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1
การทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพวิเตอร์

การดาํเนินการกบัส่วนประกอบภายในคอมพวิเตอร์
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์จากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภยัของตวัคุณเอง ขั้นตอนท่ีแจง้ในเอกสารน้ีแนะนาํภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ยกเวน้มีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน:

• คุณไดอ่้านขอ้มูลดา้นความปลอดภยัท่ีใหม้าพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคุณแลว้
• ส่วนประกอบท่ีสามารถเปล่ียนใหม่ไดห้รือหากซ้ือในกรณีของส่วนประกอบจดัซ้ือแยกจะตอ้งติดตั้งตามขั้นตอนการถอดโดยยอ้นลาํดบัขั้นตอน

คาํเตอืน: ตดัการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายกระแสไฟหมดก่อนทีจ่ะเปิดฝาครอบหรือแผงของคอมพวิเตอร์ หลงัทีเ่สร็จส้ินการทาํงานภายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้ใส่ฝาครอบ แผง 
หรือสกรูกลบัเข้าทีเ่ดมิก่อนทีจ่ะเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายกระแสไฟ

คาํเตอืน: ก่อนดาํเนินการกบัส่วนประกอบภายในคอมพวิเตอร์ กรุราอ่านข้อมูลด้านความปลอดภยัทีจ่ดัมาให้พร้อมกบัคอมพวิเตอร์ก่อนในเบือ้งต้น ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิด้าน
ความปลอดภยัได้จากโฮมเพจการควบคุมมาตรฐานได้ที ่www.dell.com/regulatory_compliance 

หมายเหตุ: ตอ้งมีระยะห่างระหวา่งร่างกายมนุษยก์บัสายอากาศของผลิตภณัฑด์า้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ซม.

ข้อควรระวงั: การซ่อมแซมหลายส่วนสามารถดาํเนินการได้โดยช่างทีผ่่านการรับรองเท่าน้ัน คุณสามารถแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมเคร่ืองเบือ้งต้นตามทีแ่นะนําในเอกสารกาํกบั
ผลติภณัฑ์ หรือตามทีท่มีให้บริการและช่วยเหลอืระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์แจ้งเท่าน้ัน ความเสียหายเน่ืองจากการซ่อมแซมทีไ่ม่ได้รับการรับรองจาก Dell จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามการรับประกนั อ่านและปฏิบัตติามคาํแนะนําด้านความปลอดภยัทีจ่ดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์

ข้อควรระวงั: เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าสถติ ให้คายประจุไฟฟ้าสถติในตวัคุณโดยการใส่สายรัดข้อมอืป้องกนัไฟฟ้าสถติ หรือให้สัมผสัพืน้ผวิโลหะทีไ่ม่ทาสี เช่น ช่องต่อทีด้่านหลงั
ของคอมพวิเตอร์ เป็นระยะ ๆ

ข้อควรระวงั: ใช้งานส่วนประกอบและการ์ดด้วยความระมดัระวงั อย่าสัมผสัทีส่่วนประกอบหรือหน้าสัมผสัของการ์ด ถอืการ์ดจากขอบหรือทีหู่ยดึโลหะ ถอืส่วนประกอบ 
เช่น โปรเซสเซอร์ทีข่อบ อย่าจบัทีข่าหน้าสัมผสั

ข้อควรระวงั: ในกรณทีีต้่องการปลดสายต่อ ให้ดงึทีข่ั้วต่อหรือแถบดงึ อย่าดงึทีส่าย สายบางชนิดมขีั้วต่อพร้อมแถบลอ็ค หากคุณปลดสายเหล่านีใ้ห้กดทีแ่ถบลอ็คก่อนนําสาย
ต่อออก ขณะดงึขั้วต่อออก ให้ดงึตามแนวทีต่่อเพือ่ไม่ให้ขาต่อเกดิการงอ ก่อนต่อสาย ตรวจสอบก่อนว่าขั้วต่อทั้งสองได้แนวถูกต้องดแีล้ว

หมายเหตุ: สีของคอมพิวเตอร์และของส่วนประกอบบางอยา่งอาจไม่เหมือนกบัสีท่ีแสดงในเอกสารน้ี

เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ีก่อนทาํงานกบัภายในของคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบวา่พื้นผวิท่ีใชว้างคอมพิวเตอร์นั้นเรียบและสะอาดเพื่อป้องกนัไม่ใหฝ้าครอบคอมพิวเตอร์มีรอยขีดข่วน
2. ปิดคอมพิวเตอร์ (ดูในหวัขอ้ การปิดคอมพิวเตอร์)
3. ถา้คอมพิวเตอร์ต่ออยูก่บัชุดฐาน (ต่อพว่งอยู)่ ใหป้ลดลอ็ค

ข้อควรระวงั: ปลดสายเครือข่ายโดยถอดสายออกจากคอมพวิเตอร์ก่อน แล้วจงึถอดสายจากอุปกรณ์เครือข่าย

4. ถอดสายโทรศพัทห์รือสายเครือข่ายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์
5. ถอดปลัก๊คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ออกจากเตา้รับไฟฟ้า
6. ปิดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอร์คว ํ่าลงบนพื้นผวิเรียบ

หมายเหตุ: คุณตอ้งถอดแบตเตอร่ีหลกัออกก่อนทาํการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้มนบอร์ดเสียหาย

7. ถอดแบตเตอร่ีออก
8. พลิกคอมพิวเตอร์ข้ึน
9. เปิดจอแสดงผล
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10. กดปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองเพื่อคายประจุเมนบอร์ด

ข้อควรระวงั: เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าดูด ให้ถอดปลัก๊คอมพวิเตอร์ออกจากเต้ารับทุกคร้ังก่อนจะถอดฝาครอบออก

ข้อควรระวงั: ก่อนสัมผสัส่วนประกอบด้านในคอมพวิเตอร์ ให้ลงกราวด์ตวัเองโดยสัมผสัพืน้ผวิโลหะทีไ่ม่มกีารเคลอืบผวิ เช่น โลหะทีด้่านหลงัคอมพวิเตอร์ ขณะ
ปฏิบัตงิาน ให้สัมผสัพืน้ทีโ่ลหะไม่เคลอืบผวิเป็นประจาํเพือ่ถ่ายประจุไฟฟ้าสถติทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อส่วนประกอบภายในของคอมพวิเตอร์

11. ถอด ExpressCards หรือ Smart Cards จากช่องเสียบ

การปิดคอมพวิเตอร์
ข้อควรระวงั: เพือ่ป้องกนัการสูญหายของข้อมูล ให้บันทกึและปิดไฟล์ทั้งหมดทีเ่ปิดอยู่ และออกจากโปรแกรมต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะปิดคอมพวิเตอร์

1. ปิดระบบปฏิบติัการ
• ใน Windows 8:

– ใชอุ้ปกรณ์สมัผสั:

a. ลากน้ิวจากขอบซา้ยของหนา้จอดา้นขวา เปิดเมนู Charms แลว้เลือก Settings

b. เลือก  แลว้เลือก Shut down

– \ใชเ้มาส์:

a. ช้ีท่ีมุมขาวบนของหนา้จอแลว้คลิก Settings 

b. คลิกท่ี  แลว้เลือก Shut down

• สาํหรับ Windows 7:

1. คลิก Start (เร่ิม) .

2. คลิก Shut Down 

หรือ

1. คลิก Start (เร่ิม) .

2. คลิกท่ีลกูศรท่ีมุมดา้นขวาล่างของเมนู Start (เร่ิม) ตามภาพดา้นล่าง จากนั้นคลิกเลือก Shut Down (ปิดเคร่ือง) 

.

2. ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีต่อพว่งปิดทาํงานแลว้ หากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งไม่ปิดการทาํงานอตัโนมติัเม่ือปิดระบบปฏิบติัการ ใหก้ดปุ่มเปิดปิด
เคร่ืองคา้งไวป้ระมาณ 6 วนิาทีเพื่อปิดการทาํงาน

หลงัจากทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพวิเตอร์
หลงัจากใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่ออุปกรณ์ต่อพว่ง การ์ดและสายต่าง ๆ เรียบร้อยดีก่อนเปิดคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวงั: เพือ่ป้องกนัความเสียหายต่อคอมพวิเตอร์ ให้ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีทีไ่ด้รับการออกแบบมาสําหรับคอมพวิเตอร์ Dell รุ่นนีโ้ดยเฉพาะ ห้ามใช้แบตเตอร่ีที่
ออกแบบมาสําหรับคอมพวิเตอร์ของ Dell รุ่นอืน่

1. ต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น ตวัจาํลองพอร์ตหรือ media base แลว้ใส่การ์ด เช่น ExpressCard กลบัเขา้ท่ี
2. เสียบสายโทรศพัทห์รือสายเครือข่ายเขา้กบัคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวงั: สําหรับการเสียบสายเครือข่าย ให้เสียบสายเข้ากบัอุปกรณ์เครือข่ายก่อน แล้วจงึเสียบสายอกีด้านเข้ากบัคอมพวิเตอร์
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3. ใส่แบตเตอร่ีกลบัเขา้ท่ี
4. เสียบปลัก๊คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า
5. เปิดคอมพิวเตอร์

การเปิดฝาแบบกดสลกั
มีฝาแบบกดสลกัอยูห่กฝา ซ่ึงมีสามฝาอยูด่า้นหลงัและสองฝาอยูท่างดา้นขวา ส่วนฝาแบบกดสลกัพิเศษอนัสุดทา้ยจะอยูท่างดา้นซา้ยของคอมพิวเตอร์

ในการเปิดฝาแบบกดสลกั
a. ฝาแบบกดสลกัดา้นซา้ยและขวา: เล่ือนสลกัไปทางดา้นหลงัของคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการลอ็ก และเล่ือนไปทางดา้นหนา้เพื่อปลดลอ็ก
b. ฝาแบบกดสลกัท่ีอยูด่า้นหลงั: เล่ือนสลกัไปทางขวาเพื่อทาํการลอ็ก และเล่ือนไปทางซา้ยเพื่อทาํการปลดลอ็ก
c. กดสลกัลงแลว้ดึงฝาออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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2
การถอดและตดิตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ
เน้ือหาในส่วนน้ีระบุรายละเอียดในการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์

การถอดสไตลสัและสายล่าม
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. วธีิการถอดสไตลสัและสายล่าม

a. ดึงสไตลสัออกจากช่องท่ีคอมพิวเตอร์ [1]

b. ปลดและนาํสายล่ามออกจากคอมพิวเตอร์ [2]

การตดิตั้งสไตลสัและสายล่าม
1. สอดสายล่ามเขา้ไปในช่องท่ีคอมพิวเตอร์
2. ใส่สไตลสัเขา้ช่องแลว้ดนัเขา้ดา้นใน
3. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแบตเตอร่ี
คาํเตอืน: การใช้แบตเตอร่ีทีไ่ม่รองรับน้ันอาจทาํให้เพิม่ความเส่ียงในการจุดตดิไฟหรือระเบิดมากขึน้ ควรเปลีย่นแบตเตอร่ีทีซ้ื่อและได้รับการรองรับจาก Dell เท่าน้ัน 
เน่ืองจากเป็นแบตเตอร่ีทีไ่ด้รับการออกแบบมาให้ทาํงานกบัคอมพวิเตอร์ของ Dell และโปรดอย่าใช้แบตเตอร่ีจากคอมพวิเเตอร์เคร่ืองอืน่กบัเคร่ืองของคุณ

คาํเตอืน: การใช้แบตเตอร่ีทีไ่ม่รองรับน้ันอาจทาํให้เพิม่ความเส่ียงในการจุดตดิไฟหรือระเบิดมากขึน้ ควรเปลีย่นแบตเตอร่ีทีซ้ื่อและได้รับการรองรับจาก Dell เท่าน้ัน 
เน่ืองจากเป็นแบตเตอร่ีทีไ่ด้รับการออกแบบมาให้ทาํงานกบัคอมพวิเตอร์ของ Dell และโปรดอย่าใช้แบตเตอร่ีจากคอมพวิเเตอร์เคร่ืองอืน่กบัเคร่ืองของคุณ

คาํเตอืน: อย่าใช้ในสถานทีท่ีม่อีนัตราย โปรดดูคาํแนะนําในการตดิตั้ง
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คาํเตอืน: เพือ่ป้องกนัการจุดระเบิดในสภาพอากาศทีเ่ป็นอนัตราย คุณจะต้องเปลีย่นแบตเตอร่ีเฉพาะในพืน้ทีท่ีรู้่ว่าไม่มอีนัตรายเท่าน้ัน

1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. เม่ือตอ้งการถอดแบตเตอร่ี ใหท้าํดงัน้ี:

a. กดสลกัแบตเตอร่ีเขา้กบัดา้นหลงัของคอมพิวเตอร์
b. เล่ือนสลกัเพื่อปลดแบตเตอร่ี
c. เล่ือนแบตเตอร่ีออกจากคอมพิวเตอร์

การใส่แบตเตอร่ี
1. เล่ือนแบตเตอร่ีเขา้ในรางแบตเตอร่ี
2. เล่ือนสลกัเขา้สู่ตาํแหน่งลอ็ค
3. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดฝาครอบด้านล่าง
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอดแบตเตอร่ี
3. วธีิการถอดฝาครอบดา้นล่าง:

a. ถอดสกรูท่ียดึฝาครอบดา้นล่างออก [1]

b. ยกฝาครอบดา้นล่างออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [2]
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การตดิตั้งฝาครอบด้านล่าง
1. วางฝาครอบดา้นล่างท่ีฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึฝาครอบดา้นล่างเขา้กบัคอมพิวเตอร์
3. ใส่แบตเตอร่ี
4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแป้นพมิพ์และฝาปิดแป้นพมิพ์
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. วธีิารปลดแป้นพิมพ์

a. ถอดสกรูท่ียดึแป้นพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ [1]

b. งดัท่ีขอบแลว้พลิกแป้นพิมพ ์[2]
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3. วธีิการถอดฝาปิดแป้นพิมพ:์

a. ถอดสกรูท่ียดึฝาแป้นพิมพ ์[1]

b. ยกฝาปิดแป้นพิมพ ์[2]

c. ถอดสายแป้นพิมพจ์ากขั้วต่อเมนบอร์ดโดยการกดท่ีปุ่มลอ็คและยกขั้วต่อข้ึน [3,4]

d. ยกและถอดแป้นพิมพอ์อกจากคอมพิวเตอร์

ตดิตั้งแป้นพมิพ์และฝาปิดแป้นพมิพ์
1. ต่อสายแป้นพิมพเ์ขา้กบัขั้วต่อท่ีการ์ดควบคุมแป้นพิมพ์
2. ใส่ฝาแป้นพิมพบ์นช่องท่ีแชสซีคอมพิวเตอร์
3. ขนัแน่นสกรูท่ียดึฝาแป้นพิมพก์บัแชสซีคอมพิวเตอร์
4. จดัตาํแหน่งแป้นพิมพใ์นช่องติดตั้งท่ีคอมพิวเตอร์
5. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึท่ีแป้นพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์
6. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
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การถอดฮาร์ดไดร์ฟ
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอดแบตเตอร่ี
3. ถอดฮาร์ดไดร์ฟออก

a. กดเพื่อปลดลอ็คฝาปิดฮาร์ดไดร์ฟแลว้ยกข้ึนเพื่อเปิด [1,2]

b. ดึงปุ่มเพื่อดึงฮาร์ดไดร์ฟออกจากคอมพิวเตอร์ [3]

การตดิตั้งฮาร์ดไดร์ฟ
1. เล่ือนฮาร์ดไดร์ฟเขา้ท่ีท่ีคอมพิวเตอร์
2. ปิดฝาปิดช่องใส่ฮาร์ดไดร์ฟ
3. ติดตั้งแบตเตอร่ี 
4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดพดัลมเคร่ือง
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดพดัลมเคร่ือง:
a. ถอดสายพดัลมเคร่ืองจากเมนบอร์ด [1]

b. ถอดสกรูท่ียดึพดัลมระบบเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [2]

c. ยกและนาํพดัลมระบบออกจากคอมพิวเตอร์ [3]
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การตดิตั้งพดัลมเคร่ือง
1. จดัตาํแหน่งของพดัลมท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึพดัลมระบบเขา้กบัคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายพดัลมเคร่ืองเขา้กบัเมนบอร์ด
4. ติดตั้ง:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดหน่วยความจาํ
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดโมดูลหน่วยความจาํ:
a. งดัคลิปยดึออกจากหน่วยความจาํจนกระทัง่แผงหน่วยความจาํดนัข้ึนมา
b. ถอดหน่วยความจาํจากช่องเสียบท่ีเมนบอร์ด
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การตดิตั้งหน่วยความจาํ
1. ใส่หน่วยความจาํในสลอ็ตหน่วยความจาํ
2. กดโมดูลหน่วยความจาํลงจนคลิกเขา้ท่ี
3. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแผง MEMS
แผง MEMS จะเรียกอีกอยา่งวา่แผงเซ็นเซอร์

1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดบอร์ด MEMS:

a. ถอดสายเคเบิลท่ีเช่ือมต่อกบัแผง MEMS [1,2]

b. ถอดสกรูท่ียดึแผง MEMS เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [3]

c. ยกแผง MEMS ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [4]
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การตดิตั้งแผง MEMS
1. ใส่แผง MEMS ลงในช่อง
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผง MEMS

3. ต่อสายลาํโพงเขา้กบัแผง MEMS

4. ติดตั้ง:
a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดบอร์ด USH
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดบอร์ด USH:

a. ถอดสายบอร์ด USH ออกจากขั้วต่อ [1,2]

b. ถอดสกรูท่ียดึบอร์ด [3]

c. ยกและพลิกบอร์ดใหมี้มุมท่ีสามารถเขา้ถึงสายเคเบิลสมาร์ทการ์ดไดจ้ากดา้นล่าง [4]

d. ถอดสมาร์ทการ์ดและปลดบอร์ด USH จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [5,6]

e. ถอดบอร์ด USH ออกจากคอมพิวเตอร์
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การตดิตั้งแผง USH
1. เช่ือมต่อสายเคเบิลสมาร์ทการ์ดเขา้กบัแผง USH ท่ีดา้นล่างของบอร์ด
2. พลิกบอร์ด USH เพื่อใส่เขา้สู่ตาํแหน่งเดิม
3. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผง USH

4. ต่อสายเขา้กบัแผง USH

5. ติดตั้ง:
a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

6. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดบอร์ด Docking
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการปลดดอ็กก้ิงบอร์ด
a. ถอดสายอากาศออกจากดอ็กก้ิงบอร์ด [1]

ข้อควรระวงั: โปรดระมดัระวงัเมือ่ถอดสายอากาศ การถอดอย่างไม่เหมาะสมอาจทาํให้สายอากาศเสียหาย/ขาดได้

b. ถอดสกรูท่ียดึดอ็กก้ิงบอร์ด [2]
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4. วธีิการปลดดอ็กก้ิงบอร์ด
a. พลิกบอร์ด [1]

b. ถอดสายขั้วต่อออกจากเมนบอร์ดโดยการยกปุ่ มปล่อยสาย [2]

c. ยกและถอดดอ็กก้ิงบอร์ดออกจากคอมพิวเตอร์ [3]

การตดิตั้งบอร์ด Docking
1. ต่อสายขั้วต่อสายขั้วต่อดอ็กก้ิงบอร์ดเขา้กบัเมนบอร์ด
2. พลิกดอ็กก้ิงบอร์ดแลว้ใส่ไวใ้นช่อง
3. ขนัแน่นสกรูท่ียดึดอ็กก้ิงบอร์ด
4. เช่ือมต่อสายอากาศเขา้กบัดอ็กก้ิงบอร์ด
5. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

6. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดฮีทซิงค์
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
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b. ฝาครอบดา้นล่าง
3. วธีิการถอดฮีทซิงค:์

a. คลายสกรูท่ียดึฮีทซิงคเ์ขา้กบับอร์ดระบบตามลาํดบัท่ีแสดง [1,2,3,4]

หมายเหตุ: สกรูเหล่าน้ีจะยดึอยูก่บัฮีทซิงคแ์ละไม่ควรถอดออกทั้งหมด
b. ยกและนาํฮีทซิงคอ์อกจากคอมพิวเตอร์

การตดิตั้งฮีทซิงค์
1. ทาํความสะอาดจารบีเก่าออกแลว้ใส่จารบีใหม่ท่ีฐานของฮีทซิงค์
2. จดฮีทซิงคใ์หต้รงตาํแหน่งบนเมนบอร์ด
3. ขนัสกรูใหแ้น่นตามลาํดบัหมายเลขท่ีแสดงไวท่ี้ตวัยดึเพื่อยดึฮีทซิงคเ์ขา้กบับอร์ดระบบ
4. ติดตั้ง:

a. ฮีทซิงค์
b. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดลาํโพง
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดลาํโพง:
a. ถอดสายลาํโพงจากเมนบอร์ด [1]

b. ขนัแน่นสกรูท่ียดึลาํโพงกบัคอมพิวเตอร์ [2]

c. ยกชุดลาํโพงข้ึนและถอดออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [3]
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การตดิตั้งลาํโพง
1. ใส่ลาํโพงเขา้ไปในช่องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึลาํโพง
3. ต่อสายลาํโพงเขา้กบัเมนบอร์ด
4. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดชุดบอร์ด SIM
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดชุดบอร์ด SIM:

หมายเหตุ: ชุดบอร์ด SIM จะประกอบดว้ยบอร์ด SIM และท่ียดึ SIM

a. ถอดสายเคเบิลออกจากบอร์ด SIM [1,2]

หมายเหตุ: คุณยงัสามารถถอดสายบอร์ด SIM จากเมนบอร์ดไดอี้กดว้ย แต่ไม่จาํเป็นตอ้งทาํส่ิงดงักล่าว

b. ถอดสกรูท่ียดึชุดบอร์ด SIM [3]

c. ยกชุดบอร์ดซิมออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [4]
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หมายเหตุ: วธีิการถอดบอร์ด SIM ออกจากชุด ใหถ้อดสกรูท่ียดึบอร์ด SIM เขา้กบัท่ีใส่ SIM

การตดิตั้งแผง SIM
1. วางแผง SIM ไวใ้นท่ียดึแลว้ขนัสกรูใหแ้น่น
2. วางชุดแผง SIM ไวใ้นช่องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
3. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผงควบคุมระบบสมัผสั
4. ต่อสาย LED เขา้ท่ีขั้วต่อเมนบอร์ด
5. เช่ือมต่อสายเคเบิลท่ีเมนบอร์ด หากคุณไดถ้อดสายแผง SIM จากเมนบอร์ด
6. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

7. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดถ่านกระดุม
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดถ่านกระดุม:
a. ถอดสายถ่านกระดุมออกจากเมนบอร์ด [1]

b. ยกและนาํถ่านกระดุมออกจากคอมพิวเตอร์ [2]
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การใส่ถ่านกระดุม
1. ต่อสายถ่านกระดุมเขา้กบัขั้วต่อของบอร์ดระบบ
2. ใส่ถ่านแบบกระดุมเขา้ไปในช่องท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
3. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดฉากเดนิสายอากาศ
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. ถอดเทปท่ียดึสายอากาศไร้สายออก
4. วธีิการถอดฉากเดินสายอากาศ:

a. ถอดสายอากาศไร้สายทั้งหมดออกจากขั้วต่อ [1]

b. ปลดสายอากาศจากรางเดินสาย
c. ถอดสกรูท่ียดึฉากออก [2]

d. ยกและถอดฉากเดินสายอากาศจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [3]
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การตดิตั้งฉากเดนิสายอากาศ
1. ใส่ฉากเดินเสาอากาศไวท่ี้ช่องท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึท่ียดึสาย
3. เดินสายเคเบิลในช่องเดินสาย
4. เช่ือมต่อสายเคเบิลของสายอากาศไร้สายทั้งหมดเขา้กบัขั้วต่อ
5. ติดเทปเพื่อยดึสายอากาศไร้สาย
6. ติดตั้ง:

a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

7. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดการ์ด WLAN
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ฉากเดินสายอากาศ

3. ถอดสายอากาศออกจากการ์ด WLAN

4. วธีิการถอดบอร์ด WLAN:

a. ถอดสกรูท่ียดึการ์ด WLAN

b. เล่ือนและยกการ์ด WLAN ออกจากช่อง

22



การตดิตั้งการ์ด WLAN
1. ใส่การ์ด WLAN เขา้ไปในช่อง
2. เช่ือมต่อสกรูเพื่อยดึท่ียดึสาย
3. ต่อสายอากาศเขา้กบัการ์ด WLAN

4. ติดตั้ง:
a. ฉากเดินสายอากาศ
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดการ์ด WWAN
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ฉากเดินสายอากาศ

3. วธีิการถอดการ์ด WWAN:

a. ปลดสายอากาศจากการ์ด WWAN [1]

b. ถอดสกรูท่ียดึการ์ด WWAN [2]

c. เล่ือนการ์โออกจากขั้วต่อการ์ดท่ีเมนบอร์ดและถอดออก [3]
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การตดิตั้งการ์ด WWAN
1. เล่ือน WWAN เขา้สู่ขั้วต่อท่ีเมนบอร์ด
2. กดการ์ดลงและติดตั้งสกรูท่ียดึการ์ด WWAN

3. ต่อสายอากาศเขา้ตามรหสัสีท่ีการ์ด WWAN

4. ติดตั้ง:
a. ฉากเดินสายอากาศ
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดโมดูลระบุตาํแหน่งทัว่โลก (Global Positioning System หรือ GPS)
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง

3. วธีิการถอดโมดูล GPS:

a. ถอดสายอากาศ GPS ออกจากโมดูล [1]

b. ถอดสายอากาศ USB ออกจากโมดูล [2]

c. งดัสลกัยดึเพื่อปลดชุด GPS [3]

d. ยกชุด GPS ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [4]
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การตดิตั้งโมดูลระบบระบุตาํแหน่งทัว่โลก (Global Positioning System หรือ 
GPS)
1. ใส่ชุด GPS เขา้ไวใ้นช่องแลว้กดสลกัเพื่อยดึ
2. เช่ือมต่อสายเคเบิลเขา้สู่ขั้วต่อของชุด GPS

3. เช่ือมต่อสายอากาศเขา้กบัชุด GPS

4. ติดตั้ง:
a. ฝาครอบดา้นล่าง
b. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดฉากใส่การ์ด
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
3. นาํสายอากาศออกโดยการถอดเทป

4. วธีิการถอดสาย:
a. ถอดสายแบตเตอร่ีจากเมนบอร์ดและแผงแบตเตอร่ี [1]

b. ถอดสาย MEMS จากเมนบอร์ด [2,3]
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5. วธีิการถอดสาย:
a. ถอดสาย GPS และ C-storate

b. ถอดสกรูท่ีเหลืออยูท่ี่ยดึบอร์ดระบบเขา้กบัตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

6. วธีิการท่ีใส่การ์ดt:
a. พลิกท่ีใส่การ์ด [1]

b. ถอดสายกลอ้งออกจากขั้วต่อ [2]

c. ยกและถอดท่ีใส่การ์ด [3]
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การตดิตั้งทีย่ดึการ์ด
1. ใส่ท่ียดึการ์ดเขา้ไปในช่องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ถอดสายของกลอ้งออกจากขั้วต่อบนท่ียดึการ์ด
3. พลิกท่ียดึการ์ดแลว้ใส่การ์ดไวใ้นช่อง
4. ขนัแน่นสกรูยดึท่ียดึการ์ด
5. เดินสาย GPS และ C-storage ผา่นช่องทางเดินสาย
6. ต่อสาย MEMS เขา้กบัเมนบอร์ด
7. เช่ือมต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัขั้วต่อแผงแบตเตอร่ีและเมนบอร์ด
8. ติดตั้ง:

a. ฮาร์ดไดร์ฟ
b. แผง MEMS

c. แผง USH

d. โมดูล GPS

e. ฮาร์ดไดร์ฟ
f. ฝาครอบดา้นล่าง
g. แบตเตอร่ี

9. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแผง I/O
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
i. ท่ียดึการ์ด

3. วธีิการถอดแผง I/O:

a. ปลดสายจากแผง I/O [1,2]

b. ถอดสกรูท่ียดึแผง I/O [3]

c. ยกแผง I/O ออกจากช่อง [4].
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การตดิตั้งแผง I/O
1. ใส่แผง I/O เขา้ในช่องติดตั้ง
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผง I/O
3. ต่อสายแผง I/O เขา้กบัแผง I/O
4. ติดตั้ง:

a. ท่ียดึการ์ด
b. ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
c. ฮาร์ดไดร์ฟ
d. แผง MEMS

e. แผง USH

f. โมดูล GPS

g. ดอ็กก้ิงบอร์ด
h. ฝาครอบดา้นล่าง
i. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดตวัอ่านลายนิว้มอื
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ท่ียดึการ์ด

3. วธีิการถอดตวัอ่านลายน้ิวมือ:
a. ถอดสกรูท่ีใชย้ดึตวัอ่านลายน้ิวมือ[1]

b. ถอดตวัอ่านลายน้ิวมือออกจากคอมพิวเตอร์ [2]
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การตดิตั้งตวัอ่านลายนิว้มอื
1. ใส่ตวัอ่านลายน้ิวมือไวใ้นช่องท่ีคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึหูยดึตวัอ่านลายน้ิวมือ
3. ติดตั้ง:

a. ท่ียดึการ์ด
b. ฮาร์ดไดร์ฟ
c. แผง MEMS

d. แผง USH

e. โมดูล GPS

f. ดอ็กก้ิงบอร์ด
g. ฝาครอบดา้นล่าง
h. แบตเตอร่ี

4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแผง LED
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ท่ียดึการ์ด
i. ตวัอ่านลายน้ิวมือ

3. วธีิการถอดแผง LED:

a. ถอดสายแผง LED ออกจากขั้วต่อ [1,2]

b. ถอดสกรูออกจากดา้นขา้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [3]

c. ปลอดแผง LED [4]
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d. ถอดสกรูท่ียดึแผง LED [5]

e. ยกแผง LED ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [6]

การตดิตั้งแผง LED
1. ใส่ชุดแผง LED ไวใ้นช่องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ใส่สกรูเพื่อยดึแผง LED

3. กดแผง LED เพื่อยดึ
4. ใส่สกรูเพื่อยดึแผง
5. เช่ือมต่อแผง LED เขา้กบัขั้วต่อ
6. ติดตั้ง:

a. ตวัอ่านลายน้ิวมือ
b. ท่ียดึการ์ด
c. ฮาร์ดไดร์ฟ
d. แผง MEMS

e. แผง USH

f. โมดูล GPS

g. ดอ็กก้ิงบอร์ด
h. ฝาครอบดา้นล่าง
i. แบตเตอร่ี

7. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแผงแบตเตอร่ี
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH
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f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ท่ียดึการ์ด

3. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
4. วธีิการถอดแผงแบตเตอร่ี:

a. ถอดสกรูท่ียดึแผงแบตเตอร่ี [1]

b. ถอดแผงแบตเตอร่ีออกจากขั้วต่อ [2]

c. ยกแบตเตอร่ีออกจากคอมพิวเตอร์ [3]

การตดิตั้งแผงแบตเตอร่ี
1. เล่ือนแผงแบตเตอร่ีเขา้สู่ขั้วต่อ
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผงแบตเตอร่ี
3. ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
4. ติดตั้ง:

a. ท่ียดึการ์ด
b. ฮาร์ดไดร์ฟ
c. แผง MEMS

d. แผง USH

e. โมดูล GPS

f. ดอ็กก้ิงบอร์ด
g. ฝาครอบดา้นล่าง
h. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดแผงควบคุมระบบแป้นพมิพ์
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH
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f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
i. พดัลมเคร่ือง
j. ท่ียดึการ์ด
k. หน่วยความจาํ
l. ฉากเดินสายอากาศ
m. WLAN

n. WWAN

o. ฮีทซิงค์
p. แผงแบตเตอร่ี
q. แผง SIM

r. เมนบอร์ด
3. วธีิการถอดแผงควบคุมแป้นพิมพ:์

a. ถอดสกรูท่ียดึแผงควบคุมแป้นพิมพ ์[1]

b. ยกแผงควบคุมแป้นพิมพอ์อกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [2]

การตดิตั้งแผงควบคุมแป้นพมิพ์
1. วางแผงควบคุมแป้นพิมพไ์วใ้นช่องท่ีคอมพิวเตอร์
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึแผงควบคุมแป้นพิมพ์
3. ติดตั้ง:

a. เมนบอร์ด
b. แผง SIM

c. แผงแบตเตอร่ี
d. ฮีทซิงค์
e. WWAN

f. WLAN

g. ฉากเดินสายอากาศ
h. หน่วยความจาํ
i. ท่ียดึการ์ด
j. พดัลมเคร่ือง
k. ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
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l. ฮาร์ดไดร์ฟ
m. แผง MEMS

n. แผง USH

o. โมดูล GPS

p. ดอ็กก้ิงบอร์ด
q. ฝาครอบดา้นล่าง
r. แบตเตอร่ี

4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดขั้วต่อระบบจ่ายไฟ
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
i. พดัลมเคร่ือง
j. ท่ียดึการ์ด
k. หน่วยความจาํ
l. ฉากเดินสายอากาศ
m. WLAN

n. WWAN

o. ฮีทซิงค์
p. แผงแบตเตอร่ี
q. แผง SIM

r. เมนบอร์ด
3. ดึงขั้วต่อพลงังานออกจากช่องเพื่อปลดขั้วต่อพลงังานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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การตดิตั้งขั้วต่อระบบจ่ายไฟ
1. สอดขั้วต่อระบบจ่ายไฟโดยจดัใหต้รงกบัขั้วต่อดา้นขา้งท่ีฐานของคอมพิวเตอร์
2. กดลงแรงๆ เพื่อยดึขั้วต่อระบบจ่ายไฟเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
3. ติดตั้ง:

a. เมนบอร์ด
b. แผง SIM

c. แผงแบตเตอร่ี
d. ฮีทซิงค์
e. WWAN

f. WLAN

g. ฉากเดินสายอากาศ
h. หน่วยความจาํ
i. ท่ียดึการ์ด
j. พดัลมเคร่ือง
k. ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
l. ฮาร์ดไดร์ฟ
m. แผง MEMS

n. แผง USH

o. โมดูล GPS

p. ดอ็กก้ิงบอร์ด
q. ฝาครอบดา้นล่าง
r. แบตเตอร่ี

4. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดทีว่างมอื
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. แผง USH

f. แผง MEMS

g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
i. พดัลมเคร่ือง
j. ท่ียดึการ์ด
k. หน่วยความจาํ
l. ฉากเดินสายอากาศ
m. WLAN

n. WWAN

o. ฮีทซิงค์
p. แผงแบตเตอร่ี
q. แผง SIM

r. เมนบอร์ด
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3. วธีิการปลดท่ีวางมือt:
a. ถอดสกรูท่ียดึท่ีวางมือออก [1]

b. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [2]

4. วธีิการถอดท่ีวางมือ:
a. เปิดจอแสดงผล [1]

b. งดัท่ีวางมือข้ึนจากขอเก่ียว [2]

การตดิตั้งทีพ่กัมอื
1. จดัตาํแหน่งท่ีพกัมือแลว้กดแรงๆ
2. ปิดจอแสดงผลแลว้พลิกคอมพิวเตอร์
3. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึท่ีพกัมือเขา้กบัคอมพิวเตอร์
4. ติดตั้ง:

a. เมนบอร์ด
b. แผง SIM

c. แผงแบตเตอร่ี
d. ฮีทซิงค์
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e. WWAN
f. WLAN
g. ฉากเดินสายอากาศ
h. หน่วยความจาํ
i. ท่ียดึการ์ด
j. พดัลมเคร่ือง
k. ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
l. ฮาร์ดไดร์ฟ
m. แผง MEMS
n. แผง USH
o. โมดูล GPS
p. ดอ็กก้ิงบอร์ด
q. ฝาครอบดา้นล่าง
r. แบตเตอร่ี

5. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดชุดจอแสดงผล
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS
e. แผง USH
f. แผง MEMS
g. ฮาร์ดไดร์ฟ
h. ปลดสายแบตเตอร่ีจากแผงแบตเตอร่ี
i. ท่ียดึการ์ด
j. WLAN
k. WWAN
l. ฮีทซิงค์

3. วธีิการถอดขั้วต่อ eDP และถอดสายจอแสดงผล:
a. ถอดสายจอแสดงผลจากเมนบอร์ด [1]
b. ถอดสรูท่ียดึขั้วต่อ eDP [2]
c. ยกและถอดท่ียดึออกจากขั้วต่อ [3]
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4. วธีิการถอดชุดจอแสดงผล:
a. ถอดสกรูท่ียดึบานพบัจอแสดงผล [1]

b. ยกและถอดฝาปิดบานพบัจอแสดงผล [2]

c. ยกและดึงปะเกน็ยางออกเพื่อถอดสายท่ีเดินผา่นปะเกน็ [3]

5. ถอดสกรูท่ียดึบานพบักนา้จอแลว้พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอร์

6. ปลดลอ็คจอแสดงผลแลว้ยกจอแสดงผลเพื่อถอดออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การตดิตั้งชุดจอแสดงผล
1. ติดตั้งชุดจอแสดงผลและปิดจอแสดงผล
2. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
3. ติดต◌ั้งบานพบัจอแสดงผลไวใ้นช่อง
4. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึบานพบั
5. เดินสายผา่นปะเกน็ยาง
6. ติดตั้งฝาครอบบานพบั
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7. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึฝาปิดบานพบั
8. ติดตั้งขั้วต่อ eDP แลว้ใส่ท่ียดึไวใ้นช่อง
9. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึขั้วต่อ eDP เขา้กบัเมนบอร์ด
10. เดินสายเคเบิลผา่นช่องทางเดินสาย
11. ติดตั้ง:

a. ฮีทซิงค์
b. WWAN

c. WLAN

d. ท่ียดึการ์ด
e. ต่อสายแบเตอร่ีเขา้กบัแผงแบตเตอร่ี
f. ฮาร์ดไดร์ฟ
g. แผง MEMS

h. แผง USH

i. โมดูล GPS

j. ดอ็กก้ิงบอร์ด
k. ฝาครอบดา้นล่าง
l. แบตเตอร่ี

12. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

การถอดเมนบอร์ด
1. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ ก่อนทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
2. ถอด:

a. แบตเตอร่ี
b. ฝาครอบดา้นล่าง
c. ดอ็กก้ิงบอร์ด
d. โมดูล GPS

e. โมดูล GPS

f. แผง USH

g. แผง MEMS

h. ฮาร์ดไดร์ฟ
i. พดัลมเคร่ือง
j. ท่ียดึการ์ด
k. หน่วยความจาํ
l. ฉากเดินสายอากาศ
m. WLAN

n. WWAN

o. ฮีทซิงค์
p. แผงแบตเตอร่ี
q. ชุดแผง SIM

r. แป้นพิมพ์
3. ปลดสายต่อไปน้ีจากเมนบอร์ด

a. สายแผง I/O
b. สายลาํโพง
c. สายถ่านกระดุม

4. ถอดสายแพออกจากเมนบอร์ด [1,2]
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5. วธีิการถอดขั้วต่อวดีิโอ:
a. เปิดฝาขั้วต่อ
b. ถอดสกรูท่ียดึขั้วต่อวดีิโอ [1]

c. ถอดขั้วต่อออกจากคอมพิวเตอร์ [1]

6. วธีิการถอดเมนบอร์ด:
a. ถอดสกรูท่ียดึขั้วต่อ eDP [1]

b. ยกและถอดท่ียดึขั้วต่อ eDP [2]

c. ถอดสกรูท่ียดึเมนบอร์ด [3]

d. เล่ือนและยกเมนบอร์ดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [4]
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การตดิตั้งเมนบอร์ด
1. จดัตาํแหน่งเมนบอร์ดใหต้รงกบัขั้วต่อ
2. ขนัแน่นสกรูท่ียดึเมนบอร์ดเขา้กบัคอมพิวเตอร์
3. ติดตั้งขั้วต่อ eDP แลว้ใส่ท่ียดึไวใ้นช่อง
4. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึขั้วต่อ eDP เขา้กบัเมนบอร์ด
5. ขนัแน่นสกรูเพื่อยดึขั้วต่อวดีิโอ
6. ปิดฝาขั้วต่อวดีิโอ
7. พลิกคอมพิวเตอร์แลว้ต่อสายแพเขา้กบัเมนบอร์ด
8. ต่อสายต่อไปน้ีเขา้กบัเมนบอร์ด

a. สายแผง I/O
b. สายลาํโพง
c. สายถ่านกระดุม

9. ติดตั้ง:
a. แป้นพิมพ์
b. ชุดแผง SIM

c. แผงแบตเตอร่ี
d. ฮีทซิงค์
e. WWAN

f. WLAN

g. ฉากเดินสายอากาศ
h. หน่วยความจาํ
i. ท่ียดึการ์ด
j. พดัลมเคร่ือง
k. ฮาร์ดไดร์ฟ
l. แผง MEMS

m. แผง USH

n. โมดูล GPS

o. ดอ็กบอร์ด
p. ฝาครอบดา้นล่าง
q. แบตเตอร่ี

10. ทาํตามขั้นตอนในหวัขอ้ หลงัการทาํงานกบัส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
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3
System Setup (การตั้งค่าระบบ)
System Setup (การตั้งค่าระบบ) ใชเ้พื่อจดัการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบุค่าต่าง ๆ ใน BIOS จาก System Setup คุณสามารถ:

• แกไ้ขค่า NVRAM หลงัจากใส่หรือถอดฮาร์ดแวร์
• ดูโครงร่างฮาร์ดแวร์ของเคร่ือง
• เปิดหรือปิดอุปกรณ์ในตวัต่าง ๆ
• กาํหนดค่าประสิทธิภาพในการทาํงานและการจดัการพลงังาน
• กาํหนดค่าระบบความปลอดภยัสาํหรับคอมพิวเตอร์

Boot Sequence (ลาํดบัการบู๊ต)

Boot Sequence ใชเ้พื่อขา้มลาํดบัอุปกรณ์บูต๊ท่ีกาํหนดจาก System Setup โดยบูต๊ตรงจากอุปกรณ์ท่ีกาํหนด (เช่น ออพติคอลไดร์ฟหรือฮาร์ดไดร์ฟ) ระหวา่ง
ทดสอบระบบไฟ (POST) เม่ือโลโก ้Dell ปรากฏข้ึน คุณสามารถ:

• เรียกใช ้System Setup โดยกดปุ่ม <F2>

• เรียกใชเ้มนูบูต๊แบบคร้ังเดียวโดยกดปุ่ม <F12>

เมนูบูต๊แบบคร้ังเดียวจะแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถใชบู้ต๊ รวมทั้งตวัเลือกในการวนิิจฉยัระบบ ตวัเลือกเมนูบูต๊ไดแ้ก่

• Removable Drive (ไดร์ฟต่อพว่ง - ถา้มี)
• ไดร์ฟ STXXXX

หมายเหตุ: XXX คือเลขไดร์ฟ SATA

• ไดร์ฟออพติคอล
• Diagnostics (การวนิิจฉยัระบบ)

หมายเหตุ: หลงัจากเลือก Diagnostics (การวนิิจฉยัระบบ) หนา้จอ ePSA diagnostics (วนิิจฉยั ePSA) จะปรากฏข้ึน

หนา้จอลาํดบับูต๊จะแสดงตวัเลือกในการเรียกใชห้นา้จอ System Setup ดว้ยเช่นกนั

ปุ่มเรียกค้นเนือ้หา
ตารางต่อไปน้ีแสดงปุ่มเรียกดูเน้ือหาส่วนตั้งค่าระบบ

หมายเหตุ: สาํหรับตวัเลือกส่วนตั้งค่าระบบส่วนใหญ่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะถกูบนัทึกไวแ้ต่จะไม่มีผลจนกวา่จะรีสตาร์ทเคร่ือง

ตาราง 1. ปุ่มเรียกค้นเนือ้หา

ปุ่ม การเรียกดูเนือ้หา

ลกูศรข้ึน เล่ือนไปยงัฟิลดก่์อนหนา้

ลกูศรลง เล่ือนไปยงัฟิลดถ์ดัไป

<Enter> ใชเ้พื่อเลือกค่าในฟิลดท่ี์เลือก (ถา้มี) หรือไปยงัส่วนเช่ือมโยงในฟิลดด์งักล่าว

Spacebar ขยายหรือยอ่ยส่วนแสดงรายการท่ีมี
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ปุ่ม การเรียกดูเนือ้หา

<Tab> เล่ือนไปยงัพื้นท่ีใชง้านถดัไป

หมายเหตุ: สาํหรับเบราเซอร์กราฟิกมาตรฐานเท่านั้น

<Esc> เล่ือนไปยงัหนา้ท่ีแลว้จนกวา่จะถึงหนา้จอหลกั การกด <Esc> ในหนา้จอหลกัจะแสดงขอ้ความเพื่อแจง้ใหคุ้ณบนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่ได้
บนัทึกไวแ้ละรีสตาร์ทเคร่ือง

<F1> แสดงไฟลว์ธีิใชข้อง System Setup

ตวัเลอืก System Setup (ตั้งค่าระบบ)

หมายเหตุ: รายการท่ีระบุไวน้ี้อาจปรากฏหรือไม่ปรากฏข้ึนข้ึนอยูก่บัคอพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง

ตาราง 2. ทัว่ไป

Option รายละเอยีด

System 
Information

ส่วนน้ีจะแสดงคุณสมบติัฮาร์ดแวร์หลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
• System Information (ขอ้มูลระบบ) - แสดง BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, 

Ownership Tag, Ownership Date, Manufacture Date, and the Express Service Code

• Memory Information (ขอ้มูลหน่วยความจาํ): Memory Installed, Memory Available, Memory 
Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM ASize, DIMM B Size

• Processor Information (ขอ้มูลโปรเซสเซอร์) - แสดง Processor Type, Core Count, Processor 
ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, 
Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, HT Capable, and 64-Bit Technology.

• Device Information (ขอ้มูลอุปกรณ์): แสดง Primary Hard Drive, MiniCard Device, ODD 
Device, Dock eSATA Device, LOM MAC Address, Video Controller, Video BIOS 
Version, Video Memory, Panel Type, Native Resolution, Audio Controller, Wi-Fi 
Device, WiGig Device, Cellular Device, Bluetooth Device.

Battery 
Information

แสดงสถานะแบตเตอร่ีและชนิดของอะแดป็เตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์

Boot Sequence Boot Sequence ใชเ้พื่อเปล่ียนลาํดบัการคน้หาระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ มีตวั
เลือกไดแ้ก่:
• Diskette Drive

• Internal HDD

• USB Storage Device

• CD/DVD/CD-RW Drive

• Onboard NIC (NIC ออนบอร์ด)

ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะทาํเคร่ืองหมายท่ีตวัเลือกทั้งหมด คุณสามารถนาํ
เคร่ืองหมายท่ีตวัเลือกท่ีตอ้งการออกหรือเปล่ียนแปลงลาํดบัการบูท๊ได้

Boot List Option ช่วยใหคุ้ณสามารถเปล่ียนตวัเลือกรายการบูท๊ได้
• Legacy (แบบเก่า)
• UEFI

Advanced Boot 
Options

ตวัเลือกน้ีช่วยใหคุ้ณใชต้วัเลือกแบบเก่า ROMs เพื่อโหลดได ้ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะทาํเคร่ืองหมายท่ี Enable Legacy Option 
ROMs
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Option รายละเอยีด

Date/Time ช่วยใหคุ้ณสามารถเปล่ียนวนัท่ีและเวลาได้

ตาราง 3. System Configuration (ส่วนกาํหนดโครงร่างระบบ)

Option รายละเอยีด

Integrated NIC ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าตวัควบคุมเครือข่ายในระบบ ตวัเลือกคือ:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• Enabled (เปิดใชง้าน)

• เปิดใชง้าน w/PXE: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Unmanaged NIC ตวัเลือกน้ีจะควบคุมตวัควบคุม USB LAN ออนบอร์ด ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Parallel Port ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าพอร์ตขนานของดอ็กก้ิงสเตชัน่ได ้ตวัเลือกไดแ้ก่:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• /AT: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี
• PS2

• ECP

Serial Port 1 ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าพอร์ตซีเรียลในระบบได ้ตวัเลือกคือ:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• COM1: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี
• COM3

Serial Port 2 ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าพอร์ตซีเรียลในระบบได ้ตวัเลือกคือ:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• COM2: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี
• COM4

SATA Operation ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าตวัควบคุมฮาร์ดไดร์ฟภายใน SATA ได ้ตวัเลือกคือ:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• AHCI

• RAID: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Drives ช่วยใหคุ้ณสามารถไดร์ฟ SATA ออนบอร์ด ตามค่าเร่ิมตน้ ไดร์ฟทั้งหมดจะเปิดใชง้าน ตวัเลือกคือ:
• SATA-0

• SATA-1

• SATA-2

• SATA-3

SMART Reporting ฟิลดน้ี์จะควบคุมวา่จะแจง้ขอ้ผดิพลาดสาํหรับไดร์ฟภายในระหวา่งสตาร์ทระบบหรือไม่ เทคโนโลยน้ีีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 
SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบ
จะปิดการใชง้านตวัเลือกน้ี
• เปิดใชง้านการรายงาน SMART

USB Configuration ฟิลดส์าํหรับกาํหนดส่วนควบคุม USB ในตวั หากเปิด Boot Support (รองรับการบูต๊) ไว ้จะสามารถบูต๊ไดจ้าก
ส่ือบนัทึกขอ้มูล USB (HDD หน่วยความจาํ ฟลอปป้ี)
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Option รายละเอยีด

หากเปิดพอร์ต USB ไว ้อุปกรณ์ท่ีต่ออยูก่บัพอร์ตน้ีจะถูกเปิดใชง้านและรองรับการใชง้านสาํหรับระบบปฏิบติัการ

หากปิดพอร์ต USB ไว ้ระบบปฏิบติัการจะไม่พบอุปกรณ์เช่ือมต่อกบัพอร์ตน้ี

• เปิดใชง้านการสนบัสนุนบูต๊ USB

• เปิดใชง้านพอร์ต USB ภายนอก
• เปิดใชง้านตวัควบคุม USB3.0

• ปิดการใชง้านอุปกรณ์ดอ็กก้ิงสเตชัน่ยกเวน้วดีิโอ

หมายเหตุ: แป้นพิมพแ์ละเมาส์ USB สามารถทาํงานใชง้านไดร้ะหวา่งตั้งค่า BIOS ไม่วา่จะตั้งค่าไวอ้ยา่งไร
กต็าม

USB PowerShare ตวัเลือกน้ีจะกาํหนดค่าลกัษณะของคุณสมบติั USB PowerShare ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะไม่ไดท้าํเคร่ืองหมายท่ีตวั
เลือกน้ี

Audio ฟิลดน้ี์จะเปิดใชง้านหรือปิดการใชง้านตวัควบคุมเสียงในระบบ ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเลือกตวัเลือก Enable Audio

Keyboard Illumination คุณสามารถใชฟิ้ลดน้ี์เลือกโหมดการทาํงานของคุณสมบติัไฟแป้นพิมพ์
สามารถตั้งค่าระดบัความสวา่งแป้นพิมพไ์ดจ้าก 25% ถึง 100%

• Disabled (ปิดใชง้าน)

• ระดบั 25%

• ระดบั 50%

• ระดบั 75%

• ระดบั 100%: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะปิดการใชง้านตวัเลือกน้ี

RGB Keyboard Backlight ตวัเลือกน้ีจะเป็นการกาํหนดค่าคุณสมบติัไฟพื้นหลงัแป้นพิมพ ์RGB โดยจะมีสีหกสีใหเ้ลือก; ส่ีสีท่ีกาํหนดค่าไวก่้อน (ขาว 
แดง เขียว และนํ้าเงิน) และสีท่ีผูใ้ชก้าํหนดเองสองสี

Touchscreen ฟิลดน้ี์จะใชค้วบคุมวา่จะเปิดหรือปิดการใชง้านหนา้จอสมัผสั ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Stealth Mode Control ฟิลดน้ี์จะใชค้วบคุมวา่จะเปิดหรือปิดโหมดสเตลท ์ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Miscellaneous Devices ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ต่อไปน้ี:

• เปิดใชง้านไมโครโฟน
• เปิดใชง้านกลอ้งหนา้
• เปิดใชง้านการ์ด Express

• เปิดใชง้าน Hard Drive Free Fall Protection

• เปิดใชง้านกลอ้งหลงั
• เปิดใชง้าน GPS

หมายเหตุ: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านอุปกรณ์ทั้งหมด

คุณยงัสามารถเปิดใชง้านหรือปิดการใชง้านการ์ดมีเดียได้

Keyboard Backlight Always 
on with AC Power

ตวัเลือกน้ีจะเปิดไฟพื้นหลงัแป้นพิมพเ์สมอเม่ือเสียบพลงังาน AC
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ตาราง 4. การแสดงผล

Option รายละเอยีด

LCD Brightness ช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งค่าความสวา่งของจอแสดงผล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแหล่งพลงังาน (เม่ือใชแ้บตเตอร่ี◌่และพลงังาน AC)

หมายเหตุ: ระบบจะแสดงการตั้งค่าวดีิโอเม่ือติดตั้งการ์ดวดีิโอเขา้กบัระบบเท่านั้น

ตาราง 5. Security (ระบบความปลอดภยั)

Option รายละเอยีด

Admin Password ใชเ้พื่อกาํหนด เปล่ียน แกไ้ขหรือลบรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบ (ผูดู้แลระบบ)

หมายเหตุ: คุณตอ้งตั้งรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบก่อนท่ีจะสามารถตั้งรหสัผา่นระบบหรือฮาร์ดไดร์ฟได ้การลบรหสั
ผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบจะเป็นการลบรหสัผา่นระบบหรือฮาร์ดไดร์ฟโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: เม่ือเปล่ียนแปลงรหสัผา่นสาํเร็จ รหสัผา่นจะมีผลในทนัที

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ไม่ไดต้ั้งค่า

System Password ใชเ้พื่อกาํหนด แกไ้ขหรือลบรหสัผา่นสาํหรับระบบ

หมายเหตุ: เม่ือเปล่ียนแปลงรหสัผา่นสาํเร็จ รหสัผา่นจะมีผลในทนัที

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ไม่ไดต้ั้งค่า

Internal HDD-1 Password ช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งหรือเปล่ียนแปลงไดร์ฟฮาร์ดดิสกภ์ายในของระบบได้

หมายเหตุ: เม่ือเปล่ียนแปลงรหสัผา่นสาํเร็จ รหสัผา่นจะมีผลในทนัที

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ไม่ไดต้ั้งค่า

Strong Password ช่วยใหคุ้ณสามารถบงัคบัใหต้วัเลือกตั้งค่ารหสัผา่นท่ีแน่นหนาเสมอ
การตั้งค่าเร่ิมตน้: ไม่เลือกเปิดใชง้านการตั้งค่า Strong Password

หมายเหตุ: หากเปิดใชง้าน Strong Password รหสัผา่นระบบและรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบจะตอ้งมีตวั
อกัษรตวัใหญ่อยา่งนอ้ยหน่ึงตวั ตวัอกัษรตวัเลก็อยา่งนอ้ยหน่ึงตวั และตอ้งมีความยาวอยา่งนอ้ย 8 ตวั

Password Configuration ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดความยาวตํ่าสุดและความยาวสูงสุดของรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบ

Password Bypass ช่วยใหคุ้ณสามารถปิดเหรือเปิดการอนุญาตการบายพาสรหสัผา่นระบบและรหสัผา่น HDD ภายใน เม่ือมีการตั้งค่า ตวัเลือก
คือ:
• Disabled (ปิดใชง้าน)

• รีบูต๊บายพาส

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ปิดการใชง้าน

Password Change ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านการอนุญาตเปล่ียนแปลงรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นฮาร์ดไดร์ฟเม่ือมีการตั้งรหสัผา่น
สาํหรับผูดู้แลระบบ
การตั้งค่าเร่ิมตน้: เลือกอนุญาตใหเ้ปล่ียนรหสัผา่นท่ีไม่ใช่สาํหรับผูดู้แลระบบได้

Non-Admin Setup Changes ช่วยใหคุ้ณกาํหนดวา่จะอนุญาตเปล่ียนแปลงตวัเลือกการตั้งค่าใดเม่ือตั้งรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบ หากปิดการใชง้านจะ
สามารถลอ็กตวัเลือกการตั้งค่าโดยใชร้หสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบ
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TPM Security ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิด Trusted Platform Module (TPM) ในระหวา่ง POST

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ระบบจะปิดการใชง้านตวัเลือกน้ี

Computrace ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดซอฟตแ์วร์อุปกรณ์เสริม Computrace ได ้ตวัเลือกคือ:
• ปิดการใชง้าน
• ปิดใชง้าน
• เปิดใชง้าน

หมายเหตุ: การเปิดหรือปิดการใชง้านจะเป็นการเปิดหรือปิดการใชง้านคุณสมบติัและจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 
ไดอี้ก

ปิดการใชง้าน (ตามค่าเร่ิมตน้)

CPU XD Support ใชเ้พื่อเปิดโหมดสัง่ปิดการทาํงานโปรเซสเซอร์
เปิดใชง้านการสนบัสนุน CPU XD (ตามค่าเร่ิมตน้)

OROM Keyboard Access ช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งค่าตวัเลือกใหเ้ขา้สู่หนา้จอการกาํหนดค่าตวัเลือก ROM โดยใชปุ่้มลดัในระหวา่งการบูท๊ ตวัเลือก
ไดแ้ก่:
• เปิดใชง้าน
• เปิดใชง้านคร้ังเดียว
• ปิดใชง้าน

การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้าน

Admin Setup Lockout ช่วยใหคุ้ณสามารถป้องกนัไม่ใชผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงการตั้งค่าเม่ือมีการตั้งรหสัผา่นสาํหรับผูดู้แลระบบ
การตั้งค่าเร่ิมตน้:ไม่ไดเ้ลือกการเปิดใชง้านการลอ็คการตั้งค่าสาํหรับผูดู้แลระบบ

ตาราง 6. Secure Boot

Option รายละเอยีด

Secure Boot Enable ตวัเลือกน้ีจะเป็นการเปิดหรือปิดการใชง้านคุณสมบติั Secure Boot

• ปิดการใชง้าน (ค่าเร่ิมตน้)

• เปิดใชง้าน

Expert Key Management ใชเ้พื่อจดัการกบัฐานขอ้มูลของรหสัความปลอดภยัในกรณีท่ีระบบอยูใ่น Custom Mode โดยตามปกติจะปิดใชง้าน
ตวัเลือก Enable Custom Mode ซ่ึงมีตวัเลือกทั้งหมดดงัต่อไปน้ี:

• PK

• KEK

• db

• dbx

ถา้คุณเปิดใช ้Custom Mode จะมีตวัเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบั PK, KEK, db, และ dbx ปรากฏข้ึน ซ่ึงมีดงัต่อ
ไปน้ี:

• Save to File- เกบ็บนัทึกรหสัลบัลงบนไฟลท่ี์ผูใ้ชเ้ลือก
• Replace from File- เขียนรหสัลบัจากไฟลท่ี์ผูใ้ชเ้ลือกทบัรหสัลบัปัจจุบนั
• Append from File- เพิ่มรหสัลบัจากไฟลท่ี์ผูใ้ชเ้ลือกต่อทา้ยฐานขอ้มูลปัจจุบนั
• Delete- ลบรหสัลบัท่ีเลือก
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• Reset All Keys- กลบัไปใชค่้าเร่ิมตน้
• Delete All Keys- ลบรหสัลบัทั้งหมด

หมายเหตุ: ถา้คุณปิดใชง้าน Custom Mode จะทาํใหส่ิ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไวท้ั้งหมดถูกลบท้ิงไป 
และนาํรหสัลบัจากค่าเร่ิมตน้กลบัมาใช้

ตาราง 7. Performance (ประสิทธิภาพ)

Option รายละเอยีด

Multi Core Support ฟิลดน้ี์จะระบุวา่กระบวนการจะมีการเปิดใชง้านคอร์เดียวหรือทั้งหมด ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน่บางชนิดจะเพิ่มข้ึนเม่ือ
ใชค้อร์เพิ่มข้ึน ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านการสนบัสนุนมลัติคอร์ส
าํหรับหน่วยประมวลผล ตวัเลือกไดแ้ก่ :
• ทั้งหมด
• 1

• 2

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ทั้งหมด

Intel SpeedStep อนุญาตใหคุ้ณเปิดหรือปิดการใชง้านคุณสมบติั Intel SpeedStep

การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้าน Intel SpeedStep

C States Control ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านสถานะการสลีพของหน่วยประมวลผลเพิ่มเติม
การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้านตวัเลือกสถานะ C

Intel TurboBoost ใชเ้พื่อเปิดหรือปิดโหมด Intel TurboBoost ของโปรเซสเซอร์
การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้าน Intel TurboBoost

Hyper-Thread Control ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้าน HyperThreading ในหน่วยประมวลผล
การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้าน

Rapid Start Technology ตวัเลือกน้ีจะช่วยเพิ่มอายกุารใชง้านแบตเตอร่ีโดยการสัง่ใหค้อมพิวเตอร์เขา้สู่โหมดสลีพเพื่อประหยดัพลงังานโดยอตัโนมติัหลงั
จากเวลาผา่นระยะเวลาท่ีผูใ้ชก้าํหนด
การตั้งค่าเร่ิมตน้: ปิดการใชง้าน

ตาราง 8. Power Management (ระบบจดัการพลงังาน)

Option รายละเอยีด

AC Behavior ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านการเปิดคอมพิวเตอร์อตัโนมติัเม่ือเช่ือมต่ออะแดป็เตอร์ AC

การตั้งค่าเร่ิมตน้: ไม่ไดเ้ลือก Wake on AC

Auto On Time ช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งเวลาท่ีตอ้งการใหค้อมพิวเตอร์เปิดโดยอตัโนมติั ตวัเลือกไดแ้ก่::
• ปิดการใชง้าน (ค่าเร่ิมต้น)

• ทุกวนั
• วนัทาํงาน
• วนัท่ีเลือก
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USB Wake Support สามารถใชอุ้ปกรณ์ USB เพื่อสัง่เร่ิมตน้การทาํงานของระบบจากสถานะสแตนดบ์าย

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีจะทาํงานเม่ือเสียบอะแดป็เตอร์พลงังาน AC หากถอดอะแดป็เตอร์พลงังาน AC ใน
ระหวา่งสแตนดบ์าย การตั้งค่าระบบจะตดัพลงังานจากพอร์ต USB ทั้งหมดเพื่อประหยดัพลงังาน

• เปิดการใชง้านการสนบัสนุน USB Wake

• ไม่ไดเ้ลือกการสนบัสนุน USB Wake

Wireless Radio Control ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดใชง้านหรือปิดการใชง้านคุณสมบติัท่ีสลบัระหวา่งเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายมีสายโดยอตัโนมติัโดย
ไม่ตอ้งใชก้ารเช่ือมต่อทางกายภาพ
• ควบคุมคล่ืนวทิย ุWLAN

• ควบคุมคล่ืนวทิย ุWWAN

• ไม่ไดเ้ลือกควบคุมคล่ืนวทิย ุWLAN หรือควบคุมคล่ืนวทิย ุWWAN (ค่าเร่ิมตน้)

Wake on LAN/WLAN ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านคุณสมบติัท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเปิดเคร่ืองจากสถานะปิดเม่ือถุกกระตุน้โดย LAN

• ปิดการใชง้าน: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี
• LAN เท่านั้น
• WLAN เท่านั้น
• LAN หรือ WLAN

• LAN พร้อมดว้ย PXE Boot

Block Sleep ตวัเลือกน้ีใชเ้พื่อบลอ็คไม่ใหเ้ขา้สู่โหมดสลีพ (สถานะ S3) จากในระบบปฏิบติัการ
Block Sleep (S3 state) (ไม่ใหส้ลีป - สถานะ S3) - ค่าเร่ิมตน้ปิดใชง้านไว้

Peak Shift ตวัเลือกน้ีช่วยลดการบริโภคพลงังาน AC ตํ่าสุดในระหวา่งช่วงเวลาท่ีใชพ้ลงังานสูงสุดของวนั หลงัจากคุณเลือกตวัเลือกน้ี 
ระบบของคุณจะทาํงานดว้ยแบตเตอร่ีเท่านั้น แมจ้ะเสียบพลงังาน AC กต็าม

Advanced Battery Charge 
Configuration

ตวัเลือกน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถเพิ่มอายกุารใชง้านแบตเตอร่ีได ้โดยการเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี ระบบของคุณจะใชอ้ลักอริธ่ึมการ
ชาร์จมาตรฐานและเทคนิคอ่ืนๆ ในระหวา่งชัว่โมงท่ีไม่ไดท้าํงานเพื่อยดือายกุารใชง้านแบตเตอร่ีของคุณ
ปิดการใชง้าน (ค่าเร่ิมตน้)

Primary Battery Charge 
Configuration

ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกโหมดการชาร์จแบตเตอร่ีได ้ตวัเลือกคือ:
• ประยกุต์
• มาตรฐาน
• ExpressCharge: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี
• ใช ้AC เป็นหลกั
• กาํหนดเอง

หากเลือกการชาร์จแบบกาํหนดเอง คุณจะสามารถกาํหนดค่าเร่ิมการชาร์จแบบกาํหนดเองและหยดุการชาร์จแบบกาํหนดเอง

หมายเหตุ: โหมดการชาร์จทั้งหมดอาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัแบตเตอร่ีบางชนิด วธีิการเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี ใหปิ้ดการ
ใชง้านตวัเลือกการกาํหนดค่าการชาร์จแบตเตอร่ีขั้นสูง

Battery Slice Charge 
Configuration

ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกโหมดการชาร์จแบตเตอร่ีได ้ตวัเลือกคือ:
• การชาร์จมาตรฐาน
• ExpressCharge: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

หมายเหตุ: การชาร์จด่วนอาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัแบตเตอร่ีบางชนิด วธีิการเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี ใหปิ้ดการใชง้านตวั
เลือกการกาํ หนดค่าการชาร์จแบตเตอร่ีขั้นสูง
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Intel Smart Connect 
Technology

หากเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี ระบบจะตรวจหาการเช่ือมต่อไร้สายในบริเวณใกลเ้คียงตามเวลาท่ีกาํหนดในระหวา่งท่ีอยูใ่นสถานะ
สลีพ คุณยงัสามารถใชต้วัเลือกน้ีเพื่อซินโครไนซ์อีเมลหรือแอพพลิเคชัน่ส่ือทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีเปิดอยูเ่ม่ือระบบเขา้สู่โหมดสลีพ

ตาราง 9. POST Behavior

Option รายละเอยีด

Adapter Warnings ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านขอ้ความคาํเตือนการตั้งค่าระบบ (BIOS) เม่ือคุณใชอ้ะแดป็เตอร์พลงังานบางชนิด
การตั้งค่าเร่ิมตน้: เปิดใชง้านคาํเตือนอะแดป็เตอร์

Keypad (Embedded) ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกวธีิการหน่ึงหรือสองวธีิการเพื่อเปิดใชง้านคียแ์พดท่ีฝังอยูก่บัแป้นพิมพภ์ายใน
• ปุ่ม Fn เท่านั้น ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ีตามค่าเร่ิมตน้
• โดยปุ่ม Numlock

หมายเหตุ: Latitude E5540 ไม่รองรับตวัเลือกแป้นพิมพ ์(ฝัง)

Mouse/Touchpad ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดวธีิการท่ีระบบจดัการอินพทุเมาส์และทชัแพด ตวัเลือกไดแ้ก่:
• เมาส์ซีเรียล
• เมาส์ PS2

• Toushpad/เมาส์ PS-2: ตามค่าเร่ิมตน้ ระบบจะเปิดใชง้านตวัเลือกน้ี

Numlock Enable ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดใชง้านตวัเลือก Numlock เม่ือบูท๊คอมพิวเตอร์ได้
เปิดใชง้านเครือข่าย (ค่าเร่ิมตน้)

Fn Key Emulation ช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งค่าตวัเลือกเม่ือใชปุ่้ม <Scroll Lock> เพื่อจาํลองคุณสมบติั <Fn>

เปิดใชง้านการจาํลองปุ่ม Fn (ค่าเร่ิมตน้)

Mebx Hotkey ช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดจะเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ MEBx Hotkey เม่ือบูท๊ระบบหรือไม่
เปิดใชง้าน MEBx Hotkey (ค่าเร่ิมตน้)

Fastboot ช่วยใหคุ้ณสามารถเร่งความเร็วการบูท๊โดยบายพาสขั้นตอนบางขั้นตอน ตวัเลือกคือ:
• ตํ่าสุด
• ละเอียด (ค่าเร่ิมตน้)

• อตัโนมติั

Extended BIOS POST Time ช่วยใหคุ้ณสามารถสร้างการหน่วงเวลาก่อนบูท๊เพิ่มเติม ตวัเลือกไดแ้ก่ : 0 วนิาที, 5 วนิาที (ค่าเร่ิมตน้) และ 10 วนิาที

ตาราง 10. Virtualization Support (รองรับระบบเสมอืนจริง)

Option รายละเอยีด

Virtualization อนุญาตใหคุ้ณเปิดหรือปิดการใชง้านคุณสมบติั Intel Vitualization

เปิดใชง้านเทคโนโลย ีIntel Virtualization (ค่าเร่ิมตน้)

VT for Direct I/O เปิดหรือปิด Virtual Machine Monitor (VMM) สาํหรับการใชร้ะบบรองรับเพิ่มเติมของฮาร์ดแวร์จาก
เทคโนโลย ีIntel® Virtualization สาํหรับ I/O โดยตรง)
เปิดใชง้าน VT for Direct I/O — เปิดใชง้านตามค่าเร่ิมตน้

49



Option รายละเอยีด

Trusted Execution ใชร้ะบุวา่ Measured Vitual Machine Monitor (MVMM) สามารถใชร้ะบบรองรับเพิ่มเติมของ
ฮาร์ดแวร์จากเทคโนโลย ีIntel Trusted Execution ไดห้รือไม่ เทคโนโลยเีสมือนจริง TPM และเทคโนโลย ี
Vitualization สาํหรับ I/O ตรงจะตอ้งเปิดไวเ้พื่อรองรับคุณสมบติัน้ี
Trusted Execution — ปิดการใชง้านตามค่าเร่ิมตน้

ตาราง 11. ระบบไร้สาย

Option รายละเอยีด

Wireless Switch ช่วยใหส้ามารถใชส้วติชไ์ร้สายควบคุมอุปกรณ์ไร้สายได ้ตวัเลือกไดแ้ก่:

• WWAN

• WLAN

• WiGig

• Bluetooth

ระบบจะเปิดใชง้านค่าต่อไปน้ีตามค่าเร่ิมตน้

Wireless Device Enable ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ไร้สายภายใน
• WWAN

• WLAN/WiGig

• Bluetooth

ระบบจะเปิดใชง้านค่าต่อไปน้ีตามค่าเร่ิมตน้

ตาราง 12. Maintenance (การดูแลรักษา)

Option รายละเอยีด

Service Tag แสดงหมายเหตุการใหบ้ริการสาํหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Asset Tag ใชเ้พื่อจดัทาํหมายเหตุกาํกบัทรัพยากรระบบหากหมายเหตุกาํกบัทรัพยากรไม่ไดก้าํหนดไว ้ค่าเร่ิมตน้ไม่ไดก้าํหนดค่าไว้

ตาราง 13. System Logs (บันทกึระบบ)

Option รายละเอยีด

BIOS Events ช่วยใหคุ้ณสามารถดูและลบเหตุการณ์การตั้งค่าระบบ (BIOS) POST

Thermal Events ช่วยใหคุ้ณสามารถดูและลบเหตุการณ์การตั้งค่าระบบ (Thermal) POST

Power Events ช่วยใหคุ้ณสามารถดูและลบเหตุการณ์การตั้งค่าระบบ (Power) POST

การอพัเดต BIOS 
แนะนาํใหอ้พัเดต BIOS (ส่วนตั้งค่าระบบ) เม่ือมีการเปล่ียนเมนบอร์ดหรืออพัเดต สาํหรับแลบ็ทอ็ป แบตเตอร่ีคอมพิวเตอร์จะตอ้งชาร์จไฟเตม็และต่ออยูก่บัเตา้รับไฟฟ้า

1. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ไปท่ี dell.com/support

3. กรอก Service Tag (ชุดขอ้มูลรับบริการ) หรือ Express Service Code (รหสับริการด่วน) จากนั้นคลิกท่ี Submit (ส่ง)

หมายเหตุ: วธีิการคน้หาแทก็ ใหค้ลิกท่ี Where is my Service Tag (แทก็บริการของฉันอยู่ทีไ่หน)?
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หมายเหตุ: หากคุณหาแทก็บริการไม่พบ โปรดคลิก Detect My Product (ลบผลติภณัฑ์ของฉัน) ดาํเนินการตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

4. หากคุณหาแทก็บริการไม่พบ ใหค้ลิกท่ีชนิดผลิตภณัฑข์องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
5. เลือกชนิด Product Type (ชนิดผลิตภณัฑ)์ จากรายการ
6. เลือกรุ่นคอมพิวเตอร์และหนา้ Product Support (การสนบัสนุนผลิตภณัฑ)์ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏขึ้นมา
7. คลิก Get drivers (รับไดร์ฟเวอร์) แลว้คลิก View All Drivers (ดูไดร์ฟเวอร์ทั้งหมด)

ระบบจะเปิดหนา้ไดร์ฟเวอร์และดาวนโ์หลดข้ึนมา
8. จากหนา้ไดร์ฟเวอร์และดาวนโ์หลด ในรายการดร็อปดาวน ์Operating System (ระบบปฏิบติัการ) ใหเ้ลือก BIOS

9. ระบุไฟล ์BIOS ล่าสุด จากนั้นคลิก Download File (ดาวนโ์หลดไฟล)์
คุณยงัสามารถวเิคราะห์วา่ไดร์ฟเวอร์ใดตอ้งการการอพัเดตไดอี้กดว้ย วธีิการดาํเนินการดงักล่าว ใหค้ลิก Analyze System for Updates (วเิคราะห์การ
อพัเดตของระบบ) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

10. เลือกวธีิดาวนโ์หลดท่ีตอ้งการจากหนา้ต่าง Please select your download method below (กรุณาเลอืกวธีิดาวน์โหลดด้านล่าง) คลิก 
Download File (ดาวนโ์หลดไฟล)์
หนา้ต่าง File Download (ดาวนโ์หลดไฟล)์ จะปรากฏข้ึน

11. คลิก Save (บนัทึก) เพื่อบนัทึกไฟลใ์นคอมพิวเตอร์
12. คลิก Run (เรียกใช)้ เพื่อติดตั้งค่า BIOS ท่ีอพัเดตแลว้ในคอมพิวเตอร์

ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

รหัสผ่านเคร่ืองและรหัสผ่านตั้งค่า
สามารถกาํหนดรหสัผา่นเคร่ืองและรหสัผา่นตั้งค่าเพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัคอมพิวเตอร์

ประเภทรหัสผ่าน รายละเอยีด

รหัสผ่านเคร่ือง รหสัผา่นสาํหรับลอ็กอินใชง้านเคร่ือง

รหัสผ่านตั้งค่า รหสัผา่นท่ีตอ้งกรอกเพื่อแกไ้ขค่าใน BIOS ของคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวงั: ระบบกาํหนดรหัสผ่านเป็นมาตรการความปลอดภยัเบือ้งต้นสําหรับข้อมูลคอมพวิเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวงั: ทุกคนสามารถเรียกค้นข้อมูลทีจ่ดัเกบ็ไว้ในคอมพวิเตอร์ของคุณได้หากไม่มกีารลอ็คหรือทิง้ไว้โดยไม่มคีนดูแล

หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณจาํหน่ายมาโดยไม่ไดเ้ปิดใชร้หสัผา่นเคร่ืองและรหสัผา่นตั้งค่าไว้

การกาํหนดรหัสผ่านเคร่ืองและรหัสผ่านตั้งค่า
สามารถกาํหนดค่า System Password (รหสัผา่นเคร่ือง) และ/หรือ Setup Password (รหสัผา่นตั้งค่า) หรือแกไ้ข System Password (รหสัผา่น
เคร่ือง) และ/หรือ Setup Password (รหสัผา่นตั้งค่า) ท่ีมีอยูเ่ดิม หาก Password Status (สถานะรหสัผา่น) ตั้งค่าเป็น Unlocked (ปลดลอ็ค) หาก
สถานะรหสัผา่นตั้งค่าเป็น Locked ลอ็ค คุณจะไม่สามารถแกไ้ขรหสัผา่นเคร่ืองได้

หมายเหตุ: หากปิดใชง้านจมัเปอร์รหสัผา่นไว ้รหสัผา่นเคร่ืองและรหสัผา่นตั้งค่าท่ีมีอยูเ่ดิมจะถูกลบท้ิง โดยคุณไม่ตอ้งใชร้หสัผา่นเคร่ืองเพื่อลอ็กออนคอมพิวเตอร์

เขา้สู่ส่วนตั้งค่าระบบโดยกด <F2> ทนัทีหลงัจากเปิดเคร่ืองหรือรีบูต๊

1. จากหนา้จอ System BIOS (BIOS เคร่ือง) หรือ System Setup (ตั้งค่าระบบ) เลือก System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) จากนั้น
กด <Enter>

หนา้จอ System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) จะปรากฏข้ึน
2. จากหนา้จอ System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) ใหต้รวจสอบวา่ Password Status (สถานะรหสัผา่น) ตั้งค่าเป็น Unlocked (ปลด

ลอ็ค)
3. เลือก System Password (รหสัผา่นเคร่ือง) จากนั้นกรอกรหสัผา่นเคร่ืองของคุณ แลว้กด <Enter> หรือ <Tab>
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ใชแ้นวทางต่อไปน้ีเพื่อกาํหนดรหสัผา่นเคร่ือง:
• รหสัผา่นยาวไดสู้งสุด 32 ตวัอกัษร
• รหสัผา่นอาจมีตวัเลข 0-9

• ใชไ้ดเ้ฉพาะตวัพิมพเ์ลก็ ไม่อนุญาตใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่
• เฉพาะอกัขระพิเศษตอ่ไปน้ีเท่านั้นท่ีสามารถใชไ้ด:้ เคาะวา่ง, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

กรอกรหสัผา่นเคร่ืองใหม่เม่ือไดรั้บแจง้
4. พิมพร์หสัผา่นเคร่ืองท่ีกรอกไวก่้อนหนา้น้ี จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
5. เลือก Setup Password (รหสัผา่นตั้งค่า) พิมพร์หสัผา่นเคร่ือง จากนั้นกด <Enter> หรือ <Tab>

ขอ้ความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจง้ใหพ้ิมพร์หสัผา่นตั้งค่าใหม่
6. พิมพร์หสัผา่นตั้งค่าท่ีกรอกไวก่้อนหนา้น้ี จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
7. กด <Esc> จากนั้นจะมีขอ้ความปรากฏขึ้นเพื่อแจง้ใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลง
8. กด <Y> เพื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลง

คอมพิวเตอร์จะทาํการรีบูต๊

การลบหรือแก้ไขรหัสผ่านเคร่ืองและ/หรือรหัสผ่านตั้งค่าทีใ่ช้อยู่
Password Status (สถานะรหสัผา่น) จะตอ้งตั้งค่าเป็น Unlocked (จาก System Setup) ก่อนพยายามลบหรือแกไ้ขรหสัผา่นเคร่ืองและ/หรือรหสัผา่นตั้ง
ค่าท่ีใชอ้ยู ่ไม่สามารถลบหรือแกไ้ขรหสัผา่นเคร่ืองหรือรหสัผา่นตั้งค่าไดห้าก Password Status (สถานะรหสัผา่น) ตั้งค่าเป็น Locked ไว้
เขา้สู่ System Setup โดยกด <F2> ทนัทีหลงัจากเปิดเคร่ืองหรือรีบูต๊

1. จากหนา้จอ System BIOS (BIOS เคร่ือง) หรือ System Setup (ตั้งค่าระบบ) เลือก System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) จากนั้น
กด <Enter>

หนา้จอ System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) จะปรากฏข้ึน
2. จากหนา้จอ System Security (ค่าความปลอดภยัของเคร่ือง) ใหต้รวจสอบวา่ Password Status (สถานะรหสัผา่น) ตั้งค่าเป็น Unlocked (ปลด

ลอ็ค)
3. เลือก System Password (รหสัผา่นเคร่ือง) จากนั้นแกไ้ขหรือลบรหสัผา่นเคร่ืองท่ีใชอ้ยู ่แลว้กด <Enter> หรือ <Tab>

4. เลือก Setup Password (รหสัผา่นตั้งค่า) จากนั้นแกไ้ขหรือลบรหสัผา่นตั้งค่าท่ีใชอ้ยูแ่ลว้กด <Enter> หรือ <Tab>

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีคุณแกไ้ขรหสัผา่นเคร่ืองและ/หรือรหสัผา่นตั้งค่า ใหก้รอกรหสัผา่นใหม่เม่ือไดรั้บแจง้ หากคุณลบรหสัผา่นเคร่ืองและ/หรือรหสัผา่นตั้งค่า ให้
ยนืยนัการลบเม่ือไดรั้บแจง้

5. กด <Esc> จากนั้นจะมีขอ้ความปรากฏขึ้นเพื่อแจง้ใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลง
6. กด <Y> เพื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงและออกจาก System Setup

คอมพิวเตอร์จะทาํการรีบูต๊
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4
การวนิิจฉัยระบบ
หากพบปัญหากบัคอมพิวเตอร์ ใหเ้รียกใชร้ะบบวนิิจฉยั ePSA ก่อนติดต่อ Dell เพื่อขอความช่วยเหลือ เป้าหมายในการเรียกใชร้ะบบวนิิจฉยัคือเพื่อทดสอบฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพิ่มเติมหรือเส่ียงต่อการสูญหายของขอ้มูล หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้อง เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการสามารถใชข้อ้มูลจากการวนิิจฉยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ได้

การวนิิจฉัยด้วยฟังก์ช่ันประเมนิความสมบูรณ์ของระบบก่อนบู๊ต (ePSA)
ระบบวนิิจฉยั ePSA (หรือฟังกช์ัน่วนิิจฉยัระบบ) จะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ePSA ติดตั้งมาพร้อมกบั BIOS และเรียกใชผ้า่น BIOS ฟังกช์ัน่วนิิจฉยัระบบใน
ตวัน้ีประกอบไปดว้ยตวัเลือกต่าง ๆ สาํหรับอุปกรณ์และกลุ่มอุปกรณ์ โดยสามารถใชเ้พื่อ:

• เรียกใชก้ารทดสอบอตัโนมติัหรือในโหมดอินเทอร์แอคทีฟ
• ทวนซํ้ าการทดสอบ
• แสดงหรือบนัทึกผลการทดสอบ
• เรียกใชก้ารทดสอบอยา่งละเอียดเพื่อเขา้สู่ตวัเลือกในการทดสอบเพิ่มเติม ทาํใหมี้ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีเกิดปัญหา
• ดูขอ้ความแจง้สถานะเพื่อใหท้ราบวา่การทดสอบดาํเนินการเสร็จส้ินหรือไม่
• ดูขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดเพื่อใหคุ้ณทราบปัญหาท่ีพบระหวา่งการทดสอบ

ข้อควรระวงั: ใช้ฟังก์ช่ันวนิิจฉัยระบบเพือ่ทดสอบคอมพวิเตอร์ของคุณเท่าน้ัน การใช้โปรแกรมนีก้บัคอมพวิเตอร์เคร่ืองอืน่อาจทาํให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้องหรือมข้ีอความ
แจ้งข้อผดิพลาด

หมายเหตุ: การทดสอบอุปกรณ์บางตวัอาจตอ้งอาศยัการดาํเนินการร่วมจากผูใ้ช ้คุณจะตอ้งอยูห่นา้คอมพิวเตอร์ขณะดาํเนินการวนิิจฉยัระบบดว้ย

1. เปิดคอมพิวเตอร์
2. ขณะคอมพิวเตอร์บูต๊ ใหก้ดปุ่ม <F12> ขณะท่ีโลโก ้Dell ปรากฏข้ึน
3. จากหนา้จอเมนูบูต๊ เลือกตวัเลือก Diagnostics (การวนิิจฉยั)

หนา้ต่าง Enhanced Pre-boot System Assessment (ฟังกช์ัน่เสริมการประเมินระบบก่อนบูต๊) จะปรากฏข้ึน พร้อมแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีพบใน
คอมพิวเตอร์ ระบบวนิิจฉยัจะเร่ิมทาํการทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีตรวจพบ

4. หากตอ้งการเรียกใชก้ารทดสอบเพื่อวนิิจฉยัระบบกบัอุปกรณ์ใดเป็นการเฉพาะ ใหก้ด <Esc> จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อหยดุการวนิิจฉยัระบบ
5. เลือกอุปกรณ์จากแถบคาํสัง่ดา้นซา้ย จากนั้นคลิกท่ี Run Tests (เรียกใชก้ารทดสอบ)

6. หากพบปัยหา รหสัขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึ้น
จดบนัทึกรหสัขอ้ผดิพลาดและติดต่อ Dell

ไฟแสดงสถานะของอปุกรณ์
ไอคอน รายละเอยีด

สวา่งข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และจะกะพริบเม่ือคอมพิวเตอร์อยูใ่นโหมดการจดัการพลงังาน

สวา่งเม่ือคอมพิวเตอร์อ่านหรือเขียนขอ้มูล

สวา่งคงท่ีหรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอร่ี
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ไอคอน รายละเอยีด

สวา่งเม่ือมีการเปิดใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย

ไฟสถานะแบตเตอร่ี
ถา้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัเตา้รับไฟฟ้า ไฟแบตเตอร่ีจะทาํงานดงัต่อไปน้ี:

กะพริบสีส้มสลบัสีเขยีว ต่ออะแดปเตอร์ AC ท่ีไม่ใช่ของ Dell หรือท่ีไม่รองรับไวก้บัโนต้บุก๊

สีส้มตดิกะพริบสลบักบัสี
เขยีวตดิค้าง

แบตเตอร่ีมีปัญหาชัว่คราวขณะต่ออะแดปเตอร์ AC อยู่

กะพริบสีส้มต่อเน่ือง แบตเตอร่ีมีปัญหาร้ายแรงขณะต่ออะแดปเตอร์ AC อยู่

ไฟดบั แบตเตอร่ีชาร์จไฟเตม็ขณะต่ออะแดปเตอร์ AC อยู่

สีเขยีวตดิค้าง แบตเตอร่ีชาร์จไฟอยูข่ณะต่อกบัอะแดปเตอร์ AC

54



5
การตดิต่อกบั Dell

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถคน้หาขอ้มูลติดต่อไดจ้ากใบแจง้หน้ี ใบกาํกบัสินคา้ บิล หรือแคตาลอ็กสินคา้ของ Dell

Dell มีบริการความช่วยเหลือผา่นระบบออนไลนแ์ละทางโทรศพัท ์การจดัหาบริการจะข้ึนอยูก่บัประเทศและประเภทผลิตภณัฑ ์บริการบางตวัอาจไม่มีในพื้นท่ีของคุณ การติดต่อ
ฝ่ายขายของ Dell ฝ่ายบริการทางเทคนิคหรือฝ่ายบริการลูกคา้เพื่อแจง้ปัญหา:

1. โปรดเยีย่มชม dell.com/support

2. เลือกประเภทบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
3. ตรวจสอบประเทศหรือภมิูภาคท่ีคุณอาศยัอยูจ่ากเมนูดรอปดาวน ์Choose a Country/Region (เลือกประเทศ/ภมิูภาค) ท่ีดา้นบนของเพจ
4. เลือกลิงคข์องบริการหรือความช่วยเหลือท่ีตรงกบัความตอ้งการของคุณ
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