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 بسیبر از دّستبى هتبسفبًَ هطکلطبى برطرف ًطد

 

 :  ایي راٍ حل قطعی ًیست ّ هوکٌَ کَ دالیل دیگری ُن داضتَ ببضَ

 

 هجدد داضتَ ببضَ هوکٌَ رم ًیبز بَ جدا ضدى ّ جبسبزی 

 َهوکٌَ هطکل از صفح ًوبیص ببضَ کَ ببید بب یک هبًیتْر ّ اتصبل اّى بَ لپ تبپ ایي حبلت بررسی بط 

  َهوکٌَ ًرم افساری ببض  

 

 FN + F5 در برخی لپ تاپ ها با وگه داشته کلید های #    

 ( ور ) که دکمه پاور بعد یک دقیقه رها بشهو دکمه پا B + ((در برخی دیگر با وگه داشته کلیدهای ))ویىدوز #    

  و درکل کلیدهای ترکیبی که باعث ورود به حالت ریکاوری بایوس یا خود ویىدوز بشه #    

 به احتمال زیاد مشکل برطرف میشه Default با ورود به بایوس و قرار دادن تىظیمات بر روی       

  یدی جِت ریست کردى ببطری در پطت هْجْد ببضَدر لپ تبپ ُبیی کَ ببطری ثببت دارى هوکٌَ کل 

   یک رّش ابداعی ایٌکَ اّل از ُوَ از خبلی بْدى کبهل ببطری هطوئي ببضید ) یعٌی اًّقدر رّضي بسارید تب دیگَ جْى رّضي  

 F8 و Shift پاور وتبپ رّ ًداضتَ ببضَ ( حبال ضبرژر رّ بَ لپ تبپ ّصل کٌید ّ بالفبصلَ بصْرت ُوسهبى سَ تب کلید  کردى لپ    

  فطبر بدید ّ رّضٌص کٌید ضبید درست بطَ رّ ببُن     
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