
 
 
 

 دليل استبدال األجهزة

 ٨٨٠٠، ٨٧٩٦، ٨٧٩٢، ٨٠١٠األنواع 
 ٨٨١٣، ٨٨٠٨، ٨٨٠٤األنواع 

 
 





 
 
 

 دليل استبدال األجهزة

 ٨٨٠٠، ٨٧٩٦، ٨٧٩٢، ٨٠١٠األنواع 
٨٨١٣، ٨٨٠٨، ٨٨٠٤األنواع 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٠٠٦ يونيو(لى الطبعة األو
 .٢٠٠٦، Lenovo حقوق النشر لشرآة ©
 الحقوق جميع.  ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، International Business Machines Corporation حقوق النشر لشرآة ©

 .محفوظة
أو الخدمات الخاصة بنا وفقا /و يتم تقديم المنتجات:   حكومة الواليات المتحدة األمريكية –حقوق مقصورة على مستخدمي 

 Lenovo مع GSA ADP Schedule االستخدام أو النسخ أو النشر بواسطة الحكومة يكون خاضعا لعقد.  للحقوق المقصورة
Group Limited،هذا البرنامج بناء يقبل الوآيل لم أو الشروط المتعارف عليها من هذه االتفاقية التجارية، أو اذا  ، ان وجد
 Restricted RightsCommerical Computer  مج وفقا للشروط المحددة في، سيتم تقديم هذا البرناعلى هذه الشروط

Software 19-52.227  في FAR ، ان أمكن، أو تحت الفقرة ightsRفي  Data-General, FAR 52.227.14 
(Alternate III).



 iii

 المحتويات

 v..................................................................................................................................................مقدمة
 v...............................................................................................................ارشادات أمان خاصة بالمستخدمين

 v.....................................................................................................................ارشادات أمان خاصة بالفنيين
 vi......................................................................................................................علومات االضافيةمصادر الم

 vi...................................................................................................................................األدوات المطلوبة
 vi..........................................................................................................التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

 
 ١.................................................................................................................................أماآن. الفصل األول

 ١...............................................................................................................................تحديد مكان المكونات
 ٢.................................................................................تحديد مكان الموصالت والمفاتيح على وجهة الحاسب اآللي

 ٣...............................................................................................تحديد مكان الموصالت في خلفية الحاسب اآللي
 ٤................................................................................................................تعريف األجزاء على لوحة النظام

 
 ٥....................................................................................................................استبدال الجهاز. لفصل الثانيا

 ٥............................................................................................................................................فتح الغطاء
 ٦....................................................................................استبدال حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهربائي

 ٨.................................................................................................................................استبدال لوحة النظام
 ١٤..............................................................................................................................تغيير المشغل الدقيق

 ١٩......................................................................................................................تغيير قرص التشغيل الثابت
 ٢٢............................................................................................................................تغيير المشغل الضوئي
 ٢٤.............................................................................................................................تغيير مشغل القريص
 ٢٥.............................................................................................................................تغيير وحدات الذاآرة

 ٢٧.................................................................................................................................PCI تغيير موفق 
 ٢٩..........................................................................................................................تغيير مجموعة المروحة
 ٣١.........................................................................................................................تغيير السماعات الداخلية
 ٣٣...............................................................................................................................تغيير لوحة المفاتيح

 ٣٣.........................................................................................................................................تغيير الفأرة
 ٣٤.....................................................................................................................اتمام عملية استبدال األجزاء

 ٣٥.........................................................................................من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 
 

 ٣٧.................................................................................................................................مالحظات. الملحق
 ٣٨............................................................................................................ مخرجات التليفزيون عنمالحظات

 ٣٨....................................................................................................................................عالمات تجارية

 

 

 

 

 



 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

 مقدمة
باالضافة  (CRUs) بواسطة العميلتغييرها  سيتم استخدام هذا الدليل من قبل العمالء المسئولين عن استبدال األجزاء التي يمكن

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

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

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

 ..فقط ™Lenovo زاء التي توفرها شرآة استخدم تلك األج: مالحظة

 :لى التعليمات التي توضح طرق تغيير واستبدال األجزاء التالية الدليل عيحتوي هذا

  وحدة تغذية التيار الكهربي •
  لوحة النظام •
  المشغل الدقيق •
   الثابتوحدة تشغيل القرص •
  المشغل الضوئي •
  مشغل القريصات •
  الذاآرة وحدات •
  PCI موفق •
  لمروحةمجموعة ا •
  سماعة داخلية •
  لوحة المفاتيح •
 الفأرة •

 ارشادات أمان خاصة بالمستخدمين

 دليل السالمة والضمان في" معلومات هامة تخص السالمة"ال تحاول فتح الحاسب الخاص بك أو تحاول اصالحه اال بعد قراءة  
، يمكنك الحصول على ل السالمة والضمان هذايتوافر لديك نسخة من دلي اذا لم يعد. الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك

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

 ارشادات أمان خاصة بالفنيين

  (HMM) دليل صيانة األجهزة في الموجودة" معلومات هامة تخص السالمة"ال تحاول تنفيذ أي عملية اصالح اال بعد قراءة  
 على موقع الدعم المتاح على شبكة ويب على الموقع HMM يمكنك ايجاد. والخاص بالحاسب اآللي

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

لومات خاصة بالحاسب الذي تستخدمه متاحة من خالل اذا آان لديك امكانية االتصال بشبكة االنترنت، ستكون أحدث مع
 .االنترنت

 :يمكنك ايجاد المعلومات التالية

  CRU معلومات عن ازالة وترآيب •
  وعمليات الترآيب المرئية CRU ازالة •
  اصدارات •
  معلومات عالج أوجه الخلل •
  معلومات األجزاء •
  عمليات التحميل وأقراص التشغيل •
  معلومات المفيدةوصالت الى مصادر أخرى لل •
 تليفونات الدعمبآشف  •

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

 األدوات المطلوبة

قد يتطلب األمر  .Phillips أو مفك لتغيير واستبدال بعض األجزاء في الحاسب اآللي، قد يكون ضروريا استخدام نصل مستو
 .األجزاء اضافية بالنسبة لبعضضرورة استخدام أدوات 

 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

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

د اال بعد ازالة الجزء الذي به عطل من الجزء الجدي تقم مطلقا بفتح الحاوية التي تتضمن ال أثناء تغيير أي جزء من األجزاء،
 .استعداد لترآيب الجزء الجديد الحاسب اآللي وتصبح أنت على

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

 .ؤدي زيادة الحرآة أن تكوين مجال آهربائي حولكقم بتقليل حرآتك، حيث أنه قد ت •
بالتعامل مع الموفقات  قم. يجب دائما التعامل مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديد •

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

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

 .وية وجسمكحيث ينتج عن هذه العملية سحب الشحنات االستاتيكية الزائدة من الحا. اآللي لمدة ثانيتين على األقل
اذا . وذلك بدون وضعه على األرض قم، اذا أمكن، بازالة الجزء الجديد من الحاوية وترآيبه مباشرة في الحاسب اآللي •

 .لم تتمكن من القيام بذلك، ضع الحاوية على سطح مستو وناعم ثم ضع الجزء عليها
 .ال تضع الجزء على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سطح معدني أخر •

 



 ١

 أماآن. فصل األولال

والمفاتيح والمكونات األخرى للحاسب  يتيح لك هذا الفصل أشكال توضيحية تساعدك في تحديد مكان العديد من الموصالت
 ."فتح الغطاء "لفتح غطاء الحاسب اآللي، ارجع الى. اآللي

 تحديد مكان المكونات

 .تحديد مكان المكونات المختلفة في الحاسب الخاص بكفي سيساعدك الشكل التالي 

 
 

 سماعة داخلية  7  قفل مشغل القريصات  1 
 الثابتيل القرص وحدة تشغ  8  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  2 
 )DVD مشغلو أ CD مثل(المشغل الضوئي   9  )٢(موصالت الذاآرة   3 
 قفل المشغل الضوئي 10  البطارية  4 
 مشغل القريصات PCI  11  المرتكز العموديمجموعة   5 
   مزود الطاقةمجموعة   6 

 

 

 

 



 ٢

  اآلليجهة الحاسبمفاتيح على والت وال مكان الموصتحديد

 .اآللي  الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسبيقوم

 .الحاسبات لن تتوافر الموصالت والمفاتيح التالية في جميع موديالت: مالحظة
 

 
 

 USB (2)  موصالت  5  )بعض الموديالت(وحدة التشغيل الضوئية   1 
 موصل الميكروفون  6  مؤشر فعالية قرص التشغيل الثابت  2 
 موصل سماعات الرأس  7  مؤشر التشغيل  3 
 )بعض الموديالت(مشغل القريص   8  مفتاح التشغيل  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

  اآللي الموصالت في خلفية الحاسب مكان تحديد

 . الحاسب الخاص بكتوضح التعليمات التالية أماآن الموصالت في خلفية

 
 

 موصل على التوالي  8  موصل آابل الكهرباء  1 
 VGAشاشة موصل   9   قفل الكابلمقبض  2 
 موصل على التوازي  PCI Express x1  10  موصل موفق  3 
 موصل خط صوتي داخل  PCI  11  موصل موفق  4 
 موصل خط صوتي خارج  USB (4)  12  موصالت  5 
 التشخيصية LED أضواء  Ethernet  13  موصل  6 
   USB (2)  موصالت  7 

 

 

 

 

 



 ٤

 لوحة النظام على تعريف األجزاء

 .لوحة النظام على يعرض الشكل التالي أماآن األجزاء المختلفة

 
 

 موصل السماعة الداخلية  9  ١موصل الذاآرة   1 
 موصل مشغل القريصات  10  ٢موصل الذاآرة   2 
 موصل اللوحة األمامية  SATA IDE (3)  11  موصالت  3 
 موصل مزود الطاقة  Clear CMOS/Recovery  12  وصلة تخطي  4 
 12vموصل الطاقة   PCI  13  موصل المرتكز العمودي  5 
 المشغل الدقيق  14  البطارية  6 
 ٢موصل المروحة   15  )الموديالتبعض (مفتاح تحويل وجود الغطاء   7 
 ١موصل المروحة   16  موصل وحدة استشعار درجة الحرارة  8 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥

 استبدال الجهاز. الفصل الثاني

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة"ال بعد قراءة  اأي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

: شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 
 . فقطLenovoاستخدم تلك األجزاء التي توفرها شرآة 

 فتح الغطاء

  هام
 

 

 .بحيث يبرد الجهاز قبل فتح غطاءه  دقائق٥ الى ٣قم باغالق الحاسب االلي وانتظر من 

 :لفتح غطاء الحاسب، قم بما يلي

باغالق نظام التشغيل مع ايقاف  ، ثم قم)أو الشرائط CDs القريصات أو(ة أي شيء موجود في أقراص التشغيل ازال .١
 .تشغيل أي أجهزة متصلة به

 .فصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهربية .٢
أي و (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. نزع الكابالت المتصلة بالحاسب اآللي .٣

"  اآلليواجهة الحاسبالمفاتيح على الموصالت ومكان تحديد  "ارجع الى. آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب
 ". اآلليالموصالت في خلفية الحاسب مكان تحديد"و
 .اقفال، مثل قفل الكابل الذي يحمي غطاء الحاسب زالة أي أجهزةا .٤
 .آما هو موضح بالشكل التالي سحب الغطاء ألعلى لفتح الحاسبثم ااضغط على المفاتيح التي توجد بجانبي الحاسب  .٥

 

 

 



 ٦

 يائاستبدال حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهرب

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في  الخاص بك أوالذي تم تضمينه مع الحاسب السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 :ي، قم بما يليائالستبدال حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهرب

 .تغذية التيار الكهربائي لة األربعة مسامير الموجودة في الجزء الخلفي من هيكل الحاسب والتي تحمي وحدةازا .١

 

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. فتح غطاء الحاسب .٢
 .لف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى بحيث يمكنك الوصول الى لوحة النظام .٣

 

 ."تحديد مكان المكونات" ارجع الى .يائحدد مكان حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهرب .٤



 ٧

 .ن موصالت لوحة النظام ومن آل المشغالت م 2 و  1  فصل آابالت وحدة تغذية التيار الكهربائي .٥

 

 .مشابك التي تمسك بالكابالتنزع آابالت مغذي الطاقة من ال .٦
 .سحب حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهربي لألمام وازالتها من الحاسب .٧

 

توجد تكون ثقوب المسامير التي  قم بترآيب حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهربي بالهيكل المعدني، بحيث .٨
 .محاذية للثقوب التي توجد بالهيكل المعدني في حاوية تجميع أسالك وحدة تغذية التيار الكهربي

 . فقطLenovo استخدم تلك المسامير التي تتيحها شرآة: مالحظة

تجميع أسالك وحدة تغذية التيار  ترآيب واحكام ربط األربعة مسامير التي توجد خلف الهيكل المعدني لحماية حاوية .٩
 .يائكهربال
 .أعد توصيل آل آابالت وحدة تغذية التيار الكهربي بالمشغالت ولوحة النظام .١٠
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .١١



 ٨

 استبدال لوحة النظام

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ة غطاء الحاسب أو ال تقم بازال
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت الى موقع الدعم على، اذهب دليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 :الستبدال لوحة النظام، قم بما يلي

 .اغالق الحاسب مع ترآه ساعة واحدة حتى يبرد .١
 ."فتح الغطاء "ارجع الى. فتح غطاء الحاسب .٢
 .لف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى بحيث يمكنك الوصول الى لوحة النظام .٣

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩

 يمكنك نزع المرتكز العمودي أثناء الضغط ألسفل على الجزء الخلفي من الحاسب، قم بسحب الذراع ألعلى بحيث .٤
PCI  وأي موفقات توجد حاليا. 

 

الضروري اعادة توصيل  حيث يكون من. يجب مالحظة مكان آل موصالت الكابالت التي توجد بلوحة النظام .٥
 .الكابالت بطريقة صحيحة عند ترآيب لوحة نظام جديدة

 ."لوحة النظام على تعريف األجزاء "ارجع الى. نزع آل الكابالت الموصلة بلوحة النظام .٦

  هام

 .لوحة النظام الجديدة يعد ضروريا وضع السلك في نفس مساره الذي آان فيه قبل ترآيب. الحظ مسار الكابل

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

األمامية، وسحب لوحة النظام في اتجاه حاوية تجميع أسالك  لفك لوحة النظام من الوجهة  1  قم بسحب الذراع ألعلى .٧
 .برفع لوحة النظام من هيكل الحاسب بحرص شديد قرص التشغيل، وعندئذ قم

وحة الزالتها تماما من القريصات والمرمشغل امالة الحافة األمامية من لوحة النظام بين يكون ضروريا قد : مالحظة
 .هيكل الحاسب

 

 .ومستو ضع لوحة النظام التي يوجد بها عطل بجانب لوحة النظام الجديدة على سطح نظيف .٨
تي توجد في لوحة الموصالت ال قم بازالة آل وحدات الذاآرة من لوحة النظام التي بها عطل ثم قم بترآيبهم في نفس .٩

 قم بالعودة الى هنا بعد االنتهاء من ترآيب وحدات الذاآرة على. "وحدات الذاآرة تغيير" ارجع الى .النظام الجديدة
 .لوحة النظام الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

حتى يصبح منفذ الدقيق ال الذي يحمي   1  المقبض لف من لوحة النظام التي بها عطل من خالل المنفذ الدقيق الةقم باز .١٠
 .بحرص من لوحة النظام التي يوجد بها عطل المنفذ الدقيق قم بازالة. بالوضع األعلى

شحمية التي توجد في أسفل نظيف ومستو بحيث ال تلمس المادة ال على جانبه على سطحمنفذ الدقيق ضع ال: مالحظة
 .وتصبح ملوثة اللوحة المعدنية السطح

 

ازالة الغطاء  قم بثم  3 حميه الذي ي  1  الزالة المشغل الدقيق من لوحة النظام التي حدث بها عطل، قم بفك الذراع .١١
 .ه بالكاملحتى يتم فتح  2  الحاجز للمشغل الدقيق

 

 

 

 

 



 ١٢

 .قم برفع المشغل الدقيق ألعلى خارج قاعدة التوصيل .١٢

 

  هام

المشغل الدقيق، يجب لمسه من  ععند التعامل م. ال تلمس نقاط التالمس الذهبية الموجودة في نهاية المشغل الدقيق
 . فقطاألجناب

لوحة على ذلك ضروريا عند ترآيب المشغل الدقيق  حيث يعد. على المشغل الدقيق  1  الحظ اتجاه السنون. أ
 .النظام الجديدة

 

 .قدر االمكان حاول أن تظل نقاط التالمس نظيفة. ال تسقط أي شيء في التجويف عندما يكون مفتوحا. ب

لف أداة االحتجاز هذه الى أن يتم  على لوحة النظام الجديدة، أترك الذراع الذي يحمي أداة احتجاز المشغل الدقيق قم .١٣
 .فتحها بالكامل

ف المشغل الموجودة في تجوي قم بضبط مكان المشغل الدقيق بحيث تصبح السنون الموجودة عليه محاذية للمشابك .١٤
 .الدقيق على لوحة النظام الجديدة

  هام

 .الدقيق لتجنب تلف المشغل الدقيق، ال تقم بامالته أثناء ترآيبه في تجويف المشغل

 

 

 

 

 



 ١٣

 .ضع المشغل الدقيق ألسفل في قاعدة التوصيل الخاصة به .١٥

 

 وتثبيته الذراع تأآد من احكام اقفال. لحماية الغطاء الحاجز  1  ثم ضع الذراع  2  لمشغل الدقيقضع الغطاء الحاجز ل .١٦
 .في مكانه

 

 حيث تكون مسئولة عن حماية الدقيق ستكتشف وجود غطاء بالستيكي أسود اللون على أداة احتجاز المشغل: مالحظة
مكانه، قم عندئذ بنزع الغطاء البالستيكي األسود  عند تثبيت المشغل الدقيق في. لتجويف على لوحة النظام الجديدةا

 .عطل على الغطاء الحاجز للمشغل الدقيق الخاص بلوحة النظام التي حدث بها ضع الغطاء البالستيكي األسود. اللون

 .سفل بحيث يتم حمايتهأل في مكانه ثم اضغط على الذراع المنفذ الدقيق ضع .١٧
القريصات والمروحة، مشغل  لترآيب لوحة النظام الجديدة في هيكل الحاسب، قم بامالة مقدمة لوحة النظام بين .١٨

 .بمحاذاة الفتحات بالهيكل ووضعها بحيث تكون الخانات في لوحة النظام الجديدة

 

 

 

 

 



 ١٤

 . الصحيحكانهم في األمامي  المقبضصبحيسحب لوحة النظام في اتجاه خلفية الحاسب حتى يتم ا .١٩

 

تعريف  "ارجع الى. الكابالت تأآد من صحة مسار. أعد توصيل الكابالت التي آان قد تم فصلها من لوحة النظام .٢٠
 ."لوحة النظام على األجزاء

 .والموفقات PCI أعد ترآيب مجموعة المرتكز العمودي .٢١
 ."اتمام عملية استبدال األجزاء "اذهب الى .٢٢

 قتغيير المشغل الدقي

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىصيانة األجهزةدليل  أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .الدقيق يتيح لك هذا الجزء التعليمات التي تساعدك في معرفة آيفية تغيير واستبدال المشغل

  هام

 األجنابالمشغل الدقيق، يجب لمسه من  ععند التعامل م. ال تلمس نقاط التالمس الذهبية الموجودة في نهاية المشغل الدقيق
 .فقط

  هام

لجهاز التوصيل الحراري بين المشغل  قم باغالق الحاسب لمدة ساعة واحدة على األقل قبل ازالة المشغل الدقيق للسماح
 .يبردمنفذ الدقيق بحيث الدقيق وال



 ١٥

 :الستبدال المشغل الدقيق، اتبع الخطوات التالية

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. بقم بفتح غطاء الحاس .١
 .قم بلف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى بحيث يمكنك الوصول الى المشغل الدقيق .٢

 

حتى يصبح بالوضع منفذ الدقيق الذي يحمي ال  1  المقبضلف  من لوحة النظام من خالل المنفذ الدقيق بازالةقم  .٣
 .بحرص من لوحة النظاممنفذ الدقيق قم بازالة ال. األعلى

نظيف ومستو بحيث ال تلمس المادة الشحمية التي توجد في أسفل  على جانبه على سطحمنفذ الدقيق ضع ال: مالحظة
 .وتصبح ملوثة ة المعدنية السطحاللوح

 



 ١٦

ثم قم بلف الغطاء الحاجز   3  الذي يحمي المشغل الدقيق  2  الخاص بالغطاء الحاجز للمشغل الدقيق  1  أترك الذراع .٤
 .ألعلى حتى يتم فتحه تماما

 

 .ألعلى بعيدا عن قاعدة التوصيل قم بازالة المشغل الدقيق من قاعدة توصيل لوحة النظام من خالل رفع المشغل الدقيق .٥

 

  هام

المشغل الدقيق، يجب لمسه من  امل مععند التع. ال تلمس نقاط التالمس الذهبية الموجودة في نهاية المشغل الدقيق
 .فقطاألجناب 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

ضروريا عند ترآيب المشغل الدقيق الجديد بلوحة  يعد ذلك. على المشغل الدقيق  1  الحظ اتجاه السنون. أ
 .النظام

 

 .قدر االمكان حاول أن تظل نقاط التالمس نظيفة. حاال تسقط أي شيء في التجويف عندما يكون مفتو. ب

 .تأآد من أن الذراع الموجود على أداة احتجاز المشغل الدقيق مفتوح بالكامل .٦
  . 1  الذهبية التي توجد في المشغل الدقيق الجديد الذي يحمي نقاط التالمس  2  قم بازالة الغطاء األسود .٧

 

 .قاعدة توصيل المشغل الدقيق ضع المشغل الدقيق بحيث تصبح السنون الموجودة عليه محاذية للمواضع الموجودة في .٨

  هام

 .ترآيبه في التجويف ، ال تقم بامالة المشغل الدقيق أثناءMicroprocessor Contacts لتجنب حدوث تلف في

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 .قاعدة التوصيل الخاصة بهع المشغل الدقيق ألسفل في ض .٩

 

في  تأآد من احكام اقفال الذراع. لحماية الغطاء الحاجز  1  ثم ضع الذراع  2  ضع الغطاء الحاجز للمشغل الدقيق .١٠
 .مكانه

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

يجب أن . أعلى المشغل الدقيق م المحقنة التي تحتوي على مادة زيتية حرارية لوضع خمس نقاط من تلك المادةاستخد .١١
  ).من تلك العالمات الموجودة على المحقنة  عالمات٣( مللي ٠٫٠٣تكون آل نقطة من تلك النقاط بحجم 

 

 .وذلك لحمايته  1 ألسفل في مكانه ثم اضغط على الذراعالمنفذ الدقيق ضع  .١٢

 

 ."اتمام عملية استبدال األجزاء "اذهب الى .١٣

 تغيير قرص التشغيل الثابت

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 

 



 ٢٠

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

  هام

 ستتيح لك مجموعة .Product Recovery CDs الم مجموعة منعند استالم مشغل قرص ثابت جديد، سيتم أيضا است
Product Recovery CDs  المحتويات األصلية للقرص الثابت والتي آانت موجودة عندما تم استالم  امكانية استعادة

زء الى الج لمزيد من المعلومات عن استعادة البرامج التي تم ترآيبها من المصنع، ارجع. المصنع الحاسب اآللي من
 .دليل المستخدم الموجود في" استعادة برامج"

 :، قم بما يليثابتالستبدال مشغل القرص ال

 ."فتح الغطاء" ارجع الى .فتح غطاء الحاسب .١
 . بحيث يمكنك الوصول الى لوحة النظاملف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى .٢

 

يمكنك الوصول الى آابالت  في حالة ترآيب مشغل ضوئي، قم بنزع آابالت االشارة من قرص التشغيل وذلك بحيث .٣
 .قرص التشغيل الثابت

 .رص التشغيل الثابتنزع آابالت االشارة والكهرباء من الجزء الخلفي من ق .٤

 

 

 

 

 



 ٢١

الخانة من خالل سحب المقبض  سحب قرص التشغيل الثابت خارجاقرص التشغيل الثابت والمقبض للخلف، ثم لف  .٥
 .األزرق

 

 .ازالة قرص التشغيل الثابت الذي به عطل من السناد المعدني من خالل ثنيه .٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢

مع  الموجودة بالسناد  4  الى  1  ترآيب المشغل الجديد في السناد األزرق، ثم قم بثني السناد مع محاذاة السنون من .٧
الموجودة في نهاية قرص التشغيل   5  ال تلمس لوحة الدائرة الكهربائية. الثقوب الموجودة في قرص التشغيل الثابت

 .الثابت

 

 .ترآيب قرص التشغيل الثابت والسناد المعدني في خانة قرص التشغيل .٨
 .لف المشغل والمقبض تجاه واجهة الحاسب اآللي ثم تثبيته في مكانه .٩
 .توصيل آابالت االشارة والطاقة بالجزء الخلفي من قرص التشغيل الثابت الجديد .١٠
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .١١

 تغيير المشغل الضوئي

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في لذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أوا السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .يتعليمات عن آيفية استبدال مشغل ضوئجزء يقدم هذا ال

 ."فتح الغطاء"ارجع الى . قم بفتح غطاء الحاسب .١

 

 



 ٢٣

 .لقرص التشغيل الثابتالوصول سحب حاوية تجميع أسالك المشغل ألعلى حتى يمكنك ا .٢

 

 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من المشغل الضوئي .٣
 .في مكان عدم االقفال  1  ضع قفل المشغل الضوئي .٤
 .اآللي فتح الباب الموجود في الجزء األمامي من المشغل الضوئي ثم سحبه لخارج الحاسبا .٥

 

 .قم بترآيب المشغل الضوئي الجديد في الخانة .٦
 .ضع قفل المشغل الضوئي في مكان االقفال .٧
 .قم بتوصيل آابالت االشارة والطاقة للجزء الخلفي من المشغل الضوئي .٨
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٩



 ٢٤

 تغيير مشغل القريص

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . لخاص بكللحاسب ا دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .تعليمات عن آيفية استبدال مشغل القريصاتجزء يقدم هذا ال

 ."فتح الغطاء" ارجع الى .قم بفتح غطاء الحاسب .١
 .لمشغل القريصاتالوصول اوية تجميع أسالك المشغل ألعلى بحيث يمكنك  بلف حقم .٢

 

 .لفي من مشغل القريصقم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخ .٣

 

 

 

 

 

 



 ٢٥

 .لوضع عدم االغالق  1  قم بسحب قفل مشغل القريصات .٤
 .قم بسحب مشغل القريصات في اتجاه خلفية الحاسب ثم قم بازالة المشغل .٥

 

 .قم بتوصيل آابل مستو لمشغل القريصات الجديد .٦
قم بتثبيت قرص التشغيل في  ديد من خالل الجزء الخلفي من خان مجموعة أقراص التشغيل ثمقم بترآيب المشغل الج .٧

 .مكانه
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٨

 تغيير وحدات الذاآرة

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ تقم بازالة غطاء الحاسب أو ال 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىزةدليل صيانة األجه أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

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

 .يمكن اضافة وحدتي ذاآرة للحاسب اآللي الخاص بك: مالحظة

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. قم بفتح غطاء الحاسب .١

 

 



 ٢٦

 الزالة المرتكز العمودي أثناء الضغط ألسفل على الجزء الخلفي من الحاسب، اسحب الذراع ألعلى بحيث يمكنك .٢
PCI  وأي موفقات تم ترآيبها حاليا. 

 

 .قم بلف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى بحيث يمكنك الوصول الى لوحة النظام .٣

 

 ."لوحة النظام على األجزاء تعريف "ارجع الى. قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٤

 



 ٢٧

 .الشكل التوضيحي قم بنزع وحدات الذاآرة الجاري تغييرها من خالل فتح المشابك وذلك آما هو موضح في .٥

 

الموجود على وحدات الذاآرة مع مفتاح   1  تأآد من محاذاة السن. لذاآرةضع وحدات الذاآرة الجديدة على موصل ا .٦
 .الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيت دفع وحدة الذاآرة ألسفل فيا. الموجود على لوحة النظام  2  الموصل

 

 .والموفقات PCI أعد ترآيب مجموعة المرتكز العمودي .٧
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٨

 PCI  تغيير موفق

 تنبيه

دليل  في"  هامة تخص السالمةمعلومات" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .PCI  هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير موفقيوفر

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. قم بفتح غطاء الحاسب .١



 ٢٨

بحيث يمكنك ازالة المرتكز  لى الذراعأثناء الضغط ألسفل على الجزء الخلفي األيسر من هيكل الحاسب، اسحب ألع .٢
 .أي موفقات تم ترآيبها بالفعل متضمنا  PCI العمودي

 

 .الموفق وازالة الموفق الذي يوجد به عطل مقبض قم بفتح .٣

 

 . الموفقموفق الجديد منقم بازالة ال .٤
  .PCI  قم بترآيب الموفق الجديد بالموصل المناسب في المرتكز العمودي .٥
 .تأآد من أن الموفق متصل بموصل الموفق .٦

 

 

 



 ٢٩

 .ه في مكانهالموفق لتثبيت مقبض قم باغالق .٧

 

 .لوحة النظامفي  PCI أعد ترآيب المرتكز العمودي .٨
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٩

 تغيير مجموعة المروحة

 تنبيه

دليل  في" لومات هامة تخص السالمةمع" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .تعليمات عن آيفية استبدال مروحة النظامجزء يقدم هذا ال

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. قم بفتح غطاء الحاسب .١
  . 1  الى المروحةل الوصوقم بلف حا وية تجميع أسالك المشغل ألعلى بحيث يمكنك  .٢

 



 ٣٠

 ."لوحة النظام على تعريف األجزاء "ارجع الى. قم بفصل آابالت المروحة من لوحة النظام .٣

 .النظام تأآد من مالحظة مكان آابالت المروحة عند القيام بفصلها من لوحة: مالحظة

 .األمامية للخارج من أسفل  الواجهةلفقم بازالة الواجهة األمامية من خالل فك القفل آما هو موضح مع  .٤

 

 .وذلك آما هو موضح في الشكل التالي  الموجودة خلف الواجهة األمامية من خالل فكهاقم بازالة المروحة البالستيكية .٥

 

 

 

 



 ٣١

 .قم بازالة المروحة من خالل فكها آما هو موضح بالشكل .٦

 

 . المروحة الجديدة وتوصيل آابالت المروحة للوحة النظامقم بترآيب مجموعة .٧
 .أعد ترآيب المروحة البالستيكية .٨
 .د ترآيب الواجهة األماميةأع .٩
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .١٠

  السماعات الداخليةتغيير

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو  والضمانالسالمة دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .تعليمات عن آيفية استبدال السماعات الداخليةالجزء يقدم هذا 

 ."فتح الغطاء "ارجع الى. قم بفتح غطاء الحاسب .١

 

 

 

 



 ٣٢

 .قم بلف مجموعة أقراص التشغيل ألعلى بحيث يمكنك الوصول الى لوحة النظام .٢

 

 ."تحديد مكان المكونات" ارجع الى .حدد مكان موصل السماعات الداخلية على لوحة النظام .٣
 ."لوحة النظام على تعريف األجزاء "ارجع الى. قم بفصل آابل السماعات الداخلية من لوحة النظام .٤

 .النظام تأآد من أنك الحظت مكان آابل السماعات عندما قمت بنزعه من لوحة: مالحظة

 بلف عندئذ قم . اخراجها من أماآن التثبيت المعدنية التي تحميها ألعلى الى أن يتم  1  قم بسحب السماعات الداخلية .٥
 .لة السماعات من الهيكلالداخلية للخارج وازا أسفل السماعات

 



 ٣٣

أعلى السماعات الداخلية للداخل حتى يتم  لفضع أسفل السماعات الداخلية الجديدة في مواضع التثبيت المعدنية ثم  .٦
 .تثبيتها في مكانها

 ."لوحة النظامعلى تعريف األجزاء  "ارجع الى. قم بتوصيل آابل السماعات للوحة النظام .٧
 ."جزاءاأل اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٨

 تغيير لوحة المفاتيح

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ ال تقم بازالة غطاء الحاسب أو 
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت ، اذهب الى موقع الدعم علىدليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان يلدل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير لوحة المفاتيح

شغيل وآل باغالق نظام الت 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
مكان تحديد "و " اآللية الحاسبخلفي على الموصالت مكان تحديد" ارجع الى .حدد مكان موصالت لوحة المفاتيح .٣

 ." اآلليواجهة الحاسبمفاتيح على الموصالت وال

 

 .ي بها عطل من الحاسب اآلليقم بنزع آابل لوحة المفاتيح الت .٤
  .USB  قم بتوصيل آابل لوحة المفاتيح الجديد ألحد موصالت .٥
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "اذهب الى .٦

 تغيير الفأرة

 تنبيه

دليل  في" معلومات هامة تخص السالمة" اال بعد قراءة أي عملية اصالححتى تحاول تنفيذ اء الحاسب أو ال تقم بازالة غط
للحصول على . للحاسب الخاص بك دليل صيانة األجهزة في الذي تم تضمينه مع الحاسب الخاص بك أو السالمة والضمان

 :شبكة االنترنت موقع الدعم على، اذهب الى دليل صيانة األجهزة أو السالمة والضمان دليل نسخ من
http://www.lenovo.com/support. 

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير فأرة

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



 ٣٤

 .يةائالطاقة من المنافذ الكهربقم بفصل آل أسالك  .٢
تحديد "و " اآلليواجهة الحاسبوالمفاتيح على  الموصالت مكان تحديد" ارجع الى .حدد مكان موصالت الفأرة .٣

 ". اآلليخلفية الحاسبعلى الموصالت 

 

 .قم بنزع آابل الفأرة الذي به عطل من الحاسب اآللي .٤
  .USB قم بتوصيل آابل الفأرة الجديد ألحد موصالت .٥
 ."األجزاء اتمام عملية استبدال "الىاذهب  .٦

 اتمام عملية استبدال األجزاء

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

 .الخاص بك دليل المستخدمين في "Setup Utility استخدام برنامج"ارجع الى  .Setup Utility في برنامج

 :التمام ترآيب األجزاء

أدوات أو مسامير داخل الحاسب  د من أن آل المكونات تم اعادة تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أيتأآ .١
 .ن المكوناتلمعرفة مكان العديد م "مكان المكونات تحديد "ارجع الى. الخاص بك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥

 .تأآد من أن الكابالت يتم توجيها بطريقة صحيحة قبل انزال خانة قرص التشغيل .٢

  هام

يجب . تجميع أسالك المشغل ي بطريقة صحيحة لتجنب تداخلها مع حاويةائيجب تحديد مسار آل آابالت التيار الكهرب
 .ابعاد األسالك عن المفصالت وجوانب هيكل الحاسب

 

تستطيع اغالق غطاء  خالف ذلك، لن. مكانها المحددقم بخفض مجموعة خانة أقراص التشغيل وضع األقفال في  .٣
 .الحاسب

 .قم باغالق غطاء الحاسب .٤
 .في حالة وجود قفل للغطاء، قم بترآيبه .٥
خلفية موصالت على ال مكان تحديد" ارجع الى .الكهرباء للحاسبقم باعادة توصيل الكابالت الخارجية وآابالت  .٦

 ". اآلليالحاسب
ارجع الى . BIOS) ديدتج(بتحديث  اذا آانت تقوم بتغيير لوحة النظام أو المشغل الدقيق، يعد ضروريا أن تقوم عندئذ .٧

 ".أو قرص مدمج من قريص BIOS )تجديد(تحديث "
 .دليل المستخدمين في "Setup Utility استخدام برنامج"لتعديل المواصفات الخاصة بك، ارجع الى  .٨

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

 من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 

  هام

دليل  في "Setup Utility استخدام برنامج" ارجع الى. خاص بكلمشاهدة معلومات النظام ال Setup Utility يجب بدء برنامج
القائمة الرئيسية  موديل اآللة المعروضين في/اذا لم يكن الرقم المسلسل أو نوع .صيانة األجهزة دليل الخاص بك أو المستخدمين

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

 

 



 ٣٦

 :من قريص أو قرص مدمج، قم بما يلي BIOS ) تجديد(لتحديث 

يتم اتاحة . الضوئي في مشغل القريص أو المشغل CD أو System Program Update (flash) أدخل قريص .١
  تعديالت برامج النظام بالموقع

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

 .الحاسب اآللي فعال في قرص التشغيل الضوئي، تأآد من أن CD-ROM اذا آنت تقوم بادخال: مالحظة

ستبدأ عملية . ثم تشغيله مرة أخرى اذا آان قد تم تشغيله بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف تشغيله. ايقاف تشغيل الحاسب .٢
 .التعديل

  .Enter اضغط الموجود بلوحة المفاتيح المناظر للغة ثمعند طلب تحديد لغة، اضغط على الرقم  .٣
  .Y عند طلب تغيير الرقم المتسلسل، اضغط .٤
  .Enter للحاسب الخاص بك ثم اضغط حروف سبعةالمكون من أدخل الرقم المتسلسل  .٥
  .Y  الجهاز، اضغطموديل/عند طلب تغيير نوع .٦
  .Enter بك ثم اضغطللحاسب الخاص  حروف سبعةموديل المكون من ال/أدخل النوع .٧
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديل .٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧

 مالحظات. الملحق

 استشر ممثل خدمة. في آل البالد المنتجات أو الخدمات أو الخصائص الموضحة في هذه الوثيقة Lenovo قد ال تتيح شرآة
Lenovo  آما أن االشارة الى . والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك اتالمحلي للحصول على معلومات عن المنتج

يمكن استخدام . فقط Lenovo ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo أو خدمات منتجات أو برامج
 كية الفكرية الخاصة بشرآةمن حقوق المل أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع أي حق

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

ال . الموضوع الخاص بهذه الوثيقة براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد تغطي Lenovo قد يكون لشرآة
 :يمكنك ارسال أي استفسار عن التراخيص آتابة الى. االختراع تلك ذه الوثيقة أي ترخيص لبراءاتيمنحك اقتناء ه

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،  بدون أي ضمانات من أي" آما هي"بتقديم هذه الوثيقة LENOVO GROUP LTD  شرآة تقوم
ال . االنتهاك أو القابلية للشراء أو المالئمة لغرض معين متضمنة ولكن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم

 عض المعامالت؛ لذلك، قد ال ينطبق هذابالتنازل الصريح أو الضمني عن حقوق الضمان في ب تسمح بعض السلطات القضائية
 .البيان عليك

المعلومات التي توجد بهذا الدليل؛ سيتم تضمين  يتم اجراء تغييرات دورية على. قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أو مطبعية
 أو تعديالت على/نات وباجراء تحسي Lenovo يمكن أن تقوم شرآة. المطبوعات الفنية هذه التغييرات في الطبعات الجديدة من

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

سيؤدي سوء استخدامها الى التعرض  لن يتم استخدام المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة مع تطبيقات الدعم األخرى حيث قد
لومات المتضمنة في هذه الوثيقة بالتأثير على أو تغيير ضمانات أو تقوم المع ال. الصابات جسيمة أو الى الوفاة، ال قدر اللـه

الملكية الفكرية  ال يعد أي شيء في هذه الوثيقة ترخيص صريح أو ضمني أو تعويض تحت حقوق .Lenovo منتج محددات
وتم عرضها باعتبارها في هذه الوثيقة من بيئة معينة  تم الحصول على المعلومات المتضمنة. أو الطرف الثالث Lenovo لشرآة

 .التي يتم الحصول عليها في بيئات التشغيل األخرى قد تختلف النتائج. رسم توضيحي

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

للعلم فقط، وال يمكن أن تشير بأي حال  Lenovo أي موقع من المواقع غير الخاصة بشرآةتعتبر أي اشارة في هذا الكتاب الى 
 ال تعتبر المواد التي توجد في هذه المواقع جزء من المواد الخاصة بمنتج .Web من األحوال الى االقرار بجودة مواقع شبكة

Lenovo  ،ويتم استخدام هذه المواقع على مسئوليتك الخاصة هذا. 

وبالتالي، قد تختلف النتيجة التي تم الحصول عليها في . حصول على بيانات األداء المحددة هنا في بيئة تشغيل يتم التحكم بهاتم ال
 القياسات تمت بأنظمة تحت التطوير وال يوجد أي ضمان أن هذه القياسات ستكون مماثلة في قد تكون بعض. نظام تشغيل أخر

قد توجد . تقديرها تقديرا استقرائيا ضافة الى ذلك، يمكن توقع بعض هذه القياسات من خاللباال. األنظمة المتاحة بصفة عامة
مستخدمي هذه الوثيقة بالتحقق من البيانات التي يمكن تطبيقها على البيئة  يجب أن يقوم. بعض االختالفات في النتائج الحالية

 .بهم الخاصة

 

 



 ٣٨

 مخرجات التليفزيون عن مالحظات

 .ات التالية على الموديالت التي تم ترآيب خاصية مخرج التليفزيون لها من جهة التصنيعتنطبق المالحظ

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

وخاص باالستخدام  ،Macrovision Corporationاستخدام تقنية حماية حقوق النشر هذه تم ترخيصه بواسطة  يجب أن يكون
 .Macrovision Corporationبخالف ذلك بواسطة  المنزلي واستخدامات المشاهدة المحدودة األخرى اال اذا تم الترخيص

 .الترآيب ير مسموح بفك التجميع أو عكسغ

 عالمات تجارية

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

Lenovo 
ThinkCentre 

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

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

 



 




