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6 ម្តិកា



ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
ប្បធានបទ :

• ការបិទ —Windows

• បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក — Windows 8

• បិទកំព្យូទ័ររបស់អនាក — Windows 7

• មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
• ការែនានាំពីសុភត្ថិភាព
• សប្កាយពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក

ការបិទ —Windows

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការរាត់បង់ទិននាន័យ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារែែលកំពុងសបងកទាំងអស ់និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបងកទាងំអស់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក ។

1. ចុច ឬបាះ  ។

2. ចុច ឬបាះ  បនាទា ប់មកចុច ឬបាះ Shut down។
ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់ប្តូភរានបិទ។ សបងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់របស់អនាកមិនរានបិទសោយស្វ័យប្បភតិិសលសពលអនាកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរបស់អនាកសទ សូមចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសែងមីីបិទឧបករនា៍
ទាងំសនាះ។

បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក — Windows 8

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការរាត់បង់ទិននាន័យ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារែែលកំពុងសបងកទាំងអស ់និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបងកទាងំអស់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក៖

● សលកនាុង Windows 8 (សប្បងឧបករនា៍ែែលសបងកសោយការបាះ)៖
a. អូសចូលកនាុងសចញពីែរមខាងសាដា ំៃនសអប្កង់ សបងកមុជានុយ Charms (មុែង្រសំខាន់ៗ) សហងយសប្ជងសយក Settings(ការកំនាត់)។

b. បាះសលង  រួចចុចសលង Shut down (បិទ)។
● សលកនាុង Windows 8 (សប្បងកនាដាុ រ)៖

a. ចង្អុលសៅប្ជុងខាងសាដា ំែិនាកខាងសលងៃនសអប្កង់ សហងយចុចសលង Settings(ការកំនាត)់។

b. ចុច  រួចចុចសលង Shut down (បិទ)។

2. ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់ប្តូភរានបិទ។ សបងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់របស់អនាកមិនរានបិទសោយស្វ័យប្បភតិិសលសពលអនាកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរបស់អនាកសទ សូមចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសែងមីីបិទឧបករនា៍ទាំងសនាះ។

បិទកំព្យូទ័ររបស់អនាក — Windows 7

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការរាត់បង់ទិននាន័យ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារែែលកំពុងសបងកទាំងអស ់និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបងកទាងំអស់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. ចុចសលង Start(ចាប់សិដាងម)។
2. ចុច បិទ។

1

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក 7



ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់ប្តូភរានបិទ។ សបងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់របស់អនាកមិនរានបិទសោយស្វ័យប្បភតិិសលសពលអនាកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរបស់អនាកសទ សូមចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសែងមីីបិទឧបករនា៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
1. ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាកែន្លងសធ្វងការរបស់អនាករជាម្នភាពរ៉បសស្មង និងសា្អ តសែងមីីការពាររប្មបកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
2. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
3. សបងសិនកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងឧបករនា៍ចងភា្ជ ប់ (រានចងភា្ជ ប់) សូមប្សាយប។
4. ផិ្ច់ែែសេបណិាញទាងំអស់ពីកុំព្យូទ័រ (ប្បសិនសបងម្ន)។

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកម្នរន្ធ RJ45, សូមផិ្ច់ែែសេបណិាញសោយែកែែសេសចញពីកុំព្យួទ័ររបស់អនាកនមុនសិន។

5. ផិ្ច់ឧបករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអស់ពីប្ពីស្្លងងរបស់ពួកប។
6. សបងកសអប្កង់។
7. ចុច និងសង្កត់ប៊ូតុងថ្មពលពីរបី ភិនាទី សែងមីីសធ្វងនែែសេែីៃនប្បព័ន្ធ។

ប្បយ័តនា: សែងមីីការពារកុំឲ្យឆក់ែែសេស្្លងង សូមសោះកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសចញពីប្ពីស្្លងងននិចចាមុននឹងអនុភតិជំដន #8។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការបសញចាញថ្មពលអរគាីសនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បងប្រាស់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងបាះៃិទាសោហៈែែលពុំម្នោបថ្នា ំែូចនឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

8. សោះ ExpressCards ឬ Smart Cards ែែលរានែំសងងងណាមួយសចញពីរន្ធរបស់ប។

ការែនានាំពីសុភត្ថិភាព
សប្បងការែនានាំសុភត្ថិភាពខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អនាកពីការែូចខាតែែលអាចសកងតសងងង និងសែងមីីធានាសុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់អនាក។ លុះប្រាែតម្នបញ្្ជ ក់សបងមិនែូសចនាះសទ ភិធីនីមួយៗរួមបញចាូលសលកនាុងឯកសារសនះសន្មតថ្លក្ខែនា្ឌ ខាងសប្កាមរានអនុភតិន៍៖

● អនាករានអានព័ត៌ម្នអំពីសុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
● សម្សភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបងសិនរានទិញោច់សោយែងកពីោនា  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិរាមទប្មង់ការសោះែូររាមលំោប់ប្គញ្ចា ស់។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្ប្ពថ្មពលទាងំអស់មុននឹងសបងករប្មប ឬផ្ទា ងំបនទាះកុំព្យូទ័រ។ បនាទាប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ សូមោក់រប្មប ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអស់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ ប់ចូលប្ពីស្្លងង។

ចំណា:ំ មុនសពលសធ្វងការកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សូមអានសសចកិីែនានាំអំពីសុភត្ថិភាពែែលម្នភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។ សប្ម្ប់ព័តម្នបែន្ថមសិីពីការអនុភតិប្បកបសោយសុភត្ថិភាពបំិុត សូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិរាមបទបញញាតិិ រាម www.dell.com/

regulatory_compliance

ប្បយ័តនា: ការជួសជុលនសប្ចងនអាចប្តូភរានសធ្វងែតសោយអនាកបសចចាកសទសសសបកម្មែែលម្នភិញ្ញា បនបប្តែតបាុសណាោ ះ។ អនាករួរែតអនុភតិសោះប្សាយបញ្ហា  និងជួសជុលធម្មរាែូចនរានអនុញ្ញា តសលកនាុងឯកសារិលិតិលរបស់អនាក, ឬែនានាសំោយសសបសលងបណាដា ញឬទូរស័ពទានិងប្កុមោបំ្ទ។ ការែូចខាត
សោយសារការិិល់សសបកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell មិនប្តូភរានធានារ៉ា ប់រងសោយប័នាោធានារបស់អនាកសនាះសទ។ សូមអាននិងសធ្វងរាមការែនានាសំុភត្ថិភាពែែលោក់មកនមួយិលិតិល។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសចវសបងការបសញចាញថ្មពលអរគាីសនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បងប្រាស់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងបាះៃិទាសោហៈែែលពុំម្នោបថ្នា ំែែលប្តូភរានោល់ផ្ទា ល់នឹងែីសែងមីីការពារែ្លួនអនាកមុនសពលអនាកបាះកុំព្យូទ័រសែងមីីសធ្វងកិចចាការសោះសិសេងៗ។

ប្បយ័តនា: សូមកាន់សម្សធាតុនិងបនទាះសោយប្បុងប្បយ័តនា។ ដមបាះសម្សធាតុណាមួយ ឬបាះពាល់សលងបនទាះ។ កាន់ែរមបនទាះ ឬសោហៈកនាុងភង់ប្កចក។ កាន់ែរមសម្សធាតុែូចនអងគាែំសនាងរការ ដមកាន់សលងម្ជុលរបស់ប។

ប្បយ័តនា: សពលអនាកសោះែែសេ ទាញសលងរន្ធតំនារភា្ជ ប់ ឬសលងផ្ទា ងំទាញរបស់ប មិនែមនទាញែែសេសទ។ ែែសេមួយចំនួនម្នរន្ធតំនារភា្ជ ប់នមួយនិងផ្ទា ំងចាក់សសារ ប្បសិនសបងអនាកចង់សោះែែសេប្បស្ទសនះ ចុចសលងផ្ទា ំងចាក់សសាររបស់បមុនសពលសោះែែសេសនះ។ ែូចែែលអនាកទាញតំនារភា្ជ ប់សចញ ប្តូភរក្សាបឲ្យប្តង់
សែងមីីសជវសបងកុំឲ្យសភវចម្ជុលតំនារណាមួយ។ ក៍ែូចោនា ិងែែរ មុនសពលអនាកភា្ជ ប់ែែសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធតំនារភា្ជ ប់ទាងំពីររជាសុីោនា ប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាក និងសប្រងងម្ា សុីនមួយចំនួនអាចែុសែប្លកពីអ្វីែែលរានបង្ហា ញសលកនាុងឯកសារសនះ។

សប្កាយពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
បនាទា ប់ពីអនាករានបញចាប់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថ្អនាករានតភា្ជ ប់ឧបករនា ៍កាត និងែែសេខាងសប្ៅណាមួយមុននឹងសបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការែូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភសប្បងថ្មែែលរចនាសប្ម្ប់់ែតកុំព្យូទ័រ Dell ែែលអនាកសប្បងែតបាុសណាោ ះ។ កុំសប្បងថ្មែែលរចនាសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រសិសេងែែលែុសពីមាូែឌលែែលអនាកកំពុងសប្បង។

1. ភា្ជ ប់ឧករនា៍ខាងសប្ៅណាមួយែូចនឧបករនា៍ចម្លងប្ចក ឬមូលោ្ឋ នសមសឌវ និងបដាូរកាតណាមួយែូចន ExpressCard។
2. ភា្ជ ប់ែែសេទូរស័ពទា ឬែែសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

8 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក



ប្បយ័តនា: សែងមីីភា្ជ ប់ែែសេបណាដា ញ ែំបូងប្តូភសោតែែសេចូលសៅកនាុងឧបករនា៍បណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតបសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ។

3. ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់សៅនឹងប្ពីស្្លងងរបស់ឧបករនា៍ទាំងសនាះ។
4. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក 9



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ
ប្បធានបទ :

• ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
• បញ្ជីទំហំស្ចចា
• កាតសប្ម្ប់សម្គា ល់អនាកសប្បងប្រាស់ (SIM)

• រប្មបរាត
• ថ្ម
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង PCIe (SSD)

• ឧរាល័រ
• ថ្មប្ោប់សំែបាត
• កាត WWAN

• កាត WLAN

• មាូឌុលអងគាចងចាំ
• សប្រងងែំសងងង
• បនទាះ LED

• មាូឌុលកាតសា្ម ត
• បនទាះបាះ
• រន្ធតំនាចរនិស្្លងង
• សប្រងងតសម្លងងសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់ចុចរាន
• សប្ោងសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់មិនអាចចុចរាន
• មាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា
• រប្មបប្តសចវកសអប្កង់
• ការសោះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ ត
• ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
• បនទាះកិារចុច និងកិារចុច
• កែន្លងសប្ម្ករាតៃែ

ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការកនាុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យម្នឧបករនា៍ែូចខាងសប្កាម
● ទួរនាជាភីសម្ា ក Phillips #0

● ទួរនាជាភីសម្ា ក Phillips #1

● ឧបករនា៍ោស់រា្ល សទាិកខានា តតូច

2

10 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



បញ្ជីទំហំស្ចចា
រារ៉ង 1. Latitude 7480 - បញ្ជីទំហំស្ចចា  

សម្សភារ M2.5x 6.0 M2.5x5.0 M2.0 x 5.0 M2.5 x
4.0 M2.0x3.0 M2.0 x 2.5 M2.0 x 2.0

រប្មបសប្កាយ 8 (ស្ចចា ក្បាលមួក)

ថ្ម (3 ប្ោប់) 1

ថ្ម (4 ប្ោប់) 2

មាូឌុល SSD 1

មាូឌុលកែន្លងទទួលកំសៅ 4

កង្ហា រប្បព័ន្ធ 2 2

កាត WWAN 1

កាត WLAN 1

រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល 1

សជងងទប្ម ESD 2

សជងងទប្ម EDP 1

ប៊ូតុងបនទាះបាះ 2

ឧបករនា៍អានសានា មប្ម្មៃែ 1

ផ្ទា ងំ LED 1

ប្បអប់ឧបករនា៍អានសា្ម តកាត 2

ប្តសចវកសអប្កង់ 6

ផ្ទា ងំសអប្កង់ ● FHD - 2

● HD - 4

សជងងទប្មជំនួយកិារចុច 18

កាដា រចុច 5

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ 3

កាតសប្ម្ប់សម្គា ល់អនាកសប្បងប្រាស់ (SIM)

សោះសុីម ឬកែន្លងោក់សុីមកាត

ចំណា:ំ សុីមកាត ឬការសោះថ្សសុីមកាត អាចសធ្វងរានែតសលងប្បព័ន្ធែែលភា្ជ ប់នមួយមាូឌុល WWAN ។ ែូសចានា ះ ែំសនាងរការសោះសធ្វងរានែតសលងប្បព័ន្ធែែលភា្ជ ប់នមួយមាូឌុល WWAN ។

ប្បយ័តនា: ការសោះសុីមកាត សលសពលកុំព្យូទ័រសបងក អាចសធ្វងឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬែូចកាត ។ ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័ររបស់អនាកប្តូភរានបិទ ឬបណិាញភា្ជ ប់ប្តូភរានផិ្ច់ ។

1. សោតស្នាបបប្កោស ឬឧបករនា៍សោះសុីមកាតសៅកនាុងប្បសដងមចាុលសលសលងថ្សសុីមកាត [1]។
2. សប្បងប្បោប់ោស់សែងមីីទាញថ្សសុីមកាត
3. សោះសុីមកាត ប្បសិនសបងសុីមកាត ម្នសលកនាុងថ្សសុីមកាត ។
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ការោក់សុីមកាត
1. ោក់ស្នាបបប្កោស ឬឧបករនា៍ែកសុីមកាតចូលសៅរន្ធស្នាបបសលសលងសជងងសុីមកាត។
2. សប្បងប្បោប់ោស់សែងមីីទាញសជងងសុីមកាតសចញ
3. ោក់សុីមកាតសលសលងសជងងសុីម។
4. ស៊កសជងងសុីមកាតសៅកនាុងរន្ធ។

ការសោះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ ត

ចំសពាះមាូែែលែែលម្នកាត WWAN សនាះសជងងសុីមកាតប្តូភែតរានសោះសចញពីប្បព័ន្ធមុនសពលសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញ។ សែងមីីសោះសជងងសុីមកាតសចញពីប្បព័ន្ធ សូមអនុភតិរាមជំដនែែលម្នសលកនាុងែិនាកសោះសប្រងងែំសងងង។

ចំណា:ំ ចំសពាះមាូែែលែែលម្នភា្ជ ប់ែតកាតឥតែែសេបាុសណាោ ះ សនាះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ តរួរប្តូភរានសោះសចញពីប្បព័ន្ធមុនសពលសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញ។ ខាងសប្កាមសនះរជានជំដនសប្ម្ប់សោះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ ត៖

1. រុញរន្លឹះសោះសលសលងរន្ធសុីមកាតខាងកនាុង។

2. រុញសជងងសុីមកាតបសញ្ោ តសចញពីប្បព័ន្ធ។
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រប្មបរាត

ការសោះរប្មបរាត
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សែងមីីសោះរប្មបរាត៖

a. មួលបន្ធូរស្ចចា ចាប់ M2.5 x 6 (8) ែែលភា្ជ ប់រប្មបរាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1]។

ចំណា:ំ ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសោះស្ចចា សចញ ។ ោក់ទួនាជាភីសឲ្យប្តូភមុំនមួយក្បាលៃនប្ជុងខាងមុែស្ចចា សែងមីីសជវសបងការរបូតក្បាលស្ចចា  ។

b. សប្បងផ្្ល សទាិកសែងមីីសោះរប្មបរាតសចញពីែរម និងសលងបសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

ប្បយ័តនា: ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសោះស្ចចា សចញ ។ ោក់ទួនាជាភីសឲ្យប្តូភមុំនមួយក្បាលៃន (ប្ជុងខាងមុែៃនរប្មបរាតកុំព្យូទ័រយួរៃែ) សែងមីីសជវសបងការរបូតក្បាលស្ចចា ។

3. សលងករប្មបខាងសប្កាយសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងរប្មបរាត
1. តប្មង់សថបរប្មបរាតសៅនឹងរន្ធសលងែរមកុំព្យូទ័រ។
2. សង្កត់ែរមរប្មបរហូតែល់បចូលស៊ប់។
3. មួលបនិឹងស្ចចា ក្បាលមួក M2.5 x 6.0 សែងមីីភា្ជ ប់រប្មបរាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ចូរម្នការប្បុងប្បយ័តនាសពលរឹតបនិឹងស្ចចា ។ ៃលោក់ទួណាភីសកា្យប្តូភក្បាលស្ចចា សែងមីីសជវសបងសធ្វងកា្យប្ទួកក្បាលស្ចចា ។

4. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ថ្ម

ការប្បុងប្បយ័តនានមុនសិីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្បយ័តនា:

● ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសប្បងប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រំសោះបនទាុកថ្មកា្យអស់មុនសធ្វងការសោះបសចញ។ ផិ្ច់អាោប់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្បព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មបាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរំសោះបនទាុកអស់សលសពលកុំព្យូទ័រសបងកែលងែំសនាងរការសលសពលបាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ដមបំែបក ទម្្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មកនាុងសីតុនាហា ភាពែ្ពស់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមបែន្ថមសម្្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្បងប្រាស់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោស់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសលសពលសធ្វងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់បង់ ឬោក់ែុសកែន្លងសែងមីីបង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងសមភាសភារប្បព័ន្ធសិសេងៗសទវត។
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● ប្បសិនសបងថ្មប្តូភរាននប់កនាុងឧបករនា៍សោយសារសរាា ង ដមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ បត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថ្បអាចម្នសប្ោះថ្នា ក់។ ចំសពាះបញ្ហា សនះ សូមទាក់ទងជំនួយបសចចាកសទសរបស់ Dell សប្ម្ប់ជំនួយ។ សូមសមងល www.dell.com/

contactdell ។

● ប្តូភែតទិញថ្មសុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬៃែរូែចកចាយ និងអនាកលក់បនិរបស់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

● ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្បងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានបិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សប្ម្ប់ការែនានាអំំពីរសបវបប្រប់ប្រង និងបិូរថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង សូមសមងល ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង។

ការសោះថ្ម
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. សែងមីីសោះថ្ម៖

a. ផ្ដា ច់ែែសេថ្មពីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
b. សោះ ស្ចចា  M2.0x5.0 ែែលភា្ជ ប់ ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [2]។

ចំណា:ំ ថ្ម 3-cell ម្នស្ចចា មួយ, និងថ្ម 4-cell ម្នស្ចចា ពីរ ។ ែូសចនាះ រូបភាពបង្ហា ញខាងសប្កាមសនះរជាថ្ម 4-cell ។

c. សលងកថ្មសចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

តសម្លងងថ្ម
1. បញចាូលថ្ម សៅកនាុងរន្ធសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. នាំែែសេថ្មរាមែែសេបណិាញស្នាបប និងភា្ជ ប់ែែសេថ្មសៅកាន់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ែឹកនាំែែសេថ្មរាមរន្លងិ្លូភប្បសិនសបងែែសេសលមូលោ្ឋ នរបស់ថ្មមិនប្តូភរានែឹកនារំាមរន្លងសងងយ។

3. មូលបនិឹងស្ចចា  M2.0x5.0 សែងមីីភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ថ្មតូច (3-cell) ម្នស្ចចា មួយ, ថ្មធំ (4-cell) ម្នស្ចចា ពីរ។
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4. តសម្លងង រប្មបរាត។
5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង PCIe (SSD)

ការសោះ SSD PCIe

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះ PCIe SSD ៖

a. មួលបន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួក M2 x3 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្ម SSD [1]។
b. សោះសជងងទប្ម SSD [2]។
c. សោះ PCIe SSD សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [3]។

ការែំសងងង SSD PCIe

1. ស៊កបញចាូលកាត PCIe SSD ចូលសៅកនាុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់។
2. ែំសងងងសជងងទប្ម SSD សៅសលងកាត PCIe SSD ។

ចំណា:ំ សលសពលែំសងងងសជងងទប្ម SSD ប្តូភប្រាកែថ្ សថបសលសលងសជងងទប្មប្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងសថបសលសលងកែន្លងោក់ៃែរាននប់ល្អ។
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ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ែំសងងងសជងងទប្មែែលភា្ជ ប់មកនមួយប្បព័ន្ធ។

3. មួលស្ចចា  M2 x 3 សែងមីីភា្ជប់សជងងទប្ម SSD ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេ ថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមភិធីសា្គសិសលកនាុងជំដន បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ឧរាល័រ

ការសោះមាូឌុលឧរាល័រ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីបសញចាញមាូឌុលឧរាល័រ៖

a. រុញសែងមីីផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងរត់ែែសេ។

ចំណា:ំ សប្បងប្បោប់ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីសោះែែសេសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់។ កុំទាញែែសេ សប្ពាះបអាចបណិាលកា្យោច់។

b. សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងរត់ែែសេ [2]។
c. សោះបង់ស្អិតែែលភា្ជ ប់ែែសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងបនទាះបាះសចញ[3]។

5. សែងមីីសោះមាូឌុលឧរាល័រ៖
a. សោះស្ចចា  M2.0x3.0 (4) ែែលភា្ជ ប់មាូឌុលឧរាល័រសៅកុំព្យូទ័រ [1]។
b. សលងកមាូឌុលឧរាល័រសចញពីកុំព្យូទ័រ ។
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ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងរត់ែែសេ។

ការែំសងងងមាូឌុលឧរាល័រ
1. ោក់មាូឌុលឧរាល័រសៅកនាុងរន្ធសលងកុំព្យូទ័រ។
2. រត់ែែសេឧរាល័ររាមែសងគាបបរឹតែែសេសលងកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេឧរាល័រសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ថ្មប្ោប់សំែបាត

ការសោះថ្មប្ោប់សំែបាត
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះរប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះថ្មប្ោប់សំែបាត៖

a. ផិ្ច់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។

b. សលងកថ្មប្ោប់សំែបាតសែងមីីសោះបសចញពីបង់ស្អិត [2]។
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ការែំសងងងថ្មប្ោប់សំែបាត
1. ភា្ជ ប់ថ្មប្ោប់សំែបាតចូលសៅកនាុងរន្ធសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ។
2. រត់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតរាមរន្លងរត់ែែសេមុនសពលភា្ជ ប់ែែសេ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះកាត WWAN ៖

a. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មសោហៈសៅកាត WWAN ។

b. សលងកសជងងទប្មសោហៈែែលភា្ជ ប់កាត WWAN ។
c. ផិ្ច់ែែសេ WWAN សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WWAN សោយសប្បងឧបករនា៍ោស់រា្ល សទាិច .។

d. ។
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ការែំសងងងកាត WWAN

1. ស៊កកាត WWAN ចូលសៅកនាុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2. ភា្ជ ប់ែែសេ WWAN សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WWAN ។
3. ោក់សជងងទប្មសោហៈ សហងយមួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 3.0 សែងមីីភា្ជ ប់បសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេ ថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ចំណា:ំ សលែ IMEI ក៏ម្នសលងកាត WWAN ិងែែរ។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះកាត WLAN ៖

a. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មសោហៈសៅកាត WLAN [1]។
b. សលងកសជងងទប្មសោហៈ [2]។
c. ផិ្ច់ែែសេ WLAN ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN [3]។
d. សោះកាត WLAN សចញពីកុំព្យូទ័រ [4]។
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ចំណា:ំ ដមទាញកាត WLAN សលងសពីមុំ 35° សែងមីីសជវសបងការែូចខាតសៅសលងម្ជុល។

ការែំសងងងកាត WLAN

1. ស៊កកាត WLAN ចូលសៅកនាុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2. ភា្ជ ប់ែែសេ WLAN សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN ។
3. ោក់សជងងទប្មសោហៈ សហងយមួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 3.0 សែងមីីភា្ជ ប់បសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេ ថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង ។ រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

មាូឌុលអងគាចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអងគាចងចាំ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះមាូឌុលអងគាចងចាំ៖

a. ទាញស្នាបបភា្ជ ប់មាូឌុលអងគាចងចាំ រហូតែល់មាូឌុលសោតសចញ[1]។
b. សោះមាូឌុលអងគាចងចាំពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងងងមាូឌុលអងគាចងចាំ
1. បញចាូលមាូឌុលអងគាចងចាំចូលសៅកនាុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់រហូតែល់បសោតចូល។
2. ភា្ជ ប់ែែសេ ថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3. ែំសងងង រប្មបរាត។
4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

សប្រងងែំសងងង

ការសោះសប្រងងែំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅម្នកែន្លងទទួលកំសៅ និងកង្ហា រប្បព័ន្ធ។
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ៖

ចំណា:ំ សែងមីីកំនាត់ចំនួនស្ចចា  សូមសមងល បញ្ជីស្ចចា ។

a. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ បនាទា ប់ពីសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ ប្តូភប្រាកែថ្ ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញ។

b. សោះស្ចចា  M2.0 x 5.0 ែែលភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
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ចំណា:ំ សោះស្ចចា រាមលំោប់សលែ [1, 2, 3, 4] ែូចរានបង្ហា ញសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។

c. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3]។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅម្នកែន្លងទទួលកំសៅ និងកង្ហា រប្បព័ន្ធ។
1. តប្មឹមសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅនមួយទប្មទប់ស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 3.0 សែងមីីភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មួលបនិឹងស្ចចា រាមលំោប់សលែ [1, 2, 3, 4] ែូចរានបង្ហា ញសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។

3. ភា្ជ ប់ែែសេកង្ហា រសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

បនទាះ LED

ការសោះផ្ទា ងំ LED

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះផ្ទា ំង LED៖

a. ផិ្ច់ែែសេ LED សចញពីផ្ទា ងំ LED [1]។
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ប្បយ័តនា: សជវសបងការទាញែែសេសប្ពាះបនឹងសធ្វងកា្យែូចឧបករនា៍ភា្ជ ប់ែែសេ។ ិទាុយសៅភិញ សូមសប្បងប្បោប់ោស់សែងមីីរុញែរមឧបករនា៍ភា្ជ ប់ែែសេសែងមីីសោះែែសេ LED សចញ។

b. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ LED សៅកុំព្យូទ័រ [2]។
c. សលងកផ្ទា ងំ LED សចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

ការែំសងងងផ្ទា ងំ LED

1. បញចាូលផ្ទា ំង LED សៅកនាុងរន្ធសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 3.0 សែងមីីភាចា ប់ផ្ទា ំង LED ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេ LED សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មបរាត។
6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

មាូឌុលកាតសា្ម ត

ការសោះប្បអប់ឧបករនា៍អានសា្ម តកាត
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត PCIe SSD ។
5. សែងមីីផិ្ច់ែែសេសា្ម តកាត៖

a. ផិ្ច់ែែសេសា្ម តកាត [1]។
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ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ រុញឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថនាមៗ សែងមីីសជវសបងការែូចខាតែល់ក្បាលសា្ម តកាត។

b. សលងកែែសេសា្ម តកាតែែលភា្ជ ប់សៅមាូឌុលបនទាះបាះ [2]។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ ទាញថនាមៗសែងមីីសោះបសចញនមួយបង់ស្អិត។

6. សែងមីីសោះប្បអប់សា្ម តកាត៖

ចំណា:ំ សែងមីីកំនាត់ចំនួនស្ចចា  សូមសមងល បញ្ជីស្ចចា ។

a. សោះស្ចចា  M2 x 3 (2) សែងមីីភា្ជ ប់ប្បអប់សា្ម តកាតសៅកុំព្យូទ័រ [1]។
b. រុញ និងសលងកប្បអប់សា្ម តកាតសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងងងប្បអប់សា្ម តកាត
1. រុញប្បអប់សា្ម តកាតចូលសៅកនាុងរន្ធសែងមីីតប្មឹមនមួយផ្ទា ំងសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ចាប់ស្ចចា  M2 x 3 សែងមីីភា្ជ ប់ប្បអប់សា្ម តកាតសៅកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេសា្ម តកាត និងភា្ជ ប់បសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកុំព្យូទ័រ។
4. ែំសងងង កាត PCIe SSD ។
5. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6. ែំសងងង រប្មបរាត។
7. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

បនទាះបាះ

ការសោះផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សោះ ឧរាល័រ។
5. សែងមីីផិ្ច់ែែសេសា្ម តកាត៖

a. ផិ្ច់ែែសេសា្ម តកាត [1]។
b. សលងកែែសេសា្ម តកាតែែលភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូទ័រ[2] សែងមីីសបងកែែសេផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះ។
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c. ែកបនទាះស្អិតសែងមីីភា្ជ ប់ែែសេឧរាល័រសៅផ្ទា ងំបនទាះបាះសចញ [3]។

ចំណា:ំ សោះែែសេឧរាល័រសចញពីែសងគាបបរត់ែែសេសចញពីប៊ូតុងបនទាះបាះ។

6. សែងមីីសោះផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះ៖
a. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះសចញពីផ្ទា ំងបនទាះបាះ [1]។

ចំណា:ំ ែែសេផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះស្ថិតសលខាងសប្កាមែែសេសា្ម តកាត។ ប្តូភប្រាកែថ្ សលងករន្លឹះ សែងមីីសោះែែសេផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះសចញ។

b. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 (2) ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះសចញ [2]។

ចំណា:ំ សែងមីីកំនាត់ស្ចចា  សូមសមងល បញ្ជីស្ចចា ។

c. សលងកផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះសចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះ
1. ោក់ផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះសៅកនាុងរន្ធសែងមីីតប្មឹមសថបនមួយចង្អូរសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 3.0 សែងមីីភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប៊ូតុងបនទាះបាះសៅកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
4. ភា្ជ ប់ែែសេសា្ម តកាត សហងយភា្ជ ប់បសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកុំព្យូទ័រ។
5. ែំសងងង ឧរាល័រ។
6. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
7. ែំសងងង រប្មបរាត។
8. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

រន្ធតំនាចរនិស្្លងង

ការសោះរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សែងមីីសោះរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល៖

a. ផិ្ច់ែែសេរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ បកបង់ស្អិតែែលប្របែនិាប់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សចញ។

28 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ចំណា:ំ សប្បងប្បោប់ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីសោះែែសេសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់។ កុំទាញែែសេ សប្ពាះបអាចបណិាលកា្យោច់។

b. សោះស្ចចា  M2.0x3.0 (1) សែងមីីសោះសជងងទប្មសោហៈសលសលងរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល [2]។
c. សលងកសជងងទប្មសោហៈសចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។
d. រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ [4]។

ការែំសងងងរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
1. ែំសងងងរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសៅកនាុងរន្ធសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ោក់សជងងទប្មសោហៈសលសលងរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល។
3. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0x3.0 សែងមីីភា្ជ ប់រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេរន្ធអាោប់ទ័រថ្មពលសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6. ែំសងងង រប្មបរាត។
7. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

សប្រងងតសម្លងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត WLAN ។
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5. សោះ កាត WWAN ។

ចំណា:ំ សែងមីីកំនាត់ចំនួនស្ចចា  ចូរសមងល រារ៉ងបញ្ជីស្ចចា

6. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់៖
a. ែកែែសេ WLAN និង WWAN សចញពីរន្លងរត់ែែសេ[1]។
b. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា  IR សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។
c. សោះស្ចចា  M2.0x3.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្ម eDP[3]។
d. សលងកសជងងទប្ម eDP សចញពីែែសេ eDP [4]។
e. សលងកែែសេ eDP សែងមីីផិ្ច់បសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [5]។
f. ែកែែសេ eDP សចញពីរន្លងរត់ែែសេ[6]។

7. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់៖
a. សបងកសអប្កង់របស់កុំព្យូទ័រ សហងយោក់បសលសលងៃិទារ៉បសលមុំ 180 ែជាសប្ក។
b. សោះស្ចចា  M2.5 x 4.0 ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [1]។
c. សលងកសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. ោក់រាតៃនកុំព្យូទ័រសលសលងៃិទារ៉បតុ សហងយរំកិលបជិតសៅនឹងប្ជុងតុ។
2. ែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ឲ្យចំពីសលងប្តសចវកសអប្កង់សលសលងប្បព័ន្ធ។
3. សោយកាន់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់ មួលបនិឹងស្ចចា  M2.5 x 4.0 សែងមីីភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅសលងប្បព័ន្ធសប្រងងែំសងងងសអប្កង់នមួយអងគាប្បព័ន្ធ។
4. បិទភា្ជ ប់បង់ស្អិតសែងមីីភា្ជ ប់ែែសេ eDP (ែែសេសអប្កង់)។
5. ភា្ជ ប់ែែសេ eDP សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6. ែំសងងងសជងងទប្មសោហៈ eDP សលងែែសេ eDP សហងយមួលបនិឹងស្ចចា  M2.0x3.0។
7. ភា្ជ ប់ែែសេកាសមរ៉ា  IR សៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
8. រត់ែែសេ WLAN និង WWAN រាមរយៈរន្លងរត់ែែសេ។
9. ែំសងងង កាត WLAN ។
10. ែំសងងង កាត WWAN ។
11. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
12. ែំសងងង រប្មបរាត។
13. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ផ្ទា ំងសអប្កង់ចុចរាន

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់ចុចរាន

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការសោះសអប្កង់ចុចរានរជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធែែលម្នសអប្កង់អាចចុចរានបាុសណាោ ះ។

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត WLAN ។
5. សោះ កាត WWAN ។
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6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. សែងមីីសោះផ្ទា ំងសអប្កង់ចុចរាន៖

a. សប្បងប្រាស់ឧបករនា៍ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីបន្ធូរែរមៗៃនផ្ទា ងំសអប្កង់។

b. ប្តលប់ផ្ទា ំងសអប្កង់ពីែិនាកខាងសលង។
c. បកបង់ស្អិត [1] បនទាះការពារមីឡា [2]។
d. សោះរន្លឹះសចញ [3] សហងយផិ្ច់ែែសេ eDP [4]។
e. បកបង់ស្អិត [5] សហងយផិ្ច់ែែសេ IR [6]។
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8. សោះស៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់ចុចរាន

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការែំសងងងសអប្កង់បាះរជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតប្បព័ន្ធែែលម្នការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធសអប្កង់បាះបាុសណាោ ះ។

1. ោក់ផ្ទា ំងសអប្កង់សលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ភា្ជ ប់ែែសេ IR និងែែសេ eDP សងងងភិញ។
3. ោក់បញចាូលបង់ស្អិត និងបនទាះការពារមីឡា។
4. សង្កត់ែរមៃនផ្ទា ងំសអប្កង់រហូតែល់បចូលកនាុងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ែំសងងង កាត WLAN ។
7. ែំសងងង កាត WWAN ។
8. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
9. ែំសងងង រប្មបរាត។
10. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

សប្ោងសអប្កង់

ការសោះស៊ុមសអប្កង់(មិនអាចចុចរាន)

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការសោះស៊ុមសអប្កង់រជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធសអប្កង់មិនអាចចុចរានបាុសណាោ ះ។
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1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត WLAN ។
5. សោះ កាត WWAN ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. សែងមីីសោះស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់៖

a. សប្បងឧបករនា៍ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីោស់បន្ធូរែរមខាងសប្កាមៃនផ្ទា ងំសអប្កង់ [1]។
b. ោស់បន្ធូរសថបសលសលងែរមរបស់សអប្កង់ [2]។

ចំណា:ំ បង់ស្អិតប្តូភរានសប្បងប្រាស់សប្ម្ប់ភា្ជ ប់ស៊ុមសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំសអប្កង់។

8. សោះស៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងស៊ុមសអប្កង់(មិនអាចចុចរាន)

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការែំសងងងស៊ុមសអប្កង់រជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធែែលម្នសអប្កង់មិនអាចចុចរានបាុសណាោ ះ។

1. ោក់ស៊ុមសអប្កង់សលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សង្កត់ែរមៃនស៊ុមសអប្កង់រហូតែល់បចូលស៊ុបសលកនាុងទីរាំងសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ចំណា:ំ បង់ស្អិតប្តូភរានសប្បងប្រាស់សប្ម្ប់ភា្ជ ប់ស៊ុមសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំសអប្កង់។

3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ែំសងងង កាត WLAN ។
5. ែំសងងង កាត WWAN ។
6. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
7. ែំសងងង រប្មបរាត។
8. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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ផ្ទា ងំសអប្កង់មិនអាចចុចរាន

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់ (មិនអាចចុចរាន)

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់រជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធសអប្កង់មិនអាចចុចរានែតបាុសណាោ ះ។

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត WLAN ។
5. សោះ កាត WWAN ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. សោះ ស៊ុមសអប្កង់។
8. សោះ រប្មបប្តសចវក។
9. សែងមីីសោះផ្ទា ំងសអប្កង់៖

a. សោះស្ចចា  (M2.0 x 2.0) ពីរប្ោប់សលសលងផ្ទា ងំ [1]។
b. សលងកនយខាងសប្កាមៃនផ្ទា ងំសអប្កង់ [2]។

c. រុញផ្ទា ំងសអប្កង់សចញពីប្បព័ន្ធខាងសប្កាម[1] សហងយសលងកផ្ទា ំងសអប្កង់សចញ [2]។
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d. បកសចញបនទាះស្អិតឧបករនា៍ភា្ជ ប់សអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងសអប្កង់ [1]។
e. បកបង់ស្អិតបនទាះមីឡាែែលភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សៅខាងសប្កាយផ្ទា ំងសអប្កង ់[2]។
f. សលងកសថបសោហៈ សហងយផិ្ច់ែែសេសអប្កង់ សចញពីខាងសប្កាយផ្ទា ងំសអប្កង់ [3,4]។

g. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់(មិនអាចចុចរាន)

ចំណា:ំ ភិធីសា្គសិៃនការែំសងងងផ្ទា ំងសអប្កង់រជាអនុភតិរានសប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធសអប្កង់មិនអាចចុចរានបាុសណាោ ះ។

1. ភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សៅនឹងែិនាកខាងសប្កាយៃនផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. បិទបង់ស្អិតមីឡាសែងមីីភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សៅែិនាកខាងសប្កាយៃនផ្ទា ំងសអប្កង់។
3. បិទបនទាះស្អិតឧបករនា៍ភា្ជ ប់សអប្កង់សៅសលងផ្ទា ងំសអប្កង់។
4. ប្តងប់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅម្្ខ ងសទវត សហងយរុញបញចាូលផ្ទា ងំសអប្កង់សៅសលងប្បព័ន្ធ។
5. ចាប់ស្ចចា  (M2.0 x 2.0) ពីរប្ោប់សលសលងផ្ទា ំង។
6. ែំសងងង ស៊ុម។
7. ែំសងងង រប្មបប្តសចវក។
8. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
9. ែំសងងង កាត WLAN ។
10. ែំសងងង កាត WWAN ។
11. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
12. ែំសងងង រប្មបរាត។
13. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

មាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា —មាូឌុលមីប្កូហ្វូន
ភិធីសា្គសិៃនការសោះមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា សប្ម្ប់ែតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធែែលម្នសអប្កង់មិនអាចចុចរានបាុសណាោ ះ។
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. សោះ កាត WLAN ។
4. សោះ កាត WWAN ។
5. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. សោះ ស៊ុមសអប្កង់។
8. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
9. សែងមីីសោះមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា ៖

a. បកបង់ស្អិតចម្លងកស្ិតចំនួនពីរែែលបិតសលងមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា  [1]។

ចំណា:ំ បង់ស្អិតចម្លងកស្ិតនែិនាកសិសេងៃនមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា ែែលប្តូភែតបកសចញ សហងយសប្កាយមកបិតភា្ជ ប់សៅភិញសពលភា្ជ ប់មាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា  ។

b. សលងកមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា  [2]។
c. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា [3]។
d. សលងក និងសោះមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញ [4]។
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ការែំសងងងកាសមរ៉ា
ភិធីសា្គសិការែំសងងងសនះសប្ម្ប់ែតប្បព័ន្ធែែលភា្ជ ប់មកនមួយរចនាសម្ព័ន្ធសអប្កង់ចុចមិនរានបាុសណាោ ះ។
1. ភា្ជ ប់ែែសេកាសមរ៉ា ។
2. បញចាូលមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា សៅកនាុងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. បិទបង់ស្អិតសែងមីីភា្ជ ប់មាូឌុលកាសមរ៉ា ។
4. ែំសងងង ស៊ុមសអប្កង់។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ែំសងងង ប្តសចវកសអប្កង់។
7. ែំសងងង ផ្ទា ងំសអប្កង់។
8. ែំសងងង កាត WLAN ។
9. ែំសងងង កាត WWAN ។
10. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
11. ែំសងងង រប្មបរាត។
12. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ចំណា:ំ បង់ស្អិតចម្លងកស្ិតទាំងពីរប្តូភែតបកសចញ សហងយភា្ជ ប់សៅភិញសពលោក់បញចាូលមាូឌុលកាសមរ៉ា  ។
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រប្មបប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះរប្មបប្តសចវកសអប្កង់
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. សោះ កាត WLAN ។
5. សោះ កាត WWAN ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. រុញរប្មបប្តសចវកពីសឆ្វងសៅសិាំសែងមីីបសញចាញ និងសោះរប្មបប្តសចវកសអប្កង់ពីផ្ទា ំងសអប្កង់។

ការែំសងងងរប្មបប្តសចវកសអប្កង់
1. ោក់រប្មបប្តសចវកសអប្កង់ោក់សលសលងរន្ធ សហងយរុញបមកភិញសែងមីីកា្យប្តូភនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ែំសងងង កាត WLAN ។
4. ែំសងងង កាត WWAN ។
5. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
6. ែំសងងង រប្មបរាត។
7. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ការសោះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ ត
ចំសពាះមាូែែលែែលម្នកាត WWAN សនាះសជងងសុីមកាតប្តូភែតរានសោះសចញពីប្បព័ន្ធមុនសពលសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសចញ។ សែងមីីសោះសជងងសុីមកាតសចញពីប្បព័ន្ធ សូមអនុភតិរាមជំដនែែលម្នសលកនាុងែិនាកសោះសប្រងងែំសងងងៃនសសវភសណអំពីសសបម្ម។ ចំសពាះមាូែែលែែលម្នភា្ជ ប់ែតកាតឥតែែសេបាុសណាោ ះ
សនាះសជងងសុីមកាតបសញ្ោ តរួរប្តូភរានសោះសចញពីប្បព័ន្ធមុនសពលសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសចញ។ ខាងសប្កាមសនះរជានជំដនសែងមីីសោះសជងងសុីមកាត។
1. រុញរន្លឹះសោះែែលម្នទីរាងំសលសលងរន្ធសុីមកាត។
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2. រុញសជងងសុីមកាតបសញ្ោ តសចញពីប្បព័ន្ធ។

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកភា្ជ ប់មកនមួយកាត WWAN សនាះចារំាច់ប្តូភសោះសជងងសុីមកាតទសទសចញ។
2. សោះ សុីមកាត។
3. សោះ សជងងសុីមកាតបសញ្ោ ត។
4. សោះ រប្មបរាត។
5. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
6. សោះ មាូឌុលអងគាចងចាំ។
7. សោះ PCIe SSD ។
8. សោះ កាត WLAN ។
9. សោះ កាត WWAN ។
10. សោះ សប្រងងែំសងងងឧបករនា៍ទទួលកស្ិត។
សែងមីីកំនាត់ចំនួនស្ចចា  សូមសមងល បញ្ជីស្ចចា
11. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មមាូឌុលអងគាចងចាំសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
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12. សែងមីីផិ្ច់ែែសេ eDP ៖
a. ែកែែសេ WLAN និង WWAN សចញពីរន្លងរត់ែែសេ[1]។
b. ផ្ដា ច់ែែសេ IR សចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
c. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់ែែសេ eDP [3]។
d. សោះសជងងទប្មែែសេ eDP [4]។
e. ផិ្ច់ែែសេ eDP សចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [5]។
f. ែកែែសេ eDP សចញពីរន្លងរត់ែែសេ [6]។
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13. សែងមីីផិ្ច់ែែសេ៖

ចំណា:ំ សែងមីីផិ្ច់ឧរាល័រ ផ្ទា ំង LED, ថ្មប្ោប់សំែបាត និងែែសេរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល សូមសប្បងប្បោប់ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីសោះែែសេសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់។ កុំទាញែែសេ សប្ពាះបអាចបណិាលកា្យោច់។

a. ែែសេឧរាល័រ [1]
b. ែែសេផ្ទា ំង LED [2]
c. ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាត [3]
d. ែែសេបនទាះបាះ និងែែសេផ្ទា ំង USH [4]
e. រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល[5]

42 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



14. សែងមីីសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖
a. ការសោះសជងងទប្ម USB ប្បស្ទ C ។

រូបភាពមិនបង្ហា ញពីការសោះសជងងទប្ម USB ប្បស្ទ C សទ។
b. សោះស្ចចា  M2.0 x 5.0 ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
c. សលងកផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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15. សោះស្ចចា  M2.0x5.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្ម USB ប្បស្ទ C សចញ។

16. បង្វិលផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ បកបង់ស្អិតែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មសចញ សហងយសោះរន្ធ USB ប្បស្ទ C សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. ោក់រន្ធ USB ប្បស្ទ C នមួយសជងងទប្មសៅកនាុងរន្ធសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2. បិទបង់ស្អិតសែងមីីភា្ជ ប់សជងងទប្មប្បស្ទ C ។
3. បង្វិលផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងមួលបនិឹងស្ចចា  M2 x 3 សែងមីីភា្ជ ប់រន្ធ USB ប្បស្ទ C សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. តប្មង់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សលងកុំព្យូទ័រ។
5. មួលបនិឹងស្ចចា  M2 x 3 សែងមីីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅកុំព្យូទ័រ។
6. ភា្ជ ប់ឧរាល័រ ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល ផ្ទា ំង LED បនទាះបាះ និងែែសេ USH សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
7. ភា្ជ ប់ែែសេ eDP សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
8. ោក់សជងងទប្មសោហៈសលងែែសេ eDP សហងយមួលបនិឹង ស្ចចា  M2.0 x 5.0 សែងមីីភា្ជ ប់ប។
9. សោះសជងងទប្មសោហៈសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់មាូឌុលអងគាចងចាំៃនផ្ទា ំងប្បព័ន្ធែែលប្តូភរានែកសចញ។
10. ោក់សជងងទប្មសោហៈសលងឧបករនា៍ភា្ជ ប់មាូឌុលអងគាចងចា ំសហងយមួលបនិឹងស្ចចា  M2 x 3 សែងមីីភា្ជ ប់បសៅកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកម្នកាត WWAN សនាះប្តូភែំសងងងសជងងសុីមកាតនចាំរាច់។

11. ែំសងងង ថ្មប្ោប់សំែបាត
12. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
13. ែំសងងង កាត WLAN ។
14. ែំសងងង កាត WWAN ។
15. ែំសងងង កាត SSD។
16. ែំសងងង មាូឌុលអងគាចងចា។ំ
17. ែំសងងង ឧរាល័រ។
18. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
19. ែំសងងង រប្មបរាត។
20. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

បនទាះកិារចុច និងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ចំណា:ំ កិារចុច និងប្បទាសកិារចុចនមួយោនា សៅថ្សប្រងងែំសងងងកិារចុច។

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
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4. សោះ មាូឌុលអងគាចងចាំ។
5. សោះ PCIe SSD ។
6. សោះ កាត WLAN ។
7. សោះ កាត WWAN ។
8. សោះ សប្រងងែំសងងងឧបករនា៍ទទួលកស្ិត។
9. សោះ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
10. ផិ្ច់ែែសេសចញពីចុងកែន្លងោក់រាតៃែ៖

a. ែែសេកាដា រចុច[1]
b. ែែសេពន្លជាសប្កាយកិារចុច[2]
c. ែែសេបនទាះបាះ និងផ្ទា ំង USH [3,4]

11. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងកិារចុច៖

ចំណា:ំ សែងមីីកំនាត់ចំនួនស្ចចា  សូមសមងល បញ្ជីស្ចចា

a. សោះស្ចចា  M2.0 x 2.5 ែែលភា្ជ ប់កិារចុច [1]។
b. សលងកសប្រងងែំសងងងកិារចុចសចញពីតួ [2]។
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ការសោះកិារចុចពីថ្សកិារចុច
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ សប្រងងែំសងងងកិារចុច
3. សោះស្ចចា  M2.0 x 2.0 ប្រាំប្ោប់ែែលភា្ជ ប់កិារចុចសៅសប្រងងែំសងងងកិារចុច។

4. សលងកកិារចុចសចញពីប្បទាសកិារចុច។

ការែំសងងងកិារចុចសៅថ្សកិារចុច
1. តប្មង់កិារចុចសៅនឹងរន្ធទប់ស្ចចា សលសលងប្បទាសកិារចុច។
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2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 2.0 ប្រាំប្ោប់ែែលភា្ជ ប់កិារចុចសៅនឹងប្បទាសកិារចុច។

3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ចំណា:ំ កិារចុច និងប្បទាសកិារចុចនមួយោនា សៅថ្សប្រងងែំសងងងកិារចុច។

ចំណា:ំ កិារចុចម្នចំនុាចខាទា ស់នសប្ចងនសលសលងបនទាះស៊ុមែែលប្តូភរុញចុះកា្យនប់សលចំនុាចខាទា ស់សែងមីីធានា និងោក់បសលសលងកិារចុចជំនួស។

1. តប្មង់សប្រងងែំសងងងកិារចុចនមួយរន្ធស្ចចា សលងកុំព្យូទ័រ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0 x 2.5 សែងមីីភា្ជ ប់កិារចុចសៅនឹងតួ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេកិារចុច ែែសេពន្លជាសប្កាយកិារចុច និង ែែសេបនទាះបាះ សៅកាន់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប៊ូតុងបនទាះបាះ។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង កាត WLAN ។
7. ែំសងងង កាត WWAN ។
8. ែំសងងង កាត SSD។
9. ែំសងងង មាូឌុលអងគាចងចា។ំ
10. ភា្ជ ប់ែែសេថ្ម សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
11. ែំសងងង រប្មបរាត។
12. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

កែន្លងសប្ម្ករាតៃែ

ការោក់កែន្លងោក់រាតៃែ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. មាូឌុលអងគាចងចាំ
d. PCIe SSD
e. កាត WLAN
f. កាត WWAN
g. រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
h. សប្រងងែំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
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i. ថ្មប្ោប់សំែបាត
j. ឧរាល័រ
k. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
l. ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
m. កាដា រចុច

សម្សភារែែលសលសល់រជាកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ការោក់កែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ែំសងងង៖

a. កាដា រចុច
b. ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
c. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
d. ឧរាល័រ
e. ថ្មប្ោប់សំែបាត
f. កែន្លងទទួលកំសៅ
g. រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
h. កាត WLAN
i. កាត WWAN
j. PCIe SSD
k. អងគាចងចាំ
l. ថ្ម
m. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសប្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ ការិិល់សអាយទាំងសនះអាចែប្បប្បួលរាមតំបន់ ។ លក្ខនាៈបសចចាកសទសខាងសប្កាមសនះប្ោន់ែតនការតប្មូភសោយច្បាប់សែងមីីភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាកបាុសណាោ ះ។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមសិីពីការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សូមចូលសៅ Help and Support

សលកនាុងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows របស់អនាកសហងយសប្ជងសសរីសជសប្មងសសែងមីីសមងលព័ត៌ម្នអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បធានបទ :

• ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានោបំ្ទ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសអងគាចងចាំ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសប្បព័ន្ធ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអងគាចងចាំ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំហំិទាុក
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសំសងង
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកថ្មពល
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអាោប់ទ័រ AC

• ជសប្មងសសា្ថ នីយទទួល
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងរន្ធ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំនាក់ទំនង
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកកាសមរ៉ា
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសលម្អិតបនទាះបាះ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសអប្កង់
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសរូបរ៉ងខាងសប្ៅ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបរិយ៉កាស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានោំប្ទ
ប្បធានបទសនះបង្ហា ញពីប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលោំប្ទសប្ម្ប់ប្បព័ន្ធ Latitude 7480 ។

រារ៉ង 2. ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានោបំ្ទ 

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានោបំ្ទ បរិយ៉យ

Windows 10 ● Microsoft Windows 10 Pro 64-bit

● Microsoft Windows 10 Home 64-bit

សិសេងៗ ● Ubuntu 16.04 LTS SP1 64-bit

● NeoKylin v6.0 64-bit (ប្បសទសចិន)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសអងគាចងចាំ
រារ៉ង 3. លក្ខនាៈបសចចាកសទសអងគាចងចាំ 

មុែង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

ជំនាន់ទី 6 របស់ Intel សស៊ រី i3 / i5/ i7
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសប្បព័ន្ធ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
សំនុាំឈីប

ទទឹងែែសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM SPI 128 Mbits

ែែសេប៊ឺស PCIe 100 MHz

ស្គហ្វកង់រាសខាងសប្ៅ DMI 3.0—8GT/s

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអងគាចងចាំ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
តំនាអងគាចងចាំ រន្ធ SoDIMM ពីរ

សមត្ថភាពអងគាចងចាំ 4 GB, 8 GB, 16 GB និង 32 GB

ប្បស្ទអងគាចងចាំ DDR4 SDRAM—2133MHz

អងគាចងចាអំបីបរម្ 4 GB

កប្មិតអងគាចងចាអំតិបរម្ 32 GB

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំហំិទាុក
កុំព្យូត័រយួរៃែសនះោបំ្ទ M.2 SATA SSD និង M.2 PCIe NVMe SSDs ។

ជសប្មងសម្ន៖

● SSD SATA M.2

○ 128 GB

○ 256 GB

○ 512 GB

○ 1 TB

● M.2 PCIe NVMe SSD

○ 128 GB

○ 256 GB

○ 512 GB

○ 1 TB

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ
រារ៉ង 4. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ 

មុែង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

ឧបករនា៍ប្រប់ប្រង UMA Intel-Integrated HD Graphics 620Intel-Integrated HD Graphics 520
(ម្នសលសលង Intel Core I ជំនាន់ទី 6 ែតបាុសណាោ ះ)Intel-Integrated HD Graphics 640
(ម្នសលសលង Intel Core I 7660u ជំនាន់ទី 7 ែតបាុសណាោ ះ)

ការោបំ្ទសអប្កង់ខាងសប្ៅ សលសលងប្បព័ន្ធ - eDP (សអប្កង់ខាងកនាុង), HDMI

ប្បស្ទ រានរួមបញចាូលសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
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រារ៉ង 4. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ (រានបនិ)

មុែង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

ជំនាន់ទី 7 របស់ Intel សស៊ រី i3 / i5/ i7

ចំណា:ំ ោំប្ទ VGA, DisplayPort, HDMI រាមរយៈ ែុំបំែបក ។

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសំសងង
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ សំសងងែែលម្នកប្មិតឆ្ែនលបួន

ឧបករនា៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបែម្លងសសដាសរាអូ 24-ប៊ីត—អាណាងុកសៅឌីជីថល និងឌីជីថលសៅអាណាងុក

អនិរមុែខាងកនាុង សំសងងកប្មិតែ្ពស់

អនិរមុែខាងសប្ៅ មីប្កូហ្វូនកនាុង កាសសសដាសរាអូ និងឧបករនា៍តភា្ជ ប់ែំបូកាស

ឧបករនា៍បំពងសំសងង ពីរ

ម្ា សុីនពប្ងីកកម្្ល ងំឧបករនា៍បំពងសំសងង
ខាងកនាុង

2 W (RMS) កនាុងមួយឆ្ែនល

ឧបករនា៍បញ្្ជ កប្មិតសំសងង Hot keys (ប្ោប់ចុចិ្លូភកាត់)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកថ្មពល
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ ● ថ្ម 3-cell Lithium Prismatic នមួយ ExpressCharge

● ថ្ម 4-cell Lithium Prismatic នមួយ ExpressCharge

42 WHr (3–cell) ៖

ប្បែភង 200.5 មម (7.89 អុីញ)

ទទឹង 95.9 មម (3.78 អុីញ)

កម្ពស់ 5.7 មម (0.22 អុីញ)

ទម្ងន់ 185.0 ប្ក (0.41 សផ្ន)

កម្្ល ំងនភាូល៍ 11.4 VDC

60 WHr (4–cell)៖

ប្បែភង 238 មម (9.37 អុីញ)

ទទឹង 95.9 មម (3.78 អុីញ)

កម្ពស់ 5.7 មម (0.22 អុីញ)

ទម្ងន់ 270 ប្ក (0.6 សផ្ន)

កម្្ល ំងនភាូល៍ 7.6 VDC

អាយុកាល ភែដាផ្ដា ច់បញចាូលថ្ម 300 ែង

កប្មិតសីតុនាហា ភាព

កំពុងែំសនាងរការ ● សាក៖ 0°C សៅ 50°C (32°F សៅ 158°F)

● ការបង្អស់ថ្ម៖ 0°C សៅ 70°C (32°F សៅ 122°F)

មិនកំពុងែំសនាងរការ - 20°C សៅ 65°C (- 4°F សៅ 149°F)
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លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ថ្មប្ោប់សំែបាត បនទាុកថ្មប្ោប់សំែបាត 3 V CR2032 lithium coin cell

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអាោប់ទ័រ AC

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ រាែរាល 7.4 មម ប្បស្ទ 65 W ឬ 90 W

ចំណា:ំ ប្បព័ន្ធភា្ជ ប់មកនមួយអាោប់ទ័រ 65 W សហងយក៏ោំប្ទការសាកថ្មរហ័សនមួយអាោប់ទ័រ 90 W។

កម្្ល ងំតង់ស្យុងស្្លងងចូល 100 V AC សៅ 240 V AC

ចរនិស្្លងងចូល—អតិបរម្ 1.7 A / A

ស្គហ្វកង់ចូល 50 Hz សៅែល់ 60 Hz

ចរនិស្្លងងសចញ 3.34 A និង 4.62 A

កប្មិតតង់ស្យុងស្្លងងសចញ 19.5 V DC

ទំងន់

ភិម្ប្ត 22 x 66 x 106 មម (65 W) និង 22 x 66 x 130 (90 W)

កប្មិតសីតុនាហា ភាព—កំពុងែំសនាងរការ 0°C សៅ 40°C (32°F សៅ 104°F)

កប្មិតសីតុនាហា ភាព—មិនកំពុងែំសនាងរការ -40°C សៅ 70°C (-40°F សៅ 158°F)

ជសប្មងសសា្ថ នីយទទួល
ចំណា:ំ សា្ថ នីយទទួលប្តូភរានលក់ោច់សោយែងកពីោនា ។

ជសប្មងស ● Dell Dock WD15

● Dell Dock Stand DS1000

● Dell Thunderbolt Dock TB16

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងរន្ធ
រារ៉ង 5. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសីតុនាហា ភាព 

មុែង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

អូឌីយាូ មីប្កូហ្វូនកនាុង កាសសកិាបសសិសរាអូ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់កាសបញចាូលោនា  ឧបករនា៍ប្រប់ប្រង Realtek ALC3246 ឧបករនា៍បិូរសសិ រីអូ៖
24-bit (អាណាងុកសៅឌីជីថល និងឌីជីថលសៅអាណាងុក)ៃិទាបញ្្ជ ខាងកនាុង- កូែិកអូឌីយាូរុនាភាពែ្ពស់ៃិទាបញ្្ជ ខាងសប្ៅ- មីប្កូហ្វូន និង
ឧបករនា៍ភា្ជ ប់កាសសកិាបសសិសរាអូ/ឧរាល័រទូសៅ

ឧរាល័រ៖ ថ្មពល៖ 2X2 Wrms

អំ្្លីឧរាល័រខាងកនាុង៖ ពីរបា ត់កនាុងមួយឆ្ែនាល

មីប្កូហ្វូនខាងកនាុង៖ មីប្កូហ្វូនឌីជីថល(មីប្កូហ្វូនពីប្ោប់នមួយកាសមរ៉ា )

ោ្ម នប៊ូតុងប្រប់ប្រងសសម្លង

ោបំ្ទប៊ូតុងកិារចុចែែលម្នប្ោប់ចុចពិសសស

អាោប់ធ័របណិាញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 មួយ

USB USB 3.0 ពីរDisplayPort សៅ USB ប្បស្ទ-C មួយ (ជសប្មងស Thunderbolt 3)

កម្ម ភិធីអានកាតអងគាចងចាំ
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រារ៉ង 5. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសីតុនាហា ភាព (រានបនិ)

មុែង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

កាតមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង (សុីម)

រន្ធែក្ីង

កាតរហ័ស ោ្ម ន

អាោប់ទ័រ AC E5 65 បា ត់

E5 65 W rug (សប្ម្ប់ែតប្បសទឥណា្ឌ )

E5 90 បា ត់

E4 65 W HF (ោ្ម ន BFR/PVC)

ថ្មពលម្នមកនមួយ 45 W (Dura Ace)

បនសេំៃនែុំសាកថ្ម និងអាោប់ទ័រ (45 W) (12 អុីញបាុសណាោ ះ មិនែមន 14/15) (ោ្ម នសមត្ថភាពសាកសលនន)

ឧបករនា៍អានសា្ម តកាត មួយ (នជសប្មងស)

ភីសែអូ HDMI 1.4

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំនាក់ទំនង
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
អាោប់ធ័របណិាញ ឧបករនា៍បញ្្ជ អុីសជានាិតជីដ្ក ប៊ីត Intel i219LM 10/100/1000 Mb/s(RJ-45)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកកាសមរ៉ា
ចំណា:ំ ប្បព័ន្ធនមួយសអប្កង់ FHD ប្តូភរានភា្ជ ប់នមួយកាសមរ៉ា  IR ែែលែំសនាងរការនមួយលក្ខែនាៈពិសសសៃន Windows hello ។

លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ HD សផិ្តនប់

ប្បស្ទអងគាញានា បសចចាកភិទ្យាអងគាញានា CMOS

អប្រាកំនាត់រូបភាព រហូតែល់ 30 ស៊ុមកនាុងមួយភិនាទី

កប្មិតបង្ហា ញភីសែអូ 1280 x 720 ្ីកែសល (0.92 MP)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសលម្អិតបនទាះបាះ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
តំបន់សកម្ម៖ តំបន់សកម្មសិនស័រ

អ័កសេ X

អ័កសេ Y

ទីរាំងរុនាភាពបង្ហា ញ X/Y X៖ 1048cpi; Y៖984cpi

ពហុបាះ កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកាយភិការប្ម្មៃែសទាល និងពហុប្ម្មៃែ
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសអប្កង់
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ - 14.0" ប្បឆ្ំងចំណាងំពន្លជា HD WLED-មិនបាះ

អាំងតង់សុីសតពន្លជា 200 nits

កម្ពស់ 205.6 មម (8.09 អុីញ)

ទទឹង 320.9 មម (12.63 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 355.6 មម (14.0 អុីញ)

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1366 x 768

សមដគា ្ិចែសល 1.05

្ិចែសលកនាុងមួយអុីញ (PPI) 112

សម្ម្ប្តភាពិទាុយោនា  (អបីរម្) 300:2

អប្រារីស្គហ្វស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្—សិិក 40°

មុំសមងលអតិបរម្—បញ្ឈរ +10/-30°

កប្មិត្ិចែសល 0.2265 មម x 0.2265 មម

ប្បស្ទ- 14.0"៖ ប្បឆ្ំងចំណាងំពន្លជា FHD - មិនបាះ

អាំងតង់សុីសតពន្លជា 300 nits

កម្ពស់ 205.6 មម (8.09 អុីញ)

ទទឹង 302.9 មម (12.63 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 355.6 មម (14.0 អុីញ)

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080

សមដគា ្ិចែសល 2.07

្ិចែសលកនាុងមួយអុីញ (PPI) 157

សម្ម្ប្តភាពិទាុយោនា  (អបីរម្) 600:1

អប្រារីស្គហ្វស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្—សិិក +/-80°

មុំសមងលអតិបរម្—បញ្ឈរ +/-80°

កប្មិត្ិចែសល 0.161 x 0.161 មម

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ - 14.0" FHD ប្បឆ្ំងចំណាងំពន្លជា IPDS - បាះ

អាំងតង់សុីសតពន្លជា 270 nits

កម្ពស់ 205.05 មម (8.07 អុីញ)

ទទឹង 327.8 មម (12.90 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 355.6 មម (14.0 អុីញ)

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080

សមដគា ្ិចែសល 2.07

្ិចែសលកនាុងមួយអុីញ (PPI) 157

សម្ម្ប្តភាពិទាុយោនា  (អបីរម្) 600:1

អប្រារីស្គហ្វស 60 Hz
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មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
មុំសមងលអតិបរម្—សិិក +/-80°

មុំសមងលអតិបរម្—បញ្ឈរ +/-80°

កប្មិត្ិចែសល 0.161 x 0.161 មម

ប្បស្ទ - 14.0"៖ ប្បឆ្ំងចំណាងំពន្លជា QHD - បាះ

អាំងតង់សុីសតពន្លជា 270

កម្ពស់ 206.6 មម (8.13 អុីញ)

ទទឹង 327.8 មម (12.90 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 355.6 មម—14.0 អុីញ

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 2560 x 1440

សមដគា ្ិចែសល 3.68

្ិចែសលកនាុងមួយអុីញ (PPI) 210

សម្ម្ប្តភាពិទាុយោនា  (អបីរម្) 600:1

អប្រារីស្គហ្វស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្—សិិក +/-80°

មុំសមងលអតិបរម្—បញ្ឈរ +/-80°

កប្មិត្ិចែសល 0.1209 × 0.1209 មម

លក្ខនាៈបសចចាកសទសរូបរ៉ងខាងសប្ៅ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
កំពស់ខាងមុែ—មិនបាះ 11.58 មម (0.45 អុីញ)

កំពស់ខាងសប្កាយ—មិនបាះ 18.41 មម (0.72 អុីញ)

កំពស់ខាងសប្កាយ—បាះ 18.41 មម (0.72 អុីញ)

ទទឹង 331.0 មម (13.03 អុីញ)

ជសប្្ត 220.9 មម (8.69 អុីញ)

ទម្ងន់—មិនបាះនមួយថ្ម 3 ប្ោប់ 1.36 រក (3.01 សផ្ន)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបរិយ៉កាស
រារ៉ង 6. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសីតុនាហា ភាព 

សីតុនាហា ភាព ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

កំពុងែំសនាងរការ 0°C ែល់ 60°C (32°F ែល់ 140°F)

ការរក្សាទុក –51°C ែល់ 71°C (–59°F ែល់ 159°F)

រារ៉ង 7. កប្មិតបែប្មបប្មួលសំសនាងម—លក្ខនាៈបសចចាកសទស 

សីតុនាហា ភាព ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

កំពុងែំសនាងរការ 10% សៅ 90% (មិនកក)

ការរក្សាទុក 5% សៅ 95% (មិនកក)
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រារ៉ង 8. រយៈកម្ពស់—លក្ខនាៈបសចចាកសទសអតិបរម្ 

សីតុនាហា ភាព ការបញ្្ជ ក់លម្អិតែិនាកបសចចាកសទស

កំពុងែំសនាងរការ –15.2 ម ែល់ 3048 ម (–50 ែល់ 10,000 ហ្វីត)

ោ្ម នប្បតិបតិិការ –15.24 ម ែល់ 10,668 ម (–50 ហ្វីត ែល់ 35,000 ហ្វីត)

ការរក្សាទុក 5% ែល់ 95% (មិនម្នកំនាក)

កប្មិតបាះពាល់ម្នកនាុងែ្យល់ G2 ឬទាបនងែែលកំនាត់សោយ ISA S71.04–1985
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ការែំសងងងប្បព័ន្ធ
ប្បធានបទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោប់ចុចរុករក
• មុជានុយប៊ូត One time

• ជសប្មងសែំសងងងប្បព័ន្ធ
• ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
• ភីសែអូ
• ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
• ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាព
• ជសប្មងសសអប្កង់បែន្ថមសប្ម្ប់ការពារសូហ្វែភរ Intel

• ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
• ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

• សមត្ថភាពប្រប់ប្រង
• ជសប្មងសសអប្កង់ោំប្ទនិម្មិតកម្ម
• ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
• សអប្កង់ែថទាំ
• កំនាត់សហតុបណាដា ញ
• ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកប្មិតែ្ពស់ ឬភិស្វកម្ម
• រុនាភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

• ការអាប់សែត BIOS

• ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង
• ការសម្្អ តការកំនាត់ CMOS

• ការសម្្អ ត BIOS (តសម្លងងប្បព័ន្ធ) និង សលែសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្រប់ប្រងលំហូរទិននាន័យរបងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់មកែូចន ប្ោយថ្សរឹង អាោប់ទ័រ ភីសែអូ កិារចុច កូនកនុិារ និងម្ា សុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

1. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. ចុច F2 ភា្ល មសែងមីីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាករង់ចាំយូរសហងយងូសដគា ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសលចសងងង សូមបនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកស្ងញផ្ទា ងំែឌសថប់។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសហងយព្យាយ៉មមិងសទវត។
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ប្ោប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងស System Setup (ែំសងងងប្បព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល ស់បដាូរែែលអនាកសធ្វងប្តូភរានថតទុក បាុែនិមិនទាន់ម្នប្បសិទ្ធភាពសទលុះប្រាែតអនាកចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

រារ៉ង 9. ប្ោប់ចុចរុករក 

ប្ោប់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកតៃម្លសលកនាុងប្បអប់ែែលរានសប្ជងសសរីស (ប្បសិនសបងម្ន) ឬអនុភតិរាមតំនាសលកនាុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីទម្្ល ក់ ប្បសិនសបងម្ន។

Tab (សថប) ផ្្ល ស់ទីសៅៃិទាសផិ្តបនាទា ប់។
ចំណា:ំ សប្ម្ប់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហ្វិកសដាង់ោរបាុសណាោ ះ។

Esc បនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់សំខាន់។ ចុច Esc សលកនាុងសអប្កង់សំខាន់ ់បង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល ស់បដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយប៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយប៊ូតែតមួយែង ប្តូភសបងកកុំព្យូទ័របស់អនាក សហងយបនាទា ប់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ សូមែនានាឲំ្យបិទកុំព្យូទ័រ ប្បសិនសបងបសបងក។

មុជានុយប៊ូតែតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអនាកអាចប៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងសភិនិចោ័យ។ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សបងម្ន)
● ប្ោយ STXXXX (សបងម្ន)

ចំណា:ំ XXX បង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុបទិក (សបងម្ន)
● ប្ោយថ្សរឹង SATA (សបងម្ន)
● ការភិនិចោ័យ

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មងសចូលសប្បងសអប្កង់ែំសងងងប្បព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងសែំសងងងប្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្ស័យសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែ សហងយនិងឧបករនា៍ែែលរានតសម្លងងរបស់ប ឧបករនា៍ែែលរានរ៉យកនាុងែិនាកសនះអាច ឬមិនអាចម្ន។

ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធម្ា សុីន ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

● ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធ៖ កំែនា BIOS សអប្កង់, សា្ល កសសបកម្ម, សា្ល កប្ទព្យសមីតិិ, សា្ល កម្ចា ស់កម្មសិទ្ធ,ិ កាលបរិសចោទម្ចា ស់កម្មសិទ្ធ,ិ កាលបរិសចោទិលិត, កូែសសបែឹកជញ្ជូន, ការអាប់ែែតកម្ម ភិធីែែលរានអនុញ្ញា ត—រានសបងករាម
លំនាសំែងម

● ព័ត៌ម្នអំពីអងគាចងចាំ៖ អងគាចងចាំសអប្កង់រានតសម្លងង, អងគាចងចាអំាចសប្បងរាន, សលីងនអងគាចងចាំ, មាូែឆ្ែនលអងគាចងចា,ំ បសចចាកភិទ្យាអងគាចងចា,ំ ទំហំ DIMM A, ទំហំ DIMM B

● ព័ត៌ម្នអំពីអងគាែំសនាងរការ៖ បង្ហា ញប្បស្ទអងគាែំសនាងរការ, ចំនួនសនាូល, សលែសម្គា ល់អងគាែំសនាងរការ, សលីងនបចចាុបីននា, សលីងនអបីបរម្, សលីងនអតិបរម្, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់អងគាែំសនាងរការ L2, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់អងគាែំសនាងរការ L3,
សមត្ថភាព HT និងបសចចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។

ការែំសងងងប្បព័ន្ធ 59



ជសប្មងស បរិយ៉យ

● ព័ត៌ម្នអំពីឧបករនា៍៖ សអប្កង់ M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, អាសយោ្ឋ ន LOM MAC, អាសយោ្ឋ ន Passthrough MAC, ឧបករនា៍បញ្្ជ ភិសែអូ, កំែនាភីសែអូ BIOS,
អងគាចងចាំរបស់ភីសែអូ, ប្បស្ទផ្ទា ងំ, រុនាភាពបង្ហា ញសែងម, ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងង, ឧបករនា ៍WiFi, ឧបករនា៍ WiGig, ឧបករនា៍ចល័ត, ឧបករនា៍ប៊្លូធូស

ព័ត៌ម្នអំពីថ្ម បង្ហា ញពីសា្ថ នភាពសុែភាពថ្ម និងថ្សតងអាោប់ទ័រ AC ប្តូភរានតសម្លងងឬអត់។

លំោប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បិូរលំោប់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។
● ប្ោយថ្ស
● HDD ខាងកនាុង
● ឧបករនា៍រក្សាទុក USB

● ប្ោយ CD/DVD/CD-RW

● សលងផ្ទា ងំ NIC

ជសប្មងសលំោប់ប៊ូត ● Windows Boot Manager

● WindowsIns

ជសប្មងសបញ្ជីប៊ូត ● Legacy

● UEFI—ប្តូភរានសប្ជងសសរីសរាមលំនាំសែងម

ជសប្មងសប៊ូតកប្មិតែ្ពស់ ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកនូភជសប្មងសរនានា ROMs ែំសនាងរការរាន។ រាមលំនាសំែងម Enable Legacy Option ROMs (ជសប្មងសសបងកសងដគា សុី ROMs) ប្តូភរានបិទ។ សបងក Attempt
Legacy Boot (ការព្យាយ៉មប៊ូតសងដគា សុី) ប្តូភរានបិទរាមលំនាសំែងម។

សនដាិសុែប្ចកចូលប៊ូត UEFI ● ែតងែត សលងកែលង HDD ខាងកនាុង
● ែតងែត
● មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បដាូរកាលបរិសចោទ និងសពលសភោ។

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
NIC រួម ឲ្យអនាកកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ បណាដា ញរួម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក
● សបងកបណាដា ញ UEFI៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● រានសបងក w/PXE

រន្ធ Parallel អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធ parallel សលសលងសា្ថ នីយ៍ទទួល។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AT ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● PS2

● ECP

រន្ធ Serial អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធៃនរន្ធ Serial ែែលរានរួមបញចាូល។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● COM1៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● COM2

● COM3

● COM4

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ ប្ោយថ្សរឹង SATA ខាងកនាុង។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AHCI

● RAID សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
Drives អនាកកំនាត់ប្ោយ SATA សលសលងផ្ទា ងំ។ ប្ោយទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● SATA-0

● M.2 PCI-e SSD-0

● SATA-2

SMART Reporting ែិនាកសនះប្រប់ប្រងទាងំបញ្ហា ប្ោយថ្សរឹងសប្ម្ប់ប្ោយរួមែែលប្តូភរានបង្ហា ញសលសពលកំពុងចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធ។ បសចចាក ភិទ្យាសនះនែិនាកៃនលក្ខនាៈពិសសសរបស់ SMART (បសចចាកភិទ្យារ៉យការនា៍ និងភិភាររាមោនែ្លួនឯង) ។ ជសប្មងសសនះប្តូភ
រានបិទរាមលំនាសំែងម។
● សបងកការរ៉យការនា៍សា្ម ត

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB សនះរជានលក្ខនាៈពិសសសនជសប្មងស។

មុែង្រសនះកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ  USB រួម។ ប្បសិនសបងការោំប្ទប៊ូតរានសបងកែំសនាងរការ សនាះប្បព័ន្ធសនះប្តូភរានអនុញ្ញា តឲ្យប៊ូតឧបករនា៍ិទាុក USB ប្បស្ទណាមួយក៏រាន—HDD, កូនសសាអងគាចងចា,ំ ឌីសសកត)។

សបងសិនប្ចក USB ប្តូភរានសបងក ឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់សៅប្ចកសនះនឹងប្តូភរានសបងក និងអាចសប្បងរានសប្ម្ប់ OS។

ប្បសិនសបងប្ចក USB ប្តូភរានបិទ ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការមិនអាចសមងលស្ងញឧបករនា៍ណាមួយែែលភា្ជ ប់សៅនឹងប្ចកសនះសទ។

ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● សបងកការោបំ្ទប៊ូត USB—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● សបងករន្ធ Thunderbol—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● ែតងែតអនុញ្ញា តសា្ថ នីយ៍ dell —រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងករន្ធ USB ខាងសប្ៅ—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងកការោបំ្ទប៊ូតរាម Thunderbolt

● សបងកការប៊ូតនមុនៃន Thunderbolt (និង PCIE សប្កាយ TBT)

● កប្មិតសនិិសុែ-ោ្ម នសនិិសុែ
● កប្មិតសនិិសុែ-ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធអនាកសប្បងប្រាស់—រានសបងករាមលំនាំសែងម។
● កប្មិតសនិិសុែ-ភា្ជ ប់សនិិសុែ
● កប្មិតសនិិសុែ-រន្ធសអប្កង់ែតបាុសណាោ ះ

ចំណា:ំ កិារចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាងរការសលកនាុងការែំសងងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

USB PowerShare ែិនាកសនះកំនាត់លក្ខនាៈបសចចាកសទស USB PowerShare ។ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសាកបញចាូលឧបករនា៍ខាងសប្ៅែែលសប្បងថ្មពលថ្មរាមយៈ USB PowerShare ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាំសែងម។

អូឌីយាូ មុែង្រសនះសបងក ឬបិទឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយូរួម រាមលំនាសំែងម ជសប្មងសសបងកអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជងសសរីស។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● សបងកមីប្កូហ្វូន—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងកឧរាល័រខាងកនាុង—រានសបងករាមលំនាំសែងម

Keyboard
Illumination

មុែង្រសនះឲ្យអនាកសប្ជងសសរីសមាូែប្បតិបតិិការរបស់លក្ខនាៈពិសសសៃន keyboard illumination ។ កប្មិតពន្លជាកាដា រចុចអាចកំនាត់ពី 0% សៅ 100%។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● WLAN—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● ប្សអាប់ងងជាត (50%)

● ្្លជា

ពន្លជាកាដា រចុចនមួយ AC ពន្លជាកាដា រចុចនមួយជសប្មងស AC មិនបាះពាល់លក្ខនាៈពិសសសសំខាន់របស ់keyboard illumination សទ។ Keyboard Illumination នឹងបនដាជួយែល់កប្មិតពន្លជាសិសេងៗ។ មុែង្រសនះបាះពាល់សលសពលែែលពន្លជា
ប្តូភរានសបងក។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Keyboard
Backlight Timeout
on AC

រយៈសពលពន្លជាសប្កាយកិារចុចថយចុះនមួយជសប្មងស AC ។ លក្ខនាៈពិសសសពន្លជាស្្លងងកិារចុចសំខាន់មិនប់ះពាល់សទ។ Keyboard Illumination នឹងបនដាជួយែល់កប្មិតពន្លជាសិសេងៗ។ មុែង្រសនះបាះពាល់សលសពលែែលពន្លជាប្តូភរាន
សបងក។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល
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អស់សម្ា ងៃនពន្លជាសប្កាយកិារចុចសលសលងថ្ម រយៈសពលពន្លជាសប្កាយកិារចុចថយចុះនមួយជសប្មងសថ្ម។ លក្ខនាៈពិសសសពន្លជាស្្លងងកិារចុចសំខាន់មិនប់ះពាល់សទ។ Keyboard Illumination នឹងបនដាជួយែល់កប្មិតពន្លជាសិសេងៗ។ មុែង្រសនះបាះពាល់សលសពលែែលពន្លជាប្តូភរានសបងក។

ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

Touchscreen បប្រប់ប្រងថ្សតងសអប្កង់ប្តូភរានសបងក ឬបិទ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Unobtrusive Mode ជសប្មងសសនះ សលសពលសបងក ចុច Fn+F7 បិទប្រប់ពន្លជា និងការបសញចាញសំសងងកនាុងប្បព័ន្ធ។ សែងមីីបនដាប្បតិបតិិការធម្មរា ចុច Fn+F7 មដាងសទវត។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាសំែងម។

Miscellaneous
Devices

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍មួយចំនួនខាងសប្កាម៖
● សបងកកាសមរ៉ា  —រានសបងករាមលំនាំសែងម
● កាតឌីជីថលសុភត្ថិភាព (SD)—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● ប៊ូតកាតអងគាចងចាំឌីជីថសុភត្ថិភាព (SD)

● មាូតអានែតបាុសណាោ ះៃន កាតអងគាចងចាឌំីជីថសុភត្ថិភាព (SD)

ភីសែអូ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់កប្មិតពន្លជាសអប្កង់សោយែិ្អកសៅសលងប្ប្ពថ្មពល—សលសលងថ្មពលថ្ម និងសលសលង AC។ ពន្លជា LCD រជាមិនអាប្ស័យសលងថ្មពលថ្ម និងអាោប់ទ័រ AC សងងយ ។ បអាចប្តូភរានកំនាត់សោយសប្បងឧបករនា៍រំកិល។

ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមងលស្ងញែតសលសពលកាតភីសែអូប្តូភរានតសម្លងងសៅកនាុងប្បព័ន្ធ។

ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង (admin)។

ចំណា:ំ អនាកប្តូភែតកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងមុននឹងកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។ ការលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធសោយស្វ័យប្បភតិិនឹងលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

ពាក្យសម្្ង ត ់HDD-2 ខាងកនាុង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបង្ខំជសប្មងសសៅនកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងននិចចា។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ ការសបងកពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ងំមិនប្តូភរានសប្ជងសសរីស។
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ចំណា:ំ ប្បសិនសបងពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងប្តូភរានសបងក ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងអនាកប្រប់ប្រងប្តូភែតម្នយ៉ា ងសដចណាស់អកសេរធំមួយ អកសេរតូចមួយ និងយ៉ា ងសដចណាស់ម្នអកសេរ 8 តួ។

Password
Configuration

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ប្បែភងពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង និងប្បព័ន្ធនអបីបរម្ និងអតិបរម្។
● អបីរម្ 4—រាមលំនាសំែងម ប្បសិនសបងអនាកចង់ផ្្ល ស់បិូរ អនាកអាចបសង្កងនសលែ
● អតិបរម្ 32—អនាកអាចបន្ថយសលែ

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសែងមីីរំលងពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ HDD ខាងកនាុងសលសពលពួកបប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● រំលងការចាប់សិដាងមសងងងភិញ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសប្ម្ប់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹងសលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនុញ្ញា តការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ែែលមិនែមននអនាកប្រប់ប្រង) ប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ថ្សតងប្តូភកំនាត់ជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានអនុញ្ញា តសលសពលពាក្យសម្្ង ត់របស់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ប្បសិនសបងបិទជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានចាក់សសារសោយពាក្យសម្្ង ត់របស់អនាកប្រប់ប្រង។

ជសប្មងស "អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធឥតែែសេសធ្វងការផ្្ល ស់បិូរ" មិនប្តូភរានសប្ជងសសរីសរាមលំនាំសែងម។

សនិិសុែ TPM 1.2/2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូឌុលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) កនាុងអំងុងសពល POST។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● ការអាប់ែែត UEFI capsule Firmware—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● TPM សបងក—សបងករាមលំនាសំែងម
● សម្្អ ត
● ការរំលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែែលរានសបងក
● ការរំលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែែលរានបិទ
● ការសបងកបញ្្ជ ក់—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងកកែន្លងសិុកប្ោប់ចុច—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● WLAN—រានសបងករាមលំនាំសែងម
● រានបិទ
● រានសបងក —រានសបងករាមលំនាំសែងម

ចំណា:ំ សែងមីីតសម្លងងជំនាន់ ឬទម្្ល ក់ជំនាន់ TPM2.0 ប្តូភទាញយកកម្មភិធី TPM wrapper tool (កម្ម ភិធីភត្ថុតប្មឹម TPM) —សួហ្វែភរ ។

Computrace អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកែំសនាងរការ ឬបិទសូហ្វែភរ Computrace (រាមោនកុំព្យូទ័រ) នជសប្មងស។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● បិទែំសនាងរការ
● បិទ
● សបងកែំសនាងរការ—រានសបងករាមលំនាសំែងម

ចំណា:ំ ជសប្មងសសបងក និងបិទែំសនាងរការ នឹងសបងកែំសនាងរការ ឬបិទមុែង្រសនះនអចិៃ្គនិយ៍ សហងយនឹងមិនម្នការផ្្ល ស់បដាូរប្តូភរានអនុញ្ញា តសទវតសទ

CPU XD Support អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូែ Execute Disable (បិទការប្បតិបតិិការ) ៃនអងគាែំសនាងរការ។

សបងកការោំប្ទ CPU XD—សបងករាមលំនាំសែងម

OROM Keyboard
Access

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសសែងមីីចូលសៅកាន់សអប្កង់ Option ROM Configuration (ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM) សោយសប្បងប្ោប់ចុចិ្លូភកាត់កនាុងអំងុងសពលប៊ូត។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានសបងក
● សបងកមួយែង
● បិទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ សបងក

Admin Setup
Lockout

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉រ៉ងំអនាកសប្បងពីការចូលបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងក។

ការចាក់សសារពាក្យសម្្ង ត់សម ជសប្មងសសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់រាមលំនាសំែងមសទ
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ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Secure Boot
Enable

ជសប្មងសសនះសបងក ឬបិទមុែង្រ Secure Boot(ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាព) ។
● រានបិទ
● រានសបងក

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានសបងក

Expert Key
Management

ឲ្យអនាកសរវបចំមូលោ្ឋ នទិននាន័យសោយប្ោប់ចុចសុភត្ថិភាព ករនាីប្បព័ន្ធសលកនាុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មូភការ) ។ សបងកជសប្មងស Custom Mode ប្តូភរានបិទរាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● WLAN—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● KEK

● db

● dbx
សបងសិនអនាកសបងក Custom Mode (មាូែរាមតប្មូភការ) ជសប្មងសែែលពាក់ព័ន្ធសប្ម្ប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងងង។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● Save to File(រក្សាទុកសៅឯកសារ)—រក្សាទុកប្ោប់ចុចសៅឯកសារែែលរានសប្ជងសសោយអនាកសប្បង
● Replace from File(ជំនួសពីឯកសារ)—ជំនួសប្ោប់ចុចបចចាុបីននានមួយប្ោប់ចុចមួយពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសោយអនាកសប្បង
● Append from File(បែន្ថមពីឯកសារ)—បែន្ថមប្ោប់ចុចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិននាន័យបចចាុបីននាពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសោយអនាកសប្បង
● Delete(លុប)—លុបប្ោប់ចុចែែលរានសប្ជងសសរីស
● Reset All Keys(កំនាត់ប្ោប់ចុចទាំងអស់សងងង ភិញ)—កំនាត់សងងងភិញសៅនលំនាសំែងម
● Delete All Keys(លុបប្ោប់ចុចទាំងអស់)—លុបប្ោប់ចុចទាងំអស់

ចំណា:ំ សបងអនាកបិទ Custom Mode (មាូែរាមតប្មូភការ)រ៉ល់ការផ្្ល ស់បដាូរទាងំអស់ែែលរានសធ្វងសងងងនឹងប្តូភរានលុបសចាល សហងយប្ោប់ចុចនឹងសាដា រសងងង ភិញសៅនការកំនាត់លំនាំសែងម។

ជសប្មងសសអប្កង់បែន្ថមសប្ម្ប់ការពារសូហ្វែភរ Intel

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ការសបងក Intel SGX ែិនាកសនះកំនាត់ឲ្យអនាកិដាល់នូភបរិសា្ថ នែែលម្នសុភត្ថិភាពសប្ម្ប់ែំសនាងរការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌ម្នរសសងបសលកនាុងបរិបទ OS សំខាន់។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានសបងក

ទំហំអងគាចងចាបំែន្ថម ជសប្មងសសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអងគាចងចារំក្សាទុកបែន្ថមរបស ់SGX)។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB —រានសបងករាមលំនាំសែងម

ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Multi-Core
Support (ការោំប្ទពហុសនាូល)

មុែង្រសនះបង្ហា ញថ្សតងែំសនាងរការនឹងម្នសបងកសនាូលមួយ ឬសនាូលទាំងអស់។ ការប្បតិបតិិៃនកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងសធ្វងឲ្យប្បសសងរសងងងនមួយសនាូលបែន្ថម។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។ ឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការការោំប្ទពហុសនាូលសប្ម្ប់អងគាែំសនាងរការ។
អងគាែំសនាងរការែែលរានែំសងងងោបំ្ទសនាូលពីរ។ ប្បសិនសបងអនាកសបងកការោបំ្ទពហុសនាូល សនាះសនាូលពីរប្តូភរានសបងក។ ប្បសិនសបងអនាកបិទការោំប្ទពហុសនាូល សនាះសនាូលមួយនឹងសបងក។
● សបងក Multi-Core Support (ការោបំ្ទពហុសនាូល)

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមុែង្រ Intel SpeedStep ។
● សបងក Intel SpeedStep

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសា្ថ នភាពមិនែំសនាងរការរបស់អងគាចងចាបំែន្ថម។

● សា្ថ នភាព C

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របស់អងគាែំសនាងរការ។
● សបងក Intel TurboBoost

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

ការប្រប់ប្រង HyperThread អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទប្សឡាយដយស្ងសលកនាុងអងគាែំសនាងរការ។
● រានបិទ
● រានសបងក

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានសបងកប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
ជសប្មងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសបងកសោយស្វ័យប្បភតិិសលសពលអាោប់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ មុែង្រសបងក AC មិនរានសប្ជងសសរីស។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសបងកសោយស្វ័យប្បភតិិ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● សរវងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងសធ្វងការ
● សប្ជងសៃថ្ង

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានបិទ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកឧបករនា៍ USB សែងមីីែំសនាងរការប្បព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។
ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសសនះម្នែំសនាងរការសលសពលែែលអាោប់ទ័រថ្មពល AC ប្តូភរានភា្ជ ប់។ ប្បសិនសបងអាោប់ទ័រថ្មពល AC ប្តូភរានសោះសចញសលសពលកំពុង Standby (រង់ចាំ) សនាះការតសម្លងងប្បព័ន្ធែកថ្មពល
សចញពីរន្ធ USB ទាំងអស់សែងមីីរក្សាថ្មពលថ្ម។

● Enable USB Wake Support

● ភាញា ក់សលសពលភា្ជ ប់សា្ថ នីយ Dell USB-C

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទ។

ភាញា ក់សពលភា្ជ ប់សៅ WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈពិសសសែែលសបងកកុំព្យូទ័រពីសា្ថ នភាពបិទសលសពលែែលជំរុញសងងងសោយ សញ្ញា  LAN។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

បិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្លុកការចូលសៅកនាុងមាូែសែក (សា្ថ នភាព S3) សលកនាុងបរិយ៉កាសប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។

ប្លុកការសែក (សា្ថ នភាព S3)

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទ។

Peak Shift ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបន្ថយការសប្បងប្រាស់ថ្មពល AC អំងុងសពលថ្មពលសកងនសងងងែ្ពស់សលសពលៃថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនាកសបងកជសប្មងសសនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនាកែំសនាងរការែតសលកនាុងថ្មបាុសណាោ ះ សទាះបីន AC ប្តូភរានភា្ជ ប់ក៏សោយ។

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសបងកជសប្មងសសនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនាកសប្បង ភិធីសាកសិង់ោរ និងបសចចាកសទសសិសេងសទវត និងកនាុងអំងុងសពលសប្ៅសម្ា ងសធ្វងការសែងមីីបសង្កងនអាយុកាលថ្ម។

រានបិទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មចមីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសមាូែសាកថ្ម។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● អាោប់ទីភ—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● សដាង់ោរ — សាកថ្មសពញកនាុងអប្រាសិង់ោរ។
● ExpressCharge — សាកកនាុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្បងប្រាស់បសចចាក ភិទ្យាសាកថ្មឆ្ប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ

● សប្បងែត AC

● រាមតប្មូភការ
ប្បសិនសបងរានសប្ជងសសរីសមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់សិិងមមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ និងបញ្ឈប់មុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែសាកថ្មទាងំអស់មិនអាចសប្បងសប្ម្ប់ថ្មប្រប់ប្បស្ទរានសទ។ សែងមីីសបងកជសប្មងសសនះ ប្តូភបិទជសប្មងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្ម
កប្មិតែ្ពស់) ។

មាូែសែក ● ការសប្ជងសសរីស OS ស្វ័យប្បភតិិ—រានសបងករាមលំនាសំែងម

កម្្ល ងំ S3

ឧបករនា៍តភា្ជ ប់ថ្មពលប្បស្ទ C ● 7.5 បា ត់
● 15 បា ត់—រានសបងករាមលំនាសំែងម

ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

ជសប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសារប្ពម្ន (BIOS) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធសលសពលអនាកសប្បងអាោប់ទ័រថ្មពលនក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ សបងកការប្ពម្នអំពីអាោប់ទ័រ

Keypad
(Embedded)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកភិធីសា្គសិមួយកនាុងចំសណាមភិធីសា្គសិពីរសែងមីីសបងកបនទាះប្ោប់ចុចែែលប្តូភរានបង្កប់សលកនាុងកាដា រចុចខាងកនាុង។
● ប្ោប់ចុច Fn បាុសណាោ ះ—លំនាសំែងម។
● By Numlock

ចំណា:ំ សលសពលការតសម្លងងកំពុងែំសនាងការ ជសប្មងសសនះមិនម្នលទ្ធិលសងងយ។ ការតសម្លងងែំសនាងរការែតមាូែប្ោប់ចុច Fn បាុសណាោ ះ។

ស្តា ស៍/បនទាះបាះ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ពីរសបវបែែលប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងស្តា ស៍ និងបនទាះបាះ ។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● ស្តា ស៍ Serial

● ស្តា ស៍ PS2

● បនទាះបាះ/ស្តា ស៍ PS-2 ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកជសប្មងសប្ោប់ចុច Numlock សលសពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។

សបងកបណាដា ញ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

Fn Key Emulation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសែែល Scroll Lock key (ប្ោប់ចុច Scroll Lock ) ប្តូភរានសប្បងសែងមីីប្រាប់រាមមុែង្ររបស់ប្ោប់ចុច Fn។

សបងកការប្រាប់រាមប្ោប់ចុច Fn (លំនាសំែងម)

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យម្នការបញចាូលោនា របងប្ោប់ចុចទាងំពីរ Fn +Esc បិទសបងកលក្ខនាៈសំខាន់របស់់ F1–F12 របងមុែង្រសដាង់ោរ និងមុែង្របនាទា ប់បនសេំ។ សបងសិនអនាកបិទជសប្មងសសនះ អនាកមិនអាចបិទលក្ខនាៈសំខាន់ៗៃនប្ោប់ចុចទាំងសនះរានសទ។
ជសប្មងសែែលអាចម្ន៖

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងតការពន្យារសពលមុនប៊ូតបែន្ថម។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● 0 ភិនាទី—រានសបងករាមលំនាំសែងម។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

Full Screen Log
(កំនាត់សហតុសអប្កង់សពញ)

● Full Screen Log (កំនាត់សហតុសអប្កង់សពញ)—មិនប្តូភរានសបងក

ការប្ពម្ន និងកំហុស ● បង្ហា ញការប្ពម្ន និងកំហុស—រានសបងករាមលំនាសំែងម។
● បនិសពលម្នការប្ពម្ន
● បនិសពលម្នការប្ពម្ន និងកំហុស
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សមត្ថភាពប្រប់ប្រង
ជសប្មងស បរិយ៉យ
ការិិល់ USB សបងកការិិល់ USB មិនប្តូភរានសប្ជងសសរីសរាមលំនាំសែងម

MEBX Hotkey —សបងក
រាមលំនាសំែងម

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបញ្្ជ ក់ថ្សតងមុែង្រ MEBx Hotkey រួរែតសបងកែែរឬសទកនាុងអំងុងប៊ូតប្បព័ន្ធ។
● រានបិទ
● រានសបងក

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានបិទ

ជសប្មងសសអប្កង់ោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជសប្មងស បរិយ៉យ
VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ សបងក ឬបិទមាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្បងប្រាស់សមត្ថភាពដែែភរបែន្ថមែែលិដាល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់។

សបងក VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានសបងករាមលំនាំសែងម។

ការប្បតិបតិិការែែលទុកចិតិ បញ្្ជ ក់ថ្សតង Virtual Machine Monitor (មាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិត, MVMM) អាចសប្បងប្រាស់សមត្ថភាពដែែភរបែន្ថមែែលិដាល់សោយ Intel Virtualization Technology (បសចចាកភិទ្យា
និម្មិត Intel) ។ បសចចាកភិទ្យានិម្មិត TPM និងបសចចាកភិទ្យានិម្មិតសប្ម្ប់ I/O សោយផ្ទា ល់ប្តូភែតអាចសបងកែំសនាងរការសែងមីីសប្បងលក្ខនាៈពិសសសសនះ។

ការប្បតិបតិិការែែលទុកចិតិ - រានបិទរាមលំនាសំែងម។

ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កុងរាក់ោ្ម នែែសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្រប់ប្រងសោយកុងរាក់ឥតែែសេ។ ជសប្មងសទាងំសនះរួមម្ន៖ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● WWAN

● GPS (សលសលងមាូឌុល WWAN )

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ការបញ្្ជ សបងក ឬបិទ WLAN និង WiGig ប្តូភរានចងភា្ជ ប់ោនា  សហងយពួកបមិនអាចសបងក ឬបិទសោយែ្លួនឯងរានសទ។

Wireless Device
Enable(សបងកឧបករនា៍ឥតែែសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែែសេខាងកនាុង។
● WWAN/GPS

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ សលែ IMEI សប្ម្ប់ WWAN ម្នសលសលងប្បអប់ខាងសប្ៅ ឬកាត WWAN ។

សអប្កង់ែថទាំ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងតសា្ល កប្ទព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនសបងសា្ល កប្ទព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងសសនះមិនប្តូភរានកំនាត់រាមលំនាសំែងមសទ។ ជសប្មងសសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់រាមលំនាសំែងមសទ។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
BIOS Downgrade សនះប្រប់ប្រងការហូរចូលកម្មភិធីបង្កប់ប្បព័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។ ជសប្មងស 'អនុញ្ញា តឲ្យ បនាទា ប BIOS' ប្តូភរានសបងករាម លំនាសំែងម។

Data Wipe មុែង្រសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្បងលុបទិននាន័យសោយសុភត្ថិភាពពីឧបករនា៍ិទាុកខាងកនាុងទាំងអស់។ ជសប្មងស 'លុបសលសពលប៊ូតបនាទា ប’់ មិនប្តូភរានសបងក រាមលំនាសំែងមសទ។ ខាងសប្កាមសនះរជានបញ្ជីរ៉យនាមឧបករនា៍ែែលរងិលបាះ ពាល់៖
● SATA HDD / SSD ខាងកនាុង
● M.2 SATA SDD ខាងកនាុង
● M.2 PCIe SSD ខាងកនាុង
● eMMC ខាងកនាុង

BIOS Recovery ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសស្គង្គា ះពីលក្ខែនា្ឌ  BIOS ែូចមួយចំនួនសលសលងប្ោយថ្សរឹងចមីងរបស់អនាកសប្បង ឬប្ោប់ចុច USB ខាងសប្ៅ។
● ការសស្គង្គា ះ BIOS ពីដែប្ោយ—រានសបងករាមលំនាសំែងម
● ែតងែតសធ្វងការពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភននិចចា—រានបិទរាមលំនាំសែងម

កំនាត់សហតុបណាដា ញ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(កំសៅ) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(ថ្មពល) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកប្មិតែ្ពស់ ឬភិស្វកម្ម
រារ៉ង 10. ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធកប្មិតែ្ពស់ ឬភិស្វកម្ម 

ជសប្មងស បរិយ៉យ

ASPM ● Auto—លំនាសំែងម
● ែត L1 បាុសណាោ ះ
● រានបិទ
● L0s និង L1

● L0s បាុសណាោ ះ

Pcie LinkSpeed ● Auto—លំនាសំែងម
● ជំនាន់ទី 1
● ជំនាន់ទី 2
● ជំនាន់ទី 3

រុនាភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

រារ៉ង 11. ែំសណាះប្សាយប្បព័ន្ធ SupportAssist 

ជសប្មងស បរិយ៉យ

កប្មិតៃនការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយស្វ័យប្បភតិិ ជសប្មងសការែំសងងង Auto OS Recovery Threshold ប្រប់ប្រងលំហូរប៊ូតសោយស្វ័យប្បភតិិសប្ម្ប់កុងសូលែំសណាះប្សាយប្បព័ន្ធរបស់ SupportAssist និងសប្ម្ប់ឧបករនា៍សិារ
OS សងងងភិញរបស់ Dell ។

សប្ជងសយកជសប្មងសណាមួយខាងសប្កាម៖

● បិទ
● 1

● 2—លំនាសំែងម
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រារ៉ង 11. ែំសណាះប្សាយប្បព័ន្ធ SupportAssist (រានបនិ)

ជសប្មងស បរិយ៉យ

● 3

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិារសងងងភិញនូភ SupportAssist OS Recovery (រានបិទែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)។

ការអាប់សែត BIOS

ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្្អ កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសាគា ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសាគា ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សលកនាុងប្បអប់ Search support បយបញចាូលសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័របស់អនាក បនាទា ប់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សបងសិនអនាកមិនម្នសា្ល កសសបកម្ម សូមសប្បងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិសញ្ញា នាកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយស្វ័យប្បភតិិ។ អនាកក៏អាចសប្បងសលែសម្គា ល់ិលិតិល ឬែស្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីបញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងសសរីសប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
5. សលកនាុងបញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category សូមសប្ជងសសរីស BIOS ។
6. សប្ជងសសរីសកំែនាចុងសប្កាយបំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS សប្ម្ប់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
7. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក សូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសារបចចាុបីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូបតំណាងឯកសារបចចាុបីននាភាព BIOS និងអនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សល www.dell.com/support ។

ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអាប់សែតប្បព័ន្ធ BIOS សលសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សល www.dell.com/support ។

សធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS សោយសប្បងប្ោយ USB សលកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្្អ កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសាគា ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសាគា ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. អនុភតិរាមភិធីសា្គសិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សលកនាុង "ការសធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS សលកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយបំិុត។
2. បសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចប៊ូតរាន។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 រាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ប់ USB ែែលអាចប៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS ។
5. ចាប់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងសសរីសប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. បយបញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility បង្ហា ញសងងង។
8. សធ្វងរាមការែនានាែំែលបង្ហា ញសលសលងសអប្កង់សែងមីីបញចាប់ការសធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS ។

ការអាប់សែត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time

ការអាប់សែត BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយសប្បងឯកសារ update.exe BIOS ែែលរានចម្លងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយប៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។
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ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្្អ កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសាគា ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសាគា ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកសារអាប់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្បងប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអាប់សែត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time សលសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានបសង្កងតសងងងបនាទា ប់ពីឆ្នា  ំ2012 ម្នសមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចបញ្្ជ ក់រានសោយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អនាកសៅមុជានុយប៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE ម្នបង្ហា ញនជសប្មងសប៊ូតសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រ
របស់អនាក។ ប្បសិនសបងជសប្មងសប្តូភរានបង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងសសធ្វងបចចាុបីននាភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ ម្នែតកុំព្យូទ័រែែលម្នជសប្មងសអាប់ែែត BIOS Flash Update សលកនាុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ សទងបអាចសប្បងមុែង្រសនះរាន។

ការអាប់សែតពីមុជានុយប៊ូត One-Time

សែងមីីអាប់ែែត BIOS របស់អនាកពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានសំអាតសៅនប្បព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧបករនា៍មិនចាំរាច់អាចប៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្បតិបតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័ររបស់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំបូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោប់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្បព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអាប់សែត BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្បតិបតិិែំសនាងរការអាប់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័តនា: ដមបិទប្បព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអាប់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនប៊ូតសទ ប្បសិនសបងអនាកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. ពីសា្ថ នភាពបិទថ្មពល បញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចម្លងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
2. សបងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្ោប់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយប៊ូត One-Time, សប្ជងសសរីស BIOS Update សោយប្បីស្តា ស៍ ឬប្ោប់ចុចសញ្ញា ប្ពួញ រួចចុច Enter ។

មុជានុយដ្វា ស BIOS ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3. សូមចុចសលង Flash from file ។
4. សប្ជងសសរីសយក external USB device

5. សប្ជងសសរីសឯកសារ រួចចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោល សហងយបនាទា ប់មក Submit។
6. សូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមសងងង ភិញសែងមីីអាប់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចាប់សិិងមសងងងភិញបនាទា ប់ពីការអាប់សែត BIOS ប្តូភរានបញចាប់។

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង
រារ៉ង 12. ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង 

ប្បស្ទពាក្យសម្្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសប្បងនិងសធ្វងការផ្្ល ស់បដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

អនាកអាចបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារសុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មុែង្រពាក្យសម្្ង ត់ិដាល់ជូននូភសនិិសុែកប្មិតមូលោ្ឋ នសប្ម្ប់ទិននាន័យសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មនុសសេប្រប់រូបអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាករាន ប្បសិនសបងបមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសលសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសៃនពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានបិទ។

ការកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងប្បព័ន្ធ
អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនាកប្រប់ប្រង សលសពលស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតបាុសណាោ ះ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្បព័ន្ធ សូមចុច F12 ភា្ល មបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងង ភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយក Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ Security បង្ហា ញសងងង។
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2. សប្ជងសយក System/Admin Password សហងយបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។
សប្បងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសម្្ង ត់អាចម្នតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងសដចណាស់ប្តូភម្នតួអកសេរពិសសសមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● សលែពី 0 ែល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ែល់ Z ។
● តួអកសេរតូចពី a ែល់ z ។

3. បយបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាករានបញចាូលមុនសលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសម្្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល ស់បិូរែូចែែលរានសួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមនថ្មី។

ការលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប់
ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សលកនាុងការែំសងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់។ អនាកមិនអាចលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់សទ ប្បសិនសបងសា្ថ នភាព
ពាក្យសម្្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្បព័ន្ធ សូមចុច F12 ភា្ល មបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងង ភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយក System Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ System Security បង្ហា ញសងងង។
2. សលកនាុងសអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) សិទាបងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យសម្្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងសយក System Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងសយក Setup Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាកផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ចូរបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសលសពលម្នការទាមទារ។ ប្បសិនសបងអនាកលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ចូរបញ្្ជ ក់ការលុបសលសពលម្នការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមនថ្មី។

ការសម្្អ តការកំនាត់ CMOS

ប្បយ័តនា: ការសម្្អ តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS កនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. សោះ រប្មបរាត។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្ោប់សំែបាត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ោក់ ថ្មប្ោប់សំែបាត។
6. ភា្ជ ប់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មបរាត។

ការសម្្អ ត BIOS (តសម្លងងប្បព័ន្ធ) និង សលែសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ
សែងមីីជប្មះប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ BIOS សូមសធ្វងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាកបសចចាកសទសជំនួយរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell រាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នអំពីរសបវបកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យសម្្ង ត់កម្ម ភិធី សូមអានឯកសារែែលភា្ជ ប់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីរបស់អនាក។
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ការសោះប្សាយបញ្ហា
ប្បធានបទ :

• ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• កម្មភិធី ភិនិចោ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្បព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

• កម្មភិធីស្វ័យសតសិភា្ជ ប់នសប្សច (Built-in self-test, BIST)

• ពន្លជា ភិនិចោ័យប្បព័ន្ធ
• នាងិកាសម្ា ងនក់ែសិង (RTC)

• ការសស្គង្គា ះប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
• សមសឌវបប្មុងទុក និងជសប្មងសសាដា រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ)

ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរៃែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់ Dell សប្បងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្បស្ទមួយៃនថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរ ម្នការសកងនសងងងនូភប្បនប្បិយភាពនាបាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកា្ល យសៅនសិង់ោរសលកនាុងឧស្សាហកម្មសអងិចប្តូនិក សោយសារែតចំនាង់
ចំនូាលចិតិរបស់អតិថិជនសប្ម្ប់ទប្មង់សសដាងង (នពិសសសនមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែសសដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ បសចចាក ភិទ្យាថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរែែលម្នភា្ជ ប់មកនមួយ រជានករិាសកិានុពលែែលបណិាលឲ្យប្ោប់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចបាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទប់សា្ក ត់ការែូចខាតបែន្ថមសទវតចំសពាះឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប ់ឬសម្សភារិទាុកខាងកនាុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្បប្កតី សូមបញ្ឈប់ការសប្បងកុំព្យូទ័រយួរៃែ និងសធ្វងឲ្យបអស់ថ្មពលសោយផិ្ច់អាោប់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្បងអស់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្បងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងសូមិិល់អនុសាសន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែិនាកជំនួយិលិតិល Dell សប្ម្ប់ជសប្មងសសែងមីីែូរថ្មែែលសរាា ងសលសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ៃនកិចចាសន្យាធានាឬកិចចាសន្យាសសបកម្ម សោយរួមបញចាូលទាំងជសប្មងសសប្ម្ប់ែូរសោយ
អនាកបសចចាកសទសសសបកម្មែែលរានអនុញ្ញា តរបស ់Dell ិងែែរ។

ការែនានាំសប្ម្ប់ការប្រប់ប្រង និងការបិូរថ្មលីចូមអុីយាុងម្នែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសប្បងប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធ្វងឲ្យថ្មអស់ថ្មពលមុនសពលសោះបសចញពីប្បព័ន្ធ។ សែងមីីសធ្វងឲ្យថ្មអស់ថ្មពល សូមែកអាោប់ទ័រ AC សចញពីប្បព័ន្ធ សហងយប្បតិបតិិប្បព័ន្ធែតសលងថ្មពលថ្មបាុសណាោ ះ។ សលសពលែែលប្បព័ន្ធនឹងែលងម្នែំសនាងរការសលសពលែែលប៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអស់ថ្មពលទាងំប្សុងសហងយ។
● ដមបំែបក ទម្្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងសីតុនាហា ភាពែ្ពស់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមបែន្ថមសម្្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្បងឧបករនា៍ប្រប់ប្បស្ទសែងមីីទល់ ឬោស់ថ្ម។
● ប្បសិនសបងថ្មប្តូភនប់សលកនាុងឧបករនា៍សោយសារែតបសរាា ង កុំព្យាយ៉មសោះបសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចប សប្ពាះថ្បអាចបង្កឲ្យម្នសប្ោះថ្នា ក់។
● មិនប្តូភបាុនបាងែំសងងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសងងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្របែនិាប់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្បរល់សៅកា្យ Dell ភិញសលកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពរាមបទបញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្របែនិាប់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សលឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃឆនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell រាមរយៈ https://www.dell.com/support សប្ម្ប់ជំនួយ និងការែនានាបំែន្ថម។
● ការសប្បងថ្មែែលមិនែមននរបស់ Dell ឬមិនប្តូភោនា អាចបសង្កងនដនិ្័យៃនការសឆះ ឬិទាុះ។ សូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភោនា ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីសធ្វងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell របស់អនាក។ កុំសប្បងថ្មពីកុំព្យូទ័រសិសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។ ប្តូភទិញអារុយពិតប្រាកែពី

https://www.dell.com ឬក៏ទិញផ្ទា ល់ពីប្កុមហ៊ុន Dell ។

ថ្មលីចូមអុីយាុង អាចសរាា ងសប្កាមសហតុិលនសប្ចងនែូចន អាយុកាល ចំនួនៃនភែិែែលរានសាក ឬការបាះពាល់សៅនឹងកំសៅែ្ពស់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីរសបវបែកលម្អែំសនាងរការ និងអាយុកាលៃនថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្ពមទាងំសែងមីីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពកសកងតសងងងៃនបញ្ហា  សូមចូលសមងល Dell Laptop
Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell - សំនួារែែលសួរនញឹកញាប់) ។

កម្មភិធី ភិនិចោ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្បព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

ការភិនិចោ័យ SupportAssist (សៅថ្ការភិនិចោ័យប្បព័ន្ធ) អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភររបស់អនាក។ កម្ម ភិធី ភិនិចោ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្បព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ ប់នមួយ BIOS សហងយសបងកែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។
បញ្ហា ប្បព័ន្ធែែលរានភា្ជ ប់ិដាល់នូភឈុតជសប្មងសសប្ម្ប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
● ែំសនាងរការសធ្វងសតសិសោយស្វ័យប្បភតិិ ឬកនាុងមាូតអនិរសកម្ម
● សធ្វងសតសិមដាងសទវត
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● បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតសិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតសិហ្មត់ចត់សែងមីីបង្ហា ញពីជសប្មងសសតសិបែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រាប់អនាក ថ្សតងការសធ្វងសតសិប្តូភរានបញចាប់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុសែែលប្រាប់អនាកអំពីបញ្ហា ែែលជួបប្បទះអំងុងសពលសធ្វងសតសិ

ចំណា:ំ សតសដាែ្លះៗសប្ម្ប់ឧបករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យម្នការអនិរកម្មពីអនាកសប្បងប្រាស់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អនាកម្នភតិម្នសលមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិចោ័យរានសធ្វងសងងង។

សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសលងល https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិចោ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្បព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

1. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ែនាៈសពលងូសដគា  Dell បង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយប៊ូត សូមសប្ជងសយកជសប្មងស Diagnostics(ភិនិចោ័យ) ។
4. ចុចសញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសឆ្វងែិនាកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិចោ័យប្តូភរានបង្ហា ញ។
5. ចុចសញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសាដា ំែិនាកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកស្ងញនឹងប្តូភរានរ៉យ។
6. សែងមីីសបងកែំសនាងរការសធ្វងសតសិ ភិនិចោ័យសលសលងឧបករនា៍នក់ោក់ សូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាស) សែងមីីបញ្ឈប់ការសធ្វងសតសដា ភិនិចោ័យ។
7. សប្ជងសសរីសឧបករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតសដា)។
8. ប្បសិនសបងម្នបញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុសនឹងបង្ហា ញសងងង។

កត់ប្រាកូែកំហុស និងសលែសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

កម្មភិធីស្វ័យសតសិភា្ជ ប់នសប្សច (Built-in self-test, BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) រជានឧបករនា៍ ភិនិចោ័យស្វ័យសតសិែែលម្នប្សាប់របស់ប្បព័ន្ធែែលសធ្វងឲ្យការ ភិនិចោ័យសលងឧបករនា៍បញ្្ជ ែែលរានភា្ជ ប់សលសលងប្បព័ន្ធ (EC) ម្នភាពប្បសសងរសងងងសលសពលបែូច។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានចាប់សិិងមែំសនាងរការរាមធម្មរាមុនសពល POST (ស្វ័យសតសិសលងថ្មពល)។

រសបវបែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានចាប់សិិងមសលងប្បព័ន្ធពីសា្ថ នភាពថ្មពលបិទ មិនថ្រានភា្ជ ប់សៅនឹងថ្មពល AC ឬម្នែតថ្មបាុសណាោ ះ។

1. ចុច និងទប់ឲ្យនប់នូភប្ោប់ចុច M និងប៊ូតុងថ្មពល សលសលងកិារចុច សែងមីីចាប់សិិងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សលសពលែែលប្ោប់ចុច M និងប៊ូតុងថ្មពល ចុចនប់ែបបសនះ ពន្លជាថ្ម LED បង្ហា ញសា្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. បិទ៖ មិនម្នបញ្ហា ប្តូភរានរកស្ងញនមួយផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសនាះសងងយ
b. សលនងទុំ៖ បង្ហា ញថ្ម្នបញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

3. ប្បសិនសបងម្នការបរ៉ជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សា្ថ នភាពថ្ម LED នឹងបសញចាញកូែកំហុសមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុសខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

រារ៉ង 13. កូែកំហុស LED 

លំនាសំ្្លងងសោត្្លឹបែ្្លត បញ្ហា ែែលអាចសកងតម្ន

ពនា៌សលនងទុំ ពនា៌ស

2 1 បរ៉ជ័យ CPU

2 8 បរ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល LCD

1 1 បរ៉ជ័យកនាុងការរកស្ងញ TPM

2 4 បរ៉ជ័យការសធ្វងបចចាុបីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

4. ប្បសិនសបងមិនម្នការបរ៉ជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសទ LCD នឹងបនិែំសនាងរការរាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសលកនាុងែិនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយបនាទា ប់មកបិទថ្មពល។
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ការសធ្វងសតសិិ្លូភថ្មពល LCD (L-BIST)

L-BIST រជានការិិល់បែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិចោ័យកូែកំហុស LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសបងកែំសនាងរការសោយស្វ័យប្បភតិិសលសពល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យសលងិ្លូភថ្មពល LCD ។ ប្បសិនសបងមិនម្នថ្មពលប្តូភរានិគាត់ិគាង់សៅ LCD (ឧ. សសវរ្វី L-BIST
ែូច) សនាះស្្លងង LED ៃនសា្ថ នភាពថ្មនឹងសោតកូែកំហុស [2,8] ឬកូែកំហុស [2,7]។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបង L-BIST ែូច សនាះ LCD-BIST មិនអាចែំសនាងរការសោយសារោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិគាត់ិគាង ់LCD ។

រសបវបសធ្វងសតសិ L-BIST

1. ចុចប៊ូតុងថ្មពលសែងមីីសបងកែំសនាងរការប្បព័ន្ធ។
2. ប្បសិនសបងប្បព័ន្ធមិនសបងកែំសនាងរការែូចធម្មរាសនាះសទ សូមសមងលពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED ៖

● ប្បសិនសបងសា្ថ នភាពថ្ម LED បង្ហា ញកូែកំហុស [2,7] ែែសេសអប្កង់អាចមិនប្តូភរានភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភសទ។
● ប្បសិនសបងពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED សោតស្្លងងកូែបញ្ហា  [2,8] សនាះម្នន័យថ្ម្នបញ្ហា សលសលងបណិាញថ្មពល LCD ៃនផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ែូចសនះោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិគាត់ិគាង់សៅ LCD សនាះសទ។

3. ចំសពាះករនាីសនះ សលសពលកូែកំហុស [2,7] ប្តូភរានបង្ហា ញ សូមពិនិត្យសមងលថ្សតងែែសេសអប្កង់ប្តូភរានភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភែែរឬសទ។
4. កនាុងករនាីែែលកូែកំហុស [2,8] ប្តូភរានបង្ហា ញ សូមបិូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ។

កម្មភិធីស្វ័យសតសិភា្ជ ប់មកប្សាប់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell រានភា្ជ ប់មកនមួយកម្មភិធី ភិនិចោ័យបញ្ហា ែែលម្នមកប្សាប់ ែែលជួយអនាកសែងមីីកំនាត់ឲ្យរានថ្ សតងភាពមិនប្បប្កតីៃនសអប្កង់ែែលអនាកកំពុងជួបប្បទះ រជានបញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) របស់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សលសពលអនាកកត់សម្គា ល់ភាពមិនប្បប្កតីៃនសអប្កង់ ែូចនញាក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច្បាស់ឬរូបភាពប្ពិល ម្នបនាទា ត់កាត់សិិកឬបញ្ឈរ ពនា៌ប្សអាប់ នសែងម បនែំសណាះប្សាយល្អ សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសលោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីស្វ័យសតសិែែលភា្ជ ប់មកប្សាប់ (BIST)។

រសបវបសធ្វងសតសិ LCD BIST

1. បិទថ្មពលកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ។
2. ផិ្ច់ឧបករនា៍ទាងំឡាយែែលរានភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។ ភា្ជ ប់ែតអាោប់ទ័រ AC (ឆ្នា ងំសាក) សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
3. ចូរប្រាកែថ្ LCD (សអប្កង់) សា្អ ត (ោ្ម នធូលីែីសលសលងៃិទារបស់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទប់កា្យនប់នូភប្ោប់ចុច D និងសបងក កុំព្យូទ័រយួរៃែសែងមីីចូលសៅមាូតស្វ័យសតសិែែលម្នភា្ជ ប់មកប្សាប់សប្ម្ប ់LCD (BIST) ។ បនិចុចប្ោប់ចុច D ឲ្យនប់ រហូតែល់ប្បព័ន្ធរានប៊ូត។
5. សអប្កង់នឹងបង្ហា ញពនា៌ែិត និងផ្្ល ស់បិូរពនា៌សលសលងសអប្កង់ទាំងមូលសៅស ស្ច្ម  ប្កហម ៃបតង និងសែវភពីរែង។
6. បនាទា ប់មកបនឹងបង្ហា ញពនា៌ស ស្ច្ម  ប្កហម។
7. ពិនិត្យសអប្កង់សោយប្បុងប្បយ័តនាចំសពាះភាពមិនប្បប្កតីណាមួយ (បនាទា ត់ ពនា៌ប្ពាល ឬែបកពនា៌សលសលងសអប្កង់)។
8. សលចុងបញចាប់ៃនពនា៌ែិតចុងសប្កាយ (ប្កហម) ប្បព័ន្ធនឹងបិទ។

ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិចោ័យប៊ូតនមុន Dell SupportAssist សលសពលចាប់សិិងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរំពឹងថ្ ម្នការអនិរ៉រមន៍របស់អនាកសប្បងប្រាស់ែែលបញ្្ជ ក់ពីមុែង្ររបស់ LCD ។

ពន្លជា ភិនិចោ័យប្បព័ន្ធ
ស្្លងងសា្ថ នភាពថ្ម

បង្ហា ញសា្ថ នភាពសាកថ្មពល និងថ្ម។

ពនា៌សប្កាស់ — អាោប់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ ប់ សហងយថ្មសាករានសលងសពី 5%។

ពនា៌សលនងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មម្នតិចនង 5% ។

បិទ
● អាោប់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ ប់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងសពី 5% ។
● កុំព្យូទ័រស្ថិតសលកនាុងសា្ថ នភាពសែក សំងំ ឬរានបិទ។

ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម និងថ្មពលសោតពនា៌សលនងទុំ នមួយសសម្លងប៊ីបែែលបញ្្ជ ក់ពីបញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលនងទុំ ពីរែង សហងយឈប់, បនាទា ប់មកសោតពនា៌ស បីែងសហងយឈប់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងបនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទ សនះបបញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសាគា ល់អងគាចងចា ំឬ RAM។

រារ៉ងខាងសប្កាមសនះបង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងៗៃន ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំបញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

74 ការសោះប្សាយបញ្ហា



លំនាសំ្្លងងសោត្្លឹបែ្្លត ការបរិយ៉យពីបញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានសសនាងសុំ

1 1 បរ៉ជ័យកនាុងការរកស្ងញ TPM ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

1 2 បរ៉ជ័យដ្វា ស SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

1 5 EC មិនអាចែំសនាងរការកម្ម ភិធី i-Fuse ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

1 6 ការចាប់សហសេនជា រិកទាងំអស់ សប្ម្ប់កំហុសលំហូរកូែ EC ម្នបញ្ហា ផិ្ច់ប្ប្ពថ្មពលទាំងអស់ (AC, ថ្ម, ថ្មប្ោប់សំែបាត) សហងយ
រំសោះថ្មពលសសសសល់សោយការចុចប៊ូតុងថ្មពលកា្យនប់។

2 1 បរ៉ជ័យ CPU ែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិចោ័យបញ្ហា  Intel CPU ។ ប្បសិនសបងបញ្ហា
សលែតបនិ ចូរបិូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

2 2 បរ៉ជ័យផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ (រួមទាំងការអាក់ខាន BIOS ឬកំហុសឆគាង
ROM)

ដ្វា សកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ ចូរបិូរ
ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

2 3 មិនម្នអងគាចងចាំ / RAM ប្តូភរានរកស្ងញ បញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលអងគាចងចាំប្តូភរានែំសងងងរានប្តឹមប្តូភ។ ប្បសិនសបងបញ្ហា
សលែតបនិ ចូរបិូរមាូឌុលអងគាចងចាំ។

2 4 បរ៉ជ័យ អងគាចងចាំ / RAM កំនាត់សងងងភិញ និងផ្្ល ស់បិូរមាូឌុលអងគាចងចាំកនាុងចំសណាមរន្ធ។
ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ ចូរបិូរមាូឌុលអងគាចងចាំ។

2 5 អងគាចងចាំតំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ កំនាត់សងងងភិញ និងផ្្ល ស់បិូរមាូឌុលអងគាចងចាំកនាុងចំសណាមរន្ធ។
ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ ចូរបិូរមាូឌុលអងគាចងចាំ។

2 6 កំហុស ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ / សំនុាំឈីប ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

2 7 បរ៉ជ័យ LCD (សារ SBIOS) ែូរមាូឌុល LCD ។

2 8 កំហុស LCD (រកស្ងញការែូចខាតិ្លូភថ្មពលៃន EC) ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 1 បរ៉ជ័យថ្ម CMOS ការកំនាត់ការភា្ជ ប់ថ្ម CMOS នថ្មី។ ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ
ចូរបិូរថ្ម RTC ។

3 2 បរ៉ជ័យកាតភីឌីអូ ឬ PCI/ឈីប ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 3 រកមិនស្ងញរូបភាពសិារសងងងភិញ BIOS ដ្វា សកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ ចូរបិូរ
ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 4 រកស្ងញរូបភាពសិារសងងងភិញ BIOS ែតមិនប្តឹមប្តូភ ដ្វា សកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្បសិនសបងបញ្ហា សលែតបនិ ចូរបិូរ
ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 5 បរ៉ជ័យថ្មពល។ ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 6 ការអាក់ខានៃនការដ្វា សប្តូភរានរកស្ងញសោយ SBIOS ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 7 អស់សពលកនាុងការរង់ចា ំME សែងមីីសឆ្លងយតបនឹងសារ HECI ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ បង្ហា ញ ថ្សតងកាសមរ៉ា កំពុងសប្បង រឺអត់។

● ពនា៌សប្កាស់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្បង។
● បិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសប្បង។

ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពចាក់សសាបិូរនប់៖ បង្ហា ញថ្សតងការចាក់សសាបិូរនប់ បិទ ឬសបងក។

● ពនា៌សប្កាស់ — ចាក់សសាបិូរនប់សបងក។
● បិទ — ចាក់សសាបិូរនប់បិទ។

នាងិកាសម្ា ងនក់ែសិង (RTC)

មុែង្រកំនាត់សងងងភិញនូភនាងិកាសម្ា ងនក់ែសិង (RTC) អនុញ្ញា តឲ្យអនាក ឬអនាកបសចចាកសទសសសបកម្ម សិារប្បព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell នថ្មីពីសា្ថ នភាព ោ្ម ន POST/ោ្ម នថ្មពល/ឬប៊ូត។ អងគាសោតចាស់ែែលសបងកការកំនាត់ RTC នថ្មីមិនប្តូភរានសប្បងប្រាស់សទវតសទសលងមាូែែលទាំងសនះ។

ចាប់សិិងមការកំនាត់ RTC នថ្មីនមួយប្បព័ន្ធែែលប្តូភរានបិទ សហងយភា្ជ ប់សៅថ្មពល AC ។ ចុច និងសង្កត់ប៊ូតុងសប្ម្ប់ថ្មពលឲ្យនប់ៃមភៃប្រា ំ(25) ភិនាទី។ ការកំនាត់ប្បពន្ធ ័RTC នឹងសកងតម្នសលសពលសោកអនាកែលងប៊ូតុងថ្មពលភិញ។

ការសស្គង្គា ះប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
សលសពលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនអាចប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរាន បនាទា ប់ពីរានសបងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះបសបងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយស្វ័យប្បភតិិ។
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Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអស់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows ។ បម្និទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិចោ័យ និងែំសណាះប្សាយបញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ បអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិចោ័យបញ្ហា ដែែភរ ជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អនាក បប្មុងទុកឯកសាររបស់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកបពីសរហទំព័រោបំ្ទរបស់ Dell សែងមីីសោះប្សាយបញ្ហា  និងជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសលសពលែែលបបរ៉ជ័យសែងមីីប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការបមម សោយសារការបរ៉ជ័យែិនាកសូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, សូមសមងល សសវភសណែនានាំអនាកសប្បងប្រាស់របស់ Dell SupportAssist OS Recovery រាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។
ចុចសលង SupportAssist សហងយបនាទា ប់មកចុចសលង SupportAssist OS Recovery ។

សមសឌវបប្មុងទុក និងជសប្មងសសាដា រសងងងភិញ
សូមែនានាំឲ្យបសង្កងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួសជុលបញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងសនសប្ចងនសប្ម្ប់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows សលសលងកុំព្យូទ័រ Dell របស់អនាក។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម។ សូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធជាសនាត សោយសារ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់រាមរយៈ WiFi សនាះែបបបទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែបបបទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសបវបអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សសបអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧបករនា៍បនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

1. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. បិទមាូែឹម។
3. បិទសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សបងកសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
6. សបងកមាូែឹម។
7. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

រំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

ថ្មពលសសសសល់នចរនិអរគាីសនីសិាទិចែែលសលសល់សលងកុំព្យូទ័រសបងសទាះនបប្តូភរានបិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីសុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧបករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសលកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សយងងសូមសសនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសសសសល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧបករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសសសសល់ ឬម្យាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំដនកនាុងការសោះប្សាយបញ្ហា ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនសបងកែំសនាងរការ ឬ មិនប៊ូតចូលសៅកនាុងប្បព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

1. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
2. ផិ្ច់អាោប់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
3. សោះ រប្មបរាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសសសសល់។
6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មបរាត។
8. ភា្ជ ប់អាោប់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
9. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 រាមរយៈ www.dell.com/support ។

76 ការសោះប្សាយបញ្ហា

https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000130881
https://www.dell.com/support


ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាកពុំម្នអុីនធជានាិត សូមែស្វងរកព័ត៌ម្នទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយបប្តនភទំនិញ ប័នាោ សភចែចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ ការាងុកិលិតិល Dell ។

Dell ិិល់ជសប្មងសសសបកម្ម និងការជំនួយរាមទូរស័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងសសនះម្នការែប្បប្បួលរាមប្បសទស និង ិលិតិល សហងយសសបកម្មែ្លះ ពុំម្នសលកែន្លងរបស់អនាកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបសចចាកសទស សសបកម្មអតិថិជន សូម ៖
1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងសយកប្បស្ទោបំ្ទរបស់អនាក។
3. សិទាបងផ្ទា ត់ប្បសទស ឬតំបន់សលកនាុងបញ្ជីទម្្ល ក់ Choose a Country/Region (សប្ជងសយកប្បសទស/តំបន)់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងសយកតំនាសសបកម្ម ឬោបំ្ទែែលសមប្សបែិ្អកសៅរាមតប្មូភការរបស់អនាក។
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