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ការសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខ្លួនររេ់អ្នក។ ែំសនាងរការនីមួយដែែលមានក្នុងកកសារសនះ េន្មតថ្អ្នករានអានព័ត៌មានេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករួចសហងយ សលងកសលងងែតមានកំនាត់េមាោ ល់អ្លីែែល
និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ចំណា:ំ មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ចូរអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាព ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ តាមរយៈ www.dell.com/
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ចំណា:ំ ផិ្ច់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីប្រភពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងកផ្ទា ងំ ឬរប្មរកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីរញចារ់ការង្រសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ងំរនទាះទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូលប្ពីសភ្លងង។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធ្លងការរជាមានលក្ខនាៈរារសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតេមាេភារ និងកាត េូមកាន់ពួកវាសខាប្តង់ែរមររេ់វា និងសជវេវាងការរាះម្ជុល និងសេវភរ្លីកុងតាក់។

ប្រយ័ត្ន: អ្នករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាំសោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការខូចខាតសោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ េូមសមងលសេចកដាីែនានាំ
អំពីេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់មកនមួយិលិតិល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័ត្ន: មុននឹងរាះែិ្នកខាងក្នុងររេ់កុំព្យូទ័រ អ្នកប្តូភអនុភតិ សោយការរាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌ែូចនែិ្នកសោហៈសខាសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ សខាសពលែែលអ្នកសធ្លងការ ចូររាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌នសរយយដសែងមីីរោសោះចរនិអរោីេនីសិាទិកែែលអាចរាះពាល់ែល់េមាេភារ
ខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វា ឬរនទាះេប្មារ់ទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែខសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអ្នកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែខសេ។ សខាសពលផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភោក់តប្មឹមពួកវាឲ្យប្តូភោ្ន  និងសេ្មងោ្ន
សែងមីីសជវេវាងការសកាងម្ជុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។ សខាសពលភា្ជ រ់ែខសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភរានោក់ចំទីតាំង និងប្តូភោ្ន ។

ប្រយ័ត្ន: ចុច សហងយប្រានសចញកាតែែលរានែំសងងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអ្លីែែលរានរង្ហា ញសខាក្នុងកកសារសនះ។

ការសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាក្នុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទកកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចរាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ ចុច Start #menucascade-separator  Power#menucascade-separator Shut down ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលកកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អ្នកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីសភ្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីផិ្ច់ែខសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហងយែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

1

ការសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 5
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5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងអាច។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរោិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកង្លល់ែ៏ធំមួយសខាសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ដធំែូចនកាត expansion ខួអងោែំសនាងរការ អងោចងរា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធ្លងកា្យខូចខាតសេវរ្លីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលខ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធ្លងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាក្នុងិលិតិលថ្មីដររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលសាោ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មដនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអងោចងរា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងតងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអងោចងរាមំិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។

● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសខាសពលការខូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មដសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មដសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែខសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអងោចងរា ំកំហុេអងោចងរាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖

● សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិន្ល្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសងតងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេនាតុែែល្ល្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិន្ល្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្លងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសបង។
● សពលសោះេមាេនាតុែែល្ល្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិងមក ដមែកេមាេនាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារ្ល្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តងមរួចរាល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់្ល្លងចរនិអរោិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែល្ល្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំដរី៖ កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិ ESD រជា៖

● កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្សារសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្លងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសខាក្នុងៃែររេ់អ្នក
សខាសលងកប្មាល ESD សខាក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរ។

● ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសខាសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសខាសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេសភ្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេសភ្លងងសខាខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្លងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្លងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្លងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្ររាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្លងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សភ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្លងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សភ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសរាទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្លងសតេិសនះររាជ័យ។

● សារនាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិ្ល្លងកាត់។
● មជ្ឈោឋា នសធ្លងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការ្ល្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មងរជាខុេោ្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងនធម្មតា

សខាក្នុងទូសរេកមួយសខាក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការរាយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារ្ល្លងចរនិ ESDសោយមាន
កែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសភទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរងតកា្យសកងតមានការ្ល្លងចរនិ ESD ។ សខាសលងកែន្លងសធ្លងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងដរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យ្ល្លងចរនិមុនសពលសធ្លងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – រាល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យ្ល្លងចរនិទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្លូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសខាសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សខាែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសខាសលងកប្មាល ESD សខាក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សខាសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសខាក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាំងអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាងំនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាងំអេ់សខាសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរយងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាំងអេ់ សខាសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆាងំនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

6 ការសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចសធ្លងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភនានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសខាេល់សខាក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ៅ សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែខសេែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិ្នកែៃទសទវតែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ

ទប្មង់ការក្នុងកកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម

● ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0
● ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1
● ប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិច៖ រានែនានាំកា្យសប្រងេប្មារ់អ្នកជំនាញរសចចាកសទេ។

ចំណា:ំ ទួនាជាភីេ #0 េប្មារ់ស្ចចា  0-1 និងទួនាជាភីេ #1 េប្មារ់ស្ចចា  2-4។

រញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សខាសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រសភទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាក្នុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រសភទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសខាសពលរារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រខ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ចូរប្រាកែថ្ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសរាលសលងៃិទាសនះ សខាសពលសធ្លងការោក់េមាេភារ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

តារាង 1. រញ្ជីស្ចចា  

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

1. រនទាះកំសៅ SSD
2. SSD
3. សជងងទប្ម eDP
4. កាដា រចុច

1. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
2. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
3. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
4. សជងងទប្មជំនួយកិារចុច

M2x2 1. 1
2. 1
3. 1
4. 2

1. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
2. ប្រអរ់កង្ហា រ
3. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
4. មាូឌុលអង់ែតនឥតែខសេ
5. សជងងទប្មឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
6. ផ្ទា ងំ I/O (នមួយ FPR)
7. ផ្ទា ងំ I/O (ោ្ម ន FPR)
8. រ៊ូតុងថ្មពល
9. ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
10. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
11. អង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែនជសប្មងេ

1. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
2. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
3. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
4. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
5. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
6. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
7. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
8. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
9. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
10. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
11. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

M2x2.5 1. 1
2. 1
3. 4
4. 2
5. 1
6. 1
7. 2
8. 2
9. 4
10. 1
11. 2

2

8 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តារាង 1. រញ្ជីស្ចចា  (រានរនិ)

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

ប្តសចវក សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ M2.5x4 4

F-beam FPC I/O daughterboard M2x3.5 2

សជងងទប្ម USB ប្រសភទ C ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x5 3

កាដា រចុច

1. េរៃេការូន
2. អាលុយមីញាូម

សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ M1.6x2 _

1. 17
2. 21

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 9



10 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 11



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រារ់សិិងមពីប្ជុងសលងខាងស្ល្លង សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិចសែងមីីោេ់រប្មររាតសៅសប្ៅសែងមីីសោះរប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ោេ់រប្មររាត សហងយសោះវាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ប្រយ័ត្ន: មិនប្តូភរុញប្រោរ់ោេ់តាមែរមចំសហវងកំពូលៃនរប្មររាតសងងយ សប្ពាះថ្វានឹងសធ្លងឲ្យខូចខាតែល់រន្លឹះសខាខាងក្នុងៃនរប្មររាត។

4. សោយសប្រងសថរទាញ ចូរផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

12 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មររាតនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយរុញរប្មររាតចូលឲ្យរានេ៊រ់។
3. មួលរនិឹងស្ចចា ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេិីពី ថ្មលីចូមអុីយាុង

ប្រយ័ត្ន:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសខាសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● រោសោះរនទាុកថ្មកា្យអេ់មុនសធ្លងការសោះវាសចញ។ ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្រព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មរាុសណាណា ះ—ថ្មប្តូភរានរោសោះរនទាុកអេ់សខាសពលកុំព្យូទ័រសរងកែលងែំសនាងរការសខាសពលរាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។
● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្លងឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● ដមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងដសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។
● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសខាសពលសធ្លងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែន្លងសែងមីីរង្ត រការរាក់ទម្លុះ ឬខូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសិសេងដសទវត។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភរាននរ់ក្នុងឧរករនា៍សោយសារសរាា ង ដមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថ្វាអាចមានសប្ោះថ្្ន ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមងល www.dell.com/

contactdell។
● ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬៃែរូែចករាយ និងអ្នកលក់រនិររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

ការសោះថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងថ្ម សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសាប្េ្តក្នុងការសោះ។

14 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com


តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងេនទាះទាញ ចូរផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. មូលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សលងក សហងយសោះថ្មសចញពីអងោប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំថ្ម សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងថ្មនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយរនាទា រ់មកោក់ថ្មឲ្យចូលេ៊រ់។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ោក់ែខសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
3. ផិ្ច់ ែខសេថ្ម

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

16 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



រូរ 1. 2230 SSD

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 17



រូរ 2. 2280 SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅ SSD សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយសលងកសែងមីីសោះវាសចញពី SSD ។
2. សោះស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ SSD សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញ SSD សចញពីរន្ធ M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

18 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



រូរ 3. 2230 SSD

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 19



រូរ 4. 2280 SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចំណា:ំ ែំសងងង SSD M.2 2230 សៅសជងងទប្ម SSD សែងមីីឲ្យែិ្នកខាងសលងៃន SSD (ែែលមានែតម) ែររមកខាងសលង។

តប្មង់រនា្ល ក់ សហងយរុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ M.2 ៃនផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ SSD សែងមីីតប្មង់ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរារ់ស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចំណា:ំ រុញេនទាះ SSD ចូលទីតាងំសខាសលង SSD ែូចសនះសថរសលងេនទាះ SSD ប្តូភសៅក្នុងប្រសឡាះសលងរប្មរេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ោក់រនទាះទរ់កំសៅ SSD សខាសលងកំពូលៃន SSD សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
ប្រយ័ត្ន: ប្ទនារ់ទរ់កំសៅប្តូភរានោក់រញចាូលនមួយនឹងរនទាះ SSD សហងយប្តូភែតរិទភា្ជ រ់រង់េអាិតទរនទាះ។ ប្រេិនសរងសខាក្នុងែំសនាងរការោក់ SSD ប្ទនារ់ប្តូភរានផិ្ច់សចញពីរនទាះ ឬប្តូភរានរិទរង់េអាិតសៅ SSD សនាះអ្នករសចចាកសទេប្តូភែតភា្ជ រ់រង់េអាិតប្ទនារ់ទរ់កំសៅសៅ
SSD សងងងភិញ មុនសពលែំសងងងប្ទនារ់សៅប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។

20 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសងងងភិញ 2-3 ែងសោយេ្ល័យប្រភតិិក្នុងរយៈសពល 1 នាទី រនាទា រ់ពីកាត SSD/ WWAN និងែខសេថ្មប្តូភរានភា្ជ រ់សងងង ភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត
3. ភែិកំនាត់ RTC សងងងភិញ
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
3. ផិ្ច់ ែខសេថ្ម

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកាត WWAN សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសា្គេិក្នុងការសោះ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម WWAN សៅកាត WWAN ។
2. ោេ់រប្មរេនទាះ WWAN សចញពីចំសហវងស្ល្លងខាងសលងៃនរប្មរេនទាះ។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WWAN ។
4. សលងក សហងយសោះកាត WWAN សចញពីរន្ធររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំង I/O ។

ការែំសងងងកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

22 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កាត WWAN សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំង I/O សហងយភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន។
2. ោក់រប្មរេនទាះ WWAN សខាពីសលងកាត WWAN ។

ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែឌលែែលភា្ជ រ់មកនមួយអង់ែតន WWAN ការភា្ជ រ់អង់ែតន WWAN សលងកាត WWAN ប្តូភរានរង់សលខ និងោក់ពនា៌េមាោ ល់។ ភា្ជ រ់អង់ែតនសៅម្ជុលែែលប្តូភោ្ន សលងកាត WWAN សៅតាមសា្ល កសលងរប្មរេនទាះកាត WWAN

។

តារាង 2. ការែនានាំេិីពីការភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN 

សលខម្ជុលែខសេ ែខសេអង់ែតន

5 ពនា៌ប្រសិះ/េ ចមីង

6 ពនា៌ស្ច្ម /ប្រសិះ ជំនួយ

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 23



តារាង 2. ការែនានាំេិីពីការភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN (រានរន)ិ

សលខម្ជុលែខសេ ែខសេអង់ែតន

7 ពនា៌សខវភ ជំនួយ

8 ពនា៌ទឹកប្កូច ជំនួយ

3. ោក់សជងងទប្ម WWAN សខាសលងកំពូលៃនែខសេអង់ែតន។
4. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ំង I/O ។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសងងងភិញ 2-3 ែងសោយេ្ល័យប្រភតិិក្នុងរយៈសពល 1 នាទី រនាទា រ់ពីកាត SSD/ WWAN និងែខសេថ្មប្តូភរានភា្ជ រ់សងងង ភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត
3. ភែិកំនាត់ RTC សងងងភិញ
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សជងងទប្មអង់ែតន WLAN

ការសោះសជងងទប្មអង់ែតន WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
3. ផិ្ច់ ែខសេថ្ម

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងសជងងទប្មអង់ែតន WLAN សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

24 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មអង់ែតន WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសហងយសោះសជងងទប្មអង់ែតន WLAN ពីសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតន។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីមាូឌុល WLAN សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងសជងងទប្មអង់ែតន WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងសជងងទប្មអង់ែតន WLAN សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅមាូឌុល WLAN សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនង្យរាក់ែរក សហងយរួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពេ់សខាសពលោក់ពួកវារញចាូល។

តារាង 3. ការែនានាំពីែខសេអង់ែតន 

ពនា៌ែខសេ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់

ែខសេពនា៌េ (សម) ប្តីសកានាពនា៌េ (△) សខាសលងមាូឌុល WLAN ៃនផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ែខសេពនា៌ស្ច្ម  (Aux) ប្តីសកានាស្ច្ម  (▲) សខាសលងមាូឌុល WLAN ៃនផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្មអង់ែតន WLAN សខាពីសលងៃនឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតន។
3. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មអង់ែតន WLAN សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត
3. ភែិកំនាត់ RTC សងងងភិញ
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ (នជសប្មងេ)

ការសោះអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ (នជសប្មងេ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាងំអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសាប្េ្តក្នុងការសោះ។

26 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់សហងយសោះែខសេអង់ែតន WWAN សចញ។
2. សោះស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង់ែតន WLAN សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សោះអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ (នជសប្មងេ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែនជសប្មងេ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ែំសងងងអង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រត់ែខសេអង់ែតនពីសប្កាមផ្ទា ងំប្រព័ន្ធតាមរន្លងរត់ែខសេ។
3. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់អង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
b. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. មួលរន្ធូរ សហងយសោះស្ចចា  M2x2 សខាសលង រនទាះទរ់កំសៅ SSD
3. សោះ៖

a. រប្មររាត

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

28 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់ សហងយសោះេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

ចំណា:ំ និមិតិេញ្ញា ប្តីសកានាពនា៌េ (△) រូេរង្ហា ញពីចំនុាចែែលប្តូភោេ់សខាសលងេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. សោះស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់សចញពីប្រអរ់កង្ហា រ និងស្ចចា  M2x2.5 រួនប្ោរ់តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (4>3>2>1)។
3. ផ្ដា ច់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. សលងក សហងយសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅក្នុងរន្ធសខាក្នុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់សខាសលងប្រអរ់កង្ហា រ និងស្ចចា  M2x2.5 រួនប្ោរ់តាមលំោរ ់(1>2>3>4) សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ោក់េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. រារ់ សហងយមួលរនិឹងស្ចចា  M2x2 សខាសលង រនទាះទរ់កំសៅ SSD ។
2. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

30 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសា្គេិក្នុងការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរងអងោប្រព័ន្ធមានភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត WWAN សនាះប្តូភសោះសជងងទប្ម WWAN សហងយផិ្ច់ែខសេអង់ែតន។

សោះស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម eDP សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសែងមីីសោះវាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ផិ្ច់ែខសេ eDP និងែខសេរាះ និងែខសេកាសមរាេ សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ែខសេសអប្កង់ និងែខសេផ្ទា ំងេិនេ័រ daughter ប្តូភរានោក់នមួយោ្ន សោយរង់េអាិត។ ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងេិនេ័រ daughter នមុនេិន រនាទា រ់មកែខសេសអប្កង់។ សែងមីីផិ្ច់ែខសេសអប្កង់ ទាញសថរទាញប្តង់សងងងសលង។
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3. សោះស្ចចា  M2.5x4 ពីរប្ោរ់សចញពីប្តសចវកខាងស្ល្លង និងខាងសំិា។
4. រត់ LCD សខាប្ជុងង្យប្េួលមួយសែងមីីផិ្ច់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

32 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សខាប្ជុងង្យប្េួល សហងយរារ់ស្ចចា  M2.5x4 ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្តសចវកៃនសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេ eDP ែខសេកាសមរាេ  និងែខសេេិនេ័ររាះសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ែខសេសអប្កង់ និងែខសេផ្ទា ំងេិនេ័រ daughter ប្តូភរានោក់នមួយោ្ន សោយរង់េអាិត។ ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់នមុនេិន រនាទា រ់មកែខសេផ្ទា ងំេិនេ័រ daughter ។

3. ោក់សជងងទប្ម eDP សលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ eDP សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរារ់ស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. រប្មររាត
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម

3. ផិ្ច់ ែខសេអង់ែតន WWAN ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងឧរាល័រ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសាប្េ្តក្នុងការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេឧរាល័រសចញពីរន្លងរត់ែខសេ។
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ចំណា:ំ ែខសេឧរាល័រប្តូភរានភា្ជ រ់នឹងរង់េអាិតអុីេូងង់សខាសលងរ៊ូតុងរនទាះរាះ។

3. សលងក សហងយសោះឧរាល័រសចញពីរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. តប្មង់ សហងយោក់ឧរាល័រសំិាសៅក្នុងរន្ធសខាក្នុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយរត់ែខសេឧរាល័រតាមរយៈរន្លងរត់ែខសេ។

ចំណា:ំ ែខសេឧរាល័រប្តូភរានភា្ជ រ់នឹងរង់េអាិតអុីេូងង់សខាសលងរ៊ូតុងរនទាះរាះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មររាត

2. ភា្ជ រ់ ែខសេអង់ែតន WWAN ។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

ការសោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. ឧរាល័រ

3. មួលរន្ធូរស្ចចា  សហងយសោះស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់សខាសលង េនទាះកំសៅ SSD សហងយសោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍អានសា្ម តកាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះែែលរត់សលងែខសេសា្ម តកាតពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ផិ្ច់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតពីផ្ទា ងំ USH ។
3. រកែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. សោះស្ចចា  M2x2.5 រួនប្ោរ់ សហងយសោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
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ការែំសងងងឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍អានសា្ម តកាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ឧរករនា៍អានសា្ម តកាតចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រិទភា្ជ រ់ែខសេសា្ម តកាត សហងយរត់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅផ្ទា ំង USH ។
4. រត់ែខសេរនទាះរាះពីសលងែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាត សហងយភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង៖

a. ឧរាល័រ
b. ថ្ម
c. រប្មររាត

2. រារ់ សហងយមូលរនិឹងស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់សខាសលង េនទាះកំសៅ SSD សហងយោក់ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. WWAN
d. េនទាះកំសៅ SSD
e. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសោយោ្ម នកាត WWAN សនាះេនទាះរប្មរ WWAN និងសជងងទប្ម WWAN នឹងប្តូភរានែំសងងងរួចនសប្េចសៅប្រព័ន្ធ។ សធ្លងតាមជំដនសខាក្នុងែិ្នកកាត WWAN សែងមីីសោះេនទាះរប្មរ និងសជងងទប្ម WWAN ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់ សហងយសោះសជងងទប្មឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីឧករនា៍ភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពល។
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ចំណា:ំ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញសោយមានឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ រជាមានស្ចចា ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មឧរករនា៍អានសា្ន មៃែសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

2. ផិ្ច់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពី I/O daughterboard ។
េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញនមួយកាត WWAN ប្តូភផិ្ច់សហងយសោះែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WWAN សខាសលង I/O daughterboard ។

3. សោះស្ចចា  M2x3.5 ពីរប្ោរ់សខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់F-beam FPC សហងយសោះវាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សលងក សហងយសោះ I/O daughterboard សចញពីអងោប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំង I/O សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា នមួយរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយោក់ I/O daughterboard សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ F-beam FPC សៅផ្ទា ំង I/O សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  M2x3.5 ពីរប្ោរ់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅ I/O daughterboard ។
4. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលសៅផ្ទា ងំ I/O ។
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ចំណា:ំ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញសោយមានឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ រជាមានស្ចចា ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មឧរករនា៍អានសា្ន មៃែសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
c. កាត WWAN
d. េនទាះកំសៅ SSD
e. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថ្មពលែែលមានឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. WWAN
d. េនទាះកំសៅ SSD
e. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
f. ផ្ទា ងំ I/O

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មៃែសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
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2. សោះរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មៃែសចញពីរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រ៊ូតុងតាមពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាក្នុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង៖

a. ផ្ទា ំង I/O
b. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
c. កាត WWAN
d. េនទាះកំសៅ SSD
e. ថ្ម
f. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
d. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
e. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសោយមិនរារំាច់សោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x3.5 រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់F-beam FPC សហងយសោះវាសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ I/O ។
2. ទាញែខសេអង់ែតនឥតែខសេសចញ។
3. សោះស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម eDP សហងយសលងកវាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ផិ្ច់ែខសេែូចខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖

● ែខសេកាសមរាេ  IR (េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានមកនមួយនឹងកាសមរាេ  IR)
● ែខសេសអប្កង់រាះ (េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានមកនមួយនឹងសអប្កង់រាះ)
● ែខសេសអប្កង់
● ែខសេេិនេ័រ daughterboard
● ែខសេរនទាះរាះ FFC
● ថ្ម LED FPC
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● USH daughterboard FFC

5. សោះស្ចចា  M2x5 រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម USB ប្រសភទ C សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះសជងងទប្ម USB ប្រសភទ C សចញពីប្រព័ន្ធ។
7. សោះស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
8. សោះផ្ទា ងំប្រព័នសចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅក្នុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រារ់ស្ចចា  M2x2.5 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ោក់សជងងទប្ម USB ប្រសភទ C សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  M2x5 រីប្ោរ់។
4. ភា្ជ រ់ែខសេែូចខាងសប្កាម៖

● ែខសេកាសមរាេ  IR (េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានមកនមួយនឹងកាសមរាេ  IR)
● ែខសេសអប្កង់រាះ (េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានមកនមួយនឹងសអប្កង់រាះ)
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● ែខសេសអប្កង់
● ែខសេេិនេ័រ daughterboard
● ែខសេរនទាះរាះ FFC
● ថ្ម LED FPC
● USH daughterboard FFC

5. ោក់សជងងទប្ម eDP សខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ៃនផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរារ់ស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. រត់ែខសេអង់ែតនសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសងងងភិញ។
7. រារ់ស្ចចា  M2x3.5 រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ F-beam FPC សៅផ្ទា ំង I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
b. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
c. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
d. ថ្ម
e. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
d. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
e. ផ្ទា ំង I/O
f. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសោយមិនរារំាច់សោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

3. មួលរន្ធូរស្ចចា  សហងយសោះស្ចចា  M2x2 មួយប្ោរ់សខាសលង េនទាះកំសៅ SSD សហងយសោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងកិារចុច សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីភិធីសាប្េ្តក្នុងការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M1.6x2 ទាំងអេ់ែែលភា្ជ រ់កិារចុចសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ចំនួនស្ចចា អាចខុេោ្ន ៖

● កែន្លងោក់រាតៃែអាលុយមីញាូម៖ 21
● កែន្លងោក់រាតៃែេរៃេការូន៖ 17

2. ផិ្ច់ែខសេកិារចុច និងពន្លជាសប្កាយសចញពីមាូឌុលរនទាះរាះ។
3. សោះស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កិារចុចសៅរនទាះកិារចុច។

ចំណា:ំ ស្ចចា មានទីតាំងសខាខាងសប្កាមេញ្ញា ចុចពីរ & សកីងេចុច និងចសនា្ល ះប្ោរ់ចុច Capslock ប្ោរ់ចុច A និង Shift ។

ការែំសងងងការិចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកិារចុច សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មជំនួយកិារចុចនមួយរន្ធសខាសលងកិារចុច សហងយរារ់ស្ចចា  M2x2 ពីរប្ោរ់។
2. តប្មង់ សហងយោក់កិារចុចសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាក្នុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. រារ់ស្ចចា  M1.6x2 ទាងំអេ់ែែលភា្ជ រ់កិារចុចសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ចំនួនស្ចចា អាចខុេោ្ន ៖

● កែន្លងោក់រាតៃែអាលុយមីញាូម៖ 21
● កែន្លងោក់រាតៃែេរៃេការូន៖ 17

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
b. ផ្ទា ំង I/O
c. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
d. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
e. ថ្ម
f. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. រប្មររាត
b. ថ្ម
c. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
d. កាត WWAN
e. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
f. អង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ (នជសប្មងេ)
g. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
h. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
i. ឧរាល័រ
j. ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
k. ផ្ទា ំង I/O
l. រ៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មភិធីអានសា្ន មប្មាមៃែ
m. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសោយមិនរារំាច់សោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

n. កាដា រចុច

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសាប្េ្តក្នុងការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សខាសពលេមាេភារសខាសប្កាមទាំងអេ់ប្តូភរានសោះសចញ សនាះអ្នកសខាេល់ែតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែសលងៃិទារារសេ្មង។
2. សិទារេមាេភារសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែថ្មី។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្លងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

1. ែំសងងង៖

a. កាដា រចុច
b. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
c. រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
d. ផ្ទា ំង I/O
e. ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
f. ឧរាល័រ
g. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
h. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
i. អង់ែតនកែន្លងោក់រាតៃែ (នជសប្មងេ)
j. សជងងទប្មអង់ែតន WLAN
k. កាត WWAN
l. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
m. ថ្ម
n. រប្មររាត

2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា

ការេស្គង្ោ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សខាសពលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកែំសនាងរការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10 ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាច
សកងតសងងងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មងុទុកកកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោំប្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសខាសពលែែលវាររាជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការររាជ័យែិ្នកេូហ្លែភរ ឬដែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមចូលសមងល សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/support ។

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសាោ ល់ថ្នកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS
ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖

● ែំសនាងរការសធ្លងសតេិសោយេ្ល័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្លងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្លងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងការសធ្លងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្លងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះដេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកមានភតិមានសខាមុខកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្លងសងងង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងល ការសោះប្សាយរញ្ហា ដែែភរនមួយកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ភា្ជ រ់នសប្េច និងអនឡាញ (SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូែកំហុេ PSA) ។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលងូសដោ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សខាសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងស្ល្លងែិ្នកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុខៃនការសធ្លង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសាដា ំែិ្នកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរាយ។

នាតុែែលប្តូភរានរកសឃងញនឹងប្តូភរានរាយ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធ្លងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសខាសលងឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/រាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធ្លងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងស្ល្លង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្លងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសិទាងងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

កម្ម ភិធីសិទាងងផ្ទា ត់
ែិ្នកសនះមានព័ត៌មានអំពីរសរវរសិទាងងផ្ទា ត់ SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូែកំហុេ PSA ។
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ការសិទាងងផ្ទា ត់កូែកំហុេអាចសធ្លងរានសោយសប្រង ភិធីសា្គេិពីរយ៉ា ងខាងសប្កាម៖

● កម្មភិធីសិទាងងផ្ទា ត់ប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតែែលរានប្រសេងរសងងងតាមអនឡាញ។
● សេតន QR សោយសប្រងប្រាេ់កម្ម ភិធី QR សខាសលងទូរេ័ពទាឆា្ល តៃភ។

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យភា្ជ រ់នឹងផ្ទា ំង SupportAssist អនឡាញ, ePSA ឬ កម្មភិធីសិទាងងផ្ទា ត់កូែរញ្ហា  PSA

កកសារែនានាកំារសប្រងប្រាេ់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អ្នកសប្រងប្រាេ់អាចយកព័ត៌មានពីផ្ទា ំង windows SupportAssist ។

2. ចូលសៅកាន់ https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis ។
3. រញចាូលកូែកំហុេ កូែសិទាងងផ្ទា ត់ និងសា្ល កសេវាកម្ម។ ែិ្នកសលខសេសរវលរជានជសប្មងេ។

ចំណា:ំ េប្មារ់កំហុេកូែ ប្តូភសប្រងែតកូែ 3 ឬ 4 ខទាង់ចុងសប្កាយរាុសណាណា ះ។ (អ្នកសប្រងប្រាេ់អាចរញចាូល 0142 ឬ 142 ជំនួេឲ្យ 2000–0142 ។)

4. ចុចសលង Submit សខាសពលព័ត៌មានរាំរាច់ទាំងអេ់ប្តូភរានរញចាូលរួច។
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task_results

ឧទាហរនា៍ៃនកូែកំហុេែែលប្តឹមប្តូភ

រនាទា រ់ពីរញចាូលព័ត៌មានប្តឹមប្តូភ កម្មភិធីអនឡាញនឹងនាំអ្នកសប្រងប្រាេ់សៅកាន់សអប្កង់ខាងសលងែែលមានិទាុកព័ត៌មានអំពី៖
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● រញ្្ជ ក់កូែកំហុេ និងលទ្ធិលេសប្មចរាន
● ការផ្្ល េ់រិូរសប្រងងរនា្ល េ់ែែលរានែនានាំ
● ប្រេិនសរងអតិថិជនសខាែតេ្ថិតសខាសប្កាមការនានាររេ់ Dell
● សលខករនាីសយ៉ង ប្រេិនសរងមានករនាីសរងកសប្កាមសា្ល កសេវាកម្ម

ឧទាហរនា៍ៃនកូែកំហុេែែលមិនប្តឹមប្តូភ

កម្មភិធីសិទាងងផ្ទា ត់កម្ម ភិធី QR

អំពីកិចចាការសនះ

សប្ៅពីការសប្រងប្រាេ់កម្ម ភិធីអនឡាញ អតិថិជនក៏អាចសិទាងងផ្ទា ត់កូែកំហុេសោយសេតនកូែ QR នមួយកម្ម ភិធី QR សខាសលងទូរេ័ពទាឆា្ល តៃភ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អ្នកសប្រងប្រាេ់អាចយកកូែ QR ពីសអប្កង់រញ្ហា ៃនកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យភា្ជ រ់នឹងផ្ទា ំង SupportAssist ។

2. អ្នកសប្រងប្រាេ់អាចសប្រងកម្ម ភិធីសេតនកូែ QR ណាមួយតាមរយៈទូរេ័ពទាឆា្ល តៃភសែងមីីសេតនកូែ QR ។
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3. កម្មភិធីសេតនកូែ QR នឹងសេតនកូែសហងយរសងតងតតំនាភា្ជ រ់មួយសោយេ្ល័យប្រភតិិ។ ចុចសលងតំនាភា្ជ រ់សែងមីីរនិ។

ការសោះប្សាយរញ្ហា 53



task_results

តំនាភា្ជ រ់ែែលរានរសងតងតនឹងនាំអតិថិជនសៅកាន់សរហទំព័រជំនួយ Dell ែែលមានិទាុកព័ត៌មានសខាសលង៖

● រញ្្ជ ក់កូែកំហុេ និងលទ្ធិលេសប្មចរាន
● ការផ្្ល េ់រិូរសប្រងងរនា្ល េ់ែែលរានែនានាំ
● ប្រេិនសរងអតិថិជនសខាែតេ្ថិតសខាសប្កាមការនានាររេ់ Dell
● សលខករនាីសយ៉ង ប្រេិនសរងមានករនាីសរងកសប្កាមសា្ល កសេវាកម្ម
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ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សភ្លងងសា្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញសា្ថ នភាពសាកថ្មពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

ពនា៌សលយងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5% ។
● កុំព្យុទ័រេ្ថិតសខាក្នុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ នមួយេសម្លងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ ពីរែង សហងយបរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយបរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសាោ ល់អងោចងរា ំឬ RAM។

តារាងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងដៃន ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តារាង 4. សលខកូែ LED 

សលខកូែសភ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានែនានាំ

1,1 ររាជ័យក្នុងការរកសឃងញ TPM ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1,2 រានររាជ័យដ្លា េ SPI ៖ រិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1,5 ររាជ័យ i-Fuse ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
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តារាង 4. សលខកូែ LED (រានរនិ)

សលខកូែសភ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានែនានាំ

1,6 ររាជ័យកម្មភិធីប្ររ់ប្រងភា្ជ រ់មកនមួយ ផិ្ច់ប្រភពថ្មពលទាំងអេ់ (AC, ថ្ម, ថ្មប្ោរ់េំែរាត) សហងយរោសោះថ្មពលសេេេល់សោយការចុចរ៊ូតុងថ្មពលកា្យ
នរ់។

2,1 ររាជ័យ CPU ែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  Intel CPU, ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2,2 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖ ររាជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory) ដ្លា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

2,3 មិនសាោ ល់អងោចងរាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) ចូររញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលលអងោចងរាំប្តូភរានែំសងងងប្តឹមប្តូភ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរមាូឌុលអងោចងរាំ

2,4 ររាជ័យអងោចងរាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) កំនាត់មាូឌុលអងោចងរាំនថ្មី ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរមាូឌុលអងោចងរាំ

2,5 អងោចងរាំតំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ កំនាត់មាូឌុលអងោចងរាំនថ្មី ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរមាូឌុលអងោចងរាំ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំបីរ ដ្លា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

2,7 ររាជ័យែិ្នកសអប្កង់ ដ្លា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរមាូឌុល LCD

2,8 ការិោត់ិោង់ថ្មពល LCD ររាជ័យ។ ោក់រញចាូលផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,1 ោ្ម នថ្មេំែរាត ថ្មចមីង និងឌុយអាោរ់ទ័រ

3,2 ររាជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/បីរ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,3 រកមិនសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ដ្លា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,4 រកសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ ដ្លា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,5 ររាជ័យថ្មពល ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,6 ការដ្លា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME) ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពកាសមរាេ ៖ រង្ហា ញ ថ្សតងកាសមរាេ កំពុងសប្រង រឺអត់។

● ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរាេ កំពុងសប្រង។
● រិទ — កាសមរាេ មិនរានសប្រង។

ពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពរាក់សសារិូរនរ់៖ រង្ហា ញថ្សតងការរាក់សសារិូរនរ់ រិទ ឬសរងក។

● ពនា៌េប្កាេ់ — រាក់សសារិូរនរ់សរងក។
● រិទ — រាក់សសារិូរនរ់រិទ។

ការដ្លា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 7 សខាក្នុង "ការសធ្លងរចចាុរីន្នភាព BIOS" សែងមីីទាញយកកកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ែែលរានចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសងតងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោឋា ន SLN143196 at www.dell.com/support។
3. ចម្លងកកសារកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្លងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រសហងយចុច F12 សខាសពលែែលសា្ល កេញ្ញា ងូសដោ  Dell ប្តូភរានរង្ហា ញសខាសលងសអប្កង់។
6. រ៊ូតសៅកាន់ប្ោយ USB ពីមុជានុយ One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។
8. BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។ អនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្លងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

ការដ្លា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកប្រែហលនប្តូភរសញចាញ (អារ់ែែត) BIOS សខាសពលមានការសធ្លងរចចាុរីន្នភាព ឬសខាសពលអ្នករិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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េូមអនុភតិតាមជំដនទាងំសនះសែងមីីអារ់ែែត BIOS ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលងពាក្យ Product Support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្ររកសមងលេ្ល័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយខ្លួនកងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលងពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសោយខ្លួនកង)។
5. សប្ជងេយកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយពប្ងីកពាក្យ BIOS ។
7. េូមចុច Download សែងមីីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរងអាេ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតកកសារអារ់ែែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទ្លែងសលងរូរតំណាងកកសារអារ់ែែត BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាសំខាសលងសអប្កង់។

ជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
េូមែនានាឲំ្យរសងតងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល ជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
និងសមសឌវរប្មុងទុកររេ់ Dell។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជានាិតរាន សោយសារែតរញ្ហា ភា្ជ រ ់WiFi សនាះែំសនាងរការភែិ WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែំសនាងរការខាងសប្កាមសនះ ិិល់ការែនានាអំំពីរសរវរសប្រងភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISP មួយចំនួន (អ្នកិិល់សេវាអុិនធជានាិត) ិិល់នូភឧរករនា៍មាូែឹម/សរាេ តទ័រ ែែលរួមរញចាូលោ្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរាេ តទ័រឥតែខសេ។
4. រង់រាំរយៈសពល 30 ភិនាទី។
5. សរងកសរាេ តទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូឌឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កម្មភិធីេ្ល័យសតេិភា្ជ រ់មកប្សារ់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell រានភា្ជ រ់មកនមួយកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ែែលមានមកប្សារ់ ែែលជួយអ្នកសែងមីីកំនាត់ឲ្យរានថ្ សតងភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ែែលអ្នកកំពុងជួរប្រទះ រជានរញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) ររេ់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សខាសពលអ្នកកត់េមាោ ល់ភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ ែូចនបក់ដ ខូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច់េ់ឬរូរភាពប្ពិល មានរនាទា ត់កាត់សិិកឬរញ្ឈរ ពនា៌ប្េអារ់ នសែងម វានែំសណាះប្សាយលអា សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសខាោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីេ្ល័យសតេិែែលភា្ជ រ់មកប្សារ់ (BIST)។

រសរវរសធ្លងសតេិ LCD BIST

1. រិទថ្មពលកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ។
2. ផិ្ច់ឧរករនា៍ទាំងឡាយែែលរានភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នក។ ភា្ជ រ់ែតអាោរ់ទ័រ AC (ឆា្ន ំងសាក) សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
3. ចូរប្រាកែថ្ LCD (សអប្កង់) សាអា ត (ោ្ម នធូលីែីសខាសលងៃិទាររេ់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទរ់កា្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច D និងសរងក កុំព្យូទ័រយួរៃែសែងមីីចូលសៅមាូតេ្ល័យសតេិែែលមានភា្ជ រ់មកប្សារ់េប្មារ់ LCD (BIST) ។ រនិចុចប្ោរ់ចុច D ឲ្យនរ់ រហូតែល់សពលអ្នកសឃងញររារពនា៌សខាសលង LCD (សអប្កង់) ។
5. សអប្កង់នឹងរង្ហា ញររារពនា៌សប្ចងន និងផ្្ល េ់រិូរពនា៌សខាសលងសអប្កង់ទាំងមូលសៅប្កហម ៃរតង និងសខវភ។

ការសោះប្សាយរញ្ហា 57

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
https://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup


6. ពិនិត្យសមងលសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័ត្នចំសពាះភាពមិនប្រប្កតីណាមួយ។
7. ចុច Esc សែងមីីរាកសចញ។

ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរ៊ូតនមុន Dell SupportAssist សខាសពលរារ់សិិងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរោពឹងថ្ មានការអនិរារមន៍ររេ់អ្នកសប្រងប្រាេ់ែែលរញ្្ជ ក់ពីមុខង្រររេ់ LCD ។

ការសិារ BIOS សងងងភិញ
ការសិារ BIOS ប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីជួេជុល BIOS សម សហងយមិនអាចែំសនាងរការរានសទ ប្រេិនសរងរ៊ូតប្តូភរានខូច។ ការសិារ BIOS មិនអាចែំសនាងរការរានសទក្នុងករនាីខូច EC ខូច ME ឬរញ្ហា ទាក់ទងនឹងដែែភរ។ រូរភាពសិារ BIOS រួរែតមានសខាសលងផ្តធីេិនែែល
មិនរានអុីនប្រីរសខាសលងប្ោយេប្មារ់មុខង្រសិារ BIOS សងងងភិញ។

រង្លិលមុខង្រ BIOS ប្តលរ់សប្កាយភិញ
កំែនាពីរៃនរូរភាពសិារ BIOS សងងងភិញប្តូភរានរក្សាទុកសខាសលងប្ោយថ្េរឹង៖

● BIOS កំពុងែំសនាងរការរចចាុរីន្ន (រាេ់)
● BIOS ែែលនឹងប្តូភអារ់សែត (ថ្មី)

កំែនារាេ់ប្តូភរានទុកសខាក្នុងប្ោយថ្េរឹងរួចសហងយ។ BIOS រែន្ថមកំែនាថ្មីសៅប្ោយថ្េរឹង ែថទាំកំែនារាេ់ សហងយលុរកំែនាែែលមានប្សារ់ែៃទសទវត។ ឧទាហរនា៍៖ កំែនា A00 និង A02 មានសខាសលងប្ោយថ្េរឹងរួចសហងយ រីក A02 រជានកំែនា BIOS ែែលកំពុង
ែំសនាងរការ។ BIOS រែន្ថម A04 ែថទា ំA02 សហងយលុរ A00 ។ ការមានកំែនា BIOS ពីរអនុញ្ញា តឲ្យមានការរង្លិលមុខង្រ BIOS ប្តលរ់សប្កាយភិញរាន។

ប្រេិនសរងកកសារសិារសងងងភិញមិនអាចរក្សាទុករាន (ប្ោយថ្េរឹងអេ់ទំហំិទាុក) សនាះ BIOS កំនាត់លក្ខខនា្ឌ មួយែែលរញ្្ជ ក់ពីសា្ថ នភាពសនះ។ រញ្ហា សនះប្តូភរានកំនាត់សងងង ភិញក្នុងករនាីែែលវាសពលសប្កាយអាចរក្សាទុកកកសារសិារសងងងភិញរាន។ BIOS ជូនែំនាឹងសៅអ្នកសប្រងសខាសពល
POST និងសខាក្នុងការែំសងងង BIOS សហងយការសិារ BIOS សងងង ភិញអាចទមា្ល ក់កំែនារាន។ ការសិារ BIOS តាមរយៈប្ោយថ្េរឹងប្រែហលមិនអាចសៅរួចសទ យ៉ា ងណាកិី ការសិារ BIOS តាមរយៈប្ោយ USB សខាែតអាចសៅរួច។

េប្មារ់ប្ោយ USB ៖ ថតកកសាររូត ឬ "\"

BIOS_IMG.rcv ៖ រូរភាពសិារសងងងភិញរានទុកសខាប្ោយ USB ។

ការសិារ BIOS សោយសប្រងប្រាេ់ប្ោយថ្េរឹង

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ អ្នកមានកំែនា BIOS ពីមុន និងកំែនាចុងសប្កាយពីសរហទំព័រជំនួយររេ់ Dell ែែលមានសែងមីីសប្រងប្រាេ់។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកមានកនទាុយកកសារែែលអាចសមងលសឃងញសខាក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ (OS) ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកសៅរកទីតាងំកកសារអារ់សែត BIOS (.exe) ។
2. រិូរស្ម្ម ះកកសារ BIOS សៅន BIOS_PRE.rcv េប្មារ់កំែនា BIOS ពីមុន និង BIOS_CUR.rcv េប្មារ់កំែនា BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។

ឧទាហរនា៍ ប្រេិនសរងកកសារចុងសប្កាយស្ម្ម ះថ្ PowerEdge_T30_1.0.0.exe, សនាះប្តូភរិូរស្ម្ម ះសៅន BIOS_CUR.rcv សហងយប្រេិនសរងស្ម្ម ះកកសារកំែនាពីមុនស្ម្ម ះថ្
PowerEdge_T30_0.0.9.exe សនាះប្តូភរិូរស្ម្ម ះសៅន BIOS_PRE.rcv

ចំណា:ំ

a. ប្រេិនសរងប្ោយថ្េរឹងថ្មី សនាះនឹងមិនមានប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរានែំសងងងសទ។
b. ប្រេិនសរងប្ោយថ្េរឹងប្តូភរានែរងែចកផ្តធីេិនសៅនទប្មង់សរាងចប្កសែងមររេ់ Dell សនាះនឹងមាន ផ្តធីេិនសិារសងងង ភិញ។

3. ផិ្ច់ប្ោយថ្េរឹង សហងយែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយសទវតែែលមានប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសពញសលញ។
4. សរងកប្រព័ន្ធ សហងយចូលសៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សោយសធ្លងតាមជំដនទាងំសនះ សែងមីីចម្លងកកសារសិារសងងង ភិញររេ់ BIOS សៅកាន់ ផ្តធីេិនសិារសងងង ភិញ។

a. សរងកផ្ទា ងំ Windows Command Prompt ។
b. សខាក្នុងប្រអរ់ វាយរញចាូល diskpart សែងមីីរារ់សិិងម Microsoft DiskPart ។
c. សខាក្នុងប្រអរ់ វាយរញចាូល list disk សែងមីីរង្ហា ញពីប្ោយថ្េរឹងែែលមាន។

សប្ជងេសរីេប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសងងងរួចសខាជំដនទី 3។
d. សខាក្នុងប្រអរ់ វាយរញចាូល list partition សែងមីីសមងលផ្តធីេិនែែលមានសខាសលងប្ោយថ្េរឹងសនះ។
e. សប្ជងេសរីេ Partition 1 ែែលនផ្តធីេិនសិារសងងង ភិញ។ ទំហំៃនផ្តធីេិនសនះនឹងមាន 39 MB។
f. សខាក្នុងប្រអរ់ វាយរញចាូល set id=07 សែងមីីកំនាត ់ID ផ្តធីេិន។

ចំណា:ំ ផ្តធីេិននឹងសមងលសឃងញសោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការថ្ន Local Disk (E) សែងមីីអាន និងេរសេរទិន្នន័យ។

g. រសងតងតថតកកសារែូចខាងសប្កាមសខាក្នុង Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery ។

58 ការសោះប្សាយរញ្ហា



h. ចម្លងកកសារ BIOS ទាំងពីរ BIOS_CUR.rcv និង BIOS_PRE.rcv សៅកាន់ថតកកសារសិារសងងង ភិញសខាសលង Local Disk (E) ។
i. សខាក្នុងផ្ទា ងំ Command Prompt សខាក្នុងប្រអរ់ DISKPART វាយរញចាូល set id=DE ។

រនាទា រ់ពីប្រតិរតិិពាក្យរញ្្ជ សនះ ផ្តធីេិន Local Disk (E) នឹងអាចចូលសប្រងប្រាេ់រានសោយ OS ។
5. រិទប្រព័ន្ធ សោះប្ោយថ្េរឹងសចញ សហងយែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសៅក្នុងប្រព័ន្ធសែងម។
6. សរងកប្រព័ន្ធសងងងភិញ សហងយរ៊ូតសៅកាន់ការែំសងងងប្រព័ន្ធសខាក្នុងែិ្នក Maintenance សែងមីីនានាថ្ ការសិារ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង ប្តូភរានសរងកសខាក្នុងែិ្នក BIOS Recovery ៃនការែំសងងង។
7. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសែងមីីរិទប្រព័ន្ធ។
8. ចុចប្ោរ់ចុច Ctrl និង Esc ឲ្យនរ់ សហងយចុចរ៊ូតុងថ្មពលសែងមីីសរងកប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។ រក្សាការចុចប្ោរ់ចុច Ctrl និង Esc រហូតែល់ទំព័រ BIOS Recovery Menu ប្តូភរានរង្ហា ញ។

ប្តូភប្រាកែថ្ រ៊ូតុងជសប្មងេ Recover BIOS ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ សហងយចុច Continue សែងមីីរារ់សិិងមការសិារ BIOS សងងងភិញ។

ការសិារ BIOS សោយសប្រងប្រាេ់ប្ោយ USB

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ អ្នកមានកនទាុយប្រសភទកកសារែែលអាចសមងលសឃងញសខាក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ អ្នករានទាញយក BIOS ចុងសប្កាយរំិុតពីសរហទំព័រជំនួយររេ់ Dell សហងយរានរក្សាទុកវាសខាសលងប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកសៅរកទីតាងំកកសារអារ់សែត BIOS (.exe) ែែលរានទាញយក។
2. រិូរស្ម្ម ះកកសារសៅន BIOS_IMG.rcv ។

ឧទាហរនា៍ ប្រេិនសរងស្ម្ម ះកកសាររជា PowerEdge_T30_0.0.5.exe សនាះប្តូភរិូរវាសៅន BIOS_IMG.rcv ។
3. ចម្លងកកសារ BIOS_IMG.rcv សៅកាន់ថតកកសារទីមួយៃនប្ោយ USB ។
4. ប្រេិនសរងមិនរានសោតសទ សនាះប្តូភសោតប្ោយ USB សហងយប្តូភរារ់សិិងមប្រព័ន្ធសងងង ភិញ រនាទា រ់មកចុច F2 សែងមីីចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្រព័ន្ធ សហងយរនាទា រ់មកចុចរ៊ូតុងថ្មពលសែងមីីរិទប្រព័ន្ធ។
5. រារ់សិិងមប្រព័ន្ធ។
6. សខាសពលប្រព័ន្ធកំពុងរារ់សិិងម ចុចប្ោរ់ចុច Ctrl+Esc សខាសពលកំពុងចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រហូតែល់ផ្ទា ំង BIOS Recovery Menu ប្តូភរានរង្ហា ញ។
7. ចុច Continue សែងមីីរារ់សិិងមែំសនាងរការសិារ BIOS ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ ជសប្មងេ Recovery BIOS ប្តូភរានសប្ជងេសរីេសខាក្នុងផ្ទា ងំ BIOS Recovery Menu ។

8. សប្ជងេសរីេទីតាំងសខាសលងប្ោយ USB ែែលកកសារសិារ BIOS ប្តូភរានរក្សាទុក (ថតកកសាររូត ឬ "\") សហងយសធ្លងតាមការែនានាសំខាសលងសអប្កង់។

M-BIST

ឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  M-BIST (កម្មភិធីេ្ល័យសតេិែែលមានភា្ជ រ់មកប្សារ)់ ែែលមានលក្ខនាៈពិសេេ សៅសលងភាពប្តឹមប្តូភកាន់ែតប្រសេងរសងងងសខាក្នុងការររាជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានរារ់សិិងមែំសនាងរការតាមធម្មតាមុនសពល POST (េ្ល័យសតេិសលងថ្មពល)។

រសរវរែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានរារ់សិិងមសលងប្រព័ន្ធពីសា្ថ នភាពថ្មពលរិទ មិនថ្រានភា្ជ រ់សៅនឹងថ្មពល AC ឬមានែតថ្មរាុសណាណា ះ។

1. ចុច និងទរ់ឲ្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល សខាសលងកិារចុច សែងមីីរារ់សិិងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សខាសពលែែលប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល ចុចនរ់ែររសនះ ពន្លជាថ្ម LED រង្ហា ញសា្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. រិទ៖ មិនមានរញ្ហា ប្តូភរានរកសឃងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសងងយ
b. សលយងទុំ៖ រង្ហា ញថ្មានរញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការកំនាត់ RTC សងងងភិញ និងការរសញចាញថ្មពលសេេេល់
អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរោីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រ សរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធក៏សោយ។ ែំសនាងរការខាងសប្កាមសនះ ិិល់ការែនានាំអំពីរសរវររសញចាញថ្មពលសេេេល់៖
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ រប្មររាត។

ចំណា:ំ ថ្មប្តូភែតផិ្ច់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ េូមសមងលជំដន 2 សខាក្នុង ការសោះ SSD ។

3. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់ក្នុងរយៈសពល 15 ភិនាទីសែងមីីរោសោះថ្មពលសេេេល់។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ ការរសញចាញថ្មពលសេេេល់ ក៏កំនាត់ RTC ៃនប្រព័ន្ធសងងង ភិញិងែែរ។ អារ់សែតសមាា ង និងកាលររិសច្ឆទៃនប្រព័ន្ធសពលសរងកែំរូង។

60 ការសោះប្សាយរញ្ហា



ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួនទាំងសនះ៖

តារាង 5. ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន 

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន ទីតាងំធននាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell https://www.dell.com/

សេវាជំនួយររេ់ Dell

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សខាក្នុង Windows search វាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ ● Windows៖ https://www.dell.com/support/windows
● Linux៖ https://www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការសោះប្សាយរញ្ហា  សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រងប្រាេ ់ការែនានាអំំពីការែំសងងង លមអាិតលក្ខនាៈរសចចាកសទេិលិតិល សរហទំព័រជំនួយែិ្នក
រសចចាកសទេ ប្ោយភឺ ការអារ់សែតេូហ្លែភរ នសែងម។

https://www.dell.com/support/home/

អត្ថរទមូលោឋា នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងដពីប្រព័ន្ធ៖ 1. ចូលសៅកាន់ https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase។

2. វាយរញចាូលអ្លីែែលចង់រកឬពាក្យរន្លឹះសខាក្នុងប្រអរ់ ែេ្លងរក ។
3. ចុច ែេ្លងរក សែងមីីរង្ហា ញអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ែេ្លងយល់ និងទទួលព័ត៌មានរែន្ថមអំពីិលិតិលររេ់អ្នក៖

● លក្ខនាៈរសចចាកសទេៃនិលិតិល
● ប្រព័ន្ធែំសនាងរការ
● ការតសម្លងង និងសប្រងប្រាេ់ិលិតិលររេ់អ្នក
● ការរប្មុងទុកទិន្នន័យ
● ការសោះប្សាយរញ្ហា  និងការភិភារ
● ការសិារពីសរាងចប្ក និងប្រព័ន្ធ
● ព័ត៌មាន BIOS

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត អ្នកែេ្លងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិ
ក័យរប្តទិញ រ័នាណា សភចខចារ់ ភិក័យរប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

● សប្ជងេសរីេ កំនាត់ិលិតិល។
● រកទីតាងំិលិតិលររេ់អ្នកតាមរយៈមុជានុយែែលនា្ល ក់ចុះសប្កាម សមងលិលិតិល។
● វាយរញចាូល សលខសា្ល កសេវាកម្ម ឬ សលខេមាោ ល់ិលិតិល សៅក្នុងប្រអរ់ែេ្លងរក។
● សខាសពលេ្ថិតសខាសលងទំព័រោំប្ទិលិតិលសហងយសនាះ េូមអូេចុះសប្កាមសៅកាន់ែិ្នក សេវភសណែនានា ំនិង កកសារ សែងមីីសមងលសេវភសណ

ែនានាំ និងកកសារទាំងឡាយ ប្ពមទាងំព័ត៌មានសិសេងសទវតេប្មារ់ិលិតិលររេ់អ្នក។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត អ្នកែេ្លងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក័យរប្តទិញ រ័នាណា សភចខចារ់ ភិក័យរប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ/តំរន់ និង ិលិតិល សហងយ
សេវាកម្មខ្លះ អាចពុំមានសខាកែន្លងររេ់អ្នកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell េួរពីការលក់ ការជំនួយរសចចាកសទេ សេវាកម្មអតិថិជន េូម ៖
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1. ចូលសៅកាន់ https://www.dell.com/support/។
2. សប្ជងេសរីេប្រសទេ/តំរន់ររេ់អ្នកពីមុជានុយនា្ល ក់ចុះសខាប្ជុងខាងសប្កាមសំិាៃែៃនទំព័រ។
3. េប្មារ់ ការោបំ្ទតាមសេចកិីប្តូភការ៖

a. រញចាូលសា្ល កសេវាកម្មប្រព័ន្ធររេ់អ្នកសៅក្នុងចសនា្ល ះរំសពញ Enter your Service Tag ។
b. ចុច រញ្ជូន។

● ទំព័រជំនួយែែលរង្ហា ញប្រសភទោំប្ទសិសេងដោ្ន ប្តូភរានរង្ហា ញ។
4. េប្មារ់ ការោបំ្ទទូសៅ៖

a. សប្ជងេសរីេប្រសភទិលិតិលររេ់អ្នក។
b. សប្ជងេសរីេែិ្នកិលិតិលររេ់អ្នក។
c. សប្ជងេសរីេិលិតិលររេ់អ្នក។

● ទំព័រជំនួយែែលរង្ហា ញប្រសភទោំប្ទសិសេងដោ្ន ប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. េប្មារ់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងពិសិារៃនែិ្នកោំប្ទរសចចាកសទេសាកលររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell េូមសមងលhttps://www.dell.com/contactdell។

ចំណា:ំ ទំព័រទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេ ប្តូភរានរង្ហា ញនមួយព័ត៌មានលមអាិតែែលអាចសៅទូរេ័ពទា ជែជក ឬសិងអុីសមាលសៅកាន់ប្កុមោបំ្ទែិ្នករសចចាកសទេសាកលររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។

ចំណា:ំ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ/តំរន់ និង ិលិតិល សហងយសេវាកម្មខ្លះ អាចពុំមានសខាកែន្លងររេ់អ្នកសទ ។
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