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ការលធិប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
ការដណនាំរីសុែត្ថិភារ
លប្រប្ការដណនាសំុែត្ថិភារខាងលប្កាមលែប្ម្បីការពារកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករីការខូចខាតដែលអាចលកប្តលងប្ង និងលែប្ម្បីធានាសុែត្ថិភារផ្ទា ល់ខួននររស់អ្នក។ លុះប្រាដតមានរញ្្ជ ក់លរប្មិនែូលច្នះលទ ែិធីនីមួយៗរួមរញចាូលលៅក្នុងឯកស្រលនះសន្មតថាលក្ខខណ្ឌ ខាងលប្កាមរានអនុែតតាន៍៖

• អ្នករានអានរ័ត៌មានអំរីសុែត្ថិភារដែលរានភា្ជ រ់មកជាមួយកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
• សមាសភារមួយអាចប្តូែរានលោះែូរ ឬលរប្សិនរានទិញោច់លោយដងករីរា្ន  ប្តូែរានែំលងប្ងលោយអនុែតតារាមទប្មង់ការលោះែូររាមលំោរ់រច្ញ្ចា ស់។

ការប្រមាន : ផ្តា ច់ប្រេរថាមរលទាំងអស់មុននឹងលរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ំងកុំរ្យូទ័រ។ រនាទា រ់រីអ្នកលធិប្ការរួចរ៉ល់លៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រ ផួ្ស់រតាូររប្មរ ផ្ទា ំង និងល្ចចា ទាងំអស់មុននឹងភា្ជ រ់ងលៅប្រេរថាមរល។

ការប្រមាន : មុនលរលលធិប្ការក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក សូមអានលសចកតាីដណនាអំំរីសុែត្ថិភារដែលមានភា្ជ រ់មកជាមួយកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ សប្មារ់រ័តមានរដន្ថមសតាីរីការអនុែតតាប្រករលោយសុែត្ថិភាររំលុត សូមលមប្លលរហទំរ័រ ការអនុែតតារាមរទរញញាតតាិ រាម www.dell.com/
regulatory_compliance 

ប្រយ័ត្ន : ការជួសជុលជាលប្ចប្នអាចប្តូែរានលធិប្ដតលោយអ្នករលចចាកលទសលសងកម្មដែលមានែិញ្ញា រនរប្តដតរាុលណាោ ះ។ អ្នករួរដតអនុែតតាលោះប្ស្យរញ្ហា  និងជួសជុលធម្មរាែូចជារានអនុញ្ញា តលៅក្នុងឯកស្រលលិតលលររស់អ្នក, ឬដណនាលំោយលសងលលប្រណាដា ញឬទូរស័រទានិងប្កុមរាំប្ទ។ ការខូចខាត
លោយស្រការលតាល់លសងកម្មដែលមិនប្តូែរានអនុញ្ញា តលោយប្កុមហ៊ុន Dell មិនប្តូែរានធានារ៉ា រ់រងលោយរ័ណោធានាររស់អ្នកលនាះលទ។ សូមអាននិងលធិប្រាមការដណនាសំុែត្ថិភារដែលោក់មកជាមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន : លែប្ម្បីលចសសងងការរលញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ំដែលប្តូែរានោល់ផ្ទា ល់នឹងែីលែប្ម្បីការពារខួននអ្នកមុនលរលអ្នករាះកុំរ្យូទ័រលែប្ម្បីលធិប្កិចចាការលោះលលសេងៗ។

ប្រយ័ត្ន : សូមកាន់សមាសធាតុនិងរនទាះលោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ហាមរាះសមាសធាតុណាមួយ ឬរាះពាល់លលប្រនទាះ។ កាន់ដរមរនទាះ ឬលោហៈក្នុងែង់ប្កចក។ កាន់ដរមសមាសធាតុែូចជាអង្គែំលណប្រការ ហាមកាន់លលប្ម្ជុលររស់ង។

ប្រយ័ត្ន : លរលអ្នកលោះដខសេ ទាញលលប្រន្ធតំណរភា្ជ រ់ ឬលលប្ផ្ទា ំងទាញររស់ង មិនដមនទាញដខសេលទ។ ដខសេមួយចំនួនមានរន្ធតំណរភា្ជ រ់ជាមួយនិងផ្ទា ំងចាក់លស្រ ប្រសិនលរប្អ្នកចង់លោះដខសេប្រលេទលនះ ចុចលលប្ផ្ទា ំងចាក់លស្រររស់ងមុនលរលលោះដខសេលនះ។ ែូចដែលអ្នកទាញតំណរភា្ជ រ់លចញ ប្តូែរក្សាងឲ្យប្តង់
លែប្ម្បីលជសសងងកុំឲ្យលែសចម្ជុលតំណរណាមួយ។ ក៍ែូចរា្ន លងដែរ មុនលរលអ្នកភា្ជ រ់ដខសេ ប្តូែប្រាកែថារន្ធតំណរភា្ជ រ់ទាំងរីររឺសុីរា្ន ប្តឹមប្តូែ។

ចំណា ំ: រណ៌ននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងលប្រងងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសដរួករីអិីដែលរានរង្ហា ញលៅក្នុងឯកស្រលនះ។

មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
ប្តូែប្រាកែថានលទាកដនួងលធិប្ការររស់អ្នករឺមានភាររ៉រលស្មប្ និងស្អា តលែប្ម្បីការពាររប្មរកុំរ្យូទ័ររីការឆ្កូត។
រិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លរប្សិនកុំរ្យូទ័រប្តូែរានភា្ជ រ់លៅនឹងឧរករណ៍ចងភា្ជ រ់ (រានចងភា្ជ រ់) សូមប្ស្យង។
ផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញទាំងអស់រីកុំរ្យូទ័រ (ប្រសិនលរប្មាន)។

ប្រយ័ត្ន : ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រលោកអ្នកមានប្ចក RJ45 សូមផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញលោយែំរូងប្តូែែកដខសេលចញរីមាា សុីនកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
ផ្តា ច់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងអស់រីប្រីលេួប្ងររស់ង។
លរប្កលអប្កង់។
ចុចរ៊ូតុងថាមរលឲ្យជារ់រយៈរីររី ែិនាទី លែប្ម្បីកុំឲ្យផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធែំលណប្រការ។

ប្រយ័ត្ន : លែប្ម្បីការពារកុំឲ្យឆក់ដខសេលេួប្ង សូមលោះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលចញរីប្រីលេួប្ងជានិចចាមុននឹងែំលណប្រការជំហាន # 8។

ប្រយ័ត្ន : លែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ំែូចជាឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។
លោះ ExpressCards ឬ Smart Cards ដែលរានែំលងប្ងណាមួយលចញរីរន្ធររស់ង។

ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក

លប្កាយរីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
រនាទា រ់រីអ្នករានរញចារ់ែំលណប្រការលោះែូរណាមួយ ប្តូែប្រាកែថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករណ ៍កាត និងដខសេខាងលប្ៅណាមួយមុននឹងលរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

1
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ប្រយ័ត្ន : លែប្ម្បីលចសសងងការខូចខាតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ សូមលប្រប្ដត្ម្មដែលប្តូែរានរចនាលងប្ងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រ Dell លនះជារិលសសរាុលណាោ ះ។ សូមកុំលប្រប្្ម្មដែលប្តូែរានរចនាលងប្ងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រ Dell លលសេងៗលទសត។

រដាូរ្ម្ម។
រដាូររប្មររាត។
ភា្ជ រ់ឧករណ៍ខាងលប្ៅណាមួយែូចជាឧរករណ៍ចមួងប្ចក ឬមូលោ្ឋ នលមលឌស និងរដាូរកាតណាមួយែូចជា ExpressCard។
ភា្ជ រ់ដខសេទូរស័រទា ឬដខសេរណាដា ញណាមួយលៅនឹងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន : លែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូែលោតដខសេចូលលៅក្នុងឧរករណ៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកលោតងលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រ់ទាងំអស់លៅនឹងប្រីលេួប្ងររស់ឧរករណ៍ទាងំលនាះ។
លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ទិែ្ឋភារតួ
ទិែ្ឋភារខាងមុខននប្ររ័ន្ធ

រូរ 1. ទិែ្ឋភារខាងមុខ

1 មីប្កូហិូនរីរ
2 កាលមរ៉ា អុីនច្ហិាលរាែ (ជាជលប្មប្ស)

3 ឧរករណ៍រលញចាញអុីនច្ហិាលរាែ (លប្សចចិតតា)
4 រនួឺស្្ថ នភារកាលមារ៉ា
5 មាា សុីន្មត (រាមចិតតា)
6 មីប្កូហិូនរីរ
7 លអប្កង់
8 រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាររញចាូល និង្ម្ម

ចំណា ំ: Latitude 5280 ក៏មានមាូឌុលកាលមរ៉ា  HD ជាជលប្មប្សលងដែរ។

2
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System back view

Figure 2. Back view

1 microSIM card slot (optional)

2 microSD card reader

System side view(left)

Figure 3. Left view

1 power connector port

2 DisplayPort or USB 3.1 Gen 1 over Type-C port

NOTE: This supports USB 3.1 Gen 1 in addition to Display port over USB-C.

3 HDMI port

4 USB 3.1 Gen 1 port

5 Smart card reader (optional)
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System side view(Right)

Figure 4. Right view

1 Headset/Microphone port

2 USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare

3 VGA port

4 Network port

5 Noble wedge lock slot
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ទិែ្ឋភារខាងលលប្ននប្ររ័ន្ធ

រូរ 5. ទិែ្ឋភារខាងលលប្

1 រ៊ូតុងថាមរល
2 កាដា រចុច (ឃីរត)
3 កដនួងសប្មាករាតនែ
4 រនទាះរាះ

ចំណា ំ: កុំរ្យូទ័រ Latitude 5280 ក៏មានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែជាជលប្មប្សលងដែរ។
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Bottom view

1 Fan vents 2 Model name

3 Service tag 4 Speaker

5 Fan vent

ទិែ្ឋភារតួ 13



ការលោះ និងែំលងប្ងសមាសភារនានា
រ័ត៌មានលនះលដាល់នូែរ័ត៌មានលមអាិតអំរីរលរសរលោះ ឬែំលងប្ងសមាសភារនានារីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ឧរករណ៍ដែលរានដណនាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រលនះតប្មូែឲ្យមានឧរករណ៍ែូចខាងលប្កាម

• ទួរណឺែីសមាា ក Phillips #0

• ទួរណឺែីសមាា ក Phillips #1

• ឧរករណ៍រាស់រួាសទាិកខា្ន តតូច

ផ្ទា ំងមាូឌុលអតតាសញ្ញា អ្នកជាែ (SIM)

Installing the Subscriber Identification Module (SIM) card
1 Insert a paperclip or a SIM card removal tool into the pinhole [1].

2 Pull the SIM card tray to remove it [2]. 

3 Place the SIM card on the SIM card tray.

4 Push the SIM card tray into the slot until it clicks into place. 

ការលោះ (SIM) កាត (មីប្កូសប្មារ់មាូឌុលកំណត់អតតាសញ្ញា ណអ្នកជាែ)
ប្រយ័ត្ន : ការលោះ (SIM) កាតលៅលរលកុំរ្យូទ័រកំរុងលរប្កអាចរណាតា លលអាយមានការរាត់រង់ រឺខូចកាត ប្តូែប្រាកែថាកុំរ្យូទ័រប្តូែរានរិទរឺក៏ប្ររ័ន្ធរណាតា ញប្តូែរានផ្តា ច់

1 លោតែលង្កបរប្កោស ឬឧររណ៍លោះ SIM កាតលៅក្នុងប្រលហាងមចាុលលៅលលប្ថាស SIM កាត។
2 ទាញលជប្ង (SIM) កាតលចញលែប្ម្បីលោះង
3 លោះ SIM កាតមីប្កូលចញរីថាស SIM កាត។

3
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4 រុញថាស SIM កាតលៅក្នុងរន្ធរហូតែល់ងលោតចុចជារ់លៅនឹងកដនួង។

រប្មររាត

ការលោះរប្មររាត
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លែប្ម្បីលោះរប្មររាត៖

a មួលរន្ធូរល្ចចា សអាិត M2.5*6.3 ដែលភា្ជ រ់រប្មររាតលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ [1]។
b រាស់រប្មររាតរីចំណុចដរម និងលលប្ករប្មររាតលចញរីកុំរ្យូទ័រ [2]។

ចំណា ំ: អ្នកអាចប្តូែការប្រោរ់រាស់រួាសទាិកលែប្ម្បីរាស់រប្មររាតរីចំណុចដរម។

ការែំលងប្ងរប្មររាត
ោក់រប្មររាតឲ្យប្តូែជាមួយនឹងកដនួងមួលល្ចចា លៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
មួលរនតាឹងល្ចចា សអាិត M2.5 លែប្ម្បីការពាររប្មររាតលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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Battery

Removing battery
NOTE: 68 WHr battery supports only with the SSD card.

1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the base cover.

3 To remove the battery:

a Disconnect the battery cable from the connector on the system board [1].
b Remove the M2*6 captive screw that secures the battery to the computer [2].

NOTE: The number of screws will vary depending on the type of battery installed.

c Lift the battery from the computer [3].

NOTE: Discharge the battery as much as possible before removing from the system. This can be done by 
disconnecting the A/C adapter from the system (while the system is turned on) to allow the system to drain 
the battery.

d Unroute the cable from the routing channel [1] and remove the cable from the battery.

ការែំលងប្ង្ម្ម
លោត្ម្មលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
នាលំួូែដខសេ WLAN កាត់រាមឆ្ដនលលរ៉តធីង។
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មូលរនតាឹងល្ចចា សអាិត M2*6 លែប្ម្បីភា្ជ រ់្ម្មលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់ដខសេ្ម្មលៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
ែំលងប្ង រប្មររាត។
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

Solid State Drive (SSD) (ប្ោយប្រលេទរឹង SSD)

Removing optional M.2 Solid State Drive (SSD)
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery

3 To remove the SSD card:

a Remove the SSD bracket from the SSD card.
b Peel the adhesive Mylar shield that secures the SSD card [1].

NOTE: Need to be removed carefully in order to be reused on the replacement SSD

c Remove the M2*3 screw that secures the SSD to the computer [2].
d Slide and lift the SSD from the computer [3].

4 To remove the SSD frame:

a Remove the M2*3 screw that secures the SSD frame to the computer [1].
b Lift the SSD frame away from the computer [2].
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Installing optional M.2 SSD
1 Insert the SSD frame into the slot on the computer.

2 Tighten the M2*3 screw to secure the SSD frame to the computer.

3 Insert the SSD into the connector on the computer.

4 Place the SSD bracket over the SSD and tighten the M2*3 screw to secure it to the computer.

5 Install the:

a battery
b base cover

6 Follow the procedure in After working inside your computer.

ប្ោយថាសរឹង

Removing hard drive assembly
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery

3 To remove the hard drive assembly:

a Disconnect the hard drive cable from the connector on the system board.
b Remove the screws that secure the hard drive assembly to the computer.
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c Lift the hard drive assembly away from the computer.

ការតលមួប្ងប្ោយថាសរឹង
លោតប្ោយថាសរឹងចូលក្នុងរន្ធកុំរ្យូទ័រ។
មូលមូលរនតាឹងល្ចចា លែប្ម្បីឲ្យមានសុែត្ថិភារប្ោយថាសរឹងលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់ដខសេប្ោយថាសរឹងលៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ប្ោយថាសរឹង និងលៅលលប្រនទាះប្ររ័ន្ធ។
ែំលងប្ង៖

a ្ម្ម
b រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅក្នុងប្ររ័ន្ធររស់អ្នក។

្ម្មប្រារ់សំដរាត

ការលោះ្ម្មប្រារ់សំដរាត
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម

លែប្ម្បីលោះ្ម្មប្រារ់សំដរាត៖
a ផ្ដា ច់ដខសេ្ម្មប្រារ់សំដរាតរីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1].
b លលប្កដខសេ្ម្មប្រារ់សំដរាតលែប្ម្បីលោះងលចញរីរង់សអាិត និងលោះងលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [2]។
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ការតលមួប្ង្ម្មប្រារ់សំដរាត
ភា្ជ រ់្ម្មប្រារ់សំដរាតលលប្រនទាះប្ររ័ន្ធ
ភា្ជ រ់ដខសេ្ម្មប្រារ់សំដរាតលៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
ែំលងប្ង៖

a ្ម្ម
b រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាត WLAN

ការលោះកាត WLAN
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម

លែប្ម្បីលោះកាត WLAN៖
a លោះល្ចចា  M2*3 ដែលភា្ជ រ ់WLAN លៅកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក [1]។
b លោះរនទាះលោហៈដែលភា្ជ រ់ដខសេWLAN [2]។
c ផ្ដា ច់ដខសេ WLAN រីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្កាត WLAN [3].
d លលប្កកង្ហា រលចញឆ្្ង យរីកុំរ្យូទ័រ [4]។
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Installing WLAN card
1 Insert the WLAN card into the connector on the system board.

2 Connect the WLAN cables to the connectors on the WLAN card.

3 Place the metal bracket to secure the WLAN cables.

4 Tighten the M2*3 screw to secure the WLAN card to the computer.

5 Install the:

a battery
b base cover

6 Follow the procedure in After working inside your computer.

WWAN card (Optional)
This is optional as the system might not ship with WWAN card.

Removing the WWAN card
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery

3 To remove the WWAN card:

a Remove the screw that secures the WWAN card.
b Disconnect the WWAN cables from the connectors on the WWAN card.
c Unroute the WWAN cables from the routing channel.
d Remove the WWAN card from the computer.

Installing the WWAN card
1 Insert the WWAN card into the slot on the computer.

2 Route the WWAN cables through the routing channel.

3 Connect the WWAN cables to the connectors on the WWAN card.

4 Replace the screw to secure the WWAN card to the computer.

5 Install the:

a battery
b base cover

6 Follow the procedure in After working inside your computer.

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការលោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម
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លែប្ម្បីលោះមាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a រាស់ែលង្កបរដែលភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចាទំាល់ដតមាូឌុលអង្គចងចាលំោតលចញមក[1]។
b លលប្កមាូឌុលអង្គចងចាំរីតំណរភា្ជ រ់ [2]។

ការតលមួប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
ោក់មាូឌុលអង្គចងចាលំលប្ឧរករណ៏ភា្ជ រ់អង្គចងចារំហូតរនួឹះភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចាំរានលអា។
ែំលងប្ង៖

a ្ម្ម
b រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

Removing keyboard trim
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Pry the keyboard trim from the edges [1] and lift it away from the computer [2].
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NOTE: You may need a plastic scribe to pry the keyboard trim from the edges.

ការែំលងប្ងរនទាះតប្មឹមកាតា រចុច
ោក់រនទាះតប្មឹមកាតា រចុចលៅលលប្កាតា រចុច និងចុចលលប្ដរមរហូតែល់ងចូលជារ់។
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

Removing keyboard
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
c keyboard trim

3 Lift the latch and disconnect the keyboard cable from the connector.

NOTE: There may be more than one cable to disconnect.
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4 Turn over the computer and open the display.

5 To remove the keyboard:

a Remove the M2*2 screws that secure the keyboard to the computer [1].
b Pry the keyboard from the edge and lift it away from the computer [2].

WARNING: Make sure you pull the keyboard cable routed under the computer to avoid any damage to the 
keyboard cable.
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ការែំលងប្ងកាតា រចុច
កាន់កាតា រចុច និងលរសរដខសេកាតា រចុចកាត់កដនួងទប្ម។
តប្មង់កាដា រចុចជាមួយប្រោរ់មួលល្ចចា លៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
មួលរនតាឹងល្ចចា  M2*2 លែប្ម្បីភា្ជ រ់កាដា រចុចលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់ដខសេកាតា រចុចលៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់។
ែំលងប្ង៖

a រនទាះតប្មឹម កាតា រចុច
b ្ម្ម
c រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ដែករន្ថយកំលៅ

Removing heatsink assembly
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
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3 To remove the heat sink assembly:

a Disconnect the system fan cable from the connector on the system board [1]
b Remove the M2*3 screws that secure the heat sink assembly on the system board [2].

NOTE: Remove the heat sink screws in the order listed on the heat sink.

NOTE: The WLAN cables need to be moved aside to access one of the heat sink assembly screws.

c Lift the heat sink assembly away from the system board.

Installing heat sink assembly
1 Place the heat sink assembly on the system board.

2 Tighten the M2*3 screws to secure the heat sink assembly to the computer.

NOTE: Tighten the heat sink screws in the order listed on the heat sink.

3 Connect the system fan cable to the connector on the system board.

4 Install the:

a battery
b base cover

5 Follow the procedure in After working inside your computer.
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រន្ធតំណចរនតាលេួប្ង

រន្ធតំណចរនតាលេួប្ង
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម

លែប្ម្បីលោះរន្ធឧរករណ៍តភា្ជ រ់ថាមរល៖
a ផ្ដា ច់ដខសេ្ម្មរីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [1]។
b លោះល្ចចា  M2*3 លែប្ម្បីលោះរនទាះលោហៈដែលភា្ជ រ់រន្ធឧរករណ៏ថាមរល [2]។
c លលប្កលជប្ងទប្មលោហៈ [3]។
d លលប្ករន្ធឧរករណ៏ថាមរលលចញរីកុំរ្យូទ័រ[4]។

រន្ធតំណចរនតាលេួប្ង
តប្មឹមរន្ធតំណចរនតាលេួប្ងលអាយប្សរលៅនឹងចលនួាះររស់រន្ធលហប្យសង្កត់ងចុះលប្កាម។
ោក់លជប្ងទប្មលោហៈលលប្រន្ធថាមរល។
មួលរនតាឹងល្ចចា  M2*3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្រអរ់ស្្ម តកាតលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់រន្ធដខសេថាមរលលៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
ែំលងប្ង៖
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a ្ម្ម
b រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

តួស៊ុម

Removing chassis frame
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
c WLAN card
d SSD card 

3 To release the chassis frame:

a Release the WLAN cables from the routing channels [1].
b Disconnect the speaker cable from the connector on the system board [2].
c Lift the latch and disconnect the keyboard cable from the connector [3].

NOTE: There may be more than one cable to disconnect.

4 To remove the chassis frame:

a Remove the M2*2, M2*3, and M2*5 screws that secure the chassis frame to the computer [1].
b Lift the chassis frame away from the computer [2].
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Installing chassis frame
1 Place the chassis frame on the computer.

2 Tighten the M2*2, M2*3, and M2*5 screws to secure the chassis frame to the computer.

3 Connect the keyboard cable to the connector.

NOTE: There may be more than one cable to connect.

4 Connect the speaker cable to the connector on the system board.

5 Route the WLAN cables through the routing channels.

6 Install the:

a SSD card
b WLAN card
c battery
d base cover

7 Follow the procedure in After working inside your system.

ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ

Removing system board
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a SIM card
b base cover
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c battery
d keyboard trim
e keyboard
f WLAN card
g SSD card 
h memory module
i coin cell battery
j heatsink assembly
k chassis frame

3 Disconnect the following cables from the system board:

a Touchpad [1]
b LED board [2]
c USH board [3]

4 To release the system board:

a Remove the M2*3 screw that secures the display cable [1].
b Lift the metal bracket that secures the display cable [2].
c Disconnect the display cables from the connectors on the system board [3][4].

NOTE: This step is applicable only for IR camera.

d Disconnect the power connector port cable from the connector on the system board [5].
e Remove the M2*3 screws that secure the metal bracket [6].

NOTE: The metal bracket secures the DisplayPort over USB Type-C.

f Lift the metal bracket away from the system board [7].
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5 To remove the system board:

a Remove the M2*3 screws that secure the system board to the computer [1].
b Lift the system board away from the computer [2].
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Installing system board
1 Align the system board with the screw holders on the computer.

2 Tighten the M2*3 screws to secure the system board to the computer.

3 Place the metal bracket to secure the DisplayPort over USB Type-C.

4 Tighten the M2*3 screws to secure the metal bracket on the DisplayPort over USB Type-C.

5 Connect the power connector port cable to the connector on the system board.

6 Connect the display cables to the connectors on the system board.

7 Place the metal bracket to secure the display cable.

8 Tighten the M2*3 screw to secure the metal bracket.

9 Connect the following cables:

a touchpad
b USH board
c LED board

10 Install the:

a chassis frame
b heat sink assembly
c coin cell battery
d memory module
e SSD card
f WLAN card
g keyboard trim
h keyboard
i battery
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j base cover
k SIM card

11 Follow the procedure in After working inside your computer.

SmartCard module (មាូឌុលកាតឆួ្តនែ)

ការលោះរនទាះកាតអានលមមាូ រី មីលឌស
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម
c កាត WLAN
d កាត SSD 
e តួស៊ុម

លែប្ម្បីលោះរនទាះកាតអានលមមាូ រី មីលឌស ៖
a ផ្តា ច់ដខសេរនទាះកាតអានលមមាូ រី មីលឌស លចញរីឧរករណ៍តភា្ជ រ់[1]។
b រកដខសេលចញរីកាែសអាិត [2]។

លែប្ម្បីលោះរនទាះកាតអានលមមាូ រី មីលឌស ៖
a លោះល្ចចា ដែលភា្ជ រ់រនទាះកាតអានលមមាូ រី មីលឌស លៅនឹងកដនួងសប្មាករាតនែ [1]។
b អូស និងលោះឧរករណ៍អានលមមាូ រី មីលឌសលចញរីរន្ធ [2]។
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តលមួប្ងរនទាះ អង្គអានស្្ម តកាែ (Smart card)
ោក់រនទាះ អង្គអានស្្ម តកាែ (Smart card) តប្មឹមលអាយប្តូែនឹងចលនួាះលលប្រប្មរ
មួលរនតាឹងល្ចចា លែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្រអរ់ស្្ម តកាតលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
ភា្ជ រ់ដខសេរនទាះ អង្គអានស្្ម តកាែ (Smart card) លហប្យភា្ជ រ់ដខសេលៅនឹងឧរករណ៏ភា្ជ រ់
ែំលងប្ង៖

a តួស៊ុម
b កាត SSD
c កាត WLAN
d ្ម្ម
e រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការលោះឧរករណ៏រំរងសំលលង
អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
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b ្ម្ម
c កាត WLAN
d កាត SSD 
e តួស៊ុម

រកកាែសអាិតដែលរិទភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៏រំរងសំលលង [1] [2]។

លលប្កឧរារ័រលចញឆ្្ង យរីកុំរ្យូទ័រ ។
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ការែំលងប្ងឧរាល័រ
លោតមាូឌុលឧរាល័រលោយោក់ងឲ្យប្សរលៅនឹងថា្ន ំងលៅលលប្តួ។
នាលំួូែដខសេឧរាល័យកាត់រាមឆ្ដនលលរ៉តធីង។
រិទរង់សអាិតលែប្ម្បីសុែត្ថិភារដខសេឧរាល័រ។
ែំលងប្ង៖

a តួស៊ុម
b លប្រងងែំលងប្ងដែកកាត់រន្ថយកំលៅ
c កាត SSD
d កាត WLAN
e ្ម្ម
f រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់

Removing display assembly
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
c WLAN card

3 To disconnect the display cable:
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a Release the WLAN cable from the routing channels [1].
b Remove the M2*5 screw that secures the display cable bracket to the computer [2].
c Remove the display cable bracket that secures the display cable [3].
d Disconnect the display cable and IR camera cable from the connectors on the system board [4][5].

NOTE: Removing the connector [5] is only for IR camera models.

4 Place the computer on the edge of a plane surface with the display facing down.

5 To remove the display assembly:

a Remove the M2*5 screws that secure the display assembly to the computer [1].
b Lift the display assembly away from the computer [2].
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Installing display assembly
1 Place the chassis on the edge of a plane surface.

2 Align the display assembly to align with the screw holders on the computer.

3 Tighten the M2*5 screws to secure the display assembly to the computer.

4 Lift the computer and close the display.

5 Connect the display cable and IR camera cable to the connectors on the system board.

NOTE: IR cable only for IR camera models.

6 Place the metal bracket to secure the display cable.

7 Tighten the M2*5 screws to secure the display cable.

8 Route the WLAN cables through the routing channels.

9 Install the:

a WLAN card
b battery
c base cover

10 Follow the procedure in After working inside your computer.

ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់

ការលោះលប្រាងលអប្កង់
ែិធីែូចខាងលប្កាមរឺអនុែតតារានដតចំលពាះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករឺមិនដមនជាកុំរ្យូទ័រដែលចុចលលប្លអប្កង់ដតរាុលណាោ ះ។

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម
c កាត WLAN
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d លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
លែប្ម្បីលោះស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់៖

a រាស់ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់លៅចំណុចខាងលប្កាមននលអប្កង់ [1]។
b លលប្កស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់លែប្ម្បីលោះង [2]។
c រាស់ដរមលៅចំណុចខាងននលអប្កង់លែប្ម្បីលោះស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់ [3, 4]។

ការែំលងប្ងស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
ោក់ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់លលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
ចារ់លលតាប្មរីប្ជុងខាងលលប្ ចុចលលប្ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់ និង លធិប្ការជុំ ែិញស៊ុមលប្ៅទាងំមូលរហូតែល់ងលឺសំដលងកួីកលលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
ែំលងប្ង៖

a លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
b កាត WLAN
c ្ម្ម
d រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រប្មរប្តលចសកលអប្កង់

ការលោះរប្មរប្តលចសកលអប្កង់
ែិធីែូចខាងលប្កាមរឺអនុែតតារានដតចំលពាះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករឺមិនដមនជាកុំរ្យូទ័រដែលចុចលលប្លអប្កង់ដតរាុលណាោ ះ។

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
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b ្ម្ម
c កាត WLAN
d លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
e ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់

លែប្ម្បីលោះរប្មរប្តលចសកលអប្កង់:
a លោះល្ចចា  M2.5*3 ដែលភា្ជ រ់រប្មរប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងរំដណកលអប្កង់ [1]។
b លលប្ករប្មរប្តលចសកលអប្កង់លចញរីចប្ងឹងលអប្កង់ [2]។
c លធិប្រាមែំណាក់កាល a និង ែំណាក់កាល b លែប្ម្បីលោះ ប្តលចសកចប្ងឹងលអប្កង់លលសេងលទសត[3] [4]។

ការែំលងប្ងរប្មរប្តលចសកលអប្កង់
ោក់រប្មរប្តលចសកលអប្កង់លៅលលប្ប្តលចសកលអប្កង់។
មួលរនតាឹងល្ចចា លមអា M2.5*3 ភា្ជ រ់រប្មរប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងប្តលចសកលអប្កង់។
លធិប្ជំហាន a និង b លងប្ងែិញលែប្ម្បីែំលងប្ងរប្មងប្តលចសកលអប្កង់លលសេងលទសត។
ែំលងប្ង៖

a ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
b លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
c កាត WLAN
d ្ម្ម
e រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ប្តលចសកលអប្កង់

ការលោះប្តលចសកលអប្កង់
ែិធីែូចខាងលប្កាមរឺអនុែតតារានដតចំលពាះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករឺមិនដមនជាកុំរ្យូទ័រដែលចុចលលប្លអប្កង់ដតរាុលណាោ ះ។

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម
c កាត WLAN
d លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
e ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
f រប្មរប្តលចសកលអប្កង់

លែប្ម្បីលោះប្តលចសកលអប្កង់៖
a លោះល្ចចា  M2.5*3 ដែលភា្ជ រ់ប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់ [1]។
b លលប្កប្តលចសកលអប្កង់លចញរីលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់ [2]។
c លធិប្ជំហាន a និង b លងប្ងែិញលែប្ម្បីលោះប្តលចសកលអប្កង់លលសេងលទសត។
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ការែំលងប្ងប្តលចសកលអប្កង់
ោក់ប្តលចសកលអប្កង់លៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
មួលរនតាឹងល្ចចា  M2.5*3 ដែលភា្ជ រ់ប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
លធិប្ជំហាន a និង b លងប្ងែិញលែប្ម្បីែំលងប្ងប្តលចសកលអប្កង់លលសេងលទសត។
ែំលងប្ង៖

a ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
b លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
c កាត WLAN
d ្ម្ម
e រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំលអប្កង់

ការលោះរនទាះលអប្កង់
ែិធីែូចខាងលប្កាមរឺអនុែតតារានដតចំលពាះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករឺមិនដមនជាកុំរ្យូទ័រដែលចុចលលប្លអប្កង់ដតរាុលណាោ ះ។

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
លោះ៖

a រប្មររាត
b ្ម្ម
c កាត WLAN
d លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
e ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់

លោះល្ចចា  M2*2 ដែលភា្ជ រ់រនទាះលអប្កង់លៅនឹងរំដណកលអប្កង់[1]លហប្យលលប្កលែប្ម្បីផ្្ក រ់រនទាះលអប្កង់លៅដខសេ eDP [2]។
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លែប្ម្បីលោះលប្រងងែំលងប្ងរនទាះលអប្កង់៖
a រកកាែសអាិត [1]។
b លលប្ករង់សអាិតលខសែដែលភា្ជ រ់ដខសេeDP[2]។
c លលប្ករនួឹះលហប្យផ្តា ច់ដខសេ eDPរីឧរករណ៏ភា្ជ រ់លៅលលប្នទាះលអប្កង់ [3] [4]។

ការែំលងប្ងផ្ទា ងំលអប្កង់
ភា្ជ រ់ដខសេ eDP លៅនឹងតំណរភា្ជ រ ់និងរិទរង់សអាិត។
រិទរង់សអាិតលែប្ម្បីសុែត្ថិភារដខសេ eDP។
រដាូរផ្ទា ំងលអប្កង់លែប្ម្បីោក់រញចាូលរន្ធល្ចចា ឲ្យប្តូែជាមួយនឹងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់។
មួលរនតាឹងល្ចចា  M2*2 លែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់។
ែំលងប្ង៖

a ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
b លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
c កាត WLAN
d ្ម្ម
e រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលោះ និងែំលងប្ងសមាសភារនានា 43



ដខសេ eDP

Removing eDP cable
The following procedure is applicable only if your computer is a non-touch computer.

1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
c WLAN card
d display assembly
e display bezel
f hinge cover
g display panel

3 To remove the eDP cable:

a Slide the display cable [1].
b Peel the eDP cable from the adhesive [2].

Installing eDP cable
1 Affix the eDP cable to the display panel and connect to the camera.

2 Realign the display cable to secure the eDP cable.
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3 Install the:

a display panel
b hinge cover
c display bezel
d display assembly
e WLAN card
f battery
g base cover

4 Follow the procedure in After working inside your computer.

កាលមរ៉ា

Removing camera
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
c WLAN card
d display assembly
e display bezel
f display panel

3 To remove the camera:

a Disconnect the camera cable from the connector [1].
b Lift the camera away from the display [2].

NOTE: The following procedure is applicable only if your computer is a non-touch computer.
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ការែំលងប្ងកាលមរ៉ា
លោតកាលមរ៉ា លៅក្នុងរន្ធលៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
ភា្ជ រ់ដខសេកាលមរ៉ា លៅនឹងឧរករណ៍តភា្ជ រ់។
ែំលងប្ង៖

a ផ្ទា ងំលអប្កង់
b ស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
c លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
d កាត WLAN
e ្ម្ម
f រប្មររាត

អនុែតតារាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធិប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កដនួងសប្មាករាតនែ

Removing palm rest
1 Follow the procedure in Before working inside your computer.

2 Remove the:

a base cover
b battery
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c WLAN card
d SSD card 
e memory module
f coin cell battery
g heat sink assembly
h display assembly
i chassis frame
j smart card reader
k system board

3 The palm rest is the remaining component after removing all the components.

Installing palmrest
1 Place the palm rest on a flat surface.

2 Install the:

a system board
b smart card reader
c chassis frame
d heat sink assembly
e display assembly
f coin cell battery
g memory module
h SSD card
i WLAN card
j battery
k base cover

3 Follow the procedure in After working inside your computer.
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រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ
Power adapter
This laptop is shipped with 7.4mm barrel plug on 65 W power adapter.

WARNING: When you disconnect the power adapter cable from the laptop, grasp the connector, not the cable itself, and then 
pull firmly but gently to avoid damaging the cable.

WARNING: The power adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among 
countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or 
equipment damage.

Processors
This laptop is shipped with the following processors:

• Intel Core i3-7100U

• Intel Core i5-7200U

• Intel Core i5-7300U

• Intel Core i7-7600U

NOTE: The clock speed and performance varies depending on the workload and other variables.

ការកំណត់អតតាសញ្ញា ណអង្គែំលណប្រការលៅក្នុង Windows 10
រាះលលប្ Search the Web and Windows(ដសិងរកែិរ និងWindows)។
ងយពាក្យ Device Manager(កម្មែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍។
រាះលលប្ Processor(អង្គែំលណប្រការ)។

រត៩មានរីProcessor(អង្គែំលណប្រការ)ប្តូែរានរង្ហា ញ។

Verifying the processor usage in Task Manager
1 Right Click on the Taskbar.

2 Select Start Task Manager.

The Windows Task Manager window is displayed.

3 Click the Performance tab in the Windows Task Manager window.

4
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The processor performance details are displayed.

ការលលទាបងផ្ទា ត់អំរីការលប្រប្ប្រាស់អង្គែំលណប្រការលៅក្នុង Resource Monitor (មាូនីទ័រធនធាន)
ចុចសង្កត់ឲ្យជារ់ររារកិចចាការ។
លប្ជប្សយក Start Task Manager(ចារ់លលដាប្មកម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងកិចចាការ)។
រងអានច Windows Task Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងកិចចាការ Windows) នឹងរង្ហា ញលងប្ង។
ចុចលលប្ល្មរ Performance(សមត្ថភារ) លៅក្នុងរងអានច Windows Task Manager(កម្មែិធីប្ររ់ប្រងកិចចាការ Windows) ។
រ័ត៌មានលមអាិតអំរីសមត្ថភារអង្គែំលណប្រការប្តូែរង្ហា ញលងប្ង។
ចុចលលប្ Open Resource Monitor(លរប្កមាូនីទ័រធនធាន)។

សំណុំឈីរ
លងរ្មររឺកុំរ្យូទ័រយួរនែទាំងអស់ទាក់ទងលៅកាន់ CPU រាមរយៈសំណុំឈីរ លងរ្មរលនះែឹកជញចាូនភា្ជ រ់មកជាមួយ 1-ទំរង់ឈីរដែលភា្ជ រ់មកជាមួយ Intel PCH ជំនាន់ទី 7។

រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ 49



ប្ោយែឺសំណុំឈីរ Intel
លលទាបងផ្ទា ត់ប្រសិនលរប្ប្ោយែឺសំណុំឈីរ Intel ប្តូែរានែំលងប្ងរួចលហប្យលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែ។

រារ៉ង 1. ប្ោយែឺសំណុំឈីរ Intel

មុនលរលែំលងប្ង លប្កាយលរលែំលងប្ង

ការទាញយកប្ោយែឺសំណុំឈីរ
លរប្កកុំរ្យូទ័រយួរនែ។
ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
ចុចលលប្ Product Support(ការរាបំ្ទលលិតលល) ងយរញចាូល Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) ននកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក រនាទា រ់មកចុចលលប្Submit(រញ្ជូន)។

ចំណា ំ: លរប្សិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) សូមលប្រប្មុខង្ររកលមប្លសិ័យប្រែតតាិ ឬរកលមប្លលោយនែសប្មារ់មាូដែលកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
ចុចលលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយែឺ និងទាញយក)។
លប្ជប្សយកប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការដែលរានែំលងប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
អូសទំរ័រចុះលប្កាម រប្ងីក Chipset(សំណុំឈីរ)លហប្យលប្ជប្សយកប្ោយែឺសំណុំឈីរ។
ចុចលលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) លែប្ម្បីទាញយកកំដណចុងលប្កាយរំលុតររស់ប្ោយែឺសំណុំឈីរសប្មារ់កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
រនាទា រ់រីរញចារ់ការទាញយក ប្តូែរុករកលៅកាន់្មតដែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយែី។
ចុចលទិរែងលលប្រូរតំណាងឯកស្រប្ោយែឺសំណុំឈីរ និងអនុែតតារាមការដណនាលំៅលលប្លអប្កង់។

ការកំណត់សំណុំឈីរលៅក្នុង Device Manager (កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ លលប្ Windows 10

ចុច Settings  លៅលលប្ររារ Charms ររស់Windows 10

រី Control Panel(ផ្ទា ងំរញ្្ជ ) លប្ជប្សយក Device Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍។
រប្ងីក System Devices(ឧរករណ៍ប្ររ័ន្ធ) និងដសិងរកសំណុំឈីរ។
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ជលប្មប្សប្កាហិិក
កុំរ្យូទ័រយួរនែលនះប្តូែរានែឹកជញ្ជូនជាមួយនិងជលប្មប្សសំណុំរនទាះឈីរប្កាហិីកែូចខាងលប្កាម៖

• Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics drivers
Verify if the Intel HD Graphics drivers are already installed in the laptop.

Table 2. Intel HD Graphics drivers

Before installation After installation

ការទាញយកប្ោយែឺ
លរប្កកុំរ្យូទ័រយួរនែ។
ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
ចុចលលប្ Product Support(ការរាបំ្ទលលិតលល) ងយរញចាូល Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) ននកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក រនាទា រ់មកចុចលលប្Submit(រញ្ជូន)។

ចំណា ំ: លរប្សិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) សូមលប្រប្មុខង្ររកលមប្លសិ័យប្រែតតាិ ឬរកលមប្លលោយនែសប្មារ់មាូដែលកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
ចុចលលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយែឺ និងទាញយក)។
លប្ជប្សយកប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការដែលរានែំលងប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
អូសទំរ័រចុះលប្កាម លហប្យលប្ជប្សយកប្ោយែឺប្កាហិិកលែប្ម្បីែំលងប្ង។
ចុចលលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) លែប្ម្បីទាញយកប្ោយែឺប្កាហិិកសប្មារ់កុំរ្យូទ័រយូរនែររស់អ្នក។
រនាទា រ់រីរញចារ់ការទាញយក ប្តូែរុករកលៅកាន់្មតដែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយែឺប្កាហិិក។
ចុចលទិរែងលលប្រូរតំណាងឯកស្រប្ោយែឺប្កាហិិកនិងអនុែតតារាមការដណនាលំៅលលប្លអប្កង់។
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Display options
This laptop has the following display options:

• 12.5-inch HD Anti-glare (1366 x 768) (Non-touch)

• 12.5-inch FHD Anti-glare (1920 x 1080) (Non-touch)

• 12.5-inch FHD Anti fingerprint and Anti reflective(1920 x 1080) (Touch)

ការកំណត់អតតាសញ្ញា ណអាោរ់ទ័រលអប្កង់
ចារ់លលដាប្ម Search Charm(មុខង្រដសិងរក) លហប្យលប្ជប្សយក Settings(ការកំណត)់។
ងយរញចាូលពាក្យ Device Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ លៅក្នុងប្រអរ់ដសិងរក លហប្យរាះលលប្ Device Manager(កម្មែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ រីផ្ទា ងំខាងលឆិង។
រប្ងីក Display adapters(អាោរ់ទ័រលអប្កង់)។

អាោរ់ទ័រលអប្កង់ប្តូែរានរង្ហា ញ។ 

ការផួ្ស់រដាូររុណភាររង្ហា ញលអប្កង់
ចុចឲ្យជារ់លអប្កង់កុំរ្យូទ័រលលប្តុ លហប្យលប្ជប្សយក Display Settings(ការកំណត់លអប្កង)់។
រាះ ឬចុចលលប្ Display settings(ការកំណត់លអប្កង់)។
ផ្ទា ងំ Setting (ការកំណត)់ ប្តូែរានរង្ហា ញ
រំលិកចុះលប្កាម និងលប្ជប្សលរីស Advanced Display Settings (ការកំណត់លអប្កង់កប្មិតខ្ពស់) ។
ការកំណត់លអប្កង់កប្មិតខ្ពស់ប្តូែរានរង្ហា ញ។
លប្ជប្សយករុណភាររង្ហា ញដែលចាំរាច់រីរញ្ជីទមួាក់លហប្យរាះលលប្ Apply(អនុែតតា)។

ការរងិិលលអប្កង់
ចុចឲ្យជារ់លលប្លអប្កង់កុំរ្យូរទ័រលលប្តុ។
មុឺនុយរងប្តូែរានរង្ហា ញ។
លប្ជប្សលរីសយក Graphic Options(ជលប្មប្សប្កាហិិក) > Rotation(រងិិល) និងលប្ជប្សលរីសជលប្មប្សមួយែូចខាងលប្កាម៖
• រងិិលលៅធម្មរា
• រងិិលលៅ 90 ែឺលប្ក
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• រងិិលលៅ 180 ែឺលប្ក
• រងិិលលៅ 270 ែឺលប្ក

ចំណា ំ: លអប្កង់ក៏អាចប្តូែរងិិលលោយលប្រប្ការរនសេំប្រារ់ចុចែូចខាងលប្កាម៖

• Ctrl + Alt + Up arrow key (Ctrl + Alt + ប្រារ់ចុចប្រនញលងប្ងលលប្) (រងិិលលៅធម្មរា)

• Right arrow key (ប្រារ់ចុចប្រនញលៅស្ដា ំ) (រងិិល 90 ែឺលប្ក)
• Down arrow key (ប្រារ់ចុចប្រនញចុះលប្កាម) (រងិិល 180 ែឺលប្ក)
• Left arrow key (ប្រារ់ចុចប្រនញលៅលឆិង) (រងិិល 270 ែឺលប្ក)

ការលសលរាកប្មិតរនួឺលៅក្នុង Windows 10
លែប្ម្បីលរប្ក ឬរិទការលសលរាកប្មិតរនួឺលអប្កង់សិ័យប្រែតតាិ៖

អូសចូលក្នុងលចញរីដរមខាងស្ដា ំននលអប្កង់លែប្ម្បីចូលលប្រប្ Action Center(មជ្ឈមណ្ឌ លសកម្មភារ)។

រាះរឺក៏ចុច All Settings (ការកំណត់ទាងំអស់)  > System (ប្ររ័ន្ធ) > Display(លអប្កង)់។
លប្រប្ប្រារ់រំកិល លសលរាកប្មិតរនួឺលអប្កង់ររស់ខ្ញុំលោយសិ័យប្រែតតាិ លែប្ម្បីលរប្ក ឬរិទការលសលរាកប្មិតរនួឺសិ័យប្រែតតាិ។

ចំណា ំ: អ្នកក៏អាចលប្រប្ប្រារ់រំកិល Brightness level (កប្មិតរនួ)ឺ លែប្ម្បីលសលរាកប្មិតរនួឺលោយនែលងដែរ។

ការសមាអា តលអប្កង់
រិនិត្យលមប្លស្្ន មប្រឡាក់ ឬនលទាដែលប្តូែសមាអា ត។
លប្រប្ប្កណាត់មានសរនសតូចរំលុតលែប្ម្បីសមាអា តធូលីដែលលមប្លលឃប្ញ និងជូតសមាអា តភារលអាិតកខិក់្ម្នមៗ។
រួរដតលប្រប្ប្រាស់ឧរករណ៍សមាអា តប្តឹមប្តូែលែប្ម្បីសមាអា ត និងរក្សាឲ្យលអប្កង់ររស់អ្នកស្ថិតលៅក្នុងស្្ថ នភារថួាច្បាស់។

ចំណា ំ: កុំរាញ់ស្រធាតុសូលុយស្យុងសមាអា តលោយផ្ទា ល់ ណាមួយលៅលលប្លអប្កង ់សូមរាញ់ងោក់ប្កណាត់ជូត។
ជួតសមាអា តកញចាក់លអប្កង់្ម្មមៗរាមចលនារ៉ងជារងិង់។ កុំសង្កត់ខួាងំលរកលលប្ប្កណាត់។

ចំណា ំ: កុំសង្កត់ខួាំង ឬរាះលអប្កង់ជាមួយប្មាមនែររស់អ្នក លរប្មិនែូលចា្ន ះលទនឹងអាចនឹងរនសេល់ទុកស្្ន មខួាញ ់ឬស្្ន មប្រឡាក់។

ចំណា ំ: កុំទុកស្រធាតុរ៉ែលៅលលប្លអប្កង់។
ជូតសមាអា តសំលណប្មលជារជាទំាំងអស់លោយស្រងអាចលធិប្ឲ្យខូចលអប្កង់ររស់អ្នក។
ទុកឲ្យលអប្កង់ស្ងនតខួាំងសិន មុននឹងអ្នកលរប្កង។
ចំលពាះស្្ន មប្រឡាក់ដែលរិរាកយកលចញ សូមអនុែតតារាមែិធីលនះលងប្ង ែិញរហូតែល់លអប្កង់ស្អា ត។

ការលប្រប្ប្រាស់ការរាះលអប្កង់លៅក្នុង Windows 10
អនុែតតារាមជំហានទាំងលនះលែប្ម្បីលរប្ក ឬរិទការរាះលអប្កង់៖

ចូលលៅ Charms Bar (ររារមុខង្រសំខាន់ៗ) និងរាះលលប្ All Settings(ការកំណត់ទាងំអស់) .

រាះលលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងរញ្្ជ )។
រាះលលប្ Pen and Input Devices (រ៊ិច និងឧរករណ៍រញចាូល) លៅក្នុង Control Panel(ផ្ទា ំងរញ្្ជ )។
រាះលលប្ផ្ទា ំង Touch(រាះ) ។
លប្ជប្សយក លប្រប្ប្មាមនែររស់អ្នកជាឧរករណ៍រញចាូល លែប្ម្បីលរប្កការរាះលអប្កង់។ លោះធីកប្រអរ់ធីកលែប្ម្បីរិទការរាះលអប្កង់។
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ការភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍រញ្ចា ំងខាងលប្ៅ
អនុែតតារាមជំហានទាំងលនះលែប្ម្បីភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកលៅឧរករណ៍រញ្ចា ំងខាងលប្ៅ៖

ប្តូែប្រាកែថាឧរករណ៍រញ្ចា ំងសួ្យរានលរប្ក និងលោតដខសេឧរករណ៍រញ្ចា ំងសួ្យលៅក្នុងប្ចកែីលែអូលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយូរនែររស់អ្នក។
ចុចប្រារ់ចុច Windows logo+P។
លប្ជប្សយកមាូែណាមួយខាងលប្កាម៖
• ដតលអប្កង់កុំរ្យូទ័ររាុលណាោ ះ
• សទានន
• រប្ងីក
• ដតលអប្កង់ទីរីររាុលណាោ ះ

ចំណា ំ: ចំលពាះរ័ត៌មានរដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រដែលភា្ជ រ់មកជាមួយឧរករណ៍រញ្ចា ំងររស់អ្នក។

ឧរករណ៍រញ្្ជ  Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro 
controller
កុំរ្យូទ័រយួរនែលនះប្តូែរានែឹកជញ្ជូនភា្ជ រ់មកជាមួយឧរករណ៍រញ្្ជ  Realtek ALC3253–CG Waves MaxxAudio Pro controller។ ងជាកូែសលមួង High Definition ដែលរចនាលងប្ងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រលលប្តុ និងកុំរ្យូទ័រយួរនែ។

ការទាញយកប្ោយែឺសំលងង
លរប្កកុំរ្យូទ័រយួរនែ។
ចូលលមប្លលរហទំរ័រ www.Dell.com/support។
ចុចលលប្ Product Support(ការរាបំ្ទលលិតលល) ងយរញចាូល Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) ននកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក លហប្យចុចលលប្Submit(រញ្ជូន)។

ចំណា ំ: លរប្សិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កលសងកម្ម) សូមលប្រប្មុខង្ររកលមប្លសិ័យប្រែតតាិ ឬរកលមប្លលោយនែសប្មារ់មាូដែលកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
ចុចលលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយែឺ និងទាញយក)។
លប្ជប្សយកប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការដែលរានែំលងប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
អូសទំរ័រចុះលប្កាម លហប្យរប្ងីក Audio(សំលងង)។
លប្ជប្សយកប្ោយែឺសំលងង។
ចុចលលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ) លែប្ម្បីទាញយកកំដណចុងលប្កាយរំលុតររស់ប្ោយែឺសំលងងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នក។
រនាទា រ់រីរញចារ់ការទាញយក ប្តូែរុករកលៅកាន់្មតដែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយែីសំលងង។
ចុចលទិរែងលលប្រូរតំណាងឯកស្រប្ោយែឺសំលងង និងអនុែតតារាមការដណនាលំៅលលប្លអប្កង់។

ការកំណត់អតតាសញ្ញា ណឧរករណ៍រញ្្ជ សំលងងលៅក្នុង Windows 10

ប្រងសរីដរមខាងស្តា ំលែប្ម្បីែំលណប្រការ Search Charm និងលប្ជប្សលរីស All Settings ។
ងយរញចាូលពាក្យ Device Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ លៅក្នុងប្រអរ់ដសិងរក លហប្យលប្ជប្សយក Device Manager(កម្មែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ រីផ្ទា ងំខាងលឆិង។
រប្ងីក សំលងង ែីលែអូ និងឧរករណ៍រញ្្ជ លហ្គម។
ឧរករណ៍រញ្្ជ សំលងងប្តូែរានរង្ហា ញលងប្ង។

រារ៉ង 3. ការកំណត់អតតាសញ្ញា ណឧរករណ៍រញ្្ជ សំលងងលៅក្នុង Windows 10

មុនលរលែំលងប្ង លប្កាយលរលែំលងប្ង
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ការផួ្ស់រដាូរការកំណត់សំលងង
ចុច ឬរាះ Search the web and Windows (ដសិងរកលលប្ដែរ និង Windows) និងងយ Dell Audio។
ចារ់លលដាប្មឧរករណ៍ Dell Audio (សំលងង Dell) រីផ្ទា ំងខាងលឆិង។

កាត WLAN
កុំរ្យូទ័រយួរនែលនះរាំប្ទកាត Intel 8265 ដែលមាននិងរា្ម ន Bluetooth ឬ Qualcomm 1820 ដែលមានកាត Bluetooth 

ចំណា ំ: Qualcomm xxxxxx (ឧទាហរណ៍៖ QCA61x4A) រឺជាលលិតលលររស់ប្កុមហ៊ុន Qualcomm Technologies, Inc

ជលប្មប្សលអប្កង់រ៊ូតមានសុែត្ថិភារ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Secure Boot Enable ជលប្មប្សលនះលរប្ក ឬរិទមុខង្រ Secure Boot(រ៊ូតមានសុែត្ថិភារ) ។

• រានរិទ
• រានលរប្ក

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក។

Expert Key 
Management

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្មរសប្មនលមូលោ្ឋ នទិន្នន័យប្រារ់ចុចសុែត្ថិភារលរប្សិនណាប្ររ័ន្ធស្ថិតលៅក្នុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មូែការ)។ ជលប្មប្ស Enable Custom Mode(លរប្កមាូែរាមតប្មូែការ) ប្តូែរានរិទរាម
លំនាលំែប្ម។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• PK

• KEK

• db

• dbx

លរប្សិនអ្នកលរប្ក Custom Mode(មាូែរាមតប្មូែការ) ជលប្មប្សដែលពាក់រ័ន្ធសប្មារ ់PK, KEK, db និង dbx រង្ហា ញលងប្ង។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• Save to File(រក្សាទុកលៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រារ់ចុចលៅឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
• Replace from File(ជំនួសរីឯកស្រ)—ជំនួសប្រារ់ចុចរចចាុរ្បន្នជាមួយប្រារ់ចុចមួយរីឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
• Append from File(រដន្ថមរីឯកស្រ)—រដន្ថមប្រារ់ចុចមួយលៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យរចចាុរ្បន្នរីឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
• Delete(លុរ)—លុរប្រារ់ចុចដែលរានលប្ជប្សលរីស
• Reset All Keys(កំណត់ប្រារ់ចុចទាងំអស់លងប្ងែិញ)—កំណត់លងប្ងែិញលៅជាលំនាំលែប្ម
• Delete All Keys(លុរប្រារ់ចុចទាងំអស់)—លុរប្រារ់ចុចទាំងអស់

ចំណា ំ: លរប្អ្នករិទ Custom Mode(មាូែរាមតប្មូែការ)រ៉ល់ការផួ្ស់រដាូរទាំងអស់ដែលរានលធិប្លងប្ងនឹងប្តូែរានលុរលចាល លហប្យប្រារ់ចុចនឹងស្ដា រលៅជាការកំណត់លំនាលំែប្ម។

Hard drive options
This laptop supports HDD, M.2 SATA SSD, and M.2 PCIe NVMe.

ការកំណត់ប្ោយថាសរឹងលៅក្នុង Windows 10

រាះ ឬចុចលលប្ All Settings(ការកំណត់ទាំងអស់)  លៅលលប្ Charms Bar (ររារមុខង្រសំខាន់ៗ)លលប្ Windows 10។
រាះ ឬចុចលលប្ Control Panel(ផ្ទា ំងរញ្្ជ ) លប្ជប្សយក Device Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ៍) លហប្យរប្ងីក Disk drives (ប្ោយថាសរឹង)។
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ប្ោយថាសរឹងប្តូែរ៉យលៅលប្កាម ប្ោយថាសរឹង។ 

ការកំណត់ប្ោយថាសរឹងលៅក្នុង BIOS
លរប្ក ឬចារ់លលដាប្មកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកលងប្ងែិញ។
លៅលរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលងប្ង សូមអនុែតតាសកម្មភារមួយែូចខាងលប្កាមលែប្ម្បីចូលលៅកម្ម ែិធីែំលងប្ង BIOS៖
• ជាមួយកាតា រចុច — សូមចុច F2 រហូតែល់ផ្ទា ងំស្រលរសរចំរញចាូល BIOS លលចលងប្ង។ លែប្ម្បីចូលលៅមុឺនុយការលប្ជប្សលរីស Boot (ចារ់លលតាប្មលងប្ង), សូមចុច F12 ។
• លោយរា្ម នកាតា រចុច — លៅលរលមុឺនុយ ការលប្ជប្សលរីសចារ់លលតាប្មលងប្ង F12 ប្តូែរានរង្ហា ញ, សូមចុច Button (រាូតុង) រន្ថយសំលលងលែប្ម្បីចូលលៅកាលរសរចំ BIOS។ លែប្ម្បីចូលលៅការលប្ជប្សលរីសមុឺនុយ ចារ់លលតាប្មលងប្ង (Boot) សូមចុច Button (រាូ

តុង) តលមួប្ងសំលលង។

ប្ោយថាសរឹងប្តូែរានរ៉យលៅខាងលប្កាម System Information(រ័ត៌មានប្ររ័ន្ធ) លប្កាមប្កុម General(ទូលៅ) ។ 

លក្ខណៈរិលសសននកាលមរ៉ា
កុំរ្យូទ័រយួរនែលនះរំពាក់មកជាមួយកាលមរ៉ា ខាងមុខដែលមានរុណភាររង្ហា ញរូរភារទំហំ 1280 x 720 (អតិររមា)។

ចំណា ំ: កាលមរ៉ា ស្ថិតលៅប្តង់ចំណុចកណាតា លដល្នកខាងលលប្ននលអប្កង់។

ចំណា ំ: កុំរ្យូទ័រលនះក៏មានលក់ជាមួយជលប្មប្សរា្ម នកាលមរ៉ា លងដែរ។

ការកំណត់អតតាសញ្ញា ណកាលមរ៉ា លៅក្នុង Device Manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍ លៅលលប្ Windows 10
លៅក្នុងប្រអរ់ Search(ដសិងរក) សូមងយរញចាូល device manager(កម្ម ែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍លហប្យរាះលែប្ម្បីចារ់លលដាប្មង។
លៅលប្កាម Device Manager(កម្មែិធីប្ររ់ប្រងឧរករណ)៍រប្ងីក Imaging devices(ឧរករណ៍រូរភារ)។

ការចារ់លលដាប្មកាលមរ៉ា
លែប្ម្បីចារ់លលដាប្មកាលមរ៉ា  សូមលរប្កកម្ម ែិធីដែលលប្រប្ប្រាស់កាលមរ៉ា ។ ឧរករណ៍ ប្រសិនលរប្អ្នករាះលលប្សូហិដែរកណាដា លននែិរដខមររស ់Dell ឬសូហិដែរ Skype ដែលមានភា្ជ រ់មកជាមួយកុំរ្យូទ័រយួរនែ កាលមរ៉ា នឹងលរប្ក។ ប្សលែសងរា្ន លនះដែរ លរប្សិនអ្នកកំរុងជដជកកម្សានតារាមអុីនធឺណិត លហប្យកម្មែិធីលស្នប្សុំ
ចូលលប្រប្ ែិរដខម ែិរដខមនឹងលរប្ក។

ចារ់លលតាប្មកម្ម ែិធីកាលមរ៉ា
រាះ ឬចុចលលប្រ៊ូតុង Windows លហប្យលប្ជប្សយក All apps(កម្ម ែិធីទាងំអស់)។
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លប្ជប្សយក Camera(កាលមរ៉ា ) រីរញ្ជីកម្ម ែិធី។

ប្រសិនលរប្កម្ម ែិធី Camera(កាលមរ៉ា ) មិនមានលៅក្នុងរញ្ជីកម្ម ែិធីលទ សូមដសិងរកកម្ម ែិធីលនះ។

លក្ខណៈរិលសសននអង្គចងចាំ
កុំរ្យូទ័រយួរនែលនះរាបំ្ទអង្គចងចាអំរ្បររមា 4 GB និងអតិររមា DDR4 32 GB រហូតែល់ 2133 MHz (dual core)។

ចំណា ំ: មាូឌុលអង្គចងចាំក្នុងអង្គែំលណប្រការ Dual Core នឹងលរាះរុម្ព 2400MHz, ដតងលធិប្លៅកប្មិត 2133 MHz។
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ការលលទាបងផ្ទា ត់អង្គចងចាំររស់ប្ររ័ន្ធលៅក្នុង Windows 10

រាះលលប្រ៊ូតុង Windows លហប្យលប្ជប្សយក All Settings (ការកំណត់ទាងំអស់)  > System (ប្ររ័ន្ធ) ។
លៅលប្កាម System(ប្ររ័ន្ធ)រាះលលប្ About(អំរ)ី។

Verifying system memory in system setup (BIOS)
1 Turn on or restart your system.

2 Perform the following actions after the Dell logo is displayed

• With keyboard — Tap F2 until the Entering BIOS setup message appears. To enter the Boot selection menu, tap F12.

3 On the left pane, select Settings > General > System Information,

The memory information is displayed on the right pane.

ប្ោយែឺសំលងង Realtek HD
លលទាបងផ្ទា ត់ប្រសិនលរប្ប្ោយែឺសំលងង Realtek ប្តូែរានែំលងប្ងរួចលហប្យលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែ។

រារ៉ង 4. ប្ោយែឺសំលងង Realtek HD

មុនលរលែំលងប្ង លប្កាយលរលែំលងប្ង
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ជលប្មប្សែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ
ចំណា ំ: អាប្ស័យលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ដែលរានែំលងប្ងររស់ង ធាតុដែលរ៉យលៅក្នុងដល្នកលនះអាចនិងមិនរង្ហា ញលងប្ងលទ។

 

ប្រធានរទ :

• លំោរ់រ៊ូត
• ប្រារ់ចុចរុករក
• ទិែ្ឋភារទូលៅននការលរសរចំប្ររ័ន្ធ
• ការចូលលប្រប្ System Setup (ការលរសរចំប្ររ័ន្ធ)
• ជលប្មប្សលអប្កង់ទូលៅ
• ជលប្មប្សលអប្កង់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ររ័ន្ធ
• ជលប្មប្សលអប្កង់ ែីលែអូ
• ជលប្មប្សលអប្កង់សុែត្ថិភារ
• ជលប្មប្សលអប្កង់រ៊ូតមានសុែត្ថិភារ
• Intel Software Guard Extensions

• ជលប្មប្សលអប្កង់ប្រតិរតតាិការ
• ជលប្មប្សលអប្កង់ប្ររ់ប្រងថាមរល
• ជលប្មប្សឥរិយ៉រ្មលអប្កង់ POST

• ជលប្មប្សលអប្កង់រាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
• ជលប្មប្សលអប្កង់ឥតដខសេ
• ជលប្មប្សតំដហទាលំអប្កង់
• ជលប្មប្សលអប្កង់កំណត់លហតុប្ររ័ន្ធ
• ការអារ់លែត BIOS ក្នុង Windows 

• System and setup password

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឆួងកាត់ ការតំលងប្ងប្ររ័ន្ធ ែំលណប្រការ–កំណត់លំោរ់ឧរករណ៍រ៊ូត និង រ៊ូត លោយផ្ទា ល់លៅកាន់ឧរករណ៍ជាក់ោក់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍៖ ប្ោយ អុរទិក ឬ ប្ោយថាសរឹង) ។ ក្នុងអំងុងលរលសិ័យស្កល្បងលរប្ក (POST) លៅលរលដែលនិមិតតាសញ្ញា  Dell 
លលចលងប្ង។ អ្នកអាច៖

• Access System Setup (ចូលែំលណប្រការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ) លោយចុចប្រារ់ចុច F2

• នាំយកមុឺនុយរ៊ូតមួយែងលងប្ងមកលោយចុចប្រារ់ចុច F12

មុឺនុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករណ៍ដែលអ្នកអាចរ៊ូតរីរួមទាងំជលប្មប្សែិនិច្ឆ័យ។ ជលប្មប្សមុឺនុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជលប្មប្សមុឺនុយរ៊ូតរឺ៖

• ប្ោយចល័ត (លរប្មាន)
• ប្ោយ STXXXX

ចំណា ំ: XXX សមា្គ ល់លលខប្ោយ SATA។
• ប្ោយចល័ត (លរប្មាន)
• ការែិនិច្ឆ័យ

ចំណា ំ: ការលប្ជប្សយក Diagnostics(ការែិនិច្ឆ័យ)នឹងរង្ហា ញលអប្កង ់ePSA diagnostics(ការែិនិច្ឆ័យ ePSA) ។

លអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជលប្មប្សចូលលប្រប្លអប្កង់ (System Setup) ែំលងប្ងប្ររ័ន្ធលងដែរ។
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ប្រារ់ចុចរុករក
ចំណា ំ: ចំលពាះជលប្មប្ស System Setup (ែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ) ភារលប្ចប្ន ការផួ្ស់រដាូរដែលអ្នកលធិប្ប្តូែរាន្មតទុក រាុដនតាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភារលទលុះប្រាដតអ្នកចារ់លលដាប្មប្ររ័ន្ធលងប្ង ែិញ។

ប្រារ់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្រនញលងប្ងលលប្) ផួ្ស់ទីលៅកាន់ងលរីមុន។

Down arrow (ប្រនញ
ចុះលប្កាម)

ផួ្ស់ទីលៅកាន់ងលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) លប្ជប្សលរីសយកតនមួលៅក្នុងកដនួងដែលរានលប្ជប្សលរីស (ប្រសិនលរប្មាន) ឬអនុែតតារាមតំណលៅក្នុងកដនួង។

Spacebar (ររារែកឃួ្) រប្ងីក ឬរប្ងនមរញ្ជីទមួាក់ ប្រសិនលរប្មាន។

Tab (ល្មរ) ផួ្ស់ទីលៅនលទាលផ្តា តរនាទា រ់។

ចំណា ំ: សប្មារ់ដតកម្ម ែិធីរុករកប្កាហិិកសដាង់ោររាុលណាោ ះ។

Esc ផួ្ស់ទីលៅទំរ័រមុនរហូតែល់អ្នកលឃប្ញលអប្កង់ចម្បង។ ការចុចប្រារ់ចុច Esc លៅក្នុងលអប្កង់ចម្បងរង្ហា ញស្រដែលប្រារ់ឲ្យអ្នករក្សាទុកការផួ្ស់រតាូរដែលមិនរានរក្សាទុក និងចារ់លលតាប្មប្ររ័ន្ធលងប្ងែិញ។

ទិែ្ឋភារទូលៅននការលរសរចំប្ររ័ន្ធ
ការលរសរចំប្ររ័ន្ធអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖

• ផួ្ស់រតាូររ័ត៌មានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធររស់ប្ររ័ន្ធរនាទា រ់រីអ្នករដន្ថម ផួ្ស់រតាូរ ឬលោះដល្នករឹងលចញរីក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
• កំណត់ ឬផួ្ស់រតាូរជលប្មប្សដែលលប្ជប្សរានលោយអ្នកលប្រប្ ែូចជាពាក្យសមា្ង ត់អ្នកលប្រប្។
• អានទំហំរចចាុរ្បន្នននអង្គចងចាំ ឬកំណត់ប្រលេទប្ោយថាសរឹងដែលរានែំលងប្ង។

មុនលរលអ្នកលប្រប្ System Setup (ការលរសរចំប្ររ័ន្ធ) ជាការប្រលសប្រដែលអ្នកកត់ទុករ័ត៌មានលអប្កង់ននការលរសរចំប្ររ័ន្ធសប្មារ់លប្រប្ប្រាស់នាលរលខាងមុខ។

ប្រយ័ត្ន : លុះប្រាដតអ្នកជាអ្នកលប្រប្កុំរ្យូទ័រជំនាញ សូមកុំផួ្ស់រតាូរការកំណត់សប្មារ់កម្ម ែិធីលនះឲ្យលស្ះ។ ការផួ្ស់រតាូរមួយចំនួនអាចរណាតា លឲ្យកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកែំលណប្រការមិនប្រប្កតី។

ការចូលលប្រប្ System Setup (ការលរសរចំប្ររ័ន្ធ)
លរប្ក (ចារ់លលតាប្មលរប្កលងប្ងែិញ)កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក ។
លៅលរលដែលនិមិតតាិសញ្ញា  Dell លលចលងប្ង សូមចុច F2 ភួាម។
ទំរ័រតលមួប្ងប្ររ័ន្ធប្តូែរានរង្ហា ញ។

ចំណា ំ: ប្រសិនលរប្លោកអ្នកចាំយូរលហប្យនិមិតតាិសញ្ញា ររស់ប្ររ័ន្ធែំលណប្រការប្តូែរានរង្ហា ញ ចាំរហូតែល់លោកអ្នកលឃប្ញ Desktop។ រនាទា រ់មករិទរឺក៏លរប្កកុំរ្យូទ័រលងប្ង ែិញលហប្យស្កល្បងមតាងលទសត។

ចំណា ំ: រនាទា រ់រីនិមិតតាិសញ្ញា  ររស Dell លោតមក, លោកអ្នកអាចចុច F12 លហប្យលប្ជប្សលរីស BIOS setup (ការតលមួប្ងBIOS)។

ជលប្មប្សលអប្កង់ទូលៅ
ដល្នកលនះរង្ហា ញរីលក្ខណៈរិលសសររស់ហាែដែរសំខាន់ររស់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
រ័ត៌មានអំរីប្ររ័ន្ធមាា សុីន ដល្នកលនះរង្ហា ញរីលក្ខណៈរិលសសររស់ហាែដែរសំខាន់ររស់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

• រ័ត៌មានអំរីប្ររ័ន្ធ៖ កំដណលអប្កង់ BIOS, សួ្កលសងកម្ម, សួ្កប្ទរ្យសកម្ម, សួ្កកាន់ការ់, កាលររិលច្ឆទកាន់ការ,់ កាលររិលច្ឆទលលិត និងលលខកូែលសងកម្មរហ័ស។
• រ័ត៌មានអំរីអង្គចងចាំ៖ រង្ហា ញអង្គចងចាំរានែំលងប្ង, អង្គចងចាអំាចលប្រប្រាន, លល្បងន, មាូែឆ្ដនលអង្គចងចា,ំ រលចចាកែិទ្យាអង្គចងចា,ំ ទំហំ DIMM ASize, ទំហំ DIMM B Size

• រ័ត៌មានអំរីអង្គែំលណប្រការ៖ ប្រលេទអង្គែំលណប្រការររស់លអប្កង់, ចំនួនស្នូល, លលខសមា្គ ល់អង្គែំលណប្រការ, លល្បងននាងិការចចាុរ្បន្ន, លល្បងននាងិកាអរ្បររមា, លល្បងននាងិកាអតិររមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ររស់អង្គែំលណប្រការ L2, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ររស់
អង្គែំលណប្រការ L3, សមត្ថភារ HT និងរលចចាកែិទ្យា 64 រ៊ីត។ សមត្ថភារ HT, និងរលចចាក ែិទ្យា 64 រ៊ីត។

• រ័ត៌មានអំរីឧរករណ៍៖ រង្ហា ញថាសរឹងចម្បង, M.2 SATA2, M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, អាសយោ្ឋ ន MAC LOM, ឧរករណ៍រញ្្ជ ែិលែអូ, កំដណែីលែអូ BIOS, អង្គចងចាំររស់
ែីលែអូ, ប្រលេទផ្ទា ងំ, រុណភាររង្ហា ញលែប្ម, ឧរករណ៍រញ្្ជ សំលងង, ឧរករណ៍ WiFi, ឧរករណ ៍WiGig, ឧរករណ៍ចល័ត, ឧរករណ៍រ៊ួូធូស។
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Battery Information រង្ហា ញអំរីស្្ថ នភារ្ម្ម និងប្រលេទអាោរ់ទ័រ AC ដែលរានភា្ជ រ់លៅកុំរ្យូទ័រ។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផួ្ស់រតាូរលំោរ់ដែលកុំរ្យូទ័ររ្យាយ៉មដសិងរកប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ។

• ប្ោយថាសតូច
• HDD ក្នុង
• ឧរករណ៍លទាុកUSB

• ប្ោយ CD/DVD/CD-RW

• NIC ជារ់លលប្រនទាះ

ជលប្មប្សរ៊ូតលំោរ់ខ្ពស់ ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកនូែជលប្មប្ស ROMs ចាស់លែប្ម្បីែំលណប្រការ។ រាមលំនាលំែប្ម, លរប្កជលប្មប្ស ROMs ចាស់ ប្តូែរានរិទ។

សុែត្ថិភារលួូែែំលណប្រការ UEFI ជលប្មប្សលនះប្ររ់ប្រងថាលតប្ប្ររ័ន្ធឬមិនដមននឹងរង្ហា ញអ្នកលប្រប្ប្រាស់លែប្ម្បីងយរញចាូលលលខសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងលរលចារ់លលដាប្មែំលណប្រការលួូែែំលណប្រការ UEFI រីមុឺនុយែំលណប្រការ F12។

• ជានិចចាកាល, លលប្កដលងដត HDD ខាងក្នុង
• ជានិចចាកាល
• រា្ម ន៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផួ្ស់រដាូរកាលររិលច្ឆទ និងលរលលែោ។

ជលប្មប្សលអប្កង់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ររ័ន្ធ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
NIC រានរួមរញចាូល អនុញ្ញា តិអ្នកលែប្ម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ររ់ប្រងរណាដា ញរញចាូលរា្ន ។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រានរិទ
• រានលរប្ក
• លរប្ក w/PXE៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

រន្ធរាា រ៉ា ដងល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធរាា រ៉ា ដងលលៅលលប្ឧរករណ៍តភា្ជ រ់។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រានរិទ
• AT៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• PS2

• ECP

រន្ធលសសលរសល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធលសសលរសលដែលរានរួមរញចាូល។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• រានរិទ
• COM1៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• COM2

• COM3

• COM4

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧរករណ៍រញ្្ជ ប្ោយថាសរឹង SATA ខាងក្នុង។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រានរិទ
• AHCI

• RAID លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ោយ SATA លលប្ផ្ទា ំង។ ប្ោយទាំងអស់ប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

ជលប្មប្សែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ 61



ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
• SATA-0

• SATA-2

• SATA-4

• M.2 PCI-e SSD-0

SMART Reporting ដល្នកលនះប្ររ់ប្រងថាលតប្មានកំហុសប្ោយថាសរឹង សប្មារ់ប្ោយរួមរញចាូលរា្ន ប្តូែរានរ៉យការណ៍ក្នុងអំងុងលរលចារ់លលដាប្មប្ររ័ន្ធដែរឬលទ។ រលចចាក ែិទ្យាលនះរឺជាដល្នកមួយននលក្ខណៈរលចចាកលទស SMART (Self Monitoring 
Analysis and Reporting Technology, ការែិភារប្តនតរិនិត្យខួននឯងនិងរលចចាក ែិទ្យារ៉យការណ៍)។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានរិទរាមលំនាលំែប្ម។

• លរប្កការរ៉យការណ៍ស្្ម ត

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB លនះរឺជាលក្ខណៈរិលសសជាជលប្មប្ស។

ដល្នកលនះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧរករណ៍រញ្្ជ  USB ដែលរានរួមរញចាូលរា្ន ។ ប្រសិនលរប្ការរាំប្ទរ៊ូតរានលរប្ក, ប្ររ័ន្ធប្តូែរានអនុញ្ញា តឲ្យែំលណប្រការប្ររ់ប្រលេទននឧរករណ៍លទាុក USB (HDD, កូនលស្អង្គចងចា,ំ ថាសទន់)។
លរប្សិនប្ចក USB ប្តូែរានលរប្ក ឧរករណ៍ដែលភា្ជ រ់លៅប្ចកលនះនឹងប្តូែរានលរប្ក និងអាចលប្រប្រានសប្មារ ់OS។

ប្រសិនលរប្ប្ចក USB ប្តូែរានរិទ ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការមិនអាចលមប្លលឃប្ញឧរករណ៍ណាមួយដែលភា្ជ រ់លៅនឹងប្ចកលនះលទ។

ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• USB លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។
• USB លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

ចំណា ំ: កាតា រចុច USB និងកណដាុ រ ដតងដតែំលណប្រការលៅក្នុងការែំលងប្ង BIOS លោយមិនរិតរីការកំណត់ទាងំលនះ។

USB PowerShare ដល្នកលនះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈរិលសសននអាករ្បកិ រិយ៉ USB PowerShare ។ ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកលែប្ម្បីស្កឧរករណ៍ខាងលប្ៅលោយការលប្រប្ថាមរល្ម្មប្ររ័ន្ធរក្សាទុករាមរយៈប្ចក USB PowerShare។

Unobtrusive Mode ជំល រីសលនះលរប្កលៅលរលចុច Fn+F7 រិទអំរូលនិងប្ររ័ន្ធរលញចាញសំលលងទាំងអស់លៅក្នុងប្ររ័ន្ធ។ លែប្ម្បីរនតាប្រតិរតតាិការធម្មរា សូមចុច Fn+F7 មតាងលទសត។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានរិទរាមលំនាំលែប្ម។

Miscellaneous 
Devices

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទឧរករណ៍ទាំងលនះ៖

• លរប្កកាលមរ៉ា ៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• លរប្កការការពារធួាក់លសរីននប្ោយថាសរឹង៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• លរប្កកាតឌីជី្មលសុែត្ថិភារ (SD) ៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• រនទាះរ៊ូត Secure Digital (SD) (សុែត្ថិភារឌីជី្មល)

• អានកាតឌីជី្មលសុែត្ថិភារ(SD) - ដតទប្មង់រាុលណាោ ះ

ជលប្មប្សលអប្កង់ ែីលែអូ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
កប្មិតរនួឺ LCD អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់កប្មិតរនួឺលអប្កង់លោយដលអាកលៅលលប្ប្រេរថាមរល (On Battery and On AC) (លៅលលប្ថាមរល និងលៅលលប្ AC)។

ចំណា ំ: ការកំណត់ែីលែអូនឹងអាចលមប្លលឃប្ញដតលៅលរលកាតែីលែអូប្តូែរានែំលងប្ងលៅក្នុងប្ររ័ន្ធរាុលណាោ ះ។

ជលប្មប្សលអប្កង់សុែត្ថិភារ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ ផួ្ស់រដាូរ ឬលុរពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង (admin)។

ចំណា ំ: អ្នកប្តូែដតកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងមុននឹងកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។ ការលុរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធលោយសិ័យប្រែតតាិនឹងលុរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់លជារជ័យមានប្រសិទ្ធភារភួាមៗ។
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ការកំណត់រាមលំនាំលែប្ម៖ មិនរានកំណត់

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ ផួ្ស់រដាូរ ឬលុរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់លជារជ័យមានប្រសិទ្ធភារភួាមៗ។

ការកំណត់រាមលំនាំលែប្ម៖ មិនរានកំណត់

ពាក្យសមា្ង ត ់M.2 SATA 
SSD

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ ផួ្ស់រដាូរ ឬលុរពាក្យសមា្ង ត ់M.2 SATA SSD។

ចំណា ំ: ការផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់លជារជ័យមានប្រសិទ្ធភារភួាមៗ។

ការកំណត់រាមលំនាំលែប្ម៖ មិនរានកំណត់

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករង្ខំជលប្មប្សលៅជាកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំងជានិចចា។
ការកំណត់រាមលំនាំលែប្ម៖ ការលរប្កពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំមិនប្តូែរានលប្ជប្សលរីស។

ចំណា ំ: ប្រសិនលរប្ពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំប្តូែរានលរប្ក ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និងអ្នកប្ររ់ប្រងប្តូែដតមានយ៉ា ងលហាចណាស់អកសេរតូចលលប្មួយ អកសេរតូចលប្កាមមួយ និងយ៉ា ងលហាចណាស់អកសេរ 8 តួ។

Password 
Configuration

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ប្រដែងពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង និងប្ររ័ន្ធជាអរ្បររមា និងអតិររមា។

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទការអនុញ្ញា តលែប្ម្បីរំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងលៅលរលងរានកំណត់។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រានរិទ
• រំលងការចារ់លលដាប្មលងប្ងែិញ

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទការអនុញ្ញា តសប្មារ់ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ប្ោយថាសរឹងលៅលរលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូែរានកំណត់។
ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនុញ្ញា តការផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដែលមិនដមនជាអ្នកប្ររ់ប្រង) ប្តូែរានលប្ជប្សលរីស។

Non-Admin Setup 
Changes

អនុញ្ញា តិឲ្យអ្នកសលប្មចចិតតាថាលតប្ប្តូែរដាូរលៅជលប្មប្សែំលងប្ងប្តូែរានអនុញ្ញា តិលរលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូែរានកំណត់។ ប្រសិនលរប្រិទជលប្មប្សែំលងប្ងប្តូែរានរិទលោយពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

UEFI Capsule 
Firmware Updates

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្ររ់ប្រងថាលតប្ប្ររ័ន្ធលនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការលធិប្រចចាុរ្បន្នភារ BIOS រាមរយៈកញចារ់កលន្សាមអារ់លែត UEFI ។

• ការលរប្កែំលណប្រការប្រារ់កម្ម ែិធីរង្ករ់ UEFI លអាយទាន់សម័យ

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក

សុែត្ថិភារ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្កមាូឌុលលែទិកាដែលទុកចិតតា (TPM) ក្នុងអំងុងលរល POST។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• TPM លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។
• សមាអា ត
• ការងង PPI លោយលប្រប្ពាក្យរញ្្ជ ៖ ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តលោយទំរង់លែប្ម
• Attestation លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។
• Key Storage លរប្ក៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។
• ការរំលង PPI សប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ដែលរានរិទ
• SHA-256៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• រានរិទ
• រានលរប្ក

ចំណា ំ: លែប្ម្បីែំលងប្ងជំនាន់ ឬទមួាក់ជំនាន់ TPM1.2/2.0 ប្តូែទាញយក(សួហិដែរ) TPM wrapper tool (ឧរករណ៍ែត្ថុតប្មឹម TPM)។
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Computrace អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្កែំលណប្រការ ឬរិទសូហិដែរ Computrace (រាមោនកុំរ្យូទ័រ) ជាជលប្មប្ស។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• រិទែំលណប្រការ
• រិទ
• លរប្កែំលណប្រការ

ចំណា ំ: ជលប្មប្សលរប្កែំលណប្រការ និងរិទនឹងលរប្កែំលណប្រការ ឬរិទមុខង្រលនះជាអចិនច្នតាយ៍ លហប្យនឹងមិនមានការផួ្ស់រដាូរប្តូែរានអនុញ្ញា តលទសតលទ

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រិទែំលណប្រការ

CPU XD Support អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្កមាូែ Execute Disable (រិទការប្រតិរតតាិការ) ននអង្គែំលណប្រការ។
ការអនុញ្ញា តលអាយែំលណប្រការ CPU XD

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក

OROM Keyboard 
Access

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ជលប្មប្សលែប្ម្បីចូលលៅកាន់លអប្កង់ជលប្មប្សការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM លោយលប្រប្ Hotkeys (ប្រារ់ចុចចង) លរលលលដាប្មែំលណប្រការ។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• លរប្ក
• លរប្កមួយែង
• រិទ

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក

Admin Setup 
Lockout

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករ៉រ៉ងំអ្នកលប្រប្រីការចូលរលង្កប្តពាក្យសមា្ង ត់លៅលរលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូែរានកំណត់។
ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

ពាក្យសមា្ង ត់លមមិនឲ្យចូល អនុញ្ញា តិឲ្យអ្នករិទការរាំប្ទពាក្យសមា្ង ត់លមមិនឲ្យចូល ពាក្យសមា្ង ត់ថាសរឹងប្តូែការលែប្ម្បីសមាអា តមុនលរលការកំណត់អាចប្តូែរានរដាូរ។

• អនុញ្ញា តចាក់លស្លលខសមា្ង ត់លម

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

ជលប្មប្សលអប្កង់រ៊ូតមានសុែត្ថិភារ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Secure Boot Enable ជលប្មប្សលនះលរប្ក ឬរិទមុខង្រ Secure Boot(រ៊ូតមានសុែត្ថិភារ) ។

• រានរិទ
• រានលរប្ក

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក។

Expert Key 
Management

អនុញ្ញា តិអ្នកឲ្យលប្រប្លស្រសុែត្ថិភារប្ររ័ន្ធទិន្នន័យដតរាុលណាោ ះប្រសិនលរប្ប្ររ័ន្ធែំលណប្រការក្នុងទប្មង់ផ្ទា ល់ខួនន។ ជលប្មប្ស លរប្កទប្មង់ផ្ទា ល់ខួននរឺរិទរាមលំនាលំែប្ម។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• PK

• KEK

• db

• dbx

លរប្សិនអ្នកលរប្ក Custom Mode(មាូែរាមតប្មូែការ) ជលប្មប្សដែលពាក់រ័ន្ធសប្មារ់ PK, KEK, db និង dbx រង្ហា ញលងប្ង។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• Save to File(រក្សាទុកលៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រារ់ចុចលៅឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
• Replace from File(ជំនួសរីឯកស្រ)—ជំនួសប្រារ់ចុចរចចាុរ្បន្នជាមួយប្រារ់ចុចមួយរីឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
• Append from File(រដន្ថមរីឯកស្រ)—រដន្ថមប្រារ់ចុចមួយលៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យរចចាុរ្បន្នរីឯកស្រដែលរានលប្ជប្សលោយអ្នកលប្រប្
• Delete(លុរ)—លុរប្រារ់ចុចដែលរានលប្ជប្សលរីស
• Reset All Keys(កំណត់ប្រារ់ចុចទាងំអស់លងប្ងែិញ)—កំណត់លងប្ង ែិញលៅជាលំនាំលែប្ម
• Delete All Keys(លុរប្រារ់ចុចទាងំអស់)—លុរប្រារ់ចុចទាំងអស់

ចំណា ំ: លរប្អ្នករិទ Custom Mode(មាូែរាមតប្មូែការ)រ៉ល់ការផួ្ស់រដាូរទាំងអស់ដែលរានលធិប្លងប្ងនឹងប្តូែរានលុរលចាល លហប្យប្រារ់ចុចនឹងស្ដា រលៅជាការកំណត់លំនាលំែប្ម។

Intel Software Guard Extensions
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
ការលរប្ក Intel SGX ដល្នកលនះកំណត់ឲ្យអ្នកលដាល់នូែសុែត្ថិភារសប្មារ់ែំលណប្រការកូែ/រក្សាទុករ័ត៌មានរលសប្រលៅក្នុងររិរទ OS សំខាន់។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រានរិទ
• រានលរប្ក

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

ទំហំអង្គចងចាំរដន្ថម ជលប្មប្សលនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចាំរក្សាទុករដន្ថមររស ់SGX)។ ជលប្មប្សមាន៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB

ជលប្មប្សលអប្កង់ប្រតិរតតាិការ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Multi Core Support ដល្នកលនះកំណត់ថាលតប្ែំលណប្រការមានស្នូលមួយឬទាងំអស់រានលរប្ក ការអនុែតតាននកម្ម ែិធីខួះរានលកប្នលងប្ងលៅលរលលប្រប្ជាមួយស្នូលរដន្ថមលទសត

• ទាងំអស់៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្ជប្សរាមលំនាលំែប្ម។
• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទមុខង្រ Intel SpeedStep ។

• លរប្ក Intel SpeedStep

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ ជលប្មប្សប្តូែរានលរប្ក។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទស្្ថ នភារមិនែំលណប្រការររស់អង្គចងចាំរដន្ថម។

• ស្្ថ នភារ C

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ ជលប្មប្សប្តូែរានលរប្ក។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររស់អង្គែំលណប្រការ។

• លរប្ក Intel TurboBoost

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ ជលប្មប្សប្តូែរានលរប្ក។
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Hyper-Thread 
Control

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទប្សឡាយហាយលេប្លៅក្នុងអង្គែំលណប្រការ។

• រានរិទ
• រានលរប្ក

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានលរប្ក។

ែំលណប្រការ Dell USB-C 
Dock។

អាចលអាយលោកអ្នកែំលណប្ការលលប្ Dell USB-C dock។

ជលប្មប្សលអប្កង់ប្ររ់ប្រងថាមរល
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទកុំរ្យូទ័រកុំឲ្យលរប្កលោយសិ័យប្រែតតាិលៅលរលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូែរានភា្ជ រ់។

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ មុខង្រលរប្ក AC មិនរានលប្ជប្សលរីស។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់លរលលែោដែលកុំរ្យូទ័រប្តូែលរប្កលោយសិ័យប្រែតតាិ។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• រានរិទ
• លរសងរ៉ល់ន្ម្ង
• រ៉ល់ន្ម្ងលធិប្ការ
• លប្ជប្សន្ម្ង

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្កឧរករណ៍ USB លែប្ម្បីែំលណប្រការប្ររ័ន្ធរីមាូែរង់ចា។ំ

ចំណា ំ: លក្ខណៈលនះរឺអាចែំលណប្រការរានដតលរលអាោរ់ទ័រថាមរល AC ប្តូែរានភា្ជ រ់រាុលណាោ ះ។ ប្រសិនលរប្អាោរ់ទ័រថាមរល AC ប្តូែរានែកលចញក្នុងលរល Standby (រង់ចា)ំ, ប្ររ័ន្ធែំលងប្ងែករ៉ល់ថាមរលរីរន្ធ 
USB ទាងំអស់លែប្ម្បីសនសេំសំនចថាមរល្ម្ម។

• Enable USB Wake Support

• ភា្ញ ក់លៅលលប្ Dell USB-C Dock ៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។

ប្ររ់ប្រងរលកែិទ្យុប្ររ័ន្ធឥតដខសេ អនុញ្ញា តិឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទលក្ខណៈរិលសស លោយសិ័យប្រែតតាិរដាូររីរណាដា ញមានដខសេ ឬរា្ម នដខសេលោយមិនអាប្ស័យលលប្ការភា្ជ រ់ជាក់ដសដាង។

• ប្ររ់ប្រងរលកែិទ្យុ WLAN

• ប្ររ់ប្រងរលកែិទ្យុ WWAN

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ ជលប្មប្សប្តូែរានរិទ។

Wake on LAN/
WLAN

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទលក្ខណៈរិលសសដែលលរប្កកុំរ្យូទ័ររីស្្ថ នភាររិទលៅលរលដែលជំរុញលងប្ងលោយ សញ្ញា  LAN។

• រានរិទ
• ដត LAN

• ដត WLAN

• LAN ឬ WLAN

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

រិទការលែក ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តិឲ្យអ្នករិទការចូលលៅ Sleep (សភារS3) ក្នុងប្ររ័ន្ធែំលណប្រការ។
រិទការលែក (សភារ S3)

66 ជលប្មប្សែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ



ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ ជលប្មប្សប្តូែរានរិទ។

Peak Shift ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តិឲ្យអ្នកសនសេំថាមរលAC កំងុងលរលថាមរលខ្ពស់រំលុត។ រនាទា ររីអ្នកលរប្កជលប្មប្សលនះ, ប្ររ័ន្ធររស់អ្នកែំលណប្រការលប្រប្ដតថាមរល្ម្មលទាះរីជាលេួប្ង AC រានភា្ជ រ់ក៍លោយ។

Advanced Battery 
Charge 
Configuration

ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករលង្កប្នអាយុកាល្ម្មដែងរំលុត។ លោយលរប្កជលប្មប្សលនះ ប្ររ័ន្ធររស់អ្នកលប្រប្ក្បននស្កសតាង់ោ និងរលចចាកលទសលលសេងលទសត, អំងុងលរលលប្ៅលមាា ងលធិប្ការលែប្ម្បីរលង្កប្នអាយុ្ម្ម។
រានរិទ

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ រានរិទ

Primary Battery 
Charge 
Configuration

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្ជប្សមាូែស្ក្ម្ម។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• រត់ដរន
• សដាង់ោរ — ស្ក្ម្មលរញក្នុងអប្រាសតាង់ោរ។
• ExpressCharge — ស្កក្នុងរយៈលរលខួីលោយលប្រប្ប្រាស់រលចចាកែិទ្យាស្ក្ម្មឆ្រ់ររស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្ជប្សរាមលំនាំលែប្ម។
• លប្រប្ដត AC

• រាមតប្មូែការ

ប្រសិនលរប្រានលប្ជប្សលរីសមុខង្រស្ក្ម្មរាមតប្មូែការ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចារ់លលតាប្មមុខង្រស្ក្ម្មរាមតប្មូែការ និងរញ្ឈរ់មុខង្រស្ក្ម្មរាមតប្មូែការ។

ចំណា ំ: រ៉ល់ទប្មង់ស្ក្ម្មអាចមិនមានប្ររ់្ម្មលទ។ លែប្ម្បីលរប្កជលប្មប្សលនះ, រិទជលប្មប្សការកំណត់ការស្ក្ម្មលំោរ់ខ្ពស់។

ទប្មង់លែក ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្រប្លែប្ម្បីលប្ជប្សលរីសថាលតប្ទប្មង់លែកណាមួយនឹងលប្រប្លោយប្ររ័ន្ធប្រតតាិរតតាការណ៍។

• ការលប្ជប្សលរីស OS លោយសិ័យប្រែតតាិ
• រង្ខំ S3 ៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។

តំណរថាមរល Type-C ជលប្មប្សលនះអនុញ្ញា តិឲ្យអ្នកកំណត់ថាមរលខ្ពស់រំលុតដែលអាចទាញរីតំណរ Type-C ។

• 7.5 ងា ត់។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។
• 15 ងា ត់

ជលប្មប្សឥរិយ៉រ្មលអប្កង់ POST
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទស្រប្រមាន (BIOS) ននការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធលៅលរលអ្នកលប្រប្អាោរ់ទ័រថាមរលជាក់ោក់។

ការកំណត់លំនាំលែប្ម៖ លរប្កការប្រមានអំរីអាោរ់ទ័រ

Keypad 
(Embedded)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្ជប្សយកែិធីស្ច្សតាមួយក្នុងចំលណាមែិធីស្ច្សតារីរលែប្ម្បីលរប្ករនទាះប្រារ់ចុចដែលប្តូែរានរង្ករ់លៅក្នុងកាដា រចុចខាងក្នុង។

• Fn Key Only (ដតប្រារ់ចុច Fn)៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។
• By Numlock

ចំណា ំ: លរលការតំលងប្ងកំរុងតំលណប្រការ ជលប្មប្សលនះរា្ម នប្រសិទ្ធិភារលទ។ ការតំលងប្ងរឺតំលណប្រការដតទប្មង់ប្រារ់ចុច Fn ដតរាុលណាោ ះ។

កណដាុ រ/រនទាះរាះ អនុញ្ញា តិឲ្យអ្នកកំណត់រីរលរសរដែលប្ររ័ន្ធទទួលយកកណដាុ រ និងរនទាះរាះ។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• កណដាុ រលសសលរសល
• កណដាុ រ PS2

• រនទាះរាះ/កណដាុ រ PS-2៖ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្ករាមលំនាលំែប្ម។

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្កជលប្មប្សប្រារ់ចុច Numlock លៅលរលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត។
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
លរប្ករណាដា ញ។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្ជប្សរាមលំនាំលែប្ម។

Fn Key Emulation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំណត់ជលប្មប្សដែល Scroll Lock key (ប្រារ់ចុច Scroll Lock ) ប្តូែរានលប្រប្លែប្ម្បីប្រារ់រាមមុខង្រររស់ប្រារ់ចុច Fn។
លរប្កការប្រារ់រាមប្រារ់ចុច Fn (លំនាលំែប្ម)

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្រប្ប្រារ់ចុចរញចាូលរា្ន  Fn + Esc រិទលរប្កែំលណប្រកការចម្បងនន F1–F12, រងងមុខង្រសតាង់ោរនិងរនាទា រ់រនសេំ។ ប្រសិនលរប្អ្នករិទជលប្មប្សលនះ អ្នកមិនអាចរិទលរប្កែំលណប្រការចម្បងននប្រារ់ចុចទាងំលនះរានលទ។ ជលប្មប្សដែល
អាចលធិប្រានរឺ៖

• Fn ចាក់លស្រ។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្ជប្សរាមលំនាំលែប្ម។
• Lock Mode Disable/Standard (មាូែចាក់លស្ រិទ/សដាង់ោរ)
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់លស្ លរប្ក/រនាទា រ់រនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករលង្កប្នលល្បងនែំលណប្រការលោយរំលងជំហានមួយចំនួន។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• រប្ងនមជាអរ្បរមា
• លរញលលញ (លំនាលំែប្ម)
• សិ័យប្រែតតាិ

Extended BIOS 
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករលង្កប្តការរន្យារលរលែំលណប្រការជាមុនរដន្ថម។ ជលប្មប្សទាងំលនះរឺ៖

• 0 ែិនាទី។ ជលប្មប្សលនះប្តូែរានលប្ជប្សរាមលំនាលំែប្ម។
• 5 ែិនាទី
• 10 ែិនាទី

និមិតតាសញ្ញា លរញលអប្កង់ ជលប្មប្សលនះនឹងរង្ហា ញនិមិតតាសញ្ញា លរញលអប្កង់ប្រសិនលរប្រូរររស់អ្នកប្តូែរា្ន និងរុណភាររង្ហា ញលអប្កង់

• លរប្កនិមិតតាសញ្ញា លរញលអប្កង់

ប្រមាន និងកំហុស ជលប្មប្សលនះ នឹងរាះពាល់ែល់ែំលណប្រការរ៊ូតលែប្ម្បីផ្អា កដតលរលដែលប្រមាន ឬកំហុសប្តូែរានរកលឃប្ញ។

• ផ្ទា ងំប្រមាននិងកំហុសជលប្មប្សលនះប្តូែរានលរប្កលោយរាមលំនាលំែប្ម។
• រនតាប្រមាន
• រនតាប្រមាន និងកំហុស

ចំណា ំ: កំហុសចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរែល់ដល្នករឹងននប្ររ័ន្ធែំលណប្រការនឹងជាទូលៅរញ្ជរ់ែល់ប្ររ័ន្ធ។

ជលប្មប្សលអប្កង់រាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Virtualization អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទមុខង្ររលចចាកែិទ្យានិម្មិតកម្មររស់ Intel។

លរប្ករលចចាកែិទ្យានិម្មិតកម្មររស់ Intel (លំនាលំែប្ម)។

VT សប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ លរប្ក ឬរិទមាូនីទ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) រីការលប្រប្ប្រាស់សមត្ថភារហាែដែររដន្ថមដែលលដាល់ជូនលោយ Intel® Virtualization technology សប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។
លរប្ក VT សប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ - រានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

ការប្រតិរតតាិការដែលទុកចិតតា ជលប្មប្សលនះរញ្្ជ ក់ថាលតប្ Measured Virtual Machine Monitor (MVMM, ការងស់ដែងរាមោនមាា សុីននិម្មិតកម្ម) អាចលប្រប្រដន្ថមសមត្ថភារដល្នករឹងលលសេងៗដែលលដាល់លោយ Intel Trusted 
Execution Technology (រលចចាកែិទ្យាប្រតិរតតាិលជជាជាក់លោយ Intel)។ TPM Virtualization Technology (រលចចាកែិទ្យានិម្មិតកម្ម), និងរលចចាក ែិទ្យា Virtualization សប្មារ់
ចូល/លចញប្តូែដតលរប្កលែប្ម្បីលប្រប្លក្ខណៈលនះ។
ការប្រតិរតតាិការដែលទុកចិតតា - រានរិទរាមលំនាំលែប្ម។

68 ជលប្មប្សែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ



ជលប្មប្សលអប្កង់ឥតដខសេ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
កុងរាក់រា្ម នដខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំណត់ឧរករណ៍ឥតដខសេដែលអាចប្តូែរានប្ររ់ប្រងលោយកុងរាក់ឥតដខសេ។ ជលប្មប្សទាំងលនះរឺ៖

• WWAN

• GPS (លៅលលប្មាូឌុល WWAN )

• WLAN/WiGig

• រ៊ួូធូស

ជលប្មប្សទាំងអស់ប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

ចំណា ំ: សប្មារ់ការរញ្្ជ លរប្ក ឬរិទ WLAN និង WiGig ប្តូែរានចងភា្ជ រ់រា្ន  លហប្យរួកងមិនអាចលរប្ក ឬរិទលោយខួននឯងរានលទ។

Wireless Device 
Enable(លរប្កឧរករណ៍ឥតដខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលរប្ក ឬរិទឧរករណ៍ឥតដខសេខាងក្នុង។

• WWAN/GPS

• WLAN/WiGig

• រ៊ួូធូស

ជលប្មប្សទាំងអស់ប្តូែរានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម។

ជលប្មប្សតំដហទាលំអប្កង់
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
Service Tag រង្ហា ញសួ្កលសងកម្មររស់កុំរ្យូទ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករលង្កប្ត Asset Tag (សួ្កប្ទរ្យសកម្ម) ររស់ប្ររ័ន្ធ ប្រសិនលរប្សួ្កប្ទរ្យសកម្មមិនទាន់ប្តូែរានកំណត់។ ជលប្មប្សលនះមិនប្តូែរានកំណត់រាមលំនាំលែប្មលទ។

BIOS Downgrade លនះប្ររ់ប្រងការហូរចូលកម្មែិធីរង្ករ់ប្ររ័ន្ធលៅកាន់កំដណមុន។

• អនុញ្ញា តិឲ្យរន្ថយជំនាន់ BIOS (រានលរប្កលោយលំនាលំែប្ម)

Data Wipe ដល្នកលនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្រប្លុរទិន្នន័យលោយសុែត្ថិភាររីឧរករណ៍លទាុកខាងក្នុងទាំងអស់។ ខាងលប្កាមលនះរឺជារញ្ជីឧរករណ៍ដែលរងរាះពាល់៖

• SATA HDD/SSD ខាងក្នុង
• M.2 SDD ខាងក្នុង
• M.2 PCIe ខាងក្នុង
• eMMC ខាងក្នុង

BIOS Recovery ដល្នកលនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសលច្ង្្គ ះរីលក្ខខណ្ឌ  BIOS ខូចមួយចំនួនលៅលលប្ប្ោយថាសរឹងចម្បងររស់អ្នកលប្រប្ ឬប្រារ់ចុច USB ខាងលប្ៅ។

• ការសលច្ង្្គ ះ BIOS រីប្ោយថាសរឹង (រានលរប្ករាមលំនាំលែប្ម)
• BIOS ស្ដា រលងប្ងែិញសិ័យប្រែតតាិ
• ដតងដតអនុែតតារិនិត្យការរួមរញចាូលរា្ន  (Integrity)

ជលប្មប្សលអប្កង់កំណត់លហតុប្ររ័ន្ធ
ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
ប្រឹតតាិការណ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលមប្ល និងលុរប្រឹតតាិការណ៍ POST ននការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ (BIOS)។
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ជលប្មប្ស ររិយ៉យ
ប្រឹតតាិការណ៍កំលៅ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលមប្ល និងលុរប្រឹតតាិការណ៍(កំលៅ) ននការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ (BIOS)។

ប្រឹតតាិការណ៍ថាមរល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលមប្ល និងលុរប្រឹតតាិការណ៍(ថាមរល) ននការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ (BIOS)។

ការអារ់លែត BIOS ក្នុង Windows 
ងទទួលរានការដណនាលំែប្ម្បីអារ់លែត BIOS (System Setup, តលមួប្ងប្ររ័ន្ធ) ររស់អ្នកលលប្ការរតាូរផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ ឬប្រសិនលរប្មានការអារ់លែត្ម្មីអាចរករាន។ ចំលពាះកុំរ្យូទ័រយួរនែ សូមប្រាកែថា ្ម្មកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកប្តូែរានស្កលរញលលញ លហប្យរានភា្ជ រ់លៅកាន់ប្រីលេួប្ង

ចំណា ំ: ប្រសិនលរប្ BitLocker ប្តូែរានលរប្ក ងប្តូែរន្យារលរលមុនលធិប្ការអារ់ដែតប្ររ័ន្ធ BIOS រួចលរប្កលងប្ង ែិញរនាទា រ់រី BIOS ប្តូែរានអារ់ដែតរួចរ៉ល់។

ចារ់លលដាប្មកុំរ្យូទ័រលងប្ងែិញ។
ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
• រញចាូល Service Tag(សួ្កលសងកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែលសងកម្មរហ័ស) រួចចុចលលប្ Submit(រញ្ជូន)។
• ចុចDetect Product (រិនិត្យរកលលិតលល) រួចលធិប្រាមការដណនាំលលប្លអប្កង់
លរប្អ្នកមិនអាចរកដសិងរក ឬរកលឃប្ញសួ្កលសងកម្មសូមចុចលលប្ លប្ជប្សលរីសរីលលិតលលទាំងអស។់
លប្ជប្សយក ប្រលេទលលិតលល រីរញ្ជី។

ចំណា ំ: លប្ជប្សយកប្រលេទដែលប្តឹមប្តូែលែប្ម្បីលៅែល់ទំរ័រលលិតលល
លប្ជប្សយកមាូដែលកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងទំរ័រ Product Support(រាំប្ទលលិតលល) ននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកដែលរានរង្ហា ញលងប្ង។
ចុចលលប្ Get drivers (ទទួលយកប្ោយែឺ) រួចចុចលលប្ Drivers and Downloads (ប្ោយែឺនិងទាញយក)។
ដល្នកប្ោយែឺ និងដល្នកទាញយករានលរប្ក។
ចុច Find it myself (ដសិងរកលោយខួននឯង)។
ចុច BIOS លែប្ម្បីលមប្លកំដណ BIOS។
កំណត់លមប្លឯកស្រ BIOS ចុងលប្កាយរំលុត និងចុច ទាញយក។
លប្ជប្សយកែិធីស្ច្សតាទាញយកដែលលរញចិតតាលៅក្នុងរងអានច សូមលប្ជប្សយកែិធីស្ច្សតាទាញយកររស់អ្នកលៅខាងលប្កាមលនះ ចុចលលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ)។
រងអានច File Download(ទាញយកឯកស្រ) រង្ហា ញលងប្ង។
ចុចលលប្ Save(រក្សាទុក) លែប្ម្បីរក្សាទុកឯកស្រលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
ចុចលលប្ Run(ែំលណប្រការ) លែប្ម្បីែំលងប្ងការកំណត់ BIOS ដែលរានអារ់លែតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
អនុែតតារាមការដណនាំលៅលលប្លអប្កង់

ចំណា ំ: ងទទួលរានការដណនាលំោយមិនប្តូែលធិប្ការអារ់លែត រំលងកំដណ BIOS លលប្សរី 3 កំដណលនាះលទ។ ឧទាហរណ៍៖ លរប្អ្នកចង់អារ់លែត BIOS រី 1.0 លៅ 7.0 លនាះប្តូែតលមួប្ងកំដណ 4.0 ជាមុនសិន លហប្យរនាទា រ់មកតលមួប្ងកំដណ 7.0។

System and setup password
You can create a system password and a setup password to secure your computer.

Password type Description

System password Password that you must enter to log on to your system.

Setup password Password that you must enter to access and make changes to the BIOS settings of your computer.

CAUTION: The password features provide a basic level of security for the data on your computer.

CAUTION: Anyone can access the data stored on your computer if it is not locked and left unattended.

NOTE: Your computer is shipped with the system and setup password feature is disabled.

ការលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង
លោកអ្នកអាចោក់ លលខសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ្ម្មី រានលៅលរលដែលស្្ថ នភារ រឺ មិនរានកំណត់។
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លែប្ម្បីចូលលៅែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ សូមចុច F2 ភួាមរនាទា រ់រីថាមរលលរប្ក ឬចារ់លលដាប្មលងប្ង ែិញ។

លៅក្នុង System BIOS (ប្ររ័ន្ធ BIOS) ឬ System Setup (តលមួប្ងប្ររ័ន្ធ) លប្ជប្សយកSystem Security(សនតាិសុខប្ររ័ន្ធ)លហប្យចុច Enter (រញចាូល)។
លអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្ររ័ន្ធ) រង្ហា ញលងប្ង។
លប្ជប្សលរីស System Password(លលខសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ) លហប្យរលង្កប្តលលខសមា្ង ត់ក្នុងចលនួាះEnter the new password (រញចាូលលលខសមា្ង ត់្ម្មី)
លប្រប្ការដណនាែំូចខាងលប្កាមលែប្ម្បីលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ៖
• ពាក្យសមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់មិនអាចមានលលខចារ់រី 0 ែល់ 9 រានលទ។
• តួអកសេរតូចដតរីររត់អាចលប្រប្រាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូែរានអនុញ្ញា ត។
• មានដតតួអកសេររិលសសែូចខាងលប្កាមដែលប្តូែរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។
ងយរញចាូលលលខសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ្ម្មីដែលលោកអ្នកលទប្ររញចាូលលៅក្នុងចលនួាះConfirm new password(រញ្្ជ ក់លលខសមា្ង ត់្ម្ម)ី លហប្យចុច OK។
ចុច Esc លហប្យស្រមួយនឹងលស្នប្សុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់រដាូរ។
ចុចលលប្ Y លែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្ស់រដាូរ។
កុំរ្យូទ័រចារ់លលដាប្មលងប្ងែិញ។

ការលុរ ឬផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធដែលមានប្ស្រ់ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង
ប្តូែប្រាកែថា Password Status (ស្្ថ នភារពាក្យសមា្ង ត់) ប្តូែរានលោះលស្ (លៅក្នុងែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ) មុននឹងរ្យាយ៉មលុរ ឬផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធដែលមានប្ស្រ់ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធដែលមានប្ស្រ់ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង
រានលទ ប្រសិនលរប្ Password Status (ស្្ថ នភារពាក្យសមា្ង ត់)មិនប្តូែរានចាក់លស្។
លែប្ម្បីចូលលៅែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ សូមចុច F2 ភួាមរនាទា រ់រីថាមរលលរប្ក ឬចារ់លលដាប្មលងប្ង ែិញ។

លៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្ររ័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ) លប្ជប្សយកSystem Security(សនតាិសុខប្ររ័ន្ធ)លហប្យចុច Enter (រញចាូល)។
លអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្ររ័ន្ធ) រង្ហា ញលងប្ង។
លៅក្នុងលអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្ររ័ន្ធ) លលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភារពាក្យសមា្ង ត់) រឺ រានលោះលស្។
លប្ជប្សយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធដក ឬលុរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធដែលមានប្ស្រ ់លហប្យចុច Enter ឬ Tab (រញចាូល ឬល្មរ)។
លប្ជប្សយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ងដក ឬលុរពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ងដែលមានប្ស្រ ់លហប្យចុច Enter ឬ Tab (រញចាូល ឬល្មរ)។

ចំណា ំ: លរប្សិនអ្នកផួ្ស់រដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង សូមរញចាូលពាក្យសមា្ង ត់្ម្មីមដាងលទសតលៅលរលលស្នប្សុំ។ លរប្សិនអ្នកលុរពាក្យសមា្ង ត់ប្ររ័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំលងប្ង សូមរញ្្ជ ក់ការលុរលៅលរលលស្នប្សុំ។
ចុច Esc លហប្យស្រមួយនឹងលស្នប្សុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់រដាូរ។
ចុច Y លែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្ស់រដាូរ លហប្យចាកលចញរីការែំលងប្ងប្ររ័ន្ធ។
កុំរ្យូទ័រចារ់លលដាប្មលងប្ងែិញ។
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លក្ខណៈដល្នករលចចាកលទស
ចំណា ំ: ការលតាល់លអាយទាងំលនះអាចដប្រប្រនលរាមតំរន់ ។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដន្ថមអំរីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធននកុំរ្យូទ័ររស់អ្នកក្នុង៖

• Windows 10 ចុច ឬរាះលលប្ Start(ចារ់លលដាប្ម)  > Settings(ការកំណត់) > System(ប្ររ័ន្ធ) > About(អំរី)។

 

ប្រធានរទ :

• System specifications

• Processor specifications

• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអង្គចងចាំ
• Storage specifications

• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកសំលងង
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកែីលែអូ
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកកាលមរ៉ា
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកទំនាក់ទំនង
• Port and connector specifications

• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករនទាះឆួ្តលោយមិនរាច់ទំនាក់ទំនង
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកលអប្កង់
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកកាដា រចុច
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករនទាះរាះ
• Battery specifications

• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអាោរ់ទ័រ AC

• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករូររ៉ង
• លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកររិស្្ថ ន

System specifications
Feature Specification

Chipset
• Intel 7th Generation processors

• Intel Dual Core processors

DRAM bus width 64-bit

Flash EPROM SPI 128 Mbits

PCIe bus 100 MHz

External Bus 
Frequency

PCIe Gen3 (8 GT/s)

6
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Processor specifications
Feature Specification

Types 7th Generation Intel Core i3 series or i5 series or i7 series processors

L3 cache

i3 series 3 MB

i5 series
• non Vpro - 3 MB

• vPro - 3 MB

i7 series 4 MB

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអង្គចងចាំ
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
តំណអង្គចងចាំ រន្ធ SODIMM ចំនួនរីរ

សមត្ថភារអង្គចងចាំក្នុងរន្ធមួយៗ 4 GB, 8 GB, និង 16 GB

ប្រលេទអង្គចងចាំ DDR4

លល្បងន 2133 MHz

ចំណា ំ: មាូឌុលអង្គចងចាំក្នុងអង្គែំលណប្រការ Dual Core នឹងលរាះរុម្ព 2400MHz, ដតងលធិប្លៅកប្មិត 2133 MHz។

កប្មិតចងចាំអរ្បររមា 4 GB

កប្មិតអង្គចងចាំអតិររមា 32 GB

Storage specifications
Feature Specification

HDD Up to 1 TB

SSD M.2 SATA / 
PCIe

Up to 512 GB

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកសំលងង
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ប្រលេទ សំលងងកប្មិតខ្ពស់

ឧរករណ៍រញ្្ជ Realtek AL3253

ការរដមួងលសដាលរាអូ សំលងងឌីជី្មលលចញលៅលប្ៅ រាមរយៈ HDMI — រហូតែល់សំលងងរង្ហា រ ់និងមិនរង្ហា រ ់7.1

អនតារមុខខាងក្នុង កូែសំលងងកប្មិតខ្ពស់

អនតារមុខខាងលប្ៅ កាស លសតាលរាអូ/មីប្កូហិូន ជាមួយរា្ន

ឧរករណ៍រំរងសំលងង រីរ

មាា សុីនរប្ងីកកមួាំងឧរករណ៍រំរងសំលងង
ខាងក្នុង

2 W (RMS) ក្នុងមួយឆ្ដនល
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លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ឧរករណ៍រញ្្ជ កប្មិតសំលងង Hot keys (ប្រារ់ចុចលួូែកាត់)

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកែីលែអូ
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ប្រលេទ រានរញចាូលរា្ន ឲ្យលលជានលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ ដល្នករឹង

ឧរករណ៍រញ្្ជ  UMA Intel HD Graphics 620

ដខសេរញ្ជូនទិន្នន័យ មានរួមរញចាូលែីលែអូ

រាបំ្ទការរញ្ចា ំងខាងលប្ៅ
• ឧរករណ៍តភា្ជ រ់ HDMI 19-ម្ជុល
• ឧរករណ៍តភា្ជ រ់ VGA 15-ម្ជុល

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកកាលមរ៉ា
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
រុណភាររង្ហា ញកាលមរ៉ា 0.92 លមហា្ក េិចដសល

រុណភាររង្ហា ញផ្ទា ំង HD 1280 x 720 េីកដសល

រុណភាររង្ហា ញផ្ទា ំង FHD 1280 x 720 េីកដសល

ផ្ទា ងំរុណភាររង្ហា ញែីលែអូ HD (ខ្ពស់
រំលុត)

1280 x 720 េីកដសល

ផ្ទា ងំរុណភាររង្ហា ញែីលែអូ FHD (ខ្ពស់
រំលុត)

1280 x 720 េីកដសល

មុំលមប្លរាមអង្កត់ប្ទូង 74°

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកទំនាក់ទំនង
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
អាោរ់ធ័ររណាតា ញ 10/100/1000 Mb/s Ethernet (អុីសឺរណិត) (RJ-45)

ឥតដខសេ រណាដា ញក្នុងតំរន់មូលោ្ឋ នឥតដខសេខាងក្នុង (WLAN) និងរណាដា ញក្នុងតំរន់ទូលៅឥតដខសេ (WWAN) ជីហា្គ រ៊ីតឥតដខសេ (WiGig)។

ចំណា ំ: WWAN និង WiGig រឺជាជលប្មប្ស។

Port and connector specifications
Feature Specification

Audio Stereo headset/mic combo

Video
• One 19-pin HDMI connector

• 15 pin VGA connector

Network adapter One RJ-45 connector
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Feature Specification

USB Two USB 3.1 Gen 1 ports (One USB 3.1 Gen 1 with PowerShare)

Memory card reader uSD 4.0

SmartCard reader Optional

Micro SIM (uSIM) 
card

One external (optional)

Docking port
• DisplayPort over USB Type-C

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករនទាះឆួ្តលោយមិនរាច់ទំនាក់ទំនង
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
រានរាបំ្ទរនទាះឆួ្ត/រលចចាកែិទ្យា BTO ជាមួយ USH

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកលអប្កង់
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ប្រលេទ

• HD ប្រឆ្ងំរនួឺចាងំ
• FHD ប្រឆ្ងំរនួឺចាងំ
• FHD ប្រឆ្ងំស្្ន មប្មាមនែនិងប្រឆ្ងំរនួឺឆួុះប្តលរ់

កម្ពស់ 180.9 មម (7.12 អុីញ)

ទទឹង 290.5 មម (11.44 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 317.34 មម (12.49 អុីញ)

តំរន់សកម្ម (X/Y) 276.62 មម x 155.52 មម

HD ប្រឆ្ងំរនួឺចាំង៖

រុណភាររង្ហា ញអតិររមា 1366 x 768

កប្មិតរនួឺអតិររមា 200 nits

អប្រារីលច្ហិស 60 Hz

មុំលមប្លអតិររមា (លលដាក) +/- 40 ែឺលប្ក

មុំលមប្លអតិររមា (រញ្ឈរ) +10/-30 ែឺលប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.2025 មម (0.008 អុីញ)

FHD ប្រឆ្ងំរនួឺចាំង៖

រុណភាររង្ហា ញអតិររមា 1920 x 1080

កប្មិតរនួឺអតិររមា 300 nits

អប្រារីលច្ហិស 60 Hz

មុំលមប្លអតិររមា (លលដាក) +/- 80 ែឺលប្ក

មុំលមប្លអតិររមា (រញ្ឈរ) +/- 80 ែឺលប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.144 មម (0.005 អុីញ)
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លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
FHD ប្រឆ្ងំស្្ន មប្មាមនែនិងប្រឆ្ងំរនួឺ
ឆួុះប្តលរ់៖

រុណភាររង្ហា ញអតិររមា 1920 x 1080

កប្មិតរនួឺអតិររមា 300 nits

អប្រារីលច្ហិស 60 Hz

មុំលមប្លអតិររមា (លលដាក) +/- 80 ែឺលប្ក

មុំលមប្លអតិររមា (រញ្ឈរ) +/- 80 ែឺលប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.144 មម (0.005 អុីញ)

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកកាដា រចុច
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ចំនួនប្រារ់ចុច

• សហរែ្ឋអាលមរិក៖ 82 ប្រារ់
• ចប្កេរអង់លរួស៖ 83 ប្រារ់
• ជរាុន៖ 86 ប្រារ់
• លប្រសុីល៖ 84 ប្រារ់

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករនទាះរាះ
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
នលទាសកម្ម៖

អ័កសេ X 99.50 ម.ល.

អ័កសេ Y 53.00 mm

Battery specifications
Feature Specification

Type
• 42 WHr

• 51 WHr

• 68 WHr

Depth
42 WHr 181 mm (7.126 inches)

51 WHr 181 mm (7.126 inches)

68 WHr 233 mm (9.17 inches)

Height
42 WHr 7.05 mm (0.28 inch)

51 WHr 7.05 mm (0.28 inch)

68 WHr 7.05 mm (0.28 inch)

76 លក្ខណៈដល្នករលចចាកលទស



Feature Specification

Width
42 WHr 95.9 mm (3.78 inches)

51 WHr 95.9 mm (3.78 inches)

68 WHr 95.9 mm (3.78 inches)

Weight
42 WHr 210 g (0.52 lb)

51 WHr 250 g (0.55 lb)

68 WHr 340 g (0.74 lb)

Voltage
42 WHr 11.4 VDC

51 WHr 11.4 VDC

68 WHr 7.6 VDC

Life span 300 discharge per charge cycles

Temperature range

Operating
• Charge: 0°C to 50°C

• Discharge: 0°C to 70°C

• Operating: 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Non-operating - 20°C to 65°C (- 4°F to 149°F)

Coin cell battery 3 V CR2032 lithium coin cell

NOTE: If system has a 4-cell 68Whr battery it will not have a HDD and must have a SSD.

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអាោរ់ទ័រ AC
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ប្រលេទ 65 W

កមួាងំែូលត៍លេួប្ងចូល 100 ែាុល AC លៅ 240 ែាុល AC

ចរនតាលេួប្ងចូល (អតិររមា) 1.7 A

លច្ហិកង់(ចារ់សញ្ញា )ចូល 50 Hz លៅ 60 Hz

ចរនតាលេួប្ងលចញ 3.34 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍លេួប្ងចូល 19.5 V

ជួរសីតុណហា ភារ (ប្រតិរតតាិការ) 0°C លៅ 40°C (32°F លៅ 104°F)

ជួរសីតុណហា ភារ (មិនប្រតិរតតាិការ) -40°C លៅ 70°C (-40°F លៅ 158°F)

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នករូររ៉ង
លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
កម្ពស់ខាងមុខ 21.40 មម (0.80 អុីញ)

កម្ពស់ខាងលប្កាយ 21.40 មម (0.80 អុីញ)
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លក្ខណៈរិលសស លក្ខណៈរលចចាកលទស
ទទឹង 305.10 មម (12.00 អុីញ)

ជលប្ៅ 211.30 មម (8.30 អុីញ)

ទម្ងន់ 3.00 lb (1.36 kg)

លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកររិស្្ថ ន
សីតុណហា ភារ ការរញ្្ជ ក់លមអាិតដល្នករលចចាកលទស
កំរុងែំលណប្រការ 0°C to 35°C (32°F លៅ 95°F)

ការរក្សាទុក -40°C to 65°C (-40°F លៅ 149°F)

រដប្មរប្មនលសំលណប្ម (អតិររមា) ការរញ្្ជ ក់លមអាិតដល្នករលចចាកលទស
កំរុងែំលណប្រការ 10 % លៅ 90 % (មិនមានកំណក)

ការរក្សាទុក 5 % លៅ 95 % (មិនមានកំណក)

រយៈកម្ពស់ (អតិររមា) ការរញ្្ជ ក់លមអាិតដល្នករលចចាកលទស
កំរុងែំលណប្រការ 0 ម លៅ 3048 ម (0 ហិីត លៅ 10,000 ហិីត)

មិនកំរុងែំលណប្រការ 0 ម លៅ 10,668 ម (0 ហិីត លៅ 35,000 ហិីត)

កប្មិតរាះពាល់មានក្នុងខ្យល់ G1 ែូចកំណត់លោយ ISA-71.04-1985
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ការែិនិច្ឆ័យ
លរប្អ្នកជួរនឹងរញ្ហា ជាមួយនឹងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក សូមែំលណប្រការការែិនិច្ឆ័យ ePSA មុននឹងទាក់ទងលៅកាន់ប្កុមហ៊ុន Dell លែប្ម្បីលស្នប្សុំជំនួយរាំប្ទដល្នករលចចាកលទស។ លរាលរំណងននការែំលណប្រការែិនិច្ឆ័យរឺលែប្ម្បីលធិប្លតសដាហាែដែរររស់កុំរ្យូទ័រអ្នកលោយមិនប្តូែការររិកា្ខ ររដន្ថម ឬប្រឈមនឹងការរាត់រង់
ទិន្នន័យ។ លរប្អ្នកមិនអាចជួសជុលរញ្ហា លោយខួននអ្នករាន រុរ្គលិកដល្នកលដាល់លសង និងរាបំ្ទអាចលប្រប្លទ្ធលលែិនិច្ឆ័យលែប្ម្បីជួយអ្នកលោះប្ស្យរញ្ហា ។
 

ប្រធានរទ :

• ការែិនិច្ឆ័យលលប្ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតជាមុន (ePSA) ដែលរានដកលមអា
• រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧរករណ៍
• រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧរករណ៍

ការែិនិច្ឆ័យលលប្ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតជាមុន (ePSA) ដែលរានដកលមអា
ការែិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូលៅស្្គ ល់ថាការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ)អនុែតតាការប្តនតរិនិត្យលរញលលញននដល្នករឹងររស់អ្នក។ ePSA រឺរានភា្ជ រ់ជាមួ BIOS លហប្យែំលណប្រការលោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្ររ័ន្ធដែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូែជលប្មប្សសប្មារ់ឧរករណ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករណ៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំលណប្រការលធិប្លតសតាលោយសិ័យប្រែតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារសកម្ម
• លធិប្លតសតាមដាងលទសត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលលតសតា
• ែំលណប្រការការលធិប្លតសតាហ្មត់ចត់លែប្ម្បីរង្ហា ញរីជលប្មប្សលតសតារដន្ថមលែប្ម្បីលតាល់រ័ត៌មានរដន្ថមអំរីឧរករណ៍ដែលរានខូច
• លមប្លស្រស្្ថ នភារដែលប្រារ់អ្នកប្រសិនលរប្ការលធិប្លតសតាប្តូែរានរញចារ់លោយលជារជ័យ
• លមប្លស្រកំហុសដែលប្រារ់អ្នកអំរីរញ្ហា ដែលជួរប្រទះអំងុងលរលលធិប្លតសតា

ប្រយ័ត្ន : លប្រប្ការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលតសដាកុំរ្យូទ័រអ្នកដតរាុលណាោ ះ។ លប្រប្ប្រាស់កម្ម ែិធីលនះជាមួយកុំរ្យូទ័រលលសេងអាចលចញលទ្ធលលមិនប្តឹមប្តូែ ឬលចញស្រកំហុស។

ចំណា ំ: លតសដាសប្មារ់ឧរករណ៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូែឲ្យមានការអនតារកម្មរីអ្នកលប្រប្ប្រាស់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានែតតាមានលៅស្្ថ នីយ៍កុំរ្យូទ័រលរលការែិនិច្ឆ័យរានលធិប្លងប្ង។

អ្នកអាចចារ់លលតាប្មការែិនិច្ឆ័យ ePSA រាមរីរ ែិធី៖

1 លរប្កថាមរលកុំរ្យូទ័រ។
2 លរលដែលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខណៈលរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលងប្ង។
3 លៅលលប្លអប្កង់មុឺនុយរ៊ូត សូមលប្ជប្សយកជលប្មប្ស Diagnostics(ែិនិច្ឆ័យ) ។

ផ្ទា ំង Enhanced Pre-boot System Assessment (ការងយតនមួប្ររ័ន្ធមុនលរលចារ់លលតាប្មែំលណប្រការដែលរានលធិប្ឲ្យប្រលសប្រ) រង្ហា ញរីរញ្ជីននឧរករណ៍ទាំងអស់ដែលរានរកលឃប្ញលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។ ការែិនិច្ឆ័យចារ់លលដាប្មែំលណប្រការលតសដាប្ររ់ឧរករណ៍
ដែលចារ់រាន។

4 លរប្សិនជាអ្នកចង់ែំលណប្រការលធិប្លតសតា ែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍ជាក់ោក់ ចុចលលប្ប្រារ់ចុច Esc និងចុច Yes(រាទ/ចាស) លែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការលធិប្លតសដាែិនិច្ឆ័យ។
5 លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ំងខាងលឆិង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធិប្លតសដា)
6 ប្រសិនលរប្មានរញ្ហា ណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលងប្ង។

កត់ប្រាកូែកំហុស លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell។

ឬក៏

1 រិទកុំរ្យូទ័រ។
2 ចុចប្រារ់ចុច fn ឲ្យជារ់ខណៈលរលចុចរ៊ូតុងថាមរល រនាទា រ់មកដលងទាងំរីរ។

ផ្ទា ំង Enhanced Pre-boot System Assessment (ការងយតនមួប្ររ័ន្ធមុនលរលចារ់លលតាប្មែំលណប្រការដែលរានលធិប្ឲ្យប្រលសប្រ) រង្ហា ញរីរញ្ជីននឧរករណ៍ទាំងអស់ដែលរានរកលឃប្ញលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។ ការែិនិច្ឆ័យចារ់លលដាប្មែំលណប្រការលតសដាប្ររ់ឧរករណ៍
ដែលចារ់រាន។

3 លៅលលប្លអប្កង់មុឺនុយរ៊ូត សូមលប្ជប្សយកជលប្មប្ស Diagnostics(ែិនិច្ឆ័យ) ។
ផ្ទា ំង Enhanced Pre-boot System Assessment (ការងយតនមួប្ររ័ន្ធមុនលរលចារ់លលតាប្មែំលណប្រការដែលរានលធិប្ឲ្យប្រលសប្រ) រង្ហា ញរីរញ្ជីននឧរករណ៍ទាំងអស់ដែលរានរកលឃប្ញលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។ ការែិនិច្ឆ័យចារ់លលដាប្មែំលណប្រការលតសដាប្ររ់ឧរករណ៍
ដែលចារ់រាន។

4 លរប្សិនជាអ្នកចង់ែំលណប្រការលធិប្លតសតា ែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍ជាក់ោក់ ចុចលលប្ប្រារ់ចុច Esc និងចុច Yes(រាទ/ចាស) លែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការលធិប្លតសដាែិនិច្ឆ័យ។
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5 លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ំងខាងលឆិង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធិប្លតសដា)
6 ប្រសិនលរប្មានរញ្ហា ណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលងប្ង។

កត់ប្រាកូែកំហុស លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell។

រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧរករណ៍
រារ៉ង 5. រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧរករណ៍

រូរតំណាង ល្ម្ម ះ ររិយ៉យ

រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារ
ថាមរល

លរប្កលៅលរលអ្នកលរប្កកុំរ្យូទ័រ លហប្យរលញចាញរនួឺេួឹរដេួតលៅលរលកុំរ្យូទ័រស្ថិតលៅក្នុងមាូែប្ររ់ប្រងថាមរល។

រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារ
ប្ោយថាសរឹង

លរប្កលៅលរលកុំរ្យូទ័រអាន ឬសរលសរទិន្នន័យ។

អ្នកចងអាុលរង្ហា ញការរញចាូល
្ម្ម

លរប្ករហូត ឬលោតេួឹរដេួតលែប្ម្បីចងអាុលរង្ហា ញរីស្្ថ នភាររញចាូល្ម្ម។

LEDs រង្ហា ញស្្ថ នភារឧរករណ៍ជាធម្មរាស្ថិតលៅខាងលលប្ ឬខាងលឆិងននកាតា រចុច។ រួកងរង្ហា ញរីទំហំលទាុក និង្ម្ម និងឧរករណ៍ឥតដខសេ ប្រមទាំងសកម្មភារ។ លប្ៅរីលនាះ ងអាចមានស្រប្រលយ៉ជន៍ជាឧរករណ៍ ែិនិច្ឆ័យលៅលរលមានការខូចខាតដែលអាចលកប្តលងប្ងជាមួយនឹងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា ំ: ទីរាំងរនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថាមរលអាចនឹងដប្រប្រនលអាប្ស័យលៅរាមប្ររ័ន្ធ។

រារ៉ងខាងលប្កាមមានរ៉យរីែិធីអានកូែ LED លៅលរលមានកំហុសដែលអាចលកប្តលងប្ង។

រារ៉ង 6. រនួឺលេួប្ង LED រង្ហា ញការរញចាូល្ម្ម

ទប្មង់េួឹរដេួតរណ៌លលជាង ការរិរណ៌នាអំរីរញ្ហា ែំលណាះប្ស្យជាលយ៉រល់

2,1 CPU ការររ៉ជ័យ CPU

2,2 ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ៖ BIOS ROM ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ, ខូចរប្មរ BIOS ឬកំហុស ROM

2,3 អង្គចងចាំ រកមិនលឃប្ញអង្គចងចា/ំRAM

2,4 អង្គចងចាំ ការររ៉ជ័យអង្គចងចាំ/RAM

2,5 អង្គចងចាំ រានែំលងប្ងអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូែ

2,6 ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ៖ សំណុំឈីរ កំហុសផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ/សំណុំឈីរ

2,7 LCD រដាូរ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ

3,1 ររ៉ជ័យថាមរល RTC ការររ៉ជ័យ្ម្ម CMOS

3,2 PCI/ែីលែអូ PCI ឬររ៉ជ័យ ែីលែអូកាត/ឈីរ

3,3 ការសលច្ង្្គ ះ BIOS 1 រកមិនលឃប្ញរូរភារសលច្ង្្គ ះ

3,4 ការសលច្ង្្គ ះ BIOS 2 រកលឃប្ញរូរភារសលច្ង្្គ ះរាុដនតាមិនប្តឹមប្តូែ

លំនាលំោតេួឹរដេួតនឹងមានលលខចំនួន 2 សំណុំដែលតំណាងឲ្យ (ប្កុមទីមួយ៖ េួឹរដេួតរណ៌លលជាង ប្កុមទីរីរ៖ េួឹរដេួតរណ៌ស)

ចំណា ំ: 

1 ប្កុមទីមួយ៖ រនួឺលេួប្ង LED លោតេួឹរដេួត 1 លៅ 9 ែងរនាទា រ់ផ្អា ករនតាិចលោយ LED រិទក្នុងចលនួាះលរល 1.5 ែិនាទី។ (លនះរឺស្ថិតលៅក្នុងរណ៌លលជាង)
2 ប្កុមទីរីរ៖ រនួឺលេួប្ង LED លោតេួឹរដេួត 1 លៅ 9 ែង រនាទា រ់មកអាចមានការផ្អា កយូរ មុននឹងជុំរនាទា រ់ចារ់លលតាប្មមតាងលទសតក្នុងចលនួាះលរល 1.5 ែិនាទី។ (លនះរឺស្ថិតលៅក្នុងរណ៌ស) 

ឧទាហរណ៍៖ រកមិនលឃប្ញអង្គចងចា ំ(2,3) លេួប្ង LED ្ម្មលោតលេួប្ងលលជាងរីរែងរនាទា រ់មកផ្អា ក និងរនាទា រ់មកលទសតលោតលេួប្ងសេួឹរដេួតរីែង។ រនួឺលេួប្ង LED ្ម្មនឹងផ្អា ក 3 ែិនាទីមុននឹងជុំរនាទា រ់ចារ់លលតាប្មមតាងលទសត។

រនួឺលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារឧរករណ៍
ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រភា្ជ រ់លៅនឹងរន្ធអរ្គីសនីលនាះ្ម្មមានែំលណប្រការ៖
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លេួប្ងទឹកប្កូចនិងលេួប្ងសលោតេួឹរដេួតឆួ្ស់រា្ន អាោរ់ទ័រ AC មិនរានស្្គ ល់អតតាសញ្ញា ណរឺមិនដមនជាររស់ Dell ភា្ជ រ់លៅនឹង្កំរ្យូទ័រយួរនែររស់លោកអ្នក។

លេួប្ងទឹកប្កូចលោតេួឹរដេួតឆួ្ស់ជាមួយ
លេួប្ងសដែលលៅនឹង

្ម្មមានរញ្ហា ជារលណាតា ះអាសន្នជាមួយអាោរ់ទ័រ AC រចចាុរ្ប្នន្ន។

លេួប្ងទឹកប្កូចលោតេួឹរដេួតជារ់រា្ន ្ម្មមានរញ្ហា ធ្ងរជាមួយនឹងអាោរ់ទ័រ AC រចចាុរ្បន្ន។

រា្ម នលេួប្ងេួឺ ្ម្មរានស្កលរញជាមួយអាោរ់ទ័រ AC រចចាុរ្បន្ន។

លេួប្ងសេួឺ ្ម្មកំរុងស្កជាមួយនឹងអាោរ់ទ័រ AC រចចាុរ្បន្ន។
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ការលោះប្ស្យរញ្ហា
ការែិនិច្ឆ័យលលប្ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតជាមុន (ePSA) ដែលរានដកលមអា
ការែិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូលៅស្្គ ល់ថាការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ)អនុែតតាការប្តនតរិនិត្យលរញលលញននដល្នករឹងររស់អ្នក។ ePSA រឺរានភា្ជ រ់ជាម ួBIOS លហប្យែំលណប្រការលោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្ររ័ន្ធដែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូែជលប្មប្សសប្មារ់ឧរករណ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករណ៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំលណប្រការលធិប្លតសតាលោយសិ័យប្រែតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារសកម្ម
• លធិប្លតសតាមដាងលទសត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលលតសតា
• ែំលណប្រការការលធិប្លតសតាហ្មត់ចត់លែប្ម្បីរង្ហា ញរីជលប្មប្សលតសតារដន្ថមលែប្ម្បីលតាល់រ័ត៌មានរដន្ថមអំរីឧរករណ៍ដែលរានខូច
• លមប្លស្រស្្ថ នភារដែលប្រារ់អ្នកប្រសិនលរប្ការលធិប្លតសតាប្តូែរានរញចារ់លោយលជារជ័យ
• លមប្លស្រកំហុសដែលប្រារ់អ្នកអំរីរញ្ហា ដែលជួរប្រទះអំងុងលរលលធិប្លតសតា

ប្រយ័ត្ន : លប្រប្ការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលតសដាកុំរ្យូទ័រអ្នកដតរាុលណាោ ះ។ លប្រប្ប្រាស់កម្ម ែិធីលនះជាមួយកុំរ្យូទ័រលលសេងអាចលចញលទ្ធលលមិនប្តឹមប្តូែ ឬលចញស្រកំហុស។

ចំណា ំ: លតសដាសប្មារ់ឧរករណ៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូែឲ្យមានការអនតារកម្មរីអ្នកលប្រប្ប្រាស់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានែតតាមានលៅស្្ថ នីយ៍កុំរ្យូទ័រលរលការែិនិច្ឆ័យរានលធិប្លងប្ង។

ការែំលណប្រការការលធិប្លតសតាែិនិច្ឆ័យ ePSA
លរប្កថាមរលកុំរ្យូទ័រ។
លរលដែលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខណៈលរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលងប្ង។
លៅលលប្លអប្កង់មុឺនុយរ៊ូត សូមលប្ជប្សយកជលប្មប្ស Diagnostics(ែិនិច្ឆ័យ) ។
រងអានច Enhanced Pre-boot System Assessment ()រប្ងឹងការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតជាមុន ប្តូែរានរង្ហា ញ។
ចុចសញ្ញា ប្រនញលៅខាងលប្កាមដល្នកខាងលឆិង។
ទំរ័រ Diagnostics ខាងមុខប្តូែរានរង្ហា ញ។
ចុចសញ្ញា ប្រនញខាងលប្កាមដល្នកខាងស្ដា ំលែប្ម្បីចូលលៅរញ្ជីទំរ័រ។
ធាតុដែលរានរកលឃប្ញប្តូែរានកត់ប្រា។
លែប្ម្បីែំលណប្រការលធិប្លតសតាែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍ជាក់ោក់ ចុចលលប្ Yes(រាទ/ចាស) លែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការលធិប្លតសដា ែិនិច្ឆ័យ។
លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ងំខាងលឆិង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធិប្លតសដា)។
ប្រសិនលរប្មានរញ្ហាណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលងប្ង។
កត់ប្រាកូែកំហុស លលខលលទាបងផ្ទា ត់ លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell។

កំណត ់Real Time Clock (RTC) (លមាា ងរិតប្រាកែ) លងប្ងែិញ
មុខង្រកំណត់ Real Time Clock (RTC) (លមាា ងរិតប្រាកែ) លងប្ងែិញ អាចលអាយលោកអ្នករឺក៏អ្នករលចចាកលទសយកមកែិញនូែប្ររ័ន្ធមាូដែលដែលលទប្រនឹងរលញចាញររស់ Dell Latitude និង Precision រីជលប្មប្សស្្ថ នភារ No POST (មិន
ែំលណប្រការ) /No Boot(មិន៊រ៊ូត)/No Power (រា្ម នថាមរល)។ លោកអ្នកអាចចូលលៅកំណត់ RTC លងប្ង ែិញ លៅលលប្ប្ររ័ន្ធរីក្នុងកាលៈលទសៈរិទប្រសិនលរប្ងភា្ជ រ់លៅកាន់ថាមរល AC។ ចុចលហប្យសង្កត់រ៊ូតុងថាមរលលអាយជារ់រយៈលរល 25 ែិនាទី។ ប្ររ័ន្ធកំណត់ 
RTC លងប្ងែិញ នឹងែំលណប្រការលងប្ងលៅលរលលោកអ្នកប្រដលងរ៊ូតុងថាមរល។

ចំណា ំ: ប្រសិនលរប្ថាមរល AC ប្តូែរានផ្តា ច់រីប្ររ័ន្ធក្នុងកំងុងលរលែំលណប្រការ រឺក៏រ៊ូតុងថាមរលប្តូែរានសង្កត់យូរជាង 40 ែិនាទីលនាះែំលណប្រការការកំណត់ RTC លងប្ងែិញ នឹងប្តូែរានរញ្ឈរ់។

ការកំណត់ RTC លងប្ងែិញនឹងកំណត់ BIOS លងប្ងែិញលៅលំនាំលែប្ម ែិញ, Intel vPro ដែលរានមិនរានដចង និងកំណត់នូែលមាា ងនិងន្ម្ងររស់ប្ររ័ន្ធលងប្ង ែិញ។ ររស់ដែលមានប្តូែរានរាះពាល់លោយស្រការកំណត់ RTC លងប្ងែិញ៖

• Service Tag

• Asset Tag

• សួ្កភារជាមាចា ស់លែប្ម
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• Admin Password

• System Password

• HDD Password

• ទិន្នន័យសំខាន់
• កំណត់លហតុរណាដា ញ

ររស់ដែលមានប្តូែរានរាះពាល់រឺក៏មិនប្តូែរានរាះពាល់លោយស្រការសឺលរាលងប្ង ែិញលោយលយ៉ងលៅរាមការជលប្មប្សកំណត់ BIOS ររស់លោកអ្នក៖

• រារ៉ងការចារ់លលតាប្មលងប្ងែិញ
• លរប្ក Intel OROMs

• Secure Boot Enable

• អនុញ្ញា តលអាយ BIOS ទំោក់ចំណាត់ថា្ន ក់
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា ំ: ប្រសិនលរប្អ្នករុំមានអុីនធឺណិត សូមដសិងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលលប្ ែិក្កយរប្តជាែទំនិញ រ័ណោ លែចខចារ់ ែិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ ការាងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូែជលប្មប្សលសងរាំប្ទរាមទូរស័រទា និងអនឡាញ ។ ជលប្មប្សទាំងលនះអាចដប្រប្រនលលៅរាមប្រលទស និងលលិតលល លហប្យនិងលសងកម្មមួយចំនួនប្រដហលជាមិនអាចមានលៅក្នុងតំរន់ររស់អ្នក។ លែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំលពាះរញ្ហា អំរីការលក់ ការរាបំ្ទដល្នករលចចាកលទស ឬ
ការរលប្មប្លសងអតិ្មិជន៖

ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
លប្ជប្សយកប្រលេទរាបំ្ទររស់អ្នក។
លលទាបងផ្ទា ត់ប្រលទស ឬតំរន់លៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(លប្ជប្សយកប្រលទស/តំរន់ លៅខាងលប្កាមននទំរ័រលនះ។
លប្ជប្សយកតំណលសងកម្ម ឬរាបំ្ទដែលសមប្សរដលអាកលៅរាមតប្មូែការររស់អ្នក។
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