
Dell Vostro 5390
សេវភសណែនានាអំំពីសេវាកម្ម

គំរូបទបញ្ញត្តិ: P114G
ប្បសេទបទបញ្ញត្តិ: P114G001



កំនាត់ចំណា ំការប្បុងប្បយ័ត្ន និងការប្ពមានប្រាប់

ចំណា:ំ កំនាត់ចំណាបំង្ហា ញពីព័តមានេំខាន់ៗែែលអាចជួយែល់សោកអ្នក សៅក្នុងការសប្បប្ប្រាេ់លលិតលលរបេ់អ្នកកាន់ែតប្បសេប្រសេប្ង ។

ប្បយ័ត្ន: ការប្បុងប្បយ័ត្នបង្ហា ញពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរសៅសលប្ហាែែភរឬការរាត់បង់ទិន្នន័យ និងប្រាប់ែល់សោកអ្នកអំពីរសប្បបបសជវេវាងនូភបញ្ហា ទាងំអេ់សនះ ។

ការប្ពមាន: ការប្ពមាន ការប្ពមានបង្ហា ញពីេកា្ត នុពលែែលនាំឱ្យមានការខូចខាតែល់ប្ទព្យេម្បត្ត ិរបួេសលប្ែងខួនន ឬក៏សេចក្តីសួ្ប់ ។

© 2019 Dell Inc. ឬប្កុមហ៊ុនបុប្តេម្ព័ន្ធរបេ់ខួនន រក្សាេិទ្ធិប្គប់យ៉ា ង ។ Dell, EMC, និងមាា កេញ្្ញ ពានាិជ្ជកម្មសលសេងសទវត គឺជាមាា កេញ្្ញ របេ់ប្កុមហ៊ុន Dell Inc. ឬប្កុមហ៊ុនបុប្តេម្ព័ន្ធរបេ់ខួនន។ មាា កេញ្្ញ ពានាិជ្ជកម្មសលសេងសទវត អាចជាមាា កេញ្្ញ ពានាិជ្ជកម្មរបេ់មាចា េ់សរវងៗខួននរបេ់ពួកសគ។

2019 - 05

ការពិនិត្យសេប្ងភិញ A00



មាតិកា

1 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក.................................................................................................................................................6
ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព........................................................................................................................................................................... 6
ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក - ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10.................................................................................................................................... 6
មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក..............................................................................................................................................................6
សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក............................................................................................................................................................ 6

2 បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ................................................................................................................................................... 7
DDR4....................................................................................................................................................................................7

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី DDR4...............................................................................................................................................................7
កំហុេអង្គចងចា.ំ..........................................................................................................................................................................8

HDMI 1.4.............................................................................................................................................................................. 8
លក្ខនាៈពិសេេរបេ់ HDMI 1.4..................................................................................................................................................... 8
គុនាេម្បត្តិរបេ ់HDMI...............................................................................................................................................................8

លក្ខនា:ពិសេេនន USB..................................................................................................................................................................... 9
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 (USB សល្បននសលខ្នខួាងំ)..................................................................................................................... 9
សល្បនន.................................................................................................................................................................................. 9
កម្ម ភិធី................................................................................................................................................................................. 10
ភាពប្តូភគ្្ន .............................................................................................................................................................................. 10

3 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា............................................................................................................................................ 11
ឧបករនា៍ែែលរានែនានា.ំ....................................................................................................................................................................... 11
បញ្ជីស្ចចា .......................................................................................................................................................................................11
គប្មបរាត.....................................................................................................................................................................................11

ការសោះគប្មបរាត........................................................................................................................................................................ 11
ការែំសេប្ងគប្មបរាត...................................................................................................................................................................... 12

ថ្ម........................................................................................................................................................................................... 13
ការសោះថ្ម.............................................................................................................................................................................. 13
ការែំសេប្ងថ្ម.............................................................................................................................................................................14

ថ្មប្គ្ប់េំែបាត................................................................................................................................................................................. 15
ការសោះថ្មប្គ្ប់េំែបាត.....................................................................................................................................................................15
ការែំសេប្ងថ្មប្គ្ប់េំែបាត................................................................................................................................................................... 16

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង..............................................................................................................................................................................17
ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280............................................................................................................................................... 17
ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280............................................................................................................................................. 18
ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230............................................................................................................................................... 19
ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230.............................................................................................................................................20

កែនួងទទួលកំសៅ.............................................................................................................................................................................. 21
ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ..................................................................................................................................................................21
ការែំសេប្ងកែនួងទទួលកំសៅ................................................................................................................................................................22

កង្ហា រ....................................................................................................................................................................................... 23
ការសោះកង្ហា រ...........................................................................................................................................................................23
ការែំសេប្ងកង្ហា រ......................................................................................................................................................................... 24

ឧបករនា៍បំពងេំសេង..........................................................................................................................................................................25

មាតិកា 3



ការសោះឧរាល័រ.........................................................................................................................................................................25
ការែំសេប្ងឧរាល័រ....................................................................................................................................................................... 26

កាត WLAN............................................................................................................................................................................27
ការសោះកាត WLAN............................................................................................................................................................... 27
ការែំសេប្ងកាត WLAN............................................................................................................................................................. 28

កាត WWAN..........................................................................................................................................................................29
ការសោះកាត WWAN............................................................................................................................................................. 29
ការែំសេប្ងកាត WWAN............................................................................................................................................................30

បន្ទះបាះ...................................................................................................................................................................................... 31
ការសោះបន្ទះបាះ..........................................................................................................................................................................31
ការែំសេប្ងបន្ទះបាះ....................................................................................................................................................................... 32

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល...........................................................................................................................................................................33
ការសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល.............................................................................................................................................................. 33
ការែំសេប្ងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល.............................................................................................................................................................34

សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់............................................................................................................................................................................35
ការសោះសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់............................................................................................................................................................... 35
ការែំសេប្ងសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់..............................................................................................................................................................38

ផ្្ទ ងំ I/O................................................................................................................................................................................. 39
ការសោះផ្្ទ ំង I/O.................................................................................................................................................................... 40
ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំ I/O....................................................................................................................................................................41

ផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពល............................................................................................................................................................................. 42
ការសោះផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល................................................................................................................................................................ 42
ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពល...............................................................................................................................................................42

ប៊ូតុងថាមពលែែលមានឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ................................................................................................................................................... 43
ការសោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ.........................................................................................................................................43
ការែំសេប្ងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ....................................................................................................................................... 44

ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ................................................................................................................................................................................... 45
ការសោះផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ.......................................................................................................................................................................45
ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ..................................................................................................................................................................... 47

េ៊ុមសអប្កង់...................................................................................................................................................................................48
ការសោះេ៊ុមសប្ៅរបេ់សអប្កង់.............................................................................................................................................................. 48
ការែំសេប្ងេ៊ុមសអប្កង់.................................................................................................................................................................... 49

ផ្្ទ ងំសអប្កង់.................................................................................................................................................................................. 50
ការសោះផ្្ទ ំងសអប្កង់......................................................................................................................................................................50
ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំសអប្កង់.................................................................................................................................................................... 53

ប្តសចវកសអប្កង់................................................................................................................................................................................55
ការសោះប្តសចវកសអប្កង់...................................................................................................................................................................55
ការែំសេប្ងប្តសចវកសអប្កង់................................................................................................................................................................. 56

កាសមរ៉ា ......................................................................................................................................................................................56
ការសោះកាសមរ៉ា ......................................................................................................................................................................... 56
ការែំសេប្ងកាសមរ៉ា ........................................................................................................................................................................ 57

គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់........................................................................................................................................................................ 58
ការសោះគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់........................................................................................................................................................... 58
ការែំសេប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់..........................................................................................................................................................59

ែខសេសអប្កង់................................................................................................................................................................................... 60
ការសោះែខសេសអប្កង់...................................................................................................................................................................... 60
ការែំសេប្ងែខសេសអប្កង់......................................................................................................................................................................61

4 មាតិកា



កែនួងោក់រាតនែ និងសប្គនងែំសេប្ងកា្ត រចុច...........................................................................................................................................................61
ការសោះសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច.............................................................................................................................................. 61
ការែំសេប្ងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច............................................................................................................................................62

4 ការសោះប្ស្យបញ្ហា ...................................................................................................................................................... 64
ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនែែលរានែកលម្អ (ePSA)............................................................................................................................... 64

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA..........................................................................................................................................................64
ពនួឺ ភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ.............................................................................................................................................................................. 64
ការជប្មះ BIOS (ប្គ្ប់ចុច USB)......................................................................................................................................................65
ការសបប្កផួ្េ BIOS.......................................................................................................................................................................65
ជសប្មប្េស្ដា រសេប្ង ភិញ និងសមសឌវបប្មុងទុក.......................................................................................................................................................... 66
ភែ្តថាមពល WiFi..........................................................................................................................................................................66
ការបសញចាញថាមពលសេេេល់បនា្ទ ប់ពីបិទ......................................................................................................................................................... 66

5 ការទទួលយកជំនួយ...................................................................................................................................................... 67
ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell...............................................................................................................................................................67

មាតិកា 5



ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព
សប្បប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្្ទ ល់ខួននរបេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេភាគមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបប្េិនរានទិញោច់សោយែេកពីគ្្ន  ប្តូភរានែំសេប្ងសោយអនុភត្តតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោប់បញ្ញ្ចា េ់។

ការប្ពមាន: Disconnect all power sources before opening the computer cover or panels. After you finish working inside the computer, 
replace all covers, panels, and screws before connecting to the power source.

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកចូរអានសេចក្តីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ ប់មកជាមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័តមានបែន្ថម េ្តីពីការអនុភត្តប្បកបសោយេុភត្ថិភាពបំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 
Homepage (ការអនុភត្តតាមបទបញ្ញត្តិ) ។

ប្បយ័ត្ន: ការជួេជុលជាសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នកបសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតបាុសណាោ ះ។ អ្នកគួរែតអនុភត្តការសោះប្ស្យបញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញ្ញៗតាមឯកស្រលលិតលលរបេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធឺនាិត ឬទូរេ័ព្ទ និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការល្តល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្្ញ តសោយប្កុមហ៊ុន Dell គឺមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសេប្យ។ អាន និងអនុភត្តតាមការែនានាេំុភត្តិភាពែែលរានភា្ជ ប ់មកជាមួយលលិតលល។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គីេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្្ទ ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗម្តងបាះនល្ទសោហៈែែលពុំមានោបថា្ន ំែូចជាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: កាន់ឧបករនា៍និងកាតសោយយកចិត្តទុកោក់។ កុំបាះឧបករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្្ទ ល់។ កាន់កាតខាងគល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧបករនា៍ែូចជាអង្គែំសនាប្រការខាងគល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្បយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ឬ ផ្្ទ ងំទាញរបេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្្ទ ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧបករនា៍ភា្ជ ប់ជាមួយផ្្ទ ំងចាក់សស្រែូសច្នះប្បេិនសបប្អ្នកកំពុងផ្្ត ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្្ទ ំងចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្្ត ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧបករនា៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបបឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនរបេ់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសេងសទវត។ ែូចគ្្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសប្គនងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែបួកពីអ្វីែែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក - ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10
ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរាត់បង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងបិទឯកស្រែែលសបប្កទាងំអេ់ និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបប្កទាំងអេ់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1 េូមចុច ឬបាះសលប្  ។

2 េូមចុច ឬបាះសលប្  រួចសហប្យចុច ឬបាះសលប្ បិទ ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថាកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាំងអេ់ប្តូភរានបិទ។ សបប្កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់របេ់អ្នកមិនរានបិទសោយេ្វ័យប្បភត្តិសៅសពលអ្នកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរបេ់អ្នកសទ េូមចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីបិទ
ឧបករនា៍ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
ចំណា:ំ រូបភាពសៅក្នុងឯកស្រសនះអាចនឹងមានភាពខុេគ្្ន ពីកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានបញ្្ជ ទិញ។

សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
ប្បយ័ត្ន: ការបនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្បប្មិនសកប្ត ឬស្ចចា ធូរសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកអាចសធ្វប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

1 បដាូរស្ចចា ទាំងអេ់ និងប្តូភប្រាកែថាមិនមានស្ចចា សប្បប្ែលងសកប្តេល់សៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 ភា្ជ ប់ឧបករនាខាងសប្ៅ សប្គនងកុំព្យូទ័រ ឬែខសេណាមួយែែលអ្នករានសោះសចញមុននឹងសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
3 បដាូរកាតសមសឌវ ឌីេណាមួយ ឬសប្គនងបនួាេ់សលសេងសទវតណាមួយែែលអ្នករានសោះសចញមុននឹងសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ងរបេ់ឧបករនា៍ទាងំសនាះ។
5 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1

6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance


បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ
ចំណា:ំ សេចក្តីែនានាំែែលមានសៅក្នុងែល្នកសនះ គឺអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលរានភា្ជ ប់មកជាជាមួយប្បព័ន្ទប្បតិបត្តិការ Windows 10។ Windows 10 ប្តូភរានែំសេប្ងសចញពីសរ៉ងចប្កជាមួយកុំព្យូទ័រសនះ។

ប្បនានបទ :

• DDR4
• HDMI 1.4
• លក្ខនា:ពិសេេនន USB

DDR4
អង្គចងចាំ DDR4 (ទិន្នន័យសទ្វរែងជំនាន់ទីបួន) ជាជំនាន់ែែលមានសល្បននសលខ្នជាងមុនសបប្សប្បបបសធវនសៅនឹងបសចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេមត្ថភាពរហូតែល់សៅ 512 GB សបប្សប្បបបសធវបសៅនឹងចំនួនអតិបរមា 128 GB របេ់ DDR3 ក្នុងមួយ 
DIMM ។ អង្គចងចាំថាមភន្តេមមាលកម្ម DDR4 គឺមានគនួឹះខុេគ្្ន ពី SDRAM និង DDR សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំអ្នកសប្បប្ពីការែំសេប្ងប្បសេទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភសៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថាមពល 20% តិចជាង ឬប្តឹមែត 1.2 ភាុលសបប្សប្បបបសធវបសៅនឹង DDR3 ែែលប្តូភការថាមពលអគ្គិេនី 1.5 ភាុលសែប្ម្បីែំសនាប្រការ។ DDR4 ក៏គ្បំ្ទលងែែរនូភមាូែថាមពលថ្មថ្មីែែលអនុញ្្ញ តឲ្យឧបករនា៍សអេិចប្តូនិចចូលសៅក្នុងការរង់ចាសំោយមិនចាំរាច់រីសញ្ហ្វេ
អង្គចងចាំរបេ់វាសេប្យ។ មាូែថាមពលចុះប្តូភរានសគរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការសប្បប្ថាមពលេម្ងំពី 40 សៅ 50 ភាគរយ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី DDR4
មានភាពខុេគ្្ន តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងសប្កាម។

ភាពខុេគ្្ន ននគនួាក់រន្ធ
គនួាក់រន្ធសៅសលប្មាូឌុល DDR4 េ្ថិតសៅទីតាំងសលសេងពីទីតាងំសៅសលប្មាូឌុល DDR3 ។ គនួាក់ទាងំពីរសៅសលប្ែគមបញចាូលបាុែន្តទីតាំងរន្ធសៅសលប្ DDR4 មានភាពខុេគ្្ន បន្តិចបន្តនច សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំមាូឌុលពីការែំសេប្ងសៅក្នុងផ្្ទ ងំ ឬសភទិកាែែលមិនប្តូភគ្្ន ។

រូប 1. ភាពខុេគ្្ន ននគនួាក់

បសង្កប្នកប្មាេ់
មាូឌុល DDR4 មានភាពប្កាេ់ជាង DDR3 បន្តិចបន្តនចសែប្ម្បីបែន្ថមប្េទាប់េញ្្ញ បែន្ថមសទវត។

រូប 2. ភាពខុេគ្្ន ននកប្មាេ់

ែគមសកាង
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មាូឌុល DDR4 មានែគមសកាងសែប្ម្បីជួយក្នុងការបញចាូល និងកាត់បន្ថយភាពតឹងសលប្ PCB អំេុងសពលែំសេប្ងអង្គចងចាំ។

រូប 3. ែគមសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាំសៅសលប្ប្បព័ន្ធបង្ហា ញនូភសលខកូែបរ៉ជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្បេិនសបប្អង្គចងចាំមិនែំសនាប្រការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសបប្កសទ។ សោះប្ស្យបញ្ហា មិនែំសនាប្រការអង្គចងចាសំោយស្កល្បង មាូឌុលអង្គចងចាំែែលស្្គ ល់
ល្អសៅក្នុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់អង្គចងចាសំៅខាងសប្កាមប្បព័ន្ធ ឬសៅសប្កាមកា្ត រចុចែូចសៅក្នុងប្បព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ DDR4 ប្តូភរានបញចាូលសៅក្នុងផ្្ទ ំងសហប្យែមនែមនជា DIMM ែែលអាចជំនួេែូចែែលរានបង្ហា ញ និងបញ្្ជ ក់សទ។

HDMI 1.4
ប្បនានបទសនះពន្យល់ពី HDMI 1.4 និងលក្ខនាៈពិសេេប្ពមទាងំគុនាេម្បត្តិរបេ់វាលងែែរ។

HDMI (ចំនុាចប្បទាក់ពហុសមសឌវគុនាភាពខ្ពេ់) គឺជាចំនុាចប្បទាក់ែែលគ្ំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម មិនបប្ងនម អូឌីយាូ/ភីសែអូទាងំអេ់។ HDMI ល្តល់នូភអន្តរកម្មរវាងប្បេពឌីជីថល អូឌីយាូ/ភីសែអូ ែែលអាចសលងរាន ែូចជាមាា េុីនចាក់ DVD ឬឧបករនា៍ទទួលេំសេងភីសែអូ A/V និង
មាូនីទ័រ ភីសែអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ែូចជាទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សគ្លបំនាងកម្ម ភិធីសនះបសង្កប្តេប្មាប់ HDMI TVs មាា េុីនចាក់ DVD ។ គុនាេម្បត្តិចម្បងគឺការកាត់បន្ថយែខសេ និងការការពារខួឹមស្រ។ HDMI គ្ំប្ទេដាង់ោរ ពប្ងឹង ភីសែអូមានគុនាភាពខ្ពេ់ រួមទាងំអូឌីយូ
ឌីជីថលពហុឆាែនលសៅសលប្ែខសេែតមួយ។

ចំណា:ំ HDMI 1.4 នឹងល្តល់ការគ្ំប្ទអូឌីយាូឆាែនល 5.1។

លក្ខនាៈពិសេេរបេ់ HDMI 1.4
• ឆាែនលអុីេឺនាិត HDMI - បែន្ថមបណា្ត ញសល្បននសលខ្នសៅសលប្តំនា HDMI សោយអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្បប្ទទួលរានអត្ថប្បសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧបករនា៍ែែលមាន IP សោយមិនរាច់មានែខសេអុីេឺនាិតោច់សោយែេកសេប្យ
• ឆាែនលអូឌីយាូប្តេប់ - អនុញ្្ញ តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ ប ់HDMI ជាមួយឧបករនា៍ចាប់េញ្្ញ ែែលមានប្ស្ប់សែប្ម្បីសលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អាប់ប្េ្ទីម» សៅប្បព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញ បំរាត់ភាពចារំាច់េប្មាប់ែខសេអូឌីយាូោច់សោយែេក។
• 3D - កំនាត់ប្បូតូកូល ចូល/សចញ េប្មាប់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗ ែែលជួយប្តនេប្តាយលួូភេប្មាប់ឲ្យមានការសលងសហ្គម 3D និងប្បព័ន្ធកម្សាន្តតាមសគហោឋា នែបប 3D ពិតៗ
• ប្បសេទខួឹមស្រ - ការបញ្ជូនេញ្្ញ ក្នុងសពលសភោភួាមៗននប្បសេទខួឹមស្ររវាងឧបករនា៍បង្ហា ញ និងប្បេព ែែលអនុញ្្ញ តឲ្យទូរទេសេន៍បសង្កប្នប្បេិទ្ធភាពការកំនាត់រូបភាពសោយែល្អកសលប្ប្បសេទខួឹមស្រ
• លំហពនា៌បែន្ថម - បែន្ថមការគ្ំប្ទេប្មាប់មាូែែលពនា៌បែន្ថមែែលប្តូភរានសប្បប្ក្នុងការថតរូបឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
• ការគ្បំ្ទ 4K - អនុញ្្ញ តគុនាភាពបង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p គ្បំ្ទការបង្ហា ញជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្បកួតប្បែជងជាមួយប្បព័ន្ធឌីជីថលែែលសប្បប្សៅក្នុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មជាសប្ចប្ន
• ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ HDMI មីប្កូ - ឧបករនា៍តភា្ជ ប់តូចថ្មីមួយ េប្មាប់ទូរេ័ព្ទ និងឧបករនា៍ចល័តសលសេងសទវតែែលគ្ំប្ទគុនាភាពបង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p

• ប្បព័ន្ធភា្ជ ប់ជាមួយរថយន្ត - ែខសេ និងប្បព័ន្ធ ភីសែអូថ្មីខាងរថយន្តែែលរចនាសេប្ងសែប្ម្បីបំសពញតាមតប្មូភការជាក់ោក់ននបរិយ៉កាេមាា េុីនខនាៈែែលល្តល់នូភគុនាភាព HD ពិតប្រាកែ

គុនាេម្បត្តិរបេ់ HDMI
• គុនាភាព HDMI សល្ទរេំសេងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនបប្ងនមេប្មាប់គុនាភាពរូបភាពច្បាេ់មាត់បំលុត។
• HDMI តនមួទាបល្តល់ជូននូភគុនាភាពនិងមុខង្រននចំនុាចប្បទាក់ឌីជីថលក៏ែូចជាការគ្ំប្ទប្ទង់ប្ទាយភីសែអូែែលមិនរានបប្ងនមតាមែបបធម្មតានិងមានប្បេិទ្ធិភាពសលប្ការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចលដាល់នូភគុនាភាព និងមុខង្រអុីនធឺសហ្វេឌីជីថលប្េបសពលែែលកំពុងែំសនាប្រការជាភីសែអូ

ោច់គ្្ន ក្នុងលក្ខនាៈស្មញ តនមួេមរម្យ
• អូឌីយាូ HDMI គ្បំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូជាសប្ចប្នពីសេ្តសរាអូេ្តង់ោរែល់េំសេងពហុឆាែនលសៅជុំ ភិញHDMI អូឌីយូែំសនាប្រការជាអូឌីយូចប្មុះពីសេ្តរីអូេដាង់ោរសៅជាេំសេងជុំ ភិញពហុឆាែនល
• HDMI រួមបញចាូលភីសែអូ និងអូឌីយាូសប្ចប្នឆាែនលសៅក្នុងែខសេែតមួយ សោយកាត់បន្ថយការចំណាយ ភាពេ្មុគស្្ម ញ និងការប្ចលំចំសពាះែខសេសប្ចប្នែែលកំពុងប្តូភរានសប្បប្សៅក្នុងប្បព័ន្ធ A/V

• HDMI គ្បំ្ទការទំនាក់ទំនងរវាងប្បេពភីសែងូ (ែូចជាមាា េុីនចាក ់DVD) និង DTV សោយអនុញ្្ញ តឲ្យមានមុខង្រថ្មី
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លក្ខនា:ពិសេេនន USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានសប្បប្ប្រាេ់សៅឆា្ន  ំ1996 ។ វាេប្មនលនូភការតភា្ជ ប់រវាងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍សអេិចប្តូនិកែូចជា កូនកនា្តុ រ, កា្ត រចុច, ប្ោយភឹខាងសប្ៅ, និងមាា េុីនប្ពីន។

សតាះបែង្វរអារម្មនា៍សៅសមប្លការភិភត្តរបេ់ USB សយ៉ងសៅតាមតារ៉ងខាងសប្កាម។

តារ៉ង 1. ការភិភត្តរបេ់ USB

ប្បសេទ អប្តាសល្ទរទិន្នន័យ ប្បសេទ ឆា្ន ែំែលោក់ឲ្យសប្បប្ប្រាេ់

USB 2.0 480 Mbps សល្បននសលខ្ន ឆា្ន  ំ2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps សល្បននសលខ្នខួាំង ឆា្ន  ំ2010

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps សល្បននសលខ្នខួាំង ឆា្ន  ំ2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (USB សល្បននសលខ្នខួាងំ)
ជាសប្ចប្នឆា្ន មំកសហប្យ USB 2.0 ប្តូភរានោក់បញចាូលជាេ្តង់ោរមួយក្នុងពិេព PC ែែលលក់រានប្បែហលជា 6 ពាន់ោនសប្គនង បាុែន្តតប្មូភការននសល្បននសលខ្នកាន់ែតសកប្នសេប្ងសោយែល្នករឹងននកុំព្យូទ័រ និងតប្មូភការសល្បននបញ្ជូន។ សៅទីបំលុត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 
គឺជាចសមួប្យននតប្មូភការរបេ់អតិថិជនែែលមានសល្បនន 10 ែងសលខ្នជាង USB ជំនាន់មុន។ ជារួម លក្ខនា:នន USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គឺ៖

• អប្តាសល្ទរទិន្នន័យខ្ពេ់ (ចាប់ពី 5 Gbps)

• បសង្កប្នថាមពលអតិបរមា និងបសង្កប្នចរន្តននឧបករនា៍សែប្ម្បីបំសពញតប្មូភការឧបករនា៍ែែលសប្បប្ថាមពលសប្ចប្ន
• លក្ខនា:ថ្មីននការប្គប់ប្គងថាមពល
• ការសល្ទរទិន្នន័យទាំងពីរលួូភ និងប្ទប្ទង់ការសល្ទរទិន្នន័យរសបវបថ្មី
• ប្តូភគ្្ន ជាមួយនឹង USB 2.0

• ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងែខសេថ្មី

ប្បនានបទខាងសប្កាមសនះនឹងប្គបែនា្ត ប់សៅសលប្េំនួារេួរជាសរខ្យៗទាក់ទងនឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ។

សល្បនន
នាសពលបចចាុប្បន្នសនះ មានសល្បននចំនួន 3 មាូែែែលកំនាត់សោយលក្ខនា:ចុងសប្កាយបំលុតនន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ។ វាមានែូចជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed ។ មាូែ SuperSpeed ថ្មីសនះមានអប្តាសល្ទរទិន្ន័
យ 4.8Gbps ។ ខនា:សពលែែលលក្ខនា:ពិសេេននមាូែ USB Hi-Speed, និង Full-Speed USB, ែែលសគស្្គ ល់ទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 សរវងៗខួនន, មាូែយឺតសៅែតែំសនាប្រការសៅសល្បនន 480Mbps និង 12Mbps ែែែល
សែប្ម្បីរក្សាឲ្យវាអាចសប្បប្ប្រាេ់ជាមួយគ្្ន រាន។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 េសប្មចរានែំសនាប្រការល្អសោយការផួ្េ់ប្តូរបសចចាកសទេខាងសប្កាមសនះ៖

• Bus មួយសទវតប្តូភរានបែន្ថមប្េបសៅតាម USB 2.0 bus ែែលមានសប្េច (េំសៅសលប្រូបភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានែខសេចំនួន 4 (ថាមពល, ែី, និងមួយគូននទិន្នន័យែែលខុេគ្្ន ); USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បែន្ថមនូភែខសេបួនសទវតេប្មាប់េញ្្ញ ពីរគូែែលខុេគ្្ន  (ទទួល និងបញ្ជូន) ែែលេរុបមានឧបករនា៍តភា្ជ ប់ និងែខសេចំនួន 8 ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្បប្ប្រាេ់ចំនុាចប្បទាក់ទិន្នន័យសទ្វទិេ ជាជាងសប្បប្ការតសប្មបបក្នុងទប្មង់មួយលួូភនន USB 2.0 ។ សនះល្តល់នូភការសកប្នសេប្ងចំនួន 10 ែងក្នុងសល្បននបញ្ជូនតាមប្ទឹេ្តី។
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ជាមួយនឹងតប្មូភការទាមទារសល្ទរសល្ទរទិន្នន័យែ៏សប្ចប្នេព្វនថ្ងសនះ ជាមួយនឹង ភីសែអូរូបភាពេួឹច្បាេ,់ ឧបករនា៍ល្ទុកទំហំរ៉ប់សតរ៉ា រាយ កាសមរ៉ា ឌីជីថលមានសមហា្គ េីកែេលខ្ពេ់ ។ល។ សនាះសល្បនន USB 2.0 ប្បែហលជាមិនប្គប់ប្គ្ន់សនាះសទ។ សលប្េពីសនះសទវត គ្្ម នការតភា្ជ ប់ USB 2.0 ណា
អាចចូលែល់សល្បននតាមប្ទឹេ្តីជាអតិបរមា 480Mbps សទ ែែលសធ្វប្ឲ្យទិន្នន័យអាចសល្ទររានក្នុងសល្បននប្បែហល 320Mbps (40MB/ភិនាទី) — ែែលជាសល្បននអតិរមាពិតប្រាកែ។ ែូចគ្្ន សនះែែរ ការតភា្ជ ប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 មិនែែល
ែល់កប្មិត 4.8Gbps សទ។ សយប្ងទំនងជានឹងសញប្ញអប្តាសល្បននអតិបរមាពិតប្រាកែគឺ 400MB/ភិនាទី។ សៅសល្បននសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គឺជាការែកលម្អ 10 ែងសលប្ USB 2.0 ។

កម្ម ភិធី
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សបប្កឲ្យមានលួូភ និងល្តល់នូភទំហំសល្ទរកាន់ែតសប្ចប្នសែប្ម្បីល្តល់នូភបទពិសស្ធន៍ជារួមល្អប្បសេប្រមួយ។ ខនា:ែែលភីសែអូ USB ែែលអាចល្ទុករានពីមុន (តាំងពីគុនាភាពបង្ហា ញអតិបរមា, ការពន្យាសពលែំសនាប្រការ, និងការបង្ហា ប់ ភីសែអូ), វាង្យប្េនលប្េនម
ថាជាមួយនឹងកប្មិតបញ្ជូន 5 សៅ 10 ែងែែលមាន សនាះែំសណាះប្ស្យភីសែអូ USB នឹងែំសនាប្រការល្អប្បសេប្រជាងមុន។ តំនាែតមួយនន DVI តប្មូភការសល្បននសេ្ទប្រែត 2Gbps ។ ខនា:ែែលសល្បនន 480Mbps មានែែនកំនាត់, សល្បនន 5Gbps គឺសលប្េពីការរំពឹងទុក។ 
ជាមួយនឹងសល្បនន 4.8Gbps តាមការេន្យា េ្តង់ោរសនះនឹងែេ្វងរកភិធី ចូលសៅក្នុងលលិតលលែែលមិនែមនជាប្បសេទ USB ែូចជាប្បព័ន្ធល្ទុក RAID ខាងសប្ៅជាសែប្ម។

បង្ហា ញខាងសប្កាមសនះគឺជាលលិតលលែែលមាន SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1៖

• ប្ោយថាេរឹងខាងសប្ៅ Desktop USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ឆា្ន ំងស្កប្ោយ និងអាោប់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ឆា្ន ំងស្កប្ោយ និងកម្ម ភិធីអាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 RAIDs

• ប្ោយសមសឌវអុបទិក
• ឧបករនា៍ពហុសមសឌវ
• ការតភា្ជ ប់បណាដា ញ
• កាតអាោប់ទ័រ និងហាប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1

ភាពប្តូភគ្្ន
ព័ត៌មានល្អគឺ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសគសប្គ្ងទុកយ៉ា ងប្បុងប្បយ័ត្នបំលុតតាងំពីការចាប់សល្តប្មសោយេន្តិ ភិធីរួមគ្្ន ជាមួយ USB 2.0 ។ ជាែំបូង, ខនា:សពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បញ្្ជ ក់ពីការភា្ជ ប់រូបរ៉ងថ្មី សហប្យមានែខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកប្បសយ៉ជន៍ពីភាពប្តូភគ្្ន ននសល្បននសលខ្នរបេ់ប្បព័ន្ធ សនាះឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅែតរក្សារូបរ៉ងចតុសកានាែែែលប្ពមជាមួយនឹងការទាក់ទងនឹង USB 2.0 ចំនួនបួនក្នុងទីតាំងែូចគ្្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ ប់ថ្មីចំនួនប្រាសំែប្ម្បីទទួល និងបញ្ជូនទិន្នន័យសោយែេកគឺមានភត្តមានសៅក្នុងែខសេ USB 
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សហប្យអាចែំសនាប្រការរានលុះប្តាែតភា្ជ ប់សៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភនន SuperSpeed USB ។

Windows 10 នឹងនាមំកនូភការគ្បំ្ទសែប្មេប្មាប់ឧបករនា៍បញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ។ សនះគឺល្ទុយនឹងកំែនាមុនរបេ់ Windows, ែែលទាមទារឲ្យមានប្ោយភឺសោយែេកេប្មាប់ឧបករនា៍បញ្្ជ  USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។
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ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា
ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧបករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួរនាឺភីេមាា ក Phillips #0

• ទួរនាឺភីេមាា ក Phillips #1

• ប្បោប់គ្េ់រួាេ្ទិក

ចំណា:ំ ទួរនាឺភីេ #0 សប្បប្េប្មាប់ស្ចចា  0-1 សហប្យទួរនាឺភីេ #1 សប្បប្េប្មាប់ស្ចចា  2-4

បញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសប្កាមល្តល់នូភបញ្ជីស្ចចា ែែលប្តូភសប្បប្េប្មាប់ភា្ជ ប់េមាេភាគសលសេងៗ។

គប្មបរាត

ការសោះគប្មបរាត
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំគប្មបរាត សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

3
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1 បន្ធូរស្ចចា បីប្គ្ប់សៅសលប្គប្មបរាត។
2 សោះស្ចចា  (M2x6) បួនប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 គ្េ់គប្មបរាតសេប្ង សោយសល្តប្មពីប្ជុងខាងសលប្ែល្នកខាងសវេ្វងនន សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 សលប្កគប្មបរាតសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសេប្ងគប្មបរាត
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំគប្មបរាត សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

12 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 ោក់កុំព្យូទ័រជាមួយប្តសចវកែបរមករកអ្នក។
2 តប្មង់គប្មបរាតសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យរុញគប្មបរាតឲ្យចូលកែនួងេ៊ប់។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x6) បួនប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 មួលបន្តឹងស្ចចា បីប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្ម

ការសោះថ្ម
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងថ្ម សហប្យល្តល់ រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 13



1 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x2) បួនប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 សោះស្ចចា  (M1.6x4) ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ និងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ ប្ពមទាំងកា្ត រចុច។
4 សលប្កថ្មសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងថ្ម
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំថ្ម សហប្យ ល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

14 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មសៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x2) បួនប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x4) ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ និងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែប្ពមទាងំកា្ត រចុច។

1 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
2 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្មប្គ្ប់េំែបាត

ការសោះថ្មប្គ្ប់េំែបាត
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: ការសោះថ្មប្គ្ប់េំែបាតនឹងកំនាត់សេប្ងភិញននការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS សៅលំនាសំែប្ម។ គួរកត់ចំណាអំំពីការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS មុនសពលសោះប្គ្ប់ថ្មេំែបាត។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្គ្ប់េំែបាតសហប្យល្តល់រូបភាបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 15



1 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតសចញពីគនួងែខសេ។
3 សោះថ្មប្គ្ប់េំែបាតសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសេប្ងថ្មប្គ្ប់េំែបាត
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំថ្មប្គ្ប់េំែបាត សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

16 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 បិតភា្ជ ប់ថ្មប្គ្ប់េំែបាតសៅនឹងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ោក់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតតាមគនួងែខសេ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតសៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 17



1 សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 រុញ និងសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

18 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់ែគមសៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង ជាមួយសថបសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង បនា្ទ ប់មករុញប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ ។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅ ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 19



1 ចាប់ស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 រុញ និងសោះសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
3 រុញ និងសោះស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបតំណាងបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

20 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង ជាមួយសថបសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យរុញប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
2 រុញសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងែែលសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពខាងសប្កាមបង្ហា ញទីតាំងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យល្តល់រូបែំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 21



1 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
2 តាមលំោប់បញ្ញ្ចា េជាបន្តបនា្ទ ប ់(7> 6> 5> 4> 3> 2> 1) មួលបន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួកប្រាពំីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
3 សលប្ក សហប្យសោះកែនួងទទួលកស ដា សចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងកែនួងទទួលកំសៅ
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំគប្មបរាត សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

22 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ឧបករនា៍ទទួលកំសៅ ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចមានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលបន្តឹងស្ចចា ក្បាលមួកប្រំាពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
3 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងឧបករនា៍ទទួលកំសៅសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំកង្ហា រ សហប្យល្តល់ រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 23



1 ផ្្ត ច់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ និងផ្្ទ ងំ I/O ។

ចំណា:ំ ជំហានសនះអាចអនុភត្តរានែតេប្មាប់កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN បាុសណាោ ះ។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 សលប្កកង្ហា រសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចបន្តិចបន្តនច។
4 ផ្្ត ច់ែខសេកង្ហា រសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យសលប្កកង្ហា រសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែនិងកា្ត រចុចទាងំប្េុង។

ការែំសេប្ងកង្ហា រ
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រ សហប្យល្តល់រូបបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

24 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 ភា្ជ ប់ែខសេកង្ហា រសៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ។
2 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រ ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 ភា្ជ ប់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ និងផ្្ទ ងំ I/O ។

ចំណា:ំ ជំហានសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ឧបករនា៍បំពងេំសេង

ការសោះឧរាល័រ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 25



3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហប្យល្តល់ រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

1 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេបន្ទះបាះសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
2 ផ្្ត ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 កត់ចំណាគំនួងែខសេឧរាល័រ និងសោះសចញពីគនួងែខសេសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

ចំណា:ំ កត់ចំណាទំីតាងំទប្មសៅេ៊ូមុននឹងសលប្កឧរាល័រ។
5 សលប្កឧរាល័រជាមួយែខសេសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងឧរាល័រ
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

26 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ោក់ែខសេឧរាល័រតាមគនួងែខសេសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 ភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
5 ភា្ជ ប់ែខសេបន្ទះបាះ សៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 27



រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំកាត WLAN សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

1 សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅនឹងកាត WLAN សហប្យសលប្កសជប្ងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
2 ផ្្ត ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
3 រុញ សហប្យសោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN ។

ការែំសេប្ងកាត WLAN
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងកាត WLAN សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

28 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 ភា្ជ ប់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
2 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្កាត WLAN ជាមួយសថបសៅសលប្រន្ធកាត WLAN សហប្យបញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
3 តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅសលប្កាត WLAN ។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x2.5) សែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅ កាត WLAN ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះអាចអនុភត្តរានែតសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំកាត WWAN សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 29



1 សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WWAN សៅ កាត WWAN ។
2 ចូរកត់េមា្គ ល់ភាពប្តូភគ្្ន ននសជប្ងទប្មកាត WWAN មុន សលប្កកាត WWAN សចញ។
3 ផ្្ត ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WWAN ។
4 រុញ សហប្យសោះកាត WWAN សចញពីរន្ធកាត WWAN ។

ការែំសេប្ងកាត WWAN
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះអាចអនុភត្តរានែតសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំកាត WWAN សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

30 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់ែគមសៅសលប្កាត WWAN ជាមួយសថបសៅសលប្រន្ធកាត WWAN សហប្យបញចាូលកាត WWAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WWAN ។
2 ភា្ជ ប់ែខសេអង់ែតនសៅ កាត WWAN សហប្យតប្មង់សជប្ងទប្មកាត WWAN សៅសលប្កាត WWAN ។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្ម WWAN សៅ កាត WWAN ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

បន្ទះបាះ

ការសោះបន្ទះបាះ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហា ញតាំងបន្ទះបាះ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 31



1 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់បន្ទះបាះសៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេបន្ទះបាះសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
3 សោះស្ចចា  (M1.6x2) បីប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបន្ទះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 សលប្កសជប្ងទប្មបន្ទះបាះសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
5 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់បន្ទះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និង កា្ត រចុច។
6 សលប្កបន្ទះបាះ រួមនឹងែខសេសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងបន្ទះបាះ
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំបន្ទះបាះ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

32 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់ សហប្យោក់បន្ទះបាះចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់បន្ទះបាះ សៅ សប្គនងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 តប្មង់ សហប្យោក់សជប្ងទប្មបន្ទះបាះសៅក្នុងស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
4 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) បីប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបន្ទះបាះសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
5 រុញែខសេបន្ទះបាះសៅ ឧបករនា៍ភា្ជ ប់របេ់វា សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
6 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់បន្ទះបាះសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 33



2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

1 សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 សបប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅ មុំ 90 ែឺសប្ក។
4 ផ្្ត ច់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
5 សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
6 សលប្ករន្ធអាោប់ទ័រថាមពល រួមជាមួយែខសេរបេ់វាសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

34 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 ភា្ជ ប់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញសៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
3 តប្មឹម សហប្យោក់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
5 បិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម។
6 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។
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36 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
2 សលប្កសជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ។
3 សោយសប្បប្សថបទាញ ចូរផ្្ត ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
4 សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសវេ្វងសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
5 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
6 សបប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅ មុំ 90 ែឺសប្ក។
7 សោះសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសចញពីសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
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ការែំសេប្ងសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងសប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

38 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់ និងោក់សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
2 បិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសវេ្វងសៅផ្្ទ ំង I/O និងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែប្ពមទាងំកា្ត រចុច។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
5 ភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅ ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
6 តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់សៅសលប្ែខសេសអប្កង់។
7 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់ សៅ ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង ថ្ម។
2 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំ I/O
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ការសោះផ្្ទ ំង I/O
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ កង្ហា រ។

រូបភាពបង្ហា ញពីទីតាងំផ្្ទ ំង I/O សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

1 សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសវេ្វងសៅនឹងផ្្ទ ងំ I/O និងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ ប្ពមទាំងកា្ត រចុច។
2 សបប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅ មុំ 90 ែឺសប្ក។
3 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ែខសេ I/O សៅនឹងផ្្ទ ំង I/O ។
4 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ែខសេផ្្ទ ំង I/O សចញពីផ្្ទ ំង I/O ។
5 សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O សៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
6 សលប្កផ្្ទ ំង I/O សចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

40 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំ I/O
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងផ្្ទ ំង I/O សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

1 តប្មង់ សហប្យោក់ផ្្ទ ំង I/O សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំ I/O សៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សៅនឹងផ្្ទ ំង I/O សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
4 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O សៅ ផ្្ទ ំង I/O ។
5 បិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម។
6 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសវេ្វងសៅផ្្ទ ំង I/O និងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ ប្ពមទាងំកា្ត រចុច។

1 ែំសេប្ង កង្ហា រ។
2 ែំសេប្ង ថ្ម។
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3 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពល

ការសោះផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ កង្ហា រ។
6 សោះផ្្ទ ងំ I/O។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំប៊ូតុងថាមពល សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

1 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពលសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
2 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល សៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យសលប្កផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពលសចញពី សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពល
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

42 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំប៊ូតុងថាមពលសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច ។
3 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពលជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច ។
4 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពលសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

1 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំង I/O ។
2 ែំសេប្ង កង្ហា រ។
3 ែំសេប្ង កាត WLAN។
4 ែំសេប្ង ថ្ម។
5 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពលែែលមានឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ

ការសោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះអាចសប្បប្រានេប្មាប់កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែបាុសណាោ ះ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ កង្ហា រ។
6 សោះផ្្ទ ងំ I/O។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំប៊ូតុងថាមពល ជាមួយនឹងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 43



1 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពលសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
2 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលជាមូយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅនឹងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីផ្្ទ ំងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ ។
4 សលប្កប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ ជាមួយែខសេប៊ូតុងថាមពល សចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច ។

ការែំសេប្ងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
ចំណា:ំ ភិធីស្ប្េ្តសនះអនុភត្តរានែតសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែបាុសណាោ ះ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំប៊ូតុងថាមពល ជាមួយ ឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

44 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 តប្មង់ និង ោក់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយ ឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅ ផ្្ទ ំងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
4 តប្មង់ សហប្យោក់សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពល សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
5 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប៊ូតុងថាមពល សៅ សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

1 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំង I/O ។
2 ែំសេប្ង កង្ហា រ។
3 ែំសេប្ង កាត WLAN។
4 ែំសេប្ង ថ្ម។
5 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M,2 2230 ណាមួយក៏សោយ ែែលអាចអនុភត្តរាន។
5 សោះកាត WLAN ។
6 សោះ កង្ហា រ។
7 សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ សហប្យល្តល់រូបបង្ហា ញពីរសបវបសោះសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 45



1 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4)ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់ សៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មរន្ធ USB ប្បសេទ C សៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
4 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O សៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
5 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
6 ផ្្ត ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
7 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ សចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
8 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេបន្ទះបាះសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
9 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេកា្ត រចុចសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
10 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេពនួឺកា្ត រចុចសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
11 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតសចញពីផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ។
12 ផ្្ត ច់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
13 សោយសប្បប្សថបទាញ ចូរផ្្ត ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
14 សោះរន្ធសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធថ្នមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យសលប្កផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធសចញពីសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

46 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាំងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

1 រុញរន្ធសៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធសៅក្នុងរន្ធសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 ភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញសៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
4 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មប្គ្ប់េំែបាតសៅផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ ។
5 ភា្ជ ប់ែខសេពនួឺកា្ត រចុចសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
6 ភា្ជ ប់ែខសេកា្ត រចុចសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
7 ភា្ជ ប់ែខសេបន្ទះបាះ សៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
8 ភា្ជ ប់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
9 ភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
10 ភា្ជ ប់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សៅនឹងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 47



11 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O សៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
12 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកខាងស្្ត ំសៅ ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
13 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់ សៅ ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
14 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មរន្ធ USB ប្បសេទ C សៅ ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។

1 ែំសេប្ង រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល។
2 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង កែនួងទទួលកំសៅ។
4 ែំសេប្ង កង្ហា រ។
5 ែំសេប្ង កាត WLAN។
6 ែំសេប្ង ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 មួយណាក៏សោយ ែែលអាចអនុភត្តរាន។
7 ែំសេប្ង ថ្ម។
8 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
9 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅរបេ់សអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំសប្គ្ងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

48 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



1 គ្េ់ែគមសប្គ្ងសអប្កង់សោយប្បុងប្បយ័ត្នសចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គនងែំសេប្ងអង់ែតន។
2 សោះសប្គ្ងសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គនងែំសេប្ងអង់ែតន។

ការែំសេប្ងេ៊ុមសអប្កង់
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំេ៊ុមសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 49



តប្មង់សប្គ្ងសអប្កង់ជាមួយគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គនងែំសេប្ងអង់ែតន សហប្យបនា្ទ ប់មករុញសប្គ្ងសអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួងេ៊ប់។

1 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
2 ែំសេប្ង កាត WLAN។
3 ែំសេប្ង ថ្ម។
4 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំសអប្កង់

ការសោះផ្្ទ ងំសអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
6 សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំផ្្ទ ងំសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

50 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា 51



1 សោយសប្បប្ប្បោប់គ្េ់រួាេ្ទិក ទាញផ្្ទ ំងរបេ់បង់េ្អិត SR សចញពីចំសហវងទាងំពីរននផ្្ទ ំងសអប្កង់។
2 ែកសចញែល្នកតូចមួយននបង់េ្អិត SR ។
3 រមូលបង់េ្អិត SR សៅជុំ ភិញប្បោប់គ្េ់រួាេ្ទិក។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងោច់/ែបក បង់េ្អិត SR េូមទាញសចញែតែល្នកតូចមួយននបង់េ្អិត SR សហប្យបនា្ទ ប់មករមូលបង់េ្អិត SR សៅជុំ ភិញប្បោប់សនះ។
4 សលប្កផ្្ទ ំងសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
5 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
6 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។

52 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសេប្ងផ្្ទ ងំសអប្កង់
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំបន្ទះសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។
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1 បកហ្វីលការពារថួាសចញពីបង់េ្អិត SR ។
2 តប្មង់ សហប្យបិតភា្ជ ប់បង់េ្អិត SR ទាងំពីរ សៅ ចុងផួ្េ្ទិកននគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
3 បកហ្វីលការពារពនា៌សខវភសចញពីបង់េ្អិត SR ។
4 សោយចាប់សល្តប្មពីក្បាលខាងសលប្ ចូរតប្មង់ សហប្យោក់បន្ទះសអប្កង់សៅសលប្គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
5 ែកប្កោេសចញពីហ្វីលបឺត។
6 បិតភា្ជ ប់ហ្វីលបឺតសៅសលប្បន្ទះសអប្កង់។
7 សោយសប្បប្ចុងេំែបាតននឧបករនា៍គ្េ់ផួ្េ្ទិក ឬ ែងននទួណាភីេ ចូរេង្កត ់សហប្យរមូរហ្វីលបឺតរហូតែល់វាែប្បជាពនា៌ផ្្ក ឈូក។
8 បកហ្វីលបឺតសចញពីបន្ទះសអប្កង់។
9 ោក់េ៊ុមសអប្កង់សលប្គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ សហប្យរុញវាឲ្យចូលទីតាំងេ៊ប់។

1 ែំសេប្ង េ៊ុមសអប្កង់។
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2 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង កាត WLAN។
4 ែំសេប្ង ថ្ម។
5 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
6 សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំប្តសចវកសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

1 សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) បួនប្គ្ប់ ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
2 សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
3 សលប្កប្តសចវកសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសេប្ងប្តសចវកសអប្កង់
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំប្តសចវកសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។

1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្តសចវកជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ ។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅ គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ ។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x2.5) បួនប្គ្ប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ សៅ គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ ។

1 ែំសេប្ង េ៊ុមសអប្កង់។
2 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង កាត WLAN។
4 ែំសេប្ង ថ្ម។
5 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
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3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
6 សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7 សោះ ផ្្ទ ងំសអប្កង់។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំននកាសមរ៉ា  សហប្យល្តល់ រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

1 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់កាសមរ៉ា សៅ គប្មបខាងសប្កាយសចញ។
2 សោយសប្បប្ឧបករនា៍គ្េ់ផួ្េ្ទិក ចូរគ្េ់កាសមរ៉ា សចញពីបសង្្គ លតប្មង់ែែលសៅសលប្គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
3 ប្តលប់កាសមរ៉ា  សហប្យផ្្ត ច់ែខសេកាសមរ៉ា សចញពីកាសមរ៉ា ។
4 បកបង់េ្អិតសចញពីកាសមរ៉ា  សហប្យសលប្កកាសមរ៉ា សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។

ការែំសេប្ងកាសមរ៉ា
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំកាសមរ៉ា  សហប្យ ល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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1 បិទភា្ជ ប់កាសមរ៉ា សៅែខសេសអប្កង់ (បង់េ្អិត) សហប្យភា្ជ ប់ែខសេកាសមរ៉ា សៅកាសមរ៉ា សហប្យបង្វិលវា។
2 សោយសប្បប្ឧបករនា៍ប្មឹម បង្វិលកាសមរ៉ា សហប្យបិទភា្ជ ប់វាសៅគប្មបសអប្កង់ខាងសប្កាយ។
3 បិតបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់កាសមរ៉ា សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។

1 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
2 ែំសេប្ង េ៊ុមសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
4 ែំសេប្ង កាត WLAN។
5 ែំសេប្ង ថ្ម។
6 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
7 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់

ការសោះគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
6 សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7 សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
8 សោះផ្្ទ ងំសអប្កង់ ។
9 សោះ ែខសេសអប្កង់។
10 សោះ កាសមរ៉ា ។
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រូបភាពខាងសប្កាមបង្ហា ញពីគប្មបប្តេប់មកភិញែែលបង្ហា ញសហប្យល្តល់នូភការបង្ហា ញរូបភាពននែំសនាប្រការែកសចញ។

បនា្ទ ប់ពីអនុភត្តជំហានមុនៗទាំងអេ់រួច សនាះអ្នកសៅេល់ែតគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់បាុសណាោ ះ។

ចំណា:ំ ែខសេអង់ែតនគឺជាែល្នកមួយននសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចេប្មាប់កុំព្យនទ័រែែលមានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WLAN ។

ការែំសេប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពខាងសប្កាមបង្ហា ញពីគប្មបខាងសប្កាយែែលបង្ហា ញសហប្យល្តល់នូភការបង្ហា ញរូបភាពននែំសនាប្រការែកសចញ។

ោក់គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់សៅសលប្នល្ទរ៉បសេ្មប្។

ចំណា:ំ ែខសេអង់ែតនគឺជាែល្នកមួយននសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចេប្មាប់កុំព្យនទ័រែែលមានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WLAN ។

1 ែំសេប្ង កាសមរ៉ា ។
2 ែំសេប្ង ែខសេសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
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4 ែំសេប្ង ប្តសចវកសអប្កង់។
5 ែំសេប្ង េ៊ុមសអប្កង់។
6 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
7 ែំសេប្ង កាត WLAN។
8 ែំសេប្ង ថ្ម។
9 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
10 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ែខសេសអប្កង់

ការសោះែខសេសអប្កង់
ចំណា:ំ ភិធីស្ញ្េ្តសនះមិនអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
5 សោះ ផ្្ទ ងំសអប្កង់។
6 សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញពីទីតាងំែខសេសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

1 បកបង់េ្អិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅ គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់សចញ។
2 បកែខសេសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសេប្ងែខសេសអប្កង់
ចំណា:ំ ែំសនាប្រការសនះមិនអនុភត្តចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN សទ។

ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំែខសេសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

1 បិទភា្ជ ប់បង់េ្អិត ែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
2 បិទភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។

1 ែំសេប្ង េ៊ុមសអប្កង់។
2 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
3 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
4 ែំសេប្ង ថ្ម។
5 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កែនួងោក់រាតនែ និងសប្គនងែំសេប្ងកា្ត រចុច

ការសោះសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
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5 សោះ ឧរាល័រ។
6 សោះ ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ។
7 សោះ សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
8 សោះ ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ ឬ ផ្្ទ ងំថាមពលប៊ូតុង, មួយណាែែលអាចអនុភត្តរាន។
9 សោះ រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល។
10 សោះ បន្ទះបាះ។

រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

បនា្ទ ប់ពីអនុភត្តតាមជំហានែែលប្តូភរានកំនាត់ជាមុនមក សយប្ងសៅេល់ែតសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចបាុសណាោ ះ។

ចំណា:ំ ែខសេអង់ែតនគឺជាែល្នកមួយននគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់េប្មាប់កុំព្យូទ័រែែលមានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN ។

ការែំសេប្ងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

រូបភាពបនា្ទ ប់សនះបង្ហា ញទីតាំងសប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសេប្ង។
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ោក់សប្គនងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសលប្នល្ទរ៉បសេ្មប្។

ចំណា:ំ ែខសេអង់ែតនគឺជាែល្នកមួយននគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ េប្មាប់កុំព្យូទ័រែែលភា្ជ ប់មកជាមួយការកំនាត់ WWAN ។

1 ែំសេប្ង បន្ទះបាះ។
2 ែំសេប្ង រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល។
3 ែំសេប្ង ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ ឬ ផ្្ទ ំងប៊ូតុងថាមពល ណាមួយក៏រានែែលអាចអនុភត្តរាន។
4 ែំសេប្ង សប្គនងែំសេប្ងសអប្កង់។
5 ែំសេប្ង ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។
6 ែំសេប្ង ឧរាល័រ។
7 ែំសេប្ង កាត WLAN។
8 ែំសេប្ង ថ្ម។
9 ែំសេប្ង គប្មបរាត។
10 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនា្ទ ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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ការសោះប្ស្យបញ្ហា
ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនែែលរានែកលម្អ (ePSA)
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភត្តការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននែល្នករឹងរបេ់អ្នក។ ePSA គឺរានភា្ជ ប់ជាម ួBIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធែែលរានភា្ជ ប់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មាប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករនា៍អនុញ្្ញ តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេ្តសោយេ្វ័យប្បភត្តិ ឬក្នុងមាូែអន្តរេកម្ម
• សធ្វប្សតេ្តមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេ្ត
• ែំសនាប្រការការសធ្វប្សតេ្តហ្មត់ចត់សែប្ម្បីបង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេ្តបែន្ថមសែប្ម្បីល្តល់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រាប់អ្នកប្បេិនសបប្ការសធ្វប្សតេ្តប្តូភរានបញចាប់សោយសជាគជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហា ែែលជួបប្បទះអំេុងសពលសធ្វប្សតេ្ត

ចំណា:ំ សតេដាេប្មាប់ឧបករនា៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកសប្បប្ប្រាេ់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភត្តមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វប្សេប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
1 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សពលែែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខនាៈសពលនិមិត្តេញ្្ញ  Dell បង្ហា ញសេប្ង។
3 សៅសលប្សអប្កង់មុឺនុយប៊ូត េូមសប្ជប្េយកជសប្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសប្កាមែល្នកខាងសវេ្វង។

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានបង្ហា ញ។
5 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានបង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកសញប្ញប្តូភរានបង្ហា ញ។
6 សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធ្វប្សតេ្តភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករនា៍ជាក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីបញ្ឈប់ការសធ្វប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7 សប្ជប្េសរីេឧបករនា៍ពីផ្្ទ ងំខាងសវេ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេដា)។
8 ប្បេិនសបប្មានបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងបង្ហា ញសេប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសល្ទបងផ្្ទ ត ់សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួឺ ភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ
ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

បង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ ប ់សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលខ្ងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចជាង 5% ។

បិទ

• អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ ប់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យូទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានបិទ។

ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលខ្ងទុំ ជាមួយេសមួងប៊ីបែែលបញ្្ជ ក់ពីបញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលខ្ងទុំ ពីរែង សហប្យឈប់, បនា្ទ ប់មកសោតពនា៌េ បីែងសហប្យឈប់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងបន្ត រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទ សនះវាបញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។
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តារ៉ងខាងសប្កាមសនះបង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំបញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តារ៉ង 2. សលខកូែ LED

សលខកូែសេួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការបរិយ៉យពីបញ្ហា

2,1 បរ៉ជ័យអង្គែំសនាប្ការ

2,2 ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ៖ បរ៉ជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសេប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីប

2,7 បរ៉ជ័យែល្នកសអប្កង់

3,1 ថ្មប្គ្ប់េំែបាត

3,2 បរ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីប

3,3 រកមិនសញប្ញរូបភាពស្្ត រសេប្ងភិញ

3,4 រកសញប្ញរូបភាពស្្ត រសេប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 បរ៉ជ័យថាមពល

3,6 ការហា្វា េប្បព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្គប់ប្គងមាា េុីន (ME)

ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ បង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា កំពុងសប្បប្ រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្បប្។
• បិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសប្បប្។

ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្ប្តូរជាប់៖ បង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្ប្តូរជាប់ បិទ ឬសបប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្ប្តូរជាប់សបប្ក។
• បិទ — ចាក់សស្ប្តូរជាប់បិទ។

ការជប្មះ BIOS (ប្គ្ប់ចុច USB)
1 អនុភត្តតាមែំសនាប្រការពីជំហានទី 1 សៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជប្មះ BIOS» សែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ភិធីតំសេប្ង BIOS ថ្មីបំលុត។
2 បសង្កប្តប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។ េប្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថម េូមសមប្លអត្ថបទមូលោឋា នចំសនាះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3 ថតចមួងឯកស្រកម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS សៅោក់សៅប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។
4 ភា្ជ ប់ប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកែែលប្តូភការអាប់ែែត BIOS ។
5 ចាប់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសេប្ងភិញ និងចុច F12 សៅសពលេូហ្គូ Dell រានបង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់។
6 ប៊ូតប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu (មុឺនុយប៊ូតែតមួយែង)។
7 វាយបញចាូលស្ម្ម ះឯកស្រកម្មភិធីែំសេប្ង BIOS និងចុច បញចាូល (Enter)។
8 សអប្កង់ BIOS Update Utility (អាប់ែែត BIOS) បង្ហា ញសេប្ង។ សធ្វប្តាមការែនានាែំែលបង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់សែប្ម្បីបញចាប់ការអាប់ែែត BIOS ។

ការសបប្កផួ្េ BIOS
អ្នកអាចនឹងប្តូភការសបប្កផួ្េ (អាប់សែត) BIOS សៅសពលមានការអាប់សែត ឬសៅសពលអ្នកបដាូរផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ។ សែប្ម្បីសបប្កផួ្េ BIOS៖
អនុភត្តតាមជំហានទាងំសនះសែប្ម្បីជប្មះ BIOS ៖

1 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 ចូលសមប្លសគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ចុចសលប្ Product support (ការគ្ំប្ទលលិតលល)វាយញចាូលសួ្កសេវាកម្មននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក បនា្ទ ប់មកចុចសលប្ Submit (បញ្ជូន)។
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ចំណា:ំ សបប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្បប្លក្ខនាៈពិសេេរកសមប្លសោយេ្វ័យប្បភត្ត ិឬរកសមប្លសោយនែេប្មាប់មាូែែលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ចុចសលប្ Drivers & downloads (ប្ោយភឺ & ទាញយក) > Find it myself (ែេ្វងរកសោយខួននខទុំ)។
5 សប្ជប្េយកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការែែលរានែំសេប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
6 អូេទំព័រចុះសប្កាម សហប្យពប្ងីក BIOS។
7 ចុចសលប្ Download (ទាញយក) សែប្ម្បីទាញយកកំែនាចុងសប្កាយបំលុតនន BIOS េប្មាប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
8 បនា្ទ ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រអាប់សែត BIOS។
9 ចុចសទ្វរែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រអាប់សែត BIOS និងអនុភត្តតាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់។

ជសប្មប្េស្ដា រសេប្ងភិញ និងសមសឌវបប្មុងទុក
Dell ោក់ជសប្មប្េជាសប្ចប្នេប្មាប់ការស្ដា រសេប្ងភិញនូភប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows សៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell របេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថម។ េូមសមប្ល ជសប្មប្េស្ដា រសេប្ងភិញ និងសមសឌវបប្មុងទុករបេ់ Dell។

ភែ្តថាមពល WiFi
ប្បេិនសបប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធឺសនាត សោយស្រ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់តាមរយៈ WiFi សនាះែបបបទភែ្តថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភត្ត។ ែបបបទខាងសប្កាមល្តល់នូភការែនានាំពីរសបវបអនុភត្តភែ្តថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកល្តល់សេវាអុីនធឺសនាត) ល្តល់នូភឧបករនា៍បនសេំគ្្ន នន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

1 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 បិទមាូែឹម។
3 បិទសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
4 រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5 សបប្កសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
6 សបប្កមាូែឹម។
7 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការបសញចាញថាមពលសេេេល់បនា្ទ ប់ពីបិទ
ថាមពលសេេេល់បនា្ទ ប់ពីបិទគឺជាថាមពលអគ្គិេនីស្្ត ទិចេំនាល់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ សបប្សទាះជាកុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទ សហប្យថ្មប្តូភរានែកសចញក៏សោយ។ ភិធីខាងសប្កាមល្តល់នូភការែនានាំពីរសបវបរំសោះថាមពលសេេេល់បនា្ទ ប់ពីបិទសចញ។

1 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 ផ្្ត ច់អាោប់ទ័រថាមពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3 ចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពល 15 ភិនាទីសែប្ម្បីរំសោះថាមពលសេេេល់សចញ។
4 ភា្ជ ប់អាោប់ទ័រថាមពលសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
5 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

66 ការសោះប្ស្យបញ្ហា

https://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នកពុំមានអុីនធឺនាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័នាោ សភចខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell ល្តល់នូភជសប្មប្េសេវាគ្ំប្ទតាមទូរេ័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចែប្បប្បនលសៅតាមប្បសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្បែហលជាមិនអាចមានសៅក្នុងតំបន់របេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគ្បំ្ទែល្នកបសចចាកសទេ ឬ
ការបសប្មប្សេវាអតិថិជន៖

1 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។
2 សប្ជប្េយកប្បសេទគ្បំ្ទរបេ់អ្នក។
3 សល្ទបងផ្្ទ ត់ប្បសទេ ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្បសទេ/តំបន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4 សប្ជប្េយកតំនាសេវាកម្ម ឬគ្បំ្ទែែលេមប្េបែល្អកសៅតាមតប្មូភការរបេ់អ្នក។
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