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 مع الحقوق التي تحدد وتقيد C. F. R. 2.101 48وتم بيعهم الى الهيئات الحكومية آمواد تجارية وذلك آما هو موضح في 
 .والكشف واعادة االنتاجعمليات االستخدام 

أو بيانات أو برامج  أو خدمات اذا تم تسليم منتجات :مالحظات خاصة باحلقوق املقيدة واحملددة
، تكون عمليات االستخدام والكشف واعادة  GSA"General Services Administration" لعقد وفقا لياآلحاسب ال

.Contract No. GS-35F-05925االنتاج  خاضعة للشروط المحددة في 
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 معلومات أمنية هامة. الفصل األول

 :تنبيه
دليل األمن  ارجع الى.  المتعلقة بهذا المنتجيةمعلومات األمنال بقراءة وفهم آلقيل استخدام هذا الكتاب، من المهم أن تقوم 

 يةمعلومات األمنال قراءة وفهم يؤدي .الذي استلمته مع هذا المنتج للحصول على أحدث معلومات خاصة باألمن والضمان
 .كب الصابات شخصية أو حدوث تلف في المنتج الخاص التعرض مخاطرالى التقليل من هذه 

 والمتاح Lenovo، فيمكنك الحصول على نسخة من موقع الدعم الخاصة بـدليل األمن والضمان اذا لم يعد لديك نسخة من
 :على شبكة االنترنت على

http://www.lenovo.com/support. 
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 مقدمة. الفصل الثاني

 .(CRU) العميل الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطةيتيح هذا الكتيب معلومات توضح آيفية استبدال 

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

 .بتوفيرها ™Lenovo  استخدم األجزاء التي تقوم شرآة :ةمالحظ

 :التالية أو استبدال األجزاء/يحتوي هذا الكتيب على التعليمات التي توضح طرق ترآيب و

  البطارية •
  الحوض الحراري •
  مشغل القرص الثابت •
  المشغل الضوئي •
   الذاآرةاتوحد •
  مجموعة مراوح النظام •
  موفق الكهرباء •
  المودم •
  المفاتيحلوحة  •
 الفأرة •

 مصادر المعلومات االضافية

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

 :يمكنك ايجاد

  CRU معلومات عن ازالة وترآيب •
  وعمليات الترآيب المرئية CRU ازالة •
  ةالمطبوعات الفني •
  معلومات تحديد المشكالت •
  معلومات عن األجزاء •
  التحميل ووحدات التشغيل •
  وصالت الى مصادر أخرى مفيدة للمعلومات •
 آشف تليفونات الدعم •

 :للتوصل الى هذه المعلومات، قم بتحديد ما يلي ببرنامج االستعراض
http://www.lenovo.com/support 

 االتعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكي

عطل من الحاسب اآللي وتصبح أنت على  ال تقم مطلقا بفتح الحاوية التي تتضمن الجزء الجديد اال بعد ازالة الجزء الذي به
الكهرباء االستاتيكية ال تمثل أي ضرر عليك اال أنها تمثل ضررا بالغا على  بالرغم من أن. استعداد لترآيب الجزء الجديد

 .وأجزاء الحاسب اآللي مكونات



 ٤

االعتبار االحتياطات التالية لتجنب  د التعامل مع األجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى، يعد ضروريا أن تضع فيعن
 :تلف آهربائي استاتيكيث حدو

 .ي حولكائتكوين مجال آهرب الى يمكن أن تؤدي حيث أن زيادة الحرآة .قم بتقليل حرآتك •
بالتعامل مع الموفقات  قم. ن الحاسب اآللي بحرص شديديجب دائما التعامل مع مكونات واألجزاء األخرى م •

ية ائبلمس أي دائرة آهرب 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  غطاء خانةالحاوية تالمس قبل ترآيب الجزء الجديد، يجب أن  •

 .في الحاوية وجسمكاء االستاتيكية تقليل الكهرب يؤدي ذلك الى حيث. الحاسب اآللي لمدة ثانيتين على األقل
القيام بذلك، اذا لم تتمكن من . مباشرة في الحاسب اآللي وترآيبه الحاوية قم، اذا أمكن، بازالة الجزء الجديد من •

 .ه الجزء عليضع على سطح مستو وناعم ثمالحاوية ضع 
 .ال تضع الجزء على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سطح معدني أخر •
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 أماآن

والمفاتيح والمكونات األخرى للحاسب  يتيح لك هذا الفصل أشكال توضيحية تساعدك في تحديد مكان العديد من الموصالت
 .اآللي

 بك تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي الخاص

 .واجهة الحاسب الخاص بك لتي توجد فيالمفاتيح االموصالت واآن أم ١الشكل  يعرض

 .الحاسبات يح التالية في جميع موديالتلن تتوافر الموصالت والمفات :مالحظة
 

 
 

 المفاتيح والموصالت. ١الشكل 
 

 موصل سماعات الرأس  USB  موصل 

 USB  موصل  ونموصل الميكروف 
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  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد

ت الموجودة تكون بعض الموصال. بعض موديالت الحاسب اآللي يعرض مكان الموصالت التي توجد في خلفية ٢الشكل 
 .بحيث تساعدك في تحديد مكان توصيل الكابالت على الحاسب اآللي في خلفية الحاسب اآللي ملونة

 
 

 الموصالت الخلفيةد مكان ي تحد.٢الشكل 
 

  الميكروفون موصل  قفل الكابل 

  متجه للخارجموصل خط صوتي  موصل موفق الطاقة 

  متجه للداخلموصل خط صوتي  موصل الشاشة 

 RJ11  موصل مودم  )٤( USB  موصالت 

   Ethernetموصل  
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  الوصف  الموصل
 ، مثلUniversal Serial Bus (USB) جهاز يتطلب وصلةفي توصيل تستخدم  USB  موصالت

أو وحدة  USB وحدة مسح ضوئية أو  USB أو فأرة USB ة مفاتيحوصلة لوح
 ، يمكنك شراء لوحة وصالتUSB لديك أآثر من ستة أجهزة اذا آان .USB طباعة
USBتوصيل أجهزة ، التي يمكنك استخدامها في USB اضافية. 

  .(LAN) لشبكة اتصاالت محلية Ethernet آابل في توصيل يستخدم Ethernet  موصل
 Category 5 ، استخدم آابلFCC Class B لتشغيل الحاسب في حدود :ظةمالح

Ethernet. 
مثل نظام  يقوم هذا الموصل باستقبال االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، داخلي متجه للصوت موصل خط

جهاز صوتي خارجي، يتم توصيل آابل بين موصل الخط  توصيل عند. استريو
 . وموصل الخط الصوتي الداخل للحاسبالخارج من الجهاز الصوتي

خارجية، مثل  يستخدم هذا الموصل الرسال شارات صوتية من الحاسب الى أجهزة خارجي متجه للصوت موصل خط
 أو سماعات الرأس أو) السماعات المصمم بها مكبرات صوت(سماعات االستريو 

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

 ميكروفون للحاسب الخاص بك عندما تريد تسجيل صوت أو في توصيل يستخدم موصل الميكروفون
 .الكالم أصوات أخرى على القرص الثابت اذا آنت تستخدم برنامج التعرف على
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 تحديد مكان المكونات

 ."الغطاء ازالة "ع الىالزالة غطاء الحاسب اآللي، ارج

 .في الحاسب الخاص بك المكونات مكان العديد من يعرضجزء هذا ال

 
 

 تحديد مكان المكونات. ٣ الشكل
 

 ضوئيمشغل  

 مشغل القرص الثابت 

 النظام مجموعة مراوح 
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 تعريف األجزاء على لوحة النظام

لوحة الدائرة الكهربائية الرئيسية  ة عنعبار )Motherboard أو Planar التي تسمى في بعض األحيان(تعد لوحة النظام 
 .للحاسب اآللي آما تقوم بدعم العديد من األجهزة حيث تتيح الوظائف األساسية. في الحاسب اآللي

 .لبعض موديالت الحاسب اآللي  وذلكبعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام ٤ الشكل يقوم

 
 

 األجزاء على لوحة النظام أماآن تحديد. ٤ الشكل
 

 Modem Daughter Card (MDC)  موصل  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة 

 Express card USB  موصل  )٢(موصالت الذاآرة  

 Express card PCIe  موصل  موصل الكابل الحساس للحرارة 

 موصل قراءة آارت الوسط  األمامي USB موصل 

 موصل السماعة الداخلية  موصل اللوحة األمامية 

 الموصل السمعي األمامي  البطارية 

 ليةموصل توزيع الطاقة الداخ  )٢( SATA IDE  موصالت 

 موصل مروحة النظام  Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي 
    

 

 

 

 



 ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 
 اختيارات ترآيب واستبدال الجهاز. الفصل الثالث

امكانيات الحاسب الخاص بك من  يمكنك زيادة. يقدم هذا الفصل مقدمة للخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب الخاص بك
هذه التعليمات باالضافة تبع عند ترآيب أحد االختيارات، ا .دال ذاآرة وموفقات ووحدات تشغيلخالل اضافة أو استب
 .االختيار للتعليمات المتاحة مع

 تنبيه

دليل  في"  أمنية هامةعلوماتم "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ، اذهبدليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. الحاسب اآللي الخاص بك ن مضمنا معالذي آا السالمة والضمان

 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىالى موقع
 

 .فقط Lenovo استخدم األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة :مالحظة

 خارجية اختيارات ترآيب

لبعض االختيارات  بالنسبة. ات خارجية أو وحدة طباعة أو وحدة مسح الى الحاسب الخاص بكعاسم توصيل يمكن
 تحديد "عند اضافة اختيار خارجي، ارجع الى. الفعلية الخارجية، يجب أن تقوم بترآيب برامج اضافية مع ترآيب الوصلة

والموصالت على واجهة الحاسب اآللي  تحديد مكان المفاتيح"و"  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالتمكان 
التعليمات المتضمنة مع االختيار لمساعدتك في ترآيب الوصلة وترآيب بع تلتعريف الموصل المطلوب، ثم ا "الخاص بك
 .مشغالت أجهزة مطلوبة لالختيار أي برامج أو

 ازالة الغطاء

  هام
 

 

 .آللي وذلك قبل نزع غطاءهدقائق حتى يبرد الحاسب ا ٥ الى ٣قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي وانتظر من 

 .يتيح هذا الجزء تعليمات عن آيفية نزع غطاء الحاسب اآللي

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

 .ائيةالمنافذ الكهرب منكهرباء فصل آل أسالك القم ب .٢
 (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. نزع الكابالت المتصلة بالحاسب اآلليقم ب .٣

ح والموصالت على واجهة الحاسب تحديد مكان المفاتي "ارجع الى. وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب
  ". اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد"و "الخاص بك اآللي

 .بازالة أي أجهزة اقفال، مثل قفل الكابل الذي يحمي غطاء الحاسقم ب .٤

 

 

 



 ١٢

 .قم بالضغط على مفتاح فتح الغطاء على جانب الغطاء مع جعل الغطاء يميل للخارج .٥

 

 .النظام قبل ازالة غطاء الحاسب بالكامل، قم بفصل آل الكابالت من لوحة .٦

 ترآيب االختيارات الداخلية

  هام

 .غطاء الحاسب ازالة قبل "التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا" الجزء اقرأ

 ترآيب ذاآرة

 Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMMs) لترآيبين الحاسب الخاص بك موصليتضمن 
 .ذاآرة النظام بحجم أقصى لجيجابايت ٤٫٠لتتيح 

 V, 200-pin Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access 1.8استخدم  •
Memory (DDR2 SDRAM). 

 بحيث يصبح عندك  جيجابايت٢و  جيجابايت١و  ميجابايت٥١٢وميجابايت  ٢٥٦استخدم وحدات ذاآرة بحجم  •
 .  جياجيابايت بحد أقصى٤٫٠ذاآرة نظام بحجم 

تغيير "الستبدال وحدة ذاآرة، اذهب الى . اآرةفي حالة وجود موصل ذاآرة متاح، استمر في ترآيب وحدة ذ : ملحوظة
 . "وحدات الذاآرة

 :وحدة ذاآرةيتيح هذا الجزء معلومات عن آيفية ترآيب 

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".األجزاء على لوحة النظام تعريف "أنظر. حديد مكان موصالت الذاآرةقم بت .٢
م بالضغط على وحدة الذاآرة بقوة، ق.  الى المقبص من وحدة الذاآرة   قم بادراج الطرف الذي به سنون .٣

الموصل وأنها ال  تأآد من أن وحدة الذاآرة مثبتة باحكام في. بامالة وحدة الذاآرة حتى تدخل في مكانها وقم
 .تتحرك بسهولة



 ١٣

 

 ترآيب وحدة ذاآرة. ٥ كلالش

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "عملية الترآيب، اذهب الىستكمال ال .٤

 استبدال البطارية

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

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 معلومات عن استبدال والتخلص من  للحصول دليل األمن والضمان في"  الليثيومبطارية عن ملحوظة"ارجع الى 
 .البطارية

 :الستبدال البطارية

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".لنظاملوحة ا تعريف األجزاء على "أنظر. قم بتحديد مكان البطارية .٢
 .قم بازالة البطارية القديمة .٣

 

 ازالة البطارية . ٦ الشكل

 .ترآيب البطارية الجديدة .٤

 

 ترآيب البطارية. ٧ الشكل
 
 



 ١٤

  ".اتمام عملية تغيير األجزاء "أنظر. آل الكابالتتوصيل قم باستبدال غطاء الحاسب، قم ب .٥

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

 .بهتصلة قم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة الم .٦
 في" استخدام امكانية االعداد" ارجع الى. خ والوقت وآلمة السريةلتحديد التاري Setup Utility استخدم برنامج .٧

 .الخاص بك دليل المستخدم

 تغيير مخفض الحرارة

 تنبيه

دليل  في"  أمنية هامةمعلومات "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
اذهب الى  ، األمن والضماندليل للحصول على نسخة من. سب اآللي الخاص بكمع الحا الذي آان مضمنا األمن والضمان

 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .تعليمات عن آيفية استبدال مخفض الحرارةجزء يقدم هذا ال

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".لوحة النظام تعريف األجزاء على "أنظر. حدد مكان مخفض الحرارة .٢
 .النظام على لوحة الموجودة وحدة االحتجازعلى مخفض الحرارة امير التي تحمي  مسقم بازالة األربع .٣

 

  بواسطة البراغيازالة مخفض الحرارة المثبت في موضعه. ٨ الشكل

 .ارفع مخفض الحرارة المعطل بعيدا عن لوحة النظام .٤
مع فتحاتها على لوحة  ضع مخفض الحرارة الجديد على وحدة االحتجاز بحيث تصبح األربع براغي محاذية .٥

 .النظام قم بربط األربع براغي الى مخفض الحرارة الى لوحة. النظام

 



 ١٥

 

 استبدال مخفض الحرارة مع البراغي . ٩ الشكل

 ".األجزاء ملية تغييراتمام ع "اذهب الى .٦

 ثابتتغيير مشغل قرص 

 تنبيه

دليل  في"  أمنية هامةمعلومات "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 الى اذهب ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .القرص الثابت يتيح لك هذا الجزء التعليمات التي تساعدك في معرفة آيفية تغيير واستبدال مشغل

  هام

 ستتيح لك مجموعة .Product Recovery أقراص عند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا استالم مجموعة من
المحتويات األصلية للقرص الثابت والتي آانت موجودة عندما تم استالم  امكانية استعادة Product Recovery أقراص

الى الجزء  لمزيد من المعلومات عن استعادة البرامج التي تم ترآيبها من المصنع، ارجع. المصنع الحاسب اآللي من
 .يل المستخدمدل الموجود في" استعادة برامج"

 :لتغيير مشغل القرص الثابت

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .قم بفصل آابل الطاقة من وحدة التشغيل الضوئية .٢
اضغط للداخل على  ثم. صبعك على المقبض الموجود في مقدمة مشغل القرص الثابت واضغط ألعلىاع ض .٣

 .المقابض الجانبية وقم برفع مشغل القرص الثابت ألعلى الزالته



 ١٦

 

 .قم بازالة مشغل القرص الثابت القديم من الحاوية .٤
 .ت االشارة والطاقة من مشغل القرص الثابتقم بنزع آابال .٥
الحوامل بدرجة تكفي لجعله  قم بازالة مشغل القرص الثابت من الحوامل البالستيكية عن طريق تمديد جوانب .٦

 .ينزلق ويخرج من وحدة تشغيل القرص الثابت
اذاة السنون ، ثم قم بثني الحامل مع مح لترآيب مشغل القرص الثابت الجديد على الحامل البالستيكي .٧

ال تلمس لوحة الدائرة  .١٠ الشكل أنظر. الثقوب الموجودة في قرص التشغيل الثابت الموجودة بالسناد مع
 .أسفل مشغل القرص الثابت الموجودة  الكهربائية

 

  ترآيب مشغل القرص الثابت الى السناد. ١٠ الشكل

 .يدتوصيل آابالت االشارة والطاقة بالجزء الخلفي من قرص التشغيل الثابت الجد .٨
 .موضعه قم بازاحة مشغل القرص الثابت الجديد الى داخل خانة وحدة التشغيل الى أن يثبت في .٩
 .ضوئيالالمشغل أعد توصيل آابل الطاقة مع  .١٠
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .١١

 تغيير المشغل الضوئي

 تنبيه

دليل  في"  أمنية هامةعلوماتم"  قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support: متاح على شبكة االنترنت على الدعم الموقع

 



 ١٧

 .تعليمات عن آيفية استبدال مشغل ضوئيجزء يقدم هذا ال

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .الزالتها بالكامل الواجهة لألماملف بازالة الواجهة األمامية من خالل فك المقبضين مع قم  .٢

 

  ازالة الواجهة األمامية. ١١ الشكل

 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من المشغل الضوئي .٣
 .الحاسب قم بالضغط على مفتاح االطالق األزرق وقم بازالة المشغل الضوئي للخارج من واجهة .٤

 

  ازالة المشغل الضوئي. ١٢ الشكل

 .شغل الضوئي الجديد المقم بازالة ذراع أداة االحتجاز من المشغل الذي به عطل ثم قم بترآيبه على .٥

 

 السناد الحاجز للمشغل الضوئي. ١٣ الشكل

 

 

 



 ١٨

 .موضعه قم بازاحة المشغل الضوئي الجديد الى داخل صندوق وحدة التشغيل الى أن يثبت في .٦

 

  استبدال المشغل الضوئي. ١٤ الشكل

 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لقرص التشغيل .٧
 .استبدال الواجهة األماميةقم ب .٨
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٩

 تغيير وحدات الذاآرة

 تنبيه

دليل  في"  أمنية هامةمعلومات "قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
اذهب الى  ،والضمانمن  األدليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .الذاآرة يتيح لك هذا الجزء بعض التعليمات التي تساعدك في معرفة آيفية تغيير وحدات

 .الذاآرة الحاسب الخاص بك يحتوي على دعم الى اما واحد أو اثنين من وحدات :مالحظة

  ".ازالة الغطاء "أنظر. بازالة غطاء الحاسبقم  .١
  ".على لوحة النظام تعريف األجزاء "ارجع الى. حدد مكان موصل الذاآرة .٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

 .هو موضح في الشكل التالي قم بازالة وحدات الذاآرة الجاري تغييرها من خالل فتح المشابك الحاجزة وذلك آما .٣

 

  ازالة وحدة الذاآرة. ١٥ الشكل

م بالضغط على وحدة الذاآرة بقوة، ق.  الى المقبص من وحدة الذاآرة  قم بادراج الطرف الذي به سنون .٤
أنها ال الموصل و تأآد من أن وحدة الذاآرة مثبتة باحكام في. بامالة وحدة الذاآرة حتى تدخل في مكانها وقم

 .تتحرك بسهولة

 

  رآيب وحدة ذاآرة جديدةت. ١٦ الشكل

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٥

 استبدال موفق الطاقة

 تنبيه

دليل  في" هامة أمنية معلومات"اال بعد قراءة ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. خاص بكمع الحاسب اآللي ال الذي آان مضمنااألمن والضمان 

 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .يتيح تعليمات عن آيفية استبدال موفق الطاقةجزء هذا ال

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي ونزع السلك الكهربائي من المخارج الكهربائية .١
  ". اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد "ارجع الى. دد مكان موصل موفق الطاقةح .٢
 .قم بفصل سلك موفق الطاقة من موصل موفق الطاقة .٣
الكابل خالل مقبس آابل  ثم قم بتوجيه. ى موصل موفق الطاقة على الحاويةقم بتوصيل سلك موفق الطاقة ال .٤

 .لتأمينه في مكانه في خلفية الحاوية  الطاقة

 



 ٢٠

 .آابل الطاقة الى مخرج الكهرباءتوصيل قم ب .٥

 

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٦

 استبدال المودم

 تنبيه

دليل  في" هامة أمنينة معلومات "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. الخاص بك مع الحاسب اآللي الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .يتيح تعليمات عن آيفية استبدال المودمجزء هذا ال

  ".الة الغطاءاز "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١

 سيتم   آارت المودم". على لوحة النظام تعريف األجزاء "ارجع الى .MDC وصلكان مقم بتحديد م .٢
  .MDC موصلتوصيله ب

 

  على لوحة النظام MODEM DAUGHTER CARDتحديد مكان . ١٧ الشكل

 .من آارت المودم RJ11 قم بفصل آابل المودم .٣
 .قم بازالة البراغي االثنين التي تؤمن آارت المودم الى لوحة النظام .٤
 .لنظامقم بازالة آارت المودم من لوحة ا .٥

 

آارت المودم مع  على لوحة النظام عن طريق محاذاة الثقوب في MDC قم بترآيب آارت المودم الى موصل .٦
 .السنون في لوحة النظام

 .قم بترآيب البراغي االثنين لتأمين آارت المودم الى لوحة النظام .٧
 .الى آارت المودم RJ11 آابل المودمتوصيل قم ب .٨
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٩

 



 ٢٢

 تغيير مجموعة مروحة النظام

 تنبيه

دليل  في" هامة أمنية معلومات "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا ضمانوالاألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .يقدم لك هذا الجزء تعليمات عن طريقة تغيير واستبدال مجموعة مروحة النظام

 .ترآيب مطاطية  مجموعة مروحة النظام الجديدة الخاصة بك، سوف تستلم أجزاءعند استالم :مالحظة

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".األجزاء على لوحة النظام تعريف "ارجع الى. موصل مروحة النظامحدد مكان  .٢
تعريف األجزاء على لوحة  "ارجع الى. النظام من لوحة النظام قم بنزع الكابالت الخاصة بمجموعة مروحة .٣

  ".النظام
تغيير مشغل قرص  "ارجع الى. حة النظاموقد تحتاج الى ازالة مشغل القرص الثابت الآتساب االتصال بمر .٤

  ".ثابت
طريق آسرهم وتقطيعهم  تي الربط المطاطية من مجموعة مروحة النظام التي تتصل بالحاوية عنقم بازالة وحد .٥

 .الخلفية الجهاز بمجرد القيام بذلك، قم بازالة وحدات الربط المطاطية من. بالمقص
 .النظام خارج الحاوية ثم قم برفع مجموعة مروحة. قم بسحب مجموعة مروحة النظام للخارج من الحاوية .٦

 

  ازالة مجموعة مروحة النظام. ١٨ الشكل

 

 

 

 

 

 



 ٢٣

التي تأتي مع مروحة  ةعند ترآيب مجموعة مروحة النظام الجديدة، استخدم وحدات الترآيب المطاطية الجديد .٧
 .النظام الجديدة

الشكل  هو موضح في قم بترآيب اطارات الترآيب المطاطية القصيرة في مجموعة مروحة النظام الجديدة آما .٨
١٩. 

 

  ترآيب االطارات المطاطية القصيرة. ١٩ الشكل

قم بدفع . ٢٠الشكل  قم بترآيب االطارات المطاطية الطويلة االثنين الى خلفية الحاوية آما هو موضح في .٩
اذا تطلب األمر، قم بشد الوحدات المطاطية خالل الثقوب من داخل  .االطارات المطاطية الى داخل ثقوب الحاوية

 .الحاوية
ة النظام مع وحدات مروح لترآيب مجموعة مروحة النظام الى الحاوية، قم بمحاذاة الثقوب المفتوحة في مجموعة .١٠

المطاطية خالل الثقوب في مجموعة مروحة النظام  قم بسحب الوحدات. الترآيب المطاطية الطويلة في الحاوية
 .حتى تصبح مجموعة النظام في موضعها

 

  استبدال مجموعة مروحة النظام . ٢٠ الشكل

 .بمجرد تأمين مجموعة مروحة النظام، يجب أن تقوم بازالة المطاط الزائد .١١
 .قم بتوصيل آابل مجموعة مروحة النظام بموصل مروحة النظام بلوحة النظام .١٢
 .زالتهقم باستبدال مشغل القرص الثابت، اذا آان قد تم ا .١٣
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .١٤

 

 

 

 

 



 ٢٤

 تغيير لوحة المفاتيح

 تنبيه

دليل  في" هامة أمنينة اتمعلوم "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىموقع

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير لوحة المفاتيح

الخاص بك، وقم  نظام التشغيلاغالق من المشغالت، وقم ب)  شرائطأو CDs  أو DVDs( بازالة أي وسطقم  .١
 .آل األجهزة المرفقة والحاسباغالق ب
 .يةائفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربقم ب .٢
 أو"  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد "ارجع الى. حدد مكان موصل لوحة المفاتيح .٣

  ".والموصالت على واجهة الحاسب اآللي الخاص بك تحديد مكان المفاتيح"

 

  USBموصالت لوحة المفاتيح، . ٢١ الشكل

 .قم بنزع آابل لوحة المفاتيح التي بها عطل من الحاسب اآللي .٤
 .لمفاتيح الجديدة بالموصل المناسب على الحاسب اآلليقم بتوصيل لوحة ا .٥
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٦

 تغيير الفأرة

 تنبيه

دليل  في" هامة أمنية علوماتم "قراءة اال بعد ات االصالحال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عملي
اذهب الى  ،والضمان األمن دليل للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضماناألمن 
 .http://www.lenovo.com/support:  الدعم المتاح على شبكة االنترنتموقع

 .ة تغيير فأرةيوفر هذا الجزء معلومات عن آيفي

الخاص بك، واغالق  نظام التشغيلاغالق من المشغالت، وقم ب)  شرائطأو CDs أو DVDs( قم بازالة أي وسط .١
 .الحاسبتصلة بآل األجهزة الم

 .يةائفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربقم ب .٢

 

 



 ٢٥

تحديد  " أو " اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد "ارجع الى. حدد مكان موصل الفأرة .٣
  ".لخاص بكواجهة الحاسب اآللي ا مكان المفاتيح والموصالت على

 

  USBوصالت الفأرة، م. ٢٢ الشكل

 .قم بنزع آابل الفأرة الذي به عطل من الحاسب اآللي .٤
 .ة بالموصل المناسب على الحاسب اآلليقم بتوصيل الفأرة الجديد .٥
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير "اذهب الى .٦
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 ٢٧

 
 اتمام عملية تغيير األجزاء. الفصل الرابع

واعادة توصيل الكابالت، بما في ذلك   واستبدال األجزاء، سيكون ضروريا عندئذ اغالق الغطاءبعد االنتهاء من تغيير
على األجزاء التي تم تغييرها، قد يكون ضروريا التأآيد على المعلومات  أيضا، وبناءا. خطوط التليفون وأسالك الكهرباء

 .لهذا المنتج دليل المستخدم في "Setup Utilityنامج استخدام بر" ارجع الى .Setup Utility تعديلها في برنامج التي تم

 .يتيح تعليمات عن آيفية اتمام استبدال األجزاءجزء هذا ال

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

 .غطاء الحاسباغالق تأآد من أن الكابالت مرآبة بطريقة صحيحة قبل  .٢

 

  ربط الكابالت. ٢٣ الشكل

  هام

ابق الكابالت بعيدة  .تعارض عند استبدال غطاء الحاسبأي قم بربط آل آابالت الطاقة بطريقة صحيحة لتفادي 
 .عن مفصالت وجوانب هيكل الحاسب

 

 

 

 



 ٢٨

ثم، . انمتداخل مع القضب  في أسفل غطاء الحاسببانحيث يكون دليل القضضع غطاء الحاسب على الحاوية ب .٣
 .اضغط على غطاء الحاسب لغلقه حتى يقفل في موضعه

 

  غطاء الحاسباغالق . ٢٤ الشكل

 .م بترآيبهفي حالة وجود قفل للغطاء، ق .٤
خلفية  على الموصالت مكان تحديد "أنظر. قم باعادة توصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاسب .٥

  ". اآللي الخاص بكالحاسب
الخاص  دليل المستخدمين في "Setup Utility استخدام برنامج"الى لتعديل المواصفات الخاصة بك، ارجع  .٦

 .بك

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

 الحصول على مشغالت األجهزة

 قبل من خالل الموقع لحصول على مشغالت األجهزة الخاصة بأنظمة التشغيل التي لم يتم ترآيبها منيمكنك ا
http://www.lenovo.com/support/  يتم اتاحة التعليمات الخاصة بالترآيب في ملفات .  االنترنتالمتاح على شبكة 

README  مع ملفات Device-Driver. 

 

 

 

 



 ٢٩

 
 ةخصائص السري. الفصل الخامس

. اختيارات متاحة لقفل األمان للمساعدة في منع سرقة األجهزة ومنع التوصل الغير مرخص للحاسب الخاص بك، توجد عدة
مرخص للحاسب الخاص بك بواسطة قفل البرامج الذي يقوم باقفال  باالضافة الى القفل الفعلي، يمكن منع االستخدام الغير

 . الصحيحةادخال آلمة السرية لوحة المفاتيح حتى يتم

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

 قفل آابل متكامل

الحاسب الخاص بك بمكتب أو منضدة أو  لتثبيت )Kensington أحيانا يشار اليه باسم قفل(يمكن استخدام قفل آابل متكامل 
يقوم قفل الكابل .  األمان الموجودة بمؤخرة الحاسب ويتم تشغيله بمفتاحبخانة يتم ربط قفل الكابل. مكان تثبيت آخر غير دائم

يمكنك . الحاسبات المتنقلة وهو مثل نوع القفل المستخدم مع بعض. باقفال المفاتيح المستخدمة لفتح غطاء الحاسب أيضا
  اذهب الى .Lenovo طلب آابل حماية أخر مباشرة من

http://www.lenovo.com/support/  بحث عنوا Kensington. 

 
  ترآيب اقفال آابل. ٢٥ الشكل

 حماية آلمة السرية

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

 



 ٣٠

 )CMOS اخالء(ازالة آلمة سرية ال يمكن تذآرها أو تم فقدها 

المعلومات عن آلمات السرية التي ال  لمزيد من. آرها أو تم فقدهاعلى آلمات السرية التي ال يمكن تذجزء ينطبق هذا ال
 .ThinkVantage Productivity Center يمكن تذآرها أو تم فقدها، اذهب الى برنامج

 :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 تعريف األجزاء على لوحة "أنظر. لوحة النظامعلى  Clear CMOS/Recovery Jumper حدد مكان  .٢

  ".النظام
أطراف التوصيل (الصيانة  لموضع التوصيف أو) ٢ و ١أطراف التوصيل ( الموضع المعتاد قم بنقل القابس من .٣

  ).٣ و ٢
  ".اتمام عملية تغيير األجزاء "أنظر. قم باستبدال غطاء الحاسب ووصل آابل الطاقة .٤
خالل الضغط على مفتاح  قم بايقاف تشغيل الحاسب من.  ثواني تقريبا١٠قم باعادة بدء الحاسب، أترآه لمدة  .٥

 .سيتم ايقاف تشغيل الحاسب.  ثواني تقريبا٥التشغيل لمدة 
  ..٢  حتى١قم بتكرار الخطوة  .٦
  ).٢ و ١التوصيل  أطراف(مرة ثانية للموضع القياسي  Clear CMOS/Recovery قم بنقل وصلة تخطي .٧
 ."ير األجزاءاتمام عملية تغي "أنظر. قم باستبدال غطاء الحاسب ووصل آابل الطاقة .٨
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 مالحظات. الملحق
 Lenovo ارجع الى ممثل. البالد المنتجات والخدمات والخواص المذآورة في هذه الوثيقة في آل Lenovo قد ال يتيح

آما أن أي اشارة الى منتجات أو . المتاحة حاليا في هذه المنطقة المحلي، للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات
استخدام أي  يمكن. فقط Lenovo ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo امج أو خدماتبر

حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة  منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع أي حق من
Lenovo. التحقق من عمليات تشغيل أي منتج أو برنامج أو خدمة تقييم و من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن
 .أخرى

تغطي الموضوع الخاص بهذه  براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد Lenovo قد يكون لدى شرآة
يص، آتابة، يمكنك ارسال االستفسارات المتعلقة بالتراخ. التطبيقات ال يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك. الوثيقة
 :الى

Lenovo (United States), Inc. 
1009 Think Place - Building One 

Morrisville, NC 27560 
U.S.A. 

Attention: Lenovo Director of Licensing 

ضمنية، متضمنة ولكن غير  بدون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو" آما هي" بتقديم هذه الوثيقة LENOVOتقوم 
بعض السلطات . القابلية للشراء أو المالئمة لغرض معين لى، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك أوقاصرة ع

 .عليك الضمانات الصريحة أو الضمنية في بعض المعامالت، لذلك، فان هذا البيان قد ال ينطبق القضائية ال تسمح بتجاهل

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

Lenovo االصدار  ذاالوارد وصفها في ه) البرامج(أو البرنامج /و) المنتجات(أو تغييرات في المنتج /و بادخال تحسينات
 .في أي وقت بدون أي اخطار

سيؤدي سوء استخدامها الى  لن يتم استخدام المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة مع تطبيقات الدعم األخرى حيث قد
المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة ال تؤثر أو تغيير من محددات  .التعرض الصابات جسيمة أو الى الوفاة، ال قدر اللـه

أو  ال يوجد أي شيء في هذه الوثيقة يمكن استخدامه ليكون ترخيص صريح. الضمانات الخاصة به أو Lenovo منتج
المعلومات المتضمنة في هذه  آل. أو طرف ثالثLenovo ضمني أو آأمان من أي ضرر في ظل حقوق الملكية الفكرية لـ

النتيجة التي يتم الحصول يمكن أن تختلف في . عرضها آتوضيح الوثيقة تم الحصول عليها في بيئات تشغيل معينة ويتم
 .بيئات تشغيل مختلفة

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

تشير بأي حال من األحوال لدعم هذه  قط؛ والللعلم ف Lenovo تعتبر أي اشارة في هذا الكتاب لمواقع خالف مواقع شرآة
هذا، ويتم استخدام هذه المواقع  Lenovo المواقع جزء من المواد الخاصة بمنتج ال تعتبر المواد التي توجد في هذه. المواقع
 .مسئوليتك الخاصة على

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

من خالل  باالضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات. ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة بأن هذه القياسات
التأآد من البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخاصة  يجب على مستخدمي هذه الوثيقة. قد تختلف النتائج الفعلية. اتاالستنتاج

 .بهم



 ٣٢

 المالحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

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

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

 ،Macrovision Corporationية حقوق الطبع هذه من قبل شرآة الترخيص باستخدام تقنية حما يجب أن يتم. األخرى
 Macrovision تصرح شرآة ويكون لغرض المشاهدة في المنزل وغيرها من استخدامات المشاهدة المحدودة فقط ما لم

Corporation الترآيب غير مسموح بفك التجميع أو عكس.  بخالف ذلك. 

 عالمات تجارية

 :أو البالد األخرى أو آالهما في الواليات المتحدة Lenovo رة عن عالمات تجارية لشرآةتعد المصطلحات التالية عبا

Lenovo 
ThinkCentre 

ThinkVantage 

الواليات المتحدة أو البالد  في International Business Machines Corporation عالمة تجارية لشرآة IBM تعد
 :األخرى أو آالهما

 .بأخرين  والمنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية أو خدمية خاصةقد تكون أسماء الشرآات

 



 




