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 معلومات أمنية هامة. صل األولالف

 :تنبيه
دليل األمن  ارجع الى. معلومات األمن المتعلقة بهذا المنتج استخدام هذا الكتاب، من المهم أن تقوم بقراءة وفهم آلقبل 

 معلومات األمن هذه يقلل من قراءة وفهم. ي استلمته مع هذا المنتج للحصول على أحدث معلومات خاصة باألمنذال والضمان
 .بك مخاطر االصابات الشخصية أو حدوث تلف في المنتج الخاص

 والموجود Lenovo  الدعم الخاص بشرآة واحد من موقع ، فيمكنك الحصول علىدليل األمن والضمان اذا لم يعد لديك نسخ من
 :علىعلى شبكة االنترنت 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

 

 مقدمة. لفصل الثانيا

 .(CRUs) مكن تغييرها بواسطة المستخدميهذا الدليل يتيح اجراءات الستبدال الوحدات التي 

األجزاء اآللية يكون من المتوقع استبدالها  الكابالت والمحوالت وبعض. ال يتضمن هذا الكتيب الخطوات الخاصة بكل األجزاء
 .جون للرجوع الى المعلومات المفصلةايحت من قبل فنيي الخدمة المدربين والذين ال

 .بتوفيرها ™Lenovo  استخدم األجزاء التي تقوم شرآة :مالحظة

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

  البطارية •
  الواجهة األمامية •
  مزود الطاقة •
  الحوض الحراري •
  القرص الثابتمشغل  •
 لضوئيالمشغل ا •
  مشغل القريصات •
  الذاآرة وحدات •
  PCI موفق •
  مجموعة المراوح األمامية •
  مجموعة المراوح الخلفية •
  لوحة المفاتيح •
 الفأرة •

 مصادر المعلومات االضافية

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

 :يمكنك ايجاد

  CRU معلومات عن ازالة وترآيب •
  وعمليات الترآيب المرئية CRU ازالة •
  المطبوعات الفنية •
  معلومات تحديد المشكالت •
  معلومات عن األجزاء •
  المشغالتالتحميل و •
  وصالت الى مصادر أخرى مفيدة للمعلومات •
 تليفونات الدعمبآشف  •

 :ديد ما يلي ببرنامج االستعراضللتوصل الى هذه المعلومات، قم بتح
http://www.lenovo.com/support 
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 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

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

 .وأجزاء الحاسب اآللي مكونات

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

 .ي حولكائتكوين مجال آهرب الى  الحرآةزيادة تؤدي يمكن أن  حيث .قم بتقليل حرآتك •
بالتعامل مع الموفقات  قم. يجب دائما التعامل مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديد •

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

 .منع األشخاص األخرين من لمس األجزاء ومكونات الحاسب اآللي األخرىقم ب •
التوسيع المعدني أو أي سطح  قبل ترآيب الجزء الجديد، يجب أن تالمس مجموعة الحماية االستاتيكية غطاء خانة •

في الحاوية ية   الكهرباء االستاتيكتقليل يؤدي ذلك الى حيث. معدني أخر على الحاسب اآللي لمدة ثانيتين على األقل
 .وجسمك

اذا لم تتمكن من القيام بذلك، ضع . مباشرة في الحاسب اآللي وترآيبه الحاوية قم، اذا أمكن، بازالة الجزء الجديد من •
 . الجزء عليهضع على سطح مستو وناعم ثمالحاوية 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥

 أماآن

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

 بك تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي الخاص

 .واجهة الحاسب الخاص بك التي توجد فيالمفاتيح الموصالت وبعرض أماآن  ١الشكل يقوم 

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

 
 المفاتيح والموصالت. ١الشكل 

 

  موصل الميكروفون  USB  موصل 

 USB  موصل  موصل سماعات الرأس 
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  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد

تكون بعض الموصالت الموجودة في . اص بكخالحاسب اآللي ال عرض مكان الموصالت التي توجد في خلفية ب ٢الشكل يقوم 
 .لكابالت على الحاسب اآلليبحيث تساعدك في تحديد مكان توصيل ا خلفية الحاسب اآللي ملونة

 
 أماآن الموصالت. ٢الشكل 

 

 داخله لل متجموصل خط صوتي  التشخيصية LED أضواء 

بعض (الكهربائي الجهد مفتاح اختيار  
 )الموديالت

 موصل الميكروفون 

 خارج متجه للموصل خط صوتي  موصل الطاقة 

 يخارج  SPDIFموصل   موصل فأرة قياسي 

 C/LFEموصل   موصل لوحة مفاتيح قياسي 

 Back Surroundموصل   موصل على التوالي 

 PCI Express أو PCI Express x1 موصل موفق بيانيات  موصل على التوازي 
x16 

 PCI Express أو PCI Express x1 موصل موفق بيانيات  VGA  موصل وحدة عرض 
x16 

 PCI Express x1  موفق أو PCI موصل موفق  )٢( USB  موصالت 

 PCI  موصل موفق  Ethernet  موصل 

   )٢( USB  موصالت 



 ٧

  لوصفا  الموصل
موصل الفأرة  أو أي جهاز اشارة آخر يستخدم Trackball فأرة أو في توصيل يستخدم  قياسي  فأرة موصل

 .القياسي
  

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

 ، مثلUniversal Serial Bus (USB)  جهاز يتطلب وصلة في توصيل تستخدم USB   موصالت
 أو وحدة طباعة USB ةمسح ضوئيوحدة أو  USB  أو فأرة USB  وصلة لوحة مفاتيح

USB .لديك أآثر من ثمانية أجهزة اذا آان USBيمكنك شراء لوحة وصالت ، USB ،
 .اضافية USB لتوصيل أجهزة التي يمكنك استخدامها

  
  .(LAN) لشبكة اتصاالت محلية Ethernet  آابل في توصيل يستخدم Ethernet   موصل

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

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

 .على التوالي pin-9 آخر يستخدم موصل
  

أو أي   على التوازيوحدة مسح ضوئيةوحدة طباعة على التوازي أو في توصيل يستخدم  موصل على التوازي
 .على التوازي pin-25أجهزة أخرى تستخدم موصل 

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

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

  
خارجية، مثل  ارسال شارات صوتية من الحاسب الى أجهزة في يستخدم هذا الموصل خارجي متجه للصوت موصل خط

 أو سماعات الرأس أو) السماعات المصمم بها مكبرات صوت(سماعات االستريو 
 المفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي الداخل بنظام استريو أو أي لوحات
 .تسجيل خارجي آخر جهاز
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 تحديد مكان المكونات

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

 .الخاص بك المكونات المتعددة في الحاسبكان عرض م ب٣الشكل يقوم 

 
 أماآن المكونات. ٣الشكل 

 PCIو PCI Express موصالت موفق  مروحة المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة 

 مروحة النظام  )٢(الذاآرة وحدات  

 الطاقةغذي م  PCI  فقمو آارت 
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 تعريف األجزاء على لوحة النظام

الدائرة الكهربائية الرئيسية في الحاسب  عبارة عن لوحة )Motherboard أو Planar معروفة أيضا باالسمال(تعد لوحة النظام 
الخاص بك يتضمن أحد أنواع الحاسب . اآللي آما تقوم بدعم العديد من األجهزة حيث تتيح الوظائف األساسية للحاسب. اآللي
 . الثة في األشكال الثالثة التاليةالنظام الث لوحات

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

 
 أماآن أجزاء لوحة النظام. ٤الشكل 

 

 )٢(األمامية  USB موصالت  موصل مروحة المشغل الدقيق 

 البطارية  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة 

 Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  ١موصل الذاآرة  

 Serial (COM)  موصل  ٢موصل الذاآرة  

 )٢ (PCI  ت موفقموصال  ٣موصل الذاآرة  

 )سماعات(موصل فردي   ٤موصل الذاآرة  

 الموصل السمعي األمامي  موصل مشغل القريصات 

 CD-IN  موصل  IDE  موصل 

 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  موصل الطاقة 

 PCI Express x1  موصل موفق  موصل مروحة الطاقة 

 موصل مروحة النظام  )٤( SATA IDE  موصالت 

 V 12  موصل الطاقة  موصل اللوحة األمامية 



 ١٠

 .لبعض موديالت الحاسب اآللي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام وذلك ٥الشكل  يقوم

 
 أماآن أجزاء لوحة النظام. ٥الشكل 

 

 )٢(األمامية  USB موصالت  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة 

 Serial (COM)  موصل  موصل مروحة المشغل الدقيق 

 Leo  موصل  ١ة موصل الذاآر 

 CD-IN  موصل  ٢موصل الذاآرة  

 الموصل السمعي األمامي  موصل الطاقة 

 )٢( PCI  موصالت موفق  موصل مشغل القريصات 

 PCI Express x1  موصل موفق  IDE  موصل 

 البطارية  )٢(وصلة استعادة  / CMOS اخالء 

 PCI Express x16  تموصل موفق بيانيا  موصل مروحة الطاقة 

 موصل مروحة النظام  )٤( SATA IDE  موصالت 

 V 12 موصل الطاقة  موصل اللوحة األمامية 

 



 ١١

 .لبعض موديالت الحاسب اآللي ام وذلكبعرض أماآن األجزاء على لوحة النظ ٦الشكل  يقوم

 
 مكان األجزاء على لوحة النظام. ٦الشكل 

 

 موصل اللوحة األمامية  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة 

 موصل مروحة الطاقة  مشغل الدقيقموصل مروحة ال 

 )٢(األمامية  USB موصالت  ١موصل الذاآرة  

 Serial (COM)  موصل  ٢موصل الذاآرة  

 الموصل السمعي األمامي  ٣موصل الذاآرة  

 PCI  موصل موفق  ٤موصل الذاآرة  

 PCI Express x1 (2)  موصالت موفقات  موصل الطاقة 

 البطارية  القريصاتموصل مشغل  

 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  )٤( SATA IDE  موصالت 

 موصل مروحة النظام  األمامي USB موصل 

  V 12  موصل الطاقة  Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي 

 



 ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 اختيارات ترآيب واستبدال الجهاز. الفصل الثالث

امكانيات الحاسب الخاص بك من  يمكنك زيادة. فصل مقدمة للخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب الخاص بكيقدم هذا ال
 أحد االختيارات، استخدم هذه التعليمات باالضافة للتعليمات المتاحة مع عند ترآيب. مشغالتخالل اضافة ذاآرة أو موفقات أو 

 .االختيار

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد اول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالحال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تح
، دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا مع دليل السالمة والضمان

 .http://www.lenovo.com/support الدعم المتاح على شبكة االنترنت على الموقع  الى موقع اذهب
 

 .فقط Lenovo استخدم األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة :مالحظة

 خارجيةاختيارات ترآيب 

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

لتعريف  "والموصالت على واجهة الحاسب اآللي الخاص بك تحديد مكان المفاتيح"و"  اآللي الخاص بكخلفية الحاسبعلى 
مشغالت  التعليمات المتضمنة مع االختيار لمساعدتك في ترآيب الوصلة وترآيب أي برامج أو الموصل المطلوب، ثم استخدم

 .زة مطلوبة لالختيارأجه

 ازالة الغطاء

  هام
 

 

 .دقائق حتى يبرد الحاسب اآللي وذلك قبل نزع غطاءه ٥ الى ٣قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي وانتظر من 

 :لنزع غطاء الحاسب اآللي

باغالق نظام التشغيل وآل  ثم قم) والشرائط CDs القريصات ومثل(المشغالت قم بازالة أي شيء موجود في  .١
 .األجهزة المتصلة به والحاسب اآللي

 .يةائفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
وأي  (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. نزع الكابالت المتصلة بالحاسب اآللي .٣

الخاص  تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي "ارجع الى. بآابالت أخرى تم توصيلها للحاس
  ". اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد"و "بك

 .ازالة أي أجهزة اقفال، مثل قفل الكابل الذي يحمي غطاء الحاسب .٤
 .تؤمن الغطاء، قم بازالتهم اذا آان يوجد براغي .٥

 

 



 ١٤

 .الزالة طاء قم بجعل غطاء الحاسب ينزلق للخلفاضغط على مفتاح فتح الغطاء على جانب الغ .٦

 

 ازالة غطاء الحاسب. ٧ الشكل

  األماميازالة وتغيير الغطاء

 :الزالة وتغيير الغطاء األمامي

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

قم . األيسر مع لف الواجهة الى األمام ث مقابض البالستيكية على الجانبقم بازالة الواجهة األمامية من خالل فك الثال .٢
  .LED مجموعة التشغيل وآابل جنب بدون فصل مفتاحعلى البحرص بوضع الواجهة 

 

 ازالة الواجهة األمامية. ٨الشكل 

األيمن من الواجهة األمامية مع الثقوب  العادة ترآيب الواجهة األمامية، قم بمحاذاة المقابض البالستيكية على الجانب .٣
 .يسرتدخل في موضعها على الجانب األ المقابلة لها، ثم قم بامالتها للداخل حتى

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

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

 ترآيب االختيارات الداخلية

  هام

 . اآلليغطاء الحاسب قبل فتح "التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا "قم بقراءة

 ترآيب ذاآرة

 Double Data Rate 2 Dual Inlineقد يكون للحاسب الخاص بك موصلين أو أربعة موصالت يتم من خاللهما ترآيب 
Memory Modules (DDR2 DIMMs) . جيجابايت ٢٫٠تستطيع لوحات النظام التي لها موصلين اتاحة ذاآرة نظام بحجم 

 .  جيجابايت بحد أقصى٤٫٠أما لوحات النظام التي لها أربع موصالت فتستطيع اتاحة ذاآرة نظام بحجم . أقصى بحد

 :لقواعد التاليةالذاآرة، يتم تطبيق ا عند ترآيب وحدات

اذا آنت تقوم باضافة أو استبدال وحدة ذاآرة على لوحة النظام التي تتضمن أربع موصالت ذاآرة، فيجب ترآيب  •
لمزيد من ).  ٢ أو موصل الذاآرة ١اما في موصل الذاآرة (وحدة ذاآرة واحدة على األقل في قناة الذاآرة األولى  

 ".ى لوحة النظامتعريف األجزاء عل"المعلومات، ارجع الى 
 V, 240-pin Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access 1.8 ذاآرةاستخدم  •

Memory (DDR2 SDRAM). 
 .جيجابايت ١٫٠ ميجابايت، ٥١٢ ميجابايت، ٢٥٦استخدم أي مجموعة من وحدات الذاآرة بحجم  •

 .  فقطDDR2 SDRAM DIMMs يمكن استخدام :مالحظة

 :اآرةلترآيب وحدة ذ

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".األجزاء على لوحة النظام تعريف "أنظر. قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٢
 . مشابك الحجزقم بفتح .٣

 

 فتح مشابك الحجز. ٩الشكل 

 

 



 ١٧

 الموجود على لوحة النظام بطريقة  مع مفتاح الموصل الموجود على وحدة الذاآرة  تأآد من محاذاة الثقب .٤
 .قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل في الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيت. صحيحة

 

 تحديد مكان وحدات الذاآرة. ١٠الشكل 

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 .المناسبختيار آخر، اذهب الى الجزء تعامل مع الل •
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعالآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 PCI  ترآيب موفقات

.  معلومات وتعليمات لترآيب الموفقاتجزءيقدم هذا ال .PCI موفقات ترآيب عن طريقة وتعليماتجزء معلومات يتيح هذا ال
على بعض لوحات النظام، يوجد موصلين من الموصالت . يحتوي الحاسب الخاص بك على أربعة من موصالت التوسيع

على بعض . PCI Express x16 Graphics وموصل آخر لموفق PCI Express x1 ، موصل لموفقPCIالخاصة بموفق 
 PCI واألخر خاص بموفق PCI، موصل خاص بموفق PCI Express x1لوحات النظام، يوجد اثنين من موصالت موفق 

Express x16 Graphics. 

 :PCI لترآيب موفق

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 . ارجع الى. وقم بازالة غطاء الخانة  الموفق لفتح مقبض  ، اضغط على مفتاح الفتح اآللي الحاسبيةفي خلف .٢

 

  فتح قفل الموفق. ١١ الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

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

 

 غلق قفل الموفق. ١٢ الشكل

  :د ذلكما يجب القيام به بع

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

 

 

 

 

 



 ٢٠

 ب المشغالت الداخليةترآي

 .يتيح هذا الجزء معلومات وتعليمات توضح طريقة ترآيب المشغالت الداخلية

يمكنك اضافة مشغالت للحاسب الخاص  .المشغالت الداخلية هي أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البيانات
وبعض أنواع المشغالت المختلفة . اءة أنواع الوسائط األخرىحتى يقوم بقر بك لزيادة سعة التخزين والتاحة االمكانيات للحاسب

 :للحاسب الخاص بك هي ما يلي المتاحة

  Serial Advanced Technology Attachment (SATA) مشغالت األقراص الثابتة •
  DVD أو CD ، مثل مشغالتSATA المشغالت الضوئية •
 الوسائط التي يمكن ازالتهامشغالت  •

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

 .هكذا و٢الخانة  و١ الخانات بالخانة في هذا الكتاب، يتم االشارة الى .خانات يتم ترآيب المشغالت الداخلية في

أيضا، يجب أن يتم توصيل . خانة عند ترآيب مشغل داخلي، يجب مالحظة نوع وحجم المشغل الذي يمكنك ترآيبه في آل
 .لمشغل الذي تم ترآيبهالداخلية بطريقة صحيحة لالمشغالت آابالت 

  المشغل محددات

 :بك التالية التي يتم ترآيبها بجهة التصنيع بالحاسب الخاصالمشغالت يتم اتاحة 

  ) الموديالتبعض (١المشغل الضوئي في الخانة  •
  ) الموديالتبعض (٣بوصة في الخانة  ٣٫٥ بحجم مشغل قريصات •
 ٤بوصة في الخانة  ٣٫٥ بحجم مشغل ثابت •

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١

 .عرض أماآن الخانات الخاصة بالمشغالتب ١٣ لشكلايقوم 

 
 أماآن الخانات الخاصة بالمشغالت. ١٣ الشكل

 :ضح الكشف التالي أنواع وأحجام المشغالت التي يمكنك ترآيبها في آل خانةيو

يتم ترآيبها ( DVD أو CD  مشغل مشغل ضوئي مثل • ) بوصة١٫٧(مم  ٤٣٫٠: الحد األقصى لالرتفاع - ١ الخانة 
  ) الموديالتمسبقا في بعض

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

Adapter Bracket، بوصة ٣٫٥الى  ٥٫٢٥( * 

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

Adapter Bracket، بوصة ٣٫٥الى  ٥٫٢٥( * 

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

تم ترآيبه ي(وصة  ب٣٫٥ بحجم SATA مشغل قرص ثابت )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٤خانة  ال
 )مسبقا

 بوصة ٣٫٥ بحجم SATA مشغل قرص ثابت )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٥خانة  ال

الحاسب المحلي أو  بوصة من خالل موزع ٣٫٥الى  ٥٫٢٥  من،Universal Adapter Bracket يمكنك الحصول على  *
 .من خالل االتصال بمرآز دعم العمالء



 ٢٢

 ٢ أو الخانة ١ترآيب مشغل في الخانة 

 :٢ أو الخانة ١لترآيب مشغل في الخانة 

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

  .LED مجموعة التشغيل وآابل لجنب بدون فصل مفتاحلى ابحرص بوضع الواجهة ع

 

 ايجاد سناد الحاجز االحتياطي . ١٤ الشكل

 .لجذبها للخارج باستخدام أصابعكالمشغل قم بازالة الدرع الستاتيكي المعدني من خانة  .٣
 الموجودة قم بازالة اللوحة البالستيكية ،المشغل الضوئيبوسط يمكن االتصال به، مثل مشغل اذا آنت تقوم بترآيب  .٤

البالستيكية التي تحمي اللوحة بداخل الواجهة  المقابض من خالل الضغط على ،خانة من الالواجهة األماميةعلى 
 .األمامية

التوالي، تأآد من أن المشغل  على ATA خالف مشغل قرص ثابتمشغالت اذا آنت تقوم بترآيب أي نوع آخر من  .٥
 .رئيسي أو آجهاز تابع الذي تقوم بترآيبه تم تحديده بطريقة صحيحة اما آجهاز

 .تابع على التوالي آجهاز رئيسي أو ATA  يتطلب وضع مشغل قرص ثابتال :مالحظة

ارجع الى . آجهاز رئيسي على التوازي، قم بوضعه ATA اذا آنت تقوم بترآيب مشغل ضوئي أو مشغل قرص ثابت
مزيد من المعلومات عن وصلة التخطي  المطبوعات الفنية المتاحة مع المشغل الخاص بك للحصول على

 .لتابعةا/الرئيسية

 .قم بازالة مقابض الحاوية من صندوق وحدة التشغيل العلوية بجعلها تنزلق الى أسفل .٦

 



 ٢٣

 .بوصة، قم بترآيب السناد الحاجز بجانب المشغل ٥٫٢٥ بحجم بالنسبة للمشغل .٧

 

  ترآيب سناد حاجز. ١٥ الشكل

يمكنك  بوصة ٣٫٥الى  Universal Adapter Bracket ،5.25 يجب أن تقوم باستخدام بوصة، ٣٫٥لمشغل بحجم  .٨
زع الحاسب المحلي أو خالل مو بوصة، من ٣٫٥الى  5.25 من ،Universal Adapter Bracket الحصول على

  .Universal الحاوية على جانبي مقابض موفق قم بترآيب مقابض. من خالل االتصال بمرآز دعم العمالء
 .الخانة في بوصة ٣٫٥مشغل بحجم أو مقابض الموفق و بوصة ٥٫٢٥مشغل بحجم قم بترآيب  .٩

 

  ترآيب مشغل جديد. ١٦ الشكل

األيمن من الواجهة األمامية مع الفتحات  العادة ترآيب الواجهة األمامية، قم بمحاذاة المقابض البالستيكية على الجانب .١٠
 .البالستيكية في المكان المخصص لها على الجانب األيسرتدخل الثالث مقابض  م بامالتها للداخل حتىالمقابلة لها، ثم ق

 ." مشغالتتوصيل "استمر في .١١

 مشغالتتوصيل 

 . بكالمشغل الخاصالتالية لتوصيل  استخدم أي من االجراءات.  المشغلوفقا لنوعالمشغل ات توصيل تختلف خطو

 توصيل أول مشغل ضوئي

 .الذي يتم توصيله بلوحة النظام الطاقة وآابل اشارةغذي يتطلب المشغل آابلين؛ آابل الطاقة الذي يتم توصيله بم .١
 . المشغل الجديدمع  الذي يتم اتاحته مع الحاسب أوت و االشارة المكون من ثالث موصالقم بايجاد آابل .٢

 



 ٢٤

  ".األجزاء على لوحة النظام تعريف "أنظر. على لوحة النظام IDE حدد مكان موصل .٣
الموجود على لوحة  IDE بتوصيلها بموصل النهاية األخرى فقمالمشغل، أما  احدى نهايات آابل االشارة بقم بتوصيل .٤

 .في نهاية الكابل فقط الموجود الموصالت لتقليل التشويش االلكتروني، استخدم. النظام
  .ا بالمشغلوتوصيله P4 ةاضافي المكون من أربعة أسالك قم بايجاد الموصل .٥

 

  ترآيب أول مشغل ضوئي. ١٧ الشكل

 متوازي ATA توصيل مشغل 

على لوحة  IDE المتصل بموصلن ثالثة موصالت و آابل االشارة المكون محدد مكان الموصل االضافي على .١
  ".النظام تعريف األجزاء على لوحة "أنظر. النظام

 . بالمشغل الجديدشارةقم بتوصيل الموصل االضافي الذي يوجد في آابل اال .٢
 . بالمشغلوتوصيله المكون من أربعة اسالك اضافية الموصلحدد مكان  .٣

 

  متوازيATA ترآيب مشغل . ١٨ الشكل

 على التوالي ATA  مشغل توصيل

 .متاح SATA يمكن توصيل المشغل الضوئي أو مشغل القرص الثابت على التوالي بأي موصل

 .المشغل الجديدآابل االشارة الذي يتم اتاحته مع حدد مكان  .١
  ".تعريف األجزاء على لوحة النظام "أنظر. متاح على لوحة النظام SATA ضع موصل .٢
 .المتاح على لوحة النظام SATA والطرف األخر بموصلالمشغل نهاية طرف من آابل االشارة بتوصيل قم ب .٣

 

 



 ٢٥

 .اضافية ثم قم بتوصيلها بالمشغلأسالك  المكونة من خمسة موصالتالحدد مكان  .٤

 

 على التوالي ATA ترآيب مشغل . ١٩ الشكل

  يام به بعد ذلكما يجب الق

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

 استبدال البطارية

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

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

 .الحاسب

 .التخلص من البطاريةعلى معلومات عن استبدال و للحصول دليل األمن والضمان في" موملحوظة بطارية الليثي"ارجع الى 

 :لتغيير البطارية

 .ي ومن الحاسبائقم بايقاف تشغيل الحاسب وفصل آابل الطاقة من المنفذ الكهرب .١
  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .٢
  ".لوحة النظام تعريف األجزاء على "أنظر. قم بتحديد مكان البطارية .٣
 .قم بازالة البطارية القديمة .٤

 

 ازالة البطارية. ٢٠ الشكل

 .ترآيب البطارية الجديدة .٥



 ٢٦

 

  ترآيب البطارية. ٢١ الشكل

  ".اتمام عملية تغيير األجزاء ". الفصل الرابعأنظر. أعد وضع غطاء الحاسب، وقم بتوصيل الكابالت .٦

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

 . المتصلة بهقم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة .٧
دليل  في" استخدام امكانية االعداد" ارجع الى. لتحديد التاريخ والوقت وآلمة السرية Setup Utility استخدم برنامج .٨

 .الخاص بك المستخدم

 تغيير تجميع مصدر الطاقة

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا لسالمة والضماندليل ا

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

 .يتيح هذا الجزء معلومات عن طريقة استبدال مجموعة مصدر الطاقة

  ".الغطاء ازالة "ارجع الى. حاسبقم بازالة غطاء ال .١

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

  ".تعريف األجزاء على لوحة النظام "أنظر.  لوحة النظام ومن آل أقراص التشغيلقم بنزع آابالت الكهرباء من .٢

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٧

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

 

 ازالة مسامير تثبيت مصدرالكهرباء. ٢٢ الشكل

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

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

 . فقطLenovo استخدم تلك المسامير التي تتيحها شرآة :مالحظة

 .غذي الطاقة للوحة النظامأعد توصيل موصالت م .٧
 .أعد توصيل موصل مغذي الطاقة لكل قرص من أقراص التشغيل .٨
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .٩

 فض الحرارةتغيير مخ

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

 .http://www.lenovo.com/support: ح على شبكة االنترنت على الدعم المتااذهب الى موقع

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مخفض الحرارة

 :الستبدال مخفض الحرارة

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .قم بتثبيت الحاسب اآللي في مكانه وعلى الجانبين .٢
  ".لوحة النظام ىتعريف األجزاء عل "أنظر. حدد مكان مخفض الحرارة .٣
 .قم بنزع مخفض الحرارة وآابل مجموعة المروحة من لوحة النظام .٤
 :طبقا لمخفض الحرارة الذي تقوم بازالته، قم بأيا مما يلي .٥



 ٢٨

 .المربط من السناد الحاجز البالستيكي لفك مربط مخفض الحرارة ثم قم بفصل  أدر المقبض. أ

 

 المقبض ازالة مخفض الحرارة المثبت في موضعه بواسطة. ٢٣ الشكل

 .وحة النظامووحدة المروحة الى ل التي تؤمن مخفض الحرارة  قم بازالة األربع براغي. ب

 

 البراغي  ازالة مخفض الحرارة المثبت في موضعه بواسطة. ٢٤ الشكل

 .المشغل الدقيق الى لف مخفض الحرارة برفق الخراجة من قد تحتاج :مالحظة

 .ارفع مخفض الحرارة المعطل ومجموعة المروحة بعيدا عن لوحة النظام .٦



 ٢٩

تكون في مواجهة الجديد والتي س التي تغطي الجهة التي بها شحم في مخفض الحرارة mylar film قم بازالة طبقة .٧
  .المشغل

 :آيبه، قم بأيا مما يليطبقا لمخفض الحرارة الذي تقوم بتر .٨

 الحوامل الالستيكية ضع المقابض على مث Microprocessor Socket ضع مخفض الحرارة على لوحة.  أ
Plastic Retention Bracket .لربط مخفض الحرارة مع الحوامل البالستيكية  قم برفع المقبض 
Plastic Retention Bracket. 

 

 البالستيكية ربط مخفض الحرارة الى الحوامل. ٢٥ الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠

تصبح األربع  بحيث Plastic Retention Bracket ضع مخفض الحرارة على الحوامل البالستيكية.  ب
لتأمين مخفض الحرارة ووحدة   قم بربط األربع براغي. براغي محاذية مع فتحاتها على لوحة النظام

 .المروحة مع لوحة النظام

 

 والمروحة استبدال البراغي في مجموعة مخفض الحرارة. ٢٦ الشكل

 .مخفض الحرارة وآابل مجموعة المروحة الى لوحة النظام توصيل قم باعادة .٩
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير " . الفصل الرابعاذهب الى .١٠

 تغيير مشغل قرص صلب

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك مضمناالذي آان  دليل السالمة والضمان

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

 

 

 

 

 

 

 



 ٣١

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

  مها

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

" استعادة برامج"الى الجزء  البرامج التي تم ترآيبها من المصنع، ارجعلمزيد من المعلومات عن استعادة . المصنع اآللي من
 .المستخدم اسم المنتج دليل الموجود في

 : الصلبلتغيير مشغل القرص

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .ارة والطاقة من مشغل القرص الصلبقم بنزع آابالت االش .٢
  ينزلق للخلف، مع امالته الصلب قرصمشغل ال ألسفل، ثم قم بجعل  اضغط على مقبض الفك األزرق .٣

 .للخارج

 

 ازالة مشغل القرص الصلب. ٢٧ الشكل

 .نزلق ببساطة للخارجي لصلب من االطار بجعلهالقرص امشغل قم بازالة  .٤
  .المشغلق  من صندوصلبالقرص المشغل الطالق وازالة   قم بجذب المقبض األزرق .٥
تمديد جوانب الحوامل بدرجة تكفي لجعله  من الحوامل البالستيكية الزرقاء عن طريق الصلب القرصمشغل قم بازالة  .٦

 .مشغل القرص الصلبينزلق ويخرج من 

 

 

 

 



 ٣٢

مع  الموجودة بالسناد  الى  قم بثني السناد مع محاذاة السنون من لترآيب المشغل الجديد في السناد األزرق، .٧
الموجودة أسفل   ال تلمس لوحة الدائرة الكهربائية .٢٨الشكل  أنظر.  الصلبقرصمشغل القوب الموجودة في الث

 .صلبمشغل القرص ال

 

 ترآيب مشغل القرص الصلب الى السناد. ٢٨ الشكل

 .في موضعه ى أن يثبتالالمشغل قم بازاحة مشغل القرص الثابت الجديد الى داخل صندوق  .٨

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

 الصلب المشغل األعلى مع جعل صندوق مشغل القرص في صندوق   قم بمحاذاة سنون وحدة المشغل مع الخانة .٩
  .ينزلق الى داخل الحاوية

 . الجديد الصلبقرصمشغل التوصيل آابالت االشارة والطاقة بالجزء الخلفي من  .١٠

 

  ترآيب مشغل القرص الصلب والسناد. ٢٩ الشكل

مام حتى يثبت المشغل ليدخل في موضعه وجعله ينزلق لأل وقم بامالة صندوق   اضغط ألسفل على اللسان المعدني .١١
 .في موضعه

يتم محاذاة . القرص الثابت مشغل على صندوق يوجد سهمين، واحد على صندق المشغل األعلى وواحد :مالحظة
 .موضعه الصحيح في الصلب القرصمشغل األسهم عندما يصبح 

 ".األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .١٢

 تغيير المشغل الضوئي

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

 :يتيح هذا الجزء تعليمات توضح آيفية تغيير المشغل الضوئي

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

  .LED مجموعة التشغيل وآابل  فصل مفتاحالجنب بدون على بحرص بوضع الواجهة
 .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



 ٣٤

 

 ازالة المشغل الضوئي. ٣٠ الشكل

 .الجديد قم بازالة سناد االحتجاز من المشغل الذي به عطل ثم قم بترآيبه على المشغل .٥

 

 السناد الحاجز للمشغل الضوئي. ٣١ الشكل

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥

 .مكانه باحكام أدخل المشغل الضوئي الجديد في الخانة المخصصة له من األمام وتأآد من تثبيته في .٦

 

 ترآيب مشغل جديد. ٣٢ الشكل

 .ت االشارة والطاقة لمشغلقم بتوصيل آابال .٧
ن من الواجهة األمامية مع الفتحات األيم العادة ترآيب الواجهة األمامية، قم بمحاذاة المقابض البالستيكية على الجانب .٨

 .البالستيكية في المكان المخصص لها على الجانب األيسرمقابض تدخل الثالثة  المقابلة لها، ثم قم بامالتها للداخل حتى
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٦

 تغيير مشغل القريص

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. لخاص بكمع الحاسب اآللي ا الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

 .يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مشغل القريصات

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".الغطاء األمامي ييرازالة وتغ "أنظر. قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة والطاقة من الجزء الخلفي من مشغل القريص .٣
 .ازالة مشغل القريص للخارج من واجهة الحاسبم بالضغط على مفتاح االطالق وق .٤

 

 ازالة مشغل القريص. ٣٣ الشكل

 

 

 

 



 ٣٧

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

 

 السناد الحاجز لمشغل القريص. ٣٤ الشكل

 .موضعه الى أن يثبت فيالمشغل قم بازاحة مشغل القريص الجديد الى داخل صندوق  .٦
 .قم بتوصيل آابل مستو لمشغل القريصات الجديد .٧
 .قم باستبدال الواجهة األمامية .٨
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .٩

 تغيير وحدات الذاآرة

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالحال تقم بفتح الحاسب اآللي أو 
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

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

 .بك يمكن اضافة وحدتي أو أربع وحدات ذاآرة للحاسب اآللي الخاص :مالحظة

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

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

  ".األجزاء على لوحة النظام تعريف "ارجع الى. قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٢
 .هو موضح في الشكل التالي قم بازالة وحدات الذاآرة الجاري تغييرها من خالل فتح المشابك الحاجزة وذلك آما .٣

 

 ازالة وحدة الذاآرة. ٣٥ الشكل

 



 ٣٨

الموجود على وحدات الذاآرة مع مفتاح   تأآد من محاذاة السن. ضع وحدات الذاآرة الجديدة على موصل الذاآرة .٤
  .الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيت قم بدفع وحدة الذاآرة ألسفل في. ة النظامالموجود على لوح  الموصل

 

 ة ترآيب وحدة الذاآر. ٣٦ الشكل

 ."األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .٥

 PCI  تغيير موفق

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. آللي الخاص بكمع الحاسب ا الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

 .PCI يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير موفق

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٩

الموفق من خالل  ثم قم بنزع  لفتح لسان الموفق  في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، اضغط على مفتاح الفك .٢
 .سحبه بعيدا عن موصل الموفق

 

 PCI ازالة موفق . ٣٧ الشكل

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

 .قم بترآيب الموفق الجديد في نفس موصل الموفق .٣
 .تأآد من أن الموفق متصل بموصل الموفق .٤
 .لحماية الموفق في الجزء الخلفي من الحاسب اآللي، قم بلف مقبض الموفق ليصبح في وضع االغالق .٥

 

 جديد PCI ترآيب موفق. ٣٨ شكلال

 ".األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .٦

 

 

 

 

 

 



 ٤١

 استبدال مجموعة المروحة األمامية

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد لحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالحال تقم بفتح ا
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

على جانب لوحة الشاشة األمامية  األمامية لمروحة توجد ا.يقدم هذا القسم تعليمات عن آيفية استبدال مجموعة المراوح األمامية
 .للحاسب، خلف الواجهة األمامية

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
 ".ء األماميالغطا ازالة وتغيير "ارجع الى. قم بازالة الواجهة األمامية .٢
 .حدد مكان مجموعة المروحة األمامية .٣
 ارجع .الخاصة بمجموعة مروحة األمامية من لوحة النظام  قم بنزع الكابالت .المراوح مجموعة أسالك الحظ مسار .٤

 ".تعريف األجزاء على لوحة النظام"الى 
الجذب البسيط للخارج من  قم بازالة مجموعة المراوح عن طريق. مجموعة المراوح مثبتة بأربعة قواعد مطاطية .٥

 .خلفية الشاشة األمامية

 

 ازالة مجموعة المروحة األمامية. ٣٩الشكل 

بمحاذاة القواعد المطاطية األربعة مع  ند خلفية الشاشة األمامية، قمعك المروحة الجديدة في يدمجموعة مع االمساك ب .٦
 .الثقوب الموجودة في الشاشة األمامية

 



 ٤٢

 .األمامية حتى تدخل في مكانها قم برفق بجذب آل حافة من حواف الحواجز المطاطية البارز خالل مقدمة الشاشة .٧

 

 استبدال مجموعة المراوح األمامية. ٤٠الشكل 

 .لوحة النظام على المروحة الكابل الخاص بمجموعة المروحة األمامية بموصل ليوصتقم ب .٨
 .أعد ترآيب الواجهة األمامية للحاسب اآللي .٩
 ."األجزاء اتمام عملية تغيير ". الفصل الرابعاذهب الى .١٠

 استبدال مجموعة المروحة الخلفية

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك مناالذي آان مض دليل السالمة والضمان

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

ة الشاشة الخلفية موجودة داخل لوح المروحةتكون . يقدم لك هذا الجزء تعليمات عن طريقة استبدال مجموعة المروحة الخلفية
 .الخلفية للحاسب

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



 ٤٣

 .مجموعة المروحة الخلفيةكان حدد م .٢
 .مروحة الخلفيةلك الخاص بمجموعة السال الحظ مسار .٣
تعريف األجزاء على لوحة  "ارجع الى. قم بنزع الكابالت الخاصة بمجموعة المروحة الخلفية من لوحة النظام .٤

  ".النظام
 .ة المروحة الخلفية خارج الهيكلقم بسحب مجموع .٥

 
 ازالة مجموعة المراوح الخلفية . ٤١ الشكل

لمجموعة مروحة النظام مع الفتحات  روحة النظام الجديدة عن طريق محاذاة القواعد المطاطيةقم بترآيب مجموعة م .٦
 .الفتحات الموجودة بالهيكل ثم قم بدفع القواعد المطاطية عبر

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٤

 .اضغط على أطراف القواعد المطاطية حتى تثبت مجموعة المروحة في مكانها .٧

 

 استبدال مجموعة المروحة الخلفية. ٤٢ الشكل

 .لوحة النظام الخلفية بموصل مروحة النظام على المروحة سلكآابل مجموعة توصيل بقم  .٨
 ".األجزاء اتمام عملية تغيير ".الفصل الرابع اذهب الى .٩

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٥

 تغيير لوحة المفاتيح

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد صالحال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات اال
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

 . عن آيفية تغيير لوحة المفاتيحيوفر هذا الجزء معلومات

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

 .يةائفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
 .٤٣الشكل  أنظر. حدد مكان موصل لوحة المفاتيح .٣

 .   USB  أو بموصل  قد تكون لوحة المفاتيح الخاصة بك متصلة بموصل لوحة مفاتيح قياسي :مالحظة
ح والموصالت على تحديد مكان المفاتي "أو"  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد "الى ارجع

 .بعد معرفة المكان الذي يتم توصيل لوحة المفاتيح به" الخاص بك واجهة الحاسب اآللي

 

 موصالت لوحة المفاتيح، استبدال. ٤٣ الشكل

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

 

 

 

 

 

 



 ٤٦

 تغيير الفأرة

 تنبيه

 في" معلومات هامة تخص السالمة "قراءة اال بعد ال تقم بفتح الحاسب اآللي أو تحاول تنفيذ أي عملية من عمليات االصالح
 ،دليل السالمة والضمان للحصول على نسخة من. مع الحاسب اآللي الخاص بك الذي آان مضمنا دليل السالمة والضمان

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

 .يوفر هذا الجزء معلومات عن آيفية تغيير فأرة

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

 .يةائفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
  .٤٤الشكل  أنظر. حدد مكان موصل الفأرة .٣

مكان تحديد  "ارجع الى.  USB أو بموصل  رة قياسيأتكون الفارة الخاصة بك متصلة بموصل فقد  :مالحظة
 تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي "أو"  اآللي الخاص بكخلفية الحاسب على الموصالت
 .بعد معرفة المكان الذي يتم توصيل الفأرة به "الخاص بك

 

 USBموصالت الفأرة، قياسي و. ٤٤ الشكل

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

 

 

 

 

 



 ٤٧

 

 اتمام عملية تغيير األجزاء. الفصل الرابع

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

 .لهذا المنتج دليل المستخدم في" Setup Utilityاستخدام برنامج " ارجع الى .Setup Utility في برنامج

 :التمام عملية استبدال األجزاء

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

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

 

 استبدال غطاء الحاسب. ٤٥ الشكل

 .اذا آان الغطاء مؤمن ببراغي، قم بترآيبهم .٣
 .في حالة وجود قفل للغطاء، قم بترآيبه .٤
 خلفية الحاسب مكان الموصالت على تحديد "أنظر. وصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاسبقم باعادة ت .٥

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



 ٤٨

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

 الحصول على مشغالت األجهزة

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

README  مع ملفات Device-Driver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٩

 

 خصائص السرية .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 لوحة  باالضافة الى القفل الفعلي، يمكن منع االستخدام الغير

 . آلمة السرية الصحيحةادخال 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 
. ٤٦ الشكل أنظر. بخانة األمان الموجودة بمؤخرة الحاسب ويتم تشغيله بمفتاح الكابليتم ربط قفل . مكان تثبيت آخر غير دائم

. ل نوع القفل المستخدم مع بعض الحاسبات المتنقلةوهو مث. لفتح غطاء الحاسب يقوم قفل الكابل أيضا باقفال المفاتيح المستخدمة
  اذهب الى .Lenovo آابل حماية أخر مباشرة من يمكنك طلب

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

 
 قفل آابل متكامل . ٤٦ الشكل

 

 



 ٥٠

 حلقة قفل اللوحة

في الدائرة آما هو موضح في الشكل  الحاسب الخاص بك مجهز بحلقة قفل اللوحة يمنع من فتح الغطاء عند اقفال قفل اللوحة
 .التالي

  
 ةحلقة قفل اللوح. ٤٧ الشكل

 حماية آلمة السرية

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

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

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

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

المعلومات عن آلمات السرية التي ال يمكن  لمزيد من.  فقدهاينطبق هذا القسم على آلمات السرية التي ال يمكن تذآرها أو تم
 .ThinkVantage Productivity Center  تذآرها أو تم فقدها، اذهب الى برنامج

 :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".النظام  على لوحةتعريف األجزاء "أنظر. بلوحة النظام Clear CMOS/Recovery Jumper قم بايجاد .٢
    ٢أطراف التوصيل (الصيانة  لموضع التوصيف أو) ٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل القابس من الموضع المعتاد  .٣

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

 .سيتم ايقاف تشغيل الحاسب.  ثواني تقريبا٥لمدة 
 .2 و١قم بتكرار الخطوة  .٦
 ).٢و  ١التوصيل  أطراف(مرة ثانية للموضع القياسي  Clear CMOS/Recovery قم بنقل وصلة تخطي .٧
 ."اتمام عملية تغيير األجزاء ".ابع الفصل الرأنظر. قم باستبدال غطاء الحاسب ووصل آابل الطاقة .٨

 



 ٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٢

 

 مالحظات. الملحق

المحلي،  Lenovo ارجع الى ممثل. البالد قة في آلالمنتجات والخدمات والخواص المذآورة في هذه الوثي Lenovo تتيح قد ال 
آما أن أي اشارة الى منتجات أو برامج أو . المتاحة حاليا في هذه المنطقة للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات

 برنامج استخدام أي منتج أو يمكن. فقط Lenovo ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo خدمات
من ناحية أخرى،  .Lenovo حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع أي حق من

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

ال . تغطي الموضوع الخاص بهذه الوثيقة أو لم يتم تسجيلها بعدبراءات اختراع لتطبيقات مسجلة  Lenovo قد يكون لدى شرآة
 :يمكنك ارسال االستفسارات المتعلقة بالتراخيص، آتابة، الى. التطبيقات يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك
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Attention: Lenovo Director of Licensing 

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

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

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

االصدار في أي وقت بدون أي  الوارد وصفها في هذا) البرامج(أو البرنامج /و) المنتجات(أو تغييرات في المنتج /و تحسينات
 .اخطار

تطبيقات الدعم األخرى حيث يمكن أن ينتج عن  المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة ال يقصد استخدامها في تطبيقات االعداد أو
 المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة ال تؤثر أو تغيير من محددات منتج. موت قصور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو

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

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

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

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

 .مسئوليتك الخاصة

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

قد . من خالل االستنتاجات باالضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات. ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة القياسات
 .صة بهمالتأآد من البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخا يجب على مستخدمي هذه الوثيقة. تختلف النتائج الفعلية
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 الخاصة بمخرجات التليفزيونات المالحظ

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

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

ويكون لغرض  ،Macrovision Corporationالترخيص باستخدام تقنية حماية حقوق الطبع هذه من قبل شرآة  يجب أن يتم
 Macrovision Corporation تصرح شرآة ت المشاهدة المحدودة فقط ما لمالمشاهدة في المنزل وغيرها من استخداما

 .الترآيب غير مسموح بفك التجميع أو عكس. بخالف ذلك

 عالمات تجارية

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

Lenovo 
Lenovo Care 
Lenovo Logo 

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

 .األخرى أو آالهما في الواليات المتحدة أو البالد Intel Corporation عالمة تجارية لشرآة Intel تعد

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






