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

.تهبلط الذي ينتكولا سبح ذلكو تريوبكملا عن ندتسلما هذا في دةجوالمو رالصو تلفتخ قد: ملاحظة

 

بدءلا بلق  

.حةتوفلما يقاتبطتلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم احفظ 1

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم 2

–Windows 8.1 :شاشة في Start )ابدأ(، يارتلا مزر على اضغط وأ انقر   →Shut down )يلغشتلا يقافا(.

–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

.تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو بكةشلا كابلاتو هاتفلا كابلات ثلم الكابلات كل افصل 4

.تريوبكملا جهاز من ذلك لىا ماو شاشاتلاو سالماوو يحتالمفا حاتلو ثلم تصلة،لما يةفالطر الملحقاتو ةجهزالأ كل افصل 5

.جدتو نا تر،يوبكملا من يةئضو اصقرأ يأو سائطو بطاقة يأ الةزبا قم 6

.اًيضرأ نظاملا حةلو للعز اًبيتقر ٍ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 تكمسلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلف يأ من تريوبكملا حماية على ساعدتكلم يةلتالا سلامةلا جيهاتتوب تعنسا

 ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ 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 يةسيئالر الصفح اجعر مان،الأ

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

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

.ساتمالملاو يرمسالما لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو ناتالمكو تلافا نبجتل: يهبنت
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 على لللحصو سلامةلا تعليمات اجعر. تريوبكملا داخل دةجوالمو ناتالمكو من يأ لىا لصوالوو تريوبكملا غطاء الةزبا تمدعم خدمة لفني سمحُي: يهبنت
.يكيتتاسوتركلالإ يغتفرلا من الحمايةو تريوبكملا داخل العملو سلامةلا ياطاتتحا لحو الكاملة ماتالمعلو

 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 نةكسالا اءهركلا يغتفرل ريدو شكلب مطلي يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا

يرمسام وأ قفل نةسلأ مع صلاتمو على تملشت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا يسلو سحب،لا سانل وأ به الخاص صلالمو بل،اسحبك فصل ندع: يهبنت  
 كدتآ بلات،كلا يلصتو ندع. صلاتمو يرمسام يأ ثني نبجتل يساوتلبا محاذتها على حافظ بلات،كلا فصل ندع. بلكلا فصل بلق هاكف يجب بهاما

.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجتو تم صلاتالموو نافذلما نأ من

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

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

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

:يةلتالا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالإ تاجتح قد

بسيليف مفك•

سطحم مفك•

يكيتسبلا مخطاط•
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تريوبكملا داخل العمل بعد
.شدةب تريوبكملبا رالضر لحاقا لىا تريوبكملا داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يرمسالما كتر دييؤ قد: يهبنت

.تريوبكملا بداخل كةمفكو يةبللو يرمسام دجوو عدم من كدتآو يةبلاللو يرمسالما يعجم يبكتر عدأ 1

.بك الخاص تريوبكملا في العمل بلق التهازبا قمت بلاتكو يةفطر ةجهزأ وأ يةجخار ةجهزأ يةأ يلصتوب قم 2

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

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا صل 4

.تريوبكملا يلغشتب قم 5
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عامة يةنف ةنظر
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

تريوبكملا هازلج الداخلي نظرلما

.شاشةلا حةلوو تريوبكملا قاعدة على دةجوالمو ناتالمكو الفصل هذا دسري

تريوبكملا قاعدة ناتمكو

وحةالمر2ةارالحر تصاصما حدةو1

تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو4ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا3

)2 (تالصو اتبركمUSB6 حةلو5
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)2 (ةالذاكر حداتوmSATA8 بطاقة7

ةيرغص يةكلسلإ بطاقة10المعالج9

نظاملا حةلو11

الحامل عةمجمو مع شاشةلا حةلو

ضافيا ائيهو بلك2ضافيا ائيهو1

ايرمالكا عةمجمو4يمنالأ وفونالمايكر بلك3

سريالأ وفونالمايكر بلك6ايرمالكا بلك5

يسيئالر ائيهولا8يسيئالر ائيهولا بلك7

شاشةلا حةلو حامل10شاشةلا حةلو9

حامل12شاشةلا بلك11

يارتلا رارزأ حةلو بلك14لالمحو حةلو بلك13

تحكملا رارزأ حةلو16تحكملا رارزأ حةلو بلك15

شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك18لالمحو حةلو17
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نظاملا حةلو ناتمكو  

)LVDS (شاشةلا بلك صلمو2)WLAN/WiDi (يةكلساللا بطاقةلا تحةف1

شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك صلمو4ايرمالكا بلك صلمو3  
)MONITOR_SIGNAL(

rوحةالمر بلك صلمو6المعالج بسقم5

)SPEAKER (تالصو بركم بلك صلمو8)USB (USB_CARD حةلو بلك صلمو7

)HDD (تةبثالا اصقرالأ كمحر صلمو10)DDR3L (ةالذاكر حدةو تحةف9

)mSATA (mSATA بطاقة تحةف11
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ةالذاكر) حداتو (حدةو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.القاعدة غطاء في ةالذاكر حدةو لغطاء بتثلما سمارلما فك 1

.القاعدة غطاء جخار لىا ةالذاكر حدةو غطاء رفعو احةزبا قم 2

ةالذاكر حدةو غطاء2القاعدة غطاء1

يتبثت سمارم3

 اجعر. ةالذاكر حدةو دادترسلإ القاعدة غطاء الةزبا قم تر،يوبكملا قاعدة داخل هاطسقوو مفاجئ شكلب ةالذاكر حدةو انزلإق حالة في: ملاحظة
".القاعدة غطاء الةزا"

.جللخار ةالذاكر حدةو زبرت حتى ةالذاكر حدةو تحةف طرفي على دةجوالمو يتبثتلا شابكم لفصل صابعكأ افطرأ تخدمسا 3
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.ةالذاكر حدةو تحةف من ةالذاكر حدةو الةزبا قم 4

)2 (يتبثتلا شابكم2 ةالذاكر حدةو تحةف1

ةالذاكر حدةو3
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ةالذاكر) حداتو(حدةو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.DIMM1 باسم ةالذاكر حدةو تحةف في ةالذاكر حدةو دخلفآ فقط، احدةو ةذاكر حدةو يتبثتب متقو نتك ذاا: ملاحظة

.ةالذاكر حدةو تحةف في دجوالمو سانللا مع ةالذاكر حدةو في دةجوالمو تحةفلا بمحاذاة قم 1
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.مكانها في تقرست حتى سفللأ ةالذاكر حدةو على اضغطو ة،الذاكر حدةو تحةف داخل ةالذاكر حدةو دخلأ 2

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

سنلا2سانل1

)4 (يتبثتلا شابكم4ةالذاكر حدةو تحةف3

)2 (ةالذاكر حداتو5

.مكانه في ةالذاكر حدةو غطاء ضعبو وقم القاعدة غطاء في دةجوالمو تحاتفلا في ةالذاكر حدةو غطاء في دةجوالمو واتالعر دخالبا قم 3

.القاعدة غطاء في ةالذاكر حدةو لغطاء بتثلما سمارلما بطار 4

19



القاعدة غطاء الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة في القاعدة غطاء بتثت التي يرمسالما الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة في القاعدة لغطاء تةبثلما يرمسالما بفك قم 2

القاعدة غطاء2يتبثت سمارم1

)7 (يرمسالما3

.القاعدة غطاء في دةجوالمو تحاتفلا من نظاملا حةلو في دةجوالمو الدعامات يرتحرل القاعدة غطاء فعار يمن،الأ الجانب من ًبداية 3
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.تريوبكملا قاعدة من القاعدة غطاء فعار 4

القاعدة غطاء2يكيتسبلا مخطاط1
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القاعدة غطاء ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.مكانه في القاعدة غطاء دخلأو نظاملا حةلو في دةجوالمو نافذلما داخل لىا القاعدة غطاء في دةجوالمو تحاتفلا احةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة في القاعدة غطاء بتثت التي يرمسالما ضعو عدأ 2

.تريوبكملا قاعدة في القاعدة لغطاء تةبثلما يرمسالما بطار 3
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تريوبكملا قاعدة الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم

اءجرالإ

.يةكلساللا mini-card بطاقة عن ائيهولا بلاتك افصل 1

.سحبلا نةسلأ تخدامسبا نظاملا حةلو عن شاشةلا بلاتك افصل 2

)2 (ائيهولا بلاتك2يةكلساللا mini-card بطاقة1

)2 (شاشةلا بلاتك4)2 (سحبلا نةسلأ3

.الحامل عةمجمو في تريوبكملا لقاعدة تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 3
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.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو بلكلا تحةف خلال من ائيهولا بلاتكو شاشةلا بلاتك احةزبا وقم ًيلالق تريوبكملا قاعدة فعار 4

.الحامل عةمجمو عن اًيدعب تريوبكملا قاعدة فعار 5

بلكلا تحةف2)2 (يرمسالما1

تريوبكملا قاعدة3
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تريوبكملا قاعدة ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو بلكلا تحةف خلال من ائيهولا بلاتكو شاشةلا بلاتك احةزبا قم 1

.الحامل عةمجمو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة وقم الحامل عةمجمو على تريوبكملا قاعدة ضع 2

.الحامل عةمجمو في تريوبكملا قاعدة بتثت التي يرمسالما ضعو عدأ 3

.نظاملا حةبلو شاشةلا بلاتك يلصتوب قم 4

.يةكلساللا mini-card بطاقةب ائيهولا بلاتك يلصتوب قم 5

يةلتالا باتلطتلما

.القاعدة غطاء ضعو عدأ
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تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

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

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل 1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو يهجتولا دلةأ من بلكلا الةزبا وقم ت،الصو بركم بلك يهجتو لإحظ 2

.تريوبكملا بقاعدة تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثت التي يرمسالما الةزبا قم 3
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.تريوبكملا قاعدة جخار تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو فعار 4

تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو2)4 (يةبلاللو يرمسالما1

نظاملا حةلو4تريوبكملا قاعدة3

تالصو بركم بلك5

.كالمحر بهذا تةبثالا اصقرالأ كمحر لدعامة تةبثلما يرمسالما بفك قم 5

.له المخصص الحامل جخار تةبثالا اصقرالأ كمحر فعار 6
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.تةبثالا اصقرالأ كمحر من يطسالو افصل 7

)4 (يةبلاللو يرمسالما2تةبثالا اصقرالأ كمحر1

تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل4زعالمو3
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تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

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

 

اءجرالإ

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في دجوالمو صلبالمو يطسالو يلصتوب قم 1

.له المخصصة الدعامة في تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكترب قم 2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 3

.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو في تةبثالا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 4

.مكانها لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم تر،يوبكملا قاعدة على تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو ضع 5

.تريوبكملا بقاعدة تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو بتثت التي يرمسالما يبكتر عدأ 6

.تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو في دةجوالمو يهجتولا دلةأ خلال تالصو بركم بلك يهجتوب قم 7

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل 8

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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يةكلساللا بطاقةلا الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في يةكلساللا بطاقةلل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 1
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.نظاملا حةلو في دةجوالمو يةكلساللا بطاقةلا تحةف من التهازاو يةكلساللا بطاقةلا احةزبا قم 2

يةكلساللا بطاقةلا تحةف2)2 (يرمسالما1

يةكلساللا بطاقةلا3
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يةكلساللا بطاقةلا يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.هالفسأ بلاتك يأ تضع لإ ية،كلساللا بطاقةلا تلف نبجتل: يهبنت

.يةكلساللا بطاقةلا تحةف في دجوالمو سانللا مع يةكلساللا بطاقةلا على دجوالمو سنلا بمحاذاة قم 1

.نظاملا حةلو على يةكلساللا بطاقةلا تحةف في يةاوبز يةكلساللا بطاقةلا احةزبا قم 2

.نظاملا حةلو في يةكلساللا بطاقةلل تةبثلما يرمسالما ضعو عدأو سفللأ يةكلساللا بطاقةلا من خرالأ فالطر على اضغط 3

.يةكلساللا بطاقةلبا ائيهولا كابلات يلصتوب قم 4

.زتكبحو الذي تريوبكملا هاعميد التي يةكلساللا بطاقةلل ائيهولا كابلات انلوأ نظام تاليلا لالجدو يوضح

ائيهولا بلك لونيةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

يضبأ)يضبأ ثلثم (يسيئالر بلكلا

دسوأ)دسوأ ثلثم (ضافيالإ بلكلا

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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بطاقة الةزا  mSATA

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو في mSATA بطاقة بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 1

.نظاملا حةلو في دةجوالمو mSATA بطاقة تحةف من التهازاو mSATA بطاقة احةزبا قم 2

mSATA بطاقةSATA2 بطاقة تحةف1

نظاملا حةلو4سمارلما3
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بطاقة ضعو عادةا  mSATA

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

 

اءجرالإ

.mSATA بطاقة تحةف في دجوالمو سانللا مع mSATA بطاقة على دجوالمو سنلا بمحاذاة قم 1

.mSATA بطاقة تحةف لىا يةاوبز mSATA بطاقة احةزبا قم 2

.نظاملا حةلو في mSATA بطاقةل بتثلما سمارلما ضعو عدأو سفللأ mSATA بطاقة من خرالأ فالطر على اضغط 3

SATA بطاقة تحةفmSATA2 بطاقة1

سنلا4سانل3

نظاملا حةلو6سمارلما5
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يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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تالصو بركم الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ  

.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل 1

.به الخاصة يهجتولا دلةأ من الكابل الةزبا وقم تالصو بركم كابل يهجتو لإحظ 2

.تريوبكملا بقاعدة تالصو يربكت حدتيو بتثت التي يرمسالما بفك قم 3

36



.تريوبكملا قاعدة جخار بلكلا مع تالصو اتبركم فعار 4

)4 (يةبلاللو يرمسالما2 تالصو بركم بلك1

تريوبكملا قاعدة4)2 (تالصو اتبركم3
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تالصو اتبركم ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ  

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع تالصو اتبركم في دةجوالمو يرمسالما تحاتف اةبمحاز قم 1

.تريوبكملا قاعدة في تالصو يربكت حدتيو بتثت التي يرمسالما بطر عدأ 2

.يهجتولا اتسارم برع تالصو بركم كابل يهجتوب قم 3

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل 4

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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حةلو الةزا  USB

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

".تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا "في 4 ةالخطو لىا 1 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 3

اءجرالإ

.USB حةلو بلك الةزبا قم 1

.USB حةلو بلك يهجتو بطشم تحفا 2

.سحبلا سانل تخدامسبا بل،كلا يهجتو بطشم من زلهأو USB حةلو من USB حةلو بلك افصل 3

.تريوبكملا بقاعدة USB حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم 4
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.تريوبكملا قاعدة من USB حةلو فعار 5

بطشمUSB-board2 بلك1

تريوبكملا قاعدة4سمارلما3

يطشرUSB6 حةلو5

سحبلا سانل7
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اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضعو عادةا  (USB)

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

 

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة في دجوالمو سمارلما تحةف مع USB حةلو في دجوالمو سمارلما تحةف اةبمحاز قم 1

.تريوبكملا بقاعدة USB حةللو بتثلما سمارلما ضعو عدأ 2

.يهجتولا سانل غلقأو تريوبكملا قاعدة في يهجتولا بطشم خلال من USB حةلو بلك يهجتوب قم 3

.USB حةلو على دجوالمو صلالمو في USB حةلو كابل يلصتوب قم 4

.USB حةبلو USB حةلو بلك بلصق قم 5

يةلتالا باتلطتلما

".تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا "في 8 ةالخطو لىا 5 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ

.نظاملا حةلو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك افصل 1

.نظاملا حةلو من ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا جخرأ 2
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.نظاملا حةلو جخار بها الخاص بلكلا مع ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار 3

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بلك2نظاملا حةلو1

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا4ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا صلمو3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر عادةا .

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

 

اءجرالإ

.نظاملا حةبلو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضع 1

.نظاملا حةبلو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا كابل يلصتوب قم 2

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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وحةالمر الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2
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اءجرالإ

.سهلم محاولة بلق دبري لكي ٍكاف قتلو يارالحر تتشلما كاتر. العادي يلغشتلا ناءثأ ًانخسا يارالحر تتشلما بحصي قد: تحذير

.وحةالمرو يارالحر تتشلما من المايلار الةزبا قم 1

مايلار يطشر2ةارالحر تصاصما حدةو1

وحةالمر3

.نظاملا حةلو عن وحةالمر بلك افصل 2

.تريوبكملا قاعدة في وحةللمر تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 3
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.تريوبكملا قاعدة عن اًيدعب بها الخاص بلكلا مع وحةالمر فعار 4

وحةالمر كابل2نظاملا حةلو1

وحةالمر4)2 (يرمسالما3
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وحةالمر ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.تريوبكملا قاعدة في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع وحةالمر في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.تريوبكملا قاعدة في وحةللمر تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 2

.وحةالمرو يارالحر تتشلما قفو المايلار بلصق قم 3

.نظاملا حةبلو وحةالمر بلك يلصتوب قم 4

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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ةارالحر تصاصما حدةو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.سهلم محاولة بلق دبري لكي ٍكاف قتلو يارالحر تتشلما كاتر. العادي يلغشتلا ناءثأ ًانخسا يارالحر تتشلما بحصي قد: تحذير

يةنمكاا من تكشرب على تيوالز تقلل نأ يمكن. يارالحر تتشلما في ةارالحر يلصتو ناطقم تلمس لإ للمعالج، يدبرتلا من قصىالأ الحد لضمان: يهبنت  
.يارالحر شحملل ةارالحر يلصتو

 

يةسساالأ باتلطتلما

.تهبلط الذي ينتكولا سبح ذلكو تريوبكملا في اًتلفمخ يارالحر تتشلما بدوي قد: ملاحظة

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2
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اءجرالإ

.وحةالمرو يارالحر تتشلما من المايلار الةزبا قم 1

مايلار يطشر2ةارالحر تصاصما حدةو1

وحةالمر3

.نظاملا حةلو في يارالحر تتشلما بتثت التي يتبثتلا يرمسام بفك قم ،)يارالحر تتشلما على موضح (سلي،لست يبتترب 2
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.نظاملا حةلو جخار لىا يارالحر تتشلما فعار 3

نظاملا حةلو2)8 (يتبثت يرمسام1

ةارالحر تصاصما حدةو3
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يارالحر تتشلما ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.المعالجو نظاملا حةلو تلافا في يحةصح يرغ يقةبطر يارالحر تتشلما محاذاة ببستت قد: يهبنت

 حةلو بدالتسا تم ذاا ماأ. اًمع ينيلصالأ يارالحر تتشلماو نظاملا حةلو يتبثت عادةا تمت ذاا صليالأ يارالحر شحملا تخدامسا عادةا يمكن: ملاحظة
.ةارالحر يلصتو من كدتآلل تجنلما ةبوع في هايرفتو يتم التي يةارالحر بطانةلا تخدمسفا ي،ارالحر تتشلما وأ نظاملا

 

اءجرالإ

.يارالحر شحملا ضعو عدأ ثم ي،ارالحر تتشملل سفليلا ءالجز من يارالحر شحملا فّنظ 1

.نظاملا حةلو على دةجوالمو تحاتفلا مع يارالحر تتشلما في دةجوالمو يتبثتلا يرمسام بمحاذاة قم 2

.نظاملا حةلو في يارالحر تتشملل تةبثلما يرمسالما بطار ،)يارالحر تتشلما على موضح (سلي،لست يبتترب 3

.وحةالمرو يارالحر تتشلما على المايلار بلصق قم 4

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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المعالج الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.يارالحر تتشلما الةزبا قم 3

اءجرالإ

.نظاملا حةلو على المعالج قعمو حدد 1

.نظاملا حةلو ناتمكو اجعر

.ZIF بسقم كامة سمارم بفك قم ،Torx T8 مفك تخدامسبا 2

.ZIF بسقم من المعالج فعار 3

المعالجTorx T82 مفك1

الكامة سمارمZIF4 بسقم3

53



المعالج يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

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

 

اءجرالإ

.به فقةمر يةارحر بطانة مع المعالج شحن يتم بمار الحالإت، بعض في. بةلعلا في يةارحر بطانة مع الجديد المعالج شحن يتم: ملاحظة

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

 مكانه في المعالج تقرسي ندماع. المعالج يةلحاو سمارلما يةاوز في دجوالمو ثلثلما بمحاذاة يكون ثلثم تضمنت للمعالج 1 سمارلما يةاوز: ملاحظة
يتبثت يتم لإ ى،خرالأ واياتالز من علىأ المعالج من ثركأ وأ يةاوز كانت ذاا. تفاعالار نفسب بعةرالأ واياالز كل محاذاة يتم يح،صح شكلب  

.يحصح شكلب مكانه في المعالج

.نظاملا حةلو في المعالج يتبثتل ZIF بسقم كامة سمارم بطار 2

pin-1 مؤشر2 المعالج1

الكامة سمارمZIF4 بسقم3

Torx T8 مفك5
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يةلتالا باتلطتلما

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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نظاملا حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو ضعو عادةا دييؤ: ملاحظة  
.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد اًمجدد بةالمطلو اتيريغتلا

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

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.ةالذاكر) حداتو(حدةو الةزبا قم 3

".تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا "في 4 ةالخطو لىا 1 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 4

.mSATA بطاقة الةزبا قم 5

.يةكلساللا بطاقةلا الةزبا قم 6

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم 7

.يارالحر تتشلما الةزبا قم 8

.المعالج الةزبا قم 9

اءجرالإ

.نظاملا حةلو عن وحةالمر بلك افصل 1

.USB حةلو بلك الةزبا قم 2

.سحبلا سانل تخدامسبا نظاملا حةلو عن USB حةلو بلك افصل 3

.تريوبكملا بقاعدة نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما بفك قم 4
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.تريوبكملا قاعدة جخار نظاملا حةلو فعار 5

يطشرUSB-board2 بلك1

)7 (يرمسالما4وحةالمر كابل3

نظاملا حةلو5
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نظاملا حةلو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا نامجبر في الخدمة مزر دخالا يجب. نظاملا حةلو في تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ينتخز يتم: ملاحظة

اءجرا يجب. BIOS عدادا نامجبر تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتيريغت يةأ الةزا لىا نظاملا حةلو ضعو عادةا دييؤ: ملاحظة  
.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد اًمجدد بةالمطلو اتيريغتلا

 

اءجرالإ

.تريوبكملا بقاعدة دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف مع نظاملا حةلو على دةجوالمو يةبلاللو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.تريوبكملا بقاعدة نظاملا حةلو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما يبكتر عدأ 2

.نظاملا حةبلو USB حةلو كابل يلصتوب قم 3

.USB حةبلو USB حةلو بلك بلصق قم 4

.نظاملا حةبلو وحةالمر بلك يلصتوب قم 5

يةلتالا باتلطتلما

.المعالج ضعو عدأ 1

.يارالحر تتشلما ضعو عدأ 2

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضعو عدأ 3

.يةكلساللا بطاقةلا ضعو عدأ 4

.mSATA بطاقة ضعو عدأ 5

".تةبثالا اصقرالأ كمحر ضعو عادةا "في 8 ةالخطو لىا 5 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 6

.ةالذاكر) حداتو( حدةو ضعو عدأ 7

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 8

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 9
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الخلفي الغطاء الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

اءجرالإ

.شاشةلا عةمجمو عن الخارجي الغطاء فعارو سفلالأ في دجوالمو سانللا من اًبدء الخلفي الغطاء فعار

شاشةلا عةمجمو2يكيتسبلا مخطاط1

الخلفي الغطاء3
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الخلفي الغطاء ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

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

يةلتالا باتلطتلما

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 1

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 2
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ايرمالكا الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

اءجرالإ

.ايرمالكا عةمجمو من ميونملوالأ قائقر يطشر لزأ 1

ميونملوأ قاقةر يطشر2ايرمالكا عةمجمو1

.شاشةلا طارا في ايرمالكا عةلمجمو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 2
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.عقب على اًسأر اقلبهاو نايةعب ايرمالكا عةمجمو فعار 3

.ايرمالكا حامل عن ايرمالكا الةزاو احةزبا قم 4

.ايرمالكا عةمجمو عن ايرمالكا بلك افصل 5

ايرمالكا حامل2)2 (يرمسالما1

ايرمالكا4ايرمالكا بلك3

شاشةلا طارا5
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ايرمالكا ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.ايرمالكا حامل على ايرمالكا احةزبا قم 1

.ايرمبالكا ايرمالكا بلك صل 2

.شاشةلا طارا في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع ايرمالكا حدةو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 3

.شاشةلا طارا في ايرمالكا عةلمجمو تةبثلما يرمسالما يبكتر عدأ 4

.شاشةلا طارا في ايرمالكا عةلمجمو بتثلما ميونملوالأ قائقر يطشر بلصق قم 5

يةلتالا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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وفونيكرلما الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

اءجرالإ

.شاشةلا طارا في بها الخاصة تحاتفلا عن اًيدعب هالحماو ناتوفويكرلما فعار 1
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.ناتوفويكرلما عن ناتوفويكرلما بلاتك افصل 2

يمنالأ وفونيكرلما2وفونيكرلما بلك1

سريالأ وفونيكرلما3
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وفونيكرلما ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.ناتوفويكرلمبا وفونيكرلما بلك يلصتوب قم 1

.شاشةلا طارا في دةجوالمو تحاتفلا داخل ناتوفويكرلما احةزبا وقم شاشةلا طارا في دةجوالمو تحاتفلا مع ناتوفويكرلما بمحاذاة قم 2

يةلتالا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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لالمحو حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

اءجرالإ

.لالمحو حةلو من لالمحو حةلو بلك افصل 1

.لالمحو حةلو من شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ حةلو بلك افصل 2

.شاشةلا دعامة من لالمحو حةللو تةبثلما يرمسالما بفك قم 3
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.شاشةلا عةمجمو عن لالمحو حةلو فعار 4

)2 (يرمسالما2لالمحو حةلو بلك1

شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك4 لالمحو حةلو3

شاشةلا حامل5
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لّالمحو حةلو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلا حامل في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع لالمحو حةلو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 1

.شاشةلا حامل في لّالمحو حةلو تانبثي اللذين ينسمارلما ضعو عدأ 2

.لالمحو حةبلو لالمحو حةلو بلاتك يلصتوب قم 3

.لالمحو حةبلو شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك يلصتوب قم 4

يةلتالا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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يارتلا رز حدةو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

اءجرالإ

.يلغشتلا رز حدةو يبكتر عادةا بعد يحصح شكلب جيههتو عادةا نككيم يثبح تهلازا ناءثأ بلكلا اتجاه ملاحظة يرجى: ملاحظة

.يهجتولا دلةأ من تهلازبا وقم يارتلا رز بلك يهجتو لإحظ 1

.شاشةلا بحامل يارتلا رز بلك بتثي الذي سمارلما الةزبا قم 2

.تحكملا رارزأ حةلو بلك من يارتلا رز بلك افصل 3

.يلغشتلا رز يغطي الذي المايلار جخرأ 4
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.شاشةلا طارا عن يارتلا رز حةلو فعار 5

يارتلا رز بلك2سمارلما1

يلغشتلا رز4يهجتولا دلةأ3

تحكملا رارزأ حةلو بلك6مايلار يطشر5
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يارتلا رز حدةو يبكتر عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلا طارا في دةجوالمو تحةفلا في ناسبم يارتلا رز نأ كدتآو شاشةلا طارا في يارتلا رز ضع 1

.يارتلا رز قفو المايلار بتث 2

.يهجتولا يللد خلال من يارتلا رز حدةو بلك يهجتوب قم 3

.تحكملا رارزأ حةلو بلكب يارتلا رز بلك يلصتوب قم 4

.شاشةلا حامل في يارتلا رز بلك بتثي الذي سمارلما ضعو عدأ 5

يةلتالا باتلطتلما

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 1

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3
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الحامل عةمجمو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

.ايرمالكا الةزبا قم 4

.ناتوفويكرلما الةزبا قم 5

اءجرالإ

.لالمحو حةلو من لالمحو حةلو بلك افصل 1

.لالمحو حةلو من شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ حةلو بلك افصل 2

.شاشةلا طارا في دةجوالمو المحاذاة دعائم من فقبر هايرتحرب وقم ياتئاهولا جخرأ 3
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.شاشةلا حامل في بلاتكلا بتثت التي يرمسالما الةزبا قم 4

لالمحو حةلو2لالمحو حةلو بلك1

)2 (المحاذاة عمدةأ4شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك3

)4 (يةبلاللو يرمسالما6يمنالأ ائيهولا5

شاشةلا طارا8شاشةلا حامل7

.شاشةلا حةلو عن شاشةلا بلك افصلو يتبثتلا شابكم على اضغط 5

.تحكملا رارزأ حةلو عن تحكملا رارزأ حةلو بلك افصل 6
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.تحكملا رارزأ حةلو بلك من يارتلا رز بلك افصل 7

يارتلا رز بلك2تحكملا رارزأ حةلو بلك1

شاشةلا بلك4)2 (يتبثتلا شابكم3

بل،كلا يهجتو لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. يحصح شكلب التهازا من تمكنت حتى التهازا بلق بلاتكلا يهجتو لإحظ: ملاحظة  
.الحامل عةمجمو مع شاشةلا حةلو اجعر

.يهجتولا دلةأ من بلاتكلا يعجم الةزبا قم 8
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.شاشةلا حامل في الحامل عةلمجمو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 9

)8 (يةبلاللو يرمسالما2الحامل عةمجمو1

شاشةلا عةمجمو3

.الحامل عةمجمو اقلبو شاشةلا حامل في دةجوالمو واتالعر من الحامل عةمجمو في دةجوالمو واتالعر يرتحرو احةزبا قم 10

الحامل عةمجمو2)2 (نةسلالأ1
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.شاشةلا حةلو من اللمس شاشة بلك افصلو اللمس شاشة بلك يغطي الذي المايلار جخرأ 11

مايلار يطشر2اللمس شاشة بلك1

.شاشةلا عةمجمو عن اًيدعب الحامل عةمجمو فعار 12
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الحامل عةمجمو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلا عةمجمو على الحامل عةمجمو ضع 1

.اللمس شاشة بلك قفو المايلار بتثو شاشةلا حةبلو اللمس شاشة بلك يلصتوب قم 2

.شاشةلا حامل في دةجوالمو تحاتفلا داخل لىا الحامل عةمجمو في دةجوالمو نةسلالأ حزأ 3

.شاشةلا حامل في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع الحامل عةمجمو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 4

.شاشةلا حامل في الحامل عةلمجمو تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 5

يهجتولا دلةأ خلال من بلاتكلا يعجم يهجتوب قم 6

.الحامل عةمجمو مع شاشةلا حةلو اجعر مات،المعلو من يدمز على لللحصو

.شاشةلا حامل في بلاتكلل تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 7

.تحكملا رارزأ حةلو بلكب يارتلا رز بلك يلصتوب قم 8

.تحكملا رارزأ حةبلو تحكملا رارزأ حةلو بلك يلصتوب قم 9

.شاشةلا عةجموبم شاشةلا بلك يلصتوب وقم شاشةلا بلك صلمو تحةف لىا شاشةلا بلك كحر 10

.شاشةلا طارا في بتهاثو المحاذاة بدعائم ودةالمز ائيهولا حداتو بمحاذاة قم 11

.لالمحو حةبلو شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلكو لالمحو حةلو بلك يلصتوب قم 12

يةلتالا باتلطتلما

.ناتوفويكرلما ضعو عدأ 1

.ايرمالكا ضعو عدأ 2

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 3

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5
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شاشةلا حةلو الةزا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

.ايرمالكا الةزبا قم 4

.ناتوفويكرلما الةزبا قم 5

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 6

.الطاقة رز حدةو الةزا 7

اءجرالإ

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو لحامل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 1
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.شاشةلا حةلو عةمجمو عن اًيدعب شاشةلا حةلو حامل فعار 2

شاشةلا حةلو حامل2)18 (يرمسالما1

شاشةلا طارا3

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةللو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم 3

.شاشةلا حةلو من نةالمر بلاتكلا افصلو يجلاالمز فعار 4
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.يفظن سطح على هاعضو شاشةلا طارا من شاشةلا عةمجمو فعار 5

شاشةلا حةلو2)6 (يرمسالما1

)3 (يجلاالمز4شاشةلا طارا3

 )3 (نةالمر بلاتكلا5

.شاشةلا حةلو في شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات بتثت التي يرمسالما الةزبا قم 6
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.شاشةلا حةلو من شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات الةزبا قم 7

)4 (يةبلاللو يرمسالما2شاشةلا حةلو1

)2 (شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات3

.يفظنو ٍتوسم سطح على شاشةلا حةلو ضع 8
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شاشةلا حةلو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.يفظنو ٍتوسم سطح على شاشةلا حةلو ضع 1

.شاشةلا حةلو في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 2

.شاشةلا حةلو في شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات بتثت التي يرمسالما ضعو عدأ 3

 على شاشةلا حةلو ضعبو وقم شاشةلا طارا في دةجوالمو يرمسالما تحاتف مع شاشةلا حةللو يةبنالجا الحاملات في دةجوالمو يرمسالما تحاتف بمحاذاة قم 4
.شاشةلا طارا

.شاشةلا حةلو سفلأ بلاتكلا ضعو عدم من كدتآ: ملاحظة

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

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةللو تةبثلما يرمسالما يبكترب قم 6

.شاشةلا طارا في شاشةلا حةلو لحامل تةبثلما يرمسالما ضعو عدأ 7

يةلتالا باتلطتلما

.يلغشتلا رز عةمجمو يبكتر عادةا 1

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 2

.ناتوفويكرلما ضعو عدأ 3

.ايرمالكا ضعو عدأ 4

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 5

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 6

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 7
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تحكملا رارزأ حةلو اجخرا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

يةسساالأ باتلطتلما

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

.تريوبكملا قاعدة الةزبا قم 2

.الخلفي الغطاء الةزبا قم 3

.الحامل عةمجمو الةزبا قم 4

.ايرمالكا الةزبا قم 5

.ناتوفويكرلما الةزبا قم 6

.يلغشتلا رز عةمجمو الةزا 7

.شاشةلا حةلو الةزبا قم 8

اءجرالإ

.نةسلالأ من تحكملا رارزأ حةلو يرتحرل تحكملا رارزأ حامل فعار 1
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.شاشةلا طارا عن اًيدعب هالحماو بحذر تحكملا رارزأ حةلو فعار 2

يكيتسبلا مخطاط2تحكملا رارزأ حةلو1

شاشةلا طارا4تحكملا رارزأ حامل3
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تحكملا رارزأ حةلو ضعو عادةا
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

 

اءجرالإ

.شاشةلا طارا على دةجوالمو تحاتفلا مع تحكملا رارزأ حةلو فيها تلائمت التي يقةبالطر تحكملا رارزأ حةلو حامل في تحكملا رارزأ حةلو ضع

يةلتالا باتلطتلما

.شاشةلا حةلو ضعو عدأ 1

.يلغشتلا رز عةمجمو يبكتر عادةا 2

.ناتوفويكرلما ضعو عدأ 3

.ايرمالكا ضعو عدأ 4

.الحامل عةمجمو ضعو عدأ 5

.الخلفي الغطاء ضعو عدأ 6

.تريوبكملا قاعدة ضعو عدأ 7

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 8
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نظاملا عدادا اتيارخ
.هرظت لإ قد وأ سمقلا هذا في جةالمدر ناصرعلا هرظت قد يبها،كتر تم التي ةجهزالأو تريوبكملا جهاز على ًناءب: ملاحظة

 على Me and My Dell اجعر" نظاملا عدادا "اتيارخ تخدامسبا BIOS عداداتا يريغت لحو ماتمعلو على لللحصو: ملاحظة
.dell.com/support اننوعلا

نظاملا ماتمعلو — يسيئر

BIOS Revisionاجعةمر رقم ضيعر BIOS.

BIOS Build Dateيةنب تاريخ ضيعر BIOS نةس/ميو/هرش يقسنتب.

System Nameتريوبكملا ديلمو ضتعر.

System Timeث ث:د د:س س يقسنتب الحالي قتالو ضلعر.

System Dateنةس/ميو/هرش يقسنتب الحالي تاريخلا ضيعر.

Service Tagتريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ضيعر.

Service Tag Inputًاغفار الخدمة مزر حقل كان ذاا تريوبكملبا الخاصة الخدمة مزر دخالا يةنمكاا لك يحتي.

Asset Tagاًدجومو يكون ندماع تريوبكملبا الخاص صلالأ مزر ضيعر.

المعالج ماتمعلو - يسيئر

Processor Typeالمعالج عنو ضيعر.

Processor IDالمعالج فّمعر ضتعر.

Processor Core 
Count

Processor Core Count

Processor L1 
Cache

Processor L1 Cache )للمعالج لوالأ ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر(

Processor L2 
Cache

Processor L2 Cache )للمعالج ثانيلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر(

Processor L3 
Cache

Processor L3 Cache )للمعالج ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر(

ةالذاكر ماتمعلو - يسيئر

Memory Installedجابايتيلمبا تريوبكملا في بةّكُرالم ةالذاكر سعة يوضح.

Memory 
Available

.جابايتيلمبا تاحةلما ةالذاكر سعة يوضح
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الذاكرة معلومات - رئيسي

Memory Running 
Speed

.تزجاهريلمبا ةالذاكر عةسر حجم يوضح

Memory 
Technology

.يبهاكتر تم التي ةالذاكر حدةو عنو يوضح

SATA ماتمعلو — يسيئر

SATA 1:

Device Typeجهاز ضيعر SATA صلبالمو تصللما SATA 1.

Device IDهازلج سللسلما الرقم ضيعر SATA 1.

Device Sizeجهاز حجم ضيعر SATA 1 تةبثا اصقرأ كمحر هو هازلجا كان ذاا ذلكو جابايت،يلجبا.

mSATA:

Device Typeجهاز ضيعر SATA صلبالمو تصللما mSATA.

Device IDهازلج سللسلما الرقم ضيعر mSATA.

Device Sizeجهاز سعة ضيعر mSATA جابايتيلجبا.

المعالج ينتكو — تقدمةم اتيارخ

Intel Hyper-
Threading 

Technology

 يتم (عطلُم وأ نّمكُم — للمعالج Intel Hyper-Threading يةنقت ةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي
).اًيضاترفا نهيكتم

Intel(R) 
SpeedStep 

Technology

نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم — للمعالج Intel SpeedStep يةنقت ةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي  
)اًيضاترفا

Intel(R) 
Virtualization 
Technology

نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم — للمعالج Intel Virtualization يةنقت ةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي  
).اًيضاترفا

CPU XD Supportاًيضاترفا نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم — للمعالج يذفنتلا يلطعت ضعو يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.(

Limit CPUID 
Value

 معطلة (معطلة وأ نةكمم - للمعالج يةسياقلا CPUID يفةظو هاعمتد التي ىالقصو يمةقلا من الحد يةنمكاا لك يحتي
).اًيضاترفا

Multi Core 
Support

).اًيضاترفا ممكن (معطل وأ ممكن — اكزالمر تعددم المعالج يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي

Intel(R) Turbo 
Boost 

Technology

نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم — للمعالج Intel Turbo Boost يةنقت ضعو يلطعت وأ ينكتم لك يحتي  
)اًيضاترفا
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المعالج تكوين — متقدمة خيارات

 اسطةبو ةيزلما هذه دعم حالة في فقط Intel Turbo Boost يةنقت يارخ ضعر يتم: ملاحظة
.المعالج

USB ئةيته — تقدمةم اتيارخ

Rear USB Portsنافذم يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتت USB اًيضاترفا ممكن (معطل وأ ممكن — يةفللخا.(

Side USB Portsنافذم يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتت USB اًيضاترفا ممكن (معطل وأ ممكن — يةبنالجا.(

حةباللو تصلةلما ةجهزالأ ئةيته — تقدمةم اتيارخ

Onboard Audio 
Controller

).اًيضاترفا نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم حةاللو على دةجوالمو تالصو في تحكملا حدةو يلطعت وأ ينكتم لك يحتت

SATA Modeضعالو ضيعر SATA تريوبكملا على - ATA، وأ AHCI ، وأ RAID (RAID، وأ AHCI 
).اًيضاترفا

Onboard LAN 
Controller

).اًيضاترفا نهيكتم يتم (عطلُم وأ نّمكُم - حةاللو على دةجوالمو LAN في تحكملا حدةو يلطعت وأ ينكتم لك يحتت

Onboard LAN 
Boot ROM

).اًيضاترفا معطل (معطل وأ ممكن - بكةشلا من تريوبكملا يدهتم يةنمكاا لك يحتي

يدهتملا

Numlock Keyتاحفم حالة بطض لك يحتي Num Lock اًيضاترفا نهيكتم يتم (يلغشتلا يقافا وأ يلغشت على يدهتملا ناءثأ.(

Secure Boot 
Control

).اًيضاترفا نةكمم (معطلة وأ نةكمم — نةمالأ يدهتملا حدةو يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي

.UEFI يدهتم ضعو في تريوبكملا يكون نأ يجب ة،يزلما هذه ينكتمل: ملاحظة

Load Legacy 
OPROM

).اضيترفا شكلب لإ يكون( UEFI يدهتم ضعو في اجدتولا حالة في القديم OPROM يلمتح يةنمكاا لك يحتي

Keyboard Errorsبلاغالإ يتم (بلاغالإ عدم وأ بلاغالإ - يدهتملا ناءثأ يحتالمفا حةبلو تعلقةلما خطاءالأ ضعر يلطعت وأ ينكتم لك يحتي 
).اًيضاترفا

USB Boot 
Support

ية،جالخار تةبثالا اصقرالأ كاتمحر ثلم سعةلا ةيربك USB ةجهزأ من يدهتملا يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي  
).اًيضاترفا نهيكتم يتم (معطل وأ ممكن - هكذاو ،USB تاحفمو ية،ئالضو اصقرالأ كاتمحرو

:يدهتملا ضعو

1st Boot 
Device

.لوالأ يدهتملا جهاز ضيعر

2nd Boot 
Device

.ثانيلا يدهتملا جهاز ضيعر
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التمهيد

3rd Boot 
Device

.ثالثلا يدهتملا جهاز ضر ضيعر

4th Boot 
Device

.ابعالر يدهتملا جهاز ضيعر

5th Boot 
Device

.الخامس يدهتملا جهاز ضيعر

Hard Disk Driversتةبثالا اصقرالأ كلمحر يدهتملا سللست ضيعر.

USB Storage 
Drivers

.USB نمخز اصقرأ كلمحر يدهتملا سللست ضتعر

CD/DVD ROM 
Drivers

.يةئالضو اصقرالأ كمحر يدهتم سللست ضتعر

يارتلا

Wake Up by 
Integrated LAN/

WLAN

هاليطعت وأ ينهاكتم يتم - يةكلساللا LAN اتشارا وأ خاص LAN اسطةبو تريوبكملا يلغشت يةنمكاا يحتت  
).اًيضاترفا عطلةُم تكون(

.معطل على يلالطو سكونلا ضعو بطض تم ذاا يارلخا هذا ينكتم يمكن: ملاحظة

AC Recoveryحالة يل،غشت وأ يل،غشتلا يقافا - يلغشتلا تعطل حالة من تعادتهسا بعد تريوبكملا كسلو ئةيته يةنمكاا لك يحتت 
).اًيضاترفا الطاقة يلغشت يقافا ضعو على تكون (ةيرخالأ يلغشتلا

Auto Power Onاًيضاترفا معطلة تكون (معطلة وأ نةكمم تكون - اًيئتلقا يلغشتلا من تريوبكملا يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.(

Auto Power On 
Mode

.اًبقسم محدد تاريخ في وأ ميو كل اًيئتلقا يعمل لكي تريوبكملا بطض يةنمكاا لك يحتي

 وأ" ميو كل نّمكُم "على اًيئتلقا يارتلا يلغشت ضعو ينيعت حالة في فقط يارلخا هذا ئةيته يمكن: ملاحظة
).اًيضاترفا المحدد ميولا" (المحدد ميولا"

Auto Power On 
Date

.اًيئتلقا تريوبكملا يلغشت يتم نأ حلوله ندع يجب الذي تاريخلا بطض يةنمكاا لك يحتت

 31 لىا 1 من نّمكُم على تلقائيلا يلغشتلا ضعو بطض حالة في فقط يارلخا هذا ئةيته يمكن: ملاحظة
).اًيضاترفا 15(

Auto Power On 
Time

.اًيئتلقا تريوبكملا يلغشت يتم نأ حلوله ندع يجب الذي قتالو بطض يةنمكاا لك يحتت

يةنثا:يقةقد:ساعة نّمكُم على تلقائيلا يلغشتلا ضعو بطض حالة في فقط يارلخا هذا ئةيته يمكن: ملاحظة  
).اًيضاترفا12:30:30(

Deep Sleep 
Control

 فقط،) يلغشتلا يقافا ضعو في تريوبكملا يكون( S5 في ممكن. معطل - يلالطو سكونلا ضعو عدادبا لك سمحي
.اًيضاترفا Hibernateو) تريوبكملل باتسالإ حالة( S5 في ممكن
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مانالأ

Supervisor 
Password

.فشرلما ورمر كلمة ضتعر

User Passwordتخدمسلما ورمر كلمة ضتعر.

Set User 
Password

.تخدمسلما ورمر لكلمة الحذف وأ ير،يغتلا وأ بط،ضلا يةنمكاا لك يحتت

Password Checkوأ تريوبكملا يدهتم فيها يتم ةمر كل في وأ نظاملا عدادا لىا لالدخو محاولة ندع ورالمر كلمة من تحققلا ينكتم لك يحتي 
).اضيترفا شكلب عدادالإ على طةبوضم (اًدائم

.تخدمسلما ورمر كلمة بطض يتم ندماع فقط ورالمر كلمة من تحققلا يارخ هرظي: ملاحظة

Set Supervisor 
Password

.نظاملا عدادا داةأ لىا لصوالو في فشرلما ورمر كلمة تحكمت. فشرلما ورمر كلمة حذف وأ يريغت وأ بطض لك يحتي

فشرلما ورمر كلمة عدادبا قم. تخدمسلما ورمر كلمة حذف لىا فشرلما ورمر كلمة حذف دييؤ: ملاحظة  
.تخدمسلما ورمر كلمة عدادا بلق

User Access 
Level

لصوو وأ د،محدو وأ فقط، ضعر وأ ل،صوالو عدم - نظاملا عدادا داةأ لىا لصوالو حق يرفتو وأ يديقت لك يحتي  
).اضيترفا شكلب الكامل لصوالو على تكون (كامل

نظاملا عدادا اتيارخ تعديل من ينمتخدسلما يدقي: لصوالو عدم•
نظاملا عدادا اتيارلخ فقط ضالعر يةنمكاا تخدمسملل يحتي: فقط ضالعر•
نظاملا عدادا اتيارخ تعديل يةنمكاا ينمتخدسملل يحتي: دمحدو•
فشرلما ورمر كلمة ناءثتسبا نظاملا اتيارخ يعجم تعديل يةنمكاا ينمتخدسملل يحتي: الكامل لصوالو•

نهاءا

Save Changes 
and Reset

.اتيريغتلا حفظو نظاملا عدادا من وجالخر يةنمكاا لك يحت

Discard Changes 
and Reset

.نظاملا عدادا اتيارخ يعلجم سابقةلا القيم يلمتحو نظاملا عدادا من وجالخر يةنمكاا لك يحتي

Load Defaultsنظاملا عدادا اتيارخ يعلجم يةضاترفالا القيم يلمتح يةنمكاا لك يحتي.

 

 عامة ةنظر

 يقةبطر تريوبكملا يلغشت لىا ديتؤ نأ يمكن اتيريغتلا بعض. نظاملا عدادا نامجبر عداداتا يريغتب تقم لإ تر،يوبكملل اًيربخ اًتخدمسم تكن لم ما: يهبنت
.يحةصح يرغ

.بلقتسلما في ليهاا عجوللر نظاملا عدادا شاشة ماتمعلو ينتدوب يوصى نظام،لا عدادا يريغتب يامكق بلق: ملاحظة

:جلأ من نظاملا عدادا تخدمسا
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 شابه ماو تةبثالا اصقرالأ كمحر سعةو) RAM (ائيشوعلا لصوالو ةذاكر حداتو عدد ثلم تر،يوبكملبا تةبثلما ةجهزالأ لحو ماتمعلو على لالحصو•
.ذلك

.نظاملا ئةيته ماتمعلو يريغت•

ها،ليطعت وأ القاعدة ةجهزأ ينكتم وأ بت،ثلما تةبثالا اصقرالأ كمحر عنو وأ تخدم،سلما ورمر كلمة ثلم تخدم،سلما فةبمعر تحديده يتم يارخ يريغت وأ ينيعت•  
.هكذاو

نظاملا عدادا لىا لالدخو  

.بك الخاص تريوبكملا) يلغشت عادةا وأ (يلغشتب قم 1

 .رالفو على F2 على اضغط ثم ،F2 جهالمو رهوظ ينلح تظرنا ،DELL شعار رهوظ ندعو ،)POST (الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ 2

 على الضغط ثم ته،بقامر يكلع يجب لذلك يع،سر شكلب جهالمو هذا هرظي قد. ئتهايته تمت يحتالمفا حةلو نأ F2 جهمو يوضح: ملاحظة

F2 .على بالضغط يامكق حالة في F2 جهالمو بلق F2، نظام شعار رهوظو ًيلاطو كتظارنا حالة في. هذا تاحفلما ضغط فقدان يتم 
.المحاولة عدأو تريوبكملا يلغشت يقافبا قم ثم. يلغشتلا نظام تبكم سطح ىتر حتى تظارنالا تابع يل،غشتلا
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يةسنلما ورالمر كلمات سحم
 العمل بعد. تريوبكملا داخل العمل بلق في ادةالو اتالخطو بعتاو تر،يوبكملا مع هاقفارا تم التي مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
 الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلبآ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا داخل
. dell.com/regulatory_compliance خلال من يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

".نظاملا حةلو الةزا "في 3 ةالخطو لىا 2 ةالخطو من اءاتجرالإ بعتا 2

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 3

.BIOS ورمر كلمات يعجم سحلم تريوبكملا يلغشتب قم 4

.القاعدة غطاء الةزبا قم 5

".نظاملا حةلو ضعو عادةا "في 4 ةالخطو لىا 3 ةالخطو من تعليماتلا بعتا 6

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 7
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عداداتا سحم  CMOS

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

.القاعدة غطاء الةزبا قم 1

".ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا "في 1 رقم ةالخطو في الموضح اءجرالإ بعتا 2

.CMOS عداداتا سحلم اًبيتقر ٍانثو خمس لمدة تظرنا 3

".ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا بدالتسا "في 2 رقم ةالخطو في الموضح اءجرالإ بعتا 4

.القاعدة غطاء ضعو عدأ 5
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شاشةلا عداداتا في تحكملا ناصرع

:لـ شاشةلا عداداتا في تحكملا ناصرع تخدمسا

تالصو ىتوسم بطض•

شاشةلا عسطو بطض•

يديوفلا مصدر تحديد•

شاشةلا يلغشت يقافا•

:ندماع تحكملا ناصرع ظائفو تلفتخ

يديوف اجخرا وأ دخالا ةجهزأ يبآ تصلم يرغ تريوبكملا يكون•

ذلك لىا ماو Blu-ray اصقرأ شغلم وأ ايرمكا وأ لعابأ تحكم حدةو وأ خرأ تريوبكم ثلم خارجي يديوف دخالا هازبج ًتصلام تريوبكملا يكون•

ذلك لىا ماو ضعر جهاز وأ شاشة وأ تلفاز ثلم خارجي يديوف اجخرا هازبج ًتصلام تريوبكملا يكون•
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:دناهأ موضح هو كما شاشةلا عداداتا في تحكملا ناصرع تعمل

.شاشةلا عسطو يادةلز اضغط: شاشةلا عسطو يادةز•

.شاشةلا عسطو يللقتل اضغط: شاشةلا عسطو يللقت•

.شاشةلا يلغشت يقافلإ ًمطولإ اضغط:  شاشةلا يلغشت يقافا•

.يديوفلا دخالا مصادر ينب بديلتلل رالز رحر ثم اضغط: دخالالإ مصدر تحديد•

.خارجي يديوف اجخرا هازبج ًتصلام تريوبكملا يكون ندماع) OSD(شاشةلا على اًضعر شاشةلا عداداتا في تحكملا ناصرع فرتو

يلغشت بدءل قتالو نفس في يلغشتلا زرو شاشةلا يلغشت يقافا/دخالالإ مصدر تحديد رز على اضغط تر،يوبكملا يلغشت يقافا ناءثأ: ملاحظة  
.شاشةلا يصاتخشت
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:شاشةلا تحكم ناصرع من نصرع لكل) OSD (شاشةلا على ضالعر تاليلا لالجدو يوضح

OSDصفالوشاشةلا عداداتا في تحكملا نصرع

.تالصو تحكم ناصرع قائمة لىا لصوللو المستالصو

.عسطولا تحكم ناصرع قائمة لىا لصوللو المسعسطولا

 في تحكملا ةيزم يلطعت يتم: ملاحظة
زمور قائمة في عسطولا  

Windows 8.

.يديوفلا دخالا مصادر ينب بديلتلل المسدخالالإ مصدر تحديد

.عسطولا وأ تالصو ياتتوسم يادةلز المسعلىلأ

.عسطولا وأ تالصو ياتتوسم يللقتل المسسفللأ

.OSD تحكم ناصرع غلاقلإ المسغلاقا
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ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث  (BIOS)

 دخالالإ نظام تحديثل. نظاملا حةلو يبكتر عادةا بعد وأ اًتاحم ًاثيتحد ناكه يكون ندماع) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث لىا تاجتح قد
):BIOS (ساسيالأ اجخرالإو

.تريوبكملا يلغشت ابدأ 1

.dell.com/support لىا اذهب 2

.سالرا قفو انقرو تريوبكملبا الخاص الخدمة مزر تبكفا تر،يوبكملبا الخاص الخدمة مزر لديك كان ذاا 3

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

.جاتتنلما ئاتف ضمن من بك الخاص تجنلما فحدد ا،ًيئتلقا 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 اجخرالإو دخالالإ 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،لتالا الصفحة في 9

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

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

يةتالذا ساعدةلما مصادر

.نتترنالإ برع يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشآب تعليماتلاو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

يةتالذا ساعدةلما اتيارخيةتالذا ساعدةلما ماتمعلو

 Help تبكا بحث،لا اتتصارخا تحفا—  WindowsWindows 8.1 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،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا تعليماتلا ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
هكذاو امج،برلا

.dell.com/support لىا جعار

.dell.com/windows8 لىا جعارMicrosoft Windows 8.1 لحو ماتالمعلو

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

Dell(.

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

/dell.com في بي الخاص Dell جهازو ناأ لىا جعار
support/manuals.

كةشرب الإتصال  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

 رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك وأ
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