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بكم مرحًبا١
:وتسجيله الكمبيوتر جهاز إعداد بعد التالية، الخطوات اتباع ینبغي

على لالطالع. باإلنترنت االتصال ليمكنك الالسلكية أو السلكية شبكاتك أعد—باإلنترنت االتصال●
.١٨ صفحة في الشبكة راجع المعلومات، من المزید

إن. به الفيروسات تلحقها التي األضرار ضد آمبيوترك احم—الفيروسات مكافحة برنامج تحديث●
على للحصول. المجانية بالتحدیثات محدوًدا اشتراًآا ویشمل الكمبيوتر في مسبًقا مثبت البرنامج
إلى الوصول إلرشادات. HP من المحمول للكمبيوتر المرجعي الدليل راجع المعلومات، من مزید
.٥ صفحة في المعلومات على العثور راجع, الدليل هذا

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز ميزات على تعرف—بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف●
الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف إلى الرجوع یرجى المعلومات، من مزید على وللحصول

.٢٢ صفحة في المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة و ٨ صفحة في بك

فشل حالة في وذلك المصنع إلعدادات والبرامج التشغيل نظام استعادة—استعادة أقراص إنشاء●
.٤٩ صفحة في واالسترداد االحتياطي النسخ راجع لإلرشادات،. استقراره عدم أو النظام

 حدد. الكمبيوتر في مسبًقا تثبيتها تم برامج مجموعة إلى صل—المثبتة البرامج على العثور●
Start) ابدأ (< All Programs) استخدام حول تفاصيل على وللحصول). البرامج آافة
والتي للبرامج، المصنعة الشرآة إرشادات مراجعة ترجى الكمبيوتر، جهاز مع المضمنة البرامج

.المصنعة بالشرآة الخاص الویب موقع على أو البرامج مع توفيرها تم قد یكون أن المحتمل من

١ بكم مرحًبا   ١ الفصل



الجديد؟ ما
HP CoolSense

استخدام طریق عن بالحرارة الخاصة اإلعدادات في تحكمك قدرة من  HP CoolSense یزید
. والضجة المروحة وسرعة الحرارة ودرجة الكمبيوتر أداء تبرز مسبًقا محددة أوضاع

●On) یجعل مما الحرارة درجة زیادة لتجنب بالحرارة الخاصة اإلعدادات بتكوین یقوم)—تشغيل
.لمسه عند بارًدا الكمبيوتر

●Off) تشغيل إیقاف عند)—التشغيل إیقاف CoolSense ,له أداء أعلى على الكمبيوتر سيعمل,
).التشغيل (On وضع من الحرارة درجات زیادة إلى یؤدي قد اإلعداد هذا ولكن

●Auto) ویحّسن محموًال أو ثابًتا الكمبيوتر آان إذا ما تلقائًيا یكتشف)—افتراضي إعداد) (تلقائي
یعطي, ثابًتا الكمبيوتر یكون عندما. الجهاز استخدامك بيئة تالئم حيث بالحرارة الخاصة اإلعدادات

HP CoolSense وضع إلى الضبط ویتم لألداء األولویة Off) یكون عندما). التشغيل إیقاف
وضع إلى الضبط ویتم الحرارة لدرجة األولویة HP CoolSense یعطي, محموًال الكمبيوتر

On) التشغيل.(

:الخطوات هذه اتبع, بالتبرید الخاصة التفضيالت لتغيير

.HP < HP CoolSense >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١

.تبرید وضع حدد.٢

الجدید؟ ما ٢



Intel Wireless Display
للتمتع. التلفيزیون على السلكًيا الكمبيوتر محتویات بنقل Intel® Wireless Display لك یسمح

یتم ال). حدة على شراؤه یتم (ثالث لطرف السلكي تلفيزیون محول استخدام عليك, الالسلكية بالشاشة
Intel Wireless على Blu-ray أقراص مثل, الخرج حمایة سياسة تنتهج التي المحتویات تشغيل

Display .من الموفرة الجهاز إرشادات راجع, الالسلكي المحول استخدام بشأن تفاصيل على للحصول
.المنتج قبل

.الالسلكية الشاشة استخدام قبل الكمبيوتر على الالسلكية تمكين من تأآد:مالحظة

الرسومات أوضاع بين التبديل
طاقة بين تبدیلك وعند. الرسومات لمعالجة وضعان وله للتبدیل قابلة رسومية بأوضاع الكمبيوتر یتمتع
إلى العالي األداء وضع استخدام من التحول الكمبيوتر یستطيع, الخارجية والطاقة المتناوب التيار

إلى البطاریة قوة من تبدیلك عند, مماثل وبشكل. البطاریة أمد على للحفاظ الطاقة توفير وضع استخدام
.العالي األداء وضع إلى عودًة التحول الكمبيوتر یستطيع, المتناوب التيار طاقة

من وذلك بالتبدیل، یطالبك قد أو األوضاع بين بالتبدیل الحاالت بعض في النظام لك یسمح ال:مالحظة
.التبدیل قبل البرامج آل إغالق آذلك یتوجب وقد. الكمبيوتر أداء تحسين أجل

تبدیل وشك على الكمبيوتر أن إعالمك سيتم البطاریة، وطاقة المتناوب التيار طاقة بين التبدیل عند
قيام أثناء. الرسومات وضع نفس استخدام في االستمرار ذلك، تفضل آنت إذا یمكنك. الرسومات أوضاع

في إعالم یظهر التبدیل، اآتمال عند. ثوان لبضعة فارغة الشاشة تصبح األوضاع، بتبدیل الكمبيوتر
.الشاشة صورة وتظهر اإلعالم ناحية

٣ بكم مرحًبا   ١ الفصل



Beats Audio
الحفاظ مع مضبوًطا عميًقا جهيًرا صوًتا توفر للصوت محسنة بيانات مجموعة Beats™ Audio یعد
.افتراضي بشكل Beats Audio تمكين ویتم. الصوت وضوح على

مفتاح مع )fn )1 المفتاح اضغط, Beats Audio لـ الجهير الصوت إعدادات حفض أو لرفع▲
.)b )2 الحرف

التشغيل نظام خالل من وعرضها الجهير إعدادات في التحكم أیًضا ُیمكنك:مالحظة
Windows® .حدد Start) ابدأ (< Control Panel) التحكم لوحة (< Hardware

and Sound) والصوت األجهزة (< Beats Audio Control Panel) التحكم لوحة
.فيها والتحكم الجهير خصائص لعرض) Beats Audio في

:وأوصافها Beats Audio رموز اآلتي الجدول یعرض

الوصفالرمز

.Beats Audio تمكين إلى یشير

.Beats Audio تعطيل إلى یشير

الجدید؟ ما ٤



المعلومات على العثور
.المختلفة بالمهام القيام على ليساعدك متعددة بموارد مزوًدا الكمبيوتر جهاز یأتي

حول معلومات على للحصولالموارد

الكمبيوتر جهاز إعداد آيفية●سریع إعداد ملصق

الكمبيوتر جهاز مكونات تعریف حول تعليمات●

التشغيل بدء

:الدليل هذا إلى للوصول

تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد
).المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم

 –أو– 

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد
HP < HP Documentation) وثائق HP.(

الكمبيوتر ميزات●

الالسلكية بالشبكات االتصال طریقة●

التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام طریقة●

الذاآرة ووحدات الثابت القرص محرك ترقية أو استبدال طریقة●

واالستعادة االحتياطي النسخ إجراء طریقة●

العمالء بدعم االتصال طریقة●

الكمبيوتر مواصفات●

HP من المحمولة الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي الدليل

:الدليل هذا إلى للوصول

تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد
).المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم

 –أو– 

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد
HP < HP Documentation) وثائق HP.(

الطاقة إدارة ميزات●

األقصى الحد إلى البطاریة عمر إطالة آيفية●

الكمبيوتر بجهاز الموجودة المتعددة الوسائط ميزات استخدام آيفية●

الكمبيوتر جهاز حمایة آيفية●

الكمبيوتر بجهاز العنایة آيفية●

البرامج تحدیث آيفية●

والدعم التعليمات

 حدد ،)ودعم تعليمات (Help and Support إلى للوصول
Start) ابدأ (< Help and Support) ودعم تعليمات.(

ما، منطقة أو ببلد المتعلق الدعم على للحصول:مالحظة
وتحدید ،http://www.hp.com/support زیارة ترجى
ستظهر التي اإلرشادات اتباع ثم بها، تقيم التي المنطقة أو البلد
.الشاشة على

التشغيل نظام معلومات●

BIOS و التشغيل، وبرامج البرامج، تحدیثات●

وإصالحها األخطاء استكشاف أدوات●

الفني الدعم إلى الوصول آيفية●

وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات

:الدليل هذا إلى للوصول

تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد
).المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم

 –أو– 

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد
HP < HP Documentation) وثائق HP.(

ووقائية تنظيمية معلومات●

البطاریة من التخلص طریقة حول معلومات●

٥ بكم مرحًبا   ١ الفصل
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http://www.hp.com/support


حول معلومات على للحصولالموارد

والراحة األمان دليل

:الدليل هذا إلى للوصول

تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد
).المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم

 –أو– 

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد
HP < HP Documentation) وثائق HP.(

 -أو- 

.http://www.hp.com/ergo إلى انتقل

في اتباعها ینبغي التي السليمة والعادات العمل لمحطة الصحيح اإلعداد●
الجلوس وضعية والتخاذ الشخصية، السالمة على وللمحافظة العمل،
.الصحية

الميكانيكية األجهزة مخاطر من للوقایة األمان حول معلومات●
.والكهربائية

أرقام (Worldwide Telephone Numbers دليل
)العالم أنحاء جميع في الهواتف

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز مع الدليل توفير تم

HP من الفني الدعم هاتف أرقام

HP بـ الخاص الویب موقع

 إلى االنتقال یرجى هذا، الویب موقع إلى للوصول
http://www.hp.com/support.

الدعم معلومات●

إضافية تعليمات على والعثور غيار قطع طلب●

BIOS و التشغيل وبرامج البرامج تحدیثات●

للجهاز المتوفرة الملحقات●

المعلومات على العثور ٦

http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


حول معلومات على للحصولالموارد

*محدود ضمان

:الضمان إلى للوصول

تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد
View >) المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم

Warranty Information) الضمان معلومات عرض.(

 –أو– 

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد
HP < HP Documentation) وثائق HP (< View

Warranty Information) الضمان معلومات عرض.(

 -أو- 

/http://www.hp.com/go إلى انتقل
orderdocuments.

الضمان معلومات

/مضغوط قرص في أو/و آمبيوترك في اإللكترونية األدلة ضمن منتجك على المنطبق HP من المحدود الصریح الضمان على العثور یمكنك*
المناطق/البلدان تلك في. الصندوق في HP من مطبوًعا محدوًدا ضماًنا HP توفر قد, المناطق/البلدان بعض في. العلبة في یتوفر DVD قرص
:إلى بالكتابة أو http://www.hp.com/go/orderdocuments على مطبوعة نسخة طلب یمكنك, مطبوًعا الضمان یتوفر لم حيث

المتحدة الوالیات ،Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714: الشمالية أمريكا●
األمریكية

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio: وأفريقيا األوسط والشرق أوروبا●
(MI(، إیطاليا

،Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office: الهادي المحيط على المطلة آسيا مناطق●
911507 سنغافورة

.البریدي والعنوان واالسم) التسلسلي الرقم ملصق على عليها العثور ُیمكنك (الضمان ومدة بك الخاص المنتج رقم تضمين ُیرجى

٧ بكم مرحًبا   ١ الفصل

http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments


بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف٢
العلوي الجزء

TouchPad

الوصفالمكوِّن

مزدوًجا ضغًطا تضغط أن ویمكنك. تشغيلها وإیقاف اللمس لوحة لتشغيلاللمس لوحة مصباح)1(
.تشغيلها إیقاف أو اللوحة لتشغيل اللمس لوحة مصباح فوق بسرعة

.تنشيطها أو الشاشة على الموجودة العناصر وتحدید المؤشر تحریكاللمس لوحة منطقة )2(

.خارجي ماوس في الموجود األیسر آالزر یعملاألیسر اللمس لوحة زر )3(

.خارجي ماوس في الموجود األیمن آالزر یعملاألیمن اللمس لوحة زر )4(

العلوي الجزء ٨



األضواء

الوصفالمكّون

.التشغيل قيد ليست اللمس لوحة: آهرماني●اللمس لوحة مصباح)1(

.التشغيل قيد اللمس لوحة: مطفأ●

.التشغيل قيد الكمبيوتر: أبيض●التشغيل مصباح)2(

".السكون "حالة في الكمبيوتر: أبيض بلون یومض●

".اإلسبات "وضع في أو التشغيل عن متوقف الكمبيوتر جهاز: مطفأ●

.التشغيل قيد ليس الكمبيوتر جهاز صوت: آهرماني●الصوت آتم ضوء)3(

.التشغيل قيد الكمبيوتر جهاز صوت: مطفأ●

االتصال شبكة جهاز مثل مدمج، السلكي جهاز تشغيل تم: أبيض●الالسلكية ضوء)4(
.الالسلكية) WLAN (المحلية

.المصنع في الالسلكية أجهزة تمكين یتم:مالحظة

.التشغيل عن متوقفة الالسلكية األجهزة آافة: آهرماني●

٩ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الزر

الوصفالمكون

.لتشغيله الزر على اضغط التشغيل، عن متوقًفا الكمبيوتر یكون عندما●الطاقة زر

خفيًفا الزر على اضغط التشغيل، وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
).السكون (Sleep وضع تشغيل لبدء

الزر اضغط ،)السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
).السكون (Sleep وضع إلنهاء خفيفة ضغطة

،)اإلسبات (Hibernation وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
).اإلسبات (Hibernation وضع إلنهاء خفيفة ضغطة الزر اضغط

في التشغيل إیقاف إجراءات استخدام وتعذر االستجابة عن الكمبيوتر توقف إذا
Windows®، األقل على ثواٍن 5 لمدة باستمرار الطاقة زر على فاضغط

.الكمبيوتر تشغيل إلیقاف

Control Panel >) بدء (Start اختر, الطاقة إعدادات عن المزید لمعرفة
 >) والحمایة النظام (System and Security >) التحكم لوحة(

Power Options) للكمبيوتر المرجعي الدليل راجع أو), الطاقة خيارات
.HP من المحمول

العلوي الجزء ١٠



المفاتيح

الوصفالمكّون

.fn المفتاح مع ضغطه عند النظام معلومات یعرضesc مفتاح )1(

b المفتاح مع ضغطه عند وذلك استخدامها یتكرر التي النظام وظائف ینفذfn مفتاح )2(
.esc المفتاح أو

.Windows من ابدأ قائمة یعرضWindows شعار مفتاح)3(

.المؤشر تحت الموجودة للعناصر مختصرة قائمة یعرضWindows تطبيقات مفتاح)4(

.استخدامها یتكرر التي النظام وظائف تنفذاإلجراء مفاتيح )5(

األقراص بمحرك الخاص اإلخراج مفتاح)6(
البصریة

.البصریة األقراص محرك من األقراص یزیل

١١ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



األمامية الجهة

الوصفالمكوِّن

.الصوت تصدر)٢ (السماعات )1(

.®Bluetooth جهاز تتضمنBluetooth حجيرة )2(

:التالية الرقمية الذاآرة بطاقات أشكال تدعمالرقمية الوسائط فتحة )3(

●MultiMediaCard

Secure Digital (SD) الذاآرة بطاقة●

السعة عالية آمنة رقمية ذاآرة بطاقة●

موسعة سعة ذات آمنة رقمية ذاآرة بطاقة●

األمامية الجهة ١٢



األيمن الجانب

الوصفالمكّون

.التشغيل قيد الكمبيوتر: أبيض●التشغيل مصباح)1(

).السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر: أبيض بلون یومض●

وضع في أو التشغيل عن متوقف الكمبيوتر جهاز: مطفأ●
Hibernation) اإلسبات.(

.الثابت القرص محرك إلى الوصول جار: أبيض بلون یومض●األقراص محرك مصباح)2(

HP ProtectSmart Hard Drive أوقف: آهرماني●
Protection مؤقًتا الثابت القرص محرك.

HP حول معلومات على للحصول:مالحظة
ProtectSmart Hard Drive Protection، الرجوع یرجى

.HP من المحمولة الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي الدليل إلى

.محسًنا USB طاقة أداء ویقّدم اختياریة USB 3.0 أجهزة یوصلUSB 3.0 منفذ)3(

USB أجهزة مع أیًضا المنفذ هذا یتوافق, ذلك إلى باإلضافة:مالحظة
.USB 2.0 و 1.0

مثل اختياري، صوت جهاز أو فيدیو بجهاز الكمبيوتر بتوصيل یقومHDMI منفذ)4(
.متوافق صوتي أو رقمي مكون أي أو الدقة، عالي تلفزیون

)5(Mini DisplayPortأو عال أداء ذي عرض جهاز مثل اختيارًیا، رقمًيا عرض جهاز یوصل
).بروجيكتور (إسقاط جهاز

.بالكمبيوتر اختياریًا الحمایة آبل بتوصيل تقومالحمایة آبل فتحة)6(

یمنع ال ولكنه رادع، آحل ليعمل الحمایة آبل تصميم تم:مالحظة
.سرقته أو الكمبيوتر جهاز مع التعامل إساءة

.الشبكة آبل توصيل)شبكة (RJ-45 مأخذ)7(

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيحالتهویة فتحة )8(

المكونات لتبرید تلقائًيا العمل في الكمبيوتر مروحة تبدأ:مالحظة
الداخلية المروحة تدور أن الطبيعي ومن. الزائدة السخونة وتجنب الداخلية
.الروتيني التشغيل أثناء الدوران عن وتتوقف

١٣ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الوصفالمكّون

.البطاریة طاقة بواسطة الكمبيوتر تشغيل یتم: مطفأ●البطاریة مصباح )9(

ضعف مستوى إلى البطاریة وصلت: آهرماني بلون یومض●
في خطأ ثمة أو النفاد وشك على البطاریة مستوى أو البطاریة
.البطاریة

.البطاریة شحن جار: آهرماني●

آاملة والبطاریة خارجي طاقة بمصدر متصل الكمبيوتر: أبيض●
.الشحن

.المتناوب التيار محول یوصلالطاقة موصل)10(

األیمن الجانب ١٤



األيسر الجانب

الوصفالمكّون

.عليه والكتابة بصري قرص بقراءة یقومالبصریة األقراص محرك )1(

األقراص محرك في سم-٨ قطر بصریة أقراص بإدخال تقم ال:تنبيه
.بالكمبيوتر تلًفا ذلك یسبب قد. البصریة

.اختياریة USB أجهزة لتوصيلUSB) ٢ (منفذان)2(

مأخذ)/رأس سماعات (خارج صوت مأخذ)3(
)ميكروفون (داخل صوت

بالطاقة مزودة اختياریة ستریو صوت بمكبرات توصيله عند الصوت یصدر
أو بميكرفون، مزودة رأس سماعات أو لألذن سماعات أو رأس سماعات أو

.رأس لوحدة اختيارًیا ميكروفوًنا یوصل آما. التلفزیون صوت وصلة

مستوى اضبط الشخصية، لإلصابة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
الرأس سماعات أو األذن، سماعات أو الرأس، سماعات وضع قبل الصوت
األمان، حول المعلومات من المزید على وللحصول. بميكروفون المزودة
.وبيئية ووقائية، تنظيمية، إشعارات إلى الرجوع یرجى

.بالمأخذ ما جهاز توصيل عند الكمبيوتر سماعات تعطيل یتم:مالحظة

تدعم والتي موصالت أربعة له الجهاز آابل أن من تأآد:مالحظة
).الميكروفون (والداخل) الرأس سماعات (الخارج الصوت

أو بالطاقة، مزودة اختياریة ستریو بسماعات توصيله عند صوًتا یصدر)رأس سماعات (خارج صوت مأخذ)4(
أو بميكرفون، مزودة رأس سماعات أو لألذن، سماعات أو رأس، سماعات
.التلفزیون صوت وصلة

مستوى اضبط الشخصية، لإلصابة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
الرأس سماعات أو األذن، سماعات أو الرأس، سماعات وضع قبل الصوت
األمان، حول المعلومات من المزید على وللحصول. بميكروفون المزودة
.وبيئية ووقائية، تنظيمية، إشعارات إلى الرجوع یرجى

.بالمأخذ ما جهاز توصيل عند الكمبيوتر سماعات تعطيل یتم:مالحظة

١٥ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الشاشة

الوصفالمكوِّن

محلية شبكة بجهاز االتصال بغرض واستقبالها الالسلكية اإلشارات إلرسال)*٢ (WLAN هوائيا)1(
).WLAN (السلكية

أربعة إلى یصل ما على المختارة الكمبيوتر طرز تحوي قد:مالحظة
.WLAN هوائيات

.الصوت لتسجيل)٢ (داخليان ميكروفونان)2(

.الثابتة الصور والتقاط الفيدیو تسجيلالویب آاميرا)3(

آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد, الویب آاميرا إلى للوصول
.CyberLink YouCam >) البرامج

.االستخدام قيد الویب آاميرا: تشغيلویب آاميرا مصباح)4(

.العوائق من خالية بالهوائيات المحيطة بالمناطق احتفظ مثالي، إرسال على للحصول. للكمبيوتر الخارجية الجهة من مرئيين غير الهوائيان*
أو البلد على تنطبق التي والبيئية والوقائية، التنظيمية، اإلشعارات قسم إلى الرجوع ُیرجى الالسلكية، لألجهزة التنظيمية اإلشعارات على للتعرف
".والدعم التعليمات "في اإلشعارات هذه توجد. بها تقيم التي المنطقة

الشاشة ١٦



السفلي الجزء

الوصفالمكّون

.الذاآرة وحدة فتحة على تحتويالذاآرة وحدة حجيرة)1(

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيح)٣ (التهویة فتحات )2(

المكونات لتبرید تلقائًيا العمل في الكمبيوتر مروحة تبدأ:مالحظة
المروحة تدور أن الطبيعي ومن. الزائدة السخونة وتجنب الداخلية
.الروتيني التشغيل أثناء الدوران عن وتتوقف الداخلية

.اختياریة ملحقة بطاریة یوّصلالملحقة البطاریة موصل )3(

.البطاریة غطاء بتحریر یقومالبطاریة غطاء تحریر مغالق)4(

.الثابت القرص ومحرك البطاریة لحملالبطاریة حجرة )5(

الشرآة في البطاریة بحجرة البطاریة ترآيب مسبًقا تم:مالحظة
.المصنعة

١٧ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الشبكة٣
)ISP (إنترنت خدمة موفر استخدام●

السلكية بشبكة االتصال●

.الجغرافي وموقعك الكمبيوتر جهاز لطراز طبًقا اإلنترنت وبرامج أجهزة ميزات تختلف:مالحظة

:آليهما یدعم قد أو التاليين لإلنترنت الوصول نوعي أحد بك الخاص الكمبيوتر جهاز یدعم قد

إلى الرجوع یرجى. السلكي اتصال استخدام یمكنك المحمول، اإلنترنت إلى للوصول—السلكي●
جدیدة WLAN شبكة إعداد أو ٢٠ صفحة في بالفعل موجودة WLAN بشبكة االتصال

.٢٠ صفحة في

معلومات على للحصول. سلكية بشبكة االتصال بواسطة اإلنترنت إلى الوصول یمكنك—سلكي●
الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي الدليل إلى الرجوع یرجى سلكية، بشبكة االتصال حول

.HP من المحمولة

١٨



)ISP (إنترنت خدمة موفر استخدام
لشراء محلي ISP بـ واتصل. باإلنترنت االتصال من تتمكن أن قبل ISP حساب إنشاء عليك یتعين
الكمبيوتر جهاز لتوصيل الشبكة آبل وتثبيت المودم إعداد في ISP وسيساعدك. إنترنت وخدمة مودم

.اإلنترنت خدمة واختبار بالمودم بك الخاص الالسلكي

هذه تسجيل یرجى لذا. اإلنترنت إلى للوصول مرور وآلمة مستخدم بمعرف ISP سيمدك:مالحظة
.آمن مكان في وتخزینها المعلومات

حساب الستخدام الكمبيوتر جهاز تكوین أو جدید إنترنت حساب إنشاء في التالية الميزات ستساعدك
:بالفعل موجود

●Internet Services & Offers) معينة أماآن في متاح) (اإلنترنت وعروض خدمات—(
حساب الستخدام الكمبيوتر وتكوین جدید إنترنت حساب في التسجيل على األداة هذه تساعدك
آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد, هذه المساعدة األداة إلى للوصول. موجود
).متصًال صر (Get Online >) اإلنترنت على خدمات (Online Services >) البرامج

إما الرموز هذه عرض یتم قد—)المواقع بعض في متوفرة (ISP قبل من المتوفرة الرموز●
سطح على مجلد في مجمعة أو Windows التشغيل بنظام الخاص المكتب سطح على منفصلة
جهاز لتكوین أو جدید إنترنت حساب وإلعداد". اإلنترنت عبر خدمات "اسم تحت المكتب

اإلرشادات اتَِّبع ثم رمز، فوق مزدوًجا نقًرا انقر بالفعل، موجود حساب الستخدام الكمبيوتر
.الشاشة على المعروضة

باإلنترنت Windows اتصال معالج استخدام یمكنك—باإلنترنت Windows اتصال معالج●
:الحاالت هذه من حالة أي في باإلنترنت لالتصال

.ISP مع لحساب امتالآك حالة في◦

.المعالج یوفرها التي القائمة من ISP تحدید وترید إنترنت لحساب امتالآك عدم حالة في◦
.)المناطق آل في متوفرة غير ISP اإلنترنت خدمة موفري تضم التي القائمة(

محدد IP عنوان مثل معلومات ISP لك وفر ولقد بالقائمة، مدرج غير ISP حددت لقد◦
.SMTP و POP3 وإعدادات

Windows لـ) باإلنترنت االتصال (Connect to the Internet معالج إلى للوصول
لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد, استخدامه حول إرشادات على ولالطالع
Network and >) واإلنترنت الشبكة (Network and Internet >) التحكم

Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز.(

حمایة جدار "تمكين بين ما باالختيار المعالج استخدام أثناء مطالبتك تمت إذا:مالحظة
Windows "الحمایة جدار تمكين فاختر تعطيله، أو.

السلكية بشبكة االتصال
یكون وقد. األسالك من بدًال الرادیو موجات عبر البيانات بنقل الالسلكية األجهزة تكنولوجيا تقوم

:التالية الالسلكية األجهزة من أآثر أو بجهاز مزوًدا بك الخاص الكمبيوتر

١٩ الشبكة   ٣ الفصل



)WLAN (الالسلكية المحلية االتصال شبكة جهاز●

)WWAN (النطاق واسعة الالسلكية الشبكة جهاز ،HP من النطاق واسعة المحمولة الوحدة●

Bluetooth جهاز●

الدليل مراجعة ترجى السلكية، بشبكة واالتصال الالسلكية تقنية حول المعلومات من مزید على للحصول
في المتوفرة الویب مواقع وارتباطات والمعلومات HP من المحمولة الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي

".والدعم التعليمات"

بالفعل موجودة WLAN بشبكة االتصال
.الكمبيوتر جهاز شغل.١

.WLAN جهاز تشغيل من تأآد.٢

.المهام شریط یسار بأقصى الموجود اإلعالم ناحية في الشبكة رمز فوق انقر.٣

.بها لالتصال شبكة حدد.٤

).اتصال (Connect فوق انقر.٥

.ذلك األمر تطلب إذا الحمایة، مفتاح أدخل.٦

جديدة WLAN شبكة إعداد
:المطلوبة األجهزة

موفر من شراؤها یتم السرعة عالية إنترنت وخدمة )1() آبل أو DSL إما (النطاق واسع مودم●
)ISP (إنترنت خدمة

)2() منفصل بشكل شراؤه یتم (السلكي توجيه جهاز●

)3( بك الخاص الالسلكي الكمبيوتر جهاز●

جهاز نوع من ISP مع تحقق. مضمن السلكي توجيه جهاز على الطرازات بعض تحتوي:مالحظة
.لدیك المودم

الشبكة، سعة زادت آلما. بإنترنت متصلة آاملة السلكية شبكة لترآيب مثاًال التوضيحي الرسم یظهر
.إنترنت إلى للوصول بالشبكة إضافية سلكية آمبيوتر وأجهزة السلكية آمبيوتر أجهزة توصيل یمكن

السلكية بشبكة االتصال ٢٠



السلكي توجيه جهاز تكوين
المتوفرة المعلومات مراجعة ترجى بك، الخاصة WLAN شبكة إعداد في مساعدة على للحصول
.بك الخاص) ISP (إنترنت خدمة موفر بواسطة أو التوجيه لجهاز المصنعة الشرآة بواسطة

أدوات الستخدام. جدیدة السلكية شبكة إعداد في تساعدك أدوات آذلك Windows التشغيل نظام یوفر
Windows فوق انقر, الشبكة إلعداد Start) ابدأ (< Control Panel) التحكم لوحة (< 

Network and Internet) وإنترنت الشبكة (< Network and Sharing Center
اتصال إعداد (Set up a new connection or network >) والمشارآة الشبكة مرآز(

اإلرشادات اتبع ثم). جدیدة شبكة إعداد (Set up a new network >) جدیدة شبكة أو جدید
.الشاشة على الظاهرة

استخدام بواسطة التوجيه بجهاز بك الخاص الجدید الالسلكي الكمبيوتر جهاز بتوصيل ُیوصى:مالحظة
باإلنترنت الكمبيوتر جهاز یتصل وعندما. مبدئي بشكل وذلك التوجيه، جهاز مع المتوفر الشبكة آبل

.بك الخاصة الالسلكية الشبكة خالل من أخرى مرة الوصول ثم الكبل، اتصال قطع یمكنك بنجاح،

بك الخاصة WLAN شبكة حماية
ميزات بتشغيل دوًما قم بالفعل، موجودة WLAN شبكة إلى الوصول أو WLAN شبكة إعداد عند

.به المسموح غير الوصول من بك الخاصة الشبكة لحمایة الحمایة

الدليل إلى الرجوع یرجى بك، الخاصة WLAN شبكة حمایة حول المعلومات من مزید على للحصول
.HP من المحمولة الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي

٢١ الشبكة   ٣ الفصل



المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة٤
المفاتيح لوحة استخدام
العمليات مفاتيح استخدام

.المفاتيح لوحة أعلى معينة لمفاتيح تعيينها تم مخصصة إجراءات لتنفيذ العمليات مفاتيح ُتستخدم

,عملية مفتاح الستخدام. اإلجراءات مفاتيح وظائف f10 إلى f1 من المفاتيح على الموجودة الرموز تمثل
.به الخاصة الوظيفة لتشغيل المفتاح على باستمرار اضغط

Setup في الميزة هذه تعطيل یمكنك. المصنع قبل من العمليات مفاتيح ميزة تمكين تم:مالحظة
Utility المفتاح ضغَط العادیة اإلعدادات إلى والعودة fn لتشغيل المخصصة العمليات مفاتيح وأحد
" Setup Utility (BIOS) and System Diagnostics "فصل راجع. لها المعينة الوظيفة

)Setup Utility (BIOS) الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي الدليل في) النظام تشخيص وعمليات
.المعلومات من لمزید HP من المحمولة

الكمبيوتر األخطاء تمنع فقد. Setup Utility في التعدیالت إجراء عند شدید بحظر تصرف:تنبيه
.یرام ما على التشغيل من

المفتاالرمز
ح

الوصف

f1یفتح Help and Support) التشغيل نظام عن معلومات لك توفر التي), ودعم تعليمات Windows والكمبيوتر
.للكمبيوتر وتحدیثات تعليمية وبرامج أسئلتك على وأجوبة

.الدعم باختصاصيي وارتباطات للمشاآل تلقائًيا حًال) ودعم تعليمات (Help and Support توفر آما

f2السطوع درجة تقليل یتم المفتاح هذا على باستمرار الضغط عند .

f3السطوع درجة زیادة تتم المفتاح هذا على باستمرار الضغط عند.

المفاتيح لوحة استخدام ٢٢



المفتاالرمز
ح

الوصف

f4بالكمبيوتر، متصًال العرض جهاز آان إذا المثال، سبيل على. بالنظام المتصلة العرض أجهزة بين الشاشة صورة یبدل
من آل على لتظهر عرض جهاز شاشة إلى الكمبيوتر شاشة من الشاشة صورة تبدیل إلى المفتاح هذا على الضغط فيؤدي

.الوقت نفس في العرض وجهاز الكمبيوتر

VGA الفيدیو لبطاقة القياسية المواصفات باستخدام الكمبيوتر من الفيدیو معلومات الخارجية العرض أجهزة معظم تستقبل
الفيدیو معلومات تستقبل أخرى أجهزة بين الصور تبدیل إلى یؤدي أن الشاشة صورة تبدیل لمفتاح أیًضا یمكن. الخارجية

.الكمبيوتر من

أربعة من االختيار یمكنك الشاشة صورة تبدیل مفتاح على الضغط عند. المتعددة الشاشة مخرجات أیًضا الكمبيوتر یدعم
:مختلفة فيدیو مخرجات

فقط الكمبيوتر وضع●

المشابهة وضع●

التمدید وضع●

فقط المسالط وضع●

f5تشغيلها ویوقف المفاتيح بلوحة الخاصة الخلفية اإلضاءة یشغل.

المفاتيح لوحة إضاءة لتشغيل. الُمصنعة الشرآة ِقبل من المفاتيح بلوحة الخاصة الخلفية اإلضاءة إطفاء یتم:مالحظة
.f5 اضغط, الخلفية

f6الویب مستعرض یفتح.

من تنتهي حتى وذلك) باإلنترنت االتصال معالج (Internet Connection Wizard المفتاح هذا یفتح:مالحظة
.لدیك االتصال شبكة خدمات أو اإلنترنت إعداد

f7باستمرار المفتاح هذا ضغطك عند تدریجًيا الصوت مكبر صوت یخفض.

f8باستمرار المفتاح هذا ضغطك عند تدریجًيا الصوت مكبر صوت یرفع.

f9یستعيده أو الصوت مكبر صوت یكتم .

f10تشغيلها یوقف أو الالسلكية ميزة یشغل .

.السلكية شبكة إعداد أوًال یجب السلكي، اتصال إلنشاء. السلكًيا اتصاًال المفتاح هذا ینشُئ ال:مالحظة

٢٣ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



السريع التشغيل مفاتيح استخدام
.)3( b المفتاح أو )2( esc المفتاح وإما )fn )1 المفتاح من ترآيبة عن عبارة السریع التشغيل مفاتيح

:سریع تشغيل مفتاح الستخدام

الخاص الثاني المفتاح على خفيفة ضغطة اضغط ثم ،fn المفتاح على خفيفة ضغطة اضغط▲
.السریع التشغيل مفتاح بترآيبة

مفتاحالوظيفة
التشغيل
السريع

الوصف

.النظام BIOS إصدار ورقم النظام أجهزة مكونات حول معلومات یعرضfn+esc.النظام معلومات عرض

.یقللها أو Beats Audio جهير إعدادات یزیدfn+b.الجهير إعدادات في التحكم

Beats Audio مع به التحكم یمكن عميًقا جهيًرا یوفر متقدم تعریف ملف عن عبارة
.افتراضًيا Beats Audio تمكين تم. النقي الصوت على الحفاظ

التشغيل نظام خالل من فيه والتحكم الجهير الصوت إعداد عرض یمكنك آما
Windows .حدد Start) ابدأ (< Control Panel) التحكم لوحة (< 

Hardware and Sound) والصوت األجهزة (< Beats Audio
Control Panel) في التحكم لوحة Beats Audio (الجهير خصائص لعرض

.فيها والتحكم

المفاتيح لوحة استخدام ٢٤



التأشير أجهزة استخدام
ماوس استخدام فيمكنك بك، الخاص الكمبيوتر في المضمنة التـأشير أجهزة إلى باإلضافة:مالحظة
USB منافذ بأحد توصيله بواسطة) منفصل بشكل شراؤه یتم (خارجي USB الكمبيوتر على الموجودة.

التأشير جهاز تفضيالت تعيين
أجهزة إعدادات لتخصيص Windows في) الماوس خصائص (Mouse Properties استخدم
.المؤشر وخيارات النقر وسرعة األزرار تكوین مثل التأشير

Devices and >) ابدأ (Start حدد), المواس خصائص (Mouse Properties إلى للوصول
Printers) وحدد الكمبيوتر یمثل الذي الجهاز فوق األیمن الماوس بزر انقر ثم). والطابعات األجهزة 

Mouse settings) الماوس إعدادات. (

اللمس لوحة استخدام
استخدم. إليه المؤشر تحریك ترید الذي باالتجاه اللمس لوحة على واحدة إصبًعا أزلق المؤشر، لتحریك
.خارجي بماوس الموجودین الزرین مثل تماًما اللمس للوحة واألیمن األیسر الزرین

٢٥ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



وتشغيلها اللمس لوحة تشغيل إيقاف
.اللمس لوحة ضوء على بسرعة مزدوًجا ضغًطا اضغط تشغيلها، أو اللمس لوحة تشغيل إلیقاف

.تعمل اللمس لوحة آانت إذا مطًفأ اللمس لوحة ضوء یكون:مالحظة

التأشير أجهزة استخدام ٢٦



التنقل
.إليه المؤشر تحریك ترید الذي باالتجاه اللمس لوحة ناحية إصبعك تمریر عليك المؤشر، لتحریك

٢٧ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



التحديد
ماوس في الموجودین المماثلين الزرین تستخدم آما تماًما واألیسر األیمن اللمس لوحة زري استخدم
.خارجي

التأشير أجهزة استخدام ٢٨



اللمس لوحة إيماءات استخدام
على إصبعين ضع, اللمس لوحة إیماءات الستخدام. اللمس لوحة إیماءات من تنوًعا اللمس لوحة تدعم
.واحًدا آًنا اللمس لوحة

.اللمس لوحة إیماءات البرامج آافة تدعم ال:مالحظة

:اإلیماءات ألحد توضيحي عرض لمشاهدة

Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Mouse >) والطابعات األجهزة (Devices and Printers >) والصوت األجهزة(
).ماوس(

).اللمس لوحة خصائص (TouchPad Properties فوق انقر.٢

.التوضيحي العرض لتشغيل اإلیماءات أحد فوق انقر.٣

:تشغيلها وإیقاف اإلیماءات لتشغيل

Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Mouse >) والطابعات األجهزة (Devices and Printers >) والصوت األجهزة(
).ماوس(

).اللمس لوحة خصائص (TouchPad Properties فوق انقر.٢

.تشغيله إیقاف أو تشغيله ترید الذي الإلیماء المجاور االختيار مربع اختر.٣

).موافق (OK فوق انقر ثم ،)تطبيق (Apply فوق انقر.٤

٢٩ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



التمرير

أو الصورة على الجانبية األماآن في أو ألسفل، أو ألعلى، التنقل في الهامة األمور من التمریر ُیعد
اللمس لوحة عبر واسحبهما اللمس، لوحة على الشيء بعض بعيًدا إصبعين ضع وللتمریر. الصفحة
.لليسار أو لليمين، أو ألسفل، أو ألعلى،

.اإلصبع سرعة بواسطة التمریر سرعة في التحكم یتم:مالحظة

.المصنع في بإصبعين التمریر تمكين یتم:مالحظة

التكبير/التصغير

.النصوص أو الصور تصغير أو بتكبير التصغير/التكبير لك یسمح

.بعض عن بعيًدا حرآهما ثم اللمس، لوحة على مًعا إصبعين بوضع التكبير یمكن●

.مًعا حرآهما ثم اللمس، لوحة على بعض عن بعيًدا إصبعين بوضع التصغير یمكن●

.المصنع في الزوم/القرصة تمكين یتم:مالحظة

التأشير أجهزة استخدام ٣٠



التدوير

.اللمس لوحة منطقة في األیسر اإلبهام بتثبيت قم للتدویر،. الصور مثل العناصر بتدویر التدویر لك یسمح
إلى عشر الثانية الساعة من حرآة في متأرجحة، حرآة في المثبت اإلصبع حول األیمن إبهامك حرك
.عشر الثانية إلى الثالثة الساعة من األیمن إبهامك حرك التدویر، لعكس. الثالثة

.المصنع في التدویر تعطيل یتم:مالحظة

٣١ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



 سريعة حرآة

حرآة ‘لعمل. المستندات عبر السریع التمریر أو الشاشات عبر باالنتقال ‘السریعة الحرآة ‘لك تسمح
أو, لليسار, لألسفل, لألعلى وسریعة خفيفة بحرآة اللمس لوحة ناحية للمس أصابع ثالث استخدم ‘سریعة
.لليمين

.المصنع في أصابع بثالث السریعة الحرآة تعطيل یتم:مالحظة

التأشير أجهزة استخدام ٣٢



الصيانة٥
ترآيبها أو البطارية إخراج

.المصنعة الشرآة في البطاریة بحجرة البطاریة ترآيب مسبًقا تم:مالحظة

الدليل إلى الرجوع یرجى البطاریة، استخدام حول المعلومات من مزید على للحصول:مالحظة
.HP من المحمولة الكمبيوتر بأجهزة الخاص المرجعي

البطارية إخراج
فقد إلى الكمبيوتر لجهاز الوحيد الطاقة مصدر تعتبر التي البطاریة إخراج یؤدي أن یمكن:تنبيه

أو) اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل وابدأ عملك احفظ المعلومات، فقد ولتجنب. المعلومات
.البطاریة إزالة قبل Windows التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف

.)1( البطاریة غطاء تحریر مغالق ادفع.١
.البطاریة غطاء أزل ثم الكمبيوتر، عن بعيًدا )2( البطاریة غطاء اسحب.٢

.البطاریة قفل إللغاء )1( األیمن البطاریة تحریر مغالق ادفع.٣

.لتحریرها )2( األیسر البطاریة تحریر مغالق ادفع.٤

٣٣ الصيانة   ٥ الفصل



.الكمبيوتر من البطاریة وأخرج )3( ألعلى البطاریة لسان اسحب.٥

ترآيبها أو البطاریة إخراج ٣٤



البطارية ترآيب
قم ثم )1( البطاریة حجرة من الخارجية الحافة في التجویفين مع بالبطاریة اللسانين بمحاذاة قم.١

.مكانها في تستقر حتى البطاریة حجرة داخل )2( البطاریة بتدویر

.بها الخاص المكان في البطاریة لتأمين )3( األیمن البطاریة تحریر مغالق اسحب.٢

.به الخاص المكان في تلقائًيا األیسر البطاریة مغالق تأمين یتم:مالحظة

.)1( البطاریة غطاء ترآيب أعد.٣
.مكانه في یستقر حتى الكمبيوتر من الخلفية الجهة إلى )2( البطاریة غطاء اسحب.٤

.به الخاص المكان في تلقائًيا البطاریة غطاء مغالق تأمين یتم:مالحظة

٣٥ الصيانة   ٥ الفصل



)فقط مختارة طرز (ملحقة بطارية استخدام
.بك الخاص الكمبيوتر بطاریة عمر إطالة الملحقة للبطاریة یمكن

الملحقة البطاريات مكونات على التعرف

الوصفالمكون

المتاحة البطاریة شحنة البطاریة وقود عداد یفحص عليه، الضغط عندالبطاریة وقود عداد)1(
.المتبقية

.المتاحة البطاریة طاقة معدل عرض)٤ (البطاریة شحن مصابيح)2(

.المنخفض البطاریة مستوى إلى الملحقة البطاریة وصلت: وامض●

من المئة في ٢٥ الملحقة البطاریة في بقي: مضيئ واحد ضوء●
.األصلية الشحنة

الشحنة من المئة في ٥٠ الملحقة البطاریة في بقي: مضيئان ضوئين●
.األصلية

من المئة في ٧٥ الملحقة البطاریة في بقي: مضيئة أضواء ثالث●
.األصلية الشحنة

.الشحن آاملة الملحقة البطاریة: مضيئة أضواء أربعة●

.الكمبيوتر أسفل من البطاریة یحرران)٢ (البطاریة تحریر مغالق)3(

)فقط مختارة طرز (ملحقة بطاریة استخدام ٣٦



إخراجها أو الملحقة البطارية إدخال
:الملحقة البطاریة إلدخال

موصل على الموجود الواقي الغطاء إزالة من تأآد مرة، ألول الملحقة البطاریة تثبيت عند:مالحظة
.اإلضافية البطاریة

.الملحقة البطاریة إزالة أو إدخال قبل ضرورًیا الكمبيوتر تشغيل إیقاف ليس:مالحظة

.اتجاهك البطاریة حجرة تكون أن على الكمبيوتر جهاز اقلب.١

.البطاریة قفل إللغاء الملحقة البطاریة على الموجودة )1( البطاریة تحریر مغالق اسحب.٢

.یواجهك البطاریة وقود وعداد الكمبيوتر أسفل مع الملحقة البطاریة بمحاذاة قم.٣

.مكانها في تستقر حتى )2( ألسفل الملحقة البطاریة على اضغط.٤

آمن بشكل البطاریة توصيل من للتأآد الملحقة البطاریة مرآز على ألسفل اضغط:مالحظة
.الكمبيوتر جهاز من السفلي بالجزء

داخل مكانها في لوضعها الملحقة البطاریة على الموجودة )3( البطاریة تحریر مغالق اسحب.٥
.الكمبيوتر

:الملحقة البطاریة إلزالة

.قفلها إللغاء الملحقة البطاریة على الموجودة )1( البطاریة تحریر مغالق اسحب.١

٣٧ الصيانة   ٥ الفصل



.للكمبيوتر السفلي الجزء من )2( الملحقة البطاریة ارفع.٢

شحنتها وإفراغ البطارية شحن عملية تسلسل
والبطاریة الرئيسية البطاریة من آل تثبيت یتم عندما وتفریغها البطاریة شحن عمليتي تسلسل یختلف
.االختياریة الملحقة

شحن عند). المصنع قبل من ممكن) (السریع الشحن (Fast Charge وضع الكمبيوتر یدعم●
ثم. الملحقة البطاریة شحن بدء قبل مئة في ٩٠ حتى الرئيسية البطاریة ستشحن مًعا، البطاریتين

من المئة في ٩٠ إلى الملحقة البطاریة وصول عند. الرئيسية من بدًال الشحن الملحقة البطاریة تبدأ
ُیكمل الرئيسية، البطاریة شحن إآمال بعد. الشحنة آامل إلى الرئيسية البطاریة شحن یتم الشحنة،
.الملحقة البطاریة شحن

.الرئيسية البطاریة من البطاریة طاقة تمدید یتم حرج، مستوى إلى الملحقة البطاریة وصول عند●

.الرئيسية البطاریة قبل الملحقة البطاریة شحنة ُتفرغ●

.الرئيسية البطاریة من البطاریة طاقة تمدید یتم الكمبيوتر، من الملحقة البطاریة إزالة عند●

.الملحقة البطاریة من البطاریة طاقة تمدید یتم الكمبيوتر، إلى الملحقة البطاریة إدخال عند●

)فقط مختارة طرز (ملحقة بطاریة استخدام ٣٨



ترقيته أو الثابت القرص محرك استبدال
.البطاریة حجرة داخل الثابت القرص محرك یوجد:مالحظة

:النظام استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

الثابت القرص محرك بإزالة تقم وال. حجرته من الثابت القرص محرك إزالة قبل الكمبيوتر تشغيل أوقف
أو) السكون (Sleep وضع في وجوده أثناء أو التشغيل وضع في الكمبيوتر وجود أثناء

Hibernation) اإلسبات.(

Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقًفا الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا
من الكمبيوتر تشغيل أوقف ثم. التشغيل زر على الضغط بواسطة الكمبيوتر جهاز فشغل ،)اإلسبات(

.التشغيل نظام خالل

الثابت القرص محرك إزالة
.الكمبيوتر تشغيل وأوقف عملك احفظ.١

.بالكمبيوتر المتصلة الخارجية األجهزة آل افصل.٢

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٣

.والبطاریة البطاریة غطاء أزل.٤

الرجوع یرجى ذاتها، والبطاریة البطاریة غطاء إخراج حول إرشادات على للحصول:مالحظة
.٣٣ صفحة في البطاریة إخراج إلى

.)1( الثابت القرص بمحرك الخاصة اللولبية المسامير أزل.٥

٣٩ الصيانة   ٥ الفصل



.الثابت القرص محرك حجرة خارج وارفعه اليمين إلى )2( الثابت القرص محرك اسحب.٦

ترقيته أو الثابت القرص محرك استبدال ٤٠



الثابت القرص محرك ترآيب
القرص محرك اسحب ثم الثابت، القرص محرك حجرة داخل )1( الثابت القرص محرك أدخل.١

.بإحكام مكانه في تثبيته یتم حتى اليسار إلى الثابت

.)2( الثابت القرص بمحرك الخاصة اللولبية المسامير تثبيت أعد.٢

.البطاریة وغطاء البطاریة ترآيب أعد.٣

إلى الرجوع یرجى وغطائها، البطاریة ترآيب إعادة حول إرشادات على للحصول:مالحظة
.٣٥ صفحة في البطاریة ترآيب

.الخارجية واألجهزة الخارجية الطاقة مصدر توصيل أعد.٤

.الكمبيوتر جهاز شغل.٥

٤١ الصيانة   ٥ الفصل



الذاآرة وحدات استبدال
بواسطة بالكمبيوتر الخاصة السعة ترقية یمكن. الذاآرة وحدة حجيرة على الكمبيوتر جهاز یحتوي
.الرئيسية الذاآرة وحدة فتحة في الموجودة الذاآرة وحدة استبدال

وأزل الطاقة سلك افصل بالجهاز، الضرر وإلحاق الكهربائية للصدمات التعرض خطر لتقليل!تحذير
.ذاآرة وحدة تثبيت قبل البطاریات جميع

من تأآد. اإللكترونية المكونات تلف إلى) ESD (اإللكتروستاتي اإلفراغ یؤدي أن یمكن:تنبيه
.إجراء أي تنفيذ بدء قبل وذلك مؤرض، معدني جسم مالمسة بواسطة اإلستاتيكية الكهرباء من تخلصك

:ذاآرة وحدة الستبدال

:النظام استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

أثناء الذاآرة وحدة بإزالة تقم ال. استبدالها أو الذاآرة وحدات إضافة قبل الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف
وضع أو) السكون (Sleep وضع في وجوده أثناء أو التشغيل وضع في الكمبيوتر وجود

Hibernation) اإلسبات.(

Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقًفا الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا
من الكمبيوتر تشغيل أوقف ثم. التشغيل زر على الضغط بواسطة الكمبيوتر جهاز فشغل ،)اإلسبات(

.التشغيل نظام خالل

.الكمبيوتر تشغيل وأوقف عملك احفظ.١

.بالكمبيوتر المتصلة الخارجية األجهزة آل افصل.٢

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٣

.والبطاریة البطاریة غطاء أزل.٤

الرجوع یرجى ذاتها، والبطاریة البطاریة غطاء إخراج حول إرشادات على للحصول:مالحظة
.٣٣ صفحة في البطاریة إخراج إلى

.)1( الذاآرة وحدة حجيرة بغطاء الخاصة الخمسة اللولبية المسامير أزل.٥

الذاآرة وحدات استبدال ٤٢



.أزله ثم الخلف، إلى )2( الذاآرة وحدة حجيرة غطاء اسحب.٦

:الموجودة الذاآرة وحدة بإزالة قم.٧

.الذاآرة وحدة عن بعيًدا جانب آل على الموجودة )1( التثبيت مشابك اسحب.أ

.ألعلى الذاآرة وحدة تميل

٤٣ الصيانة   ٥ الفصل



.الذاآرة وحدة فتحة خارج برفق واسحبها ،)2( الذاآرة وحدة طرف امسك.ب

تلمس وال. فقط الحواف من الذاآرة وحدة امسك الذاآرة، وحدة إتالف لتجنب:تنبيه
.الذاآرة وحدة على الموجودة المكونات

.اإللكتروستاتية الكهرباء من واقية حاویة في ضعها إزالتها، بعد ذاآرة وحدة لحمایة

:جدیدة ذاآرة وحدة إدخال.٨

المكونات تلمس وال. فقط الحواف من الذاآرة وحدة امسك الذاآرة، وحدة إتالف لتجنب:تنبيه
.الذاآرة وحدة على الموجودة

الموجود اللسان مع الذاآرة بوحدة الخاصة )1( فجوات على تحتوي التي الحافة بمحاذاة قم.أ
.الذاآرة وحدة فتحة في

الوحدة على اضغط الذاآرة، وحدة حجرة سطح من درجة ٤٥ بزاویة الذاآرة وحدة إمالة مع.ب
.مكانها في تستقر أن إلى الذاآرة وحدة فتحة داخل إلى )2(

الذاآرة وحدات استبدال ٤٤



اليسرى الحافتين على الضغط مراعاة مع ألسفل، )3( الذاآرة وحدة على بلطف اضغط.ج
.مكانها في التثبيت مشابك تثبت حتى الذاآرة، وحدة من واليمنى

.الذاآرة وحدة ثني عدم من تأآد الذاآرة، وحدة تلف لتجنب:تنبيه

.مكانه في یستقر حتى األمام إلى الغطاء اسحب ثم )1( مكانه إلى الذاآرة وحدة حجيرة غطاء أعد.٩

.)2( الذاآرة وحدة حجيرة بغطاء الخاصة الخمسة اللولبية المسامير ترآيب أعد.١٠

٤٥ الصيانة   ٥ الفصل



.البطاریة وغطاء البطاریة ترآيب أعد.١١

إلى الرجوع یرجى وغطائها، البطاریة ترآيب إعادة حول إرشادات على للحصول:مالحظة
.٣٥ صفحة في البطاریة ترآيب

.الخارجية واألجهزة الخارجية الطاقة مصدر توصيل أعد.١٢

.الكمبيوتر جهاز شغل.١٣

الذاآرة وحدات استبدال ٤٦



VGA إلى HDMI عرض محول توصيل
إلى ستحتاج, بالكمبيوتر المساليط أو الشاشات مثل VGA موصل مع خارجي عرض جهاز لتوصيل
).فقط مختارة طرز (HP من VGA إلى HDMI العرض محول استخدام

:التالية الدقة أنواع VGA إلى HP DMI العرض محول یدعم

●٦٠٠ × ٨٠٠

●٧٦٨ × ١٠٢٤

●٧٢٠ × ١٢٨٠

●٨٠٠ ×١٢٨٠

●١٠٢٤ × ١٢٨٠

●١٠٥٠ × ١٤٠٠

●٩٠٠ × ١٤٤٠

●١٢٠٠ × ١٦٠٠

●١٠٥٠ × ١٦٨٠

●١٠٨٠ × ١٩٢٠

٤٧ الصيانة   ٥ الفصل



اتبع ،VGA إلى HDMI العرض محول باستخدام اإلسقاط جهاز أو الخارجية الشاشة لتوصيل
:التالية الخطوات

.الكمبيوتر على HDMI بمنفذ VGS إلى HDMI العرض محول صل.١

.المحول من األخر بالطرف اإلسقاط جهاز أو الخارجية الشاشة صل.٢

اضغط للصورة، سليم نحو على توصيله تم الذي الخارجية الشاشة جهاز عرض عدم حالة في:مالحظة
الضغط یؤدي. الجهاز إلى الصورة لنقل) الشاشة صورة تبدیل (switch screen image المفتاح
بين الشاشة صورة تبدیل إلى) الشاشة صورة تبدیل (switch screen image المفتاح على المتكرر
.والجهاز الكمبيوتر شاشة

VGA إلى HDMI عرض محول توصيل ٤٨



واالسترداد االحتياطي النسخ٦
استرداد●

االسترداد وسائط إنشاء●

النظام استرداد إجراء●

واستعادتها احتياطًيا معلوماتك نسخ●

معلوماتك حمایة على تساعدك والتي HP و التشغيل نظام من آل یوفرها أدوات آمبيوترك یتضمن
.الضرورة عند واستعادتها

:التالية المواضيع عن معلومات الفصل هذا یقّدم

HP برنامج ميزة (لالستعادة محمول محرك أو االستعادة أقراص من مجموعة إنشاء●
Recovery Manager .ویكون HP Recovery Manager بعض في مسبًقا مثبًتا

).الطرز

)لالستعادة محمول أقراص محرك من أو االستعادة أقراص من أو القسم من (النظام استرداد●

للمعلومات احتياطي نسخ عمل●

تشغيل برنامج أو برنامج استعادة●

٤٩ واالسترداد االحتياطي النسخ   ٦ الفصل



استرداد
ستحتاج المصنعة الشرآة إعدادات صورة إلى نظامك فالسترداد, الثابت القرص محرك فشل حالة في
HP برنامج بواسطة عملها یمكن لالستعادة وماض محرك أو االستعادة أقراص من مجموعة إلى

Recovery Manager .توصي HP االستعادة أقراص من مجموعة إلنشاء البرنامج هذا باستخدام
.البرنامج إعداد بعد الفور على لالستعادة محمول أقراص محرك أو

HP قسم بواسطة ذلك تحقيق فيمكن, نظامك استرداد إلى أخرى ألسباب احتجت إذا
Recovery) لالستعادة وماض محرك أو استعادة أقراص إلى الحاجة دون), فقط مختارة طرز.

 فوق األیمن الماوس بزر انقر), ابدأ (Start فوق انقر, آمبيوترك في قسم یوجد هل لفحص
Computer) الكمبيوتر ,(فوق انقر Manage) فوق انقر ثم), إدارة Disk Management

.اإلطار في لالستعادة القرص محرك إدراج یتم االستعادة، قسم وجود حالة وفي). األقراص إدارة(

)محمول أقراص محرك/أقراص أو قسم (HP Recovery Manager برنامج یقوم:تنبيه
بهذا المرفقة غير البرامج تثبيت إعادة یجب. فقط المصنع في مسبًقا تثبيتها تم التي البرامج باسترداد
.یدوًیا الكمبيوتر

.االستعادة قسم على احتوى ما إذا بالكمبيوتر االستعادة أقراص تضمين وتم:مالحظة

االسترداد وسائط إنشاء
إمكانية من للتأآد لالستعادة وماض محرك أو االستعادة أقراص من مجموعة إما بإنشاء HP توصي
الثابت، القرص محرك فشل حالة في الُمصنعة للشرآة األصلية الحالة إلى بك الخاص الكمبيوتر استرداد

بإنشاء قم. االستعادة قسم أدوات باستخدام االسترداد من األسباب من سبب ألي التمكن عدم حالة في أو
.مرة ألول الكمبيوتر إعداد بعد المحمول األقراص محرك أو األقراص هذه

االستعادة أقراص من واحدة مجموعة بإنشاء HP Recovery Manager برنامج یسمح:مالحظة
في بها واحتفظ بحرص الوماض المحرك أو األقراص هذه استخدم. واحد محمول أقراص محرك أو

.آمن مكان

محرك استخدام یمكنك, متكامل بصریة أقراص محرك على الكمبيوتر احتواء عدم حالة في:مالحظة
أقراص شراء یمكنك آما استعادة أقراص إلنشاء) حدة على شراؤه یتم (اختياري بصریة أقراص
,الخارجي البصریة األقراص محرك استخدامك حالة في. HP لـ الویب موقع من آمبيوترك الستعادة
محاور مثل آخر خارجي جهاز على USB بمنفذ ليس الكمبيوتر في USB بمنفذ مباشرة توصيله یجب
.USB الـ

:إرشادات

DVD+R DL أو) الطبقات ثنائية (DVD-R DL أو, DVD-R ,DVD+R أقراص اشتر●
. الجودة عالية) الطبقات ثنائية(

DVD±RWو CD-RW أقراص مثل والقراءة، للكتابة القابلة األقراص تتوافق ال:مالحظة
HP برنامج مع) للكتابة قابلة BD-RE) Blu-rayو الطبقات ثنائية DVD±RWو

Recovery Manager.

.العملية هذه أثناء متناوب تيار بطاقة الكمبيوتر جهاز توصيل یتعين●

استرداد ٥٠



لالستعادة واحد محمول أقراص محرك أو االستعادة أقراص من فقط واحدة مجموعة إنشاء یمكن●
.آمبيوتر جهاز لكل

األقراص محرك في إدخاله قبل قرص آل بترقيم قم استعادة، أقراص إنشاء عند:مالحظة
.البصریة

الوماض المحرك أو االستعادة أقراص إنشاء من االنتهاء قبل البرنامج إنهاء یمكنك األمر، لزم إذا●
بمتابعة مطالبتك ستتم ،HP Recovery Manager فيها تفتح التي القادمة المرة في. لالستعادة
.االحتياطي النسخ إنشاء عملية

:لالستعادة محمول أقراص محرك أو االستعادة أقراص من مجموعة إلنشاء

HP < HP Recovery >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١
Manager < HP Recovery Media Creation) استعادة وسائط إنشاء HP.(

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

النظام استرداد إجراء
األصلية الحالة إلى استرداده أو الكمبيوتر بإصالح HP Recovery Manager برنامج لك یسمح
من أو االستعادة أقراص خالل من HP Recovery Manager برنامج یعمل. الُمصنعة للشرآة
القرص محرك على) فقط مختارة طرز (االستعادة لعملية مخصص قسم من أو لالستعادة محمول محرك
. الثابت

حالة في أو الكمبيوتر في الثابت القرص محرك فشل حالة في النظام استرداد إجراء یجب:مالحظة
آحل النظام استرداد استخدام یجب. للكمبيوتر بالنسبة وظيفية مشاآل أیة تصحيح محاوالت آل فشل
.الكمبيوتر مشاآل لتصحيح أخير

:النظام باسترداد القيام عند یلي ما الحظ

HP باستخدام HP توصي. مسبًقا احتياطًيا بنسخه قمت الذي النظام فقط استرداد یمكنك●
Recovery Manager محمول أقراص محرك أو االستعادة أقراص من مجموعة إما إلنشاء

.الكمبيوتر إعداد بمجرد لالستعادة

System مثل مضمنة، إصالح ميزات على Windows التشغيل نظام یحتوي●
Restore) استخدامها فحاول الميزات، هذه استخدام بمحاولة بالفعل تقم لم إذا). االستعادة إدارة

.HP Recovery Manager استخدام قبل

المصنع في مسبًقا تثبيته تم قد التي البرامج باسترداد HP Recovery Manager برنامج یقوم●
بالشرآة الخاص الویب موقع خالل من هذا بالكمبيوتر المزود غير البرنامج تحميل یجب. غير ال

.المصنعة الشرآة قبل من المتوفر القرص على من تثبيته إعادة أو المصنعة

)فقط مختارة طرز (المخصص االستعادة قسم باستخدام االسترداد
,أخرى صوتية ومقاطع والموسيقى الصور نسخ یمكنك, المخصص االستعادة قسم استخدام حالة في

العروض ومشاریع البيانات وجداول والمستندات المسجلة التلفيزیون وبرامج وأفالم فيدیو ومقاطع
.العملية هذه أثناء احتياطًيا واإلعدادات اإلنترنت ومفضالت اإللكتروني البرید ورسائل التقدیمية

٥١ واالسترداد االحتياطي النسخ   ٦ الفصل



:الخطوات هذه اتبع االستعادة، قسم من الكمبيوتر السترداد

:التالية الطرق بإحدى HP Recovery Manager إلى بالوصول قم.١

HP < HP Recovery >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد●
Manager < HP Recovery Manager.

 -أو- 

Press the “رسالة عرض عند esc على اضغط ثم, تشغيله أعد أو الكمبيوتر شّغل●
ESC key for Startup Menu) ”مفتاح على اضغط ESC في) التشغيل بدء لقائمة

F11 (System “الرسالة عرض عند f11 على اضغط ثم. الشاشة من السفلية الجهة
Recovery)) ”اضغط F11 الشاشة على) النظام الستعادة.

HP Recovery نافذة في) النظام استعادة (System Recovery فوق انقر.٢
Manager.

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

االسترداد وسائط خالل من االسترداد
.احتياطًيا الشخصية الملفات جميع بنسخ قم أمكن، إن.١

قرص محرك أو الكمبيوتر في الموجود البصري القرص محرك في األول االسترداد قرص أدخل.٢
.الكمبيوتر تشغيل أعد ثم اختياري، خارجي بصري

 –أو– 

تشغيل أعد ثم, آمبيوترك في الموجود USB منفذ إلى لالستعادة المحمول األقراص محرك أدخل
.الكمبيوتر

تلقائًيا، HP Recovery Manager خالل من الكمبيوتر تشغيل إعادة تعذرت إذا:مالحظة
.الكمبيوتر تمهيد ترتيب تغيير فيجب

.النظام تمهيد عند f9 اضغط.٣

.المحمول األقراص محرك أو البصریة األقراص محرك حدد.٤

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٥

الكمبيوتر تمهيد ترتيب تغيير
:االستعادة ألقراص التمهيد ترتيب لتغيير

.الكمبيوتر تشغيل أعد.١

.التمهيد خيارات على للحصول f9 اضغط ثم, الكمبيوتر تشغيل إعادة أثناء esc اضغط.٢

DVD أقراص/مضغوطة أقراص محرك (Internal CD/DVD ROM Drive حدد.٣
.التمهيد خيارات إطار من) داخلي

:محمول أقراص استرداد لمحرك التمهيد ترتيب لتغيير

النظام استرداد إجراء ٥٢



.USB منفذ إلى المحمول األقراص محرك أدخل.١

.الكمبيوتر تشغيل أعد.٢

.التمهيد خيارات على للحصول f9 اضغط ثم, الكمبيوتر تشغيل إعادة أثناء esc اضغط.٣

.التمهيد خيارات إطار من المحمول األقراص محرك حدد.٤

واستعادتها احتياطًيا معلوماتك نسخ
بإضافة تقوم عندما. آمن مكان في جدید برنامج بأي واالحتفاظ لملفاتك احتياطي نسخ عمل المهم من

.منتظمة بصفة االحتياطي النسخ عمليات في استمر, بيانات وملفات جدیدة برامج

.منتظمة بصفة االحتياطي النسخ عمل إلى بالكامل نظامك استعادة إمكانية تستند

أو الكمبيوتر على الفيروسات هجوم حالة في احتياطي نسخ آخر من االستعادة إجراء یجب:مالحظة
محاولة قبل أوًال االستعادة عمل یجب الكمبيوتر قضایا لتصحيح. للنظام أساسية مكونات أیة فشل عند

.النظام استرداد

أو الشبكة، أقراص محرك, اختياري خارجي ثابت أقراص محرك إلى احتياطًيا معلوماتك نسخ یمكنك
:اآلتية المناسبات في احتياطًيا النظام انسخ. أقراص

بانتظام المحددة األوقات في●

.دوري بشكل بك الخاصة للمعلومات االحتياطي بالنسخ للقيام التذآيرات بعض بضبط قم:تلميح

استعادته أو الكمبيوتر إصالح قبل●

والبرامج األجهزة تعدیل أو إضافة قبل●

:إرشادات

إلى بنسخها وقم ،®Windows النظام استعادة ميزة باستخدام النظام استعادة نقاط بإنشاء قم●
المعلومات من المزید على للحصول. دوري بشكل خارجي ثابت قرص محرك أو بصري قرص
Windows نظام استرداد نقاط استخدام راجع النظام، استعادة نقاط استخدام حول
.٥٤ صفحة في

.دوري بشكل احتياطًيا المجلد هذا وانسخ" المستندات "مكتبة في الشخصية الملفات بتخزین قم●

القوائم أشرطة أو األدوات، أشرطة أو اإلطارات، أحد في تخصيصها تم التي اإلعدادات بحفظ قم●
الموفرة العوامل أحد الشاشة لقطة تكون قد. بك الخاصة لإلعدادات شاشة لقطة التقاط طریق عن

.تفضيالتك إدخال إعادة عليك تحتم إذا للوقت

٥٣ واالسترداد االحتياطي النسخ   ٦ الفصل



:الشاشة لقطات لتصویر

.حفظها في ترغب التي الشاشة اعرض.١

:الشاشة صورة انسخ.٢

.alt+prt sc اضغط فقط، النشط اإلطار لنسخ

.prt sc على اضغط بالكامل، الشاشة لنسخ

صورة إضافة تتم). لصق (Paste >) تحریر (Edit حدد ثم النصوص، لمعالجة مستند افتح.٣
.المستند إلى الشاشة

.واطبعه المستند احفظ.٤

Windows لـ واالستعادة االحتياطي النسخ استخدام
:إرشادات

.االحتياطي النسخ عملية بدء قبل متناوب تيار بطاقة الكمبيوتر توصيل من تأآد●

استناًدا ساعة، من أآثر العملية هذه تستغرق قد. االحتياطي النسخ عملية إلآمال آافي بوقت اسمح●
.الملفات حجم إلى

:احتياطي نسخ إلنشاء

System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
).واالستعادة االحتياطي النسخ (Backup and Restore >) واألمان النظام(

.وإنشائه االحتياطي النسخ لجدولة الشاشة على الموجودة اإلرشادات اتبع.٢

جهاز في األمان درجة لتحسين" المستخدم حساب في التحكم "ميزة ®Windows یتضمن:مالحظة
تشغيل أو البرامج، تثبيت مثل لمهام بك الخاصة المرور آلمة أو بالتصریح مطالبتك تتم قد. الكمبيوتر
من مزید على للحصول" والدعم التعليمات "راجع. Windows إعدادات تغيير أو المساعدة، األدوات

.المعلومات

 Windows نظام استرداد نقاط استخدام
.الزمن من معينة نقطة في وتسميتها الثابت القرص محرك من لقطة بحفظ النظام استعادة نقطة لك تسمح
.متتالية تغييرات عكس أردت إذا أخرى مرة النقطة تلك استرداد ذلك بعد یمكنك

البرید رسائل أو حفظها تم التي البيانات ملفات على سابقة استعادة لنقطة االسترداد یؤثر ال:مالحظة
.استعادة نقطة آخر منذ إنشاؤها تم التي اإللكتروني

.بك الخاصة واإلعدادات للملفات متزایدة حمایة لتوفير إضافية استعادة نقاط إنشاء أیضًا یمكنك

واستعادتها احتياطًيا معلوماتك نسخ ٥٤



استعادة نقاط إنشاء يتم متى
واألجهزة البرامج تعدیل أو إضافة قبل●

مثلى بطریقة الكمبيوتر یعمل عندما دورًیا،●

.االستعادة عملية عكس یمكنك ذلك، عن عدلت ثم استعادة نقطة إلى بالتحویل قمت إذا:مالحظة

النظام استعادة نقطة إنشاء
System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start اختر.١

).النظام (System >) والحمایة النظام(

).النظام حمایة (System protection فوق انقر األیسر، الجزء في.٢

).النظام حمایة (System protection التبویب عالمة فوق انقر.٣

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٤

سابقين ووقت تاريخ إلى االستعادة
اتبع مثلي، بطریقة الكمبيوتر عمل عند ،)سابقين وتاریخ وقت في إنشاؤها تم (استعادة نقطة إلى للتحویل

:الخطوات هذه

System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start اختر.١
).النظام (System >) والحمایة النظام(

).النظام حمایة (System Protection فوق انقر األیسر، الجزء في.٢

).النظام حمایة (System protection التبویب عالمة فوق انقر.٣

).النظام استعادة (System Restore فوق انقر.٤

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٥

٥٥ واالسترداد االحتياطي النسخ   ٦ الفصل



العمالء دعم٧
العمالء بدعم االتصال●

الملصقات●

العمالء بدعم االتصال
الخاص المرجعي الدليل في الموجودة أو هذا، المستخدم دليل في الموجودة المعلومات تفي لم إذا

بدعم االتصال فيمكنك أسئلتك، على باإلجابة" والدعم التعليمات "في أو ،HP من المحمول بالكمبيوتر
:على HP عمالء

http://www.hp.com/go/contactHP

األیمن الجانب على العالم مستوى على HP بـ االتصال فوق انقر العالم، مستوى على للدعم:مالحظة
/http://welcome.hp.com/country/us/en إلى انتقل أو الصفحة، من

wwcontact_us.html.

:هنا یمكنك

.HP فني أحد مع اإلنترنت عبر التحدث●

.اإلنجليزیة باللغة تتوفر فإنها معينة، بلغة الفني الدعم محادثة توفر عدم حالة في:مالحظة

.HP عمالء دعم إلى إلكتروني برید إرسال●

.HP عمالء بدعم الخاصة العالم مستوى على الهواتف أرقام عن البحث●

.HP خدمة مرآز مكان تحدید●

العمالء بدعم االتصال ٥٦

http://www.hp.com/go/contactHP
http://www.hp.com/go/contactHP
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html


الملصقات
وإصالحها النظام أخطاء استكشاف عند إليها تحتاج قد معلومات الكمبيوتر على المثبتة الملصقات توفر
:العالم حول السفر أثناء الكمبيوتر اصطحاب عند أو

:اآلتي تتضمن هامة، معلومات یوفر—التسلسلي الرقم ملصق●

المكون

المنتج اسم)1(

)s/n (التسلسلي الرقم)2(

)p/n (المنتج رقم/الجزء رقم)3(

الضمان فترة)4(

الطراز وصف)5(

حجرة داخل التسلسلي الرقم ملصق تثبيت تم. الفني بالدعم االتصال عند المعلومات هذه أحضر
.البطاریة

قد. Windows بـ الخاص المنتج مفتاح تتضمن—®Microsoft بـ الخاصة األصالة شهادة●
شهادة. وإصالحها به الخاصة األخطاء استكشاف أو التشغيل نظام لتحدیث المنتج مفتاح إلى تحتاج

.الكمبيوتر جهاز من السفلي الجزء في المثبتة Microsoft بـ الخاصة األصالة

البيانات ملصق یوجد. الكمبيوتر حول تنظيمية معلومات یوفر—التنظيمية البيانات ملصق●
.البطاریة حجرة داخل التنظيمية

األجهزة حول معلومات توفر)—فقط مختارة طرازات (الالسلكية شهادة ملصقات أو ملصق●
على وافقت التي المناطق/البالد بعض قبل من المطلوبة الوآالة واعتمادات االختياریة الالسلكية
فيتم أآثر، أو واحًدا السلكًيا جهاًزا یتضمن لدیك الكمبيوتر طراز آان إذا. فيها األجهزة استخدام
السفر عند المعلومات هذه إلى تحتاج قد. الكمبيوتر مع أآثر أو واحد شهادة ملصق تضمين
.الكمبيوتر من السفلي بالجزء الالسلكية شهادات ملصقات تثبيت تم. بالخارج

٥٧ العمالء دعم   ٧ الفصل



المواصفات٨
اإلدخال طاقة●

التشغيل بيئة●

٥٨



اإلدخال طاقة
أثناء معك الكمبيوتر أخذ تخطط آنت إذا مفيدة الطاقة حول القسم هذا في المذآورة المعلومات تكون قد

.السفر

أو متناوب تيار طاقة مصدر بواسطة تزویدها یمكن التي المستمر، التيار طاقة بواسطة الكمبيوتر یعمل
الرغم على. هرتز 60–50, فولت 240–100 المتناوب التيار طاقة مصدر تقدیر یجب. مستمر تيار
الكمبيوتر تزوید یجب أنه إال المستمر، للتيار مستقل مصدر من بالطاقة الكمبيوتر تزوید یمكن أنه من

عليه والموافقة توفيره یتم الذي المستمر التيار طاقة بمصدر أو المتناوب للتيار محول من فقط بالطاقة
.الكمبيوتر مع لالستخدام HP شرآة قبل من

.التالية المواصفات ضمن المستمر التيار بطاقة التشغيل من الكمبيوتر یتمكن

المقّدر النطاقاإلدخال طاقة

واط 90 –أمبير 4.74 في مستمر تيار فولت 19.0التشغيل وتيار فولتية

USB - (90 إلى بالنسبة (أمبير 1 في فولت 5, أمبير 4.92 في مستمر تيار فولت 19.5)نحيف محول (التشغيل وتيار التشغيل فولتية
واط

HP لـ خارجي طاقة لمصدر مستمر تيار مأخذ

ال مرحلية فولتية مع النرویج في المعلومات تكنولوجيا طاقة ألنظمة المنتج هذا تصميم تم:مالحظة
.rms فولت 240 تتجاوز

.للنظام التنظيمية المعلومات ملصق في وتياره الكمبيوتر تشغيل فولتية على العثور یمكن:مالحظة

٥٩ المواصفات   ٨ الفصل



التشغيل بيئة

المتحدة الوالياتمتريعامل

الحرارة درجة

درجة ٩٥ إلى فهرنهایت درجة ٤١ منمئوية درجة ٣٥ إلى مئوية درجة ٥ من)بصري قرص على الكتابة (تشغيل
فهرنهایت

درجة ٦٠ إلى مئوية درجة ٢٠ -منالتشغيل عدم
مئوية

درجة ١٤٠ إلى فهرنهایت درجة ٤ -من
فهرنهایت

)التكثيف عدم (النسبية الرطوبة

%٩٠ إلى% ١٠ من%٩٠ إلى% ١٠ منالتشغيل

%٩٥ إلى% ٥ من%٩٥ إلى% ٥ منالتشغيل عدم

)ضغط بدون (لالرتفاع األقصى الحد

قدم ١٠٫٠٠٠ إلى قدم ٥٠ -منمتر ٣٫٠٤٨ إلى متر ١٥ -منالتشغيل

قدم ٤٠٫٠٠٠ إلى قدم ٥٠ -منمتر ١٢٫١٩٢ إلى متر ١٥ -منالتشغيل عدم
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W
WLAN
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٢٠توصيل
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٨العلوي الجزء
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بطاریة

٣٨الشحن عملية تسلسل
٣٨)السریع الشحن (Fast Charge وضع

ملحقة بطاریة
٣٧إدخال
٣٧إزالة

٣٦مكونات
٦٠التشغيل بيئة

ت
٣١اللمس لوحة إیماء تدویر
٣٠اللمس لوحة إیماء تكبير/تصغير
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ج
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٣متبادلة رسومات

٥٧الكمبيوتر جهاز تسلسلي، رقم
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٩الالسلكية ضوء
٩على التعرف الصوت، آتم ضوء
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٥٩اإلدخال طاقة

ع
٣٦الملحقة البطاریة وقود عداد
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الذاآرة وحدة حجيرة غطاء

٤٣إزالة
٤٥ترآيب إعادة

ف
فتحات
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١٣الحمایة آبل
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١٢على التعرف الرقمية، الوسائط فتحة
١٣على التعرف الحمایة، آبل فتحة

ك
١٦على التعرف الویب، آاميرا

ل
٨اللمس لوحة

٨أزرار
٢٥استخدام
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١٥على التعرف ميكروفون،) داخل صوت (مأخذ
١٣على التعرف ،)شبكة (RJ-45 مأخذ
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خارجي ماوس،
٢٥التفضيالت ضبط
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الثابت القرص محرك

٣٩إزالة
٤١تثبيت
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مصابيح

١٣ ،٩التشغيل
١٤بطاریة
١٦الویب آاميرا
٩اللمس لوحة
١٣األقراص محرك

٣٦الملحقة البطاریة شحن مصابيح
١٤البطاریة مصباح
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٩على التعرف اللمس، لوحة مصباح
١٣األقراص محرك مصباح
تنظيمية معلومات

٥٧الالسلكية شهادة ملصقات
٥٧التنظيمية البيانات ملصق

١٧البطاریة غطاء تحریر مغالق،
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مفاتيح

esc١١
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اإلجراء مفاتيح
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