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مسئولیتمحدودیت 

ت  پحق اطالعا چا

ت  پشتیبانیو خدما

ت دارید حق شما ها، مسئولیت سایر یا ایسوس بخش در قصور یک دلیل به که بیاید پیش شرایطی است ممکن  این از یک هر در کنید. بازیابی ایسوس از را خسار
ت مطالبه حق آن اساس بر که مبنایی از نظر صرف موارد،  ت از بیش  ASUSدارید، را  ASUSاز خسار ت از ناشی خسارا ت و مرگ) جمله (از بدنی صدما اموال به خسار
ی دارایی و واقعی  ت گونه هر یا نیست. مسئول ملموس شخصی ها هی از ناشی دیگر مستقیم و واقعی خسار گارانتی بیانیه این طبق قانونی وظایف انجام عدم یا کوتا

محصول.هر شده ذکر قرارداد قیمت سقف تا 

ی  ها ت نام ی و محصوال هنما این در موجود شرکتها ی عالئم است ممکن را پ حق یا تجار ی چا ی تنها و نباشند، یا باشند خود مربوطه شرکتها توضیح یا شناسایی برا
میشوند.استفاده نقض قصد بدون مالکان، نفع به و 

هنما دفترچه این ایسوس  همانطور را را ت، نوع هیچ بدون هست»، که « ی به محدود نه اما شامل ضمنی، یا صریح از اعم ضمان تها ش و خرید شرایط یا ضمنی ضمان فرو
ی یا  ها ی، هیچ در  ASUSمیکند. ارائه خاص، ویژگی ت گونه هر قبال در آن نمایندگان یا کارمندان افسران، مدیران، مورد (شامل تبعی یا اتفاقی خاص، غیرمستقیم، خسار

ت  این در خطا یا نقص گونه هر از ناشی هایی آسیب چنین احتمال مورد در  ASUSاگر حتی مانند)، ندارند مسئولیتی تبعی) یا اتفاقی، غیرمستقیم، غیرمستقیم، خسارا
هنما  باشد.شده توصیه محصول یا را

ASUS  ت دادن، دست از قبال در فقط ی یا خسار ها ت قرارداد، از ناشی ادعا ت جبران یا مسئولیت ضمانت، بیانیه این اساس بر نقض یا تخلفا عهده بر را شما خسار
هد  داشت.خوا

ب از  کنیددیدن //:support/ www.asus.com/httpsدر ما زبانه چند سایت و

ت  ت و مشخصا هنما این در موجود اطالعا ی را ت برا استشده ارائه اطالعا

ی محدودیت این  ی حداکثر این شود. می اعمال نیز آن فروشنده و  ASUSکنندگان تامین برا مسئول مجموعاً شما فروشنده و آن، کنندگان تامین  ،ASUSکه است حداکثر
هستند.آن 

ی  (1)نیست: زیر موارد از یک هیچ مسئول ایسوس شرایطی هیچ تحت  ثالثشخص ادعا

کنندتغییر نباید و هستند تغییر قابل قبلی اطالع بدون زمان هر در و کنید، استفاده فقط 

ی شما مقابل در  ت؛ برا ی داده یا سوابق به آسیب یا دادن، دست از  (2)خسار ویژه، (3)یا شما. ها

قبالدر مسئولیتی یا مسئولیت هیچ ایسوس است. شده تعریف  ASUSتوسط تعهد یک عنوان به 

ت  ی یا غیرمستقیم یا اتفاقی خسارا ت گونه هر برا ی خسار جمله(از تبعی اقتصاد

ها  هایی یا خطا هنما این در است ممکن که نادرستی هر را ت جمله از شوند، ظا آن.در توصیفشده نرمافزار و محصوال

س یا سود  باشند.مطلع آنها از شما فروشنده یا آن کنندگان تامین  ،ASUSاگر حتی رفته)، دست از انداز پ
ی.امکان  پذیر

پ حق  است.محفوظ حقوق کلیه  © INC. COMPUTER ASUSTeK 2020چا

هنما، این از بخشی هیچ  ت جمله از را ی نرم و محصوال ها زبانی هر به ترجمه یا بازیابی، سیستم یک در ذخیره رونویسی، انتقال، تکثیر، قابل آن، در شده داده شرح افزار
ی وسیله هر به یا شکل هر به  ی جز به نیست، ا ی خریدار که اسناد ی پشتیبان برا ی گیر  INC. COMPUTER.("ASUS")صریح کتبی اجازه بدون کند. می نگهدار

ASUSTeK 

2 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



دستورالعملاین ی درباره 

7

هنما این  ی درباره اطالعاتی را ها ی ویژگی ی و سختافزار تبوک رایانه نرمافزار هد ارائه شما نو مید
ی در که  ها هی زیر فصل شدهاند:سازماند

ی فصل این در  ی سخت اجزا ت رایانه افزار شود.می داده توضیح شما بوک نو

هد می نشان شما به فصل این  ی قسمت از چگونه که د ت رایانه مختلف ها خود بوک نو
کنید.استفاده 

ی فصل این  ت رایانه در  ®Windows 10از استفاده بر مرور هد.می ارائه شما بوک نو د

هد می نشان شما به فصل این  ی  POSTاز چگونه که د ت تغییر برا ت رایانه تنظیما بوک نو
کنید.استفاده خود 

ت بخش این در  ی شده، توصیه نکا ی، متداول پرسشها ی و سختافزار متداول پرسشها
ی  ی میتوانید که میشود ارائه نرمافزار ت رفع و حفظ برا تبوک رایانه رایج مشکال به خود نو

کنید.مراجعه آنها 

ی بیانیه و ها اعالمیه شامل بخش این  ی ایمنی ها ت رایانه برا است.شما بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت  ت و نکا متداولسواال

هاضمیمه 

ی راه  :1فصل  افزارسخت انداز

ت رایانه از استفاده  :2فصل  بوکنو

 ®10Windowsبا کار  :3فصل 

(POST)روشن خودآزمایی  :4فصل 



ی  ها هنمااین در شده استفاده قرارداد را

ها نماد

تایپوگرافی

ی  ت کردن برجسته برا ی اطالعا هنما، این در کلید است:شده ارائه زیر شرح به متنی را

کنید.استفاده لمسی پد از  =

= Bold  هنده نشان این ب باید که است آیتمی یا منو د شود.انتخا

= Italic  هنده نشان این هنما این در توانید می که است هایی بخش د کنید.مراجعه آنها به را

ی  ها هایی زیر نماد هند نشان را دستگاه ی میتوانید که مید ی یک انجام برا ها سر ها یا کار تبوک رایانه در رویه نو
کنید.استفاده خود 

کنید.استفاده کلید صفحه از  =
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ی پیام این مهم!  ت حاو ی که است حیاتی اطالعا شود.دنبال باید کار یک تکمیل برا

ی پیام این هشدار!  ت حاو ی که است مهمی اطالعا ها انجام حین در شما داشتن نگه ایمن برا کار
ی و  ی و ها داده دیدن آسیب از جلوگیر ت رایانه اجزا شود.رعایت باید شما بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی پیام این توجه:  ت حاو ت و اطالعا ی نکا ها تکمیل به تواند می که است بیشتر کند.کمک کار



ت  امنیتیمالحضا
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ت رایانه از استفاده با  خودبوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت رایانه که شوید مطمئن بودن، روشن هنگام  ی با را خود بوک نو تواند می که مواد
ش  هش را هوا گرد هد کا نپوشانید.را آن یا نکنید حمل د

ت رایانه این  ی با هایی محیط در باید فقط بوک نو سانتی درجه  5بین محیط دما
استفاده فارنهایت) درجه  95)گراد سانتی درجه  35و فارنهایت) درجه  41)گراد 
شود.

ی رتبه برچسب به  ت رایانه پایین در بند شوید مطمئن و کنید مراجعه خود بوک نو
ی رتبه این با شما برق آداپتور که  دارد.مطابقت بند

ت رایانه  ی را خود بوک نو ی سطوح رو هموار کار هید.قرار ناپایدار یا نا ند

ت رایانه توانید می  ی دستگاه طریق از را خود بوک نو س اشعه ها ی (که ایک رو
ی که اقالمی  آنها اما کنید، ارسال شود) می استفاده گیرند می قرار نقاله تسمه رو

ها معرض در را  ی میله و آشکارساز هید.قرار مغناطیسی ها ند

ت رایانه  ی بسته کردن شارژ حین در یا استفاده حین در تواند می شما بوک نو باتر
ی شود. داغ تا گرم  ی برا ت رایانه گرما، از ناشی آسیب از جلوگیر ی را خود بوک نو رو

ی  ها ها خود بدن از قسمتی هیچ نزدیک یا خود پا ت رایانه با کار هنگام نکنید. ر نو
ی را آن خود، بوک  هید.قرار کنند مسدود را ها دریچه توانند می که سطوحی رو ند

ی  ت از اطالع برا و کرد استفاده آنها از توان می که پرواز حین در مرتبط خدما
ت رایانه از استفاده هنگام باید که هایی محدودیت  رعایت پرواز در خود بوک نو

هنده ارائه با شود،  بگیرید.تماس خود هوایی خط د

ی کابل از  ت رایانه با جانبی لوازم سایر و جانبی لوازم دیده، آسیب برق ها بوک نو
نکنید.استفاده خود 



ت کامپیوتر از مراقبت  شمابوک نو

ت کامپیوتر  ت، نزدیکی در را خود بوک نو رطوبت یا باران مایعا
هید.قرار  ند

ت رایانه کردن تمیز از قبل  ب برق خود، بوک نو بسته و کنید قطع را متناو
ی  ت (در را باتر ی اسفنج یک از کنید. خارج وجود) صور پارچه یا تمیز سلولز
ب بابونه  ب قطره چند و غیرساینده شوینده مواد از محلولی با شده مرطو آ
خشک پارچه یک از استفاده با را اضافی رطوبت گونه هر کنید. استفاده گرم 
ت رایانه از  کنید.حذف خود بوک نو

ت رایانه  ی میدان معرض در را خود بوک نو یا مغناطیسی ها
ی الکتریکی  هید.قرار قو ند

ت رایانه  ی محیط معرض در را خود بوک نو قرار غبار و گرد ها
هید. ند

ت رایانه از  نکنید.استفاده گاز نشت نزدیکی در خود بوک نو

ی حالل از  ی ها ی شیمیایی مواد سایر یا بنزن، تینر، مانند قو رو
ت کامپیوتر نزدیک یا  نکنید.استفاده خود بوک نو

ی را اشیاء  ت رو هید.قرار خود شخصی رایانه بوک نو ند

10 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



مناسبدفع 

ی گونه به محصول این  مجدد استفاده امکان که است شده طراحی ا
ت از صحیح  هم را بازیافت و قطعا دار چرخ سطل نماد کند. می فرا

هد می نشان خورده خط  ت محصول که د الکتریکی، (تجهیزا
ی و الکترونیکی  ی دکمه سلول باتر ی ا ی زباله در نباید جیوه) حاو ها

ی  ت شود. داده قرار شهر ی را منطقه مقررا وسایل انداختن دور برا
کن.بررسی برقی 

ی  ی زباله در را باتر ی ها چرخدار زباله سطل نماد نیندازید. شهر
هد می نشان  ی که د ی زباله در نباید باتر ی ها شود.داده قرار شهر

ت کامپیوتر  ی زباله در را خود بوک نو ی ها نیندازید.شهر

ی دفترچه 11 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



12 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی دفترچه  هنما ت رایانه الکترونیکی را بوکنو 13

:1فصل 
ی راه  افزارسخت انداز



ت کامپیوتر با آشنایی  بوکنو

ی  باالنما

14

ت کشور یا منطقه هر در است ممکن کلید صفحه چیدمان توجه:  ی باشد. متفاو ت نما مدل به بسته است ممکن بوک نو
ت شخصی رایانه  ی نظر از نیز بوک نو هر ت ظا باشد.متفاو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو 15

نمایشپنل 

ی شاخص  وضعیتها

ی شارژ نشانگر  ی نشانی رنگ دو  LEDرنگ دو باتر شارژ وضعیت از بصر
ی  هد. می ارائه باتر ی د ت برا کنید:مراجعه زیر جدول به جزئیا

ی  ها ی میکروفون ی آرایها ی دارا ها ب اکو، لغو عملکرد ی پرتو تشکیل و نویز سرکو برا
هستند.صدا ضبط و صدا بهتر تشخیص 

ت که هنگامی  شدن روشن نشانگر است، روشن کامپیوتر بوک نو
ت که زمانی و شود می روشن  ت در بوک نو ب حال آرامی به است خوا

زند.می چشمک 

ی میکروفون  یآرایه ها ا

توانشاخص 

ی ویژگی باال وضوح با نمایش صفحه پنل این  هده عالی ها س مشا ها فیلم ها، عک
ی فایل سایر و  ی رسانه چند ها ت رایانه در را ا هم شما بوک نو کند.می فرا

ی  ها ت رایانه فعلی افزار سخت وضعیت شناسایی به وضعیت نشانگر شما بوک نو
کنند.می کمک 



رنگ وضعیت

ت کامپیوتر  شده وصل برق منبع به بوک نو
ی و  ت و کند می شارژ را آن باتر ی قدر باتر

است.درصد  95از کمتر 

شچراغ  خامو

ت وقتی  ت رایانه در هواپیما حال نشانگر این باشد، فعال شما بوک نو
شود.می روشن 

ت کامپیوتر  وصل تغذیه منبع به بوک نو
ت و است شده  ی قدر تا  95بین آن باتر
است.درصد  100

جامدنارنجی 

ت نشانگر  هواپیماحال

ت رایانه  ت در بوک نو ی حال کند می کار باتر
ت و  ی قدر است. ٪100تا  ٪10بین باتر

جامدسفید 

ت رایانه که هنگامی  ی به شما بوک نو ها دسترسی داخلی حافظه درایو
شود.می روشن نشانگر این کند، می پیدا 

ت در  PC Notebookزن چشمک نارنجی  ی حال ت و کند می کار باتر قدر
ی  است. ٪10از کمتر باتر

درایوفعالیت نشانگر 

16

ت است، فعال وقتی توجه:  هواپیماحال
ت تمام  کند.می غیرفعال را سیم بی اتصاال

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ت منطقه یا مدل اساس بر کلید صفحه چیدمان توجه:  است.متفاو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو 17

ی کلید صفحه  ها ی راحت سفر عمق با را کامل اندازه با  QWERTYکلید هم تایپ برا می فرا
هد می امکان شما به همچنین کند.  ی از د ها به سریع دسترسی کنید، استفاده عملکرد کلید

Windows®  ی سایر و کند می پذیر امکان را ها ی چندرسانه عملکرد کند.می کنترل را ا

استفاده شود. می روشن نشانگر این شود، می فعال سرمایه قفل عملکرد که هنگامی 
هد می امکان شما به بزرگ قفل از  ت رایانه کلید صفحه از استفاده با د خود بوک نو

کنید.تایپ را  ،C) B، A(مانند بزرگ حروف 

پاوردکمه 

هید فشار را پاور دکمه  ت رایانه تا د ش یا روشن را خود بوک نو می همچنین کنید. خامو
ی پاور دکمه از توانید  ت رایانه دادن قرار برا ت در خود بوک نو ب حال ب یا خوا خوا

ت از آن کردن بیدار و زمستانی  ب حال ب یا خوا کنید.استفاده زمستانی خوا

ت رایانه که صورتی در  ش روشن/دکمه نیست، پاسخگو شما بوک نو ی را خامو ده حداقل برا
هید فشار ثانیه  (10) ت رایانه تا دارید نگه و د ش شما بوک نو شود.خامو

سرمایهقفل نشانگر 

کلیدصفحه 



ی توجه:  ت برا ی کلید صفحه از استفاده به بیشتر، جزئیا کنیدمراجعه عدد

ی توجه:  ت برا هنما این در لمسی صفحه از استفاده بخش به بیشتر، جزئیا کنید.مراجعه را

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

هنمااین در بخش  را

18

ی صفحهکلید  هد امکان شما به لمسی لمسی/عدد و لمسی صفحه بین مید
ی صفحهکلید  شوید.جابهجا لمسی عدد

ی کلید صفحه  ی از استفاده امکان لمسی عدد ی ورود هم را عدد کند.می فرا

ی کلید صفحه لمسی/صفحه  لمسیعدد

ت از استفاده امکان لمسی پد  ی را چندگانه حرکا ی پیمایش برا هم صفحه رو می فرا
ی تجربه و کند  ی کاربر هد. می ارائه را بصر را معمولی ماوس یک عملکرد همچنین د

ی شبیه  کند.می ساز



ی  • ی حداکثر از اطمینان برا ت اطمینان، قابلیت و سازگار فروشان خرده از را قطعا
ی مجاز  ی کنید. خریدار ت برا ی خصوص در کمک یا محصول خدما مونتاژ یا جداساز

ت مرکز با محصول مناسب  ت مجاز فروشان خرده یا  ASUSخدما کنید.مشور

ی توجه:  ی نظر از مدل به بسته است ممکن پایین نما هر ت ظا باشد.متفاو

ی زمان  • ت و استفاده به بسته باتر ت رایانه این مشخصا بوک نو
ت  ی بسته است. متفاو کرد.جدا توان نمی را باتر

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت رایانه هشدار!  ی بسته کردن شارژ حین در یا استفاده حین در تواند می شما بوک نو تا گرم باتر
ی شود. داغ  ی برا ت رایانه گرما، از ناشی آسیب از جلوگیر ی را خود بوک نو ی رو ها نزدیک یا خود پا
ها خود بدن از قسمتی هیچ  ت رایانه با کار هنگام نکنید. ر ی را آن خود، بوک نو می که سطوحی رو
هید.قرار کنند مسدود را ها دریچه توانند  ند

مهم!

19

ی  پاییننما



ب، کاغذ، که کنید حاصل اطمینان هشدار!  ی از یک هیچ اشیاء سایر یا کابل لباس، کتا ها را هوا دریچه
ی است ممکن یا نمیکنند مسدود  حداز بیش گرما

ت و  ی کند. می پشتیبانی  SSD SATAو  PCIe SSD (NVMe)از  IIIاسال ت برا بخش به بیشتر، جزئیا
ت نصب  ی در  M.2کار هنما کنید.مراجعه ارتقا را

باشید:داشته توجه 

ت  • ت که حالی در کند می پشتیبانی  SSD (NVMe) PCIeاز  II 2280 M.2اسال Iاسال

پیوستن.وقوع به 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی  • ت برا ی به بیشتر، جزئیا هنما ب در ارتقا را /support/ www.asus.comدر ما زبانه چند سایت و
https:// کنید.مراجعه

20

ی  ها هند می را امکان این شما به داخلی بلندگو ت رایانه از مستقیماً را صدا که د بوک نو
ی ویژگی بشنوید. خود  شوند.می کنترل افزار نرم توسط صوتی ها

ی دریچه  ی ورود اجازه هوا ها ی خروج و خنک هوا ت رایانه از گرم هوا هند.می را بوک نو د

ی  ها صوتیبلندگو

محفظهپوشش 

ی از کاور این  ها ت رایانه در شده رزرو فضا ی شما بوک نو ی ماژول برا قابل  SSDها
ت جابجایی  کند.می محافظت تصادفی) دسترسی (حافظه  RAMو  M.2 (2280(اسال

ی  ها هواباد



درستدیدگاه 

ی مدل (در استون کی  ب ها شده)انتخا

ی دریچه  ی ورود اجازه هوا ها ی خروج و خنک هوا ت رایانه از گرم هوا هند.می را بوک نو د

ی  ت به دسترسی برا ی ویژگی کردن فعال و تنظیم قابل تنظیما کلید شده، پشتیبانی ها
NFC  ت این کنید. وارد را کنید.تنظیم  Crate Armoryبرنامه طریق از را تنظیما

ی دریچه  ی مدل (در هوا ها انتخابی)ها

21

ب، کاغذ، که کنید حاصل اطمینان هشدار!  ی از یک هیچ اشیاء سایر یا کابل لباس، کتا ها را هوا دریچه
ی است ممکن یا نمیکنند مسدود  حداز بیش گرما

پیوستن.وقوع به 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی  چپسمت نما

ت   1Gen 3.2 USBپور

ت این  هد می اجازه شما به پور ها تا د ی هدفون یا بلندگو کنید. متصل را شده تقویت ها
ت این از توانید می همچنین  ی پور استفاده خود خارجی میکروفون یا هدست اتصال برا

کنید.

ت  حداکثر انتقال سرعت  Gen 3.2) Bus Serial (Universal 3.2 USB 1پور
هد می ارائه را ثانیه بر گیگابیت  5 است.سازگار  USB 2.0با و د

میکروفونهدست/هدفون/جک 

22 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی  عقبنما

ت این به را شبکه کابل  شوید.متصل محلی شبکه به تا کنید وارد پور

ی  ها هواباد

ت  LANپور

ت  HDMIپور
ت این  ی پور ی رسانه چند (رابط  HDMIرابط برا ی و است باال) کیفیت با ا پخش برا
ray Blu-DVD، HD  ی سایر و است.سازگار  HDCPبا شده محافظت محتوا

ی دریچه  ی ورود اجازه هوا ها ی خروج و خنک هوا ت رایانه از گرم هوا هند.می را بوک نو د

ی دفترچه 23 هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ب، کاغذ، که کنید حاصل اطمینان هشدار!  ی از یک هیچ دیگر اشیاء یا کابل لباس، کتا ها را هوا دریچه
ت این غیر در و نکرده مسدود  ی است ممکن صور هد.رخ حد از بیش گرما د



دارید.نگه دور خود بدن از را آن است متصل برق منبع به که زمانی و نپوشانید را آداپتور 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

شود.داغ یا گرم استفاده حین در است ممکن آداپتور هشدار! 

ی همراه برق آداپتور از فقط مهم!  ی بسته شارژ برا ت رایانه برق تامین و باتر بوک نو
کنید.استفاده خود 

ت این انتقال نرخ توجه:  ت مدل هر در است ممکن پور باشد.متفاو

24

ت   DisplayPortC®/Type-2 Gen 3.2 USBترکیبی پور
ت  انتقال سرعت  C® Type-2 Gen 3.2) Bus Serial (Universal 3.2 USBپور

هد می ارائه را ثانیه بر گیگابیت  10تا  آداپتور یک از است. سازگار  USB 2.0با و د
C® Type-USB  ی ت رایانه اتصال برا خارجی نمایش صفحه یک به خود بوک نو

کنید.استفاده 

ت  ی پور ت این در را همراه برق آداپتور  (DC)برق ورود هید قرار پور ی بسته تا د باتر
ت رایانه برق و شود شارژ  شود.تامین شما بوک نو



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو 25

:2فصل 
ت رایانه از استفاده با  خودبوک نو



شدنشروع 

26

ت کامپیوتر  کنیدشارژ را خود بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت  برق:آداپتور اطالعا

ی رتبه  • ت /  20خروجی: ولتاژ بند ت /  19.5ول ت 20ول ول

مهم!

ی: درجه خروجی جریان  • ت) /  150)آمپر  7.5بند ت) /  230)آمپر  11.8وا ت) 280)آمپر  14وا وا

س  • ی: فرکان هرتز 60-50ورود

ی نظر از است ممکن شما منطقه و مدل به بسته برق آداپتور توجه:  هر ت ظا باشد.متفاو

ی: ولتاژ  • 240Vac-100ورود

ب برق آداپتور  ت  240الی  100برق منبع به را متناو کنید.وصل ول

ت رایانه از استفاده از قبل  ی بوک نو ت در بار اولین برا ی، حال ت به را آن باتر  3مد
کنید.شارژ ساعت 

ت به را  DCبرق کانکتور  ی پور ت رایانه  (DC)برق ورود کنید.وصل خود بوک نو

سی.

کنید.وصل /DC ACآداپتور به را  ACبرق سیم الف. 

ب.



27

ی  • ی آتش خطر است ممکن دستگاه این در شده استفاده باتر باشدداشته شیمیایی مواد یا سوز

ی اینکه از قبل  • ت رایانه که شوید مطمئن کنید، روشن را آن بار اولین برا برق آداپتور به شما بوک نو
ت رایانه از استفاده هنگام کنیم می توصیه قویاً ما است. متصل  ت در خود بوک نو برق، آداپتور حال

ی پریز از  کنید.استفاده زمین به متصل دیوار

ت با که کنید حاصل اطمینان  ی رتبه اطالعا ی/بند مطابقت شما برق آداپتور در خروجی ورود
ی از برخی دارد.  ها تبوک رایانه مدل ی موجود،  SKUاساس بر است ممکن نو چندین دارا
ی خروجی جریان  باشند.رتبهبند

ت در  ی یا برداشتن صور سوزند.می جداساز

ی  • ی و باتر شوندریخته دور یا بازیافت باید آن اجزا

ت نزدیک و دسترس در راحتی به باید پریز پریز  • باشدشما بوک نو

ی  • ی برچسب از خود شخصی ایمنی برا ی هشدار ها کنید.پیرو

ت در  • ی تعویض صور دارد.وجود انفجار خطر نادرست، نوع با باتر

کامپیوتر

نریزید.دور آتش در  •

درستی.به 

ی  • ت سایر و باتر دارید.نگه دور کودکان از را کوچک قطعا

ی  • ت رایانه کردن جدا برا ت رایانه اصلی، تغذیه منبع از خود بوک نو جدا برق پریز از را خود بوک نو
کنید.

ی نکنید سعی هرگز  • ت رایانه باتر کنید.کوتاه اتصال را خود بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

هشدار!

ی نکنید سعی هرگز  • هم دوباره و کرده جدا را باتر کنیدسر
ی (فقط  ی برا جابجایی).قابل غیر باتر

ت  ی مورد در را زیر احتیاطی اقداما ت رایانه باتر بخوانید:خود بوک نو

مهم!

ی تکنسین فقط  • ی باید  ASUSمجاز ها ی (فقط کنند خارج را دستگاه داخل باتر ی برا قابل غیر باتر
تعویض).

ت در  • هده صور کنید.قطع را استفاده نشتی مشا

ی رتبه برچسب  • ی/بند ت رایانه در را خروجی ورود وکنید پیدا خود بوک نو



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی توجه:  تا حداقل را نمایش صفحه استفاده، هنگام میکنیم توصیه بهتر، گرما اتالف برا
کنید.باز درجه  60

28

هیدفشار را پاور دکمه  د

شودباز نمایش پانل تا کنید بلند 



پدتاچ از استفاده با 

29

گراشاره حرکت 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی  ی میتوانید آن نشانگر کردن فعال برا س بزنید، ضربه لمسی صفحه از نقطه هر رو ی را خود انگشت سپ صفحه رو
ی نشانگر تا بکشید لمسی  کند.حرکت صفحه رو

ت به  بلغزانیدافقی صور

ت به  ب صور بلغزانیدمور

ت به  ی صور بلغزانیدعمود



ت  انگشتیک حرکا

انداختنو کشیدن 

ی  ب برا ی برنامه، یک انتخا بزنید.ضربه آن رو

ی  ی راه برا •بزنید.ضربه دوبار برنامه، یک انداز

ی  ی رو س بزنید، سریع ضربه دو مورد ی از آن برداشتن بدون را انگشت همان سپ ی بلغزانید. لمسی صفحه رو ها برا ر
ی از را خود انگشت جدید، مکان به مورد کردن  بردارید.لمسی صفحه رو

بزنیدضربه دوبار بزنید/ضربه 

•

30 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



•

ی  ی تا کنید کلیک دکمه این رو باز راست کلیک منو
شود.

ی  ب برا کنید.کلیک برنامه یک انتخا

ی  ی شبیه برا ی کلیک، راست عملکرد ساز ی انگشت دو رو بزنید.ضربه لمسی صفحه رو

•

ی  ی اجرا برا کنید.کلیک دوبار برنامه یک رو

چپکلیک 

زدنضربه 

راستکلیک 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

هنده نشان نقطه خط داخل نواحی توجه:  دکمه و ماوس چپ سمت دکمه مکان د
است.لمسی صفحه در ماوس راست سمت 

31

ت  انگشتیدو حرکا



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را 32بوکنو

ی  بلغزانید.را خود انگشت دو راست، یا چپ به پیمایش برا

راست)(چپ/انگشتی دو اسکرول 

ی را خود انگشت دو  باز هم از لمسی صفحه رو
کنید.

ی  بلغزانید.را خود انگشت دو پایین، یا باال به پیمایش برا

نماییکوچک  بزرگنمایی

پایین)(باال/انگشتی دو اسکرول 

ی را خود انگشت دو  کنید.نزدیک هم به لمسی صفحه رو



انداختنو کشیدن 

ی  ی انگشت سه با کورتانا فراخوانی برا بزنید.ضربه لمسی صفحه رو

ب را مورد یک  س کنید انتخا انگشت از استفاده با دارید. نگه و داده فشار را چپ سمت دکمه سپ
ی خود، دیگر  ی از را خود انگشت بکشید، را مورد تا بلغزانید لمسی صفحه رو تا بردارید دکمه رو
ها را مورد  کنید.ر

زدنضربه 

ت  انگشتیسه حرکا

ی دفترچه 33 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را 34بوکنو

کشیدنباال 

بکشیدراست به تند چپ/به سوایپ 

بکشیدپایین به را خود انگشت 

ی  پ نمایش برا بکشید.پایین به را خود انگشت دسکتا

شوید.جا جابه ها برنامه این بین تا بکشید راست یا چپ به را خود انگشت سه اید، کرده باز را برنامه چندین اگر 

ی  هده برا ی مشا باز حاضر حال در که هایی برنامه همه از کلی نما

بکشید.باال سمت به را خود انگشت اند، شده 



ت  انگشتیچهار حرکا

خودلمسی صفحه کردن سفارشی 

2.

ی  ی  Center Actionفراخوانی برا ی انگشت چهار رو بزنید.ضربه لمسی صفحه رو

ت  کنید.تنظیم خود دلخواه به را تنظیما

Devices  س و ب را  Touchpadسپ کنید.انتخا

3.

زدنضربه 

ت همه  .1 کنید.اجرا  Center Actionاز را تنظیما

ی دفترچه 35 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



کلیدصفحه از استفاده با 

36

ی  ها یکلید عملکرد

ت رایانه به دوم نمایشگر که شوید مطمئن توجه:  است.متصل شما بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

هنگ به  ش قبلی آ کندمی پر

هش را نمایشگر روشنایی  هدمی کا د

کندمی مکث یا پخش 

هدمی افزایش را نمایشگر روشنایی  د

هنگ به  ی آ میرودبعد

ی  ها ی عملکرد کلید ت رایانه کلید صفحه رو ت توانند می شما بوک نو کنند:فعال را زیر دستورا

ت  هدمی تغییر را نمایش حال د

ت  هدمی تغییر را فن حال د

ش یا روشن را بلندگو  کندمی خامو

کندمی فعال را صفحه ضبط ابزار 



ت تمام هواپیما حالت باشد، فعال وقتی توجه:  کند.می غیرفعال را سیم بی اتصاال

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو 37

س نور با کلید صفحه روشنایی  هش را زمینه پ هدمی کا د

ت رایانه  ت در را بوک نو هدمی قرار  Sleepحال د

س نور با کلید صفحه روشنایی  هدمی افزایش را زمینه پ د

کندمی غیرفعال یا فعال را لمسی صفحه 

کندمی غیرفعال یا فعال را ویندوز کلید قفل 

ی  هدمی نمایش را کشویی منو د

هد تغییر را  Auraنور جلوه  (راست)مید

هد می تغییر را هاله روشنایی جلوه  چپ)(سمت د

ش یا روشن را هواپیما حالت  کندمی خامو



ی  ®Windowsویژه کلید دو  ت رایانه کلید صفحه رو استفاده زیر شرح به که دارد وجود شما بوک نو
شود:می 

ی  هدمی افزایش را بلندگو صدا د

ی  کندمی کم را بلندگو صدا

ی مدل در  * ب ها شدهانتخا

کندمی باز را  CRATE ARMORYبرنامه 

ی نمایش  کشویی*منو

ی  ت منو ی راه را استار کندمی انداز

ت  هدمی تغییر را فن حال د

ش یا روشن را میکروفون  کندمی خامو

ی  ها  ®10Windowsکلید

38 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



یکلید صفحه از استفاده با  عدد

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی توجه:  ی صفحهکلید طرحبند ت منطقه یا مدل اساس بر است ممکن عدد ی اما باشد، متفاو ها ش ثابت استفاده رو
میماند.

39

ی  ی بین جابجایی برا ها زدنضربه لمسی.صفحه یا شماره کلید



40 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو
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:3فصل 
 ®10Windowsبا کار 



ی  شودمی شروع بار اولین برا
ت رایانه که هنگامی  ی را خود بوک نو ی راه بار اولین برا ی یک کنید، می انداز هر نمایش صفحه سر ظا

ی در را شما که شود می  هنمایی  ®Windows 10عامل سیستم پیکربند کند.می را

ت رایانه در را پاور دکمه  هید. فشار خود بوک نو صفحه تا کنید صبر دقیقه چند د
ت  هر تنظیما شود.ظا

ی  ی راه برا ت رایانه انداز ی خود بوک نو بار:اولین برا

ی شخصی  کنیدساز

5.

1.

شویدآنالین 

•

ت، صفحه از  .2 ی را زبانی و خود منطقه تنظیما ب استفاده برا کنیدانتخا

•

س  ی از پ ها نصب به اقدام  ®Windows 10اساسی، موارد پیکربند ت و برنامه تنظیما
ت رایانه که شوید مطمئن میکند. شما ترجیحی  ی راه فرآیند طول در شما بوک نو روشن انداز
است.

س  .6 هر  Desktopنصب، مراحل اتمام از پ شود.می ظا

ت کامپیوتر  شمابوک نو

ت تنظیما

ب را کنم می قبول بخوانید. دقت با را مجوز شرایط  کنید .انتخا

•

ب  شماحسا

3.

4.

•

ی دستورالعمل  ی ها ی را صفحه رو ی برا کنید:دنبال زیر اساسی موارد پیکربند

42

ی فقط فصل این تصاویر توجه:  هستند.مرجع برا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی  شروعمنو

43

ی  ها، اصلی دروازه  Startمنو ی برنامه ها ها  ،®Windowsبرنامه ت و پوشه رایانه تنظیما
Notebook  است.شما

بگیریدکمک ویندوز عامل سیستم از 

•

•
ی برنامه یا ها برنامه  کنیدشروع را  ®Windowsها

ت کامپیوتر  ش را خود بوک نو کنیدخامو

ی از توانید می  ی  Startمنو ی فعالیت این انجام برا کنید:استفاده رایج ها

ی برنامه  ی برنامه یا رایج ها کنیدباز را  ®Windowsها
•

ب به یا شوید خارج ویندوز از  ی حسا ی کاربر برویددیگر

•

•

ت  ت رایانه تنظیما کنیدتنظیم را بوک نو

•

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی راه شروع صفحه از را برنامه یک  کنیدانداز

ی  ت منو کنیداجرا را استار

ت  ی راه را تنظیما کنیدانداز

ت  ب تنظیما هید، تغییر را حسا ب از یا کنید قفل د شویدخارج خود حسا

ی راه وظیفه نوار از را برنامه یک  کنیدانداز

کنیداجرا را اکسپلورر فایل 

کنیداجرا را ها برنامه همه 

Taskview  کنیداجرا را

ت رایانه  ش، را خود بوک نو ی راه خامو هیدقرار  Sleepحالت به یا مجدد انداز د

ی راه را جستجو  کنیدانداز



ی راه  ی انداز تمنو استار

ی از ها برنامه کردن باز  تمنو استار

پ پایین چپ سمت گوشه در  س خود، دسکتا ی سپ کنید.کلیک آن رو

ی از استفاده موارد ترین رایج از یکی  ت، منو ی برنامه کردن باز استار ی بر شده نصب ها ت رایانه رو بوک نو
است.شما 

ی را خود ماوس نشانگر  هیدقرار  Startدکمه رو د

ی  ی راه برا آنانداز ت مطبوعا

ی  شماکلید صفحه رو

ی  ی از ها برنامه مرور برا ها کنید.استفاده دار جهت کلید

ی کلید  هیدفشار را ویندوز لوگو د

ی را خود ماوس نشانگر  هید قرار برنامه رو س د ی سپ ی راه برا کنید.کلیک آن انداز

44

ها همه توجه:  ب چپ سمت صفحه پایین در را برنامه ها از کاملی فهرست تا کنید انتخا ها و برنامه تبوک رایانه در پوشه نو
شود.داده نمایش الفبا حروف ترتیب به 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی برنامه  ®Windowsها
هایی اینها  ی راست سمت در که هستند برنامه ی و شده پین  Startمنو ب در آسان دسترسی برا قال
میشوند.داده نمایش کاشی 

45

ی از برخی توجه:  ها ی از قبل  ®Windowsبرنامه ب به ورود به نیاز کامل راهانداز دارند.خود مایکروسافت حسا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی برنامه با کار  ®Windowsها

ی برنامه کردن سفارشی  ®Windowsها

46

ت رایانه کلید صفحه یا لمسی صفحه از  ی خود بوک نو ی، راه برا ها برنامه بستن و کردن سفارشی انداز
کنید.استفاده 

ی را خود ماوس نشانگر  هید قرار برنامه رو س د ی سپ ی راه برا کنید.کلیک آن انداز

ها میتوانید زیر مراحل از استفاده با  ی از را برنامه هید، اندازه تغییر منتقل، وظیفه نوار به  Startمنو پین د
کنید:پین یا کنید 

ی از  ها ی دار جهت کلید تکنید. استفاده ها برنامه مرور برا مطبوعا

ی را خود ماوس نشانگر  هید، قرار برنامه رو س د مکان به و بکشید را برنامه سپ
ی  ها جدید کنید.ر

ی  ی راه برا برنامهیک انداز

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی راه  ی برنامه انداز ی از  ®Windowsها Startمنو

هابرنامه جابجایی 



هابرنامه پین برداشتن 

هابرنامه اندازه تغییر 

ی از  ها ی دار جهت کلید کنید.استفاده برنامه به پیمایش برا

ی مدل (در  ب ها سشده)، انتخا سپ

ی مدل (در  ب ها سشده)، انتخا سپ

Start from Unpin  ب را کنید.انتخا

ی را خود ماوس نشانگر  هید قرار برنامه رو ی و د س کنید، راست کلیک آن رو ی بر سپ رو
Start from Unpin  کنید.کلیک

ت مطبوعا

یا

ی از  ها ی دار جهت کلید کنید.استفاده برنامه به پیمایش برا

ب را اندازه تغییر  ب را برنامه کاشی اندازه و کنید انتخا کنید.انتخا

ی را خود ماوس نشانگر  هید قرار برنامه رو ی و د س کنید، راست کلیک آن رو ی سپ رو
ب را برنامه کاشی اندازه و کنید کلیک اندازه تغییر  کنید.انتخا

ت مطبوعا

یا

ی دفترچه 47 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی برنامه کردن پین  ی به بیشتر ها تمنو استار

وظیفهنوار به ها برنامه کردن پین 

ها، همه از  ی را خود ماوس نشانگر برنامه ی رو هید که برنامها ی به میخوا منو
Start  هید قرار کنید اضافه ی و د س کنید، راست کلیک آن رو ی سپ  Start toرو
Pin  کنید.کلیک

ب را وظیفه نوار به پین  کنید .انتخا

هیدفشار را ها، برنامه همه از  د

یا

ی را خود ماوس نشانگر  هید قرار برنامه رو ی و د س کنید، کلیک راست آن رو ی سپ رو
کنید.کلیک وظیفه نوار به پین 

ب (در  شدهانتخا

ی مدل (در  ب ها سشده)، انتخا سپ

ی از  ها ی دار جهت کلید کنید.استفاده برنامه به پیمایش برا

یا

ت مطبوعا

ها)  ی در مدل هید که برنامها ی به میخوا س کنید، اضافه  Startمنو سپ
Start to Pin  ب را کنید.انتخا

48 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی  کارنما

49

ینماد  رو
کنید.کلیک و وظیفه نوار 

ی را خود ماوس نشانگر  هیدقرار آن رو د

ی برنامه و ها برنامه بین سرعت به وظیفه، نمایش ویژگی از استفاده با  می همچنین شوید، جابجا شده باز ها
ی از توانید  ی کار نما پ بین جایی جابه برا کنید.استفاده ها دسکتا

ی  تشماکلید صفحه رو مطبوعا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی راه حال در  ی انداز کارنما



اسنپقابلیت 

50

هد می نمایش هم کنار در را ها برنامه  Snapویژگی  هد می امکان شما به و د کنید کار ها برنامه بین د
شوید.جابجا یا 

ها میتوانید  ها و بکشید مهم نقاط این به را برنامه ی در را آنها تا کنید ر هید.قرار خود جا د

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

پ  ت اسن ت ها هااسپا



اسنپاز استفاده با 

ی برنامه  ی برنامه تا کنید تکرار را باال مراحل و کنید اجرا را دیگر را دیگر
بگیرید.

ی برنامه  هید می که را ا ی راه ببندید خوا کنید.انداز

ها صفحه لبه به را برنامه و بکشید را خود برنامه عنوان نوار  تا کنید ر
ببندید.

ی  ها ی کلید برنامهگرفتن برا

ی برنامه  ی برنامه تا کنید تکرار را باال مراحل و کنید اجرا را دیگر را دیگر
بگیرید.

1.

2.

1.

داریدنگه و داده فشار را 

ی برنامه  هید می که را ا ی راه ببندید خوا کنید.انداز

2.

3.

س کلید،  کنیداستفاده فلش از سپ

3.

ی دفترچه 51 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



تمرکز  عملیا

52

Center Action  ی ها ها اعالن ی مکان و میکند ادغام را برنامه آنها با میتوانید که میکند ارائه را واحد
داردمفید واقعا  Quickیک همچنین باشید. داشته تعامل 

کنید.کلیک و وظیفه نوار 

ی  شماکلید صفحه رو

ت بخش  پاییندر اقداما

ی را خود ماوس نشانگر  هیدقرار آن رو د ینماد  رو

ت مطبوعا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی راه  اقداممرکز انداز



ی سایر  ها کلیدصفحه میانبر

53

ت  ی راه را تنظیما کندمی انداز

ی  ت منو ی راه را استار کندمی انداز

ی پنجره تمام  رساندمی حداقل به را فعلی فعال ها

ی راه را اقدام مرکز  کندمی انداز

ی راه را اتصال پانل  کندمی انداز

پ  ی راه را دسکتا کندمی انداز

کندمی فعال را قفل صفحه 

ی راه را اکسپلورر فایل  کندمی انداز

ی از میتوانید صفحهکلید، از استفاده با  ها ی نیز زیر میانبر ی برا ها راهانداز  ®Windows 10پیمایش و برنامه
کنید.استفاده 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

\



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را 54بوکنو

ی راه را جستجو  کندمی انداز

کندمی باز را  Runپنجره 

ی  کندمی باز را  Startدکمه زمینه منو

ت مرکز  کندمی باز را دسترسی سهول

ی راه را پروژه پانل  کندمی انداز

ی راه را بین ذره نماد  ی و کند می انداز شما نمایش صفحه رو
کندمی بزرگنمایی 

کندمی بزرگنمایی را شما نمایش صفحه 



ی شبکه به اتصال  سیمبی ها

iWFi-اتصال 

ی  یوا فا

55

ت مهم!  ت رایانه  iWFi-اتصال کردن فعال از قبل کند. می غیرفعال را ویژگی این هواپیما حال مطمئن خود، بوک نو
ت که شوید  ش هواپیما حال است.خامو

ی امنیتی کلید یک شود خواسته شما از است ممکن توجه:   iWFi-اتصال کردن فعال برا
کنید.وارد 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت رایانه  کنید:متصل  iWFi-شبکه یک به زیر مراحل از استفاده با را خود بوک نو

1.

4.

2.

ب  کنیدانتخا

ی  ب را  Connectشبکه، اتصال شروع برا کنید .انتخا

ب  کنیدانتخا

وظیفهنوار از نماد 

ت رایانه  iWFi-اتصال از استفاده با  ت در باشید، داشته دسترسی ها ایمیل به خود بوک نو ها برنامه و کنید گذار و گشت اینترن

ی سایت طریق از را  بگذارید.اشتراک به اجتماعی شبکه ها

ی کردن فعال نماد  یوا فا

ت لیست از را دسترسی نقطه یک  ب موجود  iWFi-اتصاال .3کنید.انتخا



ث بلوتو

56

ب لیست از را دستگاه یک  ت رایانه در را عبور رمز کنید. انتخا بوک نو
اگر کنید. مقایسه خود انتخابی دستگاه به شده ارسال عبور رمز با خود 
ب را بله هستند، یکسان آنها  ت رایانه تا کنید انتخا با خود بوک نو

شود.جفت موفقیت با دستگاه 

1.

ث از  ی بلوتو ی داده انتقال تسهیل برا ی دستگاه سایر با سیم بی ها ی ها ث دارا کنید.استفاده بلوتو

3.

2.

ت  ی از را تنظیما ت منو کنید .اجرا استار

Devices  ب را س کنید ، انتخا ث سپ ی را بلوتو ی برا دستگاه جستجو
ی  ی ها ث دارا ب بلوتو کنید.انتخا

ی  ت رایانه باید داده، انتقال کردن فعال برا ی دستگاه سایر با را خود بوک نو ی ها ث دارا بلوتو
ی دستگاه کنید. جفت  کنید:وصل زیر مراحل از استفاده با را خود ها

ی دستگاه سایر با شدن جفت  ی ها ثدارا بلوتو

ی توجه:  ی دستگاه از برخی برا ی ها ث، دارا شما از است ممکن بلوتو
ت رایانه عبور رمز که شود خواسته  کنید.وارد را خود بوک نو

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ت مهم!  ث اتصال کردن فعال از قبل کند. می غیرفعال را ویژگی این هواپیما حال رایانه بلوتو
ت  ت که شوید مطمئن خود، بوک نو ش هواپیما حال است.خامو



ت  هواپیماحال

57

2.

ت  هد می امکان شما به و کند می غیرفعال را سیم بی ارتباط هواپیما حال راحت خیال با پرواز حین در د
ت رایانه از  کنید.استفاده خود بوک نو

ت مطبوعا

ی  ی نماد ت کردن فعال برا هواپیما.حال

.

2. ت کردن غیرفعال نماد  هواپیماحال

ب  کنیدانتخا

ت مطبوعا

Center Action  ی راه وظیفه نوار از را کنید.انداز

Center Action 1.  ی راه وظیفه نوار از را کنید.انداز

ب  کنیدانتخا

.

1.

ت کردن روشن  هواپیماحال

ش  ت کردن خامو هواپیماحال

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی توجه:  ت از اطالع برا هنگام باید که هایی محدودیت و کرد استفاده آنها از توان می که پرواز حین در مرتبط خدما
ت رایانه از استفاده  هنده ارائه با شود، رعایت پرواز در خود بوک نو بگیرید.تماس خود هوایی خط د



ی شبکه به اتصال  سیمیها

58

ی  ی برا ت پیکربند کنید.مراجعه زیر مراحل به خود، تنظیما

Internet & Network  ب را کنید .انتخا

1.

ت از استفاده با توانید می همچنین  ت رایانه  LANپور ی شبکه به خود بوک نو شبکه مانند سیمی ها
ی  ت اتصال و محلی ها شوید.متصل باند پهن اینترن

2.

4.

Center Sharing and Network > Ethernet  ب را .3کنید .انتخا

5.

س  automatically address IP an Obtainگزینه  ب را  OKسپ کنید.انتخا

LAN  ب را خود س کنید انتخا ب را  Propertiesسپ کنید.انتخا

6.

ت  ی راه را تنظیما کنید.انداز

ب را  IPv4) (TCP/4نسخه اینترنت پروتکل  س کنید انتخا را  Propertiesسپ
ب  کنید.انتخا

ی  پویا/PPPoE IPشبکه اتصال یک پیکربند

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی توجه:  ت برا هنده با بیشتر جزئیا ت ارائهد ت خدما ی یا  (ISP)اینترن هنمایی برا در را
ی  ت اتصال راهانداز بگیرید.تماس خود شبکه سرپرست با خود اینترن

ی مراحل کنید، می استفاده  PPPoEاتصال از اگر توجه:  هید.ادامه را بعد د

ت انجام از قبل مهم!  ت بین شبکه کابل یک که شوید مطمئن زیر اقداما ت رایانه  LANپور نو
است.متصل محلی شبکه یک و شما بوک 



س و وظیفه نوار در  ب را سپ کنیدانتخا

س و  Internet the to Connectگزینه  ب را  Nextسپ کنید.انتخا

س  ب را  network or connection new a up Setگزینه سپ کنید.انتخا

ایدکرده ایجاد تازگی به که ارتباطی 

ت در   DNSسرور آدرس و ترجیحی  DNSسرور آدرس توانید می نیاز، صور
س و کنید تایپ نیز را جایگزین  ب را تأیید سپ کنید .انتخا

ی  ب را  (PPPoE)باند پهنا کنید .انتخا

ی نام  .13 س کنید تایپ را خود عبور رمز و کاربر ب را  Connectسپ تا کنید انتخا
شود.شروع اینترنت به اتصال 

4.

8.

ی قسمت در را  5تا  1مراحل  تکرار پویا /PPPoE IPشبکه اتصال پیکربند
کنید.

9.

1.

ی، نام  .10 س کنید تایپ را خود اتصال نام و عبور رمز کاربر ب را  Connectسپ انتخا
کنید.

ب را زیر  IPآدرس از استفاده  .2کنید.انتخا

ب را  Closeگزینه  .11 ی تا کنید انتخا برسد.پایان به پیکربند

7.

ب  .12 کنیدانتخا

هنده ارائه از را  gateway Defaultو  ،mask Subnet IPآدرس  .3 ت د خدما
کنید.تایپ خود 

ی اشتراک و شبکه مرکز به  بازگردیدگذار

ی  ثابت IPشبکه اتصال یک پیکربند

ی دفترچه 59 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ش  ت رایانه کردن خامو بوکنو

•

ی < س کنید، اجرا را  Startمنو ب را  down Shutسپ کنید انتخا
ی خاموشی یک تا  شود.انجام عاد

•

ب را  down Shutکشویی لیست از ها. پنجره  س کنید انتخا  OKسپ
ب را  کنید.انتخا

•

ت رایانه اگر  ش روشن/دکمه نیست، پاسخگو شما بوک نو خامو
ی را  هید فشار ثانیه  (10)ده حداقل برا ت رایانه تا دارید نگه و د نو

ش شما بوک  شود.خامو

ت مطبوعا

ب را سیستم، به ورود صفحه از  کنیدانتخا

•

ی  ی راه برا  downShutانداز

ش  < کنخامو

ت رایانه توانید می زیر مراحل از یکی انجام با  ش را خود بوک نو کنید:خامو

60 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ت رایانه دادن قرار  بحالت به خود بوک نو خوا

ی  س کنید، اجرا را  Startمنو ب را  Sleepسپ تا کنید انتخا

PC Notebook  حالت به را خودSleep  هید.قرار د

ب < بخوا

ی  ت رایانه دادن قرار برا ت در خود بوک نو ب:حال خوا

Sleep  ب کشویی لیست از را س کنید انتخا ب را  OKسپ کنید .انتخا

ب را سیستم، به ورود صفحه از  کنیدانتخا

ی  ی راه برا  Windows.down Shutانداز

•

ت مطبوعا

>

•

61

ت رایانه توانید می همچنین توجه:  ش روشن/دکمه دادن فشار بار یک با را خود بوک نو ت در خامو هید.قرار  Sleepحال د
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:4فصل 
(POST)روشن خودآزمایی 



BIOS

(POST)روشن خودآزمایی 

64

ت به که اید کرده نصب جدید سیستم جزء یک شما  ی رسانی روز به یا تنظیما بایوس ها
ی  دارد.نیاز بیشتر

Test) Self-On (Power-POST  ی مجموعه ی تست از ا افزار نرم توسط شده کنترل تشخیصی ها
ی راه یا روشن هنگام که است  ت رایانه مجدد انداز شوند.می اجرا خود بوک نو

BIOS  ی (سیستم ت اولیه) خروجی و ورود ی سخت تنظیما ی که را سیستم افزار ی راه برا سیستم انداز
ت رایانه در  کند.می ذخیره است الزم بوک نو

ی نرم  ی از دائمی بخشی عنوان به کند می کنترل را  POSTکه افزار ت معمار شود.می نصب  PCبوک نو

•

ت  ی  BIOSپیشفرض تنظیما تبوک رایانه شرایط اکثر برا ت میشود. اعمال شما نو پیش تنظیما
هید تغییر را  BIOSفرض  زیر:شرایط در مگر ند

ی راه هنگام  ی خطا پیام یک سیستم، انداز هر صفحه رو هد می شما از و شود می ظا که خوا
ت  کنید.اجرا را  BIOSتنظیما

•

ت به توانید می  ،POSTطول در  ی از استفاده با یا باشید داشته دسترسی  BIOSتنظیما ها کلید
ت رایانه عملکرد  ی گزینه خود، بوک نو ی کنید. اجرا را یابی عیب ها ت برا به توانید می بیشتر جزئیا

ت  کنید.مراجعه زیر اطالعا

ت از استفاده هشدار!  خرابی یا سیستم ثباتی بی به منجر است ممکن بایوس نامناسب تنظیما
ت  ت که کنیم می توصیه قویاً ما شود. بو س یک کمک با فقط را  BIOSتنظیما هنده سروی د

ش  هید.تغییر دیده آموز د

ی دفترچه  هنما ت رایانه الکترونیکی را بوکنو

ی  POSTاز استفاده  یابیعیب و  BIOSبه دسترسی برا



BIOSبه دسترسی 

POSTطول در 

ش از یکی از استفاده با  ی رو ت وارد زیر ها شوید: BIOSتنظیما

•

• ت کامپیوتر  ی راه مجددا را خود بوک نو س کنید انداز هیدفشار سپ د

ی  ت و کنید اجرا را  Startمنو ب را بازیابی  <امنیت و رسانی روز به  <تنظیما کنید، انتخا
س  ی راه قسمت در سپ ب را  now Restartگزینه پیشرفته انداز که هنگامی کنید. انتخا
ی راه صفحه وارد  ی گزینه  <یابی عیب شوید، می پیشرفته انداز ت  <پیشرفته ها تنظیما

ی راه  UEFI <افزار سفت  ب را مجدد انداز کنید.انتخا

ی دفترچه 65 هنما ت رایانه الکترونیکی را بوکنو



شماسیستم بازیابی 

10 Windows®  هد می امکان شما به ی گزینه از یکی د هید:انجام را زیر بازیابی ها د

ی گزینه از استفاده  ت رایانه در بازیابی ها هد می را امکان این شما به بوک نو اولیه حالت به را سیستم که د
ت سادگی به یا بازگردانید خود  ی را آن تنظیما کنید.بازیابی عملکرد بهبود به کمک برا

•

- Everything Remove  ت رایانه گزینه این ت به را شما بوک نو می بازنشانی کارخانه تنظیما
ت از باید گزینه این انجام از قبل کند.  کنید.تهیه پشتیبان نسخه خود اطالعا

- files my Keep  هد می امکان شما به گزینه این ت کامپیوتر د بر تأثیر بدون را خود بوک نو
ی فایل  س شخصی ها کنید.روز به اسناد) ها، فیلم موسیقی، ها، (عک

ت رایانه توانید می گزینه این از استفاده با  ت به را خود بوک نو سایر و بازگردانید خود فرض پیش تنظیما
ی برنامه  کنید.حذف را شده نصب ها

•

66

ت رایانه در بازیابی گزینه گونه هر انجام از قبل  • ی فایل تمام از بوک، نو کنید.تهیه پشتیبان نسخه خود داده ها

شماسیستم کردن ریست 
ت رایانه که شوید مطمئن  • باشدشده وصل برق منبع به قبالً شما بوک نو

ت  • ت مانند مهم شده سفارشی تنظیما کنید،یادداشت را شبکه تنظیما

مهم!

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی نام  ی عبور رمز و کاربر ی برا ها.داده رفتن دست از از جلوگیر



-

• ی راه  ی گزینه توانید می گزینه این از استفاده با  -پیشرفته انداز ی پیشرفته بازیابی ها را دیگر
ت رایانه در  هید انجام خود بوک نو مانند:د

ی ویندوز بازیابی  DVDیا شبکه اتصال  ،USBدرایو از استفاده با  ی راه برا رایانه انداز
ت  خود.بوک نو

-

•

ت  .1 ب را  security and Updateو کنید اجرا را تنظیما کنید.انتخا

ی عیبیابی از  ی این از یک هر کردن فعال برا ها استفاده پیشرفته بازیابی گزینه
ی، تعمیر سیستم، تصویر بازیابی سیستم، بازیابی کنید:  فرمان، خط راهانداز

ت  ت و  UEFIسفتافزار تنظیما ی.تنظیما راهانداز

هید می اگر  ی گزینه از یک هر به خوا ی موجود بازیابی ها ت رایانه برا و باشید داشته دسترسی خود بوک نو
کنید.مراجعه زیر مراحل به کنید، استفاده آنها از 

هد می امکان شما به گزینه این  -قبلی ساخت به بازگشت  بازگردید. قبلی ساخت یک به د
ی بیلد این اگر  کنید.استفاده گزینه این از کند نمی کار شما برا

بازیابیگزینه یک انجام 

ی دفترچه 67 هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را 68بوکنو

ب را  Recovery security ، and Updateگزینه زیر در  .2 س و کنید انتخا گزینه سپ
هید می که را بازیابی  هید انجام خوا ب د کنید.انتخا
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ت  ت و نکا متداولسواال



ت  ی مفید نکا ت کامپیوتر برا شمابوک نو

ت رایانه از استفاده از  ی در بوک نو ی باال بسیار دما ی نیست قرار اگر کنید. خوددار ت برا مد
ت رایانه از ماه) یک (حداقل طوالنی  ی اگر کنیم می توصیه کنید، استفاده خود بوک نو باتر
ی است، شدن جدا قابل  کنید.خارج را باتر

ی ویروس آنتی افزار نرم یک از  ی داده از محافظت برا دارید.نگه روز به نیز را این و کنید استفاده خود ها

Windows®  ی دوره طور به را ی برنامه که شوید مطمئن تا کنید روز به ا آخرین شما ها
ت  دارند.را امنیتی تنظیما

•

-

ی، موارد در مگر  ش از ضرور ی کردن خامو ی اجبار ش برا ت رایانه کردن خامو ی بوک نو خوددار
کنید.

ی محصول کلید  ی برنامه سایر و ها عامل سیستم برا شماشده نصب ها

ی دستگاه همه  مجدد تنظیم از قبل را زیر موارد که شوید مطمئن و کنید جدا را خارجی ها
ت رایانه  دارید:خود بوک نو

ت از همیشه  به را خارجی حافظه درایو یک در ها داده از پشتیبان نسخه یک ایجاد و کنید تهیه پشتیبان نسخه خود اطالعا

کنید.تبدیل مهم نقطه یک 

•

-

•

-

•

ی پشتیبان  - هاداده از گیر

سیستمبه ورود رمز و شناسه 

•

•

ت  اینترنتبه اتصال اطالعا

ی  ی شما به کمک برا ت رایانه از استفاده رساندن حداکثر به برا و آن سیستم عملکرد حفظ بوک، نو
ی داده تمام داشتن نگه ایمن از اطمینان  توانید می که دارد وجود مفید نکته چند اینجا در شما، ها

کنید:دنبال را آنها 

70 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو



ت  افزارسخت متداول سواال

تغییر هواپیما حالت به را خود سیستم کنید، نمی استفاده  iWFi-اتصال از اگر 
هید. د

مرکز

ی معموالً نقاط این اگرچه  هر صفحه رو ی اما شوند، می ظا ی شما سیستم رو این اگر ندارند. تأثیر
س یک با گذاشت، تأثیر سیستم عملکرد بر متعاقباً و یافت ادامه حادثه  ایسوس مجاز سروی

ت  کنیدمشور

•

ی روشنایی و رنگ من نمایش صفحه  .2 هموار ی دارد. نا کنم؟درستش میتونم چجور

• ی دستگاه  کنید.جدا را نشده استفاده  USBها

ت رایانه فعلی موقعیت و زاویه تأثیر تحت است ممکن شما نمایش صفحه روشنایی و رنگ  نو
ت رایانه رنگ تن و روشنایی گیرد. قرار شما بوک  ت مدل هر در است ممکن نیز شما بوک نو متفاو
ی از توانید می باشد.  ها ت یا عملکرد کلید ی خود عامل سیستم در نمایشگر تنظیما هر تنظیم برا ظا
کنید.استفاده خود نمایش صفحه 

ی برنامه  ی سیستم حافظه که آنهایی خصوص به ببندید، را نشده استفاده ها اشغال را زیاد
کنند.می 

ی عمر توانم می چگونه  .3 ت رایانه باتر برسانم؟حداکثر به را خود بوک نو

•

ت از یک هر توانید می  هید:انجام را زیر پیشنهادا د

ی  ی از نمایشگر روشنایی تنظیم برا ها •کنید.استفاده عملکرد کلید

ت رایانه وقتی  .1 هی یا سیاه نقطه یک کنم، می روشن را بوک نو ت گا ی رنگی نقطه یک اوقا صفحه رو
هر  کنم؟چکار باید شود. می ظا

ی دفترچه 71 هنما ت کامپیوتر را بوکنو
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ت مطبوعا

ی دارد، وجود همچنان مشکل اگر  هنمایی برا ت مرکز با را محلی  ASUSخدما
بگیرید.تماس خود 

ی بسته یا برق آداپتور توانید می همچنین است. شده پیوست درستی به  باتر
س کنید، صبر دقیقه یک کنید، جدا را  ت رایانه و برق پریز به را آنها دوباره سپ نو

کنید.وصل بوک 

ی  ی افزایش برا بلندگوصدا

•

•

ی آیا که کنید بررسی  • ها ی شما بلندگو شدهاند.تنظیم کردن بیصدا برا

کند؟نمی کار من پد تاچ چرا  .5

ت به هدفون جک آیا که کنید بررسی  • خیریا است متصل شما بوک نو

کنید.فعال را خود لمسی پد تا 

کنید.حذف را آن و کامپیوتر 

ت مطبوعا

ت رایانه برق آداپتور اگر  .7 ی یا شود گم من بوک نو ی چه بیفتد، کار از من باتر هم؟انجام باید کار د

ی  هنمایی برا ت مرکز با را بگیرید.تماس خود محلی  ASUSخدما

ی فایل من وقتی  .6 ی و صوتی ها ی از صدایی چرا کنم، می پخش را تصویر ها ت صوتی بلندگو نو
شنوم؟نمی خود شخصی رایانه بوک 

ی شارژ نشانگر  .4 چیه؟مشکل شود. نمی روشن من باتر

ت از یک هر توانید می  هید:انجام را زیر پیشنهادا د

ی بسته یا برق آداپتور  کنیدبررسی را باتر
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ت من  ب حال ب وقتی چرا اما کردهام، غیرفعال را خوا تبوک رایانه میبندم، را در من نو
ب حالت به همچنان  میرود؟خوا

.

ی کردن تایپ هنگام که کنید حاصل اطمینان  ی تصادفی طور به چیز هیچ کلید صفحه رو رو
س شما لمسی صفحه  لمسی صفحه دادن فشار با توانید می همچنین نیاورد. فشار یا لم

کنیدغیرفعال را خود 

9.

ب بستن  ت رایانه است، زیاد بار تحت سیستم که زمانی در تا کند می مجبور را شما بوک نو
ی  ی برا ب حالت به حد، از بیش شدن داغ از جلوگیر برود.خوا

ت رایانه  .8 هد انجام درستی به را کلید تواند نمی من بوک نو ادامه خود حرکت به من نما مکان زیرا د
هد. می  کنم؟چکار باید د



ت  افزارنرم متداول سواال

ی دیسک هر  • ی درایو داخل در که را نور س بردارید، است مانده باقی نور ی راه سپ مجدد انداز
کنید.

ی پاور دکمه دادن فشار با  ت رایانه ثانیه،  (10)ده حداقل برا اجبار به را خود بوک نو
ش  ی بسته و برق آداپتور آیا که کنید بررسی کنید. خامو یا اند شده وارد درستی به باتر

س خیر،  ت رایانه سپ کنید.روشن را خود بوک نو

ت از یک هر توانید می  هید:انجام را زیر پیشنهادا د

ت رایانه است ممکن دارد، وجود همچنان مشکل اگر  ذخیره مشکل شما بوک نو
ی  ی باشد. داشته حافظه ساز هنمایی برا ت مرکز با را تماس خود محلی  ASUSخدما
بگیرید.

•

•

ت رایانه  .3 ت معمول حد از کندتر من بوک نو منعملکرد و شود می بو

ی دارد، وجود همچنان مشکل اگر  هنمایی برا ت مرکز با را خود محلی  ASUSخدما
بگیرید.تماس 

ی سیستم افتادگی عقب  کنم؟درستش میتونم چجور

•

هایی  حذف را نبودهاند شما سیستمعامل بسته با همراه یا کردهاید نصب اخیراً که را برنامه
س کنید،  ی مجدداً را خود سیستم سپ کنید.راهانداز

هد، می نشان را پیام این من نمایش صفحه وقتی  .2 ی چه د هم: انجام باید کار دیسک «حذف د
ی دیگر. رسانه یا  ی راه برا ی هر مجدد، انداز هید.فشار را کلید د

ت از یک هر توانید می  هید:انجام را زیر پیشنهادا د

ی دستگاه همه  • س بردارید را متصل  USBها ت رایانه سپ ی راه مجددا را خود بوک نو کنید.انداز

ت رایانه وقتی  .1 ی اما شود می روشن پاور نشانگر کنم، می روشن را خود بوک نو ی چیز صفحه رو
هر من نمایش  ی شود. نمی ظا ی چه مشکل این رفع برا هم؟انجام توانم می کار د
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ی دستگاه همه  • ت رایانه به را متصل ها س بردارید خود بوک نو مجددا را خود سیستم سپ
ی راه  کنید.انداز

•

ی دارد، وجود همچنان مشکل اگر  هنمایی برا ت مرکز با را خود محلی  ASUSخدما
بگیرید.تماس 

ی کامل طور به است ممکن شما سیستم  را برق آداپتور باشد. کرده مصرف را خود باتر
ت رایانه به  س کنید وصل برق پریز به و کنید وصل خود بوک نو فشار را پاور دکمه سپ

هید. د

•

ت رایانه  .4 ت من بوک نو ی شود. نمی بو کنم؟درستش میتونم چجور

•

ت رایانه چرا  .5 ت از تواند نمی من بوک نو ب حال شود؟بیدار خوا

ت از یک هر توانید می  هید:انجام را زیر پیشنهادا د

ی  ی از برا ی وضعیت آخرین سرگیر هید.فشار را پاور دکمه باید خود، کار د
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هاضمیمه 



ی  هایی اعالمیه «این شود: ارائه کاربر به سازنده توسط باید که بیانیها ت که را شبکه ی تجهیزا ها با کار برا آن
ی و شدهاند طراحی  ها ی شبکه ت که را اطالعرسانیشدها ها با است ممکن تجهیزا داشته کار در مشکلی آن
هد.نشان باشند،  مید

ی  هایی اعالمیه «این شود: ارائه فروشنده و اطالعرسانی سازمان به سازنده توسط باید که بیانیها که را شبکه
ت  ی تجهیزا ها با کار برا ی و شدهاند طراحی آن ها ی شبکه ت که اطالعرسانیشدها ها با است ممکن تجهیزا آن
هد».نشان را باشند داشته کار در مشکالتی  مید

21 CTR  ت ی مشترک) فنی (مقررا ت برا ی پیوست الزاما ی به اتصال برا ها سوئیچشونده عمومی تلفن شبکه
ت آنالوگ  ی (به پایانه تجهیزا ت استثنا ی تجهیزا ت که پایانها ی خدما پشتیبانی را صوتی تلفن موجه مورد

هی آن در که میکنند)  ت در شبکه، آدرسد هی سیگنال  -است. دوگانه صدایی چند از استفاده با ارائه، صور د
س فرکان

ی تاییدیه چندین  CETECOMسازمان تاکنون،  نتایج، است. کرده صادر  CTR 21از استفاده با را اروپایی سراسر
ی مودم اولین  ی تاییدیه به اروپایی کشور هر در که هستند اروپایی ها ندارند.نیاز نظارتی ها

ی تصمیم  1998آگوست  4در  ی  CTR 21شد. منتشر  ECرسمی مجله در  CTR 21مورد در اروپا شورا تمام برا
ت  ی شماره با صوتی غیر پایانه تجهیزا ی که  DTMFگیر شده سوئیچ تلفن (شبکه آنالوگ  PSTNبه اتصال برا
شود.می اعمال است، شده گرفته نظر در عمومی) 

ی دفترچه  هنما ت رایانه الکترونیکی را بوکنو

ی باید همچنین سازنده  ی که کند روشن منظور به را بیانیها ت به کجا در شبکه سازگار سوئیچ و فیزیکی تنظیما
ی  ت در میکند توصیه کاربر به همچنین کند. مرتبط دارد، بستگی نرمافزار ت از استفاده به تمایل صور تجهیزا

ی شبکه در  بگیرد.تماس فروشنده با دیگر

ی تلفن و تلفنی منشی  س، دستگاه مودم، همچنین و باشند شرایط واجد توانند می بلندگو ها ی شماره فک گیر
ی سیستم و خودکار  ی گفتار کیفیت آن در که تجهیزاتی هشدار. ها ت توسط سرتاسر (مثالً میشود کنترل مقررا

ی  ها ها برخی در و همراه تلفن ی نیز کشور ها هستند.مستثنی بیسیم) تلفن
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هایی جدول این  نشان هستند  CTR21استاندارد تحت حاضر حال در که را کشور
هد.می  د



ت کمیسیون  فدرالارتباطا
تداخلبیانیه 

80

•

ی هلند در  ی اتصال برا ت و سر است.نیاز مورد اضافی آزمایش گیرنده، تماس شناسه امکانا

ت  1 ت که شود می اعمال صورتی در فقط ملی الزاما ی شماره از است ممکن تجهیزا س گیر استفاده پال
ی در است ممکن (سازندگان کنند  هنما ت که کنند ذکر کاربر را ی فقط تجهیزا هی سیگنال از پشتیبانی برا د

DTMF  ی را اضافی آزمایش هر که است شده گرفته نظر در کند).می غیرضرور

ت این  ت کمیسیون قوانین  15قسمت با مطابق و شده آزمایش تجهیزا محدودیت با  (FCC)فدرال ارتباطا
ی  ی ها محدودیت این دارد. مطابقت  Bکالس دیجیتال دستگاه ها تداخل برابر در معقول حفاظت ایجاد برا
ت در مضر  ت این اند. شده طراحی مسکونی تاسیسا ی تجهیزا س انرژ کند، می تولید را رادیویی فرکان

است ممکن نشود، استفاده و نصب دستورالعمل مطابق اگر و کند تابش تواند می و کند می استفاده 
ت در مضر تداخل ایجاد باعث  شود.رادیویی ارتباطا

ی: ها معیار

هد. رخ خاص نصب یک در تداخلی که ندارد وجود تضمینی هیچ حال، این با  ت این اگر ند باعث تجهیزا
ش با که شود، تلویزیون یا رادیو دریافت در مضر تداخل ایجاد  ت کردن روشن و خامو تشخیص قابل تجهیزا
ی میشود توصیه کاربر است،  ش زیر موارد از مورد چند یا یک با تداخل اصالح برا کند.تال

هید تغییر را گیرنده آنتن جهت  هید.مکان تغییر یا د د

گیرنده.و دستگاه بین فاصله افزایش 

است:زیر شرط دو به مشروط عملکرد دارد. مطابقت  15قسمت  FCCقوانین با دستگاه این 

نکند.ایجاد مضر تداخل است ممکن دستگاه این 

•

•

•

ت این  ی است. شده ارائه مسئولیت بدون و شده کپی  CETECOMاز اطالعا ی برا ها جدول، این بهروزرسانی
کنید.مراجعه //:ctr_21 technologies/www.cetecom.de/httpبه میتوانید 

عملکرد باعث است ممکن که تداخلی جمله از بپذیرد، را دریافتی تداخل هرگونه باید دستگاه این 
شود.ناخواسته 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو
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• ی  ب تکنسین یا فروشنده با کمک برا ت تلویزیون رادیو/مجر کنید.مشور

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی واشنگتن  پ دفتر ملی، سوابق و بایگانی اداره فدرال، ثبت دفتر سی: د ت چا ت دول متحده.)ایاال

•

ت این  ی محدودیت با تجهیزا ی که  FCCتشعشع معرض در گرفتن قرار ها تعیین نشده کنترل محیط یک برا
ی دارد. مطابقت است شده  ت با انطباق حفظ برا از لطفاً  FCC، RFمعرض در گرفتن قرار با انطباق الزاما

ی ارسال طول در فرستنده آنتن با مستقیم تماس  ی دستورالعمل باید نهایی کاربران کنید. خوددار عملیاتی ها
ی را خاص  کنند.دنبال  RFمعرض در گرفتن قرار با انطباق رعایت برا

پ  ت کد از شده (بازچا  ،1993.15.193بخش  ،47شماره فدرال مقررا

ت  ی در پریز یک به را تجهیزا ت مدار ی از متفاو کنید.وصل است متصل آن به گیرنده که مدار

ی محافظ محافظ برق سیم از استفاده هشدار!  ی محدودیت رعایت برا ی و  FCCانتشار ها دریافت در تداخل از جلوگیر
ی است. نیاز مورد مجاور تلویزیون و رادیو  ی شود. استفاده شده عرضه برق سیم از فقط که است ضرور دستگاه اتصال برا
ی  ی/ها ت این به خروجی ورود ی کابل از فقط تجهیزا ت که شود می داده هشدار شما به کنید. استفاده محافظ ها یا تغییرا

ی را شما اختیار تواند می است، نشده تأیید مطابقت مسئول طرف توسط صراحتاً که اصالحاتی  ت با کار برا بین از تجهیزا
ببرد.

ی را کاربر اختیار تواند می باشد، نشده تأیید مطابقت مسئول طرف توسط صراحتاً که اصالحی یا تغییر گونه هر هشدار!  برا
ت این با کار  ببرد.بین از تجهیزا
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باید دستگاه کاربر  (2)و نکند، ایجاد تداخل است ممکن دستگاه  (1)است: زیر شرط دو به مشروط عملکرد 
بیندازد.خطر به را عملکرد دارد احتمال تداخل اگر حتی بپذیرد، را دریافتی تداخل هرگونه 

NMB-3(B)ICES-3(B)/CAN 

ی) با دستگاه این  ها ی، مجوز، از معاف  RSSاستاندارد( ی توسعه و علم نوآور دارد.مطابقت کانادا اقتصاد

هرتز  5250-5150باند در عملکرد  ی فقط مگا تداخل احتمال تا است ساختمان داخل در استفاده برا
ی سیستم در مضر  هواره ها ی ما هش را کانال هم سیار ا هد.کا د

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

NMB-3(B)ICES-3(B)/CAN 

ی) با دستگاه این  ها ی، کانادا، مجوز از معاف  RSSاستاندارد( ی توسعه و علم نوآور عملکرد است. اقتصاد
هر باید دستگاه این  (2)و نکند ایجاد تداخل است ممکن دستگاه این  (1)است: زیر شرط دو به مشروط 

ب عملکرد باعث است ممکن که تداخلی جمله از بپذیرد، را تداخلی گونه  شود.دستگاه نامطلو

هرتز  5250-5150باند  ی فقط مگا ی ساختمان داخل در استفاده برا هش برا سیستم در مضر تداخل احتمال کا
ی  هواره ها ی ما ی کانال از استفاده با سیار ا است.شده رزرو مشابه ها
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(ISED)

ی،انطباق اعالمیه  نوآور
ی توسعه و علم  کانادااقتصاد

ی، انطباق بیانیه  ی توسعه و علم نوآور (ISED)کانادا اقتصاد



هنما این در که همانطور محصول این  ی شده داده توضیح را در گرفتن قرار سطح است. ایمن استفاده برا
ی دستگاه تنظیم با یا کاربر بدن از دور امکان حد تا دستگاه دادن قرار با توان می را رادیویی امواج معرض  رو
ت در خروجی توان کمترین  ی چنین وجود صور هش عملکرد داد.کا

ی که کانادا حمل قابل  RFمعرض در گرفتن قرار محدودیت با محصول این  تعیین نشده کنترل محیط یک برا
هنما این در که همانطور و دارد مطابقت است شده  ی شده داده توضیح را اگر است. ایمن نظر مورد عملکرد برا
ت در یا داشت نگه دور کاربر بدن از امکان حد تا را محصول بتوان  ی، چنین وجود صور ی را دستگاه عملکرد طور
ی خروجی توان که کرد تنظیم  هش باشد، داشته کمتر شود.می حاصل  RFمعرض در گرفتن قرار بیشتر کا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی محدودیت با محصول این  ت در  RFمعرض در گرفتن قرار ها ی که کانادا و متحده ایاال کنترل محیط یک برا
دارد.مطابقت است شده تعیین نشده 
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•

ت رایانه از الکتریکی طوفان هنگام در  راه از گرفتگی برق خطر است ممکن نکنید. استفاده بوک نو
باشد.داشته وجود برق و رعد اثر در دور 

ی نیاز مورد  ی که  UL 1642برا ی باتر ی را شارژ) (قابل ثانویه و شارژ) قابل (غیر اولیه لیتیومی ها استفاده برا
ی منبع عنوان به  ت در انرژ هد. می پوشش محصوال ی این د ی ها باتر ی لیتیوم حاو یون یا لیتیوم آلیاژ یا فلز

ت به متصل سلول چند یا دو یا منفرد الکتروشیمیایی سلول یک از است ممکن و هستند لیتیوم  صور
ی،  ی سر ی که باشند شده تشکیل دو هر یا مواز ی به را شیمیایی انرژ که کنند می تبدیل الکتریکی انرژ

شیمیایی.واکنش است. پذیر برگشت یا ناپذیر برگشت 

•

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

•

ی نیاز مورد  ت پوشش برا ی که  UL 1459(تلفن) مخابراتی تجهیزا که مخابراتی شبکه به الکتریکی اتصال برا
ی  ت،  200حداکثر از که است زمین به عملیاتی ولتاژ دارا ت،  300پیک به پیک ول ت  105و ول تجاوز  rmsول
 NFPA).(70برق ملی کد با شود. استفاده یا نصب آن با مطابق و شود وصل کند، نمی 

ت رایانه از  ب، نزدیکی در بوک نو سینک شستشو، کاسه حمام، وان نزدیکی در مثال، عنوان به آ
ب زیرزمین در لباسشویی، وان یا آشپزخانه  نکنید.استفاده استخر نزدیک یا مرطو

ت رایانه از  ت در بوک نو نکنید.استفاده گاز نشت مجاور

ی بسته  ی شوند. منفجر است ممکن زیرا نیندازید، آتش در را  PC Notebookباتر هش برا خطر کا
ی آتش اثر در افراد به آسیب  ی دستورالعمل انفجار، یا سوز ی با را احتمالی ویژه دفع ها ها محلی کد
کنید.بررسی 

ت  PC، Notebookمودم از استفاده هنگام  ی اولیه احتیاطی اقداما هش برا ی، آتش خطر کا گرفتگی برق سوز
زیر:موارد جمله از شود، رعایت باید همیشه افراد به آسیب و 

•

ی از  ها ی یا برق آداپتور ی باتر ی دستگاه ها ی دیگر ها هش برا آتش اثر در افراد به آسیب خطر کا
ی  ی از فقط نکنید. استفاده انفجار یا سوز ها ی یا برق آداپتور ی باتر ی ها هی دارا توسط که  ULگوا
کنید.استفاده اند شده عرضه مجاز فروشان خرده یا سازنده 

•
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ی اعالمیه  ULایمنی ها



ی محصول این  ی دارا پ حق از حفاظت فناور ی با که است چا ها ت حق از برخی روشی ادعا ت اختراعا ایاال
ی مالکیت حقوق سایر و متحده  محافظت حقوق صاحبان سایر و  Macrovisionشرکت به متعلق معنو

ی این از استفاده شود. می  پ حق از حفاظت فناور و باشد مجاز  Macrovisionشرکت توسط باید چا
ی فقط  ی استفاده برا ی استفاده دیگر و خانگی ها است.شده گرفته نظر در محدود ها

ماکروویژنشرکت 

ی  ی برا ی شنوایی، احتمالی آسیب از جلوگیر ت برا ی با طوالنی مد ش بلند صدا گو
نکنید.

.

/NFPA ANSI ،70با مطابق باید کابل توزیع سیستم  CATV -سیستم کننده نصب به باشید داشته توجه 
ی محافظ زمین به اتصال  ،820.93بخش ویژه به  ،(NEC)برق ملی کد  کواکسیال، کابل یک بیرونی رسانا

ت) زمین  ی در زمین به کواکسیال کابل صفحه باشد. اتصال شامل باید نصب  -شود (ار ساختمان.ورود

توسطصالحیت تایید 

ت  ی با محصوال ی از باید کیلوگرم  3از بیش وزن و آمپر  6تا الکتریکی جریان درجهبند ها شده تأیید برق کابل
ی یا بزرگتر  2G، F، H05VV-. 2mm57.0یا 3G، F، H05VV- 2mm57.0کنند: استفاده مساو

ی یا معکوس مهندسی  ت جداساز استقطعا
باشداین از غیر اینکه مگر 

است.ممنوع 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو 85

ی  شنواییکم از پیشگیر

برقایمنی نیاز 

ی اطالعیه  تلویزیونها

Macrovisionشرکت محصول اطالعیه 



ت در احتیاط!  ی، نادرست تعویض صور سازنده توسط شده توصیه نوع همان با فقط دارد. وجود انفجار خطر باتر
ی کنید. جایگزین  ی باتر (انگلیسی)بیندازید. دور سازنده دستورالعمل طبق را مستعمل ها

ی  ی کنید. تعویض آن معادل یا کارخانه شده توصیه نوع همان با را باتر (ایتالیایی)نیندازید. دور محیط در را ها باتر

ت در هشدار!  ی، نادرست تعویض صور ی نوع همان از دارد. وجود انفجار خطر باتر شده توصیه معادل نوع یا باتر
ی کنید. استفاده دستگاه سازنده توسط  ی)بیندازید. دور سازنده دستورالعمل طبق را مستعمل باتر (سوئد

ت در توجه!  ی، نادرست تعویض صور دارد.وجود انفجار خطر باتر

ت در احتیاط!  ی، نادرست تعویض صور توسط شده توصیه مشابه یا همان با فقط دارد. وجود انفجار خطر باتر
کنید.تعویض سازنده 

ی با فقط  ی کنید. تعویض سازنده توسط شده توصیه معادل یا مشابه نوع از باتر ی باتر طبق را مستعمل ها
ی)بیندازید. دور سازنده دستورالعمل  (فرانسو

ی هشدار!  ت در باتر ی شود. منفجر است ممکن نادرست نصب صور توسط شده مشخص نوع با فقط را باتر
ی کنید. تعویض دستگاه سازنده  ی)بیندازید. دور دستورالعمل طبق را شده استفاده باتر (فنالند

ت در هشدار!  ی، نادرست تعویض صور ی نوع همان از دارد. وجود انفجار خطر باتر سازنده که مشابهی نوع یا باتر
ی کنید. استفاده کند می توصیه دستگاه  ی باتر ی)بیندازید. دور سازنده دستورالعمل طبق را مستعمل ها (نروژ

(ژاپنی)

ی  ی باتر (انگلیسی)بیندازید. دور سازنده دستورالعمل طبق را مستعمل ها

ت در هشدار!  ی، نادرست تعویض صور دارد.وجود انفجار خطر باتر

ی اگر توجه!  ی نوع با باتر ی از دیگر ی بگیرد. آتش است ممکن شود، جایگزین باتر سازنده دستورالعمل طبق را باتر
(انگلیسی)بیندازید. دور 

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی هشدار!  ت در  -لیتیومی باتر ی یک با فقط تعویض انفجار. خطر نادرست استفاده صور نوع و مارک همان با باتر
ی شود. می انجام  (دانمارکی)برگردانید. کننده تامین به را شده استفاده باتر
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ی  ها ی لیتیوم نوردیک هشدار ی (برا ی باتر یونی)لیتیوم ها



ی هلند

ی فنالند

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

دانمارکی

انگلیسی

ی فرانسو
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ی  CTR 21تأیید  ی رایانه (برا ت ها داخلیبا بوک نو
مودم)
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ی سوئد

پرتغالی

آلمانی

ایتالیایی

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

اسپانیایی

یونانی



ی لطفاً  ی برا ت افشا ت اساس بر اطالعا ت، الزاما /Compliance.htm csr.asus.comبه مقررا
http:// کنید.مراجعه

ت  ی مورد در اطالعا ) (C-0950ژاپن شیمیایی افشا JIS-RoHS  استموجود سایت این در

ی با  ب از پیرو ما شیمیایی)، مواد محدودیت و مجوز، ارزیابی، (ثبت،  REACHقانونی چارچو
ت در موجود شیمیایی مواد  بسایت در را خود محصوال نشانی به  REACH ASUSو

REACH.htm english/csr.asus.com/http:// میکنیم.منتشر

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

id=35.article.aspx?english/csr.asus.com/http://

ی زباله مدیریت "قوانین با محصول این  ب، از استفاده و دارد مطابقت  "2016هند، الکترونیکی ها سر
ی فنیل بی ظرفیتی، شش کروم جیوه،  ی و  (PBBs)برومینه پلی ها ی فنیل د ها را  (PBDE)برومینه پلی اتر

ی غلظت در  همگن مواد در وزنی درصد  0.01و کند. می ممنوع همگن مواد در وزنی درصد  0.1از بیش ها
ی  ی به کادمیوم، برا ی معافیت استثنا قانون. IIجدول در شده ذکر ها

id=19.article.aspx?english/csr.asus.com/http://

ی سبز طراحی مفهوم از ایسوس  ت تولید و طراحی برا ی خود محصوال می حاصل اطمینان و کند می پیرو
ت با مطابق ایسوس محصول محصول عمر چرخه از مرحله هر که کند  باشد. محیطی زیست جهانی مقررا

ت ایسوس این، بر عالوه  ت اساس بر را مربوطه اطالعا ت الزاما کند.می افشا مقررا

ی دارد. مطابقت  RoHSاروپا اتحادیه دستورالعمل با محصول این  ت برا کنیدنگاه بیشتر، جزئیا
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RoHSهند 

ی انطباق اعالمیه  محصولبرا

ی اعالمیه -C-0950 JISژاپن  موادها

RoHSاروپا اتحادیه 

REACH EU  33ماده و

ت  محیطیزیست مقررا



ت  ی بازیافت خدما درشارژ قابل باتر

ی منطقه اطالعیه  ی ا سنگاپوربرا

پوششاطالعیه 

ت  ایسوسبازیافت بازیافت/خدما

ی  شمالیآمریکا

90

ی مهم!  ی پوشش یک الکتریکی، ایمنی حفظ و الکتریکی عایق ایجاد برا ی عایق برا به شود، می اعمال دستگاه کار
ی درگاه که مناطقی در جز  دارند.قرار آن در /O Iها

داردمطابقت 
ی  ها IMDAاستاندارد
877301BD

ی با ایسوس محصول این  ها دارد.مطابقت  IMDAاستاندارد

ی لطفاً  ت برا /Takeback.htm english/csr.asus.comبه مختلف مناطق در بازیافت دقیق اطالعا
http://.بروید

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

ی  ت مشتریان برا ی توانید می کانادا، و متحده ایاال ت برا ی بازیافت اطالعا باتر
ی  ت شارژ قابل ها (رایگان)  8837-822-800-1شماره با خود ایسوس محصوال

بگیرید.تماس 

ی برنامه  س و بازیافت ها ها باالترین به ما تعهد از ناشی ایسوس گرفتن پ ی استاندارد محیط از حفاظت برا
ی هایی حل راه که معتقدیم ما است. زیست  ت، بتوانید تا کنیم می ارائه شما برا ی محصوال و اجزا سایر ها، باتر

ی بسته مواد همچنین  کنید.بازیافت مسئوالنه طور به را خود بند



ی  ی و باتر شوند.ریخته دور یا بازیافت درستی به باید آن اجزا

ی را چارچوبی اروپا اتحادیه  ت تنظیم برا ی محیطی زیست طراحی الزاما ت برا ی با مرتبط محصوال انرژ
ت /EC). (2009/125کرد اعالم  ت محیطی زیست عملکرد بهبود هدف با خاص اجرایی اقداما محصوال
ت  ASUSشود. می انجام محصول مختلف انواع در یا خاص  ب در را محصول اطالعا  CSRسایت و
هد. می ارائه  ت د یافتدر توان می را بیشتر اطالعا

ت در  ی تعویض صور دارد.وجود انفجار خطر نادرست، نوع با باتر
•

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

•

•

•

ی  ت عمومی افشا ی اطالعا ی محیطی کلید ت برا الکترونیکی (ابزار  EPEAT ASUSشده ثبت محصوال
موجود //:id=41 article.aspx?english/csr.asus.com/httpsدر محصول) محیطی ارزیابی 
ت است.  ی و  EPEATبرنامه مورد در بیشتر اطالعا هنما  www.epeat.netدر توانید می را خرید را
بیابید.

ی  ی و باتر شوند.بازیافت درستی به باید آن اجزا

id=1555.article.aspx?english/csr.asus.com/https://

ی  ت در دستگاه باتر ی یا برداشتن صور ی آتش خطر است ممکن جداساز سوختگی یا سوز
باشد.داشته 

91

زیستمحیط طراحی دستورالعمل 

ی هایی اطالعیه  ی برا ی باتر جابجاییقابل ها

ت  EPEATشده ثبت محصوال

ی مورد در اطالعیه  ی باتر تعویضقابل ها



ی  تیآ

ی  یفا هرتز  5350-5150باند در که وا ی باید میکند کار مگا هایی برا شدهاند، فهرست زیر جدول در که کشور
ی در استفاده به محدود  باشد:داخلی فضا

support/.www.asus.com/https://

THE

کودکپوست 

AT

LV
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EEDK CZ BG BE 

در

 HRUK CH SEبودن

FR

LT

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

جانباز 

LU  UHNLMT 
ROPT PL NO 

IEاست

و

Inc. Computer ASUSTek  ت با دستگاه این که کند می اعالم وسیله بدین ت سایر و اساسی الزاما مقررا
موجود اینجا در اروپا اتحادیه انطباق اعالمیه کامل متن دارد. مطابقت /EU 2014/53دستورالعمل مربوطه 
است
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اروپااتحادیه انطباق اعالمیه 



قرمز RFخروجی جدول 
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Intel-9462NGW

AX201.NGWGIntel-

ی مدل  NFCغیر ها

ی مدل  NFCها

س  هرتز 13.56فرکان مگا

GL512LWS /  / L245LG / UL245LGGL542LV /  / WL245LGGL542LWS

هرتز 5470 - 5725 مگا

تابع

هرتز 2402 - 2480 مگا

ی  س در دستگاه این اگر  EN 300 440استاندارد برا هرتز  5875-5725فرکان ی گیرنده جزء کند کار مگا ها
ب  2دسته  شود.می محسو

هرتز 5470 - 5725 مگا

ت  Hمیدان قدر

dBm16.10 

/IL215GPX512LI/GL512LH/G512LH//IL215LG/HL245LG/IL245LG/245LGG512/

 / SWL235LG / L245GG542LWSG542LW / G542LV / G542LU / 

dBm17.32 

dBm8.88 

dBm19.94 

ث بلوتو

(EIRP)خروجی توان حداکثر 

dBm8.19 

هرتز 2412 - 2472 مگا

ی  یوا فا

ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو

تابع

هرتز 5725 - 5850 مگا

س فرکان

ی  یوا فا

تابع

هرتز 5725 - 5850 مگا

mdBuA/-31.35 

G512LWS / G512LW / G512LV / G512LU / G512L /  / L215LGGL512LW /GL512LV / GL512LU / 

هرتز 5150 - 5350 مگا dBm17.50 

ث بلوتو

هرتز 5150 - 5350 مگا

ی  س در دستگاه این اگر  EN 300 440استاندارد برا هرتز  5875-5725فرکان ی گیرنده جزء کند کار مگا ها
ب  2دسته  شود.می محسو

dBm12.20 

/L235G/UL235GG532LV//WL235G/SWL235G/L235LG/UL235LG/VL235LG/WL235LG

(EIRP)خروجی توان حداکثر 

dBm9.36 

dBm18.27 

هرتز 2402 - 2480 مگا

هرتز 2412 - 2472 مگا

dBm19.10 

س فرکان

NFC



94 ی دفترچه  هنما ت کامپیوتر را بوکنو


