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1
بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق

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

بدءلا بلق  
.المفتوحة التطبيقات جميع بإنهاء وقم وأغلقها المفتوحة الملفات جميع بحفظ قم.1

.النظام تشغيل بإيقاف قم.2

.لديك النظام على المثبت التشغيل نظام إلى ًااستناد التشغيل إيقاف تعليمات تختلف

.يلغشتلا يقافا تعليمات فةلمعر لديك يلغشتلا نظام وثائق اجعر مات،المعلو من يدلمز: ملاحظة

.بهم الخاصة الكهربي التيار مآخذ من به المتصلة الأجهزة وكافة بك الخاص الكمبيوتر جهاز بفصل قم.3

.النظام عن ذلك إلى وما الشبكة كابلات مثل الكابلات كل بفصل قم.4

.النظام عن ذلك إلى وما والشاشة والماوس المفاتيح لوحات مثل المتصلة، الطرفية والملحقات الأجهزة كل بفصل قم.5

.ًاأرضي النظام لوحة لعزل ٍثوان 5 لمدة التيار زر على الاستمرار مع اضغط النظام، عن الكابلات فصل بعد.6

سلامةلا تعليمات
.الشخصية سلامتك ضمان على كذلك وللمساعدة محتمل، تلف أي من بك الخاص الكمبيوتر جهاز حماية على لمساعدتك التالية السلامة بتوجيهات استعن

/www.dell.com على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى تر،يوبكملا بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
regulatory_compliance.

.هربيك يارت خذبمأ يلصتولا بلق يةبلاللو ساميرلماو حاتاللوو يةطغالأ يعجم ضعو عادةبا قم تر،يوبكملا جهاز داخل العمل من الانتهاء بعد. حاتاللو وأ تريوبكملا غطاء تحف بلق الطاقة مصادر يعجم بفصل قم: تحذير

.اايفظنو اتوياسم العمل سطح نأ من كدتأ تر،يوبكملا جهاز تلافا نبجتل: يهبنت

.تلامسلا نقاطو نونسلا لمس نبتجو افالحو من هاعم تعامل بطاقات،لاو المكونات تلافا نبجتل: يهبنت

يهطغي لإ Dell كةشر من له حمصر غير شخص فةبمعر يانةصلا اءجرا عن ناتجلا تلفلفا. Dell كةشرل تابعلا يةنفلا ساعدةلما يقفر بلق من جهمو وأ به حمصر هو كما صلاحاتالإو هالحو خطاءالأ شافكتسا اءجرا فقط لك بغيني: يهبنت  
.www.dell.com/regulatory_compliance على وأ تجنلما مع دةارالو سلامةلا تعليمات انظر. الضمان

بديدتل خرلأ قتو من مطلي غير معدني سطح بلمس قم العمل، ناءثأ. تريوبكملا من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، غير معدني سطح لمس يقطر عن سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا بداخل شيء يأ لمس بلق: يهبنت  
.يةلخالدا بالمكونات تضر قد التيو ية،كيتتاسالإ هرباءكلا

 الكابلات، فصل ندعو. الكابل فصل بلق هاكف ميلز يةمبهاا يةبللو ساميرم وأ قفل نةسلبأ ودةمز صلاتمو على الكابلات بعض يتوتح. سهفن الكابل من يسلو الجذب، سانل وأ صلّالمو من بهحسب قم الكابلات، حدأ بفصل متقو ندماع: يهبنت
.يحصح شكلب محاذاتهاو هايهجتو تم قد صلاتالموو نافذلما نأ من كدتأ الكابلات، يلصتو ندعو. صلاتالمو نونس من يأ ثني نبجتل يساوتلبا محاذاتها على حافظ

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

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ
:التالية الأدوات وجود إلى المستند هذا في الواردة الإجراءات تحتاج قد

فيليبس مفك•
مسطح مفك•
بلاستيكي مخطاط•
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سداسي مفك•
مم 8 صواميل ربط مفتاح•
زردية•
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2
بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.شدةب بك الخاص تريوبكملا هازبج رالضر لحاقا لىا تريوبكملا جهاز داخل كةالمفكو وأ ةناثرتلما يةبلاللو ساميرلما كتر دييؤ قد: يهبنت

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بداخل مفكوكة لولبية مسامير وجود عدم من وتأكد اللولبية المسامير جميع تركيب بإعادة قم.1

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل بإزالتها قمت كابلات أو طرفية أجهزة أو خارجية أجهزة أي بتوصيل قم.2

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل بإزالتها قمت أخرى أجزاء أي أو أقراص أو وسائط بطاقات أي وضع بإعادة قم.3

.بها الخاصة الكهربية بالمنافذ المتصلة الأجهزة وجميع بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم.4

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.5
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3
يةنف نةيمعا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

نظاملا حةلو مكونات

)MINI_CARD1 (اللاسلكية البطاقة موصل.2)MINI_CARD2 (المحمولة للأجهزة العريض الترددى النطاق موصل.1

)PASSWORD (المرور كلمة تعيين إعادة وصلة.CMOS4 تعيين إعادة وصلة.3

SWITCH_CON) DIP (محول لوحة موصل.6)NGF_SSD (الصلبة الحالة ذو المحرك فتحة.5

)فولت 3 بقدر ليثيوم بطارية (المصغرة الخلوية البطارية مقبس.8)LED_CON (الحالة مصباح لوحة.7
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4
شعارلا الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.ٍومستو نظيف سطح على النظام ضع.1
.العلوي الغطاء من الشعار أخرج بلاستيكي، مخطاط باستخدام.2

العلوي الغطاء.2الشعار.1
بلاستيكي مخطاط.3
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5
شعارلا ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.مكانه في تهِّوثب العلوي الغطاء في الشعار ضع

11
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6
يالعلو الغطاء الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.ٍومستو نظيف سطح على النظام ضع.1
.النظام بقاعدة العلوي للغطاء المثبت اللولبي المسمار بفك قم.2

اللولبي التثبيت مسمار.2العلوي الغطاء.1
النظام قاعدة.3

.النظام قاعدة عن ًابعيد العلوي الغطاء ارفع.3
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النظام قاعدة.2العلوي الغطاء.1
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7
يالعلو الغطاء ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.مكانه في العلوي الغطاء وأدخل النظام قاعدة في الموجودة الفتحات داخل إلى العلوي الغطاء في الموجودة الألسنة بإزاحة قم.1

.النظام بقاعدة العلوي للغطاء المثبتة اللولبية المسامير ربط بإحكام قم.2

14

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance


8
تةبثالا الحالة كمحر الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.هاعم تعامللا ندع الحذر ختو ولذا. سركلل قابلة بةلص مكونات من عةنوصم ةبذاكر ودةالمز اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

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

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم

اءجرالإ
.النظام بلوحة الحراري الثابتة الذاكرة محرك واقي تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.النظام لوحة من الحراري الثابتة الذاكرة محرك واقي ارفع.2

الحراري الثابتة الذاكرة محرك واقي.2)4 (اللولبية المسامير.1

النظام لوحة.3

.الكمبيوتر بقاعدة الثابتة الذاكرة محرك تثبت التي البلاستيكية الحلقة بإزالة قم بلاستيكي، مخطاط باستخدام.3

.الثابتة الحالة أقراص محرك فتحة خارج وإزاحته الثابتة الحالة أقراص محرك بإزالة قم.4

15
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البلاستيكية الحلقة.2بلاستيكي مخطاط.1

الثابتة الحالة أقراص محرك فتحة.3
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9
تةبثالا الحالة كمحر ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.هاعم تعامللا ندع الحذر ختو ولذا. سركلل قابلة بةلص مكونات من عةنوصم ةبذاكر ودةالمز اصقرالأ كاتمحر: يهبنت

اءجرالإ
.الثابتة الأقراص محرك فتحة إلى الثابتة الأقراص محرك بإزاحة قم.1

.النظام قاعدة في الثابتة الذاكرة محرك تثبت التي البلاستيكية الحلقة وضع أعد.2

.النظام لوحة على الثابتة الذاكرة لمحرك الحراري الواقي ضع.3

.النظام لوحة في الثابتة الذاكرة لمحرك الحراري للواقي المثبتة اللولبية المسامير وضع أعد.4

.الثابتة الذاكرة لمحرك الحراري الواقي في الحرارية الوسائد بلصق قم.5

يةلتالا باتلطتلما
.العلوي الغطاء تركيب أعد
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10
يةكلساللا بطاقةلا الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم

اءجرالإ
.النظام بلوحة والدعامة اللاسلكية البطاقة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.النظام لوحة دعامة بإزالة قم.2

.اللاسلكية البطاقة من الهوائي كابلات بفصل قم.3

.اللاسلكية البطاقة فتحة من أخرجها ثم اللاسلكية، البطاقة أزح.4

)2 (اللولبية المسامير.2اللاسلكية البطاقة حامل.1

اللاسلكية البطاقة.4)2 (الهوائي كابلات.3
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11
.يةكلساللا بطاقةلا يبكتر عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

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

.اللاسلكية البطاقة فتحة في الموجود اللسان مع اللاسلكية البطاقة على الموجود السن بمحاذاة قم.1

.اللاسلكية البطاقة فتحة في اللاسلكية البطاقة أدخل.2

.اللاسلكية بالبطاقة الهوائي كابلات بتوصيل قم.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز يدعمها التي اللاسلكية للبطاقة الهوائي كابلات ألوان نظام التالي الجدول يوضح

ائيهولا كابل لونيةكلساللا بطاقةلا في دةجوالمو صلاتالمو

أبيض)أبيض مثلث (الرئيسي الكابل

أسود)أسود مثلث (الإضافي الكابل

.النظام بلوحة والدعامة اللاسلكية البطاقة تثبت التي اللولبية المسامير وضع أعد.4

يةلتالا باتلطتلما
.العلوي الغطاء تركيب أعد
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12
لبالمحمو الخاصة يضالعر نطاقلا بكةش بطاقة الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم

اءجرالإ
.النظام لوحة في ودعامتها المحمولة للأجهزة العريض النطاق شبكة بطاقة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.النظام لوحة خارج إلى الدعامة ارفع.2

.المحمولة بالأجهزة الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة عن الهوائي كابلات بفصل قم.3

.المحمولة بالأجهزة الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة فتحة من وإزالتها المحمولة بالأجهزة الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإزاحة قم.4

)2 (اللولبية المسامير.2المحمولة بالأجهزة الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة دعامة.1

المحمولة بالأجهزة الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة.4)2 (الهوائي كابلات.3
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13
لبالمحمو الخاصة يضالعر نطاقلا بكةش بطاقة ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.هالفسأ كابلات يأ تضع لإ لبالمحمو الخاصة يضالعر نطاقلا بكةش بطاقة تلف نبجتل: يهبنت

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة فتحة على الموجود اللسان مع بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة على الموجود السن بمحاذاة قم.1

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة فتحة في بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإدخال قم.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة ببطاقة الهوائي كابلات بتوصيل قم.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز يدعمها التي اللاسلكية للبطاقة الهوائي كابلات ألوان نظام التالي الجدول يوضح

ائيهولا كابل لونلبالمحمو الخاصة يضالعر نطاقلا بكةش بطاقة على دةجوالمو صلاتالمو

أبيض)أبيض مثلث (الرئيسي الكابل

أسود)أسود مثلث (الإضافي الكابل

.النظام لوحة على بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة حامل بوضع قم.4

.النظام بلوحة والحامل بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة تثبت التي اللولبية المسامير تركيب أعد.5

يةلتالا باتلطتلما
.العلوي الغطاء تركيب أعد
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا بلق BIOS عدادا برنامج عداداتا تلاحظ نبأ وصىُي. يةضاالافتر عداداتالإ لىا BIOS عدادا برنامج عداداتا بطض عادةا لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا ديتؤ: يهبنت

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم

اءجرالإ
.المصغرة الخلوية البطارية تنبثق حتى البطارية عن ًابعيد البطارية تحرير ذراع على اضغط.1

المصغرة الخلوية البطارية.2البطارية تحرير ذراع.1

.بها الخاص المقبس من المصغرة الخلوية البطارية ارفع.2
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.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.الكمبيوتر لوحة في الموجود البطارية مقبس داخل المصغرة الخلوية البطارية أدخل أعلى، إلى يتجه بحيث الموجب الجانب ضبط مع

يةلتالا باتلطتلما
.العلوي الغطاء تركيب أعد
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القاعدة طارا الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

.اللاسلكية البطاقة بإزالة قم.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإزالة قم.3

اءجرالإ
.وجهه على النظام اقلب.1

.القاعدة بإطار السفلي الغطاء تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.2

القاعدة إطار.2)4 (اللولبية المسامير.1

.النظام اقلب.3

.النظام تأريض منفذ من اللولبي المسمار بإزالة قم.4
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النظام تأريض لمنفذ اللولبي المسمار.2القاعدة إطار.1

.التوجيه أدلة من بالمحمول الخاصة الترددي النطاق شبكة بطاقة وكابلات اللاسلكية البطاقة كابلات بإزالة قم.5

.النظام لوحة من الحالة ضوء لوحة وكابل Dip تحويل لوحة كابل بفصل قم.6

)2 (التوجيه دليل.2)2 (بالمحمول الخاصة الترددي النطاق شبكة بطاقة كابلات.1

Dip تحويل لوحة كابل.4)2 (اللاسلكية البطاقة كابلات.3

الحالة ضوء لوحة كابل.5

.السفلى الغطاء من القاعدة إطار بإزالة قم.7
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القاعدة إطار.1
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17
القاعدة طارا ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.السفلي الغطاء على القاعدة إطار ضع.1

.النظام بلوحة الحالة ضوء لوحة وكابل Dip تحويل لوحة كابل بتوصيل قم.2

.التوجيه أدلة خلال من بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة وكابلات اللاسلكية البطاقة كابلات بتوجيه قم.3

.النظام تأريض لمنفذ اللولبي المسمار وضع أعد.4

.النظام اقلب.5

.القاعدة إطار في السفلي الغطاء تثبت التي اللولبية المسامير وضع أعد.6

.لأعلى الأيمن النظام جانب بتوجيه قم.7

يةلتالا باتلطتلما
.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة وضع أعد.1

.اللاسلكية البطاقة وضع أعد.2

.العلوي الغطاء تركيب أعد.3
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DIP يلتحو حةلو الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

.اللاسلكية البطاقة بإزالة قم.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإزالة قم.3

.القاعدة إطار بإزالة قم.4

اءجرالإ
.الحالة ضوء بلوحة DIP تحويل لوحة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.الحالة ضوء لوحة من DIP تحويل لوحة مجموعة ارفع.2

الحالة ضوء لوحة.2القاعدة إطار.1

)2 (اللولبية المسامير.DIP4 تحويل لوحة مجموعة.3

.المعدني بالإطار DIP تحويل لوحة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.3

.المعدني الإطار من DIP تحويل لوحة بإزالة قم.4
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)2 (اللولبية المسامير.DIP2 تحويل لوحة كابل.1

DIP تحويل لوحة.3
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DIP يلتحو حةلو ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.المعدني الإطار على DIP تحويل لوحة ضع.1

.المعدني الإطار في DIP تحويل للوحة المثبتة اللولبية المسامير وضع أعد.2

.الحالة ضوء لوحة على DIP تحويل لوحة ضع.3

.الحالة ضوء بلوحة DIP تحويل لوحة مجموعة تثبت التي اللولبية المسامير وضع أعد.4

يةلتالا باتلطتلما
.القاعدة إطار وضع أعد.1

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة وضع أعد.2

.اللاسلكية البطاقة وضع أعد.3

.العلوي الغطاء تركيب أعد.4
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الحالة مؤشر حةلو الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

.اللاسلكية البطاقة بإزالة قم.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإزالة قم.3

.القاعدة إطار بإزالة قم.4

.DIP تحويل لوحة بإزالة قم.5

اءجرالإ
.القاعدة بإطار الحالة ضوء لوحة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.القاعدة إطار عن ًابعيد الحالة ضوء لوحة ارفع.2

الحالة ضوء لوحة.2)3 (اللولبية المسامير.1

الحالة ضوء لوحة كابل.3

31

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance


21
الحالة ءضو حةلو ضعو عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

اءجرالإ
.القاعدة إطار على الحالة ضوء لوحة ضع.1

.القاعدة إطار في الحالة ضوء لوحة تثبت التي اللولبية المسامير وضع أعد.2

يةلتالا باتلطتلما
.DIP تحويل لوحة وضع أعد.1

.القاعدة إطار وضع أعد.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة وضع أعد.3

.اللاسلكية البطاقة وضع أعد.4

.العلوي الغطاء تركيب أعد.5
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نظاملا حةلو الةزا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا برنامج في" الخدمة مزر "دخالا يكلع يجب. نظاملا حةلو في لديك تريوبكملا هازبج الخاص الخدمة مزر ينتخز تم: ملاحظة

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد ىخرأ ةمر بةسنالما اتييرغتلا اءجرا يكلع يجب. BIOS عدادا برنامج تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتييرغت يأ الةزا لىا ديتؤ نظاملا حةلو ضعو عادةا: ملاحظة

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد يحةصح يقةبطر الكابلات يلصتو عادةا نككيم يثبح صلاتالمو قعمو لإحظ نظام،لا حةلو من الكابلات فصل بلق: ملاحظة

يةسساالأ باتلطتلما
.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

.اللاسلكية البطاقة بإزالة قم.2

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة بإزالة قم.3

.القاعدة إطار بإزالة قم.4

اءجرالإ
.النظام بلوحة الحراري الواقي تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.1

.النظام للوحة الحراري الواقي بإزالة قم.2

النظام لوحة.2القاعدة إطار.1

)4 (اللولبية المسامير.4الحراري الواقي.3

.القاعدة بإطار) I/O (الإخراج/الإدخال وحدة منفذ أغطية تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.3

.النظام لوحة من) I/O (الإخراج/الإدخال وحدة منفذ أغطية بإزالة قم.4
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)3 (اللولبية المسامير.2)2 (الإخراج/الإدخال وحدة منفذ أغطية.1

النظام لوحة.3

.النظام لوحة من SIM بطاقة حامل بإزالة قم ،SIM بطاقة إخراج أداة أو ورق مشبك باستخدام.5
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ورق مشبك.SIM2 بطاقة حامل.1

.القاعدة بإطار النظام لوحة تثبت التي اللولبية المسامير بإزالة قم.6

.القاعدة إطار من بإزالتها وقم النظام لوحة ارفع.7

النظام لوحة.2)6 (اللولبية المسامير.1
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نظاملا حةلو يبكتر عادةا

 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد BIOS عدادا برنامج في" الخدمة مزر "دخالا يكلع يجب. نظاملا حةلو في لديك تريوبكملا هازبج الخاص الخدمة مزر ينتخز تم: ملاحظة

.نظاملا حةلو ضعو عادةا بعد ىخرأ ةمر بةسنالما اتييرغتلا اءجرا يكلع يجب. BIOS عدادا برنامج تخدامسبا BIOS على ائهاجربا قمت اتييرغت يأ الةزا لىا ديتؤ نظاملا حةلو ضعو عادةا: ملاحظة

اءجرالإ
.القاعدة إطار في النظام لوحة ضع.1

.القاعدة بإطار النظام لوحة تثبت التي اللولبية المسامير وضع أعد.2

.النظام لوحة داخل SIM بطاقة حامل وضع أعد.3

.النظام لوحة على) I/O (الإخراج/الإدخال وحدة منفذ أغطية ضع.4

.النظام لوحة في) I/O (الإخراج/الإدخال وحدة منفذ لأغطية ثبتةُالم اللولبية المسامير وضع أعد.5

.النظام لوحة على الحراري الواقي ضع.6

.النظام بلوحة الحراري للواقي المثبتة اللولبية المسامير وضع أعد.7

.للذاكرة الحراري والواقي النظام لوحة مكونات في الحرارية الوسائد بلصق قم.8

يةلتالا باتلطتلما
.القاعدة إطار وضع أعد.1

.بالمحمول الخاصة العريض النطاق شبكة بطاقة وضع أعد.2

.اللاسلكية البطاقة وضع أعد.3

.العلوي الغطاء تركيب أعد.4

BIOS عدادا برنامج في الخدمة مزر دخالا
.تشغيله إعادة أو بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.1

.BIOS إعداد برنامج لدخول Dell شعار يظهر عندما F2 على اضغط.2

.)الخدمة مزر دخالا( Service Tag Input حقل في الخدمة رمز وأدخل )يةسيئالر( Main تبويب علامة إلى انتقل.3

ِعرُم عن ةبارع الخدمة مزر: ملاحظة .تريوبكملا من الخلفي الجانب في دجومو قمير بجديأ فّ
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BIOS عدادا برنامج

)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام على عامة ةنظر
.الملائم نحولا على تريوبكملا يلغشت عدم لىا اتييرغتلا بعض ديتؤ فقد. BIOS عدادا برنامج في عداداتالإ ييرغتب تقم فلا تر،يوبكملا في اابيرخ ااتخدمسم تكن لم ذاا: يهبنت

.بلقتسلما في جعكمر BIOSا عدادا برنامج شاشة ماتمعلو ينتدوب يوصى ،BIOS عدادا برنامج ييرغت بلق: ملاحظة

:التالية للأغراض BIOS إعداد برنامج استخدم

.الثابتة الأقراص محرك وسعة) RAM (العشوائي الوصول ذاكرة وحدة مقدار عدد مثل بالكمبيوتر، المثبتة الأجهزة حول معلومات على الحصول•

.النظام تهيئة معلومات تغيير•

.تعطيلها أو القاعدة أجهزة تمكين أو المثبت، الثابتة الأقراص محرك نوع أو المستخدم، مرور كلمة مثل المستخدم، بمعرفة تحديده يتم خيار تغيير أو تعيين•

BIOS عدادا برنامج لىا لالدخو

.بك الخاص الكمبيوتر) تشغيل إعادة أو (بتشغيل قم.1

.الفور على F2 على اضغط ثم ،F2 الموجه ظهور لحين انتظر ،DELL شعار ظهور وعند ،)POST (الذاتي التشغيل اختبار أثناء.2

 في. هذا تاحفالم ضغط فقدان يتم ،F2 جهالمو بلق F2 على بالضغط يامكق حالة في. F2 على الضغط ثم ته،بقامر يكلع يجب لذلك يع،سر شكلب جهالمو هذا هرظي قد. ئتهايته تمت يحتالمفا حةلو نأ F2 جهمو يوضح: ملاحظة
.المحاولة عدأو لديك تريوبكملا يلغشت يقافبا قم ثم. يلغشتلا نظام تبكم سطح ىتر حتى تظارنالا تابع يل،غشتلا نظام شعار رهوظو ايلاطو كتظارنا حالة

CMOS عداداتا سحم
 في دةارالو تعليماتلا بعتا تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل من الانتهاء بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بلق في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا جهاز بداخل العمل بدأت نأ بلق: تحذير
.www.dell.com/regulatory_compliance على يميظنتلا افقتولبا الخاصة يةسيئالر الصفحة انظر سلامة،لا ساتممار فضلأ من يدلمز. بك الخاص تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

".النظام لوحة مكونات "راجع. النظام لوحة في) PASSWORD (المرور كلمة تعيين إعادة وصلة مكان حدد.2

.2و 1 السنين في وتركيبه 3و 2 السنين من المرور وصلة قابس بإزالة قم.3

.CMOS إعداد لمسح ًاتقريب ٍثوان خمس لمدة انتظر.4

.3و 2 السنين في وتركيبه 2و 1 السنين من السنون ثنائية المرور وصلة قابس بإزالة قم.5

2 رقم السن.12 رقم السن.1

الوصلة قابس.34 رقم السن.3

.العلوي الغطاء تركيب أعد.6
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يةسنلما ورالمر كلمات سحم
اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلأ لحو يةفضاا ماتمعلو على فتعرلل". بدءلا بلق "في دةارالو اتالخطو بعتاو تريوبكملبا فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير  

dell.com/regulatory_compliance.

.CMOS عدادا سحلم هربيكلا يارتلا خذمأ عن تريوبكملا فصل يجب: ملاحظة

.العلوي الغطاء بإزالة قم.1

".النظام لوحة مكونات "راجع. النظام لوحة في) PASSWORD (المرور كلمة تعيين إعادة وصلة مكان حدد.2

.الوصلة قابس بإزالة قم.3

.المرور كلمة إعداد لمسح ًاتقريب ٍثوان خمس لمدة انتظر.4

.الوصلة قابس تركيب أعد.5

.العلوي الغطاء تركيب أعد.6
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