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ដំឡេងងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក
1 ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថាមរលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល។

រូប 1. ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថាមរល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល
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2 បញចេប់ការដំឡេងងប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ។
សប្មាប់ Windows ៖
a) ភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញ។

រូប 2. ការភា្ជ ប់ឡៅបណា្ត ញឥតដខសេ។

b) ្ូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបឡងកាងតគណនីថ្មីមួយ។

រូប 3. ្ូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបឡងកាងតគណនីថ្មីមួយ

សប្មាប់ Ubuntu ៖
សូមអនុែត្តតាមការដណនាឡំៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡេងង។
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3 ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell ឡៅក្នុង Windows ។
តារ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក

ជំនួយ និងការរាំប្េរីប្កុមហ៊ុន Dell

រូប 4. ជំនួយ និងការរាបំ្េរីប្កុមហ៊ុន Dell

SupportAssist —រិនិត្យឡមងល និងអាប់ឡដតកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក
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េិដ្ឋភារ
មុខ

1 រនួឺស្ថា នភារថាមរល និងថ្ម/រនួឺសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង
បង្ហា ញរីស្ថា នភារននការស្កថ្ម ឬសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង។

្ំណា:ំ ្ុ្ Fn+H ឡដងម្បីបិេឡបងករនួឺរងងរនួឺថាមរល និងរនួឺស្ថា នភារថ្ម និងរនួឺសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង។

រនួឺឡេួងងបញ្្ជ ក់សកម្មភារប្ដាយថាសរឹង
ឡបងកឡៅឡរលកុំរ្យទេ័រអាន ឬសរឡសរ្ូលប្ដាយថាសរឹង។
រនួឺបញ្្ជ ក់ស្ថា នភារថាមរល និងថ្ម
បង្ហា ញស្ថា នភារស្កថាមរល និងថ្ម។
រណ៌សប្កាស់ — អាដាប់េ័រថាមរលប្តទែរានភា្ជ ប់ ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសរី 5%។
រណ៌ឡលងងេុ ំ— កុំរ្យទេ័រកំរុងដំឡណងរការជាមួយថ្ម ឡហងយថ្មមានតិ្ជាង 5% ។
បិេ

– អាដាប់េ័រថាមរលប្តទែរានតភា្ជ ប់ ឡហងយរានស្កថ្មឡរញ។
– កុំរ្យទេ័រកំរុងដំឡណងរការជាមួយថ្ម ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសរី 5% ។
– កុំរ្យទេ័រសថាិតឡៅក្នុងស្ថា នភារឡដក សំងំ ឬរានបិេ។

ឡ្វេង
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1 រន្ធអាដាប់េ័រថាមរល
ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថាមរលឡដងម្បីល្តល់ថាមរលឡៅកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក និងស្កថ្ម។

2 រន្ធបណាដា ញ
ភា្ជ ប់ដខសេអុីសឺរណិត (RJ45) រីឡរ៉ា តេ័រ ឬមាូដឹមប្ប៊តដប៊ន សប្មាប់ការ្ូលឡៅកាន់បណា្ត ញ ឬអុីនធឺណិត។

3 រន្ធ HDMI

ភា្ជ ប់ឡៅេូរេសសេន៍ ឬឧបករណ៍ដដលមានរន្ធ HDMI-in ឡលសេងឡេសត។ ល្តល់ការបឡញចេញជាែីឡដអ ូនិងអូឌីយាូ។

4 USB 3.0 រន្ធ (2)

ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំរ្យទេ័រដូ្ជា ឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ៅ និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ ល្តល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 5 Gbps ។

ស្្ត ំ

1 រន្ធកាត SD

អាន និងសរឡសរ្ូលកាត SD។

2 រន្ធកាស
ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល កាសប្តឡ្សក (រួមបញចេទលកាសឡលងកលល និងមីប្កទហវេទន)។

3 រន្ធ USB 2.0 មួយ
ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំរ្យទេ័រដូ្ជា ឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ៅ និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ ល្តល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 480 Mbps ។

4 ប្ដាយអុបេិ្ (ជាជឡប្មងស)

អាន និងសរឡសរ្ូល CDs និង DVDs។

5 រន្ធដខសេសុែតថាិភារ
ភា្ជ ប់ដខសេសន្តិសុខឡដងម្បីេប់ស្កា ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកឡដាយរា្ម នការអនុញ្្ញ ត។
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រាត

1 តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង
្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

2 បន្ទះបាះ
ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះបាះឡដងម្បីផួ្ស់េីឧបករណ៍្ង្អុលកូនកណ្តុ រ។ បាះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡដាយឡប្បងប្មាមនដរីរឡដងម្បី្ុ្ស្្ត ំ។

3 តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ
្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។

4 ប៊ូតុងថាមរល
្ុ្ឡបងកកុំរ្យទេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្ថា នភារឡដក ឬក្នុងស្ថា នភារសំងំ។
្ុ្ ឡដងម្បីដាក់កុំរ្យទេ័រឡៅក្នុងស្ថា នភារឡដក ប្បសិនឡបងងឡបងក។
្ុ្ឲ្យជាប់ 4 ែិនាេីឡដងម្បីបង្ខំឲ្យកុំរ្យទេ័របិេ។

្ំណា:ំ អ្នកអា្បដាទរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមរលតាមបំណងឡៅក្នុងជឡប្មងសថាមរល។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនថាម សូម្ូលឡមងល Me and My Dell (ខ្ញុំ 
និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ) តាមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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ឡអប្កង់

1 កាឡមរ៉ា
អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកជដជកកំស្ន្តជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងថតែីឡដអូ។

2 រនួឺស្ថា នភារកាឡមរ៉ា
ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរ៉ា កំរុងដតឡប្បង។

3 មីប្កទហវេទន
ល្តល់េិន្នន័យបញចេទលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅជាសំឡេង ជាឡដងម។
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រាត

1 ថ្ម
ល្គត់ល្គង់ថាមរលដល់កុំរ្យទេ័រ។ ងអនុញ្្ញ តឲ្យកុំរ្យទេ័រដំឡណងរការឡដាយរា្ម នការតភា្ជ ប់ឡៅនឹងប្រីឡេួងងសប្មាប់រយៈឡរលកំណត់មួយ។

2 សួ្កបេបញ្ញត្តិ (ឡៅក្នុងប្្កដាក់ថ្ម)
មានរ័ត៌មានបេបញ្ញត្តិអំរីកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។

3 សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម
សួ្កឡសងកម្មគឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្គងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យទេ័រ និង
្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។

4 គនួឹះឡដាះសន្ទះថ្ម
ចាក់ឡស្/ឡដាះឡស្ថ្មឡៅក្នុងកដនួងដាក់ថ្ម។ រុញគនួឹះឡៅរកេីតាំងឡដាះឡស្ឡដងម្បីឡដាះថ្ម។
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ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដល្នកបឡ្ចេកឡេស
ែិមាប្ត និងេម្ងន់
តារ៉ង 2. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

កម្ពស់ 23.65 មម (0.93 អុីញ)

េេឹង 380 មម (14.96 អុីញ)

ជឡប្ៅ 260.30 មម (10.25 អុីញ)

េម្ងន់ (ប្បដហល) 2.30 គក (5.07 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ននកុំរ្យទេ័របស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅតាមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ
ឡៅឡរលបញ្្ជ េិញ និងភារដប្បប្បនលននការលលិត។

រ័ត៌មានអំរីប្បរ័ន្ធមាា សុីន
តារ៉ង 3. រ័ត៌មានអំរីប្បរ័ន្ធមាា សុីន

មាូដដលកុំរ្យទេ័រ Inspiron 15-3565

អង្គដំឡណងរការ អង្គដំឡណងរការ AMD E2/A6/A9

សំណុំឈីប រានរួមបញចេទលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 4. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអង្គ្ងចាំ

រន្ធ រន្ធ SODIMMរីរ

ប្បឡេេ DDR4

ឡល្បងន 1866 MHz

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ

្ំនួនរន្ធមាូឌុលអង្គ្ងចាំ 2 GB, 4 GB, និង 8 GB

អង្គ្ងចាំសរុប 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, និង 16 GB
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រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
តារ៉ង 5. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

ខាងឡប្ៅ៖

បណា្ត ញ រន្ធ RJ-45 មួយ

USB
• រន្ធ USB 2.0 មួយ
• រន្ធ USB 3.0 រីរ

អូឌីយាូ/ែីឡដអូ
• រន្ធ HDMI មួយ
• រន្ធកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេទលកាសឡលងកលល និងមីប្កទហវេទន) មួយ។

តារ៉ង 6. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងក្នុង

ខាងក្នុង៖

កាត M2 រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ Wi-Fi/ប៊ួទធួស

េំនាក់េំនង
តារ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំនាក់េំនង

អុីសឺណិត ឧបករណ៍បញ្្ជ អុីសឺណិត 10/100 Mbps រានរួមបញចេទលឡៅក្នុងផ្្ទ ំងប្បរ័ន្ធ

ឥតដខសេ
• WiFi 802.11ac+ប៊ួទធួស 4.2

• WiFi 802.11ac+ប៊ួទធួស 4.1

• Wi-Fi 802.11b/g/n+ប៊ួទធួស 4.0

• Miracast

្ំណា:ំ Windows 10 រាំប្េរហូតដល់ប៊ួទធួស 4.1 ។
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អូឌីយាូ
តារ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអូឌីយាូ

ឧបករណ៍បញ្្ជ ALC 3234 ជាមួយនឹង Waves MaxxAudio

ឧបករណ៍បំរងសំឡេង រីរ

ការបឡញចេញឧរាល័រ
• មធ្យម៖ 2 W

• ខ្ពស់បំលុត៖ 2.5 W

មីប្កទហវេទន មីប្កទហវេទនឌីជីថលមួយឡៅក្នុងឡប្គងងតឡមួងងកាឡមរ៉ា

ឧបករណ៍បញ្្ជ កប្មិតសំឡេង ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់សប្មាប់ប្គប់ប្គងឡមឡឌស

ការរក្សាេុក
តារ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

អន្តរមុខ
• SATA 6 Gbps សប្មាប់ប្ដាយថាសរឹង
• SATA 1.5 Gbps សប្មាប់ប្ដាយអុបេិ្

ប្ដាយថាសរឹង ប្ដាយ 2.5 អុីញ មួយ

ប្ដាយអុបេិ្ (ជាជឡប្មងស) ប្ដាយ DVD+/-RW 9.5 មម មួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
តារ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

ប្បឡេេ រន្ធ SD-card មួយ

កាតដដលរានរាបំ្េ
• ឌីជីថលសុែតថាិភារ (SD)

• ឌីជីថលសុែតថាិភារសមតថាភារខ្ពស់ (SDHC)

• ឌីជីថលសុែតថាិភារសមតថាភារបដនថាម (SDXC)
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កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកា្ត រ្ុ្

ប្បឡេេ កា្ត រ្ុ្ស្តង់ដារ

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះ
អា្ប្តទែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ។ ឡដងម្បីងយ
បញចេទលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡរញមុខ
ង្រេីរីរ សូម្ុ្ Fn និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–
F12) ឡដាយផួ្ស់ប្តទរ Function Key Behavior 
(ឥរិយ៉បថប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡេងង BIOS ។

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

កាឡមរ៉ា
តារ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាឡមរ៉ា

គុណភារបង្ហា ញ
• រូបភារ៖ 0.9 ឡមហា្គ េិកដសល
• ែីឡដអូ៖ 1280x720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលតាមអងកាត់ប្េទង 74.9 ដឺឡប្ក

បន្ទះបាះ
តារ៉ង 13. បន្ទះបាះ

គុណភារបង្ហា ញ
• ឡលដាក៖ 2040

• បញ្ឈរ៖ 1240

ែិមាប្ត
• េេឹង៖ 105 មម (4.13 អុីញ)

• កម្ពស់៖ 65 មម (2.56 អុីញ)
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អាដាប់េ័រថាមរល
តារ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាដាប់េ័រថាមរល

45 W 65 W

្រន្តឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.70 A

បឡញចេញ្រន្ត (បន្ត) 2.31 A 3.34 A

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC–240 VAC

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz–60 Hz

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 19.50 GRMS

កប្មិតសីតុណហា ភារ
• ប្បតិបត្តិការ៖ 0°C ឡៅដល់ 40°C (32°F ឡៅដល់ 104°F)

• រក្សាេុក៖ –40°C ឡៅដល់ 70°C (–40°F ឡៅដល់ 158°F)

ថ្ម
តារ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកថ្ម

ប្បឡេេ lithium-ion "ស្្ម ត" មាន 4 ប្រាប់ (40 Whr)

ែិមាប្ត
• េេឹង៖ 270 មម (10.63)

• ជឡប្ៅ៖ 37.5 មម (1.47 អុីញ)

• កម្ពស់៖ 20 មម (0.79 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.25 គក (0.55 ឡផ្ន)

កមួាងំជាែាូល៍ 14.8 VDC

រយៈឡរលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ
ថាមរលខួាំងជាក់ោក់។

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេទលថ្ម 300

កប្មិតសីតុណហា ភារ
• ប្បតិបត្តិការ៖ 0°C ឡៅដល់ 35°C (32°F ឡៅដល់ 

95°F)

• រក្សាេុក៖ –40°C ឡៅដល់ 65°C (–40°F ឡៅដល់ 
149°F)
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ថ្មប្រាប់សំដបាត CR-2032

ឡអប្កង់
តារ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

ប្បឡេេ ឡអប្កង់មិនបាះ HD 15 អុីញ ឡអប្កង់បាះ HD 15 អុីញ

គុណភារបង្ហា ញ (អតិបរមា) 1366 x 768 1366 x 768

ការឡមងលមុំ (ឡ្វេង/ស្្ត ំ/ឡលង/ឡប្កាម) 40/40/10/30 ដឺឡប្ក 40/40/10/30 ដឺឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.252 មម 0.252 មម

េំហំ៖

កម្ពស់ (មិនរ៉ប់ឡប្រាងបញចេទល) 193.5 មម (7.62 អុីញ) 193.5 មម (7.62 អុីញ)

េេឹង (មិនរ៉ប់ឡប្រាងបញចេទល) 344.2 មម (13.55 អុីញ) 344.2 មម (13.55 អុីញ)

អងកាត់ប្េទង (មិនរ៉ប់ឡប្រាងបញចេទល) 394.86 មម (15.55 អុីញ) 394.86 មម (15.55 អុីញ)

ែីឡដអូ
តារ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកែីឡដអូ

រានរួមបញចេទល ដល្នកដា្់ៗរីរា្ន

ឧបករណ៍បញ្្ជ Graphics Core Next 
(GCN) ជំនាន់េី 3

AMD R5 M430

អង្គ្ងចាំ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក រហូតដល់ DDR3 2 GB

បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985
តារ៉ង 18. បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ

កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុណហា ភារ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 
95°F)

-40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 
149°F)

បដប្មបប្មនលសំឡណងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក) 0% ឡៅ 95% (មិនកក)
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កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

រំញ័រ (អតិបរមា)* 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ម ឡៅ 3048 ម (–50 ហវេីត ឡៅ 
10,000 ហវេីត)

-15.2 m ឡៅ 10,668 m (–50 
ft ឡៅ 35,000 ft)

* រានងស់ដែងឡដាយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្ថា នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្ដាយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលកលលប្ដាយថាសរឹងសថាិឡៅេីតាំងឡៅឡស្ងបម។
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ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់
តារ៉ង 19. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

បិេអូឌីយាូ

បនថាយកប្មិតសំឡេង

បឡងកាងនកប្មិតសំឡេង

ចាក់បេ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំរូក បនា្ទ ប់

ប្តទរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ

ដសវេងរក

បនថាយកប្មិតរនួឺ

បឡងកាងនកប្មិតរនួឺ

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ

ឡដក

បិេឡបងករងងរនួឺស្ថា នភារថាមរល និងថ្ម/រនួឺសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

េំរ័រឡេងងឡលង
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ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

េំរ័រឡេងង្ុះឡប្កាម

Home

End
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡដាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំឡនះ៖
តារ៉ង 20. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មែិធីជំនូយ និងរាបំ្េរីប្កុមហ៊ុន Dell

ចាប់ឡល្តងមកម្ម ែិធី

ការេេួលយកជំនួយ ឡៅក្នុងការដសវេងរកតាម Windows ងយបញ្ជទល Help and 
Support, និង្ុ្បញចេទល( Enter)។

ជំនួយឡលងបណា្ត ញសប្មាប់ប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

រ័ត៌មានអំរីការឡដាះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំរីការដំឡេងង 
ការបញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្ដាយែឺ ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

ដសវេងយល់អំរីប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ ការដំឡេងង និងឡប្បងប្រាស់កុំរ្យុេ័ររបស់អ្នក ការបប្មុងេុក
េិន្នន័យ ការែិនិ្្ឆ័យជាឡដងម។

សូម្ូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ (Me and My Dell) 
តាមរយៈឡគហេំរ័រ www.dell.com/support/
manuals។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការរាបំ្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភារដដលអា្រករានមានការដប្បប្បនលតាមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះរុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នករុំមានឡសងអុីនធឺឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកកាយបប្តជាែេំនិញ ប័ណ្ណ ឡែ្ខចេប់ ែិកកាយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុក
លលិតលល Dell ។
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