
   تعليمات عامة لألمان :تنبيه
استخدم اإلرشادات العامة التالية لألمان لضمان سالمتك الشخصية وللمساعدة على 

  .حماية األجهزة وبيئة العمل من احتمال التعرض للتلف

قد تتوافر معلومات إضافية للمستخدم عن الكمبيوتر والشاشة  :مالحظة      
لكمبيوتر وغيرها من مثل محرآات التخزين وبطاقات ا(والمكونات المستقلة 

على الموقع ) أدلة االستخدام" (Manuals"في قسم ) الملحقات
support.dell.com. 

أجهزة (تشير األجهزة في هذا القسم إلى آافة األجهزة المحمولة  :مالحظة      
الكمبيوتر، والناسخ المتماثل للمنافذ، وقواعد الوسائط المتعددة، ومحطات 

تحقق بعد  .، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشاشات)اإلرساء، واألجهزة المشابهة
 .قراءة هذا القسم من قراءة تعليمات األمان الخاصة باألجهزة الموجود لديك

 ليست أجهزة Dellمنتجات  :ي بيئات الرعاية الصحيةإشعار هام حول االستخدام ف
 ).أو ما يعادلهما (IEC 60601 أو ULطبية وهي غير مدرجة في المعيار القياسي 

 1.8( أقدام 6ونتيجة لذلك فإنه يجب عدم استخدام هذه األجهزة على بعد أقل من 
  .من أي مريض، أو بطريقة تالمس المريض بصورة مباشرة أو غير مباشرة) متر

  األمان العام :األمان

  

ن لمنع انتشار الحريق، أبعد الشموع أو غيرها م :تحذير
 .مصادر اللهب المكشوف عن هذا المنتج طوال الوقت

  
 

 :عند إعداد األجهزة لالستخدام

 سم 10.2اترك مسافة فاصلة ال تقل عن  .ضع الجهاز على سطح صلب ومستو •
على جميع جوانب التهوية للكمبيوتر إلتاحة تدفق الهواء المطلوب )  بوصات4(

  .وذلك ألن إعاقة سريان الهواء قد يتلف الكمبيوتر أو يسبب حريقًا .للتهوية السليمة

ق بعضها أو تضعها بحيث تكون متالمسة مما يعرضها ال تقم بوضع األجهزة فو •
  .للهواء الراآد أو الساخن



شار إليها في الوثائق المصاحبة راجع الحدود القصوى لألوزان والم :مالحظة      
  .للكمبيوتر لديك، وذلك قبل وضع الشاشة أو غيرها من األجهزة على الكمبيوتر

 عدم وجود أي جسم يستند على آابالت الجهاز، وأن الكابالت غير تأآد من •
  .موجودة في مكان تتعرض فيه لوطء األقدام أو للضغط عليها

لمناسبة بعض فتحات   . تأآد أن جميع الكبالت متصلة بفتحات التوصيل ا  •
على سبيل المثال، ال تقم (التوصيل تكون متشابهة وقد يختلط األمر بسهولة 

  )ل الشبكةبتوصيل آبل التليفون في فتحة توصي

  .ال تضع الجهاز في دوالب حائطي مغلق وال على السرير أو أريكة أو • سجادة

لد   .فايات ومصادر الحرارةضع الجهاز بعيدًا عن ا •

حافظ على الجهاز من درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية، وذلك  •
  .غيل المحددة لهلضمان االستخدام في ظروف التش

 ذلك إلى فقد يؤدي  .ال تقم بحشر أية أشياء في فتحات أو مداخل الهواء • بالجهاز
إحداث حريق أو صدمة آهربية عن طريق حدوث ماس آهربي في المكونات 

  .الداخلية

لجهاز ال تضع الجهاز في دوالب حائطي   .تجنب وضع أوراق غير ثابتة أسفل ا •
مغلق وال على سطح من القماش اللين مثل السرير أو األريكة أو البطانية أو 

  .السجادة

  :عند تشغيل الجهاز

ال تستخدم الجهاز في أماآن مبتلة، بالقرب من حوض االستحمام مثًال أو حمام  •
  .السباحة أو في طابق رطب

هربية   .ال تستخدم جهاز يعمل بالتيار الكهربي المتردد أثناء حدوث عاصفة آ •
  .يمكن استخدام األجهزة التي تعمل بالبطاريات إذا ما تم فصل آل الكابالت

تيارية، قم بفصل  مدمجة أو اخPCإذا ما آان الجهاز يحتوي على بطاقة مودم  •
آابل المودم في حالة اقتراب عاصفة آهربية، وذلك لتجنب خطر الصدمة 

  .الكهربية عن بعد والناتجة عن البرق من خالل خط الهاتف

إذا آان الجهاز يحتوي على مودم، فإن الكابل المستخدم مع المودم يجب أن يكون  •
 وفقًا للمقياس األمريكي 26تم تصنيعه وفقًا للحد األدنى من مقاس السلك وهو 

 RJ11س مرآب من النوع ، آما يجب أن يكون به قاب)AWG(لقطر األسالك 
  .ويتوافق مع لوائح لجنة االتصاالت الفيدارلية



-CD مثل )ODD(قد يحتوي هذا المنتج على محرآات لألقراص البصرية  •
ROM أو CDR/W أو DVD ، ...إلخ، والتي تشتمل على ليزر مدمج داخلها.  

ية مجموعة للوقاية من خطر التعرض إلشعار الليزر، ال تقم بإيقاف عمل أو فتح أ
  .محرك أقراص بصرية ألي سبب من األسباب
 Class 1"ندرج تحت تصنيف وتتوافق هذه المحرآات مع متطلبات السالمة وت

Laser Products " بموجب معيارDHHS األمريكي ومعيار السالمة من الليزر 
IEC/EN60825-1.  على وال يمكن للمستخدم إجراء أية تعديالت أو صيانة

  . آما ال تحتوي على أية أجزاء قابلة للتبديلODDأجهزة 

قسم قد تتوافر معلومات إضافية للمستخدم عن محرك التخزين في  :مالحظة      
"Manuals") على الموقع) أدلة االستخدام support.dell.com. 

لجهاز   .ال تقم بسكب الطعام وال السوائل على ا •

لقي قم بتنظيف الجهاز   .ام بتنظيف الجهاز، قم بفصله من مأخذ التيار الكهربيقبل ا •
ال تستخدم أية منظفات سائلة أو   .باستخدام قطعة من القماش الناعم المبلل بالماء

  .غازية، والتي قد تحتوي على مواد قابلة لالشتعال

لنا عم قم بتنظيف الكمبيوتر المحمول أو الشاشة باستخدام قطعة من القماش ا •
ضع الماء على قطعة القماش، ثم امسح بعرض الشاشة في  .والنظيف مع الماء

قم بإزالة الرطوبة من الشاشة  .ى أسفلهااتجاه واحد، وتحرك من أعلى الشاشة إل
 ألن التعرض لفترة طويلة إلى الرطوبة يمكنه بسرعة وأبقها في حالة من الجفاف،

  .ال تستخدم منظف تجاري للنوافذ لتنظيف الشاشة .أن يتسبب في تلف الشاشة

مثل أغطية الكمبيوتر (ال تقم بتشغيل الجهاز أثناء رفع أي من األغطية  :تنبيه 
  ).والجوانب واألرفف وأدراج الجانب األمامي وغيرها

إذا لم يتم تشغيل الجهاز بالشكل المعتاد، وخاصة إذا ما آان هناك أية أصوات أو  •
روائح غير عادية تأتي من الداخل، قم بفصل المقبس على الفور ثم اتصل 

  .أو مرآز الصيانة المعتمدبالموزع 

  عند العمل داخل الجهاز :األمان
 أو في Dellال تحاول صيانة الجهاز بنفسك، إال وفقًا لما هو مبين في وثائق منتج 

  . في أية صورة أخرىDellاإلرشادات المقدمة إليك من 

  .يانة بشكل وثيقاتبع دائمًا اإلرشادات وتعليمات الص



لكه ربية، ال تقم بتوصيل أو فصل للمساعدة في تجنب األخطار المحتملة للصدمة ا •
أية آبالت، أو القيام بصيانة أو إعادة تهيئة هذا الجهاز أثناء حدوث أية عاصفة 

  .آهربية

لذلك عليك   . بالسخونة أثناء التشغيل العاديPC Cardقد تصاب بطاقات  •
  . بعد االستخدام المستمرPC Cardبمراعاة الحرص عند فك بطاقات 

 
  الوقاية من تفريغ الشحنات اإللكتروستاتيكية

 

قم بفصل المنتج من مصدر الكهرباء الرئيسي وفقًا لمعلومات األمان  :تنبيه  
 .على هذا الموقع" معلومات األمان"موجودة في قسم الخاصة بالمنتج وال

 
 يمكن لتفريغ شحنات الكهرباء اإلستاتيكية أن يسبب التلف في المكونات الكهربية داخل

وفي بعض الظروف قد تتراآم شحنات الكهرباء اإلستاتيكية على جسمك أو  .الكمبيوتر
 .على أحد األجسام، مثل إحدى المرفقات، ثم تفريغها في جسم آخر مثل الكمبيوتر

للوقاية ضد التلف الناتج عن تفريغ شحنات الكهرباء اإلستاتيكية، ينبغي عليك تفريغ 
قبل التعامل مع المكونات اإللكترونية الداخلية الكهرباء اإلستاتيكية من بدنك 
   .للكمبيوتر، مثل ووحدة الذاآرة

يمكنك الوقاية من تفريغ شحنات الكهرباء اإلستاتيكية، ومن تفريغ الكهرباء اإلستاتيكية 
مثل أحد (من جسمك، عن طريق لمس أحد األجسام المعدنية المتصلة بطرف أرضي 

 ).لى لوحة اإلدخال واإلخراج في الكمبيوتر لديكاألسطح المعدنية غير المطلية ع
) بما يشمل أجهزة المساعدات الرقمية المحمولة(وعند توصيل إحدى المرفقات 

بالكمبيوتر لديك، فينبغي عليك دائمًا توصيل نفسك والجهاز المرفق بطرف أرضي 
لى وفضًال عن ذلك، قم من وقت آلخر أثناء عملك ع .وذلك قبل توصيله بالكمبيوتر

الكمبيوتر بلمس جسم معدني متصل بطرف أرضي إلزالة أية شحنات للكهرباء 
  .اإلستاتيكية التي يحتمل أن تكون قد تراآمت في جسمك

  :يمكنك أيضًا اتباع الخطوات التالية للوقاية من تفريغ شحنات الكهرباء اإلستاتيكية

التغليف، عند فك أحد المكونات الحساسة للكهرباء اإلستاتيكية من صندوق  •
فال تقم بإخراجه من مواد التغليف الواقية من الكهرباء اإلستاتيكية حتى 

وقبل فك التغليف الواقي من الكهرباء اإلستاتيكية  .تكون مستعدًا لترآيبه
 .مباشرًة، تأآد من تفريغ تفريغ الكهرباء اإلستاتيكية من جسمك

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml


 مواد تغليف واقية عند نقل أحد المكونات الحساسة، ضعه أوًال في حاوية أو •
 .من الكهرباء اإلستاتيكية

تعامل مع جميع المكونات الحساسة للكهرباء اإلستاتيكية في منطقة آمنة من  •
وإن أمكن، استخدم واقيات على األرض وبطانات على  .الكهرباء اإلستاتيكية

 .المقاعد ضد الكهرباء اإلستاتيكية
 

  األمان العام المتعلق بالكهرباء :األمان
  :اتبع اإلرشادات التالية عند توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء

قبل أن تقوم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربي، قم بالتحقق من الجهد الكهربي  •
  .ر الطاقة المتاحللتأآد من أن قيم الجهد الكهربي والتردد تطابق مثيالتها في مصد

جي بالنسبة لمصادر   .الجهاز ُمزود إما بمصدر داخلي للطاقة أو محول طاقة خار •
  :الطاقة الداخلية، يكون جهازك مزودًا بواحد مما يلي

 األجهزة ذات دائرة االستشعار -دائرة استشعار أوتوماتيكي للجهد الكهربي  –
األوتوماتيكي للجهد الكهربي ال يوجد بها مفتاح الختيار قيم الجهد الكهربي 
على الجانب الخلفي، حيث تقوم أوتوماتيكيًا بالتعرف على الجهد الكهربي 

 .الصحيح

  أو  

 األجهزة المزودة بمفتاح الختيار الجهد -مفتاح يدوي الختيار الجهد الكهربي  –
لخلفي، يجب أن يتم ضبطها يدويًا لتعمل على الجهد الكهربي على الجانب ا

اضبط المفتاح على الموضع الذي يتطابق ألقصى حد مع  .الكهربي الصحيح
 .الجهد الكهربي المستخدم في منطقتك

 .قد يختلف المفتاح الموجود في جهازك عن المفتاح في الصورة :احظةمل 

 

للمساعدة في تجنب إتالف الكمبيوتر عن طريق المفتاح اليدوي : إشعار 
الختيار الجهد الكهربي، قم بضبط هذا المفتاح على الجهد الكهربي الذي 

 .يتطابق ألقصى حد مع طاقة التيار المتردد المتاحة في منطقتك



 فولت 115بالنسبة لليابان، يجب ضبط مفتاح اختيار الجهد الكهربي على الموضع 
آما يجب .  فولت100حتى وإن آانت طاقة التيار المتردد المتاحة في اليابان هي 

التأآد من أن الشاشة واألجهزة األخرى الملحقة بالكمبيوتر تم تصنيفها آهربيًا 
  .ة في منطقتكللتشغيل مع طاقة التيار المتردد المتاح

  .ال تقم بإدخال آبل طاقة الجهاز في مأخذ الكهرباء إذا ما آان هذا الكبل تالفًا •

للحيلولة دون حدوث صدمة آهربية، قم بتوصيل آبل طاقة الجهاز بمأخذ للتيار  •
إذا تم تزويد هذا الجهاز ومعه آبل  .الكهربي متصل بطرف أرضي بصورة جيدة

طاقة ذي ثالثة أطراف، ال تستخدم مقابس المحوالت التي ال تحتوي على طرف 
  .األرض، وال تقم بإلغاء الطرف األرضي من المقبس أو المحول

 أطراف، ال تقم 3إذا تم تقديم هذا الجهاز بكبل طاقة ذي  :النرويج والسويد •
  .يبتوصيله إال بمأخذ للكهرباء به طرف أرض

فات إجمالي قوة إذا آنت تستخدم وصلة لكبل الطاقة، فيرجى التأآد من أن مواص •
التيار لألجهزة المتصلة بوصلة آبل التيار ال تتجاوز مواصفات قوة التيار الخاصة 

  .بوصلة الكبل

إذا ما آان يجب استخدام وصلة لكبل الطاقة أو مشترك آهرباء، تأآد من أن  •
وصلة الكبل أو مشترك الطاقة يتصالن بمأخذ آهربي حائطي وليس وصلة آبل 

يجب أن تكون وصلة الكبل أو مشترك الطاقة مصممًا خصيصًا  .أخرى أو مشترك
  .للمقابس األرضية وتم توصيله بمأخذ حائطي به طرف أرضي

إذا آنت تستخدم مشترآًا للطاقة ذا فتحات متعددة، فعليك بتوخي الحرص عند  •
فبعض مشترآات الطاقة قد تتيح  توصيل آبل الطاقة الخاص في مشترك الكهرباء،

وقد يؤدي اإلدخال غير الصحيح لمقبس  .شكل غير صحيحلك إدخال المقبس ب
ية أو نشوب التيار إلى حدوث تلف دائم للجهاز، فضًال عن خطر الصدمة الكهرب

تأآد من أن سن التوصيل بالطرف األرضي في مقبس التيار  .الحريق أو آالهما
  .باءُمّرآب في نقطة التوصيل األرضية المقابلة في مشترك الكهر

 عند فصل الجهاز على مأخذ التيار -وليس الكبل-تأآد من اإلمساك بالمقبس  •
  .الكهربي

  ):AC(م محول تيار متردد إذا آان الجهاز يستخد

 والمعتمد لالستخدام Dellال تستخدم إال محول التيار الكهربي المتردد المقدم من  •
فقد يؤدي استخدام محول آخر للتيار المتردد إلى نشوب حريق أو   مع هذا الجهاز،
  .حدوث انفجار



رف على المعلومات راجع ملصق التصنيف الموجود بالجهاز للتع :مالحظة      
 .الخاصة بالطراز الصحيح للمحول والمعتمد لالستخدام مع جهازك

 مثل سطح المكتب أو على -طقة جيدة التهوية ضع محول التيار المتردد في من •
تقم ال  . عندما تقوم باستخدامه لتشغيل الكمبيوتر أو شحن البطارية-األرض 

بتغطية محول التيار المتردد بالورق أو غيره من العناصر األخرى التي يمكنها أن 
  .تحد من التبريد، آما ال تستخدم محول التيار المتردد داخل حقيبة حمل

لذلك  للسخونة أثناء التشغيل العادي للكمبيوتر،قد يتعرض محول التيار المتردد  •
عليك بمراعاة الحرص عند التعامل مع محول التيار أثناء التشغيل أو بعده 

  .مباشرًة

يوصى بوضع المحول على األرض أو على المكتب بحيث يكون الضوء األخضر  •
تباهك إذا ما انطفأ المحول فجأة ألسباب سوف يؤدي ذلك إلى لفت ان .واضحًا
طاقة المحول من إذا ما انطفأ الضوء األخضر ألي سبب، قم بفصل آبل  .خارجية

  . ثوان، ثم أعد توصيل الكبل مرة أخرى10المأخذ الحائطي لمدة 

 مع محول Dellال تستخدم إال آبًال للتيار الكهربي المتردد مقدم من  :اليابان فقط •
حيث يؤدي استخدام أي آبل آخر للطاقة إلى حدوث أي تلف  متردد،التيار ال

للجهاز أو محول للتيار المتردد، أو قد يشكل خطرًا لنشوب الحريق أو الصدمة 
  .هربيةالك

عند إعداد محول التيار المتردد للتنقل، قم بلف السلكين الموجودين حول  :تنبيه 
فقد يؤدي عدم لف السلكين   المبين في الصورة التالية،المحول في نفس االتجاه

في االتجاه الصحيح إلى إلحاق التلف بهما، وهو ما ال يغطيه الضمان على 
ال تستخدم أبدًا محوًال للتيار المتردد تبدو عليه عالمات التلف أو البلي  .ّولالمح
 .الزائد

 



  )اليابان فقط(توصيل محول لقابس التيار المتردد 
تالمس بين عند استخدام محول لقابس التيار المتردد، ال تسمح بحدوث  :تنبيه 

السلك األخضر األرضي وأطراف الطاقة فقد تحدث صدمة آهربية أو ينشب 
 .حريق أو يلحق بالكمبيوتر أي ضرر

 ال تحتوي بعض األجهزة المتاحة في اليابان على محول لقابس التيار :مالحظة      
  .المتردد

لمأخذ  :قم بتوصيل الموصل األرضي المعدني بالمصدر األرضي في ا 1

 

ضي a قم بفك المصدر األر. 

b  قم بدفع الموصل األرضي المعدني خلف المصدر األرضي ثم قم بربط
 .المصدر األرضي

 

لكهرب  .يقم بتوصيل آابل طاقة التيار المتردد بمأخذ التيار ا 2

 إذا تعرض الجهاز للبلل :األمان
 Dellمنتجات : إشعار هام حول االستخدام في بيئات الرعاية الصحية :تنبيه 

 IEC أو ULية وهي غير مدرجة في المعيار القياسي ليست أجهزة طب
ونتيجة لذلك فإنه يجب عدم استخدام هذه األجهزة ). أو ما يعادلهما (60601

من أي مريض، أو بطريقة تالمس المريض )  متر1.8( أقدام 6على بعد أقل من 
 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة



فإذا آان الكمبيوتر   ال تقم بتنفيذ هذا اإلجراء إال بعد التأآد من أنه آمن، :تنبيه 
متصًال بمأخذ للتيار الكهربي، قم بفصل التيار المتردد عند قاطع الدائرة 

  .الكهربية وذلك قبل محاولة فك آبالت الطاقة من مأخذ التيار الكهربي إن أمكن
عليك بمراعاة أقصى درجات الحرص عند فك الكبالت المبتلة من مصدر للطاقة 

 .الكهربية النشطة

قم بفصل محول التيار المتردد عن مأخذ التيار، ثم فصل هذا المحول عن الجهاز إن  1
 .أمكن

ن مصادر الطاقة المتصلة قم بإيقاف تشغيل أية أجهزة خارجية متصلة، ثم فصلها ع 2
 .بها، ثم من الجهاز

لمحمول تحة قم بإخراج البطارية األساسية من الف  :بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر ا 3
 إن لزم -الحاوية للبطارية، وقم أيضًا بإخراج البطارية الثانية من حاوية الوسائط 

 .األمر
  .امسح البطاريات وضعها في مكان آمن لتجف

انظر دليل المستخدم أو دليل المالك لالطالع على  (Dellاتصل بالدعم الفني في  4
 ).معلومات االتصال المناسبة

من هذه " الضمانات المحدودة وسياسة إعادة المنتج"انظر الجزء  :مالحظة      
الوثيقة أو وثيقة الضمان الورقية المنفصلة المصاحبة للكمبيوتر، وذلك لالطالع 

 .علومات حول تغطية الضمانعلى م

  إذا أسقطت الكمبيوتر أو الشاشة أو عرضتهما للتلف :األمان
 :الشروع في أي من تلك اإلجراءات في هذا الجزء، راجع قسم األمانقبل  :تنبيه 

 .في هذا المستند" أقسام األمان العام المتعلق بالطاقة :األمان"و" األمان العام

إذا ما أمكنك رؤية أي مكونات داخلية من خالل األجزاء التالفة، أو إذا  :تنبيه 
ت بوجود دخان أو روائح غير معتادة، قم بفصل الجهاز عن مأخذ التيار شعر

راجع دليل المستخدم أو دليل المالك  .Dellالكهربي واتصل بالدعم الفني في 
  .لمناسبةلالطالع على معلومات االتصال ا

لكمبيوتر  .قم بحفظ وإغالق أية ملفات والخروج من أية برامج، ثم إيقاف التشغيل ا 1

قم بفصل الكمبيوتر أو الشاشة أو محول التيار المتردد عن مأخذ التيار، ثم افصل  2
 .هذا المحول عن الكمبيوتر أو الشاشة إن أمكن



قم بإيقاف تشغيل أية أجهزة خارجية متصلة، ثم فصلها عن مصادر الطاقة المتصلة  3
 .بها، ثم من الكمبيوتر

إذا لم يكن الجهاز يعمل   .في حالة وجود البطارية ، قم بخلعها ثم إعادة تثبيتها 4
 .ببطارية، قم بتوصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربي

جهاز  .أغلق ال 5

يل، أو شعرت بوجود دخان أو روائح غير معتادة، أو تعذر إذا لم يبدأ الجهاز في التشغ
انظر دليل المستخدم أو دليل  (Dellعليك التحقق من المكونات التالفة، اتصل بشرآة 
  ).المالك لالطالع على المعلومات المناسبة لالتصال

من هذه " الضمانات المحدودة وسياسة إعادة المنتج"انظر الجزء  :مالحظة      
وذلك لالطالع الوثيقة أو وثيقة الضمان الورقية المنفصلة المصاحبة للكمبيوتر، 

 .على معلومات حول تغطية الضمان

  تعليمات أمان مولف التلفاز :تنبيه
إن استخدام مفاتيح تحكم أو تنفيذ عمليات ضبط أو خطوات أو اتصاالت  :تنبيه 

أو أنواع إشارة أخرى غير المشار إليها في هذا المستند، قد يؤدي إلى التعرض 
 .أو المخاطر الميكانيكية/ر الكهربية وللصدمات أو المخاط

تك الشخصية وللمساعدة على استخدم اإلرشادات العامة التالية لألمان لضمان سالم
  :حماية األجهزة وبيئة العمل من احتمال التعرض للتلف

تشغيل يرجى قراءة التعليمات واالحتفاظ بها، يرجى قراءة جميع تعليمات • ال
  .واألمان واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

انتبه إلى التحذيرات، التزم بجميع التحذيرات الموجودة على المنتج وفي الوثائق   •
  .الخاصة بالمنتج

أثناء ) أو زيادة في مصدر الطاقة/الناجم عن البرق و(لمنع وقوع تلف للمنتج  •
عاصفة برق أو عند ترآها غير مراقبة أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة، قم 

بفصل الكمبيوتر أو وحدة مولف التلفاز الخارجية من المأخذ الكهربي ثم قم بفصل 
  .ي أو نظام الكبلالهوائ

الكهربية ونشوب الحريق، يجب تثبيت قطعة للحماية الدائمة من خطر الصدمة  •
الكماليات هذه أو توصيلها فقط إلى المنتجات، مثل الكمبيوتر المجهز بكبل طاقة ذي 

إذا تم تزويد هذا الجهاز بكبل طاقة ذي ثالثة أطراف، ال تستخدم مقابس  .  أطراف3



المحوالت التي ال تحتوي على طرف أرضي، وال تقم بإلغاء الطرف األرضي من 
إذا تعذر عليك إدخال المقبس في مأخذ الطاقة الكهربية، اتصل  .المقبس أو المحول

  .بالكهربائي الستبدال المأخذ القديم

للحد من خطر الصدمة الكهربية، ال تعرض المولف أو الكمبيوتر إلى الماء أو أي  •
  .سائل آخر

ال يجب وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من أسالك الكهرباء المرتفعة أو أي  •
دوائر للطاقة أو الضوء، أو في أماآن حيث يمكنها الوقوع في مصادر الطاقة أو 

  .الدوائر

عند تثبيت نظام هوائي خارجي، اتخذ أقصى حذر لمنع تالمس نظام الهوائي مع  •
 مشكلة مصادر الطاقة أو الدوائر، حيث يمكن أن يتسبب االتصال بينهما في

  .فادحة

 الهوائي متصًال بطرف إذا آان الهوائي الخارجي متصًال بالمنتج، تأآد أن نظام •
 . أرضي، لتوفير الحماية ضد الزيادة في الجهد والشحنات اإلستاتيكية الزائدة

راجع اللوائح الكهربية المحلية، للحصول على معلومات حول التوصيل بالطرف 
المناسب لعمود الكهرباء والبنية الداعمة والتوصيل بطرف أرضي األرضي 

للسلك الواصل إلى وحدة تفريغ الهوائي وحجم الموصالت بطرف أرضي 
وموضع وحدة تفريغ الهوائي ووصلة أقطاب التوصيل بطرف أرضي ومتطلبات 

  .توصيل األقطاب بطرف أرضي

بالنسبة للمستخدمين أو من يقومون بالتثبيت في الواليات المتحدة، توضح  –
للكهرباء للواليات المتحدة،  من الالئحة الوطنية 810.21الفقرة 

ANSI/NFPA) المؤسسة / المعهد القومى االمريكى للمواصفات القياسية
، معلومات حول التوصيل بالطرف 70رقم ) الوطنية للوقاية من الحريق

األرضي المناسب لعمود الكهرباء والبنية الداعمة لنظام الهوائي الخارجي 
لى وحدة تفريغ الهوائي وحجم والتوصيل بالطرف األرضي للسلك الواصل إ

الموصالت بطرف أرضي وموضع وحدة تفريغ الهوائي ووصلة أقطاب 
 . التوصيل بطرف أرضي ومتطلبات توصيل األقطاب بطرف أرضي

ول األعضاء باالتحاد بالنسبة للمستخدمين أو من يقومون بالتثبيت في الد –
 توفر معلومات حول فصل الهوائي من EN60728-11: 2005 -األوربي 

أنظمة توزيع الطاقة الكهربية والحماية من الجهد الزائد الناتج عن الجو 
وحماية نظام الهوائي وتوصيل أنظمة الهوائي بطرف أرضي وربطها 

الموصالت بطرف والثبات الميكانيكي للهوائيات الخارجية بما يشمل حجم 
أرضي وموضع وحدة تفريغ الهوائي ووصلة أقطاب التوصيل بطرف 

 .أرضي ومتطلبات توصيل األقطاب بطرف أرضي 



 قد تقع -بالنسبة للمستخدمين أو من يقومون بالتثبيت في النرويج  :تنبيه 
مخاطرة نتيجة اختالفات الجهد بين شاشة الكبل المحوري لنظام توزيع الكبل 

عادًة، أجهزة التحكم الخاصة بنظام (توصيل بطرف أرضي محلي للمعدات وال
لتجنب أي مخاطرات، يجب أن تكون وصلة  ).الكمبيوتر الموصلة بطرف أرضي

الكبل من بطاقة مولف التلفاز إلى نظام توزيع الكبل متوفرة من /إدخال الهوائي
 ).قد تكون أو ال تكون مرفقة مع الكمبيوتر(خالل عازل مجلفن 

بالنسبة للمستخدمين أو من يقومون بالتثبيت في السويد وفنلندا  :تنبيه 
 مجلفن مع الكمبيوتر، فيجب استخدام العازل  إذا تم إرفاق عازل-والدنمارك 

انظر دليل المستخدم أو  . المجلفن على التوالي مع موصل الهوائي المحوري
 .دليل المالك للتعرف على التعليمات

 820.93 توضح الفقرة - CATVبالنسبة لمن يقومون بتثبيت نظام  :مالحظة      
المعهد ( ANSI/NFPA 70:2005 و)NEC(من الالئحة الوطنية للكهرباء 

) الوطنية للوقاية من الحريقالمؤسسة / القومى االمريكى للمواصفات القياسية
، )لالتحاد األوربي( EN60728-11:2005أو مقياس /و) آندا/للواليات المتحدة(

إرشادات للتوصيل بطرف أرضي ويحدد أنه يجب توصيل واقي الكبل المحوري 
  .  إلى نظام التوصيل بطرف أرضي للمبنى قريبًا من نقطة إدخال الكبل عمليًا



 

  مثال على توصيل الهوائي بطرف أرضي

 
 

 فقرة NEC(وحدة تفريغ الهوائي 2
810-20( 

 السلك الواصل بالهوائي 1

(مثبت 4 أرضي) مثبتات  NEC(موصالت الطرف األرضي 3
 )21-810فقرة 

نظام توصيل قطب بطرف أرضي 5 معدات الخدمة الكهربية6
 للطاقة 

)NEC 250.52 فقرة( 

7 مثبت أرضي  
 

 إلى الالئحة الوطنية للكهرباء للواليات المتحدة، NECتشير  :مالحظة      
ANSI/NFPA 70:2005 . يرجى الرجوع إلى الالئحة الكهربية المحلية
 . لمتطلبات التثبيت في منطقتك



 أمان بطاقة خيار مولف التلفاز  :األمان
 ULة تستخدم بطاقة خيار مولف التلفاز فقط مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي •

، التي لها تعليمات تثبيت توضح بالتفصيل تثبيت )أو ما يعادلها(المتوافقة 
  .المستخدم لملحقات علبة البطاقة

للحد من خطر الصدمة الكهربية، التقم بفك أو لمس األجزاء الداخلية من  •
  .الكمبيوتر حينما يكون الكمبيوتر متصًال بالمأخذ الكهربي

يجب أن تكون جميع أطراف تأمين البطاقة ُمحكمة تمامًا لتوفر الربط الدائم بين  •
  .بطاقة الخيار وأجهزة تحكم الكمبيوتر

حد من خطر الصدمة الكهربية، ال تعرض البطاقة أو الكمبيوتر إلى الماء أو أي لل •
  .سائل آخر

  تعليمات أمان مولف التلفاز الخارجي :األمان
حد من خطر الصدمة الكهربية، ال تقم بإدخال أي جسم معدني بداخل فتحات لل •

  .مولف التلفاز

ال يجب سد أو  .الفتحات الموجودة بداخل خزانة مولف التلفاز هي فتحات للتهوية •
خدام مولف تجنب است . تغطية هذه الفتحات، لمنع اإلرتفاع الزائد في الحرارة

التلفاز على سرير أو أريكة أو سجادة أو سطح لين، قد يقوم بسد فتحات التهوية 
نة للكتب أو في مكان مغلق، تأآد إذا وضعت مولف التلفاز في خزا . في الخزانة

  .من وجود التهوية وتيار الهواء الكافيين

لين إعادة  . يجب أن تتم الخدمة وأعمال الصيانة عن طريق أفراد الخدمة المؤه •
  .التجميع غير الصحيح يمكن أن يتسبب في صدمة آهربية

أو أي للحد من خطر الصدمة الكهربية، ال تعرض المولف أو الكمبيوتر إلى الماء  •
  .سائل آخر

  تعليمات األمان ألجهزة الكمبيوتر المحمول :تنبيه 

  .في هذا المستند" األمان العام المتعلق بالكهرباء"و" تعليمات األمان العام"اجع أقسام ر

استخدم إرشادات األمان التالية والخاصة بالجهاز المحمول، للمساعدة في ضمان 
الكمبيوتر أو وحدة تكرار المنافذ أو قاعدة الوسائط (سالمتك الشخصية وحماية الجهاز 



، فضًال عن حماية بيئة العمل من األخطار )و األجهزة المشابهةأو محطة اإلرساء أ
  .المحتملة

  األمان العام ألجهزة الكمبيوتر المحمول :األمان
 مثل -ال تقم بوضع الكمبيوتر الخاص بك في بيئة ينخفض فيها سريان الهواء  •

وذلك  . عندما يكون الكمبيوتر في وضع التشغيل-حقيبة الحمل أو الدواليب المغلقة 
  .ألن إعاقة سريان الهواء قد يتلف الكمبيوتر أو يسبب حريقًا

يوتر المحمول أو المحول في وضع تستقر فيه قاعدته على ال تسمح بتشغيل الكمب •
فدرجة حرارة سطح القاعدة  الجلد المكشوف مباشرًة ولفترات طويلة من الوقت،

 .ء التشغيل العادي، وخاصًة عند وجود مصدر للتيار الكهربي المترددقد ترتفع أثنا
ويمكن لتعرض الجلد المكشوف لفترة مطولة من الوقت أن يسبب اإلحساس بعدم 

  .الراحة أو يؤدي إلى اإلصابة بالحروق

  .المودم/قم بفصل آل الكبالت، بما في ذلك آبل الهاتف، قبل فتح غطاء الذاآرة •

  لكهرباء ألجهزة الكمبيوتر المحمولاألمان المتعلق با :األمان
 والمعتمد لالستخدام Dellال تستخدم إال محول التيار الكهربي المتردد المقدم من  •

فقد يؤدي استخدام محول آخر للتيار المتردد إلى المخاطرة  مع هذا الجهاز،
انظر دليل المستخدم أو دليل المالك لالطالع على مواصفات القدرة  .باألمان

  .ددالكهربية لمحول التيار المتر

مول عن جميع مصادر الطاقة، قم بإيقاف تشغيله، وفصل لفصل الكمبيوتر المح  •
محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربي، ثم قم بفك البطارية الُمرآبة في 

  .حاوية البطارية أو الوسائط

  أمان طاقة المحول اآللي
 اآللي بتشغيل وشحن الكمبيوتر المحمول في السيارة أو Dellيسمح لك محول  •

قوم المحول بتوصيل الكمبيوتر إلى مصدر الطاقة من خالل ي . القارب أو الطائرة
يقوم آبل الطاقة لتيار مستمر بالتوصيل من خالل محول والعة  . آبل تيار ثابت
راجع تعليمات التشغيل في   .يارة أو من خالل موصل من نوع محفزالسجائر للس

  .دليل المستخدم قبل توصيل المحول اآللي وتشغيله

، مثل ) فولت تيار مستمر24(ال تستخدم جهازك في المرآبات ذات الجهد العالي  •
  .مرآبات النقل التجارية



قم بتوصيل المحول اآللي في الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل المحول في والعة  •
السجائر أو مصدر طاقة لتيار مستمر، بعد إيقاف تشغيل محرك السيارة أو أي 

  .تمرمصدر طاقة آخر للتيار المس

  األمان المتعلق بالبطارية في أجهزة الكمبيوتر المحمول :األمان
يزيد استخدام البطاريات غير المتوافقة من خطورة نشوب حريق أو  :تنبيه 

ال تستبدل البطارية إال ببطارية متوافقة تم شراؤها من شرآة  .روقوع انفجا
Dell ومصممة خصيصًا للعمل مع أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها شرآة Dell. 

 .وال تستخدم بطارية من أجهزة آمبيوتر أخرى غير جهازك

لبدنية قد يشمل هذا التلف االصطدام أو   .قد تسبب البطارية التالفة خطر اإلصابة ا •
الصدمة التي تؤدي إلى انبعاج أو ثقب البطارية، أو تعرضها للهب، أو غيرها من 

وتعامل مع البطارية التالفة أو التي بها   .ال تقم بتفكيك البطارية .حاالت التشويه
إذا آانت البطارية تالفة، فقد يتسرب اإللكتروليت من الخاليا   .تسرب بعناية فائقة

  .أو قد ينشب حريق، وهو ما قد يؤدي إلى التعرض لإلصابة

ألطفال   .احفظ البطارية بعيدًا عن متناول ا •

جهاز الكمبيوتر أو البطارية بالقرب من ) ضعأو تخزين أو و(تجنب تعريض  •
مصدر حرارة مثل جهاز اإلشعاع أو المدفأة أو الموقد أو السخان الكهربائي أو 

 مئوية 65غيره من أجهزة توليد الحرارة أو تعريضهما لدرجات حرارة تزيد عن 
عند تسخين خاليا البطارية إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية،  ). فهرنهايت149(

  .يمكن أن تحدث بها ثقوب أو تنفجر، مما قد يترتب عليه نشوب حريق

تجنب حمل البطارية في الجيب أو المحفظة أو أي حاوية أخرى حيث يمكن أن  •
إلى حدوث دائرة قصر في أطراف ) مثل المفاتيح(تؤدي األشياء المعدنية 

يمكن أن يؤدي الدفق الحالي الزائد والمترتب على ذلك إلى ارتفاع  .البطارية
ة أو المواد المحيطة، أو درجة الحرارة بشكل آبير وقد يؤدي إلى تلف البطاري

  .يسبب اإلصابة البدنية مثل الحروق

التخلص من "انظر  .قم بالتخلص من البطاريات المستهلكة بالشكل السليم •
  .في هذا المستند" البطارية

  تعليمات األمان ألجهزة الكمبيوتر المكتبية  :تنبيه

  .في هذا المستند" األمان العام المتعلق بالكهرباء"و" تعليمات األمان العام"راجع أقسام 



  :قم بقراءة ومتابعة هذه التعليمات عند توصيل الكمبيوتر الخاص بك واستخدامه

  :عند إعداد األجهزة لالستخدام

  .ضع الجهاز على سطح صلب ومستو •

على جميع جوانب التهوية )  بوصات4( سم 10.2اترك مسافة فاصلة ال تقل عن  •
 ألن إعاقة سريان وذلك   .للكمبيوتر إلتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمة

  .الهواء قد يتلف الكمبيوتر أو يسبب حريقًا

  األمان المتعلق بالكهرباء ألجهزة الكمبيوتر المكتبية :األمان
  :اتبع اإلرشادات التالية عند توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء

 تقوم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربي، قم بالتحقق من الجهد الكهربي قبل أن •
  .للتأآد من أن قيم الجهد الكهربي والتردد تطابق مثيالتها في مصدر الطاقة المتاح

بالنسبة لمصادر   .ما بمصدر داخلي للطاقة أو محول طاقة خارجيالجهاز ُمزود إ •
ي للجهد الكهربي، الطاقة الداخلية، يكون جهازك مزودًا بدائرة استشعار أوتوماتيك

  .أو بمفتاح يدوي لتحديد الجهد الكهربي

للتعرف على اإلعدادات المناسبة " األمان العام المتعلق بالكهرباء"راجع قسم  •
  . الكهربي اليدويلمفتاح تحديد الجهد

األمان المتعلق بوحدة التبريد في أجهزة الكمبيوتر  :األمان
  المكتبية

  :ق المعلومات التالية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي بها وحدة تبريد بالسوائلتنطب

يجب أن   .ال يمكن للمستخدم تقديم خدمة الصيانة أو الترقية لوحدة التبريد بالسوائل •
  .يقتصر تقديم الخدمة المطلوبة على فريق العمل المؤهل للتعامل مع الجهاز

 الموجودة بالجهاز لديك تحتوي على سائل تبريد ال يمكن إن وحدة التبريد بالسوائل •
بإغالق الكمبيوتر على الفور، مع في حالة تسرب السائل المبرد، قم  .إعادة مأله

  .Dellفصل الجهاز عن مأخذ التيار، ثم بعد ذلك اتصل بشرآة 

  . والصابونفي حالة مالمسة سائل التبريد للجلد، قم على الفور بغسل الجلد بالماء •
  .قم بزيارة الطبيب في حالة حدوث شعور بالحكة



أثناء فتح (في حالة مالمسة سائل التبريد للعين، قم على الفور بشطف العين بالماء  •
قم بزيارة الطبيب في حالة استمرار الشعور  . دقيقة على األقل15لمدة ) العين
  .بالحكة

  تعليمات األمان للشاشة  :تنبيه

  .في هذا المستند" لق بالكهرباءاألمان المتع"و" تعليمات األمان العام"راجع أقسام 

  :قم بقراءة ومتابعة هذه التعليمات عند توصيل شاشة الكمبيوتر الخاص بك واستخدامها

إن اتباع مفاتح تحكم أو تنفيذ عمليات ضبط أو خطوات أخرى غير  :تنبيه 
أو المخاطر المشار إليها في هذا المستند، قد يؤدي إلى التعرض للصدمات 

 .أو المخاطر الميكانيكية/الكهربية و

تأآد دائمًا من أن الشاشة الموجودة لديك مصنفة آهربيًا بحيث يمكن تشغيلها  •
  .لتيار الكهربائي المتردد المتاح في منطقتكباستخدام طاقة ا

هذه الشاشة ال تحتاج إلى مفتاح يدوي لتحديد الجهد الكهربي من أجل  :مالحظة      
فهي سوف تقبل أوتوماتيكيًا أي  .ترددضبط مدخالت الجهد الكهربي للتيار الم

المواصفات "جهد آهري لمدخالت التيار المتردد وفقًا للنطاقات الواردة في قسم 
 .في دليل المستخدم" الكهربائية

صنوعة إن واجهة الشاشة م .ضع الشاشة على سطح صلب وتعامل • معها بحرص
  .من الزجاج ويمكن أن تتلف إذا ما سقطت أو تعرضت لالصطدام بقوة

لغرفة فقد  .يجب الحفاظ على الشاشة ذات اللوحة المسطحة في درجة حرارة ا •
تؤدي ظروف الحرارة أو البرودة الشديدة إلى إحداث أثر سلبي على الكريستال 

  .السائل في الشاشة

ز ا فمثًال،  .لشديد أو للظروف التي تترك أثرًا آبيرًاال تقم بتعريض الشاشة لالهتزا •
  .ال تضع الشاشة داخل صندوق السيارة

الشاشة عن التيار عندما تنوي ترآها بدون استخدام لفترة طويلة من قم بفصل  •
  .الوقت

 .لتجنب خطر الصدمة الكهربية، ال تقم بخلع أي غطاء أو بلمس الشاشة من الداخل •
  .ينبغي أن يقتصر فتح حاوية الشاشة على فني خدمة معتمد


