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 مقدمة
 (CRUs) سيتم استخدام هذا الكتيب من قبل العمالء المسئولين عن استبدال األجزاء التي يمكن تغييرها بواسطة العميل

الضافة الى فنيي الخدمة المدربين الذي يقوموا بدورهم باستبدال األجزاء التي يمكن تغييرها من قبل مهندسي الصيانة با
(FRUs) .سيتم، في هذا الكتيب، االشارة الى آل من CRUs وFRUs باعتبارهم أجزاء. 

حصول على معلومات عن طرق لل (HMM) جب أن يرجع فنيي الخدمة المدربين الى آتيب صيانة األجهزة  ي:مالحظة
 .طلب أجزاء

حيث يكون من المتوقع تغيير بعض الكابالت والمحوالت وبعض األجزاء . ال يوضح هذا الكتيب طرق تغيير آل األجزاء
 .اآللية من قبل فنيي الخدمة المدربين ومهندسي الصيانة وذلك بدون أن يكون ضروريا الرجوع الى المعلومات المفصلة

 .بتوفيرها TM( Lenovo(استخدام األجزاء التي تقوم شرآة  ضروريا يعد : مالحظة

 :يتضمن هذا الكتيب الخطوات التي توضح لك آيفية تغيير األجزاء التالية

 مغذي الطاقة •
 لوحة النظام •
 المشغل الدقيق •
 وحدات الذاآرة •
 الموفق •
 مشغل القرص الثابت •
 المشغل الضوئي •
 مشغل القريصات •
 مروحة النظام •
 األماميةالسماعات  USB / لوحة •
 لوحة المفاتيح •
 الفأرة •
 سماعة داخلية •

 

 CRUs المعلومات األمنية لتغيير 

 والذي يكون المرجع السريع الموجودة في" المعلومات األمنية الهامة"ال تحاول فتح أو اصالح الحاسب اآللي قبل قراءة 
، يمكنك عندئذ الحصول على نسخة من موقع الدعم لسريعالمرجع ااذا لم يعد لديك هذه النسخة من . مرفقا مع الحاسب اآللي

 .http://www.lenovo.com/think/support على Webالمتاح على شبكة 

 

 FRUs المعلومات األمنية لتغيير 

  (HMM) آتيب صيانة األجهزة الموجودة في" المعلومات األمنية الهامة"عملية اصالح قبل قراءة  ال تحاول تنفيذ أي
على  Web وقع الدعم المتاح على شبكةمن خالل م HMM يمكنك الحصول على. الحاسب اآلليوالخاص ب

http://www.lenovo.com/think/support. 

 



 ٥

 

 مصادر المعلومات االضافية

ث معلومات خاصة بالحاسب الذي تقوم باستخدامه متاحة اذا آان لديك امكانية االتصال بشبكة االنترنت، ستكون عندئذ أحد
 .على االنترنت

 :يمكنك ايجاد المعلومات التالية

 CRU معلومات عن خطوات ازالة وترآيب  •
 اصدارات •
 المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة •
 معلومات عن األجزاء •
 عمليات التحميل وأقراص التشغيل •
 االتصال بمصادر المعلومات المفيدة •
 آشف بتليفونات الدعم •

  .http://www.lenovo.com/think/supportللوصول الى هذه المعلومات، اذهب الى موقع  

 

 األدوات المطلوبة

آما أنه قد يكون . Phillipsلتغيير بعض أجزاء الحاسب اآللي، سيكون ضروريا أن تستخدم مفك له نصل مستو أو مفك 
 .ناء استبدال أجزاء معينةاستخدام أدوات اضافية وذلك أثضروريا 

 

 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

 .بالرغم من أن الكهرباء االستاتيكية ال تمثل أي ضرر بالنسبة لك اال أنها تمثل ضررا بالغا على مكونات الحاسب اآللي

تضمن جزء جديد وذلك الى أن يتم تح مجموعة الحماية االستاتيكية التي تبفال تقم مطلقا أثناء تغيير أي جزء من األجزاء، 
 .ازالة األجزاء التي بها عطل من الحاسب اآللي بحيث تصبح أنت مستعدا لترآيب الجزء الجديد

عند التعامل مع األجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى، يعد ضروريا أن تضع في االعتبار االحتياطات التالية لتجنب 
 :حدوث تلف آهربائي استاتيكي

 .يل حرآتك حيث أنه قد يؤدي زيادة الحرآة الى تكوين مجال آهربائي استاتيكي حولكيجب تقل •
قم بالتعامل مع الموفقات . يجب التعامل دائما مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديد •

 . آهربية مكشوفةال تقم بلمس أي دائرة. ووحدات الذاآرة ولوحات النظام والمشغالت الدقيقة من خالل الحواف
 .قم بمنع األشخاص األخرين من لمس األجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى •
قبل ترآيب الجزء الجديد، يجب أن تالمس مجموعة الحماية االستاتيكية غطاء خانة التوسيع المعدني أو أي سطح  •

ل الكهربية الساآنة في الحاوية حيث أن هذا يقوم بتقلي. معدني أخر على الحاسب اآللي لمدة ثانيتين على األقل
 .وجسمك

اذا لم . قم، اذا أمكن، بازالة الجزء الجديد من مجموعة الحماية االستاتيكية وترآيبه مباشرة في الحاسب اآللي •
 .تتمكن من القيام بذلك، ضع مجموعة الحماية االستاتيكية على سطح مستو وناعم ثم قم بوضع االختيار عليها

 .على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سطح معدني أخرال تقم بوضع الجزء  •



 ٦

 

 أماآن. ١الفصل 
لنزع . يتيح هذا الفصل أشكال توضيحية تساعدك في تحديد مكان العديد من الموصالت والمفاتيح ومكونات الحاسب اآللي

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"غطاء الحاسب اآللي، ارجع الى 

 

 تحديد مكان المكونات

 .سيساعدك الشكل التوضيحي التالي في تحديد مكان المكونات المختلفة على الحاسب الخاص بك

 
 

 PCI  موصالت موفق  4  مروحة المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
 مروحة النظام  5  (2)وحدات الذاآرة   2 
 مغذي الطاقة  PCI  6 آارت موفق   3 
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  مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآلليتحديد

 .يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض مكان الموصالت التي توجد على واجهة الحاسب اآللي

 
 

 موصل سماعات الرأس  USB  3 موصل   1 
 موصل الميكروفون  USB   4 موصل  2 
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 تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 .توضيحي التالي بعرض مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللييقوم الشكل ال

 
 

 USB (2) موصالت   9  التشخيصية LED أضواء  1 
 Ethernet موصل   10  مفتاح اختيار الجهد  2 
 USB (2) موصالت   11  موصل الطاقة  3 
 موصل الميكروفون  12  موصل فأرة قياسي  4 
 موصل خط صوتي خارج  13  موصل لوحة مفاتيح قياسي  5 
 موصل خط صوتي داخل  14  موصل على التوالي  6 
 PCI (2) موصالت موفق   15  موصل على التوازي  7 
 PCI Express x1 موصل موفق   VGA  16 موصل شاشة   8 
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 تعريف األجزاء على لوحة النظام

وحة الدائرة الكهربائية عبارة عن ل )Motherboardو أ Planar والتي تسمى في بعض األحيان(تعد لوحة النظام 
 .الرئيسية في الحاسب الخاص بك، حيث تتيح الوظائف األساسية للحاسب اآللي آما تقوم بدعم العديد من األجهزة

 .يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء المختلفة على لوحة النظام

 
 

 Clear CMOS/Recovery وصلة تخطي   11  مشغل دقيق  1 
  SATA IDE (2) موصالت  12   موصل مروحة المشغل الدقيق  2 
 للوحة األمامية USB موصل  13  ١موصل الذاآرة   3 
 USB وحدة قراءة آارت ذاآرة   14  ٢موصل الذاآرة   4 
 موصل مروحة النظام  15   موصل السماعة الداخلية  5 
 PCI Express x1 فق موصل مو  16  موصل الطاقة  6 
 PCI موصالت موفق   176   موصل مشغل القريصات  7 
 الموصل السمعي األمامي  PATA IDE  18 موصل   8 
 V12موصل آهرباء   19  البطارية  9 

   موصل اللوحة األمامية  10 
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 استبدال الجهاز. ٢الفصل 
 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"فيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تن
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في

هب الى موقع الدعم ، اذHMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM)األجهزة 
 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 
 .فقط Lenovo استخدام األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطةيجب : مالحظة

 

 نزع غطاء الحاسب اآللي

  هام

 

 .بل نزع غطاءه دقائق وذلك لكي يبرد الحاسب اآللي ق٥ الى ٣قم باغالق الحاسب اآللي وانتظر من 

 :لنزع غطاء الحاسب اآللي

ثم قم باغالق نظام التشغيل ) الشرائطأو  CDs مثل القريصات أو(قم بازالة أي شيء موجود في أقراص التشغيل  .١
 .وآل األجهزة المتصلة به والحاسب اآللي

 .قم بنزع آل أسالك الكهرباء من المنافذ الكهربائية .٢
المخرجات    /ويتضمن ذلك أسالك الكهرباء وآابالت المدخالت. لها بالحاسبقم بنزع آل الكابالت التي تم توصي .٣

)I/O (تحديد مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآللي"ارجع الى . وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب" 
 ."وصالت على خلفية الحاسب اآلليتحديد مكان الم"و
 .قم بازالة أجهزة األمان التي تحمي غطاء الحاسب اآللي .٤

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 .قم بنزع المسمارين الموجودين في الجانب األيمن من الغطاء مع دفعه للخلف ثم ازالته .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 

 ازالة وتغيير الواجهة األمامية 

 :اآلليالزالة وتغيير الواجهة األمامية للحاسب 

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
قم بازالة الواجهة األمامية للحاسب اآللي من خالل فك الثالث مشابك البالستيكية الموجودة داخل الهيكل ثم ادفع  .٢

 .الواجهة تجاهك وذلك آما هو موضح في الشكل التالي

 

 

العادة ترآيب الواجهة، قم بمحاذاة المشابك البالستيكية الموجودة أسفلها بحيث تتوافق مع الثقوب الموجودة في  .٣
 .الهيكل ثم ثبته في مكانه عند بداية ونهاية الهيكل

 ."اتمام الترآيب"اذهب الى  .٤

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 تغيير مصدر الطاقة

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"اء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة ال تقم بنزع غط
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في

، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع نللحصول على نسخ م.  الخاص بالحاسب اآللي(HMM)األجهزة 
 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير مصدر الطاقة

 . "نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١

 .ثبيت الحاسب اآللي في مكانه على الجانبينيؤدي تنفيذ هذه الخطوة الى ت :مالحظة

 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"أنظر . قم بنزع آابالت الكهرباء من لوحة النظام ومن آل أقراص التشغيل .٢
 .قم بازالة األربع مسامير التي تحمي مصدر الكهرباء في خلفية الهيكل .٣

 

 .مصدر الكهرباء من الهيكلقم باخراج  .٤
قم بترآيب مصدر الكهرباء الجديد في الهيكل وثبته في مكانه بحيث تصبح الثقوب الخاصة بالمسامير محاذية  .٥

 .لتلك الثقوب الموجودة في الهيكل
 .قم بترآيب األربع مسامير لحماية وتأمين مصدر الكهرباء .٦

 .Lenovoستخدم تلك المسامير التي تتيحها شرآة  ا:مالحظة

 .أعد توصيل موصالت مغذي الطاقة للوحة النظام .٧
 .أعد توصيل موصل مغذي الطاقة لكل قرص من أقراص التشغيل .٨
 ."اتمام الترآيب"اذهب الى  .٩



 ١٤

 

 تغيير مجموعة لوحة النظام

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"الصالح اال بعد قراءة ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات ا
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريعالموجودة في 

، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة
 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web  على شبكةالمتاح

 :لتغيير مجموعة لوحة النظام

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
 .قم بتثبيت الحاسب اآللي في مكانه على الجانبين .٢
 . "تعريف األجزاء على لوحة النظام"ارجع الى . نظامقم بنزع الكابالت الموصلة للوحة ال .٣

  هام

راقب مسار السلك، حيث يعد ضروريا اعادة وضع السلك في نفس مساره الذي آان عليه قبل ترآيب لوحة 
 .النظام الجديدة

 ."تغيير مجموعة مروحة النظام"أنظر . ازالة مجموعة مروحة النظام .٤
 . قم بنزع المسامير التي تحمي لوحة النظام .٥

 

قم برفع لوحة النظام ودفعها في اتجاه الواجهة األمامية للحاسب اآللي وذلك لنزعها من المجرى الذي تم تثبيتها  .٦
 .عليه

 . سطح نظيفعلى ضع لوحة النظام التي بها تلف بجانب اللوحة الجديدة .٧
ثم، . من لوحة النظام وذلك من خالل فك األربع مسامير  1  قم بنزع اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة .٨

ضع اللوحة على جانبها على سطح نظيف بحيث ال تلمس . قم بحرص، بسحب تلك اللوحة خارج رف الترآيب
 .المادة الحرارية الموجودة في نهايتها السطح وتصبح ملوثة



 ١٥

 

 .حتى يتم فتحه1 ثم قم بلف أداة احتجاز المشغل الدقيق  2الذي يمسك بالمشغل الدقيق   3  قم بفك الذراع .٩

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

ازالة المشغل الدقيق من تجويف لوحة النظام من خالل رفعه في خط مستقيم ثم   1 يمكنك، باستخدام قلم الشفط  .١٠
 .سحبه خارج التجويف

  هام

اذا آان ضروريا لمس المشغل الدقيق، قم . س الذهبية الموجودة في نهاية المشغل الدقيقال تلمس نقاط التالم
 .عندئذ بلمس األجناب فقط

 

 :مالحظات

يكون ضروريا تنفيذ هذه الخطوة عند اعادة ترآيب . على المشغل الدقيق  1  الحظ اتجاه السنون -أ 
 .المشغل الدقيق على لوحة النظام الجديدة

 

يجب أن يكون السنون نظيفة . أي شيء في تجويف المشغل الدقيق عندما يكون مكشوفاال تقم باسقاط  -ب 
 .قدر االمكان

 .على لوحة النظام الجديدة، قم بفك ثم لف ذراع االقفال، ثم لف أداة احتجاز المشغل الدقيق الى أن يتم فتحه .١١

 

 



 ١٧

. لك لحماية تجويف المشغل الدقيقستكتشف وجود غطاء بالستيكي أسود اللون على أداة االحتجاز وذ:  مالحظة
بما أنك تعمل بالقرب من أداة احتجاز المشغل الدقيق قم بازالة الغطاء البالستيكي األسود اللون وضعه 

 .على أداة احتجاز المشغل الدقيق الخاص بلوحة النظام التي بها عطل

 . جودة في تجويف المشغل الدقيقضع المشغل الدقيق بحيث تصبح السنون الموجودة عليه محاذية للمشابك المو .١٢

  هام

ال تقم بامالة المشغل الدقيق أثناء ترآيبه وادخاله ، لتجنب حدوث تلف في نقاط التالمس الخاصة بالمشغل الدقيق
 .في التجويف

قم بخفض المشغل الدقيق في خط مستقيم ثم اسقاطه في تجويف المشغل الدقيق، ثم قم ،  1باستخدام قلم الشفط  .١٣
 . اية المشغل الدقيقبحم

 

ضع اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة على صينية الترآيب مع محاذاة األربع ثقوب الخاصة بها مع  .١٤
 .تلك الثقوب الموجودة على لوحة النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

  .لحماية اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة1 قم بترآيب األربع مسامير  .١٥

 

وعة لوحة النظام الجديدة داخل هيكل الحاسب اآللي ثم قم بمحاذاة الثقوب مع بعضها البعض ثم قم بترآيب مجم .١٦
 .ترآيب المسامير

 

 . فقطLenovoاستخدم تلك المسامير التي تتيحها شرآة : مالحظة

اآن لمعرفة أم. تأآد من صحة مسار الكابالت. أعد توصيل آل الكابالت التي آان قد تم فصلها من لوحة النظام .١٧
 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"الكابالت، ارجع الى 

 ."اتمام الترآيب"اذهب الى  .١٨

 

 

 



 ١٩

 

 تغيير المشغل الدقيق

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"اال بعد قراءة ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web كةالمتاح على شب
  هام

قم باغالق الحاسب اآللي لساعة واحدة على األقل وذلك قبل ازالة المشغل الدقيق للسماح لجهاز التوصيل الحراري 
 .أن يبرد Heat Sinkبين المشغل الدقيق و

  هام

استخدم قلم الشفط المتاح والذي يتم استخدامه في .  المشغل الدقيقال تلمس نقاط التالمس الذهبية الموجودة في نهاية
 .اذا آان ضروريا لمس المشغل الدقيق، قم عندئذ بلمس األجناب فقط. ترآيب المشغل الدقيق ازالة ثم

  هام

بدء في تنفيذ التمام عملية ترآيب المشغل الدقيق الجديد، يعد ضروريا توفير محقنة بها مادة زيتية وذلك من قبل ال
 .للحصول على معلومات عن طرق طلب أجزاء HMMيجب أن يرجع فنيي الخدمة المدربين الى . الخطوات

 :لتغيير المشغل الدقيق

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
 .انبينقم بتثبيت الحاسب اآللي في مكانه وعلى الج .٢
ثم، . من لوحة النظام وذلك من خالل فك األربع مسامير  1  قم بنزع اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة .٣

ضع اللوحة على جانبها على سطح نظيف بحيث ال تلمس . قم بحرص، بسحب تلك اللوحة خارج رف الترآيب
 . المادة الحرارية الموجودة في نهايتها السطح وتصبح ملوثة

 

 



 ٢٠

 .حتى يتم فتحه1 ثم قم بلف أداة احتجاز المشغل الدقيق   2  الذي يمسك بالمشغل الدقيق 3 قم بفك الذراع .٤

 

تجويف لوحة النظام من خالل رفعه في خط مستقيم ثم  ازالة المشغل الدقيق من،  1يمكنك، باستخدام قلم الشفط  .٥
 .سحبه خارج التجويف

  هام

اذا آان ضروريا لمس المشغل الدقيق، قم . ة الموجودة في نهاية المشغل الدقيقال تلمس نقاط التالمس الذهبي
 .عندئذ بلمس األجناب فقط

 

 :مالحظات

ويكون ذلك ضروريا عند اعادة ترآيب المشغل الدقيق . على المشغل الدقيق 1 الحظ اتجاه السنون -أ 
 .على لوحة النظام



 ٢١

 

 Socketيجب أن يكون سن . عندما يكون مكشوفاال تقم باسقاط أي شيء في تجويف المشغل الدقيق  -ب 
 .نظيفا قدر االمكان

 .على لوحة النظام، قم بفك ثم لف ذراع االقفال، ثم لف أداة احتجاز المشغل الدقيق الى أن يتم فتحه .٦
لكن ال تقم  2  الذي يحمي نقاط التالمس الذهبية الموجودة على المشغل الدقيق الجديد 3 قم بفك الغطاء الواقي .٧

 .لرفع المشغل الدقيق ثم ازالته بالكامل بعيدا عن الغطاء الواقي 1استخدم قلم الشفط  . ازالتهب



 ٢٢

 

 .ضع المشغل الدقيق بحيث تصبح السنون الموجودة عليه محاذية للمشابك الموجودة في تجويف المشغل الدقيق .٨
 . ي تجويف المشغل الدقيققم بخفض المشغل الدقيق في خط مستقيم ثم اسقاطه ف،  1باستخدام قلم الشفط  .٩

 



 ٢٣

يجب أن . استخدم المحقنة التي تحتوي على شحم حراري لوضع خمس نقاط من تلك المادة أعلى المشغل الدقيق .١٠
 ).  عالمات من تلك العالمات الموجودة على المحقنة٣أي ( مللي ٠٫٠٣تكون آل نقطة من تلك النقاط بحجم 

 

رارة على مجرى الترآيب مع محاذاة األربع ثقوب الخاصة بها مع ضع اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الح .١١
 .تلك الثقوب الموجودة على لوحة النظام

  .لحماية اللوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة 1 قم بترآيب األربع مسامير .١٢

 

 ."اتمام الترآيب"اذهب الى  .١٣

 

 

 

 



 ٢٤

 

 تغيير وحدات الذاآرة

 نتباها

" المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريعللحصول على نسخ من .  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير وحدات الذاآرة

 . "نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١

 .يساعدك تنفيذ هذه الخطوة في تثبيت الحاسب اآللي في مكانه على الجانبين: مالحظة

 ."تحديد مكان المكونات"أنظر . حدد مكان موصالت وحدات الذاآرة .٢
 .ي الشكل التاليقم بازالة وحدات الذاآرة الجاري تغييرها من خالل فتح المشابك الحاجزة وذلك آما هو موضح ف .٣

 

 

 الموجود على الذاآرة مع مفتاح الموصل 1 تأآد من محاذاة السن. ضع وحدة الذاآرة الجديدة على موصل الذاآرة .٤
قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل وادخالها في الموصل حتى يتم اغالق مسامير . الموجود على لوحة النظام  2 

 . التثبيت
 

 

 .اتمام الترآيب اذهب الى .٥



 ٢٥

 

 تغيير موفق

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة" ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة
تيب صيانة آ الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير موفق

 ."اء الحاسب اآللينزع غط"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
على الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، قم بازالة المسمار الذي يحمي لسان الموفق ثم انزع الموفق من خالل  .٢

 .موصل الموفق سحبه بعيدا عن

 



 ٢٦

 .قم بتوصيل الموفق الجديد بنفس الموصل .٣

 

 .تأآد من أن الموفق متصل بالموصل السليم .٤
 . قم بمحاذاة ثقوب المسامير ثم ترآيب المسمار لحماية الموفقعلى الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، .٥
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٦

 

 

 

 

 

 



 ٢٧

 

 تغيير مشغل القرص الثابت

 انتباه

"  الهامةالمعلومات األمنية"بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة
 
 

  هام

حيث . Product Recovery CDعند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا في نفس الوقت استالم مجموعة من 
ستتيح لك تلك المجموعة امكانية استعادة محتويات القرص الثابت التي آانت موجودة عليه وقت استالم الحاسب اآللي 

" استعادة برنامج"مات عن استعادة البرنامج الذي تم ترآيبه في المصنع، ارجع الى لمزيد من المعلو. من المصنع
 .المرجع السريع الموجود في

 :لتغيير مشغل القرص الثابت

 . "نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١

 .ي تثبيت الحاسب اآللي في مكانه على الجانبينيساعدك تنفيذ هذه الخطوة ف: مالحظة

 ."تغيير مشغل القريص"أنظر . قم بازالة مشغل القريص .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من مشغل القرص الثابت .٣
د أسفل مع ميل خانة مشغل القريص قم بازالة المسمارين الموجودين على جانب الخانة ثم انزع المسمار الموجو .٤

 .لتجنب التعرض للوحة المعدنية المسئولة عن سحب الحرارة وذلك أثناء ازالة مشغل القرص الثابت



 ٢٨

 

ضع مشغل القرص الثابت الجديد في خانة قرص التشغيل بحيث تصبح ثقوب المسمار محاذية لتلك الموجودة في  .٥
 .خانة قرص التشغيل

 .ماية مشغل القرص الثابتقم بترآيب المسمارين لح .٦
 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"أنظر . قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لمشغل القرص الثابت .٧
 .أعد ترآيب مشغل القريص .٨
 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"أنظر . قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لمشغل القريص .٩
 .اتمام الترآيب اذهب الى .١٠

 

 تغيير المشغل الضوئي

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في مرجع السريعال الموجودة في
، اذهب الى موقع الدعم HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى   Web المتاح على شبكة

 ر المشغل الضوئيلتغيي

 . "نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١

 .يساعدك تنفيذ هذه الخطوة في تثبيت الحاسب اآللي في مكانه على الجانبين: مالحظة

 ."ازالة وتغيير الواجهة األمامية"أنظر . قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من المشغل الضوئي .٣



 ٢٩

قم بازلة المسمارين الموجودين على جانب خانة المشغل الضوئي ونزع المشغل الضوئي من الجزء األمامي من  .٤
 .الحاسب اآللي

 

 .ل الجزء األمامي ثم ترآيب مسمارين لتثبيتهالضوئي الجديد في الخانة من خال أدخل المشغل .٥
 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لقرص التشغيل .٦
 ."ازالة وتغيير الغطاء األمامي"أنظر . قم بترآيب الواجهة األمامية .٧
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٨

 

 شغل القريصتغيير م

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
اذهب الى موقع الدعم  ،HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من. ص بالحاسب اآللي الخا (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير مشغل القريص

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
 ."ازالة وتغيير الغطاء األمامي"أنظر . بازالة الواجهة األماميةقم  .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من مشغل القريص .٣
 .قم بازالة المسمارين الموجودين على جانب خانة المشغل وميل مشغل القريص لخارج الحاسب اآللي .٤



 ٣٠

 

 

خل مشغل القريص الجديد في خانة المشغل بحيث تصبح ثقوب المسامير محاذية لتلك الموجودة في خانة أد .٥
 .المشغل

 .قم بترآيب المسمارين لحماية مشغل القريص .٦
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٧

 

 تغيير مجموعة مروحة النظام

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"ي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآلل
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع في الموجودة
اذهب الى موقع الدعم  ،HMM أو يعالمرجع السر للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير مجموعة مروحة النظام

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
 ."تحديد مكان المكونات"أنظر . حدد مكان مجموعة مروحة النظام .٢
 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"أنظر . قم بنزع الكابالت الخاصة بمجموعة مروحة النظام من لوحة النظام .٣
 .الخلفي من الهيكلقم بنزع األربع مسامير التي تحمي مجموعة مروحة النظام والموجودة في الجزء  .٤



 ٣١

 

 .أخرج مجموعة مروحة النظام من الهيكل .٥
قم بترآيب المجموعة الجديدة في الهيكل بحيث تصبح ثقوب المسامير الموجودة في مجموعة مروحة النظام  .٦

 .محاذية لتلك الموجودة في الهيكل
 .قم بترآيب األربع مسامير لحماية مجموعة مروحة النظام .٧

 .Lenovoامير التي تتيحها شرآة استخدم تلك المس :مالحظة

 .اتمام الترآيب اذهب الى .٨

 

 السماعات األمامية / USBتغيير لوحة 

 انتباه

 "المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في مرجع السريعال الموجودة في
اذهب الى موقع الدعم  ،HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :األماميةالسماعات  USB/  لوحةلتغيير

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
 ."ازالة وتغيير الغطاء األمامي"أنظر . قم بازالة الواجهة األمامية .٢
للوحة األمامية من لوحة  USB والموصل السمعي األمامي وآابالت موصلقم بنزع موصل اللوحة األمامية  .٣

 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"أنظر . النظام
السماعات  USB/ األمامية ثم أخرج آارت لوحةالسماعات  USB/ قم بازالة المسامير التي تحمي آارت لوحة .٤

 .خانة السفليةاألمامية من ال



 ٣٢

 

 .األمامية الجديدة في الخانة السفليةالسماعات  USB / أدخل نهاية لوحة .٥
 .األمامية مع ثقوب المساميرالسماعات  USB / قم بمحاذاة لوحة .٦
 .األماميةالسماعات  USB / قم بترآيب المسمار لحماية لوحة .٧
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٨

 

 ير لوحة المفاتيحتغي

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
اذهب الى موقع الدعم  ،HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير لوحة المفاتيح

م التشغيل ثم قم باغالق نظا) أو الشرائط CDsمثل القريصات أو (قم بازالة أي شيء موجود في أقراص التشغيل  .١
 .وآل األجهزة المتصلة به والحاسب اآللي

 .قم بنزع آل أسالك الكهرباء  من المنافذ الكهربائية .٢
تحديد " و"تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي"ارجع الى . حدد مكان موصالت لوحة المفاتيح .٣

 . "مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآللي

موجود في الجزء الخلفي من  1 قد تكون لوحة المفاتيح الخاصة موصلة بموصل لوحة مفاتيح قياسي:  مالحظة
الموجود على الجزء األمامي أو الخلفي من الحاسب  USB  2 الحاسب اآللي أو موصلة بموصل

  .اآللي



 ٣٣

 

 . المفاتيح الذي به عطل من الحاسب اآللي وتوصيل آابل جديد لنفس الموصلقم بنزع آابل لوحة .٤
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٥

 

 تغيير الفأرة

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة 
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريع الموجودة في
اذهب الى موقع الدعم  ،HMM أو المرجع السريع للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM) األجهزة

 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير الفأرة

ثم قم باغالق نظام التشغيل ) أو الشرائط CDsمثل القريصات أو (قم بازالة أي شيء موجود في أقراص التشغيل  .١
 .وآل األجهزة المتصلة به والحاسب اآللي

 .قم بنزع آل أسالك الكهرباء من المنافذ الكهربائية .٢
تحديد مكان " و"تحديد مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآللي"ارجع الى . حدد مكان موصالت الفأرة .٣

 . "الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 موجود على الجزء الخلفي من الحاسب اآللي أو بموصل 1 قد تكون الفأرة متصلة بموصل فأرة قياسي:  مالحظة
USB  2   الموجود على الجزء األمامي أو الخلفي من الحاسب اآللي. 

 

 .قم بنزع آابل الفأرة الذي به عطل من الحاسب اآللي .٤
 .قم بتوصيل الكابل الجديد بالموصل .٥
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٦

 

 

 



 ٣٤

 

 تغيير السماعات الداخلية

 انتباه

" المعلومات األمنية الهامة"حاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال بعد قراءة ال تقم بنزع غطاء ال
آتيب صيانة  الذي يتم ارساله مع الحاسب اآللي الخاص بك أو الذي يكون موجودا أيضا في المرجع السريعالموجودة في 

الدعم  اذهب الى موقع ،HMM أو رجع السريعالم للحصول على نسخ من.  الخاص بالحاسب اآللي (HMM)األجهزة
 .http://www.lenovo.com/think/supportعلى  Web المتاح على شبكة

 :لتغيير السماعات الداخلية

 ."نزع غطاء الحاسب اآللي"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب اآللي .١
  . 1حدد مكان السماعات الداخلية .٢

 

 ."تعريف األجزاء على لوحة النظام"د مكان موصل السماعات الداخلية، ارجع الى حد .٣
 .قم بنزع آابل السماعات من لوحة النظام .٤
 .قم بازالة السماعات من خالل دفعها ألعلى وسحبها للخارج .٥
 .قم بترآيب السماعات الجديدة .٦
 .اتمام الترآيب اذهب الى .٧

 



 ٣٥

 

 اتمام الترآيب

بعد االنتهاء من تغيير آل األجزاء، يعد ضروريا اغالق غطاء الحاسب اآللي واعادة توصيل الكابالت والتي تتضمن 
  ضروريا التأآيد على صحة أيضا، وبناءا على األجزاء التي تم تغييرها، قد يكون. خطوط التليفونات وأسالك الكهرباء

الموجود في  "Starting the Setup Utility" ارجع الى .Setup Utilityالمعلومات التي تم تعديلها في برنامج 
 ."آتيب صيانة األجهزة"أو في "  المرجع السريع"

 :التمام عملية ترآيب األجزاء

وات أو مسامير داخل تأآد من أنه قد تم اعادة تجميع آل المكونات بطريقة صحيحة باالضافة الى عدم ترك أي أد .١
 ."تحديد مكان المكونات"لتحديد مكان العديد من المكونات، ارجع الى . الحاسب الخاص بك

تأآد من وجود الكابالت في مسارهم الصحيح والذي آانوا موجودين فيه من قبل وذلك قبل اعادة وضع غطاء  .٢
 .الحاسب اآللي

ثم ادفع غطاء الحاسب اآللي حتى . لي على الهيكل مع ضرورة التأآد من تثبيته في مكانهضع غطاء الحاسب اآل .٣
 .تتأآد من اغالقه ثم قم بترآيب المسامير

 

 .في حالة وجود قفل للغطاء، قم بترآيبه .٤
تحديد مكان الموصالت على "ارجع الى . أعد توصيل الكابالت الخارجية وأسالك الكهرباء بالحاسب اآللي .٥

 ."تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي" و"واجهة الحاسب اآللي
أنظر . BIOS (Flash)اذا آانت تقوم بتغيير لوحة النظام أو المشغل الدقيق، يعد ضروريا أن تقوم عندئذ بتعديل  .٦

 ." من قريص أو قرص مدمجBIOS) تجديد(تحديث "



 ٣٦

الذي يتم تضمينه  المرجع السريع الموجود في "Starting the Setup Utility" لتعديل المواصفات، ارجع الى .٧
 .آتيب صيانة األجهزةمع الحاسب اآللي أو في 

ستكون المعلومات المطلوبة . التي بها عطل CRU اعادة Lenovo في أغلب المناطق في العالم، تطلب شرآة:  مالحظة
 .CRUأو سيتم ارسالها بعد عدة أيام من وصول  CRU مرفقة مع

 

 من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 

  هام

لموجود ا" Starting the Setup Utility"ارجع الى .  لمشاهدة معلومات النظامSetup Utilityقم ببدء تشغيل برنامج 
موديل اآللة المعروضين في القائمة /اذا لم يكن الرقم المسلسل أو نوع .آتيب صيانة األجهزة أو في المرجع السريعفي 

 (Flash)الرئيسية مضاهيا لما هو مطبوع على العالمة الموجودة على الحاسب اآللي، يعد ضروريا أن يتم عندئذ تعديل 
BIOS موديل اآللة/ونوع بحيث يمكن تغيير الرقم المسلسل. 

 

 :، قم بما يلي)CD(من قريص أو قرص مدمج ) BIOS(لتعديل 

. برامج النظام في مشغل القريصات أو المشغل الضوئي) تحديث(أدخل القريص أو القرص المدمج لتعديل  .١
 المتاح على شبكة http://www.lenovo.com/think/supportوستكون تلك التعديالت متاحة على موقع 

 . نتاالنتر

 .في المشغل الضوئي، يعد ضروريا تشغيل الحاسب اآللي أوال CD-ROM الدخال: مالحظة

أما اذا آان قد تم تشغيله بالفعل، يجب أن تقوم عندئذ بايقاف تشغيله ثم تشغيله مرة . قم بتشغيل الحاسب اآللي .٢
 .سيتم البدء في تنفيذ خطوات التعديل. أخرى

 .Enterقم الموجود بلوحة المفاتيح المناظر للغة ثم اضغط عند طلب تحديد لغة، اضغط على الر .٣
 .Yعند طلب تغيير الرقم المسلسل، اضغط  .٤
 .Enterأدخل الرقم المسلسل المكون من سبعة حروف للحاسب الخاص بك ثم اضغط  .٥
 .Yموديل الجهاز، اضغط /عند طلب تغيير نوع .٦
 .Enterثم اضغط الموديل المكون من سبعة حروف للحاسب الخاص بك /أدخل النوع .٧
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديل .٨

 

 

 

 

 

 



 ٣٧
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 مالحظات. الملحق
استشر . المنتجات أو الخدمات أو الخصائص المميزة الموضحة في هذه الوثيقة في بالد أخرى Lenovo قد ال تتيح شرآة
آما . معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة التي تتبع لهاالمحلي للحصول على  Lenovo ممثل خدمة

 ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo أن أي اشارة الى منتجات أو برامج أو خدمات
Lenovo  ض مع أي حق من حقوق يمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعار. فقط

من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن تقييم والتحقق من عمليات تشغيل . Lenovoالملكية الفكرية الخاصة بشرآة 
 .Lenovoأي منتج أو برنامج أو خدمة غير تلك الخاصة بشرآة 

ال .  الموضوع الخاص بهذه الوثيقةلتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد تغطي براءات اختراع Lenovo قد يكون لشرآة
 :يمكنك ارسال أي استفسار عن التراخيص آتابة الى. يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك التطبيقات

Lenovo (United States), Inc.  
500 Park Offices Drive, Hwy. 54 
Research Triangle Park, NC 27709 
U.S.A. 
Attention: Lenovo Director of Licensing 

LENOVO GROUP LTD. PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.   

ال تسمح بعض الواليات بالتنازل الصريح أو الضمني عن حقوق الضمان في بعض المعامالت، لذلك، قد ال ينطبق هذا 
 .البيان عليك

هذه  يتم اجراء تغييرات دوريا على المعلومات الموجودة هنا، وستظهر. قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أو مطبعية
أو تعديالت على /باجراء تحسينات و Lenovo يمكن أن تقوم شرآة.  هذا الكتابالتغييرات في الطبعات الجديدة من

 .أو البرامج الموضحة في هذا الكتاب في أي وقت بدون سابق انذار/المنتجات و

لن يتم استخدام المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة مع تطبيقات الدعم األخرى حيث قد سيؤدي سوء استخدامها الى 
ال تؤثر المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة على المواصفات . ت جسيمة أو الى الوفاة، ال قدر اللـهالتعرض الصابا

لن يقوم أي منتج من المنتجات المتضمنة في هذه الوثيقة .  أو الضمان آما ال تقوم بتغييرهاLenovoالخاصة بمنتجات 
مات المتضمنة في هذه الوثيقة من بيئة معينة وتم تم الحصول على المعلو. بالعمل باعتبارها رخص صريحة أو ضمنية

 .قد تختلف النتيجة التي تم الحصول عليها باختالف أنظمة التشغيل. عرضها باعتبارها رسم توضيحي

 .أو تقوم بتوزيع أي معلومات يتم اضافتها بأي طريقة تراها مناسبة بدون االلتزام بأي تعهد لك Lenovo قد تستخدم شرآة

للعلم فقط، وال يمكن أن تشير بأي  Lenovo ارة في هذا الكتاب الى أي موقع من المواقع غير الخاصة بشرآةتعتبر أي اش
 جزء من منتجات Web ال تعتبر المواد الموجودة في مواقع شبكة. Webحال من األحوال الى االقرار بجودة مواقع شبكة 

Lenovo   ويتم استخدام مواقع شبكةWebك الخاصة بناءا على مسئوليت. 

وبالتالي، قد تختلف النتيجة التي تم . يتم تحديد أي بيانات تتعلق بمستوى األداء توجد هنا من خالل بيئة تم التحكم فيها
قد يكون قد تم عمل بعض القياسات على أنظمة لها مستوى متطور وال يوجد ما . الحصول عليها في نظام تشغيل أخر
باالضافة الى ذلك، يمكن توقع بعض هذه القياسات . فسها على آل األنظمة المتاحةيضمن بأن هذه القياسات ستكون هي ن
يجب أن يقوم مستخدمي هذه الوثيقة . قد توجد بعض االختالفات في النتائج الحالية. من خالل تقديرها تقديرا استقرائيا

 .بالتحقق من البيانات التي يمكن تطبيقها على البيئة الخاصة بهم
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 ن مخرج التليفزيونمالحظات ع

التي تم ترآيبها بجهة  (Television-Output Feature) تنطبق المالحظات التالية على خاصية مخرج التليفزيون
 .التصنيع

الخاصة ببعض براءات اختراع الواليات المتحدة مع  Copyright Protection Technology يقوم هذا الجهاز بدمج
 Copyrightالستخدام .  ومالكي الحقوق األخرينMacrovision التي تمتلكها شرآة بعض حقوق الملكية الفكرية األخرى

Protection Technology يجب أن تمنحك شرآة Macrovision التصريح الذي يمكنك من ذلك، ويكون هذا التصريح 
غير .  بغير ذلكMacrovisionقاصرا على االستخدام المنزلي واستخدامات المشاهدة األخرى وذلك ما لم تصرح شرآة 

 .مسموح بتنفيذ عمليات فك التجميع

 

 عالمات تجارية

 :في الواليات المتحدة أو البالد األخرى أو آالهما Lenovo تعد المصطلحات التالية عبارة عن عالمات تجارية لشرآة

Lenovo 
ThinkCentre 

 في الواليات المتحدة والبالد International Business Machinesعبارة عن عالمة تجارية لشرآة  IBM تعد
 .األخرى أو آالهما

 .قد تكون أسماء الشرآات أو المنتجات أو الخدمات األخرى عبارة عن عالمات تجارية أو عالمات خدمة ألخرين



 




