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   3  مقدمة

مقدمة
يسمح دونجل Micro-USB بتوصيل أجهزة USB مثل محركات USB، والمحركات الصلبة الخارجية ولوحات 

المفاتيح والماوس وغير ذلك بالكمبيوتر اللوحي الخاص بك. كما يسمح لك بشحن الكمبيوتر اللوحي أثناء 
.USB توصيل أجهزة

يمكنك توصيل عدة أجهزة USB في وقت واحد بالكمبيوتر اللوحي باستخدام محور USB. وفًقا لنوع وعدد 
أجهزة USB، قد تحتاج إلى محور USB الذي يعمل بالطاقة.

.USB 2.0 مالحظة: الدونجل متوافق مع  

توصيل الدونجل

مالحظة: ال يتم شحن كابل الطاقة والمهايئ مع الدونجل. استخدم كابل والمهايئ المشحون مع   
الكمبيوتر اللوحي.

تنبيه: استخدم فقط مهايئ طاقة مصم للكمبيوتر اللوحي الخاص بك. قد يؤدي استخدام أو مهايئات   
طاقة غير مرخصة إلى تلف شديد في الكمبيوتر اللوحي. 

صل الدونجل بمنفذ micro-USB. 1 في الكمبيوتر اللوحي.

صل مهايئ الطاقة بالدونجل. 2 .

صل جهاز USB قياسي أو محور USB. 3 بالدونجل.

Micro-USB دونجل

جهاز USB أو محور 
USB

كابل الطاقة 
)Micro USB(

مهايئ الطاقة

مخرج الطاقة



4    مقدمة

استكشاف المشكالت وإصالحها

الحلول الممكنةاألسباب الممكنةالمشاكل

تتوقف أجهزة USB لحظًيا عن 
العمل عند توصيل مهايئ الطاقة 

بالدونجل أو فصله.

هذا سلوك متوقع ويستأنف 
الجهاز األداء الوظيفي تلقائًيا.

المحرك  اكتشاف  يتم  ال 
.USB الصلب 

مهايئ الطاقة غير موصل بالدونجل.
صل مهايئ الطاقة USB في 

 Dell الكمبيوتر اللوحي بدونجل
.Micro-USB

لتوصيل  المستخدم   USB كابل 
أو  الصلب طويل جًدا  المحرك 

قياسي. غير 

استخدم كابل USB أقصر لتوصيل 
المحرك الصلب بالدونجل أو 

استخدم كابل بجودة أعلى.

المحرك الذي تحاول استخدامه 
يسحب طاقة أكبر من المتاحة 

عبر الدونجل.

الذي   USB محور  استخدم 
بالطاقة. يعمل 

تنبيه: لتجنب فقدان البيانات، قم بإلغاء تثبيت أجهزة تخزين USB أو أخرجها قبل فصلها من الدونجل.  


