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การถอดประกอบคอมพวิเตอร์ของคุณ

คาํแนะนําด้านความปลอดภยั
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์จากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภยัของตวัคุณเอง ขั้นตอนท่ีแจง้ในเอกสารน้ีแนะนาํภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ยกเวน้มีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน:

• คุณไดอ่้านขอ้มูลความปลอดภยัท่ีจดัส่งไปพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่วนประกอบสามารถถอดเปล่ียนหรือติดตั้งได ้หากมีการซ้ือเพิ่มเติม โดยดาํเนินการตามขั้นตอนการถอดตามลาํดบัแบบยอ้นกลบั

เก่ียวกับภารกจินี ้

คาํเตอืน: ถอดสายไฟฟ้าทัง้หมดก่อนเปิดฝาครอบหรือแผงคอมพวิเตอร์ หลังถอดประกอบภายในคอมพวิเตอร์เสร็จแล้ว ให้ใส่ฝาครอบ แผง และตะปเูกลียวทัง้หมดกลับเข้าไปก่อนจะเสียบสาย
ไฟฟ้า

คาํเตอืน: ก่อนที่จะถอดประกอบภายในคอมพวิเตอร์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภยัที่จดัส่งไปพร้อมกับคอมพวิเตอร์ของคุณ สาํหรับข้อมูลวธีิปฏบิตัทิี่เป็นเลิศด้านความปลอดภยัเพิ่ม
เตมิ โปรดดทูี่ โฮมเพจการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ข้อควรระวัง: การซ่อมแซมหลายส่วนสามารถดาํเนินการได้โดยช่างที่ผ่านการรับรองเท่านัน้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมเคร่ืองเบือ้งต้นตามที่แนะนําในเอกสารกาํกับผลติภณัฑ์ หรือ
ตามที่ทมีให้บริการและช่วยเหลือระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์แจ้งเท่านัน้ ความเสียหายเน่ืองจากการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Dell จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน อ่าน
และปฏบิตัติามคาํแนะนําด้านความปลอดภยัที่จดัมาให้พร้อมกับผลิตภณัฑ์

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงการคายประจุไฟฟ้าสถติให้ต่อสายดนิด้วยตวัเองโดยใช้สายรัดข้อมือที่ต่อลงดนิ หรือโดยการสัมผัสพืน้ผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีเป็นระยะพร้อมๆ กับการสัมผัสขัว้ต่อที่ด้าน
หลังของคอมพวิเตอร์

ข้อควรระวัง: ใช้งานส่วนประกอบและการ์ดด้วยความระมัดระวัง อย่าสัมผัสที่ส่วนประกอบหรือหน้าสัมผัสของการ์ด ถือการ์ดจากขอบหรือที่หยูดึโลหะ ถือส่วนประกอบ เช่น โปรเซสเซอร์ที่ขอบ 
อย่าจบัที่ขาหน้าสัมผัส

ข้อควรระวัง: ในกรณีที่ต้องการปลดสายต่อ ให้ดงึที่ขัว้ต่อหรือแถบดงึ อย่าดงึที่สาย สายบางชนิดมีขัว้ต่อพร้อมแถบลอ็ค หากคุณปลดสายเหล่านีใ้ห้กดที่แถบลอ็คก่อนนําสายต่อออก ขณะดงึขัว้
ต่อออก ให้ดงึตามแนวที่ต่อเพื่อไม่ให้ขาต่อเกดิการงอ ก่อนต่อสาย ตรวจสอบก่อนว่าขัว้ต่อทัง้สองได้แนวถกูต้องดแีล้ว

หมายเหตุ: สีของคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบบางอย่างของคุณอาจมีความแตกต่างออกไปจากที่แสดงให้เอกสารนี ้

การปิดคอมพวิเตอร์ของคุณ Windows 10
เก่ียวกับภารกจินี ้

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงการสูญหายของข้อมูล ให้บนัทกึและปิดไฟล์ทัง้หมดที่เปิดอยู่ และออกจากโปรแกรมทัง้หมดก่อนที่คุณจะปิดคอมพวิเตอร์หรือถอดฝาครอบด้านข้างออก

ขัน้ตอน

1 คลิกหรือแตะท่ี 

2 คลิกหรือแตะท่ี  จากนั้นคลิกหรือแตะท่ี Shut down

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงทัง้หมดถูกปิดแล้ว หากคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ได้ถูกปิดโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณปิดระบบปฏบิตักิาร ให้
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 6 วนิาทเีพื่อปิดเคร่ือง

ก่อนถอดประกอบภายในคอมพวิเตอร์ของคุณ
เก่ียวกับภารกจินี ้

เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีจะทาํการถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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ขัน้ตอน
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้ฏิบติัตาม คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั
2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พื้นผวิในการทาํงานของคุณเรียบและสะอาด เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้รอยขีดข่วนท่ีฝาครอบคอมพิวเตอร์
3 ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
4 ถอดสายเครือข่ายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง: ในการถอดสายเครือข่าย อันดบัแรกให้ถอดสายออกจาคอมพวิเตอร์ของคุณ จากนัน้ให้ถอดสายจากอุปกรณ์เครือข่าย

5 ถอดปลัก๊ไฟคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งทั้งหมดของคุณ
6 กดปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองคา้งไวร้ะหวา่งท่ีคอมพิวเตอร์ถอดปลัก๊ออกเพื่อต่อกราวดข์องแผงวงจรระบบ

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเล่ียงการคายประจุไฟฟ้าสถติให้ต่อสายดนิด้วยตวัเองโดยใช้สายรัดข้อมือที่ต่อลงดนิ หรือโดยการสัมผัสพืน้ผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีเป็นระยะพร้อมๆ กับการสัมผัส
ขัว้ต่อที่ด้านหลังของคอมพวิเตอร์

หลังถอดประกอบภายในคอมพวิเตอร์ของคุณ
เกี่ยวกับภารกจินี ้

หลงัจากท่ีคุณดาํเนินการตามขั้นตอนการถอดเสร็จสมบูรณ์แลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดต่้ออุปกรณ์ภายนอก การ์ด และสายต่างๆ แลว้ก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขัน้ตอน
1 ต่อสายโทรศพัทห์รือสายเครือข่ายเขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง: ในการต่อสายเครือข่าย อันดบัแรกให้เสียบสายเข้ากับอุปกรณ์เครือข่าย จากนัน้ต่อสายเข้ากับคอมพวิเตอร์

2 ต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งทั้งหมดของคุณเขา้กบัปลัก๊ไฟ
3 เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
4 ยนืยนัวา่คอมพิวเตอร์ของคุณทาํงานอยา่งถูกตอ้งโดยการเรียกใชง้าน การวนิิจฉัย ePSA หากจาํเป็น
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เทคโนโลยีและส่วนประกอบ
หมายเหตุ: คาํแนะนําในหวัข้อนีส้ามารถใช้ได้กับคอมพวิเตอร์ที่จดัส่งพร้อมกับระบบปฏบิตักิาร Windows 10 คอมพวิเตอร์นีต้ดิตัง้ Windows 10 มาจากโรงงาน

หวัขอ้ :

• DDR4

• HDMI 1.4

• คุณสมบติั USB

• หน่วยความจาํ Intel Optane

DDR4
หน่วยความจาํ DDR4 (อตัราขอ้มูลคู่รุ่นท่ีส่ี) คือการต่อยอดเทคโนโลย ีDDR2 และ DDR3 ท่ีมีความเร็วมากข้ึน และมีความจุสูงสุด 512 GB เม่ือเทียบกบัความจุสูงสุดของ DDR3 ท่ี 128GB ต่อ 
DIMM หน่วยความจาํซิงโครนสัไดนามิกแบบเขา้ถึงแบบสุ่ม DDR4 ถูกใส่รหสัแตกต่างจากทั้ง SDRAM และ DDR เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชติ้ดตั้งหน่วยความจาํผดิประเภทเขา้ไปในระบบ

DDR4 กินไฟนอ้ยลง 20 เปอร์เซ็นต ์หรือแค่ 1.2 โวลต ์เม่ือเทียบกบั DDR3 ท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้า 1.5 โวลต ์DDR4 ยงัรองรับโหมดลดการใชพ้ลงังานแบบใหม่ ท่ีช่วยใหอุ้ปกรณ์โฮสตเ์ขา้สู่โหมด Standby 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งรีเฟรชหน่วยความจาํ คาดการณ์วา่โหมดลดการใชพ้ลงังานนั้นจะลดการใชไ้ฟฟ้าระหวา่ง Standby ลง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียดของ DDR4
มีความแตกต่างบางอยา่งระหวา่งโมดูลหน่วยความจาํ DDR3 และ DDR4 ตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี

ความแตกต่างของร่องหลกั
ร่องหลกับนโมดูล DDR4 อยูใ่นตาํแหน่งท่ีแตกต่างจากร่องหลกับนโมดูล DDR3 ร่องของทั้งสองโมดูลอยูบ่นขอบสาํหรับใส่ แต่ตาํแหน่งของร่องบน DDR4 จะแตกต่างออกไปเลก็นอ้ย เพื่อป้องกนัไม่ใหโ้มดูลถูก
ติดตั้งในบอร์ดหรือแฟลทฟอร์มท่ีไม่สามารถเขา้กนัได้

รูปที่ 1. ความแตกต่างของร่อง

เพิ่มความหนา
โมดูล DDR4 มีความหนากวา่ DDR3 เลก็นอ้ยเพื่อรองรับเลเยอร์สญัญาณเพิ่มเติม

2
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รูปที่ 2. ความแตกต่างด้านความหนา

ขอบโคง้
โมดูล DDR4 มีขอบโคง้เพื่อช่วยในการใส่และลดแรงเครียดบน PCB ระหวา่งการติดตั้งหน่วยความจาํ

รูปที่ 3. ขอบโค้ง

ความผิดพลาดของหน่วยความจาํ
ความผดิพลาดของหน่วยความจาํบนระบบจะแสดงรหสัความลม้เหลวแบบใหม่คือ ON-FLASH-FLASH หรือ ON-FLASH-ON หากหน่วยความจาํทั้งหมดลม้เหลว ไฟ LCD จะไม่ติด สามารถการ
แกไ้ขปัญหาความลม้เหลวท่ีเป็นไปไดโ้ดยการพยายามรู้จกัโมดูลหน่วยความจาํท่ีดีในช่องเสียบหน่วยความจาํท่ีดา้นล่างของระบบหรือใตแ้ป้นพิมพเ์ ช่นเดียวกบัในระบบแบบพกพาบางระบบ

หมายเหตุ: หน่วยความจาํ DDR4 ฝังอยู่ในบอร์ดและไม่ใช่ DIMM ที่ถอดเปล่ียนได้ตามที่แสดงและอ้างองิ

HDMI 1.4
หวัขอ้น้ีอธิบายถึง HDMI 1.4 และคุณสมบติัต่างๆ พร้อมกบัการใชป้ระโยชน์

HDMI (อินเตอร์เฟซมลัติมีเดียแบบความคมชดัสูง) คืออินเตอร์เฟซวดีิโอ/เสียงแบบดิจิตอลทั้งหมดท่ีไม่ถูกบีบอดั และไดรั้บการรองรับจากอุตสาหกรรม HDMI มอบอินเตอร์เฟซระหวา่งแหล่งวดีิโอ/เสียงแบบ
ดิจิตอลท่ีเขา้กนัได ้เช่นเคร่ืองเล่น DVD หรือตวัรับสญัญาณ A/V และมอนิเตอร์วดีิโอ/เสียงแบบดิจิตอลท่ีเขา้กนัได ้เช่นทีวดิีจิตอล (DTV) แอพพลิเคชัน่สาํหรับทีว ีHDMI และเคร่ืองเล่น DVD ขอ้ไดเ้ปรียบ
หลกัคือการลดจาํนวนสายและบทบญัญติัการคุม้ครองเน้ือหา HDMI รองรับวดีิโอมาตรฐาน วดีิโอเพิ่มประสิทธิภาพ และวดีิโอแบบความคมชดัสูง บวกกบัเสียงดิจิตอลแบบหลายช่องทางในสายเดียว

หมายเหตุ: The HDMI 1.4 จะรองรับช่องเสียงแบบ 5.1

คุณสมบตัขิอง HDMI 1.4
• ช่องอีเธอร์เน็ต HDMI - เพิ่มเครือข่ายความเร็วสูงใหก้บัลิงก ์HDMI ช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประโยชนจ์ากอุปกรณ์ท่ีเปิดใชง้าน IP ไดโ้ดยไม่ตอ้งแยกสายอีเธอร์เน็ต
• ช่องสัญญาณเสียงคืน - ช่วยให ้HDMI ท่ีเช่ือมต่อกบัทีว ีพร้อมกบัเคร่ืองรับสญัญาณในตวั สามารถส่งขอ้มูลเสียงแบบ “บนลงล่าง” ใหก้บัระบบเสียงแบบรอบทิศทาง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชส้ายสญัญาณเสียง

แยกต่างหาก
• 3D - กาํหนดโปรโตคอลอินพตุ/เอาตพ์ตุสาํหรับรูปแบบวดีิโอ 3 มิติหลกั ปูทางใหก้บัการเล่นเกม 3 มิติและแอปพลิเคชนัโฮมเธียร์เตอร์ 3 มิติ
• ประเภทของเนือ้หา - การส่งสญัญาณเรียลไทมข์องเน้ือหาประเภทต่างๆ ระหวา่งหนา้จอและอุปกรณ์แหล่งขอ้มูล ช่วยใหที้วปีรับการตั้งค่ารูปภาพตามประเภทของเน้ือหา
• ช่องสีเพิ่มเตมิ - เพิ่มการรองรับรุ่นสีเพิ่มเติมท่ีใชใ้นการถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์กราฟิก
• การรองรับ 4K - เพิ่มขนาดของวดีิโอใหม้ากกวา่ 1080p รองรับการแสดงผลรูปแบบใหม่ท่ีจะเทียบเคียงกบัระบบโรงภาพยนตร์ดิจิตอลท่ีใชใ้นโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชยห์ลายแห่ง
• ตวัเช่ือมต่อไมโคร HDMI - ตวัเช่ือมต่อแบบใหม่ท่ีมีขนาดเลก็ลงสาํหรับโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ รองรับขนาดวดีิโอสูงสุด 1080p

• ระบบเช่ือมต่ออัตโนมัต ิ- สายและตวัเช่ือมต่อรูปแบบใหม่สาํหรับระบบวดีิโออตัโนมติั ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะสาํหรับสภาพแวดลอ้มทางยานยนต ์และยงัถ่ายทอดคุณภาพของ
ภาพแบบ HD

เทคโนโลยแีละส่วนประกอบ 9



ประโยชน์ของ HDMI
• คุณภาพของ HDMI นั้นถ่ายโอนเสียงและวดีิโอแบบดิจิตอลท่ีไม่มีการบีบอดัเพื่อคุณภาพของภาพท่ีคมชดัท่ีสุด
• HDMI แบบตน้ทุนตํ่านั้นมอบคุณภาพและการทาํงานของอินเตอร์เฟสดิจิตอล ขณะเดียวกนัยงัรองรับรูปแบบวดีิโอท่ีไม่บีบอดัในวธีิท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพ
• Audio HDMI รองรับรูปแบบเสียงหลากหลายประเภท ตั้งแต่ระบบเสียงสเตริโอมาตรฐาน ไปจนถึงเสียงรอบทิศทางแบบหลายช่องทาง
• HDMI รวมวดีิโอและเสียงแบบหลายช่องทางเขา้กนัในสายเพียงเสน้เดียว ลดค่าใชจ่้าย ความซบัซอ้น และความสบัสนของสายหลายสายที่ใชใ้นระบบ A/V

• HDMI รองรับการส่ือสารระหวา่งแหล่งขอ้มูลวดีิโอ (เช่นเคร่ืองเล่น DVD) และ DTV เปิดใชง้านฟังกช์นัใหม่

คุณสมบตั ิUSB
Universal Serial Bus หรือ USB เร่ิมใชง้านในปี 1996 USB ไดท้าํใหก้ารเช่ือมต่อระหวา่งคอมพิวเตอร์หลกัและอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ เช่นเมาส์ แป้นพิมพ ์ไดรเวอร์ภายนอก และเคร่ืองพิมพง่์ายดายยิง่ข้ึน
กวา่เดิม

มาดูววิฒันาการของ USB ตามตารางขา้งล่างน้ี

ตาราง 1. ววัิฒนาการของ USB

ประเภท อัตราการรับส่งข้อมูล หมวด ปีที่ใช้งาน

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

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

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)
เป็นเวลาหลายปีท่ี USB 2.0 ไดรั้บการยดึเป็นมาตรฐานอินเตอร์เฟซโดยพฤตินยัในโลกของ PC จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ไปมากกวา่ 6 พนัลา้นช้ิน และยงัตอ้งการความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนตามฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีเร็วข้ึน 
และความตอ้งการแบนดว์ดิทท่ี์สูงข้ึน USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ไดก้ลายมาเป็นคาํตอบสาํหรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนจากรุ่นก่อนถึง 10 เท่าในทางทฤษฏี คุณสมบติัโดยสงัเขปของ 
USB 3.1 Gen 1 คือ:

• อตัราการรับส่งขอ้มูลสูงข้ึน (สูงสุด 5 Gbps)

• เพิ่มกาํลงับสัสูงสุด และเพิ่มการดึงกระแสของอุปกรณ์เพื่อรองรับอุปกรณ์ท่ีกินไฟมากข้ึน
• คุณสมบติัในการจดัการพลงังานรูปแบบใหม่
• การส่ือสารสองทางเตม็อตัราและรองรับการรับส่งขอ้มูลรูปแบบใหม่
• รองรับ USB 2.0 รุ่นก่อนหนา้
• สายและขั้วต่อแบบใหม่

หวัขอ้ขา้งล่างน้ีครอบคลุมถึงคาํถามท่ีพบบ่อยบางขอ้เก่ียวกบั USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

ความเร็ว
ในปัจจุบนั มี 3 โหมดความเร็วท่ีกาํหนดโดยขอ้มูลจาํเพาะของ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 รุ่นล่าสุด คือโหมด Super-Speed, Hi-Speed และ Full-Speed โหมด Super-Speed รูปแบบ
ใหม่มีอตัราการรับส่งขอ้มูลท่ี 4.8Gbps ในขณะท่ียงัคงมีโหมด Hi-Speed และ Full-Speed ซ่ึงเป็ท่ีรู้จกัในฐานะ USB 2.0 และ 1.1 ตามลาํดบั โหมดท่ีมีความเร็วชา้กวา่ยงัคงรับส่งขอ้มูลท่ี 
480Mbps และ 12Mbps ตามลาํดบั และถูกเกบ็ไวเ้พื่อรักษาความเขา้กนัได้

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ไดบ้รรลุประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยการเปล่ียนแปลงดา้นเทคนิคดงัต่อไปน้ี:
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• บสัแบบกายภาพเพิ่มเติมท่ีถูกเพิ่มข้ึนคู่กบับสัของ USB 2.0 (ดูท่ีรูปดา้นล่าง)
• USB 2.0 ก่อนหนา้น้ีมีส่ีสาย (สายไฟ สายกราวนด ์และคู่สายสาํหรับขอ้มูลท่ีต่างกนั) USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ไดเ้พิ่มคู่สายสญัญาณท่ีแตกต่างกนัข้ึนอีกส่ีสาย (รับและส่ง) รวมทั้งหมดแปดการ

เช่ือมต่อในขั้วต่อและการเดินสาย
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ใชอิ้นเตอร์เฟสขอ้มูลแบบสองทิศทาง มากกวา่การส่งสญัญาณก่ึงทางคู่ของ USB 2.0 น่ีเป็นการเพิ่มแบนดว์ดิทใ์นเชิงทฤษฎีข้ึน 10 เท่า

ดว้ยความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในดา้นการรับส่งขอ้มูลดว้ยวดีิโอแบบความคมชดัสูง อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลระดบัเทราไบต ์กลอ้งถ่ายภาพท่ีมีจาํนวนพิกเซลสูง และอ่ืนๆ USB 2.0 จึงอาจไม่เร็วพออีกต่อไป นอกจากน้ี การ
เช่ือมต่อ USB 2.0 สามารถเขา้ใกลก้บัอตัราความเร็วสูงสุดทางทฤษฎีท่ี 480Mbps ทาํใหก้ารถ่ายโอนขอ้มูลอยูท่ี่ประมาณ 320Mbps (40MB/วนิาที) - ซ่ึงเป็นความเร็วสูงสุดจริงในการใชง้านจริง ใน
ทาํนองเดียวก ันการเช่ือมต่อ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 จะไม่บรรลุถึง 4.8Gbps เราน่าจะเห็นอตัราสูงสุดจริงในโลกท่ี 400MB/วนิาที ดว้ยความเร็วระดบัน้ี USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 จึง
พฒันาข้ึนมากกวา่ USB 2.0 ถึง 10 เท่า

แอพพลิเคช่ัน
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ไดเ้ปิดช่องทางและมอบท่ีวา่งมากข้ึ◌่นสาํหรับอุปกรณ์เพื่อมอบประสบการณ์โดยรวมท่ีดีข้ึน เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะจินตนาการวา่มีแบนดว์ธิใหใ้ชง้านเพิ่มข้ึน 5-10 เท่า โซลูชัน่วดีิโอ
สามารถทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นจุดท่ี USB สาํหรับวดีิโอไม่สามารถทนไดใ้นอดีต (ทั้งจากขนาดภาพสูงสุด เวลาแฝง และมุมมองการบีบอดัวดีิโอ) Single-link DVI ตอ้งการความเร็วเกือบ 2Gbps ในขณะท่ี
ถูกจาํกดัดว้ยความเร็ว 480Mbps ความเร็วระดบั 5Gbps จึงเป็นยิง่กวา่คาํสญัญา ดว้ยความเร็ว 4.8Gbps ท่ีกาํหนดไว ้มาตรฐานดงักล่าวจะหาวธีิเขา้ไปทาํงานกบัผลิตภณัฑท่ี์ในอดีตไม่สามารถใชง้านผา่น 
USB ได ้เช่นระบบจดัเกบ็ขอ้มูล RAID ภายนอก

รายการขา้งล่างน้ีเป็นอุปกรณ์บางส่วนท่ีสามาถใชง้าน SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ได:้

• ฮาร์ดไดรฟ์เดสกท์อ็ปภายนอก USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ไดรฟ์อะแดปเตอร์และตวัเช่ือมต่อ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• แฟลไดรฟ์และตวัอ่าน USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• โซลิดสเตตไดรฟ์ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• ไดรฟ์ส่ืออปติคลั
• อุปกรณ์มลัติมีเดีย
• ระบบเครือข่าย
• อะแดปเตอร์การ์ดและฮบั USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

ความเข้ากันได้
ข่าวดีคือ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 มีการวางแผนอยา่งระมดัระวงัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงการทาํงานร่วมกนักบั USB 2.0 อยา่งราบร่ืน อนัดบัแรก ในขณะท่ี USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ระบุการ
เช่ือมต่อทางกายภาพใหม่ และดว้ยเหตุน้ี สายรูปแบบใหม่จึงสามารถใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถดา้นความเร็วท่ีเพิ่มสูงข้ึนของโปรโตคอลใหม่ แต่ขั้วต่อนั้นยงัคงเป็นรูปทรงเดิมพร้อมกบัตาํแหน่งสมัผสัส่ีแห่งของ 
USB 2.0 ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งเดิม การเช่ือมต่อรูปแบบใหม่หา้รูปแบบในการรับและส่งขอ้มูลอยา่งอิสระถูกเพิ่มเขา้มาในสาย USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 และจะทาํงานเม่ือเช่ือมต่อกบัการเช่ือมต่อแบบ 
SuperSpeed USB ท่ีถูกตอ้งเท่านั้น
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Windows 10 จะมาพร้อมกบัการรองรับตวัควบคุ USB 3.1 Gen 1 โดยตรง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั Windows รุ่นก่อนหนา้ ท่ีจาํเป็นตอ้งมีไดรเวอร์แยกสาํหรับตวัควบคุม USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 
อยา่งต่อเน่ือง

หน่วยความจาํ Intel Optane
หน่วยความจาํ Intel Optane ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเร่งตวัจดัเกบ็ขอ้มูลเท่านั้น หน่วยความจาํ Intel Optane ไม่ไดเ้พิ่มหรือแทนท่ีหน่วยความจาํ (RAM) ท่ีติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หน่วยความจาํ Intel Optane ได้รับการรับรองบนคมพวิเตอร์ที่มีคุณสมบตัดิงัต่อไปนี:้

• หน่วยประมวลผล 7th Generation หรือสูงกวา่ Intel Core i3/i5/i7 processor

• Windows 10 64-bit รุ่น 1607 หรือสูงกวา่
• ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology รุ่น 15.9.1.1018 หรือสูงกวา่

ตาราง 2. ข้อมูลจาํเพาะหน่วยความจาํ Intel Optane

คุณสมบตัิ ข้อมูลจาํเพาะ

อินเตอร์เฟซ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ขั้วต่อ ช่องการ์ด M.2 (2230/2280)

การกาํหนดค่าท่ีรองรับ • หน่วยประมวลผล 7th Generation หรือสูงกวา่ Intel Core i3/i5/i7 processor

• Windows 10 64-bit รุ่น 1607 หรือสูงกวา่
• ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology รุ่น 15.9.1.1018 หรือสูงกวา่

ความจุ 16 GB

เปิดใช้งานหน่วยความจาํ Intel Optane
1 บนทาสกบ์าร์ คลิกท่ีช่องคน้หาและพิมพ ์“Intel Rapid Storage Technology”

2 คลิกท่ี Intel Rapid Storage Technology

3 ในแถบ สถานะ คลิกท่ี เปิดใช้งานเพื่อเปิดใชง้านหน่วยความจาํ Intel Optane

4 ในหนา้จอแจง้เตือน เลือกเลือกไดรฟ์ท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อเปิดใชง้านหน่วยความจาํ Intel Optane ต่อไป
5 คลิกท่ี <2>หน่วยความจาํ</2> Intel Optane > รีบตู เพื่อเปิดใชง้านหน่วยความจาํ Intel Optane

หมายเหตุ: หลังการเปิดใช้งาน แอปพลเิคชันอาจใช้เวลาในการเปิดใช้งานสามครัง้ในภายหลัง จงึจะแสดงประสิทธิภาพสมบรูณ์ออกมา

ปิดใช้งานหน่วยความจาํ Intel Optane
เกี่ยวกับภารกจินี ้

ข้อควรระวัง: หลังจากปิดใช้งานหน่วยความจาํ Intel Optane ห้ามตดิตัง้ไดรเวอร์สาํหรับ Intel Rapid Storage Technology เน่ืองจากจะส่งผลให้เกดิข้อผิดพลาดแบบจอฟ้า 
สามารถลบอนิเตอร์เฟซผู้ใช้ Intel Rapid Storage Technology ออกได้โดยไม่ต้องถอนการตดิตัง้ไดรเวอร์

หมายเหตุ: จาํเป็นต้องปิดใช้งานหน่วยความจาํ Intel Optane ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์จดัเกบ็ STA ที่เร่งความเร็วโดยโมดลูหน่วยความจาํ Intel Optane ออกจากคอมพวิเตอร์

ขัน้ตอน
1 บนทาสกบ์าร์ คลิกท่ีช่องคน้หาและพิมพ ์“Intel Rapid Storage Technology”

2 คลิกท่ี Intel Rapid Storage Technology หนา้ต่าง Intel Rapid Storage Technology จะปรากฏข้ึน
3 ในแทบ็ หน่วยความจาํ Intel Optane คลิกท่ี ปิดการใช้งาน เพื่อปิดใชง้านหน่วยความจาํ Intel Optane

4 คลิก ตกลง หากคุณยอมรับคาํเตือน
ขั้นตอนการปิดใชง้านจะแสดงใหเ้ห็น

5 คลิกท่ี รีบตู เพื่อปิดใชง้านหน่วยความจาํ Intel Optane อยา่งสมบูรณ์ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
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การถอดและตดิตัง้ส่วนประกอบ

เคร่ืองมือที่แนะนํา
ขั้นตอนในเอกสารน้ีจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี:

• ไขควง Phillips #0

• ไขควง Phillips #1

• สลกัพลาสติก

หมายเหตุ: ไขควง #0 ใช้สาํหรับสกรู 0-1 และไขควง #1 ใช้สาํหรับสกรู 2-4

รายการสกรู
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการสกรูท่ีใชส้าํหรับยดึส่วนประกอบต่างๆ

ตาราง 3. รายการสกรู

ส่วนประกอบ ประเภทสกรู ปริมาณ ภาพสกรู

ฝาครอบฐาน M2.5x6 6

หมายเหตุ: สีของสกรูอาจแตกต่างออกไป ขึน้
อยู่ กับการส่ังกาํหนดค่า

แบตเตอรี M2x3 4

แผงจอแสดงผล M2x2 4

พดัลมระบบ M2x5 2

แผงวงจรตวัลูก VGA M2x3 2

ฮาร์ดไดรฟ์ M2x3 4

ตวัยดึฮาร์ดไดรฟ์ M3x3 4

แผงระบายความร้อน - แบบแยกกนั M2x3 3

บานพบั M2.5x2.5 10

3
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ส่วนประกอบ ประเภทสกรู ปริมาณ ภาพสกรู

บอร์ด I/O M2x4 2

ตวัยดึออปติคลัไดรฟ์ M2x3 2

บอร์ดเช่ือมต่อออฟติคลัไดรฟ์ M2x2 แบบหวัใหญ่ 1

พอร์ตอะแดป็เตอร์พลงังาน M2x2 1

บอร์ดปุ่มเปิดเคร่ือง M2x3 1

ปุ่มเปิดเคร่ืองพร้อมท่ีอ่านลายน้ิวมือ (ตวัเลือกเพิ่มเติม) M2x2 1

โซลิดสเตทไดรฟ์ M2x2 1

โซลิดสเตทไดรฟ์ M2x3 1

แผงวงจรระบบ M2x4 1

แผงสมัผสั M2x2 6

ตวัยดึการ์ดแบบไร้สาย M2x3 1

การ์ด Micro Secure Digital

การถอดการ์ด Micro Secure Digital
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขัน้ตอน
1 ดนัการ์ด Micro Secure Digital เพื่อถอดออกจากคอมพิวเตอร์
2 เล่ือนการ์ด Micro Secure Digital ออกจากคอมพิวเตอร์

การตดิตัง้การ์ด Micro Secure Digital
1 เล่ือน Micro Secure Digital เขา้ไปในช่องเสียบจนกระทัง่คลิกเขา้ท่ี
2 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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ชุดประกอบออปตคัิลไดรฟ์

การถอดชุดประกอบออปตคัิลไดร์ฟ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ถอดการ์ดความจาํ SD

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรูเด่ียว (M2x5) ท่ียดึออปติคลัไดร์ฟเขา้กบัระบบ [1]

2 เล่ือนออปติคลัไดร์ฟออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ [2]

3 ถอดสกรู (M2x3) สองตวัท่ียดึถาดใส่ออปติคลัไดร์ฟ [1]

4 ถอดถาดใส่ออปติคลัไดร์ฟออกจากออปติคลัไดร์ฟ [2]
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การตดิตัง้ชุดออปตคัิลไดร์ฟ
ขัน้ตอน
1 วางถาดใส่ออปติคลัไดร์ฟลงในรูสกรูของออปติคอลไดร์ฟ [1]

2 ใส่กรู (M2x3) สองตวัท่ียดึถาดใส่ออปติคลัไดร์ฟ [2]

3 ใส่ออปติคลัไดร์ฟลงในช่องจนกวา่จะเขา้ท่ี [1]

4 ใส่กรูเด่ียว (M2x5) ท่ียดึออปติคลัไดร์ฟเขา้กบัระบบ [2]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 ใส่ การ์ดความจาํ SD

2 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัจากถอดประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฝาครอบฐาน

การถอดฝาครอบฐาน
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรูสามตวัออก [1]
2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x4) สกรู (M2x2) สองตวั และสกรู (M2.5x7) หกตวั ท่ียดึฝาครอบฐานกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2, 3, 4]
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3 งดัฝาครอบฐานออกจากมุมขวาบน [1] และงดัต่อไปจนเปิดฝาครอบฐานดา้นขวาได ้[2]

4 ยกฝาครอบฐานดา้นซา้ยออก และถอดออกจากระบบ [3]
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การตดิตัง้ฝาครอบฐาน
ขัน้ตอน
1 ใส่ฝาครอบฐานลงบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ดนัฝาครอบฐานดา้นขวาจนกระทัง่ติดกบัตาํแหน่ง [2, 3]

3 ขนัสกรูสามตวั และถอดสกรู (M2x4) หกตวั ท่ียดึฝาครอบฐานกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1, 2]

4 ถอดสกรู (M2x2) สองตวั และสกรู (M2.5x7) หกตวั ท่ียดึฝาครอบฐานกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [3, 4]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
2 การเปล่ียน การ์ด SD

3 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แบตเตอรี

ข้อควรระวังของแบตเตอรีลิเทยีม-ออิอน
ข้อควรระวัง: 

• ใหร้ะมดัระวงัเม่ือใชง้านแบตเตอรีลิเทียม-อิออน
• ใหค้ลายประจุออกจากแบตเตอรีใหม้ากท่ีสุดก่อนจะถอดออกจากระบบ สามารถคลายประจุไดโ้ดยการถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากระบบเพื่อใหแ้บตเตอรีใชไ้ฟฟ้าใหห้มด
• อยา่กระแทก ทาํตก ทาํลาย หรือใชว้ตัถุแปลกปลอมเสียบเขา้ไปในแบตเตอรี
• อยา่ใหแ้บตเตอรีสมัผสักบัอุณหภูมิสูง หรือถอดช้ินส่วนแพค็หรือเซลลแ์บตเตอรี
• อยา่ใหมี้แรงกดพื้นผวิของแบตเตอรี
• อยา่บิดงอแบตเตอรี
• อยา่ใชอุ้ปกรณ์ชนิดใด ๆ งดัแงะแบตเตอรี
• หากแบตเตอรีติดอยูใ่นอุปกรณ์เน่ืองจากบวมข้ึน อยา่พยายามถอดออกเน่ืองจากการเจาะ บิดงอ หรือกระแทกแบตเตอรีลิเทียม-อิออนอาจเป็นอนัตรายได ้ในกรณีดงักล่าวควรเปล่ียนระบบทั้งระบบ โปรดติดต่อ 

https://www.dell.com/support เพื่อขอความช่วยเหลือและคาํแนะนาํเพิ่มเติม
• ใหซ้ื้อแบตเตอรีของแทจ้าก https://www.dell.com หรือพนัธมิตรและตวัแทนจาํหน่ายของ Dell ท่ีไดรั้บอนุญาตเสมอ
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การถอดแบตเตอรี
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน

ขัน้ตอน
1 ถอดสายแบตเตอรีออกจากแผงวงจรระบบ [1]

2 ถอดสกรู (M2x3) ส่ีตวัท่ียดึแบตเตอร่ีกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2]

3 ยกแบตเตอร่ีออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]

การตดิตัง้แบตเตอรี
ขัน้ตอน
1 วางตาํแหน่งรูสกรูบนแบตเตอร่ีเขา้กบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึแบตเตอร่ีกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ต่อสายแบตเตอร่ีเขา้กบัแผงวงจรระบบ [3]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
2 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
3 การเปล่ียน การ์ด SD

4 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

โมดลูหน่วยความจาํ

การถอดโมดลูหน่วยความจาํ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 งดัคลิปท่ียดึโมดูลหน่วยความจาํจนกวา่โมดูลหน่วยความจาํจะเดง้ข้ึนมา [1]
2 ถอดโมดูลหน่วยความจาํออกจากช่องโมดูลหน่วยความจาํ [2]
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การตดิตัง้โมดลูหน่วยความจาํ
ขัน้ตอน
1 วางตาํแหน่งร่องบนโมดูลหน่วยความจาํดว้ยแถบบนช่องโมดูลหน่วยความจาํ
2 เล่ือนโมดูลหน่วยความจาํเขา้กบัช่องในมุมใหแ้น่น [1]

3 ดนัโมดูลหน่วยความจาํลงจนกวา่คลิปจะยดึเอาไว ้[2]

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยนิเสียงคลิก ให้ถอดโมดลูหน่วยความจาํออกและใส่เข้าไปใหม่อีกครัง้
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การ์ด WLAN

การถอดการ์ด WLAN
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึตวัยดึการ์ด WLAN กบัแผงวงจรระบบ [1]

2 เล่ือนและถอดตวัยดึการ์ด WLANท่ียดึสาย WLAN[2]

3 ถอดสาย WLAN จากขั้วต่อบนการ์ด WLAN

4 ยกสาย WLAN ออกจากขั้วต่อ [4]
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การตดิตัง้การ์ด WLAN
เกี่ยวกับภารกจินี ้

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อการ์ด WLAN ห้ามวางสายใดๆ ไว้ใต้การ์ด

ขัน้ตอน
1 เสียบการ์ดเขา้กบัขั้วต่อบนแผงวงจรระบบ [1]

2 ต่อสาย WLAN เขา้กบัขั้วต่อบนการ์ด WLAN [2]

3 ใส่ตวัยดึการ์ด WLAN เพื่อยดึสาย WLAN [3]

4 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึตวัยดึ WLAN กบัการ์ด WLAN [4]

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ 25



ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน่วยความจาํโซลิดสเตทไดรฟ์/Intel Optane

การถอดโซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 2230
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 คลายสกรูยดึท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 เล่ือนและถอดแผน่ความร้อนออกจากช่องโซลิดสเตทไดรฟ์ [3]
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4 พลิกแผน่ความร้อน
5 ถอดสกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึโซลิดสเตทไดรฟ์และแผน่ความร้อน 1]

6 ยกโซลิดสเตทไดรฟ์ออกจากแผน่ความร้อน [2]

การตดิตัง้โซลิดสเตทไดรฟ์ M.2 2230
ขัน้ตอน
1 ยกโซลิดสเตทไดรฟ์ออกจากช่องของแผน่ความร้อน [1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึโซลิดสเตทไดรฟ์และแผน่ความร้อน 2]

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ 27



3 วางตาํแหน่งร่องบนโซลิดสเตทไดรฟ์ดว้ยแถบบนช่องโซลิดสเตทไดรฟ์
4 เล่ือนและใส่แถบโซลิดสเตทไดรฟ์เขา้ไปในช่องโซลิดสเตทไดรฟ์ [1]

5 ขนัสกรูยดึท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพใ์หแ้น่น [2]

6 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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การถอดหน่วยความจาํโซลิดสเตทไดรฟ์ M.2 2280 หรือ Intel Optane - ตวัเลือก
เพิ่มเตมิ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 คลายสกรูยดึท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 เล่ือนและถอดแผน่ความร้อนออกจากช่องโซลิดสเตทไดรฟ์/Intel Optane [3]

4 เล่ือนและยกโซลิดสเตทไดรฟ์/Intel Optane ออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[4]

การตดิตัง้หน่วยความจาํโซลิดสเตทไดรฟ์ M.2 2280 หรือ Intel Optane - ตวัเลือก
เพิ่มเตมิ
ขัน้ตอน
1 เล่ือนและใส่แถบโซลิดสเตทไดรฟ์/Intel Optane เขา้ไปในช่องโซลิดสเตทไดรฟ์/Intel Optane [1, 2]

2 ขนัสกรูยดึท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพใ์หแ้น่น [3]

3 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึแผน่ความร้อนเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [4]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ

การถอดแบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 งดัแบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญออกจากช่องบนบอร์ด I/O เบาๆ โดยใชส้ลกัพลาสติก [1]
2 นาํแบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญออกไปจากระบบ [2]
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การตดิตัง้แบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ
ขัน้ตอน
1 ใส่แบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญเขา้ไปในช่องแบตเตอร่ีบนบอร์ด I/O โดยใหห้งายดา้นบวกข้ึน [1]

2 ดนัแบตเตอร่ีเขา้ไปจนกวา่จะคลิกเขา้ท่ี [2]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฮาร์ดไดร์ฟ:

การถอดฮาร์ดไดร์ฟ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 เปิดสลกัและถอดสายฮาร์ดไดรฟ์จากแผงวงจรระบบ [1]

2 ถอดสกรู (M2x3) ส่ีตวั ท่ียดึบอร์ดฮาร์ดไดร์ฟกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ยกฮาร์ดไดร์ฟพร้อมกบัสายออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]
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4 ถอดตวัประสานออกจากฮาร์ดไดรฟ์

5 ถอดสกรู (M3x3) ส่ีตวั ท่ียดึตวัยดึฮาร์ดไดร์ฟกบัฮาร์ดไดรฟ์ออก [1]
6 ยกตวัยดึฮาร์ดไดรฟ์ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ [2]
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การตดิตัง้ฮาร์ดไดร์ฟ
ขัน้ตอน
1 จดัตาํแหน่งรูสกรูของตวัยดึฮาร์ดไรฟ์เขา้กบัรูสกรูบนฮาร์ดไดรฟ์
2 ถอดสกรู (M3x3) ส่ีตวั ท่ียดึตวัยดึฮาร์ดไดร์ฟกบัฮาร์ดไดรฟ์ออก [2]

3 ต่อตวัประสานเขา้กบัฮาร์ดไดรฟ์
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4 วางตาํแหน่งรูสกรูของฮาร์ดไดรฟ์เขา้กบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

5 ถอดสกรู (M2x3) ส่ีตวั ท่ียดึฮาร์ดไดร์ฟกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2]

6 ต่อสายฮาร์ดไดรฟ์เขา้กบัซิสเตม็บอร์ด และปิดสลกัเพื่อยดึสาย [3]

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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พดัลมระบบ

การถอดพดัลมระบบ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 ถอดสาย ODD สายพดัลม และสายหนา้จอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบ [1, 2, 3]

2 ถอดสายจอแสดงผลออกจากการแนะนาํเสน้ทางของพดัลม [1]
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3 ถอดสกรู (M2.5x5) สองตวั ท่ียดึพดัลมเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1]
4 ยกพดัลมออกจาท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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การตดิตัง้พดัลมระบบ
ขัน้ตอน
1 วางตาํแหน่งรูสกรูบนพดัลมระบบเขา้กบัรูสกรูบนท่ีวางฝ่ามือและบอร์ดแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรู (M2.5x5) สองตวั ท่ียดึพดัลมเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและบอร์ดแป้นพิมพอ์อก [2]

3 ต่อสายจอแสดงผลผา่นการแนะนาํเสน้ทางของพดัลม [1]
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4 ต่อสาย ODD สายพดัลม และสายหนา้จอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบ [1, 2, 3]

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
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3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แผงระบายความร้อน

การถอดแผงระบายความร้อน
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรูส่ีตวัท่ียดึแผงระบายความร้อนกบัแผงวงจรระบบ [1]

หมายเหตุ: ถอดสกรูตามลาํดบัหมายเลข [1, 2, 3, 4] ตามที่แสดงบนแผงระบายความร้อน

2 ถอดสกรู (M2x3) สามตวัท่ียดึแผงระบายความร้อนกบัแผงวงจรระบบ [2]

3 ยกแผงระบายความร้อนออกจากแผงวงจรระบบ [3]
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การตดิตัง้แผงระบายความร้อน
ขัน้ตอน
1 วางแผงระบายความร้อนลงบนซิสเตม็บอร์ด และวางตาํแหน่งรูสกรูบนแผงระบายความร้อนเขา้กบัรูสกรูบนซิสเตม็บอร์ด [1]
2 ถอดสกรู (M2x3) สามตวัท่ียดึแผงระบายความร้อนกบัซิสเตม็บอร์ด [2]

3 ขนัสกรูส่ีตวัท่ียดึแผงระบายความร้อนกบัซิสเตม็บอร์ดใหแ้น่นตามลาํดบั (ตามท่ีระบุในแผงระบายความร้อน) [3]

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แผงวงจรตวัลูก VGA

การถอดแผงวงจรตวัลูก VGA
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
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4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด หน่วยความจาํ
7 การถอด WLAN

8 การถอด SSD

9 การถอด แบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญ
10 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
11 การถอด พดัลมระบบ
12 การถอด แผงระบายความร้อน
13 การถอด บอร์ด IO
14 การถอด หนา้จอแสดงผล
15 การถอด แผงวงจรระบบ

ขัน้ตอน
ถอดสายแผงวงจรตวัลูก VGA และนาํออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

การตดิตัง้แผงวงจรตวัลูก VGA
ขัน้ตอน

ต่อสายแผงวงจรตวัลูก VGA และยดึเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แผงวงจรระบบ
2 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
3 การเปล่ียน บอร์ด I/O

4 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
5 การเปล่ียน พดัลมระบบ
6 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
7 การเปล่ียน แบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญ
8 การเปล่ียน SSD

9 การเปล่ียน WLAN

10 การเปล่ียน หน่วยความจาํ
11 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
12 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
13 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
14 การเปล่ียน การ์ด SD

15 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ลาํโพง

การถอดลาํโพง
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD
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3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด M2 SSD

ขัน้ตอน
1 ถอดสายลาํโพงออกจากแผงวงจรระบบ [1]

2 ถอดสายลาํโพงออกจากการแนะนาํเสน้ทางบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ยกลาํโพงพร้อมกบัสายออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]

การตดิตัง้ลาํโพง
เก่ียวกับภารกจินี ้

หมายเหตุ: หากยางร้อยสายไฟหลุดออกมาเมื่อถอดลาํโพง ให้ดนักลับไปก่อนที่จะถอดลาํโพง

ขัน้ตอน
1 วางลาํโพงลงในช่องบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์โดยใชต้วัจดัตาํแหน่งและยางร้อยสายไฟ [1]

2 ต่อสายลาํโพงผา่นการแนะนาํเสน้ทางบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ต่อสายลาํโพงเขา้กบัแผงวงจรระบบ [3]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน M2. SSD

2 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
3 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
4 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
5 การเปล่ียน การ์ด SD

6 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บอร์ด IO

การถอดบอร์ด IO
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ

ขัน้ตอน
1 ถอดสาย VGA จากบอร์ด I/O [1]

2 เปิดสลกัและถอดสายบอร์ด I/O จากซิสเตม็บอร์ด [2]
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3 ถอด สกรู (M2x4) คู่ ท่ียดึ บอร์ด I/O กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

4 ยกบอร์ด I/O พร้อมกบัสายออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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การตดิตัง้บอร์ด IO
ขัน้ตอน
1 วางบอร์ด I/O ลงบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพโ์ดยใชต้วัจดัตาํแหน่ง [1]
2 ถอด สกรู (M2x4) เด่ียว ท่ียดึ บอร์ด I/O กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ต่อสาย VGA เขา้กบับอร์ด [1]
4 ต่อสายบอร์ด I/Oเขา้กบัซิสเตม็บอร์ด และปิดสลกัเพื่อยดึสาย[2]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
2 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
3 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
4 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
5 การเปล่ียน การ์ด SD

6 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แผงสัมผัส

การถอดแผงสัมผัส
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

ขัน้ตอน
1 เปิดสลกัและถอดสายฮาร์ดไดรฟ์และสายแผงสมัผสัออกจากแผงวงจรระบบ [1, 2]

2 ถอดเทปท่ียดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [3]
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3 ถอดสกรู (M2x2) สองตวัท่ียดึตวัยดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1]
4 ยกตวัยดึแผงสมัผสัออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

5 ถอดสกรู (M2x2) ส่ีตวัท่ียดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1]
6 ยกแผงสมัผสัออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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การตดิตัง้แผงสัมผัส
เกี่ยวกับภารกจินี ้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงสัมผัสสอดคล้องกับแนวทางที่มีบนที่วางฝ่ามือและแป้นพมิพ์ และช่องว่างในแต่ละด้านของแผงสัมผัสนัน้เท่ากัน

ขัน้ตอน
1 วางแผงสมัผสัลงบนช่องบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรู (M2x2) ส่ีตวัท่ียดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2]
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3 วางตวัยดึแผงสมัผสัลงในช่องบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

4 ถอดสกรู (M2x2) สองตวัท่ียดึตวัยดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2]

5 ติดเทปท่ียดึแผงสมัผสักบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

6 เล่ือนสายฮาร์ดไดรฟ์และสายแผงสมัผสัเขา้ไปในขั้วต่อบนแผงวงจรระแบบ และปิดสลกัเพื่อยดึสาย [2, 3]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
2 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
3 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
4 การเปล่ียน การ์ด SD

5 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าจอแสดงผล

การถอดหน้าจอแสดงผล
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

ขัน้ตอน
1 เปิดสลกัและถอดสายออปติคลัไดรฟ์และสายจอแสดงผลออกจากแผงวงจรระบบ [1, 2]

2 ถอดเทปยดึสายอากาศแบบไร้สายจากแผงวงจรระบบ [3]

3 ปลดสายจอแสดงผลออกจากการแนะนาํเสน้ทางบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[4]
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4 ถอดสกรู (M2.5x5) หา้ตวั ท่ียดึบานพบัดา้นซา้และขวาของแผงวงจรระบบและท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1]
5 ยกท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพเ์ป็นมุม [2]

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ 53



6 ยกบานพบั และถอดท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อกจากหนา้จอแสดงผล [1, 2]

7 หลงัจากดาํเนินการทุกขั้นตอนแลว้ คุณจะเหลือหนา้จอแสดงผล
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การตดิตัง้หน้าจอแสดงผล
เกี่ยวกับภารกจินี ้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพบัถกูเปิดออกจนสุดก่อนที่จะถอดหน้าจอแสดงผลบนที่วางฝ่ามือและแป้นพมิพ์

ขัน้ตอน
1 จดัตาํแหน่งท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพไ์วใ้ตบ้านพบับนหนา้จอแสดงผล [1]
2 วางท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพล์งบนหนา้จอแสดงผล [2]

3 ดนับานพบัลงบนแผงวงจรระบบ และท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]
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4 ถอดสกรู (M2.5x5) หา้ตวั ท่ียดึบานพบัดา้นซา้ยและขวาของแผงวงจรระบบและท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [1]
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5 ต่อสายจอแสดงผลจากการแนะนาํเสน้ทางบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

6 ติดสายอากาศเขา้กบัแผงวงจรระบบ [2]

7 ต่อสายจอแสดงผลและออปติคลัไดรฟ์เขา้กบัขั้วต่อบนแผงวงจรระบบ [3, 4]

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ 57



ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน WLAN

2 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
3 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
4 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
5 การเปล่ียน การ์ด SD

6 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บอร์ดปุ่มเปิดเคร่ือง

การถอดบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

7 การถอด พดัลมระบบ
8 การถอด หนา้จอแสดงผล
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ขัน้ตอน
1 เปิดสลกัและถอดสายบอร์ดบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองจากระบบ [1]

2 ถอดเทปนาํไฟฟ้าออกจากบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง [2]

3 ถอดสกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [3]

4 ยกบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองพร้อมกบัสายออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์4]

การตดิตัง้บอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
ขัน้ตอน
1 ใส่บอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองลงในช่องบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึบอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองกบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพอ์อก [2]

3 ติดเทปนาํไฟฟ้าเขา้กบับอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง [3]

4 เล่ือนปุ่มเปิดปิดเคร่ืองเขา้กบัซิสเตม็บอร์ด และปิดสลกัเพื่อยดึสาย [4]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
2 การเปล่ียน พดัลมระบบ
3 การเปล่ียน WLAN

4 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
5 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
6 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
7 การเปล่ียน การ์ด SD

8 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แผงวงจรระบบ

การถอดแผงวงจรระบบ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ถอดการ์ดหน่วยความจาํ SD

3 ถอดฝาครอบฐาน
4 ถอดแบตเตอรี
5 ถอดหน่วยความจาํ
6 ถอด WLAN

7 ถอด SSD

8 ถอดพดัลมระบบ
9 ถอดแผงระบายความร้อน
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10 ถอดหนา้จอแสดงผล

ขัน้ตอน
1 ถอดสายพอร์ตอะแดปเตอร์พาวเวอร์ สายออปติคลัไดร์ฟ และสายลาํโพงออกจากแผงวงจรระบบ [1, 2, 3]

2 ถอดสกรู (M2x2) เด่ียวท่ียดึขั้วตวัออปติคลัไดร์ฟเขา้กบัแผงวงจรระบบ [1]

3 ยกขั้วต่อออปติคลัไดร์ฟ [2]
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4 ถอดสายต่อไปน้ีออกจากแผงวงจรระบบ
a สายแผงวงจรปุ่ มเปิดปิดเคร่ือง [1]
b สายแผงวงจรพิมพล์ายน้ิวมือ [2]
c สายแผงวงจร IO [3]
d สายฮาร์ดไดร์ฟ [4]
e สายแป้นสมัผสั [5]
f สายแป้นพิมพ ์[6]

5 ถอดสกรู (M2x4) เด่ียวท่ียดึแผงวงจรระบบเขา้กบัชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

6 พลิกแผงวงจรระบบออกจากชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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7 ถอดสายแผงวงจรตวัลูก VGA ออกจากแผงวงจรระบบ [1]

8 ยกแผงวงจรระบบออกจากชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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การตดิตัง้แผงวงจรระบบ
ขัน้ตอน
1 วางแผงวงจรบนชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 เช่ือมต่อสายแผงวงจรตวัลูก VGA เขา้กบัแผงวงจรระบบ [2]

3 พลิกแผงวงจรระบบบนชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]

4 จดัตาํแหน่งรูสกรูลงบนแผงวงจรระบบโดยใหรู้สกรูอยูบ่นชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
5 ใส่สกรู (M2x4) เด่ียวท่ียดึแผงวงจรระบบเขา้กบัชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]
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6 วางขั้วต่อออปติคลัไดร์ฟและใส่สกรู (M2x2) เด่ียวท่ียดึเขา้กบัแผงวงจรระบบ [1, 2]

7 ต่อสายดงัต่อไปน้ีเขา้กบัแผงวงจรระบบ:

a สายแผงวงจรปุ่ มเปิดปิดเคร่ือง [1]
b สายแผงวงจรพิมพล์ายน้ิวมือ [2]
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c สายแผงวงจร IO [3]
d สายฮาร์ดไดร์ฟ [4]
e สายแป้นสมัผสั [5]
f สายแป้นพิมพ ์[6]

8 ต่อสายพอร์ตอะแดปเตอร์พาวเวอร์ สายออปติคลัไดร์ฟ และสายลาํโพงเขา้กบัแผงวงจรระบบ [1, 2, 3]

66 การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ



ขัน้ตอนถัดไป

1 ถอดหนา้จอแสดงผล
2 ถอดแผงระบายความร้อน
3 ถอดพดัลมระบบ
4 ถอด SSD

5 ถอด WLAN

6 ถอดหน่วยความจาํ
7 ถอดแบตเตอรี
8 ถอดฝาครอบฐาน
9 ถอดหน่วยความจาํ SD

10 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปุ่มเปิดเคร่ือง พร้อมที่อ่านลายนิว้มือ

การถอดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองกับคร่ืองอ่านลายนิว้มือ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ถอดการ์ดความจาํ SD

3 ถอดชุดประกอบออปติคลัไดร์ฟ
4 ถอดฝาครอบฐาน
5 ถอดแบตเตอรี
6 ถอดWLAN

7 ถอดSSD

8 ถอดพดัลมระบบ
9 ถอดแผงระบายความร้อน
10 ถอดชุดประกอบหนา้จอแสดงผล
11 ถอดแผงปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
12 ถอดแผงวงจรระบบ

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึปุ่มเปิดปิดเคร่ืองบนชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ยกปุ่มเปิดปิดเคร่ืองพร้อมแผงวงจรเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือออกจากชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ลอกสายเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือออกจากชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
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การตดิตัง้ปุ่มเปิดปิดเคร่ืองด้วยเคร่ืองอ่านลายนิว้มือ
ขัน้ตอน
1 ติดสายเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือเขา้กบัชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
2 ใชต้าํแหน่งการจดัวาง เพื่อจดัและวางปุ่ มเปิดปิดเคร่ืองบนชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

3 ใส่สกรูเด่ียว (M2x2) ท่ียดึปุ่มเปิดปิดเคร่ืองไวบ้นชุดวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 ใส่แผงวงจรระบบ
2 ใส่แผงปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
3 ใส่ชุดประกอบหนา้จอแสดงผล
4 การเปล่ียน ฮีทซิงค์
5 ใส่พดัลมระบบ
6 ใส่SSD

7 ใส่WLAN

8 ใส่แบตเตอรี
9 ใส่ฝาครอบฐาน
10 ใส่ชุดประกอบออปติคลัไดร์ฟ
11 ใส่การ์ดความจาํ SD

12 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัจากถอดประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ

พอร์ตอะแดป็เตอร์พลังงาน

การถอดพอร์ทอะแดปเตอร์พลังงาน
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
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6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด หนา้จอแสดงผล
9 การถอด บอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง

ขัน้ตอน
1 ถอดและต่อสายอะแดปเตอร์พลงังานจากแผงวงจรระบบ [1, 2]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึอะแดปเตอร์พลงังานเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[3]

3 ยกพอร์ตอะแดปเตอร์พลงังานพร้อมกบัสายออกจากท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[4]

การตดิตัง้พอร์ตอะแดปเตอร์พลังงาน
ขัน้ตอน
1 ใส่พอร์ตอะแดปเตอร์พลงังานลงในช่องบนท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[1]

2 ถอดสกรูเด่ียว (M2x3) ท่ียดึพอร์ตอะแดปเตอร์พลงังานเขา้กบัท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ ์[2]

3 ต่อสายอะแดปเตอร์พลงังานผา่นช่องเดินสาย [3]

4 ต่อสายพอร์ตอะแดปเตอร์พลงังานเขา้กบัแผงวงจรระบบ [4]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน บอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
2 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
3 การเปล่ียน SSD

4 การเปล่ียน WLAN

5 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
6 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
7 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
8 การเปล่ียน การ์ด SD

9 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

กรอบจอแสดงผล

การถอดกรอบจอแสดงผล
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด หน่วยความจาํ
7 การถอด WLAN

8 การถอด SSD
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9 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
10 การถอด พดัลมระบบ
11 การถอด แผงระบายความร้อน
12 การถอด หนา้จอแสดงผล

ขัน้ตอน
1 งดัส่วนบนของดา้นในกรอบจอแสดงผล [1]
2 งดัต่อไปทางขอบดา้นซา้ยและดา้นขวาของกรอบจอแสดงผล [2]

3 งดัขอบส่วนล่างดา้นในของกรอบจอแสดงผล และยกกรอบออกจากหนา้จอ [3]

การตดิตัง้กรอบจอแสดงผล
ขัน้ตอน

จดัตาํแหน่งกรอบจอแสดงผลเขา้กบัฝาครอบหลงัหนา้จอและสายอากาศ จากนั้นใส่กรอบจอแสดงผลใหเ้ขา้ท่ี [1]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
2 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
3 การเปล่ียน พดัลมระบบ
4 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
5 การเปล่ียน SSD

6 การเปล่ียน WLAN

7 การเปล่ียน หน่วยความจาํ
8 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
9 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
10 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
11 การเปล่ียน การ์ด SD

12 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

กล้อง

การถอดกล้อง
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบ 73



6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
9 การถอด พดัลมระบบ
10 การถอด แผงระบายความร้อน
11 การถอด หนา้จอแสดงผล
12 การถอด กรอบจอแสดงผล

ขัน้ตอน
1 งดักลอ้งออกจากฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัของหนา้จอและสายอากาศเบาๆ โดยใชส้ลกัพลาสติก [1]
2 ถอดสายกลอ้งออกจากโมดูลกลอ้ง [2]

3 ยกโมดูลกลอ้งออกจากฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [3]

การตดิตัง้กล้อง
ขัน้ตอน
1 ยดึโมดูลของกลอ้งบนหนา้จอหลงัและช้ินส่วนเสาอากาศ โดยใชต้วัจดัตาํแหน่ง [1]
2 เดินสายกลอ้งผา่นช่องเดินสาย [2]

3 เช่ือมต่อสายกลอ้งเขา้กบัโมดูลกลอ้ง [3]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน กรอบจอแสดงผล
2 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
3 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
4 การเปล่ียน พดัลมระบบ
5 การเปล่ียน ฮีทซิงค์
6 การเปล่ียน SSD

7 การเปล่ียน WLAN

8 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
9 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
10 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
11 การเปล่ียน การ์ด SD

12 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แผงจอแสดงผล

การถอดแผงจอแสดงผล
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD
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3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
9 การถอด พดัลมระบบ
10 การถอด แผงระบายความร้อน
11 การถอด หนา้จอแสดงผล
12 การถอด กรอบจอแสดงผล
13 การถอด กลอ้ง

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรู (M2x2) ส่ีตวัท่ียดึแผงจอแสดงผลเขา้กบัฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [1]
2 ยกแผงจอแสดงผลขึ้นและพลิกกลบั [2]

3 ถอดทปท่ียดึสายหนา้จอเขา้กบัดา้นหลงัของแผงจอแสดงผล [1]
4 ยกสลกัและปลดสายจอแสดงผลจากขั้วต่อสายแผงหนา้จอแสดงผล [2]

5 ยกแผงจอแสดงผลออกจากฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [3]
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การตดิตัง้แผงจอแสดงผล
ขัน้ตอน
1 วางแผงจอแสดงผลลงบนพื้นผวิท่ีเรียบและสะอาด [1]
2 ต่อสายหนา้จอเขา้กบัขั้วต่อท่ีดา้นหลงัของแผงจอแสดงผล และปิดสลกัเพื่อยดึสาย [2]

3 ติดเทปท่ียดึสายหนา้จอเขา้กบัดา้นหลงัของแผงจอแสดงผล [3]

4 หมุนแผงจอแสดงผลและวางลงบนฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [4]
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5 วางแนวรูสกรูบนแผงจอแสดงผลเขา้กบัรูสกรูบนฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ
6 ถอดสกรู (M2x2) ส่ีตวัท่ียดึแผงจอแสดงผลเขา้กบัรูสกรูบนฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [1]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน กลอ้ง
2 การเปล่ียน กรอบจอแสดงผล
3 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
4 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
5 การเปล่ียน พดัลมระบบ
6 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
7 การเปล่ียน SSD

8 การเปล่ียน WLAN

9 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
10 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
11 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
12 การเปล่ียน การ์ด SD

13 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บานพบัจอแสดงผล

การถอดบานพบัจอแสดงผล
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
9 การถอด พดัลมระบบ
10 การถอด แผงระบายความร้อน
11 การถอด หนา้จอแสดงผล
12 การถอด กรอบจอแสดงผล
13 การถอด กลอ้ง
14 การถอด แผงจอแสดงผล

ขัน้ตอน
1 ถอดสกรู (M2.5x2.5) แปดตวัและสกรู M2x2) สองตวั ท่ียดึบานพบักบัฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศออก[1, 2]

2 ยกบานพบัแสดงผลออกจากฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [3]
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การตดิตัง้บานพบัจอแสดงผล
ขัน้ตอน
1 วางแนวรูสกรูบนบานพบัจอแสดงผลเขา้กบัรูสกรูบนฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัและสายอากาศ [1]
2 ถอดสกรู (M2.5x2.5) แปดตวัและสกรู M2x2) สองตวั ท่ียดึบานพบักบัฝาครอบหนา้จอดา้นหลงัออก[2, 3]
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ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน แผงหนา้จอแสดงผล
2 การเปล่ียน กลอ้ง
3 การเปล่ียน กรอบจอแสดงผล
4 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
5 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
6 การเปล่ียน พดัลมระบบ
7 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
8 การเปล่ียน SSD

9 การเปล่ียน WLAN

10 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
11 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
12 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
13 การเปล่ียน การ์ด SD

14 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สายจอแสดงผล
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การถอดสายจอแสดงผล
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
9 การถอด พดัลมระบบ
10 การถอด แผงระบายความร้อน
11 การถอด หนา้จอแสดงผล
12 การถอด กรอบจอแสดงผล
13 การถอด แผงจอแสดงผล
14 การถอด บานพบัจอแสดงผล

ขัน้ตอน
1 ถอดสายจอแสดงผลและสายกลอ้งผา่นการแนะนาํเสน้ทางบนฝาครอบดา้นหลงัหนา้จอและสายอากาศ [1]
2 ถอดเทปกาวท่ียดึสายกลอ้งออก [2]

3 ยกสายจอแสดงผลและสายกลอ้งออกจากฝาครอบดา้นหลงัหนา้จอและสายอากาศ [3]
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การตดิตัง้สายจอแสดงผล
ขัน้ตอน
1 ต่อสายจอแสดงผลและสายกลอ้งบนฝาครอบดา้นหลงัหนา้จอและสายอากาศ [1]
2 ติดเทปกาวเพื่อยดึสายกลอ้ง [2]

3 ต่อสายจอแสดงผลและสายกลอ้งผา่นการแนะนาํเสน้ทางบนฝาครอบดา้นหลงัหนา้จอและสายอากาศ [3]

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน บานพบัหนา้จอแสดงผล
2 การเปล่ียน แผงหนา้จอแสดงผล
3 การเปล่ียน กรอบจอแสดงผล
4 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
5 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
6 การเปล่ียน พดัลมระบบ
7 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
8 การเปล่ียน SSD

9 การเปล่ียน WLAN

10 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
11 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
12 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
13 การเปล่ียน การ์ด SD

14 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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ฝาครอบหลังหน้าจอและสายอากาศ

การถอดฝาครอบหลังหน้าจอ
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด WLAN

7 การถอด SSD

8 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
9 การถอด พดัลมระบบ
10 การถอด แผงระบายความร้อน
11 การถอด หนา้จอแสดงผล
12 การถอด กรอบจอแสดงผล
13 การถอด กลอ้ง
14 การถอด แผงจอแสดงผล
15 การถอด บานพบัจอแสดงผล
16 การถอด สายจอแสดงผล
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เกี่ยวกับภารกจินี ้
หลงัจากดาํเนินขั้นตอนทั้งหมด คุณจะเหลือฝาครอบหลงัหนา้จอ
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การตดิตัง้ฝาครอบหลังหน้าจอ
เก่ียวกับภารกจินี ้
วางฝาครอบหลงัหนา้จอลงบนพื้นผวิท่ีเรียบและสะอาด

ขัน้ตอนถัดไป

1 การเปล่ียน สายหนา้จอแสดงผล
2 การเปล่ียน บานพบัหนา้จอแสดงผล
3 การเปล่ียน แผงหนา้จอแสดงผล
4 การเปล่ียน กลอ้ง
5 การเปล่ียน กรอบจอแสดงผล
6 การเปล่ียน หนา้จอแสดงผล
7 การเปล่ียน ฮาร์ดไดร์ฟ
8 การเปล่ียน พดัลมระบบ
9 การเปล่ียน แผงระบายความร้อน
10 การเปล่ียน SSD

11 การเปล่ียน WLAN

12 การเปล่ียน แบตเตอร่ี
13 การเปล่ียน ฝาครอบฐาน
14 การเปล่ียน ออปติคลัไดรฟ์
15 การเปล่ียน การ์ด SD

16 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน หลงัถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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ที่วางฝ่ามือและแป้นพมิพ์

การถอดที่วางฝ่ามือและแป้นพมิพ์
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

1 ปฏิบติัตามขั้นตอนใน ก่อนถอดประกอบภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 การถอด การ์ด SD

3 การถอด ออปติคลัไดรฟ์
4 การถอด ฝาครอบฐาน
5 การถอด แบตเตอร่ี
6 การถอด หน่วยความจาํ
7 การถอด WLAN

8 การถอด SSD

9 การถอด ลาํโพง
10 การถอด แบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญ
11 การถอด ฮาร์ดไดร์ฟ
12 การถอด พดัลมระบบ
13 การถอด แผงระบายความร้อน
14 การถอด แผงวงจรตวัลูก VGA

15 การถอด บอร์ด IO
16 การถอด แผงสมัผสั
17 การถอด หนา้จอแสดงผล
18 การถอด บอร์ดปุ่มเปิดปิดเคร่ือง
19 การถอด ปุ่มเปิดเคร่ืองพร้อมท่ีอ่านลายน้ิวมือ
20 การถอด บานพบัจอแสดงผล
21 การถอด พอร์ทอะแดปเตอร์พลงังาน
22 การถอด แผงวงจรระบบ

เก่ียวกับภารกจินี ้

หลงัจากดาํเนินการทุกขั้นตอนแลว้ คุณจะเหลือท่ีวางฝ่ามือและแป้นพิมพ์
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เสริมประสิทธิภาพการวนิิจฉัย (ePSA) การประเมนิระบบก่อนบู๊ต
ข้อควรระวัง: ใช้การวนิิจฉัย ePSA เพื่อทดสอบคอมพวิเตอร์ของคุณเท่านัน้ การใช้โปรแกรมนีก้ับคอมพวิเตอร์เคร่ืองอื่นอาจก่อให้เกดิผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การวนิิจฉยั ePSA (และยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะการวนิิจฉยัระบบ) จะทาํการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณโดยสมบูรณ์ ePSA นั้นฝังอยูก่บัไบออส และเปิดใชง้านภายในไบออส การวนิิจฉยัระบบแบบฝังอยูใ่นเคร่ืองนั้น
มอบชุดตวัเลือกสาํหรับอุปกรณ์เฉพาะหรือกลุ่มอุปกรณ์ท่ีช่วยใหคุ้ณ:

• ดาํเนินการทดสอบโดยอตัโนมติัหรือในโหมดโตต้อบ
• ทดสอบซํ้ าอีกคร้ัง
• แสดงหรือบนัทึกผลลพัธ์การทดสอบ
• ทาํการทดสอบอยา่งละเอียดเพื่อเสนอตวัเลือกการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อมอบขอ้มูลพิเศษเก่ียวกบัความลม้เหลวของอุปกรณ์
• ดูขอ้ความสถานะท่ีแจง้ใหคุ้ณทราบวา่การทดสอบเสร็จส้ินโดยสมบูรณ์หรือไม่
• ดูขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดท่ีแจง้ใหคุ้ณทราบวา่พบกบัปัญหาระหวา่งการทดสอบหรือไม่

หมายเหตุ: การทดสอบบางอย่างสาํหรับอุปกรณ์เฉพาะ จาํเป็นต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณอยู่ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ระหว่างการทดสอบวนิิจฉัย

การเรียกใช้งานการวนิิจฉัย ePSA
1 เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 หลงัจากบูตคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม F12 เม่ือโลโกข้อง Dell ปรากฏข้ึน
3 บนหนา้จอเมนูบูต เลือกท่ีตวัเลือก การวนิิจฉัย
4 คลิกท่ีลูกศรตรงมุมล่างซา้ย

หนา้แรกขอการวนิิจฉยัจะแสดงข้ึน
5 คลิกท่ีลูกศรตรงมุมล่างขวาเพื่อไปท่ีหนา้รายการ

รายการท่ีตรวจพบจะถูกระบุไว้
6 สาํหรับการเรียกใชง้านการทดสอบบนอุปกรณ์เฉพาะ กดปุ่ม Esc และคลิกท่ี ตกลง เพื่อหยดุการทดสอบการวนิิจฉยั
7 เลือกอุปกรณ์จากแถบดา้นซา้น และคลิกท่ี ทาํการทดสอบ
8 หากมีปัญหาใดๆ จะมีรหสัขอ้ผดิพลาดแสดงขึ้นมา

บนัทึกรหสัขอ้ผดิพลาดและหมายเลขการตรวจสอบ จากนั้นติดต่อมาท่ี Dell

ไฟการวนิิจฉัยระบบ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี

แสดงสถานะพลงังานและการชาร์จแบตเตอร่ี

สีขาวทบึ — มีการเช่ือมต่ออะแดปเตอร์พลงังานและมีการชาร์จแบตเตอร่ีมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต์

สีเหลืองอาํพนั — คอมพิวเตอร์ทาํงานดว้ยแบตเตอร่ี และการชาร์จแบตเตอร่ีนอ้ยกวา่ 5 เปอร์เซ็นต์

ปิด

• มีการเช่ือมต่ออะแดปเตอร์พลงังานและมีการชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็
• คอมพิวเตอร์ทาํงานดว้ยแบตเตอร่ี และการชาร์จแบตเตอร่ีมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต์
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• คอมพิวเตอร์อยูใ่นสถานะ Sleep, Hibernate หรือปิดเคร่ือง

ไฟแสดงสถานะพลงังานและแบตเตอร่ีท่ีกะพริบเป็นสีเหลืองอาํพนัพร้อมกบัเสียงบ๊ีบ เป็นการแสดงถึงความลม้เหลว

ตวัอยา่งเช่น ไฟแสดงสถานะพลงังานและแบตเตอร่ีท่ีกะพริบเป็นสีเหลืองอาํพนัสองคร้ัง จากนั้นหยดุกระพริบ และกระพริบเป็นสีขาวอีกสามคร้ัง และหยดุกระพริบ รูปแบบการกระพริบ 2,3 น้ีดาํเนินต่อไปจนกระทัง่
คอมพิวเตอร์ปิดเคร่ือง แสดงถึงการไม่มีหน่วยความจาํ หรือไม่สามารถตรวจพบ RAM

ตารางต่อไปน้ีแสดงไฟสถานะรูปแบบต่างๆ และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง

ตาราง 4. รหสัไฟ LED

รหสัไฟวนิิจฉัย คาํอธิบายปัญหา

2,1 หน่วยประมวลผลลม้เหลว

2,2 แผงวงจรระบบ ไบออส หรือ ROM (หน่วยความจาํแบบอ่านอยา่งเดียว) ลม้เหลว

2,3 ไม่มีหน่วยความจาํ หรือตรวจไม่พบ RAM (หน่วยความจาํเขา้ถึงแบบสุ่ม)

2,4 หน่วยความจาํหรือ RAM (หน่วยความจาํเขา้ถึงแบบสุ่ม) ลม้เหลว

2,5 หน่วยความจาํถูกติดตั้งอยา่งไม่ถูกตอ้ง

2,6 แผงวงจรระบบหรือชิปเซ็ตมีขอ้ผดิพลาด

2,7 หนา้จอแสดงผลลม้เหลว

3,1 แบตเตอรีเซลลแ์บบเหรียญลม้เหลว

3,2 PCI, การ์ด/ชิปแสดงผลลม้เหลว

3,3 ไม่พบอิมเมจการกูคื้น

3,4 พบอิมเมจการกูคื้น แต่ไม่ถูกตอ้ง

3,5 รางส่งพลงังานลม้เหลว

3,6 ไฟไบออสของระบบไม่สมบูรณ์

3,7 ตวัจดัการเคร่ืองกล (ME) มีขอ้ผดิพลาด

ไฟแสดงสถานะกล้อง: แสดงใหเ้ห็นวา่กลอ้งกาํลงัอยูใ่นระหวา่งใชง้านหรือไม่

• สีขาวทึบ — กลอ้งอยูใ่นระหวา่งใชง้าน
• ปิดอยู ่— กลอ้งไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งใชง้าน

ไฟแสดงสถานะ Caps Lock: แสดงใหเ้ห็นวา่ Caps Lock กาํลงัอยูใ่นระหวา่งใชง้านหรือไม่

• สีขาวทึบ — Caps Lock อยูใ่นระหวา่งใชง้าน
• ปิดอยู ่— Caps Lock ถูกปิดการใชง้าน

ไฟไบออส (ปุ่ม USB)
1 ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ี 1 ถึง 7 ใน “ไฟไบออส” เพื่อดาวนโ์หลดไฟลติ์ดตั้งโปรแกรมไบออสล่าสุด
2 สร้างไดรฟ์ USB ท่ีสามารถบูตได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดูท่ีบทความฐานความรู้ SLN143196 ท่ี www.dell.com/support.

3 คดัลอกไฟลติ์ดตั้งโปรแกรมไบออสมาที่ไดรฟ์ USB

4 เสียบไดรฟ์ USB ท่ีสามารถบูตไดเ้ขา้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีจาํเป็นตอ้งอปัเดตไบออส
5 รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F12 เม่ือโลโกข้อง Dell แสดงบนหนา้จอ
6 บูตไดรฟ์ USB จาก เมนูบตูครัง้เดยีว
7 พิมพช่ื์อไฟลติ์ดตั้งโปรแกรมไบออส และกดปุ่ม Enter

8 ยูทลิติีอ้ัพเดตไบออส จะปรากฏข้ึน ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อดาํเนินการอปัเดตไบออสใหเ้สร็จสมบูรณ์
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ไฟไบออส
เกี่ยวกับภารกจินี ้
คุณอาจจาํเป็นตอ้ง (อปัเดต) ไฟไบออสเม่ือมีการอปัเดตพร้อมใหใ้ชง้าน หรือเม่ือคุณเปล่ียนแผงวงจรระบบ
ปฏิบติัตามขั้นตอนเหล่าน้ีสาํหรับไฟใบออส:

ขัน้ตอน
1 เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ไปท่ี www.dell.com/support/drivers

3 คลิกท่ี การสนับสนุนผลติพณัฑ์ ป้อนแทก็บริการของคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแทก็บริการ ให้ใช้คุณสมบตักิารตรวจหาอัตโนมัต ิหรือค้นหารุ่นของคอมพวิเตอร์ของคุณด้วยตวัเอง

4 คลิกท่ี ไดรเวอร์และดาวน์โหลด > ค้นหาด้วยตวัเอง
5 เลือกระบบปฏิบติัการท่ีติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
6 เล่ือนลงมาท่ีดา้นล่างของหนา้เวบ็ และขยาย ไบออส
7 คลิกท่ี ดาวน์โหลด เพื่อดาวนโ์หลดไบออสรุ่นล่าสุดสาํหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
8 หลงัจากการดาวนโ์หลดเสร็จส้ิน ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีคุณบนัทึกไฟลอ์ปัเดตไบออสเอาไว ้
9 ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอนไฟลอ์ปัเดตไบออส และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ส่ือสาํรองข้อมูลและตวัเลือกในการกู้คืน
Dell เสนอตวัเลือกท่ีหลากหลายสาํหรับการกูคื้นระบบปฏิบติัการ Windows บน PC Dell ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ส่ือสาํรองขอ้มูลและตวัเลือกในการกูคื้น Windows ของ Dell

วงจรพลังงาน WiFi
เก่ียวกับภารกจินี ้
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตไดเ้น่ืองจากปัญหาการเช่ือมต่อ WiFi อาจจาํเป็นตอ้งดาํเนินขั้นตอนวงจรพลงังาน WiFi ขั้นตอนต่อไปน้ีระบุคาํแนะนาํใหก้ารดาํเนินขั้นตอนวงจรพลงังาน 
WiFi

หมายเหตุ: ISP (ผู้ให้บริการ) บางเจ้าได้มอบอุปกรณ์คอมโบ โมเดม็/เราท์เตอร์ให้

ขัน้ตอน
1 ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ปิดโมเดม็
3 ปิดเราทเ์ตอร์แบบไร้สาย
4 รอ 30 วนิาที
5 เปิดเราทเ์ตอร์แบบไร้สาย
6 เปิดโมเดม็
7 เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ

การปล่อยพลังงาน
เกี่ยวกับภารกจินี ้
การปล่อยพลงังานคือไฟฟ้าสถิตท่ีเหลืออยูใ่นคอมพิวเตอร์ แมว้า่จะปิดเคร่ืองและถอดแบตเตอร่ีไปแลว้กต็าม ขั้นตอนต่อไปน้ีระบุคาํแนะนาํถึงวธีิในการปล่อยพลงังาน:

ขัน้ตอน
1 ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ถอดอะแดปเตอร์พลงังานออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
3 กดปุ่มเปิด/ปิดคา้งไวเ้ป็นเวลา 15 วนิาทีเพื่อปล่อยพลงังาน
4 ต่อสายอะแดปเตอร์พลงังานเขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณ
5 เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
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การรับความช่วยเหลือ

การตดิต่อ Dell
ข้อกาํหนดเบือ้งต้น

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ สามารถค้นหาข้อมูลการตดิต่อได้จากใบเสร็จการส่ังซือ้ สลปิบรรจุภณัฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตตาล็อตผลิตภณัฑ์ Dell

เกี่ยวกับภารกจินี ้
Dell มีทางเลือกในการสนบัสนุนและการบริการทั้งทางโทรศพัทแ์ละทางอินเตอร์เน็ตหลายทาง ทางเลือกท่ีพร้อมใชง้านแตกต่างกนัไปตามประเทศและผลิตภณัฑ ์และบางบริการอาจไม่สามารถใชง้านไดใ้นพื้นท่ีของคุณ 
ในการติดต่อ Dell สาํหรับการขาย การสนบัสนุนทางเทคนิค หรือปัญหาการบริการลูกคา้:
ขัน้ตอน
1 ไปท่ี dell.com/support

2 เลือกหมวดหมู่การสนบัสนุนของคุณ
3 ยนืยนัประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการแบบเลื่อนลง Choose a Country/Region ท่ีดา้นล่างของหนา้เพจ
4 เลือกบริการหรือลิงคส์นบัสนุนท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของคุณ
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