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 معلومات أمنية هامة

   ملحوظة

 .برجاء قراءة المعلومات األمنية الهامة أوال 

يجب اتباع واالحتفاظ بكل . بأمان الشخصي Notebook بأو حاس Desktop قد تساعدك هذه المعلومات في امكانية استخدام
المعلومات الموضحة في هذه الوثيقة محل البنود والشروط الخاصة  ال تحل. المعلومات المتضمنة مع الحاسب الخاص بك

 .للضمان المحدود Lenovo بيان باتفاقية الشراء أو

وقد ينشأ . الحاسبات الشخصية هي أجهزة الكترونية لكن،. ة وفعالةوقد تم تطوير منتجاتنا لكي تكون آمن. آمان العميل هام جدا
والخصائص األخرى أخطار محتملة يمكن أن ينتج عنها اصابات شخصية أو أضرار  عن آابالت الكهرباء وموفقات الطاقة

متضمنة مع المنتج الخاص ال لتقليل احتماالت هذه المخاطر، اتبع التعليمات. اذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة مادية خاصة
. التشغيل وقم بمراجعة المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بعناية بك، وقراءة آل الضمانات التي توجد بالمنتج وبتعليمات

نفسك من المخاطر  التي توجد بهذه الوثيقة بدقة والتي يتم اتاحتها مع المنتج الخاص بك، يمكنك أن تحمي وباتباع التعليمات
 .ل على بيئة تشغيل أآثر آمنا للحاسبوالحصو

اآللية، يتم ارسال  Notebook باالضافة الى حاسبات. تتضمن هذه المعلومات مراجع لموافقات الطاقة والبطاريات  :مالحظة
 اذا آان لديك مثل هذا المنتج، فهذه. مع موفقات الطاقة الكهربائية) والشاشات مثال السماعات(بعض األجهزة 
بك بطارية داخلية بحجم  باالضافة الى ذلك، يتضمن الحاسب اآللي الخاص. نطبق على المنتج الخاص بكالمعلومات ت

النظام حتى اذا آانت اآللة غير موصلة، لذلك، تنطبق  العملة المعدنية ويوفر هذا النوع من البطاريات الطاقة لساعة
 .ةبالبطاريات على آل الحاسبات اآللي المعلومات األمنية الخا صة

 

 الحاالت التي تتطلب ضرورة اتخاذ تصرف في الحال

تلفيات المنتجات خطيرة، وفي هذه الحالة ال  تكون بعض. يمكن أن يحدث تلف بالمنتجات نتيجة لسوء االستخدام أو االهمال
  .دةفحصه، واذا تطلب األمر، اصالحه بواسطة جهة تقديم الخدمة المعتم يجب استخدام المنتج مرة أخرى حتى يتم

في بعض الحاالت النادرة، قد تشم رائحة دخان . فعاال مثل باقي األجهزة االلكترونية، يجب االنتباه الى المنتج عندما يكون
يشير حدوث . أو تسمع أصوات صادرة من اآللة مثل صوت طقطقة. ثقب موجود في اآللة صادر من اآللة أو انبعاث شرار من

أو قد تشير لحدوث أمر . الداخلية ا أعلى الى حدوث عطل في أي مكون من المكونات اآلليةحالة من الحاالت التي تم ذآره أي
 .الحالة بنفسك، فقط، اتصل بمرآز دعم العمالء مع ذلك، ال تحاول مطلقا تشخيص. متعلق باآلمان

اذا آانت لديك . طرعطل أو أي اشارات خ قم بفحص الحاسب الخاص بك ومكوناته بصفة دورية للتأآد من عدم حدوث تلف أو
 قم باالتصال بمرآز دعم العمالء أو جهة. المكونات، ال تقم عندئذ باستخدام المنتج أية أسئلة تتعلق بحالة خاصة من حاالت

 .األمر تصنيع المنتج للحصول على التعليمات الخاصة بفحص المنتج وامكانية اصالحه، اذا تطلب

تحفظات أمنية خاصة بالمنتج، توقف عندئذ عن  أسفل، أو اذا آانت لديك أياذا واجهتك أي حالة من الحاالت المعروضة 
 بمرآز دعم العمالء باالضافة الى خطوط االتصاالت عن بعد وذلك الى أن تقوم باالتصال استخدامه وفصله عن مصدر الكهرباء

 .للحصول على مزيد من المعلومات "المعلومات مصادر "ارجع الى. لحصول على مزيد من التعليماتل

الحماية من اندفاع التيار أو وحدات  آابالت الكهرباء أو المقابس أو موفقات الجهد أو آابالت الوصالت أو وحدات •
 .تزويد الطاقة التالفة أو المكسورة

 .ارة مثل الدخان أو الشرار أو النارأحد شارات زيادة درجة الحر •



 ٩

أو تكون مواد غريبة على  أو تفريغ شحنة البطارية) مثل الكسر أو االعوجاج أو التجعد(حدوث تلف بالبطارية  •
 .البطارية

 .صدور أصوات طقطقة أو انبعاث دخان من المنتج •
 .الكهربائية وصلةاالشارة لحدوث سكب لسائل أو سقوط جسم على المنتج أو آابل الكهرباء أو ال •
 .تعرض المنتج أو آابل الكهرباء أو الوصلة الكهربائية للماء •
 .سقوط أو اتالف المنتج بأي حال •
 .عدم قيام المنتج بالعمل بطريقة طبيعية عند اتباع تعليمات التشغيل •

، توقف عندئذ عن Lenovo تصنيعه لـ أو بواسطة اذا الحظت ظهور أي حالة من هذه الحاالت في المنتج الذي لم يتم  :مالحظة
بمصنـّع المنتج للحصول على معلومات اضافية أو الى أن تحصل على جزء  استخدام المنتج الى أن يمكنك االتصال

 .المناسب االستبدال

 

 تعليمات أمنية عامة

 .الممتلكات يجب مراعاة االجراءات الوقائية التالية لتقليل مخاطر االصابة أو تلف

 اصالح

. العمالء أو اذا تم االشارة اليه في الوثيقة طلقا صيانة الجهاز بنفسك اال اذا طلب منك تنفيذ ذلك من قبل مرآز دعمال تحاول م
 .ومصرح له ليتم اصالح المنتج الخاص بك استخدم دائما مانح صيانة معترف به

 األجزاء بالوحدات التي يمكن استبدالها الى هذه يتم االشارة. يمكن تطوير أو استبدال بعض األجزاء بواسطة العميل  :مالحظة
بقدر االمكان آما أنها تتيح وثيقة تتضمن تعليمات تشير  CRUs بتعريف Lenovo تقوم. CRUs بواسطة العميل، أو

بتنفيذ آل التعليمات أثناء  يعد ضروريا أن تلتزم. المناسب الذي يستطيع العمالء خالله استبدال تلك األجزاء الى الوقت
الكهرباء وفصل آهرباء المنتج من أي مصدر آهرباء قبل محاولة  تأآد دائما من أنه تم اطفاء.  قطع الغياراستبدال

 .اذا آان لديك أية أسئلة أو استفسارات، اتصل بمرآز دعم العمالء. اجراء عملية االستبدال

التحذيرات التالية مطلوبة العتماد  بالرغم من عدم وجود أجزاء متحرآة في الحاسب الخاص بك بعد فصل سلك الطاقة، تكون
 .المناسبة UL شهادة
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  خطر
 

 

 .ابعد أصابعك واألجزاء األخرى من جسدك. أجزاء متحرآة في منتهى الخطورة 

   تنبيه
 

 

، قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي وانتظر من ثالث الى خمس دقائق حيث يعد CRUsقبل استبدال أي جزء من أجزاء  
 .ضروريا أن يبرد الحاسب اآللي قبل فتح الغطاء

 أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة

 .المنتج  جهة تصنيعاستخدم آابالت الكهرباء والوصالت الكهربائية التي تم اتاحتها بواسطة

بالنسبة . أو أفضل H05VV-F, 3G, 0.75 mm2 بالنسبة أللمانيا، يجب أن يكون. يجب اعتماد أسالك الكهرباء المستخدمة
 .تتوافق مع آل بلد للبالد األخرى، يجب استخدام األنواع التي

يمكن أن يؤدي ذلك الى الضغط على الكابل  حيث. ال تقم بلف آابل الكهرباء حول الوصلة الكهربائية أو العنصر اآلخر مطلقا
 .يمكن أن يؤدي هذا الى حدوث أخطار. الكابل والتسبب في اهتراء أو طقطقة أو انثناء

 .التعثر فيهم ضع دائما أسالك الكهرباء في مكان بحيث ال يكونوا موضعا لسير األقدام أو ال يمكن

أو الوصلة الكهربائية قرب البالوعات أو  بيل المثال، ال تترك الكابلعلى س. قم بحماية السلك وموفقات الطاقة من أي سوائل
يمكن أن تتسبب السوائل في حدوث . يتم تنظيفها باستخدام المنظفات السائلة األحواض أو المراحيض أو على األرضيات التي

ويمكن أن تتسبب أيضا . ال الخاطئخاصة اذا آان قد تم الضغط على الكابل أو الوصلة الكهربائية نتيجة لالستعم دائرة قصر،
الموصل بالوصلة التي يمكن أن ينتج عنها زيادة درجة  أو أطراف/السوائل في التآآل التدريجي ألطراف آابل الكهرباء و

 .حرارتها في النهاية

ت آابل أنه تم توصيل جميع موصال يجب توصيل آابالت الكهرباء وآابالت االشارة بالترتيب الصحيح دائما والتأآد من
 .الكهرباء بطريقة آمنة وآاملة بالمقابس

تظهر اشارات لوجود زيادة في درجة  أو/بالطاقة و ac ال تقم باستخدام أية وصالت آهربائية تظهر تآآال في أطراف تزويد
 .بالطاقة أو في أي مكان بالوصلة الكهربائية ac بطرف تزويد) مثل البالستيك المشوه(الحرارة 

النهايتين اشارات لوجود تأآل أو زيادة في درجة  م أية آابالت آهرباء تظهر نقاط االتصال الكهربائية لها عند آالال تقم باستخدا
 .الكهرباء بأي حال الحرارة أو تظهر حدوث تلف بكابل



 ١١

 األسالك االضافية واألجهزة المتصلة بها

تزويد الطاقة المستمرة والشرائح الكهربائية  تيار ووحداتتأآد من أنه تم اعداد آابالت الوصالت ووحدات الحماية من اندفاع ال
 حالة استخدام في. ال تقم مطلقا بتحميل هذه األجهزة حمال اضافيا. المتطلبات الكهربائية للمنتج التي تقوم باستخدامها للتعامل مع

Power Stripsيجب عندئذ أن ال يتعدى الحمل معدل ادخال ، Power Strip. حصول على مزيد من المعلومات استشر الفني لل
 .ومتطلبات الطاقة ومعدالت التزويد بالطاقة اذا آان لديك أسئلة عن أحمال الطاقة

 المقابس والمخارج

الخاص بك، ال تقم باستخدام هذا المخرج  المراد استخدامه مع معدات الحاسب) مخرج الكهرباء(اذا حدث تلف أو صدأ بالمقبس 
 .لذلك الفني المؤهلحتى يتم استبداله بواسطة 

 .على البديل اذا حدث تلف بالقابس، اتصل بجهة التصنيع للحصول. ال تقم بثني أو تعديل القابس

مخرج آهربائي موصل باألرض بطريقة  ويتوافق هذا النوع من المقابس مع. يتم تجهيز بعض المنتجات بقابس ذو ثالث تشعبات
اذا لم تستطع . هذه من خالل محاولة ادراجه في مخرج غير أرضي  األمانال تقم بتعدي خاصية. هذه خاصية أمان. صحيحة

بتوفير  اتصل بالكهربائي للحصول على موفق مخرج مناسب أو الستبدال المخرج بمخرج أخر يقوم ادخال المقبس في المخرج،
 من ٨٠ى الحمل العام للنظام نسبة يمكن أن يتعد ال. ال تقم مطلقا بتحميل المخرج الكهربائي حمال اضافيا. خاصية األمان هذه
 للحصول على مزيد من المعلومات اذا آان لديك أسئلة عن أحمال الطاقة ومعدالت الدائرة استشر الفني. معدل الدائرة الفرعية

 .الفرعية

ده بالقرب بسهولة باالضافة الى وجو تأآد من أن المخرج الكهربائي الجاري استخدامه موصل بطريقة سليمة، ويمكن استخدامه
 .بطريقة تؤدي الى الضغط على الكابالت ال تقم بمد آابالت الكهرباء بالكامل. من الجهاز

 .قم بتوصيل وفصل األجهزة عن المخرج الكهربائي

 البطاريات

شحنها مما يتيح وصول الكهرباء الى  على بطارية ال يمكن اعادة Lenovo تحتوي آل الحاسبات الشخصية المصنعة من قبل
اآللية، باستخدام  Notebook المنتجات النقالة، على سبيل المثال، حاسبات باالضافة الى ذلك، تقوم العديد من.  النظامساعة

تم اختبار . يكون له النمط محمول البطاريات التي يمكن اعادة شحنها وذلك لتوفير الكهرباء والطاقة في الجهاز عندما مجموعة
استخدامها مع الجهاز الذي تم اختباره للتأآد من توافقة ويتم استبداله  بحيث يتم Lenovo لالبطاريات التي تم اضافتها من قب

 .المعترف بها فقط بقطع الغيار

. البطاريات أو قصر دائرة نقاط التالمس المعدنية ال تقم بسحق أو ثقب أو حرق. ال تقم بمحاولة فتح أو صيانة أية بطارية مطلقا
 .للمنتج قم باعادة شحن البطارية وفقا للتعليمات المتضمنة في المطبوعات الفنية. سوائل أخرى و أليال تعرض البطارية للماء أ

" بالمخرج"خروج رائحة أو وجود لهب  يمكن أن يؤدي سوء استعمال البطارية الى زيادة درجة حرارتها، والتي قد تؤدي الى
تم مالحظة وجود أي شحنة تفريغ من البطارية أو تكون مواد غريبة بك، أو  اذا تم اتالف البطارية الخاصة. من خلية البطارية
 .توقف عن استخدام البطارية وقم بالحصول على بطارية بديلة من جهة تصنيع البطارية على البطارية،

 بطاريات خاصة(البطاريات القابلة للشحن  بالنسبة لبعض. يمكن أن تتدهور البطاريات عند عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة
 بدون استخدام في حالة التفريغ الى زيادة خطر دائرة قصر البطارية، والذي يمكن أن ، سيؤدي ترك البطارية)الليثيوم األيونية

األيونية القابلة للشحن مفرغة بالكامل أو  ال تترك بطاريات الليثيوم. يؤدي الى قصر عمر البطارية وأن يشكل خطر على السالمة
 .اريات في حالة تفريغتخزين هذه البط
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 الحرارة وتهوية المنتج

آمية آبيرة من الحرارة بسبب  Notebook PCs يمكن أن تولد. تولد الحاسبات حرارة عند تشغيلها وعند شحن البطاريات
 :دائما اتبع هذه االجراءات الوقائية األساسية. حجمها المضغوط

الحاسب اآللي فعاال أو  دك لفترة طويلة عندما يكونسجفي حضنك أو على أي جزء من  Notebook ال تضع قاعدة •
قد يؤدي التالمس الطويل . أثناء التشغيل العادي له ينتج عن الحاسب الخاص بك بعض الحرارة. أثناء شحن البطارية

 .الجلد بالجسم الى المضايقة أو حرق
 .البيئات المتفّجرة ل أو فيال تقم بتشغيل الحاسب الخاص بك أو شحن البطارية قرب مواد قابلة لالشتعا •
قد يتم اعاقة . والراحة والتشغيل الموثوق أو بؤرات الحرارة يتم اتاحتها مع المنتج لألمان/شقوق التهوية والمراوح و •

ال تقم . المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو سطح مرن آخر هذه الخصائص بشكل غير مقصود من خالل وضع
 . هذه الخصائص مطلقاتعطيل باعاقة أو تغطية أو

قبل . لتنظيفه من أي غبار أو تراب يجب أن تقوم بفحص الحاسب الشخصي الخاص بك مرة واحدة على األقل آل ثالثة شهور
وازالة آابل الكهرباء الخاص بالحاسب من مخرج الكهرباء؛ ثم قم بازالة  القيام بفحص الحاسب الخاص بك، قم بفصل الكهرباء

بالخارج، يجب أن تقوم أيضا بازالة  اذا الحظت تراآم أتربة. ت والثقوب التي توجد بالواجهة األمامية للجهازالفتحا أي أتربة من
قم دائما بايقاف تشغيل الحاسب اآللي . وفتحات تزويد الطاقة واألماآن الغائرة األتربة من داخل الحاسب بما في ذلك المراوح

. قدم من المناطق المزدحمة ٢ن، حاول تفادي تشغيل الحاسب الخاص بك على بعد ان أمك. سلك الكهرباء قبل فتح الغطاء ونزع
، يجب أن تقوم عندئذ بفحص وتنظيف الجهاز  المناطق شديدة االزدحاماذا آان ضروريا تشغيل الحاسب اآللي في أو بالقرب من

 .على فترات متقاربة

هذه االحتياطات األساسية أثناء التعامل مع  ب اآللي، اتبع دائماللحفاظ على سالمتك وعلى أعلى مستوى من مستويات أداء الحاس
 :الحاسب الشخصي الخاص بك

 .يجب أن يكون الغطاء مغلقا عندما يكون الحاسب متصل بمخرج آهرباء •
 .يجب تنظيف الحاسب من الخارج بصفة دورية حتى ال تتراآم األتربة •
عمليات التنظيف المتتالية مطلوبة  قد تكون. جهة األمامية للجهازازالة األتربة من الفتحات والثقوب التي توجد بالوا •

 .أو في المناطق المزدحمة للحاسبات التي توجد في مناطق تتكاثر بها األتربة
 .ال تدع أي شيء يعوق فتحات التهوية •
  .رجة السخونةذلك الى ارتفاع د ال تقم بتخزين أو تشغيل الحاسب اآللي بداخل األثاثات، حيث من الممكن أن يؤدي •
  ). فهرنهايت٩٥( درجة مئوية ٣٥يجب أال تتعدى درجات حرارة الهواء داخل الحاسب  •
 .Non-desktop ال تستخدم أجهزة تنقيح الهواء •

 CD/DVD  ارشادات أمان مشغل أقراص

ر أو ، من الممكن أن يحدث آسCD/DVD اذا حدث طقطقة أو تلف.  األقراص بسرعة عاليةلفب CD/DVD تقوم مشغالت
االصابة المحتملة نتيجة لهذه الحالة ولتقليل مخاطر اتالف الجهاز الخاص  للحماية من .CD تحطم للقرص أثناء تشغيل مشغل

 :يلي بك، قم بما

  دائما بنفس طريقة التجميع األصلية الخاصة بهم CD/DVD تخزين أقراص •
  المباشرة ن مصادر الحرارةدائما بعيدا عن ضوء الشمس المباشر وبعيدا ع CD/DVD تخزين أقراص •
  من الحاسب في حالة عدم استخدامهم CD/DVD ازالة أقراص •
  البرامج الخاصة بهم ، أو محاولة ادخالهم بالقوة في الحاسب أو مجموعةCD/DVD عدم ثني أو طي أقراص •
 يوجد بها عيوبأو التي  ال تقم باستخدام األقراص التالفة. قبل آل استخدام CD/DVD التأآد من سالمة أقراص •
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 معلومات أمنية اضافية

   خطر

 .يعد التيار الكهربائي الصادر من سلك الكهرباء والتليفون و آابالت االتصاالت عن بعد في منتهى الخطورة 

 :لتفادي مخاطر الصدمات الكهربية

ذا المنتج أثناء وجود توصيف له ال تقم بتوصيل أو فصل أي آابالت أو اجراء أي ترآيبات أو صيانة أو اعادة •
 .عاصفة آهربائية

 .توصيالت أرضية صحيحة قم بتوصيل آل أسالك الطاقة لمخارج آهرباء ذات توصيالت صحيحة ولها •
 .التوصيل قم بتوصيل أي أجهزة سيتم الحاقها بهذا المنتج بمخارج آهرباء جيدة •
 .وان أمكن، يجب استخدام يد واحدة فقط لتوصيل أو فصل أسالك االشارة •
 .بالمكونات ال تحاول أبدا تشغيل أي جهاز في حالة وجود مخاطر حريق أو ماء أو تلف •
والمودم قبل فتح أغطية الجهاز، ما لم  يجب فصل أسالك الكهرباء الملحقة وأنظمة االتصاالت وشبكات االتصاالت •

 .ينصح بخالف ذلك في اجراءات الترآيب والتوصيف
أو نقل أو فتح األغطية لهذا المنتج   هو موضح في الجدول التالي عند ترآيبقم بتوصيل وفصل أسالك الكهرباء آما •

 .أو األجهزة الملحقة

 :لالتصال

 .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
 .أوال، قم بتوصيل آل األسالك لألجهزة .٢
 .قم بتوصيل أسالك االشارة بالموصالت .٣
  .م بتوصيل أسالك الكهرباء بالمخارق .٤
 .قم بتشغيل الجهاز .٥

 :تصالاالالنهاء 

 .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
 .أوال، قم بازالة أسالك الكهرباء من المخارج .٢
 .قم بازالة أسالك االشارة من الموصالت .٣
 .قم بازالة آل األسالك من األجهزة .٤

 

 مالحظات عن بطارية الليثيوم

   تحذير

 .هناك احتمال لحدوث انفجار اذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة 

تحتوي البطارية . نوع متوافق يوصي به المصنع ند تغيير بطارية الليثيوم، استخدم البطارية التي لها نفس النوع أو بطارية لهاع
 .استخدامها والتعامل معها والتخلص منها بطريقة صحيحة على لثيوم ويمكن أن تنفجر اذا لم يتم

 :ال تقم بما يلي

  القائها أو غمرها في الماء •
  ) فهرنهايت٢١٢( درجة مئوية ١٠٠آثر من ألتسخينها  •
 محاولة اصالحها أو فكها •

 .يجب التخلص من البطارية وفقا للقوانين واللوائح المحلية
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 معلومات أمنية عن المودم

   تحذير

 . أو سلك اتصاالت عن بعد أآبرNo. 26 AWGللتقليل من احتمالية حدوث حريق، استخدم االختيار  

التليفون، اتبع دائما االحتياطات األمنية األساسية،  تمالية حدوث حريق أو صدمة آهربائية أو اصبابت عند استخدامللتقليل من اح
 :على سبيل المثال

 .ال تقم بترآيب سلك تليفون أثناء عاصفة آهربائية •
 .مبتلةلألماآن ال ال تقم بترآيب مقابس التليفونات في أماآن مبتلة اال اذا آان المقبس مصمم خصيصا •
التليفون من واجهة تعامل شبكة  ال تقم بلمس أسالك تليفون أو وحدات طرفية غير معزولة اال اذا آان تم فصل خط •

 .االتصال
 .يجب توخي الحذر عند ترآيب أو تعديل خطوط التليفون •
 هناك خطر عن بعد قد يكون. الكهربائية أثناء العاصفة) خالف التليفونات الالسلكية(يجب تفادي استخدام أي تليفون  •

 .لصدمة آهربائية عند االنارة
 .للتسرب ال تقم باستخدام التليفون لالبالغ عن تسرب الغاز في منطقة مجاورة •

 

 بيان توافق أشعة الليزر

يتم أيضا بيع  .DVD-ROM أو CD-ROM يتم اعداد بعض موديالت الحاسبات الشخصية من جهة التصنيع بقرص تشغيل
-DVD و CD-ROM تعد وحدات تشغيل. على حدى باعتبارهم اختيارات DVD-ROMو CD-ROM أقراص تشغيل

ROM  الواليات المتحدة بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات يتم توثيق أقراص التشغيل هذه في. منتجات ليزر 
Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) 

Subchapter J for Class 1 Laser. آما تم اعتماد وحدات التشغيل هذه لتتوافق مع متطلبات International 
Electrotechnical Commission (IEC) 825  و CENELEC EN 60 825لمنتجات الليزر Class 1. 

 .، يجب مراعاة التعليمات التاليةDVD-ROM أو CD-ROM عند ترآيب وحدة تشغيل

  حذيرت

قد تؤدي عملية استخدام مفاتيح أو تنفيذ خطوات ضبط األداء التي تختلف عن ما تم ذآره هنا الى التعرض ألشعة في منتهى  
 .الخطورة

ال توجد . منتهى الخطورة الى التعرض ألشعة ليزر في DVD-ROM أو CD-ROM قد ينتج عن نزع غطاء قرص تشغيل
 .ال تقم بازالة غطاء وحدة التشغيل .DVD-ROM أو وحدة تشغيل CD-ROM لأجزاء يمكن صيانتها داخل وحدة تشغي

يجب مالحظة  .Class 3B أو Class 3A على صمام ثنائي لليزرDVD-ROM و CD-ROM تحتوي بعض وحدات تشغيل
 .العبارة التالية

  خطر

م أدوات ضوئية وتجنب التعرض المباشر باستخدا ال تنظر للشعاع وال تنظر بطريقة مباشرة. توجد أشعة ليزر عند الفتح 
  .للشعاع
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 بيان مصدر الكهرباء

 .ال تقم مطلقا بنزع الغطاء من على مصدر الكهرباء أو أي جزء من األجزاء التي تم وضع العالمة التالية عليها

 

ال توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل . داخل المكونات التي تم وضع هذه العالمة عليهايوجد تيار آهربائي في منتهى الخطورة 
 .اذا آنت تشك في وجود مشكلة مع أي جزء من تلك األجزاء، اتصل بفنني الخدمة. هذه المكونات
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 مقدمة

تقدم األخيرة في تقنية الحاسب ويمكن ال يتضمن الحاسب الخاص بك الكثير من عمليات. اآللي Lenovo شكرا الختيارك حاسب
 .الخاصة بك تطويره آلما آان هناك تغيير في المتطلبات

سيتم تضمين التعليمات الخاصة بترآيب . تعد عملية اضافة اختيارات األجهزة للحاسب الخاص بك طريقة سهلة لزيادة امكانياته
 د ترآيب أحد االختيارات، اتبع هذه التعليمات باالضافة الىعن. المطبوعات الفنية االختيارات الخارجية والداخلية في هذه
 .التعليمات التي تكون مرفقة مع االختيار

 

 مصادر المعلومات

وهو يتضمن . الخاص بك وبدء نظام التشغيل المتاح مع الحاسب الخاص بك، معلومات ترآيب الحاسب المرجع السريع يقدم
المشاآل واجراءات استعادة البرامج ومعلومات الخدمة والمساعدة ومعلومات  أيضا المعلومات األساسية الخاصة بتحديد

 .الضمان

الحصول على المزيد من المعلومات  ، الموجود على سطح المكتب، وصلة يمكنك من خاللهاLenovo Care يقدم لك برنامج
 .التي تتعلق بالحاسب اآللي

باستخدامه متاحة من خالل   أحدث معلومات خاصة بالحاسب الذي تقومالنترنت، ستكون االتصال بشبكة ااذا آان لديك امكانية
 .االنترنت

 :يمكنك ايجاد المعلومات التالية

  وتعليمات الترآيب CRU ازالة •
  اصدارات •
  المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة •
  معلومات عن األجزاء •
  عمليات التحميل وأقراص التشغيل •
  فيدةاالتصال بمصادر المعلومات الم •
 آشف تليفونات الدعم •

 .http://www.lenovo.com/support للحصول على هذه المعلومات، اذهب الى موقع
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 ترآيب اختيارات. ١الفصل 

 

امكانيات الحاسب اآللي الخاص بك  يمكنك زيادة. الخاص بكيقدم هذا الفصل مقدمة للخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب 
ترآيب أحد االختيارات، استخدم هذه التعليمات باالضافة للتعليمات المتاحة  عند. من خالل اضافة ذاآرة أو مشغالت أو موفقات

 .االختيار مع

  هام

االرشادية على  آما ستساعدك هذه االجراءات والخطوات. معلومات األمنية الهامة ال قبل ترآيب أو ازالة أي اختيار، يجب قراءة
 .العمل بآمان

 . فقطLenovoاستخدم األجزاء التي توفرها شرآة  :مالحظة
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 الخصائص

 .سب والبرامج التي تم ترآيبها مسبقامقدمة عن خصائص الحاجزء يقدم هذا ال

  معلومات النظام

 للحصول على المعلومات التي تتعلق بالموديل الخاص بك، استخدم. تغطي المعلومات التالية مجموعة متعددة من الموديالت 
Setup Utility . ارجع الى"Setup Utility". 

 )الموديلباختالف تختلف ( المشغالت الدقيقة

  Intel(R) Pentium(R) 4 مشغل •
  Intel Celeron(R) D مشغل •
  AMD Athlon 64 مشغل •
  AMD Sempron مشغل •
 )الموديلباختالف حجمها يختلف (ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

 بعض( Double Data Rate (DDR) Dual Inline Memory Modules (DIMMs) دعم اثنين من •
  )الموديالت

  )بعض الموديالت( DDR2 DIMMs ة مندعم أربع •
• 4 Mb Flash Memory 

  المشغالت الداخلية

  الداخلي Serial ATA مشغل القرص الثابت •
  )الموديالتبعض (ضوئي مشغل  •
 )بعض الموديالت(مشغل القريص  •

  ئياتالنظام الفرعي للمر

  Video Graphics Array (VGA) وحدة التحكم البيانية المتكاملة لشاشة •
  )الموديالت بعض(الموجود على لوحة النظام  Accelerated Graphics Port (AGP) Video موصل موفق •
 )الموديالت بعض(الموجود على لوحة النظام  PCI Express x16 Video Graphics موصل موفق •

 لصوتياتالنظام الفرعي ل

• AC'97 with Realtek Audio Codec  
 موصالت الخط السمعي للداخل والخط السمعي للخارج وموصالت الميكروفون على اللوحة الخلفية •
 موصالت للميكروفون وسماعات الرأس الموجودة على اللوحة األمامية •
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 امكانية االتصال

  )بعض الموديالت( Wake on LAN(R) عم خاصيةالتي تقوم بدالمتكاملة  Ethernet 10/100 Mbpsوحدة تحكم  •
 )موديالتبعض ال( Soft V.90/V مودم •

  خصائص ادارة النظام

• Wake on LAN  
• Wake on Ring ) في برنامج Setup Utilityتسمى هذه الخاصية ، Serial Port Ring Detect  للمودم

 )الخارجي
  االدارة عن بعد •
  آلي (Power-on) بدء تشغيل •
 SM و System Management (SM) BIOS برامج •

  المخرجات/خصائص المدخالت

• 25-pin, Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP)  
  لى التوالي عPin-9 موصل •
  )موصلين على اللوحة األمامية وأربعة على اللوحة الخلفية( USB ستة موصالت •
  موصل فأرة قياسي •
  اسيموصل لوحة مفاتيح قي •
  Ethernet موصل •
  VGA شاشة موصل •
سمعي متجه للداخل وخط  السماعات والميكروفون على اللوحة األمامية والميكروفون وخط(خمس موصالت سمعية  •

 )سمعي متجه للخارج على اللوحة الخلفية

 زيادة

  أربع خانات للمشغالت •
  bit Peripheral Component Interconnect (PCI)-32ثالث موصالت من موصالت موفق  •
  )بعض الموديالت(واحد  Accelerated Graphics Port (AGP) موصل زيادة •
 )بعض الموديالت(واحد  PCI Express x16 موصل زيادة •

  الطاقة

  مع مفتاح الختيار الجهد الكهربائي يدويا واط ٢٥٠ بقوة مصدر طاقة •
  يدوي  Hz 50/60تردد ادخال  •
 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)  دعم •

  خصائص األمن

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام أو المشرف بحيث يمكن استخدام •
   خاصية اضافة قفل للغطاءدعم •
  تسلسل بدء التشغيل في التحكم •
  القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرةمشغل بدء التشغيل بدون  •
  نمط بدء غير مراقب •
  مخرجات القرص الثابت/التحكم في مدخالت •
 مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/مدخالت في تحكمال •
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  من قبلالبرامج التي تم ترآيبها 
 

في حالة حدوث ذلك، فان هذه البرامج تتضمن نظام . وجود برامج تم ترآيبها عليه من قبل قد يتم ارسال الحاسب اآللي مع
 .يتم دعمها صائص المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج األخرى التيوبرامج تشغيل الجهاز لدعم الخ التشغيل

  )تختلف باختالف الموديل(أنظمة التشغيل، التي تم ترآيبها من قبل 

 .المناطق لن تكون أنظمة التشغيل هذه متاحة في آل البالد أو :مالحظة

• Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition  
• Microsoft Windows XP Professional 

 للتوافق أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة

• Linux(R) 
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 المحددات

 .يقوم هذا الجزء بعرض المحددات الفعلية للحاسب اآللي الخاص بك

  األبعاد

  ) بوصة١٥٫٤٣( ملليمتر ٣٩٢: االرتفاع •
  ) بوصة٧٫٠٩( ملليمتر ١٨٠: العرض •
 ) بوصة١٧٫٥٢(تر  ملليم٤٤٥: العمق •

  الوزن

  ) رطل٢٠٫٠٦ آيلوجرام ٩٫١: الحد األدنى للمواصفات آما هو محدد •
 ) رطل٢٢٫٥( آيلوجرام ١٠٫٢: الحد األقصى للمواصفات •

  بيئة التشغيل

  :درجة حرارة الهواء •
o فهرنهايت٩٥ الى ٥٠من ( درجة مئوية ٣٥الى  ١٠: النظام أثناء التشغيل (  

 
  ) فهرنهايت١٤٠ الى ٥٠من ( درجة مئوية ٦٠الى  ١٠: التوقف النظام أثناء

o م قد٣٠٠٠ (تر م٩١٤: االرتفاع األقصى(  

الذي يتم تطبيق درجات ، هو الحد األقصى لالرتفاع) قدم٣٠٠٠ (تر م١٤الرتفاع األقصى، الحد األقصى ل  :مالحظة
.ة الهواء أقل مما هو محددلدرجات حرار باالرتفاع األعلى، يكون الحد األقصى. حرارة الهواء المحددة به

 :الرطوبة •
o ٨٠ الى ١٠ من :النظام أثناء التشغيل%  
o 90  %٩٠ الى ١٠ من :النظام أثناء التوقف% 

  يةائالكهرب المدخالت

 :ي للمدخالتائالجهد الكهرب •
o المدى المنخفض: 

  V ac 100: الحد األدنى !
  V ac 127: الحد األقصى !
  Hz 50/60: تكرار المدخالت !
 V ac 115: يائالجهد الكهربمحدد محول  !

o مرتفعالمدى ال: 
  V ac 200: الحد األدنى !
  V ac 240: الحد األقصى !
  Hz 50/60: تكرار المدخالت !
 V ac 230: محدد محول الجهد الكهربي !

  ):تقريبا( (kVA) أمبير-المدخالت بالكيلوفولت •
o 0.158: الحد األدنى للمواصفات آما هو محدد kVA  
o 0.213: اتالحد األقصى للمواصف kVA  
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 المتاحةاالختيارات 

 :فيما يلي بعض االختيارات المتاحة

  االختيارات الخارجية •
o أجهزة المنافذ على التوازي، مثل وحدات الطباعة ووحدات التشغيل الخارجية  
o أجهزة المنافذ على التوالي، مثل المودم الخارجي والكاميرات الرقمية  
o الخارجية لنظام الصوتاألجهزة الصوتية، مثل السماعات   
o أجهزة USBمثل وحدات الطباعة ووحدات المسح ،  
o أجهزة األمان، مثل قفل اللوحة  
o وحدات العرض 

  الداخليةاالختيارات  •
o الذاآرة، تسمى نظام Dual Inline Memory Modules (DIMMs)  
o موفقات Peripheral component interconnect (PCI)  
o موفقات Accelerated Graphics Port (AGP)  
o وحدات تشغيل داخلية، مثل: 

 )بعض الموديالت (DVDو CD المشغالت الضوئية، مثل !
   على التواليATA مشغل القرص الثابت !

المشغل مؤهال  على التوالي، يجب أن يكون ATA عند اضافة مشغل القرص الثابت  :مالحظة
 .لدعم موصل طاقة رباعي األطراف

 :االنترنت التالية  عن االختيارات المتاحة، ارجع لصفحاتللحصول على أحدث المعلومات

• http://www.lenovo.com/us/en/  
• http://www.lenovo.com/support/ 

 :التليفونات التالية يمكنك أيضا الحصول على معلومات من خالل االتصال بأرقام

 بك أو بممثل تسويق الخاص Lenovo أو بممثل مبيعات، 2968-426-800-1  في الواليات المتحدة، اتصل بالرقم •
Lenovo.  

  .2968-426-800-1 أو 3344-565-800-1 في آندا، اتصل بالرقم  •
 .Lenovo تسويق الخاص بك أو بممثل Lenovo خارج الواليات المتحدة وآندا، اتصل بممثل مبيعات •
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 األدوات المطلوبة

قد يتطلب  .Phillipsاألمر ضرورة استخدام نصل مستو أو مفك لترآيب بعض االختيارات في الحاسب الخاص بك، قد يتطلب 
 .ارجع الى التعليمات التي يتم ارسالها مع االختيار. األمر أدوات اضافية بالنسبة لبعض االختيارات المعينة

 

  استاتيكياالتعامل مع األجهزة الحساسة

 . اآلليبالغا الختيارات ومكونات الحاسب ا تمثل ضرراالساآنة ال تمثل أي ضرر بالنسبة لك، لكنهاء بالرغم من أن الكهرب

 .ذلكطلب منك بفتح الحاوية التي تحمي االختيار حتى ي تقم ال عند اضافة اختيار،

 :الوقائية لتفادي أخطار الكهرباء عند التعامل مع االختيارات ومكونات الحاسب األخرى، يجب مراعاة هذه االجراءات

 .ي حولكائتكوين مجال آهربالى الحرآة قد تؤدي حيث أنه . قم بتقليل حرآتك •
ال تقم بلمس أي . األطراف يجب التعامل مع الموفقات ووحدات الذاآرة من. يجب التعامل مع المكونات بحرص شديد •

 .ية مكشوفةائدائرة آهرب
 .يجب منع اآلخرين من لمس المكونات •
 ثانية على ٢معدني بالحاسب لمدة  ختيار ألي سطحعند ترآيب اختيار جديد، يجب أن تالمس الحاوية الحامية لال •

 .الحاوية وجسمك الساآنة فياء تقليل الكهرب يؤدي ذلك الى حيث. األقل
اذا لم تتمكن من القيام بذلك، قم . ألسفل بعد ذلك، قم بازالة االختيار وترآيبه مباشرة في الحاسب بدون وضع االختيار •

 .عليها الجزء سطح مستو وناعم ثم ضع ر علىبوضع الحاوية الحامية الخاصة باالختيا
 .على غطاء الحاسب أو على أي سطح معدني آخر الجزء عضال ت •

 

 يارات خارجيةتخاترآيب 

اختيارات خارجية لها، مثل وحدة   الموصالت الخارجية المتعددة بالحاسب الخاص بك التي يمكنك توصيلجزءيوضح هذا ال
بالنسبة لبعض االختيارات الخارجية، يجب أن تقوم بترآيب برامج .  السماعات الخارجية أوةالمسح الضوئيوحدة الطباعة أو 

لتعريف الموصل  عند اضافة اختيار خارجي، استخدم المعلومات التي توجد في هذا القسم. الوصلة الفعلية اضافية مع ترآيب
الوصلة وترآيب أي برامج أو مشغالت أجهزة  المطلوب، ثم استخدم التعليمات المتاحة مع االختيار لمساعدتك في ترآيب

 .مطلوبة لالختيار
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 واجهة الحاسب اآللي على تحديد مكان الموصالت

 . اآلليواجهة الحاسبعلى توضح التعليمات التالية أماآن الموصالت التي توجد 

 
 
 USB  وصل م 3  وصل سماعات الرأس م 1 

 USB  وصل م 4  وصل الميكروفون م 2 
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 تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 . اآلليحاسبالالموصالت على خلفية  أماآن يوضح الرسم التوضيحي التالي

 
 
 Ethernet وصل م 9   الطاقة وصل م 1  

 USB صالت مو 10   الكهربائي حول الجهدم  2  

 الميكروفون وصل م 11  وصل الفأرة م 3  

 خارج وصل خط صوتي م 12  المفاتيح وصل لوحة م 4  

 داخل وصل خط صوتي م 13  التوالي وصل على م 5  

 التوازي وصل على م 6  
Graphics 16 PCI Express x موفق أو موصل AGP وفق م 14 
 )يالتبعض المود(

 PCI  وصالت موفق م VGA  15  وصل وحدة عرض م 7  

  USB  وصالت م 8  
 

تحديد مكان توصيل الكابالت  بحيث تساعدك في ملونة اآللي خلفية الحاسبعلى بعض الموصالت التي توجد  تكون :مالحظة
 .بالحاسب الخاص بك
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  الوصف  الموصل

 موصل الفأرة
موصل الفأرة  أو أي جهاز اشارة آخر يستخدم Trackball فأرة أولتوصيل يستخدم 
 .القياسي

 .يستخدم لتوصيل لوحة مفاتيح ذات موصل لوحة مفاتيح قياسي موصل لوحة المفاتيح

 موصل على التوالي 
أو أي جهاز  مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي في توصيل يستخدم هذا الموصل
 .يعلى التوال  pin-9آخر يستخدم موصل

 موصل على التوازي
أو أي   على التوازيةمسح ضوئيوحدة وحدة طباعة على التوازي أو  في توصيل يستخدم

 .على التوازي  pin-25أجهزة أخرى تستخدم موصل

 موصل خط صوتي خارج

خارجية، مثل  يستخدم هذا الموصل الرسال شارات صوتية من الحاسب الى أجهزة
 أو سماعات الرأس أو) صمم بها مكبرات صوتالسماعات الم(سماعات االستريو 

لوحات المفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي الداخل بنظام استريو أو أي 
 .تسجيل خارجي آخر جهاز

 موصل خط صوتي داخل
مثل نظام  االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي،الم يقوم هذا الموصل باست

خارجي، يتم توصيل آابل بين موصل الخط جهاز صوتي توصيل عند . ستريوالا
 .الخارج من الجهاز وموصل الخط الصوتي الداخل للحاسب الصوتي

 موصل الميكروفون
صوت أو أي  يتم استخدامه في توصيل الميكروفون للحاسب اآللي عندما تريد تسجيل

-Speech) أصوات أخرى أو اذا آنت تستخدم برنامج التعرف على الكالم
Recognition Software).  

 USB  موصالت

 Universal Serial Bus جهاز يتطلب وصلة في توصيل هذه الموصالتيتم استخدام 
(USB) ةضوئيالمسح وحدة ال، مثل USB أو وحدة طباعة USB.  بناءا على الموديل

، يمكنك شراء لوحة USB آان لديك أآثر من أربع أو ستة أجهزة الخاص بك، واذا
 .اضافية USB استخدامه في توصيل أجهزة كنكالذي يم USB وصالت

 Ethernet  موصل
 .(LAN) لشبكة اتصاالت محلية Ethernet آابليتم استخدام هذا الموصل في توصيل 

 Category 5 ، استخدم آابلFCC Class B لتشغيل الحاسب في حدود :مالحظة
Ethernet. 

 الحصول على مشغالت األجهزة

 التشغيل التي لم يتم ترآيبها من قبل من خالل الموقع األجهزة الخاصة بأنظمةمشغالت  يمكنك الحصول على
http://www.lenovo.com/support/  المتاح على شبكة World Wide Web.  يتم اتاحة التعليمات الخاصة بالترآيب في

 .Device-Driver مع ملفات README ملفات

 

  ازالة الغطاء

  هام

 .ب اآلليالحاس قبل ازالة غطاء " التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا"و "معلومات األمنية الهامةال"يجب قراءة 

 :الزالة الغطاء

من وحدات التشغيل، ) شريط قريص أو قرص مدمج أو(قم بايقاف نظام التشغيل الخاص بك، وازالة أي وسط تخزين  .١
 .بهتصلة قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهزة الم

 .يةائقم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
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 (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. اسبقم بفصل آل الكابالت التي تم توصيلها بالح .٣
 .وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب

 .الغطاء للخلف بحيث يتم ازالته قم بازالة المسمارين الموجودين في الجزء الخلفي اليسار من الغطاء ثم اسحب .٤
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 تحديد مكان المكونات

 .اآللي سيساعدك الشكل التوضيحي التالي في تحديد مكان العديد من المكونات على الحاسب

 
 PCI  وصالت م 4  لمشغل الدقيق ومنفذ الحرارة ا 1 

 PCI  وفق م 5  حدات الذاآرة و 2 

 CI  Pأو AGP وفق م 3 
  Express x16 Grapics موفق

 )موديالتبعض ال(موصل 
 غذي الطاقة م 6 

 

 لوحة النظام على تعريف األجزاء

لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسب الخاص  هي )Motherboard أو Planar تسمى في بعض األحيانالتي (لوحة النظام تعد 
 .هزة متعددة تم ترآيبها بجهة التصنيع أو سيتم ترآيبها فيما بعدوتدعم أج وتقوم باتاحة الوظائف األساسية بالحاسب. بك
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 .الموديالت يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام وذلك لبعض

 
 
  SATA )2( وصالت م 10  الدقيق ومنفذ الحرارة مشغل ال 1 

 Recovery/ Clear CMOS صلة تخطي و 11  وصل مروحة المشغل الدقيق م 2 

 التشغيلي LED وصل م 12  ١وصل الذاآرة  م 3 

 األمامي USB وصل م 13  ٢وصل الذاآرة  م 4 

 وصل سمعي أمامي م 14  وصل الطاقة م 5 

 PCI  وصالت موفق م 15  وصل مشغل القريص م 6 

 AGP  وصل موفق م 61   الثانوي IDE وصل م 7 

 وصل مروحة النظام م 17  الرئيسي IDE وصل م 8 

 12Vوصل الطاقة  م 18  طارية الب 9 
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 .الموديالت يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام وذلك لبعض

 
 
  SATA )2( وصالت م 10  يق ومنفذ الحرارةالدق لمشغل ا 1 

 وصل اللوحة األمامية م 11  وصل مروحة المشغل الدقيق م 2 

 Recovery/ Clear CMOS صلة تخطي و 12  ١وصل الذاآرة  م 3 

 )٢(األمامية  USB وصالت م 13  ٢وصل الذاآرة  م 4 

  بطارية  14  وصل الطاقة م 5 

 PCI  الت موفق موص 15  وصل مشغل القريص م 6 

 وصل سمعي أمامي م 16  الرئيسي IDE وصل م 7 

  AGP  وصل موفق م 17  الثانوي IDE وصل م 8 

 12Vوصل الطاقة  م 18  وصل مروحة النظام م 9 
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 .الموديالت جزاء على لوحة النظام وذلك لبعضيقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األ

 
 
 وصل اللوحة األمامية م 12   الدقيق ومنفذ الحرارة لمشغل ا 1 

 )٢(األمامية  USB صالت مو 13  وصل مروحة المشغل الدقيق م 2 

 رية بطا 14  ١وصل الذاآرة  م 3 

 PCI Express x 1 صل موفق مو 15  ٢وصل الذاآرة  م 4 

  2COM( Serial( صل مو 16  ٣وصل الذاآرة  م 5 

 صل سمعي أمامي مو 17  ٤وصل الذاآرة  م 6 

 PCI  صالت موفق مو 18  صل الطاقة مو 7 

 )الموديالت بعض(PCI Express x 16 صل موفق مو IDE  19  صل مو 8 

 وحة النظام مر 20  صل مشغل القريص مو 9 

 12Vصل طاقة  مو SATA   21 )4( صالت مو 10 
   Recovery/ Clear CMOS لة تخطيص و 11 
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 ترآيب الذاآرة

 ١الحجم  DIMM قد يكون لكل .DIMMs يحتوي الحاسب اآللي الخاص بك على موصلين أو أربع موصالت لترآيب
 .جيجابايت بحد أقصى من ذاآرة النظام ٤٫٠ أو ٢٫٠جيجابايت وتحتل 

 :الذاآرة، يتم تطبيق القواعد التالية عند ترآيب وحدات

 V, 184-Pin Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 2.5استخدم  •
(DDR SDRAM). ) بعض الموديالت(  

  )بعض الموديالت( .V, 240-pin DDR2 SDRAM 1.8استخدم  •
 ١٫٠ أو  ميجابايت٥١٢أو   ميجابات٢٥٦ ميجابايت أو ١٢٨استخدم أي مجموعة من وحدات الذاآرة التي لها الحجم  •

 .جيجابايت

 :لترآيب ذاآرة

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بنزع الغطاء .١
  ."النظام لوحة على تعريف األجزاء" ارجع الى .قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٢
 .األمانأقفال قم بفتح  .٣

 

  2  مفتاح الموصلمع وحدة الذاآرة وجود على الم  1  تأآد من محاذاة الثقب. ضع الذاآرة على موصل الذاآرة .٤
الذاآرة ألسفل الدخالها في الموصل الخاص بك الى  وحدةاضغط على . يقة صحيحةلوحة النظام بطروجود على الم

 .أن يتم اغالق مسامير التثبيت

 



 ٣٤

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى ال •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "ذهب الىالآمال عملية الترآيب، ا •

 

 ترآيب الموفقات

يحتوى الحاسب اآللي الخاص بك على ثالث خانات توسيع . معلومات وتعليمات لترآيب وازالة الموفقاتجزء يقدم هذا ال
 ، على بعضPCI Express x16 أو موفق AGP توفير خانة واحدة، والتي يتم استخدامها لموفق يتم. PCI تلموفقا

 AGPor PCI Express خانة بحد أقصى في الطول في)  بوصة٩( ملليمتر ٢٢٨يمكنك ترآيب موفق يتكون من . الموديالت
x16  أو PCI  أو٢الخانة  PCI  بحد أقصى في )  بوصة٧٫٩( ملليمتر ٢٠٠ون من يتك آما يمكنك ترآيب موفق. ٣الخانة

 .١الخانة  PCI الطول في

 :لترآيب موفق

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة الغطاء .١
 .قم بنزع غطاء خانة الموفق لخانة التوسيع المالئمة .٢

 

 .قم بازالة الموفق من الحاوية الحامية الخاصة به .٣
 .قم بترآيب الموفق في الخانة المناسبة على لوحة النظام .٤
 .قم بحماية وتأمين الموفق باستخدام مسمار وذلك آما هو موضح في الشكل المعروض .٥



 ٣٥

 

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى ال •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 ب وحدات تشغيل داخليةترآي

 .عرض الخطوات المطلوب اتباعها يقدم هذا الجزء معلومات عن طرق ازالة واستبدال المشغالت الداخلية باالضافة الى

يمكنك اضافة مشغالت للحاسب . أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البيانات عبارة عن المشغالت الداخليةتعد 
ومن المشغالت المختلفة . حتى يقوم بقراءة أنواع الوسائط األخرى ة التخزين والتاحة االمكانيات للحاسبالخاص بك لزيادة سع

 :بك ما يلي المتاحة للحاسب الخاص

  على التوالي ATA مشغل القرص الثابت •
 DVDو CD المشغالت الضوئية، مثل •
 المشغالت وسط يمكن ازالته •

 .Integrated Drive Electronics (IDE) هذه أيضا آمشغالتيتم االشارة الى وحدات التشغيل  :مالحظة

 

 



 ٣٦

 .، وهكذا٢ ، الخانة ١ الخانات بالخانة  في هذا الكتاب، يتم االشارة الى. خانات يتم ترآيب المشغالت الداخلية في

 أن يتم توصيل أيضا، يجب. آل خانة عند ترآيب مشغل داخلي، يجب مالحظة ما هو نوع وحجم المشغل الذي يمكنك ترآيبه في
 .التشغيل التي تم ترآيبها آابالت وحدة التشغيل الداخلية بطريقة صحيحة لوحدة

  محددات وحدة التشغيل

 :بك يتم اتاحة وحدات التشغيل التالية التي يتم ترآيبها بجهة التصنيع بالحاسب الخاص

  ١في الخانة  DVD أو CD مشغل •
  )موديالتالبعض  (٣بوصة في الخانة -٣٫٥مشغل قريصات  •
 ٤بوصة في الخانة -٣٫٥مشغل ثابت  •

 .ولوحة خانات تم ترآيبها تحتوي أية خانة لم يتم ترآيب أي مشغل بها على حائل ثابت

 .يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن خانات المشغالت

 

 

 



 ٣٧

 .الى تحديد المتطلبات الخاصة بالطول  المشغالت التي يمكنك ترآيبها في آل خانة باالضافةيقوم الجدول التالي بوصف بعض

 ) بوصة١٫٧(مم  ٤٣٫٠: الحد األقصى لالرتفاع  -١ الخانة  1 
يتم ترآيبها مسبقا في بعض ( DVD أو CD مشغل

  )الموديالت

 )بوصة ١٫٧( مم ٤٣٫٠:  الحد األقصى لالرتفاع- ٢لخانة  ا 2 

 Universal يتطلب(بوصة -٣٫٥رص ثابت مشغل ق
Adapter Bracket ، بوصة-٣٫٥الى  ٥٫٢٥من( *  

  CD مشغل
 DVD مشغل

 )يتم ترآيبه مسبقا(بوصة -٣٫٥مشغل قريصات  )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٣انة  الخ 3 

  )تم ترآيبه مسبقا(بوصة -٣٫٥ ثابت مشغل قرص )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٤انة  الخ 4 

موزع الحاسبات المحلي أو من   بوصة، من٣٫٥ الى ٥٫٢٥، من Universal Adapter Bracket  يمكنك الحصول على *
 .العمالء خالل االتصال بمرآز دعم

 
 :مالحظات

  ..)بوصة ١٫٧(ملليمتر  ٤٣٫٠المشغالت األآبر من ال يمكن ترآيب  .١
  ).٢ أو ١الخانة ( في الخانة التي يمكن الوصول اليها )CD شريك أو(ازالته قم بترآيب وسط يمكن  .٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٨

 

  مشغلترآيب 

 : التاليةالخطواتاتبع داخلي، مشغل لترآيب 

  ."اءازالة الغط"ارجع الى . قم بازالة الغطاء .١
 .اسحب الغطاء للخلف الزالته قم بنزع المسمارين الموجودين في الجزء الخلفي من الجانب اليمين من الغطاء ثم .٢

 

لطاقة ازالة آابالت االشارة وا ، سيكون ضروريا أن يتم عندئذDVDأو CD اذا آان للحاسب اآللي الخاص بك مشغل .٣
 .من المشغل

 .التشغيلي من لوحة النظام LED قم بنزع آابل .٤

 

 

 

 

 

 



 ٣٩

 

في الهيكل ثم انزع الواجهة  قم بازالة الواجهة من خالل نزع المسمارين وفك الستة مشابك البالستيكية الموجودة .٥
 . الواجهةالهيكل األمامي والذي يظهر بمجرد ازالة التشغيلي من خالل مدخل LED قم بتغذية آابل. بالكامل

التشغيلي، حيث يكون هذا الكابل متصل  LED يجب توخي الحذر بحيث ال تتسبب في حدوث قطع في آابل  :مالحظة
 .بمجموعة الواجهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

في احدى الثقوب ثم ابدأ في فكه   مستوقم بازالة الغطاء المعدني من خانة المشغل وذلك من خالل ادخال مفك له سطح .٦
 .برفق

 

العالمات البالستيكية التي تحمي   من خالل الضغط على٢ة األمامية للخانة هقم بازالة اللوحة البالستيكية في الواج .٧
 .اللوحة بداخل الواجهة األمامية

 .اري ترآيبه بطريقة صحيحة باعتباره جهاز رئيسي أو تابعتأآد من وضع المشغل الج .٨
o اذا آان هذا الجهاز عبارة عن أول مشغل من CD أوDVDجهاز تابع ، قم بتحديد مكانه باعتباره. 
o أما اذا آان عبارة عن مشغل CD اضافي أو مشغلDVباعتباره جهاز تابع ، قم عندئذ بتحديد مكانه. 

المعلومات عن وصلة التخطي  تاحة مع المشغل الخاص بك للحصول على مزيد منارجع الى المطبوعات الفنية الم
 .التابعة/الرئيسية

 

 

 

 



 ٤١

 .مسامير لحماية المشغل قم بمحاذاة ثقوب المسمار ثم ترآيب أربع. في الخانةآشغل قم بترآيب  .٩

 

باالضافة الى آابل اشارة متصل  ود آابلين؛ وآابل للطاقة الذي يتصل بمصدر الطاقةيتطلب مشغل القرص الثابت وج .١٠
 .بلوحة النظام

 

 

 

 

 



 ٤٢

 .الخاص بكالمشغل التالية لتوصيل  الخطوات أي مناتبع . ي يتم توصيلهذالالمشغل وفقا لنوع مشغل تختلف خطوات توصيل 

 DVD  أو CD  مشغللتوصيل أو

 .دالجديالمشغل مع  أو اآللي مع الحاسبيكون مرفقا الذي  Three-Connector Signal Cable آابلحدد مكان  .١
 ."لوحة النظام على األجزاء تعريف" ارجع الى .الثانوي على لوحة النظام IDE حدد مكان موصل .٢
الثانوي الموجود  IDE بموصل قم بتوصيل احدى نهايات آابل االشارة بالمشغل أما النهاية األخرى فقم بتوصيلها .٣

 .الموصالت في نهاية الكابل فقط لتقليل التشويش االلكتروني، استخدم. على لوحة النظام
 .للمشغلموصالت الطاقة  قم بتوصيل. االضافيغل لمشالحاسب الخاص بك له موصالت طاقة زائدة ل .٤

 االضافي DVD أو CD توصيل مشغل

 .الثانوي IDE الرئيسي أو موصل IDE يمكن توصيل مشغل اضافي لموصل

 الرئيسي أو موصل IDEوالمتصل بـ Three-Connector Signal Cable المتاح على IDE حدد مكان موصل .١
IDE  لوحة النظام على األجزاء تعريف" الى  ارجع.الثانوي على لوحة النظام."  

 .قم بتوصيل الموصل االضافي الذي يوجد في آابل االشارة لوحدة التشغيل الجديدة .٢
موصالت الطاقة الى وحدة  قم بتوصيل. ةلحاسب الخاص بك موصالت طاقة زائدة لوحدات التشغيل االضافييكون ل .٣

 .التشغيل

  ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى ال •
 ."الكابالت توصيلاعادة وضع الغطاء و "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 على التوالي ATA قرص ثابتمشغل توصيل 

 .متاح SATA IDE يمكن توصيل مشغل القرص الثابت على التوالي ألي موصل

 .كون مرفقا مع المشغل الجديدآابل االشارة الذي يحدد مكان  .١
 ."لوحة النظامعلى األجزاء  تعريف" ارجع الى .لوحة النظامعلى المتاح  SATA IDE موصلحدد مكان  .٢
 .لوحة النظامعلى المتاح  SATA IDE موصلبوالنهاية األخرى احدى نهايات آابل االشارة بالمشغل قم بتوصيل  .٣

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٣

 .يله بالمشغلاالضافية ثم قم بتوص Four-Wire حدد مكان لواحد من مواصالت طاقة .٤

 

   ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبمل مع اختيار آخر، اذهب الى الجزءللتعا •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 ترآيب خصائص األمان

عندئذ العديد من اختيارات األمان  للمساعدة في منع سرقة األجهزة ومنع االستخدام غير المرخص به للحاسب اآللي، تكون
سطة اقفال البرامج الذي يقوم االستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك بوا باالضافة لالقفال الفعلية، يمكن منع. متاحة
 .لوحة المفاتيح حتى يتم ادخال آلمة سرية صحيحة باقفال

 .تأآد من عدم تداخل أية أسالك أمان تقوم بترآيبها مع أسالك الحاسب األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٤

  الغطاءقفل

يؤدي استخدام . قفلالترآيب  اآللي بمجرد حاسبالغطاء قوم باغالق  والذي ي الغطاءالحاسب الخاص بك مجهز بحلقة قفليكون 
وتأمين غطاء الحاسب اآللي ومنع احتمالية قيام   بوصة على األقل الى حماية١٦/٣ ملليمتر أو ٥حجم  الغطاء الذي له القفل

 .مكونات الحاسب اآللي األشخاص غير المرخص لهم باستخدام

 

 السريةحماية آلمة 

عند تشغيل . لتحديد آلمة السرية Setup Utility لمنع االستخدام الغير مرخص للحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام برنامج
 .اقفال لوحة المفاتيح لالستخدام العادي الحاسب الخاص بك سيطلب منك ادخال آلمة السرية اللغاء

  ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزء اذهب الى الللتعامل مع اختيار آخر، •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 

 



 ٤٥

 

 تغيير البطارية

الخصائص الضمنية، مثل تخصيص  الوقت ومحدداتيحتوي الحاسب الخاص بك على نوع ذاآرة خاص يقوم بحفظ التاريخ و
 .المعلومات عند ايقاف تشغيل الحاسب تظل البطارية محتفظة بهذه. المنفذ المتوازي) توصيف(

اذا حدث تلف . بطارية تدوم الى األبد ال تتطلب البطارية عادة اجراء أية عملية شحن أو صيانة خالل عمرها؛ لكن، ال توجد
سيتم عرض رسالة خطأ عند تشغيل ). متضمنة آلمات السرية(والتوصيف   معلومات التاريخ والوقتبالبطارية، سيتم فقد

 .الحاسب

 .على مزيد من المعلومات عن استبدال والتخلص من البطارية للحصول "مالحظات عن بطارية الليثيوم  "ارجع الى

 :لتغيير البطارية

 .بهتصلة قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهزة الم .١
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .قم بنزع سلك الكهرباء وازالة الغطاء .٢
  ".النظام لوحةعلى تعريف األجزاء " ارجع الى .قم بتحديد مكان البطارية .٣
 .اتترآيب الموفق المعلومات، ارجع الى لمزيد من. اذا تطلب األمر، قم بازالة أي موفقات تعوق التوصل للبطارية .٤
 .قم بازالة البطارية القديمة .٥

 

 .قم بترآيب البطارية الجديدة .٦

 

للحصول على التعليمات الخاصة  "ترآيب الموفقات "ارجع الى. وضع أي موفقات تم ازالتها للتوصل للبطاريةأعد  .٧
 .وضع الموفقات باعادة

  ".وتوصيل الكابالت اعادة وضع الغطاء" ارجع الى .ضع الغطاء، وتوصيل آابل الطاقة .٨

ويعد ذلك طبيعيا بعد . رسالة خطأ عند تشغيل الحاسب ألول مرة بعد استبدال البطارية، قد يتم عرض  :مالحظة
 .استبدال البطارية



 ٤٦

 .به المتصلة قم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة .٩
 Setup  استخدام برنامج"ارجع الى . لسريةلتحديد التاريخ والوقت وآلمة ا Setup Utility استخدم برنامج .١٠

Utility". 

 

 )CMOSمسح بيانات (ازالة آلمة سرية ال يمكن تذآرها أو تم فقدها 

المعلومات عن آلمات السرية التي تم فقدها أو  لمزيد من. ها أو تم فقدها على آلمات السرية التي ال يمكن تذآرجزءينطبق هذا ال
 .Lenovo Care ال يمكن تذآرها، اذهب الى برنامج

 :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

  ".لغطاءازالة ا"ارجع الى . قم بازالة الغطاء .١
على تعريف األجزاء "ارجع الى . لوحة النظام على  Clear CMOS/Recovery Jumper وصلة تخطيقم بايجاد .٢

  ".لوحة النظام
 Clear الزالة أية موفقات تعوق التوصل الى وصلة تخطي "ترآيب الموفقات " اذا تطلب األمر، ارجع الى .٣

CMOS/Recovery.  
   ٢أطراف التوصيل (الصيانة  لموضع التوصيف أو) ٢ و ١أطراف التوصيل (من الموضع المعتاد مقبس قم بنقل ال .٤

  .)٣و

، قم عندئذ باضافة وصلة تخطي CMOS اذا آان للوحة النظام طرفين فقط يتم استخدامهم في مسح بيانات  :مالحظة
 .للطرفين

 ).٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل وصلة التخطي مرة ثانية للموضع القياسي  .٥

الة وصلة التخطي من قم باز ،CMOS اذا آان للوحة النظام طرفين يتم استخدامهم في مسح بيانات  :مالحظة
 .الطرفين

 ."اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابالت " ارجع الى. قم باغالق غطاء الحاسب وتوصيل آابل الكهرباء .٦

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٧

 

 استبدال الغطاء وتوصيل الكابالت

غطاء الحاسب واعادة توصيل الكابالت،  ع االختيارات، يجب أن تقوم بترآيب أي أجزاء تم ازالتها واعادة وضعبعد التعامل م
 لالختيار الذي تم ترآيبه، قد تحتاج تأآيد المعلومات المعدلة في برنامج ووفقا. متضمنة خطوط التليفون وآابالت الكهرباء

Setup Utility. 

 : الكابالت للحاسب الخاص بكالعادة وضع غطاء الحاسب وتوصيل

أدوات أو مسامير داخل الحاسب  تأآد من أن آل المكونات تم اعادة تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أي .١
 .الخاص بك

 .قم بازالة أي آابالت قد تعوق اعادة وضع الغطاء .٢
موجودة على القضبان ثم اضغط  طاءضع الغطاء على الهيكل بحيث تكون أدلة القضبان الموجودة عند بداية ونهاية الغ .٣

 .التي تحمي الغطاء أدخل المسامير. على الغطاء حتى يتم تثبيته في مكانه

 

  ".ارات خارجيةاختيترآيب  "ارجع الى. قم باعادة توصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاسب .٤
 ".Setup Utility استخدام برنامج "لتعديل التوصيف، ارجع الى .٥
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 Setup Utility  استخدام برنامج. ٢الفصل 

بالحاسب الخاص ) ومحوها الكترونيا ذاآرة للقراءة فقط يمكن برمجتها( EEPROM في Setup Utility يتم تخزين برنامج
 وتغيير محددات توصيف الحاسب، بصرف النظر عن نظام التشغيل الذي لمشاهدة Setup Utility يتم استخدام برنامج. بك

 .Setup Utility يمكن أن تقوم محددات نظام التشغيل باستبدال أية محددات مشابهة في برنامج لكن،. تقوم باستخدامه

 

 Setup Utility  بدء برنامج

 :، قم بما يليSetup Utility لبدء برنامج

 .يل وايقاف تشغيل الحاسبالتشغ اذا آان الحاسب الخاص بك تم تشغيله بالفعل عند بدء هذا االجراء، قم باغالق نظام .١
  .F1 مفتاح حين تسمع صفارة متكررة، قم باطالق. ثم قم بتشغيل الحاسب F1 اضغط على المفتاح .٢

 :مالحظات

الطريقة، اضغط مع  باستخدام هذه Setup Utility ولم يتم عرض برنامج USB اذا آنت تستخدم لوحة مفاتيح . أ
في الضغط عليه عند تشغيل الحاسب  بدال من االستمرارثم ارفع اصبعك عنه وذلك  F1 التكرار على مفتاح

   .اآللي
 Setup قائمة برنامج اذا تم تحديد آلمة سرية المستخدم أو موجه النظام أو المشرف، فلن يتم عندئذ عرض . ب

Utility  للحصول على مزيد من  "استخدام آلمات السرية "ارجع الى. الى أن يتم ادخال آلمة السرية
 .المعلومات

أو ترآيب جهاز جديد في الحاسب الخاص  باآتشاف أنه تم ازالة أحد األجهزة POST آليا عند قيام Setup Utility قد يتم بدء
 .بك

 

 مشاهدة وتغيير المحددات

 .بتوصيف النظام البنود التي تقوم بتعريف الموضوعات الخاصة Setup Utility تعرض قائمة برنامج

سيتم عرض المفاتيح التي يتم استخدامها . المفاتيح ، يجب أن تقوم باستخدام لوحةSetup Utility عند التعامل مع قائمة برنامج
 .شاشة لتنفيذ المهام المختلفة أسفل آل

 

 Setup Utility  الخروج من برنامج

قد يتطلب األمر الضغط ( Setup Utility للعودة الى قائمة برنامج Esc  من مشاهدة أو تغيير المحددات، اضغطعند االنتهاء
لن يتم واال، . قبل الخروج Save & Exit Setup الجديدة، حدد االختيار اذا آنت تريد حفظ المحددات). عدة مرات Esc على

 .حفظ التغييرات الخاصة بك
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 استخدام آلمات السرية

آلمة سرية المستخدم : من آلمات السرية يوجد نوعين. يمكنك استخدام آلمات السرية التاحة األمن للحاسب الخاص بك والبيانات
مع ذلك، اذا قررت تحديد . تحديد أي آلمة سرية الستخدام الحاسب اآللي ليس ضروريا. وآلمة سرية موجه النظام أو المشرف

 .جزاء التاليةقم أوال بقراءة األ أي آلمة سرية،

 آلمة سرية المستخدم

 .تمنع آلمة سرية المستخدم أي أشخاص غير مصرح لهم من استخدام الحاسب اآللي

 تحديد وتغيير وحذف آلمة سرية المستخدم

 :لتحديد أو تغيير آلمة سرية المستخدم، قم بتنفيذ ما يلي

 .)٩-٠أو  a-z أو A- Z( ثمانية حروف  أقصىيمكن أن تتكون آلمة السرية من أي مجموعة من الحروف بحد :مالحظة

  ").Setup Utility بدء برنامج "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Enter اضغط على مفتاحثم  Set User Password ، حدد االختيارSetup Utility من قائمة برنامج .٢
  .Enter أدخل آلمة السرية الجديدة، ثم اضغط على مفتاح. سيتم عرض مربع حوار آلمة السرية .٣
السرية بطريقة صحيحة، سيتم عندئذ  اذا قمت بادخال آلمة. عندما يطلب منك تأآيد آلمة السرية، قم بادخالها مرة ثانية .٤

 .تغييرها وتأآيدها

 :م التي تم تحديدها من قبل، قم بتنفيذ ما يليلحذف آلمة سرية المستخد

 .المستخدم أو موجه النظام أو المشرف عندما يطلب منك ادخال آلمة سرية، يمكنك عندئذ ادخال آلمة سرية :مالحظة

سيتم  .Enter ثم اضغط على مفتاح Set User Password ، حدد االختيارSetup Utility من قائمة برنامج .١
 .الغاء اتاحة آلمة السرية ى أنه قد تمعرض رسالة تشير ال

 .اضغط على أي مفتاح لالستمرار .٢

 آلمة سرية موجه النظام أو المشرف

اذا آنت . تغيير محددات التوصيف يؤدي تحديد آلمة سرية موجه النظام أو المشرف الى منع الشخص غير المصرح له من
ية، فقد يكون ضروريا تحديد آلمة سرية لموجه النظام أو اآلل مسئوال عن صيانة المحددات الخاصة بالعديد من الحاسب

 .المشرف

ادخال آلمة السرية في آل مرة تحاول فيها  يعد تحديد آلمة سرية موجه النظام أو المشرف، سيتم عرض الشاشة التي تطلب منك
اذا قمت بادخال آلمة سرية . بادخال آلمة سرية غير صحيحة، ستشاهد رسالة خطأ اذا قمت .Setup Utility استخدام برنامج
 .ثالث مرات، يجب أن تقوم بايقاف تشغيل الحاسب ثم تشغيله مرة أخرى غير صحيحة

مع ذلك، لتغيير محددات . أي آلمة سرية في حالة تحديد آلمة سرية المستخدم أو موجه النظام أو المشرف، يمكنك عندئذ ادخال
 . موجه النظام أو المشرفسرية التوصيف، سيكون ضروريا عندئذ استخدام آلمة
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 تحديد أو تغيير أو حذف آلمة سرية موجه النظام أو المشرف

 :لتحديد أو تغيير آلمة سرية موجه النظام أو المشرف، قم بتنفيذ ما يلي

 ).٩-٠أو  a-z أو A- Z( ثمانية حروف يمكن أن تتكون آلمة السرية من أي مجموعة من الحروف بحد أقصى :مالحظة

  ").Setup Utility بدء برنامج "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
 Set Supervisor أو Set Administrator Password ، حدد االختيارSetup Utility من قائمة برنامج .٢

Password  حثم اضغط على مفتا Enter.  
  .Enter أدخل آلمة السرية الجديدة، ثم اضغط على مفتاح. سيتم عرض مربع حوار آلمة السرية .٣
السرية بطريقة صحيحة، سيتم عندئذ  اذا قمت بادخال آلمة. عندما يطلب منك تأآيد آلمة السرية، قم بادخالها مرة ثانية .٤

 .تغييرها وتأآيدها

 :يلي ف التي تم تحديدها من قبل، قم بتنفيذ مالحذف آلمة سرية موجه النظام أو المشر

 .بادخال آلمة سرية موجه النظام أو المشرف  يطلب منك ادخال آلمة سرية، يكون ضروريا أن تقوم عندئذماعند :مالحظة

 Set Supervisor أو Set Administrator Password ، حدد االختيارSetup Utility من قائمة برنامج .١
Password  على مفتاحثم اضغط  Enter. سيتم عرض رسالة تشير الى أنه قد تم الغاء اتاحة آلمة السرية. 

 .اضغط على أي مفتاح لالستمرار .٢

 

  التشغيلبدءتحديد جهاز 

المدمج أو القريص أو القرص الثابت آما  من جهاز مثل القرص) التحميل األولي(اذا لم يقم الحاسب الخاص بك ببدء التشغيل 
 .لتحديد جهاز بدء التشغيل خدم أي من االجراءات التاليةهو متوقع، است

 تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت

 .لبدء التشغيل من أي جهاز تحميل أوليقم بتنفيذ هذه الخطوة 

 .(Bootable) التشغيل ومشغالت القرص الثابت في بدء CDs ال يمكن استخدام آل أنواع :مالحظة

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 Startup Device Menu (Boot عند عرض. واحتفظ بذلك الوضع ثم قم بتشغيل حاسبك F12 غط على مفتاحاض .٢

Menu)أترك مفتاح ، F12.  

باستخدام هذه الطريقة، قم  Startup Device Menu ولم يتم عرض USB اذا آنت تستخدم لوحة مفاتيح  :مالحظة
ثم أترآه بصورة مكررة وذلك الى أن يتم  F12 باغالق الحاسب اآللي ثم اضغط في الحال على مفتاح

 .Startup Device Menu عرض

 .للبدء Enter ثم اضغط Startup Device Menu حدد جهاز بدء التشغيل المطلوب من .٣

 .تغيير تسلسل بدء التشغيل بصفة دائمة الى Startup Device لن يؤدي تحديد جهاز بدء التشغيل من قائمة :مالحظة
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 جهاز بدء التشغيلتغيير تسلسل 

 :لمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل الذي تم توصيفه أو اآللي، قم بما يلي

 ").Setup Utility بدء برنامج "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Advanced BIOS Features حدد االختيار .٢
 .Third Boot Deviceو Second Boot Deviceو First Boot Deviceحدد تسلسل األجهزة بالنسبة لـ .٣
  .Setup Utility للعودة الى قائمة برنامج Esc اضغط على مفتاح .٤
 .Save & Exit Setup حدد االختيار .٥

 Save عند ظهور مربع الحوار (N) المفترضة، اضغط علىاذا آان قد تم تغيير هذه المحددات وآنت تريد اعادة المحددات 
and Exit. 
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 تحديث برامج النظام.  أالملحق

 .POST/BIOS نجاح تحديث يحتوي هذا الملحق على معلومات عن تحديث برامج النظام وآيفية االسترجاع عند عدم

 

 برامج النظام

 فهي تتضمن االختبار الذاتي للتشغيل. الخاص بك ي المستوى األساسي للبرامج التي تم تحميلها بالحاسبه برامج النظامتعد 
(POST)  المخرجات/للمدخالت وآود النظام األساسي (BIOS) وبرنامج Setup Utility . يعدPOST  مجموعة  عبارة عن

 مستوى عبارة عن  BIOSويعد . لخاص بك في آل مرةواالجراءات التي يتم تنفيذها عند تشغيل الحاسب ا من االختبارات
الكترونية يمكن أن تتعرف عليها أجهزة  البرامج التي تقوم بترجمة التعليمات من مستويات البرامج األخرى الى اشارات

 .لمشاهدة وتغيير التوصيف واعداد الحاسب الخاص بك Setup Utility يمكنك استخدام برنامج. الحاسب

، EEPROM( برمجتها ومحوها الكترونيا ذاآرة للقراءة فقط يمكن حاسب الخاص بك على وحدة برامج تسمىيحتوي نظام ال
بدء  بسهولة من خالل Setup Utility وبرنامجBIOS و POST يمكنك أيضا تعديل). متالشية بالذاآرة الغير يشار اليها

 .التشغيل الخاص بك عديل خاص من نظامتشغيل الحاسب باستخدام قريص التعديل أو من خالل تشغيل برنامج ت

اصدار التعديالت، ستكون متاحة آملفات  عند. باجراء بعض التغييرات والتحسينات على برامج النظام Lenovo قد تقوم شرآة
 امستكون التعليمات الخاصة باستخدام تحديثات برامج النظ ).المرجع السريع ارجع الى(يمكن تحميلها من خالل شبكة االنترنت 

يمكنك تحميل برنامج التعديل لتكوين  ،موديالتبالنسبة لمعظم ال. الذي يتم تضمينه مع ملفات التحديث txt. متاحة في ملف
 .تعديل يمكن تشغيله من نظام التشغيل أو برنامج) تحديث(النظام -برامج-قريص تعديل

 من القريص BIOS )تعديل (تحديث

. الحاسب اآللي الخاص بك في (drive A) في وحدة تشغيل القريص م ج النظا برنام)تعديل (قريص تحديثأدخل  .١
 World المتاح على /http://www.lenovo.com/support تتوافر التعديالت الخاصة بالبرنامج على موقع

Wide Web.  
ستبدأ عملية . خرىتشغيله مرة أ اذا آان قد تم تشغيله بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف تشغيله ثم.  اآلليقم بتشغيل الحاسب .٢

 .التعديل
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديل .٣
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 وامر المودم اليدويةأ.  بالملحق

 .التالي األوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدوياجزء يعرض ال

 الخاص بك في نمط يكون المودم .Command Mode في نمطاألوامر بواسطة المودم أثناء تواجده  الموافقة على يتم
Command Mode  ارسال األوامر الى المودم الخاص بك من حاسب  يمكن. حتى تقوم باالتصال بأحد األرقام وبدء االتصال

 .أجهزة طرفية أخرى شخصي يقوم بتشغيل برامج االتصال أو أية

يمكن ادخال آل األوامر بحروف  .ENTERوتنتهي باألمر AT  تبدأ باألمرآل األوامر التي يتم ارسالها الى المودم يجب أن
بحذف معامل من أحد  اذا قمت. لتسهيل قراءة سطر األمر، يمكن ادراج مسافات بين األوامر. وليس االثنين معا علوية أو سفلية

 .0 بالقيمة األوامر التي تتطلب وجود معامل، يكون ذلك مثل تحديد معامل

 :مثال

ATH [ENTER] 

 

 ةاألساسي AT أوامر

 .عريض في الكشوف التالية، يتم طباعة آل المحددات المفترضة بخط نص

 الوظيفة األمر
A  الرد على االستدعاء الوارد يدويا. 

A/  
أو يتبع  AT باألمر /A يسبق ال يجب أن .تكرار أخر أمر تم تنفيذه

 .ENTER باألمر
D_  0 - 9 ،A-D ،# ،* 

 L م اعادة االتصال بهأخر رقم ت 
 P اتصال بالنبضات 

الستراليا  بالنسبة االتصال بالنبضاتال يتم دعم خاصية : ملحوظة  
 .ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا

 T اتصال بنغمة اللمس 
 W انتظار نغمة االتصال الثاني 
 توقف , 
 االنتظار لمدة خمس ثواني من السكون @ 
 طعةاشارات ضوئية متق ! 
 بعد االتصال Command Mode العودة الى نمط ; 

DS=n  
التي تم  (n=0-3) االتصال بأحد األرقام األربعة للتليفونات
 .تخزينها في الذاآرة الغير متالشية للمودم

E_ E0 لم يتم تكرار األوامر 
 E1 سيتم تكرار األوامر 

+++  
 الى نمط Data Mode  التحويل من نمط-حروف الخروج 

Command Mode ) أمر T.I.E.S.( 
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 الوظيفة األمر
H_ H0 مقاطعة( عدم استخدام المودم مع وضع السماعة( 

 H1 
  )مشغول(استخدام المودم مع رفع السماعة 

غري مدعم بالنسبة  H1 األمر: ملحوظة
 اليطاليا

I_ I0 عرض آود تعريف المنتج 
 I1 اجراء اختبار checksum الى ROM التصنيع الخاص بجهة 
 I2 تبار الذاآرة الداخلياخ 
 I3 آود البرامج الثابتة 
 I4 آود تم حفظه 

L_ L0 صوت سماعة منخفض 
 L1 صوت سماعة منخفض  
 L2 صوت سماعة متوسط 
 L3 صوت سماعة عالي 

M_ M0 ايقاف تشغيل السماعة الداخلية 
 M1 النقل تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة 
 M2 ة الداخلية دائماتشغيل السماع 

 M3 
وايقاف  تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة النقل

 تشغيلها أثناء االتصال
N_  تأثير يتم تضمينه للتوافق فقط، ولن يكون له أي 
O_ O0 العودة الى نمط  Data Mode 

 O1 العودة الى نمط البيانات وبدء توجيه الموازن 
P  مفترض ت آاختيارتحديد االتصال بالنبضا 

Q_ Q0 ارسال المودم لالستجابات 
Sr?  قراءة وعرض القيمة في السجل r. 

Sr=n  تحديد السجل r بالقيمة n (n = 0-255). 
T  مفترض تحديد االتصال بالنغمة آاختيار 

V_ V0 استجابات رقمية 
 V1 استجابات آالمية 

W_ W0 تسجيل سرعة DTE فقط 
 W1 وبروتوآول تصحيح الخطأ وسرعةتسجيل سرعة الخط  DTE. 
 W2 تسجيل سرعة DCE فقط 

X_ X0 استجابات Hayes Smartmodem 300 سريع اتصال/المتوافقة.
 X1 مثل X0 باالضافة الى آل استجابات CONNECT/سريع اتصال
 X2 مثل X1 باالضافة الى اآتشاف نغمة االتصال 
 X3 مثل X1 سريع اتصال/ الخطباالضافة الى اآتشاف انشغال 
 X4 االتصال والمشغول آل االستجابات ونغمة اآتشاف شارة 

Z_ Z0  ٠ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال 
 Z1 1  ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال 
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 الممتدة AT أوامر

 الوظيفة األمر
&C_ &C0 Force Carrier Detect Signal High (ON) 

 &C1 بعد لقرص المدمج عند وجود وحدة النقل عنتشغيل ا 
&D_ &D0 تجاهل المودم الشارة  DTR 

 &D1 عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل  DTR 
 &D2 عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل  DTR 
 &D3 ارجاع المودم بعد تبديل  DTR 

&F_ &F نيعاسترجاع التوصيف المفترض لجهة التص 
&G_ &G0 الغاء اتاحة نغمة السرية 

 &G1 الغاء اتاحة نغمة السرية 
 &G2 1800 Hz  نغمة سرية 

&K_ &K0 الغاء اتاحة التحكم في التدفق 
 &K3 اتاحة التحكم في تدفق أجهزة  RTS/CTS 
 &K4 اتاحة التحكم في تدفق برامج  XON/XOFF 
 &K5 اتاحة التحكم في تدفق XON/XOFF فالمعر 
 &K6 اتاحة التحكم في تدفق آل من RTS/CTS و XON/XOFF 

&M_ &M0 عملية غير متزامنة 

&P_ &P0 
 محددات الواليات المتحدة الخاصة بنسبة االستخدام مع رفع

 السماعة الى عدم االستخدام مع وضع السماعة

 &P1 
 نسبة االستخدام الى عدم االستخدام بالنسبة للملكة المتحدة وهونج

 جآون
 &P2 مثل محددات &P0  نبضة لكل دقيقة٢٠لكن عند  
 &P3 مثل محددات &P1  نبضة لكل دقيقة٢٠لكن عند  

&R_ &R0 محتجز 
 &R1 يتم تشغيل CTS التدفق لكل متطلبات التحكم في 

&S_ &S0 Force DSR Signal High (ON) 

 &S1 
 وتشغيله بنمط Command Mode بنمط DSR ايقاف تشغيل

On-line Mode 
&T_ &T0 جاري انهاء االختبار 

 &T1 اجراء اختبار Loopback تناظري محلي 
 &T3 اجراء اختبار Loopback رقمي محلي 

 &T4 
رقمي عن بعد بواسطة المودم  Loopback اتاحة طلب اختبار

 بعد عن
 &T5 رفض طلب اختبار Loopback رقمي عن بعد 
 &T6 اجراء اختبار Loopback  بعدرقمي عن 
 &T7 اجراء اختبار Loopback رقمي عن بعد واختبار ذاتي 
 &T8 اجراء اختبار Loopback تناظري محلي واختبار ذاتي 

&V &V0 عرض ملفات المواصفات الفعالة والتي تم تخزينها 
 &V1 عرض احصائيات االتصال األخير 
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 الوظيفة األمر
&W_ &W0  ٠تخزين ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة 

 &W1  ١تخزين ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة 
%E_ %E0 الغاء اتاحة التوجيه اآللي  

 %E1 اتاحة التوجيه اآللي 
+MS?  عرض محددات تعديل االشارة الحالية 

+MS=?  عرض آشف باختيارات تعديل االشارة المدعمة 

+MS=a,b,c,e,f  

 ,a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12: اختيار تعديل االشارة حيث
56, 64, 69; b=0-1؛ c=300-56000; d=300- 56000; 

e=0-1; f=0-1. القيمة المفترضة الى A, b, c, d, e, f=12, 
بتحديد بروتوآول  "a" يقوم المعامل .0 ,0 ,56000 ,300 ,1

 ,V.21 ،1=V.22, 2=V.22bis=٠: النغمة المطلوب حيث
3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 

12=V.90,K56Flex,V.34......,56=K 56Flex, 
V.90,V.34...... ،64=Bell 103, 69=Bell 212 . يقوم

الغاء اتاحة = ٠: عمليات النمط اآللي حيث بتحديد "b" المعامل
 .V.8/V.32 Annex A اتاحة النمط اآللي مع= ١النمط اآللي، 
تصال بيانات اال بتحديد الحد األدنى لمعدل "c" يقوم المعامل

األقصى لمعدل بتحديد الحد "d" يقوم المعامل). ٥٦٠٠٠ -٣٠٠(
 بتحديد نوع "e" ؛ يقوم المعامل)٥٦٠٠٠-٣٠٠(االتصال 
codec )0= Law ،1=A-Law.( يقوم المعامل "f"  بتحديد

االآتشاف غير متاح =robbed bit" )0" اآتشاف اشارة
 )االآتشاف متاح=1

 

 MNP/V.42/V.42bis/V.44  أوامر

 الوظيفة األمر
%C_ %C0 الغاء اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis 

 %C1 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 فقط 
 %C2 اتاحة ضغط بيانات V.42bis فقط 
 %C3 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis 

&Q_ &Q0  مثل(وصلة بيانات مباشرة فقط \N1( 
 &Q5 وصلة بيانات V.42 ختيارات التراجعمع ا 
 &Q6  مثل(وصلة بيانات عادية فقط \N0( 

+DS44=0, 0  الغاء اتاحة  V.44 
+DS44=3, 0  اتاحة  V.44 

+DS44?  القيم الحالية 
+DS44=?  آشف القيم المدعمة 
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 Fax Class 1  أوامر

+FAE=n  الفاآس/رد آلي للبيانات 
+FCLASS=n فئة الخدمة 

+FRH=n يانات باستخدام اطار البالماست  HDLC 
+FRM=n البياناتاستالم  
+FRS=n استالم صامت 
+FTH=n نقل البيانات باستخدام اطار  HDLC 
+FTM=n نقل البيانات 
+FTS=n ايقاف عملية النقل واالنتظار 

 

 Fax Class 2  أوامر

+FCLASS=n فئة الخدمات. 
+FAA=n رد معدل. 

+FAXERR  قيمة خطأ الفاآس. 
+FBOR ترتيب البت الخاص ببيانات المرحلة C. 

+FBUF?  للقراءة فقط(حجم الذاآرة الوسيطة(. 
+FCFR بيان تأآيد االستالم 

+FCLASS= فئة الخدمة. 
+FCON نسخ الرد الخاص باالتصال. 
+FCIG تحديد آود تعريف الوحدة المقترعة. 

+FCIG: تسجيل آود تعريف الوحدة المقترعة. 
+FCR الممكانية االستا. 

+FCR= المامكانية االست. 
+FCSI: تسجيل آود تعريف الوحدة التي تم استدعائها. 

+FDCC= معامالت امكانيات DCE. 
+FDCS: تسجيل الجلسة الحالية. 
+FDCS= نتائج الجلسة الحالية. 

+FDIS: تسجيل االمكانيات عند بعد. 
+FDIS= معامالت الجلسات الحالية. 

+FDR دء أو استمرار المرحلةب C في استقبال البيانات. 
+FDT= نقل البيانات. 

+FDTC: تسجيل امكانيات الوحدة المقترعة. 
+FET: ارسال رد رسالة الصفحة. 

+FET=N نقل فواصل الصفحة. 
+FHNG انهاء االتصال وفقا للحالة 

+FK انتهاء الجلسة. 



 ٦١

+FLID= مجموعة حروف الكود المحلي. 
+FLPL الوثيقة الخاصة باالقتراع. 

+FMDL? موديلتعريف ال. 
+FMFR? تعريف جهة التصنيع. 

+FPHCTO انتهاء وقت المرحة C. 
+FPOLL االشارة الى طلب االقتراع. 

+FPTS: حالة نقل الصفحة. 
+FPTS= حالة نقل الصفحة. 
+FREV? تعريف المراجعة. 

+FSPT اتاحة االقتراع. 
+FTSI: حدة النقلتسجيل آود و. 

 

 أوامر الصوت

#BDR اختيار معدل نقل االشارات الثنائية 
#CID اتاحة اآتشاف آود تعريف المتصل وتسجيل النسق 
#CLS مواد صوتية/تحديد بيانات أو فاآس أو صوت 

#MDL?  الموديلتعريف 
#MFR? تعريف جهة التصنيع 
#REV? تعريف مستوى المراجعة. 

#TL  الصوتمستوى نقل مخرجات 
#VBQ? التخزين الوسيط لالستعالم 

#VBS البت بكل عينة )ADPCM أو PCM( 
#VBT محدد وقت نغمة الصفير 

#VCI? تعريف طريقة الضغط 
#VLS اختيار الخط التليفوني 
#VRA اتصال مرة أخرى، انتهاء وقت المؤقت 
#VRN اتصال مرة أخرى، لم ينتهي وقت المؤقت 
#VRX وتنمط استقبال الص 

#VSDB رنة الحذف الصامت 
#VSK محددات تناقص التخزين الوسيط 
#VSP  فترة اآتشاف الصمت 
#VSR اختيار معدل العينات 
#VSS رنة الحذف الصامت 

#VTD امكانية تسجيل نغمة  DTMF  
#VTM اتاحة استبدال عالمة التوقيت 
#VTS تكوين اشارات النغمة 
#VTX نمط ارسال الصوت 
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  :ملحوظة للمستخدمين في سويسرا

يمكن أن يتم تصحيح . المودم الخاص بك، قد يحدث عطل في Swisscom لخط تليفون Taxsignal اذا لم يتم ايقاف تشغيل
 :العطل باستخدام مرشح بالمحددات التالية

Telekom PTT SCR-BE  
Taximpulssperrfilter-12kHz  
PTT Art. 444.112.7  
Bakom 93.0291.Z.N 
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 نظيف الفأرةت.  جالملحق

 .الفأرة الخاصة بك سيكون االجراء مختلفا وفقا لنوع. يتيح هذا الملحق تعليمات عن آيفية تنظيف الفأرة

 

 تنظيف الفأرة الضوئية

 :اذا واجهتك بعض المشاآل بالفأرة الضوئية الخاصة بك، قم بفحص ما يلي

 .ضع الفأرة والنظر بعناية في منطقة العدسةمولف  .١
 .قم بفصل الفأرة الضوئية الخاصة بك . أ
 .سحة قطنية مرشحةمالعدسة، قم بتنّظيف المنطقة برفق بمفي تلطيخ في حالة وجود  . ب
 .المنطقة عض البقايا في العدسة، قم بنفخ البقايا برفق بعيدا عنفي حالة وجود ب . ت

أسفل الفأرة، سيكون من  اذا آان لديك نموذج أو صورة معقدة جدا. ة عليهفحص السطح الذي يتم استخدام الفأر .٢
 .التغييرات في موضع الفأرة بتحديد Digital Signal Processor (DSP) الصعب أن يقوم

 

 تنظيف فأرة ذات آرة

 .الفأرة اذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة، يجب أن تقوم بتنظيف

 .الخاصة بك ن الصورة التوضيحية التالية مختلفة قليال عن الفأرةقد تكو :مالحظة
 

 
 لحلقة الحاجزة ا 1  

 كرة ال 2  

 طوانات بالستيكية أس 3  

 ان المخصص للكرة المك 4  

 



 ٦٥

 :لتنظيف فأرة ذات آرة

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
الى موضع الفتح   1 الحاجزة قم بلف الحلقة. نظر بعناية في قاعهاأ العلوي ألسفل، وهجانب بحيث يصبح  الفأرة،لفم بق .٢

 .ازالة الكرةبحيث يتم 
العلوي ألعلى، بحيث تسقط الحلقة  بحيث يصبح جانبها  الفأرة،لفب ، ثم قم 2 ضع يدك على الحلقة الحاجزة والكرة .٣

 .الحاجزة والكرة في يدك
الزالة الغبار   4  حجز الكرة قم بالنفخ في موضع. م بغسل الكرة في ماء صابوني دافئ ثم تجفيفها بقماش نظيفق .٤

 .والنسيج الكتاني
عادة ما . الموجودة في المكان المخصص للكرة  3  يجب التأآد من عدم تراآم أتربة على األسطوانات البالستيكية .٥

 .ريط في منتصف األسطواناتالمتراآمة على شكل ش تظهر هذه األتربة
). للتلميع والتنظيف(اآليزوبروبيل  اذا آانت هناك أتربة على األسطوانات، قم بتنظيفها بمسحة قطن تم نقعها في آحول .٦

تأآد من أن هذه األسطوانات مازالت . حتى يتم ازالة األتربة  األسطوانات باصبعك واالستمرار في مسحهالفقم ب
 .القيام بتنظيفها موجودة في قنواتها بعد

 .قم بازالة أية ألياف من قطعة القماش قد تبقى على األسطوانات .٧
 .قم باعادة الكرة والحلقة الحاجزة الى مكانها .٨
 قم باعادة تشغيل الحاسب الخاص بك .٩
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 مالحظات.  دالملحق

استشر ممثل خدمة . لوثيقة في آل البالد المنتجات أو الخدمات أو الخصائص الموضحة في هذه اLenovoقد ال تتيح شرآة 
Lenovoآما أن االشارة الى .  المحلي للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك

يمكن استخدام أي . Lenovo ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovoمنتجات أو برامج أو خدمات 
من . Lenovoنتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أال تتعارض مع أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة م

 .أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى'ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن تقييم والتحقق من عمليات تشغيل 

ال . سجلة أو لم يتم تسجيلها بعد تغطي الموضوع الخاص بهذه الوثيقة براءات اختراع لتطبيقات مLenovoقد يكون لدى شرآة 
 : 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 

بدون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، متضمنة " آما هي" بتقديم هذه الوثيقة LENOVO GROUP LTDتقوم 
ح بعض ال تسم. ولكن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك أو القابلية للشراء للمالئمة لغرض معين

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

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

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

المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة ال يقصد استخدامها في تطبيقات االعداد أو تطبيقات الدعم األخرى حيث يمكن أن ينتج عن 
ال تقوم المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بالتأثير على أو تغيير ضمانات . ور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو الموتقص

ال يعد أي شيء في هذه الوثيقة ترخيص صريح أو ضمني أو تعويض تحت حقوق الملكية الفكرية . Lenovoأو محددات منتج 
مات المتضمنة في هذه الوثيقة تم الحصول عليها في بيئات تشغيل معينة ويتم آل المعلو.  أو الطرف الثالثLenovoلشرآة 

 .قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها في بيئات التشغيل األخرى. عرضها آتوضيح

بأي  أو تقوم بتوزيع أي معلومات يقوم المستخدم باتاحتها بأي طريقة تراها مناسبة بدون االلتزام Lenovoقد تستخدم شرآة 
 .تعهد للمستخدم

 للعلم فقط، وال تشير بأي حال من األحوال لدعم هذه Lenovoتعتبر أي اشارة في هذا الكتاب لمواقع خالف مواقع شرآة 
 هذا، ويتم استخدام هذه المواقع على Lenovoال تعتبر المواد التي توجد في هذه المواقع جزء من المواد الخاصة بمنتج . المواقع

 .اصةمسئوليتك الخ

لذلك، قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها في . تم الحصول على بيانات األداء المحددة هنا في بيئة تشغيل يتم التحكم فيها
قد تكون بعض القياسات تمت بأنظمة تحت التطوير وال يوجد أي ضمان أن هذه القياسات ستكون مماثلة . بيئات التشغيل األخرى
. قد تختلف النتائج الفعلية. باالضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات من خالل االستنتاجات. صفة عامةفي األنظمة المتاحة ب

 .يجب على مستخدمي هذه الوثيقة التأآد من البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخاصة بهم
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 المالحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

 . التي تحتوي على خاصية مخرجات التليفزيون التي يتم ترآيبها بجهة التصنيعتنطبق المالحظات التالية على الموديالت

يقوم هذا المنتج بدمج تقنية حماية حقوق النشر التي تم حمايتها بواسطة المطالبات القضائية لبعض براءات اختراع الواليات 
.  ومالكي الحقوق األخرىMacrovision Corporationالمتحدة وحقوق الملكية الفكرية األخرى المملوآة بواسطة شرآة 

، وخاص باالستخدام Macrovision Corporationيجب أن يكون استخدام تقنية حماية حقوق النشر هذه تم ترخيصه بواسطة 
. Macrovision Corporationالمنزلي واستخدامات المشاهدة المحدودة األخرى اال اذا تم الترخيص بخالف ذلك بواسطة 

 . التجميع أو عكس الترتيبغير مسموح بفك

 

 عالمات تجارية

المتحدة أو البالد األخرى  في الواليات Lenovo عبارة عن عالمات تجارية لشرآة Lenovo Logo و Lenovo يعد آل من
 .أو آالهما

في الواليات  .International Business Machines CO عالمات تجارية لشرآة عبارة عن تعد المصطلحات التالية
 :لمتحدة أو البالد األخرى أو آالهماا

IBM (used under license)  
Wake on LAN 

المتحدة  في الواليات Microsoft Corporation عالمات تجارية لشرآةعبارة عن Windows و  Microsoft آل من عدي
 .أو البالد األخرى أو آالهما

الواليات المتحدة أو  في Intel Corporation جارية لشرآةعالمات تعبارة عن Pentium وCeleron و Intel يعد آل من 
 .البالد األخرى أو آالهما

 .األخرى أو آالهما في الواليات المتحدة أو البالد Linus Torvalds عالمة تجارية لشرآةعبارة عن  Linux يعد 

 .خدمة آلخرين قد تكون أسماء الشرآات أو المنتجات أو الخدمات األخرى عالمات تجارية أو عالمات

 



 




