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 )٢٠٠٦ يونيو(الطبعة األولى 
 

 .٢٠٠٦، Lenovo  حقوق النشر لشرآة
 .جميع الحقوق محفوظة.  ٢٠٠٥، International Business Machines Corporation حقوق النشر لشرآة ©

أو الخدمات الخاصة بنا وفقا /يتم تقديم المنتجات و:   حكومة الواليات المتحدة األمريكية –حقوق مقصورة على مستخدمي 
 Lenovo  معGSA ADP Schedule ر بواسطة الحكومة يكون خاضعا لعقداالستخدام أو النسخ أو النش.  للحقوق المقصورة

Group Limited ان وجد، أو الشروط المتعارف عليها من هذه االتفاقية التجارية، أو اذا لم يقبل الوآيل هذا البرنامج بناء ،
 Restricted RightsCommerical Computer على هذه الشروط، سيتم تقديم هذا البرنامج وفقا للشروط المحددة في 

Software 19-52.227  في FAR ،  ان أمكن، أو تحت الفقرةightsR في Data-General, FAR 52.227.14 
(Alternate III
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 مقدمة
باالضافة  (CRUs) تغييرها بواسطة العميل دام هذا الدليل من قبل العمالء المسئولين عن استبدال األجزاء التي يمكنسيتم استخ

سيتم، في هذا الدليل،  .Field Replaceable Units (FRUs) بدورهم باستبدال الى فنيي الخدمة المدربين الذي يقوموا
 .ءباعتبارهم أجزا FRUsو CRUs آل من االشارة الى

للحصول على معلومات عن طرق طلب  (HMM)  آتيب صيانة األجهزة يجب أن يرجع فنيي الخدمة المدربين الى: مالحظة
 .أجزاء

الكابالت والمحوالت وبعض  حيث يكون من المتوقع تغيير بعض. ال يتضمن هذا الكتيب الخطوات الخاصة بكل األجزاء
 .يكون ضروريا الرجوع الى المعلومات المفصلة وذلك بدون أناألجزاء اآللية من قبل فنيي الخدمة المدربين 

 .بتوفيرها ™Lenovo استخدم األجزاء التي تقوم شرآة: مالحظة

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

  مزود الطاقة •
  مجموعة مخفض الحرارة •
  وحدات الذاآرة •
  موفق •
  وحدة تشغيل القرص الثابت •
  وحدة التشغيل الضوئية •
  مشغل القريصات •
  مجموعة مراوح النظام •
  لوحة المفاتيح •
 الفأرة •

 

 CRUs  تغييرالخاصة بالمعلومات األمنية 

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة "ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح قبل قراءة
، والضمان دليل السالمة اذا لم يعد لديك هذه النسخة من. الحاسب اآللي الخاص بك ضمنا معتان مالذي آ السالمة والضمان

 .http://www.lenovo.com/support على الموقع يمكنك الحصول على نسخة من خالل موقع الدعم المتاح على شبكة ويب

 

 FRUs  تغيير الخاصة بالمعلومات األمنية

والخاص  (HMM) آتيب صيانة األجهزة في الموجودة" المعلومات األمنية الهامة"صالح قبل قراءة ال تحاول تنفيذ أي عملية ا
 على موقع الدعم المتاح على شبكة ويب على الموقع HMM يمكنك ايجاد. بالحاسب اآللي

http://www.lenovo.com/support. 
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 مصادر المعلومات االضافية

باستخدامه متاحة من خالل  النترنت، ستكون أحدث معلومات خاصة بالحاسب الذي تقوم ا االتصال بشبكةاذا آان لديك امكانية
 .االنترنت

 :يمكنك ايجاد المعلومات التالية

  CRU معلومات عن ازالة وترآيب •
  اصدارات •
  المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة •
  معلومات عن األجزاء •
  عمليات التحميل وأقراص التشغيل •
  ادر المعلومات المفيدةاالتصال بمص •
 تليفونات الدعمبآشف  •

  .http://www.lenovo.com/support للوصول الى هذه المعلومات، اذهب الى موقع

 

 األدوات المطلوبة

قد يتطلب األمر  .Phillips أو مفك مفك له نصل مستو تستخدم لتغيير بعض األجزاء في الحاسب اآللي، سيكون ضروريا أن
 .األجزاء دوات اضافية بالنسبة لبعضضرورة استخدام أ

 

 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

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

جديد وذلك الى أن يتم ازالة األجزاء التي بها ال جزءالالتي تتضمن  الحاوية بفتحمطلقا  ال تقم أثناء تغيير أي جزء من األجزاء،
 .الحاسب اآللي وتصبح أنت مستعدا لترآيب الجزء الجديد عطل من

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

 .الحرآة الى تكوين مجال آهربائي استاتيكي حولكحيث أنه قد تؤدي زيادة . قم بتقليل حرآتك •
بالتعامل مع الموفقات  قم. يجب دائما التعامل مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديد •

ية ائرببلمس أي دائرة آه مطلقا ال تقم. الحواف ووحدات الذاآرة ولوحات النظام والمشغالت الدقيقة من خالل
 .مكشوفة

 .قم بمنع األشخاص األخرين من لمس األجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى •
التوسيع المعدني أو أي سطح معدني أخر على الحاسب  غطاء خانة الحاوية قبل ترآيب الجزء الجديد، يجب أن تالمس •

لحاوية االضافية، ثم تقليلها بالتالي من ا يؤدي ذلك الى سحب الشحنات االستاتيكية حيث. اآللي لمدة ثانيتين على األقل
 .وجسمك
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ذلك، ضع  تنفيذ اذا لم تتمكن من. مباشرة في الحاسب اآللي ترآيبهالحاوية ثم قم، اذا أمكن، بازالة الجزء الجديد من  •
  . الجزء عليهاعلى سطح مستو وناعم ثم ضععندئذ الحاوية 

.ح معدني أخرال تضع الجزء على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سط •
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 أماآن. الفصل األول

لنزع غطاء . والمفاتيح ومكونات الحاسب اآللي يتيح هذا الفصل أشكال توضيحية تساعدك في تحديد مكان العديد من الموصالت
 ."نزع غطاء الحاسب اآللي "الحاسب اآللي، ارجع الى

 

 تحديد مكان المكونات

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

 
 
 PCI  موصالت موفق  4  مروحة المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
 مروحة النظام  5  )٢(آرة الذاوحدات   2 
 مزود الطاقة  PCI  6  آارت موفق  3 

 

 



 ٢

 

 تحديد مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآللي

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

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

 .يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 
 
 USB (2)  موصالت  9  شخيصيةالت 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   على التوازيموصل  7 
 PCI Express x1  موصل موفق  VGA  16  موصل وحدة عرض  8 

 

 

 

 

 

 



 ٤

 

 لوحة النظام على تعريف األجزاء

وتقوم . لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسب الخاص بك هي )Motherboard أو Planar تسمى في بعض األحيان(لوحة النظام 
 .وتدعم أجهزة متعددة تم ترآيبها بجهة التصنيع أو سيتم ترآيبها فيما بعد ألساسية بالحاسبباتاحة الوظائف ا

  ).الموديالت لبعض(يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام 

 
 
 SATA IDE (2)  وصالتم  12  موصل مروحة المشغل الدقيق  1 
 )٢(في اللوحة األمامية  USB موصالت  13  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  2 
 البطارية  14  ١موصل الذاآرة   3 
 PCI (2)  موصالت موفق  15  ٢موصل الذاآرة   4 
 الموصل السمعي األمامي  Clear CMOS/Recovery  16  وصلة تخطي  5 
 CD-IN  موصل  17  موصل الطاقة  6 
 PCI Express x16Graphics  موصل موفق  18  موصل مشغل القريصات  7 
 PCI Express x1  موصل موفق  SATA IDE (2)  19  موصل  8 
 موصل مروحة النظام  IDE  20  موصل  9 
 12Vموصل الطاقة   21  موصل مروحة الطاقة  10 
   موصل اللوحة األمامية  11 

 



 ٥

  )الموديالت لبعض( التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام يقوم الشكل

 
 
 Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  11  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
  )٢(األمامية  USB موصالت  12  موصل مروحة المشغل الدقيق  2 
 الموصل السمعي األمامي  13  ١موصل الذاآرة   3 
 CD-IN  موصل  14  ٢موصل الذاآرة   4 
  PCI (2) موصالت موفق  15  موصل مشغل القريصات  5 
 PCI Express x1  موصل موفق  IDE  16  موصل  6 
 البطارية  17  موصل الطاقة  7 
 موصل مروحة النظام  SATA IDE (2)  18  موصالت  8 
 12V موصل الطاقة  19  موصل مروحة الطاقة  9 
   موصل اللوحة األمامية  10 

 

 

 

 

 

 



 ٦

  ).الموديالت لبعض(يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام 

 
 
 صل اللوحة األماميةمو  12  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
 )٢(في اللوحة األمامية  USB موصالت  13  موصل مروحة المشغل الدقيق   2 
 الموصل السمعي األمامي  14  ١موصل الذاآرة   3 
 CD-IN  موصل  15  ٢موصل الذاآرة   4 
 PCI  موصالت موفق  16  موصل مشغل القريصات  5 
 PCI Express x1  موصل موفق  17  موصل الطاقة  6 
 البطارية  IDE 1  18  موصل  7 
 PCI Express x16Graphics  موصل موفق  IDE 2  19  موصل  8 
 موصل مروحة النظام  20  موصل مروحة الطاقة  9 
 12V موصل الطاقة  SATA IDE (2)  21  موصل  10 
   Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  11 
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 ال الجهازاستبد. الفصل الثاني

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة ضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو فيتم الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان ى نسخ منللحصول عل. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 
 .فقط Lenovo استخدم األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة: مالحظة

 

 نزع غطاء الحاسب اآللي

  هام
 

 

 .وذلك لكي يبرد الحاسب اآللي قبل نزع غطاءه  دقائق٥ الى ٣قم باغالق الحاسب اآللي وانتظر من 

 :لنزع غطاء الحاسب اآللي

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

 .يةائ بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربقم .٢
 (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. قم بفصل آل الكابالت التي تم توصيلها بالحاسب .٣

تحديد "و "تحديد مكان الموصالت على واجهة الحاسب اآللي "ارجع الى. وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب
  ".مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 .تي تحمي غطاء الحاسب اآلليقم بازالة أجهزة األمان ال .٤

 

 

 

 

 

 



 ٨

 .اضغط على مفتاح فك الغطاء الموجود بجانب الغطاء، ثم اسحب الغطاء للخلف وازالته .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩

 

 ازالة وتغيير الغطاء األمامي

 :الزالة وتغيير الغطاء األمامي

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى  .قم بازالة غطاء الحاسب .١
البالستيكية الموجودة بداخل الهيكل ثم ادفع  قم بازالة الوجه األمامي للحاسب اآللي وذلك من خالل فك الثالث مسامير .٢

 .التالي آما هو موضح في الشكلوذلك ، الوجه الى الخارج

 

توافق مع الثقوب الموجودة في ت البالستيكية الموجودة أسفل الوجه بحيث المشابك العادة ترآيب الوجه، قم بمحاذاة .٣
 . عند بداية ونهاية الهيكلا في مكانهاالهيكل ثم ثبته

 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .٤

 

 

 

 

 



 ١٠

 

 تغيير مصدر الطاقة

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان المة والضماندليل الس في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير مصدر الطاقة

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . ة غطاء الحاسبقم بازال .١

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

  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .ظام ومن آل أقراص التشغيلقم بنزع آابالت الكهرباء من لوحة الن .٢
 .الهيكل قم بازالة األربع مسامير التي تحمي مغذي الطاقة والموجودة في الجزء الخلفي من .٣

 

 .قم باخراج مصدر الكهرباء من الهيكل .٤
محاذية لتلك الثقوب الموجودة  قم بترآيب مصدر الكهرباء الجديد في الهيكل بحيث تصبح الثقوب الخاصة بالمسامير .٥

 .في الهيكل
 .قم بترآيب األربع مسامير لحماية مصدر الكهرباء .٦

 .Lenovo خدم تلك المسامير التي تتيحها شرآةاست: مالحظة



 ١١

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

 

 ر مجموعة مخفض الحرارةتغيي

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير مجموعة مخفض الحرارة

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .قم بتثبيت الحاسب اآللي في مكانه وعلى الجانبين .٢
  ".مالنظا لوحة على تعريف األجزاء"ارجع الى . حدد مكان مخفض الحرارة .٣
 .قم بنزع مخفض الحرارة وآابل مجموعة المروحة من لوحة النظام .٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 .المربط من السناد الحاجز لفك مربط مخفض الحرارة ثم قم بفصل  1  أدر المقبض .٥

 

 .حة النظامارفع مخفض الحرارة المعطل ومجموعة المروحة بعيدا عن لو .٦
يجب أن . أعلى المشغل الدقيق استخدم المحقنة التي تحتوي على مادة زيتية حرارية لوضع خمس نقاط من تلك المادة .٧

  )العالمات الموجودة على محقنة الزيت  عالمات من تلك٣( مللي ٠٫٠٣تكون آل نقطة من الزيت بحجم 

 

 .قم بترآيب مخفض الحرارة ومجموعة المروحة على السناد الحاجز لمخفض الحرارة .٨
 .أعد توصيل الكابالت التي تم فصلها بلوحة النظام .٩
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .١٠

 

 



 ١٣

 

 تغيير وحدات الذاآرة

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو ليل السالمة والضماند للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير وحدات الذاآرة

  ".اآللي غطاء الحاسبنزع " ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .١

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

  ".المكونات تحديد مكان" ارجع الى .قم بتحديد مكان موصالت وحدة الذاآرة .٢
 .هو موضح في الشكل التالي ازالة وحدات الذاآرة الجاري تغييرها من خالل فتح المشابك الحاجزة وذلك آماقم ب .٣

 
 الموجود على الذاآرة مع مفتاح الموصل  1  تأآد من محاذاة السن. ضع وحدة الذاآرة الجديدة على موصل الذاآرة .٤

 .الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيت قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل في. الموجود على لوحة النظام  2  

 
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .٥

 

 



 ١٤

 

 تغيير موفق

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان لحصول على نسخ منل. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير موفق

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
الموفق من خالل  ثم قم بنزع  2  لفتح لسان الموفق  1  في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، اضغط على مفتاح الفك .٢

 .سحبه بعيدا عن موصل الموفق

 

 

 



 ١٥

 .موفققم بترآيب الموفق الجديد في نفس موصل ال .٣

 

 .تأآد من أن الموفق متصل بموصل الموفق .٤
 .لحماية الموفق في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، قم بلف مقبض الموفق ليصبح في وضع االغالق .٥
 ".اتمام الترآيب "اذهب الى .٦

 

 تغيير مشغل القرص الثابت

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 
 
 
 
 
 
 



 ١٦

   هام

ستتيح لك  .Product Recovery CD منعند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا في نفس الوقت استالم مجموعة 
 امكانية استعادة محتويات القرص الثابت التي آانت موجودة عليه وقت استالم الحاسب Product Recovery CD مجموعة

الموجود " استعادة برنامج"المصنع، ارجع الى  لمزيد من المعلومات عن استعادة البرنامج الذي تم ترآيبه من. اآللي من المصنع
 .دليل المستخدم في

 :لتغيير مشغل القرص الثابت

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب" ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .١

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

 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من مشغل القرص الثابت .٢
القرص الثابت الى  مسمار الفك، ثم اسحب خانة مشغل القرص الثابت الى الخلف، وقم بلف مشغلعلى اضغط  .٣

 .الخارج لتفادي مخفض الحرارة عند ازالة مشغل القرص الثابت

 

 .استخدم المقبض األزرق الزالة مشغل القرص الثابت من خانة المشغل .٤
 .أدخل مشغل القرص الثابت الجديد في خانة المشغل .٥
 .موضعهافي قم بلف خانة المشغل  .٦
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء"ارجع الى . قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لمشغل القرص الثابت .٧
 .أعد ترآيب مشغل القريص .٨
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء"ارجع الى . قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لمشغل القريص .٩
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .١٠

 

 



 ١٧

 

 تغيير المشغل الضوئي

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  االصالح االال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات 
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 لتغيير المشغل الضوئي

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".الغطاء األمامي ازالة وتغيير"ارجع الى . قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من المشغل الضوئي .٣
 .لياضغط مفتاح الفك وقم باخراج المشغل الضوئي من الجزء األمامي من الحاسب اآل .٤

 

 .أدخل المشغل الضوئي الجديد في الخانة المخصصة له من األمام حتى يثبت في مكانه .٥
 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لقرص التشغيل .٦
  ".الغطاء األمامي ازالة وتغيير"ارجع الى . قم بترآيب الواجهة األمامية .٧
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .٨

 

 



 ١٨

 

 تغيير مشغل القريص

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  حاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح االال تقم بنزع غطاء ال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير مشغل القريص

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".الغطاء األمامي ازالة وتغيير"ارجع الى . لة الواجهة األماميةقم بازا .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من مشغل القريص .٣
 .غل القريص من الجزء األمامي من الحاسب اآلليمفتاح الفك واخراج مش على اضغط .٤

 

 .الجديد قم بازالة السناد الحاجز من مشغل القريص المعطل وقم بترآيبه على مشغل القريص .٥

 



 ١٩

 .د في الخانة المخصصة له حتى يثبت في مكانهأدخل مشغل القريص الجدي .٦
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .٧

 

 تغيير مجموعة مروحة النظام

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  صالح االال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير مجموعة مروحة النظام

  ".اآللي نزع غطاء الحاسب"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء"ارجع الى . حدد مكان مجموعة مروحة النظام .٢
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .النظام من لوحة النظام قم بنزع الكابالت الخاصة بمجموعة مروحة .٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

 .أخرج مجموعة مروحة النظام من الهيكل .٤

 

مروحة النظام مع الفتحات لمجموعة  قم بترآيب مجموعة مروحة النظام الجديدة عن طريق محاذاة القواعد المطاطية .٥
 .الفتحات الموجودة بالهيكل ثم قم بدفع القواعد المطاطية عبر

 

 .اضغط على أطراف القواعد المطاطية حتى تثبت مجموعة المروحة في مكانها .٦



 ٢١

 . بلوحة النظامقم بتوصيل آابل مجموعة مروحة النظام بموصل مروحة النظام .٧
 ."اتمام الترآيب "اذهب الى .٨

 

 تغيير لوحة المفاتيح

 انتباه

تخص معلومات هامة "بعد قراءة  ال تقم بنزع غطاء الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح اال
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
اذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة  ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :ير لوحة المفاتيحلتغي

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

 .يةائقم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
 تحديد مكان"و "مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي تحديد "ارجع الى. حدد مكان موصالت لوحة المفاتيح .٣

  ".واجهة الحاسب اآلليالموصالت على 

الذي يكون موجودا في الجزء   1  قد تكون لوحة المفاتيح الخاصة بك متصلة بموصل لوحة مفاتيح قياسي: مالحظة
 .الخلفي من الحاسب الذي يوجد اما في الجزء األمامي أو USB  2  أو موصل الخلفي من الحاسب اآللي

 

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

 

 

 

 



 ٢٢

 

 تغيير الفأرة

 انتباه

معلومات هامة تخص "بعد قراءة  سب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح االال تقم بنزع غطاء الحا
 (HMM) آتيب صيانة األجهزة مضمنا مع الحاسب اآللي الخاص بك أو في الذي آان دليل السالمة والضمان في" السالمة
ذهب الى موقع الدعم المتاح على شبكة ا ،HMM أو دليل السالمة والضمان للحصول على نسخ من. بالحاسب اآللي الخاص
 .http://www.lenovo.com/support ويب على

 :لتغيير الفأرة

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

 .يةائذ الكهربقم بفصل آل أسالك الطاقة من المناف .٢
 تحديد مكان"و "الموصالت على واجهة الحاسب اآللي تحديد مكان "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
  2 USB  اآللي الموجود على الجزء األمامي أو الخلفي من الحاسب. 

 

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

 

 اتمام الترآيب

الكابالت بما في ذلك خطوط التليفونات وأسالك  بعد تغيير آل األجزاء، يعد ضروريا اغالق غطاء الحاسب اآللي واعادة توصيل
 التي تم تغييرها، قد يكون ضروريا التأآيد على المعلومات التي تم تعديلها في برنامج أيضا، وبناءا على األجزاء. الكهرباء

Setup Utility . بدء"ارجع الى Setup Utility" آتيب صيانة األجهزة أو في المستخدم دليل الموجود في. 

 

 



 ٢٣

 :التمام عملية ترآيب األجزاء

أدوات أو مسامير داخل الحاسب  تأآد من أن آل المكونات تم اعادة تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أي .١
 ."تحديد مكان المكونات "لتحديد مكان العديد من المكونات، ارجع الى. الخاص بك

  .غطاء الحاسب اآللي تأآد من وجود الكابالت في مسارهم الصحيح والذي آانوا موجودين فيه وذلك قبل وضع .٢
غطاء الحاسب اآللي حتى تتأآد  ثم ادفع. مكانهضع غطاء الحاسب اآللي على الهيكل مع ضرورة التأآد من تثبيته في  .٣

 .من اغالقه ويثبت في موضعه

 

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

  ".سب اآلليتحديد مكان الموصالت على خلفية الحا"و "الحاسب اآللي
 آتيب صيانة أو فيدليل المستخدم الموجود في  "Setup Utility بدء"لتعديل محددات التوصيف، ارجع الى  .٦

 .األجهزة

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

 

 

 

 



 ٢٤

 

 من قريص أو قرص مدمج BIOS) تجديد(تحديث 

  هام

دليل  الموجود في  "Setup Utility بدء"ارجع الى . لمشاهدة معلومات النظام الخاص بك Setup Utility يجب بدء برنامج
الرئيسية مضاهيا  ة المعروضين في القائمةموديل اآلل/اذا لم يكن الرقم المسلسل أو نوع. األجهزة صيانةآتيب  أو فيمستخدم ال

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

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

تتوافر . القريصات أو المشغل الضوئي برامج النظام في مشغل) تحديث(لقرص المدمج لتعديل قم بادراج القريص أو ا .١
 .على شبكة االنترنت http://www.lenovo.com/support تعديالت برامج النظام بالموقع

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

ستبدأ عملية . تشغيله مرة أخرى ا آان قد تم تشغيله بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف تشغيله ثماذ. قم بتشغيل الحاسب .٢
 .التعديل

  .Enter اضغط عند طلب تحديد لغة، اضغط على الرقم الموجود بلوحة المفاتيح المناظر للغة ثم .٣
  .Y عند طلب تغيير الرقم المسلسل، اضغط .٤
  .Enter رف للحاسب الخاص بك ثم اضغطالسبعة أح المكون من أدخل الرقم المسلسل .٥
  .Y طراز الجهاز، اضغط/عند طلب تغيير نوع .٦
  .Enter السبعة أحرف للحاسب الخاص بك ثم اضغطالمكون من الطراز /أدخل النوع .٧
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديل .٨
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 مالحظات. الملحق

المحلي،  Lenovo ارجع الى ممثل. البالد ت والخدمات والخواص المذآورة في هذه الوثيقة في آلالمنتجا Lenovo تيحتقد ال 
 ان أي اشارة الى أي منتج من منتجات. المتاحة حاليا في هذه المنطقة للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات

Lenovo  أو برامج أو خدماتالبرامج أو الخدمات ال تنطوي على أنه سيتم استخدام منتجات أو  Lenovo يمكن استخدام . فقط
 أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع

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

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

Lenovo (United States), Inc. 
500 Park Offices Drive, Hwy. 54 

Research Triangle Park, NC 27709 
U.S.A. 

Attention: Lenovo Director of Licensing 

نوع، صريحة أو ضمنية، متضمنة  بدون أي ضمانات من أي" آما هي"بتقديم هذه الوثيقة  LENOVO GROUP LTD تقوم
تسمح بعض  ال .أو القابلية للشراء أو المالئمة لغرض معيناالنتهاك  ولكن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم

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

تم اجراء تغييرات دوريا ي. أخطاء مطبعية من الممكن أن تتضمن هذه المعلومات بعض المعلومات غير الدقيقة فنيا أو قد تتضمن
 Lenovo يمكن أن تقوم شرآة. التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا الكتاب على المعلومات المتضمنة هنا، وستظهر هذه

 .بدون سابق انذار أو البرامج الموضحة في هذا الكتاب في أي وقت/أو تعديالت على المنتجات و/تحسينات و باجراء

تطبيقات الدعم األخرى حيث يمكن أن ينتج عن  ه الوثيقة ال يقصد استخدامها في تطبيقات االعداد أوالمنتجات الموضحة في هذ
ال تقوم المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بالتأثير على أو تغيير ضمانات . موت قصور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو

باعتبارها رخص صريحة أو  متضمنة في هذه الوثيقة بالعمللن يقوم أي منتج من المنتجات ال .Lenovo محددات منتج أو
قد تختلف . عليها في بيئات تشغيل معينة ويتم عرضها آتوضيح آل المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة تم الحصول. ضمنية

 .عليها باختالف أنظمة التشغيل النتيجة التي تم الحصول

طريقة تراها مناسبة بدون االلتزام بأي  ومات يقوم المستخدم باتاحتها بأيأو تقوم بتوزيع أي معل Lenovo قد تستخدم شرآة
 .تعهد للمستخدم

تشير بأي حال من األحوال لدعم هذه  للعلم فقط؛ وال Lenovo تعتبر أي اشارة في هذا الكتاب لمواقع خالف مواقع شرآة
 هذا، ويتم استخدام هذه المواقع على Lenovo لخاصة بمنتجالمواقع جزء من المواد ا ال تعتبر المواد التي توجد في هذه. المواقع

 .مسئوليتك الخاصة

لذلك، قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها  .يتم تحديد أي بيانات تتعلق بمستوى األداء توجد هنا من خالل بيئة تم التحكم فيها
مة لها مستوى متطور وال يوجد ما يضمن بأن هذه تم عمل بعض القياسات على أنظ قد يكون قد. في بيئات التشغيل األخرى

قد . من خالل االستنتاجات باالضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات. ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة القياسات
 .بيئة الخاصة بهمبالتحقق من البيانات التي يمكن تطبيقها على ال يجب أن يقوم مستخدمي هذه الوثيقة. تختلف النتائج الفعلية
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 بيان جهاز توليف التلفاز

 .التي تم ترآيبها بجهة التصنيع (Television-Output Feature) ة مخرج التليفزيونيتنطبق المالحظات التالية على خاص

اختراع الواليات المتحدة مع بعض  الخاصة ببعض براءات Copyright Protection Technology يقوم هذا الجهاز بدمج
يجب أن يتم الترخيص باستخدام . ومالكي الحقوق األخرين Macrovision حقوق الملكية الفكرية األخرى التي تمتلكها شرآة

وغيرها من  ، ويكون لغرض المشاهدة في المنزلMacrovision Corporation الطبع هذه من قبل شرآة تقنية حماية حقوق
الهندسة العكسية أو . بخالف ذلك Macrovision Corporation شرآةاستخدامات المشاهدة المحدودة فقط ما لم تصرح 

 .التفكيك غير مسموح بهما

 

 عالمات تجارية

 :األمريكية، أو دول أخرى، أو آليهما في الواليات المتحدة Lenovo عالمات تجارية لشرآة عبارة عن المصطلحات التاليةتعد 

Lenovo  
ThinkCentre 

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

 



 




