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ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក

ការដណនាអំំរីសុែត្ថិភារ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

លប្រប្ការដណនាំសុែត្ថិភារែូចខាងលប្កាមលែប្ម្បីការពារកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងលែប្ម្បីនានានូែសុែត្ថិភារផ្ទា ល់ខួននររស់អ្នក។ លលប្កដលងដតមានករណីលលសេង ែិធីនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងលប្កាម៖

• អ្នករានអានរ័ត៌មានអំរីសុែត្ថិភារដែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
• សមាសភារមួយអាចប្តូែរានលោះែូរ ឬលរប្សិនរានទិញោច់លោយដងករីរា្ន  ប្តូែរានែំលងប្ងលោយអនុែតតាតាមែំលណប្រការលោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា ស់។

អំរីកិចចាការលនះ

ចំណា:ំ ផ្តា ច់ប្រេរថាមរលទាងំអស់មុននឹងលរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំរ្យូទ័រ។ រនាទារ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រ សូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំល្ចចា ទាងំអស់ចូលែិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្រីលេួប្ង។

ការប្រមាន: មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកចូរអានលសចកតាីដណនាអំំរីសុែត្ថិភារតាមឯកស្រ ែូចដែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា សុីនកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ សប្មារ់រ័តមានរដន្ថម សតាីរីការអនុែតតាប្រករលោយសុែត្ថិភាររំលុត សូមលមប្ល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុែតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួសជុលនលប្ចប្នលទសតអាចប្តូែរានជួសជុលលោយអ្នករលចចាកលទសខាងលសងកម្មដតរាុលណាោ ះ។ អ្នករួរដតអនុែតតាការលោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួសជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររស់អ្នកឬ តាមការដណនាលំោយលសងកម្មតាមអុីធជាណិត ឬទូរស័រទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតលោយស្រ
ការលតាល់លសងកម្មដែលមិនប្តូែរានអនុញ្ញា តលោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានារីប្កុមហ៊ុនលងប្យ។ អាន និងអនុែតតាតាមការដណនាសំុែតតាិភារដែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន: លែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករណ៍និងកាតលោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករណ៍លៅលលប្កាតលោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងដែក កាន់ឧរករណ៍ែូចនអង្គែំលណប្រការខាងរល ់មិនប្តូែកាន់ខាងេីនលទ។

ប្រយ័ត្ន: លៅលរលអ្នកផ្ដា ច់ដខសេប្តូែទាញលៅលលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររស់ង មិនដមនទាញដខសេលោយផ្ទា ល់លនាះលទ ដខសេខួះមានឧរករណ៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់លស្រែូលច្នះប្រសិនលរប្អ្នកកំរុងផ្តា ច់ដខសេលនះ ប្តូែចុចលៅលលប្ផ្ទា ងំចាក់លស្រមុនលរលអ្នកផ្តា ច់ដខសេ។ លៅលរលអ្នកទាញឧរករណ៍លចញ, ប្តូែ
ោក់តលប្មបរឲ្យលស្មប្លែប្ម្បីលជសសងង ការលទារលៅរកេីនររស់ឧរករណ៍ភា្ជ រ់លលសេងលទសត។ ែូចរា្ន លនះលងដែរ មុនលរលអ្នកភា្ជ រ់ដខសេប្តូែប្រាកែថាឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងរីរប្តូែរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូែ។

ចំណា:ំ រណ៌ននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងលប្រងងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសដរួករីអ្វីដែលរានរង្ហា ញលៅក្នុងឯកស្រលនះ។

ប្រយ័ត្ន: ប្ររ័ន្ធនឹងរិទ ប្រសិនលរប្រប្មរចំលហសងប្តូែរានលោះលចញលៅលរលដែលប្ររ័ន្ធកំរុងែំលណប្រការ។ ប្ររ័ន្ធនឹងមិនលរប្កលទ ប្រសិនលរប្រប្មរចំលហសងប្តូែរានលោះលចញ។

មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
អំរីកិចចាការលនះ

លែប្ម្បីលជសសងងខូចខាតកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក ប្តូែអនុែតតាតាមជំហានែូចខាងលប្កាមលនះមុននឹងអ្នកចារ់លលដាប្មលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ប្តូែប្រាកែថាអ្នកលធ្វប្តាមលសចកតាីដណនាសំតាីរីសុែត្ថិភារនមុន។
2. ប្តូែប្រាកែថានលទាកដនួងលធ្វប្ការររស់អ្នករជាមានភារបរលស្មប្ និងស្អា តលែប្ម្បីការពាររប្មរកុំរ្យូទ័ររីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
4. ផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញទាងំអស់រីកុំរ្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: លែប្ម្បីផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូែែកឌុយដខសេលចញរីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកសិន រួចលហប្យែកឌុយដខសេលចញរីឧរករណ៍រណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាងំអស់រីប្រីលេួប្ងររស់រួកង។
6. ចុចរ៊ូតុងថាមរលលអាយនរ់ ខណៈលរលកុំរ្យូទ័រមិនស្កថ្ម លែប្ម្បីរដលោះថាមលរលដែលលៅលសសសល់រីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។

1

6 ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក

https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance
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រប្មុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភារ
ជំរូករប្មុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភារលរសរបរ់លមអាិតអំរីជំហានរមមដែលប្តូែលធ្វប្មុនលរលអនុែតតាតាមការដណនាំលោះលប្រងងរនួាស់ណាមួយ។

សលង្កតលមប្លរំរុងរប្មុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភារខាងលប្កាមមុននឹងអ្នកលធ្វប្ការតលមួប្ង ឬែំលណប្រការ លោះ/ជួសជុល ណាមួយ ដែលពាក់រ័ន្ធនឹងការលោះលប្រងង ឬតលមួប្ងលប្រងង៖

• រិទប្ររ័ន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងអស់។
• ផ្តា ច់ប្ររ័ន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងអស់ដែលតភា្ជ រ់រីថាមរលអរ្គិសន ីAC។
• ផ្ដា ច់ដខសេរណាតា ញ ទូរស័រទា និងដខសេទូររមនារមន៍ទាំងអស់លចញរីប្ររ័ន្ធ។
• លប្រប្ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា ESD លៅលរលលធ្វប្ការលៅខាងក្នុង លថរួិតកុំរ្យូទ័រយួរនែកុំរ្យូទ័រ ណាមួយលែប្ម្បីលជសសងងការខូចខាតរណាតា លមករីលអងិចប្តូស្តា ទិច (ESD) ។
• រនាទា រ់រីលោះសមាសភារប្ររ័ន្ធណាមួយ សូមោក់សមាសភារលនាះលោយប្រុងប្រយ័ត្នលលប្កប្មាលដែលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច។
• ពាក់ដស្បកលជប្ងលៅស៊ូមិនចមួងអរ្គិសនីលែប្ម្បីកាត់រន្ថយឱកាសននការឆក់ចរនតា។

ថាមរលរង់ចាំ
លលិតលល Dell ដែលមានថាមរលរង់ចាំប្តូែដតែកលចញមុនលរលអ្នកលរប្ករប្មរ។ ប្ររ័ន្ធដែលភា្ជ រ់ថាមរលរង់ចាបំ្តូែការថាមរលនចារំាច់លៅលរលរិទ។ ថាមរលលៅខាងក្នុងអនុញ្ញា តឱ្យប្ររ័ន្ធប្តូែរានលរប្ករីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់លៅលលប្រណាតា ញមូលោឋា ន) និងរានផ្អា កចូលលៅ
ក្នុងមាូតលែកនិងមានលក្ខណៈរិលសសលលប្ការប្ររ់ប្រងថាមរលកប្មិតខ្ពស់លលសេងលទសត។

ែកឌុយលចញ ចុច រ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរល 15 ែិនាទីរួរដតរលញចាញថាមរលដែលលៅសល់លៅក្នុងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។ លោះថ្មរី លថរួិត។កុំរ្យូទ័រយួរនែ។

ចងភា្ជ រ់រា្ន
ចងភា្ជ រ់រា្ន រជានែិធីស្ញ្សតាសប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករណ៍រីរឬលប្ចប្នលៅក្នុងកដនួងអរ្គិសនីដតមួយ។ លនះប្តូែរានលធ្វប្តាមរយៈការលប្រប្ប្រាស់ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា (ESD) ។ លៅលរលភា្ជ រ់ដខសេលេួប្ងចូលរា្ន  សូមប្រាកែថាងប្តូែរានភា្ជ រ់លៅលោហៈនាតុមិនមានលប្ស្រលហប្យមិនមាននលទាោររណ៌ឬ
អលោហៈលនាះលទ។ ដខសេពាក់នឹងកនែរួរដតមានសុែត្ថិភារ និងរាះទាំងប្សុងនមួយនឹងដស្បកររស់អ្នក លហប្យប្តូែប្រាកែថាអ្នកលោះលប្រងងអលង្្ក រទាងំអស់ែូចន នាងិកានែ ដខសេនែ ឬចិលញចាបន មុនលរលភា្ជ រ់ខួននអ្នកលៅនឹងលប្រងងររិកា្ខ រលនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនតាអរ្គិសនីស្តា ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយលៅលរលអ្នកប្ររ់ប្រងលប្រងងលអងិចប្តូនិចនរិលសសសមាសនាតុសំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំលណប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។ ការស្កតិចលរកអាចលធ្វប្ឱ្យខូចខាតលសសរ្វីដែលមិនច់ស់ោស់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតលកប្តលងប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈលរលខួី។ លោយឧស្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានសប្មារ់តប្មូែការថាមរលទារ និងែង់សុីលតលកប្នលងប្ង ការការពារ ESD រជាលធ្វប្ឱ្យ ការប្រនយរារម្ភលកប្នលងប្ង។

លោយស្រដតែង់សុីលតលកប្នលងប្ងននឧរករណ៍លអងិចប្តូនិចដែលលប្រប្ប្រាស់លៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗររស់ប្កុមហ៊ុន Dell ភារខូចខាតឥងូែលនះមានខ្ពស់នងលលិតលល Dell រីមុនលៅលទសត។ សប្មារ់លហតុលលលនះែិធីស្ប្ស្តមួយចំនួនននដល្នកប្ររ់ប្រងដែលរានអនុម័តរីមុនមិនប្តូែរានអនុែតតាលទ។

ប្រលេទដែលប្តូែរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនរីរននការខូចខាត ESD រជាមិនែំលណប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រដហលន 20 ភាររយ ននការមិនែំលណប្រការពាក់រ័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណាតា លឱ្យរាត់រង់នូែមុខង្រឧរករណ៍ភួាមៗនិងទាំងប្សុង។ ឧទាហរណ៍ននការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ដែលទទួលរានចរនតាលថ លហប្យរលង្កប្តរានភួាមនូែសញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែសំលងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំលណប្រការប្តឹមប្តូែ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រដហល 80 ភាររយដែលពាក់រ័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពស់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភារលប្ចប្នននលរលលែោលៅលរលការខូចខាតលកប្តលងប្ងងមិនប្តូែរានែឹងភួាមៗលទ។ DIMM ទទួលរានចរនតាលថររាុដនតាការឱ្យសញ្ញា នួាក់ចុះលហប្យមិនមានសញ្ញា ខាងលប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗលនាះលទ។ ការឱ្យសញ្ញា នួាក់ចុះអាចប្តូែការរយៈលរលនលប្ចប្នសរាតា ហ៍ ឬលប្ចប្នដខលែប្ម្បីរោយរាត់លហប្យក្នុងលរលតំណាលរា្ន អាចរណាតា លឱ្យខូចរុណភារននអង្គចងចា ំកំហុសអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនលែប្ម។ ល។

ការខូចខាតដររធ្ងន់ធ្ងរលប្ចប្នរិរាកនឹងែឹង លនាះការលោះប្ស្យរញ្ហា ក៏មិនលទសងទាត់ (លៅថាភារមិនច់ស់ ឬ "ការលែប្លលប្ររួស") ។

អនុែតតាតាមជំហានែូចខាងលប្កាមលនះលែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• លប្រប្ដខសេនែ ESD ដែលពាក់រានប្តឹមប្តូែ។ ការលប្រប្ដខសេមិនឆួងចរនតាឥតដខសេមិនប្តូែរានអនុញ្ញា តលទ។ ងមិនលតាល់ការការពាររានប្ររ់ប្រាន់លទ។ ការរាះតួមុនលរលកាន់ដល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្រាន់លលប្ដល្នកដែលលនាះនឹងរលង្កប្នសមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់សមាសនាតុដែលឆួងចរនតា ក្នុងកដនួងដែលមានសុែត្ថិភារមិនឆួងចរនតា។ លរប្អាចលធ្វប្សូមលប្រប្កប្មាលជ័រ និងកប្មាលលឈប្។
• លរលលោះសមាសនាតុដែលឆួងចរនតា រីកាតុងដែលលលញាប្មក ហាមែកសមាសនាតុទាំងលនាះ លចញរីកញចារ់សមា្ភ រកញចារ់ការពារឆួងចរនតាលនាះលចញ លុះប្តាអ្នកលប្តបមរួចបល់ក្នុងការែំលងប្ងសមាសភារទាងំលនាះ។ មុនលរលលោះកញចារ់ការពារលប្រងង ប្តូែនានាថាអ្នកប្តូែលោះររស់ឆួងចរនតាអរ្គិសនីលចញរីខួនន

ររស់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនសមាសភារដែលឆួងចរនតា ប្តូែោក់សមាសភារទាងំលនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនសិន ។

ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា ESD
ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតាមិនរាច់តាមោនរជានឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតាដែលប្តូែរានលប្រប្ប្រាស់លប្ចប្នរំលុត។ ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតារួមមានសមាសភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ដខសេពាក់នឹងកនែ, និងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។

សមាសភារននឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា
សមាសភារននឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

• កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច – កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច មានលក្ខណៈឧណាោ មាប្ត និងលប្រងងរនួាស់នានាអាចោក់លលប្ងលៅលរលែំលណប្រការលសងកម្ម។ លៅលរលលប្រប្កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ដខសេពាក់នឹងកនែររស់អ្នករួរដតមានភារង្យប្សនល លហប្យដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន រួរដតភា្ជ រ់លៅកប្មាល និងលៅ
លោហៈមិនមានលប្ស្រលៅលលប្ប្ររ័ន្ធដែលកំរុងែំលណប្រការ។ លៅលរលដែលប្តូែរានោក់ឱ្យរានប្តឹមប្តូែ លប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែលធ្វប្លសងកម្ម អាចប្តូែរានលោះលចញរីការូរ ESD និងោក់លោយផ្ទា ល់លៅលលប្កប្មាលលនាះ។ សមា្ភ រៈ ESD ដែលង្យនឹងខូច រជាមានសុែត្ថិភារលៅក្នុងនែររស់អ្នក
លៅលលប្កប្មាល ESD លៅក្នុងប្ររ័ន្ធ ឬលៅក្នុងការូរ។

• ដខសេពាក់នឹងកនែ និងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  – ដខសេពាក់នឹងកនែ និងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន អាចភា្ជ រ់លោយផ្ទា ល់រងងកនែររស់អ្នក និងលោហមិនមានលប្ស្រលៅលលប្ដល្នករឹងប្រសិនលរប្កប្មាល ESD មិនប្តូែការលនាះលទ ឬភា្ជ រ់លៅនឹងកប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច លែប្ម្បីការពារដល្នករឹងដែលប្តូែរានោក់ន
រលណាតា ះអាសន្នលៅលលប្កប្មាលលនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីននពាក់នឹងកនែ និងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  រងងដស្បកររស់អ្នក កប្មាល ESD និងដល្នករឹងប្តូែរានលរលៅថានការចងភា្ជ រ់រា្ន ។ សូមលប្រប្ដតឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតាដែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ដខសេពាក់នឹងកនែ, និងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។ ហាម
លប្រប្ដខសេពាក់នឹងកនែដែលមិនមានដខសេ។ ប្តូែដតែឹងននិចចាថាដខសេលេួប្ងខាងក្នុងននដខសេពាក់នឹងកនែរជាង្យនឹងខូចខាតរីការពាក់ឬសឹករិចរឹល លហប្យប្តូែដតប្តូែរានប្តនតរិនិត្យនលទសងទាត់នមួយនឹងឧរករណ៍លធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែលែប្ម្បីលជសសងងការខូចខាតដល្នករឹងររស់ ESD លោយនចែន្យ។ លយប្ង
សូមលដាល់អនុស្សន៍ឱ្យលធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែនិងដខសេចងភា្ជ រ់រា្ន យ៉ា ងលហាចណាស់មតាងក្នុងមួយសរាតា ហ៍។

ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក 7



• ឧរករណ៍លធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែ ESD – ដខសេលេួប្ងលៅខាងក្នុងដខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតលរលលប្រប្កាន់ដតយូរ។ លៅលរលលប្រប្ឧរករណ៍ដែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាលធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែនលទសងទាត់មុននឹងលធ្វប្ការលៅលៅលសងកម្មឬយ៉ា ងតិចរំលុតក៏មតាងក្នុងមួយសរាតា ហ៍។ ឧរករណ៍
លធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែរជានែិធីស្ញ្សតាែ៏លអាលែប្ម្បីលធ្វប្លតសតារលរសនលនះ។ ប្រសិនលរប្អ្នកមិនមានឧរករណ៍លធ្វប្លតសតាដខសេពាក់នឹងកនែររស់អ្នកផ្ទា ល់លទ សូមរិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររស់អ្នកលែប្ម្បីរកលមប្លថាលតប្រួកលរមានមួយឬលទ។ លែប្ម្បីអនុែតតាការលធ្វប្លតសតា សូមភា្ជ រ់ដខសេភា្ជ រ់នឹងកដខសេនែលៅនឹង
ឧរករណ៍លតសតា ខណៈលរលដែលងប្តូែរានភា្ជ រ់លៅនឹងកនែររស់អ្នកលហប្យចុចរ៊ូតុងលែប្ម្បីលតសតា។ លេួប្ងរណ៌នរតង រញ្្ជ ក់ថាការលធ្វប្លតសតាលនះលនរជ័យ។ សញ្ញា លេួប្ងរណ៌ប្កហមលហប្យមានសំលងងលបទ រញ្្ជ ក់ថាការលធ្វប្លតសតាលនះរបជ័យ។

• ស្រនាតុអុីសូងង់ – ងមានស្រៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាឧរករណ៍ ESD ដែលង្យនឹងខូច ែូចន កដនួងោងសមាអា តកំលៅជ័រ រីលប្រងងរនួាស់ខាងក្នុងដែលនអុីសូងង់លហប្យនញឹកបរ់រជាមានចរនតាឆួងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នលធ្វប្ការ – មុនលរលោក់ឱ្យលប្រប្ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតា ESD សូមងយតនមួស្្ថ នភារលៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ ការោក់ឧរករណ៍ការពារការឆួងចរនតាសប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា សុីនរលប្មប្រជាខុសរា្ន រីមជ្ឈោឋា ន កុំរ្យូទ័រលលប្តុ ឬឧរករណ៍ចល័ត។ មាា សុីនរលប្មប្ប្តូែរានែំលងប្ងនធម្មតា

លៅក្នុងទូលរេកមួយលៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំរ្យូទ័រលលប្តុឬឧរករណ៍ទចល័តប្តូែរានោក់នទូលៅលៅលលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកលមប្លតំរន់ការង្រដែលមានទំហំធំទូោយដែលរា្ម នការបយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្រាន់ ក្នុងការោក់ឧរករណ៍ការពារឆួងចរនតា ESDលោយមាន
កដនួងទំលនររដន្ថមលែប្ម្បីរំលរញនូែប្រលេទប្ររ័ន្ធដែលកំរុងជួសជុល។ កដនួងលនាះក៏រួរដតរា្ម នអុីសូងង់ដែលអាចរង្កឱ្យលកប្តមានការឆួងចរនតា ESD ។ លៅលលប្កដនួងលធ្វប្ការ អុីសូងង់ែូចន Styrofoam និងរួាសទាិចលលសេងៗរួរដតប្តូែរានផួ្ស់ទីយ៉ា ងលហាចណាស់ 12 អុីងឬ 30
សង់ទីដមាប្តរីលប្រងងរនួាស់ដែលង្យឆួងចរនតាមុនលរលលធ្វប្ការនក់ដសតាងលលប្សមាសភារដល្នករឹងណាមួយ។

• កញចារ់ ESD – បល់ឧរករណ៍ ESD ដែលង្យឆួងចរនតាទាំងអស់ប្តូែដតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារសុែត្ថិភារចរនតាស្តា ទិច។ លោហៈ ការូរការពារចរនតាស្តា ទិចប្តូែរានដណនាំឲ្យលប្រប្។ លទាះនយ៉ា ងណាក៏លោយអ្នករួរដតលលញាប្ប្តលរ់នូែលប្រងងរនួាស់ដែលខូចខាតមកែិញលោយ
លប្រប្ការូរ ESD ដតមួយនិងលែចខចារ់ដល្នកថ្មីដែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរដតប្តូែរត់ចូលនិងរិទជិតលហប្យសមា្ភ រៈលែចខចារ់ហ្វូមែូចរា្ន ទាំងអស់រួរដតប្តូែរានលប្រប្លៅក្នុងប្រអរ់លែប្មដែលលប្រងងរនួាស់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករណ ៍ESD ដែលង្យខូចខាតរួរដតប្តូែរានយកលចញរីការលែចខចារ់
ដតលរលលៅលលប្នលទាការង្រដែលការពារលោយ ESD រាុលណាោ ះ លហប្យលប្រងងរនួាស់នានាមិនរួរោក់លៅដល្នកខាងលលប្ននការូរ ESD លទរីលប្ពាះមានដតដល្នកខាងក្នុងននការូររាុលណាោ ះដែលប្តូែរានការពារ។ ប្តូែដតោក់លប្រងងរនួាស់នានាលៅក្នុងនែររស់អ្នកននិចចាលៅលលប្កប្មាល ESD លៅក្នុង
ប្ររ័ន្ធ ឬលៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនសមាសភារដែលង្យនឹងខូច – លៅលរលផួ្ស់រតាូរសមាសភារដែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនលប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែរតាូរ ឬលប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែប្ររល់ឱ្យលៅ Dell ែិញ លនាះលរងងសំខាន់រំលុតរជាប្តូែោក់លប្រងងរនួាស់ទាំងលនះលៅក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចលែប្ម្បីឲ្យមាន
សុែត្ថិភារលរលែឹកជញ្ជូន។

លសចកតាីសលង្ខរ សតាីរីការការពារ ESD
ងប្តូែរានលតាល់អនុស្សន៍ឱ្យអ្នករលចចាកលទសលសងកម្មទាងំអស់លប្រប្ដខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD រដន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចប្ររ់លរលទាំងអស់លៅលរលលតាល់លសងកម្មលលប្លលិតលល Dell ។ លលប្សរីលនះលទសត លរងងដែលសំខាន់រជាអ្នករលចចាកលទសប្តូែរក្សាដល្នកដែលង្យខូចខាតលោយចរនតារី
លប្រងងអុីសូងង់ទាងំអស ់លៅលរលកំរុងែំលណប្រការលសងលហប្យរួកលរប្តូែលប្រប្ការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចសប្មារ់ែឹកជញ្ជូនសមាសភារដែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនសមាសភារដែលង្យនឹងខូច
លៅលរលែឹកជញ្ជូនសមាសភារដែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនលប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែរតាូរ ឬលប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែប្ររល់ឱ្យលៅ Dell ែិញ លនាះលរងងសំខាន់រំលុតរជាប្តូែោក់លប្រងងរនួាស់ទាំងលនះលៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចលែប្ម្បីឲ្យមានសុែត្ថិភារលរលែឹកជញ្ជូន។

ការលលប្កឧរករណ៍
សូមប្រកាន់ខា្ជ រ់លៅនឹងការដណនាែំូចខាងលប្កាមលៅលរលលលប្កឧរករណ៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័ត្ន: កុំលលប្កទម្ងន់លលប្សរី 50 លផ្ន។ ដតងដតលប្រប្ធននានរដន្ថមឬលប្រប្ឧរករណ៍លលប្កលមកានិច។

1. លរសរចំជំហរដែលរឹងមាំ រក្សាលជប្ងររស់អ្នកឱ្យលចញរីកដនួងដែលមានលស្ថរភារលហប្យតប្មង់ប្មាមលជប្ងររស់អ្នកលចញលប្ៅ។
2. រប្ងឹងស្ច់ែុំក់លលពាះ។ ស្ច់ែុំលពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងររស់អ្នកលៅលរលអ្នកលលប្កែត្ថុលងប្ង។
3. លលប្កលោយលប្រប្លជប្ងររស់អ្នក មិនដមនខ្នងររស់អ្នកលងប្ងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យលៅជិត។ កាលណាងកាន់ដតជិតលៅឆអាឹងខ្នងររស់អ្នក លនាះអ្នកលប្រប្កមួាងំខ្នងកាន់ដតតិត។
5. រក្សាឱ្យខ្នងររស់អ្នកឈរប្តង់ មិនថាលរលលប្កលងប្ង ឬោក់ែត្ថុចុះ។ កុំរដន្ថមទម្ងន់ននបងកាយររស់អ្នកលៅកាន់រនទាុកដែលប្តូែលលប្ក។ លជសសងងការរង្វិលបងកាយនិងខ្នងររស់អ្នក។
6. អនុែតតាតាមរលចចាកលទសែូចរា្ន លនះដែរ ដតតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា សលៅលរលោក់ចុះរនទាុកដែលប្តូែលលប្ក។

រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
អំរីកិចចាការលនះ

រនាទា រ់រីអ្នករានរញចារ់ែំលណប្រការលោះែូរណាមួយលហប្យ ចូរប្តូែប្រាកែថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករណ៍ កាត និងដខសេខាងលប្ៅណាមួយមុននឹងលរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ដខសេទូរស័រទា ឬដខសេរណាដា ញណាមួយលៅនឹងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: លែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូែលោតដខសេចូលលៅក្នុងឧរករណ៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកលោតងលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រ់ទាងំអស់លៅនឹងប្រីលេួប្ងររស់ឧរករណ៍ទាំងលនាះ។
3. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
4. ប្រសិនលរប្មានការទាមទារ ចូរលលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំរ្យូទ័រែំលណប្រការនប្រប្កតីលោយែំលណប្រការកម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យ។

8 ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក



រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ
ចំណា:ំ លសចកតាីដណនាដំែលមានលៅក្នុងដល្នកលនះ រជាអាចអនុែតតារានលៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរានភា្ជ រ់មកននមួយប្ររ័នទាប្រតិរតតាិការ Windows 10។ Windows 10 ប្តូែរានែំលងប្ងលចញរីលបងចប្កនមួយកុំរ្យូទ័រលនះ។

ប្រនានរទ :

• DDR4
• USB ប្រលេទ C
• HDMI 2.0
• ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមរល LED

DDR4
អង្គចងចាំ DDR4 (ទិន្នន័យលទ្វរែងជំនាន់ទីរួន) នជំនាន់ដែលមានលល្បងនលលងននងមុនលរប្លប្របរលធសនលៅនឹងរលចចាក ែិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានសមត្ថភាររហូតែល់លៅ 512 GB លរប្លប្របរលធសរលៅនឹងចំនួនអតិររមា 128 GB ររស់ DDR3 ក្នុងមួយ
DIMM ។ អង្គចងចាំថាមែនតាសមមាលកម្ម DDR4 រជាមានរនួឹះខុសរា្ន រី SDRAM និង DDR លែប្ម្បីបបងំអ្នកលប្រប្រីការែំលងប្ងប្រលេទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូែលៅក្នុងប្ររ័ន្ធ។

DDR4 ប្តូែការថាមរល 20% តិចនង ឬប្តឹមដត 1.2 ែេុលលរប្លប្របរលធសរលៅនឹង DDR3 ដែលប្តូែការថាមរលអរ្គិសនី 1.5 ែេុលលែប្ម្បីែំលណប្រការ។ DDR4 ក៏រាំប្ទលងដែរនូែមាូែថាមរលថ្មថ្មីដែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករណ៍លអងិចប្តូនិចចូលលៅក្នុងការរង់ចាំលោយមិនចាំរាច់រីលញ្ហ្វស
អង្គចងចាំររស់ងលងប្យ។ មាូែថាមរលចុះប្តូែរានលររដរឹងថានឹងកាត់រន្ថយការលប្រប្ថាមរលសម្ងំរី 40 លៅ 50 ភាររយ។

រ័ត៌មានលមអាិតអំរី DDR4
មានភារខុសរា្ន តិចតួចរងងមាូឌុលអង្គចងចា ំDDR3 និង DDR4 ែូចរានបយខាងលប្កាម។

ភារខុសរា្ន ននរនួាក់រន្ធ

រនួាក់រន្ធលៅលលប្មាូឌុល DDR4 ស្ថិតលៅទីតាំងលលសេងរីទីតាំងលៅលលប្មាូឌុល DDR3 ។ រនួាក់ទាងំរីរលៅលលប្ដរមរញចាូលរាុដនតាទីតាំងរន្ធលៅលលប្ DDR4 មានភារខុសរា្ន រនតាិចរនតានច លែប្ម្បីបបងំមាូឌុលរីការែំលងប្ងលៅក្នុងផ្ទា ំង ឬលែទិកាដែលមិនប្តូែរា្ន ។

រូរ 1. ភារខុសរា្ន ននរនួាក់

រលង្កប្នកប្មាស់

មាូឌុល DDR4 មានភារប្កាស់នង DDR3 រនតាិចរនតានចលែប្ម្បីរដន្ថមប្សទារ់សញ្ញា រដន្ថមលទសត។

រូរ 2. ភារខុសរា្ន ននកប្មាស់

ដរមលកាង

មាូឌុល DDR4 មានដរមលកាងលែប្ម្បីជួយក្នុងការរញចាូល និងកាត់រន្ថយភារតឹងលលប្ PCB អំងុងលរលែំលងប្ងអង្គចងចាំ។
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រូរ 3. ដរមលកាង

កំហុសអង្គចងចាំ
កំហុសអង្គចងចាលំៅលលប្ប្ររ័ន្ធរង្ហា ញនូែលលខកូែរបជ័យថ្ម ីON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្រសិនលរប្អង្គចងចាមំិនែំលណប្រការលទ លអប្កង់ LCD នឹងមិនលរប្កលទ។ លោះប្ស្យរញ្ហា មិនែំលណប្រការអង្គចងចាលំោយស្កល្បង មាូឌុលអង្គចងចាដំែលស្្គ ល់
លអាលៅក្នុងឧរករណ៍ភា្ជ រ់អង្គចងចាលំៅខាងលប្កាមប្ររ័ន្ធ ឬលៅលប្កាមកាតា រចុចែូចលៅក្នុងប្ររ័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ DDR4 ប្តូែរានរញចាូលលៅក្នុងផ្ទា ំងលហប្យដមនដមនន DIMM ដែលអាចជំនួសែូចដែលរានរង្ហា ញ និងរញ្្ជ ក់លទ។

USB ប្រលេទ C
USB ប្រលេទ C រជានតំណភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំណភា្ជ រ់លនះអាចរាំប្ទសតាង់ោរ USB ថ្មីៗនលប្ចប្នែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថាមរលតាម USB (USB PD)។

រលរសរជំនួស
USB ប្រលេទ C រជានសតាង់ោរតំណភា្ជ រ់ថ្មីដែលតូចណាស់។ ងមានទំហំប្រដហលមួយភាររីននឌុយ USB ប្រលេទចាស់។ លនះរជានសតាង់ោរតំណភា្ជ រ់ដតមួយរត់ដែលប្ររ់ឧរករណ៍ទាងំអស់អាចលប្រប្រាន។ រន្ធ USB ប្រលេទ C អាចប្តូែរា្ន នឹងឧរករណ៍លអងិចប្តូនិចលលសេងៗ លោយលប្រប្
«រលរសរជំនួស» ដែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រដែលអាចរលញចាញលៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រលេទននការភា្ជ រ់លលសេងៗរីរន្ធ USB ដតមួយ។

ការរញ្ជូនថាមរលតាម USB
លក្ខណៈលមអាិតដល្នករលចចាកលទសនន USB PD រជាប្រទាក់រា្ន យ៉ា ងជិតស្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រលេទ C។ រចចាុរ្បន្នលនះ ស្្ម តហ្វូន លថរួិត និងឧរករណ៍ចល័តែនទលទសតដតងដតលប្រប្ការភា្ជ រ់ USB លែប្ម្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 លតាល់ថាមរលរហូតែល់ 2.5 ងេ ត់ លពាលរជាង
រានប្តឹមដតរញចាូលថ្មទូរស័រទាររស់អ្នកដតរាុលណាោ ះ ។ ឧទាហរណ៍ កុំរ្យូទ័រយួរនែអាចប្តូែការរហូតែល់ 60 ងេ ត់។ លក្ខណៈលមអាិតដល្នករលចចាកលទសរីការរញ្ជូនថាមរលតាម USB រលង្កប្នការរញ្ជូនថាមរលលនះែល់ 100 ងេ ត់។ ងមានទិសលៅរីរ ែូលច្នះឧរករណ៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថាមរល។
លហប្យថាមរលលនះអាចប្តូែរានលលទារក្នុងលរលដតមួយ អំងុងលរលដែលឧរករណ៍លនះកំរុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

លនះអាចរញចារ់ដខសេស្កកុំរ្យូទ័រយួរនែទាងំអស់ដែលមានលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិរញ្ញា នមួយអ្វីៗប្ររ់យ៉ា ងដែលស្កថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB សតាង់ោរ។ អ្នកអាចស្កថ្មកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នករីថ្មស្កចល័តមួយដែលអ្នកស្កថ្ម និងស្្ម តហ្វូនលលសេងលទសតរីលរលលនះ។ អ្នកអាចលោតកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកចូលលៅ
ក្នុងលអប្កង់ខាងលប្ៅដែលភា្ជ រ់លៅនឹងដខសេថាមរល លហប្យលអប្កង់នឹងស្កថ្មកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកលៅលរលដែលអ្នកលប្រប្ងនលអប្កង់ លពាលរជាទាំងអស់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C តូចមួយលនះ។ លែប្ម្បីលប្រប្តាមែិធីលនះ ឧរករណ ៍និងដខសេប្តូែដតលប្រប្រាននមួយនឹងការរញ្ជូនថាមរល USB ។
ប្រាន់ដតមានការភា្ជ រ់ប្រលេទ C មិនមានន័យថាែំលណប្រការលនះលធ្វប្រានលទ។

USB ប្រលេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 រជានសតាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យររស ់USB 3 រជា 5 Gbps រីឯ USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ លនាះរជានការរញ្ជូនទិន្នន័យលទ្វែង លលងនែូចតំណភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រលេទ C មិនដមននលរងងែូច
USB 3.1 លទ។ USB Type-C រជាប្រាន់ដតនរូរសណាឋា នតំណភា្ជ រ់ លហប្យរលចចាក ែិទ្យារង្ករ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ដសតាង លថរួិតលអនប្ែយ Nokia N1 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C រាុដនតាលៅរីលប្កាមងរជា USB 2.0 ទាងំប្សុង
លោយមិនមាន USB 3.0 លទ។ លទាះនយ៉ា ងណាក៏លោយ រលចចាកែិទ្យាទាំងលនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្និទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រលេទ C
Thunderbolt រជានចំណុចប្រទាក់ដល្នករឹងដែលរញចាូលទិន្នន័យ ែីលែអូ អូឌីយា ូនិងថាមរលក្នុងការតភា្ជ រ់ដតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) លៅនសញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ លហប្យរដន្ថមថាមរល
DC លៅទាំងអស់ក្នុងដខសេដតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ែូចលៅនឹង miniDP (DisplayPort) លែប្ម្បីតភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍លអងិចប្តូនិចចំដណកឯ Thunderbolt 3 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C ។
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រូរ 4. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (លប្រប្តំណភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (លប្រប្តំណភា្ជ រ់USB ប្រលេទC)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រលេទ C
Thunderbolt 3 នាយំក Thunderbolt លៅ USB ប្រលេទ C ដែលមានលល្បងនរហូតែល់លៅ 40 Gbps លោយរលង្កប្តរាននប្ចកតូចមួយ ដែលលតាល់ការតភា្ជ រ់លលងន និងង្យប្សនលរំលុតលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ឧរករណ៍រង្ហា ញ ឬទិន្នន័យែូចនប្ោយថាសរឹង
ខាងលប្ៅនលែប្ម។ Thunderbolt 3 លប្រប្តំណភា្ជ រ ់/ រន្ធររស់ USB ប្រលេទ C លែប្ម្បីតភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍ដែលរានរាំប្ទ។

1. Thunderbolt 3 លប្រប្ដខសេ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C - ងនការរប្ងនមនិងអាចប្តងរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូែនឹងលល្បងនរហូតែល់លៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូែរា្ន នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ដែលមានប្ស្រ់ ឧរករណ ៍និងដខសេ
4. ការរញ្ជូនថាមរលតាម USB មានរហូតែល់លៅ 130W លៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរាំប្ទ

លក្ខណៈរិលសសសំខាន់ៗនន Thunderbolt 3 លលប្ USB ប្រលេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថាមរលលៅលលប្ USB ប្រលេទ C លៅលលប្ដខសេដតមួយ (លក្ខណៈរិលសសខុសរា្ន រងងលលិតលលលលសេងៗរា្ន )
2. តំណភា្ជ រ់ និងដខសេ USB ប្រលេទ C រជាតូចចលងអាបត និងអាចប្តងរ់រាន
3. រាំប្ទរណាតា ញ Thunderbolt (*ខុសរា្ន រងងលលិតលលលលសេងៗរា្ន )
4. រាំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា:ំ លល្បងនលលទារទិន្នន័យអាចខុសរា្ន រងងឧរករណ៍លលសេងៗ។

រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 5. រំដររំរួលរូរររស់ Thunderbolt

HDMI 2.0
ប្រនានរទលនះរន្យល់អំរី HDMI 2.0 និងលក្ខណៈរិលសសនមួយនឹងអត្ថប្រលយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំណុចប្រទាក់ននអូឌីយាូ / ែីលែអូ លោយឌីជីថលទាងំអស់ ដែលរាំប្ទលោយឧស្សាហកម្ម លោយមិនមានការរប្ងនម។ HDMI លតាល់នូែចំណុចប្រទាក់រងងប្រេរអូឌីយា ូ/ ែីលែអូឌី ជីថលដែលអាចលប្រប្
រានែូចន ឧរករណ៍ចាក់ឌី ែីឌី ឬឧរករណ៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ែីលែអូឌីជីថលដែលអាចលប្រប្រាន ែូចនទូរទសសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ លរាលរំណងកម្ម ែិធីសប្មារ់ទូរទសសេន៍ HDMI និងឧរករណ៍ចាក់ឌី ែីឌី។ អត្ថប្រលយ៉ជន៍ចម្បងរជាកាត់រន្ថយដខសេការ និងមាតិកាដែលមានការការពារ
HDMI រាបំ្ទែល់ែីលែអូដែលមានរុណភារសតាង់ោរខ្ពស់ ឬមានរុណភារខ្ពស់រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមដខសេដតមួយ។

ចំណា:ំ HDMI 1.4 នឹងលតាល់ការរាបំ្ទអូឌីយាូឆាដនល 5.1 ។
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លក្ខណៈរិលសស HDMI 2.0
• HDMI Ethernet Channel (ឆាដនលអុីសជាណិត HDMI) - រដន្ថមរណាតា ញដែលមានលល្បងនលលងនលៅតំណ HDMI ដែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រលយ៉ជន៍លរញលលញរីឧរករណ៍ដែលមាន IP ររស់រួកលរលោយរា្ម នដខសេ

Ethernet ោច់លោយដងក។
• Audio Return Channel (ឆាដនលអូឌីយាូប្តងរ់) - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទសសេន៍ដែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករណ៍ចារ់សញ្ញា ដែលមានប្ស្រ់លែប្ម្បីលលញាប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ "អារ់ញ្សទាីម" លៅប្ររ័ន្ធអូឌីយាូជុំ ែិញលោយមិនចាំរាច់ប្តូែការដខសេអូឌីយាូោច់លោយដងករីរា្ន ។
• 3D - កំណត់ប្ររ័ន្ធ រញចាូល /រលញចាញ សប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយែីលែអូ 3D សំខាន់ៗដែលប្តនសប្តាយលួូែសប្មារ់ការលលងលហ្គម 3D និងលហ្គម 3D លៅលទាះ។
• Content Type (ប្រលេទមាតិកា) - ការចារ់សញ្ញា ភួាមៗននប្រលេទមាតិការងងឧរករណ៍រង្ហា ញ និងឧរករណ៍ប្រេរ លរប្កទូរទសសេន៍លែប្ម្បីរលង្កប្នប្រសិទ្ធភារការកំណត់រូរភារដែលដលអាកលលប្ប្រលេទមាតិកា
• Additional Color Spaces (ទំហំរណ៌រដន្ថម)- រដន្ថមការរាបំ្ទសប្មារ់មាូដែលរណ៌រដន្ថមដែលប្តូែរានលប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំរ្យូទ័រ
• 4K Support (រាបំ្ទ 4K) - អនុញ្ញា តរុណភាររង្ហា ញែីលែអូហួសរី 1080p រាបំ្ទការរង្ហា ញជំនាន់លប្កាយដែលនឹងប្រដជងនមួយប្ររ័ន្ធឌីជីថលដែលលប្រប្លៅក្នុងលបងកុនពាណិជ្ជកម្មនលប្ចប្ន
• HDMI Micro Connector (ឧរករណ៍តភា្ជ រ់ HDMI មីប្ក)ូ - ឧរករណ៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយសប្មារ់ទូរស័រទា និងឧរករណ៍ចល័តលលសេងលទសតដែលរាំប្ទរុណភាររង្ហា ញែីលែអូែល់លៅ 1080p
• Automotive Connection System (ប្ររ័ន្ធតភា្ជ រ់រថយនតា) - ដខសេ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថ្មីសប្មារ់ប្ររ័ន្ធ ែីលែអូរថយនតាដែលប្តូែរានរចនាលងប្ងលែប្ម្បីរំលរញនូែការទាមទារដតមួយរត់ននការតាមោនររិស្្ថ  ខណៈលរលដែលលតាល់រុណភាររិត HD

រុណសម្បតតាិ HDMI
• រុណភារ HDMI លលទារសំលងងឌីជីថលនិងែីលែអូដែលមិនរប្ងនមសប្មារ់រុណភាររូរភារច់ស់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូែរុណភារនិងមុខង្រននចំណុចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាំប្ទប្ទង់ប្ទាយែីលែអូដែលមិនរានរប្ងនមតាមដររធម្មតានិងមានប្រសិទ្ធិភារលលប្ការចំណាយ។
• អូឌីយាូ HDMI រាំប្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូលប្ចប្នរីលសតាលរេអូសតាង់ោរែល់សំលងងរហុឆាដនលលៅជុំ ែិញ
• រន្ធ HDMI រួមរញចាូលរា្ន នូែ ែីលែអូ និងរហុឆាដនលអូឌីយា ូលៅក្នុងដខសេដតមួយកាត់រន្ថយនថួចំណាយ ភារស្មុរស្្ម ញ និងការភាន់ប្ចលំននដខសេនលប្ចប្នដែលរចចាុរ្បន្នកំរុងលប្រប្លៅក្នុងប្ររ័ន្ធ A/V
• HDMI រាំប្ទទំនាក់ទំនងរងងប្រេរែីលែអូ (ែូចនឌីែីឌី) និង DTV ដែលលធ្វប្ឲ្យមាននូែមុខង្រថ្មី

ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមរល LED
លៅលលប្ប្ររ័ន្ធ Dell Latitude មួយចំនួន រ៊ូតុងថាមរល LED ប្តូែរានលប្រប្លែប្ម្បីលតាល់សញ្ញា រីស្្ថ នភារប្ររ័ន្ធ ែូចលនះលហប្យរ៊ូតុងថាមរលរលញចាញរនួជាលៅលរលចុច។ ប្ររ័ន្ធដែលមកនមួយរ៊ូតុងថាមរល/ឧរករណ៍អានស្្ន ម ប្មាមនែដែលនជលប្មប្ស នឹងមិនមាន LED លៅលប្កាម
រ៊ូតុងថាមរលលនាះលងប្យ ែូចលនះលហប្យនឹងប្តូែអនុែតតា LED ដែលមានក្នុងប្ររ័ន្ធប្ស្រ់ លែប្ម្បីលតាល់សញ្ញា រង្ហា ញរីស្្ថ នភារប្ររ័ន្ធ។

ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមរល LED ដែលមិនមានឧរករណ៍អានប្មាមស្្ន មនែ
• ប្ររ័ន្ធលរប្ក (S0) = LED រលញចាញរនួជារណ៌សប្កាស់
• ប្ររ័ន្ធស្ថិតក្នុង ការលែក/រង់ចាំ (S3, SOix) = LED រិទ
• ប្ររ័ន្ធ រិទ/សំងំ (S4/S5) = LED រិទ

ថាមរលលរប្ក លហប្យឥរិយ៉រថ LED នមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
• ការចុចរ៊ូតុងថាមរលក្នុងរយៈលរលចលនួាះរី 50 មីលីែិនាទី លៅ 2 ែិនាទី នឹងលរប្កឧរករណ៍។
• រ៊ូងតុងថាមរលមិនលឆួប្យតរលៅនឹងការចុចរដន្ថមលទសតលនាះលទ រហូតែល់ SOL (Sign-Of-Life, សញ្ញា ននជី ែិត) ប្តូែរានលតាល់ែល់អ្នកលប្រប្ប្រាស់។
• ការរលញចាញរនួជាននប្ររ័ន្ធ LED អាប្ស័យលលប្ការចុចរ៊ូតុងថាមរល។
• ប្ររ់ការរលញចាញរនួជា LED ដែលមានទាំងអស់ (រនួជាកាតា រចុច/ LED រនួជាប្រារ់ចុចរតាូរនរ់/ LED ស្កថ្ម) និង ឥរិយ៉រថនក់ោក់ដែលរានរង្ហា ញ។
• កប្មិតសលមួងរានរិទតាមលំនាលំែប្ម។ ងអាចប្តូែរានលរប្កឲ្យែំលណប្រការលៅក្នុងការែំលងប្ង BIOS។
• ការការពារមិនរានរញ្ឈរ់លនាះលទ ប្រសិនលរប្ឧរករណ៍មិនមានការលឆួប្យតរក្នុងកំងុងលរលែំលណប្រការលរប្កចូលលប្រប្ប្រាស់ ។
• និមិតតាសញ្ញា  Dell ៖ លលចលចញក្នុងរយៈលរល 2 ែិនាទី រនាទា រ់រីចុចរ៊ូតុងថាមរល។
• រ៊ូតលរញលលញ៖ ក្នុងរយៈ 22 ែិនាទី រនាទា រ់រីចុចរ៊ូតុងថាមរល។
• ខាងលប្កាមរជានរនាទា ត់លរលលែោដែលនឧទាហរណ៍៖

12 រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ



រ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ នឹងមិនមាន LED លទលហប្យនឹងលប្រប្ប្រាស់ែំលណប្រការ LED ដែលមានប្ស្រ់ក្នុងប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលតាល់សញ្ញា រង្ហា ញរីស្្ថ នភារប្ររ័ន្ធ

• អាោរ់ទ័រថាមរល LED ៖

• LED លលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថាមរល រលញចាញរនួជារណ៌ ស លៅលរលដែលថាមរលប្តូែរានលតាត់ល្គង់លចញរីប្រីលេួប្ង។
• ឧរករណ៍រង្ហា ញថ្ម LED ៖

• ប្រសិនកុំរ្យូទ័រប្តូែរានភា្ជ រ់លៅនឹងប្រីលេួប្ង លនាះរនួជាថ្មមានប្រតិរតតាិការែូចតលៅ៖

1. រណ៌សប្កាស់ -ថ្មកំរុងដតស្ក។ លៅលរលដែលការស្ករានលរញ LED រានរលត់។
• ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រ កំរុងដតែំលណប្រការលោយលប្រប្ប្រាស់ថាមរលថ្ម រនួជាថ្មមានប្រតិរតតាិការែូចតលៅ៖

1. រិទ -ថ្មស្ករានប្ររ់ប្រាន់ (ឬកុំរ្យូទ័រប្តូែរានរិទ)។
2. លលងងទុំប្កាស់ -កប្មិតថ្មស្ថិតក្នុងស្្ថ នភារទារខួាំង ស្្ថ នភារថ្មកប្មិតទារ រជាអាយុកាលថ្មអាចមានរយៈលរលប្រដហល 30 នាទី ឬក៏តិចនងលនះ ។

• LED កាលមបេ

• LED រណ៌ ស រលញចាញលៅលរលដែលកាលមបេ លរប្ក។
• LED រិទសលមួង មីប្កូហ្វូន៖

• លៅលរលែំលណប្រការ (រិទសលមួង) LED រិទសលមួង មីប្កូហ្វូន លលប្ប្រារ់ចុច F4 រួរដតរលញចាញរនួជារណ៌ ស។
• LEDs RJ45៖

• តាបង 1. LED លៅចំលហសងណាមួយនន រន្ធ RJ45

ឧរករណ៍រង្ហា ញលល្បងនភា្ជ រ់(LHS) លឧងឧរករណ៍រង្ហា ញសកម្មភារ (RHS)

នរតង រណ៌លលងងទុំ
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សមាសភារសំខាន់ៗននប្ររ័ន្ធររស់អ្នក

1. រប្មររាត 2. លជប្ងទប្មលោហៈ DC-ចូល
3. រន្ធ DC ចូល 4. លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ

3

14 សមាសភារសំខាន់ៗននប្ររ័ន្ធររស់អ្នក



5. កង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅ 6. មាូឌុលអង្គចងចាំ
7. ស៊ុមខាងក្នុង 8. លជប្ងទប្មអង្គចងចាំ
9. កាដា រចុច 10. លជប្ងទប្មកាតា រចុច
11. ថ្ម 12. ឧរករណ៍អានស្្ម តកាត
13. ឧរករណ៍រំរងសំលងង 14. រ៊ូតុងរនទាះរាះ
15. លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់ 16. លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ
17. ប្ោយស្្ថ នភាររឹង 18. រនទាះកំលៅ SSD

19. ថ្មប្រារ់សំដរាត 20. កាត WWAN

ចំណា:ំ Dell លតាល់នូែរញ្ជីសមាសភារ និងលលខលប្រងងរនួាស់ររស់ងសប្មារ់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ររ័ន្ធលែប្មដែលរានទិញ។ លប្រងងរនួាស់ទាងំលនះអាចមានលោយលយ៉ងតាមការនានាដែលរានទិញលោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងដល្នកលក់ Dell ររស់អ្នកសប្មារ់ជលប្មប្សននការទិញ។

សមាសភារសំខាន់ៗននប្ររ័ន្ធររស់អ្នក 15



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ

រប្មររាត

ការលោះរប្មររាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងរប្មររាត លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

4
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. លោះល្ចចា ក់លមួក (M2.5x6.3) ប្រាបំ្រារ ់និង (M2.5x8) រីប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រប្មររាតលៅកុំរ្យូទ័រ។
2. រាស់រប្មររាតលោយចារ់លលតាប្មរីប្តលចសកស្ដា ំលហប្យលធ្វប្ការលោះតាមែីធីររស់អ្នកយជាតៗ។
3. លលប្ករប្មររាតលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងរប្មររាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះរង្ហា ញរីទីតាងំរប្មររាត លហប្យលតាល់រូរភាររង្ហា ញរីរលរសរែំលងប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតលៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច លហប្យខាទា ស់រប្មររាតឲ្យចូលស៊រ់។
2. ចារ់ល្ចចា ក់លមួក (M2.5x6.3) ប្រាំប្រារ ់និង (M2.5x8) រីប្រារ់លែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតលៅកុំរ្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនសតាីរី ថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន:

• ប្តូែប្រុងប្រយ័ត្នលៅលរលលប្រប្ប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• លធ្វប្ឲ្យថ្មអស់ឲ្យរានលប្ចប្នរំលុតតាមដតអាចលធ្វប្រានមុននឹងលោះងលចញរីប្ររ័ន្ធ ។ ងអាចប្រប្រឹតតាលៅរានលោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC លចញរីប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលប្រប្ប្រាស់ថ្ម។
• ហាមរំដរក ទមួាក់ លធ្វប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងែត្ថុែនទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងសីតុណហា ភារខ្ពស់ ឬលោះលប្រងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមរដន្ថមសមា្ព ធលៅលលប្នលទាថ្ម។
• មិនប្តូែរត់ថ្មលទ។
• ហាមលប្រប្ប្រាស់ែត្ថុលលសេងៗលែប្ម្បីរាស់ថ្មលចញ។
• ប្តូែប្រាកែថាល្ចចា ណាមួយលៅលរលលធ្វប្ការលលប្លលិតលលលនះ រជាមិនប្តូែរានរាត់រង់ ឬោក់ខុសកដនួងលែប្ម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតលៅលលប្ថ្ម និងសមភាសភារប្ររ័ន្ធលលសេងៗលទសត។
• ប្រសិនលរប្ថ្មប្តូែរាននរ់ក្នុងឧរករណ៍លោយស្រលរាា ង ហាមយកថ្មលនាះលចញលោយការកាត់ រត ់ឬកំលទចថ្មលីចូមអុីយាុង លប្ពាះថាងអាចមានលប្រាះថា្ន ក់។ ចំលពាះរញ្ហា លនះ សូមទាក់ទងជំនួយរលចចាកលទសររស់ Dell សប្មារ់ជំនួយ។ សូមលមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូែដតទិញថ្មសុទ្ធរិតប្រាកែរី www.dell.com ឬនែរូដចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររស់ Dell ដែលរានអនុញ្ញា ត។

ការលោះថ្ម
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះរង្ហា ញរីទីតាំងថ្ម លហប្យលតាល់ រូរភាររង្ហា ញរីរលរសរលោះ។

22 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ

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


តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ដខសេថ្មលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 23



2. លោះល្ចចា ក់លមួក (M2x6) ដតមួយប្រារ់ ដែលភា្ជ រ់ថ្មលៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
3. លលប្កថ្មលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងថ្ម
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងថ្ម លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

24 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មលៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច លហប្យតប្មង់រន្ធល្ចចា លៅលលប្ថ្ម នមួយរន្ធល្ចចា លៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និង កាតា រចុច។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 25



2. ចារ់ល្ចចា ក់លមួក (M2x6) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ថ្មលៅកុំរ្យូទ័រ។
3. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មលៅផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង រប្មររាត។
2. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការលោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះរង្ហា ញរីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ លហប្យលតាល់នូែរូរភាររីែំលណប្រការលោះ។

26 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. លប្រប្ប្មាមនែររស់អ្នកលោយប្រុងប្រយ័ត្នលែប្ម្បីរាស់លឃ្នបរលៅខាងចុងននរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់អង្គចងចាលំោតលងប្ង។
2. រុញ លហប្យលោះមាូឌុលអង្គចងចាលំចញរីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាលំៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ការែំលងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចាំ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនួឹះលៅលលប្មាូឌុលអង្គចងចានំមួយលថរលៅលលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានដណនលៅក្នុងរន្ធរីប្ជុងណាមួយ។
3. សង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះលប្កាមរហូតែល់ងចុចនរ់លៅនឹងកដនួង។

ចំណា:ំ ប្រសិនលរប្អ្នកមិនលជាសលមួងចូលស៊រ់លទ ចូរែកមាូឌុលអង្គចងចា ំលហប្យែំលងប្ងស្រនថ្មី។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

28 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



កាត WLAN

ការលោះកាត WLAN

លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះរង្ហា ញរីទីតាងំននកាត WLAN និងលតាល់នូែរូរភាររីែំលណប្រការែកលចញ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 29



30 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងកាត WLAN លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្ម WLAN ។
3. លោះលជប្ងទប្ម WLAN លចញរីកុំរ្យូទ័រ។
4. ផ្តា ច់ដខសេ WLAN លចញរីមាូឌុល WLAN ។
5. លោះកាត WLAN លចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងកាត WLAN

លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំកាត WLAN លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 31



32 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធកាត WLAN លលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រុញកាត WLAN លៅក្នុងរន្ធលៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
3. ភា្ជ រ់ដខសេកាត WLAN នថ្មីលៅកាន់មាូឌុល WLAN ។
4. ោក់លជប្ងទប្ម WLAN លៅលលប្កាត WLAN លហប្យភា្ជ រ់ងលោយលប្រប្ល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាត WWAN

ការលោះ WWAN

លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញរីទីតាំងកាត WWAN លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 33



34 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំង WWAN លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ WWAN លៅកុំរ្យូទ័រ។
3. លលប្កទប្មលោហៈ WWAN លចញរីកុំរ្យូទ័រ។
4. ផ្តា ច់ដខសេ WWAN លចញរីមាូឌុលកាត WWAN ។
5. រុញកាត WWAN លចញរីប្ររ័ន្ធ។

ការែំលងប្ង WWAN

លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងកាត WWAN លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 35



36 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រន្ធ WWAN លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រុញកាត WWAN លៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ភា្ជ រ់ដខសេ WWAN លៅមាូឌុលកាត WWAN លងប្ងែិញ។
4. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈ WWAN លៅលលប្មាូឌុលកាត WWAN ។
5. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់មាូឌុលលៅកុំរ្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្ោយថាសរឹង

ការលោះប្ោយថាសរឹង
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំ HDD លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំង HDD លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. ផ្តា ច់ដខសេ HDD លចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
3. លោះល្ចចា  (M2x2.7) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ HDD លៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
4. លោះ HDD លចញរីកុំរ្យូទ័រ។

38 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការែំលងប្ងប្ោយថាសរឹង
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំង HDD លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យែំលងប្ង HDD លៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ
3. មូលល្ចចា  (M2x2.7) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ ់HDD លៅកុំរ្យូទ័រ។
4. ភា្ជ រ់ដខសេ HDD លៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ថ្មប្រារ់សំដរាត

ការលោះថ្មប្រារ់សំដរាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំថ្មប្រារ់សំដរាត លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

40 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងថ្មប្រារ់សំដរាតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. ផ្តា ច់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
3. លលប្កថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងថ្មប្រារ់សំដរាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងថ្មប្រារ់សំដរាត លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 41



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធថ្មប្រារ់សំដរាតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. ភា្ជ រ់ថ្មប្រារ់សំដរាតលៅលលប្លរន្ធររស់ង។
3. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលងប្ងែិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

42 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



រន្ធ DC-ចូល

ការលោះ DC-ចូល
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ កដនួងទទួលកំលៅ។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំ DC-ចូល លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 43



44 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធ DC-ចូលលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x5) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ DC-ចូល ។
3. លលប្កលជប្ងទប្មលោហៈ DC-ចូលលចញរីកុំរ្យូទ័រ។
4. ផ្ដា ច់ដខសេ DC-ចូលលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
5. លោះរន្ធ DC-ចូលលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ង DC-ចូល
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំង DC-ចូល លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 45



46 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធ DC-ចូល លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រញចាូលរន្ធ DC-ចូល លៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ភា្ជ រ់ដខសេ DC-ចូល លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
4. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈ DC-ចូល លៅលលប្រន្ធ DC-ចូល។
5. ចារ់ល្ចចា  (M2x5) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ DC-ចូល លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ឧរករណ៍ទទួលកំលៅ (សប្មារ់ដតមាូដែលោច់រាុលណាោ ះ)។
2. ែំលងប្ង ថ្ម។
3. ែំលងប្ង រប្មររាត។
4. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាររឹង

ការលោះ SSD

លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំ SSD លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 47



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំង SSD លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់មាូឌុល SSD លៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
3. លោះថាសទរ់កំលៅររស់ SSD លហប្យរុញ SSD លចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ង SSD

លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំ SSD លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

48 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធ SSD លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រុញកាត SSD លៅក្នុងរន្ធ។
3. ោក់ថាសទរ់កំលៅររស់ SSD រីលលប្មាូឌុល SSD ។
4. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ លែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុល SSD លៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 49



ស៊ុមខាងក្នុង

ការលោះស៊ុមខាងក្នុង
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញរីទីតាងំលប្រាងខាងក្នុង លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

50 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 51



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះដខសេកាត WWAN និងដខសេ WLAN លចញរីលឃ្នបររនួងដខសេ។
3. ផ្តា ច់ លហប្យលោះដខសេឧរាល័រ។

52 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



4. លោះល្ចចា  (M2x5) ប្រាំប្រារ់ និង (M2x3) ប្រាមំួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លប្រាងខាងក្នុងលៅកុំរ្យូទ័រ។
5. លលប្កលប្រាងខាងក្នុងលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងស៊ុមខាងក្នុង
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងលប្រាងខាងក្នុង លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 53



54 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធលប្រាងខាងក្នុងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់លប្រាងខាងក្នុងលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2x5) ប្រាបំ្រារ់ និង (M2x3) ប្រាំមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លប្រាងខាងក្នុងលៅកុំរ្យូទ័រ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 55



4. ោក់ដខសេកាត WWAN និងដខសេ WLAN តាមទប្មលឃ្នបរលៅលលប្លប្រាង។
5. ោក់ឧរាល័រតាមទប្មលឃ្នបរ លហប្យភា្ជ រ់ងលៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង កាត WWAN។
2. ែំលងប្ង កាត WLAN។
3. ែំលងប្ង HDD ។
4. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. ែំលងប្ង ថ្ម។
6. ែំលងប្ង រប្មររាត។
7. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រ៊ូតុងរនទាះរាះ

រ៊ូតុងរនទាះរាះ
ការលោះរ៊ូតុងរនទាះរាះ

លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះលប្រាងខាងក្នុង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញរីទីតាងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

56 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ងំឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 57



3. លរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះលចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់។
4. លោះល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះលៅកដនួងោក់រាតនែ។
5. លលប្ករ៊ូតុងរនទាះរាះលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងរ៊ូតុងរនទាះរាះ

លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងរនទាះរាះ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

58 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់រ៊ូតុងរនទាះរាះចូលលៅរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 59



3. ភា្ជ រ់ដខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្កុំរ្យូទ័រ លហប្យភា្ជ រ់រប្មរ។
4. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
5. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់ររស់ង លហប្យភា្ជ រ់រនួឹះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
2. ែំលងប្ង កាត WWAN។
3. ែំលងប្ង កាត WLAN។
4. ែំលងប្ង HDD ។
5. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
6. ែំលងប្ង ថ្ម។
7. ែំលងប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ឧរករណ៍អានស្្ម តកាត

ការលោះផ្ទា ំងឧរករណ៍អានស្្ម តកាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ លប្រាងខាងក្នុង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ំងឧរករណ៍អានស្្ម តកាត លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

60 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 61



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំឧរករណ៍អានស្្ម តកាតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ងំឧរករណ៍អានស្្ម តកាតលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
3. លោះល្ចចា  (M2X3) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងឧរករណ៍អានស្្ម តកាត លៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
4. លលប្កមាូឌុលឧរករណ៍អានស្្ម តកាតលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងផ្ទា ងំឧរករណ៍អានស្្ម តកាត
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញរីទីតាងំឧរករណ៍អានកាតស្្ម ត លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

62 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 63



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធផ្ទា ងំឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់ផ្ទា ំងឧរករណ៍អានកាតស្្ម តចូលលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2X3) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលៅកុំរ្យូទ័រ។
4. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យចាក់រនួឹះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
2. ែំលងប្ង កាត WWAN។
3. ែំលងប្ង កាត WLAN។
4. ែំលងប្ង HDD ។
5. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
6. ែំលងប្ង ថ្ម។
7. ែំលងប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រ៊ូតុងរនទាះរាះ

ការលោះរ៊ូតុងរនទាះរាះ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះលប្រាងខាងក្នុង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញរីទីតាងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

64 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ងំឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 65



3. លរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះលចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់។
4. លោះល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះលៅកដនួងោក់រាតនែ។
5. លលប្ករ៊ូតុងរនទាះរាះលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងរ៊ូតុងរនទាះរាះ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងរនទាះរាះ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

66 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់រ៊ូតុងរនទាះរាះចូលលៅរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 67



3. ភា្ជ រ់ដខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្កុំរ្យូទ័រ លហប្យភា្ជ រ់រប្មរ។
4. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
5. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានកាតស្្ម តលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់ររស់ង លហប្យភា្ជ រ់រនួឹះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
2. ែំលងប្ង កាត WWAN។
3. ែំលងប្ង កាត WLAN។
4. ែំលងប្ង HDD ។
5. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
6. ែំលងប្ង ថ្ម។
7. ែំលងប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំ LED

ការលោះផ្ទា ំង LED

លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះលប្រាងខាងក្នុង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំ LED លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

68 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 69



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំ LED លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ងំ LED លចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
3. រកដខសេផ្ទា ំង LED ។

ចំណា:ំ ដខសេផ្ទា ំង LED ប្តូែរានភា្ជ រ់នមួយកុំរ្យូទ័រលោយរង់សអាិត។

4. លោះល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ LED លៅកុំរ្យូទ័រ។
5. លលប្កផ្ទា ងំ LED លចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងផ្ទា ំង LED

លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំ LED លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

70 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 71



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធផ្ទា ងំ LED លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់ផ្ទា ំង LED លលប្រន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ែំលងប្ងល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង LED លៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
4. រិតភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ងំ LED លៅនឹងរនទាះសអាិតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
5. ភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ំង LED លៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
2. ែំលងប្ង កាត WWAN។
3. ែំលងប្ង កាត WLAN។
4. ែំលងប្ង HDD ។
5. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
6. ែំលងប្ង ថ្ម។
7. ែំលងប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ឧរករណ៍រំរងសំលងង

ការលោះឧរាល័រ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ លប្រាងខាងក្នុង។
9. លោះ ផ្ទា ំង LED

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះ រង្ហា ញរីទីតាងំននឧរាល័រ លហប្យលតាល់នូែរូរភាររង្ហា ញរីែំលណប្រការែកលចញ។

72 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 73



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងឧរាល័រលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះសំណុំរត់ដខសេឧរាល័រលចញរីែលង្គបររត់ដខសេលលប្កុំរ្យូទ័រ។
3. លលប្កឧរាល័រលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងឧរាល័រ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះ រង្ហា ញរីទីតាងំននឧរាល័រ លហប្យលតាល់នូែរូរភាររង្ហា ញរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

74 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 75



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធឧរាល័រលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់ឧរាល័រលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ោក់ដខសេឧរាល័រតាមែលង្គបររត់ដខសេលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ផ្ទា ំង LED ។
2. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
3. ែំលងប្ង កាត WWAN។
4. ែំលងប្ង កាត WLAN។
5. ែំលងប្ង HDD ។
6. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
7. ែំលងប្ង ថ្ម។
8. ែំលងប្ង រប្មររាត។
9. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ - ោច់

ការលោះលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ -ោច់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំកដនួងទទួលកំលៅ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

76 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 77



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x5) រីរប្រារ់ និង (M2x3) ប្រាមំួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅលៅកុំរ្យូទ័រ។
3. ផ្ដា ច់ដខសេកង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
4. លលប្កលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅលចញរីកុំរ្យូទ័រ។
5. លោះល្ចចា  (M2x5) ដតមួយដែលភា្ជ រ់កង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលៅលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។
6. លលប្កកង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលចញរីលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។

78 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការែំលងប្ងលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ - ោច់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងកដនួងទទួលកំលៅ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 79



80 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធកដនួងទទួលកំលៅលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់ កង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2x5) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់កង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលៅលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។
4. តប្មង់ លហប្យោក់លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ ចូលលៅក្នុងរន្ធននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
5. ចារ់ល្ចចា  (M2x5) រីរប្រារ់ និង (M2x3) ប្រាំមួយប្រារ់លែប្ម្បីភា្ជ រ់លប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅលៅកុំរ្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ចារ់ល្ចចា ែូចមានរង្ហា ញលៅលលប្កដនួងទទួលកំលៅ។

6. ភា្ជ រ់ដខសេកង្ហា រកដនួងទទួលកំលៅលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ថ្ម។
2. ែំលងប្ង រប្មររាត។
3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ

ការលោះផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ លប្រាងខាងក្នុង។
9. លោះ កដនួងទទួលកំលៅ។
10. លោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 81



82 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 83



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
3. លោះលជប្ងទប្មលោហៈឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលចញរីកុំរ្យូទ័រ លហប្យប្តលរ់អង្គបណឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
4. ផ្តា ច់ដខសេកាលមបេ លចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
5. លោះល្ចចា រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ EDP លចញ។
6. លលប្កលជប្ងទប្មលោហៈ EDP លចញរីកុំរ្យូទ័រ។
7. រករង់សអាិតដែលភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
8. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់លចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
9. ផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ំង LED, ដខសេរនទាះរាះ, និង ដខសេកាតា រចុច លចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
10. លោះល្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធលៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
11. លលប្កផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលចញរីលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។

ការែំលងប្ងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រុញរន្ធលៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅក្នុងរន្ធលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច លហប្យតប្មង់រន្ធល្ចចា លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធនមួយរន្ធល្ចចា លៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
4. តប្មង់ លហប្យោក់អង្គបណឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលលប្រន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ។
5. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលលប្អង្គបណឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
6. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) ដតមួយប្រារ់លែប្ម្បីភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ លៅកាន់កុំរ្យូទ័រ។
7. ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
8. រិតរង់សអាិតដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងលអប្កង់ លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
9. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ EDP លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
10. ភា្ជ រ់ដខសេកាតា រចុចលៅ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ លហប្យរិទរនួឹះលែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេ។
11. ភា្ជ រ់ដខសេរនទាះរាះ លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ លហប្យរិទរនួឹះលែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេ។
12. ភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ំង LED លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. ែំលងប្ង កដនួងទទួលកំលៅ។
3. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
4. ែំលងប្ង កាត WWAN។
5. ែំលងប្ង កាត WLAN។
6. ែំលងប្ង HDD ។
7. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
8. ែំលងប្ង ថ្ម។
9. ែំលងប្ង រប្មររាត។
10. អនុែតតាតាមែំលណប្រការលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការលោះកាតា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ លប្រាងខាងក្នុង។
9. លោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
10. លោះ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះលចញលោយភា្ជ រ់នមួយលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំកាតា រចុច លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 87



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងកាតា រចុចលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុច និងដខសេកាតា រចុចលចញរីកដនួងោក់រាតនែ។
3. លោះល្ចចា  (M2x2) 22 ប្រារ់ដែលភា្ជ រ់កាតា រចុចលៅនឹងតួររស់កុំរ្យូទ័រអ្នក។
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4. លលប្កកាតា រចុចលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងកាដា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំកាតា រចុច លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 89



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរន្ធកាតា រចុចលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់កាតា រចុចលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2x2) 22 ប្រារ់ដែលភា្ជ រ់កាតា រចុចលៅនឹងតួកុំរ្យូទ័រ។
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4. ភា្ជ រ់កាតា រចុច ដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុចលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះលចញលោយភា្ជ រ់នមួយលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។

2. ែំលងប្ង មាូឌុលអង្គចងចាំ
3. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
4. ែំលងប្ង កាត WWAN។
5. ែំលងប្ង កាត WLAN។
6. ែំលងប្ង HDD ។
7. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
8. ែំលងប្ង ថ្ម។
9. ែំលងប្ង រប្មររាត។
10. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លជប្ងទប្មកាតា រចុច

ការលោះលជប្ងទប្មកាតា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ ស៊ុមខាងក្នុង។
9. លោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
10. លោះ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះលចញលោយភា្ជ រ់នមួយលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។

។
11. លោះ កាដា រចុច។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលជប្ងទប្មកាតា រចុច លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 91



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់លជប្ងទប្មកាតា រចុចលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x2) ែរ់មួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មកាតា រចុចលៅលប្រងងែំលងប្ងកាតា រចុច។
3. លលប្កកាតា រចុចលចញរីលជប្ងទប្មកាតា រចុច។

92 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការែំលងប្ងលជប្ងទប្មកាតា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលជប្ងទប្មកាតា រចុច លហប្យ លតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 93



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រន្ធលជប្ងទប្មកាតា រចុចលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់កាតា រចុចលៅលលប្លជប្ងទប្មកាតា រចុច។
3. សង្កត់ប្រទាសចុះលប្កាមលៅចំណុចខាទា ស់ លែប្ម្បីភា្ជ រ់លប្រងងែំលងប្ងកាតា រចុចលៅដនួងោក់រាតនែ។
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ចំណា:ំ កាតា រចុចមានចំណុចខាទា ស់លប្ចប្នលៅលលប្ប្រទាសដែលប្តូែរុញចុះលោយប្រុងប្រយ័ត្នរនាទា រ់រីកាតា រចុចប្តូែរានោក់។

4. លោះល្ចចា  (M2x2) ែរ់មួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់កាតា រចុចលៅលជប្ងទប្មកាតា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង កាតា រចុច។
2. ែំលងប្ង ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះលចញលោយភា្ជ រ់នមួយលប្រងងែំលងប្ងកដនួងទទួលកំលៅ។

3. ែំលងប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
4. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
5. ែំលងប្ង កាត WWAN។
6. ែំលងប្ង កាត WLAN។
7. ែំលងប្ង HDD ។
8. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
9. ែំលងប្ង ថ្ម។
10. ែំលងប្ង រប្មររាត។
11. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រ៊ូតុងថាមរល

ការលោះរ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះលប្រាងខាងក្នុង។
9. លោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
10. លោះ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះនមួយនឹងកដនួងទទួលកំលៅ។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំរ៊ូតុងថាមរលនមួយនឹងឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះល្ចចា  (M2x2) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងតួកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. លលប្ករ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលចញរីកុំរ្យូទ័រ។

ការែំលងប្ងរ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំរ៊ូតុងថាមរល នមួយនឹងឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

96 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. តប្មង់ លហប្យោក់រ៊ូតុងថាមរលនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. ចារ់ល្ចចា  (M2x2) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងតួររស់កុំរ្យូទ័រអ្នក។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
2. ែំលងប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
4. ែំលងប្ង កាត WWAN។
5. ែំលងប្ង កាត WLAN។
6. ែំលងប្ង HDD ។
7. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
8. ែំលងប្ង ថ្ម។
9. ែំលងប្ង រប្មររាត។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 97



10. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់

ការលោះលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះកាត WLAN ។
5. លោះកាត WWAN។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់ លហប្យលតាល់រូរភារតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។
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ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 99



100 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 101



102 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងដខសេលអប្កង់ ដខសេលអប្កង់រាះ និង ប្តលចសកលអប្កង់លៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រករង់សអាិត លហប្យផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់រាះ។
3. លោះល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ EDP លៅនឹងកុំរ្យូទ័រ។
4. រករង់សអាិតដែលភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
5. លរប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់លចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
6. លោះដខសេ WLAN និង WWAN លចញរីែលង្កបររត់ដខសេ។
7. លោះល្ចចា  (M2.5x4) ប្រាំមួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងតួកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
8. លរប្កប្តលចសកលអប្កង់លៅកប្មិត 90 ែជាលប្ក លហប្យលរប្កលអប្កង់រនតាិច។
9. លោះលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចលចញរីលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។

ការែំលងប្ងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភារលនះរង្ហា ញរីទីតាងំររស់សមាសភារ លហប្យលតាល់រូរភាររង្ហា ញរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 103



104 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 105



106 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 107



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់លលប្នលទាបរលស្មប្ លហប្យស្អា ត។
2. តប្មង់ និងោក់លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចលៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
3. លោយលប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម រិទប្តលចសកលអប្កង់។
4. ភា្ជ រ់ដខសេកាតា រចុចលៅផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ លហប្យរិទស្កុតលែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់។
5. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈ EDP លៅលលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់។
6. ចារ់ល្ចចា  (M2x3) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈ EDP លៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
7. ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់រាះលៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
8. ចារ់ល្ចចា  (M2.5x4) ប្រាមំួយប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងតួកុំរ្យូទ័រ។
9. ោក់ដខសេ WWAN និងដខសេ WLAN តាមទប្មលឃ្នបរដែលរានលតាល់ឲ្យ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង កាត WWAN។
2. ែំលងប្ង កាត WLAN។
3. ែំលងប្ង ថ្ម។
4. ែំលងប្ង រប្មររាត។
5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ស៊ុមលអប្កង់

ការលោះស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះកាត WLAN ។
5. លោះកាត WWAN។
6. លោះ លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងលប្រាងលអប្កង់ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

108 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 109



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. លប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិចលែប្ម្បីរាស់ដរមលប្កាមននស៊ុមលអប្កង់លោយចារ់លលតាប្មលចញរីកដនួងលតជិតប្តលចសក។
2. លធ្វប្តាមែិធីររស់អ្នកយជាតៗលៅជុំ ែិញដរមស៊ុមលអប្កង់លែប្ម្បីលោះងលចញរីរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់ និងលប្រងងែំលងប្ងអង់ដតន។
3. លោះលប្រាងលអប្កង់លចញរីរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់ និងលប្រងងែំលងប្ងអង់ដតន។

ការែំលងប្ងស៊ុមលអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលប្រាងលអប្កង់ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

110 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 111



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

តប្មង់លប្រាងលអប្កង់នមួយរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់ និងលប្រងងែំលងប្ងអង់ដតន លហប្យរនាទា រ់មករុញលប្រាងលអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកដនួងស៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
2. ែំលងប្ង កាត WWAN។
3. ែំលងប្ង កាត WLAN។
4. ែំលងប្ង ថ្ម។
5. ែំលងប្ង រប្មររាត។
6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រប្មរប្តលចសក

ការលោះរប្មរប្តលចសក។
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
5. លោះ ស៊ុមលអប្កង់។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំរប្មរប្តលចសក លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

112 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 113



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងរប្មរប្តលចសកលៅរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់។
2. លោះល្ចចា  (M2x2.5) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រប្មរប្តលចសកលៅនឹងតួ។
3. ចារ់រប្មរប្តលចសក លហប្យប្រដលងរប្មរប្តលចសករីប្ទនុងលៅលលប្រប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់ លហប្យរនាទា រ់មករុញចូលក្នុង លែប្ម្បីលោះរប្មរប្តលចសកលចញរីប្តលចសកលអប្កង់។

ការែំលងប្ងរប្មរប្តលចសក
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងរប្មរប្តលចសក លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

114 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 115



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មរប្តលចសក លហប្យរុញលចញលប្ៅលៅលលប្ប្តលចសកលអប្កង់។
2. ចារ់ល្ចចា  (M2x2.5) រីរប្រារ់ដែលភា្ជ រ់រប្មរប្តលចសកលៅប្តលចសកលអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ស៊ុមលអប្កង់។
2. ែំលងប្ង លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
3. ែំលងប្ង កាត WWAN។
4. ែំលងប្ង កាត WLAN។
5. ែំលងប្ង ថ្ម។
6. ែំលងប្ង រប្មររាត។
7. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំលអប្កង់

ការលោះផ្ទា ំងលអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះកាត WLAN ។
5. លោះកាត WWAN។
6. លោះ លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
7. លោះ ស៊ុមលអប្កង់។
8. លោះ រប្មរប្តលចសក។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងលអប្កង់ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះលចញ។

116 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 117



118 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 119



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំណត់ទីតាំងផ្ទា ងំលអប្កង់លៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់។
2. លោះល្ចចា  (M2.5x3.5) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
3. លលប្ក លហប្យប្តលរ់ផ្ទា ងំលអប្កង់លែប្ម្បីអាចចូលលៅែល់ដខសេលអប្កង់។
4. រករង់សអាិតចមួងចរនតា ដែលលៅលលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់។
5. លលប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់លចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងលអប្កង់។

ចំណា:ំ កុំទាញ និងលោះរង់សអាិត Stretch (SR) Tapes លចញរីផ្ទា ងំលអប្កង់។ មិនចារំាច់ែកលជប្ងទប្មរីផ្ទា ំងលអប្កង់លនាះលទ។

ការែំលងប្ងផ្ទា ងំលអប្កង់
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងលអប្កង់ លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

120 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ង ែិញ



ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 121



122 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់ លហប្យរិទរនួឹះ។
2. រិទរង់សអាិតលែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់។
3. រិទរង់សអាិតចមួងចរនតាលែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់។
4. ចារ់ល្ចចា  (M2.5x3.5) រួនប្រារ់ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំលអប្កង់លៅលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង រប្មរប្តលចសក។
2. ែំលងប្ង ស៊ុមលអប្កង់។
3. ែំលងប្ង លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
4. ែំលងប្ង កាត WWAN។
5. ែំលងប្ង កាត WLAN។
6. ែំលងប្ង ថ្ម។
7. ែំលងប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ

ការលោះលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ថ្ម។
4. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
5. លោះ HDD ។
6. លោះកាត WLAN ។
7. លោះកាត WWAN។
8. លោះ លប្រាងខាងក្នុង។
9. លោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
10. លោះ ផ្ទា ងំ LED
11. លោះ ឧរាល័រ។
12. លោះ លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
13. លោះ រ៊ូតុងថាមរល នមួយឧករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
14. លោះ រន្ធ DC-ចូល។
15. លោះ រនទាះរាះ។
16. លោះ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចប្តូែរានលោះនមួយនឹងកដនួងទទួលកំលៅ។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការលោះ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 123



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រនាទា រ់រីអនុែតតាតាមជំហានដែលប្តូែរានកំណត់នមុនមក លយប្ងលៅសល់ដតលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចរាុលណាោ ះ។

ការែំលងប្ងលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ប្រសិនលរប្អ្នកោក់សមាសភារចូល លោះសមាសភារដែលមានប្ស្រ់លចញមុនលធ្វប្ការអនុែតតា ែិធីស្ប្ស្តក្នុងការែំលងប្ង។

អំរីកិចចាការលនះ

រូរភាររង្ហា ញទីតាងំលប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច លហប្យលតាល់រូរតំណាងរីែំលណប្រការែំលងប្ង។

124 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់លប្រងងែំលងប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចលលប្នលទាបរលស្មប្។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំលងប្ង ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
2. ែំលងប្ង រនទាះរាះ។
3. ែំលងប្ង រន្ធ DC-ចូល។
4. ែំលងប្ង រ៊ូតុងថាមរល នមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
5. ែំលងប្ង លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
6. ែំលងប្ង ឧរាល័រ ។
7. ែំលងប្ង ផ្ទា ំង LED ។

ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ 125



8. ែំលងប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
9. ែំលងប្ង លប្រាងខាងក្នុង។
10. ែំលងប្ង កាត WWAN។
11. ែំលងប្ង កាត WLAN។
12. ែំលងប្ង HDD ។
13. ែំលងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
14. ែំលងប្ង ថ្ម។
15. ែំលងប្ង រប្មររាត។
16. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

126 ការលោះ និងការែំលងប្ងលងប្ងែិញ



ការលោះប្ស្យរញ្ហា

ការែិនិច្ឆ័យលលប្ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុនដែលរានដកលមអា (ePSA)
អំរីកិចចាការលនះ

ការែិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូលៅស្្គ ល់ថាការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ)អនុែតតាការប្តនតរិនិត្យលរញលលញននដល្នករឹងររស់អ្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS លហប្យែំលណប្រការលោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្ររ័ន្ធដែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូែជលប្មប្សសប្មារ់ឧរករណ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករណ៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំលណប្រការលធ្វប្លតសតាលោយស្វ័យប្រែតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារសកម្ម
• លធ្វប្លតសតាមដាងលទសត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលលតសតា
• ែំលណប្រការការលធ្វប្លតសតាហ្មត់ចត់លែប្ម្បីរង្ហា ញរីជលប្មប្សលតសតារដន្ថមលែប្ម្បីលតាល់រ័ត៌មានរដន្ថមអំរីឧរករណ៍ដែលរានខូច
• លមប្លស្រស្្ថ នភារដែលប្រារ់អ្នកប្រសិនលរប្ការលធ្វប្លតសតាប្តូែរានរញចារ់លោយលនរជ័យ
• លមប្លស្រកំហុសដែលប្រារ់អ្នកអំរីរញ្ហា ដែលជួរប្រទះអំងុងលរលលធ្វប្លតសតា

ចំណា:ំ លតសដាសប្មារ់ឧរករណ៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូែឲ្យមានការអនតារកម្មរីអ្នកលប្រប្ប្រាស់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានែតតាមានលៅស្្ថ នីយ៍កុំរ្យូទ័រលរលការែិនិច្ឆ័យរានលធ្វប្លងប្ង។

សប្មារ់រ័ត៌មានរដន្ថម សូមលមប្ល Dell EPSA Diagnostic 3.0។

ការែំលណប្រការែិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លរលដែលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខណៈលរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលងប្ង។
3. លៅលលប្លអប្កង់មុជានុយរ៊ូត សូមលប្ជប្សយកជលប្មប្ស Diagnostics(ែិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចសញ្ញា ប្រនញលៅប្ជុងខាងលប្កាមដល្នកខាងលឆ្វង។

ទំរ័រខាងមុខននការែិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចសញ្ញា ប្រនញលៅប្ជុងខាងស្ដា ំដល្នកខាងលប្កាមលែប្ម្បីលៅកាន់ទំរ័រដែលមានរង្ហា ញ។

នាតុដែលរានរកលឃប្ញប្តូែរានរង្ហា ញ។
6. លែប្ម្បីែំលណប្រការលធ្វប្លតសតា ែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍នក់ោក់ ចុចលលប្ Yes(រាទ/ចាស) លែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការលធ្វប្លតសដា ែិនិច្ឆ័យ។
7. លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ំងខាងលឆ្វង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធ្វប្លតសដា)។
8. ប្រសិនលរប្មានរញ្ហាណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុស និងលលខលលទាបងផ្ទា ត់ លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

រនួជា ែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ
លេួប្ងស្្ថ នភារថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភារស្កថាមរល និងថ្ម។

រណ៌សប្កាស់ — អាោរ់ទ័រថាមរលប្តូែរានភា្ជ រ ់លហប្យថ្មស្ករានលលប្សរី 5%។

រណ៌លលងងទុំ — កុំរ្យូទ័រកំរុងែំលណប្រការនមួយថ្ម លហប្យថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

• អាោរ់ទ័រថាមរលប្តូែរានតភា្ជ រ់ លហប្យរានស្កថ្មលរញ។
• កុំរ្យូទ័រកំរុងែំលណប្រការនមួយថ្ម លហប្យថ្មស្ករានលលប្សរី 5% ។
• កុំរ្យុទ័រស្ថិតលៅក្នុងស្្ថ នភារលែក សំងំ ឬរានរិទ។

រនួជាលេួប្ងថាមរល និងរនួជាលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថ្ម លោតរណ៌លលងងទុំ នមួយសលមួងរ៊ីរដែលរញ្្ជ ក់រីរញ្ហា ។

ឧទាហរណ៍៖ រនួជាលេួប្ងថាមរល និងរនួជាលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថ្ម លោតរណ៌លលងងទុំ រីរែង លហប្យឈរ់, រនាទា រ់មកលោតរណ៌ស រីែងលហប្យឈរ់។ លំនាំ 2,3 លនះនឹងរនតា រហូតែល់កុំរ្យូទ័រប្តូែរានរិទ លនះងរញ្្ជ ក់លអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

តាបងខាងលប្កាមលនះរង្ហា ញអំរីលំនាលំលសេងៗនន រនួជាលេួប្ងថាមរល និងរនួជាលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថ្ម ប្រមទាំងរញ្ហា ដែលពាក់រ័ន្ធ៖
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តាបង 2. លលខកូែ LED

លលខកូែលេួប្ងែិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យរីរញ្ហា

2,1 របជ័យអង្គែំលណប្ការ

2,2 ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ៖ របជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

2,3 មិនស្្គ ល់អង្គចងចាំ រឺ RAM (Random-Access Memory)

2,4 របជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

2,5 អង្គចងចាំតំលងប្ងមិនប្តឹមប្តូែ

2,6 កំហុសផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ ឬសំណុំឈីរ

2,7 របជ័យដល្នកលអប្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមរល LCD របជ័យ។ ោក់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ

3,1 ថ្មប្រារ់សំដរាត

3,2 របជ័យ PCI, កាតែីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនលឃប្ញរូរភារស្តា រលងប្ងែិញ

3,4 រកលឃប្ញរូរភារស្តា រលងប្ងែិញ ដតមិនប្តឹមប្តូែ

3,5 របជ័យថាមរល

3,6 ការហា្វា សប្ររ័ន្ធ BIOS មិនលរញលលញ

3,7 កំហុសការប្ររ់ប្រងមាា សុីន (ME)

រនួជាលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារកាលមបេ ៖ រង្ហា ញថាលតប្កាលមបេ កំរុងលប្រប្ រឺអត់។

• រណ៌សប្កាស់ — កាលមបេ កំរុងលប្រប្។
• រិទ — កាលមបេ មិនរានលប្រប្។

រនួជាលេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារចាក់លស្រតាូរនរ់៖ រង្ហា ញថាលតប្ការចាក់លស្រតាូរនរ់ រិទ ឬលរប្ក។

• រណ៌សប្កាស់ — ចាក់លស្រតាូរនរ់លរប្ក។
• រិទ — ចាក់លស្រតាូរនរ់រិទ។

ែែតាថាមរល WiFi
អំរីកិចចាការលនះ

ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាលណត លោយស្រ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi លនាះដរររទែែតាថាមរល WiFi អាចប្តូែរានអនុែតតា។ ដរររទខាងលប្កាមលតាល់នូែការដណនាំរីរលរសរអនុែតតាែែតាថាមរល WiFi ៖
ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកលតាល់លសងអុីនធជាលណត) លតាល់នូែឧរករណ៍រនសេំរា្ន នន មាូែឹម/លបេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទលបេ ទ័រឥតដខសេ។
4. រង់ចាំ 30 ែិនាទី។
5. លរប្កលបេ ទ័រឥតដខសេ។
6. លរប្កមាូែឹម។
7. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
លសចកតាីតប្មូែនមុន

ចំណា:ំ ប្រសិនលរប្អ្នករុំមានអុីនធជាណិត សូមដស្វងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលលប្ ែិក្កយរប្តនែទំនិញ រ័ណោ លែចខចារ់ ែិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំរីកិចចាការលនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូែជលប្មប្សលសងរាំប្ទតាមទូរស័រទា និងអនឡាញ ។ ជលប្មប្សទាំងលនះអាចដប្រប្រនលលៅតាមប្រលទស និងលលិតលល លហប្យនិងលសងកម្មមួយចំនួនប្រដហលនមិនអាចមានលៅក្នុងតំរន់ររស់អ្នក។ លែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំលពាះរញ្ហា អំរីការលក់ ការរាបំ្ទដល្នករលចចាកលទស ឬ
ការរលប្មប្លសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
2. លប្ជប្សយកប្រលេទរាបំ្ទររស់អ្នក។
3. លលទាបងផ្ទា ត់ប្រលទស ឬតំរន់លៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(លប្ជប្សយកប្រលទស/តំរន់ លៅខាងលប្កាមននទំរ័រលនះ។
4. លប្ជប្សយកតំណលសងកម្ម ឬរាបំ្ទដែលសមប្សរដលអាកលៅតាមតប្មូែការររស់អ្នក។
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