
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.تريوبكملا من ةالذاكر حدةو الةزبا قم.5

ةالذاكر يبكرت

.تحةفلا داخل ةالذاكر حدةو دخلأ.1
.مكانها في ةالذاكر يتبثتب يتبثتلا شابكم متقو حتى ةالذاكر على اضغط.2
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.3
.يةبطارلا ضعو عدأ.4
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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8
Bluetooth بطاقة

ثتوبلولا حدةو الةزا

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

.يةبطارلا جخرأ.2

.ثتوبلولا حدةلو بتثلما سمارلما الةزبا قم.3

.ثتوبلولا حدةو من ثتوبلولا بلك افصل.4
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.ثتوبلولا حدةو الةزبا قم.5

ثتوبلولا حدةو يبكرت

.يةبطارلا يفتجو في دةجوالمو تحةفلا على ثتوبلولا حدةو ضع.1
.ثتوبلولا حدةو في ثتوبلولا بلك صل.2
.تريوبكملا في ثتوبلولا حدةلو بتثلما سمارلما بطار.3
.يةبطارلا ضعو عدأ.4
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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9
نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة  (WLAN)

نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة الةزا  (WLAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.بطاقةلا من WLAN ائيهو بلاتك افصل.4
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.نظاملا حةلو في WLAN بطاقةل بتثلما سمارلما الةزبا قم.5

.تريوبكملا من WLAN بطاقة الةزبا قم.6

نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة يبكرت  (WLAN)
.تحةفلا في WLAN بطاقة دخلأ.1

.نظاملا حةبلو WLAN بطاقةل تةبثلما يرماسلما بطر حكامبا قم.2

.WLAN بطاقةب ائيهولا كابلات صل.3

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.4

.يةبطارلا ضعو عدأ.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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10
نطاقلا اسعةو يةكلسلالا بكةشلا بطاقة  (WWAN)

نطاقلا اسعةو يةكلسلالا بكةشلا بطاقة الةزا  (WWAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.بطاقةلا من WWAN ائيهو بلاتك افصل.4
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.نظاملا حةلو في WWAN بطاقة بتثي الذي بيلوللا سمارلما الةزبا قم.5

.تريوبكملا من WWAN بطاقة الةزبا قم.6

نطاقلا اسعةو يةكلسلالا الاتصال بكةش بطاقة يبكرت  (WWAN)
.تحةفلا في WWAN بطاقة دخلأ.1

.نظاملا حةبلو WWAN بطاقةل تةبثلما يرماسلما بطر حكامبا قم.2

.WWAN بطاقةب ائيهولا كابلات صل.3

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.4

.يةبطارلا ضعو عدأ.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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11
ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.WWAN بطاقة الةزبا قم.4
.نظاملا حةلو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك افصل.5
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.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم.6

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت

.بها الخاصة تحةفلا في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضع.1
.نظاملا حةبلو شكللا يةصرق يةالخلو يةبطارلا كابل يلصوتب قم.2
.WWAN بطاقة ضعو عدأ.3
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.4
.يةبطارلا ضعو عدأ.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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12
القاعدة غطاء

القاعدة غطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.4
.القاعدة لغطاء تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5
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تريوبكملا من التهازبا وقم افالحو من القاعدة غطاء افصل.6

القاعدة غطاء يبكرت

.مكانها في افالحو تقرست حتى القاعدة غطاء بطار.1
.القاعدة غطاء يتبثتل يرماسلما بطار.2
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.3
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.4
.يةبطارلا ضعو عدأ.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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13
يارالحر تتشلما

يارالحر تتشلما الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.4
.القاعدة غطاء الةزبا قم.5
.نظاملا حةلو عن حةوالمر بلك افصل.6
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.حةوالمر في دةجوالمو يرماسلما الةزبا وقم يارالحر تتشلما على دةجوالمو يرماسلما ُكف.7

.تريوبكملا من تهلازاب وقم يارالحر تتشلما فعار.8

يارالحر تتشلما يبكرت

.يارالحر تتشلما يفتجو في يارالحر تتشلما ضع.1

.يارالحر تتشلما يتبثتل يتبثتلا يرماسم بطار.2

.نظاملا حةلو في حةوالمر يتبثتل يرماسلما بطار.3

.نظاملا حةلو في حةوالمر بلك صل.4

.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.6

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.7

.يةبطارلا ضعو عدأ.8

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9
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14
المعالج

المعالج الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.4
.القاعدة غطاء الةزبا قم.5
.يارالحر تتشلما الةزبا قم.6
.ساعةلا بعقار اتجاه عكس المعالج كامة سمارم يرتدوب قم.7
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.تريوبكملا من تهلازاب وقم المعالج فعار.8

.تريوبكملا من تهلازاب وقم علىلأ يارالحر تتشلما فعار.9

المعالج يبكرت

.بسقلما داخل المعالج دخلأ.1

.المعالج يتبثتل ساعةلا بعقار اتجاه في المعالج كامة سمارم بطار.2

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ.3

.القاعدة غطاء ضعو عدأ.4

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.5

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.6

.يةبطارلا ضعو عدأ.7

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.8
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15
يحتافلما حةلو يةلح

يحتافلما حةلو يةلح الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.تريوبكملا من التهازبا وقم يحتافلما حةلو يةلح افصل.3

يحتافلما حةلو يةلح يبكرت
.مكانها في تقرست حتى افالحو يعجم لبطو يحتافلما حةلو يةلح على اضغط.1
.يةبطارلا ضعو عدأ.2
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.3
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16
يحتافلما حةلو

يحتافلما حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز في يحتافلما حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5
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.يحتافلما حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا وقم تريوبكملا اقلب.6

.نظاملا حةلو عن يحتافلما حةلو ياناتب بلك افصلو يحتافلما حةلو اقلب.7

.تريوبكملا من يحتافلما حةلو الةزبا قم.8
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.يحتافلما حةلو من الخلفي ءالجز في يحتافلما حةلو ياناتب بلكل بتثلما يكتسلابلا يطشرلا الةزبا قم.9

يحتافلما حةلو يبكرت
.يحتافلما حةلو من الخلفي ءالجز في يحتافلما حةلو ياناتب بلك يتبثتل يلارلما يطشر لحاقبا قم.1
.سمارلما تحاتف مع لمحاذاتها يدك احةر على يحتافلما حةلو ضع.2
.نظاملا حةبلو يحتافلما حةلو ياناتب رز بلك صل.3
.حكامبا يحتافلما حةلو يرماسم بطار.4
.نظاملا حةلو في يحتافلما حةلو يتبثتل يرماسلما بطارو تريوبكملا اقلب.5
.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.6
.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.7
.يةبطارلا ضعو عادةا.8
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9
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17
يدلا احةر ندسم

يدلا احةر ندسم الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.الخلفي الغطاء الةزبا قم.6
.تريوبكملا من الخلفي ءبالجز يدلا احةر ندسم بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.7
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.يدلا احةر ندسلم تةبثلما يرماسلما الةزبا وقم تريوبكملا اقلب.8

.نظاملا حةلو عن اللمس حةلو بلك افصل.9

.تريوبكملا من تهلازاب وقم يدلا ندسم فعار.10
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يدلا احةر ندسم يبكرت
.نظاملا حةبلو اللمس حةلو بلك صل.1
.يدلا احةر ندسم في يةبلوللا يرماسلما بطر حكمأ.2
.نظاملا حةلو في يدلا احةر ندسم بتثت التي يرماسلما بطر حكمأو تريوبكملا اقلب.3
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.5
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.6
.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.7
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.8
.يةبطارلا ضعو عادةا.9

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.10
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18
شاشةلا غلق شعرتسم

شاشةلا غلق شعرتسم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلو من نالمر شاشةلا غلق شعرتسم بلك افصل.8
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.شاشةلا غلق شغرتسلم بتثلما سمارلما الةزبا قم.9

.تريوبكملا من شاشةلا غلق شعرتسم الةزبا قم.10

شاشةلا غلق شعرتسم يبكرت

.بها الخاص يفجوتلا في شاشةلا غلق شعرتسم ضع.1

.نظاملا حةلو في شاشةلا غلق شعرتسم يتبثتل سمارلما بطار.2

.نظاملا حةلو في نالمر شاشةلا غلق شعرتسم بلك صل.3

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.6

.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.7

.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.8

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.9

.يةبطارلا ضعو عادةا.10
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.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.11
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19
بطاقة ئقار  ExpressCard

ئقار الةزا  ExpressCard
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلو من ExpressCard بطاقة ئلقار) FFC (سطحلما نالمر صلالمو بلك افصل.8
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.ExpressCard ئلقار تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.9

.تريوبكملا من تهلازاب وقم الجانب باتجاه ExpressCard بطاقة ئقار ادفع.10

بطاقة ئقار يبكرت  ExpressCard
.به الخاص يفجوتلا في ExpressCard بطاقة ئقار دخلأ.1

.تريوبكملا من الخلفي ءالجز في ExpressCard بطاقة ئقار يتبثتل سمارلما بطار.2

.نظاملا حةلو في نالمر ExpressCard ئقار بلك صل.3

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.4

.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.6

.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.7

.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.8

.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.9

.يةبطارلا ضعو عادةا.10
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.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.11
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يةكلذا بطاقةلا ئقار

يةكلذا بطاقةلا ئقار الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلو عن نالمر يةكلذا بطاقةلا ئقار بلك افصل.8
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.تريوبكملا من التهازبا وقم يةكلذا بطاقةلا ئقار فعار.9

يةكلذا بطاقةلا ئقار يبكرت
.بها الخاص يفجوتلا في يةكلذا بطاقةلا ئقار ضع.1
.نظاملا حةبلو نالمر يةكلذا بطاقةلا ئقار كابل يلصوتب قم.2
.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.3
.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.5
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.6
.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.7
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.8
.يةبطارلا ضعو عادةا.9

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.10
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اللاسلكي الاتصال تاحفم

يلتحو حةلو الةزا  WLAN
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلو من نالمر WLAN يلتحو حةلو بلك افصل.8
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.تريوبكملا في WLAN يلتحو حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.9

.تريوبكملا من WLAN حةلو الةزبا قم.10

يلتحو حةلو يبكرت  WLAN
.بها الخاص يفجوتلا في WLAN يلتحو حةلو ضع.1

.WLAN يلتحو حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.نظاملا حةلو في WLAN يلتحو حةللو نالمر بلكلا صل.3

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ.5

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.6

.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.7

.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.8

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.9

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.10
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22
سماعاتلا

تالصو بركم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.ExpressCard بطاقة ئقار الةزبا قم.7
.يدلا احةر ندسم بفك قم.8
.نظاملا حةلو من ثتوبلولا بلاتكو يةكلذا بطاقةلا ئقار افصل.9
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.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل.10

.تالصو اتبركلم تةبثلما يةبلوللا يرماسلما ُكف.11

.تريوبكملا من تالصو اتبركم الةزبا وقم تالصو بركم بلك جخرأ.12
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تالصو اتبركم يبكرت

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل.1
.الحامل خلال من تالصو بركم بلاتك دخلأو تالصو اتبركم بطار.2
.ىسريلاو يمنىلا تالصو اتبركلم تةبثلما يرماسلما بطار.3
.نظاملا حةلو في ثتوبلولا بلاتكو يةكلذا بطاقةلا ئقار صل.4
.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.5
.ExpressCard بطاقة ئقار ضعو عدأ.6
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.7
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.8
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.9

.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.10
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.11
.يةبطارلا ضعو عادةا.12
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.13
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23
ثتوبلولا بلك

ثتوبلولا بلك الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.القاعدة غطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلوو ثتوبلولا حدةو من ثتوبلولا بلك افصل.8

ثتوبلولا بلك يبكرت

نظاملا حةبلوو ثتوبلولا حدةبو ثتوبلولا بلك صل.1

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.2
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.4
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.5
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.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.6
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.7
.يةبطارلا ضعو عادةا.8
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9
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24
دمالمو صلمو

دمالمو صلمو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.5
.الخلفي الغطاء الةزبا قم.6
.يدلا احةر ندسم بفك قم.7
.نظاملا حةلو من دمالمو صلمو بلك افصل.8
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.به الخاص سارلما من DC-In بلك جخرأ.9

.دمالمو صلمو لحامل بتثلما سمارلما الةزبا قم.10

.تهلازاب وقم دمالمو صلمو حامل فعار.11
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.تهلازاب وقم دمالمو صلمو فعار.12

دمالمو صلمو يبكرت

.تحةفلا في دمالمو صلمو دخلأ.1
.دمالمو صلبمو دمالمو صلمو حامل صل.2
.دمالمو صلمو يتبثتل سمارلما بطار.3
.نظاملا حةبلو دمالمو صلمو بلك يلصوتب وقم تريوبكملا اقلب.4
.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.5
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.6
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.7
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.8
.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.9

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.10
.يةبطارلا ضعو عادةا.11
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.12
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29
شاشةلا طارا

شاشةلا طارا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يالعلوو سفليلا طارالا الةزبا وقم يمنىلا الحافة من شاشةلا طارا افصل.3

شاشةلا طارا يبكرت

.يالعلو للغطاء يةمحاز يقةبطر شاشةلا طارا ضع.1
.مكانه في تقرسي حتى شاشةلا طارا على اضغطو سفليلا كنالر من ابدأ.2
.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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26
نظاملا حةلو

نظاملا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.SIM بطاقة الةزبا قم.3
.SD بطاقة الةزبا قم.4
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.5
.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.6
.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.7
.ةالذاكر الةزبا قم.8
.WLAN بطاقة الةزبا قم.9

.WWAN بطاقة الةزبا قم.10
.القاعدة غطاء الةزبا قم.11
.يارالحر تتشلما الةزبا قم.12
.المعالج الةزبا قم.13
.WLAN يحتافم حةلو الةزبا قم.14
.يدلا احةر ندسم بفك قم.15
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.تريوبكملل الخلفي ءالجز عن بلاتكلا افصل.16

.نظاملا حةلو من بلاتكلا افصلو تريوبكملا اقلب.17

.نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.18
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.نظاملا حةلو الةزبا وقم سار،يلا على دةجوالمو نفذلما صلاتمو من هايرتحرل نظاملا حةللو يمنىلا الحافة فعار.19

نظاملا حةلو يبكرت

.نظاملا حةلو ضع.1

.نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.نظاملا حةبلو بلاتكلا صل.3

.نظاملا حةلو من الخلفي ءبالجز بلاتكلا صلو تريوبكملا اقلب.4

.نظاملا حةبلو دمالمو صلمو بلك يلصوتب وقم تريوبكملا اقلب.5

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.6

.WLAN يحتافم حةلو ضعو عدأ.7

.المعالج يبكرت عدأ.8

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ.9

.القاعدة غطاء ضعو عدأ.10

.WWAN بطاقة ضعو عدأ.11

.WLAN بطاقة ضعو عدأ.12

.ةالذاكر ضعو عدأ.13

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.14

.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.15

.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.16

.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.17

.SD بطاقة ضعو عدأ.18

.SIM بطاقة ضعو عدأ.19

.يةبطارلا ضعو عادةا.20

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.21
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27
يارتلا صلمو

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

.يةبطارلا جخرأ.2

.SIM بطاقة الةزبا قم.3

.SD بطاقة الةزبا قم.4

.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.5

.يحتافلما حةلو يةلح الةزبا قم.6

.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزبا قم.7

.ةالذاكر الةزبا قم.8

.WLAN بطاقة الةزبا قم.9

.WWAN بطاقة الةزبا قم.10

.القاعدة غطاء الةزبا قم.11

.يارالحر تتشلما الةزبا قم.12

.المعالج الةزبا قم.13

.WLAN يحتافم حةلو الةزبا قم.14

.يدلا احةر ندسم بفك قم.15

.نظاملا حةلو الةزبا قم.16
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.يهجوتلا ناةق من يارتلا صلمو بلك جخرأ.17

.تريوبكملا من تهلازاب وقم يارتلا صلمو فعار.18

يارتلا صلمو يبكرت
.تحةفلا في يارتلا صلمو دخلأو يارتلا صلمو بلاتك يهجوتب قم.1

.نظاملا حةلو ضعو عدأ.2

.يدلا احةر ندسم ضعو عدأ.3

.WLAN يحتافم حةلو ضعو عدأ.4

.المعالج يبكرت عدأ.5

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ.6

.القاعدة غطاء ضعو عدأ.7

.WWAN بطاقة ضعو عدأ.8

.WLAN بطاقة ضعو عدأ.9

.ةالذاكر ضعو عدأ.10
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.تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضعو عدأ.11
.يحتافلما حةلو ضعو عدأ.12
.يحتافلما حةلو يةلح ضعو عدأ.13
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.14
.SD بطاقة ضعو عدأ.15
.SIM بطاقة ضعو عدأ.16
.يةبطارلا ضعو عادةا.17
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.18
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29
شاشةلا طارا

شاشةلا طارا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يالعلوو سفليلا طارالا الةزبا وقم يمنىلا الحافة من شاشةلا طارا افصل.3

شاشةلا طارا يبكرت

.يالعلو للغطاء يةمحاز يقةبطر شاشةلا طارا ضع.1
.مكانه في تقرسي حتى شاشةلا طارا على اضغطو سفليلا كنالر من ابدأ.2
.يةبطارلا ضعو عدأ.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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29
شاشةلا طارا

شاشةلا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.شاشةلا طارا الةزبا قم.3
.شاشةلا حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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.يحتافلما حةلو قفو شاشةلا حةلو اقلب.5

.شاشةلا حةللو الخلفي ءالجز من اللمس شاشةو LVDS بلاتك افصل.6

.شاشةلا عةمجمو من شاشةلا حةلو الةزبا قم.7
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شاشةلا حةلو يبكرت

.يحتافلما حةلو على شاشةلا حةلو ضع.1
.شاشةلا حةبلو اللمس شاشةو LVDS بلاتك صل.2
.يالعلو الغطاء قفو شاشةلا حةلو يرتدوب قم.3
.شاشةلا حةلو يتبثتل يرماسلما بطار.4
.شاشةلا طارا ضعو عدأ.5
.يةبطارلا ضعو عدأ.6
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7
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30
ايرمكالا

ايرمكالا الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.شاشةلا طارا الةزبا قم.3
.شاشةلا حةلو الةزبا قم.4
ايرمكالا حدةو من بلكلا افصل.5
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.ايرمكالل بتثلما سمارلما الةزبا قم.6

.التهازلإ ايرمكالا حدةو فعار.7

ايرمكالا يبكرت
.شاشةلل الخلفي للغطاء يةالعلو الحافة على ايرمكالا ضع.1

.حكامبا ايرمكالل بتثلما سمارلما بطار.2

.ايرمكالاب بلكلا صل.3

.شاشةلا حةلو ضعو عدأ.4

.شاشةلا طارا ضعو عدأ.5

.يةبطارلا ضعو عدأ.6

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7
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31
بلكلاو شاشةلا يلغشت حةلو

شاشةلا يلغشت حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.شاشةلا طارا الةزبا قم.3

.يالعلو طارالا الةزا ميلز لإ: ملاحظة

.شاشةلا يلغشت حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

107



.شاشةلا يلغشت حةلو اقلب.5

.صابعالأ بصماتو يارتلا بلاتك افصل.6

.شاشةلا يلغشت حةلو الةزبا قم.7
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شاشةلا يلغشت حةلو يبكرت

.صلبالمو صابعالأ بصمات بلاتكو شاشةلا يارت صل.1
.شاشةلا عةجموبم شاشةلا يلغشت حةلو صل.2
.شاشةلا يلغشت حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.3
.شاشةلا طارا ضعو عدأ.4
.يةبطارلا ضعو عدأ.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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32
شاشةلا يلغشت حةلو

شاشةلا يلغشت حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.شاشةلا طارا الةزبا قم.3

.يالعلو طارالا الةزا ميلز لإ: ملاحظة

.شاشةلا يلغشت حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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.يلغشتلا حةلو اقلب.5

.شاشةلا يلغشت حةلو من بلكلا افصل.6

.شاشةلا يلغشت حةلو الةزبا قم.7
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شاشةلا يلغشت حةلو يبكرت

.صلباالمو شاشةلا يلغشت بلك صل.1
.شاشةلا عةجموبم شاشةلا يلغشت حةلو صل.2
.شاشةلا يلغشت حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.3
.شاشةلا طارا ضعو عدأ.4
.يةبطارلا ضعو عدأ.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6
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33
صابعالأ بصمات حةلو

بلكلاو شاشةلا على صابعالأ بصمات حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.شاشةلا طارا الةزبا قم.3

.يالعلو طارالا الةزا ميلز لإ: ملاحظة

.شاشةلا يلغشت حةلو الةزبا قم.4
.صابعالأ بصمات حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5
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.التهازلإ صابعالأ بصمات حةلو فعار.6

.المفصلة عةمجمو الةزبا قم صابع،الأ بصمات حةلو بلك الةزلإ.7
.ايرمكالا حدةو من ايرمكالا بلك افصل.8
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.شاشةلل الخلفي الغطاء من شاشةلا على صابعالأ بصمات حةلو بلك الةزبا قم.9

بلكلاو شاشةلاب الخاصة صابعالأ بصمات حةلو يبكرت
.شاشةلل الخلفي بالغطاء شاشةلا يلغشت حةلو بلك صل.1
.شاشةلا عةجموبم صابعالأ بصمات حةلو صل.2
.صابعالأ بصمات حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.3
.شاشةلا يلغشت حةلو ضعو عدأ.4
.شاشةلا طارا ضعو عدأ.5
.يةبطارلا ضعو عدأ.6
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7
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34
شاشةلا عةمجمو

شاشةلا عةمجمو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم.4
.القاعدة غطاء الةزبا قم.5
:تريوبكملل الخلفي ءالجز عن يةلاتلا بلاتكلا افصل.6

–WWAN

–WLAN

يارتلا صلمو–

–LVDS

ظائفالو حةلو–
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.يهجوتلا اتنوق عن بلاتكلا كل افصل.7

.شاشةلا عةمجمو بتثت التي يرماسلما الةزبا قم.8

.شاشةلا عةمجمو عن هالصفل تريوبكملل يةلفسلا القاعدة فعار.9
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شاشةلا عةمجمو يبكرت

.تريوبكملا باعدة شاشةلا عةمجمو يلصوتب قم.1
.تريوبكملا في دةجوالمو تحةفلا خلال من يلغشتلا حةلو بلاتكو LVDSو ،WWANو ،WLAN دخلأ.2
.شاشةلا عةمجمو يتبثتل يرماسلما بطار.3
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.4
.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ.5
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.6
.يةبطارلا ضعو عدأ.7
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.8
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35
شاشةلا مفصلات

شاشةلا مفصلة عةمجمو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم.4
.القاعدة غطاء الةزبا قم.5
.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم.6
.شاشةلا مفصلة من شاشةلا مفصلة غطاء الةزبا قم.7
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.شاشةلا مفصلة من شاشةلا مفصلة غطاء الةزبا قم.8

.شاشةلا طارا الةزبا قم شاشة،لا مفصلات الةزلإ.9
.شاشةلا لمفصلات تةبثلما يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.10
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.شاشةلل الخلفي الغطاء من شاشةلا مفصلات الةزبا قم.11

شاشةلا مفصلة عةمجمو يبكرت

.شاشةلل الخلفي الغطاء في شاشةلا مفصلات بطار.1
.شاشةلا مفصلات يتبثتل يرماسلما بطار.2
.شاشةلا بمفصلات شاشةلا مفصلة غطاء بطار.3
شاشةلا بمفصلات شاشةلا مفصلة غطاء بطار.4

.شاشةلا طارا ضعو عدأ.5
.شاشةلا عةمجمو يبكرت عدأ.6
.الخلفي الغطاء يبكرت عدأ.7
.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ.8
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.9

.يةبطارلا ضعو عدأ.10
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.11
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36
تفاضليلا نخفضلما يارتلا ةشارا ايرمكا بلك  (LVDS)

ايرمكا بلك الةزا  LVDS
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.يةبطارلا جخرأ.2
.يةفللخا حةاللو الةزبا قم.3
.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم.4
.القاعدة غطاء الةزبا قم.5
.شاشةلا عةمجمو الةزبا قم.6
.المفصلة عةمجمو الةزبا قم.7
.شاشةلل الخلفي الغطاء من LVDS بلك الةزبا قم.8

بلك يبكرت  LVDS
.شاشةلل الخلفي بالغطاء LVDS بلك بطار.1
.المفصلة عةمجمو ضعو عدأ.2
.شاشةلا طارا ضعو عدأ.3
.شاشةلا عةمجمو يبكرت عدأ.4
.القاعدة غطاء ضعو عدأ.5
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.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ.6
.يةفللخا حةاللو ضعو عدأ.7
.يةبطارلا ضعو عدأ.8
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9
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37
اصفاتالمو

اصفاتالمو

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

نظاملا ماتمعلو

Intel Mobile QM67 ائحشر عةمجموائحشرلا عةمجمو

بت DRAM64 ناقل ضعر

EPROM 2فلاش MB + 8 MB

نافذم 8 لىا يصل ما PCH فرتولوالأ يللجا من PCIe ناقل

المعالج

Intel Core i3 سلةلس•عنولا
Intel Core i5 سلةلس•
Intel Core i7 سلةلس•

يديوفلا

Intel HD Graphics 3000عنولا

مدمج يديوفياناتبلا ناقل

Intel UMAتحكملا حدةو

كةترشلما هاتيديوفلا من جابايتيم 1692 لىا تصلةالذاكر

)ييارتخا( HDMI/DVI كابل برع VGA، HDMI، DVIاجخرالا
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ةالذاكر

SODIMM تاحتفةالذاكر صلمو

جابايتيج 4و جابايتيج 2و جابايتيج 1ةالذاكر سعة

تزجاهريم 1333 عةسرب DDR3ةالذاكر عنو

جابايتيج 2ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 8 لىا تصلةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

تالصو

HD تصوعنولا

IDT 92HD90تحكملا حدةو

)يناظرت لىا قميرو قمير لىا يناظرت (بت 24 يوترسالا يلتحويوترسالا يلتحو

:اجهةالو

حضوالو عالي تصو ناقليةلخاد

يةجرالخا تالصو اتبركم/يوترسالا سأالر سماعاتل صلمو/فونويكرلما دخليةجراخ

2X0.5 Wrms / 2X0.7 Wpeak: يارتلا ةوذر / ةالمقدر الطاقةتالصو اتبركم

موأ 4 ناة،ق لكل اتو 1داخلي تصو بركم مضخم

سائطالو في تحكملل سائطالو اررزأتالصو في تحكملا ناصرع

الاتصالإت

 Type Intel 82579LM Gigabit Ethernetبكةشلا مهايئ
Controller, 10/100/1000 ث/جابتيم

يةلخالدا WWANو WLAN بطاقةاللاسلكي الاتصال

صلاتالموو نافذلما

سأالر سماعة/فونويكرملل ظائفالو تعددم صلموتالصو

ًانس 15 من مكون احدو VGA نفذميديوفلا

احدو RJ-45 صلموبكةشلا مهايئ

USB•مع افقانتوم نونس 4 على يانتويح صلانمو USB 2.0
افقتوم eSATA/USB 2.0 صلمو•

ExpressCard بطاقة/SD بطاقة/يةكذ بطاقةةالذاكر بطاقة ئقار

IEEE 1394نونس 4 ذو صلمو
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والموصلات المنافذ

HDMIًانس 19 ذو صلمو

شاشةلا

HD WLEDعنولا

شمعة 306 شمعة، 198عسطولا

صةبو 13.30جملحا

)سيأر (مم x 164.97) فقيأ (مم 293.42)ص/س (شطةنلا ساحةلما

)سيأر (مم x 183.10 ) فقيأ (مم 307.60:بعادالأ

مم 0.50±  307.60تفاعالار

مم 0.50±  183.10ضالعر

Z-Height )مم 5.50)قصىأ بحد

صةبو 13.30يالقطر الخط

768×  1366للدقة قصىالأ الحد

يلغشتلا يةاوز

°180 لىا° 5 منلالمحمو تريوبكملا ضعو

جةدر 180 حتى) مغلقة (جةدر 0اللوحي تريوبكملا ضعو

تزهر 60تحديثلا معدل

:ضالعر اياولز دنىالأ الحد

جةدر 60/60يةقفأ

جةدر 50/50يةسأر

مم 0.2148 × مم 0.2148سلكبلا حداتو ينب سافةلما

يحتافلما حةلو

83 : نداكو تحدةلما الولإيات•يحتافلما عدد
84: باوروأ•
87: يابانلا•

QWERTY / AZERTY / Kanjiتصميملا
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اللمس حةلو

صةبو/نقطة 600)ماتسوالر لجدو ضعو( X/Y ضعو دقة

:جملحا

مم 80ضالعر

مم 40تفاعالار

يةبطارلا

س/اتو 76 يونأ ميوثيلس/اتو 44 يونأ ميوثيلعنولا

:بعادالأ

)صةبو 11.27 (مم 286.30)صاتبو 10.50 (مم 266العمق

)صةبو 0.90 (مم 22.80)صةبو 0.51 (مم 13.10تفاعالار

)صةبو 3.74 (مم 95.10)صةبو 2.75 (مم 70.00ضالعر

)طلر 1.07 (جم 486.00)طلر 0.66 (جم 302.00نزالو

تمرسم يارت لتفو 11.1هربيكلا هدلجا

 سعة لىا تانعاسو% 80 سعة لىا احدةو ساعة)اًبيرقت (شحنلا منز
100%

سعةلا من% 100 حتى ساعات 5

.يةئوم جةدر 25 ةارحر جةدر على رهوش 6 لمدة% 5 لىا) RSOC (شحنلل يةبسنلا الحالة% 40 من ينتخزلا)اًبيرقت (يةبطارلا عمر

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف °جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 0 منيلغشتلا ندع

).نهايتهرف جةدر 122 (يةئوم جةدر 50 من علىأ ةارالحر جةدر كانت ذاا شحنلا في بدأت لن يةبطارلا يحةشر: ملاحظة

)نهايتهرف جةدر 140 لىا 4 –من (يةئوم جةدر 60 لىا 20 –منيلغشتلا عدم ناءثأ

لتفو 3 ةبقو CR2032 ازطر يونأ ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ايرمكالا

)ييارتخا (فةالمصفو فونويكرم مع سلكباجيم HD 1فونويكرلماو ايرمكالا

سلكب 800×  1200ىالقصو الدقة

يرشأتلا قلم

يةبطارلا من يارتلاب دويز وني،تركلاالقلم عنو

جم 2.0±  20.0القلم نزو

مم 1.0±  131.6القلم لطو
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التأشير قلم

بدالتسلال قابلة ،AAAAيةبطارلا عنو

ذجينمولا تخدامسالا في اًهرش 18القلم يةبطار عمر

الجانب نائيث/حاديأ تاحفلما ف،الطر م،تحولاظائفالو

ددترلما يارتلا مهايئ

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالا جهد

يربمأ 1.60يربمأ 1.50)قصىالأ الحد (دخالالا يارت

تزهر 60 لىا تزهر 50 مندخالالا ددتر

اتو 90اتو 65اجخرالا طاقة

 3.11) = يربمأ( I ير،بمأ 3.34) = يربمأ (مقدر Iاجخرالا يارت
يربمأ

I يربمأ (مقدر = (ير،بمأ 4.62 I )يربمأ 4.12) = يربمأ

تمرسم يارت لتفو 19.50المقدر اجخرالا جهد

:بعادالأ

)صةبو 1.30 (مم 33.02)صةبو 1.10 (مم 27.94تفاعالار

)صةبو 2.00 (مم 50.80)صةبو 1.90 (مم 48.26ضالعر

)صاتبو 5.00 (مم 127)صاتبو 4.30 (مم 109.22العمق

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جاتدر 104 لىا 32 من (يةئوم جةدر 40 لىا 0 منيلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 158 لىا 40 -من (يةئوم جةدر 70 لىا 40 -منيلغشتلا عدم حالة في

المادية انبالجو

تفاعالار

)صةبو 1.22 (مم WLED30.90 حةبلو دومز

)صةبو 12.72 (مم 323.00ضالعر

)صاتبو 8.73 (مم 221.70العمق

يففخ اصقرأ كمحرو خلايا 6 ذات يةبطار مع) (طالرأ 4.38 (جمك 1.98)دنىالأ الحد (نزالو  
)بةلص حالة ذي نزالو
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يعسوتلا ناقل

احدو USB2.0/e-SATAو USB 2.0 من نانثاناقللا عنو

تزجاهريم 480ناقللا عةسر

Express Card

PCH تحكم حدةوتحكملا حدةو

 لتفو 3.3و لتفو 1.5 مم، 34 مقاس ExpressCard بطاقة يدعممةالمدعو بطاقاتلا
ًانس 28 من مكون صلموو

يةكلذا بطاقةلا

 ،(II و I عنولا من امنتزمو امنتزم يرغ( ISO-7816-3 يدعمتابةكلا/اءةالقر ياتنكاما
ISO7816-12

لتفو 5و لتفو 3و لتفو 1.8مةالمدعو بطاقاتلا

Java بطاقاتتمدةعلما امجبرلا يةنقت

BPS 115,200 لىا BPS 9600 منصلةالو عةسر

خصالمر 1 ىتوسلماEMV ىتوسم

WHQLPC/SC هادةش
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38
نظاملا عدادا

 عامة ةنظر

:نظاملا عدادا لك يحتي

.التهازا وأ هايريغت وأ بك الخاص تريوبكملا في ةجهزأ يأ ضافةبا متقو نأ بعد نظاملا ئةيته ماتمعلو يريغت•
.تخدمسلماب الخاصة روالمر كلمة ثلم تخدمسلما بلق من تحديدلل القابلة اتيارلخا من يأ يريغت وأ بطض•
.بتثلما تةباثلا اصقرالأ كمحر عنو بطض وأ الحالي ةالذاكر حجم اءةقر•

يرغ يقةبطر تريوبكملا يلغشت لىا ديتؤ نأ يمكن اتيريغتلا بعض. نامجبرلا بهذا الخاصة عداداتالا يريغتب تقم لإ تر،يوبكملل ًانكتمم اًتخدمسم تكن لم ما: يهبنت  
.يحةصح

نظاملا عدادا نامجبر لىا لالدخو

.بك الخاص تريوبكملا) يلغشت عادةا وأ (يلغشتب قم.1
.هرظيس الذي F2 حثُم بةقارم يكلع يجب ق،رزالأ DELL شعار رهوظ ندع.2
.رالفو على> F2 <على اضغط ،F2 حثُم رهوظ دجربم.3

 على اضغط ثم تة،بقارم يكلع يجب لذا، ة،يربك عةسرب حثُالم هذا هرظي نأ يمكن. ئتهايته تمت قد يحتافلما حةلو نأ لىا F2 حثُم يرشي: ملاحظة
>F2 .<على الضغط حالة في> F2 <هذا تاحفلما ضغطة تفقدسف بذلك، بةلاطلما بلق.

يلغشت قفوأ ثم ،Microsoft Windows تبكم سطح ىتر حتى تظارنالا تابعف يل،غشتلا نظام شعار هرظي حتى تظارنالا طلتأ ذاا.4  
.جديد من لحاوو تريوبكملا

نظاملا عدادا اتيارخ

.هرظت لإ قد وأ سمقلا هذا في جةالمدر ناصرعلا هرظت قد يبها،كرت تم التي ةجهزالأو تريوبكملا جهاز على ًناءب: ملاحظة

عام

.تريوبكملا جهاز في دةجوالمو يةساسلأا ةجهزالأ اتيزم سمقلا هذا يذكرنظاملا ماتمعلو

نظاملا ماتمعلو•
ةالذاكر ماتمعلو•
المعالج ماتمعلو•
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عام

هازلجا ماتمعلو•

تريوبكملاب تصللما ددترلما يارتلا مهايئ عنوو يةبطارلا حالة ضتعريةبطارلا ماتمعلو

.يلغشت نظام على رثوعلا تريوبكملا به ليحاو الذي يبترتلا يريغت يةنكاما لك يحتييدهتملا سللست

ةيرغصلا اصقرالأ كمحر•
•HDD الداخلي
USB ينتخز جهاز•
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
حةباللو تصلم بكةش كابل•

.يدهتملا قائمة يارخ يريغت يةنكاما لك يحتييدهتملا قائمة يارخ

قديم•
•UEFI

.قتالوو تاريخلا يريغت يةنكاما لك يحتيقتالو/تاريخلا

نظاملا ئةيته

NIC هي تاحةلما اتيارلخا. بكةشلا في المدمجة تحكملا حدةو ئةيته لك يحتتتكاملم:

معطل•
ممكن•
•w/PXE اضيترفالا عدادالا (نّالممك(
•w/ImageServer نّالممك

:لىا سليلستلا نفذلما ينيعت نككيم. سليلستلا نفذلما عداداتا بطض يحددسليلستلا نفذلما

معطل•
تلقائي•
•COM1 )اضيترفالا عدادالا(
•COM2
•COM3
•COM4

.عدادالا يلطعت حالة في دارالمو يصصتخ يلغشتلا نظام يعطتسي: ملاحظة

:هي تاحةلما اتيارلخا. ساءرالا محطة على دجوالمو يازتولما نفذلما ئةيته يةنكاما لك يحتييازتولما نفذلما

معطل•
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النظام تهيئة

•AT )اضيترفالا عدادالا(
•PS2
•ECP
•DMA1
•DMA3

:هي تاحةلما اتيارلخا. الداخلي SATA تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو ئةيته لك يحتتSATA يلغشت

معطل•
•ATA
•AHCI )اضيترفالا عدادالا(

.RAID ضعو لدعم ئتهايته يتم SATA: ملاحظة

:هي تاحةلما اتيارلخا. يةلخالدا SATA اصقرأ كاتمحر لك يحتياصقرالأ كاتمحر

•SATA-0
•SATA-1
•SATA-4
•SATA-5

.نةكمم اصقرالأ كاتمحر يعجم: اضيترفالا عدادالا

:هي تاحةلما اتيارلخا. USB تحكم حدةو في تحكملا يةنكاما لك يحتيUSB ئةيته

)اضيترفالا عدادالا( USB تحكم حدةو ينكتم•
USB لـ سعةلا يربك ينتخزلا جهاز يلطعت•
)اضيترفالا عدادالا( USB تحكم حدةو يلطعت•

:هي تاحةلما اتيارلخا. يحتافلما حةلو ضاءةا ةيزم ئةيته لك يحتتيحتافلما حةلو ضاءةا

)اضيترفالا عدادالا (معطل•
%25 هو ىتوسلما•
%50 هو ىتوسلما•
%50 هو ىتوسلما•
%100 هو ىتوسلما•

:يةلاتلا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتتعةنوتم ةجهزأ

الداخلي دمالمو•
فونويكرلما•
ايرمكالا•
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النظام تهيئة

ExpressCard بطاقة•
eSATA نافذم•
طسقولا ضد الحماية من الخالي تةباثلا اصقرالأ كمحر•

.اًمع 1394و سائطالو بطاقة يلطعت وأ ينكتم اًيضأ نككيم
.نةكمم ةجهزالأ يعجم: اضيترفالا عدادالا

يديوفلا

 On ACو) يةبطارلاب يعمل( On Battery (الطاقة مصدر سبح على شاشةلا عسطو بطض لك يحتتLCD عسطو
).ددترلما يارتلاب يعمل(

.نظاملا في يديوف بطاقة يتبثت ندع فقط يديوفلا بطض هرظيس: ملاحظة

مانالأ

.هافذح وأ هايريغت وأ) admin (لوسؤلما رومر كلمة تحديد يةنكاما لك يحتتلوسؤلما رومر كلمة

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نظاملا رومر كلمة تحدد نأ بلق لوسؤلما رومر كلمة تحدد نأ يجب: ملاحظة

.رالفو على جاحنب روالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

اصقرالأ كمحر رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة حذف لىا اًيئاقلت لوسؤلما رومر كلمة حذف دييؤ: ملاحظة  
.تةباثلا

.رالفو على جاحنب روالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالا

.هافذح وأ هايريغت وأ نظاملا رومر كلمة تحديد لك يحتتنظاملا رومر كلمة

.رالفو على جاحنب روالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالا

.نظاملل الداخلي تةباثلا اصقرالأ كمحر يريغت وأ ينيعت يةنكاما لك يحتتالداخلي HDD-0 رومر كلمة

.رالفو على جاحنب روالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

ينعم يرغ: اضيترفالا عدادالا

.اًمدو يةقو رومر كلمات ينيعتب الخاص يارلخا تدعيم يةنكاما لك يحتتيةالقو روالمر كلمة
.محدد يرغ يةقو رومر كلمة ينكتم: اضيترفالا عدادالا

.نظاملاو لوسؤلما رومر كلمات للطو قصىالأو دنىالأ الحد تحديد يةنكاما لك يحتتروالمر كلمة ئةيته
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الأمان

 .ينهايعت ندع ذلكو الداخلي، HDDو نظاملا رومر كلمة زجاوتب الخاص ذنالا يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتتروالمر كلمة زتجاو
:هي اتيارلخا

)اضيترفالا عدادالا (معطل•
يدهتملا عادةا زتجاو•

.لوسؤلما رومر كلمة تحديد ندع تةباثلا اصقرالأ كمحرو نظاملا رومر لكلمات يلطعتلا ذنا ينكتم لك يحتيروالمر كلمة يريغت
محدد يرغ لوسؤلما يرغ رومر كلمة في اتيريغت اءجربا سماحلا: اضيترفالا عدادالا

 .لوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم عدادالا اتيارخ في اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنكاما لك يحتتيةدارالا يرغ عدادالا اتيريغت
.لوسؤلما رومر كلمة اسطةبو عدادالا اتيارخ قفل يتم ها،ليطعت حالة في

.POST ناءثأ) Trusted Platform Module (TPM ينكتم يةنكاما لك يحتتTPM مانأ
.معطل يارلخا: اضيترفالا عدادالا

Computraceنامجبر يلطعت وأ يطشنت يةنكاما لك يحتي Computrace هي اتيارلخا. ييارتخالا:

)اضيترفالا عدادالا (يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

 يأ اءجربا سماحلا يتم ولإ ةيزلما يلطعت وأ يطشنتب دائم شكلب" يلطعت"و" يطشنت "اتيارلخا متقو: ملاحظة
ىخرأ اتيريغت

.للمعالج يلطعتلا يذفنت ضعو ينكتم لك يحتيCPU XD دعم
 CPU XD دعم ينكتم: اضيترفالا عدادالا

ناءثأ تصارخا يحتافم تخدامساب يةيارتخالا ROM ئةيته شاشات لىا لبالدخو يارخ ينيعت يةنكاما لك يحتتOROM يحتافم حةلو لىا لصوالو  
:هي اتيارلخا. يدهتملا

)اضيترفالا عدادالا (ينكتم•
احدةو ةمر ينكتم•
يلطعت•

.اًيقمر قعةمو تةباثلا امجبرلا ثاتيدتح من يأ من تحققلاب لك سمحيقعةالمو تةباثلا امجبرلا تحديث
معطل: اضيترفالا عدادالا

.لوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع عدادالا لىا لالدخو من ينمدختسلما نعم يةنكاما لك يحتتلوسؤلما عدادا قفل
معطل: اضيترفالا عدادالا
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داءالأ ىتوسم

 بعض داءأ ىتوسم سنحتي. بالقلو يعجم وأ احدو قلب ينكتم تطلبت يةلمعلا كانت ذاا ما الحقل هذا يحددبالقلو تعددم الدعم
 بالقلو تعددم الدعم يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيو. اًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم. بقلو ضافةا مع يقاتبطتلا

:هي اتيارلخا. للمعالج

)اضيترفالا عدادالا (الكل•
•1
•2

Intel SpeedStepيةصاخ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت Intel SpeedStep.
Intel SpeedStep ينكتم: اضيترفالا عدادالا

.اضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتتC حالإت في تحكملا
.ينهاكتم يتم C7و نةسلمحا Cو ،C6و ،C3و ،C حالإت اتيارلخا: اضيترفالا عدادالا

CPUID يفةظو هاعمدتس التي ىالقصو يمةقلا من الحد يةنكاما لك يحتيدةالمحدو CPUID للمعالج يةسايقلا.
 CPUID ينكتم: اضيترفالا عدادالا

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ للمعالج.
 Intel TurboBoost ينكتم: اضيترفالا عدادالا

.المعالج في HyperThreading يلطعت وأ ينكتم لك يحتتHyper-Thread في تحكملا حدةو
ممكن: اضيترفالا عدادالا

الطاقة ةدارا

.ددترم يارت لمحو يلصوت ندع تريوبكملل تلقائيلا يلغشتلا يةصاخ يلطعت وأ ينكتم لك يحتيددترلما يارتلا كسلو
.محدد يرغ ددترلما يارتلا ندع يهبنتلا: اضيترفالا عدادالا

:هي اتيارلخا. اًيئاقلت يلغشتلا بدأي نأ تريوبكملا على يهف يجب الذي قتالو بطض لك يحتيتلقائيلا يلغشتلا قتو

)اضيترفالا عدادالا (معطل•
ميو كل•
عبوسلأا يامأ•

".تعدادسالا "ضعو من نظاملا يهبنتل USB ةجهزأ ينكتم يحتيUSB يهبنت دعم

ناءثأ ددترلما يارتلا مهايئ فصل حالة في. ددترلما يارتلا مهايئ يلصوت ندع فقط ةيزلما هذه تعمل: ملاحظة  
.يةبطارلا طاقة يرفوتل USB نافذم يعجم عن يارتلا بفصل نظاملا عدادا ميقو ،"تعدادسالا"

 نبدو يةكلسلالا وأ يةكلسلا بكاتشلا من لتحولاب اًيئاقلت متقو التي ةيزلما يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتياديوالر في اللاسلكي تحكملا
.الفعلي يلصوتلا على الاعتماد

معطل: اضيترفالا عدادالا
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الطاقة ادارة

 اسطةبو هاليغشت ندع قفتولا حالة من بالطاقة تريوبكملا مدادبا متقو التي ةيزلما يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيLAN/WLAN على يهبنتلا
.LAN ةشارا

معطل: اضيترفالا عدادالا

ExpressChargeيةصاخ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت ExpressCharge .هي اتيارلخا:

)اضيترفالا عدادالا (ياسيق•
•ExpressCharge

:هي اتيارلخا. يةبطارلا شاحن يلطعت وأ ينكتم لك يحتتشاحنلا كسلو

معطل•
)اضيترفالا عدادالا (ممكن•

يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا كسلو

.نةيعم طاقة ئاتيامه تخدامسا ندع) BIOS (نظاملا عدادا تحذير سائلر يلطعت وأ ينكتم لك يحتتهايئلما اتتحذير
هايئلما اتتحذير ينكتم: اضيترفالا عدادالا

:هي اتيارلخا. اللمس حةلوو سالماو خلال من دخالالا مع تعامللاب نظاملا يامق يةفيك يفتعر لك يحتتاللمس حةلو/سالماو

سليلستلا سالماو•
PS2 سماو•
PS-2 سماو/اللمس حةلو•

2 سماو/اللمس حةلو: اضيترفالا عدادالا

.نظاملا يدهتم ندع Numlock يارخ ينكتم لك يحتيNumlock ينكتم
بكةشلا ينكتم: اضيترفالا عدادالا

.Legacy USB محاكاة يلطعت وأ ينكتم لك يحتتUSB محاكاة
.محدد Legacy USB محاكاة ينكتم: اضيترفالا عدادالا

>.Fn <تاحفلما ةيزم يلعفتل> Scroll Lock <تاحفلما تخدامسا يتم يثح يارلخا ينيعت يةنكاما لك يحتيFn Key محاكاة
Fn تاحفلما محاكاة ينكتم: اضيترفالا عدادالا

 لىا لصوللو يحتافلما ضغط سللست لىا يرشت التي لالدخو يلجست شاشة سالةر ضعر ينكتم يةنكاما لك يحتتPOST لـ تصارخالا يحتافم
".نظاملا عدادا "اتيارخ قائمة
F12 يدهتم يارخ ينكتم: اضيترفالا عدادالا

:هي اتيارلخا. يدهتملا يةلعم يعسرتب الخاص يارلخا ينيعت يةنكاما يحتييعسرلا يدهتملا

عةسرلل دنىالأ الحد•
شامل•
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التشغيل بدء عند الذاتي الاختبار سلوك

تلقائي•

شامل: اضيترفالا عدادالا

يةضارتفالا المحاكاة دعم

.Intel Virtualization Technology يلطعت وأ ينكتم لك يحتتيةضارتفالا المحاكاة
Intel Virtualization Technology ينكتم: اضيترفالا عدادالا

يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا) VMM (يالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما تحديد يةنكاما لك يحتتباشرم اجخرا/دخاللإ يةضارتفا محاكاة  
.Direct I/O لـ Intel® Virtualization Technology يةنقت تقدمها التي

معطل: اضيترفالا عدادالا

تخدامسا) MVMM (ياسهق تم الذي يالظاهر هازلجا شاشة ربمقدو كان ذاا ما تحديد يةنكاما لك يحتيقثومو يذفنت  
.Intel® Trusted Execution قثوالمو يذفنتلا يةنقت تقدمها التي يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا

معطل: اضيترفالا عدادالا

اللاسلكي الاتصال

:هي اتيارلخا. اللاسلكي تاحفلما اسطةبو فيها تحكملا يمكن التي يةكلسلالا ةجهزالأ ينيعت يةنكاما لك يحتياللاسلكي الاتصال تاحفم

•WWAN
•WLAN
•Bluetooth

.محددة اتيارلخا يعجم: اضيترفالا عدادالا

.يةكلسلالا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتياللاسلكي هازلجا ينكتم

يانةصلا

.تريوبكملاب الخاص يانةصلا رقم ضيعرالخدمة مزر

.اًيضارتفا يارلخا هذا ينيعت يتم لإ. بالفعل صلأ علامة ينيعت عدم حالة في نظاملل صلأ علامة شاءناب لك سمحيصلالأ مزر

نظاملا سجلات

.هاحسمو نظاملا عدادلإ) BIOS (يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا حداثأ ضعر يةنكاما لك يحتتBIOS حداثأ

.يةارالحر حداثالأ سحمو ضعر يةنكاما لك يحتتيةارالحر حداثالأ

.الطاقة حداثأ سحمو ضعر يةنكاما لك يحتتالطاقة حداثأ
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39
كةشرب الاتصال  Dell

يبتك وأ ةرالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا ةرفاتو على الاتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنلإاب شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة  
.Dell تجنم

 للاتصال. تكقطنم في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بلدلا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالاو هاتفلا على القائمة الخدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلماب تعلقت سائلم عن سارفتسلال Dell كةشرب

 dell.com/support قعالمو ةياربز تفصل.1
.الدعم ئةف حدد.2
.الصفحة من يالعلو ءالجز في) نطقةم/دولة يارتخا (سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلود من تحقق.3
.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطترا وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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