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ןכותה ףדל הרזח

 ליחתתש ינפל
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

םיצלמומ םילכ

בשחמה יוביכ

בשחמה ךותב הדובע ינפל

:םיאבה םיאנתה םימייקתמש החנה תדוקנמ אצוי ךילה לכ ,תרחא ןיוצמ םא אלא .בשחמב םיביכרה לש הנקתהלו הרסהל םיכילה קפסמ הז ךירדמ

.בשחמה ךותב הדובע ינפל ףיעסבו בשחמה יוביכ ףיעסב םיטרופמה םיבלשה תא תעציב

.בשחמל הוולנה תוחיטבה עדימ תא תארק

.ךופה רדסב הרסהה ךילה עוציב ידי-לע ביכר ןיקתהל— דרפנב שכרנ םא— וא הרזח ןיקתהל ןתינ

 םיצלמומ םילכ
:םיאבה םילכל קקדזתש ןכתיי הז ךמסמב םיכילהל

ןטק חוטש גרבמ

ספיליפ גרבמ

קיטסלפ בהל

support.dell.com תבותכב הנימזש ,BIOS-ה ןוכדעל הלעפהה תינכות

 בשחמה יוביכ

 .תוחותפה תוינכותה לכמ אצו םיחותפה םיצבקה לכ תא רוגסו רומש.1

 .)יוביכ( Shut Down לע ץחל ןכמ רחאלו )לחתה(Start ןצחלה לע ץחל.2

.הלעפהה תכרעמ לש יוביכה ךילהת םויס םע הבכ בשחמה

 .בשחמה יוביכל דע הלעפהה ןצחל לע הכורא הציחל ץחל ,הלעפהה תכרעמ יוביכ תעב תיטמוטוא הבכ אל בשחמה םא .יובכ בשחמהש אדו.3

בשחמה ךותב הדובעינפל

.תוחותפה תוינכותה לכמ אצו םיחותפה םיצבקה לכ תא רוגסו רומש בשחמה יוביכ ינפל ,םינותנ דוביא עונמל ידכ :הארתה



.תישיאה ךתוחיטב תחטבהב עייסל ידכו ירשפא קזנ ינפמ בשחמה לע הנגהב עייסל ידכ תואבה תוחיטבה תויחנהב שמתשה

 .בשחמה יוסיכ לש הטירש עונמל ידכ ,יקנו חוטש הדובעה חטשמש אדו.1

 .םירבוחמה םינקתהה לכ תאו )בשחמה יוביכ האר( בשחמה תא הבכ.2

 .תשרה וא ןופלטה ילבכ לכ תא בשחמהמ קתנ.3

 .1-ב8 הידמה יסיטרכ ארוקב ןקתומש סיטרכ לכ אצוהו ץחל.4

 .םהלש למשחה יעקשמ םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא קתנ.5

 .וילא םירבוחמש םינקתהה לכ תא בשחמהמ קתנ.6

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.7

 .תכרעמה חול תא קיראהל ידכ הלעפהה ןצחל לע ץחלו הגוצתה תא חתפ ,בשחמה תא ךופה.8

ןכותה ףדל הרזח

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

 .תכתממ הבכרהה ןכב וא וילושב סיטרכ קזחה .סיטרכב םיעגמב וא םיביכרב עגית לא .תוריהזב םיסיטרכבו םיביכרב לפט :הארתה
 .םיניפב אלו תווצקב ,דבעמ ןוגכ ,םיביכרב זוחאל שי

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 םירבחמב םידיוצמ םימיוסמ םילבכ .ומצע לבכה תא אלו ולש הכישמה תינושל תא וא רבחמה תא ךושמל שי ,לבכ קותינ תעב :הארתה
 םתוא קזחה ,הצוחה םירבחמ תכישמ תעב .לבכה קותינ ינפל הליענה תוינושל לע ץחל ,הז גוסמ לבכ קותינ תעב ;הליענ תוינושל םע
 .הכלהכ םירשוימו םינווכמ םירבחמה ינשש אדו ,לבכ רוביח ינפל ,ךכ לע ףסונ .םהלש םיניפה לש ףופיכ עונמל ידכ רשי

.בשחמה ךותב הדובעה תליחת ינפל םיאבה םיבלשה תא עצב ,בשחמל קזנ עונמל ידכ :הארתה

.תשרה ןקתהמ ותוא קתנ ןכמ רחאלו בשחמהמ לבכה תא קתנ הליחת ,תשר לבכ קתנל ידכ :הארתה

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



ןכותה ףדל הרזח

BIOS-ה ןוכדע
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

:BIOS-ה לשflash עצבל ידכ .תכרעמה חול תפלחה תעב וא ןימז ןוכדע רשאכBIOS-ה תא ןכדעל ךרוצ היהיש ןכתיי

 .בשחמה תא ךופה.1

 .support.dell.com/support/downloads לא רובע.2

 :ךתושרבש בשחמה רובעBIOS-ה ןוכדע ץבוק תא רתא.3

:ךדיב אצמנ בשחמה לש תורישה גת םא

a.לע ץחל Enter a Tag )גת ןזה(. 

b.הדשב ךלש בשחמה לש תורישה גת תא ןזה Enter a service tag:)תוריש גת ןזה(, לע ץחל Go )בלש לא ךשמהו )עצב 
4. 

:ךדיב אצמנ אל בשחמה לש תורישה גת םא

a.לע ץחל Select Model )םגד רחב(. 

b.המישרב רצומה גוס תא רחב Select Your Product Family )ךלש רצומה תחפשמ תא רחב(. 

c.המישרב רצומה םש תא רחב Select Your Product Line )ךלש רצומה וק תא רחב(. 

d.המישרב רצומה לש םגדה רפסמ תא רחב Select Your Product Model )ךלש רצומה םגד תא רחב(. 

e.לע ץחל Confirm )רושיא(. 

 .BIOS לע ץחל .ךסמה לע עיפות תאצות תמישר.4

 )ץבוק תדרוה( File Download ןולחה .רתויב ינכדעהBIOS-ה ץבוק תא דירוהל ידכ )תעכ דרוה( Download Now לע ץחל.5
 .עיפומ

 .ךלש הדובעה ןחלושל דרוי ץבוקה .ךלש הדובעה ןחלושב ץבוקה תא רומשל ידכ )רומש( Save לע ץחל.6

 ומשו הדובעה ןחלוש לע עיפומ ץבוקה למס .)רוגס( Close לע ץחל ,)המלשוה הדרוה( Download Complete ןולחה עיפומ םא.7
 .תדרוהשBIOS-ה ןוכדע ץבוקל ההז

 .ךסמה לע תועיפומש תוארוהה תא עצבו הדובעה ןחלושב ץבוקה למס לע םיימעפ ץחל.8

ןכותה ףדל הרזח

.בשחמה לש ןותחתה קלחב תיוות לע אצמנ בשחמה לש תורישה גת :הרעה

 לש הנוילעה תינמיה הניפב )שדחמ הלחתה( Start Over לע ץחל ,שדחמ ליחתהל הצרתו הנוש םגד תרחב םא :הרעה
.טירפתה



ןכותה ףדל הרזח

 המלצמ לודומ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

המלצמה לודומ תרסה

המלצמה לודומ לש שדחמ הנקתה

 המלצמה לודומ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה ףיעסב9בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.4

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה תרסה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא רסה.5

 .)הגוצתה חול תרסה האר( הגוצתה חול תא רסה.6

 .הגוצתה לש ירוחאה הסכמהמ המלצמה לודומ תא תוריהזב ףלק.7

 .המלצמה לודומ תא רסה.8

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 המלצמה לודומ לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ומוקמל ודימצהלו ומוקמב המלצמה לודומ תא םקמל ידכ הגוצתה לש ירוחאה הסכמה לעש רושייה תוטילבב שמתשה.2

 .)הגוצתה חול לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה חול תא שדחמ ןקתה.3

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא שדחמ ןקתה.4

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.5

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה ףיעסב7בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.6

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.7

ןכותה ףדל הרזח

המלצמ לודומ2המלצמ לודומ לש לבכ רבחמ1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 עבטמ תללוס
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

עבטמה תללוס תרסה

עבטמה תללוס לש שדחמ הנקתה

 עבטמה תללוס תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה ףיעסב9בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .תכרעמה חולב הללוסה עקש ךותמ עבטמה תללוס תא אצוה תונידעבו קיטסלפ בהלב שמתשה.4

 .הללוסה עקשמ התוא אצוהו עבטמה תללוס תא םרה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 עבטמה תללוס לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .תכרעמה חולב הללוסה עקש ךותל עבטמה תללוס תא סנכה ,הלעמ יפלכ הנופ יבויחה דצה רשאכ.2

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה ףיעסב7בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.4

ןכותה ףדל הרזח

עבטמ תללוס2קיטסלפ בהל1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 )I/O( טלפ/טלק חול
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

)I/O( טלפ/טלקה חול תרסה

)I/O( טלפ/טלקה חול לש שדחמ הנקתה

 )I/O( טלפ/טלקה חול תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב םיכילהה תא עצב.1

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.2

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב12בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .)םיריצה יוסיכ תרסה האר( םיריצה יוסיכ תא רסה.4

 .)Card-Mini-ה יסיטרכ תרסה האר( Card-Mini-ה יסיטרכ תא רסה.5

 .בשחמה סיסבל טלפ/טלקה חול תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא רסה.6

 .בשחמה סיסבבש םיצירחהמ טלפ/טלקה חולב םירבחמה תא ריסהל ידכ ,תיווזב טלפ/טלקה חול תא םרה.7

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .עובצ אל

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 )I/O( טלפ/טלקה חול לש שדחמ הנקתה
 .בשחמה סיסב לע טלפ/טלקה חול תא םקמו בשחמה סיסבב םיצירחה ךותל טלפ/טלקה חולבש םירבחמה תא קלחה.1

 .בשחמה סיסבל טלפ/טלקה חול תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא הרזח גרבה.2

 .)Card-Mini-ה יסיטרכ לש שדחמ הנקתה האר( Card-Mini-ה יסיטרכ תא שדחמ ןקתה.3

 .)םיריצה יוסיכ לש הרזח הנקתה האר( םיריצה יוסיכ תא שדחמ ןקתה.4

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב16בלש דע6בלשמ תוארוהה תא עצב.5

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.6

ןכותה ףדל הרזח

)I/O( טלפ/טלק חול2)2( םיגרב1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

VGA/Power חול
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

VGA/Power-ה חול תרסה

VGA/Power-ה חול לש שדחמ הנקתה

VGA/Power-ה חול תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.2

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב12בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .)םיריצה יוסיכ תרסה האר( םיריצה יוסיכ תא רסה.4

 לאVGA/Power-ה חול תא םרהו סיסבה הסכמבש םיצירחהמ םתוא אצוה ,VGA/Power-ה חולבש םירבחמה תא תוריהזב ררחש.5
 .סיסבה הסכמל ץוחמ

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

VGA/Power חול1



VGA/Power-ה חול לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .סיסבה הסכמ ךותל ותוא סנכהו סיסבה הסכמבש םיצירחה םעVGA/Power-ה חול לעש םירבחמה תא רשיי.2

 .)םיריצה יוסיכ לש הרזח הנקתה האר( םיריצה יוסיכ תא שדחמ ןקתה.3

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב17בלש דע6בלשמ תוארוהה תא עצב.4

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.5

ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 הגוצת
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

הגוצת לולכמ

הגוצתה לש ימדקה חולה

הגוצתה חול

הגוצת לבכ

הגוצת חול ינכ

 הגוצת לולכמ

הגוצתה לולכמ תרסה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .בשחמה סיסבל הגוצתה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא רסה.3

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה ףיעסב9בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.4

 .תכרעמה חולב םירבחמהמ עגמה ךסמ לבכו הגוצתה לבכ תא קתנ.5

 .)Card-Mini-ה יסיטרכ תרסה האר( Card-Mini-ה יסיטרכב וא סיטרכבש םירבחמהמCard-Mini-ה לש הנטנאה ילבכ תא קתנ.6

 .בותינה יחנממ םתוא רסהוMini-Card-ה תנטנא ילבכ בותינ תא םושר.7

 .בשחמה סיסבל הגוצתה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא רסה.8

 .בשחמה סיסבמ הגוצתה לולכמ תא אצוהו םרה.9

הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .בשחמה סיסבל הגוצתה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא הרזח גרבהו ומוקמב הגוצתה לולכמ תא בצה.2

 .בותינה יחנמ ךרדMini-Card-ה לש הנטנאה ילבכ תא בתנ.3

 .)Card-Mini-ה יסיטרכ לש שדחמ הנקתה האר( Card-Mini-ה יסיטרכ וא סיטרכ לאCard-Mini-ה לש הנטנאה ילבכ תא רבח.4

.תכרעמהחולבםירבחמלעגמהךסמ לבכו הגוצתה לבכתארבח.5

.ךתושרבש בשחמב אצמיי אלש ןכתייו ילנויצפוא אוה עגמה ךסמ חול :הרעה

)4( םיגרב2הגוצת לולכמ1

)Mini-Card)2 תנטנא ילבכ4הגוצת לבכ רבחמ3



 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה ףיעסב7בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.6

 .בשחמה סיסבל הגוצתה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא הרזח גרבה.7

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.8

 הגוצתה לש ימדקה חולה

הגוצתה לש ימדקה חולה תרסה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)ןוילעה הסכמה תרסה האר( ןוילעה הסכמה תא רסה.2

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.3

 .הגוצתה לש ימדקה חולה לש םיימינפה םיילושה תא תוריהזב אצוה ,תועבצאה תוצק תרזעב.4

 .הגוצתה לש ימדקה חולה תא רסה.5

הגוצתה לש ימדקה חולה לש שדחמ הנקתה

.ליחתתשינפל ףיעסב תוארוההתאעצב.1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל

 .הגוצתה לש ימדקה חולב עוגפל אל תוריהז הנשמ טוקנ ,ותרסה תעב .רתויב ריבש הגוצתה לש ימדקה חולה :הארתה

הגוצתה לש ימדקה חולה1



 .השיקנ עמשיהל דע ,ומוקמל תונידעב ותוא סנכהו הגוצתה חול םע הגוצתה לש ימדקה חולה תא שדחמ רשיי.2

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.3

 .)ןוילעה הסכמה לש שדחמ הנקתה האר( ןוילעה הסכמה תא שדחמ ןקתה.4

 הגוצתה חול

הגוצתה חול תרסה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.2

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה תרסה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא רסה.3

 .המלצמה לודומב רבחמהמ המלצמה לבכ תא קתנ.4

 .הגוצתה לש ירוחאה יוסיכל הגוצתה חול תא םיחטבאמה םיגרבה תנומש תא רסה.5

 .הגוצתה לש ירוחאה יוסיכהמ הגוצתה חול תא םרה.6

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל

המלצמ לודומ1



 .הגוצתה לש ירוחאה הסכמבש בותינה יחנממ םתוא רסהוMini-Card-ה תנטנא ילבכו הגוצתה לבכ בותינ תא םושר.7

 .יקנ חטשמ לע ותוא חנהו הגוצתה חול תא ךופה.8

 .)הגוצתה לבכ תרסה האר( הגוצתה לבכ תא רסה.9

 .)הגוצתה חול ינכ תרסה האר( הגוצתה חול ינכ תא רסה.01

הגוצתה חול לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הגוצתה חול ינכ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה חול ינכ תא שדחמ ןקתה.2

 .)הגוצתה לבכ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לבכ תא שדחמ ןקתה.3

 .המלצמה לודומב רבחמל המלצמה לבכ תא רבח.4

 .הגוצתה לש ירוחאה הסכמבש בותינה יחנמ ךרדMini-Card-ה תנטנא ילבכ תאו הגוצתה לבכ תא בתנ.5

 .םיגרבה תנומש תא הרזח גרבהו הגוצתה לש ירוחאה הסכמבש םיגרבה ירוח םע הגוצתה חולבש םיגרבה ירוח תא רשיי.6

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא שדחמ ןקתה.7

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.8

 הגוצתלבכ

הגוצתה חול2הגוצתה לש ירוחאה הסכמה1

)8( םיגרב3

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



הגוצתה לבכ תרסה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.2

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה תרסה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא רסה.3

 .)הגוצתה חול תרסה האר( הגוצתה חול תא רסה.4

 .הגוצתה לבכ תא קתנו הגוצתה חול רבחמל הגוצתה לבכ תא חטבאמה טרסה תא םרה.5

הגוצתה לבכ לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .הקבדהה טרס תועצמאב ותוא חטבאו תכרעמה חולב רבחמל הגוצתה לבכ תא רבח.2

 .)הגוצתה חול לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה חול תא שדחמ ןקתה.3

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא שדחמ ןקתה.4

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.5

 הגוצת חול ינכ

הקבדה טרס2הגוצת לבכ1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



הגוצתה חול ינכ תרסה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.2

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה תרסה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא רסה.3

 .)הגוצתה חול תרסה האר( הגוצתה חול תא רסה.4

 .הגוצתה חולל הגוצתה חול ינכ תא םיחטבאמה )דצ לכב םיינש( םיגרבה תעברא תא רסה.5

הגוצתה חול ינכ לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)דצ לכמ םיינש( םיגרבה תעברא תא הרזח גרבהו הגוצתה חולבש םיגרבה ירוח םע הגוצתה חול ןכבש םיגרבה ירוח תא רשיי.2

 .)הגוצתה חול לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה חול תא שדחמ ןקתה.3

 .)הגוצתה לש ימדקה חולה לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לש ימדקה חולה תא שדחמ ןקתה.4

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.5

ןכותה ףדל הרזח

)4( םיגרב2)2( הגוצת ינכ1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 חישק ןנוכ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

חישקה ןנוכה תרסה

חישקה ןנוכה לש שדחמ הנקתה

 חישקה ןנוכה תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב13בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.2

 .תכרעמה חולל חישקה ןנוכה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא רסה.3

 .תכרעמה חולב רבחמהמ וקתנל ידכ חישקה ןנוכה לולכמ תא קלחה.4

 .תכרעמה חולמ חישקה ןנוכה לולכמ תא םרה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

.ולש תכתמה תפטעמב עגית לא ,םח ןנוכה בשחמהמ חישקה ןנוכה תרסה תעב םא :הרהזא

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

 ןנוכה תא ריסת לא .חישקה ןנוכה לולכמ תרסה ינפל )בשחמה יוביכ האר( בשחמה תא הבכ ,םינותנ ןדבוא עונמל ידכ :הארתה
 .הניש בצמב אצמנ וא לעופ בשחמה רשאכ חישקה

.חישקה ןנוכב לופיט תעב תוריהז הנשמ טוקנ .רתויב םישיגר םיחישק םיננוכ :הארתה

.Dellתרבחמ וניא םרוקמש םיחישק םיננוכל הכימת קפסל וא תומיאתל בורעל הלוכי הניאDell תרבח :הרעה

.שדחה חישקה ןנוכב תוריש תוינכותו םינקתה ילהנמ ,הלעפה תכרעמ ןיקתהל שי ,Dell-מ וניא ורוקמש חישק ןנוכ תנקתה תעב :הרעה



 .חישקה ןנוכה תרגסמל חישקה ןנוכה תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא רסה.6

 .חישקה ןנוכה תרגסמל ץוחמ לא חישקה ןנוכה תא םרה.7

 חישקה ןנוכה לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ולש הזיראהמ שדחה חישקה ןנוכה תא אצוה.2

)2( םיגרב2חישק ןנוכ לולכמ1

חישק ןנוכ תרגסמ2)4( םיגרב1



.חישקה ןנוכה לש החילש וא ןוסחא םשל תירוקמה הזיראה תא רומש

 .חישקה ןנוכה תרגסמל חישקה ןנוכה תא סנכה.3

 .חישקה ןנוכה תרגסמל חישקה ןנוכה תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא הרזח גרבה.4

 .תכרעמה חול לע חישקה ןנוכה לולכמ תא חנה.5

 .תכרעמה חולב רבחמל ורבחל ידכ חישקה ןנוכה לולכמ תא קלחה.6

 .תכרעמה חולל חישקה ןנוכה לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה ינש תא הרזח גרבה.7

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב16בלש דע6בלשמ תוארוהה תא עצב.8

ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 םוחה רזפמ לולכמ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

םוחה רזפמ לולכמ לש הרסה

םוחה רזפמ לולכמ לש שדחמ הנקתה

 םוחה רזפמ לולכמ לש הרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב13בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.3

 .תכרעמה חולל ררוואמה לבכ תא חטבאמש טרסה תא תונידעב ףלק.4

 .תכרעמה חולב רבחמהמ ררוואמה לבכ תא קתנ.5

 .תכרעמה חולל םוחה רזפמ לולכמ תא םיחטבאמש םיגרבה תשמח תא ררחש ,)םוחה רזפמ לולכמ לע ןיוצמ( רדסה יפל.6

 .תכרעמה חולמ םוחה רזפמ לולכמ תא םרה.7

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 םוחה רזפמ לולכמ לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .תכרעמה חולבש םיגרבה ירוח םע םוחה רזפמ לולכמבש םיגרבה ירוח תא רשיי.2

 .תכרעמה חולל םוחה רזפמ לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה תדמח תא קדה.3

 .תכרעמה חולב רבחמל ררוואמה לבכ תא רבח.4

 .תכרעמה חולל ררוואמה לבכ תא חטבאמש טרסה תא קבדה.5

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב13בלש דע4בלשמ תוארוהה תא עצב.6

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.7

ןכותה ףדל הרזח

תכרעמ חול2)5( םיגרב1

ררוואמ לבכ4םוחה רזפמ לולכמ3

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 םיריצ יוסיכ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

םיריצה יוסיכ תרסה

םיריצה יוסיכ לש הרזח הנקתה

 םיריצה יוסיכ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.3

 .בשחמה סיסבל ריצה יוסיכ תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא רסה.4

 .בשחמה סיסבל ריצה יוסיכ תא תוחטבאמה תוינושלה שולש תא ףחד.5

 .בשחמה סיסבמ םיריצה יוסיכ תא אצוהו םרה.6

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

)7( תוינושל2)4( םיגרב1



 םיריצה יוסיכ לש הרזח הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .השיקנב ומוקמל םיריצה יוסיכ תא סנכהו בשחמה סיסבב םיצירחה םע םיריצה יוסיכבש תוינושלה עבש תא רשיי.2

 .בשחמה סיסבל ריצה יוסיכ תא םיחטבאמה םיגרבה תעברא תא הרזח גרבה.3

 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.4

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.5

ןכותה ףדל הרזח

םיריצ יוסיכ1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 תדלקמ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

תדלקמה תרסה

תדלקמה לש שדחמ הנקתה

 תדלקמה תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .ןתינש המכ דע הגוצתה תא חתפו בשחמה תא ךופה.3

 .דיה ףכ תנעשמבש תוינושלה תא ררחשו תדלקמבש םיצירחה ןיב קיטסלפ בהל סנכה.4

 .דיה ףכ תנעשמבש םיצירחהמ תדלקמבש תוינושלה תא ריסהל ידכ תדלקמה תא קלחהו םרה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

 תדלקמה תרסה תעב רהזיה .שדחמ םרבחל ידכ בר ןמז שרדנו תולקב םמוקממ םיררחתשמ ,םיריבש תדלקמה ישקמ :הארתה
 .הב לופיטהו



 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לע התוא חנהו תדלקמה תא תוריהזב ךופה.6

 .תדלקמה לבכ תא רסהו ,תכרעמה חולב רבחמל תדלקמה לבכ תא חטבאמה ,רבחמה ספת תא םרה.7

 .בשחמהמ התוא אצוהו תדלקמה תא םרה.8

תדלקמ2קיטסלפ בהל1

 תדלקמה תרסה תעב רהזיה .שדחמ םרבחל ידכ בר ןמז שרדנו תולקב םמוקממ םיררחתשמ ,םיריבש תדלקמה ישקמ :הארתה
 .הב לופיטהו

.הגוצתה חולב תוטירשל םורגל לולע וז הארוה עוציב יא .הב לופיטהו תדלקמה תרסה תעב תוריהז הנשמ טוקנ :הארתה



 תדלקמה לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .לבכה תא חטבאל ידכ רבחמה ספת לע ץחלו תכרעמה חולב רבחמה ךותל תדלקמה לבכ תא סנכה.2

 .המוקמל תדלקמה תא דרוהו דיה ףכ תנעשמ לולכמבש םיצירחה ךותל תדלקמבש תוינושלה תא סנכה.3

 .דיה ףכ תנעשמבש תוינושלל תחתמ תדלקמה תא חטבאל ידכ ,הלעמ התוא קלחהו תדלקמה לש םיילושה ךרואל תונידעב ץחל.4

 .בשחמה תא ךופהו גצה תא רוגס.5

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.6

ןכותה ףדל הרזח

תדלקמ לבכ רבחמ2תדלקמ לבכ1



ןכותה ףדל הרזח

 ןורכיז י/לודומ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

ןורכיזה ילודומ תרסה

ןורכיזה ילודומ לש שדחמ הנקתה

 בשחמה ידי-לע ךמתנה ןורכיזה גוס תודוא עדימ תלבקל .תכרעמה חולב ןורכיז ילודומ תנקתה ידי-לע בשחמה לש ןורכיזה תא ביחרהל ךתורשפאב
.הנקתהה ךירדמב "טרפמ" ףיעסב ןייע ,ךתושרבש

 לש ןותחתה קלחהמ םהילא תשגל ןתינ רשא ,שמתשמל םישיגנה ,DIMM B-וDIMM A םינמוסמה ,SODIMM יצירח ינשב דיוצמ בשחמה
.בשחמה

 ןורכיזה ילודומ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .)לודומה הסכמ תרסה האר( לודומה הסכמ תא רסה.3

 ררחתשי ןורכיזה לודומש דע ,ןורכיזה לודומ רבחמ תוצק ינשבש החטבאה יספת תא תוריהזב הדיצה זיזהל ידכ תועבצאה תוצקב רזעיה.4
 .ומוקממ

 .ןורכיזה לודומ רבחממ ןורכיזה לודומ תא רסה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

.בשחמה לש תוירחאה ידי-לע םיסוכמDell תרבחמ ושכרנש ןורכיז ילודומ :הרעה

 .ןורכיזה לודומ לש החטבאה יספת תזזהל םילכב שמתשהל ןיא ,ןורכיזה לודומ רבחמב העיגפ עונמל ידכ :הארתה



 ןורכיזה ילודומ לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ןורכיזה לודומ רבחמבש תינושלה םע ןורכיזה לודומבש ץירחה תא רשיי.2

 םא .השיקנב ומוקמל סנכייש דע ,הטמ יפלכ ןורכיזה לודומ לע ץחלו ץירחה ךותל תולעמ45 לש תיווזבו הקזוחב ןורכיזה לודומ תא סנכה.3
 .שדחמ ותוא ןקתהו ןורכיזה לודומ תא רסה ,השיקנה לוק תא עמוש ךניא

)2( החטבא יספת2ןורכיז לודומ רבחמ1

ןורכיז לודומ3

 ןורכיז לודומ ןיקתתש ינפל "DIMM A" ןמוסמה רבחמב ןורכיז לודומ ןקתה ,םירבחמ ינשב ןורכיז ילודומ ןיקתהל ךילע םא :הארתה
."DIMM B" ןמוסמה רבחמב

.לחתאל אל בשחמל םורגל הלולע ןורכיזה לודומ לש היוגש הנקתה :הרעה



 .)לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה האר( לודומה הסכמ תא שדחמ ןקתה.4

 .למשח עקשלו בשחמל ןיפוליחה םרז םאתמ תא רבח וא ,)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.5

 .בשחמה תא ךופה.6

.תכרעמה לש הרוצתה עדימ תא תיטמוטוא ןכדעמו ןורכיזה י/לודומ תא ההזמ אוה ,בשחמה לוחתא תעב

:בשחמב ןקתומה ןורכיזה תומכ תא תמאל ידכ

System)החטבאו תכרעמ( System and Security)הרקבה חול( Control Panel )לחתה( Start לע ץחל
.)תכרעמ(

ןכותה ףדל הרזח

ץירח2תינושל1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 םייטוחלאMini-Card יסיטרכ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

Card-Mini-ה יסיטרכ תרסה

Card-Mini-ה יסיטרכ לש שדחמ הנקתה

.רבכ ןקתומ סיטרכה ,בשחמה םע יטוחלאMini-Card תנמזה םא

 רובע לדוג יצחב דחאMini-Card ץירחו )WWAN( תיטוחלא תיבחרמ תרושקת תשר רובע אלמ דחאMini-Card ץירחב דיוצמ בשחמה
Worldwide Interoperability for Microwave Access)WiMax/WLAN(.

Mini-Card-ה יסיטרכ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 :WiMax/WWAN Mini-Card-ה תא ריסמ התא םא.3

a.לודומה הסכמ תרסה האר( לודומה הסכמ תא רסה(. 

b.המ הנטנאה ילבכ תא קתנ-Mini-Card. 

c.ה תא םיחטבאמש םיגרבה תא רסה-Mini-Cardתכרעמה חולל. 

d.ה סיטרכ תא םרה-Mini-Cardתכרעמה חולב רבחמהמ ותוא אצוהו. 

 :WLAN Mini-Card-ה תא ריסמ התא םא.4

a.דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה ףיעסב9בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב. 

b.המ הנטנאה ילבכ תא קתנ-Mini-Card. 

c.ה תא םיחטבאמש םיגרבה תא רסה-Mini-Cardתכרעמה חולל. 

d.ה סיטרכ תא םרה-Mini-Cardתכרעמה חולב רבחמהמ ותוא אצוהו. 

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

.Dellתרבחמ וניא םרוקמשSmart-Card יסיטרכל הכימת קפסל וא תומיאתל בורעל הלוכי הניאDell תרבח :הרעה

.אל וא ,סיטרכ ןקתומ תויהל לוכיMini-Card-ה לש ץירחב ,ותריכמ תעב בשחמה תרוצתל םאתהב :הרעה



Mini-Card-ה יסיטרכ לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ותזיראמ שדחהMini-Card-ה תא אצוה.2

 .תכרעמה חולב רבחמל ,תולעמ45 לש תיווזב ,Mini-Card-ה סיטרכ רבחמ תא סנכה.3

Mini-Card-ה תא חטבאמה גרובה תא הרזח גרבהו תכרעמה חולבש ץירחה ךותלMini-Card-ה לש ינשה הצקה לע הטמ יפלכ ץחל.4
 .תכרעמה חול לא

 רובע הנטנאה ילבכ לש םיעבצה ךרעמ תא תנייצמ האבה הלבטה .ןקתומשMini-Card-ה סיטרכל םימיאתמה הנטנאה ילבכ תא רבח.5
 .ךתושרבש בשחמה ידי-לע םיכמתנהMini-Cards-ה יסיטרכ

2Mini-Card)2( הנטנא ילבכ1

תכרעמ חול רבחמ4גרוב3

 הנגה" ףיעסב ןייע ,ףסונ עדימ תלבקל .תיטטס-יטנא ןגמ תזיראב ותוא ןסחא ,בשחמב אצמנ וניאMini-Card-ה רשאכ :הארתה
 .בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימב "תיטטסורטקלא הקירפ ינפמ

.רבחמב עוגפל לולע זרפומ חוכב שומיש .עובקו ביצי ץחל תלעפה ךות ,ומוקמל סיטרכה תא קלחה :הארתה

 רשייו ,תכרעמה חולבו סיטרכב םירבחמה תא קודב ,תודגנתהב שח התא םא .ןוכנ רוביח חיטבהל ידכ םינמוסמ םירבחמה :הארתה
 .סיטרכה תא שדחמ

.סיטרכל תחתמ םילבכ םלועל ריבעת לא ,Mini-Card-ב העיגפ עונמל ידכ :הארתה

הנטנא ילבכ לש םיעבצ ךרעמMini-Card-ב םירבחמ

WLAN)2הנטנא ילבכ(



 :WiMax/WWAN Mini-Card-ה תא שדחמ ןיקתמ התא םא.6

.)לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה האר( לודומה הסכמ תא הרזח ןקתה

 :WLAN Mini-Card-ה תא שדחמ ןיקתמ התא םא.7

.דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה ףיעסב8בלש דע4בלשמ תוארוהה תא עצב

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.8

 .שרדנכ ,בשחמה רובע תורישה תוינכותו םינקתהה ילהנמ תא ןקתה.9

ןכותה ףדל הרזח

WLANןבל שלושמ( ישאר(

WLANרוחש שלושמ( רזע(

ןבל

רוחש

WiMax/WWAN)2הנטנא ילבכ(

WiMaX/WWANןבל שלושמ( ישאר(

Auxillary WiMaX/WWAN )רוחש שלושמ(

רופא ספ םע ןבל

רופא ספ םע רוחש

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל

.םימיאתמה תורישה תוינכותו םינקתהה ילהנמ תא ןיקתהל ךילע ,Dell-מ וניא ורוקמש תרושקת סיטרכ תנקתה תעב :הרעה



ןכותה ףדל הרזח

 לודומ הסכמ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

לודומה הסכמ תרסה

לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה

 לודומה הסכמ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .סיסבה הסכמל לודומה הסכמ תא חטבאמש גרובה תא ררחש.3

 .בשחמה סיסבבש םיצירחהמ לודומה הסכמבש תוינושלה תא ררחש ,ךיתועבצא תוצק תרזעב.4

 .בשחמה סיסבמ לודומה הסכמ תא אצוהו םרה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .™Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

לודומ הסכמ2תוינושל1

גרוב3



 לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה

 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .השיקנב ומוקמל לודומה הסכמ תא סנכהו בשחמה סיסבב םיצירחה םע לודומה הסכמבש תוינושלה תא רשיי.2

 .בשחמה סיסבל לודומה הסכמ תא חטבאמש גרובה תא קדה.3

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.4

ןכותה ףדל הרזח

 .הזDell בשחמל תדעוימה הללוסב קר שמתשה ,בשחמב העיגפ עונמל ידכ :הארתה



ןכותה ףדל הרזח

 יטפוא ןנוכ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

יטפואה ןנוכה תרסה

יטפואה ןנוכה לש שדחמ הנקתה

 יטפואה ןנוכה תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .)לודומה הסכמ תרסה האר( לודומה הסכמ תא רסה.3

 .יטפואה ןנוכה לולכמ תא הצוחה קילחהל ידכ יטפואה ןנוכה ןכ תא ףחד ,קיטסלפ בהל תועצמאב.4

 .יטפואה ןנוכה אתל ץוחמ לא יטפואה ןנוכה לולכמ תא קלחה.5

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

קיטסלפ בהל2יטפוא ןנוכ לולכמ1



 יטפואה ןנוכה לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ףוסה דע המינפ סנכייש דע ,יטפואה ןנוכה את ךותל יטפואה ןנוכה לולכמ תא קלחה.2

 .)לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה האר( לודומה הסכמ תא שדחמ ןקתה.3

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.4

ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 דיה ףכ תנעשמ לולכמ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה

דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה

 דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.2

 .בשחמה סיסבל דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה תשש תא רסה.3

 .ןתינש המכ דע הגוצתה תא חתפו בשחמה תא ךופה.4

 .)תדלקמה תרסה האר( תדלקמה תא רסה.5

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמבש םיגרבה תעברא תא רסה.6

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה



 .תכרעמה חולב םירבחמהמ םחה שקמה חול לבכו עגמה חטשמ לבכ ,הלעפהה ןצחל חול לבכ תא קתנ.7

 דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא ררחש ןכמ רחאלו ,ירוחאה הצקה ךרואל דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא תוריהזב אצוה ,קיטסלפ בהל תועצמאב.8
 בשחמה סיסבמ

 .בשחמה סיסבמ דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא אצוהו םרה.9

.םירבחמב העיגפ עונמל ידכ ,םירבחמה לש ןוילעה קלחבש קיטסלפה תינושל תא ךושמ :הארתה

עגמ חטשמ לבכ2הלעפה ןצחל חול לבכ1

םח שקמ חול לבכ4)4( םיגרב3

.דיה ףכ תנעשמב העיגפ עונמל ידכ ,בשחמה סיסבמ דיה ףכ תנעשמ תא תוריהזב דרפה :הארתה



 דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ומוקמל דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא תונידעב סנכהו ,בשחמה סיסבב םיצירחה םע דיה ףכ תנעשמ לולכמבש תוינושלה תא רשיי.2

 יספת לע ץחל ןכמ רחאלו ,תכרעמה חולב םירבחמה ךותל םחה שקמה חול לבכו הלעפהה ןצחל חול לבכ ,עגמה חטשמ לבכ תא סנכה.3
 .םתוא חטבאל ידכ םירבחמה

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמבש םיגרבה תעברא תא הרזח גרבה.4

 .)תדלקמה לש שדחמ הנקתה האר( תדלקמה תא שדחמ ןקתה.5

 .בשחמה תא ךופהו גצה תא רוגס.6

 .בשחמה סיסבל דיה ףכ תנעשמ לולכמ תא םיחטבאמה םיגרבה תשש תא הרזח גרבה.7

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.8

ןכותהףדלהרזח

דיה ףכ תנעשמ לולכמ2קיטסלפ בהל1

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל





ןכותה ףדל הרזח

 דבעמ לודומ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

דבעמה לודומ תרסה

דבעמה לודומ שדחמ הנקתה

 דבעמה לודומ תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב15בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.2

 .הקיפה רוצעמל דע ןועשה ןוויכ דגנכZIF-ה עקש לש הקיפה גרוב תא בבוסו חוטשו ןטק גרבמב שמתשה ,ZIF-ה עקש תא ררחשל ידכ.3

 .ZIF-ה עקשמ דבעמה לודומ תא םרה.4

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

 .םיעגמבו םיניפב תעגלמ ענמיהו םהיתוצקב םיסיטרכו םיביכר קזחה :הארתה

 לע אצמנש ןמשה .דבעמה לש םוחה רזפמ לולכמב םוחה יריבעמ םירוזאב תעגל ןיא ,דבעמה לש יברמ רוריק חיטבהל ידכ :הארתה
 .תוימרתה תודיפרה לש םוחה תרבעה תלוכי תא תיחפהל לולע רועה

.דבעמה לודומב םיניפה תא ףפוכל אלש רהזיה .הלעמ יפלכ רשי לודומה תא ךושמ ,דבעמה לודומ תרסה תעב :הארתה



 דבעמה לודומ שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .דבעמה לודומ תא סנכה ןכמ רחאלוZIF-ה עקשב1 ןיפ לש הניפה םע דבעמה לודומב1 ןיפ לש הניפה תא רשיי.2

 לודומה ,תורחאהמ ההובג לודומה לש רתוי וא תחא הניפ םא .הבוג ותואב תורשוימ תוניפה תעברא לכ ,הכלהכ רבוחמ דבעמה לודומ רשאכ
.הכלהכ רבוחמ וניא

 .תכרעמה חולל דבעמה לודומ תא חטבאל ידכ ,ןועשה ןוויכב הקיפה גרוב בוביס ידי-לעZIF-ה עקש תא קדה.3

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב16בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.4

דבעמ לודומZIF2 עקש1

ZIF עקש לש הקיפ גרוב14 ןיפ לש הניפ3

 םע דחי השדח תימרת הדיפר לבקתש וא ,תקבדומ תימרת הדיפר לולכיש שדח םוח רזפמ לולכמ לבקת ,שדח דבעמ ןקתומ םא :הרעה
.הנוכנ הנקתה ראתמש ינכט ןויליג

.ZIF-ה עקשב1 ןיפ לש הניפב שלושמה םע רשייתמש שלושמ תללוכ דבעמה לודומב1 ןיפ לש הניפה :הרעה

 .הקיפה גרוב בוביס תעב דבעמל בצינב גרבמה תא קזחה ,דבעמל קזנ עונמל ידכ :הארתה



ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 םילוקמר
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

םילוקמרה תרסה

םילוקמרה לש שדחמ הנקתה

 םילוקמרה תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .תכרעמה חול תרסה ףיעסב14בלש דע5בלשמ תוארוהה תא עצב.2

 .בשחמה סיסבל ץוחמ לא לבכה םע דחי םילוקמרה תא םרהו םילוקמרה לבכ בותינ תא םושר.3

םילוקמרה לש שדחמהנקתה

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .www.dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

לוקמר לבכ2)2( םילוקמר1



 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .בותינה יחנמ ךרד םילוקמרה ילבכ תא בתנו בשחמה סיסב לע םילוקמרה תא חנה.2

 .תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה ףיעסב17בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.3

ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל



ןכותה ףדל הרזח

 תכרעמ חול
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

תכרעמה חול תרסה

תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה

BIOS-ב תורישה גת תנזה

 תכרעמה חול תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .1-ב8 הידמה יסיטרכ ארוקב ןקתומש סיטרכ לכ אצוהו ץחל.2

 .)הללוסה תרסה האר( הללוסה תא רסה.3

 .)לודומה הסכמ תרסה האר( לודומה יוסיכ תא רסה.4

 .יטפואה ןנוכה תרסה ףיעסב5בלש דע4בלשמ תוארוהה תא עצב.5

 .)ןורכיזה ילודומ תרסה האר( ןורכיזה י/לודומ תא רסה.6

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש הרסה ףיעסב9בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.7

 .)הגוצתה לולכמ תרסה האר( הגוצתה לולכמ תא רסה.8

 .)םיריצה יוסיכ תרסה האר( םיריצה יוסיכ תא רסה.9

 .תכרעמה חולב רבחמהמ לוקמרה לבכ תא קתנ.01

 .בשחמה סיסבל תכרעמה חול תא םיחטבאמה םיגרבה תשמח תא רסה.11

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

 .םיעגמבו םיניפב תעגלמ ענמיהו םהיתוצקב םיסיטרכו םיביכר קזחה :הארתה



 .)I/O( טלפ/טלקה חולבש רבחמהמ תכרעמה חולבש רבחמה תא קתנל ידכ תכרעמה חול לולכמ תא םרה.21

 .תכרעמה חול לולכמ תא ךופה.31

 .חישקה ןנוכה תרסה ףיעסב5בלש דע3בלשמ תוארוהה תא עצב.41

 .)םוחה רזפמ לולכמ לש הרסה האר( םוחה רזפמ לולכמ תא רסה.51

 .)דבעמה לודומ תרסה האר( דבעמה לודומ תא רסה.61

 תכרעמה חול לש שדחמ הנקתה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .)דבעמה לודומ שדחמ הנקתה האר( דבעמה לודומ תא שדחמ ןקתה.2

 .)םוחה רזפמ לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( םוחה רזפמ לולכמ תא הרזח בכרה.3

 .חישקה ןנוכה לש שדחמ הנקתה ףיעסב7בלש דע5בלשמ תוארוהה תא עצב.4

 .תכרעמה חול לולכמ תא ךופה.5

 .בשחמה סיסבבש םיצירחה ךותל תכרעמה חולבש םירבחמה תא סנכה.6

 .)I/O( טלפ/טלקה חולבש רבחמל תכרעמה חולבש רבחמה תא רבחל ידכ תכרעמה חול לע תונידעב ץחל.7

 .בשחמה סיסבל תכרעמה חול תא םיחטבאמה םיגרבה תשמח תא הרזח גרבה.8

 .תכרעמה חולב רבחמל לוקמרה לבכ תא רבח.9

 .)םיריצה יוסיכ לש הרזח הנקתה האר( םיריצה יוסיכ תא שדחמ ןקתה.01

תכרעמ חול2)5( םיגרב1

םילוקמר לבכ רבחמ3



 .)הגוצתה לולכמ לש שדחמ הנקתה האר( הגוצתה לולכמ תא שדחמ ןקתה.11

 .דיה ףכ תנעשמ לולכמ לש שדחמ הנקתה ףיעסב7בלש דע2בלשמ תוארוהה תא עצב.21

 .)ןורכיזה ילודומ לש שדחמ הנקתה האר( ןורכיזה לודומ תא שדחמ ןקתה.31

 .)לודומה הסכמ לש שדחמ הנקתה האר( לודומה הסכמ תא שדחמ ןקתה.41

 .)הללוסה לש שדחמ הנקתה האר( הללוסה תא שדחמ ןקתה.51

 .1-ב8 הידמה יסיטרכ ארוקמ ורסוהש םיבתות וא םיסיטרכ שדחמ ןקתה.61

 .בשחמה תא ךופה.71

 .)BIOS-ב תורישה גת תנזה האר( תורישה גת תא ןזה.81

BIOS-ב תורישה גת תנזה
 .הכלהכ תנקתומ תישארה הללוסהשו למשח עקשל רבוחמ ןיפוליחה םרז םאתמש אדו.1

 .בשחמה תא ךופה.2

 .תכרעמה תרדגה תינכותל סנכיהל ידכPOST ךלהמב >F2< שקה.3

 .)תוריש גת תרדגה( Set Service Tag הדשב תורישה גת תא ןזהו החטבאה תייסיטרכ לא טוונ.4

ןכותה ףדל הרזח

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל

.יפולחה תכרעמה חול לשBIOS-ב בשחמה לש תורישה גת תא ןזה ,תכרעמה חול תפלחה רחאל :הרעה



ןכותה ףדל הרזח

 ןוילע הסכמ
Dell™ Inspiron™ N5110 לש תוריש ךירדמ

ןוילעה הסכמה תרסה

ןוילעה הסכמה לש שדחמ הנקתה

 ןוילעה הסכמה תרסה
 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .ץוחל ותוא קזחהו ,הגוצתה לש ירוחאה הסכמל ןוילעה הסכמה תא חטבאמש רורחשה ןצחל לע ץחל.2

 .ותוא םרהו ,ןוילעה הסכמה תא קלחה.3

ןוילעההסכמה לש שדחמהנקתה

 תוחיטב ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל .ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק ,בשחמה ךותב הדובע ינפל :הרהזא
 .dell.com/regulatory_compliance רתאב הניקתה תומיאת לש תיבה ףדב ןייע ,םייבטימ

-לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש קזנ הסכמ הניא תוירחאה .דבלב ךמסומ תוריש יאנכט ידי-לע ועצובי בשחמב םינוקית :הארתה
 .Dell ידי

 תכתמ חטשמב העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ ,תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ :הארתה
 .)בשחמב רבחמ ןוגכ( עובצ אל

.בשחמה ךותב הדובע ינפל )הללוסה תרסה האר( תישארה הללוסה תא רסה ,תכרעמה חולל קזנ תעינמב עייסל ידכ :הארתה

רורחש ןצחל2ןוילע הסכמ1



 .ליחתתש ינפל ףיעסב תוארוהה תא עצב.1

 .הגוצתה לש ירוחאה הסכמה תאו ןוילעה הסכמה תא רשיי.2

 .הגוצתה לש ירוחאה הסכמה ןיבל ןוילעה הסכמה ןיב םיחוור ןיאש אדו .השיקנב ומוקמל סנכייש ידע ,ירוחאה הסכמה תא קלחה.3

ןכותה ףדל הרזח

.בשחמה בג ןוויכל הנופDELL וגולהש אדו ,ןוילעה הסכמה תנקתה תעב :הרעה

 לולע וז הארוה עוציב יא .בשחמה ךותב םיישפוח םיגרב ורתונ אלש אדוו םיגרבה לכ תא הרזח גרבה ,בשחמה תלעפה ינפל :הארתה
 .בשחמל קזנ םורגל
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