
Inspiron 23
المالك يللد

5348 موديل Inspiron 23: الكمبيوتر طراز
W10C: الرقابي النموذج
W10C001: الرقابي النوع



اتتحذيرلاو بيهاتنتلاو الملاحظات
.لديك تريوبكملا من تفادةسا قصىأ يققتح على ساعدكت التي هامةلا ماتالمعلو لىا" ملاحظة "كلمة يرشت: ملاحظة

.شكلةلما نبتج يةفيكب تعلمك كما يانات،بلل فقدان وأ ةجهزبالأ تلف ثحدو احتمال لىا ماا" يهبنت "كلمة يرشت: يهبنت

.فاةالو وأ سديةج صابةلإ ضتعرلا وأ تلكاتملماب تلف ثحدو احتمال لىا" تحذير "كلمة يرشت: تحذير

™Dell . يةلولداو يةكيرملأا يةالفكر يةكللما قحقوو شرنلاو بعطلا قحقو جببمو محمي تجنلما هذا .ظةمحفو قالحقو يعجم. Dell Inc كةشرل 2014 لعام © شرنلاو بعطلا قحقو

 يةتجار علامات تكون قد ناه دةارالو ىخرالأ يةجارتلا سماءالأو العلامات كلو. ىخرالأ تصاصخالا نطاقات وأ/و تحدةلما الولإيات في. Dell Inc كةشرل تانيراتج تانملاع Dell شعارو
.هال المالكة الصلة ذات كاتشرلا تخص

2014  -03

Rev. A00



ياتتولمحا لجدو

10....................................................................................تريوبكملا داخل العمل بلق
10................................................................................................................. بدءلا بلق

10..............................................................................................................نظاملا شاداترا

11.....................................................................................................تخدامهاساب الموصى اتدوالأ

12....................................................................................تريوبكملا داخل العمل بعد

13..............................................................................................عامة يةنف ةنظر
13...................................................................................................تريوبكملا هازلج الداخلي نظرلما

14..........................................................................................................نظاملا حةلو ناتمكو

16...........................................................................................الحامل عةمجمو الةزا
16....................................................................................................................اءجرالا

19.....................................................................................الحامل عةمجمو ضعو عادةا
19....................................................................................................................اءجرالا

20...........................................................................................الخلفي الغطاء الةزا
20..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

20....................................................................................................................اءجرالا

22.....................................................................................الخلفي الغطاء ضعو عادةا
22....................................................................................................................اءجرالا

22...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

23.....................................................................................تالصو بركم غطاء الةزا
23...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

23....................................................................................................................اءجرالا



24...............................................................................تالصو بركم غطاء ضعو عادةا
24....................................................................................................................اءجرالا

24..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

25...........................................................................................تالصو بركم الةزا
25...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

25....................................................................................................................اءجرالا

26..................................................................................تالصو اتبركم ضعو عادةا
26....................................................................................................................اءجرالا

26..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

27.................................................................................ةالذاكر) حداتو (حدةو الةزا
27...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

27....................................................................................................................اءجرالا

29..........................................................................ةالذاكر) حداتو(حدةو يبكرت عادةا
30....................................................................................................................اءجرالا

31...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

32........................................................................................نظاملا حةلو عدر الةزا
32...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

32....................................................................................................................اءجرالا

33..................................................................................نظاملا حةلو اقيو ضعو عادةا
33....................................................................................................................اءجرالا

33...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

34....................................................................................تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
34..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

34....................................................................................................................اءجرالا



36...............................................................................تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا
36....................................................................................................................اءجرالا

36..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

VESA-Mount.........................................................................37 حامل الةزا
37...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

37....................................................................................................................اءجرالا

VESA-Mount..................................................................38 حامل ضعو عادةا
38....................................................................................................................اءجرالا

38..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

39.....................................................................................تحكملا اررزأ حةلو اجخرا
39..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

39....................................................................................................................اءجرالا

40.................................................................................تحكملا اررزأ حةلو ضعو عادةا
40....................................................................................................................اءجرالا

40..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

41.............................................................................................لالمحو حةلو الةزا
41...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

41....................................................................................................................اءجرالا

42.....................................................................................لّالمحو حةلو يبكرت عادةا
42....................................................................................................................اءجرالا

42..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

43............................................................................يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزا
43..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

43....................................................................................................................اءجرالا



45......................................................................يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عادةا
45....................................................................................................................اءجرالا

45..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

46.............................................................................................فونويكرلما الةزا
46..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

46....................................................................................................................اءجرالا

48.......................................................................................فونويكرلما ضعو عادةا
48....................................................................................................................اءجرالا

48..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

49.......................................................................................يةكلسلالا بطاقةلا الةزا
49..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

49....................................................................................................................اءجرالا

50...............................................................................يةكلسلالا بطاقةلا يبكرت عادةا
50....................................................................................................................اءجرالا

50..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

51................................................................................ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم
51...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

52....................................................................................................................اءجرالا

53...........................................................................ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت عادةا
53....................................................................................................................اءجرالا

53...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

54......................................................................(I/O) اجخرالا/دخالالا حامل الةزا
54..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

55....................................................................................................................اءجرالا



57.................................................................(I/O) اجخرالا/دخالالا حامل ضعو عادةا
57....................................................................................................................اءجرالا

57...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

58...................................................................................يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
58..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

59....................................................................................................................اءجرالا

62...........................................................................يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت عادةا
62....................................................................................................................اءجرالا

62..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

63.............................................................................يارتلاب مدادالا حدةو حةومر الةزا
63..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

63....................................................................................................................اءجرالا

65.............................................................................يارتلاب مدادالا حةومر ضعو عادةا
65....................................................................................................................اءجرالا

65..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

66....................................................................................يارتلاب مدادالا حدةو الةزا
66..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

66....................................................................................................................اءجرالا

69..............................................................................يارتلاب مدادالا حدةو ضعو عادةا
69....................................................................................................................اءجرالا

69..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

70..................................................................................للمعالج يارالحر تتشلما الةزا
70..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

70....................................................................................................................اءجرالا



72...........................................................................للمعالج يارالحر تتشلما يبكرت عادةا
72....................................................................................................................اءجرالا

72...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

73...........................................................................................المعالج حةومر الةزا
73...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

73....................................................................................................................اءجرالا

75....................................................................................المعالج حةومر يبكرت عادةا
75....................................................................................................................اءجرالا

75...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

76..................................................................................................المعالج الةزا
76...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

76....................................................................................................................اءجرالا

78..........................................................................................المعالج يبكرت عادةا
78....................................................................................................................اءجرالا

79...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

80............................................................................................نظاملا حةلو الةزا
80..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

80....................................................................................................................اءجرالا

83....................................................................................نظاملا حةلو يبكرت عادةا
83....................................................................................................................اءجرالا

83..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

BIOS...............................................................................................83 في الخدمة مزر دخالا

84................................................................................................ايرمكالا الةزا
84..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

84....................................................................................................................اءجرالا



86..........................................................................................ايرمكالا ضعو عادةا
86....................................................................................................................اءجرالا

86..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

87.................................................................................................ائيهولا الةزا
87...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

87....................................................................................................................اءجرالا

89...........................................................................................ائيهولا ضعو عادةا
89....................................................................................................................اءجرالا

89..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

90...........................................................................................شاشةلا حةلو الةزا
90..........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

90....................................................................................................................اءجرالا

97.....................................................................................شاشةلا حةلو ضعو عادةا
97....................................................................................................................اءجرالا

97...........................................................................................................يةساسلأا باتلطتلما

99.........................................................(BIOS) ساسيالأ اجخروالا دخالالا نظام تحديث

Dell.............................................................100 كةشرب والاتصال تعليماتلا على لالحصو
100.....................................................................................................يةتالذا ساعدةلما مصادر

Dell....................................................................................................100 كةشرب الاتصال



تريوبكملا داخل العمل بلق
.ساتملالماو يرماسلما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

بدءلا بلق  

.حةتوفلما يقاتبطتلا يعجم نهاءا ثم ها،قلاغاو حةتوفلما الملفات يعجم بحفظ قم 1

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم 2

–Windows 8  —انقر ثم ات،تصارخلال بينالجا يطشرلا تحفل شاشةلا من سفليلا وأ يالعلو يمنالأ كنالر لىا سالماو مؤشر كحر 
.)يلغشتلا يقافا( Shut down→ ) يلغشتلا( Power→ ) بطضلا(Settingsقفو

–Windows 7 :على اضغط وأ انقر Start )ابدأ (  →Shut down )يلغشتلا يقافا(.

.يلغشتلا يقافا تعليمات فةلمعر لديك يلغشتلا نظام نداتتسم فانظر خر،أ يلغشت نظام تخدمست نتك ذاا: ملاحظة

.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمآ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم 3

.لديك تريوبكملا من هكذاو بكةشلا بلاتكو هاتفلا بلاتك ثلم بلاتكلا كل افصل 4

.لديك تريوبكملا من هكذاو شاشةلاو سالماوو يحتافلما حةلو ثلم تصلةلما يةفرطلا ةجهزالأو ةجهزالأ كل افصل 5

.مكنأ ذاا تر،يوبكملا من ضوئي صقرو سائطو بطاقة يأ الةزبا قم 6

.اًيضرأ نظاملا حةلو للعز اًبيرقت ٍانثو 5 لىا تصل لمدة يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط تر،يوبكملا جهاز عن بلاتكلا فصل بعد 7

.شاشةلا خدش نبجتل يفظنو ناعم سطح على تريوبكملا ضع: يهبنت

.سفللأ هًاجتم تريوبكملا ضع 8

نظاملا شاداترا

.يةصخشلا تكملاس ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلف يأ من تريوبكملا حماية على ساعدتكلم يةلاتلا سلامةلا جيهاتتوب تعنسا

 مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا مع شحنها تم التي فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
.dell.com/regulatory_compliance خلال من" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئرلا الصفح اجعر

يرماسلماو حاتاللوو يةطغالا كل يبكرت عدأ تر،يوبكملا داخل العمل من الانتهاء بعد. حاتاللو وأ تريوبكملا غطاء تحف بلق يارتلا مصادر كل افصل: تحذير  
.يارتلا مصدر يلصوت بلق

.اًيفظنو ًايتوسم العمل سطح نأ من كدتآ تر،يوبكملا جهاز تلافا نبجتل: يهبنت

.ساتملالماو يرماسلما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت

 ماتالمعلو على لللحصو سلامةلا تعليمات اجعر. تريوبكملا داخل دةجوالمو ناتالمكو من يأ لىا لصوالوو تريوبكملا غطاء الةزبا تمدعم خدمة لفني سمحُي: يهبنت
.يكيتاتسورتكلالا يغتفرلا من الحمايةو تريوبكملا داخل العملو سلامةلا ياطاتتحا لحو الكاملة
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 من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتآب 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

 بهاما يرماسم وأ قفل نةسلأ مع صلاتمو على تملشت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا يسلو سحب،لا سانل وأ به الخاص صلالمو بل،اسحبك فصل ندع: يهبنت
نافذلما نأ من كدتآ بلات،كلا يلصوت ندع. صلاتمو يرماسم يأ ثني نبجتل يساوتلاب محاذتها على حافظ بلات،كلا فصل ندع. بلكلا فصل بلق هاكف يجب  
.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجوت تم صلاتالموو

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

.سائطالو بطاقات ئقار من جهاخرأو بةكرُم بطاقات يأ على اضغط: يهبنت

تخدامهاساب الموصى اتدوالأ

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

بسيليف مفك•

سطحم مفك•

يكيتسلاب مخطاط•
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تريوبكملا داخل العمل بعد
.شدةب تريوبكملاب رالضر لحاقا لىا تريوبكملا داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يرماسلما كتر دييؤ قد: يهبنت

.تريوبكملا بداخل كةمفكو يةبلول يرماسم دجوو عدم من كدتآو يةبلوللا يرماسلما يعجم يبكرت عدأ 1

.بك الخاص تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت بلاتكو يةفرط ةجهزأ وأ يةجراخ ةجهزأ يةأ يلصوتب قم 2

.لديك تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت ىخرأ اءجزأ يأو اصقرأو سائطو بطاقات يأ ضعو عدأ 3

.بها الخاصة يةبرهكلا نافذلماب تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا صل 4

.تريوبكملا يلغشتب قم 5
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عامة يةنف ةنظر
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

تريوبكملا هازلج الداخلي نظرلما

يارتلاب مدادالا حدةو2)2 (ائيهولا حداتو1

للمعالج يارالحر تتشلما4المعالج حةومر3

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا6يةكلسلإ بطاقة5

بيناج) I/O (اجخرا/دخالا حامل8)2 (ةالذاكر حداتو7

نظاملا حةلو10تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو9

)I/O (اجخرالا/دخالالا حامل12)2 (تالصو اتبركم11

يارتلا نفذم14يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو13

شاشةلا حةلو قاعدة16يارتلاب مدادالا حدةو حةومر15

13



تحكملا اررزأ حةلو18لالمحو حةلو17

يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو19

نظاملا حةلو ناتمكو

ايرمكالا بلك صلمو2المعالج بسقم1

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بسقمMini Card4 تحةف3

تالصو بركم بلك صلمو6)2 (ةالذاكر حدةو صلاتمو5

تحكملا اررزأ حةلو بلك صلمو8شاشةلا بلك صلمو7

يةئوضلا اصقرالأ كمحر طاقة بلك صلمو10لّالمحو حةلو بلك صلمو9

تةباثلا اصقرالأ كمحر صلمو12يةساسلأا الطاقة بلك صلمو11
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اللمس تحكم حةلو بلك صلمو14يةئوضلا اصقرالأ كمحر ياناتب بلك صلمو13

يديوفلا بطاقة حةومر بلك صلمو16يارتلاب مدادالا حةومر بلك صلمو15

المعالج طاقة بلك صلمو18يديوفلا بطاقة ةارحر تصاصما حدةو17

المعالج حةومر بلك صلمو19
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الحامل عةمجمو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.الحامل يرتحرل الحامل يرتحر رز على اضغط 1

.تريوبكملا عن اًيدعب الحامل عةمجمو جخرأو علىلأ الحامل كّحر 2

الحامل يرتحر رز1

:يةلاتلا اتالخطو بعتاف الحامل، عةمجمو من الحامل افعةر وأ الحامل قاعدة الةزا لىا تاجتح نتك ذاا

.الحامل قاعدة في دجوالمو بيلوللا سمارلما بضقم رحر 3

16



.الحامل افعةر في الحامل قاعدة بتثي الذي بيلوللا يتبثتلا سمارم بفك قم بي،لوللا سمارلما بضقم تخدامساب 4

الحامل قاعدة2الحامل افعةر1

بيلول سمارم بضقم4بيلول يتبثت سمارم3
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.الحامل افعةر عن اًيدعب الحامل قاعدة حزأ 5

الحامل قاعدة2الحامل افعةر1
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الحامل عةمجمو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.الخلفي الغطاء في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا الحامل عةمجمو في دةجوالمو اتوالعر حزأ 1

.مكانها في يتهابثتل الحامل عةمجمو اخفض 2

:يةلاتلا اتالخطو بعتاف الحامل، افعةر من الحامل قاعدة الةزبا يامكق حالة في

.هاطبر حكمأو الحامل، افعةر على دةجوالمو سمارلما تحةف مع الحامل قاعدة في دةجوالمو يتبثتلا يرماسم بمحاذاة قم 3

.الحامل قاعدة في دجوالمو بيلوللا سمارلما بضقم ّبطي قم 4

19



الخلفي الغطاء الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم

اءجرالا

 .بك الخاص تريوبكملل يةلخالدا الملحقات يتبثت لىا تاجتح لم ذاا تريوبكملا غطاء الةزبا تقم لإ: يهبنت

.ةبدائر يهلا شارلما القفل لغاءا ضعو لىا يرتحرلا يجلازم احةزبا قم 1

سريلأا يرتحرلا مزلإج2يمنالأ يرتحرلا مزلإج1

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر نطقةم من بدأي الذي شاشةلا طارا من الخلفي الغطاء بفك قم يكي،تسلاب مخطاط تخدامساب 2

20



.تريوبكملا جخار الخلفي الغطاء فعار 3

الخلفي الغطاء2يكيتسلاب مخطاط1
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الخلفي الغطاء ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.مكانه لىا الخلفي الغطاء كحر ثم شاشة،لا طارا في دةجوالمو تحاتفلا مع الخلفي الغطاء في دةجوالمو نةسللأا بمحاذاة قم 1

.القفل لغاءا ضعو لىا يرتحرلا يجلازم احةزبا قم 2

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ
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تالصو بركم غطاء الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة في تالصو بركم لغطاء تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 1

.تريوبكملا جخار تالصو بركم غطاء فعار 2

)4 (يةبلوللا يرماسلما2شاشةلا حةلو قاعدة1

تالصو بركم غطاء3
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تالصو بركم غطاء ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا طارا قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع تالصو بركم غطاء في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا طارا قاعدة في تالصو بركم لغطاء تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 2

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2
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تالصو بركم الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.تالصو بركم غطاء الةزبا قم 3

اءجرالا

.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل 1

.به الخاصة يهجوتلا دلةأ من بلكلا الةزبا وقم تالصو بركم بلك يهجوت لإحظ 2

.شاشةلا طارا قاعدة في تالصو اتبركلم تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 3

.شاشةلا طارا قاعدة جخار تالصو اتبركم فعار 4

)2 (تالصو اتبركم2)4 (يةبلوللا يرماسلما1

تالصو بركم بلك3
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تالصو اتبركم ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع تالصو اتبركم في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في تالصو اتبركلم تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في دجوالمو يهجوتلا يللد خلال تالصو بركم بلاتك يهجوتب قم 3

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل 4

يةساسلأا باتلطتلما

.تالصو بركم غطاء ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 3
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ةالذاكر) حداتو (حدةو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.نظاملا حةلو اقيو جخار ةالذاكر حدةو اقيو بفك قم نة،سللأا تخدامساب 1

)6 (نةسللأا2ةالذاكر حدةو اقيو1

نظاملا حةللو اقيالو حاللو3

.جللخار ةالذاكر حدةو زبرت حتى نايةعب ةالذاكر حدةو صلمو طرفي على دةجوالمو يتبثتلا شابكم لفصل صابعكأ افطرأ تخدمسا 2

27



.ةالذاكر حدةو صلمو من ةالذاكر حدةو الةزبا قم 3

)2 (ةالذاكر حداتو2ةالذاكر حدةو صلمو1

)4 (يتبثتلا شابكم3
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ةالذاكر) حداتو(حدةو يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب
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اءجرالا

.ةالذاكر حدةو صلمو في دةجوالمو ةوالعر مع ةالذاكر حدةو في دةجوالمو تحةفلا بمحاذاة قم 1

.مكانها في تقرست حتى سفللأ ةالذاكر حدةو على اضغطو ة،الذاكر حدةو صلمو داخل ةالذاكر حدةو دخلأ 2

.يبهاكرت عادةاو التهازبا فقم ها،عضوم في ةالذاكر حدةو ارتقرسا تصو سمعت لم ذاا: ملاحظة

)2 (ةالذاكر حداتو2ةالذاكر حدةو صلمو1

سنلا4سانل3

)4 (يتبثتلا شابكم5
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)2 (ةالذاكر حداتو1

.اًتمام ةالذاكر حدةو اقيو يتبثت يتم حتى نظاملا حةلو اقيو في دةجوالمو نةسللأا سفلأ ةالذاكر حدةو اقيو في دةجوالمو نةسللأا احةزبا قم 3

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2
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نظاملا حةلو عدر الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو تحاتفلا من هيرتحرل نظاملا حةلو اقيو احةزبا وقم سفل،لأ يتبثتلا سانل على اضغط 1

.تريوبكملا جخار نظاملا حةلو اقيو فعار 2

نظاملا حةللو اقيالو حاللو2يتبثتلا سانل1
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نظاملا حةلو اقيو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة على ضعهوو نظاملا حةلو اقيو بمحاذاة قم 1

.مكانها في تقرست حتى شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو تحاتفلا لىا نظاملا حةلو اقيو على دةجوالمو نةسللأا احةزبا قم 2

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2
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تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

.تةباثلا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةباثلا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

.يلغشت حالة في وأ سكون حالة في تريوبكملا يكون ندماع تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا تقم لإ يانات،بلا فقد نبجتل: يهبنت

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

اءجرالا

.تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع من هايرتحرل اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم ثم سفل،لأ اصقرالأ كمحر حامل على اضغط 1

.تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع جخار تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو فعار 2

تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل2تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو1

تةباثلا اصقرالأ كمحر يةحاو3
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.تةباثلا اصقرالأ كمحر عن اًيدعب تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل فعار 3

تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل2تةباثلا اصقرالأ كمحر1

.نظاملا حةلو في تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلعل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 4

.نظاملا حةلو جخار تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع فعار 5

)4 (يةبلوللا يرماسلما2تةباثلا اصقرالأ كمحر يةحاو1
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تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

.تةباثلا اصقرالأ كمحر مع تعامللا ندع الحذر ختو. سركلل قابلة تكون تةباثلا اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

اءجرالا

.نظاملا حةلو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةبلو تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع بتثت التي يرماسلما ضعو عدأ 2

.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل يبكرت عدأ 3

.تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع في دةجوالمو تحاتفلا مع تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو نةسللأا بمحاذاة قم 4

.مكانها في تقرست حتى تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلع لىا تةباثلا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم 5

يةساسلأا باتلطتلما

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 3
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حامل الةزا  VESA-Mount

 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

اءجرالا

.شاشةلا حةلو بقاعدة VESA يتبثت حامل بتثت التي يرماسلما بفك قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة جخار VESA يتبثت حامل فعار 2

)5 (يرماسلماVESA2 يتبثت حامل1
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حامل ضعو عادةا  VESA-Mount

 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع VESA يتبثت حامل على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا حةلو بقاعدة VESA يتبثت حامل بتثت التي يرماسلما يبكرت عدأ 2

يةساسلأا باتلطتلما

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 3
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تحكملا اررزأ حةلو اجخرا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.شاشةلا حةلو بقاعدة رضيالأ بلكلا بطير الذي سمارلما الةزبا قم 1

.شاشةلا طارا عن اًيدعب هاعفراو صبحر تحكملا اررزأ حةلو بفك قم 2

.تحكملا اررزأ حةلو على دجوالمو صلالمو من تحكملا اررزأ حةلو بلك افصل 3

سمارلما2رضيالأ بلكلا1

تحكملا اررزأ حةلو4تحكملا اررزأ حةلو بلك3
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تحكملا اررزأ حةلو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.تحكملا اررزأ حةلو في دجوالمو صلبالمو تحكملا اررزأ حةلو بلك يلصوتب قم 1

.شاشةلا طارا في دةجوالمو تحةفلا في تحكملا اررزأ حةلو ضعو عدأ 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو سمارلما تحةف مع رضيالأ بلكلا في دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 3

.شاشةلا حةلو بقاعدة رضيالأ بلكلا بتثي الذي سمارلما ضعو عدأ 4

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2
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لالمحو حةلو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.لالمحو حةلو على دةجوالمو صلاتالمو عن شاشةلل يةفللخا ضاءةالا بلكو لالمحو حةلو بلك افصل 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في لالمحو حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة جخار لالمحو حةلو فعار 3

شاشةلل يةفللخا ضاءةالا بلك2)2 (يرماسلما1

لالمحو حةلو بلك4لالمحو حةلو3
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لّالمحو حةلو يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع لالمحو حةلو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا حةلو بقاعدة لّالمحو حةلو تانبثي اللذين ينسمارلما بطر عدأ 2

.لالمحو حةلو على دةجوالمو صلاتبالمو شاشةلل يةفللخا ضاءةالا بلكو لالمحو حةلو بلك يلصوتب قم 3

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2

42



يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

اءجرالا

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو عن يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو بلك افصل 1

).I/O (اجخرالا/دخالالا بحامل يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 2
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).I/O (اجخرالا/دخالالا حامل جخار يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو فعار 3

يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو بلك2يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو1

)I/O (اجخرالا/دخالالا حامل4سمارلما3
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يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو على دجوالمو صلبالمو يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو بلك يلصوتب قم 1

.اجخرالا/دخالالا حامل على دةجوالمو سمارلما تحةف معيارتلاب مدادالا يصخشت حةلو على دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

).I/O (اجخرالا/دخالالا بحامل يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو بتثي الذي سمارلما يبكرت عدأ 3

يةساسلأا باتلطتلما

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 2

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 3

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 4
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فونويكرلما الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

اءجرالا

.ناتفوويكرلما في فونويكرلما لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 1

.شاشةلا طارا جخار فونويكرلما حاملات فعار 2

.شاشةلا طارا في دةجوالمو تحاتفلا جخار ناتفوويكرلما فعار ثم نات،فوويكرلما يرتحرل يتبثتلا نةسلأ على اضغط 3
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.ناتفوويكرلما عن ناتفوويكرلما بلاتك افصل 4

)2 (يرماسلما2يمنالأ فونويكرلما1

)2 (يتبثت نةسلأ4سريلأا فونويكرلما3

)2 (فونويكرلما بلاتك6)2 (فونويكرلما حاملات5
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فونويكرلما ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.ناتفوويكرلماب فونويكرلما بلاتك يلصوتب قم 1

.مكانها في يتبثتلا نةسلأ ضعو من كدتآو شاشة،لا طارا في دةجوالمو تحاتفلا لىا ناتفوويكرلما احةزبا قم 2

.شاشةلا طاربا دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع فونويكرلما حاملات على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 3

.ناتفوويكرلما في فونويكرلما لحاملات تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 4

يةساسلأا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2
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يةكلسلالا بطاقةلا الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

اءجرالا

.يةكلسلالا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو من ائيهولا بلاتك افصل 1

.نظاملا حةلو في يةكلسلالا بطاقةلا بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو في دةجوالمو Mini Card بطاقة تحةف من التهازاو يةكلسلالا بطاقةلا احةزبا قم 3

يةكلسلإ بطاقةMini Card2 تحةف1

سمارلما4ائيهولا بلاتك3

49



يةكلسلالا بطاقةلا يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.Mini Card بطاقة تحةف في دجوالمو سانللا مع يةكلسلالا بطاقةلا على دجوالمو سنلا بمحاذاة قم 1

.Mini Card في يةاوبز يةكلسلالا بطاقةلا احةزبا قم 2

.نظاملا حةلو في يةكلسلالا بطاقةلل بتثلما سمارلما ضعو عدأو سفللأ يةكلسلالا بطاقةلا من خرالأ فالطر على اضغط 3

.يةكلسلالا بطاقةلاب ائيهولا بلاتك يلصوتب قم 4

:لديك تريوبكملا هاعمدي التي يةكلسلالا بطاقةلل ائيهولا بلاتك انلوأ نظام تاليلا لالجدو يوضح

ائيهولا بلك لونيةكلسلالا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

يضبأ)يضبأ ثلثم (يسيئرلا بلكلا

دسوأ)دسوأ ثلثم (ضافيالا

يةساسلأا باتلطتلما

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةبطارلا الةزا بلق BIOS عداداتا بملاحظة يوصى. اضيترفا شكلب BIOS عداداتا ينيعت عادةا لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا دييؤ: يهبنت  
.ةالمصغر يةالخلو

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 3
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اءجرالا

يةبطارلا الةزا بلق BIOS عداداتا بملاحظة يوصى. اضيترفا شكلب BIOS عداداتا ينيعت عادةا لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا دييؤ: يهبنت  
.ةالمصغر يةالخلو

 .System Board Components لىا جعار مات،المعلو من يدلمز. نظاملا حةلو في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بسقم مكان حدد 1

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا جتخر حتى ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا عن بعادهلإ يتبثتلا بكشم على اضغط يكي،تسلاب مخطاط تخدامساب 2

يتبثت بكشم2يكيتسلاب مخطاط1

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت عادةا .

 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.مكانها في يتهابثتل يةبطارلا على اضغط ثم على،لأ هًاجتم جبالمو الجانب مع يةبطارلا بسقم في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا دخلأ

يةساسلأا باتلطتلما

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 1

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 2

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 3
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اجخرالا/دخالالا حامل الةزا  (I/O)

 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 5
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اءجرالا

).I/O (اجخرالا/دخالالا بحامل يارتلا نفذم بتثت التي يرماسلما الةزبا قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في) I/O (اجخرالا/دخالالا لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 2

يارتلا نفذم2)2 (يارتلا نفذم يرماسم1

)4 (اجخرالا/دخالالا حامل يرماسم4)I/O (اجخرالا/دخالالا حامل3

).I/O (اجخرالا/دخالالا حامل خلال يارتلا نفذم احةزبا قم ثم ،)I/O (اجخرالا/دخالالا حامل فعار 3
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.شاشةلا حةلو قاعدة جخار) I/O (اجخرالا/دخالالا حامل فعار 4

)I/O (اجخرالا/دخالالا حامل2يارتلا نفذم1
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اجخرالا/دخالالا حامل ضعو عادةا  (I/O)

 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

).I/O (اجخرالا/دخالالا حامل خلال يارتلا نفذم احةزبا قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع) I/O (اجخرالا/دخالالا حامل في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في). I/O (اجخرالا/دخالالا لحامل تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 3

).I/O (اجخرالا/دخالالا حامل على دةجوالمو يةبلوللا يرماسلما تحاتف مع يارتلا نفذم على دةجوالمو يةبلوللا يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 4

).I/O (اجخرالا/دخالالا بحامل يارتلا نفذم بتثت التي يرماسلما يبكرت عدأ 5

يةساسلأا باتلطتلما

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 1

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 2

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 3

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 4

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 5
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يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 5

.I/O حامل الةزبا قم 6
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اءجرالا

.عزالمو من هايرتحرل يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم ثم سفل،لأ يتبثتلا سانل على اضغط 1

عزالمو2يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو1

يتبثتلا سانل3

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو من هيرتحرل علىلأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر طارا كّحر 2

.يةئوضلا اصقرالأ كبمحر يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما بفك قم 3
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.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل الةزبا قم 4

يةئوضلا اصقرالأ كمحر2يةئوضلا اصقرالأ كمحر طارا1

)2 (يرماسلما4يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل3

.نظاملا حةلو عن ياناتبلاو يارتلا بليك افصل 5

.شاشةلا حةلو قاعدة في عزالمو بتثت التي يرماسلما الةزبا قم 6

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ خلال من ياناتبلا بلكو يارتلا بلك الةزبا قم 7
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.شاشةلا طارا قاعدة جخار عزالمو فعار 8

ياناتبلا بلك2)2 (يرماسلما1

الطاقة كابل3
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يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ خلال من ياناتبلا بلكو يارتلا بلك يهجوتب قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع عزالمو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا حةلو بقاعدة عزالمو بتثت التي يرماسلما ضعو عدأ 3

.نظاملا حةبلو ياناتبلاو يارتلا بلاتك يلصوتب قم 4

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 5

.يةئوضلا اصقرالأ كبمحر يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 6

.مكانه في تهبثو يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو تحاتفلا مع يةئوضلا اصقرالأ كمحر طارا على دةجوالمو نةسللأا بمحاذاة قم 7

.اًتمام هاعضوم في تقرست حتى يةئوضلا اصقرالأ كمحر تحةف داخل يةئوضلا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم 8

يةساسلأا باتلطتلما

.I/O حامل ضعو عدأ 1

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 2

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 3

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 4

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 5

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 6
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يارتلاب مدادالا حدةو حةومر الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 5

.I/O حامل الةزبا قم 6

اءجرالا

.شاشةلا حةلو بقاعدة يارتلاب مدادالا حةومر حامل بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة جخار يارتلاب مدادالا حةومر حامل فعار 2

يارتلاب مدادالا حةومر حامل2سمارلما1

.يارتلاب مدادالا حدةو عن يارتلاب مدادالا حةومر بلك افصل 3
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.شاشةلا حةلو بقاعدة يارتلاب مدادالا حةومر بتثت التي يرماسلما الةزبا قم 4

)2 (يرماسلما2يارتلاب مدادالا حدةو حةومر1

يارتلاب مدادالا حةومر بلك3
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يارتلاب مدادالا حةومر ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.يارتلاب مدادالا حدةبو يارتلاب مدادالا حةومر بلك يلصوتب قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع يارتلاب مدادالا حةومر على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا حةلو بقاعدة يارتلاب مدادالا حةومر بتثت التي يرماسلما ضعو عدأ 3

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع يارتلاب مدادالا حةومر حامل على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 4

.شاشةلا حةلو بقاعدة يارتلاب مدادالا حةومر حامل بتثي الذي سمارلما ضعو عدأ 5

يةساسلأا باتلطتلما

.I/O حامل ضعو عدأ 1

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 2

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 3

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 4

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 5

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 6
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يارتلاب مدادالا حدةو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 5

.I/O حامل الةزبا قم 6

اءجرالا

.نظاملا حةلو عن يارتلاب مدادالا حةومر بلكو المعالج يارت بلكو يسيئرلا يارتلا بلك افصل 1

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ من يارتلاب مدادالا حةومر بلكو المعالج يارت بلكو يسيئرلا يارتلا بلك الةزبا قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ من يارتلا نفذم بلك الةزبا قم 3
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.يارتلاب مدادالا حدةو عن يارتلاب مدادالا حةومر بلك افصل 4

المعالج يارت بلك2يارتلا نفذم بلك1

يسيئرلا يارتلا بلك4يارتلاب مدادالا حةومر بلك3

يارتلاب مدادالا حةومر بلك5

.شاشةلا حةلو بقاعدة يارتلاب مدادالا حدةو بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 5
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.شاشةلا حةلو قاعدة من هايرتحرل يارتلاب مدادالا حدةو فعرو احةزبا قم 6

سمارلما2يارتلاب مدادالا حدةو1
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يارتلاب مدادالا حدةو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.مكانها في احتهازبا وقم شاشة،لا حةلو قاعدة على يارتلاب مدادالا حدةو ضع 1

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو نةسللأاو سمارلما تحةف مع يارتلاب مدادالا حدةو على دةجوالمو نةسللأاو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في يارتلاب مدادالا حدةو بتثي الذي سمارلما بدلتسا 3

.يارتلاب مدادالا حدةبو يارتلاب مدادالا حةومر بلك يلصوتب قم 4

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ من يارتلا نفذم بلك يهجوتب قم 5

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يهجوتلا دلةأ من يارتلاب مدادالا حةومر بلكو المعالج يارت بلكو يسيئرلا يارتلا بلك يهجوتب قم 6

.نظاملا حةبلو يارتلاب مدادالا حةومر بلكو المعالج يارت بلكو يسيئرلا يارتلا بلك يلصوتب قم 7

يةساسلأا باتلطتلما

.I/O حامل ضعو عدأ 1

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 2

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 3

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 4

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 5

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 6
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للمعالج يارالحر تتشلما الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

اءجرالا

.نظاملا حةبلو بالمعالج الخاص يارالحر تتشملل تةبثلما يتبثتلا يرماسم بفك قم 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في للمعالج يارالحر تتشملل بتثلما سمارلما الةزبا قم 2

.حةوالمرو للمعالج يارالحر تتشلما من مايلار يطشر عانز 3
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.نظاملا حةلو جخار لىا للمعالج يارالحر تتشلما فعار 4

سمارلما2مايلار يطشر1

)4 (يتبثت يرماسم4للمعالج يارالحر تتشلما3
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للمعالج يارالحر تتشلما يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

تتشلما وأ المعالج بدالتسا تم ذاا ماأ. اًمع ينيلصلأا يارالحر تتشلماو المعالج يتبثت عادةا تمت ذاا صليالأ يارالحر شحملا تخدامسا عادةا يمكن: ملاحظة  
.ةارالحر يلصوت من كدتآلل تجنلما ةبوع في هايرفوت يتم التي يةارالحر بطانةلا تخدمساف ي،ارالحر

.نظاملا حةلو على دةجوالمو تحاتفلا مع يارالحر تتشلما في دةجوالمو يتبثتلا يرماسم بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةبلو بالمعالج الخاص يارالحر تتشملل تةبثلما يتبثتلا يرماسم بطر حكامبا قم 2

.للمعالج حةوالمرو يارالحر تتشلما قفو مايلار يطشر بلصق قم 3

.شاشةلا حةلو بقاعدة للمعالج يارالحر تتشلما بتثي الذي بيلوللا سمارلما يبكرت عدأ 4

يةساسلأا باتلطتلما

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 2

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 3

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 4
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المعالج حةومر الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 4

اءجرالا

>نظاملا حةلو من المعالج حةومر بلك افصل 1

.شاشةلا حةلو قاعدة في المعالج حةومر تانبثي اللذين ينسمارلما الةزبا قم 2

.حةوالمرو للمعالج يارالحر تتشلما من مايلار يطشر عانز 3
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.شاشةلا حةلو قاعدة جخار المعالج حةومر فعار 4

المعالج حةومر2مايلار يطشر1

المعالج حةومر بلك4)3 (يرماسلما3
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المعالج حةومر يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو قاعدة على دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع المعالج حةومر على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.للمعالج يارالحر تتشلماو المعالج حةومر على مايلار يطشر بلصق قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في المعالج حةومر تانبثي اللذين ينسمارلما يبكرت عدأ 3

.نظاملا حةبلو المعالج حةومر بلك يلصوتب قم 4

يةساسلأا باتلطتلما

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 2

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 3

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 4

75



المعالج الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 3

.للمعالج يارالحر تتشلما الةزبا قم 4

.المعالج حةومر الةزبا قم 5

اءجرالا

.تهيبثت على يعمل الذي سانللا من هيرتحرل جللخار بهسحا ثم المعالج غطاء باتجاه سفللأ يرتحرلا اعذر على اضغط 1

.المعالج غطاء تحفل اًتمام يرتحرلا اعذر تمديدب قم 2
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.المعالج يةحاو من جهخرأو فق،بر المعالج فعار 3

يتبثتلا سانل2يرتحرلا اعذر1

المعالج4المعالج غطاء3
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المعالج يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

.ةارالحر يلصوت من كدتآلل تجنلما ةبوع في هايرفوت يتم التي يةارالحر مشحولا تخدمساف به، الخاص يارالحر تتشلما وأ المعالج بدالتسا تم ذاا ماأ: يهبنت

اءجرالا

تتشلما وأ المعالج بدالتسا تم ذاا ماأ. اًمع ينيلصلأا يارالحر تتشلماو المعالج يتبثت عادةا تمت ذاا صليالأ يارالحر شحملا تخدامسا عادةا يمكن: ملاحظة  
.ةارالحر يلصوت من كدتآلل تجنلما ةبوع في هايرفوت يتم التي يةارالحر بطانةلا تخدمساف ي،ارالحر

.دائم تلفل ضهتعر نبجتل يحةصح يقةبطر به الخاصة يةالحاو في المعالج ضعو يجب: يهبنت

.ضعالمو ذلك لىا هاكيرتح يكلعف كامل، شكلب بسقلما على يرتحرلا افعةر تمديد عدم حالة في 1

.المعالج بسقم على دةجوالمو المحاذاة نةسلأ مع بالمعالج المحاذاة نانسأ يهجوتب قم 2

.يةالحاو داخل المعالج ضع ثم المعالج، يةحاو في 1 سمارلما يةاوز مع المعالج في 1 سمارلما يةاوز بمحاذاة قم 3

.المحاذاة علامة سفلأ المعالج غطاء سن بطض من كدتآ: يهبنت

.المعالج غطاء غلاقبا قم ية،الحاو في تام ٍشكلب المعالج ارتقرسا ندع 4
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.المعالج غطاء في دجوالمو سانللا تحت ضعهو سفلللأ يرتحرلا اعذر كّحر 5

المعالج2للمعالج 1 سمارلما مؤشر1

المحاذاة علامة4)2 (المحاذاة سانال3

المعالج غطاء6يتبثتلا سانل5

يرتحرلا اعذر7

يةساسلأا باتلطتلما

.المعالج حةومر ضعو عدأ 1

.للمعالج يارالحر تتشلما ضعو عدأ 2

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 3

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 4

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 5
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نظاملا حةلو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

.نظاملا حةلو ضعو عادةبا يامكق بعد نظاملا عدادا في الخدمة مزر دخالا يكلع يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملل الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اتيريغتلا اءجربا متقو نأ يجب كما. نظاملا عدادا تخدامساب BIOS في ائهاجربا قمت اتيريغت يأ الةزا لىا نظاملا حةلو ضعو عادةا دييؤ: ملاحظة  
.نظاملا حةلو ضعو عادةبا يامكق بعد اًمجدد بةالمطلو

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد يحةصح يقةبطر هاليصوت عادةا نككيم يثبح صلاتالمو قعمو لإحظ نظام،لا حةلو عن بلاتكلا فصل بلق: ملاحظة

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 4

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 5

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 6

.I/O حامل الةزبا قم 7

.للمعالج يارالحر تتشلما الةزبا قم 8

.المعالج حةومر الةزبا قم 9

.المعالج الةزبا قم 10

.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 11

.يةكلسلالا بطاقةلا الةزبا قم 12

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 13

اءجرالا

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملاب الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة
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 حةلو ضعو عادةا بعد يحةصح يقةبطر هاليصوت عادةا نككيم يثبح بلاتكلا يهجوتو صلاتالمو قعمو لإحظ نظام،لا حةلو عن بلاتكلا فصل بلق: ملاحظة
.نظاملا

.نظاملا حةبلو تصلةلما بلاتكلا يعجم افصل 1

ايرمكالا بلك2المعالج يارت بلك1

شاشةلا بلك4تالصو بركم بلك3

لالمحو حةلو بلك6تحكملا اررزأ حةلو بلك5

يديوفلا بطاقة حةومر بلك8يةئوضلا اصقرالأ كمحر يارت بلك7

يسيئرلا يارتلا بلك10يةئوضلا اصقرالأ كمحر ياناتب بلك9

باللمس تحكملا حةلو بلك12يارتلاب مدادالا حةومر بلك11

.شاشةلا حةلو بقاعدة نظاملا حةلو بتثت التي يرماسلما بفك قم 2
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نظاملا حةلو2)12 (يرماسلما1

.نظاملا حةلو جخار بينالجا I/O حامل الةزبا قم ثم فق،بر يةاوبز نظاملا حةلو فعار 3

.شاشةلا حةلو حامل جخار نظاملا حةلو فعار 4

بيناج) I/O (اجخرا/دخالا حامل2نظاملا حةلو1
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نظاملا حةلو يبكرت عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

.نظاملا حةلو ضعو عادةبا يامكق بعد نظاملا عدادا في الخدمة مزر دخالا يكلع يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملل الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اءجرالا

.نظاملا حةلو على بينالجا I/O حامل ضعو عدأ 1

.نظاملا حةلو بقاعدة دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع نظاملا حةلو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 2

.يكلهلاب نظاملا حةلو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما يبكرت عدأ 3

.نظاملا حةلو على دةجوالمو صلاتبالمو بلاتكلا كل يلصوتو يهجوتب قم 4

يةساسلأا باتلطتلما

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 1

.يةكلسلالا بطاقةلا ضعو عدأ 2

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 3

.المعالج ضعو عدأ 4

.المعالج حةومر ضعو عدأ 5

.للمعالج يارالحر تتشلما ضعو عدأ 6

.I/O حامل ضعو عدأ 7

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 8

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 9

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 10

.ةالذاكر) حداتو(حدةو ضعو عدأ 11

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 12

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 13

في الخدمة مزر دخالا  BIOS

.تريوبكملا يلغشت ابدأ 1

.نظاملا عدادا نامجبر للدخو Dell شعار هرظي ندماع> F2<على اضغط 2

.الخدمة مزر دخالا حقل في الخدمة مزر دخلأو يةسيئرلا ةوالعر لىا تقلنا 3
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ايرمكالا الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 4

.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 6

.تحكملا اررزأ حةلو الةزبا قم 7

.لالمحو حةلو الةزبا قم 8

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 9

.I/O حامل الةزبا قم 10

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 11

.يارتلاب مدادالا حةومر الةزبا قم 12

.يارتلاب مدادالا حدةو الةزبا قم 13

.للمعالج يارالحر تتشلما الةزبا قم 14

.المعالج حةومر الةزبا قم 15

.المعالج الةزبا قم 16

.يةكلسلالا بطاقةلا الةزبا قم 17

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 18

.نظاملا حةلو الةزبا قم 19

".شاشةلا حةلو الةزا "في 6 ةالخطو لىا 1 ةالخطو من اءاتجرالا بعتا 20

اءجرالا

.شاشةلا طارا في ايرمكالا حدةوو رضيالأ بلكلا بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.ايرمكالا حدةو لىا لصوللو اًيدعب رضيالأ بلكلا كّحر 2

.شاشةلا طارا جخار لىا صبحر ايرمكالا حدةو فعبر قم 3
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.ايرمكالا حدةو من ايرمكالا بلك افصل 4

ايرمكالا حدةو2سمارلما1

ايرمكالا بلك4رضيالأ بلكلا3
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ايرمكالا ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.ايرمكالا حدةبو ايرمكالا بلك صل 1

.شاشةلا طارا على دةجوالمو سمارلما تحةف مع ايرمكالا حدةوو رضيالأ بلكلا على دةجوالمو سمارلما تحةف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا طارا في ايرمكالا حدةوو رضيالأ بلكلا بتثي الذي سمارلما ضعو عدأ 3

يةساسلأا باتلطتلما

".شاشةلا حةلو ضعو عادةا "في 17 ةالخطو لىا 11 ةالخطو من اءاتجرالا بعتا 1

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 2

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 3

.يةكلسلالا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.المعالج ضعو عدأ 5

.المعالج حةومر ضعو عدأ 6

.للمعالج يارالحر تتشلما ضعو عدأ 7

.يارتلاب مدادالا حدةو ضعو عدأ 8

.يارتلاب مدادالا حةومر ضعو عدأ 9

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 10

.I/O حامل ضعو عدأ 11

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 12

.لالمحو حةلو ضعو عدأ 13

.تحكملا اررزأ حةلو ضعو عدأ 14

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 15

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 16

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 17

.ةالذاكر) حداتو(حدةو ضعو عدأ 18

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 19

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 20
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ائيهولا الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 4

.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 6

.تحكملا اررزأ حةلو الةزبا قم 7

.لالمحو حةلو الةزبا قم 8

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 9

.I/O حامل الةزبا قم 10

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 11

.يارتلاب مدادالا حةومر الةزبا قم 12

.يارتلاب مدادالا حدةو الةزبا قم 13

.للمعالج يارالحر تتشلما الةزبا قم 14

.المعالج حةومر الةزبا قم 15

.المعالج الةزبا قم 16

.يةكلسلالا بطاقةلا الةزبا قم 17

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 18

.نظاملا حةلو الةزبا قم 19

اءجرالا

.شاشةلا طاربا ائيهولا حداتو بتثي الذي يطشرلا عانز 1

.شاشةلا طارا في ائيهولا حداتلو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يهجوتلا دلةأ من ائيهولا بلاتك الةزبا وقم ائي،هولا بلك يهجوت لإحظ 3
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.شاشةلا طارا جخار ائيهولا حداتو فعار 4

يمنالأ ائيهولا حدةو2)2 (يرماسلما1

يتبثت يطشر4سريلأا ائيهولا حدةو3
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ائيهولا ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا طاربا دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع ائيهولا حداتو على دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا طاربا ائيهولا حداتو بتثت التي يرماسلما بطر عدأ 2

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يهجوتلا دلةأ برع ائيهولا بلاتك يهجوتب قم 3

.شاشةلا طارا في ائيهولا حداتو يتبثتل يطشرلا الصق 4

يةساسلأا باتلطتلما

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 1

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 2

.يةكلسلالا بطاقةلا ضعو عدأ 3

.المعالج ضعو عدأ 4

.المعالج حةومر ضعو عدأ 5

.للمعالج يارالحر تتشلما ضعو عدأ 6

.يارتلاب مدادالا حدةو ضعو عدأ 7

.يارتلاب مدادالا حةومر ضعو عدأ 8

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 9

.I/O حامل ضعو عدأ 10

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 11

.لالمحو حةلو ضعو عدأ 12

.تحكملا اررزأ حةلو ضعو عدأ 13

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 14

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 15

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 16

.ةالذاكر) حداتو(حدةو ضعو عدأ 17

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 18

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 19
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شاشةلا حةلو الةزا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

يةساسلأا باتلطتلما

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 1

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

.نظاملا حةلو اقيو الةزبا قم 4

.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 5

.VESA يتبثت حامل الةزبا قم 6

.لالمحو حةلو الةزبا قم 7

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو الةزبا قم 8

.I/O حامل الةزبا قم 9

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم 10

.يارتلاب مدادالا حةومر الةزبا قم 11

.يارتلاب مدادالا حدةو الةزبا قم 12

.للمعالج يارالحر تتشلما الةزبا قم 13

.المعالج حةومر الةزبا قم 14

.المعالج الةزبا قم 15

.يةكلسلالا بطاقةلا الةزبا قم 16

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 17

.نظاملا حةلو الةزبا قم 18

.تالصو بركم غطاء الةزبا قم 19

.تالصو اتبركم الةزبا قم 20

.ايرمكالا الةزبا قم 21

.ائيهولا حداتو الةزبا قم 22

اءجرالا

.شاشةلا حةلو بقاعدة رضيالأ بلكلا بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.شاشةلا حةلو بقاعدة يرتحرلا يجلازم بتثت التي يرماسلما الةزبا قم 2
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.شاشةلا طارا قاعدة جخار يرتحرلا يجلازم فعار 3

.شاشةلا حةلو قاعدة جخار فعهرو يرتحرلا مزالاج حاملات يرتدوب قم 4

رضيالأ بلكلا2رضيالأ بلكلا سمارم1

)2 (يرتحرلا مزلإج حاملات4يمنالأ يرتحرلا مزلإج3

)4 (يرتحرلا مزلإج يرماسم6سريلأا يرتحرلا مزلإج5

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو لقاعدة تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 5

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو تحةفلا برع بلاتكلا احةزبا قم 6
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.شاشةلا طارا جخار شاشةلا حةلو قاعدة فعار 7

)15 (يرماسلما2شاشةلا حةلو قاعدة1

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو بتثي الذي يطشرلا عانز 8

شاشةلا طارا2يطشر1

.شاشةلا حةلو عن لفصله شاشةلا بلك اسحب ثم شاشة،لا بلك صلمو بيناج كلا على يرتحرلا مزلإج على اضغط 9
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.شاشةلا حةلو من شاشةلا بلك بفك قم 10

شاشةلا بلك2شاشةلا بلك صلمو1

)2 (يرتحرلا يجلازم3

.باللمس تحكملا حةلو بلك من مايلار يطشر الةزبا قم 11
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.باللمس تحكملا حةلو عن اللمس تحكم حةلو بلك افصل 12

باللمس تحكملا حةلو بلك2مايلار يطشر1

باللمس تحكملا حةلو3

.شاشةلا حةلو من يالمطو بلكلا افصلو يجلازلما فعار 13

يالمطو بلكلا2صلالمو يجلازم1

.شاشةلا طارا في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم 14
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.شاشةلا طارا من فقبر شاشةلا عةمجمو فعار 15

يالمطو بلكلا2)4 (يةبلوللا يرماسلما1

شاشةلا حةلو3

.شاشةلا حةلو في شاشةلا حةلو حاملات بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم 16
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.شاشةلا حةلو جخار شاشةلا حةلو حاملات الةزبا قم 17

)2 (شاشةلا حةلو حاملات2)4 (يةبلوللا يرماسلما1

شاشةلا حةلو3
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شاشةلا حةلو ضعو عادةا
 داخل العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقافرا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير

 الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفاضالا ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولاب

اءجرالا

.شاشةلا حةلو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع شاشةلا حةلو حاملات في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا حةلو في شاشةلا حةلو حاملات بتثت التي يرماسلما ضعو عدأ 2

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو ضعبو وقم شاشةلا طارا في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع شاشةلا حةلو في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 3

.شاشةلا حةلو سفلأ بلاتكلا ضعو عدم من كدتآ: ملاحظة

.شاشةلا طارا في شاشةلا عةلمجمو تةبثلما يرماسلما بدالتساب قم 4

.بلاتكلا يتبثتل صلالمو يجلازم على اضغطو شاشةلا حةلو في دةجوالمو صلاتالمو داخل يةالمطو بلاتكلا احةزبا قم 5

.باللمس تحكملا حةبلو باللمس تحكملا حةلو بلك يلصوتب قم 6

.باللمس تحكملا حةلو بلكب مايلار يطشر بلصق قم 7

.شاشةلا حةبلو شاشةلا بلك بلصق قم 8

.شاشةلا حةبلو شاشةلا بلك صل 9

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو بتثي الذي يطشرلا بلصق قم 10

.شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو تحةفلا برع بلاتكلا احةزبا قم 11

.شاشةلا طارا في دةجوالمو يرماسلما تحاتف مع شاشةلا حةلو قاعدة في دةجوالمو يرماسلما تحاتف بمحاذاة قم 12

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو لقاعدة تةبثلما يرماسلما ضعو عدأ 13

.شاشةلا طارا في مكانها في تيهابثتو يرتحرلا مزلإج املحو ضعو عدأ 14

.شاشةلا طارا على دةجوالمو يرتحرلا يجلازم ضعو عدأ 15

.شاشةلا حةلو بقاعدة يرتحرلا يجلازم بتثت التي يرماسلما ضعو عدأ 16

.شاشةلا حةلو بقاعدة رضيالأ بلكلا بتثي الذي سمارلما ضعو عدأ 17

يةساسلأا باتلطتلما

.ائيهولا حداتو ضعو عدأ 1

.ايرمكالا ضعو عدأ 2

.تالصو اتبركم ضعو عدأ 3

.تالصو بركم غطاء ضعو عدأ 4

.نظاملا حةلو ضعو عدأ 5

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 6
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.يةكلسلالا بطاقةلا ضعو عدأ 7

.المعالج ضعو عدأ 8

.المعالج حةومر ضعو عدأ 9

.للمعالج يارالحر تتشلما ضعو عدأ 10

.يارتلاب مدادالا حدةو ضعو عدأ 11

.يارتلاب مدادالا حةومر ضعو عدأ 12

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 13

.I/O حامل ضعو عدأ 14

.يارتلاب مدادالا يصخشت حةلو ضعو عدأ 15

.لالمحو حةلو ضعو عدأ 16

.VESA يتبثت حامل ضعو عدأ 17

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ضعو عدأ 18

.نظاملا حةلو اقيو ضعو عدأ 19

.ةالذاكر) حداتو(حدةو ضعو عدأ 20

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 21

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 22
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ساسيالأ اجخروالا دخالالا نظام تحديث  (BIOS)

 دخالالا نظام تحديثل. نظاملا حةلو يبكرت عادةا بعد وأ اًتاحم ًاثيدتح ناكه يكون ندماع) BIOS (ساسيالأ اجخروالا دخالالا نظام تحديث لىا تاجتح قد
):BIOS (ساسيالأ اجخروالا

.تريوبكملا يلغشت ابدأ 1

.dell.com/support لىا اذهب 2

.سالرا قفو انقرو تريوبكملاب الخاص الخدمة مزر تبكاف تر،يوبكملاب الخاص الخدمة مزر لديك كان ذاا 3

.الخدمة مزلر تلقائيلا شافتكلإاب سمحت لكي بي الخاص تجنلما شافتكا قفو فانقر تر،يوبكملاب الخاص الخدمة مزر لديك يكن لم ذاا

.جاتتنلما ئاتف ضمن من بك الخاص تجنلما فحدد ا،ًيئاقلت الخدمة مزر شافتكا عدم حالة في: ملاحظة

.)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر جلب( Get Drivers and Downloads قفو انقر 4

.)يلغشتلا امجبر كل ضعر( View All Drivers قفو انقر 5

.لديك تريوبكملا على بتثلما يلغشتلا نظام حدد يلغشتلا نظام سدلةنلما القائمة في 6

.)ساسيالأ اجخروالا دخالالا نظام( BIOS قفو انقر 7

.تريوبكملل BIOS من صدارا حدثأ يلنزتل )الملف يلنزت( Download File قفو انقر 8

.)تابعةم( Continue قفو انقرو )احدو ملف يلنزت( Single-file download حدد ية،لاتلا الصفحة في 9

.BIOS تحديث ملف حفظ تم يثح المجلد لىا تقلنا يل،نزتلا اكتمال دجربمو الملف بحفظ قم 10

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالا بعتاو BIOS نظام تحديث ملف مزر قفو اًجدومز اًنقر انقر 11
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كةشرب والاتصال تعليماتلا على لالحصو  Dell

يةتالذا ساعدةلما مصادر

.نتترنالا برع يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامساب خدماتهاو Dell جاتتنم نشآب تعليماتلاو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

يةتالذا ساعدةلما اتيارخيةتالذا ساعدةلما ماتمعلو

 Help تبكا بحث،لا اتتصارخا تحفا—  WindowsWindows 8 تعليمات لىا لصوالو
and Support )التعليمات 

.>Enter< على اضغط ثم بحث،لا بعمر في )والدعم
Windows 7  —قفو انقر Start )ابدأ(  →

Help and Support )الدعمو تعليماتلا(.

dell.com لىا جعارDell خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

 عداد،الا تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيدتحو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا تعليماتلا ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
هكذاو امج،برلا

dell.com/support لىا جعار

dell.com/windows8 لىا جعارMicrosoft Windows 8 لحو ماتمعلو

 كل( All Programs→  )ابدأ( Start قفو انقرMicrosoft Windows 7 لحو ماتمعلو
 Dell Help Documentation→  )امجبرلا
)Dell ثائقوو تعليمات(

سخنلاو تخدامه،ساو تريوبكملا عداداو لديك، يلغشتلا نظام على فتعر  
.هكذاو يصات،خشتلاو يانات،بلل ياطيتحالا

/dell.com في Me and My Dell لىا جعار
support/manuals.

كةشرب الاتصال  Dell

 .dell.com/contactdell لىا جعار العملاء، خدمة شكلاتم وأ الفني، الدعم وأ ،Dell كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة

 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 جتالوك
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