
تهانينا، أنت و Mac Mini اخلاص بك  معّد أحدكما لآلخر.
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SD فتحة بطاقة
قم باستيراد الصور والفيديو من 

الكاميرا الرقمية اخلاصة بك.

مركز املساعدة
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HDMI
قم بتوصيل Mac mini اخلاص بك 

إلى شاشة HDTV الكبيرة.

مركز املساعدة

HDMI

.Mac mini أهال بك في
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Thunderbolt إدخال/إخراج
عالي السرعة

قم بتوصيل أجهزة وشاشات
عالية األداء.
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مت تلميم Mac mini اخلاص بك ليتسنى لك إعداده بسرعة والبدء في استخدامه في احلال. إذا لم تقم باستخدم 

Mac mini من قبا أو أنك جدمد عوى أجهزة كمبيلتر Mac، قم بقراءة هذا الفلا لوحللل عوى معولماا حلل 
البدء.

قبا وصا Mac mini اخلاص بك مبخرج طاقة، قم بقراءة، كا تعويماا التثبيت وتعويماا األمان التي تبدأ في 	هاهه

الفلا 5, “معولماا أمان هامة” في صفحة 64.

إذا كنت مستخدًما مجربًا، من املمكن أنك تعرف ما مكفي ألن تبدأ. تأكد من أنك توقي نظرة عوى التعويماا في 

الفلا 2, “احلياة مع Mac mini اخلاص بك” في صفحة 25 لوعثلر عوى مزاما Mac mini اخلاص بك. 

Â  ،حاال Mac mini آخر، وأنت ترغب في أن تبدأ استخدام Mac إذا كنت تعرف أنك لن تقلم بترحيا معولماا من

قم باستخدام مساعد اإلعداد، إلعداد Mac mini اخلاص بك بسرعة. لوحللل عوى مزمد من املعولماا، أنظر 

“اإلعداد بلاسطة Setup Assistant” في صفحة 16.

Â  ميكنك اتباع مساعد اإلعداد وحتدمد ،Mac mini آخر إلى PC أو Mac إذا رغبت في ترحيا املعولماا من جهاز

جهاز الكمبيلتر الذي ترغب بنقا املعولماا منه. لوحللل عوى مزمد من املعولماا، أنظر “اإلعداد بلاسطة 

Setup Assistant” في صفحة 16.

Â  Mac mini إلى داخا CD أو DVD وإذا رغبت في إحضار مضامني من أقراص ،Mac mini بعد أن تقلم بإعداد

اخلاص بك، ميكنك إعداد جهاز كمبيلتر Mac أو كمبيلتر PC واحد أو أكثر لومشاركة مع Mac mini اخلاص بك. 

لوحللل عوى مزمد من املعولماا، أنظر “إعداد مشاركة DVD أو CD” في صفحة 19.

Â  فهل سيكلن جاهزا الستضافة كافة ،Mac OS X Lion Server اخلاص بك مع Mac mini إذا كنت تستخدم

اخلداماا املقدمة من Lion Server. ميكنك استخدام Server Assistant إلعداد اخلادم اخلاص بك وترحيا 

 ،Lion Server اخلاص بك أو استخدام Mac server آخر. ملعولماا حلل استخدام Mac املعولماا من خادم

 Mac OS X Lion افتح تطبيق اخلادم واختر مساعدة اخلادم في قائمة املساعدة. لتعرف املزمد عن برنامج

.www.apple.com/macosx/server عوى العنلان عوى Lion Server أنظر ،Server

ميكن العثلر عوى إجاباا ألسئوة عدمدة حلل Mac mini اخلاص بك، في مركز املساعدة. لالطالع عوى معولماا حلل 

مركز املساعدة، أنظر “احلللل عوى إجاباا” في صفحة 33. قد تلدر Apple إصداراا جدمدة وحتدمثاا لبرامجها، 

بحيث تكلن الللر املتلفرة في هذا الكتاب مختوفة قويال عن ما ستراه عوى الشاشة.
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ما الذي في اللندوق
مأتي Mac mini اخلاص بك مزودا باملكّلناا التالية:

سلك الطاقة DVI إلى HDMI محوّل

اتبع اخلطلاا اللاردة في بعض اللفحاا التالية إلعداد Mac mini اخلاص بك.
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إعداد  Mac mini اخلاص بك
قم بلضع Mac mini اخلاص بك بينما تتجه اجلهة اليمنى إلى األعوى عوى مسطح مستل. قم باستخدام محّلل 

الطاقة املرفق بـ Mac mini اخلاص بك فقط، قد ال تعما محّلالا الطاقة األخرى.

مدخا الهلاء البارد Mac mini اخلاص بك عن طرمق فتحة حلل الغطاء السفوي ومخرج من املنفذ اخلوفي. ال 	هاهه

تضع Mac mini اخلاص بك عوى سطح ناعم )مثا بطانية أو سجادة( مما سلف معارض مجرى الهلاء حلل الغطاء 

السفوي، وال تسد املنفذ اخلوفي.

قم بلصل سلك ولخاقة باجلزء وطلفي من Mac mini وطاص بك ومن ثم قم بلصل ولخرف وآلخر ل ا وطخلا

مبخرج طاقة.

®

HDMI

فتحة هواء باردفتحة إفراغ
(حول القدم)
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لللصلل إلى والنترنت أو إلى شبكة، قم بلصل أحد طرفي كبل إيثرنت بـ  Mac mini وطاص بك ل ا وطخلا

وولخرف وآلخر مبلدم كبل، ملدم DSL أو بالشبكة.

®

HDMI

�مأتي Mac mini اخلاص بك مزوّدا بتقنية AirPort Extreme لوتشبيك الالسوكي. 

.”AirPort“ ملعولماا حلل إعداد التلصيا الال سوكي اختر مساعدة < مركز املساعدة وقم بالبحث عن
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قم بتلصيل كبل USB من للحة وملفاتيح وباملاوس وطاصني بك.ل ا وطخلا

®

HDMI

 USB اخلاص بك مزودا بولحة مفاتيح أو ماوس، لكن ميكنك استعمال أي للحة مفاتيح أو ماوس Mac mini ال مأتي

تقرمبا. إذا كان لولحة املفاتيح اخلاصة بك منفذ d ( USB( قم بلصا املاوس اخلاص بك في منفذ الـ USB امللجلد 

في للحة املفاتيح. عدا ذلك، قم بلصا املاوس مبنفذ d(  USB( في اجلزء اخلوفي من Mac mini اخلاص بك.

إذا كان لدمك Mac OS X Lion Server، ميكنك إعداده عن بعد من كمبيلتر آخر. لوحللل عوى 	هظحالم

معولماا، افتح تطبيق اخلادم ومن ثم اختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.
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ميكنك استخدام تفضيالا للحة املفاتيح لتغيير سولك مفاتيح التعدما Caps Lock, Control, Option, و 

x(  Command     (         . لفتح تفضيالا للحة املفاتيح، قم باختيار Apple )( < تفضيالا النظام، أنقر عوى ’للحة 
املفاتيح’، من ثم أنقر عوى ’مفاتيح التعدما’ واتبع التعويماا الظاهرة عوى الشاشة.

 )x( Command قد تفتقد مفتاح التعدما Mac OS إذا كنت تستخدم للحة مفاتيح غير ملممة خليلا لـ

أو Option امللجلدان بشكا عادي في للحاا مفاتيح .Apple إذا كانت لدمك للحة مفاتيح من ملنع آخر:

Â  )x (   Command مساو ملفتاح التعدما )Windows تظهر األمقلنة عوى املفتاح كإشارة( Windows مفتاح

.Apple في للحة مفاتيح

Â .Apple في للحة مفاتيح Option مساو ملفتاح التعدما Alt مفتاح

قد متطوب استخدام ماوس أو للحة مفاتيح USB من ملنع آخر محركاا أقراص لوبرنامج. راجع ملقع اللمب اخلاص 

بامللنع ألحدث محركاا أقراص لوبرنامج.

Magic Trackpad أو Magic Mouse ،وستخدوم للحة مفاتيح السلكية

إذا قمت بشراء للحة مفاتيح Apple السوكية، Magic Mouse أو Magic Trackpad مع Mac mini اخلاص 

بك، اتبع التعويماا املزوّدة مع اجلهاز إلعداده مع Mac mini اخلاص بك.
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قم بلصل كبل شاشة عرض ملنفذ HDMI أو منفذ Thunderbolt.ل ا وطخلا

ال مأتي Mac mini اخلاص بك مزودا بشاشة عرض، لكن ميكنك وصا شاشة عرض حتتلي عوى:

Â  .مباشرة Thunderbolt قم بالتلصيا ملنفذ  Thunderbolt	أو	Mini DisplayPort	ظوّصل
Â .مباشرة HDMI قم بالتلصيا ملنفذ  .HDMI	ظوّصل
Â .HDMI اخلاص بك لولصا مبنفذ الـ Mac mini الذي زُود مع DVI مبحّلل HDMI استخدم الـ  .DVI	ظوّصل
Â  تتلفر احملّلالا في .Thunderbolt لولصا مبنفذ VGA حملّلل Mini DisplayPort استخدم منفذ  .VGA	ظوّصل

at www.apple.com/store أو مبتجر Apple احملوي.

HDMI منفذ Thunderbolt منفذ

®

HDMI

HDMI
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وضغط على زر ولخاقة )®( ومللجلد في وجلهة وطلفية لتشغيل Mac mini وطاص بك.ل ا وطخلا

®

HDMI

®

تكلين  Mac mini وطاص بك بلوسخة Server Assistantل ا وطخلا

.Server Assistant مبدأ مساعد اإلعداد أو ،Mac mini في املرة األولى التي تشغا فيها

مساعدك مساعد اإلعداد في إدخال معولماا اإلنترنت اخلاص بك ومعّد حساب مستخدم في Mac mini اخلاص بك. 

تابع قراءة “اإلعداد بلاسطة Setup Assistant” في صفحة 16.

مبدأ Server Assistant إذا كان Mac mini مستخدم Mac OS X Lion Server. لوحللل عوى مزمد من 

املعولماا، أنظر “اإلعداد بلاسطة Server Assistant” في صفحة 18.
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Setup Assistant وإلعدود بلوسخة

ميكنك نقا املعولماا من جهاز Mac أو PC آخر خالل اإلعداد. ميكنك أمضا استخدام مساعد اإلعداد لنقا املعولماا 

من نسخ احتياطي في Time Machine أو قرص آخر. 

قد متعنّي عويك حتدمث البرنامج إذا كان جهاز Mac اآلخر ال محتلي عوى إصدار Mac OS X 10.5.3 أو أحدث مثبتا 

�فيه. لوترحيا من جهاز PC ستحتاج إلى تنزما مساعد الترحيا املعد لـ Windows من: 

 .http://apple.com/migrate-to-mac

بعد أن مبدأ مساعد اإلعداد عوى Mac mini، ميكنك تركه في منتلف العموية من دون اإلنهاء، االنتقال إلى 

الكمبيلتر اآلخر إذا كنت بحاجة إلى حتدمث برنامجه، ومن ثم العلدة إلى Mac mini إلكمال اإلعداد.

إذا كنت ال تستخدم مساعد اإلعداد لنقا املعولماا عند بدء تشغيا Mac mini اخلاص بك لومرة األولى، ميكنك 

أن تفعا ذلك الحًقا بلاسطة استخدام مساعد الترحيا. قم بفتح مساعد الترحيا في مجود األدواا امللجلد في 

Launchpad. لوحللل عوى مساعدة حلل استخدام مساعد الترحيا، قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن 
"مساعد الترحيا". 

إلعداد Mac mini اخلاص بكل

في مساعد اإلعداد، اتبع املعولماا الظاهرة عوى الشاشة، حتى تلا إلى شاشة “نقا املعولماا إلى Mac هذا”.	1

قم بإعداد إجناز أولي، وهل إعداد مع ترحيا، أو قم بنقا املعولماا من نسخ احتياطي في Time Machine أو قرص 	2

آخر:

Â  أولي، قم بتحدمد “عدم النقا اآلن” وانقر عوى متابعة. اتبع البالغاا املتبقية لتحدمد الشبكة	،زه،ج	إلجنهز
الالسوكية اخلاصة بك، إعداد حساب واخلروج من مساعد اإلعداد.
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Â  آخر”، ثم انقر عوى متابعة. اتبع التعويماا عوى الشاشة PC أو Mac ترايل، اختر “من جهاز	ظع	،زه،ج	إلجنهز
لتحدمد جهاز Mac أو PC الذي ترغب بترحيا املعولماا منه. مجب عوى جهاز Mac أو PC أن مكلن عوى نفس 

الشبكة السوكية أو الالسوكية. ميكنك أمضا التلصيا بجهاز Mac باستخدام كبا FireWire ومن ثم إعادة 

تشغيوه بلضع قرص الهدف. إلعادة تشغيا Mac بلضع قرص الهدف، أعد تشغيا الكمبيلتر بينما تضغط 

ضغطا متلاصال عوى مفتاح T. بعد حتدمد جهاز Mac أو PC اخلاص بك، اتبع التعويماا عوى الشاشة لترحيا 

املعولماا.

Â  آخر، قم بتحدمد “من نسخ احتياطي في	قرص	ظن	أو	Time Machine	في	،اتيهطي	زسخ	ظن	،ملعاوظهت	لنقل
Time Machine أو قرص آخر” وانقر عوى متابعة. قم بتحدمد النسخ االحتياطي أو القرص الذي ترغب بترحيا 

املعولماا منه وانقر عوى متابعة. اتبع التعويماا عوى الشاشة لنقا املعولماا.

إذا قررا أنك ال ترمد االحتفاظ بجهاز الكمبيلتر اآلخر أو استعماله، من املفضا إلغاء تفلمضه بتشغيا امللسيقى، 

مقاطع الفيدمل، أو الكتب الللتية التي قمت بشرائها من iTunes Store. إن من شأن إلغاء تفلمض الكمبيلتر أن 

محّلل دون تشغيا األغاني، مقاطع الفيدمل، أو الكتب الللتية من قبا شخص آخر ومحرر تفلمض استعمال آخر. 

.iTunes Store من قائمة املعولماا في iTunes Help لومزمد من املعولماا حلل إلغاء التفلمض، قم باختيار

بعد أن تكلن قد أكموت إعداد Mac mini، حتقق من وجلد حتدمثاا لوبرنامج. اختر (  Apple( < حتدمث البرامج 

من شرمط القائمة واتبع التعويماا عوى الشاشة.
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Server Assistant وإلعدود بلوسخة

 Server مثبت، مطوب Mac OS X Lion Server اخلاص بك مع Mac Server في أول مرة تقلم فيها بتشغيا

Assistant بعض املعولماا األساسية التي محتاجها Lion Server لكي مبدأ التشغيا ومتلا بالشبكة. كن 
مستعًدا لتقدمي املعولماا التالية في أول مرة تشغيا جلهاز Mac Server اخلاص بك:

Â .اسم احلساب وكومة السر

Â .اسم املؤسسة املميزة في الكمبيلتر اخلاص بك

Â  VPN اسم املضيف، الذي من املمكن أن مكلن لوشبكة احملوية اخلاصة بك فقط، لشبكتك اخلاصة واللصلل إلى

من اإلنترنت، أو اسم مضيف اإلنترنت الذي اشترمته من شركة تسجيا أسماء اجملال.

Â  من املمكن أن .DNS وقناع الشبكة الفرعية وأجهزة خادم IP اإلعداداا التفليوية لوشبكة، مبا في ذلك عنلان

متم تزومد إعداداا الشبكة من قبا جهاز تلجيه اإلنترنت اخلاص بك أو خادم عوى الشبكة اخلاصة بك. إذا كان األمر 

.)DHCP كا اللقت )ملضعة ساكنة أو حجز IPكذلك، مجب تكلمنه لتزومد اخلادم اخلاص بك نفس عنلان الـ

لوحللل عوى مساعدة مع Server Assistant، أنقر عوى زر ’مساعدة’ في أي جزء.

لوحللل عوى مساعدة حلل إعداد Mac OS X Lion Server عن بعد عوى Mac mini من دون للحة مفاتيح، 

ماوس أو شاشة، قم بفتح تطبيق اخلادم واختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.

 Server Assistant اإلصدار 10.5 أو أحدث، فإن Mac OS X Server مثبت عويه Mac إذا كان لدمك بالفعا

مستطيع أن مساعدك عوى النقا التوقائي إلعداداا النظام وإعداداا اخلدمة وحساباا املستخدمني واملوفاا 

والتطبيقاا واملعولماا األخرى من Mac server السابق )من أي طراز( إلى Mac Pro اخلاص بك. استخدم وصوة 

إمثرنت أو FireWire أو وصوة السوكية لنقا املعولماا.

 Server واختر مساعدة Server قم بفتح تطبيق ،Mac OS X Lion Server ملعولماا حلل العما مع خدماا

 Lion Server أنظر ،Mac OS X Lion Server في قائمة املساعدة. لوحللل عوى مزمد من املعولماا عن برنامج

 .www.apple.com/macosx/serverعوى العنلان عوى
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تخصيص سخح وملكتب وطاص بك وتفضيالتك.ل ا وطخلا

 >  )( Apple ميكنك تخليص سطح املكتب اخلاص بك بسرعة باستخدام تفضيالا النظام. قم باختيار

تفضيالا النظام من شرمط القائمة أو انقر فلق رمز تفضيالا النظام في منلة دوك. لومزمد من املعولماا، قم 

بفتح مركز املساعدة وبالبحث عن "تفضيالا النظام" أو عن التفضيا احملدد الذي ترغب في تغييره.

ميكنك تعيني خيار في تفضيالا املستخدمني واجململعاا ملساعدتك في إعادة تهيئة كومة سر دخللك إذا 	هاهه

نسيتها. متعنّي عويك تعيني تفضيالا كومة السر بعد اإلعداد مباشرة. 

CD أو DVD إعداد مشاركة
 Mac mini عوى USB ميكنك وصا محرك بلري خارجي مبنفذ ،DVD وأقراص CD لولصلل املباشر إلى أقراص

اخلاص بك.

ميكنك مشاركة Mac mini اخلاص بك مع كمبيلتر Mac أو كمبيلتر Windows آخر محتلي عوى محرك أقراص 

ضلئي وهل ملجلد في ذاا الشبكة السوكية أو الالسوكية. 

ميكن لوكمبيلتر الذي محتلي عوى محرك األقراص الضلئي أن مكلن كمبيلتر Mac مزوّد بـ OS X v10.4.11 أو ما 

 Mac OS X محتلي عوى Mac إذا كان .Windows Vista أو Windows XP ، Windows 7 مويه، أو كمبيلتر

v10.5.3 أو أحدث، فستكلن مشاركة DVD أو CD مثبتة مسبقا. ميكنك املشاركة مع أكثر من كمبيلتر واحد 
آخر، ولكن ميكنك استخدام كمبيلتر شرمك واحد في اللقت ذاته.
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Windows أو Mac كمبيوتر Mac miniاحملطة الالسلكية الرئيسية

Â  أقدم من 10.5.3، قم Mac OS X محتلي عوى إصدار Mac أو Windows إذا كان الكمبيلتر اآلخر هل كمبيلتر

بتنزما برنامج إعداد مشاركة DVD أو CD إلى الكمبيلتر الشرمك:

إذا كان الكمبيلتر اآلخر هل كمبيلتر Windows ، انتقا إلى support.apple.com/kb/DL112 وقم بتنزما 	 

.Windows اخلاص مبشاركة اإلعداد ملثّبت CD أو DVD قرص

�إذا كان الكمبيلتر اآلخر هل كمبيلتر Mac، محتلي عوى Mac OS X v10.4.10–10.5.2، انتقا إلى	 

. Mac اخلاص مبشاركة اإلعداد ملثّبت CD أو DVD وقم بتنزما قرص support.apple.com/kb/DL113

بعد أن تقلم بتثبيت حزمة إعداد مشاركة DVD أو CD عوى جهاز Mac اآلخر لدمك، تأكد من وجلد البرنامج 	هاهه

.Mac OS X حتدمث البرامج قم بتثبيت أي حتدمثاا متلفرة لـ > )(  Apple األخير وذلك باستخدام

ميكنك متكني مشاركة أقراص DVD أو CD عوى كمبيلتر Mac أو Windows وقم باستخدام ميزة القرص البعيد 

في Mac mini. متيح لك القرص البعيد مشاركة األقراص التي تقلم بإدخالها في محرك األقراص الضلئية في 

الكمبيلتر اآلخر. بعض األقراص، مثا أقراص DVD األفالم وأقراص األلعاب ميكن أن تكلن محمية أمام النسخ وغير 

.CD أو DVD قابوة لالستخدام بلاسطة مشاركة
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�هنالك تعويماا متلفرة حلل متكني مشاركة DVD أو CD عوى العنلان:	هظحالم

http://support.apple.com/kb/HT177

لتمكني مشاركة DVD أو CD، إذا كان الكمبيلتر اآلخر اخلاص بك هل كمبيلتر Macل

تأكد من أن Mac mini اخلاص بك وكمبيلتر Mac اآلخر متلالن بنفس الشبكة الالسوكية.	1

قم بفحص أمقلنة حالة Z(  AirPort( في شرمط القائمة لترى ما هي الشبكة التي أنت متلا بها.

في جهاز Mac اآلخر، اختر (  Apple( < تفضيالا النظام، ومن ثم قم بفتح املشاركة.	2

في جزء املشاركة، اختر مشاركة DVD أو CD من قائمة اخلدماا. إذا رغبت في أن مطوب املستخدملن اآلخرون إذنا 	3

ملشاركة قرص DVD أو CD، قم بتحدمد “السؤال قبا السماح لآلخرمن باستخدام محرك أقراص DVD اخلاص بي”.

لتمكني مشاركة DVD أو CD، إذا كان الكمبيلتر اآلخر اخلاص بك هل كمبيلتر Windows ل

تأكد من أن Mac mini اخلاص بك وكمبيلتر Windows اآلخر متلالن بنفس الشبكة الالسوكية.	1

2	.CD أو DVD قم بفتح للحة التحكم اخلاصة مبشاركة ، Windows في كمبيلتر

اختر ’متكني DVD أو CD بعيد. إذا رغبت في أن مطوب املستخدملن اآلخرون إذنا ملشاركة قرص DVD أو CD، قم 	3

بتحدمد “السؤال قبا السماح لآلخرمن باستخدام محرك أقراص DVD اخلاص بي”.
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الستخدام DVD أو CD مشتركل

في الكمبيلتر اآلخر، قم بإدخال قرص DVD أو CD في محرك األقراص الضلئية.	1

في Mac mini, اخلاص بك، اختر قرص بعيد عند ظهلره حتت األجهزة في الشرمط اجلانبي في Finder. إذا رأمت زر 	2

"السؤال عند االستخدام"، أنقر عويه.

3	 DVD اخلاص بك باستخدام قرص Mac mini في الكمبيلتر اآلخر، عند تبويغك، أنقر عوى "ملافقة" لوسماح لـ

.CD أو

في Mac mini, اخلاص بك، قم باستخدام القرص كما تفعا بشكا اعتيادي، عندما ملبح متلفرا.	4

إذا حاولت إمقاف تشغيا الكمبيلتر اآلخر أو إخراج قرص DVD أو CD بينما مقلم Mac mini اخلاص بك 

�باستخدامه، فسلف ترى رسالة تخبرك بأن هذا القرص قيد االستخدام. 

لالستمرار، أنقر عوى متابعة.

.Mac mini ترحيا املعولماا إلى
إذا لم تقم بترحيا معولماتك إلى Mac mini عندما قمت بإعداده لومرة األولى، سيكلن بإمكانك استخدام 

مساعد الترحيا لنقا معولماتك في أي وقت. عوى سبيا املثال، باستخدام مساعد الترحيا ميكنك نقا حساب 

 Mac mini إلى PC أو Mac املستخدم اخلاص بك—مبا في ذلك كافة صلرك، ملسيقاك واملوفاا —من كمبيلتر

�اجلدمد اخلاص بك. ميكنك أمضا نقا معولماا إلى Mac mini من قرص أو من نسخ احتياطي في 

.Time Machine

لترحيا املعولماا من خادم Mac، مجب عويك القيام بذلك خالل إعداد اخلادم. ال مقلم مساعد الترحيا بنقا 	هاهه

معولماا اخلادم بعد اإلعداد.

لترحيا معولماا من Mac أو PC، مجب عوى الكمبيلتر اآلخر أن مكلن عوى نفس الشبكة السوكية أو الالسوكية. 

ميكنك أمضا ترحيا املعولماا من جهاز Mac آخر متلا بلاسطة كبا FireWire وقد مت بدء تشغيوه بنمط 

القرص. لوحللل عوى مساعدة ترحيا املعولماا، قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن "مساعد الترحيا". 
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إحضار معولماا أخرى إلى Mac mini اخلاص بك 
 .iLife اخلاص بك مزوّد بعدة تطبيقاا مثبتة مبا فيها مجملعة تطبيقاا Mac mini إن�

ميكن تنزما تطبيقاا أخرى كثيرة من اإلنترنت. إذا رغبت في تثبيت تطبيقاا طرف ثالث، ميكنك:

Â  .لشراء وتنزما التطبيقاا وحتى تنزما بعض التطبيقاا اجملانية Mac App Store فتح

Â  أو MAC اخلاص بك باستخدام محرك أقراص ضلئي عوى كمبيلتر Mac mini قم بتثبيت التطبيقاا في

Windows آخر )إذا مت تعيني وتشغيا مشاركة DVD أو CD(. لوحللل عوى مزمد من املعولماا، أنظر “إعداد 
مشاركة DVD أو CD” في صفحة 19.

Â .اخلاص بك وأدخا قرص املعولماا Mac mini عوى USB خارجي مبنفذ USB قم بلصا محرك أقراص بلري

جعا Mac mini اخلاص بك منام أو إمقاف تشغيوه
عندما تنتهي من العما عوى Mac mini اخلاص بك، ميكنك أن تدخوه إلى مرحوة اإلسباا أو أن تلقف تشغيوه.

جعا Mac mini اخلاص بك منام 
إذا كنت ستبتعد عن Mac mini اخلاص بك ألقا من أمام معدودة، أدخوه إلى مرحوة اإلسباا بدال من إمقاف 

تشغيوه. عندما مكلن Mac mini اخلاص بك في مرحوة اإلسباا، ميكنك إمقاظه بسرعة وتخطي عموية بدء 

التشغيا. 

اإلسباا غير ملصى به خلادم Mac mini ألن اخلادم ال ميكن أن ملفر اخلدماا بينما مكلن في مرحوة 	هظحالم

اإلسباا.
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جلعا Mac mini اخلاص بك منام، قم بأحد األملر التاليةل

Â .إسباا من شرمط القائمة > )(   Apple اختر

Â .اخلاص بك Mac mini اضغط عوى زر الطاقة )®( امللجلد في اجلهة اخلوفية من

Â .تفضيالا النظام، وانقر فلق ملفر الطاقة واضبط ملقّت اإلسباا > )(  Apple اختر

Â  االختيارمة ملدة Apple اضغط ضغطا متلاصال عوى زر تشغيا/إمقاف مؤقت )’( في وحدة التحكم عن بعد من

3 ثلان.

إلمقاظ Mac mini اخلاص بك، اضغط عوى أي مفتاح في للحة املفاتيح أو أي زر في Apple Remote االختياري. 

عندما مستيقظ Mac mini اخلاص بك من النلم، تكلن تطبيقاتك، مستنداتك، وإعداد الكمبيلتر اخلاصة بك كما 

تركتها متاًما.

إمقاف تشغيا Mac mini اخلاص بك
 Apple اخلاص ألكثر من أمام معدودة، قم بإمقاف تشغيوه. قم باختيار Mac mini إذا لم تكن بحاجة لتشغيا

 )( < إمقاف التشغيا. لتشغيا Mac mini اخلاص بك مرة أخرى، اضغط عوى زر الطاقة )®(

قم بإمقاف تشغيا Mac mini اخلاص بك قبا نقوه. إن من شأن حترمك Mac mini اخلاص بك في اللقت 	ه،زتنا

الذي مدور فيه القرص أن موحق الضرر بالقرص الثابت، وأن مسبب فقدان بياناا أو عدم القدرة عوى بدء التشغيا 

من القرص الثابت.



www.apple.com/macosx 

Mac OS X       مركز املساعدة

احلياة مع Mac mini اخلاص بك

ا
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تابع القراءة لوحللل عوى نظرة عامة عن مزاما ومنافذ Mac mini اخلاص بك.

ملجد في ملقع ومب التابع لـ Apple عوىwww.apple.com روابط آلخر أخبار Apple اجلدمدة، تنزمالا مجانية، 

وكاتاللجاا أون المن لبرامج وأجهزة لـ Mac mini اخلاص بك.

ميكنك أمًضا العثلر عوى كتّيباا لوعدمد من منتجاا Apple والدعم الفني جلميع منتجاا Apple في ملقع 

.www.apple.com/support في Apple Support
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املزاما األساسية امللجلدة في مقدمة Mac mini اخلاص بك.

غطاء الوصول
إلى الذاكرة

ضوء مؤشر الطاقة

مستقبل األشعة حتت
ن احلمراء (IR) مضمّ
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مستقبا األشعة حتت احلمراء )IR( مضّمن
استخدم Apple Remote االختياري )متلفر عوى حدة( مع مستقبا األشعة حتت احلمراء، لوتحكم مبستلى صلا 

النظام وتشغيا ملسيقى ملكتبة iTunes اخلاصة بك، مشاهدة عرض شرائح في iPhoto والتحكم بالعروض 
التقدميية عوى Keynote في Mac mini، كا ذلك من مسافة تبعد حتى 30 قدًما )9.1 أمتار(.

ملباح مؤشر الطاقة
مشير ضلء أبيض ثابت إلى أن Mac mini اخلاص بك مشغا؛ الضلء اللامض مشير إلى أنه في وضع اإلسباا.

غطاء اللصلل إلى الذاكرة )في اجلهة السفوية(
الرجا القابوة لإلزالة تلفر وصلال سهال إلى منافذ وحداا الذاكرة.

Z
تقنية AirPort Extreme الالسوكية )في الداخا(

قم بلصا شبكة السوكية مستخدًما تقنية AirPort Extreme املضّمنة.

◊
تقنية ®Bluetooth الالسوكية )في الداخا(

 Apple سماعاا رأس السوكية أو أجهزة إدخال للحة مفاتيح Bluetooth قم بلصا أجهزة السوكية، مثا طابعاا
�السوكية و Magic Trackpad )ميكنك شراء للحة مفاتيح Apple الالسوكية و Magic Mouse أو 

.)Storeاحملوي Apple أو في متجر www.apple.com/store عوى العنلان Magic Trackpad

�متم بيع محّلالا العرض واألدواا املوحقة األخرى اخلاصة بـ Mac mini عوى حدة عوى العنلان 	هظحالم
www.apple.com/store أو في Apple Store احملوي لدمك.
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ماذا ملجد في اجلهة اخلوفية من Mac mini اخلاص بك.

®

HDMI

منفذ
FireWire 800

منافذ
(4)  USB 2.0

فتحة
SD بطاقة

 Gigabit Ethernet منفذ
(Base-T 10/100/1000)

زر الطاقة

منفذ إخراج
الصوت

منفذ إدخال
الصوت

منفذ
HDMI

منفذ
الطاقة

منفذ
Thunderbolt

HDMI

فتحة إفراغ

فتحة هواء بارد
(حول القدم)

منفذ الطاقة~
قم بتلصيا سوك الطاقة املرفق بـ Mac mini اخلاص بك.

HDMI HDMI منفذ
 .HDMI قم بتلصيا توفاز أو نظام خارجي مستخدم ملّصا

منفذ Thunderbolt )بياناا، فيدمل وصلا عالي السرعة(
قم بلصا أجهزة Thunderbolt املتلافقة لوحللل عوى سرعة نقا بياناا عالية أو قم بلصا شاشة خارجية 

.VGA أو  DVI ميكنك شراء محّلالا لتلصيا الشاشاا التي تستخدم .Mini DisplayPort تستخدم منفذ

d
أربعة منافذ 0.ا )USB )Universal Serial Bus عالية السرعة

قم بتلصيا iPad  ،iPod  ،iPhone، ماوس، للحة مفاتيح، طابعة، محرك أقراص، كاميرا رقمية، علا ألعاب، ملدم 
.USB 1.1 خارجي وغيرها. ميكنك أمضا تلصيا أجهزة USB
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SD منفذ بطاقة
�أدخا بطاقة SD ( Secure Digital  ( قياسية من كاميرا رقمية أو من جهاز آخر. 
لوحللل عوى مزمد من املعولماا، أنظر “استخدام بطاقاا SD” في صفحة 33.

f
منفذ إخراج الللا

قم بتلصيا سماعاا رأس، سماعاا تعما بطاقة خارجية أو جهاز صلتي رقمي. مدعم هذا املنفذ أمضا اإلدخال 
وامليكروفلناا امللجلدة في أجهزة مثا سماعاا الرأس املزوّدة مبيكروفلن.

,
منفذ إدخال الللا

قم بتلصيا خط مستلى ميكروفلن أو جهاز صلتي رقمي.

H
FireWire 800 منفذ

اتلا باألجهزة اخلارجية عالية السرعة، مثا كاميراا الفيدمل الرقمية وأجهزة التخزمن.

G
منفذ إمثرنت

قم بتلصيا عالي السرعة 10/100/1000Base-T، شبكة إمثرنت، DSL أو ملدم كبا أو كمبيلتر آخر. مكشف منفذ 
إمثرنت توقائيا عن وجلد أجهزة إمثرنت وهل ال متطوب كبا إمثرنت تقاطعي.

®
زر الطاقة

اضغط لتشغيا وإمقاف تشغيا Mac mini اخلاص بك أو قم بإدخاله إلى منط اإلسباا.

Apple استخدام وحدة التحكم عن بعد من
باستخدام Apple Remote االختياري لوتحكم مبستلى صلا النظام وتشغيا ملسيقى ملكتبة iTunes اخلاصة 

بك، مشاهدة عرض شرائح في iPhoto والتحكم بالعروض التقدميية عوى Keynote في Mac mini، كا ذلك من 

مسافة تبعد حتى 30 قدًما )9.1 أمتار(.

وحدة التحكم عن بُعد من Apple ميكنهال

Â .DVD ومشغا أقراص iTunes، iPhoto تلفح

Â .اخلاص بك مدخا في مرحوة اإلسباا أو إمقاظه Mac mini جعا



اا الفلا ا   ،حليهة	ظع	Mac mini	،خلهص	بك

Apple الستخدام وحدة التحكم عن بعد من

Â .اضغط عوى زر تشغيا/إمقاف مؤقت )’( لتشغيا أو إمقاف أغنية مؤقتا، تشغيا عرض شرائح أو فيوم

Â  أو لتخطي املقطع iTunes اضغط عوى السهم األمين أو األمسر لتخطي األغنية التالية أو السابقة في مكتبة

.DVD التالي أو السابق من فيوم

Â .اضغط مع االستمرار إلى اليمني أو إلى اليسار لتسرمع إلى األمام أو إلرجاع أغنية أو فيوم

Â .اضغط إلى األعوى أو إلى األسفا لضبط مستلى الللا

إلى
األعلى

إلى
األسفل

تشغيل/
إيقاف مؤقت

القائمة

إلى
اليسار

إلى
اليمني

حتديد



الفلا ا   ،حليهة	ظع	Mac mini	،خلهص	بكاا

Apple إقران وحدة التحكم عن بعد من
لوتأكد من إمكانية التحكم عن بعد بكمبيلتر Mac mini اخلاص بك بلاسطة Apple Remote اخلاص بك فقط، 

ميكنك "إقرانهما". سيفيدك إذا قمت باستخدام Mac mini اخلاص بك في مكان تتلفر فيه أجهزة Mac أخرى، 

توفازاا، أجهزة صلتية أو أجهزة أخرى تستخدم التحكم عن بعد بلاسطة األشعة حتت احلمراء.

إلقران وحدة التحكم عن بعد من Apple و Mac Mini اخلاص بكل 

قم بتلجيه وحدة التحكم عن بعد في مستقبا األشعة حتت احلمراء امللجلد في اجلهة األمامية من Mac mini من 	1

مسافة 3 إلى 4 بلصاا )8 إلى 10 سم(.

اضغط مع االستمرار عوى الزر األمين وزر القائمة )«( في اللقت ذاته ملدة 5 ثلاٍن.	2

( عوى الشاشة. بعد اإلقران، سيظهر رمز سوسوة )

إللغاء إقران وحدة التحكم عن بعد من Apple و Mac Mini اخلاص بكل

اختر (  Apple( < تفضيالا النظام من شرمط القائمة.	1

أنقر عوى أمان ومن ثم انقر عوى إلغاء اإلقران.	2

لوحللل عوى مزمد من املعولماا حلل استخدام Apple Remote أو شحن البطارمة، أنظر املستنداا املزوّدة مع 

Apple Remote االختياري اخلاص بك. 

إمقاف تشغيا استقبال األشعة حتت احلمراء
إذا أردا منع التحكم بـ Mac mini اخلاص بك من قبا أي وحدة حتكم عن بعد، ميكنك استخدام تفضيالا األمان 

إلمقاف تشغيا استقبال األشعة حتت احلمراء. 

إلمقاف تشغيا استقبال األشعة حتت احلمراءل

قم باختيار (  Apple( < تفضيالا النظام من شرمط القلائم، ومن ثم أنقر عوى أمان.	1

قم بتحدمد خانة االختيار “تعطيا مستقبا األشعة حتت احلمراء لوتحكم عن بعد".	2



اا الفلا ا   ،حليهة	ظع	Mac mini	،خلهص	بك

SD استخدام بطاقاا
�ميكن ملنفذ بطاقة SD امللجلد في اجلهة اخلوفية من Mac mini اخلاص بك أن مستقبا بطاقاا

 SDXC    ) SD Extended  Capacity( و SDHC )SD High-Capacity(  ،القياسية SD )Secure Digital ( 
من الكاميراا الرقمية واألجهزة األخرى. ميكنك أمضا استخدام بطاقاا MiniSD، MicroSD، وبطاقاا مشابهة 

غيرها داخا محّلل غير مباشر. لوحللل عوى املزمد من املعولماا حلل أحجام البطاقاا، سرعاتها وقدراتها، قم 

.www.apple.com/support عوى العنلان Apple في ملقع دعم ”SD“ بالبحث عن

إلدخال بطاقة SDل

m  أمسك بالبطاقة بينما تكلن نقاط التماس املعدنية متجهة إلى األسفا وباجتاه الكمبيلتر وقم بإدخال البطاقة إلى

الشق.

ال حتاول إدخال أي بطاقة تتعدى مقاميس بطاقة SD القياسية وال تدخا أي بطاقة في الشق بالقلة. ميكن 	ه،زتنا

لوقيام بذلك أن متوف Mac mini اخلاص بك.

احلللل عوى إجاباا
هنالك املزمد من املعولماا املتلفرة حلل استخدام Mac mini اخلاص بك في مركز املساعدة في الكمبيلتر اخلاص 

.www.apple.com/support.apple.com/support/macmini بك، وكذلك عبر اإلنترنت عوى العنلان

لفتح مركز املساعدة

أنقر فلق أمقلنة Finder في Dock )شرمط األمقلناا عوى طلل حافة الشاشة(.	1

أنقر فلق قائمة التعويماا في شرمط األوامر ثم أجنز أحد ما موي:	2

Â  اكتب سؤاال أو ملطوًحا في حقا البحث، وحدد امللضلع من قائمة النتائج أو حدد إظهار كافة النتائج ملشاهدة

كافة امللاضيع.

Â .اختر مساعدة < مركز املساعدة لفتح نافذة مركز املساعدة، حيث ميكنك تلفح ملاضيع البحث



الفلا ا   ،حليهة	ظع	Mac mini	،خلهص	بكاا

مزمد من املعولماا 
لومزمد من املعولماا حلل استخدام Mac mini اخلاص بك، أنظر ما موي:

أنظرلتعرف عن

�استكشاف األخطاء وإصالحها في 
Mac mini اخلاص بك، إذا واجهت 

مشكوة

الفلا 4, “مشكوة، تعرف عوى احلا” في صفحة 45.

 Mac mini العثلر عوى خدمة ودعم لـ
اخلاص بك

�، أو تلجه إلى ملقع دعم Mac mini عوى العنلان 
.www.apple.com/support/macmini

�استخدام Mac OS X Lion أو
Mac OS X Lion Server

ملقع Mac OS X Lion عوى العنلان www.apple.com/macosx. أو البحث عن 
"Mac OS X" في مركز املساعدة.

 .www.apple.com/macosx/server عوى العنلان Lion خادم ومب�
أو افتح تطبيق اخلادم ومن ثم اختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.

Mac إلى PC االنتقال من.www.apple.com/getamac/whymac عوى العنلان ”Mac ملاذا ستحب“

iLife قم استخدام تطبيقاا ،iLife أو قم بفتح تطبيق .www.apple.com/ilife عوى العنلان iLife ملقع
بفتح تعويماا التطبيق، ثم اكتب سؤاال أو ملطوًحا في حقا البحث.

تفضيالا النظام باختيار ( Apple(  < تفضيالا النظام. أو قم بالبحث عن تغيير تفضيالا النظام
"تفضيالا النظام" في مركز املساعدة.

SD استخدام بطاقاا.”sd“ وابحث عن www.apple.com/support عوى العنلان Apple ملقع دعم

 AirPort Extreme استخدام تقنية
الالسوكية

 .www.apple.com/support/airport عوى العنلان AirPort صفحة دعم�
."AirPort" أو قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن

 Bluetooth استخدام تقنية
الالسوكية

�صفحة دعم Bluetooth عوى العنلان 
www.apple.com/support/bluetooth. أو قم بفتح مركز املساعدة وابحث 

."Bluetooth" عن

مركز املساعدة والبحث عن "طباعة".اتلال بطابعة



5ا الفلا ا   ،حليهة	ظع	Mac mini	،خلهص	بك

أنظرلتعرف عن

USB و FireWire اتلاالا.”USB“ أو ”FireWire“ مركز املساعدة والبحث عن

مركز املساعدة والبحث عن "إنترنت".االتلال باإلنترنت

مركز املساعدة والبحث عن “شاشة عرض.”استخدام شاشة العرض

Thunderbolt استخدام منفذ."Thunderbolt" مركز املساعدة والبحث عن

ملقع Mac mini عوى العنلان www.apple.com/support/macmini.تلصيا توفاز

Apple مركز املساعدة والبحث عن "بعيد".وحدة التحكم عن بُعد من

�صفحة امللاصفاا عوى العنلان www.apple.com/support/specs. امللاصفاا
أو قم بفتح معولماا النظام )في مجود األدواا داخا Launchpad( ومن ثم انقر 

عوى مزمد من املعولماا.

أخبار Apple، تنزمالا مجانية 
وكاتاللجاا عبر اإلنترنت لوبرامج 

واملعداا

.www.apple.com عوى العنلان Apple ملقع

تعويماا، دعم تقني وملاد وأدلّة ملنتجاا 
Apple

.www.apple.com/support عوى العنلان Apple ملقع





www.apple.com/store

RAM       مركز املساعدة

عزّز الذاكرة اخلاصة بك

ا



الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بك8ا

مأتي Mac mini اخلاص بك مع ذاكرة 2 غيغابامت عوى األقا متثبة كلحدتي ذاكرة منطتيتني من 1 غ.ب. كا منها. 

ميكنك استبدالها بزوج من وحدتي ذاكرة منطيتني من 2 غ.ب. أو 4 غ. ب.، لتلا إلى حد أقلى من  8 غ. ب. من 

الذاكرة.

تبني لك اللفحاا التالية كيفية تثبيت وحداا الذاكرة النمطية في Mac mini اخلاص بك.

تلصي Apple بأن مقلم فنّي مخّلل لوتثبيت من Apple بتثبيت الذاكرة. لترتيب مسألة التثبيت اتلا 	هياحر

مبلزع خدمة معتمد من Apple أو  لدى Apple Retail Store. الضرر االذي موحق بجهازك والناجم عن تثبيت 

ذاكرة هل غير مغطى في الضمان احملدود عوى Mac mini اخلاص بك.



9ا الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بك

تثبيت الذاكرة:
تلجد في Mac mini اخلاص بك فتحتا ذاكرة حيث ميكنك تثبت زوج من وحدتي ذاكرة منطيتني من 1 غ.ب،  2 غ.ب. أو 

4 غ. ب.، لتلا إلى حد أقلى من  8 غ. ب. من الذاكرة. لوحللل عوى األداء األمثا، ال تقم باخلوط بني حجمني من 
وحداا الذاكرة النمطية؛ قم دائما بتثبيت وحدتي ذاكرة متماثوتني.

مجب عوى منطياا الذاكرة أن تستلفي امللاصفاا التالية:

Â Small Outline Dual Inline Memory Module )SO-DIMM(  تنسيق

Â )DDR3 1333 تُدعى أمضا(   DDR3 متلافقة مع PC3-10600E ، MHz 1333

Â غير مقترح وغير مسّجا

�ميكنك شراء ذاكرة Apple من ملقع متجر Apple Store أو من Apple Store عوى اإلنترنت، عوى العنلان 

www.apple.com/store أو من Apple Store احملوي لدمك.

قم دائما بإمقاف تشغيا Mac mini اخلاص بك وقم بفلا كبا الطاقة قبا تثبيت الذاكرة. ال حتاول 	هياحر

تثبيت الذاكرة بينما مكلن Mac mini اخلاص بك ملّصال.

قم بإيقاف تشغيل Mac mini وطاص بكل ا وطخلا

اختر (  Apple( < إمقاف تشغيا.

قم بفصل جميع ولكبالت.ل ا وطخلا

قم بفلا سوك الطاقة أو أمة كبالا أخرى عن Mac mini اخلاص بك.



الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بك0ا

قم بإزولة ولغخاء ولسفلي.ل ا وطخلا

قم بتمدمد  Mac mini اخلاص بك مقولبا عوى قطعة قماش ناعمة أو عوى منشفة، ومن ثم أدر زر الغطاء بعكس 

اجتاه عقارب الساعة عوى ملضع فك القفا.

ن غير مؤمّ

اضغط عوى الغطاء لرفع اجلهة املقابوة ومن ثم أزل الغطاء.

اضغط هنا

ارفع هنا



اا الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بك

قم بإزولة وحدوت ولذوكرا ولنمخية وألصلية.ل ا وطخلا

قم بسحب األلسنة امللجلدة عوى أطراف وحدة الذاكرة النمطية بنعلمة، مبا فيه الكفامة جلعا األطراف احلرة ترتفع.

مالقط
املثبت

قم بسحب اللحدة النمطية إلى خارج الشق.

كرر العموية إلزالة اللحدة السفوية الثانية.



الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بكاا

قم بتثبيت وحدوت ولذوكرا وجلديدا.ل ا وطخلا

اضغط عوى الزاومة ذاا الثوم بحذر امللجلدة عوى وحدة الذاكرة النمطية اجلدمدة إلى داخا الشق السفوي بينما 

تبقي اجلهة اخلارجية مرتفعة قويال.

ثلم

اضغط عوى الزاومة املرتفعة إلى األسفا، حتى تعوق األلسنة في مكانها.

كرر العموية لتثبيت اللحدة العولمة.



اا الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بك

قم بإعادا ولغخاء ولسفلي إلى مكانه.ل ا وطخلا

أعد الغطاء السفوي باستخدام نقاط احملاذاة للضعه بلضع فك اإلقفال.

محاذاة
النقاط

قم بإدارة الغطاء باجتاه عقارب الساعة إلقفاله في مكانه.

مؤمن

ال تقم بلصا سوك الطاقة أو بتشغيا  Mac mini اخلاص بك قبا أن تعيد الغطاء السفوي إلى مكانه. 	هياحر

ال تقم بتشغيا Mac mini  أبدا، من دون أن مكلن الغطاء في مكانه.



الفلا ا   زّجز	،لا،ةرة	،خلهصم	بكاا

قم بإعادا تلصيل ولكبالت.ل ا وطخلا

قم بإعادة تلصيا سوك الطاقة أو أمة كبالا أخرى كنت قد فلوتها.

حتقق من ولذوكرا وجلديدا.ل ا وطخلا

اضغط عوى زر الطاقة لتشغيا Mac mini اخلاص بك.

عندمى ترى سطح مكتب Mac OS قم باختيار )( < حلل Mac هذا وافحص صحة كمية الذاكرة املبوغ عنها.

إذا لم مكن حجم الذاكرة املبوغ عنها صحيحا، أو إذا أخذ Mac mini اخلاص بك ملدر ثالث نغماا بشكا متكرر، 

فهذا معني أن هنالك مشكوة في التعرف عوى وحداا الذاكرة. إذا حدث ذلك، قم بإمقاف تشغيا Mac mini اخلاص 

بك، تأكد من ملاصفاا اللحداا النمطية مقابا املتطوباا املدرجة في صفحة 39، ومن ثم كرر تعويماا تثبيت 

الذاكرة لتتأكد من أن اللحداا النمطية قد مت إثباتها بشكا صحيح. في حال ال تزال لدمك مشاكا، قم بإزالة 

الذاكرة وراجع معولماا الدعم املزوّدة مع الذاكرة أو اتلا بالتاجر الذي زوّدك بالذاكرة.



www.apple.com/support 

مركز املساعدة      مساعدة

مشكوة، تعرف عوى احلا

ا



الفلا ا   ظلكام،	تعرع	زاة	،حلل6ا

قد تلاجه مشاكا أحيانا أثناء استخدام Mac mini اخلاص بك. تابع القراءة لوحللل عوى نلائح حلل اكتشاف 

األخطاء وإصالحها لتجربتها عندما تلاجه مشكوة. ميكنك كذلك أن جتد املزمد من املعولماا حلل اكتشاف األخطاء 

�وإصالحها في مركز املساعدة أو في ملقع اخلدمة والدعم لـ Mac mini في 

.www.apple.com/support/macmini

إذا واجهتك مشكوة وأنت تستخدم Mac mini اخلاص بك، هنالك عادة حا بسيط وسرمع. فكّر بالظروف التي أدا 

إلى املشكوة. إن تدومن مالحظاا حلل األملر التي أجنزتها قبا حدوث املشكوة سلف مساعدك في تقويص كمية 

األسباب احملتموة والعثلر عوى اإلجاباا التي حتتاج إليها. األشياء التي جتدر مالحظتها هي:

Â  التطبيقاا التي كنت تستخدمها عندما حدثت املشكوة. قد تشير املشاكا التي حتدث مع تطبيق معنّي فقط

إلى أن التطبيق ال متلافق مع إصدار Mac OS X املثبت عوى الكمبيلتر اخلاص بك.

Â .أي برنامج جدمد تقلم بتثبيته، وعوى وجه التحدمد البرامج التي تضيف عناصر إلى مجود النظام

Â .أي مكّلناا جدمدة قمت بتثبتها، مثا ذاكرة إضافية أو أجهزة محيطية

ال حتاول فتح Mac mini اخلاص بك، إال في حالة تثبيت ذاكرة. إذا كان Mac mini اخلاص بك محتاج إلى 	هياحر

خدمة، أنظر “ملعرفة املزمد، اخلدمة والدعم” في صفحة 58 ملعولماا حلل كيفية االتلال بـ Apple أو مبزود 

خدمة معتمد من قبا Apple لوحللل عوى خدمة. ال محتلي Mac mini اخلاص بك عوى أي أجزاء حتتاج إلى 

خدمة، باستثناء الذاكرة.
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درهم وقامة
�إذا كانت لدمك مشكوة في الكمبيلتر اخلاص بك أو في البرنامج، فإن االحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة في 

 Time Machine سيضمن عدم فقدانك لوبياناا اخلاصة بك. إذا قمت بإنشاء نسخ احتياطية دورمة في 
Time Machine، فسيكلن بإمكانك استعادة البرامج اخلاصة بك وكافة بياناتك إلى الشكا الذي كانت عويه 

�متاما قبا إنشاء النسخ االحتياطي. حتى األملر الهامة لن تكلن مقوقة إذا قمت بحمامة معولماتك بلاسطة 

.Time Machine

املشاكا التي متنعك من استخدام Mac mini اخلاص بك
إذا كان Mac mini اخلاص بك ال مستجيب أو أن املؤشر ال متحرك

Â  تأكد من اتلال املاوس وللحة املفاتيح. قم بفلا وإعادة وصا امللّصالا وتأكد من أنها آمنة. إذا كانت لدمك أجهزة

إدخال السوكية، حتقق من أن بطارماا اجلهاز مشحلنة. حاول إمقاف تشغيا أي جهاز ال سوكي وإعادة تشغيوه.

Â  قم بالضغط ضغطا ،Apple حاول الفرض عوى التطبيقاا التي حتدث املشكوة من اخلروج. في للحة مفاتيح

متلاصال عوى مفتاحي Option و x(  Command( ومن ثم اضغط عوى مفتاح Esc. في للحاا املفاتيح 

األخرى، اضغط ضغطا متلاصال عوى مفتاحي Windows و Alt ومن ثم اضغط عوى Esc. في حال ظهر مربع 

حلار، قم بتحدمد التطبيق اجملّمد وانقر عوى فرض اإلنهاء. بعد ذلك، قم بإعادة تشغيا Mac mini لتتأكد من أنه 

قد مت التخوص من املشكوة نهائيا.

Â  اخلاص بك ملدة خمسة ثلان النهاء Mac mini اضغط ضغطا متلاصال عوى زر الطاقة )®( في اخلوف من

تشغيوه .

Â  اخلاص بك. بعد ذلك، قم بإعادة وصا سوك الطاقة واضغط عوى زر Mac mini قم بفلا سوك الطاقة عن

الطاقة )®( لتشغيا Mac mini اخلاص بك.
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إذا تكررا املشكوة حني تستخدم تطبيقا معينا، راجع الشركة امللنّعة لوتطبيق ملعرفة ما إذا كان متلافق مع 

إصدار Mac OS X املثبت عوى Mac mini اخلاص بك.

�لوحللل عوى دعم ومعولماا اتلال تتعوق بالبرنامج املرفق مع Mac mini اخلاص بك، تلجه إلى 

www.apple. com/downloads أو إلى ملقع الشركة امللنّعة.

إذا كانت املشكوة حتدث بشكا متكرر، حاول تلويح القرص اخلاص بك، استعادة البرنامج من نسخة احتياطية 

أو إعادة تثبيت برنامج النظام اخلاص باستخدام تطبيق أدواا Mac OS X )أنظر “تلويح، استعادة وإعادة تثبيت 

برنامج Mac OS X” في صفحة 49(.

إذا جتمد Mac mini اخلاص بك خالل بدء التشغيا أو إذا كنت ترى عالمة سؤال تلمض

Â  رغم ذلك، قم بإمقاف تشغيوه وبالضغط واستمرار الضغط عوى Mac mini انتظر بضع ثلان. إذا لم مبدأ تشغيا

زر الطاقة )®( ملدة 8 إلى 10 ثلان تقرمًبا. بعد ذلك، اضغط عوى مفتاح Option واضغط عوى زر الطاقة )®( 

مرة أخرى لبدء تشغيا Mac mini اخلاص بك. استمر في الضغط عوى مفتاح Option حتى مبدأ تشغيا 

Mac mini اخلاص بك، ثم أنقر عوى السهم امللجلد حتت أمقلنة قرص بدء التشغيا الذي ترمد استخدامه.

بعد أن مبدأ تشغيا Mac mini اخلاص بك، قم بفتح تفضيالا النظام وأنقر عوى قرص بدء التشغيا. قم 

.Mac OS X بتحدمد مجود نظام

Â  إذا حدثت املشكوة بشكا متكرر، فقد حتتاج إلى إعادة تثبيت برنامج النظام اخلاص بك )أنظر “تلويح، استعادة

وإعادة تثبيت برنامج Mac OS X” في صفحة 49(.

إذا كان ال ميكن تشغيا أو بدء تشغيا Mac mini اخلاص بك

Â .اخلاص بك ومبلدر طاقة معما بشكا سويم Mac mini تأكد من أن سوك الطاقة ملصلل بـ

Â  حتى ، R ومفتاح )x( Command قم بإعادة تشغيا الكمبيلتر اخلاص بك مع الضغط املتلاصا عوى مفتاح

مُعاد تشغيا الكمبيلتر. عندما مظهر تطبيق أدواا Mac OS X، قم بتحدمد خيار لتلويح القرص، استعادة 

البرنامج اخلاص بك أو إعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقاا Apple من جزء أدواا Mac OS X. لوحللل عوى 

مزمد من املعولماا، أنظر “تلويح، استعادة وإعادة تثبيت برنامج Mac OS X” في صفحة 49.
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Â  مًعا حتى تسمع R و P مفتاحي ،Option ،)x( Command واضغط فلرًا عوى )®( اضغط عوى زر الطاقة

صلا بدء التشغيا مرة ثانية. هذا سيعيد تعيني معاما PRAM  ( RAM  (    . في للحاا املفاتيح األخرى، أضغط 

.R و P ، Alt ، Windows عوى زر الطاقة )®( واضغط بشكا متزامن عوى املفاتيح

Â  قم بفلا سوك الطاقة واالنتظار ملدة 30 ثانية عوى األقا. قم بلصا سوك الطاقة مرة ثانية واضغط عوى زر

الطاقة )®( مرة أخرى لتشغيا  Mac mini اخلاص بك. 

Â  اخلاص بك، أنظر “ملعرفة املزمد، اخلدمة والدعم” في صفحة 58 ملزمد Mac mini إذا ال زلت غير قادر عوى تشغيا

.Apple من املعولماا حلل االتلال بخدمة

إذا لم متمكن Mac mini اخلاص بك من االتلال مبحرك أقراص في كمبيلتر آخر

الستخدام خدماا مثا مساعد الترحيا، مشاركة أقراصDVD أو CD، و مشاركة ملسيقى iTunes، مجب عوى 

كا من Mac mini اخلاص بك والكمبيلتر اآلخر أن مكلنا متلوني بنفس الشبكة. إذا كان Mac mini اخلاص بك 

متلال السوكًيا وكان الكمبيلتر اآلخر متلال بجهاز تلجيه تابع لطرف ثالث بلاسطة إمثرنت، قم مبراجعة مستنداا 

جهاز التلجيه اخلاص بك لوتأكد من أنه مدعم جسر وصوة السوكية بسوكية.

في حال مت فقدان إعداداا التارمخ واللقت لدمك بشكا متكرر

Â  لوخدمة أنظر Apple قد حتتاج إلى استبدال بطارمة النسخ االحتياطي الداخوية ملعولماا حلل االتلال بـ

“ملعرفة املزمد، اخلدمة والدعم” في صفحة 58.

Mac OS X تلويح، استعادة وإعادة تثبيت برنامج 
إذا كانت لدمك مشكوة في برامج أو مكّلناا Mac، فإن Mac OS X ملفر أدواا تلويح واستعادة ميكنها استبعاد 

املشاكا وحتى استعادة برامجك إلى إعداداا امللنع االفتراضية. ميكنك اللصلل إلى هذه األدواا عن طرمق برنامج 

أدواا Mac OS X حتى إذا لم مبدأ تشغيا اجلهاز اخلاص بك بشكا صحيح.
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قم باستخدام تطبيق أدواا Mac OS X لألملر التالية:

Â .Time Machine استعادة البرامج والبياناا من نسخ احتياطي في

Â .Apple وتطبيقاا Mac OS X Lion إعادة تثبيت

Â .تلويح قرص الكمبيلتر اخلاص بك باستخدام أداة القرص

Â  Mac OS X Lion استعادة الكمبيلتر اخلاص بك إلى إعداداا امللنع، وذلك عن طرمق مسح قرصه وإعادة تثبيت

وتطبيقاا Apple اخلاصة بك.

إذا واجه الكمبيلتر اخلاص بك مشكوة، فإنه مقلم بفتح تطبيق أدواا Mac OS X توقائيا. ميكنك أمضا فتحه مدوما 

الستعادة الكمبيلتر اخلاص بك.
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لفتح تطبيق أدواا Mac OS Xل

m .R ومفتاح )x(  Command قم بإعادة تشغيا الكمبيلتر اخلاص بك مع الضغط املتلاصا عوى مفتاح

إذا لم مظهر تطبيق أدواا Mac OS X بعد إعادة التشغيا، اضغط مع االستمرار عوى x(  Command( -	هاهه

R- Option وأعد تشغيا الكمبيلتر لولصلل إلى برنامج أدواا Mac OS X عبر اإلنترنت. مجب عوى الكمبيلتر 
اخلاص بك أن مكلن متلال بشبكة مزوّدة بلصلل إلى اإلنترنت. 

تتطوب بعض األدواا امللجلدة في جزء أدواا Mac OS X وصلال إلى اإلنترنت وإلى Mac App Store. قد حتتاج إلى 

 .Wi-Fi أو Ethernet التأكد من أن الكمبيلتر اخلاص بك متلا باإلنترنت عبر شكبة إمثرنت أو

 لالتلال عبر شبكة Wi-Fiل
اختر شبكة من قائمة حالة Wi-Fi امللجلدة في اجلهة العولمة اليمنى من الشاشة.	1

إذا اقتضت احلاجة، اكتب كومة سر الشبكة.	2

لالنضمام إلى شبكة مغوقة، اختر "انضمام إلى شبكة أخرى". أدخا اسم الشبكة وكومة السر اخلاصة بها.

تلويح قرص بلاسطة أداة القرص

إذا كانت لدمك مشكوة في الكمبيلتر اخلاص بك، أو إذا قمت بتشغيا الكمبيلتر ورأمت جزء أدواا Mac OS X، فقد 

حتتاج إلى تلويح قرص الكمبيلتر اخلاص بك.

قم بتحدمد أداة القرص في جزء أدواا Mac OS X وانقر عوى متابعة.	1

اختر القرص أو القسم من القائمة الُيسرى، ومن ثم انقر عوى عالمة التبلمب "إسعاف أولي".	2

أنقر عوى تلويح القرص.	3

إذا لم تتمكن أداة القرص من تلويح القرص، قم بإنشاء نسخ احتياطي ألكبر قدر من البياناا اخلاصة بك إن أمكن، 

ومن ثم اتبع التعويماا امللجلدة في “إعادة تثبيت Mac OS X Lion وتطبيقاا Apple.” في صفحة 52.

�ملزمد من املعولماا حلل أداة القرص وخياراتها، أنظر مركز املساعدة، أو افتح أداة القرص

)في مجود األدواا داخا Launchpad( واختر مساعدة < مساعدة أداة القرص.
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Time Machine استعادة املعولماا باستخدام نسخ احتياطي في
إذا قمت مسبقا بإنشاء نسخ احتياطي في Time Machine، قم باستخدام أداة االستعادة الستعادة كا شيء 

عوى الكمبيلتر اخلاص بك إلى حالته السابقة.

قم باستخدام نسخ Time Machine االحتياطي اخلاص بك الستعادة معولماا الكمبيلتر الذي كان ملدر 

النسخ االحتياطي فقط. إذا رغبت في نقا املعولماا إلى كمبيلتر آخر، قم باستخدام مساعد الترحيا.

إذا كان النسخ االحتياطي ملجلدًا عوى Time Capsule، تأكد من أن Mac mini اخلاص بك متلا بنفس شبكة 	1

إمثرنت أو Wi-Fi. )لالتلال بشبكة Wi-Fi، اتبع التعويماا امللجلدة في صفحة 51(.

في جزء أدواا Mac OS X، اختر استعادة من نسخ احتياطي في Time Machine وانقر عوى متابعة.	2

قم بتحدمد القرص الذي محتلي عوى نسخة Time Machine االحتياطية، ومن ثم اتبع التعويماا عوى الشاشة.	3

.Apple وتطبيقاا Mac OS X Lion إعادة تثبيت
في بعض الظروف، قد حتتاج إلى إعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقاا Apple. ميكنك إجناز إعادة التثبيت وأن حتتفظ 

مبوفاتك وإعداداا املستخدم سويمة.

مقلم تطبيق أدواا Mac OS X أمضا بإعادة تثبيت واستعادة برنامج Mac OS X Lion Server، إذا كنت قد 	هاهه

قمت بتثبيته عوى Mac mini اخلاص بك.

تأكد من أن Mac mini اخلاص بك متلا باإلنترنت عبر شكبة إمثرنت أو Wi-Fi. )لالتلال بشبكة Wi-Fi، اتبع 	1

التعويماا امللجلدة في صفحة 51(.

في جزء أدواا Mac OS X، اختر إعادة تثبيت Mac OS X وانقر عوى متابعة.	2

عندما مُطوب منك حتدمد قرص، قم بتحدمد قرص Mac OS X احلالي )في معظم احلاالا مكلن هل القرص اللحيد 	3

املتلفر(.

لتثبيت برامج اختيارمة، أنقر عوى تخليص. 	4

أنقر عوى تثبيت.	5



ا5 الفلا ا   ظلكام،	تعرع	زاة	،حلل

ميكنك تثبيت Mac OS X من دون مسح القرص، األمر الذي محتفظ مبوفاتك السابقة وإعداداتك، أو أنه ميكنك 

مسح القرص، األمر الذي سيمسح كافة بياناتك وسيبقى الكمبيلتر جاهزا إلعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقاا 

.Apple

�بعد إعادة تثبيت Mac OS X، ميكنك زمارة Mac App Store وإعادة تنزما التطبيقاا التي تأتي مع جهاز 

 .Mac App Store اخلاص بك وتطبيقاا أخرى كنت قد اشترمتها من Mac mini

تلصي شركة Apple بأن جتري نسًخا احتياطًيا لبياناتك عوى القرص قبا استعادة البرنامج. ال تُعتبر شركة 	هاهه

Apple مسؤولة عن أي بياناا مفقلدة.

استعادة الكمبيلتر اخلاص بك إلى إعداداا امللنع
عندما تقلم باستعادة الكمبيلتر اخلاص بك إلى إعداداا امللنع، سيتم حذف كا شيء عوى الكمبيلتر اخلاص بك 

)حساباا املستخدم، إعداداا الشبكة وكافة املوفاا واجملوداا امللجلدة لدمك(. قبا أن تقلم باالستعادة، قم بإنشاء 
نسخة عن املوفاا التي ترغب باالحتفاظ بها وذلك بنسخها إلى قرص آخر. قم بتسجيا إعداداا الشبكة اخلاصة 

.Mac OS X بك امللجلدة في تفضيالا الشبكة جلعا االتلال مرة أخرى أسها بعد إعادة تثبيت

1	 .Wi-Fi تأكد من أنك متلا باإلنترنت عبر شكبة إمثرنت أو�

)لالتلال بشبكة Wi-Fi، اتبع التعويماا امللجلدة في صفحة 51(.

في جزء أدواا Mac OS X، اختر أداة القرص وانقر عوى متابعة.	2

اختر القرص من القائمة الُيسرى، ومن ثم انقر عوى عالمة التبلمب "مسح".	3

قم باستخدام Journaled ( Mac OS Extended (    من القائمة املنبثقة "تنسيق"، أكتب اسًما لوقرص ومن ثم 	4

أنقر عوى مسح.

بعد أن متم مسح القرص، اختر أداة القرص < إنهاء أداة القرص. 	5

في جزء أدواا Mac OS X، اختر إعادة تثبيت Mac OS X وانقر عوى متابعة.	6

7	.Mac OS X اتبع التعويماا امللجلدة في مثّبت ،Apple وتطبيقاا Mac OS X إلعادة تثبيت

بعد استعادة Mac OS X وتطبيقاا Apple، ميكنك استعادة بياناتك وتطبيقاتك األخرى اختيارما من نسخ 

.Time Machine احتياطي في
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التحقق من وجلد مشكوة في املكّلناا
في حال شككت بلجلد مشكوة مع املكّلناا، قم باستخدام تطبيق اختبار مكّلناا Apple لومساعدة في حتدمد 

 .Mac mini ما إذا كانت هنالك مشكوة في أحد مكّلناا

استخدام اختبار أجهزة Appleل

قم بفلا جميع األجهزة اخلارجية عن Mac mini اخلاص بك، باستثناء للحة املفاتيح، املاوس والشاشة. إذا كان 	1

لدمك كبا إمثرنت ملّصال قم بقطع اتلاله.

قم بإعادة تشغيا Mac mini اخلاص بك، بينما تضغط عوى مفتاح D إلى األسفا.	2

عندما تظهر شاشة اختيار فحص مكّلناا Apple، اختر الوغة التي ترغب في استخدامها.	3

اضغط عوى زر الرجلع أو أنقر عوى زر السهم األمين.	4

عندما تظهر الشاشة الرئيسية الختيار اختبار مكّلناا Apple )بعد 45 ثانية(، تابع التعويماا عوى الشاشة.	5

في حال اكتشف اختبار مكّلناا Apple مشكوة، فسيقلم بعرض رمز اخلطأ. قم بتسجيا رمز اخلطأ قبا متابعة 	6

خياراا الدعم. إذا لم مكتشف اختبار مكّلناا Apple فشال في املكّلناا، فقد تكلن املشكوة متعوقة بالبرنامج.

إذا لم مظهر اختبار مكّلناا Apple بعد إعادة التشغيا، قم بالضغط مع االستمرار عوى مفاتيح 	هاهه

Option ، )x ( Command و D وأعد تشغيا الكمبيلتر بهدف اللصلل إلى برنامج اختبار مكّلناا Apple عوى 
اإلنترنت. مجب عوى الكمبيلتر اخلاص بك أن مكلن متلال بشبكة مزوّدة بلصلل إلى اإلنترنت. 

مشاكا في اتلال اإلنترنت اخلاص بك
ملجد في Mac mini اخلاص بك تطبيق مساعد إعداد الشبكة ملساعدتك في اجتياز إعداد اتلال اإلنترنت. قم 

بفتح تفضيالا النظام وانقر عوى شبكة. أنقر عوى زر "مساعدتي" لفتح مساعد إعداد الشبكة.

إذا كانت لدمك مشكوة في اتلال اإلنترنت لدمك، حاول استخدام تشخيلاا الشبكة.

الستخدام تشخيلاا الشبكةل

اختر ( Apple(  < تفضيالا النظام.	1
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أنقر عوى Network ثم انقر عوى "مساعدتي".	2

أنقر عوى تشخيلاا لفتح تشخيلاا الشبكة.	3

تابع التعويماا عوى الشاشة.	4

إذا لم تتمكن تشخيلاا الشبكة من حا املشكوة، فقد تكلن هنالك مشكوة مع مزوّد خدمة اإلنترنت الذي حتاول 

االتلال به، مع جهاز خارجي تستخدمه لالتلال مبزوّد خدمة اإلنترنت، أو مع اخلادم الذي حتاول اللصلل إليه. ميكنك 

محاولة إجناز اخلطلاا في األقسام التالية:

ملدم كبل، ملدم DSL، وصالت LAN لإلنترنت

تأكد من أن جميع كبالا امللدم ملصللة بإحكام، مبا فيها سوك طاقة امللدم، الكبا من امللدم إلى الكمبيلتر، والكبا 

من امللدم إلى مقبس احلائط. كذلك قم بالتحقق من الكبالا ومزوّداا الطاقة إلى للحاا وصا اإلمثرنت وأجهزة 

التلجيه.

قم بإمقاف تشغيا ملدم DSL أو ملدم الكبا لعدة دقائق، ثم أعد تشغيوه. ملصي بعض مزوّدي خدماا اإلنترنت بأن 

تقلم بفلا سوك الطاقة اخلاص بامللدم. إذا كان في امللدم اخلاص بك زر إعادة تعيني، ميكنك الضغط عويه إما قبا 

إطفاء الطاقة وإضائتها أو بعد ذلك.

املعولماا التي تشير إلى أجهزة امللدم ال  تنطبق عوى مستخدمي LAN. قد ملجد لدى مستخدمي 	هاهه

LAN للحاا وصا، أجهزة تلجيه أو جيلب وصا غير ملجلدة لدى مستخدمي ملدم الكبالا و DSL. مجب عوى 
مستخدمي LAN االتلال مبسؤول الشبكة بدالً من ملّفر خدمة اإلنترنت.
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 PPPoE وتصاالت

إذا تعذر عويك االتلال بـ ISP اخلاص بك باستخدام PPPoE )نقطة إلى نقطة عبر إمثرنت(، تأكد من أنك أدخوت 

املعولماا اللحيحة في تفضيالا الشبكة.

إلدخال إعداداا PPPoEل

اختر ( Apple(  < تفضيالا النظام.	1

أنقر عوى شبكة.	2

أنقر عوى إضافة )+( في اجلزء السفوي من قائمة خدماا اتلال الشبكة، ثم قم باختيار PPPoE من قائمة 	3

اللاجهة املنسدلة.

قم باختيار واجهة خلدمة PPPoE من قائمة إمثرنت املنسدلة.	4

قم باختيار إمثرنت إذا كنت متلالً بشبكة سوكية، أو بـ Wi-Fi إذا كنت متلالً بشبكة السوكية.

أنقر عوى إنشاء.	5

قم بإدخال املعولماا التي توقيتها من مزوّد اخلدمة لدمك، مثا اسم احلساب، كومة السر، واسم خدمة PPPoE )إذا 	6

كان مزوّد اخلدمة اخلاص بك مطوب ذلك(.

أنقر عوى تطبيق لتنشيط اإلعداداا.	7
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وتصاالت ولشبكة

تأكد من أن كبا اإلمثرنت ملصلل بـ Mac mini اخلاص بك وبالشبكة. قم بالتحقق من الكبالا ومزوّداا الطاقة 

إلى للحاا وصا اإلمثرنت وأجهزة التلجيه.

في حال كان لدمك جهازا كمبيلتر متشاركا في وصوة إنترنت واحدة، تأكد من أنه مت إعداد شبكتك بشكا صحيح. 

عويك أن تعرف ما إذا كان ملّفر خدمة اإلنترنت اخلاص بك ملفر عنلان IP واحد أو عناومن IP متعددة لكا جهاز 

كمبيلتر.

إذا كان ملّفر خدمة االنترنت اخلاص بك ملفر عنلان IP واحد فقط، مجب أن مكلن لدمك في هذه احلال جهاز تلجيه 

قادر عوى مشاركة االتلال، معروف أمًضا بترجمة عناومن الشبكة )NAT( أو "طرمقة IP التنكرمة". ملعولماا 

حلل اإلعداد، حتقق من اللثائق املرفقة بجهاز التلجيه اخلاص بك أو اسأل الشخص الذي أعد لك الشبكة. ميكنك 

استخدام AirPort Base Station ملشاركة عنلان IP واحد بني أجهزة كمبيلتر متعددة. لوحللل عوى معولماا 

�حلل استخدام محطة AirPort رئيسية، أنظر مركز املساعدة أو قم بزمارة ملقع دعم AirPort عوى العنلان 

.www.apple.com/support/airport

إذا لم تكن قادرًا عوى حا هذه املسألة باستخدام هذه اخلطلاا، قم باالتلال مبلّفر خدمة اإلنترنت اخلاص بك أو 

مبسؤول الشبكة.

مشاكا في االتلاالا الالسوكية
في حال واجهت مشاكا لدى استخدام اتلال السوكي:

Â .تأكد من أن الكمبيلتر أو الشبكة الوذان حتاول االتلال بهما معمالن وأنهما محتلمان عوى نقطة وصلل السوكية

Â .تأكد من أنك قمت بتكلمن البرنامج وفق التعويماا املرفقة مبحطة القاعدة اخلاصة بك أو بنقطة اللصلل

Â  اخلاص بك ملجلد ضمن نطاق الهلائية اخلاصة بالكمبيلتر اآلخر أو نقطة اللصلل Mac mini تأكد من أن جهاز

إلى الشبكة. من املمكن أن تقلم األجهزة اإللكترونية أو البنياا املعدنية القرمبة بالتشلمش عوى االتلاالا 

الالسوكية وأن تقوص نطاقها. ميكن إلعادة ملضعة Mac mini اخلاص بك أو الكمبيلتر اآلخر أو إدارتهما أن حتسن 

االستقبال.
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Â  .في شرمط القائمة. تظهر أكثر من أربعة أشرطة، تشير إلى قلة اإلشارة )Z(  Wi-Fi حتقق من قائمة وضعية

إذا كانت قلة اإلشارة ضعيفة، حاول تغيير ملقعك.

Â .كذلك راجع التعويماا املرفقة باجلهاز الالسوكي ."AirPort" اختر مساعدة < مركز املساعدة وابحث عن

إبقاء برنامجك محّدثا
ميكنك االتلال باإلنترنت وتنزما وتثبيت أحدث اإلصداراا اجملانية من البرامج، محركاا األقراص، والتحسيناا األخرى 

.Apple توقائًيا من

عندما مكلن Mac mini اخلاص بك متلالً باإلنترنت، متحقق حتدمث البرامج لرؤمة ما إذا كانت هنالك أي حتدمثاا 

جدمدة متلفرة لوكمبيلتر اخلاص بك. ميكنك تعيني Mac mini ليفحص وجلد حتدمثاا بشكا دوري، وعندها ميكنك 

تنزما وتثبيت برامج محدثة.

لوتحقق من وجلد برامج محّدثةل

اختر ( Apple(  < تفضيالا النظام.	1

أنقر عوى أمقلنة حتدمثاا البرامج وتابع التعويماا عوى الشاشة.	2

لومزمد من املعولماا، ابحث عن "حتدمث البرامج" في مركز املساعدة.

 Lion Server لوحللل عوى أحدث املعولماا حلل اكتشاف األخطاء وإصالحها وحتدمثاا البرامج، قم بزمارة ملقع

.www.apple.com/macosx/server عوى العنلان

ملعرفة املزمد، اخلدمة والدعم
ال محتلي Mac mini اخلاص بك عوى أي أجزاء حتتاج إلى خدمة، باستثناء الذاكرة. إذا كنت حتتاج إلى خدمة، قم بأخذ 

Mac mini اخلاص بك إلى مزوّد خدمة معتمد من قبا Apple لوحللل عوى خدمة أو باالتلال به. ميكنك العثلر 
عوى مزمد من املعولماا حلل Mac mini اخلاص بك عن طرمق ملادر في الشبكة، تعويماا عوى الشاشة، أداة 

.Apple تعرمف النظام أو اختبار مكّلناا
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إذا رغبت في أن مقلم تقني معتمد بتثبيت ذاكرة إضافية، قم باالتلال مبزوّد خدمة معتمد من قبا Apple أو مبتجر 

Apple.

امللادر في الشبكة

لوحللل عوى معولماا حلل اخلدمة والدعم في الشبكة، قم بزمارة www.apple.com/support. قم باختيار 

دولتك من القائمة املنسدلة. ميكنك البحث في قاعدة معرفة AppleCare، التحقق من حتدمثاا البرامج، أو 

.Apple احلللل عوى مساعدة من منتدماا نقاش

تعويماا الشاشة

ميكنك العثلر عوى إجاباا لعدمد من أسئوتك، وكذلك عوى تعويماا ومعولماا حلل استكشاف األخطاء وإصالحها، 

في مركز املساعدة . في Finder، اختر مساعدة < مركز املساعدة.

معولماا النظام

لوحللل عوى معولماا حلل Mac mini اخلاص بك، قم باستخدام معولماا النظام. إنها تبني لك املكّلناا 

والبرامج املثبتة، الرقم التسوسوي وإصدار نظام التشغيا، كمية الذاكرة التي قمت بتثبيتها، وغير ذلك. قم بفتح 

.)Launchpad معولماا النظام )في مجود األدواا امللجلد في

AppleCare خدمة ودعم
مأتي Mac mini اخلاص بك مع دعم تقني ملدة 90 ملًما وضمان لتلويح املكلناا ملدة سنة في ملقع البيع بالتجزئة 

 .   )  AASP ( Apple مثا مزوّد خدماا معتمد من قبا ،Apple أو في مركز تلويح معتمد من قبا Apple Store
�ميكنك متدمد التغطية بلاسطة شراء AppleCare Protection Plan. لومزمد من املعولماا، قم بزمارة 

 www.apple.com/support/products أو بزمارة ملقع ومب اخلاص بدولتك
املدرج في اجلدول.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، مستطيع ممثوي دعم AppleCare الهاتفي مساعدتك في تثبيت وفتح التطبيقاا، 

واكتشاف األخطاء وإصالحها. قم باالتلال مبركز الدعم األقرب إليك )األمام الـ 90 األولى هي مجانية(. قم بتحضير 

تارمخ الشراء والرقم التسوسوي لـ Mac mini اخلاص بك عند االتلال.

تبدأ فترة الـ 90 ملًما من الدعم الهاتفي اجملاني في ملم الشراء وقد مكلن ذلك موزًما بدفع رسلم الهاتف.	هظحالم
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تقترح Apple أمًضا دعًما مهنًيا لـ Mac OS X Server. فيما متعوق مبجال الدعم التكميوي من 90 ملما، فإن هذه 

املنتجاا تلفر مساعدة حلل ملاضيع تقنية متعّمقة لسنة واحدة كاموة.

مقدم AppleCare OS Support استشارة هاتفية ودعًما عن طرمق البرمد اإللكتروني لوتشبيك وملاضيع سير 

العما في بيئة Mac OS X Lion Server. مقدم AppleCare Help Desk Support مساعدة عوى مستلى 

 AppleCare OS وإدارة اخلادم. تشما برامج Mac OS X Server واجهة املستخدم الرسلمية مع تكلمن شبكة

 Support أمضا عوى دعم ألدواا سطر األوامر والدمج متعدد املنلاا. اختر أحد هذه املستلماا من 
 AppleCare OS Support - اختيار، مفضا أو احتاد. لومزمد من املعولماا، قم بزمارة 

www.apple.com/support/products/enterprise أو بزمارة ملقع ومب اخلاص بدولتك كما هل مدرج في 
اجلدول.

ملقع ويبولهاتفولبلد

United States1-800-275-2273www.apple.com/support

Australia)61( 1-300-321-456www.apple.com/au/support

)English(  Canada 
)French(              

1-800-263-3394www.apple.com/ca/support 
www.apple.com/ca/fr/support

Ireland)353( 1850 946 191www.apple.com/ie/support

New Zealand00800-7666-7666www.apple.com/nz/support

United Kingdom)44( 0844 209 0611www.apple.com/uk/support

أرقام الهلاتف قابوة لوتغيير، وقد مكلن ذلك موزًما بدفع رسلم الهاتف احملوية واللطنية. القائمة الكاموة متلفرة 

عوى اللمب:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html
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حتدمد ملقع الرقم التسوسوي اخلاص مبنتجك
قم باستخدام أحد األساليب التالية لوعثلر عوى الرقم التسوسوي اخلاص بـ Mac mini اخلاص بك:

Â  .اخلاص بك Mac mini أنظر إلى اجلزء السفوي من

Â  هذا. أنقر رقم اإلصدار حتت الكوماا Mac من شرمط القلائم ثم باختيار حلل جهاز الـ )( Apple قم باختيار

"Mac OS X" لالنتقال إلى رقم إصدار Mac OS X، إصدار البنية، والرقم التسوسوي.

Â .ومن ثم انقر عوى مكّلناا )Launchpad قم بفتح معولماا النظام )في مجود األدواا داخا





www.apple.com/environment 

مركز املساعدة  السالمة اللحية

أخيرًا وليس آخرًا

5
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حفاًظا عوى سالمتك وسالمة أجهزتك، تتبع هذه القلاعد لوتعاما مع Mac mini اخلاص بك وتنظيفه ومن أجا 

العما بشكا مرمح أكثر. احتفظ بهذه التعويماا في متناول اليد لتراجعها أنت واآلخرمن.

من شأن التخزمن أو االستعمال اخلاطئ جلهاز الكمبيلتر اخلاص بك أن مبطا ضمان الشركة امللنّعة.	ه،زتنا

 معولماا أمان هامة

قد مؤدي الفشا في اتباع هذه التعويماا إلى نشلب حرمق، صدمة كهربائية، أو إلى إصابة أو ضرر آخر.	هياحر

،لتعهظل	،لصحيح	قم بلضع Mac mini اخلاص بك عوى مسطح عما ثابت مما سيمح بجرمان الهلاء بشكا كاف 
حتت الكمبيلتر وحلله. ال تشّغا Mac mini اخلاص بك عوى مخدة أو أمة مادة لّينة أخرى، حيث أن القماش ميكنه أن 

مسّد فتحاا جرمان الهلاء. ال تدفع أي شيء في فتحاا التهلئة أبًدا.

،ملهء	و،ألظهةن	،لرطنم احتفظ بـ Mac mini اخلاص بك بعيًدا عن جميع ملادر السلائا، مثا املشروباا، املغسالا، 
أحلاض االستحمام، مقللراا الّدش، وغير ذلك. قم بحمامة Mac mini اخلاص بك من الرطلبة أو الطقس 

الرطب، مثا املطر، الثوج أو الضباب.
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تضرر	،لسمعقد محدث فقدان دائم لوسمع إذا مت استعمال سماعاا أذنني أو سماعاا رأس مبستلى صلا عال. قد 
تتكيف مع اللقت مع مستلماا صلا عالية قد تبدو لك عادمة لكن ميكنها أن توحق الضرر بسمعك. إذا عانيت من 

رنني في أذنيك أو من سماع كالم مكبلا، تلقف عن االستماع وتلجه إلجراء فحلص لسمعك. كوما كان الللا 

أعوى، قّا اللقت املطولب الذي ميكن أن متأثر سمعك خالله. مقترح خبراء السمع أن حتمي أذنيك:

Â .قم بتحدمد اللقت الذي تستخدم فيه سماعاا األذنني أو سماعاا الرأس مبستلماا صلا مرتفعة

Â .جتنب رفع الللا من أجا حجب الضجيج الذي حللك

Â .قم بخفض الللا إذا كنت ال تسمع الناس متحدثلن عوى مقربة منك

،لنلهطهت	زهليم	،خلهورة نظام الكمبيلتر هذا غير معّد لالستخدام في تشغيا املنشآا النلومة، مالحة الطائراا أو 
نظم االتلاالا اجللمة، نظم مراقبة احلركة اجللمة، أو أي من االستخداماا األخرى التي مؤدي فشا نظام الكمبيلتر 

فيها إلى امللا، اإلصابة الشخلية، أو إلى ضرر بيئي حاد.

ميكن لوجهاز الكهربائي أن مكلن خطرا إذا أسيء استخدامه. مجب تشغيا هذا املنتج، أو منتجاا مماثوة، 	هاهه

مبراقبة من شخص بالغ. ال تسمح لألوالد اللصلل إلى اجلزء الداخوي من أي منتج كهربائي وال تسمح لهم بالتعاما 

مع الكبالا.

ال تقم بإجناز تلويحاا بنفسك
ال محتلي Mac mini اخلاص بك عوى أي أجزاء حتتاج إلى خدمة، باستثناء الذاكرة. لتثبيت الذاكرة، تابع التعويماا 

�في الفلا 3. باستثناء الذكرة، ال حتاول استبدال أو تلويح أي مكّلن داخا Mac mini اخلاص بك. إذا احتاج 

 Apple أو اتلا بشركة )AASP( معتمد Apple اخلاص بك إلى الليانة، اذهب به إلى مزوّد خدمة Mac mini
لطوب الليانة. أنظر “ملعرفة املزمد، اخلدمة والدعم” في صفحة 58.

إن من شأن إجراء تعدمالا أو القيام بإجراءاا غير توك احملددة في دليا اجلهاز اخلاص بك أن مؤدي إلى 	هياحر

التعرّض إلى إشعاع خطر.
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إذا قمت بتثبيت عناصر غير الذاكرة، أنت تخاطر بإحلاق الضرر بأجهزتك، ومثا هذا الضرر هل غير مغطى في الضمان 

احملدود عوى Mac mini اخلاص بك.

ال تقم أبدا بإدخال أغراض من أي نلع كان إلى هذا املنتج من خالل فتحاا التهلئة امللجلدة عوى اللندوق. 	هياحر

ميكن لفعا ذلك أن مكلن خطرا وأن متوف جهاز الكمبيلتر اخلاص بك.

معولماا تعاما هامة

قد مؤدي الفشا في تتبع تعويماا التعاما إلى إحلاق الضرر بـ Mac mini أو مبمتوكاا أخرى.	ه،زتنا

بيئم	،لتلغيل	قد مؤثر تشغيا Mac mini اخلاص بك خارج هذه اجملاالا عوى األداء:
Â )،لتلغيله °50 حتى °95 فهرنهامت )°10 إلى °35 مئلمة	ار،رة	جرزم
Â )،لتخجحنه °40- حتى °116 فهرنهامت )°40- إلى °47 مئلمة	ار،رة	جرزم
Â )،لنسنيمه %5 إلى %95 )غير مكثفة	لرطوبم،
Â )،لتلغيله 10,000 قدم )3048 مترًا	،رتفهع	ظن	،ألقصة	حله،
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تلغيل	Mac mini		ال تقم أبًدا بتشغيا Mac mini اخلاص بك إال إذا كانت جميع أجزائه الداخوية واخلارجية في 
�مكانها. قد مكلن تشغيا Mac mini اخلاص بك عندما تكلن أجزاء منه ناقلة خطرًا وقد موحق الضرر بـ 

Mac mini اخلاص بك.

امل	Mac mini	،خلهص	بك	قنل	أن	تقوه	برفع	أو	تنهحل	ظوضع	Mac mini	،خلهص	بك،	قم	بإحقهع	تلغياا	وفصل	
زميع	،لكنحت	و،ألسحك	،ملتصام	با. ّإذا كنت حتما Mac mini اخلاص بك في حقيبة أو حافظة أوراق تأكد من عدم 

وجلد عناصر سائبة )مثا مشابك األوراق أو القطع النقدمة( التي ميكنها أن تدخا عن طرمق اخلطأ إلى الكمبيلتر 

عبر فتحاا التهلئة أو أن تلرط داخا منفذ. 

،ستخه،ه	،ملوّصحت	و،ملنهفا	ال تدخا ملّصال عنلة في منفذ ما. عند القيام بلصا جهاز ما، تأكد من أن املنفذ خال من 
الفتاا، من أن امللّصا مالئم املنفذ، وأنك وضعت امللّصا بشكا صحيح بالنسبة لومنفذ.

تخجحن	Mac mini	،خلهص	بك إذا كنت ترغب في تخزمن Mac mini اخلاص بك لفترة زمنية طلموة، ضعه في 
مكان معتدل البرودة )درجة احلرارة املثالية، °71 فهرنهامت أو °22 مئلمة(.

تنليف	Mac mini	،خلهص	بك عند تنظيف Mac mini اخلاص بك، قم أوالً بإغالق Mac mini وبفلا محّلل 
الطاقة. بعدها قم باستخدام قطعة قماش رطبة، ناعمة، خالية من اللبر لتنظيف اجلزء اخلارجي من الكمبيلتر. 

جتنب وصلل الرطلبة إلى أي من الفتحاا. ال ترش سائالً مباشرة عوى الكمبيلتر. ال تستخدم بخاخاا األمروسلل، 

املذمباا أو ملاد السحج التي ميكنها أن توحق الضرر باملظهر اخلارجي.
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فهم السالمة اللحية
فيما موي بعض التوميحاا إلعداد بيئة عما صحية.

للحة املفاتيح 
عندما تستخدم للحة املفاتيح، مجب أن تكلن كتفاك مسترخيني. مجب عوى الذراع العولمة والساعد أن مشكال 

زاومة تفلق بقويا الزاومة القائمة، بحيث مكلن املعلم واليد في خط مستقيم. 

قم بتغيير ملاضع اليد بشكا متكرر لتجنب التعب. قد مطلر بعض مستخدمي الكمبيلتر إزعاًجا في أمدمهم، 

معاصمهم أو أذرعهم في أعقاب العما املكثّف من دون أخذ فتراا استراحة. في حال بدأا في تطلمر ألم أو إزعاج 

مزمن في مدمك، معلميك، أو ذراعيك، قم باستشارة أخلائي صحة مؤها.

املاوس 
قم بلضع املاوس عوى ارتفاع للحة املفاتيح وعوى بعد مرمح.

الكرسي
من املفضا استخدام كرسي قابا لوتعدما وملّفر دعم ثابت ومرمح. قم بتعدما ارتفاع الكرسي بحيث تكلن فخذاك 

أفقيني وقدماك منبسطني عوى األرض. مجب عوى ظهر الكرسي أن مدعم ظهرك السفوي )الناحية القطنية(. اتبع 

تعويماا الشركة امللنّعة لتعدما ظهر الكرسي كي مالئم جسمك بشكا صحيح.

قد متعنّي عويك رفع كرسيك بحيث تلبح زنداك ومداك بزاومة صحيحة مع للحة املفاتيح. إذا جعا هذا األمر وضع 

قدميك بشكا منبسط عوى األرض مستحيالً، قم باستخدام مسند لوقدمني ميكن تعدما ارتفاعه وإمالته من أجا 

التعلمض عن الفجلة امللجلدة بني األرض وبني قدميك. أو ميكنك خفض سطح املكتب لوتخوص من احلاجة ملسند 

قدمني. متمثا اخليار اآلخر باستخدام مكتب فيه طبقة لولحة املفاتيح تكلن أقا ارتفاعا من سطح العما االعتيادي.
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شاشة العرض
قم مبلضعة الشاشة بحيث تكلن احلافة العولمة من الشاشة حتت مستلى عينيك بقويا، عند جولسك مقابا 

للحة املفاتيح. البعد األمثا لعينيك عن الشاشة متعوق بك، ولكن مبدو أن معظم األشخاص مفضولن 18 حتى 

28 بلصة )45 حتى 70 سم(.

قم مبعامرة شاشة العرض لتقويا اللهج واالنعكاساا من األضلاء العولمة والنلافذ. قم باستخدام قاعدة شاشة 

قابوة لإلمالة. تتيح لك القاعدة أن تضبط الشاشة بأفضا زاومة لومشاهدة، وتساعد عوى تقويا االنعكاس من 

ملادر اإلنارة التي ال ميكنك تغيير مكانها.

الفخذان مشدودان
بعض الشيء

األكتاف مرتاحة

تتم موضعة الشاشة
لتحاشي التوهج املنعكس

الساعدان واليدان
بخط مستقيم

مستوى الساعدين
أو إمالة قليلة

أسفل الظهر مدعوم

القدمان مستويتان على
األرض أو على مسند للرجلني

اجلهة العلوية من الشاشة بارتفاع
أو أقل بقليل من مستوى العينني

(قد حتتاج إلى معايرة ارتفاع الشاشة
اخلاصة بك بواسطة رفع أو خفض

مسطح العمل اخلاص بك)

فسحة فارغة
حتت مسطح العمل

45–70 سم

تتلفر املزمد من املعولماا حلل السالمة اللحية عوى اللمب:

www.apple.com/about/ergonomics
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Apple والبيئة
تدرك شركة Apple Inc. مسؤوليتها املتعوقة في خفض تأثيراا عموياتها ومنتجاتها البيئية إلى حدها األدنى.

تتلفر املزمد من املعولماا عوى اللمب:

www.apple.com/environment
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Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:        
)1( This device may not cause harmful interference, and 
)2( this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. See instructions if interference to radio or 
television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device in accordance 
with the specifications in Part 15 of FCC rules. These 
specifications are designed to provide reasonable 
protection against such interference in a residential 
installation. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the interference 
stops, it was probably caused by the computer or one 
of the peripheral devices. 

If your computer system does cause interference 
to radio or television reception, try to correct the 
interference by using one or more of the following 
measures:
• Turn the television or radio antenna until the 

interference stops. 

• Move the computer to one side or the other of the 
television or radio. 

• Move the computer farther away from the television 
or radio. 

• Plug the computer into an outlet that is on a different 
circuit from the television or radio. )That is, make 
certain the computer and the television or radio are 
on circuits controlled by different circuit breakers 
or fuses.( 

If necessary, consult an Apple Authorized Service 
Provider or Apple. See the service and support 
information that came with your Apple product. Or 
consult an experienced radio/television technician for 
additional suggestions. 

	Important: Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple Inc. could void the EMC 
compliance and negate your authority to operate the 
product.

This product has demonstrated EMC compliance 
under conditions that included the use of compliant 
peripheral devices and shielded cables )including 
Ethernet network cables( between system components. 
It is important that you use compliant peripheral 
devices and shielded cables between system 
components to reduce the possibility of causing 
interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):         
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 26-A 
Cupertino, CA 95014
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Location of EMC Number
To view the EMC number for this device, remove the 
bottom cover and look next to the memory installation 
illustrations. For help removing the cover, see Chapter 3.

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in 
the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of this device is well 
below the FCC and EU radio frequency exposure 
limits. However, this device should be operated with 
a minimum distance of at least 20 cm between the 
AirPort Card antennas and a person’s body, and must 
not be colocated or operated in conjunction with any 
other antenna or transmitter subject to the conditions 
of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance
The antenna used with this transmitter must not be 
colocated or operated in conjunction with any other 
antenna or transmitter subject to the conditions of the 
FCC Grant.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard)s(. Operation is subject to the 
following two conditions: )1( this device may not 
cause interference, and )2( this device must accept any 
interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes 
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : )1( cet appareil 
ne doit pas provoquer d’interférences et )2( cet appareil 
doit accepter toute interférence, y compris celles 
susceptibles de provoquer un fonctionnement non 
souhaité de l’appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the 
Canadian interference-causing equipment regulations. 

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes 
les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada.

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B 
specifications. Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device 
complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of 
Conformity
This wireless device complies with the R&TTE Directive.

أوروبا— إعالن االحتاد األوروبي لومطابقة
..www.apple.com/euro/compliance أنظر

Български        Apple Inc. декларира, че това Mac 
mini е в съответствие със съществените изисквания 
и другите приложими правила на Директива 
1999/5/ЕС.

Česky        Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že 
tento Mac mini je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
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Dansk        Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, 
at følgende udstyr Mac mini overholder de væsentlige 
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch        Hiermit erklärt Apple Inc., dass 
sich das Mac mini in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie  
1999/5/EG befinden.

Eesti        Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see 
Mac mini vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele 
ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. 

English        Hereby, Apple Inc. declares that this Mac 
mini is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español        Por medio de la presente Apple Inc. 
declara que este Mac mini cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva  
1999/5/CE. 

Ελληνικά        Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει 
ότι αυτή η συσκευή Mac mini συμμορφώνεται προς 
τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

Français        Par la présente Apple Inc. déclare que 
l’appareil Mac mini est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de 
la directive 1999/5/CE. 

Islenska        Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta 
tæki Mac mini fullnægir lágmarkskröfum og öðrum 
viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano        Con la presente Apple Inc. dichiara che 
questo dispositivo Mac mini è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre        disposizioni pertinenti 
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Latviski        Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Mac mini ierīce 
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un 
citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių        Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Mac 
mini atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

Magyar        Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, 
hogy a Mac mini megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az  
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Malti        Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan 
Mac mini jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 
1999/5/EC.

Nederlands        Hierbij verklaart Apple Inc. dat het 
toestel Mac mini in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG.

Norsk        Apple Inc. erklærer herved at dette Mac 
mini-apparatet er i samsvar med de grunnleggende 
kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 
1999/5/EF. 

Polski        Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten 
Mac mini są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/EC. 

Português        Apple Inc. declara que este dispositivo 
Mac mini está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 



ا7

Română        Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest 
aparat Mac mini este în conformitate cu cerinţele 
esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale 
Directivei 1999/5/CE. 

Slovensko        Apple Inc. izjavlja, da je ta Mac mini 
skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi 
določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensky        Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Mac 
mini spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi        Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä 
Mac mini tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen. 

Svenska        Härmed intygar Apple Inc. att denna 
Mac mini står i överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available 
at: 
www.apple.com/euro/compliance
This equipment can be used in the following countries:

Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement
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警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Japan VCCI Class B Statement

Russia 

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined 
that standard configurations of this product meet the 
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The 
ENERGY STAR® program is a partnership with electronic 
equipment manufacturers to promote energy-efficient 
products. Reducing energy consumption of products 
saves money and helps conserve valuable resources. 
This computer is shipped with power management 
enabled with the computer set to sleep after 10 
minutes of user inactivity. To wake your computer, click 
the mouse or trackpad button or press any key on the 
keyboard. 

For more information about ENERGY STAR®, visit:  
www.energystar.gov

معولماا حلل التخوص من اجلهاز وإعادة التدومر

مشير هذا الرمز إلى أنه مجب التخوص من هذا املنتج بشكا صحيح 

وفق القلانني واألنظمة احملوية. عندما ملا منتجك إلى نهامة حياته، 

قم باالتلال بـ Apple أو بسوطتك احملوية ملعرفة املزمد حلل خياراا 

إعادة التدومر.

 ،Apple لوحللل عوى معولماا حلل برنامج إعادة التدومر اخلاص بشركة

.www.apple.com/recycling/recycling قم بزمارة

والحتاد وألوروبيل معللمات ولتخلص

معني الرمز أعاله بأنه وفق القلانني واألنظمة احملوية        مجب التخوص 

من منتج بشكا منفرد عن النفاماا املنزلية. عندما ملا هذا املنتج 

إلى نهامة حياته، خذه إلى مركز جتميع معّد من قبا السوطاا احملوية. 

بعض مراكز التجميع تقبا املنتجاا مجانًا. إن من شأن جمع املنتج 

املنفرد وإعادة تدومره عند التخوص منه أن مساعد في احلفاظ عوى امللارد 

الطبيعية وأن مضمن إعادة تدومره بطرمقة حتمي صحة البشر والبيئة.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasilل        Informações sobre descarte e reciclagem 



76

 O símbolo acima indica que este produto e/ou sua
 bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.

 Quando decidir descartar este produto e/ou sua
 bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes

 ambientais locais. Para informações sobre o programa
 de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de

.informações, visite www.apple.com/br/environment
معولماا التخوص من البطارمة

قم بالتخوص من البطارمة وفق القلانني والتلجيهاا البيئية احملوية.

Deutschland:        Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der 
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:        Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval )kca( 
worden gedeponeerd.

Taiwan Battery Statement

Chinese Battery Statement



KKApple Inc. 
© Apple Inc.  2011 كافة احلقلق محفلظة. 

مبلجب قلانني حقلق النشر، محظر نسخ هذا الدليا، كوًيا أو جزئًيا، من دون 

.Apple ملافقة خطية من

لقد مت بذل كافة اجلهلد لضمان دقة املعولماا اللاردة في هذا الدليا. ال 

تعتبر شركة Apple مسؤولة عن األخطاء الطباعية أو الكتابية.

Apple 
1 Infinite Loop 

Cupertino, CA  95014 
408-996-1010 

www.apple.com

شعار Apple هل عالمة مسجوة للالح .Apple Inc  ، مسجا في 

  Apple "اللالماا املتحدة ودول أخرى. إن استخدام شعار "للحة مفاتيح

)K - Shift- Option (   لألهداف التجارمة من دون ملافقة خطية مسبقة 
من Apple ميكن أن مؤدي إلى خرق العالمة التجارمة ومنافسة غير عادلة 

في انتهاك القلانني الفدرالية وقلانني الدولة.

 ، Finder  ، AirPort Extreme ، AirPort ، Apple شعار ،Apple
 ، iPhoto ، iPhone ، iMovie ، iLife ، GarageBand ، FireWire

 Time ، Safari ، QuickTime ، Mac OS ، Keynote ، iTunes ، iPod
 ،Apple Inc. هي عالماا جتارمة للالح Time Machine و Capsule

مسجوة في اللالماا املتحدة ودول أخرى.

.Apple Inc. هي عالماا جتارمة ممولكة لشركة iPadو FireWire شعار

AppleCare, Apple Store, و iTunes Store هي عالماا خدمة 
للالح .Apple Inc، مسجوة في اللالماا املتحدة ودول أخرى.

 .Apple Inc  هي عالمة خدمة للالح App Store

®ENERGY STAR  هي عالمة جتارمة مسجوة في اللالماا املتحدة.

 Bluetooth SIG, والشعاراا هي موك Bluetooth® عالمة الكومة

Inc. وأي استخدام لتوك العالماا من قبا Apple هل مبلجب ترخيص. 

Thunderbolt و شعار Thunderbolt  هما عالمتان جتارمتان 
مسجوتان للالح Intel Corporation في اللالماا املتحدة ودول أخرى.

أسماء الشركاا واملنتجاا املذكلرة في هذا الدليا ميكن أن تكلن عالماا 

جتارمة لوشركاا ذاتها. إن ذكر منتجاا طرف ثالث هل لهدف املعولماا 

 Apple فقط وال مشكا ملادقة أو تلصية عويها. تخوي شركة

مسؤوليتها فيما متعوق بأداء هذه املنتجاا أو استخدامها.

 ،"Pro-Logic"و "Dolby" Dolby Laboratories ملنع بترخيص من

 Dolby Laboratories. املزدوج هي عالماا جتارمة مبوكية D ورمز حرف

 Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby
Laboratories, Inc. كافة احلقلق محفلظة.

نشر في اللالماا املتحدة وكندا في نفس اللقت.
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