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בשחמה תא רדגה
םיבלש

1. הלעפהה ןצחל לע ץחלו למשחה םאתמ תא רבח .

למשחב ןוכסיח בצמל רובעת הללוסהש ןכתיי, הללוסה לש למשחה תכירצב ךוסחל ידכ הרעה .

2. לש הלעפהה תכרעמ תרדגה תא םייס  Windows.

הרדגהה ךילהת ןמזב. הרדגהה ךילהת תא םילשהל ידכ ךסמב וגצויש תוארוהה יפל לעפ , Dell הצילממ :

● לש םינוכדעה רובע תשרל רבחתהל  Windows.

תאז תושעל שקבתתשכ תשרל השיג תלבקל המסיס ןזה, תחטבואמ תיטוחלא תשרל רבחתמ התא םא הרעה .

● ןובשח תועצמאב סנכיה, טנרטניאל רבוחמ התא םא  Microsoft ןווקמ אל ןובשח רוצ, טנרטניאל רבוחמ ךניא םא. ןובשח רוצ וא .
● ךסמב  Support and Protection, ךלש רשקה יטרפ תא ןזה .

3. ימושיי תא רתא  Dell טירפתב  Start לש  Windows ץלמומ - םהב שמתשהו

ימושיי תא רתא .1 הלבט  Dell 

ימושיי  Dell םיטרפ

ירצומ םושיר  Dell

לצא ךלש בשחמה תא םושר  Dell.

לש הכימתו הרזע  Dell

ךלש בשחמה רובע הכימתו הרזעל השיג לבק .
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ימושיי תא רתא .1 הלבט  Dell ( ךשמה )

ימושיי  Dell םיטרפ

SupportAssist

בשחמה לש הנכותהו הרמוחה תוניקת תא שארמ תקדוב .

ךיראת לע הציחל ידי-לע תוירחאה תא גרדש וא שדח הרעה
ב תוירחאה לש הגופתה -SupportAssist.

Dell Update

עגרב םיבושח םינקתה ילהנמו םייטירק םינוקיתב בשחמה תא ןכדעמ
םינימז םהש .

Dell Digital Delivery

שארמ תונקתומ ןניא ךא תשכרש תונכות תוברל, הנכות ימושיי דרוה
בשחמב .

4. רובע רוזחש ןנוכ רוצ  Windows.

ב שחרתהל תולולעש תויעב ןקתלו רותפל ידכ רוזחש ןנוכ רוציל ץלמומ הרעה -Windows.

גוסמ רוזחש ןנוכ תריצי עטקב ןייע, ףסונ עדימ תלבקל  USB רובע  Windows.
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גוסמ רוזחש ןנוכ תריצי  USB רובע  Windows
ב שחרתהל תויושעש תויעב ןקתלו רותפל ידכ רוזחש ןנוכ רוצ -Windows. ןנוכ שורד רוזחש ןנוכ תריציל  USB 16 תוחפל לש תלוביק םע קיר

םיתב-הגיג .

םימדקומ םיאנת

העש דע ךשמיהל יושע הז ךילהת הרעה .

ה תסרגל םאתהב תונתשהל םייושע םיאבה םיבלשה הרעה -Windows לש הכימתה רתאב ןייע. תנקתומה  Microsoft תוארוהה תלבקל
רתויב תוינכדעה .

םיבלש
1. ה ןנוכ תא רבח -USB בשחמל .

2. לש שופיחה לגרסב  Windows, דלקה  Recovery ( רוזחש ).

3. לע ץחל, שופיחה תואצותב  Create a recovery drive ( לוחתא ןנוכ תריצי ).
ןולחה  User Account Control ( גצוי) שמתשמ ןובשח ףסוה .

4. לע ץחל  Yes ( ךישמהל ידכ) ןכ .
ןולחה  Recovery Drive ( גצוי) רוזחש ןנוכ .

5. רחב  Back up system files to the recovery drive ( לע ץחלו) רוזחשה ןנוכל תכרעמ יצבוק יוביג  Next ( אבה ).

6. תא רחב  USB flash drive ( ה ןנוכ -USB) לע ץחלו Next ( אבה ).
ה ןנוכב םינותנה לכש תנייצמה העדוה עיפות -USB וקחמיי .

7. רוצ לע ץחל .

8. םויס לע ץחל .
לש שדחמ הנקתה לע ףסונ עדימ תלבקל  Windows רוזחש ןנוכ תועצמאב  USB, רצומה לש תורישה ךירדמב תויעב ןורתפ ףיעסב ןייע

תבותכב ךתושרבש  www.dell.com/support/manuals.
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זראמה לש תיללכ הריקס
םיאשונ :

• גצה לע טבמ
• לאמשמ טבמ
• ןימימ טבמ
• דיה ףכ תנעשמ לע טבמ
• הטמלמ טבמ
• םישקמ ירוציק

גצה לע טבמ

גצה לע טבמ  

1. ןופורקימ ךרעמ
2. המלצמה םצמצ
3. םודא-ארפניא טלופ  (IR) ( ילנויצפוא )
4. המלצמ
5. המלצמ בצמ תירונ
6. ןופורקימ ךרעמ
7. גצ

3
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8. תוליעפ תירונ  LED

לאמשמ טבמ

1. תאיצי  DC-in 2. תאיצי  USB 3.2 ינש רודמ  (USB Type-C) םע  DisplayPort/Power
Delivery/Thunderbolt ( ילנויצפוא )

3. תאיצי  USB 3.2 Type-A ןושאר רודמ 4. רורווא חתפ
5. )ילנויצפוא (םימכח םיסיטרכ ארוק

ןימימ טבמ

1. סיטרכל ץירח  Micro SD
2. סיטרכל ץירח  Micro SIM
3. ילסרבינוא עמש עקש
4. תאיצי  USB 3.2 Type-A ןושאר רודמ
5. תאיצי  USB 3.2 Type-A םע  PowerShare
6. תאיצי  HDMI 1.4b
7. תשר תאיצי
8. זירט תרוצב החטבא ץירח
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דיה ףכ תנעשמ לע טבמ

1. ילנויצפוא תועבצא תועיבט ארוק םע הלעפה ןצחל
2. תדלקמ
3. עגמ אלל םכח סיטרכ ארוק /NFC ( ילנויצפוא )
4. עגמ חטשמ
5. הביקע חטשמ
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הטמלמ טבמ

1. רורווא חתפ
2. תורישה תיגת םוקימ
3. םילוקמר

םישקמ ירוציק
לכ לש תורוצתב םיהז םיראשנ ךרד ירוציקכ םישמשמש םישקמ. תדלקמה תפש תרוצתל םאתהב תונתשהל םייושע תדלקמ יוות הרעה

תופשה .

םישקמ ירוציק לש המישר .2 הלבט  

םישקמ ישאר דוקפת ינשמ דוקפת  (Fn+Key)

Fn+Esc Escape שקמל הפלחה  Fn

Fn + F1 עמש תקתשה דוקפת  F1

Fn + F2 לוקה תמצוע תתחפה דוקפת  F2

Fn + F3 לוקה תמצוע תרבגה דוקפת  F3

Fn + F4 ןופורקימ קתשה דוקפת  F4
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םישקמ ירוציק לש המישר .2 הלבט  ( ךשמה )

םישקמ ישאר דוקפת ינשמ דוקפת  (Fn+Key)

Fn + F5 לש יוביכ/הלעפה
לש תירוחאה הרואתה

תדלקמה

דוקפת  F5

Fn + F6 תוריהבה תשלחה דוקפת  F6

Fn + F7 תוריהבה תרבגה דוקפת  F7

Fn + F8 ינוציח גצל הפלחה דוקפת  F8

Fn + F10 Print screen דוקפת  F10

Fn + F11 תיב דוקפת  F11

Fn + 12 ףוס דוקפת  F12

Fn+Ctrl םושיי טירפת חתפ --
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םיינכט םיטרפמ
ףסונ עדימ תלבקל. בשחמה םע דחי וחלשייש שרוד קוחהש הלא קר םה םיאבה םיטרפמה. רוזאל רוזאמ תונתשהל תויושע תועצהה הרעה

לא רובע, בשחמה תרוצתל עגונב  Help and Support ( הכימתו הרזע הלעפהה תכרעמב (  Windows תודוא עדימ גיצהל תורשפאב רחבו
ךתושרבש בשחמה .

םיאשונ :

• םידבעמ
• Chipset ( םיבבש תכרע )
• הלעפה תכרעמ
• ןורכיז
• ןוסחא
• םירבחמו תואיצי
• Audio
• ואידיו
• המלצמ
• תרושקת
• הידמ יסיטרכ ארוק
• תדלקמ
• עגמ חטשמ
• חתמ םאתמ
• הללוס
• לקשמו תודימ
• גצ
• תועבצא תועיבט ארוק
• Security ( החטבא )
• החטבא תנכות
• בשחמה תביבס

םידבעמ
םידבעמ .3 הלבט  

רואית םיכרע

םידבעמ Intel Core i3-
10110U 10 רודמ

Intel Core
i5-10210U 10 רודמ

Intel Core
i5-10310U רודמ

ירישע

Intel Core
i7-10610U רודמ

ירישע

Intel Core i7-10810U
ירישע רודמ

ילמשח קפסה 15W 15W 15W 15W 15W

תובילה רפסמ 2 4 4 4 6

יכילהת רפסמ
הנשמה

4 8 8 8 12

תוריהמ 2.10GHz דע
4.10GHz ( אלל
vPro)

1.6 GHz 4.20 דע
GHz ( אלל  vPro)

1.7 GHz 4.40 דע
GHz (vPro)

1.8 GHz 4.90 דע
GHz (vPro)

1.1 GHz 4.90 דע  GHz
(vPro)

ןומטמ 4MB 6MB 6MB 8MB 12 MB

4
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םידבעמ .3 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

תינבומ הקיפרג תקיפרג  Intel UHD תקיפרג  Intel UHD תקיפרג  Intel UHD תקיפרג  Intel UHD תקיפרג  Intel UHD

Chipset ( םיבבש תכרע )
4 הלבט . Chipset ( םיבבש תכרע ) 

רואית םיכרע

Chipset ( םיבבש תכרע ) Intel

דבעמ Comet lake

DRAM bus width ( קיפא בחור  DRAM) תויביס 64 ,םיצורע ינש

Flash EPROM ● 32MB תרוצת רובע  vPro
● 24MB הניאש הרוצת רובע  vPro

קיפא  PCIe 3 רוד דע

הלעפה תכרעמ
● Windows 10 Home )תויביס 64( 
● Windows 10 Professional )64 תויביס(
● Ubuntu 18.04 LTS תויביס 64 תסרגב
● NeoKylin 7.0 SP4 (PRTS)

ןורכיז
ןורכיז טרפמ .5 הלבט  

רואית םיכרע

םיצירח ינש  SoDIMM

גוס DDR4

תוריהמ 3,200MHz 2,667-ב לעופ MHz רובע  Intel ירישע רוד

יברמ ןורכיז 32GB

ילמינימ ןורכיז 4GB

תוכמתנ תורוצת ● DDR4 4 חפנב GB 2667 תוריהמב MHz (1 x 4GB)
● 8GB DDR4 2667 -ב  MHz (2 x 4GB)
● DDR4 8 חפנב GB 2,667 תוריהמב MHz (1 x 8 GB)
● DDR4 16 חפנב GB 2667 תוריהמב MHz (2 x 8 GB)
● 16 GB DDR4 2667 -ב  MHz (1 x 16 GB)
● DDR4 32 חפנב GB 2667 תוריהמב MHz (2 x 16 GB)

14 םיינכט םיטרפמ



ןוסחא
תואבה תורוצתהמ דחאב ךמות ךלש בשחמה :

● 2230/2280 גוסמ דחא ץירח  M.2 ןנוכל  solid-state
םיבשחמ רובע. ןוסחאה תרוצתל םאתהב תונתשהל יושע בשחמב ישארה ןנוכה :

● ןנוכ םע  M.2, ה ןנוכ -M.2 ישארה ןנוכה אוה

ןוסחא טרפמ .6 הלבט  

הרוצ םרוג קשממ גוס תלוביק

חישק ןנוכ' ץניא 2.5 לדוגב דחא SATA, 5400/7200 ד"לס 1 דע  TB

ןנוכ  Solid State גוסמ דחא  M.2 2230 PCIe 3 רוד  x 4 NVMe, 32 דע Gbps 512 דע  GB

ןנוכ  Solid State גוסמ דחא  M.2 2280 PCIe 3 רוד  x 4 NVMe, 32 דע Gbps 1 דע  TB

םירבחמו תואיצי
םיינוציח םירבחמו תואיצי .7 הלבט  

רואית םיכרע

ינוציח :

תשר תאיצי  RJ-45 הכופה תחא

USB ● תואיצי יתש  USB 3.2 Type-A ןושאר רודמ
● תאיצי  USB 3.2 Type-A םע תחא  PowerShare
● תאיצי  USB 3.2 Type-C םע ינש רודמ תחא  DisplayPort Alt

Mode/Thunderbolt 3

Audio )ןופורקימו תוינזוא לש בוליש (תחא היינזוא תאיצי

ואידיו ● תאיצי  HDMI 1.4b תחא
● תאיצי  DisplayPort over USB Type-C תחא

למשח םאתמ תאיצי ● לילג גוסמ מ"מ 7.4
● תאיצי  PowerDelivery 3.0 over USB Type-C תחא

Security ( החטבא ) )הציחל לוענמ תרוצב (החטבא לבכל דחא ץירח

סיטרכ ץירח ןורכיז סיטרכל ץירח  MicroSD

סיטרכ  SIM סיטרכל ץירח  uSIM

םיימינפ םירבחמו תואיצי .8 הלבט  

רואית םיכרע

ימינפ :

גוסמ דחא ץירח  M.2 Key-M )2280 ןנוכ רובע) 2230 וא  Solid-State

רבחמ  Key- B גוסמ דחא  M.2 3042 רובע  WWAN

רבחמ  Key-E גוסמ דחא  M.2 2230 רובע  WLAN

● 2230 גוסמ דחא ץירח  M.2 חפנב קצומ בצמ לש קסיד ןנוכל
128GB

● 2280 גוסמ דחא ץירח  M.2 חפנב קצומ בצמ לש קסיד ןנוכל
256GB/512GB/1TB

● 2280 גוסמ דחא ץירח  M.2 הנפצה לעב קצומ בצמ לש קסיד ןנוכל
256 חפנב תימצע GB/512GB
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םיימינפ םירבחמו תואיצי .8 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

יסיטרכ לש םינושה םיגוסה לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה  M.2, ןייע
ה רמאמב -knowledge base SLN301626.

Audio
עמשה יטרפמ .9 הלבט  

רואית םיכרע

רקב Realtek ALC3204 םע  Waves MaxxAudio Pro

Stereo conversion ( ואירטס תרמה ) DAC ( יגולנאל ילטיגיד ) ADC-ו ( ילטיגידל יגולנא תויביס 24 לש (

ימינפ קשממ Intel HDA ( תוכיאב עמש  High-Definition)

ינוציח קשממ ילסרבינוא עמש עקש

םילוקמר 2

עצוממ לוקמר טלפ 2W

לוקמר טלפ איש 2.5W

ואידיו
דרפנ יפרג סיטרכ יטרפמ .10 הלבט  

דרפנ יפרג סיטרכ

רקב ינוציח גצב הכימת ןורכיזה לדוג ןורכיז גוס

AMD Radeon RX 640 ןימז אל 2GB GDDR5

בלושמ יפרג סיטרכ יטרפמ .11 הלבט  

תינבומ הקיפרג

רקב ינוציח גצב הכימת ןורכיזה לדוג דבעמ

תקיפרג  Intel UHD ● תאיצי  HDMI 1.4b תחא
● תאיצי  USB 3.1 Type-C םע ינש רודמ תחא

DisplayPort Alt Mode/Thunderbolt 3

Shared system memory
( ףתושמ תכרעמ ןורכיז )

Intel Core i3/i5/i7
10 רודמ

המלצמ
המלצמה טרפמ .12 הלבט  

רואית םיכרע

תומלצמה רפסמ תחא

גוס RGB, תוכיאב עובק דוקימ  HD

םוקימ תימדק המלצמ
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המלצמה טרפמ .12 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

ןשייח גוס ןשייח תייגולונכט  CMOS

היצולוזר :

סליטס תנומת לסקיפ-הגמ 2

ואידיו תייצולוזר  HD (1280 x 720) 30 לש בצקב  fps

תינוסכלא הייפצ תיווז תולעמ 78.6

תרושקת

Ethernet

יטרפמ .13 הלבט  Ethernet 

רואית םיכרע

םגד רפסמ ● רוביח  Ethernet I219LM לש  Intel תרוצת רובע  vPro ה לש -CPU
● רוביח  Ethernet I219V לש  Intel תרוצת רובע  Transactional לש

CPU-ה

הרבעה בצק 10/100/1000Mbps

טוחלא לודומ
יטוחלאה לודומה טרפמ .14 הלבט  

רואית םיכרע

םגד רפסמ Qualcomm QCA61X4A Intel Wi-Fi AX201 Intel XMM 7360 Global LTE-
Advanced

הרבעה בצק 867 דע Mbps 2.4 דע Gbps 450 דע  Mbps

םיכמתנ םירדת יספ 2.4GHz/5GHz 2.4GHz/5GHz 5 GHz

םייטוחלא םינקת ● WiFi 802.11a/b/g
● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● WiFi 802.11a/b/g
● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11 ax)

802.11ac

הנפצה ● חתפמ  WEP 64 ךרואב
תויביס 128-ו תויביס

● AES-CCMP תויביס 128 
● TKIP

● חתפמ  WEP 64 ךרואב
תויביס 128-ו תויביס

● AES-CCMP תויביס 128 
● TKIP

● חתפמ  WEP 64 ךרואב
תויביס 128-ו תויביס

● AES-CCMP תויביס 128 
● TKIP

Bluetooth 5 5.1 אל
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הידמ יסיטרכ ארוק
הידמ יסיטרכ ארוק יטרפמ .15 הלבט  

רואית םיכרע

Type ( גוס ) סיטרכל ץירח  Micro SD

םיכמתנ םיסיטרכ ● Micro Secure Digital (mSD)
● Secure Digital High Capacity (SDHC)
● Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

תדלקמ
תדלקמה יטרפמ .16 הלבט  

רואית םיכרע

גוס ● דיחי העבצה ןקתה םע תירוחא הרואת אלל
● לופכ העבצה ןקתהו תירוחא הרואת םע

הסירפ QWERTY

םישקמ רפסמ ● םישקמ 81 :הדנקו תירבה תוצרא
● םישקמ 82 :הינטירב
● םישקמ 85 :ןפי

לדוג X= 19.05 שקמ בחור מ"מ

Y= 19.05 שקמ בחור מ"מ

םישקמ רוציק שמתשהל ןתינ. םילמס ינש םיעיפומ תדלקמב םישקמהמ המכ לע
.תוינשמ תויצקנופ עצבל וא םייפולח םיוות דילקהל ידכ ולא םישקמב

לע שקה, יפולחה ותה תא דילקהל ידכ  Shift ידכ. יוצרה שקמה לעו
שקה, תוינשמ תויצקנופ עצבל  Fn יוצרה שקמה תאו .

עגמ חטשמ
עגמה חטשמ טרפמ .17 הלבט  

רואית םיכרע

היצולוזר :

תיקפוא 1221

תיכנא 661

תודימ :

תיקפוא )'ץניא 4.00( מ"מ 101.70

תיכנא )'ץניא 2.17( מ"מ 55.2
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חתמ םאתמ
למשחה םאתמ לש םיטרפמ .18 הלבט  

רואית םיכרע

גוס 65W טאו 90 Type-C 65W Type-C 90W

)רבחמ (רטוק 22 x 66 x 106 מ"מ 22 x 66 x 130 מ"מ 22 x 66 x 99 מ"מ 22 x 66 x 130 מ"מ

Input voltage ( הסינכ חתמ ) ח"ז טלוו 100  x 240 טלוו
ח"ז

ח"ז טלוו 100  x 240 טלוו
ח"ז

ח"ז טלוו 100  x 240 טלוו
ח"ז

ח"ז טלוו 100  x 240 טלוו
ח"ז

Input frequency ( רדת
הסינכ )

ץרה 60 דע ץרה 50 ץרה 60 דע ץרה 50 ץרה 60 דע ץרה 50 ץרה 60 דע ץרה 50

)יברמ (הסינכ םרז 1.50 A רפמא 1.60 רפמא 1.70 1.50 A

)ףיצר (אצומ םרז רפמא 3.34 רפמא 4.62 3.25A 4.5A

Rated output voltage ( חתמ
בוקנ האיצי )

רשי םרז טלוו 19.50 רשי םרז טלוו 19.50 /י"ז טלוו 15/י"ז טלוו 20
י"ז טלוו 5/י"ז טלוו 9

/י"ז טלוו 15/י"ז טלוו 20
י"ז טלוו 5/י"ז טלוו 9

תורוטרפמט חווט :

Operating ( הלעפהב ) צ  40° דע 0° דע 32°) '
פ 104° ')

צ  40° דע 0° דע 32°) '
פ 104° ')

צ  40° דע 0° דע 32°) '
פ 104° ')

צ  40° דע 0° דע 32°) '
פ 104° ')

ןוסחא -40°C 70° דע C (-40°F
158° דע F)

-40°C 70° דע C
(-40°F 158° דע F)

-40°C 70° דע C
(-40°F 158° דע F)

-40°C 70° דע C
(-40°F 158° דע F)

הללוס
הללוסה טרפמ .19 הלבט  

רואית םיכרע

גוס העשל טאו 42 51WHr 68WHr 68Whr LCL

חתמ 11.40VDC 11.40VDC 7.60VDC 7.60VDC

)יברמ (לקשמ )תורביל 0.44( ג"ק 0.20 )תורביל 0.55( ג"ק 0.25 )תורביל 0.75( ג"ק 0.34 0.75( ג"ק 0.34
)תורביל

תודימ :

הבוג )'ץניא 3.78( מ"מ 95.90 )'ץניא 3.78( מ"מ 95.90 )'ץניא 3.78( מ"מ 95.90 3.78( מ"מ 95.90
)'ץניא

בחור )'ץניא 7.13( מ"מ 181 )'ץניא 7.13( מ"מ 181 )'ץניא 7.13( מ"מ 181 7.13( מ"מ 181
)'ץניא

קמוע )'ץניא 0.28( מ"מ 7.05 )'ץניא 0.28( מ"מ 7.05 )'ץניא 0.28( מ"מ 7.05 0.28( מ"מ 7.05
)'ץניא

תורוטרפמט חווט :

Operating
( הלעפהב )

0°C 32° דע C) 50°F דע
122°F)

0°C 32° דע C) 50°F דע
122°F)

0°C 32° דע C) 50°F דע
122°F)

0°C 32° דע C)
50°F 122° דע F)
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הללוסה טרפמ .19 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

ןוסחא -20°C 60° דע C (-4°F דע
140°F)

-20°C 60° דע C (-4°F דע
140°F)

-20°C 60° דע C (-4°F דע
140°F)

-20°C 60° דע C
(-4°F 140° דע F)

הלועפ ךשמ יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

םאתהב הנתשמ
הלעפהה יאנתל
םצמטצהל לולעו
לש םיאנתב דואמ

למשח תכירצ
תרבגומ .

)ברוקמ (הניעט ןמז בשחמה רשאכ (תועש 4
)יובכ

ןמזב טולש הרעה
,הניעטה ךשמ, הניעטה
םויסהו הלחתהה תעש
םושייה תועצמאב דועו

Dell Power Manager.
לע ףסונ עדימ תלבקל

Dell Power Manager,
תא ארק  Me and My

Dell ( הו ינא -Dell ילש )
תבותכב  www.dell.com.

בשחמה רשאכ (תועש 4
)יובכ

ןמזב טולש הרעה
,הניעטה ךשמ, הניעטה
םויסהו הלחתהה תעש
םושייה תועצמאב דועו

Dell Power Manager.
לע ףסונ עדימ תלבקל

Dell Power Manager,
תא ארק  Me and My

Dell ( הו ינא -Dell ילש )
תבותכב

www.dell.com.

בשחמה רשאכ (תועש 4
)יובכ

ןמזב טולש הרעה
,הניעטה ךשמ, הניעטה
םויסהו הלחתהה תעש
םושייה תועצמאב דועו

Dell Power Manager.
לע ףסונ עדימ תלבקל

Dell Power Manager,
תא ארק  Me and My

Dell ( הו ינא -Dell ילש )
תבותכב

www.dell.com.

רשאכ (תועש 4
)יובכ בשחמה

טולש הרעה
,הניעטה ןמזב
,הניעטה ךשמ

תעש
הלחתהה

דועו םויסהו
תועצמאב

םושייה  Dell
Power
Manager.

עדימ תלבקל
לע ףסונ  Dell

Power
Manager,

תא ארק  Me
and My Dell
( הו ינא -Dell
ילש תבותכב (

www.dell.co
m.

)ברוקמ (םייח ךשמ הניעט/הקירפ ירוזחמ 300 הניעט/הקירפ ירוזחמ 300 הניעט/הקירפ ירוזחמ 300 ירוזחמ 1000
הניעט/הקירפ

עבטמ תללוס CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

הלועפ ךשמ יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

יאנתל םאתהב הנתשמ
םצמטצהל לולעו הלעפהה
תכירצ לש םיאנתב דואמ

תרבגומ למשח .

םאתהב הנתשמ
הלעפהה יאנתל
םצמטצהל לולעו
לש םיאנתב דואמ

למשח תכירצ
תרבגומ .

לקשמו תודימ
לש לקשמהו קמועה, בחורה, הבוגה תא תטרפמ האבה הלבטה  Latitude 5510.

לקשמו תודימ .20 הלבט  

רואית םיכרע

הבוג :

םינפלמ הבוג )'ץניא 0.83( מ"מ 20.98
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לקשמו תודימ .20 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

ירוחא הבוג )'ץניא 0.88( מ"מ 22.42

בחור )'ץניא 14.14( מ"מ 359.10

קמוע )'ץניא 9.30( מ"מ 236.25

)יברמ (לקשמ )תורביל 4.01( ג"ק 1.82

רוצייב םילדבהבו הנמזוהש הרוצתב יולת בשחמה לקשמ הרעה .

גצ
גצ טרפמ .21 הלבט  

רואית םיכרע

גוס High Definition (HD) Full High-Definition
(FHD)

Full High-Definition
(FHD)

Full High-Definition
(FHD)

גצ תייגולונכט WLED WLED WLED WLED

)ינייפוא (קהוב 220 nits 220 nits 220 nits 300 nits

)ליעפ רוזא (תודימ :

הבוג )'ץניא 7.62( מ"מ 193.60 )'ץניא 7.62( מ"מ 193.60 )'ץניא 7.62( מ"מ 193.60 7.62( מ"מ 193.60
)'ץניא

בחור )'ץניא 13.55( מ"מ 344.20 )'ץניא 13.55( מ"מ 344.20 )'ץניא 13.55( מ"מ 344.20 13.55( מ"מ 344.20
)'ץניא

ןוסכלא )'ץניא 15.55( מ"מ 394.91 )'ץניא 15.55( מ"מ 394.91 )'ץניא 15.55( מ"מ 394.91 15.55( מ"מ 394.91
)'ץניא

Native Resolution
( תיעבט היצולוזר )

1366x768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

לסקיפ-הגמ 1.05 2 2 2

ץניאל םילסקיפ ' (PPI) 100 141 141 141

)םומינימ (תוידוגינ סחי 500:1 700:1 700:1 700:1

)יברמ (הבוגת ןמז היינשה תויפלא 25 היינשה תויפלא 25 היינשה תויפלא 35 היינשה תויפלא 35

ןונער בצק 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

תיקפוא הייפצ תיווז )ןימי/לאמש (תולעמ 40 )ןימי/לאמש (תולעמ 80 )ןימי/לאמש (תולעמ 80 תולעמ 80
)ןימי/לאמש(

תיכנא הייפצ תיווז 30/)הלעמל (תולעמ 10
)הטמל (תולעמ

)הטמל/הלעמל (תולעמ 80 )הטמל/הלעמל (תולעמ 80 תולעמ 80
)הטמל/הלעמל(

לסקיפ בחור 0.252 x 0.252 מ"מ 0.179 x 0.179 מ"מ 0.179 x 0.179 מ"מ 0.179 x 0.179 מ"מ

)תיברמ (למשח תכירצ 4.2 W 4.2 W 4.2 W 4.6W

םיינכט םיטרפמ 21



גצ טרפמ .21 הלבט  ( ךשמה )

רואית םיכרע

תמועל קהוב לטבמ רומיג
קירבמ רומיג

קהוב לטבמ קהוב לטבמ קהוב לטבמ קהוב לטבמ

עגמ תויורשפא אל אל ןכ אל

תועבצא תועיבט ארוק
הלעפהה ןצחלב תועבצא תועיבט ארוק .22 הלבט  

רואית םיכרע

םינשייח תייגולונכט תילוביק

םינשייח תייצולוזר 500 dpi

םינשייח חטש מ"מ 100  x מ"מ 88 

ןשייח לש םילסקיפ לדוג 100 x 88

דיה ףכ תנעשמב תועבצא תועיבט ארוק .23 הלבט  

רואית םיכרע

םינשייח תייגולונכט תילוביק

םינשייח תייצולוזר 508 dpi

םינשייח חטש מ"מ 12.8  x 18 מ"מ

ןשייח לש םילסקיפ לדוג 256×360

Security ( החטבא )
החטבא טרפמ .24 הלבט  

תונוכת טרפמ

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 תכרעמה חולב בלושמ

תועבצא תועיבט ארוק ילנויצפוא

זירט תרוצב לוענמל ץירח Standard ( יטרדנטס )

החטבא תנכות
החטבא תנכות טרפמ .25 הלבט  

טרפמ

Dell Client Command Suite

לש תילנויצפוא הנכות  Dell םינותנ תחטבאו לוהינל

Dell Client Command Suite

Dell BIOS Verification

לש תילנויצפוא הנכות  Dell הצק תודוקנ תחטבאו לוהינל

VMware Carbon Black Endpoint Standard
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החטבא תנכות טרפמ .25 הלבט  ( ךשמה )

טרפמ

VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal

Carbonite

VMware Workspace ONE

Absolute® Endpoint Visibility and Control

Netskope

Dell Supply Chain Defense

בשחמה תביבס
יריווא םוהיז תמר : G1 ןקתב רדגומכ  ISA-S71.04-1985

בשחמה תביבס .26 הלבט  

רואית Operating ( הלעפהב ) ןוסחא

תורוטרפמט חווט 0°C 35° דע C (32°F 95° דע F) -40°C 65° דע C (-40°F 149° דע F)

)םומיסקמ (תיסחי תוחל )תובעתה אלל( 80% דע 10% )תובעתה אלל( 95% דע 0%

)תיברמ (הדונת תדימ *
0.26 GRMS 1.37 GRMS

)תיברמ (םיעוזעז תדימ 105G† 40 G†

)יברמ (םור מ 3048 דע 15.2- לגר 10,000 דע 50-) ' ) רטמ 10,668 דע רטמ 15.2- דע 50–) 
לגר 35,000 )

שמתשמ תביבס המדמה יארקא תודונת םורטקפסב שומיש ךות תדדמנ * .

שומישב חישקה ןנוכה רשאכ היינשה תויפלא 2 לש סוניס יצח תמיעפ םע תדדמנ † .
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הנכות
םינקתהה ילהנמ לש הנקתהה ןפוא לע תוארוה םע דחי, תוכמתנה הלעפהה תוכרעמ לש טוריפ אצמנ הז קרפב .

םיאשונ :

• לש םינקתה ילהנמ תדרוה  Windows

לש םינקתה ילהנמ תדרוה  Windows

םיבלש
1. תרבחמה בשחמ תא לעפה .

2. לא רובע  Dell.com/support.

3. לע ץחל  Product Support ( רצומב הכימת לע ץחלו, ךלש תרבחמה בשחמ לש תורישה תיגת תא ןזה ,(  Submit ( חלש ).

ךתושרבש תרבחמה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה, תורישה תיגת תא ךתושרב ןיא םא הרעה .

4. לע ץחל  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ ).

5. תרבחמה בשחמב תנקתומה הלעפהה תכרעמ תא רחב .

6. ןיקתהל ךנוצרבש ןקתהה להנמב רחבו ףדב הטמ לולג .

7. לע ץחל  Download File ( ץבוק דרוה ךלש תרבחמה בשחמל ןקתהה להנמ תא דירוהל ידכ ( .

8. ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ, הדרוהה תמלשה רחאל .

9. ךסמה יבג לע וגצויש תוארוהה יפל לעפו, ןקתהה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל .

5
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תכרעמ תרדגה
לש הרדגהה תינכות תורדגהב םייוניש עצבת לא הארתה  BIOS, םילולע םימיוסמ םייוניש. החמומ בשחמ שמתשמ התא םא אלא

בשחמה תלועפב תולקתל םורגל .

לש הרדגהה תינכותב םייוניש עוציב ינפל הרעה  BIOS, דיתעב ןויעל הרדגהה תינכות לש ךסמב גצומה עדימה תא םושרל ץלמומ .

לש הרדגהה תינכותב שמתשה  BIOS תואבה תורטמל :
● ה ןורכיז חפנ ןוגכ, בשחמב תנקתומה הרמוחה לע עדימ לבקל -RAM חישקה ןנוכה לדוגו .
● תכרעמה תרוצת עדימ תא תונשל .
● סיסב ינקתה לש התבשה וא הלעפהו ןקתומה חישקה ןנוכה גוס, המסיסה ןוגכ שמתשמה תריחבל הנותנש תורשפא תונשל וא רידגהל .

םיאשונ :

• לוחתא טירפת
• טווינ ישקמ
• לוחתא ףצר
• תכרעמה תרדגה תויורשפא
• ה ןוכדע -BIOS ב-Windows
• הרדגההו תכרעמה תמסיס

לוחתא טירפת
לש וגולה גצוי רשאכ  Dell, לע שקה  <F12> תכרעמה לש םייקוחה לוחתאה ינקתה תמישר תא ךינפל גיציש ימעפ-דח לוחתא טירפת ליעפהל ידכ.

תויורשפאה תא םג ללוכ הז טירפת  Diagonstics ( ןוחבא ) BIOS Setup-ו ( תרדגה  BIOS). םינקתהב היולת לוחתאה טירפתב םינקתהה תמישר
שומיש. תכרעמה לש ןוחבאה תינכות תא תולעהל וא םיוסמ ןקתה לא לחתאל ךנוצרב םא ישומיש הז טירפת. בשחמב םינקתומה לוחתאל םינתינה

ב רומשה לוחתאה רדסב יוניש םושל םרוג וניא לוחתאה טירפתב -BIOS.

ןה תויורשפאה :
● לוחתא  UEFI:

○ Windows Boot Manager ( לש לוחתאה להנמ  Windows)
● תופסונ תויורשפא :

○ ה תרדגה -BIOS
○ ןוכדע  Flash BIOS
○ ןוחבא
○ לוחתא בצמ תורדגה יוניש

טווינ ישקמ
תכרעמה תא שדחמ ליעפתש ינפל ףקותל וסנכיי אל ךא םידעותמ עצבמ התאש םייונישה, תכרעמה תרדגה תויורשפא תיברמ יבגל הרעה .

םישקמ טווינ
הלעמל ץח םדוקה הדשל רבעמ .

הטמל ץח אבה הדשל רבעמ .

Enter הדשב רושיקל רבעמ וא) יטנוולר םא (רחבנש הדשב ךרע תריחב .

חוור שקמ יטנוולר םא, תחתפנ המישר לש ץוויכ וא הבחרה .

הייסיטרכ אבה דוקימה רוזאל רבעמ .
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םישקמ טווינ
Esc שקמ לע הציחל. ישארה ךסמה תגצהל דע םדוקה ףדל רבעמ  Esc תא רומשל ךתוא החנתש העדוה גיצת ישארה ךסמב

שדחמ תכרעמה תא ליעפתו ורמשנ אלש םייונישה לכ .

לוחתא ףצר
םיוסמ ןקתהל תורישי לוחתא עצבלו תכרעמה תרדגה תינכות ידי לע עבקנש םינקתהה לוחתא רדס תא ףוקעל ךל תרשפאמ לוחתא ףצר תורשפא

הלעפהב תימצעה הקידבה ךלהמב). חישק ןנוכל וא יטפוא ןנוכל: המגודל(  (POST), לש למסה רשאכ  Dell לכות, עיפומ :
● לע השקה ידי-לע תכרעמה תרדגה לא תשגל  F2
● שקמ לע השקה ידי-לע ימעפ-דחה לוחתאה טירפת תא תולעהל  F12.

ןה לוחתאה טירפת תויורשפא. ןוחבאה תורשפא תוברל, לחתאל ךתורשפאבש םינקתהה תא גיצמ ימעפ-דחה לוחתאה טירפת :

● )ןימז םא (ףלשנ ןנוכ
● ןנוכ  STXXXX

הרעה  XXXX ה ןנוכ רפסמ אוה -SATA.

● )ןימז םא (יטפוא ןנוכ
● חישק ןנוכ  SATA ( םייק םא )
● ןוחבא

תורשפאב הריחבה הרעה  Diagnostics ( ךסמה תגצהל ליבות) ןוחבא  ePSA diagnostics ( ןוחבא  ePSA).

תכרעמה תרדגה ךסמ לא תשגל תורשפאה תא םג גיצמ לוחתאה ףצר ךסמ .

תכרעמה תרדגה תויורשפא
ועיפוי אל הז ףיעסב םימושרה םיטירפהמ קלחש ןכתיי, וב ונקתוהש םינקתהלו דיינה בשחמל םאתהב הרעה .

תויללכ תויורשפא
יללכ .27 הלבט  

תורשפא רואית

תכרעמ עדימ אבה עדימה תא גיצמ :
● ה תסרג תא גיצמ: תכרעמה לע עדימ -BIOS, רוצייה ךיראת, תולעבה גת, סכנה גת, תורישה גת,

ריהמה תורישה דוק תאו ,תולעבה ךיראת .
● Memory Information ( ןורכיזה לע עדימ תוריהמ, ןימזה ןורכיזה, ןקתומה ןורכיזה תא גיצמ :(

לש לדוגה, ןורכיזה תייגולונכט, ןורכיזה ץורע בצמ, ןורכיזה  DIMM A לש לדוגהו  DIMM B
● ,תיחכונה ןועשה תוריהמ, דבעמה ההזמ, תובילה רפסמ, דבעמה גוס תא גיצמ: דבעמ עדימ

ןומטמה ןורכיז, תילמיסקמה ןועשה תוריהמ, תילמינימה ןועשה תוריהמ  L2 ןורכיז, דבעמה לש
ןומטמה  L3 ל תלוכיה, דבעמה לש -HT תויביס 64 תייגולונכטו .

● ישאר חישק ןנוכ תא גיצמ: ןקתהה לע עדימ , M.2 PCIe SSD-0, תבותכ  MAC לש  LOM, רקב
תסרג, ואידיו  BIOS ןקתה, עמש רקב, תירוקמ היצולוזר, חול גוס, ואידיו ןורכיז, ואידיוול  Wi-Fi

ןקתהו  Bluetooth.

Battery Information למשחל רבוחמ בשחמה םא ןמסמו הללוסה תוניקת בצמ תא גיצמ .

Boot Sequence וז המישרב םיניוצמה םינקתהב הלעפה תכרעמ שפחל הסנמ בשחמה ובש רדסה תא ןייצל תורשפא .

UEFI Boot Path Security
( לוחתא ביתנ תחטבא  UEFI)

להנמ תמסיס תא ןיזהל ותוא החנתש שמתשמל היחנה גיצת תכרעמה םא עובקל ןתינ וז תורשפא תרזעב
לוחתא ביתנ לש לוחתא תעב תכרעמה  UEFI לוחתאה טירפתמ  F12.

● Always, Except Internal HDD ( ימינפ חישק קסיד ןנוכ טעמל, דימת )— לדחמ תרירב
● ימינפ חישק קסיד ןנוכ טעמל, דימת
● דימת
● Never ( אל םלועל )

Date/Time דימ ףקותל םיסנכנ תכרעמה לש העשבו ךיראתב םייוניש. העשהו ךיראתה תא רידגהל תורשפא .
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.

System Information ( תכרעמ יטרפ )

28 הלבט . System Configuration ( תכרעמ תרוצת ) 

תורשפא רואית

Integrated NIC ה רקב לש הרוצתה תא עובקל תורשפא -LAN הנבומה .
● Disabled ( תתבשומ הלעפהה תכרעמל היולג הניאו היובכ תימינפה תימוקמה תשרה = ( .
● Enabled ( תלעפומ תלעפומ תימינפה תימוקמה תשרה = ( .
● Enabled w/PXE ( םע לעפומ  PXE) - ה לוחתא םע תלעפומ תימינפה תימוקמה תשרה -PXE ( תרירב

לדחמ ).

SATA Operation בלושמה חישקה ןנוכה רקב לש הלעפהה בצמ לש הרוצתה תא רידגהל תורשפא .
● Disabled ( תבשומ ה ירקב = ( -SATA םירתסומ
● AHCI = SATA בצמ רובע רדגומ  AHCI
● RAID ON = SATA בצמב הכימתל רדגומ  RAID ( לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא )

Drives םינוש םיללכומ םיננוכ תיבשהל וא ליעפהל תורשפא :
● SATA-2 ( לדחמ תרירבכ לעפומ )
● M.2 PCIe SSD-0 ( לדחמ תרירבכ לעפומ )

Smart Reporting .תכרעמה תלעפה ךלהמב םיבלושמ םיננוכ רובע םיחישק םיננוכ תואיגש תוחוודמ םא עבוק הז הדש
תורשפא  Enable Smart Reporting option ( םכח חוויד תורשפא לעפה לדחמ תרירבכ תתבשומ ( .

USB Configuration ה רקב תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא -USB רובע בלושמה :
● Enable USB Boot Support ( לוחתאב הכימת רשפא  USB)
● Enable External USB Ports ( תואיצי לעפה  USB תוינוציח )

לדחמ תרירבכ תורשפואמ תויורשפאה לכ .

Thunderbolt Adapter
Configuration

םאתמ לש הרוצת תרדגה רשפאמ הז ףיעס  Thunderbolt.
● Thunderbolt - לדחמ תרירבכ לעפומ
● לוחתאב הכימת רשפא  Thunderbolt- תתבשומ
● תתבשומ-החטבא אלל
● לדחמ תרירבכ תרשפואמ-שמתשמ תרוצת
● תבשומ - חטבואמ רוביח
● ו גצ תאיצי -USB תבשומ - דבלב

USB PowerShare ה תנוכת תוגהנתה תא הרידגמ וז תורשפא -USB PowerShare.

● לעפה  USB PowerShare - לדחמ תרירבכ תתבשומ

םינופלט לשמל ומכ, םיינוציח םינקתה ןועטל וא ליעפהל תקפסא םישמתשמל רשפאל תדעוימ וז הנוכת
ךרד תכרעמב רוגאה הללוס חוכ תועצמאב, םידיינ הקיזומ ינגנו  USN תאיציב  PowerShare בשחמב

הניש בצמב אצמנ תרבחמה בשחמ רשאכ, תרבחמה .

Audio תורשפאה. בלושמה עמשה רקב תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Enable Audio ( עמש לעפה )
לדחמ תרירבכ תנמוסמ .

● Enable Microphone ( ןופורקימ רשפא )
● Enable Internal Speaker ( ימינפ לוקמר רשפא )

לדחמ תרירבכ תונמוסמ תויורשפאה יתש .

Keyboard Illumination תוריהב תמר תא עובקל ןתינ. תדלקמה תרואת ןייפאמ לש הלעפהה ןפואב הריחב רשפאמ הז הדש
ןה תויורשפאה. 100% דע 0%-מ תדלקמה :

● Disabled ( תבשומ )
● Dim ( םעמועמ )
● Bright ( ריהב לדחמ תרירבכ תלעפומ - (

Keyboard Backlight Timeout on
AC

תורשפאה  Keyboard Backlight Timeout ( תדלקמה לש תירוחאה הרואתה לש יוביכ דע בוצק ןמז אל (
תדלקמה תרואת. תעפשומ הניא תדלקמה לש תישארה הרואתה תנוכת. ח"זל רוביחה תורשפא םע הנימז
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28 הלבט . System Configuration ( תכרעמ תרוצת ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

תירוחאה הרואתה םהבש םירקמב העפשה הנשי הז הדשל. תונושה הרואתה תומרב ךומתל ךישמת
ןה תויורשפאה. תלעפומ :

● תוינש שמח
● לדחמ תרירבכ תלעפומ - תוינש 10
● תוינש 15
● תוינש 30
● תחא הקד
● תוקד שמח
● תוקד 15
● Never ( אל םלועל )

Keyboard Backlight Timeout on
Battery

תורשפאה  Keyboard Backlight Timeout ( תדלקמה לש תירוחאה הרואתה לש יוביכ דע בוצק ןמז אל (
תדלקמה תרואת. תעפשומ הניא תדלקמה לש תישארה הרואתה תנוכת. הללוסה תורשפא םע הנימז
תירוחאה הרואתה םהבש םירקמב העפשה הנשי הז הדשל. תונושה הרואתה תומרב ךומתל ךישמת

ןה תויורשפאה. תלעפומ :

● תוינש שמח
● לדחמ תרירבכ תלעפומ - תוינש 10
● תוינש 15
● תוינש 30
● תחא הקד
● תוקד שמח
● תוקד 15
● Never ( אל םלועל )

Unobtrusive Mode ● בצמ רשפא  Unobtrusive ( לדחמ תרירבכ תבשומ )

לע הציחל, תלעפומ וז תורשפא רשאכ  Fn+Shift+B תכרעמב םילילצהו רואה תוטילפ לכ תא הבכת .

ץחל  Fn+Shift+B הליגר תוליעפל רוזחל ידכ .

Miscellaneous Devices םיאבה םינקתהה תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא :

● Enable Camera ( )לדחמ תרירבכ לעפומ (המלצמ לעפה
● )לדחמ תרירבכ רשפואמ (חישקה ןנוכה לש הליפנ ינפמ הנגה לעפה
● חטבואמ ילטיגיד סיטרכ לעפה  (SD) ( לדחמ תרירבכ לעפומ )
● Secure Digital (SD) Card Boot ( סיטרכ לוחתא  Secure Digital (SD))
● Secure Digital (SD) Card read only mode ( סיטרכ לש דבלב האירק בצמ  SD)

MAC Address Pass-Through
( תבותכב רבעמ  MAC)

● תבותכ  MAC לדחמ תרירבכ תבשומ (תכרעמה לש תידוחיי(
● Integrated NIC 1 MAC Address
● Disabled ( תבשומ )

תבותכ תא הפילחמ וז הנוכת  NIC MAC תבותכ םע) םאתמב וא תכמתנ הניגע תנחתב (תינוציחה  MAC
תבותכב שמתשהל איה לדחמה תרירב. תכרעמהמ הרחבנש  Passthrough MAC.

ואידיו

תורשפא רואית
LCD Brightness למשחה תקפסא רוקמל םאתהב גצה תוריהב תא רידגהל תורשפא —On Battery ( הללוס ) On AC-ו ( למשחל רוביח ).

ה ךסמ תוריהב תורדגה -LCD בצמ לכב תוריהבה תא רידגהל ןתינ. תודרפנ ןה למשחל רוביח בצמבו הללוס בצמב
ןווחמה תועצמאב .

תכרעמב ןקתומ ךסמ סיטרכ רשאכ קר העיפומ ואדיווה תרדגה הרעה .
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Security ( החטבא )

29 הלבט . Security ( החטבא ) 

תורשפא רואית

Admin Password תכרעמה להנמ תמסיס תא קוחמל וא תונשל, רידגהל תורשפא .

System Password תכרעמה להנמ תמסיס תא קוחמל וא תונשל, רידגהל תורשפא .

Internal HDD-2 Password
( ןנוכ לש המסיס  HDD-2 ימינפ )

חישקה ןנוכה לש המסיסה תא קוחמל וא, תונשל, עובקל ךל תרשפאמ וז תורשפא  (HDD) לש ימינפה
תכרעמה .

Strong Password תכרעמה רובע תוקזח תואמסיס תיבשהל וא רשפאל תורשפא .

Password Configuration תואמסיסלו תכרעמ להנמ לש תואמסיסל רתומה ילמיסקמהו ילמינימה םיוותה רפסמב טולשל תורשפא
32-ל 4 ןיב אוה םיוותה חווט. תכרעמ .

Password Bypass חישק קסיד ןנוכ תמסיסלו תכרעמ) לוחתא (תמסיסל תושקבה תא ףוקעל לכות וז תורשפא תועצמאב
תכרעמה לש שדחמ הלעפה תעב ימינפ .

● Disabled ( תבשומ ןה רשאכ, ימינפ חישק קסיד ןנוכ תמסיסלו תכרעמ תמסיסל השקב דימת גצה — (
תרשפואמ וז תורשפא לדחמ תרירבכ. תורדגומ .

● Reboot Bypass ( שדחמ לוחתא ףקעמ םילוחתא (שדחמ הלעפה תעב המסיסל תושקב ףוקע — (
)םימח .

חישקה קסידה ןנוכלו תכרעמל השיג תלבק ךרוצל תואמסיסל תושקב דימת גיצת תכרעמה הרעה
יובכ בצממ תלעפומ איה רשאכ, ימינפה  (cold boot). תואמסיסל תושקב דימת גיצת תכרעמה, ןכ ומכ

םימייק םא, לודומה ץרפמב חישקה קסידה יננוכ לכב .

Password Change תרדגומ רשאכ םירתומ חישקה ןנוכהו תכרעמה תואמסיסב םייוניש םא עובקל ךל תרשפאמ וז תורשפא
תכרעמ להנמ תמסיס .

Allow Non-Admin Password Changes ( תכרעמ להנמ לש ןניאש תואמסיס ייוניש רשפא ) -
תלעפומ וז תורשפא לדחמ תרירבכ .

UEFI Capsule Firmware
Updates

ל רשפאת תכרעמה םא תעבוק וז תורשפא -BIOS תלוספק לש ןוכדע תוליבח ךרד ןכדעתהל  UEFI.
ינוכדע םוסחת וז תורשפא תתבשה. לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא  BIOS ןוגכ םיתורישמ  Microsoft

Windows Update ו-Linux Vendor Firmware Service (LVFS).

TPM 2.0 Security הנמיהמה המרופטלפה לודומ םא עובקל ךל רשפאמ  (TPM) הלעפהה תכרעמ רובע יולג .
● TPM On (TPM לדחמה תרירב, רשפואמ )
● Clear ( הקנ )
● PPI Bypass for Enable Commands ( ףקעמ  PPI הלעפה תודוקפל )
● PPI Bypass for Disable Commands ( ףקעמ  PPI התבשה תודוקפל )
● PPI Bypass for Disable Commands ( ףקעמ  PPI יוקינ תודוקפל )
● Attestation Enable ( לדחמה תרירב )
● Key Storage Enable ( לדחמה תרירב, חתפמ ןוסחא רשפא )
● SHA-256 ( לדחמ תרירב )

תואבה תויורשפאהמ תחאב רחב :

● Disabled ( תבשומ )
● Enable ( רשפא ) ( לדחמ תרירב )

Absolute לודומ קשממ תא עובק ןפואב תיבשהל וא תיבשהל, רשפאל רשפאמ הז הדש  BIOS תורישה לש
ילנויצפואה  Absolute Persistence Module לש  Absolute Software.

● לדחמ תרירבכ תנמוסמ וז תורשפא - רשפואמ .
● Disabled ( תבשומ )
● תותימצל תבשומ

OROM Keyboard Access לש הרוצתה תרדגה ךסמל סנכיהל ולכוי םישמתשמה םא תעבוק וז תורשפא  Option ROM תועצמאב
לוחתא ךלהמב רוציק ישקמ .

● Enable ( רשפא ) ( לדחמ תרירב )
● Disabled ( תבשומ )
● One Time Enable ( תחא םעפ רשפא )
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29 הלבט . Security ( החטבא ) ( ךשמה )

תורשפא רואית

Admin Setup Lockout וז תורשפא. תכרעמ להנמ תמסיס תרדגומ רשאכ תכרעמה תורדגהל סנכיהל םישמתשממ עונמל תורשפא
לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא .

Master Password Lockout היהי ןתינש ידכ חישקה קסידה תואמסיס תא קוחמל שי. תישארה המסיסב הכימת תיבשהל תרשפאמ
לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא. וז הרדגה תונשל .

SMM Security Mitigation לש תופסונ תונגה תיבשהל וא ליעפהל ךל תרשפאמ  UEFI SMM Security Mitigation. הניא וז תורשפא
לדחמ תרירבכ תרדגומ .

Secure Boot ( חטבואמ לוחתא )

30 הלבט . Secure Boot ( חטבואמ לוחתא ) 

תורשפא רואית

Secure Boot Enable הנוכתה תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא  Secure Boot ( חטבואמ לוחתא )
● Secure Boot Enable

הרחבנ אל תורשפאה .

Secure Boot Mode לש דוקפתה תא תונשל ךל תרשפאמ  Secure Boot ( חטבואמ לוחתא הפיכא וא הכרעה רשפאל ידכ (
ה ןקתה להנמ תומיתח לש -UEFI

● Deployed Mode ( סורפ בצמ ) ( לדחמ תרירב )
● Audit Mode ( תרוקיב בצמ )

Expert key Management .תישיא םאתומ בצמב תכרעמה םא קר החטבאה חתפמ לש םינותנה ידסמ תא תונשל תורשפא
תורשפאה  Enable Custom Mode ( תויורשפאה. לדחמ תרירבכ תתבשומ) תישיא םאתומ בצמ לעפה

ןה :
● PK ( לדחמ תרירב )
● KEK
● db
● dbx
םא  Custom Mode, ( רובע תויטנוולרה תויורשפאה, לעפומ) תישיא םאתומ בצמ  PK, KEK, db

ןה תויורשפאה. וגצוי dbx-ו :
● Save to File ( ץבוקל הרימש שמתשמה רחבש ץבוקל חתפמה תרימש - (
● Replace from File ( ץבוקמ הפלחה רחבש ץבוקמ חתפמב יחכונה חתפמה תפלחה - (

שמתשמה
● Append from File ( ץבוקמ ףסוה רחבש ץבוקמ םייקה םינותנה דסמל חתפמ תפסוה - (

שמתשמה
● Delete ( הקיחמ רחבנש חתפמה תקיחמ - (
● Reset All Keys ( תוחתפמה לכ סופיא לדחמה תרירב תרדגהל סופיא - (
● Delete All Keys ( תוחתפמה לכ תקיחמ תוחתפמה לכ תקיחמ - (

םא הרעה  Custom Mode ( תישיא םאתומ בצמ תוחתפמהו וקחמיי ועצובש םייונישה לכ, תבשומ (
לדחמה תרירב תורדגהל ורזחושי .

Intel Software Guard Extensions

31 הלבט . Intel Software Guard Extensions 

תורשפא רואית

Intel SGX Enable ( תלעפה  Intel SGX) עדימ ןוסחא/דוק תלעפהל תחטבואמ הביבס קפסל ךילע הז הדשב
תישארה הלעפהה תכרעמ לש רשקהב שיגר .

תואבה תויורשפאהמ תחא לע ץחל :

● Disabled ( תבשומ )
● Enabled ( לעפומ )
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31 הלבט . Intel Software Guard Extensions ( ךשמה )

תורשפא רואית

● Software controlled ( הנכות ידי לע הטילש )- לדחמ תרירב

Enclave Memory Size ( יברזר ןורכיז לדוג ) תא הרידגמ תאז תורשפא  SGX Enclave Reserve Memory Size
( גוסמ יברזר ןורכיז לדוג  SGX).

תואבה תויורשפאהמ תחא לע ץחל :

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB- לדחמ תרירב

Performance ( םיעוציב )

32 הלבט . Performance ( םיעוציב ) 

תורשפא רואית

Multi Core Support םיעוציבה. ךילהתב ולעפוה תובילה לכ וא תחא הביל םא ןייצמ הז הדש
תופסונה תובילה םע םירפתשמ םימיוסמ םימושיי לש .

● All ( לכה לדחמ תרירב - (
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep בצמ תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא  Intel SpeedStep דבעמה לש .

● Enable Intel SpeedStep ( תא רשפא  Intel SpeedStep)

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

C-States Control דבעמה לש םיפסונה הנישה יבצמ תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא .

● C states

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

Intel TurboBoost בצמ תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא  Intel TurboBoost דבעמה לש .

● Enable Intel TurboBoost ( תא רשפא  Intel TuroBoost)

לדחמ תרירבכ תרדגומ וז תורשפא .

Hyper-Thread Control הנוכתה תא לרטנל וא רשפאל תורשפא  HyperThreading דבעמה לש .

● Disabled ( תבשומ )
● Enabled ( לעפומ )- לדחמ תרירב

למשח תכירצ לוהינ

תורשפא רואית
AC Behavior ןיפוליחה םרז םאתמ רוביח תעב בשחמה לש תיטמוטואה הלעפהה תא תיבשהל וא ליעפהל תורשפא .

תורשפאה: לדחמ תרירב תרדגה  Wake on AC ( למשחל רוביח תעב תוררועתה תנמוסמ הניא ( .

Enable Intel
Speed Shift
Technology
( תא רשפאמ

תייגולונכט  Intel
Speed Shift)

● Enable Intel Speed Shift Technology ( תייגולונכט תא רשפאמ  Intel Speed Shift)

לדחמה תרירב תרדגה : Enabled ( לעפומ )
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תורשפא רואית
Auto On Time ןה תויורשפאה. תיטמוטוא לעפוי בשחמה ובש ןמז עובקל תורשפא :

● Disabled ( תבשומ )
● Every Day ( םוי לכב )
● Weekdays ( עובשה ימיב )
● Select Days ( םירחבנ םימי )

לדחמה תרירב תרדגה : Disabled ( תבשומ )

USB Wake
Support

ינקתהל רשפאל תורשפא  USB הנתמה בצממ תכרעמה תא ריעהל .
,הנתמה בצמב ןיפוליחה םרז םאתמ תא םיריסמ םא. רבוחמ ןיפוליחה םרז םאתמ רשאכ קר הליעפ וז הנוכת הרעה

ה תואיצי לכמ למשחה תא קתנת תכרעמה תרדגה -USB הללוסה תייגרנא תא רמשל ידכ .

● Enable USB Wake Support ( רוביח םע תוררועתהב הכימת רשפא  USB)

Wireless Radio
Control

וידרה ינקתה תא תיבשת ןכמ רחאלו תיווק תשרל תכרעמה לש רוביחה תא ההזת איה, תרשפואמ וז הנוכת םא
ורחבנש םייטוחלאה  (WLAN וא/ו  WWAN).

● Control WLAN Radio - תבשומ

Wake on LAN
( תוררועתה
(WLAN-מ

תוא ידי-לע תלעפומ איהשכ יוביכ בצממ בשחמה תא הליעפמה הנוכתה תא תיבשהל וא רשפאל תורשפא  LAN.
● Disabled ( תבשומ )
● LAN Only (LAN דבלב )
● LAN with PXE Boot (LAN לוחתא םע  PXE)

לדחמה תרירב תרדגה : Disabled ( תבשומ )

Block Sleep רובעת אל תכרעמה, תלעפומ רשאכ. הלעפהה תכרעמ תביבסב הניש בצמל הסינכ תא םוסחל ךל תרשפאמ וז תורשפא
הניש בצמל .

Block Sleep - תבשומ

Peak Shift תכרעמה, תלעפומ וז תורשפאשכ. איש תכירצ תועש ךלהמב ןיפוליחה םרז תכירצ תא םצמצל ןתינ וז תורשפא תועצמאב
ןיפוליח םרז רוקמל תרבוחמ איה םא םג, דבלב הללוסה תועצמאב תלעופ .

● תתבשומ - איש תכירצ תועשב ןוכסיח לעפה
● )לדחמ תרירבכ תלעפומ( 15% - )100% דע 15%( הללוסל ףס רדגה

Advanced
Battery Charge
Configuration

הניעט םתירוגלאב שומיש השוע תכרעמה, תלעפומ וז תורשפאשכ. הללוסה תוניקת בוטימב תעייסמ וז תורשפא תלעפה
הללוסה תוניקת תא רפשל ידכ הדובע תועש ןניאש םויה תועש ךשמב תכרעמב תורחא תוקינכטבו יטרדנטס .

תורשפאה  Enable Advanced Battery Charge Mode ( םדקתמ הללוס תניעט בצמ רשפא תתבשומ ( .

Primary Battery
Charge
Configuration
( הרוצת תורדגה

תניעט לש תוישאר
הללוס )

ןה תויורשפאה. הללוסה לש הניעטה ןפוא תא רוחבל תורשפא :
● Adaptive ( המאתהל תנתינ )— לדחמ תרירבכ תלעפומ
● Standard ( ליגר )— ליגר בצקב הללוסה לש האלמ הניעט .
● ExpressCharge ( הריהמ הניעט הריהמה הניעטה תייגולונכט תועצמאב רתוי רצק ןמזב הללוסה תא ןועטל ןתינ – (

לש  Dell.
● Primarily AC use ( ח"ז םע שומישל רקיעב דעוימ )
● Custom ( תישיא םאתומ )
םא  Custom Charge ( תישיא תמאתומ הניעט לש הרוצתה תא רידגהל םג ןתינ, רחבנ (  Custom Charge Start

( תישיא תמאתומ הניעט תלחתה לשו (  Custom Charge Stop ( תישיא תמאתומ הניעט תריצע ).
תורשפאה תא תבשה, וז תורשפא ליעפהל ידכ. תוללוסה לכ רובע םינימז ויהי הניעטה יבצמ לכ אלש ןכתיי הרעה

Advanced Battery Charge Configuration ( הללוסה תניעט לש תומדקתמ הרוצת תורדגה ).

POST Behavior ( דוקפת  POST)

תורשפא רואית
Adapter
Warnings

תכרעמה תרדגה לש הרהזאה תועדוה תא לרטנל וא רשפאל תורשפא  (BIOS), םימיוסמ למשח ימאתמב שומיש תעב .

לדחמה תרירב תרדגה : Enable Adapter Warnings ( םאתמ תורהזא רשפא )

Numlock Enable תא ליעפהל תורשפא  Numlock בשחמה לוחתא תעב .

Enable Network ( תשר לעפה תרשפואמ וז תורשפא לדחמ תרירבכ ( .
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תורשפא רואית
Fn Lock Options רוציקה ישקמ לש םיבולישל תרשפאמ  Fn + Esc ישקמ לש ישארה הלועפה ןפוא תא ףילחהל  F1-F12, ןיב רובעלו

תא תימניד הרוצב ףילחהל לכות אל, וז תורשפא תא תיבשת םא. םהלש תוינשמה תויצקנופל תויטרדנטסה תויצקנופה
ןה תונימזה תויורשפאה. הלא םישקמ לש ישארה הלועפה ןפוא :

● Fn Lock - לדחמ תרירבכ לעפומ
● Lock Mode Disable/Standard ( יטרדנטס/תבשומ הליענ בצמ )— לדחמה תרירבכ תלעפומ
● Lock Mode Enable/Secondary ( ינשמ/רשפואמ הליענ בצמ )

Fastboot ןה תויורשפאה. תומיאת יבלש רפסמ תפיקע ידי-לע לוחתאה ךילהת תא ץיאהל תורשפא :
● Minimal ( תילמינימ )
● Thorough ( תידוסי )— לדחמ תרירבכ תלעפומ
● Auto ( תיטמוטוא )

Extended BIOS
POST Time

ןה תויורשפאה. תפסונ לוחתא םורט תייהשה רוציל תורשפא :
● 0 seconds לדחמ תרירבכ תלעפומ—)תוינש ספא ( .
● 5 seconds ( תוינש 5 )
● 10 seconds )10 תוינש(

Full Screen Logo
( אלמ ךסמב וגול )

● Enable Full Screen Logo ( אלמ-ךסמב וגול לעפה )— תלעפומ אל

תואיגשו תורהזא ● לדחמ תרירבכ תלעפומ—תואיגשו תורהזא לע תועדוה תגצה
● תורהזאה ףרח ךילהתב ךשמה
● תואיגשהו תורהזאה ףרח ךילהתב ךשמה

לוהינ תלוכי

תורשפא רואית
תלוכי  Intel AMT היצקנופה תא רשפאל שי םא ןייצל ךל רשפאמ  AMT ו-MEBx Hotkey ( םח שקמ  MEBx) לוחתא תעב תלעפומ

תכרעמה .
● Disabled
● לדחמ תרירבכ - לעפומ .
● תשיג לבגה  MEBx

USB Provision
( יבאשמ תאצקה
USB)

תא תוצקהל רשפא, לעפומשכ  Intel AMT ןוסחא ןקתה תועצמאב ימוקמ תואצקה ץבוק ידי לע  USB.
● ןויצ רשפא  USB - לדחמ תרירבכ תבשומ

MEBX Hotkey היצקנופה תא רשפאל שי םא ןייצל תרשפאמ  MEBx Hotkey ( םח שקמ  MEBx) תכרעמה לוחתא תעב .
● םח שקמ  Enable MEBx - לדחמ תרירבכ רשפואמ

Virtualization Support ( היצזילאוטריווב הכימת )

תורשפא רואית
Virtualization ילאוטריו בשחמ גצ םא ןייצמ הז הדש  (VMM) תייגולונכט תקפסמש תופסונה הרמוחה תולוכיב שמתשהל לוכי

לש היצזילאוטריווה  Intel.

לש היצזילאוטריו תייגולונכט לעפה  Intel - לדחמ תרירבכ תלעפומ .

VT for Direct I/O לש לורטנ וא רושפא  Virtual Machine Monitor (VMM) ידי-לע תוקפוסמה תופסונה הרמוחה תולוכי תא לצנל
תייגולונכט  Intel® Virtulization רישי טלפ/טלק רובע .

Enable VT for Direct I/O ( רישי טלפ/טלק רובע היצזילאוטריו רשפא לדחמ תרירבכ תרשפואמ - ( .

Trusted
Execution

דידמ ילאוטריו בשחמ גצ םאה הרידגמ וז תורשפא  (MVMM) ידי-לע תוקפוסמה תופסונ הרמוח תולוכיב שמתשהל לוכי
ה תייגולונכט -Trusted Execution לש  Intel. היצזילאוטריווה תייגולונכט תא ליעפהל שי, וז הנוכתב שמתשהל ידכ  TPM

רישי טלפ/טלקל היצזילאוטריווה תייגולונכט תאו .

Trusted Execution לדחמ תרירבכ תתבשומ) - הנימא הלעפה ( .
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טוחלא

תורשפאה רואית
Wireless Device
Enable

םיימינפה םייטוחלאה םינקתה תא לרטנל וא רשפאל רשפאמ .
● WLAN
● Bluetooth

לדחמ תרירבכ תורשפואמ תויורשפאה לכ .

הקוזחת ךסמ

תורשפא רואית
Service Tag בשחמה לש תורישה גת תא גיצמ .

Asset Tag לדחמ תרירבכ תרדגומ הניא וז תורשפא. רבכ רדגומ וניא הזכ גת םא, תכרעמ סכנ גת רוציל ךל תרשפאמ .

BIOS Downgrade
( לש רוחאל גורדש
BIOS)

ןוכדע עוציבב תטלוש וז תורשפא  Flash תורשפאה. תומדוק תורודהמל תכרעמה תחשוק לש  'Allow BIOS downgrade'
( לש רוחאל גורדש רשפא  BIOS) לדחמ תרירבכ תלעפומ .

Data Wipe ( תקיחמ
םינותנ )

תורשפאה. םיימינפה ןוסחאה ינקתה לכמ החטבב םינותנה תא קוחמל םישמתשמל רשפאמ הז הדש  'Wipe on Next
boot' ( אבה לוחתאב קחמ םיעפשומה םינקתהה לש המישר ןלהל. לדחמ תרירבכ תלעפומ אל ( :
● Internal SATA HDD/SSD ( ןנוכ/חישק קסיד ןנוכ  SSD גוסמ  SATA ימינפ )
● Internal M.2 SATA SDD ( ןנוכ  SSD גוסמ  M.2 SATA ימינפ )
● Internal M.2 PCIe SSD ( ןנוכ  SSD גוסמ  M.2 PCIe ימינפ )
● Internal eMMC ( סיטרכ  eMMC ימינפ )

BIOS Recovery
( רוזחש  BIOS)

לש םימיוסמ םיאנתמ רוזחש עצבל ךל רשפאמ הז הדש  BIOS חישקה ןנוכב ןסחואמה רוזחש ץבוק תועצמאב םוגפ
ןנוכב וא ישארה  USB ינוציח .

● BIOS Recovery from Hard Drive ( רוזחש  BIOS חישק ןנוכמ )— לדחמ תרירבכ לעפומ
● לדחמ תרירבכ תתבשומ—תוניקת תוקידב דימת עצב

First Power On
Date ( הלעפה

ךיראתב הנושאר )

תולעבה ךיראת תא רידגהל ךל תרשפאמ וז תורשפא .
● לדחמ תרירבכ תבשומ-תולעב ךיראת רדגה

System Logs ( תכרעמ ינמוי )

תורשפא רואית
BIOS Events
( יעוריא  BIOS)

ה יעוריא תא תוקנלו גיצהל תורשפא -POST תכרעמה תרדגה לש  (BIOS).

Thermal Events )םיימרת (תכרעמה תרדגה יעוריא תא תוקנלו גיצהל תורשפא .

Power Events )למשח (תכרעמה תרדגה יעוריא תא תוקנלו גיצהל תורשפא .

ה ןוכדע -BIOS ב-Windows

םימדקומ םיאנת
ה תא ןכדעל ץלמומ -BIOS ( תכרעמה תרדגה תללוסש אדו, דיינ בשחמ ךתושרב שי םא .ןימז ןוכדע םייק םא וא תכרעמה חול תפלחה תעב (

לש ןוכדע תלעפה ינפל למשחה עקשל רבוחמ בשחמהשו האולמב הנועט בשחמה  BIOS.

וז המישמ תודוא

םא הרעה  BitLocker ה ןוכדע ינפל ותוא תוהשהל שי, לעפומ -BIOS ה ןוכדע תמלשה רחאל שדחמ ותוא ליעפהלו תכרעמה לש -BIOS.
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םיבלש
1. בשחמה תא שדחמ לעפה .

2. לא רובע  Dell.com/support.
● תא ןזה  Service Tag ( תא וא) תורישה גת  Express Service Code ( ריהמה תורישה דוק לע ץחלו (  Submit ( חלש ).
● לע ץחל  Detect Product ( ךסמב תועיפומש תוארוהה יפל לעפו) רצומ רותיא .

3. תורשפאה לע ץחל, תורישה תיגת תא רתאל חילצמ ךניא םא  Choose from All Products ( םירצומה לכ ןיבמ הריחב ).

4. הירוגטקה תא רחב  Products ( המישרה ךותמ) םירצומ .

רצומה ףדל עיגהל ידכ המיאתמה הירוגטקה תא רחב הרעה

5. ףדהו, ךלש בשחמה לש םגדה תא רחב  Product Support ( רצומב הכימת גצוי ךלש בשחמה לש ( .

6. לע ץחל  Get drivers ( לע ןכמ רחאלו) םינקתה ילהנמ לבק  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ ).
עטקה  Drivers and Downloads ( תודרוהו םינקתה ילהנמ חתפיי ( .

7. לע ץחל  Find it myself( ימצעב ותוא אצמא ).

8. לע ץחל  BIOS ה תואסרג תא גיצהל ידכ -BIOS.

9. ה ץבוק תא ההז -BIOS לע ץחלו רתויב ינכדעה  Download ( דרוה ).

10. ןולחב תפדעומה הדרוהה תטיש תא רחב  Please select your download method below ( היוצרה הדרוהה תטישב רחב ןכמ רחאלו (
לע ץחל  Download File ( ץבוק דרוה ).

ןולחה  File Download ( ץבוק תדרוה עיפומ ( .

11. לע ץחל  Save ( רומש בשחמב ץבוקה תא רומשל ידכ ( .

12. לע ץחל  Run ( לעפה ה תורדגה תא ןיקתהל ידכ ( - BIOS ךלש בשחמב תונכדועמה .

ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב .

ה ןוכדע -BIOS ה ןהב תוכרעמב -BitLocker לעפומ
םא הארתה  BitLocker ה ןוכדע ינפל ההשומ וניא -BIOS, חתפמ תא ההזת אל איה תכרעמה תא לחתאתש האבה םעפב

חתפמ םא. לוחתא לכב הז חתפמ שקבל ךישמת תכרעמהו, ךישמהל ידכ רוזחשה חתפמ תא ןיזהל שקבתת הז בלשב .BitLocker-ה
אשונב ףסונ עדימ תלבקל. ךרוצל אלש הלעפהה תכרעמ לש שדחמ הנקתהל וא םינותנ ןדבואל ליבוהל יושע רבדה, עודי וניא רוזחשה

רמאמב ןייע, הז  Knowledge: ה ןוכדע -BIOS תוכרעמב  Dell םע  BitLocker לעפומ

ה ןוכדע -BIOS ןנוכ תועצמאב תכרעמה לש  USB Flash

וז המישמ תודוא
לא ןועטל הלוכי הניא תכרעמה םא  Windows ה תא ןכדעל ךרוצ שי לבא -BIOS, ה ץבוק תא דרוה -BIOS ותוא רומשו תרחא תכרעמ תועצמאב

ןנוכל  Flash USB לוחתאל ןתינ .
ןנוכב שמתשהל ךילע היהי הרעה  Flash USB ןנוכ רוציל דציכ םיפסונ םיטרפ תלבקל אבה רמאמב ןייע. לוחתאל ןתינ  USB Flash ןתינ

לש ןוחבאה תסירפ תליבח תועצמאב לוחתאל  Dell (DDDP)

םיבלש
1. גוסמ ץבוקה תא דרוה  .EXE ה ןוכדע לש -BIOS תרחא תכרעמל .

2. המגודל, ץבוקה תא קתעה  O9010A12.EXE, ןנוכל  Flash USB לוחתאל ןתינ .

3. ה ןנוכ תא סנכה -Flash USB ןוכדע שורד הב תכרעמה ךותל  BIOS.

4. שקהו תכרעמה תא שדחמ לעפה  F12 לש החיתפה וגולשכ  Dell ימעפ-דחה לוחתאה טירפתה תא גיצהל ידכ עיפומ .

5. ןוסחא ןקתה רחב, םיצחה ישקמ תרזעב  USB לע ץחלו  Enter.

6. ןנוכ ןוחבא תעדוהל לחתאת תכרעמה  C:\>.

7. המגודל, אלמה ץבוקה םש תדלקה ידי לע ץבוקה תא לעפה , O9010A12.exe שקהו  Enter.

8. ה ןוכדעל תורישה תינכות -BIOS ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב. ןעטית .
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ןוכדע ךסמ. 1 רויא  BIOS ב-DOS

הרדגההו תכרעמה תמסיס
הרדגההו תכרעמה תמסיס .33 הלבט  

המסיסה גוס רואית

תכרעמ תמסיס תכרעמל רבחתהל ידכ ןיזהל ךילעש המסיס .

הרדגה תמסיס ה תורדגה לא תשגל ידכ ןיזהל ךילעש המסיס -BIOS בשחמה לש
ןתוא תונשלו .

בשחמה תא חטבאל ידכ הרדגה תמסיסו תכרעמ תמסיס רוציל ךתורשפאב .

בשחמבש םינותנל החטבא לש תיסיסב המר תוקפסמ המסיסה תונוכת הארתה .

החגשה אלל אצמנו לוענ וניא בשחמה רשאכ בשחמב םינסחואמה םינותנל תשגל לוכי דחא לכ הארתה .

תתבשומ' הרדגההו תכרעמה תמסיס 'הנוכתה הרעה .

תכרעמ תרדגה תמסיס תאצקה
םימדקומ םיאנת

תוצקהל ךתורשפאב  System or Admin Password ( בצמב אצמנ סוטטסה רשאכ קר השדח) תכרעמ להנמ תמסיס וא תכרעמ תמסיס  Not
Set ( רדגומ אל ).

וז המישמ תודוא
לע שקה, תכרעמה תרדגהל סנכיהל ידכ  F2 לוחתא וא הלעפה רחאל דימ .

םיבלש
1. ךסמב  BIOS שקהו החטבא רחב, תכרעמה תרדגה וא תכרעמה  Enter.

ךסמה  Security ( החטבא גצוי ( .

2. תורשפאב רחב  System/Admin Password ( תכרעמ להנמ/תכרעמ תמסיס הדשב המסיס רוצו (  Enter the new password ( תא ןזה
השדחה המסיסה ).

תכרעמה תמסיס תא תוצקהל ידכ תואבה תויחנהב רזעיה :
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● רתויה לכל םיוות 32 ליכהל הלוכי המסיס .
● 9 דע 0 תורפסה תא ליכהל הלוכי המסיס .
● תורוסא תוישיר תויתוא. תונטק תויתואב קר שמתשהל שי .
● חוור: םיאבה םידחוימה םיוותב קרו ךא שמתשהל ןתינ , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. הדשב ןכל םדוק תנזהש תכרעמה תמסיס תא דלקה  Confirm new password ( לע ץחלו) השדח המסיס רשא  OK ( רושיא ).

4. שקה  Esc םייונישה תא רומשל ךתוא החנתש העדוה עיפותו .

5. שקה  Y םייונישה תא רומשל ידכ .
שדחמ לחתואי בשחמה .

תמייק הרדגה תמסיסו תכרעמ תמסיס לש יוניש וא הקיחמ
םימדקומ םיאנת

ןתינ אל. הרדגהה תמסיס תאו תכרעמה תמסיס תא תונשל וא קוחמל הסנתש ינפל) תכרעמה תרדגהב (תלטובמ המסיסה סוטטס תליענש אדו
לוענ המסיסה סוטטס רשאכ תומייק הרדגה תמסיס וא תכרעמ תמסיס תונשל וא קוחמל .

וז המישמ תודוא
לע שקה תכרעמה תרדגהל סנכיהל ידכ  F2 לוחתא וא הלעפה רחאל דימ .

םיבלש
1. ךסמב  BIOS שקהו תכרעמ תחטבא רחב, תכרעמ תרדגה וא תכרעמ  Enter.

ךסמה  System Security ( תכרעמ תחטבא גצוי ( .

2. ךסמב  System Security ( תכרעמ תחטבא לוענ וניא המסיסה בצמש אדו ,( .

3. שקהו תמייקה תכרעמה תמסיס תא קחמ וא הנש, תכרעמ תמסיס רחב  Enter וא  Tab.

4. שקהו תמייקה הרדגהה תמסיס תא קחמ וא הנש, הרדגה תמסיס רחב  Enter וא  Tab.

קחומ התא םא. היחנהה עיפותשכ השדחה המסיסה תא שדחמ ןזה, הרדגהה תמסיס וא/ו תכרעמה תמסיס תא הנשמ התא םא הרעה
היחנהה עיפותשכ הקיחמה תא רשא, הרדגהה תמסיס תאו תכרעמה תמסיס תא .

5. שקה  Esc םייונישה תא רומשל ךתוא החנתש העדוה עיפותו .

6. שקה  Y תכרעמה תרדגהמ תאצלו םייונישה תא רומשל ידכ .
שדחמ לעפוי בשחמה תעכ .
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הרזע תלבק
םיאשונ :

• לא היינפ  Dell

לא היינפ  Dell

םימדקומ םיאנת

גולטקב וא ןובשחב, הזיראה תדועתב, ךלש היינקה תינובשחב תורשקתהה יטרפ תא אוצמל לכות, ליעפ טנרטניא רוביח ךל ןיא םא הרעה
ירצומ  Dell.

וז המישמ תודוא
תרבח  Dell םיתורישהמ קלח יכ ןכתייו, תורישלו הנידמל םאתהב הנתשמ תונימזה. טנרטניאה ךרד וא ןופלטב, הכימתל תויורשפא רפסמ העיצמ

םע רשק רוציל ידכ. ךרוזאב םינימז היהי אל  Dell תוחוקל תוריש וא תינכט הכימת, תוריכמ יאשונב :

םיבלש
1. לא רובע  Dell.com/support.

2. הכימת תיירוגטק רחב .

3. תחתפנה המישרב ךלש רוזאה וא ץראה יבגל םיטרפ ררב  Choose A Country/Region ( רוזא/ץרא רחב ףדה לש ןותחתה קלחב ( .

4. ךיכרצ יפ לע םיאתמה הכימתה וא תורישה רושיק תא רחב .
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