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ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក

ការដណនាអំំរីសុែត្ថិភារ
លប្រប្ការដណនាំសុែត្ថិភារែូចខាងលប្កាមលែប្ម្បកីារពារកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងលែប្ម្បីនានានូែសុែត្ថិភារផ្ទា ល់ខួននររស់អ្នក។ លលប្កដលងដតមានករណីលលសេង ែិធីនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងលប្កាម៖

• អ្នករានអានរ័ត៌មានអំរីសុែត្ថិភារដែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
• សមាសភារមួយអាចប្តូែរានលោះែូរ ឬលរប្សិនរានទិញោច់លោយដងករីរា្ន  ប្តូែរានែំលងប្ងលោយអនុែតតាតាមែំលណប្រការលោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា ស់។

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 កាន់ឧរករណ៍ែូចនអង្គែំលណប្រការខាងរល់ មិនប្តូែកាន់ខាងេីនលទ។

ប្រយ័ត្ន លៅលរលអ្នកផ្ដា ច់ដខសេប្តូែទាញលៅលលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររស់ង មិនដមនទាញដខសេលោយផ្ទា ល់លនាះលទ ដខសេខួះមានឧរករណ៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់លស្រែូលច្នះប្រសិនលរប្អ្នកកំរុងផ្តា ច់ដខសេលនះ ប្តូែចុចលៅលលប្ផ្ទា ងំចាក់លស្រមុនលរលអ្នកផ្តា ច់ដខសេ។ លៅលរលអ្នកទាញឧរករណ៍លចញ, ប្តូែោក់
តលប្មបរឲ្យលស្មប្លែប្ម្បីលជសសងង ការលទារលៅរកេីនររស់ឧរករណភ៍ា្ជ រ់លលសេងលទសត។ ែូចរា្ន លនះលងដែរ មុនលរលអ្នកភា្ជ រ់ដខសេប្តូែប្រាកែថាឧរករណ៍ភា្ជ រទ់ាំងរីរប្តូែរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូែ។

ចំណា ំរណ៌ននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងលប្រងងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសដរួករីអ្វីដែលរានរង្ហា ញលៅក្នុងឯកស្រលនះ។

ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក - ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10
ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីលជសសងងការរាត់រង់ទិន្នន័យ សូមរក្សាទុក និងរិទឯកស្រដែលលរប្កទាំងអស់ និងរិទកម្ម ែិធីដែលលរប្កទាំងអស់មុននឹងរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

1. សូមចុច ឬរាះលលប្  ។

2. សូមចុច ឬរាះលលប្  រួចលហប្យចុច ឬរាះលលប្ រិទ ។
ចំណា ំប្តូែប្រាកែថាកុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រទ់ាងំអស់ប្តូែរានរិទ។ លរប្កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណដ៍ែលរានភា្ជ រ់ររស់អ្នកមិនរានរិទលោយស្វ័យប្រែតតាិលៅលរលអ្នករិទប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការររស់អ្នកលទ សូមចុចរ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរលប្រដហល 6 ែិនាទីលែប្ម្បីរិទឧរករណ៍
ទាងំលនាះ។

មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
1. ប្តូែប្រាកែថានលទាកដនួងលធ្វប្ការររស់អ្នករជាមានភាររ៉រលស្មប្ និងស្្អ តលែប្ម្បីការពាររប្មរកុំរ្យូទ័ររីការឆ្កូត។
2. ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
3. លរប្សិនកុំរ្យូទ័រប្តូែរានភា្ជ រ់លៅនឹងឧរករណ៍ចងភា្ជ រ់ (រានចងភា្ជ រ់) សូមប្ស្យង។
4. ផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញទាងំអស់រីកុំរ្យូទ័រ (ប្រសិនលរប្មាន)។

ប្រយ័ត្ន ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកមានរន្ធ RJ45, សូមផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញលោយែកដខសេលចញរីកុំរ្យនទ័រររស់អ្នកនមុនសិន។

5. ផ្តា ច់ឧរករណ៍កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងអស់រីប្រីលេួប្ងររស់រួកង។
6. លរប្កលអប្កង់។
7. ចុច និងសង្កត់រ៊ូតុងថាមរលរីររី ែិនាទី លែប្ម្បីលធ្វប្នដខសេែីននប្ររ័ន្ធ។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីការពារកុំឲ្យឆក់ដខសេលេួប្ង សូមលោះកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលចញរីប្រីលេួប្ងននិចចាមុននឹងអនុែតតាជំហាន #8។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរ្គីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។
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8. លោះ ExpressCards ឬ Smart Cards ដែលរានែំលងប្ងណាមួយលចញរីរន្ធររស់ង។

លប្កាយរីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
រនាទា រ់រីអ្នករានរញចារ់ែំលណប្រការលោះែូរណាមួយ ប្តូែប្រាកែថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករណ ៍កាត និងដខសេខាងលប្ៅណាមួយមុននឹងលរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីលចសសងងការខូចខាតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ សូមលប្រប្ដតថ្មដែលប្តូែរានរចនាលងប្ងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រ Dell លនះនរិលសសរាុលណាោ ះ។ សូមកុំលប្រប្ថ្មដែលប្តូែរានរចនាលងប្ងសប្មារ់កុំរ្យូទ័រ Dell លលសេងៗលទសត។

1. ភា្ជ រ់ឧករណ៍ខាងលប្ៅណាមួយែូចនឧរករណ៍ចមួងប្ចក ឬមូលោឋា នលមលឌស និងរដាូរកាតណាមួយែូចន ExpressCard។
2. ភា្ជ រ់ដខសេទូរស័រទា ឬដខសេរណាដា ញណាមួយលៅនឹងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូែលោតដខសេចូលលៅក្នុងឧរករណ៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកលោតងលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។

3. ភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រ់ទាងំអស់លៅនឹងប្រីលេួប្ងររស់ឧរករណ៍ទាំងលនាះ។
4. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក 7



រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ
ជំរូកលនះលរសររ៉រ់លម្អិតអំរីរលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារដែលមានលៅក្នុងប្ររ័ន្ធ។
ប្រនានរទ :

• Power adapter
• DDR4
• HDMI 1.4- HDMI 2.0
• លក្ខណៈរិលសសររស់ USB
• USB ប្រលេទ C

Power adapter
This laptop is shipped with 7.4 mm barrel plug on power adapter.

WARNING: When you disconnect the power adapter cable from the laptop, grasp the connector, not the cable itself, and 

then pull firmly but gently to avoid damaging the cable.

WARNING: The power adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips 

vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical 

outlet may cause fire or equipment damage.

DDR4
អង្គចងចា ំDDR4 (double data rate fourth generation, អប្តាទិន្នន័យលទ្វរែងជំនាន់ទី4) រជាលល្បងនលលជាននងមុនលធសរនឹងរលចចាក ែិទ្យា DDR2 និង DDR3 លហប្យអាចរលង្កប្នសមត្ថភាររហូតែល់ 512GB លរប្លប្របរលធសរលៅនឹងអង្គចងចា ំ
DDR3 ដែលមានសមត្ថភារខ្ពស់រំលុត 128 GB ក្នុងមួយ DIMM ។ អង្គចងចាំនចែន្យ (SDRAM) នន DDR4 មានរនួឹះខុសរា្ន រីអង្គចងចា ំSDRAM និង DDR លែប្ម្បីការពារអ្នកលប្រប្រីការែំលងប្ងប្រលេទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូែលៅក្នុងប្ររ័ន្ធ។

DDR4 ប្តូែការថាមរលតិចនង 20% ឬប្តឹមដត 1.2 ែាុល លរប្លប្របរលធសរលៅនឹង DDR3 ដែលប្តូែការថាមរលអរ្គិសនី 1.5 ែាុលលែប្ម្បីែំលណប្រការ។ DDR4 ក៏ជួយមាូតសនសេំថាមរលថ្មីលងដែរ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករណ៍លអងិចប្តូនិចចូលលៅក្នុងការរង់ចាលំោយមិនចាំរាច់រមួឹកអង្គ
ចងចា។ំ មាូតសនសេំថាមរលប្តូែរានលររំរឹងថានឹងកាត់រន្ថយការលប្រប្ថាមរលរី 40 លៅ 50 ភាររយ។

រ័ត៌មានលម្អិតអំរី DDR4
មានភារខុសរា្ន តិចតួចរងងមាូឌុលអង្គចងចា ំDDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងលប្កាម។

ភារខុសរា្ន ននរនួាក់ចុច

រនួាក់ចុចលៅលលប្មាូឌុល DDR4 រជាស្ថិតលៅទីតាំងលលសេងរីរនួាក់ចុចលៅលលប្មាូឌុល DDR3 ។ រនួាក់ទាងំរីរស្ថិតលៅលលប្ដរមោក់រញចាូល រាុដនតាទីតាងំរនួាក់លៅលលប្ DDR4 មានភារខុសរា្ន រនតាិច ក្នុងការទរ់ស្្ក ត់មាូឌុលរីការែំលងប្ងលៅក្នុងផ្ទា ំង ឬប្ររ័ន្ធកុំរ្យូទ័រដែលមិនសុីរា្ន ។

រូរ 1. ភារខុសរា្ន រងងរនួាក់

កប្មាស់លកប្នលងប្ង

មាូឌុល DDR4 ប្កាស់នង DDR3 រនតាិចដែលប្តូែល្គុំប្សទារ់សញ្ញា រដន្ថម។

2

8 រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ



រូរ 2. ភារខុសរា្ន រងងកប្មាស់

ដរមរ៉ងលកាង

មាូឌុល DDR4 មានដរមរ៉ងលកាងដែលជួយក្នុងការោក់រញចាូល និងកាត់រន្ថយសមា្ព ធលៅលលប្ PCB កំងុងលរលែំលងប្ងអង្គចងចា។ំ

រូរ 3. ដរមរ៉ងលកាង

កំហុសអង្គចងចាំ
កំហុសអង្គចងចាលំៅលលប្ប្ររ័ន្ធរង្ហា ញនូែលលខកូែមិនែំលណប្រការថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្រសិនលរប្អង្គចងចាំមិនែំលណប្រការលទ លអប្កង់ LCD នឹងមិនលរប្កលទ។ លោះប្ស្យរញ្ហា ចំលពាះការខូចអង្គចងចាំតាមរយៈការស្កល្បងឲ្យស្្គ ល់
មាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យច្បាស់លៅក្នុងតំណរភា្ជ រ់អង្គចងចាដំល្នកខាងលប្កាមប្ររ័ន្ធ ឬលៅលប្កាមកាតា រចុចែូចនលៅក្នុងប្ររ័ន្ធឧរករណ៍ចល័តមួយ ចំនួន។

HDMI 1.4- HDMI 2.0
ប្រនានរទលនះរន្យល់រី HDMI 1.4 និងលក្ខណៈរិលសសប្រមទាងំរុណសម្បតតាិររស់ងលងដែរ។

HDMI (ចំណុចប្រទាក់រហុលមលឌសរុណភារខ្ពស់) រជានចំណុចប្រទាក់ដែលរាបំ្ទលោយឧស្សាហកម្ម មិនរប្ងនម អូឌីយាូ/ែីលែអូទាំងអស់។ HDMI លតាល់នូែអនតារកម្មរងងប្រេរឌីជីថល អូឌីយាូ/ែីលែអូ ដែលអាចលលងរាន ែូចនមាា សុីនចាក់ DVD ឬឧរករណ៍ទទួលសំលងងែីលែអូ A/V 
និងមាូនីទ័រ ែីលែអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ែូចនទូរទសសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ លរាលរំណងកម្ម ែិធីលនះរលង្កប្តសប្មារ់ HDMI TVs មាា សុីនចាក ់DVD ។ រុណសម្បតតាិចម្បងរជាការកាត់រន្ថយដខសេ និងការការពារខួឹមស្រ។ HDMI រាំប្ទសដាង់ោរ រប្ងឹង ែីលែអូមានរុណភារខ្ពស់ រួមទាំងអូឌី
យូឌីជីថលរហុឆាដនលលៅលលប្ដខសេដតមួយ។

ចំណា ំHDMI 1.4 នឹងលតាល់ការរាបំ្ទអូឌីយាូឆាដនល 5.1។

លក្ខណៈរិលសសររស់ HDMI 1.4- HDMI 2.0
• ឆាដនលអុីសជាណិត HDMI - រដន្ថមរណាតា ញលល្បងនលលជានលៅលលប្តំណ HDMI លោយអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រលយ៉ជន៍លរញលលញរីឧរករណ៍ដែលមាន IP លោយមិនរាច់មានដខសេអុីសជាណិតោច់លោយដងកលងប្យ
• ឆាដនលអូឌីយាូប្តងរ់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទសសេន៍ដែលភា្ជ រ់ HDMI នមួយឧរករណ៍ចារ់សញ្ញា ដែលមានប្ស្រ់លែប្ម្បីលលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អារ់ប្ស្ទីម» លៅប្ររ័ន្ធអូឌីយាូជុំ ែិញ រំរាត់ភារចារំាច់សប្មារ់ដខសេអូឌីយាូោច់លោយដងក។
• 3D - កំណត់ប្រូតូកូល ចូល/លចញ សប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយែីលែអូ 3D សំខាន់ៗ ដែលជួយប្តនសប្តាយលួូែសប្មារ់ឲ្យមានការលលងលហ្គម 3D និងប្ររ័ន្ធកម្សានតាតាមលរហោឋា នដររ 3D រិតៗ
• ប្រលេទខួឹមស្រ - ការរញ្ជូនសញ្ញា ក្នុងលរលលែោភួាមៗននប្រលេទខួឹមស្ររងងឧរករណ៍រង្ហា ញ និងប្រេរ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យទូរទសសេន៍រលង្កប្នប្រសិទ្ធភារការកំណត់រូរភារលោយដល្អកលលប្ប្រលេទខួឹមស្រ
• លំហរណ៌រដន្ថម - រដន្ថមការរាំប្ទសប្មារ់មាូដែលរណ៌រដន្ថមដែលប្តូែរានលប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំរ្យូទ័រ
• ការរាបំ្ទ 4K - អនុញ្ញា តរុណភាររង្ហា ញែីលែអូហួសរ ី1080p រាបំ្ទការរង្ហា ញជំនាន់លប្កាយដែលនឹងប្រកួតប្រដជងនមួយប្ររ័ន្ធឌីជីថលដែលលប្រប្លៅក្នុងលរ៉ងកុនពាណិជ្ជកម្មនលប្ចប្ន
• ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ HDMI មីប្កូ - ឧរករណ៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយ សប្មារ់ទូរស័រទា និងឧរករណ៍ចល័តលលសេងលទសតដែលរាំប្ទរុណភាររង្ហា ញែីលែអូែល់លៅ 1080p
• ប្ររ័ន្ធភា្ជ រ់នមួយរថយនតា - ដខសេ និងប្ររ័ន្ធ ែីលែអូថ្មីខាងរថយនតាដែលរចនាលងប្ងលែប្ម្បីរំលរញតាមតប្មូែការនក់ោក់ននររិយ៉កាសមាា សុីនខណៈដែលលតាល់នូែរុណភារ HD រិតប្រាកែ

រុណសម្បតតាិររស ់HDMI
• រុណភារ HDMI លលទារសំលងងឌីជីថលនិងែីលែអូដែលមិនរប្ងនមសប្មារ់រុណភាររូរភារច្បាស់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូែរុណភារនិងមុខង្រននចំណុចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាំប្ទប្ទង់ប្ទាយែីលែអូដែលមិនរានរប្ងនមតាមដររធម្មតានិងមានប្រសិទ្ធិភារលលប្ការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចលដាល់នូែរុណភារ និងមុខង្រអុីនធជាលហ្វសឌីជីថលប្សរលរលដែលកំរុងែំលណប្រការនែីលែអូ

ោច់រា្ន ក្នុងលក្ខណៈស្មញ តនមួសមរម្យ
• អូឌីយាូ HDMI រាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូនលប្ចប្នរីលសតាលរាអូសតាង់ោរែល់សំលងងរហុឆាដនលលៅជុំ ែិញHDMI អូឌីយូែំលណប្រការនអូឌីយូចប្មុះរីលសតារីអូសដាង់ោរលៅនសំលងងជុំ ែិញរហុឆាដនល
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• HDMI រួមរញចាូលែីលែអូ និងអូឌីយាូលប្ចប្នឆាដនលលៅក្នុងដខសេដតមួយ លោយកាត់រន្ថយការចំណាយ ភារស្មុរស្្ម ញ និងការប្ចលំចំលពាះដខសេលប្ចប្នដែលកំរុងប្តូែរានលប្រប្លៅក្នុងប្ររ័ន្ធ A/V
• HDMI រាំប្ទការទំនាក់ទំនងរងងប្រេរែីលែងូ (ែូចនមាា សុីនចាក់ DVD) និង DTV លោយអនុញ្ញា តឲ្យមានមុខង្រថ្មី

លក្ខណៈរិលសសររស់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូែរានរលង្កប្តលងប្ងលៅឆា្ន 1ំ996។ ងរានជួយសប្មនលែល់ទំនាក់ទំនងរងងកុំរ្យូទ័រ និងលប្រងងឧរករណ៍ខាងលប្ៅ ែូចន ល៉ៅា ស៍ កាតា រចុច ប្ោយែឺខាងលប្ៅ និងមាា សុីនប្រីន។

សូមលមប្លតារ៉ងខាងលប្កាមដែលរង្ហា ញរីការែិែឌ្ឍនន USB ។

តារ៉ង 1. ការែិែឌ្ឍនន USB

ប្រលេទ អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ប្រលេទ ឆា្ន លំលិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps Super Speed 2010

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អស់រយៈលរលនលប្ចប្នឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូែរានភា្ជ រ់ខួននថានសតាង់ោរលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រដែលលក់រានចំនួនប្រមាណ 6 ពាន់ោនឧរករណ៍ រាុដនតាមានការទាមទារលល្បងនហាែដែរកុំរ្យូទ័រកាន់ដតលលជាននងមុន កប្មិតរញ្ជូនកាន់ដតលប្ចប្ន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 ចុងលប្កាយអាច
លឆួប្យតរលៅនឹងការទាមទារររស់អតិថិជន លោយរានតលមួប្ងលល្បងនតាមប្ទឹសតាីរជា 10 ែង លលជាននងជំនាន់មុនររស់ខួនន។ នសលង្ខរ លក្ខណៈរិលសសនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងលប្កាម៖

• អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពស់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)
• រលង្កប្នកំោំងរត់នអតិររមា និងរលង្កប្ននូែថាមរលសប្មារ់លអាយឧរករណ៍ដែលប្តូែការថាមរលខួាំង
• មុខង្រប្ររ់ប្រងថាមរលថ្មី
• ការលលទារទិន្នន័យ Full-duplex និងរាំប្ទប្រលេទរញ្ជូនថ្មីលលសេងៗ
• អាចលប្រប្នមួយនឹង USB 2.0 ដែលប្តូែរា្ន
• ដខសេ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រនានរទខាងលប្កាមលឆួប្យតរលៅនឹងសំណួរដែលរានសួរនញឹកញារ់អំរី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

លល្បងន
រចចាុរ្បន្ន មានមាូតលល្បងន 3 ដែលកំនត់លោយ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 នក់ោក់ចុងលប្កាយរំលុត។ លនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានលល្បងនរញ្ជូនទិន្នន័យ 4.8Gbps ។ 
ខណៈដែល លក្ខណៈរិលសសលៅរក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ដែលប្តូែរានស្្គ ល់នទូលៅថា USB 2.0 និង 1.1 មាូតដែលយជាតក៏លៅែំលណប្រការក្នុងលល្បងនចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងប្តូែរក្សាលែប្ម្បីអាចឲ្យលប្រប្រាននមួយនឹង
ឧរករណ៍ជំនាន់មុនដែលប្តូែរា្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 លធ្វប្ការរានខ្ពស់នង អាប្ស័យលោយការផួ្ស់រតាូររលចចាកលទសែូចខាងលប្កាម៖

• រណាតា ញភា្ជ រ់ រដន្ថមមួយ (bus) ដែលប្តូែរានរដន្ថម ប្សរលៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ដែលមានប្ស្រ ់(សូមលមប្លរូរភារខាងលប្កាម)។
• USB 2.0 រីមុនមានដខសេរួន (ដខសេចរនតា, ដខសេែី, និងដខសេទិន្នន័យ មួយរូ សប្មារ់រញចាូនទិន្នន័យលលសេងរា្ន ) USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រដន្ថមដខសេចំនួន 4 រដន្ថមលទសត សំរ៉រ់ដខសេរញចាូនចរនតា រំលរញរា្ន  2 រូ (ចរនតាទទួល និងចរនតារញ្ជូន) សប្មារ់ការ

រួមរញចាូលរា្ន សរុរននការតភា្ជ រ់ ដខសេ 8 លៅក្នុងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់។
• USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 លប្រប្ អនតារមុខ ននទិន្នន័យទិសរីរ ននងការលរសរចំពាក់កណាតា លសទាននដែលលប្រប្លលប្ USB 2.0 ។ ការលធ្វប្ដររលនះរលង្កប្នកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹសតាី 10 ែង។

10 រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ



លោយស្ររចចាុរ្បន្នលនះ កំលណប្នតប្មូែការការរញចាូនទិន្នន័យ នមួយរូរភារទំហំធំ, ឧរករណ៍លទាុកដែលមានទំហំនលប្ចប្ន Terabyte, កាលមរ៉ា ឌីជីថលដែលមានលមហា្គ េីដសលធំ ។ល។ USB 2.0 ប្រដហលនមិនលលជានប្ររ់ប្រាន់សំរ៉រ់រញចាូនទិន្នន័យលទ។ លលប្សរីលនះលទសតមិនមានការតភា្ជ រ់ 
USB 2.0 ដែលអាចចូលលៅែល់លល្បងនអតិររិមាតាមប្ទឹសដា ី480Mbps លទ ដែលលធ្វប្ឲ្យការលលទារទិន្នន័យប្រប្រឹតតាលៅរានក្នុងលល្បងនប្រដហល 320Mbps (40MB / ែិនាទី) -លល្បងនលលទារទិន្នន័យដែលលលជាន រំលុតនក់ដសតាងក្នុងលរលរចចាុរ្បន្ន ។ ែូចរា្ន លនះដែរ ការភា្ជ រ់ 
USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 នឹងមិនអាចសលប្មចរានទំហំ 4.8Gbps លនាះលទ។ លយប្ងទំនងននឹងលញប្ញអប្តាអតិររមា 400MB/s ដែលលប្រប្ប្រាស់ក្នុងរិេរនក់ដសតាង ។ លៅលល្បងនលនះ USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 រជានការដកលម្អ 
10 ែង លលប្ USB 2.0។

ការអនុែតតា
USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 លរប្កលួូែ និងលតាល់នូែកដនួងនលប្ចប្នរដន្ថមលទសតសប្មារ់ឧរករណ៍លែប្ម្បីដចកចាយនូែរទរិលស្ធដែលល្អប្រលសប្ររួមមួយ។ លៅកដនួងដែលែីលែអូ USB កំររានលទាុករានរីមុន (តាំងរីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភារយជាតយ៉ា ែ និងការរប្ងនមែីលែអូ) ង
ង្យប្សនលប្សនមថា នមួយ 5 លៅ 10 ែងននកប្មិតរញ្ជូនដែលមាន លនាះរុណភាររង្ហា ញែីលែអ ូUSB រួរដតែំលណប្រការកាន់ដតល្អ។ DVI ដតមួយប្តូែការលល្បងនរហូតែល់លៅ 2Gbps។ លៅកដនួងដែល 480Mbps រានកំរុងកំណត់, 5Gbps នឹងអាចសំលរចរាន
លៅលរលអនារត ។ នមួយនឹងលល្បងន 4.8Gbps សតាង់ោរលនះ នឹងដស្វងរកែិធីចូលលៅក្នុងលលិតលលមួយចំនួនដែលរីមុនមិនលប្រប្ប្រាស់ USB ែូចនប្ររ័ន្ធលទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងលប្ៅ។

ខាងលប្កាមលនះរជា លលិតលល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 SuperSpeed ដែលអាចរករាន៖

• ប្ោយថាសរឹងលែសថរ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយថាសរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយែុំរំដរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ហា្វា សប្ោយ និងឧរករណ៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយស្្ថ នភាររឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយលមលឌសអុរទិក
• ឧរករណ៍រហុរ័ត៌មាន
• ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
• កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

សមត្ថភារដែលអាចលធ្វប្ការរួមរា្ន រាន
ែំណឹងល្អលនាះរជាថា USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូែរានលប្រាងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់រីលរលចារ់លលតាប្មរហូតអាចរួមរញចាូលរា្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង លៅលរលដែល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ករ់ីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូលច្នះដខសេថ្មីលែប្ម្បី
ទាញយកអត្ថប្រលយ៉ជន៍រីសមត្ថភារលល្បងនននែំលណប្រការថ្មីដែលែំលណប្រការលលជាននងមុនលនាះ, ឧរករណ៍ភា្ជ រ់លនះ លៅដតរក្សារូររ៉ងចតុលកាណ ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួន 4 លៅទីតាំងែូចរា្ន រីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាលំែប្ម្បីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ លោយឯករ៉ជ្យ មានែតតាមានលៅ
លលប្ដខសេ USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង លៅលរលភា្ជ រ់លៅការតភា្ជ រ់លល្បងនលលជានរានប្តឹមប្តូែលៅនឹង USB។

Windows 8/10 នឹងនាមំកនូែការរាំប្ទតាំងរីលែប្មទីសប្មារ ់ឧរករណ៍រញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។ លនះរជាលទាុយលៅនឹង Windows ជំនាន់មុន ដែលលៅដតប្តូែការប្ោយែឺោច់លោយដងកសំរ៉រ់ឧរករណ៍រញ្្ជ  USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

ប្កុមហ៊ុន Microsoft ប្រកាសថា Windows 7 នឹងស្្គ ល ់USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ប្រដហលនមិនដមនប្រកាសលចញភួាមៗលនាះលទ រាុដនតានឹងលៅកំដណលប្កាយៗ ឬអារ់លែត។ មិនរាច់ឆ្ងល់លទថា ភារលនរជ័យក្នុងការរាំប្ទ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ររស់ 
Windows 7 នឹងរណាតា លឲ្យ SuperSpeed អាចលៅែល់ Vista លងដែរ។ ប្កុមហ៊ុន Microsoft រានរញ្្ជ ក់ថា នែរូររស់ប្កុមហ៊ុនភារលប្ចប្នលតាល់លយ៉រល់ថា Vista រួរដតរាំប្ទ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់់ទី 1 លងដែរ។

អត្ថប្រលយ៉ជន៍ននរន្ធរង្ហា ញ លលប្តំណភា្ជ រ់ USB ប្រលេទC
• ការអនុែតតា អូឌីយាូ/ែីលែអូ (A/V) DisplayPort លរញលលញ (រហូតែល់ 4K លៅ 60Hz)
• ទិន្នន័យ USB SuperSpeed (USB 3.1)
• ទិសលោត និងទិសលៅដខសេអាចរតាូររាន
• ប្តូែរា្ន នមួយនឹង VGA, DVI លោយមានអាោរ់ទ័រ
• រាបំ្ទ HDMI 2.0a លហប្យប្តូែរា្ន នមួយនឹងកំដណរីមុនៗ
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USB ប្រលេទ C
USB ប្រលេទ C រជានឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្ៅតូចថ្មី ឧរករណ៍ភា្ជ រ់លនះអាចែំលណប្រការនមួយសដាង់ោរ USB 3.1 ដែលមានប្ស្រ់ និងការរញ្ជូនថាមរល USB (USB PD)។

មាូែជំនួស
USB ប្រលេទ C រជានសដាង់ោរឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថ្មីមួយដែលតូច។ ប្រដហលនរីែងននទំហំឌុយលោត USB ប្រលេទ A ចាស់។ លនះនសដាង់ោរឧរករណ៍ភា្ជ រ់ដែលប្ររ់ឧរករណ៍អាចលប្រប្ប្រាស់រាន។ USB ប្រលេទ C អាចែំលណប្រការនមួយប្រូតូកូលលលសេងៗនលប្ចប្នលោយលប្រប្ “មាូែជំនួស” 
ដែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រលចញលៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រលេទននការភា្ជ រ់លលសេងលទសតលប្ៅរីរន្ធ USB ដតមួយលនាះ

ការរញ្ជូនថាមរលតាម USB
លក្ខខណៈរលចចាកលទសនន USB PD ក៏មានភារទាក់ទងរា្ន ជិតស្និតនមួយ USB ប្រលេទ C ។ រចចាុរ្បន្ន ស្្ម តហ្វូន លថរួិត និងឧរករណ៍ចល័តលលសេងៗលទសតដតងលប្រប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ ់USB លែប្ម្បីស្កថ្ម។ ឧរករណ៍ភា្ជ រ ់USB 2.0 លតាល់ថាមរលរហូតែល់ 2.5 ងា ត់ — ដែល
ស្កទូរស័រទាររស់អ្នករាន រជារានដតរាុណោ ឹង។ កុំរ្យូទ័រអាចប្តូែការរហូតែល ់60 ងា ត់។ លក្ខខណៈរលចចាកលទសននការរញ្ជូនថាមរលតាម USB មានរហូតែល់ 100 ងា ត់។ នទិសលៅលៅមកដែលឧរករណ៍អាចរញ្ជូន ឬក៏ទទួលថាមរលរាន។ លហប្យថាមរលលនះអាចប្តូែរានរញ្ជូនលៅលរល
ែំណាលរា្ន ដែលឧរករណ៍កំរុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

លនះអាចនចុងរញចារ់ននដខសេស្កកុំរ្យូទ័រដែលមានកម្មសិទ្ធិរញ្ញា ទាងំអស់លនាះលោយប្ររ់យ៉ា ងស្កថ្មតាមរយៈការតភា្ជ រ ់USB សតាង់ោរ។ អ្នកអាចស្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករីថ្មដែលអាចោក់តាមខួននរានណាមួយដែលអ្នកស្កស្្ម តហ្វូនររស់អ្នក និងឧរករណ៍ដែលអាចោក់តាមខួននលលសេងលទសតរីនថ្ងលនះរាន។ 
អ្នកអាចលោតកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកចូលលៅក្នុងលអប្កង់ខាងលប្ៅដែលភា្ជ រ់លៅនឹងដខសេថាមរលលហប្យលអប្កង់ខាងលប្ៅនឹងស្កថ្មកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលៅលរលអ្នកលប្រប្លអប្កង់ខាងលប្ៅ — ទាំងអស់លនះតាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C ដតមួយ។ លែប្ម្បីលប្រប្រាន ឧរករណ ៍និងដខសេប្តូែមានែំលណប្ការនមួយ
ការរញ្ជូនថាមរល USB ។ លោយប្រាន់ដតមានការភា្ជ រ ់USB ប្រលេទ C មិនដមនមានន័យថាងអាចែំលណប្រការរានលនាះលទ។

USB ប្រលេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 នសដាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូន USB 3 រជា 5 Gbps, រីឯ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី2 រជា 10Gbps ។ លនះនកប្មិតរញ្ជូនលទ្វែង លលជានែូចប្រលេទ Thunderbolt ជំនាន់ទីមួយដែរ។ USB ប្រលេទ C មិនែូចរា្ន នមួយ USB 
3.1 លទ។ USB ប្រលេទ C រជាប្រាន់ដតនប្រលេទរូររ៉ងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ និងរលចចាក ែិទ្យាលៅខាងក្នុងរជាប្រាន់ដតន USB 2 ឬ USB 3.0។ នការរិតប្រលេទលថលរួត Nokia's N1 Android លប្រប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C រាដនតាងរជា USB 2.0 — 
មិនែល់ USB 3.0 លង។ រាុដនតារលចចាកែិទ្យាទាងំលនះប្រហាក់ប្រដហលរា្ន ។
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ផ្ទា ងំមាូឌុលរញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណអ្នកលប្រប្ (SIM)

ការែំលងប្ងកាតកាតមាូឌុលរញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណអ្នកលប្រប្
1. ស៊ករញចាូលឧរករណ៍ែកកាតមាូឌុលរញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណអ្នកលប្រប្ (SIM) ឬែលង្កបរប្កោសលៅនឹងរន្ធ [1]។
2. ទាញថាស SIM កាតលែប្ម្បីលោះងលចញ [2]។
3. ោក់សុីម លៅលលប្លជប្ងសុីមកាត។
4. រុញរញចាូលលជប្ងសុីមកាតលៅនឹងរន្ធលោតលអាយោក់នរ់លៅកដនួងររស់ង។ 

ការលោះកាតមាូឌុលរញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណអ្នកលប្រប្
ប្រយ័ត្ន ការលោះលចញកាតមាូឌុលរញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណអ្នកលប្រប្ (សុីមកាត) លៅលរលដែលកុំរ្យូទ័រលរប្កអាចរណាតា លឱ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬមានការខូចកាត។ ប្តូែនានាថាកុំរ្យូទ័រររស់លោកអ្នកប្តូែរានរិទ ឬការតភា្ជ រ់រណាតា ញប្តូែរានផ្តា ច់។

1. រញចាូលលញ្នបរប្កោស ឬឧរករណែ៍កសុីមកាតចូលលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្លជប្ងសុីមកាត។
2. ទាញលជប្ងសុីមកាតលចញលែប្ម្បីលោះង។
3. ែកសុីមកាតលចញរីលជប្ងសុីមកាត។
4. រុញលជប្ងសុីមកាតចូលក្នុងរន្ធង ែិញរហូតែល់ងកឹរចូលកដនួងែិញ។

រប្មររាត

ការលោះរប្មររាត
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លែប្ម្បីលោះរប្មរ៖

a) មូលរន្ធូរល្ចចា  M2.5x5 (8) ដែលភា្ជ រ់រប្មររាតលៅនឹង [1]។
b) រាស់រប្មររាតរីដរមជិតរន្ធខ្យល់ [2]។

ចំណា ំប្កោសរាស់រួាសទាិចលែប្ម្បីប្ទារ់ការរាស់លោយចារ់លលតាប្មរីដរមកំរូលននរប្មររាត។
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3. លលប្ករប្មររាតលចញរី កុំរ្យូទ័រយួរនែ ។

ការែំលងប្ងរប្មររាត
1. តប្មង់រប្មររាតនមួយរន្ធមួលល្ចចា លៅលលប្កុំរ្យូទ័រយូរនែ ។
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2. សង្កត់ដរមរប្មររហូតែល់ងកឹរចូលកដនួង។
3. មួលរនតាឹងល្ចចា  M2x5 លែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយូរនែ។
4. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនសតាីរីថ្មលីចូម-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 ់ឬកលមទាចថ្មលីចូម-អុីយាុង លប្ពាះថាងអាចមានលប្រាះថា្ន ក់។ ក្នុងករណីដររលនះ សូមទាក់ទងរកជំនួយ និងលសចកតាីដណនារំដន្ថម។
• ប្រសិនលរប្ថ្មប្តូែរាននរ់ក្នុងឧរករណ៍លោយស្រលរាា ង ហាមយកថ្មលនាះលចញលោយការកាត់ រត ់ឬកំលទចថ្មលីចូមអុីយាុង លប្ពាះថាងអាចមានលប្រាះថា្ន ក់។ ចំលពាះរញ្ហា លនះ សូមទាក់ទងជំនួយរលចចាកលទសររស់ Dell សប្មារ់ជំនួយ។ សូលមប្ល https://

www.dell.com/support។
• ប្តូែដតទិញថ្មសុទ្ធរិតប្រាកែរី https://www.dell.com ឬនែរូដចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររស់ Dell ដែលរានអនុញ្ញា ត។

ការលោះថ្ម
ចំណា ំថ្ម 6 ប្រារ់ 92Whr មានល្ចចា  2

1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លែប្ម្បីលោះថ្ម៖

a) ផ្ដា ច់ដខសេថ្មរីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
b) មូលរន្ធូរល្ចចា  M2.5x5 2 ដែលភា្ជ រ ់ថ្មលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ [2]។
c) លលប្កថ្មលចញរីតួ កុំរ្យូទ័រយួរនែ [3]។
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ការែំលងប្ងថ្ម
ចំណា ំថ្ម 92Whr តប្មូែលអាយលប្រប្កាត M.2 និង ថ្ម 68Whr អាចប្តូែរានលប្រប្នមួយនឹង M.2 ឬប្ោយ 7មម SATA។

1. រញចាូលថ្មលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយួរនែ។

ចំណា ំោក់ដខសេអាោរ់ទ័រលៅខាងលប្កាមរនួងដខសេថ្មលែប្ម្បីតភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូែលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់។

2. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
3. មួលរនតាឹងល្ចចា  M2.5x5 (2) លែប្ម្បីភា្ជ រ់ថ្មលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
4. ែំលងប្ង រប្មររាត។
5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្ោយ SSD — នជលប្មប្ស

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery

3. To remove the SSD:

a) Remove the one M2x3 screw [1] that secures the SSD bracket to the laptop and lift the SSD frame [2] that secures the SSD card 
to the system board. .

b) Lift and pull the SSD card from the laptop [3].

NOTE: For models shipped with NVMe SSDs, remove the thermal plate placed over the SSD.
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4. To remove the SSD clip:

a) Remove the M2x3 screw that secures the SSD clip to the laptop [1].
b) Lift the SSD clip away from the laptop [2].
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ការែំលងប្ងប្ោយស្្ថ នភាររឹង M.2 - SSD
ចំណា ំមុនលរលែំលងប្ងកាត SSD ប្តូែនានាថាថ្មប្តូែរានរញចាូលលរញ ឬដខសេថាមរលប្តូែរានលោតចូល។

1. ោក់លញ្នបរ SSD លៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយួរនែ។

ចំណា ំប្តូែនានាថារានោក់ក្បាលលញ្នបរ SSD លៅក្នុងកដនួងោក់ងក្នុងតួប្ររ័ន្ធ។

2. រឹតរនតាឹងល្ចចា  M2x3 ដែលភា្ជ រ់លញ្នបរ SSD លៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
3. ោក់ SSD លៅក្នុងរន្ធររស់ងលៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយូរនែ ។
4. ោក់លជប្ងទប្ម SSD និងមូលរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ ់SSD លៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
5. ែំលងប្ង៖

a) ថ្ម
b) រប្មររាត

6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាត WLAN

ការលោះកាត WLAN
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះកាត WLAN៖
a) លោះល្ចចា  M2x3 (1) ដែលភា្ជ រ់កាត WLAN លៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ [1]។
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b) លលប្កលជប្ងទប្មលោហៈ ដែលភា្ជ រ់ដខសេ WLAN លៅនឹងកាត WLAN [2]។
c) ផ្ដា ច់ដខសេ WLAN រីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅលលប្កាត WLAN [3].

ចំណា ំកាត WLAN card ប្តូែរានោក់លោយលប្រប្កាែស្អិត។ លរលលោះកាតឥតដខសេលចញរីប្ររ័ន្ធ សូមប្រាកែថារង់ស្អិតលៅនរ់លលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ/តួស៊ុមក្នុងអំងុងលរលែំលណប្រការរាស់។ ប្រសិនលរប្រង់ស្អិតប្តូែរានលោះលចញរីប្ររ័ន្ធរួមនមួយនឹងកាតឥតដខសេ សូមភា្ជ រ់ង
លៅនឹងប្ររ័ន្ធ ែិញ។

d) ទាញ កាត WLAN លែប្ម្បីលោះងលចញរី ឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[4]។

ចំណា ំប្តូែនានាថាមិនទាញកាត WLAN ឲ្យលលប្សរី 35° លែប្ម្បីលជសសងងខូចែល់ម្ជុលង។

ការែំលងប្ងកាត WLAN
1. រញចាូលកាត WLAN លៅក្នុងរន្ធលៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
2. ោក់ដខសេ ឧរករណ៍រំរងសំលងង តាមលួូែរណាតា ញ។

ចំណា ំលៅលរលែំលងប្ងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់ ឬតួស៊ុមលៅលលប្ប្ររ័ន្ធ លនាះអង់ដតនឥតដខសេ និង WLAN ប្តូែដតប្តូែរានរញ្ជូលលៅក្នុង រណាតា ញរញ្ជូនលៅលលប្តួស៊ុមឲ្យរានប្តឹមប្តូែ។

3. ភា្ជ រ់ដខសេ អង់ដតន WLAN លៅនឹងឧរករណភ៍ា្ជ រ់លៅលលប្កាត WLAN។
4. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈ និងរឹតរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់កាត WLAN លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
5. ែំលងប្ង៖

a) ថ្ម
b) រប្មររាត

6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងប្ររ័ន្ធររស់អ្នក។

WWAN card

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

a) base cover
b) battery

3. To remove the WWAN card:

a) Disconnect the WWAN cables from the connectors on the WWAN card [1].

NOTE: The WWAN card is held in place with an adhesive foam spacer. When removing the wireless card from the 

system, make sure the adhesive pad stays on the system board/chassis frame during the prying process. If the 

adhesive pad is removed from the system along with the wireless card, adhere it back to the system.

b) Remove the M2x3 screw (1) that secures the WWAN card to the system board [2].
c) Lift the WWAN card to release it from the connector on the system board [3].

NOTE: Ensure NOT to pull the WWAN card more than 35°, to avoid pin damage.

Installing the WLAN card
1. Insert the WWAN card into the slot on the laptop.

2. Place the M2x3 screw to secures the WWAN card to the system board.

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

4. Install the:

a) battery
b) base cover

5. Follow the procedure in After working inside your system.
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ថ្មប្រារ់សំដរាត

ការលោះថ្មប្រារ់សំដរាត
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះថ្មប្រារ់សំដរាត៖
a) ផ្តា ច់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[1]។
b) រាស់ថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីរង់ស្អិត លហប្យលលប្កងលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[2]។

ការែំលងប្ងថ្មប្រារ់សំដរាត
1. ោក់ថ្មប្រារ់សំដរាតលៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ
2. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា ំោក់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខូចខាតែល់ដខសេ។

3. ែំលងប្ង៖
a) តួស៊ុម
b) ថ្ម
c) រប្មររាត

4. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការលោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះមាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a) ចុច លញ្នបរមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់អង្គចងចាំលោតលងប្ង[1]។
b) ទាញ មាូឌុលអង្គចងចាំ លចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់ននផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [2]។

ការែំលងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
1. រញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាលំៅក្នុងរន្ធមាូឌុលលហប្យសង្កត់ចុះលប្កាមរហូតទាល់ដតលញ្នបរភា្ជ រ់លៅមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ចំណា ំប្តូែប្រាកែថារញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាលំៅមុំមិនលលប្សរី 30 °លទ។ ចុចមាូឌុលអង្គចងចាំលែប្ម្បីភា្ជ រ់លញ្នបរ។

2. ែំលងប្ង៖
a) ថ្ម
b) រប្មររាត

3. អនុែតតាតាមនិតិ ែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររសល់ោកអ្នក។
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រនទាះកាតា រចុច និងកាតា រចុច

ការលោះប្រទាសកាតា រចុច
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. រាស់ប្រទាសកាតា រចុចរី ចំនុចប្រលហាងប្រលហាងណាមួយ [1] លហប្យលលប្កប្រទាសលចញរីប្ររ័ន្ធ [2]។

ចំណា ំទាញ ឬលលប្កប្រទាសកាតា រចុចថ្មមៗតាមទិសលៅប្ទនិចនាងិកា ឬលទាុយរីទិសលៅប្ទនិចនាងិកាលែប្ម្បីលចសសងងការដរករាក់។

ចំណា ំលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាីកលែប្ម្បីរាស់ប្រទាសកាតា រចុចលចញរីចំនុចរាស់ និង រំកិលជុំ ែិញប្រទាសលែប្ម្បីលោះលចញ។

ការលោះកាតា រចុច
1. អនុែតតាតាមែិធលីៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) ប្រទាសកាតា រចុច

3. លែប្ម្បីលោះកាតា រចុច៖
a) លលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេកាដា រចុចរីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
b) លលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុច លចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ប្ររ័ន្ធ [2]។

ចំណា ំចំនួនដខសេលែប្ម្បីផ្តា ច់អាប្ស័យលលប្ប្រលេទកាតា រចុច។
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c) លលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេ រីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[3]។
d) លលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេ រីឧរករណ៍តភា្ជ រ់លៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[4]។
e) រង្វិលប្ររ័ន្ធ លហប្យលរប្កកុំរ្យូទ័រយួរនែក្នុងរលរសរលមប្លរីមុខ។
f) លោះ M2 x 2.5 (6) លែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុចលៅនឹងប្ររ័ន្ធ [1]។
g) ប្តលរ់កាតា រចុចរីខាងលប្កាម លហប្យលលប្កងលចញរីប្ររ័ន្ធរួមនមួយដខសេកាតា រចុច និងដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុច [2]។

ការប្រមាន ទាញដខសេកាតា រចុច និងដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុចលោយថ្មមៗលៅលប្កាមតួលែប្ម្បីលចសសងសការខូចខាតដខសេ។
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ការែំលងប្ងកាដា រចុច
1. កាន់កាតា រចុច និងោក់ដខសេកាតា រចុច និងដខសេរនួឹលប្កាយកាតា រចុចតាមរយៈរនួង កដនួងោក់រាតនែលៅលលប្ប្ររ័ន្ធ។
2. តប្មង់កាតា រចុច និងលជប្ងទប្មល្ចចា លៅលលប្ប្ររ័ន្ធ។
3. មួលល្ចចា  M2x2.5 ចំនួនប្រា ំ(6) លែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុចលៅនឹងប្ររ័ន្ធ។
4. រង្វិលប្ររ័ន្ធ និងភា្ជ រ់ដខសេកាតា រចុច និងដខសេរនួជាលប្កាយកាតា រចុចលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ក្នុងប្ររ័ន្ធ។

ចំណា ំលៅលរលែំលងប្ងតួស៊ុមលងប្ងែិញ សូមប្រាកែថាដខសេកាតា រចុចមិនលៅលប្កាមប្រទាស រាុដនតាែំលណប្រការលៅលប្កាមស៊ុមដែលលរប្កមុននឹងភា្ជ រ់ងលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

5. ែំលងប្ង៖
a) ប្រទាសកាតា រចុច
b) ថ្ម
c) រប្មររាត

6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការែំលងប្ងរនទាះតប្មឹមកាតា រចុច
1. តប្មឹមែ័នកាតា រចុចនមួយលថរលៅលលប្កុំរ្យូទ័រលហប្យចុចកាតា រចុចរហូតែល់កាតា រចុចកឹរចូលកដនួងង។
2. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងប្ររ័ន្ធររស់អ្នក។

លប្រងងតលមួប្ង

ការលោះ
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះលប្រងងតលមួប្ងកំលៅ - ៖
a) ផ្តា ច់ដខសេលប្រងងតលមួប្ងកដនួងទទូលកំលៅ និងលោះល្ចចា  (2) ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[1, 2]។ ។

ចំណា ំលោះល្ចចា ដែលភា្ជ រ់នរ់លៅនឹង លប្រងងតលមួប្ងកដនួងទទូលកំលៅ ។
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b) លោះល្ចចា  M2x3 (6) ដែលភា្ជ រ់រណតាុ ំលប្រងងតលមួប្ងទទួលកំលៅលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [1]។
c) លលប្កលប្រងងតលមួប្ង លប្រងងតលមួប្ងកំលៅលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [2]។

ការែំលងប្ង
1. ោក់ លប្រងងតលមួប្ង កដនួងទទួលកំលៅ លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងតប្មង់កដនួងទទួលកំលៅនមួយនឹងលជប្ងទប្មល្ចចា ។
2. រឹតរនតាឹងល្ចចា  M2x3 8 លែប្ម្បីភា្ជ រ់លប្រងងតលមួប្ង កដនួងទទួលកំលៅ លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
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3. ភា្ជ រ់ លប្រងងតលមួប្ងកដនួងទទួលកំលៅ លៅឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
4. ែំលងប្ង៖

a) ថ្ម
b) រប្មររាត

5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រន្ធតំណចរនតាលេួប្ង

ការលោះរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល៖
a) ផ្តា ច់ដខសេរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរលរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។

ចំណា ំលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិចលែប្ម្បីលោះដខសេរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់។ កុំទាញដខសេលប្ពាះងអាចរណាតា លឱ្យខូច។

b) លោះល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីលោះលជប្ងទប្មលោហៈដែលភា្ជ រ់រន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល [2]។
c) លោះលជប្ងទប្មលោហៈដែលរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល [3]។
d) លលប្ករន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរលលចញលៅឆា្ង យរកីុំរ្យូទ័រយួរនែ [4]។

ការែំលងប្ងរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល
1. រញចាូលរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរលចូលលៅរន្ធលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
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2. ោក់លជប្ងទប្មលោហៈលៅលលប្ប្ចកឧរករណ៍ថាមរល។
3. មួលរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលោហៈលៅនឹងប្ចកឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរលលៅលលប្កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
4. ភា្ជ រ់ដខសេរន្ធឧរករណ៍ភា្ជ រ់ថាមរល លៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
5. ែំលងប្ង៖

a) ថ្ម
b) រប្មររាត

6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

តួស៊ុម

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

2. Remove the:

a) SIM card module
b) base cover
c) battery
d) WLAN card
e) WWAN card
f) SSD card

3. To release the chassis frame:

a) Release the WLAN and WWAN cables from the routing channels [1].
b) Disconnect the speaker cable from the connector on the system board [2].
c) Lift the latch to disconnect the backlight cable (optional) [3], touchpad cable [4], pointstick cable [5], and keyboard cable [6] from 

the connector on the system board.

4. To remove the chassis frame:
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a) Remove the M2x3 (5), M2x5 (2) screws that secure the chassis frame to the laptop[1].
b) Lift the chassis frame away from the laptop [2].

Installing the chassis frame
1. Place the chassis frame on the computer and tighten the screws M2x5 (2), M2x3 (5).

NOTE: When reinstalling the chassis frame ensure the keyboard cables are NOT under the frame, but run through 

the opening in the frame.

2. Connect the speaker, keyboard cable, touchpad cable, pointstick cable and backlight cable(optional).

3. Route the WLAN and WWAN cable.

NOTE: Ensure the coin cell battery cable is properly routed in between the chassis frame and the system board to 

avoid damages to the cable.

4. Install the:

a) SSD card
b) WWAN card
c) WLAN card
d) battery
e) base cover
f) SIM card module

5. Follow the procedure in After working inside your system.

ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ

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

2. Remove the:

a) SIM card module
b) base cover
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c) battery
d) WLAN card
e) WWAN card
f) SSD card
g) memory module
h) heat sink 
i) coin cell battery
j) Power connector port
k) chassis frame

3. To release the system board:

a) Remove the M2x5 screws that secures the metal bracket to the system board [1].
b) Lift the metal bracket that secures the display cable to the system board [ 2].
c) Disconnect the display cable from the connectors on the system board [3].

4. To remove the system board:

a) Lift the latch and disconnect the LED board, mother board and touchpad cable from the connectors on the system board [1].
b) Remove the M2x5 screws (2) that secure the metal USB-C port bracket to the system board and lift the bracket away from the 

system board [2,3].

NOTE: The metal bracket referred is the USB-C port bracket.
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5. Remove the M2x3 screws (3) and lift the system board away from the computer [1, 2].
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Installing the system board
1. Align the system board with the screw holders on the laptop.

2. Tighten the M2x3 screws to secure the system board to the laptop.

3. Place the metal USB-C bracket and tighten the M2x5 screws on the system board.

4. Connect the LED, mother board and touchpad cable to the system board.

5. Connect the display cable on the system board.

6. Place the eDP cable and metal bracket to system board and tighten the M2x3 screws to secure to the system board.

7. Install the:

a) chassis frame
b) Power connector port
c) coin cell battery
d) heat sink 
e) memory module
f) SSD card
g) WWAN card
h) WLAN card
i) battery
j) base cover
k) SIM card module

8. Follow the procedure in After working inside your computer.

រនទាះរាះ

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WLAN card
d) WWAN card
e) SSD card
f) chassis frame

3. To release the touchpad panel:

a) Lift the latch and disconnect the SmartCard reader cable from the connector on the system board [1].
b) Peel off the SmartCard reader cable from the adhesive [2].
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4. To remove the touchpad panel:

a) Lift the latch and disconnect the touchpad panel cable from the connector on the system board [1].
b) Remove the M2x3 screws (2) that secure the touchpad panel to the laptop [2].
c) Lift the touchpad panel away from the laptop [3].
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Installing the touchpad
1. Insert the bottom edge of the Button Board under the plastic holder tabs first when placing the buttons board back into the chassis.

2. Tighten the M2x3 screws to secure the touchpad panel.

3. Connect the touchpad cable.

4. Connect the SmartCard reader cable to the laptop.

5. Install the:

a) chassis frame
b) SSD card
c) WWAN card
d) WLAN card
e) battery
f) base cover

6. Follow the procedure in After working inside your computer.

មាូឌុលស្្ម តកាត

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WLAN card
d) WWAN card
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e) SSD card
f) chassis frame

3. To release the SmartCard reader:

a) Disconnect the SmartCard reader board cable from the connector on the system board [1].
b) Peel off the cable to release from the adhesive [2].

4. To remove the SmartCard reader:

a) Remove the M2x3 screws (2) that secure the SmartCard reader board to the palmrest [1].
b) Pull the SmartCard reader board to release on the system board [2].
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ការែំលងប្ងឧរករណ៍អានស្្ម តកាត
1. ោក់ឧរករណ៍អានស្្ម តកាតលៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយូរនែ។
2. មូលរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករណ៍អានស្្ម តកាតលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
3. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានស្្ម តកាត និងភា្ជ រ់ដខសេលៅកាន់ឧរករណ៍ភា្ជ រ់លលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
4. ែំលងប្ង៖

a) តួស៊ុម
b) កាត SSD
c) កាត WWAN
d) កាត WLAN
e) ថ្ម
f) រប្មររាត

5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

រនទាះ LED

ការលោះផ្ទា ំង LED
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) កាត WLAN
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d) កាត WWAN
e) កាត SSD
f) តួស៊ុម

3. លែប្ម្បីលោះផ្ទា ំង LED៖
a) លលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេផ្ទា ំង LED រីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ំងLED[1]។
b) លោះល្ចចា  M2x3 ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ LED លៅនឹងតួ កុំរ្យូទ័រយួរនែ [2]។
c) លលប្កផ្ទា ងំ LED លចញរីកុំរ្យូទ័រយួរនែ [3]។

ការែំលងប្ងផ្ទា ងំ LED
1. ោក់ផ្ទា ងំ LED លៅលលប្ កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
2. មួលរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុល LED លៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
3. ភា្ជ រ់ដខសេ LED លៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់លៅលលប្ផ្ទា ងំ LED។
4. ែំលងប្ង៖

a) តួស៊ុម
b) កាត SSD
c) កាត WWAN
d) កាត WLAN
e) ថ្ម
f) រប្មររាត

5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ឧរាល័រ

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WLAN card
d) WWAN card
e) SSD card
f) chassis frame

3. To disconnect the cables:

a) Lift the latch and disconnect the LED board cable [1].
b) Disconnect and unroute the speaker cable [2].
c) Remove the speaker cable from the routing clips [3].

4. Lift the speakers from the laptop.

NOTE: Speaker are fixed to the laptop in the speaker holder, lift the speaker gently to avoid damage to the holders.
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Installing the speaker
1. Place the speakers into the slots on the laptop.

2. Route the speaker cable through the retention clips through the routing channel.

3. Connect the speaker and LED board cable to the laptop.

4. Install the:

a) chassis frame
b) SSD card
c) WLAN card
d) battery
e) base cover

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

រប្មរប្តលចសក

ការលោះប្តលចសក
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម

3. លែប្ម្បីលោះរប្ររប្តលចសក
a) លោះល្ចចា ដែលភា្ជ រ ់M2x3 ប្តលចសកលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ [1]។
b) លោះក្បាលប្តលចសកលៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ[2]។
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ការែំលងប្ងប្តលចសក
1. ោក់ោក់លជប្ងទប្មលោហៈតប្មឹមនមួយកដនួងប្ទល្ចចា លលប្ កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
2. រឹតរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់លប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់ លៅនឹង កុំរ្យូទ័រយួរនែ។
3. ែំលងប្ង៖

a) ថ្ម
b) រប្មររាត

4. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WWAN card
d) WLAN card
e) hinge cap

3. To disconnect the display cable:

a) Release the WLAN cable from the routing channels [1].
b) Remove the M2x3 screws (2) and lift the metal bracket that secure the display cable on the computer [2,3].
c) Disconnect the display cable [4].
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4. To remove hinge screws:

a) Remove the M2x5 screws (4) that secure the display assembly to the system board [1].
b) Release the antenna cables and display cable from the routing channel [2, 3].

5. Turn over the laptop.

6. To remove the display assembly:

a) Remove the M2x5 screws (2) that secure the display assembly to the laptop [1].
b) Flip to open the display [2].
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7. Slide the display assembly away from the system base.
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Installing display assembly
1. Place the display assembly to align with the screw holders on the laptop.

NOTE: Close the LCD before inserting the screws or turning over the laptop.

CAUTION: Route the display and antenna cable through the LCD hinge mount holes as LCD assembly is inserted into 

the base, to prevent possible cable damage.

2. Tighten the M2x5 screws to secure the display assembly to the laptop.

3. Turn over the laptop.

4. Connect the antenna cables and display cable to the connectors.

5. Place the display cable bracket over the connector and tighten the M2x5 screws to secure the display cable to the laptop.

6. Install the:

a) hinge cap
b) WLAN card
c) battery
d) base cover

7. Follow the procedure in After working inside your computer.

ស៊ុមលអប្កង់

ការលោះលប្រាងលអប្កង់
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) កាត WLAN
d) កាត WWAN
e) លប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់

3. លែប្ម្បីលោះស៊ុមលប្ៅររស់លអប្កង់៖
a) រាស់លប្រាងលអប្កង់លៅរាតលអប្កង់[1]។

ចំណា ំលៅលរលលោះ ឬែំលងប្ងលប្រាងលអប្កង់លងប្ងែិញរីលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់, អ្នករលចចាកលទសរួរកត់ចំណាថំាលប្រាងលអប្កង់ប្តូែរានភា្ជ រ់លៅផ្ទា ំង LCD នមួយនឹងកាែែ៏ រឹងមា ំលហប្យប្តូែដតប្រុងប្រយ័ត្នលែប្ម្បីលចសសងងការខូចខាតែល់ LCD។

b) លលប្កលប្រាងលអប្កង់លែប្ម្បីលោះង [2]។
c) រាស់ដរមចំលហសងលអប្កង់លែប្ម្បីលោះលប្រាងលអប្កង់ [3, 4,5]។

ប្រយ័ត្ន កាែដែលរានលប្រប្លៅលលប្លប្រាង LCD លែប្ម្បីរិទងនមួយលអប្កង់ LCD លោយខួននឯង លធ្វប្ឱ្យងរិរាកលែប្ម្បីលោះលប្រាងលចញ លប្ពាះថាកាែមានភាររឹងមាំខួាំង លហប្យលៅនរ់នឹងដល្នក LCD ប្រមទាងំអាចរកប្សទារ់ ឬដរកកញចាក់លៅលរលរ្យាយ៉មរាស់ែត្ថុទាងំរីរ
លចញរីរា្ន ។
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Installing display bezel
1. Place the display bezel on the display assembly.

NOTE: Remove the protective covering on the adhesive on the LCD bezel before placing on the display assembly.

2. Starting from a top corner, press clockwise on the display bezel and work around the entire bezel until it clicks on to the display 
assembly.

3. Install the:

a) display assembly
b) WWAN card
c) WLAN card
d) battery
e) base cover

4. Follow the procedure in After working inside your computer.

ប្តលចសកលអប្កង់

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WWAN card
d) WLAN card
e) hinge cap
f) display assembly
g) display bezel
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3. To remove the display hinge:

a) Remove the M2.5x3.5 screws that secure the display hinge to the display assembly [1].
b) Lift the display hinge away from the display assembly [2].
c) Repeat the to remove the other display hinge.

ការែំលងប្ងប្តលចសកលអប្កង់
1. ោក់រប្មរប្តលចសកលអប្កង់លៅលលប្លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
2. មួលរនតាឹងល្ចចា  M2.5x3.5 ដែលភា្ជ រ់រប្មរប្តលចសកលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់។
3. លធ្វប្តាមជំហាន 1-2 ែូចរា្ន លែប្ម្បីតលមួប្ងរប្មរប្តលចសកលអប្កង់លលសេងលទសត។
4. ែំលងប្ង៖

a) លប្រាងលអប្កង់
b) លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
c) រប្មរប្តលចសក
d) កាត WWAN
e) កាត WLAN
f) ថ្ម
g) រប្មររាត

5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ផ្ទា ងំលអប្កង់

ការលោះផ្ទា ំងលអប្កង់
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) កាត WWAN
d) កាត WLAN
e) រប្មរប្តលចសក
f) លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
g) លប្រាងលអប្កង់

3. លោះល្ចចា  M2x3 (4) ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់ [1] លហប្យលលប្កប្តលរ់ផ្ទា ងំលអប្កង់លងប្ងលែប្ម្បីចូលលៅែល់ដខសេ eDP [2]។

4. លែប្ម្បីលោះលប្រងងែំលងប្ងរនទាះលអប្កង់៖
a) រករង់ស្អិតលចញ [1]។
b) រករង់ស្អិតរណ៌លខសែដែលភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់ [2]។
c) លលប្ករនួឹះលែប្ម្បីផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់រីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លលប្ផ្ទា ងំលអប្កង់[3, 4]។
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ការែំលងប្ងលប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
1. ភា្ជ រ់ដខសេ eDP លៅនឹងតំណរភា្ជ រ់ និងរិទរង់ស្អិត។
2. រិទរង់ស្អិតលែប្ម្បីសុែត្ថិភារដខសេ eDP។
3. រដាូរផ្ទា ំងលអប្កង់លែប្ម្បីោក់រញចាូលរន្ធល្ចចា ឲ្យប្តូែនមួយនឹងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់។
4. រឹតរនតាឹងល្ចចា  M2x3 លែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងលអប្កង់លៅនឹងលប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់ ។
5. ែំលងប្ង៖

a) លប្រាងលអប្កង់
b) លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
c) រប្មរប្តលចសក
d) កាត WWAN
e) កាត WLAN
f) ថ្ម
g) រប្មររាត

6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ដខសេ លអប្កង់ (eDP)

ការលោះដខសេ eDP
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
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b) ថ្ម
c) កាត WWAN
d) កាត WLAN
e) លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
f) ផ្ទា ំងលអប្កង់
g) លប្រាងលអប្កង់

3. រកដខសេ eDP លចញរីរង់ស្អិតលែប្ម្បីលោះងលចញរីលអប្កង់។

ការតំលងប្ងដខសេ eDP
1. ភា្ជ រ់ដខសេ eDP លៅលលប្លប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់ ។
2. ែំលងប្ង៖

a) ផ្ទា ំងលអប្កង់
b) លប្រាងលអប្កង់
c) លប្រងងែំលងប្ងលអប្កង់
d) ប្តលចសកលអប្កង់
e) កាត WWAN
f) កាត WLAN
g) ថ្ម
h) រប្មររាត

3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កាលមរ៉ា

ការលោះកាលមរ៉ា
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ៖

a) រប្មររាត
b) ថ្ម
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c) WLAN
d) កាត WWAN
e) លប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់
f) លប្រាងលអប្កង់
g) ផ្ទា ំងលអប្កង់

3. លែប្ម្បីលោះកាលមរ៉ា ៖
a) ផ្តា ច់ដខសេកាលមរ៉ា លចញរីឧរករណ៍ភា្ជ រ់លលប្ផ្ទា ំងលអប្កង់[1]។
b) រាស់លោយប្រុងប្រយ័ត្ន លហប្យ លលប្ក មាូឌុលកាលមរ៉ា លចញរីរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់[2]។

Installing camera
1. Insert the camera into the slot on the display back cover.

2. Connect the display cable to the connector.

3. Connect the camera cable to the connector on the camera module.

4. Install the :

a) display panel
b) display bezel
c) display assembly
d) WLAN
e) WWAN card
f) memory module
g) battery
h) base cover

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

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

2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) WWAN card
d) WLAN card
e) display assembly
f) display bezel
g) display panel
h) eDP cable
i) camera

3. The display back cover assembly is the remaining component, after removing all the components.

ការែំលងប្ងលប្រងងតលមួប្ងរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់
1. លប្រងងតលមួប្ងរប្មរខាងលប្កាយលអប្កង់ រជានសមាសនាតុដែលលៅសល់ រនាទា រ់រីលោះសមាសនាតុលលសេងៗលចញអស់។
2. ែំលងប្ង៖

a) កាលមរ៉ា
b) ដខសេ eDP
c) ផ្ទា ងំលអប្កង់
d) លប្រាងលអប្កង់
e) លប្រងងតលមួប្ងលអប្កង់
f) កាត WWAN
g) កាត WLAN
h) ថ្ម
i) រប្មររាត

3. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កដនួងសប្មាករាតនែ

Replacing the palm rest
1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
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2. Remove the:

a) base cover
b) battery
c) keyboard
d) WLAN card
e) WWAN card
f) SSD card
g) memory module
h) Touchpad
i) heat sink 
j) coin cell battery
k) chassis frame
l) system board
m) hinge cap
n) display assembly

NOTE: The component you are left with is the palm rest.

3. Install the following components on the new palm rest.

a) display assembly
b) hinge cap
c) system board
d) chassis frame
e) coin cell battery
f) heat sink 
g) Touchpad 
h) memory module
i) SSD card
j) WWAN card
k) WLAN card
l) keyboard
m) battery
n) base cover
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4. Follow the procedure in After working inside your computer.
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ការលោះប្ស្យរញ្ហា

ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុន (ePSA) ដែលរានដកលម្អ — ការែិនិច្ឆ័យលលប្ ePSA
ការែិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូលៅស្្គ ល់ថាការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ)អនុែតតាការប្តនតរិនិត្យលរញលលញននដល្នករឹងររសអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS លហប្យែំលណប្រការលោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្ររ័ន្ធដែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូែជលប្មប្សសប្មារ់ឧរករណ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករណ៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

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

ប្រយ័ត្ន លប្រប្ការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលតសដាកុំរ្យូទ័រអ្នកដតរាុលណាោ ះ។ លប្រប្ប្រាស់កម្ម ែិធីលនះនមួយកុំរ្យូទ័រលលសេងអាចលចញលទ្ធលលមិនប្តឹមប្តូែ ឬលចញស្រកំហុស។

ចំណា ំលតសដាសប្មារ់ឧរករណ៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូែឲ្យមានការអនតារកម្មរីអ្នកលប្រប្ប្រាស់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានែតតាមានលៅស្្ថ នីយ៍កុំរ្យូទ័រលរលការែិនិច្ឆ័យរានលធ្វប្លងប្ង។

ែំលណប្រការែិនិច្ឆ័យ ePSA
លៅការរ៊ូតដររែិនិច្ឆ័យ លោយលប្រប្ ែិធីណាមួយដែលរានដណនាំខាងលប្កាម៖

1. លរប្កថាមរលកុំរ្យូទ័រ។
2. លរលដែលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត ចុចប្រារ់ចុច F12 ខណៈលរលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលងប្ង។
3. លៅក្នុងលអប្កង់មុជានុយរ៊ូត លប្រប្ប្រារ់ចុចសញ្ញា ប្រនញ លងប្ង/ចុះ លែប្ម្បីលប្ជប្សលរីសជលប្មប្ស Diagnostics (ការែិនិច្ឆ័យ) រួចចុចលលប្ Enter (ងយរញចាូល)។

ចំណា ំផ្ទា ំង ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុនដែលរានដកលម្អ រង្ហា ញលងប្ង លោយមានរ៉យឧរករណ៍ទាំងអស់ដែលរានរកលញប្ញលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។ ការែិនិច្ឆ័យចារ់លលដាប្មលធ្វប្លតសតាលលប្ឧរករណ៍ប្តនតរិនិត្យ។

4. ចុចសញ្ញា ប្រនញខាងលប្កាមដល្នកខាងស្ដា ំលែប្ម្បីចូលលៅរញ្ជីទំរ័រ។
នាតុដែលរានរកលញប្ញ ប្តូែរានរ៉យល្ម្ម ះ និងលធ្វប្លតសតាស្កល្បង។

5. លែប្ម្បីែំលណប្រការលធ្វប្លតសតាែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍នក់ោក់ ចុចលលប្ Yes(រាទ/ចាស) លែប្ម្បរីញ្ឈរ់ការលធ្វប្លតសដា ែិនិច្ឆ័យ។
6. លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ងំខាងលឆ្វង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធ្វប្លតសដា)។
7. ប្រសិនលរប្មានរញ្ហាណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុស លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell។

ឬ
8. រិទប្ររ័ន្ធកុំរ្យូទ័រ។
9. ចុចប្រារ់ចុច Fn ឲ្យនរ់ ខណៈលរលកំរុងចុចប្រារ់ចុចថាមរល រួចដលងទាំងរីរ។
10. លធ្វប្ជំហានទី 3–7 ខាងលលប្លងប្ងែិញ។

ការកំណត់ Real Time Clock លងប្ងែិញ
មុខង្រការកំណត់ Real Time Clock (RTC) លងប្ងែិញ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្តា រប្ររ័ន្ធ Dell ររស់អ្នករីស្្ថ នភារ រា្ម ន POST/មិនរ៊ូត/រា្ម នថាមរល ។ លែប្ម្បីចារ់លលតាប្មការកំណត់ RTC លងប្ងែិញលលប្ប្ររ័ន្ធ សូមលធ្វប្ឲ្យប្រាកែថាងរានរិទ និងរានភា្ជ រ់លៅប្រេរ
ថាមរល។ ចុចលលប្រ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរល 25 ែិនាទី រួចដលងរ៊ូតុងថាមរល។ ចូលលៅកាន់ ែិធីលែប្ម្បីកំណត់ Real Time Clock លងប្ងែិញ។

ចំណា ំប្រសិនលរប្ថាមរល AC ប្តូែរានលុរលចញរីប្ររ័ន្ធក្នុងលរលែំលណប្រការ ឬរ៊ូតុងថាមរលប្តូែរានសង្កត់លលប្សរី 40 ែិនាទី លនាះែំលណប្រការកំណត់ RTC លងប្ងែិញ រជាប្តូែរានលរាះរង់។

ការកំណត់ RTC លងប្ងែិញ នឹងកំណត ់BIOS លងប្ងែិញលៅរកលំនាំលែប្ម មិនលតាល ់Intel vPro និងកំណត់កាលររិលច្ឆទ និងលរលលែោប្ររ័ន្ធលងប្ង ែិញ។ នាតុខាងលប្កាមទាំងលនះនឹងមិនរងការរាះពាល់រីការកំណត់ RTC លងប្ងែិញលទ៖

• Service Tag
• Asset Tag
• សួ្កមាចា ស់កម្មសិទ្ធិ
• Admin Password
• System Password
• HDD Password
• TPM លរប្ក និងសកម្ម
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• មូលោឋា នទិន្នន័យសំខាន់
• កំណត់លហតុរណាដា ញ

នាតុទាងំលនះ អាចឬមិនអាច កំណត់លងប្ងែិញ លោយអាប្ស័យលលប្ជលប្មប្សការកំណត់ BIOS តាមតប្មូែការររស់អ្នក៖

• រញ្ជីរ៊ូត
• លរប្ក Intel OROMs
• Secure Boot Enable
• អនុញ្ញា តិលអាយ BIOS ទមួាក់ជំនាន់
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា ំប្រសិនលរប្អ្នករុំមានអុីនធជាណិត សូមដស្វងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលលប្ែិក្កយរប្តនែទំនិញ រ័ណោ លែចខចារ់ ែិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

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

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