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 מידע מערכת

  Intel® Core™ i3 סוג מעבד
Intel Core i5  
Intel Core i7  

)Quad-core עבור Vostro 3700בלבד ( 

 Intel HM57 ערכת שבבים
  

 וידיאו
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Intel Graphics Media Accelerator HD 

NVIDIA™ GeForce™ 310M  
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 התקנה מהיר
  הליך כלשהו בסעיף עלפני שתתחיל לבצ: אזהרה

  למחשב קרא את מידע הבטיחות המצורף, זה
  מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות. שברשותך

  ניתן למצוא בכתובת
www.dell.com/regulatory_compliance.  

מתאם זרם החילופין פועל עם שקעי : אזהרה
במדינות , עם זאת. חשמל שונים ברחבי העולם

 .ומעבירי חשמל שוניםשונות יש מחברי חשמל 
שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל 
למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או 

  .נזק לציוד

בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין : התראה
ומשוך , אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, מהמחשב

בעת . ע פגיעה בכבלבחוזקה אך בעדינות כדי למנו
הקפד להמשיך , ליפוף כבל מתאם זרם החילופין

את זווית המחבר במתאם זרם החילופין כדי למנוע 
  .פגיעה בכבל

התקנים מסוימים עשויים שלא להיות  :הערה
 .אם לא הזמנת אותם, כלולים

 
 
 
 
 
 

1 2 
 

חבר את מתאם זרם החילופין למחבר 
אם זרם החילופין במחשב הנייד של מת

 .ולשקע החשמל
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  כגון ,  USBחבר התקני
  ).אופציונלי(עכבר או מקלדת 

 
 

 DVD כגון נגן, IEEE 1394חבר התקני 
  ).אופציונלי(
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פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן 
  .ההפעלה כדי להפעיל את המחשב

 

מומלץ להפעיל ולכבות את  :הערה 
תקנת לפני ה, המחשב פעם אחת לפחות

כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה 
 .כגון מדפסת, או להתקן חיצוני אחר
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Vostro 3400/3500 — מאחור מבט  
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Vostro 3300 —מבט מאחור  
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רעש המאוורר הוא  .המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם .הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה .כגון מזוודה סגורה, נאותה

  .רעש תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב
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