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  WD وخدمة دعم
 من الفني الدعم أسئلة أغلب عن اإلجابة الممكن من. المنتج هذا إعادة قبل لحلها الفرصة منحنا فالرجاء مشكلة، أي واجهت إذا

 أو، اإلجابة تتوفر لم إذا. support.wdc.com على اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات قاعدة خالل
  .أدناه والمبين لك المناسب الهاتف رقم على WD بشرآة االتصال فالرجاء ،تفضل آنت إذا

 من يوًما 30 تستمر التي الفترة تبدأ. الضمان فترة خالل الهاتف عبر المجاني الدعم من يوًما 30 فترة بك الخاص المنتج يتضمن
 المعلومات وقاعدة الضمان فترة طوال مجانية ونياإللكتر بالبريد الدعم خدمة. WD لـ الفني بالدعم لك هاتفي اتصال أول تاريخ
 والخدمات بالميزات إطالع على نبقيك أن في لمساعدتنا. األسبوع مدار على اليوم في ساعة 24 متاحة بنا الخاصة الكبيرة
  .https://www.wdc.com/register على اإلنترنت عبر منتجك تسجل أن تذآر الجديدة،

  رنتاإلنت عبر الدعم إلى الوصول
  :الموضوعات هذه بين من واختر support.wdc.com على المنتج لدعم اإلنترنت على موقعنا بزيارة قم

•   Downloads) لمنتج والتحديثات والبرامج التشغيل وبرامج المحرآات تنزيل -) التنزيالت WD لديك.  
•   Registration) منتج سجل - ) التسجيل WD الخاصة والعروض ديثاتالتح آخر على للحصول بك الخاص.  
•   Warranty & RMA Services) الضمان عن معلومات على الحصول - ) المواد إعادة وإقرار الضمان خدمات 

  .البيانات واسترداد وحالته) RMA (المواد إعادة وإقرار
•   Knowledge Base) إجابة معرف أو عبارة أو دليلية آلمة باستخدام البحث -) المعلومات قاعدة answer ID .  
•   Installation) برنامج أو لمنتج التثبيت تعليمات على الحصول - ) التثبيت WD اإلنترنت عبر.  

   WD لـ الفني بالدعم االتصال
 النظام وبرنامج النظام جهاز وإصدارات للمنتج التسلسلي الرقم توفر من البد الدعم، على للحصول WD بـ االتصال عند

  .بحوزتك

 والمحيط آسيا دول    
  اليةالشم أمريكا  الهادئ

 9861 42 800 1  اإلنجليزية ASK.4WDC.800  أستراليا

  الصين  62430496 65+/6682 820 800 (800.275.4932)  
 6008 6008 800+  األسبانية  800.832.4778  آونغ هونغ

   1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)
011 26384700 (Pilot Line) 

  الهند

ASK4 WDEU 00800  إندونيسيا   9439 852 803+ )*المجاني الرقم (أوروبا

 650442 531 00  اليابان (27549338 00800)  
  آوريا 6550 703 02   

  أوروبا 880062100 31+  ماليزيا  62430496 65+/1908 88 800 6008/1 6008 800+
  األوسط الشرق 880062100 31+  الفلبين 0159 1441 800 1

  62430496 65+/6008 608 800+/6008 6008 800+  أفريقيا 880062100 31+  سنغافورة

  62430496 65+/6008 6008 800+  تايوان   
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  WD األقراص محرك حول1
 بواجهة العالية التخزینية السعة ذو الرائع األقراص محرك یتميز. My Book® 3.0 الخارجي األقراص محرك مع بك مرحًبا2

SuperSpeed USB 3.0 سرعة مرات عشر تصل بسرعة USB 2.0 متاحة نقل سرعة ألآبر بالنسبة.  

  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  جموعةالم محتویات
 تهيئة  األقراص محرك

  المادي الوصف
  WD منتج تسجيل
  )PCIe محول بطاقة مع مجموعة (والمواد األدوات

  المجموعة محتويات
   

 اإلنترنت على موقعنا بزیارة تفضل ،WD بمنتجات الخاصة واألخبار المعلومات آخر على للحصول: هام
www.westerndigital.com. بزیارة تفضل والمنتجات، الثابتة والبرامج بالبرامج الخاصة والمعلومات الوثائق آخر على للحصول 

   http://products.wdc.com/updates موقع

   
  الخارجي الصلب القرص محرك   •
  USB 3.0 Micro-B آبل   •
  )المنطقة حسب التهيئة عملية تختلف قد (المتردد لتيارا محول   •
  )محول بطاقة تشمل مجموعة في (االرتفاع آامل بحامل) gen2 (مرفقة USB 3.0 PCIe محول بطاقة   •

 متوسط حامل   •  )محول بطاقة تشمل مجموعة في (ارتفاع
   •  )محول بطاقة شملت مجموعة في (PCIe محول بطاقة ومحرك مستخدم بدليل مزود CD المنتج
   •  السریع التثبيت دليل
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السریع التثبيت دليل
 

   PCIe محول بطاقة
 حامل على

)
  االرتفاع آامل

  )اختياري

 متوسط حامل
  )اختياري(

 االرتفاع
  USB 3.0 Micro-B آبل

  My Book 3.0 األقراص محرك

 مهائي  المتردد التيار  CD المنتج

  USB 3.0 Micro-B آبل

 تم. للتمدید إضافية سنون 5 مزود USB 2.0 Micro-B موصل هو األساس في The USB 3.0 Micro-B موصل
 لكن ،My Book 3.0 مع USB 2.0  آبل استخدام أیًضا یمكنك. الموصل لهذا My Book 3.0 على الموجود المنفذ تصميم
  .فقط USB 2.0 بسرعات اآلن یعمل المحرك

 من مثل متاًحا، آان إذا (بك الخاص الكمبيوتر في الموجود USB 3.0 بمنفذ للكبل اآلخر الطرف في الموجود الموصل یتصل
  .متاح USB 2.0 منفذ أي أو) PCIe محول

 الموقع بزیارة قم المنتج، لهذا المدعومة USB 3.0 األجهزة من مجموعة لمعرفة  : مالحظة
support.wdc.com المعرفة قاعدة إجابة عن وابحث Answer ID 3886.  
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  PCIe محول بطاقة
 آامل حامل مع المحول بطاقة تتوافر. الفائقة USB 3.0 سرعاتب البيانات نقل من الكمبيوتر جهاز PCIe المحول بطاقة تمكن

 منفذین بك الخاص الكمبيوتر جهاز لدى یكون األم، باللوحة المحول بطاقة توصيل مع. االرتفاع متوسط اختياري وحامل االرتفاع
USB 3.0 .األقراص ركبمح اآلخر الطرف توصيل یتم بينما المنفذین، هذین بأحد الكبل طرفي أحد توصيل یتم My Book 

  .)السابق القسم انظر. (3.0

 ولكن المحول، بطاقة على الموجود USB 3.0 بمنفذ USB 3.0 آبل أو USB 2.0 آبل توصيل یمكنك:  مالحظة
  .USB 2.0 بسرعات فقط USB 2.0 جهاز تشغيل سيتم

  اختياریة ملحقات
  : بزیارة تفضل نتج،الم بهذا الخاصة االختياریة الملحقات حول معلومات على للحصول

   
  www.wdstore.com أو www.shopwd.com المتحدة الوالیات

  www.wdstore.ca أو www.shopwd.ca  آندا

  www.wdstore.eu أو www.shopwd.eu  أوروبا

 الدول آل
  األخرى

 االتصال بمعلومات قائمة على للحصول. منطقتك في WD لشرآة الفني بالدعم اتصل
 اإلجابة معرف وراجع support.wdc.com بزیارة تفضل ني،الف بالدعم الخاصة

Answer ID 1048 المعلومات قاعدة في Knowledge Base.  

   

  النظام متطلبات
•   Windows® XP  
•   Windows Vista®   
•   Windows 7  
  )PCIe محول بطاقة تشمل التي للمجموعة بالنسبة (متاحة PCIe فتحة   •

  .لدیك التشغيل ونظام الكمبيوتر مكونات تكوین حسب PCIe المحول بطاقة توافق یتغير قد:  مالحظة

 إلى اذهب ،Windows التشغيل لنظام. واعتمادیة أداء أعلى على للحصول ،)SP (الخدمة وحزمة التحدیثات آخر بتثبيت قم
  ).Windows تحدیث (Windows Update وحدد) ابدأ (Start قائمة

  األقراص محرك تهيئة
 تشغيل أنظمة آافة مع التوافق أجل من فردي NTFS آقسم مسبًقا My Book Essential األقراص محرك تهيئة تتم

Windows المحدثة.  
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  المادي الوصف

  المناظر
  األمامي

  النشاط/الطاقة مصباح

  

  
   

  الخلفي

  الطاقة زر
®Kensington األمان فتحة

 
   USB 3.0 منفذ
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  الطاقة زر
 وفصل الطاقة تخفيض سهولة من الطاقة زر یمكنك. الكمبيوتر جهاز مع تلقائًيا My Book 3.0 تشغيل وإیقاف تشغيل یتم

  :الجهاز تلف أو البيانات فقد تتجنب حتىالوحدة

  نظام صينية في  )بأمان األجهزة إزالة (Safely Remove Hardware رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر   .1
Windows )بأمان األجهزة إزالة (Safely Remove Hardware .قبل األقراص محرك توقف صوت تسمع قد 

  . بالطاقة الخاص LED المؤشر مصباح انطفاء
  .ثواني أربع لمدة الضغط في واستمر الطاقة زر على اضغط ،التشغيل وضع في المحرك ظل إذا   .2
  .المحرك افصل ذلك، في ترغب آنت إذا   .3

 بعد  :الطاقة زر باستخدام المحرك تشغيل بإیقاف تقوم أن

  . ثانيًة تشغيله لتعيد أخرى مرة الطاقة زر على الضغط إلى اجتحت الكمبيوتر، بجهاز متصًال ظل إذا   •
 قام الذي الكمبيوتر بجهازتوصيله إعادة عند تلقائًيا تشغيله فسيتم تشغيله، إیقاف بعد األقراص محرك بفصل قمت إذا   •

  .بالتمهيد

  النشاط/الطاقة مصباح
  LED مؤشرالمصباح یعمل. المحرك طاقة ونشاط حالة توضح. للمحرك السفلى ألماميةا اللوحة على النشاط/الطاقة مصباح یوجد
  .أسفل مبين هو آما

   
  الوصف  المظهر
  خمول  ثابت بضوء مضيء

  نشاط  )الثانية في تقریًبا مرات لثالث (سریع وميض

  االستعداد وضع في النظام  )تقریًبا ثانية 2.5 آل (بطيء وميض
   

  األقراص محرك وصلة
 My Book 3.0 جهاز إن. الثانية في بایت جيجا 5 حتى البييانات نقل معدالت) USB 3.0 (السرعة فائقة USB تدعم

 التوصيل ینقل. الثانية في بایت ميجا 480تصل التي USB 2.0 لسرعة بالنسبة افتراضي لكن USB 2.0 مع متوافق معكوس
  ).الثانية في بایت ميجا 12تصل التي USB 1.1 بسرعة البيانات USB 1.1 بمنفذ

Kensington® Security Slot 
 Kensington نوع من قياسي أمان آبل تدعم التي ،Kensington أمان بفتحة مزود الجهاز هذا األقراص، محرك لسالمة

  المتاحة، والمنتجات Kensington Security Slot األمان فتحة حول تالمعلوما من للمزید). منفصلة تباع(
  .www.kensington.com زوروا

   WD منتج تسجيل
 األقراص محرك تسجيل وبسهولة یمكنك. الخاصة والعروض التحدیثات آخر على للحصول بك الخاص WD منتج بتسجيل قم

  .register.wdc.com موقع على عبراإلنترنت مباشرًة بك الخاص

  )PCIe محول بطاقة مع مجموعة (والمواد األدوات
  :الترآيب لعملية اآلتي إلى ستحتاج ،PCIe Express المحول بطاقة بك الخاصة المجموعة شملت إذا

  فيلبس رأس مفك   •
   •  الكمبيوتر نظام أجل من التوثيق أآمل
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  البدء2
  :التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن2

  معها والتعامل المحول بطاقة محتویات تفریغ. 1 الخطوة
  PCIe المحول محرك تثبيت. 2 الخطوة
  المحول بطاقة تثبيت. 3 الخطوة
  المحرك توصيل. 4 الخطوة

  

   
 قم  :يلي مما بأي

  .4 ىإل 1 من الخطوات فاتبع ،محول بطاقة على مجموعتك اشتملت إذا   •
  .11 الصفحة في" المحرك توصيل. 4 الخطوة" إلى فانتقل ،محول بطاقة على المجموعة تشتمل لم إذا   •

  

   

  معها والتعامل المحول بطاقة محتويات تفريغ. 1 الخطوة
 وتثبيت التشغيل نظام دليل الكمبيوتر؛ جهاز دليل ؛WD الخارجي األقراص محرك مجموعة: واألدوات المواد تلك بتجميع قم   .1

  .فيلبس مفك ؛األسطوانة
 قبل   .2  .الجهاز على الموجودة البيانات من إحتياطية نسخة بعمل قم الجهاز، مكونات من أٍي بترآيب القيام

 المعدني الهيكل بلمس يكيةاإلستات الكهرباء بتفریغ قم األخرى، المكونات من أٍي أو الصلب األقراص محرك مع التعامل قبل   .3
  .اإلستاتيكية للكهرباء مضاد حزام باستخدام أو للجهاز

 قم   .4  .الجهاز في المحول بطاقة تثبيت قبل الطاقة آبل وافصل الكمبيوتر تشغيل بإیقاف
 قم   .5  ).التعليمات لمعرفة الجهاز دليل إلى ارجع (الجهاز غطاء بإزالة

   PCIe المحول محرك تثبيت. 2 الخطوة
  .DVD/األسطوانات مشغل في المنتج أسطوانة أدخل  .1

 عملية لبدء Western Digital Setup Launcher على مزدوًجا نقًرا انقر ،AutoRun/AutoPlay تمكين تم إذا   .2
  . التثبيت

 األسطوانة، محرك على مزدوًجا نقًرا وانقر Computer (My) أیقونة فافتح ،AutoRun/AutoPlay تمكين یتم لم إذا
  .التثبيت عملية لبدء Western Digital Setup Launcher على مزدوًجا نقًرا انقر ثم
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  InstallShield Wizard برنامج یبدأ

  .InstallShield Wizard ببرنامج الخاصة الترحيب شاشة ستظهر

  ).الرخصة اتفاق (License Agreement شاشة لعرض )التالي (Next انقر   .3

   .4  . )الرخصة اتفاق شروط على موافق (I accept the terms of the license agreement حدد ،لالستمرار
  ).  الوجهة موقع اختيار (Choose Destination Location شاشة لعرض )التالي (Next انقر   .5
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  .المراد المجلد إلى باالنتقال أو االفتراضي المكان بقبول اًءسو المحرك، ملفات لحفظ المراد المكان حدد   .6

  ).البرنامج لتثبيت جاهز (Ready to Install the Program شاشة لعرض )التالي (Nextانقر   .7

  .)تثبيت (Installفوق انقر   .8
 .التثبيت عملية استمرار شریط InstallShield Wizard برنامج یعرض
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 (Install Wizard Complete شاشة هرتظ عندما   .9  .)انتهى (Finishانقر ،)البرنامج تثبيت اآتمال

  .خاصتك الكمبيوتر جهاز في المحول بطاقة لتثبيت استعداد على اآلن انت

   المحول بطاقة تثبيت. 3 الخطوة
   

  .6 الصفحة في" معها والتعامل المحول بطاقة محتویات تفریغ. 1 الخطوة" في التعليمات اتباع نم التأآد یرجى: هام
  
متصلة المكونات من العدید تظل قد الجهاز، تشغيل إیقاف تم ولو حتى. بالطاقة الجهاز توصيل أثناء الجهاز في PCIe بطاقة يتثبيت تقم ال

 مقبس فصل هي تماًما الطاقة تشغيل إسقاف لضمان طریقة أفضل. الجهاز أو للبطاقة متوقع غير تلف أو حدث في یتسبب قد مما بالطاقة
  .الحائط منفذ عن الطاقة

   
 قم  .1  .الطاقة آبل وفصل الكمبيوتر تشغيل بإیقاف

 قم   .2  .الكمبيوتر معالجة وحدة غطاء بإزالة
 مضاد حزام باستخدام أو للكمبيوتر المعدني الهيكل لمس طریق عن اإلستاتيكية الكهرباء بتفریغ قم ،ESD تلف حدوث لمنع   .3

  .اإلستاتيكية للكهرباء
. الكمبيوتر في الموجودة Gen2 PCIe فتحة استخدم أداء، أفضل على للحصول. األم اللوحة على PCIe فتحة مكان حدد   .4

  . 16×و 1× فتحة فيها بمامتاحة، PCIe فتحة أي في PCIe محول بطاقة وضع یمكنك ،حال أیة على
 12 الصفحة في" وإصالحها األخطاء استكشاف" انظر ،PCIe فتحات بخصوص معلومات على للحصول:  مالحظة

  . الجهاز تویثق مستندات واستشر

  .اإلستاتيكية للكهرباء المضادة حقيبتها من PCIe محول بطاقة بإزالة قم   .5
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 ،)الملحقات صندوق في (االرتفاع متوسط بآخر االرتفاع مكتمل املالح باستبدال قم الكمبيوتر، جهاز تصميم وبحسب   .6
  .الموجودة البراغي استخدم

  .المناسب بالشكل وضعها من وتأآد PCIe فتحة في بإحكام المحول بطاقة أدخل   .7

 بطاقة  األم اللوحة  PCIe فتحة  PCIe محول حامل

   .8  .المعدني الحامل على الموجود البرغي تثبيت طریق عن الكمبيوتر في المحول بطاقة على أمن
   .9  .موضعه إلى النظام غطاء أعد

  المحرك توصيل. 4 الخطوة
   

أو للجهاز المعدني الهيكل سبلم اإلستاتيكية الكهرباء بتفریغ قم األخرى، المكونات من أٍي أو الصلب األقراص محرك مع التعامل قبل: هام
  .اإلستاتيكية للكهرباء مضاد حزام باستخدام

   
  الطاقة محول أجهزة

 قد:  مالحظة  .أدناه موضح هو آما الطاقة، محول تغيير إلى تحتاج قد منطقتك، حسب.  الطاقة محول تكوین یختلف

  الفك  التثبيت  الفك  التثبيت

  الكمبيوتر إطار

  توسيع فتحة

EU/KO EU/KOUS/JA/TW US/JA/TW
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  التوصيل خطوات
  :التالية الخطوات اتبع ،My Book 3.0 األقراص محرك لتوصيل

  .My Book 3.0 األقراص بمحرك الطاقة آبل وصل  .1
  .خارجي آهرباء بمنفذ الطاقة محول وصل   .2
  .My Book 3.0 األقراص بمحرك USB 3.0 Micro-B موصل وصل   .3
 ليست الكمبيوتر جهاز آان إذا. الكمبيوتر جهاز في المتاحة USB 3.0 منافذ ألحد USB 3.0 لكبل اآلخر الطرف وصل   .4

  .متاحة تكون USB 2.0 فتحة أي في USB 3.0 آبل توصيل یمكنك ،USB 3.0 قدرة لدیه
  .داملالستخ اآلن الُمعد المحرك، النظام یكتشف. الكمبيوتر جهاز مع تلقائًيا My Book 3.0 تشغيل إیقاف/تشغيل یتم
  

  .My Book 3.0 األقراص محرك على البيانات تخزين بدء يمكنك! التثبيت عملية اآتمال

2

3

1

4

.
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  وإصالحها األخطاء استكشاف3
 على موقعنا زر أو وإصالحها األخطاء استكشاف قسم بمراجعة فقم المنتج، هذا استخدام أو تثبيت أثناء مشاآل لدیك آان إذا2

  .المعلومات من مزید على للحصول بنا الخاصة المعلومات قاعدة في وابحث  support.wdc.com على اإلنترنت

  المتداولة األسئلة
Q:  یدعم ال أو یدعم نظامي آان إن أحدد آيف USB 3.0 ؟  
A:  بطاقة وثائق راجع USB تصنيعها بجهة اتصل أو بك الخاصة.  

 راجع. األم للوحة المناسب المحرك دعم تثبيت من فتأآد للنظام، األم اللوحة في   مدمجة USB 3.0 وصلة في التحكم وحدة آانت إذا : مالحظة
  .المعلومات من لمزید النظام أو األم اللوحة دليل

Q:  جهاز توصيل عند یحدث ماذا USB 3.0 وصل لوحة أو منفذ في USB 2.0؟  
A:  وصلة تتوافق USB 3.0 السابق اإلصدار مع USB 2.0 .وصلة لوحة أو بمنفذ التوصيل عند USB 2.0، جهاز یعمل USB 3.0 بالسرعة 

  .ثانية/ميجابت 480 إلى تصل والتي USB 2.0.0 لوصلة الكاملة

Q:  البيانات؟ نقل سرعة بطء سبب ما  
A:  بسرعات بك الخاص النظام یعمل ربما USB 2.0 محول لبطاقة صحيح غير تشغيل برنامج لتثبيت نتيجًة USB 3.0 یدعم ال النظام أن أو 

USB 3.0 .  
  
. USB 3.0 PCIe محول بطاقة بتثبيت السرعة فائقة USB نقل سرعات على الحصول فيمكنك ،PCIe فتحة یتضمن بك الخاص النظام آان إذا

  .المعلومات من ولمزید التثبيت إجراءات لمعرفة للبطاقة المصنعة بالجهة اتصل

  .األداء على هذا یؤثر وقد الترددي النطاق عرض مشارآة تتم ،WD بمنتج إضافي جهاز توصيل حالة في :  مالحظة

A:  استخدام مع بطيئة النقل معدالت تكون قد. تباطًء األآثر للمحرك محدودة النقل سرعات تكون األقراص، محرآات من اثنين الملفاتبين نسخ عند USB 
  . أقل أداء ذو أقراص محرك من أو إلى الملفات نسخ بسبب 3.0

Q:  األقراص؟ محرك تشغيل یتم ال لماذا  
A:  آبل توصيل ومن بمصدرطاقة المحرك توصيل من تأآد USB موقعنا بزیارة تفضل المتحدة، الوالیات في المعلومات من لمزید. والمحرك بالكمبيوتر 

  .بمنطقتك WD في الفني بالدعم اتصل المتحدة، الوالیات خارج. store.westerndigital.com لىع اإلنترنت على

Q:  أسفل األقراص محرك على التعرف یتم ال لماذا My Computer) المكتب؟ سطح على أو) الكمبيوتر جهاز  
A:  محول بطاقة به عليه تعمل الذي النظام آان إذا USB 3.0 PCIe، الخارجي التخزین منتج توصيل قبل مثبتة األقراص محرآات أن من فتأآد WD 

USB 3.0 .لـ المضيفة التحكم ووحدة الرئيسية الوصل لوحة تشغيل برامج تثبيت عند إال صحيحة بطریقة هذا األقراص محرك تعریف یتم ال 
USB 3.0 .الموقع زیارة یرجى ،المعلومات من لمزید. التثبيت إجراءات لمعرفة المحول ةلبطاق المصنعة بالجهة اتصل support.wdc.com 

  ).اإلجابة معرف (answer ID 3850) معرفة قاعدة (Knowledge Baseإجابة إلى والنظر

Q:  األقراص محرك بتوصيل أقوم عندما بالتمهيد كمبيوترال یقوم ال لماذا USB التمهيد؟ قبل به  
A:  أقراص محرك من التمهيد الكمبيوتر یحاول قد لدیك، النظام تكوین حسب WD USB .إعداد وثائق راجع BIOS لتعطيل بالنظام الخاصة األم للوحة 

 لمزید. Knowledge Base المعلومات قاعدة في. 1201 المعرفة عدةقا رد معرف وانظر support.wdc.com بزیارة تفضل أو الميزة هذه
   .للنظام المصنعة بالجهة اتصل أو بك الخاص النظام وثائق راجع خارجية، أقراص محرآات من التمهيد عن المعلومات من

Q:  محول بطاقة تثبيت في شيء من هل USB 3.0 PCIe فتحة في PCIe؟  
A:  محول بطاقة تثبيت بين وظيفي اختالف یحدث ال USB 3.0 PCIe الحجم في األخرى عن منهم آٌل تختلف والتي (16× أو 4× أو 1× فتحة في 

 آان إذا ما لتحدید الكمبيوتر دليل راجع. أفضل أداء تقدم لكن PCIe 1.0 مع مادًیا تتماثل التي ،PCIe 2.0 الجدیدة األنظمة بعض تدعم). المادي
  .القدرة هذه لدیها PCIe فتحات من أٍي ولمعرفة PCIe 2.0 یدعم خاصتك الكمبيوتر جهاز

Q:  آبل استخدام یمكنني هل USB 2.0 األقراص محرك لتوصيل My Book 3.0 الكمبيوتر؟ بجهاز  
A:  آبل أیًضا یعمل USB 2.0 بسرعة المحرك سيعمل لكن األقراص، محرك مع الصغير USB 2.0.  
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  والضمان التوافق معلومات4
  : التالية المواضيع الملحق هذا یتضمن2

  التنظيمي التوافق
  )الصين (البيئي التوافق

  والضمان الخدمة معلومات

  التنظيمي التوافق

  ب الفئة FCC معلومات
 مخصصة الحدود هذه). FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 15 للجزء طبقًا ب الفئة من الرقمية األجهزة حدود مع توافقه توثب الجهاز هذا اختبار تم

 التيو السلكية، تردد طاقة منها ینبعث أن الممكن ومن وتستخدم الوحدة هذه تصدر. سكنية أماآن في الترآيب عند الضار التداخل ضد المالئمة الحمایة لتوفير
 ضمان یوجد ال ذلك، ومع. المصنعة الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب یتم لم إذا والتلفزیون الرادیو استقبال مع تداخل حدوث في تتسبب قد

  .الجهاز هذا بتشغيل تخویلك إلغاء یمكنها WD شرآة من صراحًة معتمدة غير تعدیالت أو تغييرات أي. معينة بطریقة الترآيب عند التداخل حدوث بعدم

  ICES/NMB-003 توافق
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

  .ب الفئة ICES-003 الكندیة المعایير مع الجهاز هذا یتوافق

  السالمة توافق
 مع فقط لالستخدام. المعلومات تكنولوجيا معدات سالمة: CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. وآندا المتحدة للوالیات معتمد

  . UL Listed PC الشخصي الكمبيوتر

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de 
technologie de l'information. 

  ".Class 2 "عالمة وتحمل مباشرًة مدمجة طاقة بوحدة أو مضاعف بعزل أو محدود طاقة بمصدر تزویده ليتم المنتج هذا تصميم تم

  ألوروبا CE مصادقة
 التوافق توجيه ذلك في بما ، األوروبي التحادبا والخاصة للتطبيق القابلة المجلس توجيهات مع النظام هذا توافق إلى CE الرمز بوضع التمييز یشير

 القابلة للتوجيهات وفًقا" المطابقة إعالن "وضع وتم. (EC/2006/95) المنخفض الكهربي الجهد وتوجيه EMC (2004/108/EC) الكهرومغناطيسي
  .Western Digital Europe على ملف في موجود وهو للتطبيق

  )فقط ألمانيا (GS عالمة
 أقل، أو) A (دیسبل 70 هو المنتج هذا من الناتج الصوت ضغط من األعلى فالمستوى ذلك، غير توضيح یتم لم ما: GPSGV. 3 الالئحة - الجهاز ضوضاء

 EN ISO 7779 .Maschinenlrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hchste Schalldruckpegel betrgt لـ وفًقا
70 db(A) oder weniger gem EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.  

  )فقط آوریا جمهوریة (KCC إشعار

  .السكنية المناطق ذلك في بما بيئة، أي في استخدامه ویمكن التجاریة غير لألغراض الجهاز هذا اعتماد تم قد أنه مالحظة الرجاء ب، الفئة 1 جهاز
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  )الصين  (البيئي التوافق

  والضمان الخدمة معلومات

  الخدمة على الحصول
 األصل في المنتج منه اشتریت الذي بالبائع باالتصال إما فقم صيانة، إلى المنتج هذا احتاج إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول support.wdc.com المنتج بدعم الخاص موقعنا بزیارة قم أو
 أي مثل، (به مصرح غير مرتجع أي إعادة تمسي. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم تزویدك فسيتم تالفًا، یكون قد المنتج أن تحدد إذا

 عليها والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاویة في بها المصرح المرتجعات شحن یجب. الخاصة نفقتك على إليك) بشأنه RMA رقم إصدار یتم لم مرتجع
 منتج شحن أو تخزین في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بوةبالع االحتفاظ عليك یجب. بك الخاصة اإلعادة مستندات على الموضح العنوان إلى وتوجيهها

WD موقع على) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحدید. بك الخاص support.wdc.com. تتحمل ال 
WD حيازتها ضمن یقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو المفقودة البيانات استعادة أو السبب آان أیًا البيانات فقدان مسئولية.  

 (Pb)  (Cd)  (Hg) (Cr6+)  (PBB)  (PBDE)
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

HDD O O O O O O
EMI O O O O O O

O O O O O O
Kensington O O O O O O

 6-32x6.35mm O O O O O O
 M3x5mm+5W O O O O O O

O O O O O O
O O O O O O

 (PCA)* O O O O O O
X O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

* (PCB) IC
O� MCV
X� MCV



MY BOOK 3.0 
  المستخدم دليل

      15 – والضمان التوافق معلومات

  المحدود الضمان
 مواصفات مع یتوافق فهو ولذا والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، یكون أن WD تضمن
WD .والوسطى، والجنوبية الشمالية أمریكا منطقة في سنوات 2 هي المحدود الضمان مدة. المنتج فيه اشتریت الذي البلد على ودالمحد ضمانك مدة وتتوقف 

 فترة ستبدأ. ذلك خالف على القانون ینص لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة في سنوات 2و وإفریقيا األوسط والشرق أوروبا منطقة في سنوات 2و
 آان المنتج أن WD تأآدت إذا إرجاعه یتم منتج أي عن مسؤولية أیة WD تتحمل ال. بك الخاص الشراء إیصال في المدون الشراء تاریخ من ودالمحد ضمانك

 أو للمنتج WD استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه یمكن ال) ب (أو موجود غير) أ (عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة من سرقته تم قد
 المنتج یكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك في بما (التعدیل أو الصحيح غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج(

 في موضح هو آما بيق،للتط القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعدیل وآان صيانتها للمستخدم یمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا
support.wdc.com(، غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو WD .سيكون أعاله، المبينة للقيود ووفقًا 

  . المنتج استبدال أو إصالح هو االختيار، في WD حریة وحسب أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك

 حلول وآل أي) أ عن عوضًا هي هنا المقدمة الحلول. جدیدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ویسري الوحيد WD ضمان هو السابق المحدود الضمان
 معين، لغرض ءمةالمال أو التسویق بقابلية ضمني ضمان أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما قانونية، أو ضمنية أو صریحة سواء أخرى، وضمانات

 أي أو الخاصة أو التبعية أو العرضية األضرار الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي باألضرار یتعلق فيما WD ومسؤوليات التزامات وآل أي) ب
 إمكانية بشأن النصح بتوفير WD قامت إذا حتى المنتج، أداء أو استخدام أو بشراء یرتبط أو عن ناجم بيانات فقدان أو نفقات أو فوائد فقدان أو مالية خسارة
. عليك أعاله القيود تسري ال قد ولذلك التبعية، أو العرضية األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الوالیات في الوالیات بعض تسمح ال. األضرار هذه مثل حدوث
  .أخرى لىإ والیة من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا یمنحك
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  فهرس
R  

 
RoHS 14  
RoHS 14 الصين  

U  
Underwriters Laboratories Inc. 13  

USB 5 عالية سرعة ذات  

  ا
  10 الطاقة محول أجهزة
 المتداولة األسئلة

 USB 2.0 12استخدم آبل 
 USB 3.0 12دعم نظام 

  12سرعات النقل 
 12الیقوم جهاز البكمبيوتر بالتمهيد 

 12لم یتم التعرف على المحرك 
 12محرك غير موصل بالطاقة ال

 USB 2.0 12 في منفذ USB 3.0وصل جهاز 
  ب

  3 المحول بطاقة
 PCIe 1 محول بطاقة

  9, 6التثبيت 
 6المحرك 
 3الوصف 

  ت
  PCIe 9 المحول بطاقة تثبيت
  5 المنتج تسجيل

  5 مباشرًة التسجيل،
  NTFS 3 تهيئة
  ICES/NMB-003 13 توافق
  14 )الصين (البيئي، التوافق

  13 التنظيمي توافقال
  13 السالمة توافق
  3 النظام توافق
  3 التشغيل أنظمة مع التوافق
  13 تنظيمي توافق،
  My Book 3.0 10 األقراص محرك توصيل

  خ
  14 الخدمة
  14 والضمان الخدمة

  ز
  5 الطاقة زر

  ض
  15 المحدود الضمان

  ع
  4 والخلفية األمامية العروض

  ف
  PCIe 12 فتحات
  Kensington 5 األمان فتحة

  ك
  2 آبل
  USB 3.0 Micro-B 2 آبل

  م
  3 التشغيل نظام متطلبات
  3 التشغيل أنظمة متطلبات،
  1 الصندوق محتویات
  1 المجموعة محتویات
  10 توصيل ،My Book 3.0 األقراص محرك

  13 ب الفئة FCC معلومات
  1 الجهاز مكونات
  5 الضوئي المؤشر

  و
  4 المادي الوصف
  USB 3.0 5 وصلة
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 األخرى الحقوق أو االختراع لبراءات انتهاك أي أو باستخدامها تتعلق مسؤولية أي WD تتحمل ال ذلك ومع ومعتمدة؛ دقيقة WD قبل من المقدمة المعلومات تعتبر
. WD بـ خاصة اختراع براءة حقوق أو اختراع براءة أي بموجب ذلك غير أو ضمنًا ترخيص أي منح یتم لم. استخدامها عن تنتج قد والتي أخرى بأطراف الخاصة
  .مسبق إشعار دون وقت أي في المواصفات تغيير في بحقها WD تحتفظ

 العالمات. Western Digital Technologie لشرآة تابعة مسجلة تجاریة عالمات هي My Bookو WD والشعار WDو Western Digital من آل
  .أخرى لشرآات ملك هي المستند هذا في ذآرها تم یكن قد التي األخرى

  .محفوظة الحقوق جميع .Western Digital Technologies, Inc لشرآة النشر حقوق 2009 ©

Western Digital 
20511 Lake Forest Drive 

Lake Forest, California 92630 U.S.A. 

4779-705039-M00    2009 دیسمبر  
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