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การถอดประกอบคอมพิวเตอร์ของคณุ

คําแนะนําด้านความปลอดภยั
ปฏิบตัิตามคําแนะนําตอ่ไปนีเ้พ่ือปกป้องคอมพิวเตอร์จากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภยัของตวัคณุเอง แตล่ะขัน้ตอนที่ระบไุว้ในเอกสารนีจ้ะถือวา่คณุได้อา่นข้อมลูความปลอดภยัท่ีจดัสง่มาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์
ของคณุแล้ว เว้นแตว่า่มีการบนัทกึไว้เป็นอยา่งอ่ืน

หมายเหต:ุ ก่อนท่ีจะถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ โปรดอา่นข้อมลูความปลอดภยัท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ สําหรับวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุด้านความปลอดภยัเพิ่มเตมิ โปรดดโูฮมเพจการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ี www.dell.com/regulatory_compliance

หมายเหต:ุ ปลดการเช่ือมตอ่แหลง่พลงังานทัง้หมดของคอมพิวเตอร์ของคณุก่อนทําการเปิดฝาครอบหรือแผงคอมพิวเตอร์ หลงัจากที่คณุเสร็จสิน้การถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ ให้ใสฝ่าครอบ แผง และสกรู
ทัง้หมดกลบัเข้าไปในตําแหนง่เดิมก่อนท่ีจะเสียบปลัก๊ไฟคอมพิวเตอร์ของคณุ

ข้อควรระวงั: เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายกบัคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่พืน้ผิวในการทํางานราบเรียบ แห้ง และสะอาด

ข้อควรระวงั: เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายกบัสว่นประกอบและการ์ดตา่งๆ ให้จดัการกบัชิน้สว่นดงักลา่วตามขอบ และหลีกเลี่ยงการสมัผสักบัขาตอ่และผิวสมัผสั

ข้อควรระวงั: คณุควรวินิจฉยัปัญหาและซอ่มแซมตามที่ได้รับอนญุาตหรือถกูกํากบัโดยทีมชว่ยเหลือด้านเทคนิคของ Dell ความเสยีหายเน่ืองจากการซอ่มแซมท่ีไมไ่ด้รับการรับรองจาก Dell จะไมไ่ด้รับความ
คุ้มครองตามการรับประกนั ดคํูาแนะนําด้านความปลอดภยัท่ีจดัสง่มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์ หรือดท่ีู www.dell.com/regulatory_compliance

ข้อควรระวงั: ก่อนท่ีจะสมัผสักบัสิง่ใดๆ ภายในคอมพิวเตอร์ ให้ปลดปลอ่ยประจไุฟฟ้าตวัเองด้วยการสมัผสักบัพืน้ผิวโลหะที่ไมพ่น่สี เชน่แผน่โลหะด้านหลงัคอมพิวเตอร์ ขณะที่ดําเนินการ ให้สมัผสักบัพืน้ผิวโลหะ
ท่ีไมพ่น่สีเป็ระยะเพื่อคลายประจไุฟฟ้าสถิต ซึง่อาจสร้างความเสียหายตอ่ชิน้สว่นภายในคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวงั: เม่ือคณุต้องการปลดสาย ให้ดงึท่ีขัว้ตอ่หรือแถบดงึ อยา่ดงึท่ีสาย สายบางสายมีขัว้ตอ่พร้อมกบัแถบลอ็คหรือสกรูหางแบน ซึง่คณุต้องทําการถอดออกก่อนท่ีจะปลดสาย ขณะปลดสาย ให้ดงึตาม
แนวที่ตอ่เพ่ือไมใ่ห้ขาตอ่เกิดการงอ ขณะตอ่สาย ตรวจสอบให้แนใ่จวา่พอร์ทและขัว้ตอ่อยูใ่นแนวและตําแหนง่ท่ีถกูต้อง

ข้อควรระวงั: กดและถอดการ์ดใดๆ ท่ีใสอ่ยูอ่อกจากเคร่ืองอา่นการ์ด

หมายเหต:ุ สีของคอมพิวเตอร์และสว่นประกอบบางอยา่งของคณุอาจมีความแตกตา่งออกไปจากที่แสดงให้เอกสารนี ้

การถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ รูปภาพในเอกสารนีอ้าจแตกตา่งจากคอมพิวเตอร์ของคณุ โดยขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

ขัน้ตอน

1. บนัทกึและปิดไฟล์ท่ีเปิดอยูท่ัง้หมด และออกจากแอปพลเิคชัน่ท่ีเปิดอยูท่ัง้หมด
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคณุ คลกิ เร่ิมต้น >  เปิด > ปิด

หมายเหต:ุ หากคณุใช้ระบบปฏิบตัิการอ่ืนโปรดดเูอกสารประกอบของระบบปฏิบตักิารของคณุสําหรับคําแนะนําในการปิดเคร่ือง

3. ถอดปลัก๊ไฟคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งทัง้หมดของคณุ
4. ถอดการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์เครือขา่ยและอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีเช่ือมตอ่อยูท่ัง้หมด เชน่ แป้นพิมพ์ เมาส์ และจอภาพ จากคอมพิวเตอร์ของคณุ

ข้อควรระวงั: ในการถอดสายเครือขา่ย อนัดบัแรกให้ถอดสายออกจาคอมพิวเตอร์ของคณุ จากนัน้ให้ถอดสายจากอปุกรณ์เครือขา่ย

5. ถอดมีเดียการ์ดและออปตคิลัดสิก์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคณุ ถ้ามี
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การคายประจไุฟฟ้าสถิต—การป้องกนั ESD
ESD เป็นข้อควรระวงัหลกัเม่ือคณุจดัการกบัชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะชิน้สว่นท่ีออ่นไหว เชน่แผน่วงจรสว่นขยาย หนว่ยประมวลผล หนว่ยความจํา DIMM และแผงวงจรระบบ ประจเุพียงเลก็น้อยสามารถ
ทําลายวงจรไฟฟ้าได้ในทางอ้อม เชน่ปัญหาไฟฟ้าไมส่ม่ําเสมอ หรือทําให้ผลติภณัฑ์มีอายกุารใช้งานสัน้ลง ในขณะที่อตุสาหกรรมผลกัดนัความต้องการด้านพลงังานที่ต่ําลง และความจท่ีุเพิ่มสงูขึน้ การป้องกนั ESD
จงึเป็นข้อกงัวลท่ีเพิ่มขึน้

เน่ืองจากความจขุองสารกึง่ตวันําท่ีเพิ่มขึน้ในผลติภณัฑ์ลา่สดุของ Dell ทําให้ความไวตอ่ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตในปัจจบุนัได้เพิ่มสงูขึน้กวา่ผลติภณัฑ์ของ Dell ก่อนหน้านี ้ด้วยเหตผุลนี ้วิธีการบางอยา่งท่ีได้รับ
อนมุตัใินการจดัการกบัชิน้สว่นตา่งๆ ในอดีตจงึไมส่ามารถใช้ได้อีกตอ่ไป

ความเสียหายจาก ESD แบง่ออกเป็นสองประเภทคือความเสยีหายทนัที และความเสียหายแบบแฝง

• ความเสียหายทนัที – ความเสยีหายทนัทีคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของความเสยีหายที่เก่ียวข้องกบั ESD ความเสยีหายสง่ผลให้อปุกรณ์ไมส่ามารถทํางานได้โดยสมบรูณ์และในทนัที ตวัอยา่งของความเสีย
หายทนัทีคือหนว่ยความจํา DIMM ท่ีถกูไฟฟ้าสถิตช็อต และก่อให้เกิดอาการผิดปกต ิ“No POST/No Video” พร้อมกบัเสียงเตือนอาการผิดปกติท่ีแจ้งวา่ไมพ่บหนว่ยความจําหรือหนว่ยความจําไม่
ทํางาน

• ความเสียหายแบบแฝง – ความเสยีหายแบบแฝงคดิเป็นประมาณร้อยละ 80 ของความเสียหายที่เก่ียวข้องกบั ESD ความเสียหายแบบแฝงที่มีอตัราสงู หมายความความสว่นใหญ่เม่ือเกิดความเสียหายขึน้ จะ
ไมส่ามารถรับรู้ได้ในทนัที DIMM ถกูไฟฟ้าสถิตช็อต แตพ่บร่องรอยเพียงเลก็น้อย และไมไ่ด้สร้างอาการผิดปกติภายนอกที่เก่ียวข้องกบัความเสียหายในทนัที ร่องรอยเพียงเลก็น้อยนัน้อาจใช้เวลาเป็นสปัดาห์หรือ
เป็นเดือนในการละลาย และทําให้ความสมบรูณ์ของหนว่ยความจําเสื่อมสภาพลง เกิดข้อผิดพลาดของหนว่ยความจําเป็นระยะ และอ่ืนๆ

ความเสียหายประเภทที่รับรู้และแก้ไขได้ยากคือความเสียหายแบบแฝง (หรือเรียกวา่ความเสียหายซอ่นเร้น หรือ “ความเสียหายเลก็น้อย”)

ปฏิบตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายจาก ESD:

• ใช้สายรัด ESD ท่ีได้รับการตอ่กราวนด์อยา่งถกูต้อง การใช้สายรัดป้องกนัไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายนัน้ไมไ่ด้รับอนญุาตอีกตอ่ไป เน่ืองจากไมส่ามารถป้องกนัได้อยา่งเพียงพอ การสมัผสักบัแชสซีก่อนท่ีจะจดัการกบั
ชิน้สว่นตา่งๆ นัน้ไมไ่ด้เป็นวิธีท่ีทําให้มัน่ใจถงึการป้องกนั ESD จากชิน้สว่นตา่งๆ ท่ีมีความไวตอ่ความเสียหายจาก ESD มากขึน้

• จดัการกบัชิน้สว่นตา่งๆ ท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิตในพืน้ท่ีท่ีปลอดภยัจากไฟฟ้าสถิต หากเป็นไปได้ ให้ใช้แผน่รองพืน้ป้องกนัไฟฟ้าสถิต และแผน่รองในการทํางาน
• ขณะที่ถอดชิน้สว่นท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิตจากกลอ่งการจดัสง่ ห้ามถอดชิน้สว่นออกจากบรรจภุณัฑ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตจนกวา่คณุจะพร้อมท่ีจะติดตัง้ชิน้สว่น ก่อนท่ีจะแกะบรรจภุณัฑ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิต ตรวจสอบให้แนใ่จ

วา่คณุได้คลายประจไุฟฟ้าสถิตจากร่างกายของคณุแล้ว
• ก่อนท่ีจะขนสง่ชิน้สว่นท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิต ให้ใสชิ่น้สว่นนัน้ลงในที่เก็บหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีป้องกนัไฟฟ้าสถิต

ชดุบริการ ESD
ชดุบริการภาคสนามที่ไมไ่ด้รับการตรวจสอบเป็นชดุบริการท่ีใช้กนัมากท่ีสดุ ชดุบริการภาคสนามแตล่ะชดุประกอบไปด้วยอปุกรณ์หลกัสามชิน้: แผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือ และลวดเช่ือม

อปุกรณ์ของชดุบริการ ESD ภาคสนาม
อปุกรณ์ของชดุบริการ ESD ภาคสนามประกอบด้วย:

• แผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิต – แผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตจะมีคา่ความต้านทานไฟฟ้า และสามารถวางชิน้สว่นตา่งๆ ได้ในระหวา่งท่ีทําการบริการ เม่ือใช้แผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือของคณุควรมีความพอดี และ
ควรเช่ือมตอ่ลวดเช่ือมเข้ากบัแผน่ป้องกนั และเช่ือมตอ่กบัชิน้สว่นโลหะเปลือยใดๆ บนระบบท่ีคณุจดัการ เม่ือเตรียมทกุอยา่งพร้อมแล้ว สามารถนําชิน้สว่นบริการออกจากถงุ ESD และวางไว้บนแผน่ป้องกนั
โดยตรง อปุกรณ์ท่ีมีความไวตอ่ ESD นัน้จะปลอดภยัตอ่การสมัผสั บนแผน่ป้องกนั ESD ในระบบ และภายในถงุ

• สายรัดข้อมือและลวดเช่ือม – สามารถเช่ือมตอ่สายรัดข้อมือและลวดเช่ือมเข้ากบัข้อมือของคณุและโลหะเปลือยบนฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง หากไมจํ่าเป็นต้องใช้แผน่ป้องกนั ESD หรือเช่ือมตอ่กบัแผน่ป้องกนั
ไฟฟ้าสถิตเพ่ือป้องกนัฮาร์ดแวร์ท่ีวางบนแผน่ป้องกนัชัว่คราว การเช่ือมตอ่ทางกายภาพของสายรัดข้อมือและลวดเช่ือมระหวา่งผิวหนงัของคณุ แผน่ป้องกนั ESD และฮาร์ดแวร์เรียกวา่การยดึเหน่ียว ใช้เฉพาะชดุ
บริการภาคสนามที่มีแผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือ และลวดเช่ือมเทา่นัน้ ห้ามใช้สายรัดข้อมือแบบไร้สาย ตระหนกัอยูเ่สมอวา่สายภายในของสายรัดข้อมือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายจากการสวมใส่
ตามปกตแิละการฉีกขาด และต้องได้รับการตรวจสอบโดยเคร่ืองทดสอบสายรัดข้อมืออยา่งสม่ําเสมอเพ่ือหลกีเลี่ยงความเสียหายตอ่ฮาร์ดแวร์ ESD โดยไมเ่จตนา แนะนําให้ทดสอบสายรัดข้อมือและลวดเช่ือม
อยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้

• เคร่ืองทดสอบสายรัดข้อมือ ESD – สายภายในของสายรัดข้อมือมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความเสียหายเมื่อเวลาผา่นไป เม่ือใช้ชดุบริการท่ีไมไ่ด้รับการตรวจสอบ วิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิคือการทดสอบสายรัดเป็นประจํา
ก่อนการให้บริการแตล่ะครัง้ และอยา่งน้อยท่ีสดุสปัดาห์ละครัง้ การใช้เคร่ืองทดสอบสายรัดข้อมือเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการทดสอบ หากคณุไมมี่เคร่ืองทดสอบสายรัดข้อมือ ให้ตรวจสอบกบัสํานกังานในภมิูภาคของคณุ
วา่มีเคร่ืองอยูห่รือไม ่ในการทดสอบ ตอ่ลวดเช่ือมของสายรัดข้อมือเข้ากบัเคร่ืองทดสอบในขณะที่สวมสายรัดไว้ท่ีข้อมือของคณุ และกดปุ่ มเพ่ือทดสอบ หากการทดสอบสาํเร็จ ไฟ LED สีเขียวจะสวา่งขึน้ หากการ
ทดสอบล้มเหลว ไฟ LED สแีดงจะสวา่งขึน้พร้อมกบัเสียงเตือน

• องค์ประกอบของฉนวน– การรักษาอปุกรณ์ท่ีไวตอ่ ESD เชน่ฝาครอบแผงระบายความร้อนพลาสตกิ ให้อยูห่า่งจากชิน้สว่นภายในที่เป็นฉนวนและมกัจะมีประจสุงูเป็นสิง่สาํคญั
• สภาพแวดล้อมในการทํางาน – ก่อนท่ีจะเตรียมชดุบริการ ESD ภาคสนาม ให้ประเมินสถานการณ์ท่ีสภาพแวดล้อมของลกูค้า ตวัอยา่งเชน่ การเตรียมชดุบริการสําหรับสภาพแวดล้อมแบบเซฟิเวอร์ จะแตกตา่ง

จากสภาพแวดล้อมแบบคอมพิวเตอร์เดสก์ทอ็ปหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยทัว่ไป เซฟิเวอร์มกัจะถกูติดตัง้ในชัน้ภายในศนูย์ข้อมลู สว่นคอมพิวเตอร์เดสก์ทอ็ปหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยทัว่ไปจะอยูบ่น
โต๊ะสํานกังานหรือคอกทํางาน ให้มองหาพืน้ท่ีทํางานแบบเปิดโลง่ขนาดใหญ่ท่ีปราศจากของระเกะระกะและใหญ่พอท่ีจะเตรียมชดุ ESD พร้อมกบัมีพืน้ท่ีเพิ่มเตมิท่ีรองรับประเภทของระบบที่กําลงัซอ่มแซมอยู่
เสมอ พืน้ท่ีทํางานควรปราศจากฉนวนท่ีก่อให้เกิดเหตกุารณ์ ESD บนพืน้ท่ีทํางาน ควรเคลือ่นย้ายฉนวนเชน่ Styrofoam และพลาสติกชนิดอ่ืนๆ ออกไปให้หา่งจากชิน้สว่นท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิตอยา่งน้อย 12
นิว้หรือ 30 เซนตเิมตร ก่อนท่ีจะจดัการกบัชิน้สว่นฮาร์ดแวร์ใดๆ ทางกายภาพ

• บรรจภุณัฑ์ ESD – อปุกรณ์ท่ีไวตอ่ ESD ทัง้หมดต้องถกูจดัสง่และได้รับในบรรจภุณัฑ์ท่ีปราศจากไฟฟ้าสถิต ควรใช้เหลก็หรือถงุป้องกนัไฟฟ้าสถิต อยา่งไรก็ตาม คณุควรสง่ชิน้สว่นท่ีเสยีหายกลบัไปโดยใช้ถงุ
ESD และบรรจภุณัฑ์เดมิของชิน้สว่นใหมท่ี่ได้รับ ควรพบัและปิดผนกึถงุ ESD และควรใช้วสัดบุรรจโุฟมเดิมทัง้หมดในกลอ่งเดิมท่ีใช้ในการสง่ชิน้สว่นใหม ่ควรถอดอปุกรณ์ท่ีไวตอ่ ESD จากบรรจภุณัฑ์ท่ีพืน้
ผิวการทํางานที่ป้องกนั ESD เทา่นัน้ และไมค่วรวางชิน้สว่นตา่งๆ ไว้บนถงุ ESD เน่ืองจากถงุมีการป้องกนัเฉพาะด้านในเทา่นัน้ วางชิน้สว่นตา่งๆ บนมือของคณุ บนแผน่ป้องกนั ESD ในระบบ หรือภายใน
ถงุป้องกนัไฟฟ้าสถิตเสมอ

• การขนสง่ชิน้สว่นท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิต – เม่ือขนสง่ชิน้สว่นท่ีไวตอ่ ESD เชน่อะไหลห่รือชิน้สว่นตา่งๆ ท่ีสง่คืนมาท่ี Dell จําเป็นต้องวางชิน้สว่นเหลา่นีไ้ว้ในถงุป้องกนัไฟฟ้าสถิตเพ่ือให้ขนสง่อยา่งปลอดภยั

บทสรุปการป้องกนั ESD

แนะนําให้ชา่งเทคนิคภาคสนามทัง้หมดใช้สายรัดข้อมือสายดิน ESD แบบดัง้เดมิ และแผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตทกุครัง้เม่ือให้บริการผลติภณัฑ์ของ Dell นอกจากนี ้ชา่งเทคนิคยงัจําเป็นต้องรักษาชิน้สว่นท่ีไวตอ่
ไฟฟ้าสถิตตา่งๆ ให้หา่งจากชิน้สว่นฉนวนระหวา่งการให้บริการ และให้ใช้ถงุป้องกนัไฟฟ้าสถิตสาํหรับการขนสง่ชิน้สว่นท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิต
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การขนสง่สว่นประกอบที่ละเอียดออ่น
เม่ือขนสง่ชิน้สว่นท่ีไวตอ่ ESD เชน่อะไหลห่รือชิน้สว่นตา่งๆ ท่ีสง่คืนมาท่ี Dell จําเป็นต้องวางชิน้สว่นเหลา่นีไ้ว้ในถงุป้องกนัไฟฟ้าสถิตเพ่ือให้ขนสง่อยา่งปลอดภยั

การยกอปุกรณ์
ปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนีเ้ม่ือยกอปุกรณ์ท่ีมีนํา้หนกัมาก:

ข้อควรระวงั: ห้ามยกอปุกรณ์ท่ีมีนํา้หนกัมากกวา่ 50 ปอนด์ มองหาตวัชว่ยเหลือเพิ่มเติมหรือใช้เคร่ืองมือในการยกเสมอ

1. วางตําแหนง่เท้าให้สมดลุ แยกเท้าออกจากกนัเพ่ือให้ได้ฐานท่ีมัน่คง หนัฝ่าเท้าของคณุออก
2. กระชบักล้ามเนือ้หน้าท้อง กล้ามเนือ้หน้าท้องรองรับกระดกูสนัหลงัของคณุเม่ือคณุยก และชดเชยแรงของการยก
3. ยกสิง่ของด้วยขาของคณุ ไมใ่ชด้่วยหลงัของคณุ
4. รักษาให้สิง่ของที่ยกอยูใ่กล้กบัคณุ ย่ิงใกล้กบักระดกูสนัหลงัของคณุเทา่ไร ย่ิงสง่แรงไปท่ีหลงัของคณุน้อยลงเทา่นัน้
5. รักษาให้หลงัตรง ทัง้ในตอนยกขึน้หรือยกลง อยา่เพิ่มนํา้หนกัร่างกายของคณุลงในการยก หลีกเลี่ยงการบิดหลงัและร่างกายของคณุ
6. ปฏิบตัิตามเทคนิคเดียวกนัในแบบย้อนกลบัเพ่ือยกของลง

หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ข้อควรระวงั: การทิง้ถาดหรือสกรูท่ีหลวมไว้ด้านในคอมพิวเตอร์ของคณุอาจทําให้คอมพิวเตอร์เสียหายอยา่งรุนแรง

ขัน้ตอน

1. ใสส่กรูทัง้หมดกลบัคืนและตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่สกรูหลงเหลืออยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. ตอ่อปุกรณ์ภายนอก อปุกรณ์ตอ่พว่ง หรือสายตา่งๆ ท่ีคณุถอดออกก่อนการถอดประกอบคอมพิวเตอร์ของคณุ
3. ใสมี่เดียการ์ด แผน่ดิสก์ หรือสว่นอ่ืนๆ ท่ีคณุถอดออกก่อนการถอดประกอบคอมพิวเตอร์ของคณุกลบัเข้าไป
4. ตอ่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งทัง้หมดของคณุเข้ากบัปลัก๊ไฟ
5. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ
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เทคโนโลยีและสว่นประกอบ
หวัข้อนีอ้ธิบายถงึเทคโนโลยีและสว่นประกอบที่มีในคอมพิวเตอร์

คณุสมบตัิ USB
Universal Serial Bus หรือ USB เร่ิมใช้งานในปี 1996 USB ได้ทําให้การเช่ือมตอ่ระหวา่งคอมพิวเตอร์หลกัและอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่งๆ เชน่เมาส์ แป้นพิมพ์ ไดรเวอร์ภายนอก และเคร่ืองพิมพ์งา่ยดายยิ่งขึน้
กวา่เดมิ

ตาราง 1. วิวฒันาการของ USB

ประเภท อตัราการรับสง่ข้อมลู หมวด ปีท่ีใช้งาน

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

พอร์ท USB 3.0/USB 3.1
รุ่นท่ี 1

5 Gbps SuperSpeed 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)
เป็นเวลาหลายปีท่ี USB 2.0 ได้รับการยดึเป็นมาตรฐานอินเตอร์เฟซโดยพฤตินยัในโลกของ PC จากการจําหนา่ยอปุกรณ์ไปมากกวา่ 6 พนัล้านชิน้ และยงัต้องการความเร็วท่ีเพิ่มขึน้ตามฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีเร็ว
ขึน้ และความต้องการแบนด์วิดท์ท่ีสงูขึน้ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได้กลายมาเป็นคําตอบสาํหรับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความเร็วท่ีเพิ่มขึน้จากรุ่นก่อนถงึ 10 เทา่ในทางทฤษฏี คณุสมบตัิโดยสงัเขป
ของ USB 3.1 Gen 1 คือ:

• อตัราการรับสง่ข้อมลูสงูขึน้ (สงูสดุ 5 Gbps)

• เพิ่มกําลงับสัสงูสดุ และเพิ่มการดงึกระแสของอปุกรณ์เพ่ือรองรับอปุกรณ์ท่ีกินไฟมากขึน้
• คณุสมบตัใินการจดัการพลงังานรูปแบบใหม่
• การสื่อสารสองทางเตม็อตัราและรองรับการรับสง่ข้อมลูรูปแบบใหม่
• รองรับ USB 2.0 รุ่นก่อนหน้า
• สายและขัว้ตอ่แบบใหม่

หวัข้อข้างลา่งนีค้รอบคลมุถงึคําถามที่พบบอ่ยบางข้อเก่ียวกบั USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

ความเร็ว
ในปัจจบุนั มี 3 โหมดความเร็วท่ีกําหนดโดยข้อมลูจําเพาะของ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 รุ่นลา่สดุ คือโหมด Super-Speed, Hi-Speed และ Full-Speed โหมด Super-Speed รูป
แบบใหมมี่อตัราการรับสง่ข้อมลูท่ี 4.8 Gbps ในขณะที่ยงัคงมีโหมด Hi-Speed และ Full-Speed ซึง่เป็ท่ีรู้จกัในฐานะ USB 2.0 และ 1.1 ตามลําดบั โหมดท่ีมีความเร็วช้ากวา่ยงัคงรับสง่ข้อมลูท่ี 480
Mbps และ 12 Mbps ตามลําดบั และถกูเก็บไว้เพ่ือรักษาความเข้ากนัได้

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได้บรรลปุระสทิธิภาพที่เพิ่มมากขึน้โดยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคดงัตอ่ไปนี:้

• บสัแบบกายภาพเพิ่มเตมิท่ีถกูเพิ่มขึน้คูก่บับสัของ USB 2.0 (ดท่ีูรูปด้านลา่ง)
• USB 2.0 ก่อนหน้านีมี้สี่สาย (สายไฟ สายกราวนด์ และคูส่ายสําหรับข้อมลูท่ีตา่งกนั) USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได้เพิ่มคูส่ายสญัญาณที่แตกตา่งกนัขึน้อีกสีส่าย (รับและสง่) รวมทัง้หมดแปดการ

เช่ือมตอ่ในขัว้ตอ่และการเดินสาย
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ใช้อินเตอร์เฟสข้อมลูแบบสองทิศทาง มากกวา่การสง่สญัญาณกึง่ทางคูข่อง USB 2.0 น่ีเป็นการเพิ่มแบนด์วิดท์ในเชิงทฤษฎีขึน้ 10 เทา่
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ด้วยความต้องการท่ีสงูขึน้ในด้านการรับสง่ข้อมลูด้วยวิดีโอแบบความคมชดัสงู อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูระดบัเทราไบต์ กล้องถ่ายภาพที่มีจํานวนพิกเซลสงู และอ่ืนๆ USB 2.0 จงึอาจไมเ่ร็วพออีกตอ่ไป นอกจากนี ้การ
เช่ือมตอ่ USB 2.0 สามารถเข้าใกล้กบัอตัราความเร็วสงูสดุทางทฤษฎีท่ี 480Mbps ทําให้การถ่ายโอนข้อมลูอยูท่ี่ประมาณ 320 Mbps (40 MB/วินาที) - ซึง่เป็นความเร็วสงูสดุจริงในการใช้งานจริง
ในทํานองเดียวก ันการเช่ือมตอ่ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 จะไมบ่รรลถุงึ 4.8Gbps เรานา่จะเหน็อตัราสงูสดุจริงในโลกที่ 400MB/วินาที ด้วยความเร็วระดบันี ้USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
จงึพฒันาขึน้มากกวา่ USB 2.0 ถงึ 10 เทา่

แอพพลเิคชัน่
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได้เปิดชอ่งทางและมอบที่วา่งมากขึ ้น่สาํหรับอปุกรณ์เพ่ือมอบประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึน้ เป็นเร่ืองงา่ยท่ีจะจินตนาการวา่มีแบนด์วิธให้ใช้งานเพิ่มขึน้ 5-10 เทา่ โซลชูัน่วิดีโอ
สามารถทํางานได้ดีย่ิงขึน้ ซึง่เป็นจดุท่ี USB สําหรับวิดีโอไมส่ามารถทนได้ในอดีต (ทัง้จากขนาดภาพสงูสดุ เวลาแฝง และมมุมองการบีบอดัวิดีโอ) Single-link DVI ต้องการความเร็วเกือบ 2Gbps ในขณะที่
ถกูจํากดัด้วยความเร็ว 480Mbps ความเร็วระดบั 5Gbps จงึเป็นยิ่งกวา่คําสญัญา ด้วยความเร็ว 4.8Gbps ท่ีกําหนดไว้ มาตรฐานดงักลา่วจะหาวิธีเข้าไปทํางานกบัผลติภณัฑ์ท่ีในอดีตไมส่ามารถใช้งานผา่น
USB ได้ เชน่ระบบจดัเก็บข้อมลู RAID ภายนอก

รายการข้างลา่งนีเ้ป็นอปุกรณ์บางสว่นท่ีสามาถใช้งาน SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได้:

• ฮาร์ดไดรฟ์เดสก์ทอ็ปภายนอก USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ไดรฟ์อะแดปเตอร์และตวัเช่ือมตอ่ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• แฟลไดรฟ์และตวัอา่น USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• โซลดิสเตตไดรฟ์ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
• RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ไดรฟ์สือ่อปติคลั
• อปุกรณ์มลัติมีเดีย
• ระบบเครือขา่ย
• อะแดปเตอร์การ์ดและฮบั USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

ความเข้ากนัได้
ขา่วดีคือ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 มีการวางแผนอยา่งระมดัระวงัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นจนถงึการทํางานร่วมกนักบั USB 2.0 อยา่งราบร่ืน อนัดบัแรก ในขณะที่ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ระบกุาร
เช่ือมตอ่ทางกายภาพใหม ่และด้วยเหตนีุ ้สายรูปแบบใหมจ่งึสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านความเร็วท่ีเพิ่มสงูขึน้ของโปรโตคอลใหม ่แตข่ัว้ตอ่นัน้ยงัคงเป็นรูปทรงเดมิพร้อมกบัตําแหนง่สมัผสัสี่แหง่ของ
USB 2.0 ท่ีอยูใ่นตําแหนง่เดิม การเช่ือมตอ่รูปแบบใหมห้่ารูปแบบในการรับและสง่ข้อมลูอยา่งอิสระถกูเพิ่มเข้ามาในสาย USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 และจะทํางานเมื่อเช่ือมตอ่กบัการเช่ือมตอ่แบบ
SuperSpeed USB ท่ีถกูต้องเทา่นัน้

USB Type-C
USB Type-C เป็นตวัเช่ือมตอ่แบบใหมท่ี่มีขนาดเลก็ ตวัเช่ือมตอ่นัน้สามารถรองรับมาตรฐาน USB ใหม่ๆ  เชน่ USB 3.1 และ USB สง่กําลงั (USB PD)

โหมดสลบั
USB Type-C เป็นมาตรฐานตวัเช่ือมตอ่แบบใหมท่ี่มีขนาดเลก็มาก ขนาดของมนัเลก็ลงประมาณหนึง่ในสามของปลัก๊ USB Type-A รุ่นเก่า น่ีคือมาตรฐานตวัเช่ือมตอ่เดียวท่ีอปุกรณ์ทกุชิน้ควรสามารถใช้ได้
พอร์ท USB Type-C ports สามารถรองรับโปรโตคอลที่แตกตา่งได้โดยใช้ “โหมดสลบั” ซึง่ชว่ยให้คณุมีอะแดปเตอร์ท่ีสามารถสง่ออก HDMI, VGA, DisplayPort หรือการเช่ือมตอ่ประเภทอื่นๆ ได้
จากพอร์ท USB พอร์ทเดียว
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USB สง่กําลงั
ข้อมลูจําเพาะของ USB PD นัน้คล้ายกบั USB Type-C ในปัจจบุนั สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ และอปุกรณ์พกพาอื่นๆ มกัจะใช้การเช่ือมตอ่ USB ในการชาร์จแบตเตอร่ี การเช่ือมตอ่ USB 2.0 นัน้ให้
พลงังานสงูสดุ 2.5 วตัต์ — ซึง่สามารถชาร์จโทรศพัท์ของคณุได้ แตก็่ได้เพียงเทา่นัน้ แลป็ท็อปหนึง่เคร่ืองอาจต้องการพลงังาน 60 วตัต์ เป็นตวัอยา่ง ข้อมลูจําเพาะของ USB สง่กําลงันัน้สามารถให้พลงังานได้สงู
ถงึ 100 วตัต์ และยงัเป็นแบบสองทิศทาง ดงันัน้อปุกรณ์จงึสามารถสง่หรือรับพลงังานได้พร้อมกนั และพลงังานนีส้ามารถถ่ายโอนได้ในเวลาเดียวกนักบัท่ีอปุกรณ์กําลงัสง่ข้อมลูผา่นการเช่ือมตอ่

น่ีอาจเป็นจดุสิน้สดุของสายชาร์จแลป็ทอ็ปท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิทัง้หมด ด้วยทกุอยา่งท่ีสามารถชาร์จได้ผา่นมาตรฐานการเชื่อมตอ่ USB คณุสามารถชาร์จแลป็ทอ็ปของคณุจากแบตเตอร่ีแบบพกพาที่คณุชาร์จสมาร์ทโฟน
และอปุกรณ์พกพาอื่นๆ ได้ตัง้แตว่นันี ้คณุสามารถตอ่แลป็ทอ็ปของคณุเข้ากบัจอแสดงผลภายนอกที่เช่ือมตอ่กบัสายไฟ และจอแสดงผลภายนอกจะชาร์จแลป็ทอ็ปของคณุเม่ือคณุใช้เป็นจอแสดงผลภายนอก —
ทัง้หมดนีผ้า่นการเช่ือมตอ่ด้วย USB Type-C ขนาดเลก็เทา่นัน้ เพ่ือใช้งานรูปแบบนี ้อปุกรณ์และสายต้องรองรับ USB สง่กําลงั การมีแคก่ารเช่ือมตอ่แบบ USB Type-C ไมไ่ด้หมายความวา่จะสามารถสง่
กําลงัได้เสมอไป

USB Type-C และ USB 3.1
USB 3.1 คือมาตรฐาน USB ใหม ่แบนด์วิธทางทฤษฎีของ USB 3 คือ 5 Gbps ในขณะที่ของ USB 3.1 คือ 10 Gbps ซึง่เป็นแบนด์วิธท่ีมากขึน้สองเทา่ เร็วเทา่กบัตวัเช่ือมตอ่ Thunderbolt รุ่น
แรก USB Type-C ไมใ่ชส่ิง่เดียวกบั USB 3.1 USB Type-C เป็นแครู่ปทรงของตวัเช่ือมตอ่ และเทคโนโลยีพืน้ฐานอาจเป็นเพียงแค ่USB 2 หรือ USB 3.0 ก็ได้ ในความเป็นจริง แท็บเลต็
Android N1 ของ Nokia ใช้ตวัเช่ือมตอ่แบบ USB Type-C แตภ่ายในคือ USB 2.0 — ไมใ่ช ่USB 3.0 ด้วยซํา้ อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยีเหลา่นีมี้ความเก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิด

Thunderbolt ผา่น USB Type-C
Thunderbolt เป็นอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ท่ีรวมข้อมลู วิดีโอ เสยีง และพลงังานในการเชื่อมตอ่เดียว Thunderbolt รวม PCI Express (PCIe) และ DisplayPort (DP) เป็นสญัญาณอนกุรม
หนึง่สญัญาณ และยงัให้กําลงัไฟ DC ทัง้หมดนีอ้ยูใ่นสายเคเบิลเส้นเดียว Thunderbolt 1 และ Thunderbolt 2 ใช้ตวัเช่ือมตอ่แบบเดียวกนัเป็น miniDP (DisplayPort) เพ่ือเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์
ตอ่พว่ง ในขณะที่ Thunderbolt 3 ใช้ตวัเช่ือมตอ่แบบ USB Type-C

รูปท่ี 1. Thunderbolt 1 และ Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 และ Thunderbolt 2 (ใช้ตวัเช่ือมตอ่ miniDP)

2. Thunderbolt 3 (ใช้ตวัเช่ือมตอ่ USB Type-C)

Thunderbolt 3 ผา่น USB Type-C
เทคโนโลยี Thunderbolt 3 นํา Thunderbolt มายงั USB Type-C ท่ีความเร็วสงูสดุ 40 Gbps ทําให้เป็นพอร์ตขนาดเลก็พอร์ทเดียวท่ีทํางานได้ทกุอยา่ง - สง่ข้อมลูได้เร็วท่ีสดุ ทําการเช่ือมตอ่ท่ี
หลากหลายที่สดุกบัตวัเช่ือมตอ่ตา่งๆ กบัอปุกรณ์แสดงผลหรือข้อมลูเชน่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก Thunderbolt 3 ใช้ตวัเช่ือมตอ่/พอร์ทแบบ USB Type-C เพ่ือเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีรองรับ

1. Thunderbolt 3 ใช้ตวัเช่ือมตอ่และสาย USB Type-C - ซึง่มีขนาดเลก็และสลบัรูปแบบการทํางานได้
2. Thunderbolt 3 รองรับควาเร็วสงูสดุ 40 Gbps

3. DisplayPort 1.4 – เข้ากนัได้กบัจอภาพ DisplayPort อปุกรณ์และสายเคเบลิท่ีมีอยู่
4. USB สง่กําลงั - สงูสดุ 130 วตัต์ บนคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับ

คณุสมบตัหิลกัของ Thunderbolt 3 ผา่น USB Type-C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort และพลงังานบน USB Type-C ในสายเดียว (คณุสมบตัิอาจแตกตา่งกนัออกไปตามผลติภณัฑ์)

2. ตวัเช่ือมตอ่ USB Type-C และสายมีขนาดเลก็และสลบัรูปแบบการทํางานได้
3. รองรับเครือขา่ย Thunderbolt (*แตกตา่งออกไปตามผลติภณัฑ์)

4. รองรับจอแสดงผลสงูสดุ 4K

5. สงูสดุ 40 Gbps
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หมายเหต:ุ ความเร็วในการสง่ข้อมลูอาจแตกตา่งกนัตามอปุกรณ์

ไอคอน Thunderbolt

รูปท่ี 2. ความแตกตา่งด้านภาพของ Thunderbolt

HDMI 1.4a
หวัข้อนีอ้ธิบายถงึ HDMI 1.4a และคณุสมบตัิตา่งๆ พร้อมกบัการใช้ประโยชน์

HDMI (อินเตอร์เฟซมลัตมีิเดียแบบความคมชดัสงู) คืออินเตอร์เฟซวิดีโอ/เสียงแบบดจิิตอลทัง้หมดที่ไมถ่กูบีบอดั และได้รับการรองรับจากอตุสาหกรรม HDMI มอบอินเตอร์เฟซระหวา่งแหลง่วิดีโอ/เสยีงแบบ
ดจิิตอลท่ีเข้ากนัได้ เชน่เคร่ืองเลน่ DVD หรือตวัรับสญัญาณ A/V และมอนิเตอร์วิดีโอ/เสยีงแบบดจิิตอลท่ีเข้ากนัได้ เชน่ทีวีดิจิตอล (DTV) ข้อได้เปรียบหลกัคือการลดจํานวนสายและบทบญัญตักิารคุ้มครอง
เนือ้หา HDMI รองรับวิดีโอมาตรฐาน วิดีโอเพิ่มประสทิธิภาพ และวิดีโอแบบความคมชดัสงู บวกกบัเสียงดจิิตอลแบบหลายชอ่งทางในสายเดียว

คณุสมบตัิของ HDMI 1.4a
• ชอ่งอีเธอร์เน็ต HDMI - เพิ่มเครือขา่ยความเร็วสงูให้กบัลงิก์ HDMI ชว่ยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากอปุกรณ์ท่ีเปิดใช้งาน IP ได้โดยไมต้่องแยกสายอีเธอร์เน็ต
• ชอ่งสญัญาณเสียงคืน - ชว่ยให้ HDMI ท่ีเช่ือมตอ่กบัทีวี พร้อมกบัเคร่ืองรับสญัญาณในตวั สามารถสง่ข้อมลูเสียงแบบ “บนลงลา่ง” ให้กบัระบบเสยีงแบบรอบทิศทาง โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้สายสญัญาณเสียง

แยกตา่งหาก
• 3D - กําหนดโปรโตคอลอินพตุ/เอาต์พตุสําหรับรูปแบบวิดีโอ 3 มิติหลกั ปทูางให้กบัการเลน่เกม 3 มิตแิละแอปพลเิคชนัโฮมเธียร์เตอร์ 3 มิติ
• ประเภทของเนือ้หา - การสง่สญัญาณเรียลไทม์ของเนือ้หาประเภทตา่งๆ ระหวา่งหน้าจอและอปุกรณ์แหลง่ข้อมลู ชว่ยให้ทีวีปรับการตัง้คา่รูปภาพตามประเภทของเนือ้หา
• ชอ่งสีเพิ่มเตมิ - เพิ่มการรองรับรุ่นสเีพิ่มเตมิท่ีใช้ในการถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์กราฟิก
• การรองรับ 4K - เพิ่มขนาดของวิดีโอให้มากกวา่ 1080p รองรับการแสดงผลรูปแบบใหมท่ี่จะเทียบเคียงกบัระบบโรงภาพยนตร์ดจิิตอลท่ีใช้ในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์หลายแหง่
• ตวัเช่ือมตอ่ไมโคร HDMI - ตวัเช่ือมตอ่แบบใหมท่ี่มีขนาดเลก็ลงสําหรับโทรศพัท์และอปุกรณ์พกพาอื่นๆ รองรับขนาดวิดีโอสงูสดุ 1080p

• ระบบเช่ือมตอ่อตัโนมตั ิ- สายและตวัเช่ือมตอ่รูปแบบใหมส่ําหรับระบบวิดีโออตัโนมตั ิได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางยานยนต์ และยงัถ่ายทอดคณุภาพของ
ภาพแบบ HD

ประโยชน์ของ HDMI
• คณุภาพของ HDMI นัน้ถ่ายโอนเสยีงและวิดีโอแบบดจิิตอลท่ีไมมี่การบีบอดัเพ่ือคณุภาพของภาพที่คมชดัท่ีสดุ
• HDMI แบบต้นทนุตํ่านัน้มอบคณุภาพและการทํางานของอินเตอร์เฟสดจิิตอล ขณะเดียวกนัยงัรองรับรูปแบบวิดีโอท่ีไมบี่บอดัในวิธีท่ีงา่ยและมีประสทิธิภาพ
• Audio HDMI รองรับรูปแบบเสยีงหลากหลายประเภท ตัง้แตร่ะบบเสียงสเตริโอมาตรฐาน ไปจนถงึเสยีงรอบทิศทางแบบหลายชอ่งทาง
• HDMI รวมวิดีโอและเสียงแบบหลายชอ่งทางเข้ากนัในสายเพียงเส้นเดียว ลดคา่ใช้จา่ย ความซบัซ้อน และความสบัสนของสายหลายสายที่ใช้ในระบบ A/V

• HDMI รองรับการสื่อสารระหวา่งแหลง่ข้อมลูวิดีโอ (เชน่เคร่ืองเลน่ DVD) และ DTV เปิดใช้งานฟังก์ชนัใหม่

รูปแบบไฟ LED และการเปิดเคร่ืองท่ีมีเคร่ืองอา่นลายนิว้มือ

รูปแบบไฟ LED และการเปิดเคร่ืองท่ีมีเคร่ืองอา่นลายนิว้มือ
• การกดปุ่ มเปิดปิดเคร่ืองเป็นระยะเวลาระหวา่ง 50 มิลลวิินาทีถงึ 2 วินาทีจะเป็นการเปิดอปุกรณ์
• ปุ่ มเปิดปิดจะไมต่อบสนองตอ่การกดเพิ่มเติมจนกวา่จะมีการให้ SOL (Sign-Of-Life) แก่ผู้ ใช้
• ไฟ LED ของระบบจะติดสวา่งขึน้เม่ือกดปุ่ มเปิดปิด
• ไฟ LED ทัง้หมดท่ีมี(คีย์บอร์ดเรืองแสง/ ไฟ LED ปุ่ ม Caps Lock/ ไฟ LED แสดงการชาร์จแบตเตอร่ี) จะตดิสวา่งและแสดงรูปแบบท่ีระบไุว้
• เสียงจะถกูปิดเป็นคา่เร่ิมต้น สามารถเปิดใช้งานได้ในการตัง้คา่ BIOS

• การป้องกนัจะไมห่มดเวลาหากอปุกรณ์หยดุทํางานในระหวา่งกระบวนการเข้าสูร่ะบบ
• เคร่ืองหมาย Dell: ปรากฏภายใน 2 วินาทีหลงัจากกดปุ่ มเปิดปิด
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• บตูเตม็ระบบ: ภายใน 22 วินาทีหลงัจากกดปุ่ มเปิดปิด
• ด้านลา่งนีคื้อไทม์ไลน์ตวัอยา่ง:

ปุ่ มเปิดปิดเคร่ืองท่ีมีเคร่ืองอา่นลายนิว้มือไมมี่ไฟ LED และใช้ประโยชน์จากไฟ LED ท่ีมีอยูใ่นระบบเพ่ือแสดงสถานะของระบบ

• อะแดปเตอร์พลงังาน LED:

○ ไฟ LED บนขัว้ตอ่อะแดปเตอร์พลงังานจะตดิสวา่งเป็นสีขาวเม่ือมีการจา่ยพลงังานจากปลัก๊ไฟ
• ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอร่ี:

○ หากคอมพิวเตอร์เช่ือมตอ่กบัปลัก๊ไฟ ไฟแบตเตอร่ีจะทํางานดงันี:้

1. สขีาวทบึ - กําลงัชาร์จแบตเตอร่ี เม่ือการชาร์จเสร็จสิน้ ไฟ LED จะดบัลง
○ หากคอมพิวเตอร์ทํางานด้วยพลงังานจากแบตเตอร่ี ไฟแบตเตอร่ีจะทํางานดงันี:้

1. ปิด - แบตเตอร่ีได้รับการชาร์จเพียงพอแล้ว (หรือคอมพิวเตอร์ปิดอยู)่
2. สวา่งเป็นสีเหลืองอําพนัทบึ - การชาร์จแบตเตอร่ีต่ํามาก สถานะแบตเตอร่ีต่ําคือแบตเตอร่ีเหลือพลงังานให้ใช้ได้อีกประมาณ 30 นาทีหรือน้อยกวา่

• ไฟ LED กล้อง

○ ไฟ LED สีขาวจะตดิสวา่งเม่ือกล้องทํางาน
• ไฟ LED ปิดเสียงไมค์:

○ เม่ือทํางาน (ปิดเสยีง) ไฟ LED ปิดเสียงไมค์บนปุ่ ม F4 จะตดิสวา่งเป็นสีขาว
• ไฟ LED RJ45:

○ ตาราง 2. ไฟ LED ท่ีพอร์ท RJ45 ด้านใดด้านหนึง่

ตวัระบคุวามเร็วการเช่ือมโยง (LHS) ตวัระบกิุจกรรม (RHS)

สเีขียว สเีหลืองอําพนั
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การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่

ฝาครอบฐาน

การถอดฝาครอบฐาน
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของฝาครอบฐานและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

3
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2.5x4) แปดตวัท่ียดึฝาครอบฐานเข้ากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2. แงะฝาครอบฐานออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก โดยใช้สลกัพลาสติก

ข้อควรระวงั: อยา่ดงึหรือแงะฝาครอบฐานตรงด้านท่ีมีบานพบัอยู ่การดงึหรือแงะตรงนัน้อาจทําให้ฝาครอบฐานเสียหาย

หมายเหต:ุ หมดุท่ีด้านลา่งของฝาครอบฐานสําหรับการตอ่กราวด์บอร์ดเสยีงนัน้เปราะบางมาก วางฝาครอบฐานบนพืน้ผิวท่ีสะอาด เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้หมดุเสียหาย
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หมายเหต:ุ ขัน้ตอนตอ่ไปนีใ้ช้ได้เฉพาะในกรณีท่ีคณุต้องการถอดชิน้สว่นประกอบอื่นๆ ออกจากคอมพิวเตอร์ของคณุเทา่นัน้

หมายเหต:ุ ถอดสายแบตเตอร่ีหรือถอดแบตเตอร่ีออก แล้วรีเซต็การตัง้คา่ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคณุ

3. ถอดสายแบตเตอรีออกจากแผงวงจรระบบ

การติดตัง้ฝาครอบฐาน
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของฝาครอบฐานและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. ตอ่สายแบตเตอร่ีเข้ากบัแผงวงจรระบบ หากมี
2. วางแนวรูสกรูบนฝาครอบฐานเข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ จากนัน้เคาะฝาครอบฐานให้เข้าท่ี
3. ใสส่กรู (M2.5x4) แปดตวัท่ียดึฝาครอบฐานเข้ากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

ขัน้ตอนถดัไป

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

แบตเตอรี

การถอดแบตเตอรี
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

หมายเหต:ุ การถอดแบตเตอร่ี ล้าง CMOS และรีเซต็การตัง้คา่ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคณุ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแบตเตอร่ีและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอดออก
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ขัน้ตอน

1. ถอดสายแบตเตอร่ีออกจากแผงวงจรระบบ หากไมไ่ด้ถอดออกก่อนหน้านี ้
2. ถอดสกรู (M2x4) เจ็ดตวัท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และแบตเตอร่ีกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

หมายเหต:ุ สกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึด้านบนของแบตเตอร่ียงัยดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบด้วย

3. ยกแบตเตอร่ีออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การติดตัง้แบตเตอรี
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแบตเตอร่ีและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์แตล่ะตวัเข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ตามลําดบั
2. วางตําแหนง่รูสกรูบนแบตเตอร่ีเข้ากบัรูสกรูบนตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

หมายเหต:ุ สกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึด้านบนของแบตเตอร่ียงัยดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบด้วย ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการติดตัง้ตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์ระหวา่ง
แบตเตอร่ีและแผงวงจรระบบแล้ว

3. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียด้ึานบนของแบตเตอร่ีและตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
4. ใสส่กรู (M2x4) ห้าตวัท่ียดึด้านลา่งของแบตเตอร่ีเข้ากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์เข้าไปอีกครัง้
5. ตอ่สายแบตเตอร่ีเข้ากบัแผงวงจรระบบ

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

โมดลูหนว่ยความจํา

การถอดโมดลูหนว่ยความจํา
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโมดลูหนว่ยความจําและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอดออก
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ขัน้ตอน

1. ยกบานพบัท่ีปิดโมดลูหนว่ยความจําขึน้
2. ใช้ปลายนิว้ของคณุเพ่ือแยกคลปิยดึท่ีปลายแตล่ะด้านของชอ่งเสียบโมดลูหนว่ยความจําออกอยา่งระมดัระวงัจนกวา่โมดลูหนว่ยความจําจะเด้งขึน้มา
3. เลื่อนและถอดโมดลูหนว่ยความจําออกจากชอ่งโมดลูหนว่ยความจํา

หมายเหต:ุ ทําขัน้ตอนที่ 1 และ 2 ซํา้หากมีโมดลูหนว่ยความจําอ่ืนท่ีจะถอดออกอีก

การติดตัง้โมดลูหนว่ยความจํา
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโมดลูหนว่ยความจําและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. ยกบานพบัท่ีปิดชอ่งโมดลูหนว่ยความจําขึน้
2. วางตําแหนง่ร่องบนโมดลูหนว่ยความจําด้วยแถบบนชอ่งโมดลูหนว่ยความจํา
3. เลื่อนโมดลูหนว่ยความจําเข้าไปในชอ่งโมดลูหนว่ยความจําอยา่งมัน่คงที่มมุ
4. กดโมดลูหนว่ยความจําลงจนกวา่จะคลกิเข้าท่ี

หมายเหต:ุ หากคณุไมไ่ด้ยินเสียงคลกิ ให้ถอดโมดลูหนว่ยความจําออกและใสเ่ข้าไปใหมอี่กครัง้

หมายเหต:ุ ทําขัน้ตอนที่ 1 ถงึ 4 ซํา้หากมีโมดลูหนว่ยความจําอ่ืนท่ีจะตดิตัง้อีก

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
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โซลดิสเตทไดรฟ์ในชอ่ง SSD1

การถอดโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ออกจากชอ่ง SSD1

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD1

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD1 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD1 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบ
2. ยกแผน่ความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ
3. เลื่อนและยกโซลดิสเตทไดรฟ์ออกจากชอ่ง SSD1

การติดตัง้โซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ในชอ่ง SSD1

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หากคณุทําการเปลี่ยนสว่นประกอบ ให้ถอดสว่นประกอบเดมิออกมาก่อนท่ีจะทําการติดตัง้

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD1
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หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD1 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

หมายเหต:ุ ติดตัง้ตวัยดึขัว้โซลดิสเตทไดรฟ์ หากยงัไมไ่ด้ตดิตัง้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD1 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้

ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่ร่องบนโซลดิสเตทไดรฟ์ด้วยแถบบนชอ่ง SSD1

2. เลื่อนซลดิสเตทไดรฟ์เข้าไปในชอ่ง SSD1

3. วางตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เหนือโซลดิสเตทไดรฟ์ โดยใช้ตวันําแนว
4. จดัตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
5. ใสส่กรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบกลบัเข้าไป

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

การถอดโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ออกจากชอ่ง SSD1

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD1

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD1 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD1 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบ
2. ยกแผน่ความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ
3. เลื่อนและยกโซลดิสเตทไดรฟ์ออกจากชอ่ง SSD1

การติดตัง้โซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD1

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หากคณุทําการเปลีย่นสว่นประกอบ ให้ถอดสว่นประกอบเดิมออกมาก่อนท่ีจะทําการติดตัง้

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD1

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD1 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

หมายเหต:ุ ติดตัง้ตวัยดึขัว้โซลดิสเตทไดรฟ์ หากยงัไมไ่ด้ตดิตัง้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD1 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่ร่องบนโซลดิสเตทไดรฟ์ด้วยแถบบนชอ่ง SSD1

2. เลื่อนซลดิสเตทไดรฟ์เข้าไปในชอ่ง SSD1

3. วางตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เหนือโซลดิสเตทไดรฟ์ โดยใช้ตวันําแนว
4. จดัตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
5. ใสส่กรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบกลบัเข้าไป

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

โซลดิสเตทไดรฟ์ในชอ่ง SSD2

การถอดโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ออกจากชอ่ง SSD2

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD2

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD2 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) ท่ียดึโซลดิสเตทไดรฟ์กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
2. เลื่อนและยกโซลดิสเตทไดรฟ์ออกจากชอ่ง SSD2 บนแผงวงจรระบบ

การติดตัง้โซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ในชอ่ง SSD2

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หากคณุทําการเปลี่ยนสว่นประกอบ ให้ถอดสว่นประกอบเดมิออกมาก่อนท่ีจะทําการติดตัง้

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD2

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอร์ของคณุอาจรองรับโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 หรือโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD2 ขึน้อยูก่บัการปรับตัง้ท่ีคณุสัง่

หมายเหต:ุ ติดตัง้ตวัยดึขัว้โซลดิสเตทไดรฟ์ หากยงัไมไ่ด้ตดิตัง้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. เลื่อนตวัยดึขัว้โซลดิสเตทไดรฟ์เข้าไปในชอ่งบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ หากยงัไมไ่ด้ติดตัง้
2. วางตําแหนง่ร่องบนโซลดิสเตทไดรฟ์ด้วยแถบในชอ่ง SSD2 บนแผงวงจรระบบ
3. เลื่อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้าไปในชอ่ง SSD2 บนแผงวงจรระบบ
4. ใสส่กรู (M2x4) ท่ียดึโซลดิสเตทไดรฟ์กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
2. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

การถอดโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ออกจากชอ่ง SSD2

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD2

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

26 การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่



ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบ
2. ยกแผน่ความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ
3. เลื่อนและยกโซลดิสเตทไดรฟ์ออกจากชอ่ง SSD2

การตดิตัง้โซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ในชอ่ง SSD2

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หากคณุทําการเปลี่ยนสว่นประกอบ ให้ถอดสว่นประกอบเดิมออกมาก่อนท่ีจะทําการตดิตัง้

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีใ้ช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีติดตัง้ในชอ่ง SSD2

หมายเหต:ุ ติดตัง้ตวัยดึขัว้โซลดิสเตทไดรฟ์ หากยงัไมไ่ด้ตดิตัง้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2280 ท่ีตดิตัง้ในชอ่ง SSD2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่ร่องบนโซลดิสเตทไดรฟ์ด้วยแถบบนชอ่ง SSD2

2. เลื่อนซลดิสเตทไดรฟ์เข้าไปในชอ่ง SSD2

3. วางตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เหนือโซลดิสเตทไดรฟ์ โดยใช้ตวันําแนว
4. จดัตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
5. ใสส่กรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์และโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบกลบัเข้าไป
6. ติดเทปท่ียดึตวัยดึความร้อนโซลดิสเตทไดรฟ์เข้ากบัแผงวงจรระบบ

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
2. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

พดัลม

การถอดพดัลม 1

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของพดัลม 1 ด้านขวา และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

หมายเหต:ุ ภาพพดัลมนีส้ําหรับระบบท่ีมีการ์ดจอแยก พดัลม UMA อาจมีลกัษณะแตกตา่งออกไป แตมี่การตดิตัง้ในลกัษณะเดียวกนั

28 การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่



ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) สองตวั และสกรู (M1.6x4) หนึง่ตวัท่ียดึพดัลมขวา (พดัลม 1) เข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
2. ถอดสายพดัลมด้านขวาออกจากแผงวงจรระบบ
3. ยกพดัลมด้านขวา (พดัลม 1) ออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การติดตัง้พดัลมทางขวา
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของพดัลม 1 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. ตอ่สายพดัลมขวา (พดัลม 1) เข้ากบัแผงวงจรระบบ
2. วางตําแหนง่รูสกรูบนพดัลม 1 พร้อมกบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
3. ใสส่กรู (M2x4) สองตวั และสกรู (M1.6x4) หนึง่ตวัท่ียดึพดัลมขวา (พดัลม 1) เข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

การถอดพดัลม 2

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของพดัลม 2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

30 การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่



ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) สองตวั และสกรู (M1.6x4) หนึง่ตวัท่ียดึพดัลมซ้าย (พดัลม 2) เข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
2. ถอดสายพดัลมออกจากแผงวงจรระบบ
3. ยกพดัลมซ้าย (พดัลม 2) ออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การติดตัง้พดัลมทางซ้าย
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของพดัลม 2 และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการตดิตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่รูสกรูบนพดัลมซ้าย (พดัลม 2) พร้อมกบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2. ใสส่กรู (M2x4) สองตวั และสกรู (M1.6x4) หนึง่ตวัท่ียดึพดัลมซ้าย (พดัลม 2) เข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
3. ตอ่สายพดัลมซ้าย (พดัลม 2) เข้ากบัแผงวงจรระบบ

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

แผงระบายความร้อน

การถอดแผงระบายความร้อน (สําหรับคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่พร้อมกบัการ์ดจอในตวั)
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
ข้อควรระวงั: สําหรับการทําความเยน็สงูสดุของหนว่ยประมวลผล ห้ามสมัผสักบัพืน้ท่ีถ่ายเทความร้อนบนแผงระบายความร้อน นํา้มนัในผิวของคณุสามารถลดความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของซลิิ
โคนนําความร้อน

หมายเหต:ุ แผงระบายความร้อนอาจร้อนขึน้ระหวา่งการทํางานปกติ ใช้เวลาให้แผงระบายความร้อนเยน็ลงก่อนท่ีคณุจะสมัผสักบัแผงระบายความร้อน

2. การถอด ฝาครอบฐาน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงระบายความร้อนและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด

32 การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่



ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x6.5) สี่ตวัท่ียดึแผงระบายความร้อนเข้ากบัแผวงวจรระบบตามลําดบัย้อนกลบั (ตามท่ีระบดุ้วยตวัเลขในแผงระบายความร้อน)
2. ยกแผงระบายความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ

การตดิตัง้แผงระบายความร้อน (สําหรับคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่พร้อมกบัการ์ดจอในตวั)
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

ข้อควรระวงั: การจดัตําแหนง่แผงระบายความร้อนท่ีไมถ่กูต้องสามารถสร้างความเสียหายให้กบัซสิเตม็บอร์ดและหนว่ยประมวลผลได้

หมายเหต:ุ หากมีการเปลี่ยนซสิเตม็บอร์ดหรือแผงระบายความร้อน ให้ใช้เทปกาว/ซลิโิคนนําความร้อนท่ีเตรียมมาให้ในชดุ เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการนําความร้อน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงระบายความร้อนและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการตดิตัง้
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ขัน้ตอน

1. จดัตําแหนง่รูสกรูบนแผงระบายความร้อนเข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
2. ถอดสกรู (M2x6.5) ท่ียดึแผงระบายความร้อนเข้ากบัแผวงวจรระบบกลบัเข้าไปตามลําดบั (ตามท่ีระบดุ้วยตวัเลขในแผงระบายความร้อน)

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

การถอดแผงระบายความร้อน
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
ข้อควรระวงั: สําหรับการทําความเยน็สงูสดุของหนว่ยประมวลผล ห้ามสมัผสักบัพืน้ท่ีถ่ายเทความร้อนบนแผงระบายความร้อน นํา้มนัในผิวของคณุสามารถลดความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของซลิิ
โคนนําความร้อน

หมายเหต:ุ แผงระบายความร้อนอาจร้อนขึน้ระหวา่งการทํางานปกติ ใช้เวลาให้แผงระบายความร้อนเยน็ลงก่อนท่ีคณุจะสมัผสักบัแผงระบายความร้อน

2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงระบายความร้อนและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรูท่ียดึแผงระบายความร้อนเข้ากบัแผวงวจรระบบตามลําดบัย้อนกลบั (ตามท่ีระบดุ้วยตวัเลขในแผงระบายความร้อน)

• แผงระบายความร้อนสาํหรับแผงวงจรระบบพร้อมกบัการ์ดจอในตวั: สกรูสี่ตวั (M2.5x6)

• แผงระบายความร้อนสาํหรับแผงวงจรระบบพร้อมกบัการ์ดจอแยก: สกรูหกตวั (M2.5x6)

2. ยกแผงระบายความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ

การตดิตัง้แผงระบายความร้อน
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

ข้อควรระวงั: การจดัตําแหนง่แผงระบายความร้อนท่ีไมถ่กูต้องสามารถสร้างความเสียหายให้กบัซสิเตม็บอร์ดและหนว่ยประมวลผลได้

หมายเหต:ุ หากมีการเปลี่ยนซสิเตม็บอร์ดหรือแผงระบายความร้อน ให้ใช้เทปกาว/ซลิโิคนนําความร้อนท่ีเตรียมมาให้ในชดุ เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการนําความร้อน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงระบายความร้อนและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการตดิตัง้
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ขัน้ตอน

1. จดัตําแหนง่รูสกรูบนแผงระบายความร้อนเข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
2. ตามลําดบั (ตามท่ีระบดุ้วยตวัเลขในแผงระบายความร้อน) ใสส่กรูท่ียดึแผงระบายความร้อนเข้ากบัแผวงวจรระบบกลบัเข้าไป

• แผงระบายความร้อนสาํหรับแผงวงจรระบบพร้อมกบัการ์ดจอในตวั: สกรูสี่ตวั (M2.5x6)

• แผงระบายความร้อนสาํหรับแผงวงจรระบบพร้อมกบัการ์ดจอแยก: สกรูหกตวั (M2.5x6)

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
2. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

บอร์ด I/O

การถอดบอร์ด I/O

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ขอบอร์ด I/O และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสายบอร์ด I/O ออกจากแผงวงจรระบบและบอร์ด I/O

2. ยกสายบอร์ด I/O ออกจากแผงวงจรระบบ
3. ถอดสกรู (M2x4) สามตวัท่ียดึบอร์ด I/O กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
4. ยกบอร์ด I/O ออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การติดตัง้บอร์ด I/O

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ขอบอร์ด I/O และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการตดิตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่รูสกรูบนบอร์ด I/O เข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียดึบอร์ด I/O กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์เข้าไปอีกครัง้
3. ตอ่สายบอร์ด I/O เข้ากบัแผงวงจรระบบและบอร์ด I/O

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
2. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

หน้าจอแสดงผล

การถอดหน้าจอแสดงผล
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของสายจอแสดงผลและบานพบัจอแสดงผลและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึสายจอแสดงผลกบัแผงวงจรระบบออก
2. ยกตวัยดึสายหน้าจอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบ
3. ดนัขัว้ตอ่กล้องและขัว้ตอ่จอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบเพ่ือปลดขัว้ตอ่เหลา่นัน้ออกจากแผงวงจรระบบ
4. ถอดสกรู (M2.5x5) สามตวัท่ียดึบานพบัจอแสดงผลด้านซ้ายกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
5. ถอดสกรู (M2.5x5) สามตวัท่ียดึบานพบัจอแสดงผลด้านขวากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
6. ยกบานพบัด้านซ้ายและขวาออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
7. เลื่อนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออกจากหน้าจอแสดงผล
8. หลงัจากดําเนินการทกุขัน้ตอนข้างต้นแล้ว คณุจะเหลือหน้าจอแสดงผล

การติดตัง้หน้าจอแสดงผล
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของสายจอแสดงผลและบานพบัจอแสดงผลและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. เลื่อนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ใต้บานพบัจอแสดงผล
2. วางตําแหนง่รูสกรูของท่ีวางฝ่ามือเข้ากบัรูสกรูบนบานพบัจอแสดงผลด้านขวาและซ้าย
3. ใสส่กรู (M2.5x5) สามตวัท่ียดึบานพบัจอแสดงผลด้านซ้ายเข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
4. ใสส่กรู (M2.5x5) สามตวัท่ียดึบานพบัจอแสดงผลด้านขวาเข้ากบัแผงวงจรระบบและที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
5. ตอ่สายจอแสดงผลและสายกล้องเข้ากบัสายจอแสดงผล
6. จดัตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึสายจอแสดงผลเข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
7. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึสายจอแสดงผลกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์เข้าไปอีกครัง้

หมายเหต:ุ ใช้แรงบดิเบา ๆ เม่ือขนัสกรู (M2x4) สองตวัให้แนน่เพ่ือหลีกเลีย่งไมใ่ห้เกิดความเสียหายกบัเกลียวสกรู

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
2. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

42 การถอดชิน้สว่นและการประกอบใหม่



แผงวงจรระบบ

การถอดแผงวงจรระบบ
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
หมายเหต:ุ แทก็บริการสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุถกูจดัเก็บอยู่ใ่นแผงวงจรระบบ ป้อนแทก็บริการในโปรแกรมตัง้คา่ BIOS หลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแผงวงจรระบบจะเป็นการลบการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีคณุได้กําหนดไว้กบั BIOS โดยใช้โปรแกรมการตัง้คา่ BIOS ทําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมอีกครัง้หลงัจากเปลี่ยนแผง
วงจรระบบ

หมายเหต:ุ ก่อนท่ีจะถอดสายตา่งๆ ออกจากแผงวงจรระบบ ให้บนัทกึตําแหนง่ของขัว้ตอ่ตา่งๆ เอาไว้ เพ่ือให้คณุสามารถตอ่สายกลบัได้อยา่งถกูต้องหลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี
4. การถอด โมดลูหนว่ยความจํา
5. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD1

6. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD2

7. การถอดแผงระบายความร้อน
หมายเหต:ุ สามารถถอดหรือติดตัง้แผงวงจรระบบได้โดยท่ีมีแผงระบายความร้อนตดิอยู ่การทําเชน่นีช้ว่ยทําให้ขัน้ตอนงา่ยขึน้ และหลกีเลี่ยงไมใ่ห้การเช่ือมยดึความร้อนระหวา่งแผงวงจรระบบและแผง
ระบายความร้อนแตกหกั

8. การถอด พดัลมด้านขวา
9. การถอด พดัลมด้านซ้าย
10. การถอด บอร์ด I/O

11. การถอด หน้าจอแสดงผล

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของขัว้ตอ่บนแผงวงจรระบบของคณุ

รูปท่ี 3. ขัว้ตอ่แผงวงจรระบบ

1. ขัว้ตอ่ปุ่ มเปิดเคร่ือง 2. ขัว้ตอ่พดัลมด้านซ้าย
3. สายเสาอากาศซ้าย (ใช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัเสาอากาศเทา่นัน้) 4. สายลําโพงซ้าย
5. สายแป้นพิมพ์ 6. สายลําโพงขวา
7. สายเสาอากาศ 8. สายเสาอากาศขวา (ใช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัเสาอากาศเทา่นัน้)
9. สายพดัลมขวา 10. สายจอแสดงผล
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ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงวงจรระบบและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึสายจอแสดงผลกบัแผงวงจรระบบออก
2. ยกตวัยดึสายหน้าจอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบ
3. ถอดสายจอแสดงผลและสายกล้องออกจากแผงวงจรระบบ
4. ถอดสกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึพอร์ท USB Type-C กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
5. ลอกเทป Mylar ท่ียดึสายวฟูเฟอร์และสายลําโพงกบัแผงวงจรระบบออก
6. เปิดสลกัและถอดสายปุ่ มเปิดปิดเคร่ืองจากแผงวงจรระบบ
7. เปิดสลกัและถอดสายวฤุเฟอร์ออกจากแผงวงจรระบบ
8. ถอดสายลําโพงออกจากแผงวงจรระบบ
9. ถอดสายแป้นพิมพ์ออกจากแผงวงจรระบบ
10. ถอดสกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึพอร์ท USB Type-C กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
11. ลอกเทป Mylar ท่ียดึสายวฟูเฟอร์และสายลําโพงกบัแผงวงจรระบบออก
12. ถอดสกรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึการ์ดไวร์เลสกบัแผงวงจรระบบออก
13. เปิดสลกัและถอดสายวฤุเฟอร์ออกจากแผงวงจรระบบ
14. ถอดสายเสาอากาศออกจากการ์ดไวร์เลส
15. ถอดสายลําโพงออกจากแผงวงจรระบบ
16. ถอดสกรู (M2x4) สามตวัท่ียดึแผงวงจรระบบกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
17. ยกแผงวงจรระบบออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
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การติดตัง้แผงวงจรระบบ
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หมายเหต:ุ แทก็บริการสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุถกูจดัเก็บอยู่ใ่นแผงวงจรระบบ ป้อนแทก็บริการในโปรแกรมตัง้คา่ BIOS หลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแผงวงจรระบบจะเป็นการลบการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีคณุได้กําหนดไว้กบั BIOS โดยใช้โปรแกรมการตัง้คา่ BIOS ทําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมอีกครัง้หลงัจากเปลี่ยนแผงวงจร
ระบบ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของขัว้ตอ่บนแผงวงจรระบบของคณุ

รูปท่ี 4. ขัว้ตอ่แผงวงจรระบบ

1. ขัว้ตอ่ปุ่ มเปิดเคร่ือง 2. ขัว้ตอ่พดัลมด้านซ้าย
3. สายเสาอากาศซ้าย (ใช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัเสาอากาศเทา่นัน้) 4. สายลําโพงซ้าย
5. สายแป้นพิมพ์ 6. สายลําโพงขวา
7. สายเสาอากาศ 8. สายเสาอากาศขวา (ใช้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสง่ไปพร้อมกบัเสาอากาศเทา่นัน้)
9. สายพดัลมขวา 10. สายจอแสดงผล

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของแผงวงจรระบบและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

1. วางตําแหนง่รูสกรูบนแผงวงจรระบบเข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2. ถอดสกรู (M2x4) สองตวัท่ียดึบอร์ด I/O กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
3. ตอ่สายวฟูเฟอร์เข้ากบัแผงวงจรระบบและปิดสลกัเพ่ือยดึสายวฟูเฟอร์เข้ากบัแผงวงจรระบบ
4. ตอ่สายเสาอากาศเข้ากบัการ์ดไวร์เลส

ตารางตอ่ไปนีเ้ป็นชดุสีของสายอากาศสาํหรับการ์ดไวร์เลสท่ีคอมพิวเตอร์ของคณุรองรับ

ตาราง 3. รหสัสีของสายเสาอากาศ

ขัว้ตอ่บนการ์ดไวร์เลส สขีองสายเสาอากาศ

หลกั (สามเหลี่ยมสีขาว) สขีาว

รอง (สามเหลีย่มสดํีา) สดํีา

5. ตอ่สายลําโพงเข้ากบัแผงวงจรระบบและปิดสลกัเพ่ือยดึสายลําโพงเข้ากบัแผงวงจรระบบ
6. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึพอร์ท USB Type-C กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
7. ติดเทป Mylar ท่ียดึขัว้ตอ่วฟูเฟอร์และขัว้ตอ่ลําโพงกบัแผงวงจรระบบ
8. ใสส่กรู (M2x4) ท่ียดึตวัยดึการ์ดไวร์เลสกบัแผงวงจรระบบกลบัเข้าไป
9. ตอ่สายปุ่ มเปิดปิดเข้ากบัแผงวงจรระบบและปิดสลกัเพ่ือยดึสายปุ่ มเปิดปิดเข้ากบัแผงวงจรระบบ
10. ตอ่สายวฟูเฟอร์เข้ากบัแผงวงจรระบบและปิดสลกัเพ่ือยดึสายวฟูเฟอร์เข้ากบัแผงวงจรระบบ
11. ตอ่สายลําโพงเข้ากบัแผงวงจรระบบและปิดสลกัเพ่ือยดึสายลําโพงเข้ากบัแผงวงจรระบบ
12. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัยดึพอร์ท USB Type-C กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
13. ติดเทป Mylar ท่ียดึขัว้ตอ่วฟูเฟอร์และขัว้ตอ่ลําโพงกบัแผงวงจรระบบ
14. ตอ่สายจอแสดงผลและสายกล้องเข้ากบัสายจอแสดงผล
15. จดัตําแหนง่รูสกรูบนตวัยดึสายจอแสดงผลเข้ากบัรูสกรูบนแผงวงจรระบบ
16. ใสส่กรู (M2x4) สองตวัท่ียดึตวัจบัสายจอแสดงผลกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์เข้าไปอีกครัง้

หมายเหต:ุ ใช้แรงบดิเบา ๆ เม่ือขนัสกรู (M2x4) สองตวัให้แนน่เพ่ือหลีกเลีย่งไมใ่ห้เกิดความเสียหายกบัเกลียวสกรู
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ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ หน้าจอแสดงผล
2. การติดตัง้ บอร์ด I/O

3. การติดตัง้ พดัลมทางขวา
4. การติดตัง้ พดัลมทางซ้าย
5. การติดตัง้ แผงระบายความร้อน
6. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ในชอ่ง SSD2

7. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ในชอ่ง SSD1

8. การติดตัง้ โมดลูหนว่ยความจํา
9. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
10. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
11. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

เสาอากาศ

การถอดเสาอากาศ
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัติามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
หมายเหต:ุ แทก็บริการสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุถกูจดัเก็บอยู่ใ่นแผงวงจรระบบ ป้อนแทก็บริการในโปรแกรมตัง้คา่ BIOS หลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแผงวงจรระบบจะเป็นการลบการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีคณุได้กําหนดไว้กบั BIOS โดยใช้โปรแกรมการตัง้คา่ BIOS ทําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมอีกครัง้หลงัจากเปลี่ยนแผง
วงจรระบบ

หมายเหต:ุ ก่อนท่ีจะถอดสายตา่งๆ ออกจากแผงวงจรระบบ ให้บนัทกึตําแหนง่ของขัว้ตอ่ตา่งๆ เอาไว้ เพ่ือให้คณุสามารถตอ่สายกลบัได้อยา่งถกูต้องหลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี
4. การถอด โมดลูหนว่ยความจํา
5. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD1

6. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD2

7. การถอดแผงระบายความร้อน
หมายเหต:ุ สามารถถอดหรือติดตัง้แผงวงจรระบบได้โดยท่ีมีแผงระบายความร้อนตดิอยู ่การทําเชน่นีช้ว่ยทําให้ขัน้ตอนงา่ยขึน้ และหลกีเลี่ยงไมใ่ห้การเช่ือมยดึความร้อนระหวา่งแผงวงจรระบบและแผง
ระบายความร้อนแตกหกั

8. การถอด พดัลม 1

9. การถอด พดัลม 2

10. การถอด บอร์ด I/O

11. การถอด หน้าจอแสดงผล
12. การถอด แผงวงจรระบบ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของเสาอากาศและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอดออก
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ขัน้ตอน

1. ถอดสกรู (M2x2) สี่ตวั ท่ียดึเสาอากาศทางขวากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
2. ถอดสกรู (M2x2) สี่ตวั ท่ียดึเสาอากาศทางซ้ายกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
3. บนัทกึการเดนิสายเสาอากาศตามการแนะนําเส้นทางบนที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
4. ลอกเทปท่ียดึสายเสาอากาศกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ออก
5. ถอดสายเสาอากาศออกจากการแนะนําเส้นทางบนที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
6. ยกเสาอากาศทางซ้ายและขวาพร้อมกบัสายออกจากที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การตดิตัง้เสาอากาศ
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงตําแหนง่ของเสาอากาศและแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการตดิตัง้
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ขัน้ตอน

1. ใสเ่สาอากาศลงในชอ่งบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2. เดินสายเสาอากาศผา่นการแนะนําเส้นทางบนที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
3. ติดเทปท่ียดึสายเสาอากาศกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
4. วางตําแหนง่รูสกรูบนเสาอากาศด้านขวาเข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
5. ใสส่กรู (M2x2) สี่ตวัท่ียดึเสาอากาศทางขวากบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป
6. วางตําแหนง่รูสกรูบนเสาอากาศด้านซ้ายเข้ากบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
7. ใสส่กรู (M2x2) สี่ตวั ท่ียดึเสาอากาศทางซ้ายกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์กลบัเข้าไป

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ แผงวงจรระบบ
2. การติดตัง้ หน้าจอแสดงผล
3. การติดตัง้ บอร์ด I/O

4. การติดตัง้ พดัลม 2

5. การติดตัง้ พดัลม 1

6. การติดตัง้ แผงระบายความร้อน
หมายเหต:ุ สามารถถอดหรือติดตัง้แผงวงจรระบบได้โดยท่ีมีแผงระบายความร้อนตดิอยู ่การทําเชน่นีช้ว่ยทําให้ขัน้ตอนงา่ยขึน้ และหลกีเลี่ยงไมใ่ห้การเช่ือมยดึความร้อนระหวา่งแผงวงจรระบบและแผง
ระบายความร้อนแตกหกั

7. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ จากชอ่ง SSD2
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8. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ จากชอ่ง SSD1

9. การติดตัง้ โมดลูหนว่ยความจํา
10. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
11. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
12. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ

ท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การถอดที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
หมายเหต:ุ แทก็บริการสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุถกูจดัเก็บอยู่ใ่นแผงวงจรระบบ ป้อนแทก็บริการในโปรแกรมตัง้คา่ BIOS หลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแผงวงจรระบบจะเป็นการลบการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีคณุได้กําหนดไว้กบั BIOS โดยใช้โปรแกรมการตัง้คา่ BIOS ทําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมอีกครัง้หลงัจากเปลี่ยนแผง
วงจรระบบ

หมายเหต:ุ ก่อนท่ีจะถอดสายตา่งๆ ออกจากแผงวงจรระบบ ให้บนัทกึตําแหนง่ของขัว้ตอ่ตา่งๆ เอาไว้ เพ่ือให้คณุสามารถตอ่สายกลบัได้อยา่งถกูต้องหลงัจากที่คณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

2. การถอด ฝาครอบฐาน
3. การถอด แบตเตอร่ี
4. การถอด โมดลูหนว่ยความจํา
5. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD1

6. การถอด M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ ออกจากชอ่ง SSD2

7. การถอดแผงระบายความร้อน
หมายเหต:ุ สามารถถอดหรือติดตัง้แผงวงจรระบบได้โดยท่ีมีแผงระบายความร้อนตดิอยู ่การทําเชน่นีช้ว่ยทําให้ขัน้ตอนงา่ยขึน้ และหลกีเลี่ยงไมใ่ห้การเช่ือมยดึความร้อนระหวา่งแผงวงจรระบบและแผง
ระบายความร้อนแตกหกั

8. การถอด พดัลม 1

9. การถอด พดัลม 2

10. การถอด บอร์ด I/O

11. การถอด หน้าจอแสดงผล
12. การถอด แผงวงจรระบบ
13. การถอด เสาอากาศ

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการถอด
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หลงัจากดําเนินการตามขัน้ตอนในสิง่ท่ีต้องทําก่อนแล้ว คณุจะเหลือท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์

การติดตัง้ท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงที่วางฝ่ามือและแป้นพิมพ์และแสดงภาพตวัอยา่งของขัน้ตอนการติดตัง้
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ขัน้ตอน

วางการติดตัง้ท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์ลงบนพืน้ผิวท่ีเรียบ

ขัน้ตอนถดัไป

1. การติดตัง้ เสาอากาศ
2. การติดตัง้ แผงวงจรระบบ
3. การติดตัง้ หน้าจอแสดงผล
4. การติดตัง้ บอร์ด I/O

5. การติดตัง้ พดัลม 2

6. การติดตัง้ พดัลม 1

7. การติดตัง้ แผงระบายความร้อน
หมายเหต:ุ สามารถถอดหรือติดตัง้แผงวงจรระบบได้โดยท่ีมีแผงระบายความร้อนตดิอยู ่การทําเชน่นีช้ว่ยทําให้ขัน้ตอนงา่ยขึน้ และหลกีเลี่ยงไมใ่ห้การเช่ือมยดึความร้อนระหวา่งแผงวงจรระบบและแผง
ระบายความร้อนแตกหกั

8. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ จากชอ่ง SSD2

9. การติดตัง้ M.2 2230 โซลดิสเตทไดรฟ์ หรือ M.2 2280 โซลดิสเตทไดรฟ์ จากชอ่ง SSD1

10. การติดตัง้ โมดลูหนว่ยความจํา
11. การติดตัง้ แบตเตอร่ี
12. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
13. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคณุ
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การแก้ปัญหา

การวินิจฉยั SupportAssist
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

การวินิจฉยั SupportAssist (เป็นท่ีรู้จกัในฐานะการวินิจฉยั ePSA ก่อนหน้านี)้ จะทําการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคณุโดยสมบรูณ์ การวินิจฉยั SupportAssist ถกูฝังอยูใ่น BIOS และถกูเปิดใช้งาน
โดย BIOS ภายใน การวินิจฉยั SupportAssist นัน้มอบชดุตวัเลอืกสาํหรับอปุกรณ์เฉพาะหรือกลุม่อปุกรณ์ ซึง่ชว่ยให้คณุ:

• ดําเนินการทดสอบโดยอตัโนมตัหิรือในโหมดโต้ตอบ
• ทดสอบซํา้อีกครัง้
• แสดงหรือบนัทกึผลลพัธ์การทดสอบ
• ทําการทดสอบอยา่งละเอียดเพื่อเสนอตวัเลือกการทดสอบเพิ่มเติมและมอบข้อมลูพิเศษเก่ียวกบัความล้มเหลวของอปุกรณ์
• ดขู้อความสถานะที่แจ้งให้คณุทราบวา่การทดสอบเสร็จสิน้โดยสมบรูณ์หรือไม่
• ดขู้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบวุา่พบปัญหาระหวา่งการทดสอบหรือไม่

หมายเหต:ุ การทดสอบบางอยา่งมีไว้สําหรับอปุกรณ์เฉพาะ และจําเป็นต้องมีการโต้ตอบกบัผู้ใช้ คณุจะต้องนัง่อยูห่น้าคอมพิวเตอร์เม่ือทําการทดสอบการวินิจฉยั

สําหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดด ูการตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบ SupportAssist ท่ีบตูลว่งหน้า

ไฟการวินิจฉยัระบบ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี

แสดงสถานะพลงังานและการชาร์จแบตเตอร่ี

สีขาวทบึ — มีการเช่ือมตอ่อะแดปเตอร์พลงังานและมีการชาร์จแบตเตอร่ีมากกวา่ 5 เปอร์เซน็ต์

สีเหลืองอําพนั — คอมพิวเตอร์ทํางานด้วยแบตเตอร่ี และการชาร์จแบตเตอร่ีน้อยกวา่ 5 เปอร์เซน็ต์

ปิด

• มีการเช่ือมตอ่อะแดปเตอร์พลงังานและมีการชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็
• คอมพิวเตอร์ทํางานด้วยแบตเตอร่ี และการชาร์จแบตเตอร่ีมากกวา่ 5 เปอร์เซน็ต์
• คอมพิวเตอร์อยูใ่นสถานะ Sleep, Hibernate หรือปิดเคร่ือง

ไฟแสดงสถานะพลงังานและแบตเตอร่ีท่ีกะพริบเป็นสีเหลืองอําพนัพร้อมกบัเสียงบี๊บ เป็นการแสดงถงึความล้มเหลว

ตวัอยา่งเชน่ ไฟแสดงสถานะพลงังานและแบตเตอร่ีท่ีกะพริบเป็นสีเหลืองอําพนัสองครัง้ จากนัน้หยดุกระพริบ และกระพริบเป็นสีขาวอีกสามครัง้ และหยดุกระพริบ รูปแบบการกระพริบ 2,3 นีดํ้าเนินตอ่ไปจนกระทัง่
คอมพิวเตอร์ปิดเคร่ือง แสดงถงึการไมมี่หนว่ยความจํา หรือไมส่ามารถตรวจพบ RAM

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงไฟสถานะรูปแบบตา่งๆ และปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

ตาราง 4. รหสัไฟ LED

รหสัไฟวินิจฉยั คําอธิบายปัญหา

1,1 การตรวจหา TPM ล้มเหลว

1,2 แฟลช SPI ท่ีกู้ คืนไมไ่ด้ล้มเหลว

1.5 i-Fuse ล้มเหลว

1,6 EC ภายในล้มเหลว

2,1 หนว่ยประมวลผลล้มเหลว

2,2 แผงวงจรระบบ ไบออส หรือ ROM (หนว่ยความจําแบบอา่นอยา่งเดียว) ล้มเหลว

2,3 ไมมี่หนว่ยความจํา หรือตรวจไมพ่บ RAM (หนว่ยความจําเข้าถงึแบบสุม่)

4
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ตาราง 4. รหสัไฟ LED(ตอ่)

รหสัไฟวินิจฉยั คําอธิบายปัญหา

2,4 หนว่ยความจําหรือ RAM (หนว่ยความจําเข้าถงึแบบสุม่) ล้มเหลว

2,5 หนว่ยความจําถกูติดตัง้อยา่งไมถ่กูต้อง

2,6 แผงวงจรระบบหรือชิปเซต็มีข้อผิดพลาด

2,7 การแสดงผลล้มเหลว - ข้อความ SBIOS

2,8 การแสดงผลล้มเหลว - การตรวจหา EC ของรางสง่พลงังานล้มเหลว

3,1 แบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญล้มเหลว

3,2 PCI, การ์ด/ชิปแสดงผลล้มเหลว

3,4 พบอิมเมจการกู้ คืน แตไ่มถ่กูต้อง

3,5 รางสง่พลงังานล้มเหลว

3,6 ไฟไบออสของระบบไมส่มบรูณ์

3,7 ตวัจดัการเคร่ืองกล (ME) มีข้อผิดพลาด

4,1 หนว่ยความจํา DIMM: รางสง่พลงังานล้มเหลว

4,2 สายไฟหนว่ยประมวลผล: การเช่ือมตอ่ล้มเหลว

ไฟแสดงสถานะกล้อง: แสดงให้เหน็วา่กล้องกําลงัอยูใ่นระหวา่งใช้งานหรือไม่

• สีขาวทบึ — กล้องอยูใ่นระหวา่งใช้งาน
• ปิดอยู ่— กล้องไมไ่ด้อยูใ่นระหวา่งใช้งาน

ไฟแสดงสถานะ Caps Lock: แสดงให้เหน็วา่ Caps Lock กําลงัอยูใ่นระหวา่งใช้งานหรือไม่

• สีขาวทบึ — Caps Lock อยูใ่นระหวา่งใช้งาน
• ปิดอยู ่— Caps Lock ถกูปิดการใช้งาน

การทดสอบแผงวงจรระบบในตวัด้วยตวัเอง (M-BIST)
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

M-BIST คือเคร่ืองมือวินิจฉยัการทดสอบด้วยตวัเองแบบในตวัท่ีปรับปรุงความแมน่ยําในการวินิจฉยัความล้มเหลวของตวัควบคมุ (EC) ท่ีฝังอยูใ่นแผงวงจรระบบ ต้องเร่ิม M-BIST ด้วยตวัเองก่อน POST
และสามารถรันบน DEAD ได้ด้วย

วิธีเรียกใช้งานการทดสอบแผงวงจรระบบในตวัด้วยตวัเอง (M-BIST) ให้ดําเนินขัน้ตอนตอ่ไปนี:้

1. กดปุ่ ม M และปุ่ มเปิดปิดเคร่ืองค้างไว้เพ่ือเร่ิม M-BIST

2. ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะตดิสวา่งเป็นสีเหลืองอําพนัเม่ือมีความล้มเหลวในแผงวงจรระบบ
3. เปลี่ยนแผงวงจรระบบเพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหต:ุ ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอร่ีจะไมต่ิดสวา่งหากแผงวงจรระบบทํางานปกติ

การกู้ คืนระบบปฏิบตัิการ
เม่ือคอมพิวเตอร์ของคณุไมส่ามารถบตูเข้าสูร่ะบบปฏิบตักิารได้แม้จะพยายามซํา้หลายครัง้ คอมพิวเตอร์จะเร่ิม Dell SupportAssist OS Recovery โดยอตัโนมตัิ

Dell SupportAssist OS Recovery เป็นเคร่ืองมือแบบสแตนด์อโลนท่ีตดิตัง้ไว้ลว่งหน้าในคอมพิวเตอร์ Dell ทกุเคร่ืองท่ีติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ Windows 10 เคร่ืองมือนีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือในการ
วินิจฉยัและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์ของคณุจะบตูระบบปฏิบตักิาร เคร่ืองมือนีช้ว่ยให้คณุสามารถวินิจฉยัปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอ่มแซมคอมพิวเตอร์ สํารองไฟล์ หรือกู้ คืนคอมพิวเตอร์ของคณุกลบัสู่
สถานะการตัง้คา่จากโรงงาน

คณุสามารถดาวน์โหลดเคร่ืองมือดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ Dell Support เพ่ือแก้ไขปัญหาและแก้ไขคอมพิวเตอร์ของคณุเม่ือไมส่ามารถบตูเข้าสูร่ะบบปฏิบตัิการหลกัได้เน่ืองจากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบั Dell SupportAssist OS Recovery โปรดดhูttps://www.dell.com/support/article/sln317666/

56 การแก้ปัญหา

https://www.dell.com/support/article/sln317666/


ไฟไบออส
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

คณุอาจจําเป็นต้อง (อปัเดต) ไฟไบออสเม่ือมีการอปัเดตพร้อมให้ใช้งาน หรือเม่ือคณุเปลี่ยนแผงวงจรระบบ

ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับไฟใบออส:

คําเตือน: ควรปิดใช้งาน BitLocker ก่อนท่ีจะอปัเดต BIOS หรือจําเป็นต้องใช้รหสักู้ คืน BitLocker หลงัจากการอปัเดต

ขัน้ตอน

1. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. ไปท่ี www.dell.com/support

3. คลกิท่ี การสนบัสนนุผลติพณัฑ์ ป้อนแทก็บริการของคอมพิวเตอร์ของคณุ จากนัน้คลกิ สง่

หมายเหต:ุ หากคณุไมมี่แท็กบริการ ให้ใช้คณุสมบตัิการตรวจหาอตัโนมตัิ หรือค้นหารุ่นของคอมพิวเตอร์ของคณุด้วยตวัเอง

4. คลกิท่ี ไดรเวอร์และดาวน์โหลด > ค้นหาด้วยตวัเอง
5. เลือกระบบปฏิบตัิการท่ีติดตัง้บนคอมพิวเตอร์ของคณุ
6. เลื่อนลงมาที่ด้านลา่งของหน้าเวบ็ และขยาย ไบออส
7. คลกิท่ี ดาวน์โหลด เพ่ือดาวน์โหลดไบออสรุ่นลา่สดุสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุ
8. หลงัจากการดาวน์โหลดเสร็จสิน้ ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีคณุบนัทกึไฟล์อปัเดตไบออสเอาไว้
9. ดบัเบิล้คลกิท่ีไอคอนไฟล์อปัเดตไบออส และปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหน้าจอ

ขัน้ตอนถดัไป

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัไฟ BIOS จากเมนบูตูครัง้เดียว F12 โปรดดhูttps://www.dell.com/support/article/sln305230

ไฟไบออส (ปุ่ ม USB)
ขัน้ตอน

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ี 1 ถงึ 7 ใน “ไฟไบออส” เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ติดตัง้โปรแกรมไบออสลา่สดุ
2. สร้างไดรฟ์ USB ท่ีสามารถบตูได้ สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ ดท่ีูบทความฐานความรู้ SLN143196 ท่ี www.dell.com/support.

3. คดัลอกไฟล์ตดิตัง้โปรแกรมไบออสมาที่ไดรฟ์ USB

4. เสียบไดรฟ์ USB ท่ีสามารถบตูได้เข้ากบัคอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็นต้องอปัเดตไบออส
5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และกดปุ่ ม F12 เม่ือโลโก้ของ Dell แสดงบนหน้าจอ
6. บตูไดรฟ์ USB จาก เมนบูตูครัง้เดียว
7. พิมพ์ช่ือไฟล์ตดิตัง้โปรแกรมไบออส และกดปุ่ ม Enter

8. ยทูิลติีอ้พัเดตไบออส จะปรากฏขึน้ ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือดําเนินการอปัเดตไบออสให้เสร็จสมบรูณ์

สื่อสํารองข้อมลูและตวัเลือกในการกู้ คืน
แนะนําให้สร้างไดรฟ์กู้ คืนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้กบั Windows Dell เสนอตวัเลอืกท่ีหลากหลายสําหรับการกู้ คืนระบบปฏิบตัิการ Windows บน PC Dell ของคณุ สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดดท่ีู สือ่
สํารองข้อมลูและตวัเลือกในการกู้ คืน Windows ของ Dell

วงจรพลงังาน WiFi
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

หากคอมพิวเตอร์ของคณุไมส่ามารถเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ตได้เน่ืองจากปัญหาการเช่ือมตอ่ WiFi อาจจําเป็นต้องดําเนินขัน้ตอนวงจรพลงังาน WiFi ขัน้ตอนตอ่ไปนีร้ะบคํุาแนะนําให้การดําเนินขัน้ตอนวงจรพลงังาน
WiFi

หมายเหต:ุ ISP (ผู้ให้บริการ) บางเจ้าได้มอบอปุกรณ์คอมโบ โมเดม็/เราท์เตอร์ให้
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ขัน้ตอน

1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. ปิดโมเดม็
3. ปิดเราท์เตอร์แบบไร้สาย
4. รอ 30 วินาที
5. เปิดเราท์เตอร์แบบไร้สาย
6. เปิดโมเดม็
7. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ

การปลอ่ยพลงังาน
เก่ียวกบัภารกิจนี ้

การปลอ่ยพลงังานคือไฟฟ้าสถิตท่ีเหลืออยูใ่นคอมพิวเตอร์ แม้วา่จะปิดเคร่ืองและถอดแบตเตอร่ีออกจากแผงวงจรระบบไปแล้วก็ตาม ขัน้ตอนตอ่ไปนีร้ะบคํุาแนะนําให้การดําเนินขัน้ตอนการปลอ่ยพลงังาน:

ขัน้ตอน

1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. การถอด ฝาครอบฐาน

หมายเหต:ุ ต้องถอดแบตเตอร่ีออกจากแผงวงจรระบบ (ดขูัน้ตอนที่ 3 ใน การถอดฝาครอบฐาน

3. กดปุ่ มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาทีเพ่ือปลอ่ยพลงังาน
4. การติดตัง้ ฝาครอบฐาน
5. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณุ
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การรับความชว่ยเหลือ

การตดิตอ่ Dell
ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หมายเหต:ุ หากไมส่ามารถเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตได้ สามารถค้นหาข้อมลูการตดิตอ่ได้จากใบเสร็จการสัง่ซือ้ สลปิบรรจภุณัฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตตาลอ็ตผลติภณัฑ์ Dell

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

Dell มีทางเลือกในการสนบัสนนุและการบริการทัง้ทางโทรศพัท์และทางอินเตอร์เน็ตหลายทาง ทางเลือกท่ีพร้อมใช้งานแตกตา่งกนัไปตามประเทศและผลติภณัฑ์ และบางบริการอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในพืน้ท่ีของคณุ
ในการติดตอ่ Dell สําหรับการขาย การสนบัสนนุทางเทคนิค หรือปัญหาการบริการลกูค้า:

ขัน้ตอน

1. ไปท่ี dell.com/support

2. เลือกหมวดหมูก่ารสนบัสนนุของคณุ
3. ยืนยนัประเทศหรือภมิูภาคของคณุในรายการแบบเลื่อนลง Choose a Country/Region ท่ีด้านลา่งของหน้าเพจ
4. เลือกบริการหรือลงิค์สนบัสนนุท่ีเหมาะสมตามความต้องการของคณุ
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