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1
คาํแนะนํา 
สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 เป็นอุปกรณ์ท่ีเช่ือมโยงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดของคุณกบัคอมพิวเตอร์แลป็ทอ็ปดว้ยอินเทอร์เฟส WiGig เม่ือคุณเช่ือมต่อ
แลป็ทอ็ปในสถานีขยาย คุณสามารถเขา้ถึงทุกอุปกรณ์ต่อพว่งเช่น เมาส์ คียบ์อร์ด ลาํโพงสเตอริโอ ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก และจอแสดงผลหนา้จอขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียบปลัก๊
แต่ละอุปกรณ์ในแลป็ทอ็ป

 

จาํนวนของส่ิงทีบ่รรจุอยู่ในบรรจุภณัฑ์ 
สถานีการเช่ือมต่อของคุณจดัส่งมาพร้อมกบัส่วนประกอบตามรายการดา้นล่าง ใหแ้น่ใจวา่คุณไดรั้บส่วนประกอบทั้งหมดครบ และติดต่อ Dell (ดูท่ีใบวางบิลของคุณสาํหรับราย
ละเอียดการติดต่อ) หากมีบางส่ิงขาดหายไป

ตวัต่อไร้สาย

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า

สายไฟ

คู่มือเร่ิมตน้ใชง้านด่วน (QSG)
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ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม และ
กฎระเบียบ

5



การระบุช้ินส่วนและคุณสมบัต ิ

รูปที ่1. การระบุช้ินส่วนและคุณสมบัติ

1. พอร์ต RJ-45 

2. พอร์ต USB 2.0 

3. ลาํโพงออก
4. ขั้วต่อ DC-in

5. ลอ็ค Kensington 

6. ปุ่มรีเซ็ต 
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7. ปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลิกการเช่ือมต่อ/สลิป/เรียกใชง้าน
8. ไฟแสดงสถานะเช่ือมต่อ
9. ขั้วต่อ USB 3.0

10. ขั้วต่อ USB 3.0 พร้อม PowerShare

11. ขั้วต่อหูฟัง
12. พอร์ต USB 3.0

13. พอร์ต mini Display 

14. พอร์ต HDMI 

15. พอร์ต VGA 

ปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลกิการเช่ือมต่อ

รูปที ่2. ปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลกิการเช่ือมต่อ

ลอ็ค Kensington

รูปที ่3. ลอ็ค Kensington
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ปุ่มรีเซ็ต

รูปที ่4. ปุ่มรีเซ็ต

ข้อกาํหนดของฮาร์ดแวร์ 
ก่อนท่ีจะใชส้ถานีขยาย ใหแ้น่ใจวา่โน๊ตบุค๊หรือ PC ของคุณมีโมดูล WiGig และเสาอากาศเพื่อเปิดใชง้านการเช่ือมต่อไร้สายแบบหน่ึงต่อหน่ึง
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2
การตั้งค่าด่วนของฮาร์ดแวร์ 
1. เช่ือมต่ออะแดปเตอร์ AC กบัขั้วต่ออะแดปเตอร์ AC บนสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 และเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้า

รูปที ่5. อะแดปเตอร์ AC

2. กดปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลิกการเช่ือมต่อ

รูปที ่6. กดปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลกิการเช่ือมต่อ
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3
ไฟแสดงสถานะ LED

ไฟ LED ของอะแดปเตอร์ไฟฟ้า 
ไฟ LED บนขั้วต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะสวา่งเป็นสีขาวเม่ือมีไฟเขา้เคร่ือง

ไฟแสดงสถานะเช่ือมต่อ
ตาราง 1. ไฟ LED ของสถานีขยาย

สถานะ ลกัษณะการทาํงานของไฟ LED

ตดัการเช่ือมต่อแลว้ สีสม้ติดคา้ง

เช่ือมต่อแลว้ ติดคา้งสีขาว

ผดิพลาด (ความลม้เหลวของฮาร์ดแวร์) สีเหลืองอาํพนั / ขาว - กะพริบสลบักนัระหวา่งสีขาวและสีเหลืองอาํพนั

การจบัคู่/การเช่ือมต่อ สีเหลืองอาํพนั - กะพริบเร็วๆ

การอปัเกรดเฟิร์มแวร์ สีขาวกะพริบ

ตาราง 2. ไฟ LED ของ RJ-45 LED

ไฟแสดงสถานะความเร็วการเช่ือมต่อ ไฟแสดงสถานะการทาํงานของอเีธอร์เน็ต

10 Mb = สีเขียว สีเหลืองกะพริบ

100 Mb = สีสม้

1 Gb = สีสม้+สีเขียว

ปุ่มจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลกิการเช่ือมต่อ 
ปุ่มจบัคู่เป็นวธีิการท่ีง่ายสาํหรับผูใ้ชเ้พื่อจบัคู่ เช่ือมต่อ และยกเลิกการเช่ือมต่อสถานีขยายกบัแลป็ทอ็ป นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้พื่อ 'กาํหนดใหอ้ยูใ่นโหมดสลิป' หรือ 'เรียกใชง้าน' 
แลป็ทอ็ป

การใช้งาน สภาวะการเช่ือมต่อ การดาํเนินการ เอฟเฟกต์

การจบัคู่เร่ิมตน้ ไม่ไดเ้ช่ือมต่อหรือจบัคู่สถานีขยาย กดสั้นๆ เสร็จส้ินการจบัคู่และการเช่ือมต่อกบัสถานี
ขยาย

ไปท่ีโหมดสลิป เช่ือมต่อสถานีขยายแลว้ กดสั้นๆ กาํหนดใหแ้ลป็ทอ็ปอยูใ่นโหมดสลิป
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การใช้งาน สภาวะการเช่ือมต่อ การดาํเนินการ เอฟเฟกต์

หมายเหตุ: ตวัเลือกการใช้
พลงังานของแลป็ทอ็ปควรจะ
กาํหนดค่าเพื่อรองรับฟังกช์นัน้ี

ยกเลิกการเช่ือมต่อ (ปลดการเช่ือมต่อ) เช่ือมต่อสถานีขยายแลว้ กดคา้งไว ้(มากกวา่ 2 วนิาที) ยกเลิกการเช่ือมต่อจากสถานีขยาย

หมายเหตุ: ไฟ LED ของสถานี
ขยายจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองอาํพนั
เพื่อบ่งบอกวา่การยกเลิกการเช่ือม
ต่อเรียบร้อยแลว้

ดาํเนินการต่อจากโหมดสแตนบายด์ เช่ือมต่อสถานีขยายแลว้ กดสั้นๆ แลป็ทอ็ปในโหมด ‘กาํลงัใชง้าน/เรียกใช้
งาน’

การเรียกใชง้านจอภาพ ไม่มีสถานีขยายอยูใ่นระยะ กดสั้นๆ เปิดใชง้านจอภาพ

หมายเหตุ: ไม่มีการเช่ือมต่อแบบ
ขยายในสภาวะน้ี

ขั้วต่ออนิพทุ/เอาต์พทุ (I/O) บนสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 

สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 มีขั้วต่อ I/O ดา้นล่าง:

11



พอร์ต Video • mini DisplayPort x 1

• HDMI x 1

• VGA x 1

พอร์ตอนิพทุ/เอาต์พทุ • USB 3.0 x 2

• USB 3.0 PowerShare x 1

• USB 2.0 x 2

• Gigabit Ethernet (RJ–45) x 1

• ขั้วต่อหูฟัง x 1

• ขั้วต่อ Line-out x 1

หากการเช่ือมต่อแบบไร้สายระหวา่งแลป็ทอ็ปและสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell เร่ิมสญัญาณอ่อน ใหย้า้ยแลป็ทอ็ปเขา้ใกลส้ถานีขยายแบบไร้สายของ Dell หรือหมุนแลป็ทอ็ป
เพื่อคน้หาตาํแหน่งท่ีมีสญัญาณการเช่ือมต่อแรง ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณพบวา่ความแรงของสญัญาณไร้สายลดลงเม่ือปิดฝาแลป็ทอ็ป คุณสามารถเปิดฝาแลป็ทอ็ปเพื่อคน้หาการรับสญัญาณ
ท่ีดีท่ีสุด

หมายเหตุ: การเช่ือมต่อแบบไร้สายจะทาํงานได้ดีท่ีสุดหากฝาปิดแลป็ทอ็ป (ด้านโลโก้) หันไปทางด้านหน้าของสถานีขยายโดยตรง และอยู่ในระยะสายตาระหว่างแลป็ทอ็ป
และสถานีขยาย 

การรีเซ็ตสถานีการขยายไร้สายของ Dell WLD15

หากตอ้งการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน อนัดบัแรกใหปิ้ดสถานีขยาย กดปุ่มรีเซ็ตนานมากกวา่ 2 วนิาที จากนั้นเปิดสถานีขยาย

รูปที ่7. รีเซ็ต

ปุ่มรีเซ็ตมีไวส้าํหรับการกูคื้นจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงจะคืนค่าพารามิเตอร์ค่าเร่ิมตน้และเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์จากโรงงาน ตารางดา้นล่างจะอธิบายฟังกช์นัการทาํงานของปุ่ ม
รีเซ็ต:

การใช้งาน การดาํเนินการ เอฟเฟกต์

การกูคื้นพารามิเตอร์ กดค◌่้างไว ้(>2 วนิาที) คืนค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดเป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน

หมายเหตุ: เวอร์ชนัเฟิร์มแวร์ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการน้ี

การกูคื้นเวอร์ชนัจากโรงงานและค่าเร่ิมตน้ กดในระหวา่งท่ีเปิดสถานีขยาย คืนค่าเวอร์ชนัท่ีบนัทึกจากโรงงาน

หมายเหตุ: กระบวนการน้ีจะคืนค่าเวอร์ชนั
เฟิร์มแวร์ คืนค่าพารามิเตอร์ค่าเร่ิมตน้ทั้งหมด 
และลบโพรไฟลท่ี์กาํหนดไวก่้อนหนา้น้ีทั้งหมด
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4
การเช่ือมต่อตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel 
ตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย ซ่ึงช่วยใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่อกบัสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 ตวัจดัการสถานี
ขยายแบบไร้สายใช ้WDE/WSE PAL ของ WiGig ซ่ึงใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยล่ีาสุดในการถ่ายทอดสญัญาณแบบไร้สาย จากการใชซ้อฟตแ์วร์น้ีคุณสามารถเพลิดเพลิน
ไปกบัการถ่ายโอนขอ้มูลความเร็วสูง สญัญาณเสียง และวดีิโอแบบไร้สายระหวา่ง PC/แลป็ทอ็ป และสถานีขยายไร้สายของ Dell ไดอ้ยา่งปลอดภยั ซอฟตแ์วร์น้ีรองรับการจบัคู่
ความปลอดภยั WPS

เม่ือคุณทาํการเช่ือมต่อระหวา่ง PC/แลป็ทอ็ปของคุณ / และสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell อุปกรณ์ทั้งหมดเช่น เมาส์ คียบ์อร์ดลาํโพงสเตอริโอ อุปกรณ์แสดงผล ฮาร์ดไดรฟ์
ภายนอก เป็นตน้ ท่ีเช่ือมกบัสถานีขยายพร้อมท่ีจะใชง้านสาํหรับคุณ คุณสามารถเขา้ถึงไดแ้บบไร้สายโดยใช ้PC/แลป็ทอ็ปของคุณ ตวัจดัการอุปกรณ์ใน PC/แลป็ทอ็ปจะแสดง
อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมกบัสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell ราวกบัวา่อุปกรณ์เหล่านั้นเช่ือมกบั PC/แลป็ทอ็ปของคุณ

หวัขอ้ต่อไปน้ีจะอธิบายรายละเอียดวธีิการกาํหนดค่าซอฟตแ์วร์ตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel เช่ือมต่อกบัสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell และใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เช่ือมกบัสถานีขยายนั้น

หมายเหตุ: ตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel มีการติดตั้งล่วงหนา้ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. เรียกใชง้านตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel

รูปที ่8. เรียกใช้งานตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel

2. หากปิดการใชง้าน กรุณาเปิดใชง้าน WiGig
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รูปที ่9. เปิดใช้งาน WiGig

3. คลิกท่ีไอคอนในแถบงานตามที่แสดงเพื่อเช่ือมต่อกบัสถานีขยายแบบไร้สาย

รูปที ่10. สถานีขยายทีส่ามารถเช่ือมต่อได้

4. เลือกสถานีขยายท่ีคุณตอ้งการจะเช่ือมต่อ

รูปที ่11. เลอืกสถานีขยายทีคุ่ณต้องการจะเช่ือมต่อ
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5. กดปุ่มเช่ือมต่อบนสถานีขยายแบบไร้สายเพื่อยนืยนั

รูปที ่12. ยนืยนัและกดปุ่ มเช่ือมต่อ

6. ตอนน้ีคุณไดเ้ช่ือมต่อไปยงัสถานีขยายแบบไร้สายของ Dell WLD15 เรียบร้อยแลว้ คุณยงัสามารถเปิดใชง้าน ใช่ เพื่อเช่ือมต่อไปยงัสถานีขยายน้ีโดยอตัโนมติัในความ
พยายามคร้ังต่อไป

รูปที ่13. เช่ือมต่อเรียบร้อยแล้ว

7. หากคุณไม่ตอ้งการท่ีจะเช่ือมต่อโดยอตัโนมติัในความพยายามคร้ังต่อไป คุณสามารถปิดใชง้านโดยการเล่ือนปุ่มไปท่ี ไม่
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รูปที ่14. เลอืก ไม่ เพือ่ไม่เช่ือมต่อโดยอตัโนมตัิ

8. คลิกท่ีแทบ็การจดัการสถานีขยายเพื่อกาํหนดค่าตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเขา้ถึงสถานีขยายเป็น การเช่ือมต่อรายบุคคล ใช้ร่วมกนั 
หรือสาธารณะ การเลือกรายบุคคล จะอนุญาตการเช่ือมต่อโดยอตัโนมติั หลงัจากการจบัคู่เบ้ืองตน้ ความพยายามในการเช่ือมต่อคร้ังต่อไปทุกๆ คร้ังจะใชเ้น้ือหาการจบัคู่จากโพรไฟลท่ี์
จดัเกบ็ไว้

รูปที ่15. การจดัการสถานีขยาย

การเลือก ใช้ร่วมกนั จะตอ้งการใหคุ้ณเลือกสถานีขยายเป้าหมายดว้ยตนเองจากรายการสแกนเพื่อเช่ือมต่อ หลงัจากการจบัคู่เบ้ืองตน้ ความพยายามในการเช่ือมต่อคร้ังต่อไปทุกๆ คร้ัง
จะใชเ้น้ือหาการจบัคู่จากโพรไฟลท่ี์จดัเกบ็ไว้
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รูปที ่16. การจดัการสถานีขยาย - ใช้ร่วมกนั

การเลือก สาธารณะ ตอ้งการการจบัคู่ WPS เสมอ

รูปที ่17. การจดัการสถานีขยาย - สาธารณะ

นอกจากน้ีคุณสามารถตั้งค่ารหสัผา่นเพื่อป้องกนัการตั้งค่าสถานีขยาย

ข้อควรระวงั: หากคุณลมืรหัสผ่านของคุณ คุณต้องทาํการย้อนกลบัไปเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงานเตม็รูปแบบ
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5
การกาํหนดค่ายูทลิติี ้Intel HD Graphics 
ยทิูลิต้ี Intel HD Graphics ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าการแสดงผลแบบหลายจอภาพ คุณสามารถเช่ือมต่อไดต้ั้งแต่สองจอภาพข้ึนไป แต่สามารถเปิดใชง้านจอแสดงผล
ภายนอกไดเ้พียงสองจอในเวลาเดียวกนั

หากทาํการเช่ือมต่อสองจอแสดงผล ให้ปฏิบัตติามขั้นตอนเหล่านี:้

1. คลิกท่ีรายการไอคอนบนแถบงาน

รูปที ่18. ยูทลิติี ้Intel HD Graphics

2. คลิกท่ี ยูทลิติี ้Intel HD Graphics บนแถบงานตามที่แสดง

รูปที ่19. ยูทลิติี ้Intel HD Graphics

3. คลิกท่ี คุณสมบัตกิราฟิก

รูปที ่20. คุณสมบัตกิราฟิก

4. คลิก จอแสดงผล
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รูปที ่21. จอแสดงผล

5. คลิกท่ี จอแสดงผล และเลือก หลายจอแสดงผล

รูปที ่22. หลายจอแสดงผล

6. เลือก โหมดจอแสดงผล ท่ีตอ้งการ
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รูปที ่23. โหมดจอแสดงผล

หากทาํการเช่ือมต่อสามจอแสดงผล ให้ปฏิบัตติามขั้นตอนเหล่านี:้

1. คลิกท่ี ยูทลิติี ้Intel HD Graphics

รูปที ่24. ไอคอน Intel HD บนแถบสถานะ

2. เลือก โทโพโลย ีDisplayPort

รูปที ่25. เลอืกโทโพโลย ีDisplayPort

3. เลือก พอร์ต

จอภาพของคุณจะแสดงขึ้นมา

4. คลิกท่ี รับช่ือจอแสดงผล
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รูปที ่26. ช่ือจอแสดงผล

5. หมายรุ่นจอภาพของคุณจะแสดงขึ้นมา

รูปที ่27. ช่ือทีแ่สดง

6. เลือกจอภาพสองจอและคลิกท่ี นําไปใช้
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รูปที ่28. เลอืกจอแสดงผลของคุณและคลกิทีนํ่าไปใช้

7. คลิกท่ี คุณสมบัตกิราฟิก

รูปที ่29. เลอืกคุณสมบัต ิIntel HD Graphics

8. แผงควบคุม Intel HD Graphics จะปรากฎข้ึนมา

รูปที ่30. แผงควบคุม Intel HD
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9. เลือก จอแสดงผล

รูปที ่31. เลอืกจอแสดงผล

10. เลือก หลายจอแสดงผล

รูปที ่32. เลอืกหลายจอแสดงผล

11. เลือก โหมดจอแสดงผล ท่ีตอ้งการ
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รูปที ่33. เลอืกจอแสดงผล 3

12. คลิกท่ี นําไปใช้

รูปที ่34. นําไปใช้

หมายเหตุ: กลบัไปท่ี การตั้งค่าทัว่ไป เพื่อกาํหนดค่าความละเอียดของแต่ละจอแสดงผล ความละเอียดสูงสุดสาํหรับจอแสดงผลสองจอไม่ควรจะมากกวา่ 1920 x 
1200 หรือข้ึนอยูก่บัความละเอียดท่ีสามารถรองรับไดข้องจอแสดงผล กรุณาดูท่ี ตารางความละเอียดของจอแสดงผล ในหวัขอ้มูลทางเทคนิคของคู่มือการใชง้านฉบบัน้ี
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6
การอปัเดตซอฟแวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell 
1. หากตอ้งการอปัเดต ซอฟต์แวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell, ในกล่องโตต้อบแพคเกจการอปัเดต คลิกท่ี ตดิตั้ง

รูปที ่35. ตดิตั้งหรือแยกออก

2. กล่องโตต้อบ ตวัช่วยสร้าง InstallShield - ซอฟต์แวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell จะแสดงข้ึนมา คลิกท่ี ใช่

รูปที ่36. คลกิที ่ใช่ เพือ่ตดิตั้ง

กล่องโตต้อบ ตวัช่วยสร้าง InstallShield - ซอฟต์แวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell แสดงใหเ้ห็นวา่กาํลงัดาํเนินการติดตั้ง
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รูปที ่37. การเตรียมการตดิตั้ง

3. กล่องโตต้อบ ตวัช่วยสร้าง InstallShield - ซอฟต์แวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell คลิกท่ี ถดัไป

รูปที ่38. คลกิที ่ใช่ เพือ่ดาํเนินการต่อ

4. หากตอ้งการเปิดใชง้านe WiGig ในกล่องโตต้อบ ยนิดต้ีอนรับสู่ตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel คลิกท่ี ใช่
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รูปที ่39. คลกิทีใ่ช่เพือ่เปิดใช้งาน WiGig

5. กล่องโตต้อบ ตวัช่วยสร้าง InstallShield - ซอฟต์แวร์สถานีขยายแบบไร้สายของ Dell คลิกท่ี เสร็จส้ิน

รูปที ่40. คลกิทีเ่สร็จส้ิน

6. ขอ้ความจะแสดงขึ้นมาเพื่อบ่งช้ีวา่ซอฟตแ์วร์น้ีไดรั้บการอปัเดตแลวั คลิกท่ี ปิด

27



รูปที ่41. เรียบร้อยแล้ว

7. เม่ือคุณกาํลงัเช่ือมต่อกบัสถานีขยาย ขอ้ความอาจแสดงขึ้นมาเพื่อถามวา่คุณตอ้งการท่ีจะอปัเดตเฟิร์มแวร์สถานีขยายหรือไม่ คลิกท่ี ใช่

รูปที ่42. คลกิทีใ่ช่เพือ่อปัเดตเฟิร์มแวร์

หนา้ ตวัจดัการสถานีขยายแบบไร้สายของ Intel บ่งช้ีวา่กาํลงัทาํการอปัเดต Dell WLD15
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รูปที ่43. กาํลงัทาํการอปัเดต
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7
การแก้ไขปัญหาสถานีการขยายไร้สายของ Dell WLD15
 

อาการและการแก้ไขปัญหา
อาการ การแก้ไขปัญหาทีแ่นะนํา

1. ไม่มีวดีิโอบนจอภาพท่ีเช่ือมกบัพอร์ต HDMI, พอร์ต miniDP หรือพอร์ต 
VGA บนสถานีขยายไร้สาย

• ใหแ้น่ใจวา่มีการเช่ือมต่อแลป็ทอปกบัสถานีขยายเพื่อยกเลิกการเช่ือมต่อ และเช่ือม
ต่อกบัสถานีขยายใหม่

• ใหแ้น่ใจวา่สายเคเบิลวดีิโอท่ีติดกบัแผงเช่ือมต่อกบัพอร์ตวดีิโอในสถานีขยายอยา่ง
แน่นหนา และมีการตั้งค่าการแสดงผลของจอภาพอยา่งถกูตอ้ง

• ซ่ึงอาจเป็นเพราะจอภาพท่ีรองรับความละเอียดสูงกวา่การเช่ือมต่อ WiGig 
สามารถท่ีจะรองรับได ้ในแผงควบคุม Intel Graphics ภายใตก้ารตั้งค่า
ทัว่ไป ใหแ้น่ใจวา่มีการตั้งค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1200 หรือ 
1920 x 1080 ท่ี 59 Hz หรือ 60 Hz สาํหรับทั้งสองจอภาพ

• หากแสดงเฉพาะจอภาพเดียว ขณะท่ีจอภาพอ่ืนไม่แสดง ไปท่ีแผงควบคุม Intel 
Graphics และภายใต ้Multiple Displays (จอแสดงผลแบบ
หลายจอ), เลือกการแสดงผลสาํหรับจอภาพท่ีสอง

• หากเสียบปลัก๊จอแสดงผลสามจอในสถานีเช่ือมต่อ แลว้สถานีเช่ือมต่อจะรองรับ
สูงสุดไดเ้พียงสองจอภาพภายนอกเท่านั้น กรุณาดูท่ีหวัขอ้ในคู่มือการใชง้าน ซ่ึงจะ
อธิบายวธีิการเลือก และการเปิดใชง้านจอภาพท่ีตอ้งการ

• หากจอภาพของคุณเช่ือมต่อกบัสถานีขยาย แลว้การแสดงผลวดีิโอบนแลป็ทอป
ของคุณอาจถกูปิดใชง้าน กรุณาศึกษาคู่มือการใชง้านของแลป็ทอป หรือติดต่อ
บริษทัผูผ้ลิตแลป็ทอปสาํหรับความช่วยเหลือในการเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ี

2. วดีิโอบนจอภาพท่ีเช่ือมต่อบิดเบ้ียวหรือริบหร่ี • ใหแ้น่ใจวา่สายเคเบิลวดีิโอท่ีติดกบัแผงเช่ือมต่อกบัพอร์ตวดีิโอในสถานีขยายอยา่ง
แน่นหนา

• เม่ือจอภาพบิดเบ้ียวหรือริบหร่ี กรุณารีเซ็ตจอภาพเพื่อคืนค่ากลบัไปท่ีการตั้งค่าเร่ิม
ตน้ คุณสามารถรีเซ็ตจอภาพโดยการกดท่ีปุ่ม Menu (เมนู) บนจอภาพนั้น 
และเลือก Restore Factory Settings (คนืการตั้งค่าจากโรงงาน) 
หรือตดัการเช่ือมต่อจอภาพออกจากสถานีขยาย ปิดแลว้เปิดเพื่อรีเซ็ต

3. วดีิโอบนจอภาพท่ีเช่ือมต่อไม่แสดงผลเป็นจอภาพเพิ่มเติม • ใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้ง Intel HD Graphics ในตวัจดัการอุปกรณ์ 
Windows

• เปิดแผงควบคุม Intel HD Graphics และไปท่ีการควบคุม 
Multiple Displays (จอแสดงผลแบบหลายจอ) เพื่อตั้งค่าจอแสดงผล
เป็นโหมดขยาย

4. ขั้วต่อสญัญาณเสียงไม่ทาํงานหรือมีความล่าชา้ในสญัญาณเสียง • ใหแ้น่ใจวา่เลือกอุปกรณ์การเล่นในแลป็ทอปถกูตอ้ง
• สาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาสญัญาณเสียงบนสถานีขยายคือขั้วต่อสญัญาณเสียงออก

ไม่ดี ก่อนอ่ืนใหล้องปิดแลว้เปิดบนสถานีขยาย หากลม้เหลว ใหล้องเสียบสาย
สญัญาณเสียงไปยงัสถานีขยายใหม่จากการแสดงผลของลาํโพงภายนอก

• ใหแ้น่ใจวา่แลป็ทอปอยูใ่กลก้บัสถานีขยายเพื่อหลีกเล่ียงความล่าชา้ของสญัญาณ
เสียง นอกจากน้ี กรุณาอปัเดตเป็นไดรเวอร์ระบบสญัญาณเสียงล่าสุด

5. พอร์ต USB ไม่ทาํงานบนสถานีขยาย • ใหแ้น่ใจวา่มีการเช่ือมต่อแลป็ทอปกบัสถานีขยายแลว้ ใหล้องยกเลิกการเช่ือมต่อ 
จากนั้นเช่ือมต่อกบัสถานีขยายอีกคร้ัง

• ตรวจสอบพอร์ต USB ใหล้องเสียบอุปกรณ์ USB ในพอร์ตอ่ืน
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อาการ การแก้ไขปัญหาทีแ่นะนํา

• กรุณาตรวจสอบวา่อุปกรณ์ท่ีเสียบแสดงผลในตวัจดัการอุปกรณ์ Windows

6. เน้ือหา HDCP ไม่แสดงผลบนจอภาพท่ีเช่ือมต่อ • สถานีขยายไร้สายไม่รองรับเน้ือหา HDCP

7. พอร์ต LAN ไม่ทาํงาน • ใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตท่ีไฟร์วอลลแ์ละฮบัหรือเวร์ิกสเตชนั
แน่น

• ใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตวัควบคุมอีเธอร์เน็ต Realtek Gigabit ในตวัจดัการ
อุปกรณ์ Windows

• กรุณาติดตั้งไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต Realtek หรือซอฟตแ์วร์การขยายไร้สายของ 
Dell ใหม่จาก Dell.com/support

8. ไม่ไดโ้หลดตวัจดัการการขยายไร้สาย • ใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตวัจดัการการขยายไร้สายของ Intel ในแลป็ทอป หรือ
คน้หาโปรแกรมตวัจดัการการขยายไร้สายของ Intel

• ตวัจดัการอุปกรณ์ควรจะแสดงอะแดป็เตอร์เครือข่าย –

– Intel Tri-Band Wireless-AC 17625

• ตวัจดัการอุปกรณ์ควรจะแสดง: ไดรเวอร์ Intel Wireless Gigabit 
17625 -

– ไดรเวอร์อุปกรณ์ Intel Wireless Gigabit 17625

– ไดรเวอร์โหมดผูใ้ช ้Intel Wireless Gigabit 17625

• ติดตั้งแพคซอฟตแ์วร์การขยายไร้สายของ Dell ใหม่จาก Dell.com/
support

9. ไม่ไดมี้การเช่ือมต่อ WiGig • หากใชส้ถานีขยาย ผูใ้ชอ่ื้นจะไม่สามารถคน้หาหรือเช่ือมต่อกบัสถานี
• หากสถานีขยายไม่ไดมี้การใชง้านโดยคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน คุณสามารถตรวจ

สอบรายการต่อไปน้ี:

– ไฟ LED ของสถานีขยายควรจะแสดงสีเหลืองอาํพนั
– ขยบัคอมพิวเตอร์เขา้ใกลก้บัสถานีขยาย และใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงกีดขวาง

ระหวา่งคอมพิวเตอร์และสถานีขยาย
• ไฟ LED ควรจะเป็นสีขาวเม่ือมีการเช่ือมต่อ WiGig

• ซอฟตแ์วร์การขยายไร้สายของ Dell และแพคไดรเวอร์อาจจะลา้สมยั 
ดาวนโ์หลดแพคไดรเวอร์ล่าสุดไดจ้ากDell.com/support

10. ประสิทธิภาพสญัญาณการขยายไม่ดี • ใหแ้น่ใจวา่ระยะสายตาระหวา่งแลป็ทอปและสถานีขยายชดัเจน
• ขยบัคอมพิวเตอร์เขา้ใกลก้บัสถานีขยาย
• ใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงกีดขวางหรืออยูร่ะหว◌่่างสถานีขยายและแลป็ทอป

11. ไม่มีการเช่ือมต่อขยายในสภาพแวดลอ้มระบบปฎิบติัการก่อนหนา้ • สถานีขยายไม่รองรับสภาพแวดลอ้มระบบปฏิบติัการก่อนหนา้

12. เสียงพดัลมจากสถานีขยายในโหมดตดัการเช่ือมต่อ • สถานีขยายอยูใ่น “สถานะพร้อม” เสมอสาํหรับคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการจะจบัคู่ 
พดัลมภายในสถานีขยายจะเปิดเป็นบางคร้ังเพื่อรักษาอุณหภมิูในสถานีขยาย

13. แอปพลิเคชนัจอภาพตวัจดัการการแสดงผลของ Dell (DDM) ไม่สามารถใช้
งานร่วมกบัสถานีขยายไร้สาย

• แอปพลิเคชนั DDM ไม่รองรับโซลชูนัใชง้านของ WiGig ปัจจุบนั
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8
ข้อมูลทางเทคนิค
 

ข้อมูลจาํเพาะของผลติภณัฑ์ 
ข้อมูลจาํเพาะสถานีขยาย 

มาตรฐาน • Intel WiGig 1.1

• IEEE 802.11ad

พอร์ต Video • mini DisplayPort x 1 (รองรับ DP 1.2)

• HDMI x 1 (รองรับ HDMI 1.4)

• พอร์ต VGA x 1

พอร์ต IO • ขั้วต่อหูฟัง x 1

• ลาํโพงออก x 1

พอร์ตเครือข่าย • 10/100/1000 M LAN Port x 1

พอร์ต USB • พอร์ต USB 3.0 ดา้นหนา้ 2 พอร์ต (พอร์ตหน่ึงมี PowerShare)

• พอร์ต USB 3.0 ดา้นหลงั 1 พอร์ต
• พอร์ต USB 2.0 ดา้นหลงั 2 พอร์ต

ปุ่มต่างๆ • การจบัคู่/เช่ือมต่อ/ยกเลิกการเช่ือมต่อ
• รีเซ็ต

LED • ไฟแสดงสถานะไร้สาย

– คน้หา/ยกเลิกการเช่ือมต่อโหมด - สีเหลืองอาํพนั
– เช่ือมต่อโหมดแลว้ - สีขาว

• ผดิพลาด: สีขาวและเหลืองอาํพนั
• การจบัคู่: สีเหลืองอาํพนักะพริบ
• อปัเกรดเฟิร์มแวร์: สีขาวกะพริบ
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คุณลกัษณะด้านส่ิงแวดล้อม อุณหภมิู: กาํลงัทาํงาน: 0 °C ถึง 35 °C

ไม่ไดใ้ชง้าน
• จดัเกบ็: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 

140 °F)

• จดัส่ง: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 
140 °F)

ความช้ืน กาํลงัทาํงาน: 10% ถึง 80% (ไม่ควบแน่น)

ไม่ไดใ้ชง้าน
• จดัเกบ็: 5% ถึง 90% (ไม่ควบแน่น)

• จดัส่ง: 5% ถึง 90% (ไม่ควบแน่น)

แรงดนัไฟฟ้าขาเข้าของอะแดป็เตอร์ไฟฟ้า AC 100~240 V

แรงดนัไฟฟ้าขาออกของอะแดปเตอร์ไฟฟ้า 19.5 V / 3.34 A

การใช้พลงังานเฉลีย่ 4.384 W

การใช้พลงังานสแตนด์บายเครือข่าย 5.8 W

ขนาด 120 มม. x 120 มม. x 70 มม.

นํา้หนัก 363.42 ก.

ตารางความละเอยีดของหน้าจอ
ตาราง 3. ตารางความละเอยีดของหน้าจอ

ไม่มพีอร์ตวดิโีอเช่ือมต่อ VGA* HDMI MiniDP

เด่ียว 2560 x 1600 p60 ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ

เด่ียว ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ 2560 x 1600 p60 ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ

เด่ียว ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ 2560 x 1600 p60

จอแสดงผลแบบคู่ 1920 x 1200 p60 1920 x 1200 p60 ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ

จอแสดงผลแบบคู่ 1920 x 1200 p60 ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ 1920 x 1200 p60

จอแสดงผลแบบคู่ ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ 1920 x 1200 p60 1920 x 1200 p60

หมายเหตุ: หากใชห้นา้จอความละเอียดสูงกวา่ ไดรเวอร์ Intel Graphics จะทาํการกาํหนดตามขอ้มูลจาํเพาะของหนา้จอ แบนดว์ธิ WiGig ท่ีมีอยู ่และการ
กาํหนดค่าจอแสดงผล บางความละเอียดอาจจะไม่รองรับ และจะถูกลบออกจากแผงควบคุมของ Intel Graphics Media
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