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1
ការសធិប្ការសៅសលប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នក
ការែនានារំីសំភត្ថិភារ 
សប្បប្ប្រាស់សរាលការនា៍ែនានាំរីសំភត្ថិភារខាងសប្កាមសែប្ម្បីជួយការពារកំំរូទទ័ររបស់អ្នករីការខូចខាតែែលអាចសកប្តសងប្ង និងជួយធានារីសំភត្ថិភារផ្ទា ល់ខួននរបស់អ្នក។ លំះប្រាែតរានកត់សម្្គ ល់សផសែងរីសនះ ភិធីនីមួយៗក្នុងឯកស្រសនះប្តទភលក្ខខនា្ឌ ែូច
ខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានរ័ត៌ម្នអំរីសំភត្ថិភារែែលរានភា្ជ ប់មកជាមួយកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
• សម្សភារមួយអាចប្តទភរានសោះែូរ ឬសបប្សិនរានទិញោច់សោយែងករីរា្ន  ប្តទភរានែំសងប្ងសោយអនំភតតារាមទប្មង់ការសោះែូររាមលំោប់បញ្ញ្ចា ស់។

ការប្រម្ន : ផ្ដា ច់ប្ប្រថាមរលទាំងអស់មំននឹងសបប្ករប្មប ឬបនទាះកំំរូទទ័រ។ បនាទា ប់រីអ្នកបញចាប់ការសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័រ សូមោក់រប្មប ផ្ទា ំង និងស្ចចា ទាំងអស់ចូលភិញមំននឹងភា្ជ ប់សៅប្ប្រថាមរល។

ការប្រម្ន : មំនសរលសធិប្ការង្រក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក សូមអានរ័ត៌ម្នអំរីសំភត្ថិភារែែលភា្ជ ប់មកជាមួយកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។ ចំសពាះរ័ត៌ម្នបែន្ថមអំរីការអនំភតតាន៍សោយម្នសំភត្ថិភារបំផំតសូមសមប្ល សរហទំរ័រអំរីការអនំសោមបទបញញាតតាិ៖ 
www.dell.com/regulatory_compliance 

ប្បយ័ត្ន : ម្នការជួសជំលជាសប្ចប្ន ែែលប្រាន់ែតអាចប្តទភរានសរសធិប្ សោយអ្នកបសចចាកសទសសសងកម្ម ែែលម្នការទទួលស្្គ ល់ប្តឹមប្តទភែតបាំសណាោ ះ។ អ្នករួរប្រាន់ែតអនំភតតាការសោះប្ស្យបញ្ហា  និង ការជួសជំលធម្មរា ែែលទទួលរានការ
អនំញ្ញា តិឲូសៅក្នុងឯកស្រផលិតផលរបស់អ្នក ឬ ែែលម្នការែនានាំរាមអនឡាញ ឬ ប្កុមការង្រសសងកម្ម និង អតិថិជនរាមទូរស័រទាែតបាំសណាោ ះរានសហប្យ។ ការរាក់ែបកខូចខាតសោយស្រការជួសជំល ែែលរា្ម នការអនំញ្ញា តិប្តឹមប្តទភ
សោយប្កុមហ៊ំន Dell មិនម្នធានាសៅក្នុងការធានាសប្ម្ប់អ្នកសនាះសទ។ សូមអាន និង អនំភតតារាមសសចកដាីែនានាំនានាអំរីបញ្ហា សំភត្ថិភារ ែែលម្នភា្ជ ប់មកជាមួយនឹងផលិតផល។

ប្បយ័ត្ន : សែប្ម្បីសជវសងងការបសញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តទភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាស់ែខសែកទែ ឬសោយយូរៗមតាងបាះទផទាសោហៈែែលរំំម្នោបថា្ន ំែូចជាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកំំរូទទ័រ។

ប្បយ័ត្ន : កាន់សប្រងងម្ា សំីន និងកាតសោយប្បុងប្បយ័ត្ន។ កំំបាះសប្រងងម្ា សំីន ឬបាះសលប្កាត។ កាន់ែរមទនកាត ឬសជប្ងប្ទសោហៈរបស់ង។ កាន់ែរមទនសប្រងងម្ា សំីនែូចជាអង្គែំសនាប្រការ មិនែមនម្ជុលរបស់ង។

ប្បយ័ត្ន : សៅសរលអ្នកផ្តា ច់ែខសែ ប្តទភទាញឧបករនា៍ភា្ជ ប់របស់ង ឬប្កភិលរបស់ង មិនែមនសលប្ែខសែសទ។ ែខសែមួយចំនួនម្នតំនាភា្ជ ប់សោយម្នរនួឹះឆ្នុក ប្បសិនសបប្អ្នកកំរំងផ្តា ច់ែខសែប្បស្ទសនះ ប្តទភចំចសលប្រនួឹះឆ្នុកសៅមំនសរលអ្នកផ្តា ច់ែខសែ។ ខនាៈ
សរលែែលអ្នកទាញតំនាភា្ជ ប់សចញរីរា្ន  រក្សាតំនាភា្ជ ប់ឲូរាបសស្មប្សែប្ម្បីសជវសងងការរត់សកាងម្ជុលឧបករនា៍ភា្ជ ប់ណាមួយ។ ែូចរា្ន សនះផងែែរមំនសរលែែលអ្នកភា្ជ ប់ែខសែ ប្តទភធានាថាតំនាភា្ជ ប់ទាងំរីរប្តទភរានតប្មង់ និងតប្មឹមប្តឹមប្តទភ។

ចំណា ំ: រនា៌ទនកំំរូទទ័ររបស់អ្នក និងសប្រងងម្ា សំីនមួយចំនួនអាចខំសែបួករីអិីែែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក
សែប្ម្បីសជវសងងខូចខាតកំំរូទទ័ររបស់អ្នក ប្តទភអនំភតតារាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមំននឹងអ្នកចាប់សផដាប្មសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័រ។

1. ប្តទភប្រាកែថាអ្នកអនំភតតារាម ការែនានារំីសំភត្ថិភារ ។
2. ប្តទភប្រាកែថាទផទាកែនួងសធិប្ការរបស់អ្នករឺម្នភាររាបសស្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មបកំំរូទទ័ររកីារឆ្កទត។
3. បិទកំំរូទទ័ររបស់អ្នក សូមសមប្ល ការបិទកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន : សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសែបណាតា ញ ជាែំបូងប្តទភែកឌំយែខសែសចញរីកំំរូទទ័ររបស់អ្នកសិន រួចសហប្យែកឌំយែខសែសចញរីឧបករនា៍បណាតា ញ។

4. ផ្តា ច់ែខសែបណាតា ញទាំងអស់រីកំំរូទទ័រ។
5. ផ្តា ច់ឧបករនា៍កំំរូទទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអស់រីប្រីស្ួប្ង។
6. ចំចឲូជាប់ប៊ូតំងថាមរលខនាៈសរលែែលែកឌំយែខសែកំំរូទទ័រសែប្ម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
7. សោះរប្មប។
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ប្បយ័ត្ន : មំនសរលបាះអិីមួយសៅក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក ប្តទភឈរផ្ទា ល់នឹងែីសោយបាះទផទាសោហៈែែលរំំម្នោបថា្ន ំែូចជាសោហៈសៅខាងសប្កាយទនកំំរូទទ័រ។ ខនាៈសរលែែលអ្នកសធិប្ការ យូរៗមតាងបាះទផទាសោហៈែែលរំំម្នោបថា្ន សំែប្ម្បី
បសញចាញអរ្គិសនីស្តា ទិច ែែលអាចបាះពាល់ែល់សប្រងងម្ា សំីន។

ការបិទកំំរូទទ័ររបស់អ្នក
ប្បយ័ត្ន : សែប្ម្បីសជវសងងការរាត់បង់ទិន្នន័យ សូមរក្សាទំក និងបិទឯកស្រែែលកំរំងសបប្កទាងំអស់ និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបប្កទាំងអស់មំននឹងបិទកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

1. ការបិទកំំរូទទ័ររបស់អ្នក៖
• សៅក្នុង Windows 10 (សប្បប្ឧបករនា៍ ឬកនាដាុ រែែលសបប្កសោយការបាះ)៖

1. ចំច ឬបាះ .

2. ចំច ឬបាះ  បនាទា ប់មកចំច ឬបាះសលប្ Shut down(បិទ)។
• សៅក្នុង Windows 8 (សប្បប្ឧបករនា៍ែែលសបប្កសោយការបាះ)៖

1. អូសចូលក្នុងសចញរីែរមខាងស្ដា ំទនសអប្កង់ សបប្កមំឺនំយ Charms (មំខង្រសំខាន់ៗ) សហប្យសប្ជប្សយក Settings(ការកំនាត់)។

2. បាះ  បនាទា ប់មកបាះសលប្ Shut down(បិទ)
• សៅក្នុង Windows 8 (សប្បប្កនាដាុ រ)៖

1. ចងអាុលសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែផ្នកខាងសលប្ទនសអប្កង់ សហប្យចំចសលប្ Settings(ការកំនាត)់។ 

2. ចំច  បនាទា ប់មកចំចសលប្ Shut down(បិទ)។
• សៅក្នុង Windows 7៖

1. ចំចសលប្ Start(ចាប់សផដាប្ម)។
2. ចំចសលប្ Shut Down(បិទ)។

2. ប្តទភប្រាកែថាកំំរូទទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់ប្តទភរានបិទ។ សបប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នកមិនរានបិទសោយសិ័យប្បភតតាិសៅសរលអ្នកបិទប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការរបស់អ្នកសទ សូមចំចឲូជាប់ប៊ូតំងថាមរលរយៈសរលប្បែហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីបិទឧបករនា៍
ទាងំសនាះ។

សប្កាយរីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក
បនាទា ប់រីអ្នករានបញចាប់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តទភប្រាកែថាអ្នករានតភា្ជ ប់ឧបករនា ៍កាត និងែខសែខាងសប្ៅណាមួយមំននឹងសបប្កកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន : សែប្ម្បីបង្្ក រការខូចខាតែល់កំំរូទទ័ររបស់អ្នក សូមសប្បប្ថ្មែែលប្តទភរានរចនាសងប្ងជារិសសសសប្ម្ប់ែតកំំរូទទ័រម្ា ក Dell។ កំំសប្បប្ថ្មែែលប្តទភរានរចនាសប្ម្ប់កំំរូទទ័រម្ា ក Dell ែទទសទវត។

1. ភា្ជ ប់ឧករនា៍ខាងសប្ៅណាមួយែូចជាឧបករនា៍ចមួងប្ចក ឬមូលោ្ឋ នសមសឌវ និងបដាទរកាតណាមួយែូចជា ExpressCard។
2. ភា្ជ ប់ែខសែទូរស័រទា ឬែខសែបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន : សែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសែបណាដា ញ ែំបូងប្តទភសោតែខសែចូលសៅក្នុងឧបករនាប៍ណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតងសៅក្នុងកំំរូទទ័រ។

3. បដាទរថ្ម។
4. បដាទររប្មបរាត។
5. ភា្ជ ប់កំំរូទទ័ររបស់អ្នក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់សៅនឹងប្រីស្ួប្ងរបស់ឧបករនា៍ទាងំសនាះ។
6. សបប្កកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
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ការសោះ និងែំសងប្ងសម្សភារនានា
រ័ត៌ម្នសនះផដាល់នូភរ័ត៌ម្នលមអាិតអំរីរសបវបសោះ ឬែំសងប្ងសម្សភារនានារីកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មទភឲូម្នឧបករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួនាឺភីសម្នែផួសំែបាតតូច
• ទួរនាឺភីសម្ា ក Phillips

• ឧបករនា៍រាស់រួាសទាិកខា្ន តតូច

ការែំសងប្ង (SIM) កាតមីប្កទសប្ម្ប់មាូឌំលកំនាត់អតតាសញ្ញា នាអ្នកជាភ
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោតែសង្កបបប្កោស ឬឧបរនា៍យក SIM កាតសចញសៅក្នុងប្បសហាងមចាុលសៅសលប្ថាស SIM កាត [1]. 

3. ោក់ SIM កាតមីប្កទសៅសលប្ថាស SIM កាត [2].

4. រំញថាស SIM កាតសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់ងសោតចំចជាប់សៅនឹងកែនួង។ 

ការសោះ (SIM) កាតមីប្កទសប្ម្ប់មាូឌំលកំនាត់អតតាសញ្ញា នាអ្នកជាភ
ប្បយ័ត្ន : ការសោះ SIM កាតមីប្កទសៅសរលកំំរូទទ័រកំរំងសបប្កអាចបណាដា លឲូរាត់បងទ់ិន្នន័យ ឬខូចកាត។ ប្តទភប្រាកែថាកំំរូទទ័រប្តទភរានបិទ ឬការភា្ជ ប់បណាដា ញប្តទភរានបិទ។

1. សោតែសង្កបបប្កោស ឬឧបរនា៍សោះ SIM កាតសៅក្នុងប្បសហាងមចាុលសៅសលប្ថាស SIM កាត។ 
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2. សោះ SIM កាតមីប្កទសចញរីថាស SIM កាត។
3. រំញថាស SIM កាតសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់ងសោតចំចជាប់សៅនឹងកែនួង។

ការសោះ (SD) កាតមីប្កទឌីជីថលសំភត្ថិភារ 
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. ចំចសង្កត់ SD កាតមីប្កទចូលក្នុងសែប្ម្បីប្រែលងងសចញរីកំំរូទទ័រ។ អូស SD កាតមីប្កទសចញរីកំំរូទទ័រ។

ការែំសងប្ង (SD) កាតមីប្កទឌីជីថលសំភត្ថិភារ
1. រំញ SD កាតមីប្កទសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់ងសោតចំចជាប់សៅនឹងកែនួង។
2. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះរប្មបរាត
1. អនំភតតារាមភិធសីៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សែប្ម្បីសោះរប្មបរាត៖

a. មួលបន្ធទរស្ចចា សអាិតែែលភា្ជ ប់រប្មបរាតសៅនឹងកំំរូទទ័រ [1].

b. សលប្ករប្មបរាតសចញរីែរម និងសោះងសចញរីកំំរូទទ័រ [2].
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ការែំសងប្ងរប្មបរាត
1. តប្មង់ផ្ទា ងំសៅសលប្រប្មបរាតែែលម្នរន្ធសៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីការពាររប្មបរាតសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
3. ចំចែរមទាំងអស់របស់រប្មបរហូតែល់ងសោតចំចជាប់សៅនឹងកែនួង ។
4. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះថ្ម
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផ្ដា ច់ែខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [1]។
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4. សែប្ម្បីសោះថ្ម៖
a. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងកំំរូទទ័រ [1]។
b. សលប្កថ្មសចញឲូឆា្ង យរីកំំរូទទ័រ [2]។

ការែំសងប្ងថ្ម
1. តប្មង់ផ្ទា ងំសៅសលប្ថ្មែែលម្នរន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតទែ។
2. មូលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងកំំរូទទ័រ។

ចំណា ំ: ចំនួនស្ចចា ែប្បប្បនលអាប្ស័យសៅរាមប្បស្ទថ្ម។

3. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
4. ែំសងប្ង រប្មបរាត។
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5. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះថ្មប្រាប់សំែបាត
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
3. ផ្ដា ច់ែខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [1]។

4. សែប្ម្បីសោះថ្មប្រាប់សំែបាត៖
a. ផ្ដា ច់ែខសែថ្មប្រាប់សំែបាតរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [1].

b. សលប្កែខសែថ្មប្រាប់សំែបាតសែប្ម្បីសោះងសចញរីបង់សអាិត និងសោះងសចញរផី្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [2].
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ការែំសងប្ងថ្មប្រាប់សំែបាត
1. ោក់ថ្មប្រាប់សំែបាតចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
2. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មប្រាប់សំែបាតសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
3. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
4. ែំសងប្ង៖

a. រប្មបរាត
5. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះប្បអប់ស្្ម តកាត
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះប្បអប់ស្្ម តកាត៖
a. ផ្ដា ច់ែខសែ FFC របស់ស្្ម តកាត [1,2].

b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ប្បអប់ស្្ម តកាតសៅនឹងផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ [3].

c. សលប្កប្បអប់ស្្ម តកាតសចញរីផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ [4].

ការែំសងប្ងប្បអប់ស្្ម តកាត
1. ោក់ប្បអប់ស្្ម តកាតសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
2. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ប្បអប់ស្្ម តកាតសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែខសែ FFC របស់ស្្ម តកាតសៅនឹងផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
4. ែំសងប្ង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត
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5. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះឧបករនា៍បំរងសំសងង
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះឧបករនា៍បំរងសំសងង៖
a. ផ្ដា ច់ែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងង [1].

b. មិនែឹកែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងង [2].

c. សោះឧបករនា៍បំរងសំសងងសចញរីកំំរូទទ័រ [3].

ចំណា ំ: សប្បប្ឧបករនា៍រាស់រួាសទាិចសែប្ម្បីផ្ដា ច់ឧបករនាប៍ំរងសំសងងសចញរីបនទាះសអាិត។

ការែំសងប្ងឧបករនា៍បំរងសំសងង
1. ោក់ឧបករនា៍បំរងសំសងងឲូប្តទភជាមួយនឹងែខសែបនាទា ត់តប្មឹមសៅសលប្កំំរូទទ័រ។
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2. ែឹកែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងងកាត់រាមែែកសរវបសៅសលប្ស៊ំម។
3. ភា្ជ ប់ែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងងសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ បរ់បស់ងសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
4. ែំសងប្ង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

5. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកាត WLAN
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
3. ផ្ដា ច់ែខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ [1]។
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4. សែប្ម្បីសោះកាត WLAN៖
a. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មសោហៈសៅនឹងកាត WLAN [1].

b. សោះសជប្ងទប្មសោហៈ [2].

c. ផ្ដា ច់ែខសែ WLAN រីឧបករនា៍តភា្ជ បស់ៅសលប្កាត WLAN [3].

d. សោះកាត WLAN សចញរីកំំរូទទ័រ [4].

ការែំសងប្ងកាត WLAN
1. សោតកាត WLAN សៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. ែឹកែខសែ WLAN កាត់រាមឆាែនលសរាតធីង។
3. ភា្ជ ប់ែខសែ WLAN សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN។
4. ោក់សជប្ងទប្មសោហៈ និងមួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ងសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
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5. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
6. ែំសងប្ង៖

a. រប្មបរាត
7. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងប្បរ័ន្ធរបស់អ្នក។

ការសោះកាត WWAN
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
3. ផ្ដា ច់ែខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [1]។

4. សែប្ម្បីសោះកាត WWAN៖
a. បកបនទាះអាលំយមីញាទមរហូតែល់ែខសែបត់។
b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មសោហៈសៅនឹងកាត WWAN [1].

c. សោះសជប្ងទប្មសោហៈ [2].

d. ផ្ដា ច់ែខសែ WWAN រីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WWAN [3].

e. សោះកាត WWAN សចញរីកំំរូទទ័រ [4].
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ការែំសងប្ងកាត WWAN
1. បកបនទាះអាលំយមីញាទមរហូតែល់ែខសែបត់។
2. សោតកាត WWAN សៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កំំរូទទ័រ។
3. ែឹកែខសែ WWAN កាត់រាមឆាែនលសរាតធីង។
4. ភា្ជ បែ់ខសែ WWAN សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ បស់ៅសលប្កាត WWAN។
5. ោកស់ជប្ងទប្មសោហៈ និងមួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ងសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
6. បិទភា្ជ ប់បនទាះអាលំយមីញាទមសលប្សជប្ងទប្ម និងកាត WWAN ។
7. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
8. ែំសងប្ង៖

a. រប្មបរាត
9. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងប្បរ័ន្ធរបស់អ្នក។

សោះប្ោយែែលម្នភាររឹង (SSD)
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
3. ផ្ដា ចែ់ខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ [1]។
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4. សែប្ម្បីសោះ SSD៖
a. បកបនទាះអាលំយមីញាទមរហូតែល់ែខសែបត់។
b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ SSD សៅកំំរូទទ័ររបសអ់្នក [1].

c. សោះសជប្ងទប្ម SSD [2].

d. សោះបនទាះកំសៅទង់ែែង។
e. សោះកាត SSD សចញរីកំំរូទទ័រ [3].

ការែំសងប្ងប្ោយែែលម្នភាររឹង(SSD)
1. សោត SSD សៅក្នុងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. ែំសងប្ងបនទាះកំសៅ។
3. ែំសងប្ងសជប្ងទប្មសោហៈ។
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4. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ SSD សៅនឹងកំំរូទទ័រ។
5. បិទភា្ជ ប់បនទាះអាលំយមីញាទមសៅសលប្បនទាះកំសៅ
6. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។
7. ែំសងប្ង៖

a. រប្មបរាត
8. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
1. អនំភតតារាមភិធសីៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ រប្មបរាត
3. ផ្ដា ចែ់ខសែថ្មរីឧបករនា៍តភា្ជ បស់ៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ [1]។

4. សោះ៖
a. កាត WLAN

b. កាត WWAN

5. សែប្ម្បីសោះែខសែ៖
a. ផ្ដា ច់ែខសែកាសមរាេ  និងែខសែសំសងង [1, 2].

b. បកបនទាះអាលំយមីញាទមរហូតែល់ែខសែបត់។
c. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់បនទាះសោហៈ និងសលប្កងសចញឆា្ង យរីកំំរូទទ័រ [3, 4].

d. បកបង់សអាិតសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ែខសែសអប្កង់ សហប្យផ្ដា ច់ងរីឧបករនា៍តភា្ជ ប ់[5].

e. ផ្ដា ច់ែខសែផ្ទា ំងបាះរីកំំរូទទ័រ [6].
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6. សលប្កសងប្ងសែប្ម្បីែញកសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតទែសចញរីសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។

7. សែប្ម្បីសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់៖
a. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅនឹងកំំរូទទ័រ [1].

b. ទាញសប្រងងែំសងប្ងសអប្កងស់ែប្ម្បីប្រែលងងសចញរីកំំរូទទ័រ [2].
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
1. ភា្ជ ប់ែខសែសអប្កង់សៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់ និងបិទបង់សអាិត។
2. បិទភា្ជ ប់បនទាះអាលំយមីញាទមសៅសលប្បនទាះកំសៅ និងែខសែសអប្កង់។
3. ភា្ជ ប់កាសមរាេ  និងបនទាះបាះ និងែខសែសំសងង។
4. តប្មង់សអប្កង់ជាមួយប្បោប់មួលស្ចចា សៅសលប្កំំរូទទ័រ។
5. មួលបនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ ប់សៅសអប្កង់។
6. ែំសងប្ង៖

a. កាត WWAN

b. កាត WLAN

7. ភា្ជ ប់ែខសែថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
8. ែំសងប្ង រប្មបរាត។
9. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងប្បរ័ន្ធរបស់អ្នក។

ការសោះផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. SSD

d. កាត WLAN
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e. កាត WWAN
f. ថ្មប្រាប់សំែបាត
g. ការបញ្ចា ំងរូបភារ

3. ផ្ដា ច់ែខសែែូចខាងសប្កាមសចញរីផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ៖
a. ែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងង
b. ែខសែបនទាះបាះ
c. ែខសែស្្ម តកាត
d. ែខសែ LED
e. ែខសែមីប្កទហិទនអាសរេ
f. ែខសែស្្ន មប្ម្មទែ
g. ែខសែអង់ែតន WWAN AUX
h. ែខសែ NFC

4. សែប្ម្បីសោះផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ៖
a. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធសៅនឹងកំំរូទទ័រ [1].
b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់បនទាះសោហៈ និងសោះងសចញរីកំំរូទទ័រ [2, 3].
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5. សលប្កផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធសចញរីកំំរូទទ័រ។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ
1. តប្មង់ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធជាមួយប្បោប់មួលស្ចចា សៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
3. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ំងសោហៈសៅរីសលប្ប្ចក C ប្បស្ទ USB។
4. ភា្ជ ប់ែខសែែូចខាងសប្កាមសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ៖

a. ែខសែឧបករនា៍បំរងសំសងង
b. ែខសែស្្ម តកាត
c. ែខសែ LED

d. ែខសែមីប្កទហិទនអាសរេ
e. ែខសែបនទាះបាះ
f. ែខសែស្្ន មប្ម្មទែ
g. ែខសែអង់ែតន WWAN AUX

h. ែខសែ NFC

5. ែំសងប្ង៖
a. ការបញ្ចា ំងរូបភារ
b. ថ្មប្រាប់សំែបាត
c. កាត WWAN

d. កាត WLAN

e. SSD

f. ថ្ម
g. រប្មបរាត

6. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកាដា រចំច 
1. អនំភតតារាមភិធសីៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖
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a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. SSD

d. កាត WLAN

e. កាត WWAN

f. ថ្មប្រាប់សំែបាត
g. ការបញ្ចា ំងរូបភារ
h. ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ

3. សែប្ម្បីសោះកាដា រចំច៖
a. ផ្ដា ច់ែខសែកាដា រចំចរីឧបករនា៍តភា្ជ បស់ៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ [1, 2].

b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់កាដា រចំចសៅនឹងកំំរូទទ័រ [3].

c. សលប្កផ្ទា ងំសោហៈសចញរីកំំរូទទ័រ [4].

4. សែប្ម្បីសោះកាដា រចំច៖
a. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់កាដា រចំចសៅនឹងកំំរូទទ័រ [1].

b. សលប្កកាដា រចំចសចញឲូឆា្ង យរីកំំរូទទ័រ [2].
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ការែំសងប្ងកាដា រចំច
1. តប្មង់កាដា រចំចជាមួយប្បោប់មួលស្ចចា សៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. មួលបនតាឹងស្ចចា សែប្ម្បីភា្ជ ប់កាដា រចំចសៅនឹងកំំរូទទ័រ។
3. មួលបនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំសោហៈសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែខសែកាដា រចំចសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ៖
5. ែំសងប្ង៖

a. ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ
b. ការបញ្ចា ំងរូបភារ
c. SSD

d. WWAN

e. WLAN

f. ថ្មប្រាប់សំែបាត
g. ថ្ម
h. រប្មបរាត

6. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងប្បរ័ន្ធរបសអ់្នក។

ការសោះកែនួងោក់រាតទែ 
1. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង មំននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. SSD

d. កាត WWAN

e. កាត WLAN

f. ថ្មប្រាប់សំែបាត
g. ប្បអប់ស្្ម តកាត
h. ឧបករនា៍បំរងសំសងង
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i. សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
j. ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ
k. កាដា រចំច (ឃីបត)

3. សោះសប្រងងែំសងប្ងរាតទែសចញឆា្ង យរីកំំរូទទ័រ។

ការែំសងប្ងកែនួងោក់រាតទែ
1. ោក់រាតទែសៅសលប្កំំរូទទ័រ។
2. ែំសងប្ង៖

a. កាដា រចំច (ឃីបត)
b. ផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ
c. សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
d. ឧបករនា៍បំរងសំសងង
e. ប្បអប់ស្្ម តកាត
f. ថ្មប្រាប់សំែបាត
g. កាត WLAN

h. កាត WWAN

i. SSD

j. ថ្ម
k. រប្មបរាត

3. អនំភតតារាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់រីសធិប្ការសៅខាងក្នុងប្បរ័ន្ធរបសអ់្នក។
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3
បសចចាកភិទ្យា និងសម្សភារ
អាោប់ទ័រថាមរល
កំំរូទទ័រយួរទែសនះប្តទភរានភា្ជ ប់មកជាមួយអាោប់ទ័រថាមរលកមួ្ងំ 45 W ។ អាោប់ទ័រសនះសប្បប្ឧបករនា៍តភា្ជ ប់ USB C។

ការប្រម្ន : សៅសរលអ្នកផ្ដា ច់ែខសែអាោប់ទ័រថាមរលរីកំំរូទទ័រយួរទែ កាន់ឧបករនា៍តភា្ជ ប ់មិនែមនែខសែងសទ បនាទា ប់មកទាញឲូជាប់ បាំែនតាថ្នមៗសែប្ម្បីសជវសងងការខូចខាតែខសែ។

ការប្រម្ន : អាោប់ទ័រថាមរលបំសរញមំខង្រជាមួយប្រីស្ួប្ងទូទាំងរិ្រសោក។ សទាះយ៉ា ងណា ឧបករនា៍តភា្ជ ប់ថាមរល និងែខសែស្ួប្ងែប្បប្បនលសៅក្នុងចំសណាមប្បសទសជាសប្ចប្ន។ ការសប្បប្ប្រាស់ែខសែស្ួប្ង ឬការតភា្ជ ប់ែខសែសៅែខសែស្ួប្ង ឬប្រីស្ួប្ងមិន
រានប្តឹមប្តទភអាចបង្កឲូម្នអរ្គិ្័យ និងការខូចខាតសម្ភា រៈបរិកា្ខ រ។

អង្គែំសនាប្រការ
កំំរូទទ័រយួរទែសនះបំពាក់ជាមួយអង្គែំសនាប្រការែូចខាងសប្កាម៖

• Intel Core M3-6Y30

• Intel Core M5-6Y57

• Intel Core M7-6Y75

ចំណា ំ: សល្បងន និងសមត្ថភារែំសនាប្រការរបស់នាងិកាែប្បប្បនលសៅរាមបនទាុកការង្រ និងអសថរសផសែងសទវត។

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាអង្គែំសនាប្រការសៅក្នុង Windows 10
1. បាះសលប្ Search the Web and Windows(ែសិងរកភិប និងWindows)។
2. ងយពាកូ Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍។
3. បាះសលប្ Processor(អង្គែំសនាប្រការ)។

រ័ត៌ម្នមូលោ្ឋ នអំរីអង្គែំសនាប្រការប្តទភរានបង្ហា ញ។

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាអង្គែំសនាប្រការសៅក្នុង Windows 8
1. បាះសលប្ Search the Web and Windows(ែសិងរកភិប និងWindows)។
2. ងយពាកូ Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍។
3. បាះសលប្ Processor(អង្គែំសនាប្រការ)។
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រ័ត៌ម្នមូលោ្ឋ នអំរីអង្គែំសនាប្រការប្តទភរានបង្ហា ញ។

ការសផទាបងផ្ទា ត់អំរីការសប្បប្ប្រាស់អង្គែំសនាប្រការសៅក្នុង Task Manager (កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ)
1. ចំចសង្កត់ឲូជាប់ររារកិចចាការ។
2. សប្ជប្សយក Start Task Manager(ចាប់សផដាប្មកម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ)។

បងអានច Windows Task Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ Windows) នឹងបង្ហា ញសងប្ង។
3. ចំចសលប្សថប Performance(សមត្ថភារ) សៅក្នុងបងអានច Windows Task Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ Windows) ។

រ័ត៌ម្នលមអាិតអំរីសមត្ថភារអង្គែំសនាប្រការប្តទភបង្ហា ញសងប្ង។

ការសផទាបងផ្ទា ត់អំរីការសប្បប្ប្រាស់អង្គែំសនាប្រការសៅក្នុង Resource Monitor (មាូនីទ័រធនធាន)
1. ចំចសង្កត់ឲូជាប់ររារកិចចាការ។
2. សប្ជប្សយក Start Task Manager(ចាប់សផដាប្មកម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ)។

បងអានច Windows Task Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ Windows) នឹងបង្ហា ញសងប្ង។
3. ចំចសលប្សថប Performance(សមត្ថភារ) សៅក្នុងបងអានច Windows Task Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងកិចចាការ Windows) ។

រ័ត៌ម្នលមអាិតអំរីសមត្ថភារអង្គែំសនាប្រការប្តទភបង្ហា ញសងប្ង។
4. ចំចសលប្ Open Resource Monitor(សបប្កមាូនីទ័រធនធាន)។
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សំនំាំឈីប
រាល់កំំរូទទ័រយួរទែទាងំអស់ភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CPU រាមរយសំនំាំឈីប។ កំំរូទទ័រយូរទែសនះម្នភា្ជ ប់មកជាមួយសំនំាំឈីបសស៊រី Intel 100។

ការទាញយកប្ោយភឺសំនំាំឈីប
1. សបប្កកំំរូទទ័រយួរទែ។
2. ចូលសមប្លសរហទំរ័រ www.dell.com/support។
3. ចំចសលប្ Product Support(ការរាំប្ទផលិតផល) ងយបញចាទល Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) ទនកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក បនាទា ប់មកចំចសលប្Submit(បញ្ជទន)។

ចំណា ំ: សបប្សិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) សូមសប្បប្មំខង្ររកសមប្លសិ័យប្បភតតាិ ឬរកសមប្លសោយទែសប្ម្ប់មាូែែលកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។

4. ចំចសលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជប្សយកប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។
6. អូសទំរ័រចំះសប្កាម រប្ងីក Chipset(សំនំាំឈីប)សហប្យសប្ជប្សយកប្ោយភឺសំនំាំឈីប។
7. ចំចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) សែប្ម្បីទាញយកកំែនាចំងសប្កាយបំផំតរបស់ប្ោយភឺសំនំាំឈីបសប្ម្ប់កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។
8. បនាទា ប់រីបញចាប់ការទាញយក ប្តទភរំករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទំកឯកស្រប្ោយភី។
9. ចំចសទិរែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រប្ោយភឺសំនំាឈំីប និងអនំភតតារាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។

ការកំនាតស់ំនំាំឈីបសៅក្នុង Device Manager (កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ សលប្ Windows 10

1. ចំចសលប្ All Settings (ការកំនាត់ទាងំអស់)  សៅសលប្ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ )សលប្ Windows 10។
2. រី Control Panel(ផ្ទា ងំបញ្្ជ ) សប្ជប្សយក Device Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍។
3. រប្ងីក System Devices(ឧបករនា៍ប្បរ័ន្ធ) និងែសិងរកសំនំាំឈីប។
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ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាសំនំាឈំីបសៅក្នុង Device Manager (កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សលប្ Windows 
8

1. ចំចសលប្ Settings(ការកំនាត់)  សៅសលប្ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ )សលប្ Windows 8.1។
2. រី Control Panel(ផ្ទា ងំបញ្្ជ ) សប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍)។
3. រប្ងីក System Devices(ឧបករនា៍ប្បរ័ន្ធ) និងែសិងរកសំនំាំឈីប។
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ជសប្មប្សប្កាហិិក
កំំរូទទ័រយួរទែសនះបំពាក់ជាមួយសំនំាំឈីបប្កាហិិក Intel HD Graphics 515។

ការទាញយកប្ោយភឺ
1. សបប្កកំំរូទទ័រយួរទែ។
2. ចូលសមប្លសរហទំរ័រ www.dell.com/support។
3. ចំចសលប្ Product Support(ការរាបំ្ទផលិតផល) ងយបញចាទល Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) ទនកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក បនាទា ប់មកចំចសលប្Submit(បញ្ជទន)។

ចំណា ំ: សបប្សិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) សូមសប្បប្មំខង្ររកសមប្លសិ័យប្បភតតាិ ឬរកសមប្លសោយទែសប្ម្ប់មាូែែលកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។

4. ចំចសលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជប្សយកប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។
6. អូសទំរ័រចំះសប្កាម សហប្យសប្ជប្សយកប្ោយភឺប្កាហិិកសែប្ម្បីែំសងប្ង។
7. ចំចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) សែប្ម្បីទាញយកប្ោយភឺប្កាហិិកសប្ម្ប់កំំរូទទ័រយូរទែរបស់អ្នក។
8. បនាទា ប់រីបញចាប់ការទាញយក ប្តទភរំករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទំកឯកស្រប្ោយភឺប្កាហិិក។
9. ចំចសទិរែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រប្ោយភឺប្កាហិិកនិងអនំភតតារាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាអាោប់ទ័រសអប្កង់
1. ចាប់សផដាប្ម Search Charm(មំខង្រែសិងរក) សហប្យសប្ជប្សយក Settings(ការកំនាត់)។
2. ងយបញចាទលពាកូ Device Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក សហប្យបាះសលប្ Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ រីផ្ទា ងំខាងសឆិង។
3. រប្ងីក Display adapters(អាោប់ទ័រសអប្កង់)។

អាោប់ទ័រសអប្កង់ប្តទភរានបង្ហា ញ។ 

ការផួ្ស់បដាទររំនាភារបង្ហា ញសអប្កង់
1. ចំចឲូជាប់សអប្កង់កំំរូទទ័រសលប្តំ សហប្យសប្ជប្សយក Display Settings(ការកំនាត់សអប្កង់)។
2. បាះ ឬចំចសលប្ Advanced display settings(ការកំនាត់សអប្កង់កប្មិតខ្ពស)់។
3. សប្ជប្សយករំនាភារបង្ហា ញែែលចារំាច់រីបញ្ជីទមួ្ក់សហប្យបាះសលប្ Apply(អនំភតតា)។
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ការបងិិលសអប្កង់
1. ចំចឲូជាប់សលប្សអប្កង់កំំរូទរទ័រសលប្តំ។

មំឺនំយរងប្តទភរានបង្ហា ញ។
2. សប្ជប្សយក Graphic Options(ជសប្មប្សប្កាហិិក) → Rotation(បងិិល) និងសប្ជប្សសរីសជសប្មប្សមួយែូចខាងសប្កាម៖

• បងិិលសៅធម្មរា
• បងិិលសៅ 90 ែឺសប្ក
• បងិិលសៅ 180 ែឺសប្ក
• បងិិលសៅ 270 ែឺសប្ក

ចំណា ំ: សអប្កង់ក៏អាចប្តទភបងិិលសោយសប្បប្ការបនសែំប្រាប់ចំចែូចខាងសប្កាម៖

• Ctrl + Alt + Up arrow key (Ctrl + Alt + ប្រាប់ចំចប្រនញសងប្ងសលប្) (បងិិលសៅធម្មរា)

• Right arrow key (ប្រាប់ចំចប្រនញសៅស្ដា ំ) (បងិិល 90 ែឺសប្ក)
• Down arrow key (ប្រាប់ចំចប្រនញចំះសប្កាម) (បងិិល 180 ែឺសប្ក)
• Left arrow key (ប្រាប់ចំចប្រនញសៅសឆិង) (បងិិល 270 ែឺសប្ក)

ជសប្មប្សសអប្កង់
កំំរូទទ័រយួរទែសនះម្នសអប្កង់ 11.57– អំីញ FHD ម្នរំនាភារបង្ហា ញ 1920 x 1080 (អតិបរម្) និង QHD ម្នរំនាភារបង្ហា ញ 3200 x 1800 (អតិបរម្)។

ការសសសរេកប្មិតរនួឺសៅក្នុង Windows 10
សែប្ម្បីសបប្ក ឬបិទការសសសរេកប្មិតរនួឺសអប្កង់សិ័យប្បភតតាិ៖

1. អូសចូលក្នុងសចញរីែរមខាងស្ដា ំទនសអប្កង់សែប្ម្បីចូលសប្បប្ Action Center(មជ្ឈមនា្ឌ លសកម្មភារ)។

2. បាះ ឬចំចសលប្ All Settings(ការកំនាត់ទាងំអស់)  → System (ប្បរ័ន្ធ) → Display(សអប្កង់)។
3. សប្បប្ប្រាប់រកកិល សសសរេកប្មិតរនួឺសអប្កង់របសខ់្ញុំសោយសិ័យប្បភតតា ិសែប្ម្បីសបប្ក ឬបិទការសសសរេកប្មិតរនួឺសិ័យប្បភតតាិ។

ចំណា ំ: អ្នកក៏អាចសប្បប្ប្រាប់រកកិល Brightness level (កប្មិតរនួ)ឺ សែប្ម្បីសសសរេកប្មិតរនួឺសោយទែផងែែរ។
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ការសសសរេកប្មិតរនួឺសៅក្នុង Windows 8
សែប្ម្បីសបប្ក ឬបិទការសសសរេកប្មិតរនួឺសអប្កង់សិ័យប្បភតតា៖ិ

1. អូសចូលក្នុងសចញរីែរមខាងស្ដា ំទនសអប្កង់សែប្ម្បីចូលសប្បប្ Charms menu (មំឺនំយមំខង្រសំខាន់ៗ)។

2. បាះ ឬចំចសលប្ Settings(ការកំនាត់)  → Change PC Settings(ផួ្ស់បដាទរការកំនាត់ PC)→ PC and devices(PC និងឧបករនា)៍→ Power 
and sleep(ថាមរល និងសែក)។

3. សប្បប្ប្រាប់រកកិល សសសរេកប្មិតរនួឺសអប្កង់របសខ់្ញុំសោយសិ័យប្បភតតាិ សែប្ម្បសីបប្ក ឬបិទការសសសរេកប្មិតរនួឺសិ័យប្បភតតាិ។

ការសម្អា តសអប្កង់
1. រិនិតូសមប្លស្្ន មប្បឡាក់ ឬទផទាែែលប្តទភសម្អា ត។
2. សប្បប្ប្កណាត់ម្នសរទសតូចបំផំតសែប្ម្បីសម្អា តធូលីែែលសមប្លសឃប្ញ និងជូតសម្អា តភារលអាិតកខិក់ថ្នមៗ។
3. រួរែតសប្បប្ប្រាស់ឧបករនា៍សម្អា តប្តឹមប្តទភសែប្ម្បីសម្អា ត និងរក្សាឲូសអប្កង់របស់អ្នកស្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភារថួាច្បាស។់

ចំណា ំ: កំំរាញ់ស្រធាតំសូលំយសូុងសម្អា តសោយផ្ទា ល់ ណាមួយសៅសលប្សអប្កង ់សូមរាញ់ងោក់ប្កណាត់ជូត។

4. ជូតសអប្កង់ថ្នមៗក្នុងចលនារាងជារងិង់។ កំំសង្កត់សលប្ប្កណាត់ខួាងំសរក។

ចំណា ំ: កំំសង្កត់ខួាំង ឬបាះសអប្កង់ជាមួយប្ម្មទែរបស់អ្នក សបប្មិនែូសចា្ន ះសទនឹងអាចនឹងបនសែល់ទំកស្្ន មខួាញ់ ឬស្្ន មប្បឡាក់។

ចំណា ំ: កំំទំកស្រធាតំរាភសៅសលប្សអប្កង់។

5. ជូតសម្អា តសំសនាប្មសជារជាទំាំងអស់សោយស្រងអាចសធិប្ឲូខូចសអប្កង់របស់អ្នក។
6. ទំកឲូសអប្កង់ស្ងនតខួាំងសិន មំននឹងអ្នកសបប្កង។
7. ចំសពាះស្្ន មប្បឡាក់ែែលរិរាកយកសចញ សូមអនំភតតារាមភិធីសនះសងប្ង ភិញរហូតែល់សអប្កង់ស្អា ត។

ការសប្បប្ប្រាស់ការបាះសអប្កង់សៅក្នុង Windows 10
អនំភតតារាមជំហានទាងំសនះសែប្ម្បីសបប្ក ឬបិទការបាះសអប្កង់៖

1. ចូលសៅ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ) និងបាះសលប្ All Settings(ការកំនាត់ទាំងអស់) .

2. បាះសលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ )។
3. បាះសលប្ Pen and Input Devices (ប៊ិច និងឧបករនាប៍ញចាទល) សៅក្នុង Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ )។
4. បាះសលប្ផ្ទា ំង Touch(បាះ) ។
5. សប្ជប្សយក សប្បប្ប្ម្មទែរបស់អ្នកជាឧបករនា៍បញចាទល សែប្ម្បីសបប្កការបាះសអប្កង់។ សោះធីកប្បអប់ធីកសែប្ម្បីបិទការបាះសអប្កង់។

ការសប្បប្ប្រាស់ការបាះសអប្កង់សៅក្នុង Windows 8
អនំភតតារាមជំហានទាងំសនះសែប្ម្បីសបប្ក ឬបិទការបាះសអប្កង់៖

1. ចូលសៅ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ) សហប្យបាះសលប្ Settings(ការកំនាត)់ .

2. បាះសលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ )។
3. បាះសលប្ Pen and Input Devices (ប៊ិច និងឧបករនាប៍ញចាទល) សៅក្នុង Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ )។
4. បាះសលប្ផ្ទា ំង Touch(បាះ) ។
5. សប្ជប្សយក សប្បប្ប្ម្មទែរបស់អ្នកជាឧបករនា៍បញចាទល សែប្ម្បសីបប្កការបាះសអប្កង់។ សោះធីកប្បអប់ធីកសែប្ម្បីបិទការបាះសអប្កង់។
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ការភា្ជ ប់សៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្ៅ
អនំភតតារាមជំហានទាំងសនះសែប្ម្បីភា្ជ ប់កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នកសៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្ៅ៖

1. ប្តទភប្រាកែថាឧបករនា៍បញ្ចា ំងសួ្យរានសបប្ក និងសោតែខសែឧបករនា៍បញ្ចា ំងសួ្យសៅក្នុងប្ចកភីសែអូសៅសលប្កំំរូទទ័រយូរទែរបស់អ្នក។
2. ចំចប្រាប់ចំច Windows logo+P។
3. សប្ជប្សយកមាូែណាមួយខាងសប្កាម៖

• ែតសអប្កង់កំំរូទទ័របាំសណាោ ះ
• សទានន
• រប្ងីក
• ែតសអប្កង់ទីរីរបាំសណាោ ះ

ចំណា ំ: ចំសពាះរ័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមប្លឯកស្រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយឧបករនាប៍ញ្ចា ំងរបស់អ្នក។

ឧបករនា៍បញ្្ជ  Realtek ALC3266–CG Waves MaxxAudio Pro 
controller 

កំំរូទទ័រយួរទែសនះបំពាក់ឧបករនា៍បញ្្ជ  Realtek ALC3266–CG Waves MaxxAudio Pro controller ។ ងរឺជាកូឌិកអូឌីយាូកប្មិតច្បាស់ខ្ពស់ែែលបសង្កប្តសងប្ងសប្ម្ប់កំំរូទទ័រសលប្តំ និង
កំំរូទទ័រយួរទែែំសនាប្រការសោយប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows ។

ការទាញយកប្ោយភឺសំសងង
1. សបប្កកំំរូទទ័រយួរទែ។
2. ចូលសមប្លសរហទំរ័រ www.dell.com/support។
3. ចំចសលប្ Product Support(ការរាំប្ទផលិតផល) ងយបញចាទល Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) ទនកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក សហប្យចំចសលប្Submit(បញ្ជទន)។

ចំណា ំ: សបប្សិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) សូមសប្បប្មំខង្ររកសមប្លសិ័យប្បភតតាិ ឬរកសមប្លសោយទែសប្ម្ប់មាូែែលកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។

4. ចំចសលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជប្សយកប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។
6. អូសទំរ័រចំះសប្កាម សហប្យរប្ងីក Audio(សំសងង)។
7. សប្ជប្សយកប្ោយភឺសំសងង។
8. ចំចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) សែប្ម្បីទាញយកកំែនាចំងសប្កាយបំផំតរបស់ប្ោយភឺសំសងងសប្ម្ប់កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។
9. បនាទា ប់រីបញចាប់ការទាញយក ប្តទភរំករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទំកឯកស្រប្ោយភីសំសងង។
10. ចំចសទិរែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រប្ោយភឺសំសងង និងអនំភតតារាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងសៅក្នុង Windows 10

1. ចាប់សផដាប្ម Search Charm(មំខង្រែសិងរក) សហប្យសប្ជប្សយក All Settings(ការកំនាត់ទាំងអស)់ .

2. ងយបញចាទលពាកូ Device Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក សហប្យសប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) រីផ្ទា ងំខាងសឆិង។
3. រប្ងីក សំសងង ភីសែអូ និងឧបករនា៍បញ្្ជ សហ្គម។

ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងបង្ហា ញសងប្ង។
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រារាង 1. ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងសៅក្នុង Windows 10

មំនសរលែំសងប្ង សប្កាយសរលែំសងប្ង

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងសៅក្នុង Windows 8

1. ចាប់សផដាប្ម Search Charm(មំខង្រែសិងរក) សហប្យសប្ជប្សយក Settings(ការកំនាត់) .

2. ងយបញចាទលពាកូ Device Manager(កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក សហប្យសប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ រីផ្ទា ងំខាងសឆិង។
3. រប្ងីក សំសងង ភីសែអូ និងឧបករនា៍បញ្្ជ សហ្គម។

ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងប្តទភរានបង្ហា ញសងប្ង។
រារាង 2. ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងសៅក្នុង Windows 8

មំនសរលែំសងប្ង សប្កាយសរលែំសងប្ង

ការផួ្ស់បដាទរការកំនាត់សំសងង
1. ចាប់សផដាប្ម Search Charm(មំខង្រែសិងរក) និងងយបញចាទល Dell Audio (សំសងង Dell) សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក។
2. ចាប់សផដាប្មឧបករនា៍ Dell Audio (សំសងង Dell) រីផ្ទា ំងខាងសឆិង។

កាត WLAN

កំំរូទទ័រយួរទែសនះរាបំ្ទកាត Intel Dual Band Wireless AC 8260 WLAN។

ជសប្មប្សសអប្កង់ប៊ូតម្នសំភត្ថិភារ

ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Secure Boot 
Enable

ជសប្មប្សសនះសបប្ក ឬបិទមំខង្រ Secure Boot(ប៊ូតម្នសំភត្ថិភារ) ។

• រានបិទ
• រានសបប្ក

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានសបប្ក។

Expert Key 
Management

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្មបសប្មនលមូលោ្ឋ នទិន្នន័យប្រាប់ចំចសំភត្ថិភារសបប្សិនណាប្បរ័ន្ធស្ថិតសៅក្នុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មទភការ)។ ជសប្មប្ស Enable 
Custom Mode(សបប្កមាូែរាមតប្មទភការ) ប្តទភរានបិទរាមលំនាំសែប្ម។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• PK

• KEK

• db

• dbx
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
សបប្សិនអ្នកសបប្ក Custom Mode(មាូែរាមតប្មទភការ) ជសប្មប្សែែលពាក់រ័ន្ធសប្ម្ប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងប្ង។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• Save to File(រក្សាទំកសៅឯកស្រ)—រក្សាទំកប្រាប់ចំចសៅឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Replace from File(ជំនួសរីឯកស្រ)—ជំនួសប្រាប់ចំចបចចាុប្បន្នជាមួយប្រាប់ចំចមួយរីឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Append from File(បែន្ថមរីឯកស្រ)—បែន្ថមប្រាប់ចំចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យបចចាុប្បន្នរីឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Delete(លំប)—លំបប្រាប់ចំចែែលរានសប្ជប្សសរីស
• Reset All Keys(កំនាត់ប្រាប់ចំចទាងំអស់សងប្ងភិញ)—កំនាត់សងប្ងភិញសៅជាលំនាំសែប្ម
• Delete All Keys(លំបប្រាប់ចំចទាងំអស់)—លំបប្រាប់ចំចទាំងអស់

ចំណា ំ: សបប្អ្នកបិទ Custom Mode(មាូែរាមតប្មទភការ)រាល់ការផួ្ស់បដាទរទាងំអស់ែែលរានសធិប្សងប្ងនឹងប្តទភរានលំបសចាល សហប្យប្រាប់ចំចនឹងស្ដា រសៅជាការកំនាត់
លំនាសំែប្ម។

ជសប្មប្សប្ោយថាសរឹង
កំំរូទទ័រយួរទែសនះរាំប្ទប្ោយ M.2 SATA drive and M.2 NVMe។

ការកំនាត់ប្ោយថាសរឹងសៅក្នុង Windows 10

1. បាះ ឬចំចសលប្ All Settings(ការកំនាត់ទាំងអស់)  សៅសលប្ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ)សលប្ Windows 10។
2. បាះ ឬចំចសលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ ) សប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សហប្យរប្ងីក Disk drives (ប្ោយថាសរឹង)។

ប្ោយថាសរឹងប្តទភរាយសៅសប្កាម ប្ោយថាសរឹង។ 

ការកំនាត់ប្ោយថាសរឹងសៅក្នុង Windows 8

1. បាះ ឬចំចសលប្ Settings(ការកំនាត់)  សៅសលប្ Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ)សលប្ Windows 8។
2. បាះ ឬចំចសលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងបញ្្ជ ) សប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សហប្យរប្ងីក Disk drives (ប្ោយថាសរឹង)។

ប្ោយថាសរឹងប្តទភរានរាយសៅសប្កាមប្ោយថាសរឹង។ 

ការចូលែំសងប្ង BIOS

1. សបប្ក ឬចាប់សផដាប្មកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នកសងប្ងភិញ។
2. សៅសរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ង សូមអនំភតតាសកម្មភារមួយែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីចូលសៅកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS៖

• ជាមួយកាដា រចំច — បាះសលប្ F2 រហូតែល់ស្រែំសងប្ង Entering BIOS (ការចូល BIOS ) បង្ហា ញសងប្ង។ សែប្ម្បីចូលសៅមំឺនំយ Boot selection (សប្ជប្សសរីសប៊ូត)សូមបាះសលប្ F12។
• សបប្រា្ម នកាដា រចំច — សៅសរលមំឺនំយ F12 boot selection(F12 ការសប្ជប្សសរីសប៊ូត) បង្ហា ញសងប្ងសូមចំចប៊ូតំង Volume Down (បន្ថយកប្មិតសំសងង)សែប្ម្បីចូលែំសងប្ង BIOS ។ 

សែប្ម្បីចូលសៅមំឺនំយសប្ជប្សប៊ូត សូមចំចប៊ូតំង Volume Up (បសង្កប្នកប្មិតសំសងង)។
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ប្ោយថាសរឹងប្តទភរានរាយសៅខាងសប្កាម System Information(រ័ត៌ម្នប្បរ័ន្ធ) សប្កាមប្កុម General(ទូសៅ) ។ 

លក្ខនាៈរិសសសទនកាសមរាេ
កំំរូទទ័រយួរទែសនះបំពាក់មកជាមួយកាសមរាេ ខាងមំខែែលម្នរំនាភារបង្ហា ញរូបភារចំនួន1280 x 720 (អតិបរម្)។

ចំណា ំ: កាសមរាេ ស្ថិតសៅប្ជុងសឆិងែផ្នកខាងសប្កាមទន LCD។

ការកំនាតអ់តតាសញ្ញា នាកាសមរាេ សៅក្នុង Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សៅសលប្ Windows 10

1. សៅក្នុងប្បអប់ Search(ែសិងរក) សូមងយបញចាទល device manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍)សហប្យបាះសែប្ម្បីចាប់សផដាប្មង។
2. សៅសប្កាម Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍រប្ងីក Imaging devices(ឧបករនា៍រូបភារ)។

ការកំនាត់អតតាសញ្ញា នាកាសមរាេ សៅក្នុង Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សៅសលប្ Windows 8

1. ចាប់សផដាប្ម Charms Bar (ររារមំខង្រសំខាន់ៗ)រីអនតារមំខកំំរូទទ័រសលប្ទផទាតំ។។
2. សប្ជប្សយក Control Panel (ផ្ទា ំងបញ្្ជ )។
3. សប្ជប្សយក Device Manager(កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា ៍និងរប្ងីក Imaging devices(ឧបករនា៍រូបភារ)។

ការចាប់សផដាប្មកាសមរាេ
សែប្ម្បីចាប់សផដាប្មកាសមរាេ  សូមសបប្កកម្ម ភិធីែែលសប្បប្ប្រាសក់ាសមរាេ ។ ឧបករនា៍ ប្បសិនសបប្អ្នកបាះសលប្សូហិែភរកណាដា លទនភិបែខមរបស់ Dell ឬសូហិែភរ Skype ែែលម្នភា្ជ ប់មកជាមួយកំំរូទទ័រយួរទែ កាសមរាេ នឹងសបប្ក។ ប្សសែវងរា្ន សនះែែរ សបប្សិនអ្នក
កំរំងជែជកកម្សានតារាមអំីនធឺនាិត សហប្យកម្មភិធីសស្នប្សំំចូលសប្បប្ ភិបែខម ភិបែខមនឹងសបប្ក។

ការចាប់សផដាប្មកម្ម ភិធីកាសមរាេ
1. បាះ ឬចំចសលប្ប៊ូតំង Windows សហប្យសប្ជប្សយក All apps(កម្មភិធីទាងំអស់)។
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2. សប្ជប្សយក Camera(កាសមរាេ ) រីបញ្ជីកម្ម ភិធី។

3. ប្បសិនសបប្កម្ម ភិធី Camera(កាសមរាេ ) មិនម្នសៅក្នុងបញ្ជីកម្ម ភិធីសទ សូមែសិងរកកម្ម ភិធីសនះ។
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លក្ខនាៈរិសសសទនអង្គចងចាំ
សៅក្នុងកំំរូទទ័រយួរទែសនះ អង្គចងចា ំ(RAM) រឺជាែផ្នកមួយទនផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ។ កំំរូទទ័រយួរទែសនះរាបំ្ទអង្គចងចាំចាប់រ ី4–16 GB LPDDR3 រហូតែល់ 1600 MHz។

ចំណា ំ: សោយស្រែតអង្គចងចាំជាែផ្នកមួយទនផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ ងមិនអាចប្តទភរានែំសងប្ងជំនាន់ជាមាូឌំលោច់សោយែងករានសទ។ សបប្សិនែផ្នករាំប្ទបសចចាកសទសកំនាតថ់ាអង្គចងចារំឺជាបំរិសហតំទនបញ្ហា  សូមបដាទរផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ។

ការសផទាបងផ្ទា តអ់ង្គចងចារំបស់ប្បរ័ន្ធសៅក្នុង Windows 10

1. បាះសលប្ប៊ូតំង Windows សហប្យសប្ជប្សយក All Settings (ការកំនាតទ់ាងំអស់)  → System (ប្បរ័ន្ធ) ។
2. សៅសប្កាម System(ប្បរ័ន្ធ)បាះសលប្ About(អំរ)ី។

ការសផទាបងផ្ទា ត់អង្គចងចាំប្បរ័ន្ធសៅក្នុង Windows 8

1. រីកំំរូទទ័រសលប្តំរបស់អ្នក សូមចាប់សផដាប្ម Charms Bar(ររារមំខង្រសំខាន់ៗ)។
2. សប្ជប្សយក Control Panel(ផ្ទា ងំបញ្្ជ ) បនាទា ប់មកសប្ជប្សយក System(ប្បរ័ន្ធ)។

ការសផទាបងផ្ទា ត់អង្គចងចាបំ្បរ័ន្ធសៅក្នុងការែំសងប្ង
1. សបប្ក ឬចាប់សផដាប្មកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នកសងប្ងភិញ។
2. អនំភតតាសកម្មភារមួយែូចខាងសប្កាមបនាទា ប់រីនិមិតតាសញ្ញា Dell បង្ហា ញសងប្ង៖

• ជាមួយកាដា រចំច — បាះសលប្ F2 រហូតែល់ស្រែំសងប្ង Entering BIOS (ការចូល BIOS ) បង្ហា ញសងប្ង។ សែប្ម្បីចូលសៅមំឺនំយ Boot selection (សប្ជប្សសរីសប៊ូត)សូមបាះសលប្ F12។
• សបប្រា្ម នកាដា រចំច — សៅសរលមំឺនំយ F12 boot selection(F12 ការសប្ជប្សសរីសប៊ូត) បង្ហា ញសងប្ងសូមចំចប៊ូតំង Volume Down (បន្ថយកប្មិតសំសងង)សែប្ម្បីចូលការែំសងប្ង BIOS 

។ សែប្ម្បីចូលសៅមំឺនំយសប្ជប្សប៊ូត សូមចំចប៊ូតំង Volume Up (បសង្កប្នកប្មិតសំសងង)។
3. សៅសលប្ផ្ទា ងំខាងសឆិង សូមសប្ជប្សយក Settings(ការកំនាត)់ → រ័ត៌ម្ន → ប្បរ័ន្ធ ទូសៅ

រ័ត៌ម្នអំរីអង្គចងចាំរានបង្ហា ញសៅសលប្ផ្ទា ងំខាងស្ដា ំ។

ការសធិប្សតសដាអង្គចងចាំសោយសប្បប្ ePSA

1. សបប្ក ឬចាប់សផដាប្មកំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នកសងប្ងភិញ។
2. អនំភតតាសកម្មភារមួយែូចខាងសប្កាមបនាទា ប់រីនិមិតតាសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ង៖

• ជាមួយកាដា រចំច — ចំច F2។
• រា្ម នកាដា រចំច — ចំចឲូជាប់ប៊ូតំង Volume Up(ែំសងប្ងកប្មិតសំសងង) សៅសរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ងសលប្សៅសអប្កង់។ សៅសរលមំឺនំយសប្ជប្សប៊ូត F12 បង្ហា ញសងប្ង សូមសប្ជប្សយក 

Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) រីមំឺនំយប៊ូត រួចចំច Enter(បញចាទល)។

ការងយតទមួប្បរ័ន្ធប៊ូតជាមំន (PSA) ចាប់សផដាប្មសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។

ចំណា ំ: ប្បសិនសបប្អ្នករង់ចាយំូរសរក សហប្យនិមិតតាសញ្ញា ប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការបង្ហា ញសងប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់អ្នកសឃប្ញរូបកំំរូទទ័រសលប្ទផទាតំ។ បិទកំំរូទទ័រយួរទែ រួចរ្យាយ៉មមដាងសទវត។

ប្ោយភឺសំនំាំឈីប Intel

សផទាបងផ្ទា ត់ប្បសិនសបប្ប្ោយភឺសំនំាំឈីប Intel ប្តទភរានែំសងប្ងរួចសហប្យសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែ។
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រារាង 3. ប្ោយភឺសំនំាំឈីប Intel

មំនសរលែំសងប្ង សប្កាយសរលែំសងប្ង

ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD

សផទាបងផ្ទា ត់ប្បសិនសបប្ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD ប្តទភរានែំសងប្ងរួចសហប្យសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែរបស់អ្នក។

រារាង 4. ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD

មំនសរលែំសងប្ង សប្កាយសរលែំសងប្ង

ប្ោយភឺសំសងង Realtek HD

សផទាបងផ្ទា ត់ប្បសិនសបប្ប្ោយភឺសំសងង Realtek ប្តទភរានែំសងប្ងរួចសហប្យសៅសលប្កំំរូទទ័រយួរទែ។

រារាង 5. ប្ោយភឺសំសងង Realtek HD

មំនសរលែំសងប្ង សប្កាយសរលែំសងប្ង
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4
ការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ
 

លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូតអនំញ្ញា តឲូអ្នករកលងលំោប់ឧបករនាប៍៊ូតែែលកំនាត់សោយការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ និងប៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧបករនា៍ជាក់ោក់ (ឧទាហរនា៍៖ ប្ោយអំបទិច ឬប្ោយថាសរឹង)។ សៅសរលនិមិតដាសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ង អំងុងសរល 
Power-on Self Test (POST) (សិ័យស្កល្បងសបប្កថាមរល) អ្នកអាច៖

• Access System Setup (ចូលែំសនាប្រការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) សោយចំចប្រាប់ចំច F2

• នាំយកមំឺនំយប៊ូតមួយែងសងប្ងមកសោយចំចប្រាប់ចំច F12

មំឺនំយប៊ូតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអ្នកអាចប៊ូតរីរួមទាងំជសប្មប្សភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មប្សមំឺនំយប៊ូតរួមម្ន៖

• ប្ោយចល័ត (សបប្ម្ន)
• ប្ោយ STXXXX

ចំណា ំ: XXX សម្្គ ល់សលខប្ោយ SATA។

• ប្ោយអំបទិច
• ការភិនិច្ឆ័យ

ចំណា ំ: ការសប្ជប្សយក Diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ)នឹងបង្ហា ញសអប្កង់ ePSA diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ ePSA) ។

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មប្សចូលសប្បប្សអប្កង់ (System Setup) ែំសងប្ងប្បរ័ន្ធផងែែរ។

ប្រាប់ចំចរំករក
រារាងខាងសប្កាមបង្ហា ញអំរីប្រាប់ចំចរំកការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ។

ចំណា ំ: ចំសពាះជសប្មប្ស System Setup (ែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) ភារសប្ចប្ន ការផួ្ស់បដាទរែែលអ្នកសធិប្ប្តទភរានថតទំក បាំែនតាមិនទាន់ម្នប្បសិទ្ធភារសទលំះប្រាែតអ្នកចាប់សផដាប្មប្បរ័ន្ធសងប្ងភិញ។

រារាង 6. ប្រាប់ចំចរំករក

ប្រាប់ចំច Navigation (រំករក)

Up arrow (ប្រនញសងប្ងសលប្) ផួ្ស់ទីសៅកាន់ងលរីមំន។

Down arrow (ប្រនញ
ចំះសប្កាម)

ផួ្ស់ទីសៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចាទល) អនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្ជប្សយកតទមួសៅក្នុងងលែែលរានសប្ជប្សសរីស (ប្បសិនសបប្ម្ន) ឬអនំភតតារាមតំនាសៅក្នុងងល។

Spacebar (ររារែកឃួ្) រប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីទមួ្ក់ ប្បសិនសបប្ម្ន។

Tab (សថប) ផួ្ស់ទីសៅទផទាសផ្តា តបនាទា ប់។
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ប្រាប់ចំច Navigation (រំករក)

ចំណា ំ: សប្ម្ប់ែតកម្ម ភិធីរំករកប្កាហិិកសដាង់ោរបាំសណាោ ះ។

Esc ផួ្ស់ទីសៅទំរ័របនាទា ប់រហូតែល់អ្នកសមប្លសឃប្ញសអប្កង់សែប្ម។ ការចំចប្រាប់ចំច Esc សៅក្នុងសអប្កង់សែប្មនឹងបង្ហា ញស្រមួយែែលសស្នប្សំំអ្នកឲូរក្សាទំកការផួ្ស់បដាទរែែលមិនរានរក្សាទំក និងចាប់សផដាប្មប្បរ័ន្ធ
សងប្ងភិញ។

F1 បង្ហា ញឯកស្រជំនួយ System Setup (ែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ)។

ជសប្មប្សែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ
ចំណា ំ: អាប្ស័យសៅសលប្កំំរូទទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានែំសងប្ងរបស់ង ធាតំែែលរាយសៅក្នុងែផ្នកសនះអាចនិងមិនបង្ហា ញសងប្ងសទ។

ជសប្មប្សសអប្កង់ទូសៅ
ែផ្នកសនះបង្ហា ញរីលក្ខនាៈរិសសសរបស់ហាែែភរសំខាន់របស់កំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
System 
Information

ែផ្នកសនះបង្ហា ញរីលក្ខនាៈរិសសសរបស់ហាែែភរសំខាន់របស់កំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

• រ័ត៌ម្នអំរីប្បរ័ន្ធ៖ កំែនាសអប្កង់ BIOS, សួ្កសសងកម្ម, សួ្កប្ទរូសកម្ម, សួ្កកាន់កាប់, កាលបរិសច្ឆទកាន់កាប់, កាលបរិសច្ឆទផលិត និងសលខកូែសសងកម្មរហ័ស។
• រ័ត៌ម្នអំរីអង្គចងចាំ៖ អង្គចងចាំសអប្កង់រានែំសងប្ង, អង្គចងចាំអាចសប្បប្រាន, សល្បងនអង្គចងចា,ំ មាូែឆាែនលអង្គចងចា,ំ បសចចាក ភិទ្យាអង្គចងចាំ
• រ័ត៌ម្នអំរីអង្គែំសនាប្រការ៖ ប្បស្ទអង្គែំសនាប្រការរបស់សអប្កង់, ចំនួនស្នទល, សលខសម្្គ ល់អង្គែំសនាប្រការ, សល្បងននាងិកាបចចាុប្បន្ន, សល្បងននាងិកាអប្បបរម្, សល្បងននាងិកាអតិបរម្, ឃំួ្ង

សម្្ង ត់របស់អង្គែំសនាប្រការ L2, ឃំួ្ងសម្្ង ត់របសអ់ង្គែំសនាប្រការ L3, សមត្ថភារ HT និងបសចចាក ភិទ្យា 64 ប៊ីត។
• រ័ត៌ម្នអំរីឧបករនា៍៖ SATA-0, M.2 PCIe SSD-0, ឧបករនាប៍ញ្្ជ ភិសែអូ, កំែនាភីសែអូ BIOS, អង្គចងចារំបស់ភីសែអូ, ប្បស្ទផ្ទា ំង, រំនាភារបង្ហា ញ

សែប្ម, ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងង, ឧបករនា៍ WiFi, ឧបករនា៍ WiGig, ឧបករនា៍ចល័ត, ឧបករនា៍ប៊ួទធូស។

Battery 
Information

បង្ហា ញអំរីស្្ថ នភារថ្ម និងប្បស្ទអាោប់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ ប់សៅកំំរូទទ័រ។

Boot Sequence អនំញ្ញា តឲូអ្នកផួ្ស់បតាទរលំោប់ែែលកំំរូទទ័ររ្យាយ៉មែសិងរកប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

• កម្មភិធីប្រប់ប្រងប៊ូត Windows ឬ UEFI

• សែប្ម ឬ UEFI

Boot Options សប្ជប្សសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកម្នជសប្មប្ស ROMs សែប្មសែប្ម្បីផទាុក។ រាមលំនាសំែប្ម Enable UEFI Network Stack(ការសបប្កសំនំាំបណាដា ញ UEFI ) ប្តទភ
រានបិទ។

Date/Time អនំញ្ញា តឲូអ្នកផួ្ស់បដាទរកាលបរិសច្ឆទ និងសរលសភោ។

ជសប្មប្សសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បរ័ន្ធ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
SATA Operation អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ ប្ោយថាសរឹង SATA ខាងក្នុង។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• រានបិទ
• AHCI
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
• RAID សបប្ក៖ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។

Drives អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ោយ SATA សៅសលប្ផ្ទា ងំ។ ប្ោយទាំងអស់ប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• SATA-1

• M.2 PCI-e SSD-0

SMART Reporting មំខង្រសនះប្តនតរិនិតូថាសតប្ម្នកំហំសប្ោយថាសរឹង សប្ម្ប់ប្ោយរួមប្តទភរានរាយការនា៍ឬអត់អំងុងសរលចាប់សផដាប្មែំសនាប្រការប្បរ័ន្ធ។ បសចចាក ភិទ្យាសនះរឺជាែផ្នកមួយទនលក្ខនាៈបសចចាកសទសស្្ម ត 
(បសចចាកភិទ្យាសិ័យប្តនតរិនិតូ និងរាយការនា៍)។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានបិទរាមលំនាសំែប្ម។

• សបប្កការរាយការនា៍ស្្ម ត

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB/
Thunderbolt

សនះរឺជាលក្ខនាៈរិសសសជាជសប្មប្ស។

មំខង្រសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ  USB រួម។ ប្បសិនសបប្ការរាបំ្ទប៊ូតរានសបប្កែំសនាប្រការ ប្បរ័ន្ធសនះប្តទភរានអនំញ្ញា តឲូប៊ូតប្បស្ទណាមួយទនឧបករនា៍ផទាុក USB (HDD, 
កូនសស្អង្គចងចា,ំ ថាសទន់)។
សបប្សិនប្ចក USB ប្តទភរានសបប្ក ឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់សៅប្ចកសនះនឹងប្តទភរានសបប្ក និងអាចសប្បប្រានសប្ម្ប ់OS។

ប្បសិនសបប្ប្ចក USB ប្តទភរានបិទ ប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការមិនអាចសមប្លសឃប្ញឧបករនា៍ណាមួយែែលភា្ជ ប់សៅនឹងប្ចកសនះសទ។

ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• សបប្កការរាំប្ទប៊ូត USB (សបប្ករាមលំនាំសែប្ម)
• សបប្កប្ចក USB ខាងសប្ៅ (សបប្ករាមលំនាសំែប្ម)
• សបប្កប្ចក Thunderbolt (សបប្ករាមលំនាំសែប្ម)។
• សបប្កការរាំប្ទប៊ូត Thunderbolt ។ សនះរឺជាមំខង្រជាជសប្មប្ស។
• អនំញ្ញា តឲូ Dell ចូលចតជានិចចា។ សនះរឺជាលក្ខនាៈរិសសសជាជសប្មប្ស។
• សបប្កប៊ូត Thunderbolt ជាមំន (និង PCIe រីសប្កាយ TBT)

ចំណា ំ: កាតា រចំច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាប្រការសៅក្នុងការែំសងប្ង BIOS សោយមិនរិតរីការកំនាត់ទាំងសនះ។

USB PowerShare មំខង្រសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខនាៈរិសសសទន USB PowerShare។ ជសប្មប្សសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកស្កឧបករនា៍ខាងសប្ៅសោយសប្បប្ថាមរលថ្មប្បរ័ន្ធែែលរានរក្សាទំករាមរយៈ 
USB PowerShare។ រាមលំនាសំែប្ម Enable USB PowerShare(សបប្ក USB PowerShare) ប្តទភរានបិទ។

Audio មំខង្រសនះសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងងរួម។ រាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្ស Enable Audio(សបប្កសំសងង) ប្តទភរានសប្ជប្ស។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• សបប្កមីប្កទហិទន (រានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម)
• សបប្កឧបករនា៍បំរងសំសងងខាងក្នុង (រានសបប្ករាមលំនាសំែប្ម)

Keyboard 
Illumination

មំខង្រសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្ជប្សសរីសមាូែប្បតិបតដាិការទនលក្ខនាៈរិសសសបំ្ួឺកាតា រចំច។ កប្មិតរនួឺកាតា រចំចអាចប្តទភរានកំនាត់រ ី0% សៅ 100% ។ ជសប្មប្សរឺ៖

• រានបិទ
• ប្សអាប់
• ្ួ ឺ(រានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម)

Keyboard 
Backlight Timeout 
on AC

លក្ខនាៈរិសសសសនះកំនាត់តទមួទនសម្ា ងរលត់រនួឺកាតា រចំចសៅសរលែែលសោតអាោប់ទ័រ AC ចូលសៅក្នុងប្បរ័ន្ធ។ លក្ខនាៈរិសសសបំ្ួឺកាតា រចំចចម្បងមិនប្តទភរានរងផលបាះពាល់សទ។ ការបំ្ួឺកាតា រចំចនឹង
បនតារាបំ្ទកប្មិតរនួឺនានា។ មំខង្រសនះម្នប្បសិទ្ធភារសៅសរលែែលសបប្ករនួឺ។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី — ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសប្ជប្សរាមលំនាសំែប្ម
• 15 ភិនាទី
• 30 ភិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• មិនែែល

Keyboard 
Backlight Time-
out on Battery

រយៈសរលរលត់រនួឺកាតា រចំចសងប្ងប្សអាប់ងងឹតជាមួយនឹងជសប្មប្សថ្ម។ មំខង្ររិសសសបំ្ួឺកាតា រចំចចម្បងមិនប្តទភរានរងផលបាះពាល់សទ។ ការបំ្ួឺកាតា រចំចនឹងបនតារាបំ្ទកប្មិតរនួឺនានា។ មំខង្រសនះ
ម្នប្បសិទ្ធភារសៅសរលែែលសបប្ករនួឺ។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី — ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសប្ជប្សរាមលំនាសំែប្ម
• 15 ភិនាទី
• 30 ភិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• មិនែែល

Touchscreen មំខង្រសនះប្តនតរិនិតូថាសតប្រានសបប្ក ឬបិទសអប្កង់ែែរឬសទ។ រាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ក។

Unobtrusive Mode ជសប្មប្សសនះសៅសរលសបប្ក ចំច Fn + F7 បិទរនួឺទាងំអស់ និងសំសងងទាំងអស់សៅក្នុងប្បរ័ន្ធ។ សែប្ម្បីបនតាែំសនាប្រការធម្មរា ប្តទភចំច Fn + F7 មតាងសទវត។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានបិទរាម
លំនាសំែប្ម។

Miscellaneous 
Devices

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍សផសែងៗសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ៖

• សបប្កកាសមរាេ  —រានសបប្ករាមលំនាសំែប្ម
• សបប្ក(SD) កាតឌីជីថលសំភត្ថិភារ
• មាូែអានែត(SD) កាតឌីជីថលសំភត្ថិភារបាំសណាោ ះ

ជសប្មប្សសអប្កង់ ភីសែអូ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
កប្មិតរនួឺ LCD អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់កប្មិតរនួឺសអប្កង់សោយែផអាកសៅសលប្ប្ប្រថាមរល (On Battery and On AC) (សៅសលប្ថាមរល និងសៅសលប្ AC)។

ចំណា ំ: ការកំនាត់ភីសែអូនឹងអាចសមប្លសឃប្ញែតសៅសរលកាតភីសែអូប្តទភរានែំសងប្ងសៅក្នុងប្បរ័ន្ធបាំសណាោ ះ។

ជសប្មប្សសអប្កង់សំភត្ថិភារ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Admin Password អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ ផួ្ស់បដាទរ ឬលំបពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង (admin)។
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ចំណា ំ: អ្នកប្តទភែតកំនាត់ពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងមំននឹងអ្នកកំនាត់ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ ឬពាកូសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។ ការលំបពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងលំបសោយសិ័យប្បភតតាិពាកូសម្្ង ត់
ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់សជារជ័យម្នប្បសិទ្ធភារភួាមៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែប្ម៖ មិនរានកំនាត់

System Password អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ ផួ្ស់បដាទរ ឬលំបពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់សជារជ័យម្នប្បសិទ្ធភារភួាមៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែប្ម៖ មិនរានកំនាត់

Mini Card SSD-0 
Password

អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ ផួ្ស់បដាទរ ឬលំបពាកូសម្្ង ត់សៅសលប្ប្ោយម្នសភាររឹង (SSD) សៅសលប្មីនីកាត។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់សជារជ័យម្នប្បសិទ្ធភារភួាមៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែប្ម៖ មិនរានកំនាត់

Strong Password អនំញ្ញា តឲូអ្នកបង្ខំជសប្មប្សសៅជាកំនាត់ពាកូសម្្ង ត់ខួាំងជានិចចា។
ការកំនាត់រាមលំនាំសែប្ម៖ ការសបប្កពាកូសម្្ង ត់ខួាងំមិនប្តទភរានសប្ជប្សសរីស។

ចំណា ំ: ប្បសិនសបប្ពាកូសម្្ង ត់ខួាំងប្តទភរានសបប្ក ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងអ្នកប្រប់ប្រងប្តទភែតម្នយ៉ា ងសហាចណាស់អកសែរតូចសលប្មួយ អកសែរតូចសប្កាមមួយ និងយ៉ា ងសហាចណាស់អកសែរ 8 
តួ។

Password 
Configuration

អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ប្បែភងពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង និងប្បរ័ន្ធជាអប្បបរម្ និងអតិបរម្។

Password Bypass អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទការអនំញ្ញា តសែប្ម្បីរកលងពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ HDD ខាងក្នុងសៅសរលរួកងប្តទភរានកំនាត់។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• រានបិទ
• រកលងការចាប់សផដាប្មសងប្ងភិញ

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

Password Change អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទការអនំញ្ញា តសប្ម្ប់ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹងសៅសរលពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តទភរានកំនាត់។
ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនំញ្ញា តការផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់ែែលមិនែមនជាអ្នកប្រប់ប្រង) ប្តទភរានសប្ជប្សសរីស។

Non-Admin Setup 
Changes

អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ថាសតប្ការផួ្ស់បដាទរសៅកាន់ជសប្មប្សបសង្កប្តពាកូសម្្ង ត់ប្តទភរានអនំញ្ញា តែែរឬសទសៅសរលែែលពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តទភរានកំនាត់។ សបប្រានបិទ ជសប្មប្សបសង្កប្តពាកូសម្្ង ត់ប្តទភរាន
ចាក់សស្សោយពាកូសម្្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង។

UEFI Capsule 
Firmware Updates

អនំញ្ញា តឲូអ្នកប្រប់ប្រងថាសតប្ប្បរ័ន្ធសនះអនំញ្ញា តឲូម្នការអាប់សែត BIOS រាមរយៈកញចាប់អាប់សែតកាប់ស៊ំល UEFI ែែរឬសទ។
ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ Enable UEFI Capsule Firmware Updates(សបប្កការអាប់សែតកម្មភិធីបង្កប់កាប់ស៊ំល UEFI ) ប្តទភរានសប្ជប្សសរីស។

TPM 1.2/2.0 
Security

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កមាូឌំលសភទិកាែែលទំកចិតតា (TPM) ក្នុងអំងុងសរល POST។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• TPM សបប្ក (សបប្ករាមលំនាសំែប្ម)
• សម្អា ត
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• ការរកលង PPI សប្ម្ប់ពាកូបញ្្ជ ែែលរានសបប្ក
• ការរកលង PPI សប្ម្ប់ពាកូបញ្្ជ ែែលរានបិទ
• សបប្កែំសនាប្រការ
• បិទែំសនាប្រការ

ចំណា ំ: សែប្ម្បីែំសងប្ងជំនាន់ ឬទមួ្ក់ជំនាន់ TPM1.2/2.0 ប្តទភទាញយក(សួហិែភរ) TPM wrapper tool (ឧបករនា៍ភត្ថុតប្មឹម TPM)។

Computrace អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កែំសនាប្រការ ឬបិទសូហិែភរ Computrace (រាមោនកំំរូទទ័រ) ជាជសប្មប្ស។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• បិទែំសនាប្រការ
• បិទ
• សបប្កែំសនាប្រការ

ចំណា ំ: ជសប្មប្សសបប្កែំសនាប្រការ និងបិទនឹងសបប្កែំសនាប្រការ ឬបិទមំខង្រសនះជាអចិទញ្នតាយ៍ សហប្យនឹងមិនម្នការផួ្ស់បដាទរប្តទភរានអនំញ្ញា តសទវតសទ

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ បិទែំសនាប្រការ

CPU XD Support អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កមាូែ Execute Disable (បិទការប្បតិបតតាិការ) ទនអង្គែំសនាប្រការ។
សបប្កការរាំប្ទ CPU XD (លំនាសំែប្ម)

OROM Keyboard 
Access

អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ជសប្មប្សសែប្ម្បីចូលសៅកាន់សអប្កងជ់សប្មប្សសអប្កង់កំនាតរ់ចនាសម្ព័ន្ធ Option ROM Configuration (ជសប្មប្សសអប្កង់កំនាតរ់ចនាសម្ព័ន្ធ 
ROM ) សោយសប្បប្ hotkeys ក្នុងអំងុងសរលប៊ូត។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• រានសបប្ក
• សបប្កមួយែង
• រានបិទ

ការកំនាត់លំនាសំែប្ម៖ រានសបប្ក

Admin Setup 
Lockout

អនំញ្ញា តឲូអ្នករារាងំអ្នកសប្បប្រីការចូលបសង្កប្តពាកូសម្្ង ត់សៅសរលពាកូសម្្ង តអ់្នកប្រប់ប្រងប្តទភរានកំនាត់។
ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

ជសប្មប្សសអប្កង់ប៊ូតម្នសំភត្ថិភារ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Secure Boot 
Enable

ជសប្មប្សសនះសបប្ក ឬបិទមំខង្រ Secure Boot(ប៊ូតម្នសំភត្ថិភារ) ។

• រានបិទ
• រានសបប្ក

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានសបប្ក។

Expert Key 
Management

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្មបសប្មនលមូលោ្ឋ នទិន្នន័យប្រាប់ចំចសំភត្ថិភារសបប្សិនណាប្បរ័ន្ធស្ថិតសៅក្នុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មទភការ)។ ជសប្មប្ស Enable 
Custom Mode(សបប្កមាូែរាមតប្មទភការ) ប្តទភរានបិទរាមលំនាំសែប្ម។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

48



ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
• PK

• KEK

• db

• dbx

សបប្សិនអ្នកសបប្ក Custom Mode(មាូែរាមតប្មទភការ) ជសប្មប្សែែលពាក់រ័ន្ធសប្ម្ប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងប្ង។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• Save to File(រក្សាទំកសៅឯកស្រ)—រក្សាទំកប្រាប់ចំចសៅឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Replace from File(ជំនួសរីឯកស្រ)—ជំនួសប្រាប់ចំចបចចាុប្បន្នជាមួយប្រាប់ចំចមួយរីឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Append from File(បែន្ថមរីឯកស្រ)—បែន្ថមប្រាប់ចំចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យបចចាុប្បន្នរីឯកស្រែែលរានសប្ជប្សសោយអ្នកសប្បប្
• Delete(លំប)—លំបប្រាប់ចំចែែលរានសប្ជប្សសរីស
• Reset All Keys(កំនាត់ប្រាប់ចំចទាងំអស់សងប្ងភិញ)—កំនាត់សងប្ងភិញសៅជាលំនាំសែប្ម
• Delete All Keys(លំបប្រាប់ចំចទាងំអស់)—លំបប្រាប់ចំចទាំងអស់

ចំណា ំ: សបប្អ្នកបិទ Custom Mode(មាូែរាមតប្មទភការ)រាល់ការផួ្ស់បដាទរទាងំអស់ែែលរានសធិប្សងប្ងនឹងប្តទភរានលំបសចាល សហប្យប្រាប់ចំចនឹងស្ដា រសៅជាការកំនាត់
លំនាសំែប្ម។

ជសប្មប្សសអប្កង់បែន្ថមសប្ម្ប់ការពារសូហិែភរ Intel

ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
ការសបប្ក Intel SGX ែផ្នកសនះកំនាត់ឲូអ្នកផដាល់នូភបរិស្្ថ នែែលម្នសំភត្ថិភារសប្ម្ប់ែំសនាប្រការកូែ/រក្សាទំករ័ត៌ម្នរសសប្បសៅក្នុងបរិបទ OS សំខាន់។ ជសប្មប្សទាំងសនះរួមម្ន៖

• រានបិទ
• រានសបប្ក

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

ទំហំអង្គចងចាំបែន្ថម ជសប្មប្សសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចាំរក្សាទំកបែន្ថមរបស់ SGX)។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB

ជសប្មប្សសអប្កង់ប្បតិបតតាិការ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Multi Core 
Support

ែផ្នកសនះបញ្្ជ ក់ថាសតប្ការែំសនាប្រការម្នស្នទលមួយ ឬសប្ចប្នប្តទភរានសបប្កែែរឬសទ។ ការប្បតិបតតាិការទនកម្ម ភិធីមួយចំនួនែកលមអាជាមួយស្នទលបែន្ថម។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។ អនំញ្ញា តឲូអ្នក
សបប្ក ឬបិទការរាបំ្ទរហំស្នទលសប្ម្ប់អង្គែំសនាប្រការ។ អង្គែំសនាប្រការែែលរានែំសងប្ងរាំប្ទស្នទល រីរបួន ។ សបប្សិនអ្នកសបប្ក Multi Core Support (ការរាបំ្ទរហំស្នទល) ស្នទល 
រីរបូន នឹងប្តទភសបប្ក។ សបប្អ្នកបិទ Multi Core Support (ការរាបំ្ទរហំស្នទល) ស្នទលមួយនឹងប្តទភសបប្ក។

• សបប្ក Multi Core Support (ការរាបំ្ទរហំស្នទល)

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ ជសប្មប្សប្តទភរានសបប្ក។

Intel SpeedStep អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទមំខង្រ Intel SpeedStep ។
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
• សបប្ក Intel SpeedStep

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ ជសប្មប្សប្តទភរានសបប្ក។

C-States Control អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទស្្ថ នភារមិនែំសនាប្រការរបស់អង្គចងចាំបែន្ថម។

• ស្្ថ នភារ C

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ ជសប្មប្សប្តទភរានសបប្ក។

Intel TurboBoost អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំសនាប្រការ។

• សបប្ក Intel TurboBoost

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ ជសប្មប្សប្តទភរានសបប្ក។

Hyper-Thread 
Control

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទប្សឡាយហាយស្ប្សៅក្នុងអង្គែំសនាប្រការ។

• រានបិទ
• រានសបប្ក

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានសបប្ក។

សញ្ហិកង់ DDR ជសប្មប្សសនះផួ្ស់បដាទរសញ្ហិកង់ DDR សៅជា 1600 ឬ 1866 MHz។ រាមលំនាំសែប្ម 1600 ប្តទភរានសប្ជប្សយក។

ជសប្មប្សសអប្កង់ប្រប់ប្រងថាមរល
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
AC Behavior អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទកំំរូទទ័រកំំឲូសបប្កសោយសិ័យប្បភតតាិសៅសរលអាោប់ទ័រ AC ប្តទភរានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ មំខង្រសបប្ក AC មិនរានសប្ជប្សសរីស។

Auto On Time អនំញ្ញា តឲូ អ្នកកំនាត់សរលសភោែែលកំំរូទទ័រប្តទភសបប្កសោយសិ័យប្បភតតាិ។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• រានបិទ
• សរវងរាល់ទថ្ង
• រាល់ទថ្ងសធិប្ការ
• សប្ជប្សទថ្ង

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

USB Wake 
Support

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កឧបករនា៍ USB សែប្ម្បីែំសនាប្រការប្បរ័ន្ធរីមាូែរង់ចា។ំ

ចំណា ំ: លក្ខនាៈរិសសសសនះែំសនាប្រការែតសៅសរលែែលអាោប់ទ័រថាមរល AC រានតភា្ជ ប់។ ប្បសិនសបប្អាោប់ទ័រថាមរលប្តទភរានែកសចញក្នុងអំងុងសរលរង់ចា ំការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធផ្តា ច់
ថាមរីប្ចក USB ទាំងអស់សែប្ម្បីរក្សាថាមរលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

• សបប្ក Trinity Dock - ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសប្ជប្សសរីសរាមលំនាសំែប្ម។
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Wake on LAN/
WLAN

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទលក្ខនាៈរិសសសែែលសបប្កកំំរូទទ័ររីស្្ថ នភារបិទសៅសរលែែលជំរំញសងប្ងសោយ សញ្ញា  LAN។

• រានបិទ
• ែត WLAN

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

Peak Shift ជសប្មប្សសនះអនំញ្ញា តឲូ អ្នកកាត់បន្ថយការសប្បប្ប្រាស់ថាមរល AC ក្នុងអំងុងសរលសប្បប្ប្រាស់ថាមរលសប្ចប្ន។ បនាទា ប់រីអ្នកសបប្កជសប្មប្សសនះ ប្បរ័ន្ធរបស់អ្នកែំសនាប្រការរានែតសៅក្នុងថ្ម ប្បសិនជា 
AC ប្តទភរានភា្ជ ប់។

• សបប្ក Peak Shift

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

Advanced Battery 
Charge 
Configuration

ជសប្មប្សសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកបសង្កប្នអាយំកាលថ្ម។ សោយសបប្កជសប្មប្សសនះ ប្បរ័ន្ធរបស់អ្នកសប្បប្ក្បននស្កសតាង់ោ និងបសចចាកសទសសផសែងសទវតនិងក្នុងអំងុងសរលសប្ៅសម្ា ងសធិប្ការសែប្ម្បីបសង្កប្នអាយំថ្ម។

• សបប្កមាូែស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

Primary Battery 
Charge 
Configuration

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្ជប្សមាូែស្កថ្ម។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• បត់ែបន
• សដាង់ោរ — ស្កថ្មសរញក្នុងអប្រាសតាង់ោរ។
• ExpressCharge — ស្កក្នុងរយៈសរលខួីសោយសប្បប្ប្រាស់បសចចាក ភិទ្យាស្កថ្មឆាប់របស់ប្កុមហ៊ំន Dell ។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។
• សប្បប្ែត AC

• រាមតប្មទភការ

ប្បសិនសបប្រានសប្ជប្សសរីសមំខង្រស្កថ្មរាមតប្មទភការ អ្នកអាចកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់សផតាប្មមំខង្រស្កថ្មរាមតប្មទភការ និងបញ្ឈប់មំខង្រស្កថ្មរាមតប្មទភការ។

ចំណា ំ: មាូែស្កថ្មទាងំអស់មិនអាចសប្បប្ប្រាស់សប្ម្ប់ថ្មទាងំអស់សទ។ សែប្ម្បីសបប្កជសប្មប្សសនះ ប្តទភបិទជសប្មប្ស កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់ ។

ជសប្មប្សឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទស្រប្រម្ន (BIOS) ទនការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធសៅសរលអ្នកសប្បប្អាោប់ទ័រថាមរលជាក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ សបប្កការប្រម្នអំរីអាោប់ទ័រ

Keypad 
(Embedded)

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្ជប្សយកភិធីស្ញ្សតាមួយក្នុងចំសណាមភិធីស្ញ្សតារីរសែប្ម្បីសបប្កបនទាះប្រាប់ចំចែែលប្តទភរានបង្កបស់ៅក្នុងកាដា រចំចខាងក្នុង។

• Fn Key Only (ែតប្រាប់ចំច Fn)៖ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។
• By Numlock

ចំណា ំ: សៅសរលការែំសងប្ងកំរំងែំសនាប្រការ ជសប្មប្សសនះមិនម្នប្បសិទ្ធភារសទ។ ការែំសងប្ងែំសនាប្រការសៅក្នុងមាូែ Fn Key Only (ែតប្រាប់ចំច Fn)។

Numlock Enable អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កជសប្មប្សប្រាប់ចំច Numlock សៅសរលកំំរូទទ័រប៊ូត។
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
សបប្កបណាដា ញ។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។

Fn Key Emulation អនំញ្ញា តឲូអ្នកកំនាត់ជសប្មប្សែែល Scroll Lock key (ប្រាប់ចំច Scroll Lock ) ប្តទភរានសប្បប្សែប្ម្បីប្រាប់រាមមំខង្ររបស់ប្រាប់ចំច Fn។
សបប្កការប្រាប់រាមប្រាប់ចំច Fn (លំនាសំែប្ម)

Fn Lock Options អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្កការបនសែំប្រាប់ចំចសប្ម្ប់ hot key (ប្រាប់ចំចផួទភកាត់) រឺ Fn + Esc សបប្កបិទឥរិយ៉បថចម្បងទន F1–F12 រងងមំខង្រសដាង់ោរ និងមំខង្របនាទា ប់បនសែំ
របស់រួកង។ សបប្អ្នកបិទជសប្មប្សសនះ អ្នកមិនអាចបិទសបប្កឥរិយ៉បថចម្បងទនប្រាប់ចំចទាងំសនះរានសទ។ ជសប្មប្សែែលអាចសប្បប្រានរឺ៖

• Fn Lock។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសប្ជប្សរាមលំនាសំែប្ម។
• Lock Mode Disable/Standard (មាូែចាក់សស្ បិទ/សដាង់ោរ)
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់សស្ សបប្ក/បនាទា ប់បនសែំ)

MEBx Hotkey អនំញ្ញា តឲូអ្នកបញ្្ជ ក់ថាសតប្មំខង្រ MEBx Hotkey រួរែតសបប្កែែរឬសទក្នុងអំងុងប៊ូតប្បរ័ន្ធ។
ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ សបប្ក MEBx Hotkey

Fastboot អនំញ្ញា តឲូអ្នកបសង្កប្នសល្បងនែំសនាប្រការប៊ូតសោយរកលងជំហានឆបរា្ន មួយចំនួន។ ជសប្មប្សទាងំសនះរឺ៖

• បប្ងនមជាអប្បរម្
• សរញសលញ (លំនាសំែប្ម)
• សិ័យប្បភតតាិ

Extended BIOS 
POST Time

អនំញ្ញា តឲូអ្នកបសង្កប្តការរន្យារសរលប៊ូតជាមំនបែន្ថម។ ជសប្មប្សទាំងសនះរឺ៖

• 0 ភិនាទី។ ជសប្មប្សសនះប្តទភរានសបប្ករាមលំនាសំែប្ម។
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

ជសប្មប្សសអប្កង់រាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
និម្មិតកម្ម អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទមំខង្របសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel។

សបប្កបសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel (លំនាសំែប្ម)។

VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ សបប្ក ឬបិទមាូនីទ័រម្ា សំីននិម្មិត (VMM) រីការសប្បប្ប្រាស់សមត្ថភារហាែែភរបែន្ថមែែលផដាល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology សប្ម្ប់ 
I/O ផ្ទា ល់។
សបប្ក VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានសបប្ករាមលំនាសំែប្ម។

ការប្បតិបតតាិការែែលទំកចិតតា ជសប្មប្សសនះបញ្្ជ ក់ថាសតប្មាូនីទ័រម្ា សំីននិម្មិតែែលរានងស់ែភង (MVMM) អាចសប្បប្ប្រាស់សមត្ថភារហាែែភរបែន្ថមែែលរានផដាល់ជូនសោយ Intel Trusted 
Execution Technology ែែរឬសទ។ បសចចាកភិទ្យានិម្មិត TPM និងបសចចាកភិទ្យានិម្មិត I/O សោយផ្ទា ល់ប្តទភែតរានសបប្កសប្ម្ប់សប្បប្មំខង្រសនះ។
ការប្បតិបតតាិការែែលទំកចិតតា - រានបិទរាមលំនាំសែប្ម។
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ជសប្មប្សសអប្កង់ឥតែខសែ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
កំងរាក់រា្ម នែខសែ អនំញ្ញា តឲូកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែខសែែែលអាចប្តទភរានប្រប់ប្រងសោយកំងរាកឥ់តែខសែ។ ជសប្មប្សទាំងសនះរួមម្ន៖

• WWAN

• GPS (សៅសលប្មាូឌំល WWAN )

• WLAN/WiGig

• ប៊ួទធូស

ជសប្មប្សទាំងអស់ប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។

ចំណា ំ: សប្ម្ប់ការបញ្្ជ សបប្ក ឬបិទ WLAN និង WiGig ប្តទភរានចងភា្ជ បរ់ា្ន  សហប្យរួកងមិនអាចសបប្ក ឬបិទសោយខួននឯងរានសទ។

Wireless Device 
Enable(សបប្កឧបករនា៍ឥតែខសែ)

អនំញ្ញា តឲូអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែខសែខាងក្នុង។

• WWAN/GPS

• WLAN/WiGig

• ប៊ួទធូស

ជសប្មប្សទាំងអស់ប្តទភរានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម។

ជសប្មប្សតំែហទាសំអប្កង់
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កសសងកម្មរបស់កំំរូទទ័រអ្នក។

Asset Tag អនំញ្ញា តឲូអ្នកបសង្កប្តសួ្កប្ទរូសកម្មរបសប់្បរ័ន្ធ ប្បសិនសបប្សួ្កប្ទរូសកម្មមិនទាន់ប្តទភរានកំនាត់។ ជសប្មប្សសនះមិនប្តទភរានកំនាត់រាមលំនាំសែប្មសទ។

BIOS Downgrade សនះប្រប់ប្រងការហូរចូលកម្មភិធីបង្កប់ប្បរ័ន្ធសៅកាន់កំែនាមំន។

Data Wipe ែផ្នកសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកសប្បប្លំបទិន្នន័យសោយសំភត្ថិភាររីឧបករនា៍ផទាុកខាងក្នុងទាំងអស់។ ខាងសប្កាមសនះរឺជាឧបករនា៍ែែលរងបាះពាល់៖

• M.2 SDD ខាងក្នុង

BIOS Recovery ែផ្នកសនះអនំញ្ញា តឲូអ្នកសសញ្ង្្គ ះរីលក្ខខនា្ឌ  BIOS ខូចមួយចំនួនសៅសលប្ប្ោយថាសរឹងចម្បងរបស់អ្នកសប្បប្ ឬប្រាប់ចំច USB ខាងសប្ៅ។

• ការសសញ្ង្្គ ះ BIOS រីប្ោយថាសរឹង (រានសបប្ករាមលំនាំសែប្ម)

ជសប្មប្សសអប្កង់កំនាត់សហតំប្បរ័ន្ធ
ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
ប្រឹតតាិការនា៍ BIOS អនំញ្ញា តឲូអ្នកសមប្ល និងលំបប្រឹតតាិការនា៍ POST ទនការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ (BIOS)។

ប្រឹតតាិការនា៍កំសៅ អនំញ្ញា តឲូអ្នកសមប្ល និងលំបប្រឹតតាិការនា៍(កំសៅ) ទនការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ (BIOS)។
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ជសប្មប្ស បរិយ៉យ
ប្រឹតតាិការនា៍ថាមរល អនំញ្ញា តឲូអ្នកសមប្ល និងលំបប្រឹតតាិការនា៍(ថាមរល) ទនការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់សែត BIOS 
ងប្តទភរានែនានាឲំូអាប់សែត BIOS (ការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) របស់អ្នកសៅសរលសោះែូរផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ ឬប្បសិនសបប្ម្នការអាប់សែត។ ចំសពាះកំំរូទទ័រយួរទែ ប្តទភប្រាកែថាថ្មកំំរូទទ័ររបស់អ្នកប្តទភរានស្កសរញ និងរានភា្ជ ប់សៅនឹងប្រីស្ួប្ង

1. ចាប់សផដាប្មកំំរូទទ័រសងប្ងភិញ។
2. ចូលសមប្លសរហទំរ័រ Dell.com/support។
3. បញចាទល Service Tag(សួ្កសសងកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែសសងកម្មរហ័ស) រួចចំចសលប្ Submit(បញ្ជទន)។

ចំណា ំ: សែប្ម្បីរកសមប្ល Service Tag (សួ្កសសងកម្ម) សូមចំចសលប្ Where is my Service Tag?(សួ្កសសងកម្មរបស់ខ្ញុំសៅឯណា?)

ចំណា ំ: សបប្សិនអ្នកមិនអាចរកសឃប្ញ Service Tag(សួ្កសសងកម្ម)របស់អ្នក សូមចំចសលប្ Detect My Product(រកសមប្លផលិតផលរបស់ខ្ញុំ)។ បនតាែំសនាប្រការជាមួយការែនានាំសៅសលប្
សអប្កង់។

4. សបប្អ្នកមិនអាចរកសឃប្ញទីរាងំ ឬរកសឃប្ញ Service Tag(សួ្កសសងកម្ម) សូមចំចសលប្ Product Category (ប្បស្ទផលិតផល) ទនកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
5. សប្ជប្សយក Product Type(ប្បស្ទផលិតផល) រីបញ្ជី។
6. សប្ជប្សយកមាូែែលកំំរូទទ័ររបស់អ្នក និងទំរ័រ Product Support(រាំប្ទផលិតផល) ទនកំំរូទទ័ររបស់អ្នកែែលរានបង្ហា ញសងប្ង។
7. ចំចសលប្ Get drivers(ទទួលយកប្ោយ) និងចំចសលប្ View All Drivers(សមប្លប្ោយទាងំអស)់។

ទំរ័រ Drivers and Downloads (ប្ោយ និងទាញយក)សបប្ក។
8. សៅសលប្សអប្កង់ Drivers and Downloads (ប្ោយ និងទាញយកសៅសប្កាមបញ្ជីទមួ្ក់ Operating System(ប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ) សូមសប្ជប្សយក BIOS។
9. កំនាត់សមប្លឯកស្រ BIOS ចំងសប្កាយបំផំត និងចំចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

អ្នកក៏អាចភិភារប្ោយណាមួយែែលប្តទភការអាប់សែត។ សែប្ម្បីសធិប្ែូសច្នះសប្ម្ប់ផលិតផលរបស់អ្នក សូមចំចសលប្ Analyze System for Updates(ភិភារប្បរ័ន្ធសប្ម្ប់ការអាប់សែត) និងអនំភតតារាមការែនានាំសៅ
សលប្សអប្កង់។

10. សប្ជប្សយកភិធីស្ញ្សតាទាញយកែែលសរញចិតតាសៅក្នុងបងអានច សូមសប្ជប្សយកភិធីស្ញ្សតាទាញយករបស់អ្នកសៅខាងសប្កាមសនះ ចំចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ)។
បងអានច File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញសងប្ង។

11. ចំចសលប្ Save(រក្សាទំក) សែប្ម្បីរក្សាទំកឯកស្រសៅសលប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នក។
12. ចំចសលប្ Run(ែំសនាប្រការ) សែប្ម្បីែំសងប្ងការកំនាត់ BIOS ែែលរានអាប់សែតសៅសលប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

អនំភតតារាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់

ចំណា ំ: ងប្តទភរានែនានាមំិនឲូអាប់សែតកំែនា BIOS សលប្សរី 3 កំែនាសងប្យ។ ឧទាហរនា៍៖ សបប្អ្នកចង់អាប់សែត BIOS រី 1.0 សៅ 7.0 អញចាឹងសូមែំសងប្ងកំែនា 4.0 ជាមំន បនាទា ប់មែំសងប្ងកំែនា 7.0។

ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង
អ្នកអាចបសង្កប្តពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង តែ់ំសងប្ងសែប្ម្បីការពារសំភត្ថិភារកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បស្ទពាកូសម្្ង ត់ បរិយ៉យ
ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ ពាកូសម្្ង ត់ែែលអ្នកប្តទភងយបញចាទលសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ប្បរ័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង ពាកូសម្្ង ត់ែែលអ្នកប្តទភងយបញចាទលសែប្ម្បីចូលសប្បប្និងសធិប្ការផួ្ស់បដាទរការកំនាត់ BIOS ទនកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន : មំខង្រពាកូសម្្ង ត់ផដាល់ជូននូភសនតាិសំខកប្មិតមូលោ្ឋ នសប្ម្ប់ទិន្នន័យសៅសលប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន : មនំសសែប្រប់រូបអាចចូលសប្បប្ទិន្នន័យែែលរក្សាទំកសៅសលប្កំំរូទទ័ររបស់អ្នក ប្បសិនសបប្ងមិនរានចាក់សស្ ឬទំកសចាលសោយរា្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។
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ចំណា ំ: កំំរូទទ័ររបស់អ្នកបំពាក់មកជាមួយលក្ខនាៈរិសសសទនពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងែំសងប្ងែែលរានបិទ។

ការផដាល់ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង
អ្នកអាចផដាល់ System Password(ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ ថ្មី និង/ឬ Setup Password(ពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង) ឬផួ្ស់បដាទរ System Password(ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និង/ឬ Setup 
Password(ពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង) ែែលម្នប្ស្ប់ែតសៅសរលែែល Password Status(ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់) ប្តទភ រានសោះសស្។ សបប្ Password Status(ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់) ប្តទភ រាន
ចាក់សស្អ្នកមិនអាចផួ្ស់បដាទរ System Password(ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ)រានសទ។

ចំណា ំ: សបប្សិនកម្ម ភិធីសោតពាកូសម្្ង ត់ប្តទភរានបិទ ពាកូសម្្ង តប់្បរ័ន្ធ និងពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ងែែលម្នប្ស្ប់នឹងប្តទភលំប សហប្យអ្នកប្តទភការផដាល់ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធសែប្ម្បីចូលសៅកំំរូទទ័រ។

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ សូមចំច F2 ភួាមបនាទា ប់រីថាមរលសបប្ក ឬចាប់សផដាប្មសងប្ង ភិញ។

1. សៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្បរ័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) សប្ជប្សយកSystem Security(សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ)សហប្យចំច Enter (បញចាទល)។
សអប្កង់ System Security(សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ) បង្ហា ញសងប្ង។

2. សៅក្នុងសអប្កង់ System Security (សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ) សផទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់) រឺ រានសោះសស្។
3. សប្ជប្សយក System Password (ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធងយបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ សហប្យចំច Enter ឬ Tab (បញចាទល ឬសថប)។

សប្បប្ការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីផដាល់ពាកូសម្្ង តប់្បរ័ន្ធ៖
• ពាកូសម្្ង ត់អាចម្នតួអកសែររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាកូសម្្ង ត់មិនអាចម្នសលខចាប់រី 0 ែល់ 9 រានសទ។
• តួអកសែរតូចែតរីររត់អាចសប្បប្រាន តួអកសែរតូចធំមិនប្តទភរានអនំញ្ញា ត។
• ម្នែតតួអកសែររិសសសែូចខាងសប្កាមែែលប្តទភរានអនំញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

ងយបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធសងប្ងភិញសៅសរលប្តទភរានសស្នប្សំំ។
4. ងយបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធែែលអ្នករានបញចាទលរីមំន សហប្យចំចសលប្ OK(យល់ប្រម)។
5. សប្ជប្សយក Setup Password(ពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង)ងយបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ រួចចំច Enter or Tab (បញចាទល ឬសថប)។

ស្រមួយសស្នប្សំំអ្នកឲូងយបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ងមដាងសទវត។
6. ងយបញចាទលពាកូែំសងប្ងែែលអ្នករានបញចាទលរីមំន សហប្យចំចសលប្ OK(យល់ប្រម)។
7. ចំច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសស្នប្សំំអ្នកឲូរក្សាទំកការផួ្ស់បដាទរ។
8. ចំចសលប្ Y សែប្ម្បីរក្សាទំកការផួ្ស់បដាទរ។

កំំរូទទ័រចាប់សផដាប្មសងប្ងភិញ។

ការលំប ឬផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធែែលម្នប្ស្ប់ និង/ឬពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង
ប្តទភប្រាកែថា Password Status (ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់) ប្តទភរានសោះសស្ (សៅក្នុងែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) មំននឹងរ្យាយ៉មលំប ឬផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធែែលម្នប្ស្ប់ និង/ឬពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង។ អ្នកមិនអាចលំប ឬផួ្ស់បដាទរ
ពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធែែលម្នប្ស្ប់ ឬពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ងរានសទ ប្បសិនសបប្ Password Status (ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់)មិនប្តទភរានចាក់សស្។
សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ សូមចំច F2 ភួាមបនាទា ប់រីថាមរលសបប្ក ឬចាប់សផដាប្មសងប្ង ភិញ។

1. សៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្បរ័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ) សប្ជប្សយកSystem Security(សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ)សហប្យចំច Enter (បញចាទល)។
សអប្កង់ System Security (សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ) បង្ហា ញសងប្ង។

2. សៅក្នុងសអប្កង់ System Security (សនតាិសំខប្បរ័ន្ធ) សផទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភារពាកូសម្្ង ត់) រឺ រានសោះសស្។
3. សប្ជប្សយក System Password (ពាកូសម្្ង តប់្បរ័ន្ធែក ឬលំបពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធែែលម្នប្ស្ប់ សហប្យចំច Enter ឬ Tab (បញចាទល ឬសថប)។
4. សប្ជប្សយក Setup Password (ពាកូសម្្ង តែ់ំសងប្ងែក ឬលំបពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ងែែលម្នប្ស្ប ់សហប្យចំច Enter ឬ Tab (បញចាទល ឬសថប)។

ចំណា ំ: សបប្សិនអ្នកផួ្ស់បដាទរពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និង/ឬពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង សូមបញចាទលពាកូសម្្ង ត់ថ្មីមដាងសទវតសៅសរលសស្នប្សំំ។ សបប្សិនអ្នកលំបពាកូសម្្ង ត់ប្បរ័ន្ធ និង/ឬពាកូសម្្ង ត់ែំសងប្ង សូមបញ្្ជ កក់ារលំបសៅសរលសស្នប្សំំ។

5. ចំច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសស្នប្សំំអ្នកឲូរក្សាទំកការផួ្ស់បដាទរ។
6. ចំច Y សែប្ម្បីរក្សាទំកការផួ្ស់បដាទរ សហប្យចាកសចញរីការែំសងប្ងប្បរ័ន្ធ។
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កំំរូទទ័រចាប់សផដាប្មសងប្ងភិញ។
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5
ការភិនិច្ឆ័យ
សបប្អ្នកជួបនឹងបញ្ហា ជាមួយនឹងកំំរូទទ័ររបស់អ្នក សូមែំសនាប្រការការភិនិច្ឆ័យ ePSA មំននឹងទាក់ទងសៅកាន់ប្កុមហ៊ំន Dell សែប្ម្បីសស្នប្សំំជំនួយរាំប្ទែផ្នកបសចចាកសទស។ សរាលបំនាងទនការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យរឺសែប្ម្បីសធិប្សតសដាហាែែភររបស់កំំរូទទ័រអ្នក
សោយមិនប្តទភការបរិកា្ខ របែន្ថម ឬប្បឈមនឹងការរាត់បង់ទិន្នន័យ។ សបប្អ្នកមិនអាចជួសជំលបញ្ហា សោយខួននអ្នករាន បំរ្គលិកែផ្នកផដាល់សសង និងរាបំ្ទអាចសប្បប្លទ្ធផលភិនិច្ឆ័យសែប្ម្បីជួយអ្នកសោះប្ស្យបញ្ហា ។
 

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការងយតទមួប្បរ័ន្ធប៊ូតជាមំន (ePSA) ែែលរានែកលមអា
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ស្្គ ល់ថាជាការភិនិច្ឆ័យប្បរ័ន្ធ)សធិប្ការរិនិតូទាំងប្សុងសលប្ហាតែភររបស់អ្នក។ ePSA រានបង្កបជ់ាមួយ BIOS និងប្តទភរានចាប់សផតាប្មសោយ BIOS ខាងក្នុងម្ា សំីន។ ការភិនិច្ឆ័យប្បរ័ន្ធែែលរានបង្កប់រឺផតាល់ជសប្មប្ស
ជាសប្ចប្នសប្ម្ប់ឧបករនា៍រិសសស ឬប្កុមឧបករនា៍ែែលអនំញ្ញា តឲូអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធិប្សតសតាសោយសិ័យប្បភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារសកម្ម
• សធិប្សតសតាមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទំកលទ្ធផលសតសតា
• ែំសនាប្រការការសធិប្សតសតាហ្មត់ចត់សែប្ម្បីបង្ហា ញរីជសប្មប្សសតសតាបែន្ថមសែប្ម្បីផតាល់រ័ត៌ម្នបែន្ថមអំរីឧបករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភារែែលប្រាប់អ្នកប្បសិនសបប្ការសធិប្សតសតាប្តទភរានបញចាប់សោយសជារជ័យ
• សមប្លស្រកំហំសែែលប្រាប់អ្នកអំរីបញ្ហា ែែលជួបប្បទះអំងុងសរលសធិប្សតសតា

ប្បយ័ត្ន : សប្បប្ការភិនិច្ឆ័យប្បរ័ន្ធសែប្ម្បីសធិប្សតសតាែតកំំរូទទ័ររបស់អ្នក។ ការសប្បប្ប្រាស់កម្ម ភិធីសនះជាមួយនឹងកំំរូទទ័រសផសែងសទវតអាចបណាតា លឲូម្នលទ្ធផលមិនប្តឹមប្តទភ ឬស្រកំហំស។

ចំណា ំ: ការសធិប្សតសតាមួយចំនួនសលប្ឧបករនា៍ជាក់ោក់តប្មទភឲូម្នអនតារកម្មរបស់អ្នកសប្បប្។ ែតងែតធានាថា អ្នកម្នភតតាម្នសៅស្្ថ នីយ៍កំំរូទទ័រសៅសរលសធិប្សតសតាសរារភិនិច្ឆ័យ។

1. សបប្កថាមរលកំំរូទទ័រ។
2. សរលែែលកំំរូទទ័រប៊ូត ចំចប៊ូតំង F12 ខនាៈសរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ង។
3. សៅសលប្សអប្កង់មំឺនំយប៊ូត សូមសប្ជប្សយកជសប្មប្ស Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។

បងអានច Enhanced Pre-boot System Assessment(ងយតទមួប្បរ័ន្ធប៊ូតជាមំនែែលរានែកលមអា) ប្តទភរានបង្ហា ញ រាយស្ម្ម ះ ឧបករនា៍ទាងំអស់ប្តទភរានរកសឃប្ញក្នុងកំំរូទទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យ
ចាប់សផតាប្មែំសនាប្រការការសធិប្សតសតាសៅសលប្ឧបករនា៍ទាំងអស់ែែលរានរកសឃប្ញ។

4. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធិប្សតសតាភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករនា៍ជាក់ោក់ ចំចសលប្ Yes(រាទ/ចាស) សែប្ម្បីបញ្ឈប់ការសធិប្សតសដា ភិនិច្ឆ័យ។
5. សប្ជប្សសរីសឧបករនា៍រីផ្ទា ងំខាងសឆិង រួចចំចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធិប្សតសដា)។
6. ប្បសិនសបប្ម្នបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហំសនឹងបង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្រាកូែកំហំស សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ំន Dell។

រនួឺស្ួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧបករនា៍
រារាង 7. រនួឺស្ួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧបករនា៍

រូបតំណាង ស្ម្ម ះ បរិយ៉យ

រនួឺស្ួប្ងបញ្្ជ ក់
ស្្ថ នភារថាមរល

សបប្កសៅសរលអ្នកសបប្កកំំរូទទ័រ សហប្យបសញចាញរនួឺ្ួឹបែ្ួតសៅសរលកំំរូទទ័រស្ថិតសៅក្នុងមាូែប្រប់ប្រងថាមរល។

សនះអាចម្នស្រប្បសយ៉ជន៍ជាឧបករនា៍ភិនិច្ឆ័យសៅសរលម្នការខូចខាតែែលអាចសកប្តសងប្ងជាមួយនឹងប្បរ័ន្ធ។

57



ចំណា ំ: ទីរាំងរនួឺស្ួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថាមរលអាចនឹងែប្បប្បនលអាប្ស័យសៅរាមប្បរ័ន្ធ។
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6
លក្ខនាៈែផ្នកបសចចាកសទស

ចំណា ំ: ការផដាល់ជូនអាចែប្បប្បនលសៅរាមតំបន់។ សប្ម្បរ់័ត៌ម្នទាក់ទងនឹងការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកំំរូទទ័ររបស់អ្នកសៅក្នុង៖

• Windows 10 ចំច ឬបាះសលប្ Start(ចាប់សផដាប្ម)  → Settings(ការកំនាត)់ → System(ប្បរ័ន្ធ) → About(អំរី)។

• Windows 8.1 និង Windows 8 ចំច ឬបាះសលប្ Start(ចាប់សផដាប្ម)  → PC Settings(ការកំនាត់ PC) → PC and devices(PC 
និងឧបករនា៍) → PC Info(រ័ត៌ម្នអំរី PC)។

• Windows 7 ចំចសលប្ Start(ចាប់សផដាប្ម)  ចំចខាងស្ដា ំសលប្ My Computer(កំំរូទទ័ររបស់ខ្ញុំ)បនាទា ប់មកសប្ជប្សយក Properties(លក្ខនាៈសម្បតតា)ិ។

 

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកប្បរ័ន្ធ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
សំនំាំបនទាះសសវរិីតូច Skylake

ទទឹងែខសែភា្ជ ប់ DRAM 64 ប៊ីត

Flash EPROM SPI 128 Mbits

ែខសែភា្ជ ប់ PCIe 100 MHz

សញ្ហិកង់ែខសែភា្ជ ប់ខាងសប្ៅ DMI 3.0 (8GT/s)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកអង្គែំសនាប្រការ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ Intel Core m3 / m5 / m7

Intel Smart Cache 3 MB និង 4 MB

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកអង្គចងចាំ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទអង្គចងចាំ LPDDR3

កប្មិតចងចាំអប្បបរម្ 4 GB

កប្មិតអង្គចងចាំអតិបរម្ 16 GB
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកសំសងង
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ សំសងងែែលម្នកប្មិតឆាែនលបួន

ឧបករនា៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបែមួងសសដាសរេអូ 24-bit (អាណាងុកសៅឌីជីថល និងឌីជីថលសៅអាណាងុក)

អនតារមំខខាងក្នុង សំសងងកប្មិតខ្ពស់

អនតារមំខខាងសប្ៅ មីប្កទហិទនក្នុង កាសសសដាសរេអូ និងឧបករនា៍តភា្ជ ប់ខំបូកាស

ឧបករនា៍បំរងសំសងង រីរ

ម្ា សំីនរប្ងីកកមួ្ំងឧបករនា៍បំរងសំសងង
ខាងក្នុង

2 W (RMS) ក្នុងមួយឆាែនល

ឧបករនា៍បញ្្ជ កប្មិតសំសងង Hot keys (ប្រាប់ចំចផួទភកាត់)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកភីសែអូ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ រានរួមបញចាទលសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បរ័ន្ធ

ឧបករនា៍បញ្្ជ  UMA Intel HD Graphics 515

រាបំ្ទការបញ្ចា ំងខាងសប្ៅ micro-HDMI មួយ

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកកាសមរាេ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
រំនាភារបង្ហា ញផ្ទា ំង HD 1280 x 720 ្ីកែសល (មិនបាះ)

រំនាភារបង្ហា ញភីសែអូ (អតិបរម្) 1280 x 720 ្ីកែសល

មំំសមប្លរាមអង្កត់ប្ទទង 74°

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកទំនាក់ទំនង
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ឥតែខសែ បណាដា ញក្នុងតំបន់មូលោ្ឋ នឥតែខសែខាងក្នុង (WLAN) និងបណាដា ញក្នុងតំបនទ់ូសៅឥតែខសែ (WWAN)

• ប៊ួទធូស 4.1 LE
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកប្ចក និងឧបករនា៍តភា្ជ ប់
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
សំសងង មីប្កទហិទនមួយ/កាសសសដាសរេអូ/ឧបករនា៍តភា្ជ ប់ឧបករនា៍បំរងសំសងង

ភីសែអូ Micro HDMI

USB
• USB3.0 មួយែែលម្ន PowerShare

• ប្ចក C ប្បស្ទរីរែែលម្នការរាំប្ទ thunderbolt 3

កម្មភិធីអានកាតអង្គចងចាំ (SD មីប្កទ) មួយ

(uSIM) កាតមីប្កទសប្ម្ប់មាូឌំលកំនាត់
អតតាសញ្ញា នាអ្នកជាភ

មួយ

ស្្ម តកាត ជាជសប្មប្ស

RFID ជាជសប្មប្ស

កម្មភិធីអានស្្ន មប្ម្មទែ ជាជសប្មប្ស

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកសអប្កង់
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
FHD ប្បឆាងំរនួឺចាំង៖

កម្ពស់ 293.76 ម.ល. (11.57 អំីញ)

ទទឹង 165.24 ម.ល. (6.51 អំីញ)

អង្កត់ប្ទទង 337.82 (13.3 អំីញ)

រំនាភារបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080

អប្រារីសញ្ហិស 60 Hz

មំំសមប្លអតិបរម្ (សផដាក) +/-80°

មំំសមប្លអតិបរម្ (បញ្ឈរ) +/-80°

កប្មិត្ីកែសល 0.153 ម.ល.

QHD ប្បឆាងំរនួឺចាំង៖

កម្ពស់ 293.76 ម.ល. (11.57 អំីញ)

ទទឹង 165.24 ម.ល. (6.51 អំីញ)

អង្កត់ប្ទទង 337.82 (13.3 អំីញ)

រំនាភារបង្ហា ញអតិបរម្ 3200 x 1800

អប្រារីសញ្ហិស 60 Hz

មំំសមប្លអតិបរម្ (សផដាក) +/-80°
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លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
មំំសមប្លអតិបរម្ (បញ្ឈរ) +/-80°

កប្មិត្ីកែសល 0.092 ម.ល.

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកកាដា រចំច
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ចំនួនប្រាប់ចំច

• សហរែ្ឋអាសមរិក៖ 82 ប្រាប់
• ចប្ក្រអង់សរួស៖ 83 ប្រាប់
• សប្បសំីល៖ 84 ប្រាប់
• ជបាំន៖ 86 ប្រាប់

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកបនទាះបាះ
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ទផទាសកម្ម៖

អ័កសែ X 99.50 ម.ល.

អ័កសែ Y 51.00 ម.ល.53.00 ម.ល.

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកថាមរល
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ

• 34 WHr (4 ប្រាប់) Entry

• 43 WHr (4 ប្រាប់) Upsell

34 WHr (4 ប្រាប់) 
Entry៖

ប្បែភង 267 ម.ល. (10.5 អំីញ)

កម្ពស់ 4.35 ម.ល. (0.17 អំីញ)

ទទឹង 58.5 ម.ល. (2.3 អំីញ)

ទម្ងន់ 165.0 ប្ក. (0.43 lb)

កមួ្ងំជាភេូល៍ 7.6 VDC

43 WHr (4 ប្រាប់) 
Upsell៖

ប្បែភង 267 ម.ល. (10.5 អំីញ)

កម្ពស់ 6.25ម.ល. (0.24 អំីញ)
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លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ទទឹង 58.5 ម.ល. (2.3 អំីញ)

ទម្ងន់ 200 ប្ក. (0.66 lb)

កមួ្ងំជាភេូល៍ 7.6 VDC

កប្មិតសីតំនាហា ភារ:

កំរំងែំសនាប្រការ
• បនទាុក៖ 0°C សៅ 50°C (32°F សៅ 122°F)

• សផទារបនទាុក 0°C សៅ 70°C (32°F សៅ 158°F)

មិនកំរំងែំសនាប្រការ - 20°C សៅ 65°C (- 4°F សៅ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំែបាត បនទាុកថ្មប្រាប់សំែបាត 3 V CR2032 lithium coin cell

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកអាោប់ទ័រ AC 

លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ 45 W (ប្បស្ទ C)

កមួ្ងំភូលត៍ស្ួប្ងចូល 100 VAC សៅ 240 VAC

ចរនតាស្ួប្ងចូល (អតិបរម្) 1.3A

សញ្ហិកង់(ចាប់សញ្ញា )ចូល 50 Hz សៅ 60 Hz

ថាមរលស្ួប្ងសចញ 45 W

ចរនតាស្ួប្ងសចញ 2.25 A

កប្មិតកមួ្ំងភេូលត៍ស្ួប្ងចូល 20 VDC

ទម្ងន់ 0.17 kg (.37 lb)

ភិម្ប្ត 0.87 x 2.17 x 3.42

ជួរសីតំនាហា ភារ (ប្បតិបតតាិការ) 0°C សៅ 40°C (32°F សៅ 104°F)

ជួរសីតំនាហា ភារ (មិនប្បតិបតតាិការ) -40°C សៅ 70°C (-40°F សៅ 158°F)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នករូបរាង
លក្ខនាៈរិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
កម្ពស់ខាងមំខ 9.86 ម.ល. (0.39 អំីញ)

កម្ពស់ខាងសប្កាយ 14.32 ម.ល. (0.56 អំីញ)

ទទឹង 304.8 ម.ល. (12 អំីញ)

ជសប្ៅ 210.5 ម.ល. (8.29 អំីញ)

កម្ពស់អតិបរម្t (មិនបាះជាមួយថ្ម 
34Whr)

1.12 រ.ប្ក. (2.48 lb)
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែផ្នកបរិស្្ថ ន
សីតំនាហា ភារ ការបញ្្ជ ក់លមអាិតែផ្នកបសចចាកសទស
កំរំងែំសនាប្រការ 0 °C សៅ 60 °C (32 °F សៅ 140 °F)

ការរក្សាទំក -51 °C សៅ 71 °C (-59 °F សៅ 159 °F)

បែប្មបប្មនលសំសនាប្ម (អតិបរម្) ការបញ្្ជ ក់លមអាិតែផ្នកបសចចាកសទស
កំរំងែំសនាប្រការ 10 % សៅ 90 % (មិនម្នកំនាក)

ការរក្សាទំក 5 % សៅ 95 % (មិនម្នកំនាក)

រយៈកម្ពស់ (អតិបរម្) ការបញ្្ជ ក់លមអាិតែផ្នកបសចចាកសទស
កំរំងែំសនាប្រការ –15.2 ម សៅ 3048 ម (–50 សៅ 10,000 ft)

0° សៅ 35°C

មិនកំរំងែំសនាប្រការ –15.24 ម សៅ 10,668 ម (–50 ft សៅ 35,000 ft)

កប្មិតបាះពាល់ម្នក្នុងខូល់ G2 ឬទាបជាងសនះែូចែែលរានកំនាត់សោយ ISA S71.04–1985
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7
ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ំន Dell

ចំណា ំ: ប្បសិនសបប្អ្នករំំម្នអំីនធឺនាិត សូមែសិងរករ័ត៌ម្នទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័នាោ សភចខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ ការាងុកផលិតផល Dell ។

ប្កុមហ៊ំន Dell ផតាល់នូភជសប្មប្សសសងរាំប្ទរាមទូរស័រទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្សទាំងសនះអាចែប្បប្បនលសៅរាមប្បសទស និងផលិតផល សហប្យនិងសសងកម្មមួយចំនួនប្បែហលជាមិនអាចម្នសៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ំន Dell 
ចំសពាះបញ្ហា អំរីការលក់ ការរាំប្ទែផ្នកបសចចាកសទស ឬការបសប្មប្សសងអតិថិជន៖

1. ចូលសមប្លសរហទំរ័រ Dell.com/support។
2. សប្ជប្សយកប្បស្ទរាបំ្ទរបស់អ្នក។
3. សផទាបងផ្ទា ត់ប្បសទស ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួ្ក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្សយកប្បសទស/តំបន ់សៅខាងសប្កាមទនទំរ័រសនះ។
4. សប្ជប្សយកតំនាសសងកម្ម ឬរាបំ្ទែែលសមប្សបែផអាកសៅរាមតប្មទភការរបស់អ្នក។
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