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  ملحوظة

الخاص بهذا المنتج دليل األمان والضمان  وفهم  قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تدعمه، يجب قراءة
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 )٢٠٠٧أآتوبر (الطبعة الثانية 
 
 .٢٠٠٧، ٢٠٠٥ ،Lenovoحقوق النشر لشرآة  ©
 .٢٠٠٥، International Business Machines Corporationشر لشرآة  حقوق الن©

 . الحقوق محفوظة  جميع
 
 بصفة قاصرة لالستعمال الخاص آمنتجات غير LENOVO انتاج المنتجات وبرامج الحاسبات اآللية والخدمات من طراز تم

 .C.F.R 48ك على النحو المنصوص عليه في تجارية ثم تم بعد ذلك بيعها لكيانات حكومية باعتبارها منتجات تجارية وذل
 وذلك بغرض استخدامها في حدود ضيقة والتمتع بحقوق محدودة واعادة النسخ في حدود ضيقة واالفصاح عن بيانات 2.101

 .تتعلق بها في حدود ضيقة
 

حاسب لاأو بيانات أو برامج  أو خدمات اذا تم تسليم منتجات :مالحظات خاصة باحلقوق املقيدة واحملددة
، تكون عمليات االستخدام والكشف واعادة االنتاج  خاضعة  GSA"General Services Administration" لعقد وفقا لياآل

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

 :تنبيه
دليل  ارجع الى. المعلومات األمنية المتعلقة بهذا المنتج قبل استخدام هذا الكتاب، من المهم أن تقوم بقراءة وفهم آل

 يؤدي قراءة وفهم. اصة باألمانالذي استلمته مع هذا المنتج للحصول على أحدث معلومات خ األمان والضمان
 .المنتج الخاص بك المعلومات األمنية الى التقليل من احتمالية التعرض الصابات شخصية أو حدوث تلف في

 على شبكة االنترنت Lenovo نسخة من موقع  ، فيمكنك الحصول علىدليل األمان والضمان اذا لم يعد لديك نسخ من
  : على

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

 .(CRUs)العميل  يتيح هذا الكتيب معلومات توضح آيفية استبدال الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة

 .بتوفيرها ™Lenovo استخدم األجزاء التي تقوم شرآة :مالحظة

 :آيب واستبدال األجزاء التاليةيحتوي هذا الكتيب على التعليمات التي توضح طرق تر

  الواجهة األمامية •
  البطارية •
  مغذي الطاقة •
  مخفض الحرارة •
  مشغل القرص الثابت األساسي •
  مشغل القرص الثابت الثانوي •
  المشغل الضوئي •
  مشغل القريصات •
  وحدات الذاآرة •
  PCI موفق  •
  مجموعة المراوح األمامية •
  مجموعة المراوح الخلفية •
  حلوحة المفاتي •
 الفأرة •

 مصادر المعلومات االضافية

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

 :يمكنك ايجاد

  CRU معلومات عن ازالة وترآيب •
  وعمليات الترآيب المرئية CRU ازالة •
  المطبوعات الفنية •
  مات تحديد المشكالتمعلو •
  معلومات عن األجزاء •
  التحميل ووحدات التشغيل •
  وصالت الى مصادر أخرى مفيدة للمعلومات •
 آشف بتليفونات الدعم •

 :للتوصل الى هذه المعلومات، قم بتحديد ما يلي ببرنامج االستعراض
http://www.lenovo.com/support 
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 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

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

 .وأجزاء الحاسب اآللي اال أنها تمثل ضررا بالغا على مكونات

االعتبار االحتياطات  تعامل مع أجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى، يعد ضروريا أن تضع فيعند ال
 :التالية لتجنب حدوث تلف آهربائي استاتيكي

 .حيث تؤدي زيادة الحرآة الى تكوين مجال آهربائي حولك. قم بتقليل حرآتك •
بالتعامل مع  قم. بحرص شديديجب دائما التعامل مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي  •

ال تقم بلمس أي . الحواف الموفقات ووحدات الذاآرة ولوحات النظام والمشغالت الدقيقة من خالل
 .دائرة آهربائية مكشوفة

 .قم بمنع األشخاص األخرين من لمس أجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرى •
التوسيع المعدني  ن الجزء غطاء خانةقبل ترآيب الجزء الجديد، يجب أن تالمس الحاوية التي تتضم •

حيث يؤدي ذلك الى تقليل . أو أي سطح معدني أخر على الحاسب اآللي لمدة ثانيتين على األقل
 .الكهرباء االستاتيكية في الحاوية وجسمك

اذا لم تتمكن من . مباشرة في الحاسب اآللي قم، ان أمكن، بازالة الجزء الجديد من الحاوية ثم ترآيبه •
 . ذلك، ضع الحاوية على سطح مستو وناعم ثم ضع الجزء عليهاتنفيذ

 .ال تضع الجزء على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سطح معدني أخر •
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 أماآن

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

 الخاص بك  والموصالت على واجهة الحاسب اآلليتحديد مكان المفاتيح

 .أماآن الموصالت والمفاتيح التي توجد على واجهة الحاسب الخاص بك ١الشكل  يعرض

 .الحاسبات جميع موديالتلن تتوافر الموصالت والمفاتيح التالية على  :مالحظة

 

 المفاتيح والموصالت. ١الشكل 

 موصل الميكروفون  USB موصل 

 USB موصل  موصل سماعات الرأس 

 

 

 

 

 

 



 ٦

 تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي الخاص بك 

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

 .على الحاسب اآللي

 
 أماآن الموصالت. ٢الشكل 

 
 

 LEDs   موصل  تزويد الطاقةتشخيص  Ethernet 

بعض (مفتاح اختيار التيار الكهربائي  
 )الموديالت

 )٢( USB  موصالت 

 موصل الميكروفون  موصل الطاقة 

 موصل خط صوتي خارج  موصل فأرة قياسي 

 موصل خط صوتي داخل  موصل لوحة مفاتيح قياسي 

 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  موصل على التوالي 

 PCI Express x1  موصل موفق  موصل على التوازي 

 )٢( PCI  موصالت موفق  VGA  موصل وحدة عرض 

   )٤( USB  موصالت 
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  الوصف  الموصل
  

موصل الفأرة  أو أي جهاز اشارة آخر يستخدم Trackball فأرة أو في توصيل يستخدم موصل فأرة قياسي
 .القياسي

  
 .توصيل لوحة مفاتيح ذات موصل لوحة مفاتيح قياسي في يستخدم موصل لوحة مفاتيح قياسي

  
أو أي جهاز  مودم خارجي أو وحدة طباعة على التواليفي توصيل يستخدم هذا الموصل  موصل على التوالي

 .على التوالي pin-9آخر يستخدم موصل 
  

أو أي   على التوازيةمسح ضوئي وحدة وحدة طباعة على التوازي أو في توصيل يستخدم موصل على التوازي
 . التوازيعلى pin-25أجهزة أخرى تستخدم موصل 

  
وصلة  ، مثلUniversal Serial Bus (USB) جهاز يتطلب وصلة في توصيل تستخدم USB  موصالت

 .USB  أو وحدة طباعة USB ةضوئي وحدة مسح أو USB أو فأرة USB  لوحة مفاتيح
، USB  ، يمكنك عندئذ شراء لوحة وصالتUSB لديك أآثر من ستة أجهزة اذا آان

 .اضافية USB  لتوصيل أجهزةاستخدامها التي يمكنك
  

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

Ethernet. 
  

خارجية، مثل   الى أجهزة شارات صوتية من الحاسب في ارساليستخدم هذا الموصل ارجي متجه للخصوت موصل خط
لوحات أو سماعات الرأس أو) السماعات المصمم بها مكبرات صوت(سماعات االستريو 

لداخل بنظام استريو أو أي  المتجه لالمفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي
 .تسجيل خارجي آخر جهاز

  
مثل نظام  ت الصوتية من جهاز صوتي خارجي،االشارا باستالم يقوم هذا الموصل داخلي متجه للصوت موصل خط

 جهاز صوتي خارجي، يتم توصيل آابل بين موصل الخط الصوتي توصيل عند. استريو
 .داخل للحاسب متجه للخارج من الجهاز وموصل خط صوتيالمتجه لل
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 تحديد مكان المكونات

 ."الغطاء ازالة"لفتح غطاء الحاسب اآللي، ارجع الى 

 .الخاص بك يعرض مكان المكونات المتعددة في الحاسب ٣الشكل 

 
 مكان المكونات. ٣الشكل 

 

 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  الحرارةخفض مروحة المشغل الدقيق وم 

 منفذ ادخال التوصيلة  الذاآرة وحدات 

 مجموعة المراوح الخلفية  PCI Express x1  موصل موفق 

 يائلتيار الكهربوحدة تغذية ا  PCI  موفق آارت 

   PCI  موصل موفق 

 

 

 

 



 ٩

 تعريف األجزاء على لوحة النظام

 .بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام ٤الشكل  يقوم

 
 

 أماآن األجزاء على لوحة النظام. ٤الشكل 
 

 )٢(  Clear CMOS/Recovery jumpers  الحرارةومخفض المشغل الدقيق  

 األمامي USB موصل  موصل مروحة المشغل الدقيق 

 األمامي USB موصل  ١اآرة موصل الذ 

 )على التوالي( COM2 موصل  ٢موصل الذاآرة  

 Leo  موصل  ٣موصل الذاآرة  

 الموصل السمعي األمامي  ٤موصل الذاآرة  

 )سماعات(موصل فردي   موصل الطاقة 

 PCI  موصل موفق  موصل مشغل القريصات 

 PCI  موصل موفق  موصل حراري 

 البطارية  األمامي USB موصل 

 PCI Express x1  موصل موفق  )٤( SATA IDE  موصل 

 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  موصل اللوحة األمامية 

 موصل مروحة النظام  موصل مروحة الطاقة 

 V 12  موصل الطاقة  الموصل الخاص بوجود الغطاء  

 



 ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 اختيارات ترآيب واستبدال الجهاز.  ثالثالفصل ال

امكانيات الحاسب  يمكنك زيادة. يقدم هذا الفصل مقدمة للخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب الخاص بك
أحد االختيارات، اتبع هذه  عند ترآيب. الخاص بك من خالل اضافة ذاآرة أو موفقات أو وحدات تشغيل

 .االختيار حة معالتعليمات باالضافة للتعليمات المتا

 تنبيه

 أمنية معلومات "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
للحصول على. الحاسب اآللي الخاص بك للحاسب ضمنا معتالذي آان م والضمان األمان دليل في" هامة

  اذهب الى موقع، والضماناألمان دليل  نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 
 .فقط Lenovo استخدم األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة :مالحظة

 خارجيةاختيارات ترآيب 

لبعض  بالنسبة. يمكن توصيل سماعات خارجية أو وحدة طباعة أو وحدة مسح الى الحاسب الخاص بك
عند اضافة اختيار . الفعلية الوصلةاالختيارات الخارجية، يجب أن تقوم بترآيب برامج اضافية مع ترآيب 

تحديد "و" المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي الخاص بك تحديد مكان" خارجي، ارجع الى
المطلوب، ثم اتبع التعليمات  لتعريف الموصل " اآللي الخاص بكمكان الموصالت على خلفية الحاسب

 .أي برامج أو مشغالت أجهزة مطلوبة لالختيار المتاحة مع االختيار لمساعدتك في ترآيب الوصلة وترآيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 ازالة الغطاء

  هام
 

 

ثالث الى خمس دقائق بحيث يبرد الحاسب  قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي الخاص بك وانتظر من
 .اآللي قبل نزع غطاءه

 .يتيح هذا الجزء تعليمات عن آيفية نزع غطاء الحاسب اآللي

باغالق نظام التشغيل  من المشغالت، قم) قريص أو قرص مدمج أو شريط(خزين قم بازالة أي وسط ت .١
 .الخاص بك، وايقاف آل األجهزة المتصلة به

 .قم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربائية .٢
 وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. قم بنزع الكابالت المتصلة بالحاسب اآللي .٣

تحديد مكان "ارجع الى . ابالت أخرى تم توصيلها للحاسبوأي آ (I/O) المخرجات/المدخالت
تحديد مكان الموصالت على خلفية "و "الخاص بك المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي

  ".  اآللي الخاص بكالحاسب
 .قم بازالة أي أجهزة اقفال، مثل قفل الغطاء الذي يحمي غطاء الحاسب اآللي .٤
 .في حالة وجود أي مسامير تحمي الغطاء، قم بازالتهم .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 .الزالته غطاء الحاسب وقم بسحب الغطاء للخلف جانباضغط على مفتاح فك الغطاء على  .٦

 

 ازالة الغطاء. ٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 ازالة وتغيير الغطاء األمامي

 .يتيح هذا الجزء تعليمات عن آيفية ازالة واستبدال الواجهة األمامية

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
األيسر مع لف  قم بازالة الواجهة األمامية من خالل فك الثالث مقابض البالستيكية على الجانب .٢

 LED التشغيل وآابل ن فصل مفتاحقم بحرص بوضع الواجهة على الجنب بدو. الواجهة الى األمام
Assembly. 

 

 

 ازالة الواجهة األمامية. ٦الشكل 

األيمن من الواجهة  اة المقابض البالستيكية على الجانبالعادة ترآيب الواجهة األمامية، قم بمحاذ .٣
 .تدخل في موضعها على الجانب األيسر األمامية مع الثقوب المقابلة لها، ثم قم بامالتها للداخل حتى

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى الفصل الرابع .٤

 

 

 

 



 ١٥

 ترآيب االختيارات الداخلية

  هام

 .للحاسب اآلليازالة الواجهة األمامية  قبل "التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا"قم بقراءة 

 ترآيب وحدات ذاآرة

 Dual Inline Memory Modules ربعة موصالت لترآيب أيوجد في الحاسب اآللي الخاص بك
(DIMMs)   جيجابايت بحد أقصى لذاآرة النظام٨٫٠والتي تتيح . 

 V, 240-pin double data rate 2 synchronous dynamic random 1.8استخدم ذاآرة  •
access (DDR2 SDRAM).  

بحيث يصبح حجم   جيجابايت٢٫٠ جيجابايت أو ١٫٠ ميجابايت أو ٥١٢استخدم أنواع الذاآرة التي لها  •
 . جيجابايت بحد أقصى٨٫٠ذاآرة النظام 

  ".الغطاء ازالة "ارجع الى. قم بازالة غطاء الحاسب .١

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

  ".ى لوحة النظاماألجزاء عل تعريف "ارجع الى. قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٢
 .قم بفتح الكلبسات المسئولة عن الغلق آما هو موضح .٣

 

 فتح آلبسات االغالق. ٧الشكل 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

الموجود على وحدات   تأآد من محاذاة السن. آرة الجديدة على موصل الذاآرةضع وحدة الذا .٤
الموصل  قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل في. الموجود على لوحة النظام  الذاآرة مع مفتاح الموصل

 .حتى يتم اغالق مسامير التثبيت

 

 ترآيب وحدة ذاآرة. ٨الشكل 

 .األجزاء اتمام عملية تغيير اذهب الى .٥

 PCI ترآيب موفقات  

 يوجد بالحاسب الخاص بك موصلين لموفقات .PCIهذا القسم معلومات وتعليمات لترآيب موفقات يقدم 
PCI موصل للموفق ،PCI Express x16 Graphics Adapterوموصل للموفق ، PCI Express 

x1. 

 :PCIلترآيب موفق 

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

 وقم بازالة الموفق   لفتح مقبضفي الجزء الخلفي من الحاسب، اضغط على مفتاح الفتح  .٢
 .غطاء الخانة

 

 فتح قفل الموفق. ٩الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 .قم بازالة الموفق من الحاوية الحامية الخاصة به .٣
 .قم بترآيب الموفق في الموصل المناسب في لوحة النظام .٤
 .موفقاتقم بلف مقبض الموفق بحيث يتم وضعه في مكان االقفال وذلك لحماية ال .٥

 

 غلق قفل الموفق. ١٠الشكل 

 : ما يجب القيام به بعد ذلك

  .للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب •
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى الفصل الرابع •

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

 ترآيب المشغالت الداخلية

 .الداخليةيتيح هذا الجزء معلومات واجراءات خاصة بترآيب المشغالت 

 يمكنك اضافة .المشغالت الداخلية هي أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البيانات
حتى يقوم بقراءة أنواع  مشغالت للحاسب الخاص بك لزيادة سعة التخزين والتاحة االمكانيات للحاسب

 : هي ما يليللحاسب الخاص بك وبعض أنواع المشغالت المختلفة المتاحة. الوسائط األخرى

  Serial Advanced Technology Attachment (SATA) مشغالت األقراص الثابتة •
  DVD أو CD ، مثل مشغالتSATAالمشغالت الضوئية  •
 وحدات تشغيل الوسائط التي يمكن ازالتها •

 Integrated Drive Electronics يتم االشارة الى أنواع هذه المشغالت أيضا آمشغالت :مالحظة
(IDE). 

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

أيضا، . خانة عند ترآيب مشغل داخلي، يجب مالحظة النوع والحجم المشغل الذي يمكنك ترآيبه في آل
 .التشغيل التي تم ترآيبها وحدةيجب أن يتم توصيل آابالت وحدة التشغيل الداخلية بطريقة صحيحة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

 محددات وحدة التشغيل

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

  )بعض الموديالت (١المشغل الضوئي في الخانة  •
  )بعض الموديالت (٣ بوصة في الخانة ٣٫٥مشغل قريصات  •
 ٤بوصة في الخانة  ٣٫٥مشغل ثابت أساسي  •

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

 .يعرض أماآن الخانات الخاصة بالمشغالت ١١الشكل 

 
 أماآن الخانات الخاصة بالمشغالت. ١١الشكل 

  يوضح الكشف التالي أنواع وأحجام المشغالت التي يمكنك ترآيبها في آل خانة

 DVD أو CD مشغل ضوئي مثل وحدة تشغيل • ) بوصة١٫٧(مم  ٤٣٫٠:  لالرتفاعاألقصى الحد  - ١ الخانة 
  )موديالتيتم ترآيبها مسبقا في بعض ال(

  بوصة ٥٫٢٥مشغل قرص ثابت  •
 يتطلب(بوصة  ٣٫٥مشغل قرص ثابت  •

Universal Adapter Bracket، الى  ٥٫٢٥
 *) بوصة ٣٫٥

  DVD أو CD مشغل ضوئي مثل وحدة تشغيل • )وصةب ١٫٧( مم ٤٣٫٠:  الحد األقصى لالرتفاع- ٢لخانة  ا
  بوصة ٥٫٢٥مشغل وسائط يمكن ازالته  •
 يتطلب(بوصة  ٣٫٥مشغل قرص ثابت  •

Universal Adapter Bracket، الى  ٥٫٢٥
 * ) بوصة ٣٫٥

يتم ترآيبه مسبقا في بعض (بوصة  ٣٫٥مشغل قريصات  )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٣خانة  ال
 )موديالتلا

تم ترآيبه (بوصة  ٣٫٥  SATA مشغل قرص ثابت أساسي )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٤خانة  ال
 )مسبقا

تم ترآيبه (بوصة  ٣٫٥ SATA  مشغل قرص ثابت ثانوي )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٥خانة  ال
 )الموديالت مسبقا في بعض



 ٢١

الحاسب المحلي أو من  بوصة من خالل موزع ٣٫٥الى   ٥٫٢٥ ،Universal Adapter Bracket  ول علىيمكنك الحص *
 .خالل االتصال بمرآز دعم العمالء

 ٢ أو الخانة ١ترآيب مشغل في الخانة 

 :٢ أو الخانة ١لترآيب مشغل في الخانة 

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".الغطاء األمامي ازالة وتغيير"أنظر . قم بازالة الواجهة األمامية .٢

 .المتصل بجانب صندوق المشغل العلوي ن السناد الحاجز االحتياطي الحظ مكا  :مالحظة

 

 تحديد مكان السناد الحاجز االحتياطي. ١٢الشكل 

 .لجذبها للخارج ازالة الدرع االستاتيكي المعدني من خانة وحدة التشغيل باستخدام أصابعكقم ب .٣
قم بازالة  اذا آنت تقوم بترآيب وحدة تشغيل بوسط يمكن االتصال به، مثل وحدة تشغيل ضوئية، .٤

تي المشابك البالستيكية ال  من خالل الضغط على٢اللوحة البالستيكية في الواجهة األمامية للخانة 
 .تحمي اللوحة بداخل الواجهة األمامية

 .قم بازالة مقابض الحاوية من صندوق وحدة التشغيل العلوية بجعلها تنزلق الى أسفل .٥

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢

 . بوصة، قم بترآيب السناد الحاجز بجانب المشغل٥٫٢٥بالنسبة لمشغل بحجم  .٦

 

  ترآيب سناد حاجز. ١٣الشكل 

 ٥٫٢٥، Universal Adapter Bracket بوصة، يجب أن تقوم باستخدام ٣٫٥لوحدة تشغيل بحجم  .٧
 بوصة، ٣٫٥ الى ٥٫٢٥، Universal Adapter Bracketيمكنك الحصول على  .  بوصة٣٫٥الى 
 قم بترآيب مقابض. خالل موزع الحاسب المحلي أو من خالل االتصال بمرآز دعم العمالء من

  .Universalالحاوية على جانبي مقابض موفق 
  بوصة في٣٫٥ بوصة أو مقابض الموفق ووحدة تشغيل بحجم ٥٫٢٥قم بترآيب وحدة تشغيل بحجم  .٨

 .الخانة

 

 ترآيب مشغل جديد. ١٤الشكل 

األيمن من الواجهة  العادة ترآيب الواجهة األمامية، قم بمحاذاة المشابك البالستيكية على الجانب .٩
 .تدخل في موضعها على الجانب األيسر ا، ثم قم بامالتها للداخل حتىاألمامية مع الثقوب المقابلة له

 ." على التواليATA وحدة تشغيل توصيل"استمر في  .١٠

 على التوالي ATA توصيل وحدة تشغيل

 .متاحة SATA لمتسلسل أو القرص الثابت االضافي يمكن وصلهم الى أي موصالتقرص التشغيل الضوئي ا

 .آابل االشارة الذي يتم اتاحته مع وحدة التشغيل الجديدةحدد مكان  .١
  ".تعريف األجزاء على لوحة النظام "أنظر. متاح على لوحة النظام SATA موصلحدد مكان  .٢
 .لوحة النظامعلى المتاح  SATA نهايات آابل االشارة لوحدة التشغيل والنهاية األخرى لموصلى حداقم بتوصيل  .٣

 

 



 ٢٣

 .حدد مكان موصالت الطاقة التي لها خمسة أسالك اضافية ثم قم بتوصيلها بالمشغل .٤

 

  على التوالي ATA ترآيب وحدة تشغيل. ١٥الشكل 

  ما يجب القيام به بعد ذلك

 .للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب •
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "لترآيب، اذهب الى الفصل الرابعالآمال عملية ا •

 

 استبدال البطارية

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

 .تشغيل الحاسب

بطارية تدوم الى  ال تتطلب البطارية عادة اجراء أية عملية شحن أو صيانة خالل عمرها؛ لكن، ال توجد
). متضمنة آلمات السرية(والتوصيف  يخ والوقتاذا حدث تلف بالبطارية، سيتم فقد معلومات التار. األبد

 .سيتم عرض رسالة خطأ عند تشغيل الحاسب

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

 :الستبدال البطارية

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

 

  ازالة البطارية. ١٦الشكل 

 



 ٢٤

 .ترآيب البطارية الجديدة .٤

 

 ترآيب البطارية. ١٧الشكل 

  ".اتمام عملية تغيير األجزاء. "أنظر الفصل الرابع. أعد وضع غطاء الحاسب، وقم بتوصيل الكابالت .٥

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

 .قم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة المتصلة به .٦
استخدام امكانية " ارجع الى. لتحديد التاريخ والوقت وآلمة السرية Setup Utility استخدم برنامج .٧

 .دليل المستخدم في " االعداد

 تغيير تجميع مصدر الطاقة

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
للحصول على نسخة . مع الحاسب اآللي الخاص بك  مضمناالذي آان والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل من

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

 .يتيح هذا الجزء تعليمات عن آيفية استبدال مجموعة مغذي الطاقة

  ".الغطاء ازالة"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١

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

تعريف األجزاء على لوحة  أنظر. قم بنزع آابالت الكهرباء من لوحة النظام ومن آل أقراص التشغيل .٢
 .النظام

 

 

 

 

 

 



 ٢٥

 .بالكهرباء قم بازالة األربعة مسامير التي توجد خلف الهيكل المعدني الذي يحمي الجزء الخاص .٣

 

  الكهرباء مصدر ازالة مسامير تثبيت. ١٨الشكل 

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

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

 .Lenovoاستخدم تلك المسامير التي تتيحها شرآة   :مالحظة

 .أعد توصيل موصالت الكهرباء للوحة النظام .٧
 .أعد توصيل موصل الكهرباء الى آل مشغل .٨
ضبط المفتاح  مفتاح اختيار الجهد الكهربائي، تأآد مناذا آان الحاسب اآللي الخاص بك مجهز ب .٩

لزم األمر، قم باستخدام  اذا. بحيث يضاهي الجهد الكهربائي المتاح في المخرج الكهربائي الخاص بك
 .قلم ذو رأس دوارة لتحريك المفتاح الى موضع مختلف

 ١٢٧الى  ١٠٠من اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي في البلد أو المنطقة الخاصة بك هو  •
  . فولت١١٥فولت تيار متردد، قم بضبط المفتاح الى 

 ٢٤٠الى  ٢٠٠اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي في البلد أو المنطقة الخاصة بك هو من  •
 . فولت٢٣٠فولت تيار متردد، قم بضبط المفتاح الى 

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .١٠

 

 

 



 ٢٦

 تغيير مخفض الحرارة

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
للحصول على نسخة .  الحاسب اآللي الخاص بكمع الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل من

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

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مخفض الحرارة

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .قم بتثبيت الحاسب اآللي في مكانه وعلى الجانبين .٢
  ".لوحة النظام تعريف األجزاء على"أنظر . حدد مكان مخفض الحرارة .٣
لوحة  قم بنزع آابل مخفض الحرارة ومجموعة المروحة من موصل مروحة النظام الموجود على .٤

  .النظام
 .الحرارة ومجموعة المروحة بلوحة النظام  التي تحمي مخفضقم بازالة األربعة مسامير   .٥

 

  ازالة مخفض الحرارة ومجموعة المروحة. ١٩الشكل 

 .قد تحتاج الى القيام برفق بلف مخفض الحرارة الخراجه من المشغل الدقيق :مالحظة

 .مروحة بعيدا عن لوحة النظامارفع مخفض الحرارة المعطل ومجموعة ال .٦

 

 

 



 ٢٧

محاذاة  ضع مخفض الحرارة ومجموعة المروحة الجديد على الحواجز البالستيكية بحيث يتم .٧
لتأمين مخفض   قم بتثبيت المسامير األربعة . المسامير األربعة مع ثقوبهم في لوحة النظام
 .الحرارة ومجموعة المروحة مع لوحة النظام

 

  استبدال مخفض الحرارة ومجموعة المروحة. ٢٠الشكل 

لوحة  قم بتوصيل آابل مخفض الحرارة ومجموعة المروحة الى موصل مروحة النظام الموجود على .٨
 .لنظاما

 ".األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٩

 تغيير مشغل القرص الثابت األساسي

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد الح ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االص
للحصول على نسخة . مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل من

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

 .القرص الثابت األساسي لتي تساعدك في معرفة آيفية تغيير واستبدال مشغليتيح لك هذا الجزء التعليمات ا

  هام

 .Product Recoveryأقراص  عند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا استالم مجموعة من
المحتويات األصلية للقرص  امكانية استعادة Product Recovery أقراص ستتيح لك مجموعة 
لمزيد من المعلومات عن . المصنع ت موجودة عندما تم استالم الحاسب اآللي منالثابت والتي آان

دليل  الموجود في" استعادة برامج"الى الجزء  استعادة البرامج التي تم ترآيبها من المصنع، ارجع
 .المستخدم

 :الستبدال مشغل القرص الثابت األساسي

 ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".محددات وحدة التشغيل"ارجع الى . حدد مكان مشغل القرص الثابت األساسي .٢

 



 ٢٨

 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من مشغل القرص الثابت .٣
 تنزلق وحدة قرص التشغيل الثابت  ألسفل، ثم قم بجعل  اضغط على مقبض الفك األزرق  .٤

 .للخارج للخلف، مع امالتها

 

  ازالة مشغل القرص الثابت األساسي. ٢١الشكل 

 .قم بازالة حاوية قرص التشغيل الثابت من االطار بجعلها تنزلق ببساطة للخارج .٥
القرص الثابت من صندوق وحدة   الخراج وازالة وحدة تشغيلقم بجذب المقبض األزرق  .٦

 .التشغيل
تمديد جوانب  زالة وحدة تشغيل القرص الثابت من الحوامل البالستيكية الزرقاء عن طريققم با .٧

  .الحوامل بدرجة تكفي لجعله ينزلق ويخرج من وحدة تشغيل القرص الثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٩

  الى لترآيب المشغل الجديد في السناد األزرق، ثم قم بثني السناد مع محاذاة السنون من  .٨
ال تلمس لوحة الدائرة الكهربائية . مع الثقوب الموجودة في قرص التشغيل الثابت دالموجودة بالسنا

 . الموجودة أسفل مشغل القرص الثابت

 

  السناد ترآيب مشغل القرص الثابت األساسي الى. ٢٢لشكل ا

 .في موضعه قم بازاحة مشغل القرص الثابت الجديد الى داخل صندوق وحدة التشغيل الى أن يثبت .٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠

المشغل األعلى مع جعل صندوق المشغل   في صندوققم بمحاذاة سنون وحدة المشغل مع الخانة  .١٠
 .اويةالثابت ينزلق الى داخل الح

 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة بالجزء الخلفي من قرص التشغيل الثابت الجديد .١١

 

  والسناد ثابت األساسيترآيب مشغل القرص ال. ٢٣الشكل 

المشغل ليدخل في موضعه، ثم جعله  وقم بامالة صندوق  اضغط ألسفل على اللسان المعدني  .١٢
 .ينزلق لألمام حتى يثبت في موضعه

وحدة تشغيل  يوجد سهمين، واحد على صندوق المشغل األعلى وواحد على صندوق   :مالحظة
موضعه   وحدة تشغيل القرص الثابت فييتم محاذاة األسهم عندما يصبح. القرص الثابت

 .الصحيح

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .١٣

 استبدال مشغل القرص الثابت الثانوي

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد و تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح ال تقم بفتح الحاسب اآللي أ
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 

 

 

 



 ٣١

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

  هام

 .Product Recoveryأقراص  عند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا استالم مجموعة من
المحتويات األصلية للقرص  امكانية استعادة Product Recovery أقراص  ستتيح لك مجموعة

لمزيد من المعلومات عن . المصنع الثابت والتي آانت موجودة عندما تم استالم الحاسب اآللي من
دليل  الموجود في" استعادة برامج"الى الجزء  استعادة البرامج التي تم ترآيبها من المصنع، ارجع

 .المستخدم

 :الستبدال مشغل القرص الثابت الثانوي

  ".ازالة الغطاء"أنظر . ة غطاء الحاسبقم بازال .١
  ".محددات وحدة التشغيل"ارجع الى . حدد مكان  مشغل القرص الثابت الثانوي .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من مشغل القرص الثابت .٣
 .اضغط على مفتاح االخراج األزرق الخراج صنوق المشغل الثابت من الحاوية .٤

 

  ازالة مشغل القرص الثابت الثانوي.٢٤الشكل 

 .قم بازالة حاوية مشغل القرص الثابت من االطار بجعلها تنزلق ببساطة للخارج .٥
قم بجذب المقبض األزرق الخراج وازالة وحدة تشغيل القرص الثابت من صندوق مشغل القرص  .٦

 .الثابت
تمديد جوانب  قم بازالة وحدة تشغيل القرص الثابت من الحوامل البالستيكية الزرقاء عن طريق .٧

 .الحوامل بدرجة تكفي لجعله ينزلق ويخرج من مشغل القرص الثابت
 الى   لترآيب المشغل الجديد في السناد األزرق، قم بثني السناد مع محاذاة السنون من  .٨

ال تلمس لوحة الدائرة الكهربائية . لموجودة في قرص التشغيل الثابتمع الثقوب ا الموجودة بالسناد
 .الموجودة أسفل مشغل القرص الثابت  



 ٣٢

 

  السناد يب مشغل القرص الثابت الثانوي الىترآ. ٢٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

أن يثبت في  قم بازاحة مشغل القرص الثابت الجديد الى داخل صندوق وحدة التشغيل الثابتة الى .٩
 .موضعه

الحامل  قم بترآيب صندوق وحدة التشغيل الثابتة في الحاوية حتى يتم تثبيته في موضعه أسفل .١٠
 . وحدة التشغيل الثابتة مؤمنة في الحاويةتأآد من أن حاوية. المعدني

 

   ترآيب قرص التشغيل الثابت الثانوي وصندوق المشغل.٢٦الشكل 

 .االشارة والطاقة بالجزء الخلفي من قرص التشغيل الثابت الجديدتوصيل آابالت  .١١
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .١٢

 تغيير المشغل الضوئي

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد لي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح ال تقم بفتح الحاسب اآل
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مشغل ضوئي

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 . المشغل الضوئيقم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من .٢

 

 

 



 ٣٤

 .الحاسب قم بالضغط على مفتاح االخراج األزرق وقم بازالة المشغل الضوئي للخارج من واجهة .٣

 .صندوق المشغل العلوية  مرفق على جانبيوجد حامل اضافي  :مالحظة

 

  ازالة المشغل الضوئي. ٢٧الشكل 

 .الجديد قم بازالة سناد االحتجاز من المشغل الذي به عطل ثم قم بترآيبه على المشغل .٤

 

  السناد الحاجز للمشغل الضوئي. ٢٨الشكل 

 .مكانه باحكام أدخل المشغل الضوئي الجديد في الخانة المخصصة له من األمام وتأآد من تثبيته في .٥
 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة لقرص التشغيل .٦
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٧

 تغيير مشغل القريص

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 



 ٣٥

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مشغل القريصات

 ."ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 ."الغطاء األمامي وتغييرازالة "أنظر . قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من مشغل القريص .٣
 .قم بالضغط على مفتاح االخراج وقم بازالة مشغل القريص للخارج من واجهة الحاسب اآللي .٤

 

  ازالة مشغل القريص. ٢٩الشكل 

مشغل القريص  قم بازالة ذراع أداة االحتجاز من مشغل القريص الذي به عطل ثم قم بترآيبه على .٥
 .الجديد

 

  السناد الحاجز لمشغل القريص. ٣٠الشكل 

 .موضعه قم بازاحة مشغل القريص الجديد الى داخل صندوق وحدة التشغيل الى أن يثبت في .٦
 .قم بتوصيل آابل مستو لمشغل القريصات الجديد .٧
 .يةقم باستبدال الواجهة األمام .٨
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٩

 تغيير وحدات الذاآرة

 تنبيه

  أمنية معلومات" ءةقرااال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة



 ٣٦

 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل
http://www.lenovo.com/support. 

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

 .يمكن اضافة وحدتي ذاآرة للحاسب اآللي الخاص بك :مالحظة

  ".الغطاء ازالة"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١

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

 ."األجزاء على لوحة النظام تعريف"ارجع الى . حدد مكان موصالت الذاآرة .٢
هو موضح في  تغييرها من خالل فتح المشابك الحاجزة وذلك آماقم بازالة وحدات الذاآرة الجاري  .٣

 .الشكل التالي

 

 

  ترآيب وحدة الذاآرة.  ٣١الشكل 

 الموجود على وحدات تأآد من محاذاة السن . الذاآرة الجديدة على موصل الذاآرةضع وحدات  .٤
الموصل  قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل في.  الموجود على لوحة النظامالذاآرة مع مفتاح الموصل 

 .حتى يتم اغالق مسامير التثبيت

 

 ازالة وحدة الذاآرة . ٣٢ الشكل

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٥



 ٣٧

 PCI  تغيير موفق

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 :تاح على شبكة االنترنت على الدعم الماذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 .PCIيوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير موفق 

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ثم قم بنزع لفتح لسان الموفق جزء الخلفي من الحاسب اآللي، اضغط على مفتاح الفك في ال .٢

 .الموفق من خالل سحبه بعيدا عن موصل الموفق

 

  PCI ازالة موفق  .  ٣٣الشكل 

 

 

 

 



 ٣٨

 .قم بازالة الموفق الجديد من الحاوية .٣
 .قم بترآيب الموفق الجديد في نفس موصل الموفق .٤

 

  جديد PCI ترآيب موفق. ٣٤الشكل 

 .تأآد من أن الموفق متصل بموصل الموفق .٥
لحماية  في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، قم بلف مقبض الموفق ليصبح في وضع االغالق .٦

 .الموفق
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٧

 

 

 

 

 

 



 ٣٩

 استبدال مجموعة المروحة األمامية

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
 للحصول على نسخة من.  اآللي الخاص بكمع الحاسب الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مجموعة المراوح األمامية

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".الغطاء األمامي ازالة وتغيير"أنظر . قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 ارجع الى. النظام نزع آابل مجموعة المروحة األمامية من موصل المروحة الموجود على لوحةقم ب .٣

  ".تعريف األجزاء على لوحة النظام"
مجموعة  قم بازالة. واسطة أربعة أشرطة مطاطيةمجموعة المروحة األمامية مثبتة بالحاوية ب .٤

 .المروحة األمامية عن طريق سحبها برفق خارج الحاوية

 

  وعة المروحة األمامية ازالة مجم.٣٥الشكل 

لمجموعة مروحة  قم بترآيب مجموعة المروحة األمامية الجديدة عن طريق محاذاة القواعد المطاطية .٥
 .الفتحات النظام مع الفتحات الموجودة في الهيكل، ثم ادفع القواعد المطاطية عبر

 

 

 



 ٤٠

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

 

  ترآيب مجموعة المروحة األمامية.٣٦الشكل 

 .النظام لوحةقم بتوصيل آابل مجموعة المروحة األمامية بموصل مروحة النظام الموجود على  .٧
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٨

 استبدال مجموعة المروحة الخلفية

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد  االصالح ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 .ت عن طريقة استبدال مجموعة المروحة الخلفيةيقدم لك هذا الجزء تعليما

  ".ازالة الغطاء"أنظر . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 ."مكان المكونات تحديد"ارجع الى . حدد مكان مجموعة المروحة الخلفية .٢



 ٤١

ارجع . النظام قم بنزع آابل مجموعة المروحة الخلفية من موصل مروحة النظام الموجود على لوحة .٣
  ".تعريف األجزاء على لوحة النظام"الى 

مجموع المروحة  قم بازالة. مجموعة المروحة الخلفية مثبتة بالحاوية بواسطة أربعة أشرطة مطاطية .٤
 .الخلفية عن طريق سحبها برفق خارج الحاوية

 

  ازالة مجموعة المراوح الخلفية . ٣٧الشكل 

لمجموعة مروحة  قم بترآيب مجموعة المروحة الخلفية الجديدة عن طريق محاذاة القواعد المطاطية .٥
 .الفتحات اعد المطاطية عبرالنظام مع الفتحات الموجودة في الهيكل، ثم ادفع القو

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٢

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

 

  ستبدال مجموعة المروحة الخلفيةا. ٣٨الشكل 

 .النظام قم بتوصيل آابل مجموعة المروحة الخلفية بموصل مروحة النظام الموجود على لوحة .٧
 ."اءاألجز اتمام عملية تغيير. "اذهب الى الفصل الرابع .٨

 تغيير لوحة المفاتيح

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح 
 للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 :دعم المتاح على شبكة االنترنت على الاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل

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

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير لوحة المفاتيح

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

 .فصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربائيةقم ب .٢

 



 ٤٣

  .حدد مكان موصل لوحة المفاتيح .٣

 أو بموصل قياسي  قد تكون لوحة المفاتيح الخاصة بك متصلة بموصل لوحة مفاتيح   :مالحظة
USB  . أو  " اآللي الخاص بكتحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب"ارجع الى

بعد معرفة " الخاص بك تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي"
 .صيل لوحة المفاتيح بهالمكان الذي يتم تو

 

  موصالت لوحة المفاتيح، استبدال. ٣٩الشكل 

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

 تغيير الفأرة

 تنبيه

  أمنية معلومات" قراءةاال بعد حاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح ال تقم بفتح ال
للحصول على نسخة . مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا والضمانألمان  ا دليل في" هامة
 : الدعم المتاح على شبكة االنترنت علىاذهب الى موقع ،والضمان األمان دليل من

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

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير فأرة

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

 .قم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربائية .٢

 

 

 

 

 



 ٤٤

 .ن موصل الفأرةحدد مكا .٣

 .  USBأو بموصل   قد تكون الفارة الخاصة بك متصلة بموصل فأرة قياسي    :مالحظة
تحديد "أو  " اآللي الخاص بكتحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب"ارجع الى 

بعد معرفة المكان  "الخاص بك مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي
 .الذي يتم توصيل الفأرة به

 

  USB موصالت الفأرة، قياسي و.٤٠الشكل 

 .قم بنزع آابل الفأرة الذي به عطل من الحاسب اآللي .٤
 .قم بتوصيل الفأرة الجديدة بالموصل المناسب على الحاسب اآللي .٥
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير ".اذهب الى الفصل الرابع .٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٦

 

 اتمام عملية تغيير األجزاء.  الفصل الرابع

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

 استخدام برنامج"ارجع الى  .Setup Utilityتعديلها في برنامج  ضروريا التأآيد على المعلومات التي تم
Setup Utility "الخاص بهذا المنتج دليل المستخدمين في. 

 .هذا القسم يتيح تعليمات عن آيفية اتمام استبدال األجزاء

أدوات أو مسامير  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. داخل الحاسب الخاص بك

على غطاء  ثم، اضغط. ضع غطاء الحاسب اآللي على الهيكل مع ضرورة التأآد من تثبيته في مكانه .٢
 .الحاسب لغلقه حتى يقفل في موضعه

 

  استبدال غطاء الحاسب. ٤١الشكل 

 .اذا آان الغطاء محمي بمسامير قم بترآيبهم .٣
 .في حالة وجود قفل للغطاء، قم بترآيبه .٤
تحديد مكان الموصالت في "أنظر . بقم باعادة توصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاس .٥

  ". اآللي الخاص بكخلفية الحاسب
 .دليل المستخدمين في "Setup Utilityاستخدام برنامج "لتعديل المواصفات الخاصة بك، ارجع الى  .٦



 ٤٧

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

 الحصول على مشغالت األجهزة

 خالل قبل من يمكنك الحصول على مشغالت األجهزة الخاصة بأنظمة التشغيل التي لم يتم ترآيبها من
يتم اتاحة التعليمات .  المتاح على شبكة االنترنت /http://www.lenovo.com/support الموقع 

 .device-driverمع ملفات  README الخاصة بالترآيب في ملفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٨

 

 خصائص السرية.  الفصل الخامس

اختيارات  ص بك، توجد عدةللمساعدة في منع سرقة األجهزة ومنع التوصل الغير مرخص للحاسب الخا
مرخص للحاسب الخاص بك  باالضافة الى القفل الفعلي، يمكن منع االستخدام الغير. متاحة لقفل األمان

 .ادخال آلمة السرية الصحيحة بواسطة قفل البرامج الذي يقوم باقفال لوحة المفاتيح حتى يتم

 . ك الحاسب األخرىتأآد من عدم تداخل أية أسالك أمان تقوم بترآيبها مع أسال

 قفل آابل متكامل

الحاسب الخاص بك  ، يمكنك تثبيت)Kensingtonأحيانا يشار اليه باسم قفل (باستخدام قفل آابل متكامل 
بخانة األمان الموجودة في الجزء الخلفي  يتم ربط قفل الكابل. بمكتب أو منضدة أو مكان تثبيت آخر غير دائم

وهو . باقفال المفاتيح المستخدمة لفتح غطاء الحاسب  يقوم قفل الكابل أيضا.من الحاسب ويتم تشغيله بمفتاح
 .Lenovoيمكنك طلب آابل حماية أخر مباشرة من . الحاسبات المتنقلة مثل نوع القفل المستخدم مع بعض

 .Kensington وابحث عن  /http://www.lenovo.com/support اذهب الى

 

 
 قفل آابل متكامل . ٤٢الشكل 

 



 ٤٩

 قفل اللوحة

 .ترآيب قفل الغطاء يتم اعداد الحاسب الخاص بك بحلقة قفل غطاء حيث ال يمكن ازالة الغطاء اذا تم

 
  ترآيب قفل اللوحة. ٤٣الشكل 

 

 حماية آلمة السرية

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

 .لالستخدام العادي

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 .للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب •
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير. "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى الفصل الرابع •

 

 



 ٥٠

 )CMOSاخالء (ازالة آلمة سرية ال يمكن تذآرها أو تم فقدها 

ات عن آلمات المعلوم لمزيد من. ينطبق هذا الجزء على آلمات السرية التي ال يمكن تذآرها أو تم فقدها
 .ThinkVantage® Productivity Centerالسرية التي تم فقدها أو ال يمكن تذآرها، اذهب برنامج  

 :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

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

 ."النظام
الصيانة  لموضع التوصيف أو) ٢  و١أطراف التوصيل (قم بنقل القابس من الموضع المعتاد  .٣

  ).٣ و ٢أطراف التوصيل (
  ".اتمام عملية تغيير األجزاء. "أنظر الفصل الرابع. قم باستبدال غطاء الحاسب ووصل آابل الطاقة .٤
خالل الضغط على  قم بايقاف تشغيل الحاسب من.  ثواني تقريبا١٠اسب، أترآه لمدة قم باعادة بدء الح .٥

 .سيتم ايقاف تشغيل الحاسب.  ثواني تقريبا٥مفتاح التشغيل لمدة 
  .٢ حتى ١قم بتكرار الخطوة  .٦
 ١التوصيل  أطراف(مرة ثانية للموضع القياسي  Clear CMOS/Recovery قم بنقل وصلة تخطي .٧

 ).٢و 
 ."اتمام عملية تغيير األجزاء. "أنظر الفصل الرابع. ال غطاء الحاسب ووصل آابل الطاقةقم باستبد .٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٢

 

 مالحظات.  ملحقال

 ارجع الى ممثل. البالد دمات والخواص المذآورة في هذه الوثيقة في آلالمنتجات والخ Lenovo قد ال يتيح
Lenovo آما أن . المتاحة حاليا في هذه المنطقة  المحلي، للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات

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

 من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن .Lenovoحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة  أي حق من
 .أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى'تقييم والتحقق من عمليات تشغيل 

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

 :المتعلقة بالتراخيص، آتابة، الى

Lenovo (United States), Inc. 
1009 Think Place - Building One 
Morrisville, NC 27560 
U.S.A. 
Attention: Lenovo Director of Licensing 

ضمنية،  بدون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو" آما هي" بتقديم هذه الوثيقة LENOVOتقوم 
 القابلية للشراء أو المالئمة متضمنة ولكن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك أو

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

يتم . أخطاء مطبعية من الممكن أن تتضمن هذه المعلومات بعض المعلومات غير الدقيقة فنيا أو قد تتضمن
التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا  ومات المتضمنة هنا، وستظهر هذهاجراء تغييرات دوريا على المعل

أو البرنامج /و) المنتجات(أو تغييرات في المنتج /و بادخال تحسينات Lenovo قد تقوم شرآة. الكتاب
 .االصدار في أي وقت بدون أي اخطار الوارد وصفها في هذا) البرامج(

تطبيقات الدعم األخرى حيث  قصد استخدامها في تطبيقات االعداد أوالمنتجات الموضحة في هذه الوثيقة ال ي
المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة . موت يمكن أن ينتج عن قصور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو

ال يعد أي شيء في هذه الوثيقة . الضمانات الخاصة به  أو Lenovo ال تؤثر أو تغيير من محددات منتج
آل . أو الطرف الثالث Lenovo حقوق الملكية الفكرية لشرآة و ضمني أو تعويض تحتترخيص صريح أ

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

طريقة تراها مناسبة  توزيع أي معلومات يقوم المستخدم باتاحتها بأيأو تقوم ب Lenovo قد تستخدم شرآة
 .بدون االلتزام بأي تعهد للمستخدم

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

Lenovo مسئوليتك الخاصة  هذا، ويتم استخدام هذه المواقع على. 

لذلك، قد تختلف النتائج  .يتم تحديد أي بيانات تتعلق بمستوى األداء توجد هنا من خالل بيئة تم التحكم فيها
ياسات على أنظمة لها تم عمل بعض الق قد يكون قد. التي يتم الحصول عليها في بيئات التشغيل األخرى

باالضافة . ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة مستوى متطور وال يوجد ما يضمن بأن هذه القياسات
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يجب على مستخدمي . قد تختلف النتائج الفعلية. من خالل االستنتاجات لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات
 .لتشغيل الخاصة بهمالتأآد من البيانات المناسبة لبيئة ا هذه الوثيقة

 المالحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

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

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

Corporation الترخيص باستخدام تقنية حماية حقوق الطبع هذه  يجب أن يتم.  ومالكي الحقوق األخرى
من ويكون لغرض المشاهدة في المنزل وغيرها  ،Macrovision Corporationمن قبل شرآة 

غير .  بخالف ذلك Macrovision Corporation تصرح شرآة استخدامات المشاهدة المحدودة فقط ما لم
 .الترآيب مسموح بفك التجميع أو عكس

 العالمات التجارية

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

Lenovo 
Lenovo Logo 
ThinkCentre 
ThinkVantage 

الواليات المتحدة  في International Business Machines عبارة عن عالمة تجارية لشرآة IBM تعد
 .أو البالد األخرى أو آالهما

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

 



 




