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4 មាតិកា



ែំមងងងកុំព្យុទ័ររបស់អនែក
1 ភា្ជ ប់មៅអាយប់ទ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលេ្ម ប្តូែយក់េ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

្ំណា:ំ មប្បងរន្ធ USB ប្បមេទ C ណា្ួយមែង្្បីស្កកុំព្បូទ័ររបស់អនែក។ រន្ធស្ក្្្បងគជាមានសញ្្ញ សមា្គ ល់មយយនិ្ិត្តសញ្្ញ អាយប់ទ័រថា្ពល។
2 បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាថំា អនែក៖
• ភា្ជ ប់មៅបណា្ត ញមែង្្បីអាប់មែតែីនែូ

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុែតថាិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។
• ប្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធជាមែត សូ្្ុះម្ម្ម ះ ឬបមងតងតគែនី Microsoft ។ ប្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាមែត សូ្បមងតងតគែនីមប្បបណាដា ញ។

• មៅមលងមអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បញចេូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងល្្អិតរបស់អនែក។
3 ណសវេងរក និងមប្បងក្្ម ែិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូទ័របស់អនែកពា្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្ទពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

ទទួលរានជំនួយ និងការរាំប្ទសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណែររបស់កុំព្យូទ័ររបស់អនែកមយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បន្ត ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមយយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេទ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។
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ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូទ័ររបស់អនែកពា្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយមែីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីេល Dell

ទាញយកក្្មែិធីសូហវេណែរែូ្ពាសូហវេណែរណែលប្តូែរានពាែ បាុណន្ត្ិនរានែំមងងងពា្ុនមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

4 បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប ់Windows ។

្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យូទ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថា្ សូ្ម្ងល បមងតងតប្យយ USB ស្ដា រមងងង ែិញសប្មាប់ Windows ។

6 ែំមងងងកុំព្យុទ័ររបស់អនែក



បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows
បមងតងតប្យយស្្ត រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងពា្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB ទមទរណែលមានស្តថាភាព្្ទុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតប្យយស្្ត រមងងងែិញ។

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មប្បងប្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមប្កា្មនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណា្ត ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ុងមប្កាយបំ្ុត។

1 ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 មៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (ស្្ត រមងងង ែិញ)។
3 មៅកនែុងលទ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បមងតងតប្យយស្្ត រមងងង ែិញ)។

ផ្្ទ ងំ User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) នឹងប្តូែរានបង្ហា ញ។
4 ្ុ្ រាទ/ចាស៎ មែង្្បីបន្ត។

ផ្្ទ ងំ Recovery Drive (ប្យយស្្ត រមងងង ែិញ) នឹងប្តូែរានបង្ហា ញ។
5 មប្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្ុងទុកឯកស្រប្បព័ន្ធមៅកនែុងប្យយស្្ត រមងងង ែិញ) រួ្្ុ្ បនា្ទ ប់។
6 មប្ជងសមរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស ់USB) និង្ុ្ បនា្ទ ប់។

ស្រ្ួយនឹងមល្មងងង មយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាទិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូែលុបមចាល។
7 ្ុ្ បមងតងត។
8 ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណនថា្អំពីការតម្ួងង Window មយយមប្បងប្យយស្្ត រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មយះប្ស្យបញ្ហា  ៃន មសសែម ណែនាំអំពីមសងក្្ម ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows 7

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


តួ
ជំពូកមនះបង្ហា ញពីទិែ្ឋភាពតួពាមប្្ងនពា្ួយរន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់មហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN ពាប់្ងណែរ។

ប្បធានបទ :

• មអប្កង់
• ខាងមប្កា្
• ខាងម្វេង
• ខាងស្្ត ំ
• ខាង្ុខ
• គប្្បរាត
• ្ាូត
• ប៊ិ្មាា មញាទិ្គុែភាពខ្ពស់របស់ Dell -ពាជមប្្ងសអា្មានឬអត់

មអប្កង់

1 ឧបករែ៍បមញចេញអុីនហ្ហាវេ មរាែ 2 កាម្រ៉ា អុីនហ្ហាវេ មរាែ

3 ពនួជាស្ថា នភាពកាម្រ៉ា 4 កាម្រ៉ា

5 ឧបករែ៍បមញចេញអុីនហ្ហាវេ មរាែ

3

8 តួ



ខាងមប្កា្

1 ឧបករែ៍បំពងសំមងង ខាងម្វេង 2 សួ្កយីមហាមសងក្្ម

3 ឧបករែ៍បំពងសំមងង ខាងស្្ត ំ

ខាងម្វេង

1 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេទ C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល (្្្បង) 2 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេទ C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល

3 រន្ធកាត microSD 4 ប៊ូតុងស្ថា នភាពស្កេ្ម

5 មេួងងសមា្គ ល់ស្ថា នភាពៃនការស្កេ្ម (5) 6 ប៊ិ្មាា មញាទិ្គុែភាពខ្ពស់របស់ Dell (2)

ខាងស្្ត ំ

1 រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បមេទ-C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល/រន្ធមអប្កង់ (2) 2 រន្ធកាស

3 រន្ធណខសេសន្តិសុខ (ភា្ជ ប់កប្្ិតខ្ពស់)

តួ 9



ខាង្ុខ

1 ពនួជាបញ្្ជ ក់ស្ថា នភាពថា្ពល និងេ្ម 2 ្ីប្កូហវេូនអាមរាឌីជីេល

គប្្បរាត

1 បន្ទះបាះ 2 ្ុ្តំបន់កែដាុ រខាងម្វេង

3 តំបន់្ុ្កែដាុ រខាងស្ដា ំ 4 ប៊ូតុងថា្ពលពា្ួយក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ៃែណែលពាជមប្្ងសអា្មានឬអត់

្ាូត

កុំព្យូទ័រែូតប៊ុក

10 តួ



មេមបួត

បញ្ឈរ

បត់

តួ 11



ប៊ិ្មាា មញាទិ្គុែភាពខ្ពស់របស់ Dell -ពាជមប្្ងសអា្មានឬអត់

សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថា្ សូ្ម្ងល www.dell.com/support ។

12 តួ

https://www.dell.com/support/home/us/en/04/products/electronics/stylus


្ួូែកាត់កា្ត រ្ុ្
្ំណា:ំ តួអកសេរមលងកា្ត រ្ុ្អា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធភាស្កា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តូែរានមប្បងសប្មាប់្ួូែកាត់សថាិតមៅែណែលមៅប្គប់ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជី្ួូែកាត់កា្ត រ្ុ្

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

បិទអូឌីយាូ

បនថាយកប្្ិតសំមងង

បមងតងនកប្្ិតសំមងង

ចាក់បទ្មប្្បង/ជំពូក ពី្ុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បទ្មប្្បង/ជំពូក បនា្ទ ប់

ចាប់ម្្តង្ Task View (ទិែ្ឋភាពកិ្ចេការ)

ប្តូរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប

ណសវេងរក

បិទមបងកមេួងងមប្កាយរបស់កា្ត រ្ុ្

មរាះពុ្្ពមអប្កង់

Insert (បញចេូល)

បិទ/មបងកឥតណខសេ

4

្ួូែកាត់កា្ត រ្ុ្ 13



ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

មែក

បមងតងនកប្្ិតពនួជា

បនថាយកប្្ិតពនួជា

មបងក្ុជានុយក្្ម ែិធី

បិទមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

14 ្ួូែកាត់កា្ត រ្ុ្



លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការ្្តល់មអាយទាងំមនះអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់ ។ យថាប្បមេទខាងមប្កា្ គជាពាយថាប្បមេទណែលតប្្ូែមយយ្្បាប់បាុមណាោ ះ កនែុងការែឹកភា្ជ ប់្កពា្ួយកុំព្យូទ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណនថា្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅកាន់ Help and 
Support មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows (ែីនែូ) របស់អនែក និងមប្ជងសមរីសជមប្្ងសមែង្្បីម្ងលព័តមានពីកុំព្យូទ័ររបស់អនែក ។

ប្បធានបទ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គែំមែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាទុក
• អូឌីយាូ
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កា្ត រប្បព័ន្ធ
• ក្្មែិធីអានកាតម្មឌស
• កាតែីមែអូ
• កាម្រ៉ា
• ឥតណខសេ
• រន្ធ និងឧបករែ៍តភា្ជ ប់
• មអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• បន្ទះបាះ
• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• េ្ម
• អាយប់ទ័រថា្ពល
• ែិមាប្ត និងទ្្ងន់
• បរិស្ថា នកុំព្យុទ័រ
• សន្តិសុខ
• សូហវេណែរសន្តិសុខ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

សំែុំបន្ទះមសសគវេីតូ្ សំែុំឈីប Intel QM175

ទទឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64 ប៊ីត

FLASH EPROM SP1 32 MB

ណខសេភា្ជ ប់ PCIe 100 Mhz

មហ្ហវេកង់ណខសេភា្ជ ប់ bus ខាងមប្ប DMI 3.0 (8GT/s)

5

លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកប្បព័ន្ធ 15



អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ Processor numbers are not a measure of performance. Processor availability is subject to change and may vary by region/
country.

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកអង្គែំមែងរការ

ប្បមេទ ប្កហវេិក UMA

អង្គែំមែងរការ Intel CoreT i7-8706G ជំនាន់ទី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8M, រហូតែល់ 
4.10 GHz)

ប្យយែឺប្កាហវេិក Intel HD

អង្គែំមែងរការ Intel CoreT i5-8305G ជំនាន់ទ ី8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6M រហូតែល់ 
3.80 GHz)

ប្យយែឺប្កាហវេិក Intel HD

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បរមា 8 ជ.ប

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ អង្គ្ងចាំមលងផ្្ទ ងំ

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ
• 8 GB - 1 x 8 GB (ពាជមប្្ងស)

• 16 GB - 2 x 8 GB (ពាជមប្្ងស)

• 16 GB - 1 x 16 GB (ពាជមប្្ងស)

ប្បមេទ DDR4

មល្បនន 2400 ម្ហាត ហជាត

ការរក្សាទុក
មរ៉ង 6. លក្ខែៈល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមទសៃនទំហំ្្ទុក

ប្បមេទ កម្ត បមងតងត អន្តរ្ុខ ជមប្្ងសសុែតថាិភាព ស្តថាភាព្្ទុក

ប្យយស្ថា នភាពរឹង SATA SSD M.2 SSD 128 GB

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD 256 GB

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD 512 ្.ប

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD 1 ជ.ប

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD 2 TB

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD SED 256 GB

ប្យយស្ថា នភាពរឹង NVMe (ថានែ ក់ 40) NVMe M.2 SSD SED 512 ្.ប
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អូឌីយាូ
មរ៉ង 7. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកសំមងង

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3271 Waves MaxxAudio Pro

ប្បមេទ សំមងងណែលមានកប្្ិតឆាណនលបួន

ឧបករែ៍បំពងសំមងង ពីរ (ទិសមៅឧរាល័រ)

អន្តរ្ុខ
• ឌុយមយតកាសស្កល
• ឧរាល័រណែលមានគុែភាពខ្ពស់
• ្ីប្កូហវេូនកាត់បនថាយសម្ួងរំខាន
• ឌុយមស្តមរាអូ/្ីប្កូហវេូន បញចេូលរានែ

មាា សុីនពប្ងីកកមួាំងឧបករែ៍បំពងសំមងងខាងកនែុង 2 W (RMS) កនែុង្ួយឆាណនល

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កា្ត រប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 8. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កា្ត រប្បព័ន្ធ

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 M2 ្ួយ។ ឧបករែ៍តភា្ជ ប់ 2280 Key-M

ក្្មែិធីអានកាតម្មឌស
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមទសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

ប្បមេទ រន្ធកាត MicroSD ្ួយ

កាតណែលអា្ែំមែងរការរាន
• SD

• SDHC

• SDXC

កាតែីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមទសៃនកាតែីមែអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេទ ភាពអាប្ស័យមលង CPU ប្បមេទអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្តថាភាព្្ទុក រាបំ្ទការបញ្ចេ ំងខាងមប្ប គុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD 
Graphics 630

UMA អង្គែំមែងរការ Intel 
CoreT i7-8706G

អង្គែំមែងរការ Intel 
CoreT i5-8305G

ណែលរួ្បញចេូលរានែ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក DisplayPort

HDMI 1.4

4096 × 2304

ប្កាហវេិក Radeon Pro 
WX Vega M GL

ណ្នែកយ្់ៗពីរានែ HBM2 4 GB
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កាម្រ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកកាម្រ៉ា

គុែភាពបង្ហា ញ កាម្រ៉ា ៖

• រូបភាពហនែឹង៖ 0.92 ម្ហា្គ េិកណសល
• ែីមែអូ៖ 1280x720 មៅ 30 fps

កាម្រ៉ា អុីនហ្ហាវេ មរាែ (ពាជមប្្ងស)

• រូបភាពនឹងេតល់៖ 0.30 ម្ហា្គ េិកណសល
• ែីមែអូ៖ 340x340 មៅ 60 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្ទូង
• កាម្រ៉ា  - 66°

• កាម្រ៉ា អុីនហ្ហាវេ មរាែ - 70°

្ំនួនកាម្រ៉ា 2

ប្បមេទកាម្រ៉ា

HD, អុីនហ្ហាវេ មរាែ

ប្បមេទអង្គញាែ

គុែភាពបង្ហា ញែីមែអូអតិបរមា 1280x720 (HD) មៅ 30 fps

គុែភាពបង្ហា ញអតិបរមារូបភាពនឹងេតល់ 0.92 ម្ហា្គ េិ្ណសល (HD)

កប្្ិតស៊ុ្រូបភាព

្ុំអងតត់ប្ទូង កាម្រ៉ា

កាម្រ៉ា អុីនហ្ហាវេ មរាែ
1 អងតត់ប្ទូង >/ 86.7°(កំហុសសរុប +/- 3%)

2 បញ្ឈរ >/ 47°

1 អងតត់ប្ទូង >/ 70° (កំហុសសរុប +/- 3%)

2 បញ្ឈរ >/ 47°

ឥតណខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកបណា្ត ញឥតណខសេ

ប្បមេទ Killer 1435-S Intel 8265

អប្មបញ្ជូនអតិបរមា 867 Mbps 867 Mbps

ណខសេមកាងមប្បកង់ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

ការអុិនប្គិប
• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP

• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP
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រន្ធ និងឧបករែ៍តភា្ជ ប់
មរ៉ង 13. រន្ធ និងឧបករែ៍តភា្ជ ប់

ក្្ម ែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ microSD 4.0

USB
• រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេទ-C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល

• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បមេទ-C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល/រន្ធមអប្កង់ (2)

សន្តិសុខ រន្ធមស្រ Noble wedge/រន្ធមស្រ Kensington

អូឌីយាូ រន្ធកាស្ួយ (ប្បអប់បនសេំកាស និង្ីប្កូហវេូន)

សំមងងណែលមានកប្្ិតឆាណនលបួន

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ

• 24-bit (អាណាងុកមៅឌីជីេល និងឌីជីេលមៅអាណាងុក)

អន្តរ្ុខខាងកនែុង

• សំមងងកប្្ិតខ្ពស់

ឧបករែ៍បំពងសំមងង

• ថា្ពល/ថា្ពលកំពូល៖ 2 W ្ធ្ប្/2.5 W កំពូល

មាា សុីនពប្ងីកកមួាំងឧបករែ៍បំពងសំមងងខាងកនែុង

• 10 W កនែុង្ួយឆាណនល

្ីប្កូហវេូនខាងកនែុង

• ្ីប្កូហវេូនអាមរាឌីជីេល

ឧបករែ៍បញ្្ជ កប្្ិតសំមងង

• ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់បញ្្ជ មលងមប្គនង្សេពវេ្្សាយ

ែីមែអូ
• រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេទ-C) មយយអា្បញ្ជូនថា្ពល

• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (USB ប្បមេទ C) ពីរ មយយអា្បញ្ជូនថា្ពលរាន

មអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកមអប្កង់

ប្បមេទ
• 15.6-inch 4K Ultra HD (3840 x 2160) មអប្កង់ InfinityEdge touch •

• 15.6-inch FHD (1920 x 1080) មអប្កង់ InfinityEdge non-touch

ក្្ពស់ (កណនួងសក្្ម)
• 344.22 mm (13.55 in)

• 344.16 mm (13.54 in)

ទទជាង (កណនួងសក្្ម)
• 193.62 mm (7.62 in)

• 193.59 mm (7.62 in)
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អងតត់ប្ទូង 396.24 mm (15.60 in)

ពនួជា (ធ្្មម) អតិបរមា 400 nits

អប្មរីមហ្ហវេស 60 Hz

្ុំម្ងលម្ដាក (អប្បរមា) +/- 40 ែជាមប្ក

្ុំម្ងលបញ្ឈរ (អប្បរមា) +10/- 30 ែជាមប្ក

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកកាដា រ្ុ្

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• 103 (អាម្រិក និងកាណាយ)

• 104 (អជារាុប)
• 106 (មប្បសុីល)

• 107 (ជបាុន)

ទំហំ ទំហំមពញ

• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមទសត X = 19.00 mm

• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមទសត Y = 19,00 mm

កាដា រ្ុ្មានពនួជាមេួងងខាងមប្កាយ ពាជមប្្ងស

បួង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកបន្ទះបាះ

គុែភាពបង្ហា ញ 1219 x 919

ែិមាប្ត
• ទទឹង៖ 4.13 inch (105 mm)

• ក្្ពស់៖ 3,14 អុីញ (80 ្្)

ពហុបាះ រាបំ្ទប្មា្ៃែទាងំប្រាំ

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
មរ៉ង 17. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

ែំមែងរការប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
• ប្បព័ន្ធប្បត្តិបត្តិការ Windows 10 Home (64 bit)

• ប្បព័ន្ធប្បត្តិបត្តិការ Windows 10 Pro (64 bit)

• ប្បព័ន្ធប្បត្តិបត្តិការ Windows 10 ProEducation

• ប្បព័ន្ធប្បត្តិបត្តិការ Windows 10 MSSI (64 bit)

• ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10 (64 bit)
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េ្ម
មរ៉ង 18. េ្ម

ប្បមេទ េ្ម smart lithium-ion 6-cell (75 WHr)

ទំហំ៖ ទទឹង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

305.80 mm (12.04 in)

88.05 mm (3.47 in)

6.10 mm (0.24 in)

ទ្្ងន់ (អតិបរិមា) 0.32 kg (0.71 lb)

កមួាងំពាែាូល៍ 11.4 VDC

អាយុកាល ែែដា ្ិនស្ក/ស្កេ្ម 300

រយៈមពលស្កេ្មមៅមពលកុំព្យូទ័របិទ (ប្បហាក់ប្បណហល) ការស្កម្ស្តង់យរ 0°C មៅ 60°C : 4 មមាា ង

ការបញចេូលេ្មរហ័ស 0°C មៅ 35°C ៖ 4 មមាា ង

16°C មៅ 45°C ៖ 2 មមាា ង

46°C មៅ 60°C ៖ 3 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបត្តិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់ បនថាយរានយ៉ា ងមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ សនសេំសំៃ្ថា្ពលពាក់ោក់។

ជួរសីតុែហា ភាព៖ ប្បតិបត្តិការ 0°C to 35°C (32°F មៅ 95°F)

ជួរសីតុែហា ភាព៖ ការរក្សាទុក -20°C មៅ 60°C (-40°F មៅ 149°F)

េ្មប្រាប់សំណបាត CR 2032

អាយប់ទ័រថា្ពល
មរ៉ង 19. លក្ខែៈល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមទសៃនអាយប់ទ័រថា្ពល

ប្បមេទ USB ប្បេទ C

កមួាងំែូលត៍មេួងង្ូល 100 VAC មៅ 240 VAC

្រន្តមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.80 A

ទំហំអាយប់ទ័រ

មហ្ហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz មៅ 60 Hz

្រន្តមេួងងម្ញ 6.50 A

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 20 VDC

ជួរសីតុែហា ភាព (ប្បតិបត្តិការ) 0°C មៅ 40°C (32°F មៅ 104°F)

ជួរសីតុែហា ភាព (្ិនប្បតិបត្តិការ) 40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F)
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ែិមាប្ត និងទ្្ងន់
មរ៉ង 20. ែិមាប្ត និងទ្្ងន់

ក្្ពស់ 9 ្្ មៅ 16 ្្ (0.35 អុីញ មៅ 0.62 អុីញ)

ទទឹង 354 ្្ (13.93 អុីញ)

ជមប្ៅ 235 ្្ (9.25 អុីញ)

ទ្្ងន់ 2 kg (4.36 lb)

បរិស្ថា នកុំព្យុទ័រ
កប្្ិតបាះពាល់ពីមលងអាកាស៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 21. បរិស្ថា នកុំព្យុទ័រ

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាទុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 0°C to 35°C (32°F មៅ 95°F) -40°C to 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 80% (្ិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពសំមែង្អតិបរមា = 26°C

10% មៅ 95% (្ិនបប្ងនញ)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពសំមែង្អតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរិមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

ការ្ក់ (អតិបរិមា) 105 G † 40 G‡

រយៈក្្ពស់ (អតិបរមា) -15.2 m មៅ 3048 m (-50 ft មៅ 10,000 ft) -15.2 m មៅ 10,668 m (-50 ft មៅ 35,000 ft)

* រានងស់ណែងមយយមប្បងស្បុិ្រំញ័រៃ្ែន្យណែល្្ួងបរិស្ថា នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមយយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្យយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមយយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពល ក្បាលប្យយថាសរឹងសថាិមៅទីមំងសំ្ត។

សន្តិសុខ
មរ៉ង 22. សន្តិសុខ

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ

TPM យ្់ ពាជមប្្ងស

ក្្មែិធីជំនួយ Windows Hello ពាជមប្្ងស

គប្្បណខសេ ពាជមប្្ងស

កុងមក់មបងកបិទមៅមលងតួ ពាជមប្្ងស

កា្ត រ្ុ្ Dell ស្្ម តកាត ពាជមប្្ងស
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រន្ធមស្មៅមលងតួ និងជំនួយ្ំែង ពាជមប្្ងស

សូហវេណែរសន្តិសុខ
មរ៉ង 23. សូហវេណែរសន្តិសុខ

Dell Endpoint Security Suite Enterprise ពាជមប្្ងស

Dell Data Guardian ពាជមប្្ងស

Dell Encryption (សហប្រាស ឬផ្្ទ ល់ខួនន) ពាជមប្្ងស

Dell Threat Defense ពាជមប្្ងស

RSA SecurID Access ពាជមប្្ងស

RSA NetWitness Endpoint ពាជមប្្ងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise ពាជមប្្ងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE ពាជមប្្ងស

Absolute Data និង Device Security ពាជមប្្ងស
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ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
ការែំមងងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្គប់ប្គងមលបេបហាែណែរ និងជមប្្ងសកប្្ិត BIOS ពាក់ោក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនា្ទ ប់ពីអនែកបណនថា្ ឬយកហាតណែរម្ញ
• ម្ងលការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធហាតណែរប្បព័ន្ធ
• មបងក ឬបិទឧបករែ៍រួ្បញចេូលរានែ
• កំែត់កប្្ិតប្គប់ប្គងែំមែងរការ និងថា្ពល
• ប្គប់ប្គងសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់អនែក

ប្បធានបទ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីចាប់ម្្តង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយពា្ួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តឹ្ប្តូែសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែំមងងង BIOS និងការែិនិ្ឆេ័យក៏ប្តូែរានបញចេូលកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូតរាន
មៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍ពាក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូែការែិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមធវេងការផួ្ស់ប្តូរនូែលំយប់ប៊ូតណែលប្តូែរាន្្ទុកមៅកនែុង BIOS មងងយ។
ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

• ប៊ូត UEFI ៖
– Windows Boot Manager (អនែកប្គប់ប្គងប៊ូត Windows)

•

• ជមប្្ងសម្សេងមទសត៖
– ែំមងងង BIOS

– BIOS Flash Update (ការអាប់ណែតផួ្ស ់BIOS)

– ការែិនិ្ឆេ័យ
– Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់្ាូែប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភាគមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូែរានេតទុក បាុណន្ត្ិនទាន់មានប្បសិទ្ធភាពមទលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញមងងងមលង) ផួ្ស់ទីមៅកាន់ងលពី្ុន។

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់ទីមៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) មប្ជងសមរីសយកតៃ្ួមៅកនែុងកណនួងណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុែត្តម្តំែមៅកនែុងកណនួង។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជី ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មេប) ផួ្ស់ទីមៅៃ្្ទមផ្្ត តបនា្ទ ប់។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
្ំណា:ំ សប្មាប់ណតក្្ម ែិធីរុករកប្កាហវេិកសដាង់យរបាុមណាោ ះ។

Esc ផួ្ស់ទីមៅទំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកមឃងញមអប្កង់្្្បង។ ការ្ុ្ប្រាប់្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់្្្បងបង្ហា ញស្រណែលប្រាប់ឲ្យអនែករក្សាទុកការផួ្ស់ប្តូរណែល្ិនរានរក្សាទុក និងចាប់ម្្តង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមៅមលង ប្បមេទនូតប៊ុក និងឧបករែ៍ណែលរានែំមងងងរបស់ង ធាតុណែលរ៉យមៅកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិន បង្ហា ញមងងងមទ។

ជមប្្ងសទូមៅ

មរ៉ង 24. ទូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៍មានែូ្ខាងមប្កា្៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ កំណែមអប្កង់ BIOS, សួ្កមសងក្្ម, សួ្កប្ទព្យសក្្ម, សួ្កកាន់កាប់, កាលបរិម្ឆេទកាន់កាប់, កាលបរិម្ឆេទ្លិត និងនិងមលខកូែមសងក្្មរហ័ស។
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ អង្គ្ងចាំមអប្កង់រានែំមងងង, អង្គ្ងចាំអា្មប្បងរាន, មល្បននអង្គ្ងចា,ំ ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចា,ំនិង បម្ចេក ែិទ្យាអង្គ្ងចា។ំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញប្បមេទអង្គែំមែងរការ, ្ំនួនសនែូល, មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ, មល្បននមមាា ងប្ចេុប្បននែ, មល្បននមមាា ងអប្បបរមា, មល្បននមមាា ងអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L2, 

ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L3, ស្តថាភាព HT និងបម្ចេក ែិទ្យានិង 64 ប៊ីត។
• ព័ត៍មានឧបករែ៍៖ បង្ហា ញពី M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, Passthrough អាសយយ្ឋ ន MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ ែីមែអូ, ែីមែអូកំណែ BIOS , អង្គ

្ងចាំ ែីមែអូ, ប្បមេទបន្ទះ, ទំហំមែង្, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូ, ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ ៍Bluetooth ។

ព័ត៌មានអំពីេ្ម បង្ហា ញពីស្ថា នភាពសុខភាពេ្ម និងថាមតង AC adapter ប្តូែរានតម្ួងង។

លំយប់ប៊ូត អា្ឲ្យអនែកបញ្្ជ ក់ពីលំយប់ណែលកំព្យនទ័របាុងបាងនឹងណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការពីកនែុងឧបករែ៍ណែលរានបញ្្ជ ក់កនែុងបញ្ជីមនះ។

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់ អា្ឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស Legacy Option ROMs, មៅមពលកនែុង្ាូែប៊ូត UEFI ។ ម្លំនាមំែង្, រា្ម នជមប្្ងសប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

• មបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់
• មបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់
• មបងក UEFI Network Stack

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI មបងក ឬបិទប្បព័ន្ធមែង្្បីមសនែងសុំឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងមៅមពលកំពុងប៊ូតមៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពី្ុជានុយប៊ូត F12 ។

• ណតងណត, មលងកណលង HDD ខាងកនែុង—ម្លំនាំមែង្
• ណតងណត
• ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់បដាូរកាលបរិម្ឆេទ និងមពលមែោ។ ផួ្ស់ប្តូរកាលបរិម្ឆេទៃនប្បព័ន្ធ មហងយមពលមែោនឹងមានប្បសិទ្ធភាពភួា្ៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

មរ៉ង 25. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

SATA Operation អា្ឲ្យអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធរមបសបប្បតិបត្តិការៃនឧបករែ៍រួ្បញចេូលប្យយថាសរឹង។

• រានបិទ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូែរានោក់ទុក
• AHCI = SATA ប្តូែរានមរសប្ំកនែុងរមបសប AHCI

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 25



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• RAID ON = SATA ប្តូែនាមរសប្ំមែង្្បីប្ទប្ទង់រមបសប RAID (រានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្)

Drives អា្ឲ្យអនែកមបងក ឬបិទប្យយម្សេងៗកនែុងផ្្ទ ំង៖

• េួជា (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
• M.2 PCIe SSD-0 (មបងកម្លំនាំមែង្)

ការរ៉យការែ៍ SMART ណ្នែកមនះប្គប់ប្គងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួ្ណែលប្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូែរានបិទម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទលក្ខែៈពិមសស USB PowerShare។

• មបងកការរាំប្ទប៊ូតម្ USB

• មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

រ្នាស្្ព័ន្ធ Dell ប្បមេទ-C Dock មៅណ្នែកមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកភា្ជ ប់មៅកាន់ Dell WD និងប្គនស្រ TB docks (ប្បមេទ-C docks) ឯករ៉ជ្យភាពៃន USB និងការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់ទ័រ Thunderbolt ។

• អនុញ្្ញ ត Dell Docks ប្តូែរានមបងក

រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់ទ័រ Thunderbolt ណ្នែកមនះអនុញ្្ញ តឲ្យមរសប្ំរ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់ទ័រ Thunderbolt ។

• មបងកការប្ទប្ទង់បម្ចេកែិទ្យា Thunderbolt -ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្
• មបងកការប្ទប្ទង់ប៊ូតអាយប់ទ័រ Thunderbolt -ប្តូែរានបិទ
• មបងក្ាូឌុល្ុនប៊ូតអាយប់ទ័រ Thunderbolt -ប្តូែរានបិទ
• កប្្ិតសុែតថាិភាព-រា្ម នសុែតថាិភាព-ប្តូែរានបិទ
• កប្្ិតសុែតថាិភាព-រ្នាស្្ព័ន្ធអនែកមប្បងប្រាស់-ប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្
• កប្្ិតសុែតថាិភាព-ភា្ជ ប់សុែតថាិភាព-ប្តូែរានបិទ
• កប្្ិតសុែតថាិភាព- រន្ធមអប្កង់-ប្តូែរានបិទ

អូឌីយាូ ្ុខង្រមនះមបងក ឬបិទឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយូណែលរួ្បញចេូលរានែ ។ ជមប្្ងស Enable Audio (មបងកអូឌីយាូ) ប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

• មបងកៃ្ាប្កូហវេូន
• មបងកធុងរាសខាងកនែុង

ជមប្្ងសទាងំអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបត្តិការរបស់លក្ខែៈពិមសសៃន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួជាកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ព ី0% មៅ 100% ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

• រានបិទ
• ប្សអាប់
• េួជា (រានមបងកម្លំនាំមែង្)

Keyboard Backlight Timeout on 
AC

មពលមែោៃនពនួជាកា្ត រ្ុ្ប្សអាប់ម្ជប្្ីស AC ។ លក្ខែ:ពិមសសៃនការកា្ត រ្ុ្ម្្ិនប្តូែរានបាះពាល់។ Keyboard Illumination នឹងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។ ្ុខង្រមនះបាះពាល់មៅមពល
ណែលពនួជាប្តូែរានមបងក។ ជមប្្ងសទាងំមនះគជា៖

• 5 ែិនាទី
• 10 ែិនាទី-មបងកម្លំនាំមែង្
• 15 ែិនាទី
• 30 ែិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• ្ិនណែល

មពលមែោពនួជាកា្ត រ្ុ្កនែុងេ្ម មពលមែោៃនពនួជាកា្ត រ្ុ្ប្សអាប់ម្ជប្្ីសេ្ម។ លក្ខែ:ពិមសសៃនការកា្ត រ្ុ្ម្្ិនប្តូែរានបាះពាល់។ Keyboard Illumination នឹងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។ ្ុខង្រមនះបាះពាល់មៅមពលណែល
ពនួជាប្តូែរានមបងក។ ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

26 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
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• 5 ែិនាទី
• 10 ែិនាទី-មបងកម្លំនាំមែង្
• 15 ែិនាទី
• 30 ែិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• ្ិនណែល

Touchscreen ងបញ្្ជ មៅមលងមអប្កង់ថាប្តូែមបងក ឬប្តូែបិទ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Miscellaneous Devices អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមប្កា្៖

• មបងកកាម្រ៉ា  —រានមបងកម្លំនាមំែង្
• មបងក Secure Digital (SD) Card-ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្
• Secure Digital (SD) Card Boot-ប្តូែរានបិទម្លំនាំមែង្
• Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode-ប្តូែរានបិទម្លំនាំមែង្

ែីមែអូ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មយយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល—មៅមលងថា្ពលេ្ម និងមៅមលង AC។ ពនួជា LCD គជា្ិនអាប្ស័យមលងថា្ពលេ្ម និងអាយប់ទ័រ AC មងងយ ។ ងអា្ប្តូែរានកំែត់មយយមប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ែីមែអូនឹងអា្ម្ងលមឃងញណតមៅមពលកាតែីមែអូប្តូែរានតម្ួងងមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

សន្តិសុខ

មរ៉ង 26. សន្តិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គង។

System Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

Strong Password ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមា ំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកប្តនតពិនិត្យ្ំនួនអប្បបរមា និងអតិបរមាៃនតួអកសេរណែលរានអនុញ្្ញ តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់រែ្ឋរាល និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្មនួាះតួអកសេរគជា្មនួាះព ី4 ែល់ 32 តួ។

Password Bypass ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និង ពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុងភួា្ៗកនែុងមពលចាប់ម្ដាង្ ប្បព័ន្ធមងងង ែិញ។

• រានបិទ—ណតងណតសួររកពាកសេសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង HDD មៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់ទាងំពីររានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។
• រំលងប៊ូតមងងងែិញ—រំលងការសួររកពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលចាប់ម្្តង្មងងង ែិញ (ែំមែងរការពាេ្មី) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធនឹងណតងណតសួររកពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ប្បព័ន្ធនិង HDD ខាងកនែុង មៅមពលរានមបងកមប្កាយពីបិទ (ខូលប៊ូត) ។ ែូ្រានែ មនះណែរ ប្បព័ន្ធមនះនឹងណតងណតសួររកពាក្យសមា្ង ត់មៅមលង ្ាូឌុល 
HDDs ណា្ួយណែលអា្មានែត្តមាន។

Password Change ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ថាមតងការផួ្ស់ប្តូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង ហាែឌីស ប្តូែរានអនុញ្្ញ តមៅមពលណែលពាក្យ សមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។
អនុញ្្ញ តឲ្យផួ្ស់ប្តូរពាក្យសមា្ង ត់ណែល្ិនណ្នពាអនែកប្គប់ ប្គង - ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Non-Admin Setup Changes កំែត់ថាមតងការផួ្ស់ប្តូរមៅមលងជមប្្ងសែំមងងងប្តូែរានអនុញ្្ញ តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជមប្្ងសមនះប្គប់ប្គងថាមតងប្បព័ន្ធមនះអនុញ្្ញ តឲ្យមានការអាប់មែត BIOS ម្រយៈកញចេប់កាប់ស៊ុលអាប់មែត UEFI ណែរឬមទ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។ ការបិទជមប្្ងសមនះនឹងរ៉រ៉ងំការអា
ប់មែត BIOS ពីមសងក្្មនានាែូ្ពា Microsoft Windows Update និងមសងក្្ម Linux Vendor Firmware Service (LVFS)
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សុែតថាិភាព TPM 2.0 អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកប្តនតពិនិត្យថាមតង Trusted Platform Module (TPM) អា្ម្ងលមឃងញមលងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ ណែរឬមទ។

• TPM មបងក (លំនាំមែង្)
• សមា្អ ត
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលរានមបងក (លំនាំមែង្)
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលបិទ
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលសមា្អ ត
• ែិញ្្ញ បនបប្តមបងក (លំនាំមែង្)
• ឧបករែ៍្្ទុកសំខាន់ មបងក (លំនាមំែង្)
• SHA-256 (លំនាមំែង្)

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយ៖

• រានបិទ
• រានមបងក (លំនាំមែង្)

Computrace(R) ្ុខង្រមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងកែំមែងរការ ឬបិទអន្តរ្ូឌុល BIOS ៃនមសងក្្ម Computrace(R) ណែលពាជមប្្ងសពី Absolute Software ។ មបងក ឬបិទែំមែងរការមសងក្្ម 
Computrace ណែលពាជមប្្ងសរានរ្នាមងងងសប្មាប់ការប្គប់ប្គងប្ទព្យស្្បត្តិ។

• បិទែំមែងរការ
• បិទ
• មបងកែំមែងរការ - ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។

OROM Keyboard Access ជមប្្ងសមនះកំែត់ថាមតងអនែកមប្បងអា្្ូលមអប្កង់កំែត់រ្នា ស្្ព័ន្ធ ROM ម្រយៈប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់កំងុងមពលប៊ូត ឬមទ។

• រានមបងក (លំនាំមែង្)
• រានបិទ
• មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្្ញ តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងពីការ្ូលបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ អនែកប្គប់ប្គងមៅមពលប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មទ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបិទជំនួយពាក្យសមា្ង ត់ម្ណែលរាបំ្ទពាក្យសមា្ង ត់ហាែឌីស ប្តូែការមែង្្បីសមា្អ ត្ុនមពលការកំែត់អា្ ប្តូែរានផួ្ស់ប្តូរ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។

ការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទការការពារបណនថា្ៃនការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM UEFI ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មទ។

ប៊ូតសុែតថាិភាព

មរ៉ង 27. ប៊ូតមានសុែតថាិភាព
ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទលក្ខែៈពិមសសៃនប៊ូតសុែតថាិភាព។

• Secure Boot Enable

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។

្ាូែែំមែងរការប៊ូតសុែតថាិភាព អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកណកណប្បសក្្មភាពៃនប៊ូតសុែតថាិភាព មែង្្បីអា្ងយតៃ្ួ ឬអនុែត្តសញ្្ញ របស់ប្យយែឺ UEFI

• ្ាូែយក់ឲ្យមប្បង (លំនាមំែង្)
• ្ាូែសែនក្្ម

ការប្គប់ប្គងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលយ្ឋ នទិននែន័យមយយប្រាប់្ុ្សុែតថាិភាព ករែីប្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូែការ) ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូែរានបិទម្លំនាមំែង្។ ជមប្្ងស
ទាងំមនះគជា៖

• PK (លំនាមំែង្)
• KEK

• db
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• dbx

មបងសិនអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូែការ) ជមប្្ងសណែលពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមប្្ងសទាងំមនះគជា៖

• Save to File (រក្សាទុកមៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រាប់្ុ្មៅឯកស្រណែលរានមប្ជងសមរីសមយយអនែកមប្បង
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែពា្ួយប្រាប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
• បណនថា្ពីឯកស្រ—បណនថា្ប្រាប់្ុ្្ួយមៅ្ូលយ្ឋ នទិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
• លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណែលរានមប្ជងសមរីស
• កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់មងងងែិញ—កំែត់មងងងែិញមៅពាលំនាំមែង្
• លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិទ Custom Mode(្ាូែម្តប្្ូែការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាំងអស់ណែលរានមធវេងមងងងនឹងប្តូែរានលុបមចាល មហងយប្រាប់្ុ្នឹងស្ដា រមៅពាការកំែត់លំនាមំែង្។

Intel Software Guard Extensions

មរ៉ង 28. Intel Software Guard Extensions

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ្ុខង្រមនះប្រាប់អនែកឲ្យ្ដាល់នូែបរិយ៉កាសសុែតថាិភាព សប្មាប់ែំមែងរការ កូែ/រក្សាទុក ព័ត៌មានរមសងបមៅកនែុងបរិបទ OS ម្។

មប្ជងសមរីសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិទ
• រានមបងក—លំនាំមែង្
• រានប្គប់ប្គងមយយសូហវេណែរ

ទំហំអង្គ្ងចាំបណនថា្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គ្ងចាំរក្សាទុកបណនថា្របស់ 
SGX)។

មប្ជងសមរីសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុែត្ត

មរ៉ង 29. ការអនុែត្ត

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបង្ហា ញថាមតងែំមែងរការមនះ មានសនែូល្ួយ ឬ ទាងំអស់រានមបងក ។ ការអនុែត្តៃនក្្ម ែិធី្ួយ្ំនួននឹងមធវេងឲ្យប្បមសងរមងងងពា្ួយសនែូលបណនថា្។

• ទាងំអស់—ម្លំនាមំែង្
• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel SpeedStep
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ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទស្ថា នភាព្ិនែំមែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណនថា្។

• ស្ថា នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទ HyperThreading មៅកនែុងអង្គែំមែងរការ។

• រានបិទ
• រានមបងក—លំនាំមែង្

ការប្គប់ប្គងថា្ពល
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យមបងកមយយសវេ័យប្បែត្តិមៅមពលអាយប់ទ័រ AC ប្តូែរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ ្ុខង្រមបងក AC ្ិនរានមប្ជងសមរីស។

មបងក Intel Speed Shift 
Technology (បម្ចេកែិទ្យាបដាូរ
មល្បនន Intel)

• មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេកែិទ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានមបងក

Auto On Time អនុញ្្ញ តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូទ័រប្តូែមបងកមយយសវេ័យប្បែត្តិ។ ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

• រានបិទ
• មរសងរ៉ល់ៃេ្ង
• រ៉ល់ៃេ្ងមធវេងការ
• មប្ជងសៃេ្ង

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានបិទ

USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចា។ំ

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសមនះែំមែងរការណតមៅមពលភា្ជ ប់អាយប់ទ័រថា្ពល AC ណតបាុមណាោ ះ។ ប្បសិនមបងអាយប់ទ័រថា្ពល AC ប្តូែរានែកម្ញកនែុង អំងុងមពលរង់ចា ំមនាះការតម្ួងងប្បព័ន្ធ នឹងែកថា្ពលម្ញពីរន្ធ USB 
ទាងំអស់មែង្្បីរក្សាថា្ពលេ្ម។

• Enable USB Wake Support

• ភាញា ក់មៅមពលភា្ជ ប់មលង Dell USB-C - រានមបងក

ការប្តនតពិនិត្យែិទ្យុឥតណខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យប្បព័ន្ធអា្ែឹងពីការភា្ជ ប់មៅបណា្ត ញមានណខសេ មហងយបនា្ទ ប់្កបិទ ែិទ្យុឥតណខសេណែលរានមប្ជងសមរីស (WLAN និង/ឬ WWAN) ។

• ការប្តនតពិនិត្យែិទ្យុ WLAN

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិទ។

ភាញា ក់មពលមៅមលង WLAN អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទលក្ខែៈពិមសសណែលមបងកកុំព្យូទ័រពីស្ថា នភាពបិទមៅមពលណែលជំរុញមងងងមយយ សញ្្ញ  LAN។
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• រានបិទ
• WLAN

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានបិទ

បិទ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកទប់ស្ត ត់មៅមពលមែក (ស្ថា នភាព S3) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។
ទប់ស្ត ត់មែក (ស្ថា នភាព S3)

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិទ។

Peak Shift ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបនថាយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC អំងុងមពលថា្ពលមកងនមងងងខ្ពស់មៅមពលៃេ្ង។ បនា្ទ ប់ពីអនែកមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកែំមែងរការណតមៅមលងេ្ម មទាះបីពា AC ប្តូែរានភា្ជ ប់ក៏មយយ។

• មបងកមែនបំ្ុត—ប្តូែរានបិទ
• កំែត់កប្្ិតេ្ម (15% មៅ 100%) - 15% (រានមបងកម្លំនាំ មែង្)

Advanced Battery 
Charge 
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលេ្មរាន។ ម្រយៈការមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង ែិធីស្កេ្មស្តង់យរ និងបម្ចេកមទសម្សេងៗមទសត កនែុងអំងុងមពលមប្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុេ្ម។
មបងក្ាូែបញចេូលេ្មកប្្ិតខ្ពស់ - ប្តូែរានបិទ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កេ្ម្្្បង អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កេ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះគជា៖ ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

• សប្្ប—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• សដាង់យរ—ស្កេ្មមពញមលញកនែុងអប្មស្តង់យរ។
• បញចេូលេ្មរហ័ស—េ្មស្កកនែុងរយៈមពលខួីមយយមប្បងប្រាស់បម្ចេក ែិទ្យាស្កេ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• មប្បងណត AC

• ម្តប្្ូែការ

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កេ្មម្តប្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្្តង្្ុខង្រស្កេ្មម្តប្្ូែការ និងបញ្ឈប់្ុខង្រស្កេ្មម្តប្្ូែការ។

្ំណា:ំ ្ាូែស្កេ្មទាំងអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់េ្មប្គប់ប្បមេទរានមទ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិទជមប្្ងស ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធបញចេូលេ្មកប្្ិតខ្ពស់។

ែំមែងរការ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទស្រប្ពមាន (BIOS) ៃនការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាយប់ទ័រថា្ពលពាក់ោក់។

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ មបងកការប្ពមានអំពីអាយប់ទ័រ

Numlock Enable អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងកជមប្្ងសប្រាប់្ុ្ Numlock មៅមពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។
មបងកបណាដា ញ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

Fn Lock Options អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមធវេងការបញចេូលប្រាប់ ្ុ្ Fn + Esc មែង្្ប ីបិទមបងកែំមែងរការែំបូងរបស់ F1 - F12 រងង្ុខង្រ ស្តង់យរ និង្ុខង្រទីពីរ។ ប្បសិនមបងអនែកបិទជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិទមបងកែំមែងរការ ប្រាប់្ុ្ែំបូងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស
រានមទ។ ជមប្្ងសណែលមានគជា៖

• Fn Lock (ចាក់មស្ Fn)—មបងកម្លំនាំមែង្
• Lock Mode Disable/Standard (្ាូតចាក់មស្ បិទ/ស្តង់យរ)—មបងកម្លំនាំមែង្
• Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមយយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។ ជមប្្ងសទាងំមនះគជា៖

• តិ្—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• ពិស្្ត រ
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• សវេ័យប្បែត្តិ

Extended BIOS 
POST Time

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យាមពល្ុនប៊ូត។ ជមប្្ងសទាងំមនះគជា៖

• 0 ែិនាទី—រានមបងកម្លំនាំមែង្ ។
• 5 ែិនាទី
• 10 ែិនាទី

កំែត់មហតុមពញមអប្កង់
• មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់—្ិនរានមបងក

ពាក្យប្ពមាន និងកំហុស
• បង្ហា ញពាក្យប្ពមាន និងកំហុស—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• បន្តមពលមានពាក្យប្ពមាន
• បន្តមពលមានពាក្យប្ពមាន និងកំហុស

លទ្ធភាពប្គប់ប្គង
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់ MEBx អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបញ្្ជ ក់ថាមតង្ុខង្រ MEBx Hotkey គួរណតមបងកណែរឬមទកនែុងអំងុងប៊ូតប្បព័ន្ធ។

• មបងកប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់ MEBx—រានមបងកម្លំនាំមែង្

ជំនួយ Virtualization

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Virtualization ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្តថាភាពហាែណែរបណនថា្ណែល្ដាល់មយយ Intel Virtualization Technology ឬមទ។

មបងក Intel Virtualization Technology—មបងកម្លំនាំមែង្។

VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ មបងក ឬបិទ្ាូនីទ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្តថាភាពហាែណែរបណនថា្ណែល្ដាល់ជូនមយយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។
មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ - រានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការប្បតិបត្តិការណែលទុក្ិត្ត ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្តថាភាពហាែណែរបណនថា្ណែល្ដាល់មយយ Intel Trusted Execution Technology ឬមទ។ 
បម្ចេកែិទ្យា TPM Virtualization និងបម្ចេកែិទ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ប្តូែណតមបងកមែង្្បីមប្បងលក្ខែៈ ពិមសសមនះ។
ការប្បតិបត្តិការណែលទុក្ិត្ត - រានបិទម្លំនាំមែង្។

ឥតណខសេ
បរិយ៉យអំពីជមប្្ងស
កុងមក់រា្ម នណខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តូែរានប្គប់ប្គងមយយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖ ជមប្្ងសទាំងមនះគជា៖

• WLAN

• ប៊ួូធូស
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បរិយ៉យអំពីជមប្្ងស
ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

្ំណា:ំ សប្មាប់ការប្គប់ប្គងឧបករែ៍ WLAN មបងក ឬបិទប្តូែរាន ភា្ជ ប់រានែ  មហងយពួកង្ិនអា្មបងក ឬបិទមយយខួននឯងរានមទ។

Wireless Device 
Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

• WLAN

• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

មអប្កង់ណេទាំ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូទ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្ទព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្ទព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មទ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មទ។

BIOS Downgrade មនះប្គប់ប្គងការហូរ្ូលក្្មែិធីបងតប់ប្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែ្ុន។ ជមប្្ងស 'អនុញ្្ញ តឲ្យ បនា្ទ ប BIOS' ប្តូែរានមបងកម្ លំនាំមែង្។

Data Wipe ្ុខង្រមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមប្បងលុបទិននែន័យមយយសុែតថាិភាពពីឧបករែ៍្្ទុកខាងកនែុងទាងំអស់។ ជមប្្ងស 'លុបមៅមពលប៊ូតបនា្ទ ប’់ ្ិនប្តូែរានមបងក ម្លំនាំមែង្មទ។ ខាងមប្កា្មនះគជាពាបញ្ជីរ៉យនា្ឧបករែ៍ណែលរង្លបាះ ពាល់៖

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

BIOS Recovery ណ្នែកមនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនែកសមហ្ង្្គ ះពីលក្ខខែ្ឌ  BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនមៅមលងប្យយថាសរឹង្្្បងរបស់អនែកមប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងមប្ប។

• ការសមហ្ង្្គ ះ BIOS ពីហាែប្យយ—រានមបងកម្លំនាំមែង្
• ណតងណតមធវេងការពិនិត្យភាពប្តឹ្ប្តូែពានិ្ចេ—រានបិទម្លំនាមំែង្

កំែត់មហតុបណាដា ញ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ប្ពឹត្តិការែ៍ BIOS អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍ POST ៃនការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍កំមៅ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(កំមៅ) ៃនការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍ថា្ពល អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(ថា្ពល) ៃនការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

គុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតៃនការស្ដា រមងងងែិញៃន OS 
មយយសវេ័យប្បែត្តិ

អា្ឲ្យអនែកបញ្្ជ មលងលំហូចាប់ម្្តង្សវេ័យប្បែត្តិសប្មាប់ប្បព័ន្ធ SupportAssist។ ជមប្្ងសមានែូ្ពា៖

• បិទ
• 1
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ
• 2 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
• 3

ការស្ដា រមងងងែិញៃន OS 
SupportAssist

អា្ឲ្យអនែកយករានែិញនូែ SupportAssist OS Recovery (បិទ មយយលំនាំមែង្)

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 30. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

ប្បមេទពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុែតថាិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសន្តិសុខកប្្ិត្ូលយ្ឋ នសប្មាប់ទិននែន័យមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្គប់រូបអា្្ូលមប្បងទិននែន័យណែលរក្សាទុកមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬទុកមចាលមយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសៃនពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្តូែរានបិទ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ
អនែកអា្យក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្គប់ប្គង) េ្មីរានណតមពលណែល ្ិនទាន់ែំមងងង។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1 មៅមលងមអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
មអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2 មប្ជងសមរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្គប់ប្គង) និងបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់េ្មី ។
មប្បងការណែនាំែូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់្ិនអា្មានមលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានមទ។
• តួអកសេរតូ្ណតពីរគត់អា្មប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្ិនប្តូែរានអនុញ្្ញ ត។
• មានណតតួអកសេរពិមសសែូ្ខាងមប្កា្ណែលប្តូែរានអនុញ្្ញ ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3 ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុងណ្នែក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់េ្ម ីរួ្្ុ្ OK (យល់ប្ព្)។
4 ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនឹងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។
5 ្ុ្មលង Y មែង្្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
ប្តូែធានាថា ស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរានមយះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មទ ប្បសិនមបងស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរាន
ចាក់មស្រ។
មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1 មៅកនែុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security(សន្តិសុខប្បព័ន្ធ)មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
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មអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។
2 មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) ម្្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់) គជា រានមយះមស្។
3 មប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមេប)។
4 មប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមេប)។

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកអា្ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងរាន ្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់េ្មីមងងងែិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូែបញ្្ជ ក់ការលុបមៅមពលមានការណកណប្ប។
5 ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនឹងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។
6 ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។
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Software
This chapter details the supported operating systems along with instructions on how to install the drivers.

ប្បធានបទ :

• ជមប្្ងសៃនការប្តូរប្បព័ន្ធ្សេពវេ្្សាយ
• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• ការទាញយកប្យយែឺសំមងង
• ការទាញយកប្យយែឺប្កាហវេិក
• ទាញយកប្យយែឺ USB 3.0

• ទាញយកប្យយែឺ Wi-Fi

• ការទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌស
• ទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្កម៉ៅា ៃែ
• ការទាញយកប្យយែឺសំែុំឈីប
• ការទាញយកប្យយែឺបណាដា ញ
• ប្យយែឺឧបករែ៍

ជមប្្ងសៃនការប្តូរប្បព័ន្ធ្សេពវេ្្សាយ
Dell Recovery Environment (ស្ថា នភាពស្្ត រមងងងែិញរបស់ Dell) អា្ឲ្យអតិេិជនស្្ត រមៅរកស្ថា នភាពមែង្មៅមលងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10 ណែលរានតម្ួងង។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថា្ សូ្ម្ងលអតថាបទ្ូលយ្ឋ ន្ំមែះែឹង 298453 ម្រយៈ 
www.dell.com/support។

ធនធានឌីែីឌី
ធនធានឌីែីឌីមានប្យយែឺប្បព័ន្ធ និងឧបករែ៍មប្បងប្រាស់។

្ំណា:ំ ធនធានឌីែីឌីណលងមាន្កពា្ួយនឹងប្បព័ន្ធមទសតមងងយ។ អតិេិជនគួរណតប្តូែរានមលងកទឹក្ិត្តឲ្យទាញយកប្យយែឺ្ុងមប្កាយបំ្ុតពី www.dell.com/support។ កនែុងករែីមានស្ថា នភាពណែលអតិេិជន្ិនមានលទ្ធភាពមប្បងប្រាស់អុីនធជាែិត ឬអតិេិជនទទូ្សុំ
ទទួលយកធនធានឌីែីឌី មនាះភានែ ក់ង្រជំនួយណ្នែកបម្ចេកមទសអា្បញ្ជូនឌី ែីឌីមប្កាយពីរានយល់ប្ព្ពី L2/RS ។

មៅមពលអតិេិជន្ួងកាត់មអប្កង់ស្វេ គ្ន៍ បួង់ធនធានឌីែីឌី ប្តូែរានបង្ហា ញមៅកនែុងបង្អន្ក្្ម ែិធីរុករកផ្្ទ ល់ខួនន។ ធនធានឌីែីឌីរកមឃងញមយយសវេ័យប្បែត្តិនូែហាែណែរណែលរានតម្ួងង មហងយមប្ជងសមរីសហាែណែរពាក់ោក់សប្មាប់កុំព្យូទ័រ។

ការតម្ួងងប្យយែឺ មយយមប្បងធនធានឌីែីឌី
រកម្ងលបញ្ជីប្យយែឺ ឬមប្ជងសមរីសជមប្្ងសម្សេងៗមទសត (ឧទាហរែ៍៖ ឧបករែ៍មប្បងប្រាស់) មៅកនែុងក្្ម ែិធីរុករកមែង្្បី បង្ហា ញឯកស្រណែលមាន។ មៅមពលណែលអនែក្ុ្មលងធាតុណា្ួយ ទំព័រតំមងងងប្តូែរាន បង្ហា ញ។ ្ុ្បង ពនួា ឬ តម្ួងង មែង្្បីទាញយក ឯកស្រប្យយែឺ ឬឯកស្រមប្បងប្រាស់នានាណែល
ស្ប្សបមែង្្ប ីចាប់ម្ដាង្ការតម្ួងង។ មធវេងម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការតម្ួងង ។

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
កំព្យូទ័រមនះប្តូែរានភា្ជ ប់្កពាំ្ ួយ៖

• Windows 10 Home 64-bit

• Windows 10 Professional 64-bit
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ការទាញយកប្យយែឺសំមងង
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Audio (អូឌីយូ) កនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្យយមែីសំមងងសប្មាប់កុំព្យូទ័រ របស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែរុករកមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែីសំមងង។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយមែីសំមងង និងអនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

មរ៉ង 31. ឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងងមៅកនែងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍

្ុនមពលែំមងងង មប្កាយមពលែំមងងង

ការទាញយកប្យយែឺប្កាហវេិក
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសង សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់ ្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
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12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Video (ែីមែអូ) មៅកនែុងបញ្ជីទមួាក់្ុះ។
15 ្ុ្មលង Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺប្កាហវេិកសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺប្កាហវេិក។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺប្កាហវេិក និងអនុែត្តម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។

ទាញយកប្យយែឺ USB 3.0
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសង សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់ ្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Chipset(សំែុំឈីប) មៅកនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្ Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺ USB 3.0 សប្មាប់កុំព្យូទ័រអនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក សូ្្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺ USB 3.0 ។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺ USB 3.0 និងអនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីែំមងងង។

ទាញយកប្យយែឺ Wi-Fi
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសង សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់ ្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
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12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Network(បណាដា ញ) មៅកនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្មលង Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺ Wi-Fi សប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺ Wi-Fi ។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺ Wi-Fi និងអនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីែំមងងងប្យយែឺ។

ការទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌស
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Chipset(សំែុំឈីប) មៅកនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្ Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌសសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌស។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌសមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីែំមងងងប្យយែឺ។

ទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្កម៉ៅា ៃែ
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសង សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់ ្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
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12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Security (សនដាិសុខ) កនែុងបញ្ជីទមួាក់្ុះ។
15 ្ុ្ Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្កម៉ៅា ៃែសប្មាប់កុំព្យូទ័រអនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្កម៉ៅា ៃែ។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្កម៉ៅា ៃែ និងអនុែត្តម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់មែង្្បីែំមងងងប្យយែឺ។។

ការទាញយកប្យយែឺសំែុំឈីប
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Chipset(សំែុំឈីប) មៅកនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្មលង Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺសំែុំឈីបសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺសំែុំឈីប។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺសំែុំឈីប និងអនុែត្តម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់មែង្្បីែំមងងងប្យយែឺ។

ការទាញយកប្យយែឺបណាដា ញ
1 មបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
2 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បងលក្ខែៈពិមសសរកម្ងលមយយសវេ័យប្បែត្ត ិឬរកម្ងលមយយៃែសប្មាប់្ាូណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 ្ុ្ប៊ូតុង Detect Drivers (រកម្ងលប្យយែឺ)។
6 ពិនិត្យម្ងល និងយល់ប្ព្្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ មប្បងប្រាស់ SupportAssist រួ្្ុ្ Continue (បន្ត)។
7 ប្បសិនមបងចាំរា្់ កុំព្យូទ័ររបស់អនែកចាប់ម្ដាង្ទាញយក និងតម្ួងង SupportAssist។

្ំណា:ំ ម្ងលការណែនាំមលងមអប្កង់សប្មាប់ការណែនាំពាក់ោក់របស់ក្្ម ែិធីរុករកនី្ួយៗ។
8 ្ុ្ View Drivers (ពិនិត្យម្ងលប្យយែឺ) សប្មាប់ My System (ប្បព័ន្ធរបស់ខញាុ)ំ។
9 ្ុ្ Download and Install (ទាញយក និងតម្ួងង) មែង្្បីទាញយក និងតម្ួងងការមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាងំអស់ណែលរានរកមឃងញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
10 មប្ជងសមរីសទីមងំមែង្្បីរក្សាទុកឯកស្រ។
11 មៅមពលផ្្ទ ងំមោតម្ញ្ក សូ្យល់ប្ព្មលងការមសនែងសុំពី User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) មែង្្បីមធវេងការផួ្ស់បដាូរមលងប្បព័ន្ធ។
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12 ក្្មែិធីនឹងែំមងងង និងមធវេងប្ចេុប្បននែភាពប្យយែឺទាំងអស់ណែលរកមឃងញ។

្ំណា:ំ ្ិនណ្នប្គប់ឯកស្រទាងំអស់អា្តំមងងងមយយសវេ័យប្បែត្តិរានមទ។ ពិនិត្យមងងង ែិញនូែការតម្ួងងសមង្ខបមែង្្បីកំែត់ថាមតងការតម្ួងងមយយៃែគជាចាំរា្់ឬអត់។
13 សប្មាប់ការែំមងងង និងការទាញយកមយយៃែ សូ្្ុ្ Category (ប្បមេទ)។
14 ្ុ្ Network(បណាដា ញ) មៅកនែុងបញ្ជីណែលធួាក់្ុះ។
15 ្ុ្មលង Download (ទាញយក) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺបណាដា ញសប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។
16 បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែ្ូលមៅកាន់េតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រប្យយែឺបណាដា ញ។
17 ្ុ្មទវេរែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺបណាដា ញ និងអនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ប្យយែឺឧបករែ៍

ក្្មែិធីតម្ួងងសូហវេណែរសំែុំឈីប Intel
មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតងប្យយែឺសំែុំឈីបប្តូែរានតម្ួងងឬមៅ។ តម្ួងងការអាប់មែតសំែុំឈីប Intel ពី www.dell.com/support ។ 
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ប្យយែឺ Intel HD Graphics
មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតង ប្យយែឺ ែីមែអូប្តូែរានតម្ួងងឬមៅ។ តម្ួងងការអាប់មែតប្យយែឺែីមែអូពី www.dell.com/support ។

ប្យយែឺ Intel Serial IO
មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតងប្យយែឺ Intel Serial IO ប្តូែរានតម្ួងងឬមទ។ តម្ួងងប្យយែឺអាប់មែតពី www.dell.com/support ។
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Intel Trusted Execution Engine Interface
មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតងប្យយែឺ Intel Trusted Execution Engine Interface ប្តូែរានតម្ួងងឬមៅ។ តម្ួងងការអាប់មែតប្យយែឺពី www.dell.com/support។
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ប្យយែឺ Intel Virtual Button
មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតង ប្យយែឺ Intel Virtual Button រានតម្ួងង ឬមទ។ តម្ួងងប្យយែឺអាប់មែតពី www.dell.com/support ។
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ប្យយែឺ Intel Wi-Fi និងប៊ួូធូស
មៅកនែុង Device Manager (ក្្មែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍) សូ្ពិនិត្យថាមតងប្យយែឺកាតបណាដា ញប្តូែរានតម្ួងងឬមទ។ តម្ួងងប្យយែឺអាប់មែតព ីwww.dell.com/support ។

មរ៉ង 32. អាយប់ទ័របណា្ត ញមៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍

្ុនមពលែំមងងង មប្កាយមពលែំមងងង

មៅកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍ សូ្ពិនិត្យម្ងលថាមតងប្យយែឺប៊ួូធូសប្តូែរានតម្ួងងឬមទ។ តម្ួងងប្យយែឺអាប់មែតពី www.dell.com/support ។

មរ៉ង 33. ប្យយែឺប៊ួូធូសកនែុងក្្ម ែិធីប្គប់ប្គងឧបករែ៍

្ុនមពលែំមងងង មប្កាយមពលែំមងងង
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ការទទួលជំនួយ

ការទំនាក់ទំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងមលង ែិកតយបប្តពាែទំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្្តល់នូែជមប្្ងសមសងរាំប្ទម្ទូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅម្ប្បមទស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលពា្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់ទង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទណ្នែកបម្ចេកមទស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិេិជន៖

1 ្ូលម្ងលមគហទំព័រ Dell.com/support។
2 មប្ជងសយកប្បមេទរាបំ្ទរបស់អនែក។
3 ម្្ទបងផ្្ទ ត់ប្បមទស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមទស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ៃនទំព័រមនះ។
4 មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្ទណែលស្ប្សបណ្្អកមៅម្តប្្ូែការរបស់អនែក។
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