
Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610
اتيزلماو عدادالإ لحو ماتمعلو

اتتحذيرلا لحو

 :تحذير
.فاةالو وأ يةصشخ صابةلإ ضتعرلا وأ تلكاتملماب رضر ثحدو احتمال لىا" تحذير "كلمة يرشت

T3610/T5610 — خلفيو ماميأ نظرم

T3610/T5610 لـ خلفيو ماميأ نظرم. 1 شكل

ضوئي اصقرأ كمحر.1
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.2
ييارتخا (يةئوض اصقرأ كمحر.3 )
ييارتخا (يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.4 )
صلمو.5  USB 3.0 
اصقرالأ كمحر شاطن باحصم.6
الطاقة باحصم الطاقة، رز.7
فونويكرلما صلمو.8
سأالر سماعة صلمو.9
يةصيخشت يحباصم) 4 (بعةرأ.10

صلاتمو) 3 (ثلاثة.11  USB 2.0
يةفللخا حةاللو.12
شطةنلا سعةتولا بطاقاتل تحاتف) 6 (ست.13
يةلاخ تحةف.14  
مانالأ بلك تحةف.15
القفل حلقة.16
الطاقة صلمو.17
الطاقة مصدر يرتحر مزلإج.18  (PSU)

D01T, D02X: الرقابي النموذج
D01T004, D01T003, D02X002: الرقابي النوع
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T3610/T5610 — يةفلخ حةلو

T3610/T5610 لـ يةفلخ حةلو نظرم. 2 شكل

جخر صلمو.1
بكةشلاب الإتصال سلامة باحصم.2
بكةشلا مهايئ صلمو.3
بكةشلا شاطن باحصم.4
سالماو صلمو.5  PS2
صلمو.6  USB 3.0 
صلمو.7  USB 2.0 

فونويكرم/خط دخل صلمو.8
سليلست صلمو.9
صلامو.10  USB 2.0 (2)
يحتافلما حةلو صلمو.11  PS/2
صلامو.12  USB 3.0 (2)

T7610 — الخلفيو ماميالأ نظرلما

T7610 لـ خلفيو ماميأ نظرم. 3 شكل

صلمو.2الطاقة باحصم الطاقة، رز.1  USB 3.0 
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يةئوضلا اصقرالأ كمحر.3
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.4
صلاتمو) 3 (ثلاثة.5  USB 2.0
تةباثلا اصقرالأ كمحر شاطن باحصم.6
فونويكرلما صلمو.7
سأالر سماعة صلمو.8
يةصيخشت يحباصم) 4 (بعةرأ.9
ييارتخا (يةئوض اصقرأ كمحر.10 )
ييارتخا (يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.11 )
تةباثلا اصقرالأ كمحر لىا لصوالو غطاء يرتحر مزلإج.12

الطاقة مصدر يرتحر مزلإج.13  (PSU)
الطاقة صلمو.14
2 (يعسوتلا بطاقة تاحتف.15 )
القفل حلقة.16
مانالأ بلك تحةف.17
يةفللخا حةاللو.18
شطةنلا سعةتولا بطاقاتل تحاتف) 5 (خمس.19
يةلاخ تحةف.20  

 :ملاحظة
.ىخرأ) CPU (يةكزمر معالجة حدةو يبكرت ندع فقط شطةن تكون) تحةف 15 عدد( PCIe بطاقة سعةتو تحاتف

T7610 — يةفلخ حةلو

يةفللخا حةاللو نظرم. 4 شكل

جخر صلمو.1
بكةشلاب الإتصال سلامة باحصم.2
 الطاقة لمحو صلاتمو.3
بكةشلا شاطن باحصم.4
 الطاقة لمحو صلاتمو.5
سالماو صلمو.6  PS/2
صلمو.7  USB 2.0 

فونويكرم/خط دخل صلمو.8
سليلست صلمو.9
صلامو.10  USB 2.0 (2)
صلامو.11  USB 3.0 (2)
يحتافلما حةلو صلمو.12  PS/2
صلمو.13  USB 3.0

يعسرلا عدادالإ

 :تحذير
/www.dell.com انظر سات،الممار فضلأ لحو يةفاضا ماتمعلو على لللحصو. تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى سم،قلا هذا في ضحةالمو اءاتجرالإ من اءجرا يأ في عوشرلا بلق

regulatory_compliance 

 :ملاحظة
.بطلبها تقم لم ذاا ةجهزالأ بعض دتر لإ قد

).ييارتخا (بكةشلا) كابلات (كابل يلصوتب قم.1
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بكةشلاب الإتصال. 5 شكل

).ييارتخا (سماو وأ يحتافم حةلو يلصوتب قم.2

سالماوو يحتافلما حةلو يلصوت. 6 شكل

).ييارتخا (شاشةلا كابل يلصوتب قم.3

شاشةلا يلصوت. 7 شكل

.يارتلا) كابلات (كابل يلصوتب قم.4

يارتلا يلصوت. 8 شكل

.تريوبكملا وفي) يةيارتخا (شاشةلا على دةجوالمو يلغشتلا اررزأ على اضغط.5

يارتلا يلغشت. 9 شكل
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اصفاتالمو

 :ملاحظة
 Help and Support→  )ابدأ( Start قفو انقر تر،يوبكملا ئةيتهب تعلقةلما ماتالمعلو من يدلمز. تريوبكملا مع ينمضتلل القانون جببمو بةالمطلو فقط هي يةلاتلا اصفاتالمو. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد
.تريوبكملا لحو ماتمعلو ضلعر يارلخا حددو) الدعمو تعليماتلا(

يارتلا

تاتلوف 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 منهربيكلا هدلجا

اتبالو يةبرهكلا ةالقدر

T3610•685  /425 ددترم يارت لتفو 240 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(

T5610•825  /685 ددترم يارت لتفو 240 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(

T7610•1000 ددترم يارت لتفو 107 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(

)ددترم يارت لتفو 180 لىا 108 من دخالا جهد (اتو 1100•

)ددترم يارت لتفو 240 لىا 181 من دخالا جهد (اتو 1300•

ةارالحر بديدتل قصىالأ الحد

ساعة/يةناطيرب يةارحر حدةو 4113.00اتو 1300

ساعة/يةناطيرب يةارحر حدةو 3086.60اتو 825

ساعة/يةناطيرب يةارحر حدةو 2337.22اتو 685

ساعة/يةناطيرب يةارحر حدةو 1450.10اتو 425

 :ملاحظة
.اتبالو الطاقة لمصدر هربيكلا هدلجا معدل تخدامساب يارالحر الفقد سابح يتم

المادية انبالجو

T3610/T5610

)صةبو 16.41 (ملم 416.90 – يتبثتلا اعدقو مع)صةبو 16.30 (مم 414.00تفاعالإر

)صاتبو 6.91 (ملم 175.50 – يتبثتلا اعدقو مع)صةبو 6.79 (مم 172.60ضالعر

)صةبو 18.54 (مم 471.00العمق

)طلر 29.80 (جمك 13.50)دنىالأ الحد (نزالو

)طلر 27.40 (جمك 12.40)دنىالأ الحد (نزالو

T7610

)صةبو 17.06 (ملم 433.40 – يتبثتلا اعدقو مع)صةبو 16.95 (مم 430.50تفاعالإر

)صةبو 8.51 (مم 216.00ضالعر
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المادية الجوانب

)صةبو 20.67 (مم 525.00العمق

)طلر 36.80 (جمك 16.70)دنىالأ الحد (نزالو

يةئيبلا الخصائص

)يةتيانهرهف جةدر 95 لىا 50 من (يةئوم جةدر 35 لىا 10 من:يلغشتلا ةارحر جةدر

Information para NOM (únicamente para México)
).NOM (يةسمرلا يةكيسكلما يرياعلما باتلطتم مع افقةتوم ندتسلما هذا في يهلا شارُلما هازلجا لحو فقةمر يةلاتلا ماتالمعلو

Voltaje de alimentación100 V CA – 240 V CA

Frecuencia50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico 

D02X12,00 A ~ 6,00 A 

D01T6,00 A

دارالموو ماتالمعلو من يدالمز عن بحثلا

:لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.dell.com/regulatory_compliance اننوعلا على يميظنتلا افقتولل يبالو قعموو تريوبكملا جهاز مع دةارالو يةيمظنتلا ثائقالوو مانالأ نداتتسم انظر

مانالأ ساتممار فضلأ•

يةيمظنتلا هادةشلا•

يةشربلا ندسةهلا•

:لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.dell.com انظر

الضمان•

)فقط تحدةلما للولإيات (دنوبلاو طوشرلا•

النهائي تخدمسلما يصخرت يةقافتا•

 www.dell.com/support/manuals اننوعلا على تجنلما لحو يةفاضا ماتمعلو فرتوت

© 2013 Dell Inc.

™و ،Latitude ON ™و ،Latitude ™و ،Precision ON™,ExpressCharge ™و ،Dell Precision و ،DELL شعار ™و ،Dell: نصلا هذا في تخدمةسلما يةجارتلا العلامات
OptiPlex، و™ Vostro، و™ Wi-Fi Catcher™ كةشرب خاصة يةتجار علامات هي Dell Inc. Intel، و® Pentium، و® Xeon، و® Core، و™ Atom، و™ Centrino، و®

Celeron® ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج تاملاع هي Intel Corporation ىرخأ نادلبو ةدحتلما تايلإولا في. AMD® و ةلجسم ةيراتج ةملاع هي AMD Opteron، و™ AMD Phenom، و™
AMD Sempron، و™ AMD Athlon، و™ ATI Radeon، و™ ATI FirePro™ ةكشرب ةصاخ ةيراتج تاملاع هي Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft، و®
Windows، و® MS-DOS، و® Windows Vista، ـب صالخا ليغشتلا ءدب رز ®و Windows Vista، و Office Outlook® ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج تاملاع وأ ةيراتج تاملاع اما هي 

Microsoft Corporation ىرخأ نادلب وأ/و ةدحتلما تايلإولا في. Blu-ray Disc™ ةكشرل ةكولمم ةيراتج ةملاع هي Blu-ray Disc Association (BDA) تلاغشلماو صارقلأا لىع امهادختساب صخرمو. 
 ةكشرب ةصاخ ةلجسم ةيراتج ةملاع يع ®Wi-Fi .صيخرت ىضتقبم تمي .Dell Inc ةطساوب ةملاعلا هذهل مادختسا يأو .Bluetooth® SIG, Inc ةكرش ةطساوب ةكولممو ةلجسم ةيراتج ةملاع هي ®Bluetooth ةمكل ةملاع

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
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