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6 ម្តិកា



ការស្ិងការសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក
ការែនានាំណីសុភត្ថិភាណ
សប្បងការែនានាសំុភត្ថិភាណងងសប្កាមសដងមីីជួយការពារកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នកណីការខូជាងត្្ងន់្្ងរ និងសដងមីីធានានូភសុភត្ថិភាណផ្្ទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ លុះប្រាែតម្នបញ្្ជ ក់សបងមិនដូសជា្នះសទ ភិ្ីនីមួយខរួមបញចាូលសលក្នុងឯកស្រសនះសន្មតថាលក្ខខនា្ឌ ងងសប្កាមបានអនុភត្តន៍៖

• អ្នកបានចនណ័ត៌ម្នអំណីសុភត្ថិភាណែដលបានភា្ជ ប់មកពមួយកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
• សម្សភាគមួយចជាប្តូភបានសោះដូរ ឬសបងសិនបានទិញោជា់សោយែេកណីរា្ន  ប្តូភបានដំសេងងសោយអនុភត្តរាមទប្មង់ការសោះដូររាមលំោប់បញ្ញ្ចា ស់។

ការប្ណម្ន: ផ្្ត ជា់ប្បេណថាមណលទាំងអស់មុននឹងសបងកគប្មប ឬផ្្ទ ំងកុំណ្យូទ័រ។ បនា្ទ ប់ណីអ្នកស្ិងការរួជារ៉ល់សលងងក្នុងកុំណ្យូទ័រ ផ្្ល ស់ប្តូរគប្មប ផ្្ទ ំង និងស្ចចា ទាងំអស់មុននឹងភា្ជ ប់វាសៅប្បេណថាមណល។

ការប្ណម្ន: មុនសណលស្ិងការក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក សូមចនសសជាក្តីែនានាអំំណីសុភត្ថិភាណែដលម្នភា្ជ ប់មកពមួយកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។ សប្ម្ប់ណ័តម្នបែន្ថមស្តីណីការអនុភត្តប្បកបសោយសុភត្ថិភាណបំ្ុត សូមសមងលសគហទំណ័រ ការអនុភត្តរាមបទបញ្ញត្តិ រាម www.dell.com/
regulatory_compliance 

ប្បយ័ត្ន: ការជួសជុលពសប្ជាងនចជាប្តូភបានស្ិងែតសោយអ្នកបសជាចាកសទសសសវាកម្មែដលម្នភិញ្្ញ បនបប្តែតបាុស្ណោ ះ។ អ្នកគួរែតអនុភត្តសោះប្ស្យបញ្ហា  និងជួសជុល្ម្មរាដូជាពបានអនុញ្្ញ តសលក្នុងឯកស្រ្លិត្លរបស់អ្នក, ឬែនានាសំោយសសវាសលងប្ណ្ដ ញឬទូរស័ណ្ទនិងប្កុមរាំប្ទ។ ការខូជាងត
សោយស្រការ្្តល់សសវាកម្មែដលមិនប្តូភបានអនុញ្្ញ តសោយប្កុមហ៊ុន Dell មិនប្តូភបានធានារ៉ា ប់រងសោយប័នាោធានារបស់អ្នកសនាះសទ។ សូមចននិងស្ិងរាមការែនានាសំុភត្ថិភាណែដលោក់មកពមួយ្លិត្ល។

ប្បយ័ត្ន: សដងមីីសជវសវាងការបសញចាញថាមណលអគ្គីសនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្្ទ ល់នឹងដ ីសោយសប្បងប្បាស់ែខសេកទដ ឬសោយយូរខម្តងបាះទ្្ទសោហៈែដលណុំម្នោបថា្ន ំដូជាពឧបករនា៍ភា្ជ ប់ងងសប្កាយកុំណ្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: សូមកាន់សម្សធាតុនិងបន្ទះសោយប្បុងប្បយ័ត្ន។ ហាមបាះសម្សធាតុ្ណមួយ ឬបាះពាល់សលងបន្ទះ។ កាន់ែគមបន្ទះ ឬសោហៈក្នុងភង់ប្កជាក។ កាន់ែគមសម្សធាតុដូជាពអង្គដំសនាងរការ ហាមកាន់សលងម្ជុលរបស់វា។

ប្បយ័ត្ន: សណលអ្នកសោះែខសេ ទាញសលងរន្ធតំនារភា្ជ ប់ ឬសលងផ្្ទ ំងទាញរបស់វា មិនែមនទាញែខសេសទ។ ែខសេមួយជាំនួនម្នរន្ធតំនារភា្ជ ប់ពមួយនិងផ្្ទ ំងចាក់សស្រ ប្បសិនសបងអ្នកជាង់សោះែខសេប្បសេទសនះ ជាុជាសលងផ្្ទ ំងចាក់សស្ររបស់វាមុនសណលសោះែខសេសនះ។ ដូជាែដលអ្នកទាញតំនារភា្ជ ប់សជាញ ប្តូភរក្សាវាឲ្យប្តង់
សដងមីីសជវសវាងកុំឲ្យសភវជាម្ជុលតំនារ្ណមួយ។ ក៍ដូជារា្ន ្ងែដរ មុនសណលអ្នកភា្ជ ប់ែខសេ ប្តូភប្បាកដថារន្ធតំនារភា្ជ ប់ទាំងណីរគជាសុីរា្ន ប្តឹមប្តូភ។

ជាំ្ណ:ំ ណនា៌ទនកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក និងសប្គងងម្ា សុីនមួយជាំនួនចជាខុសែប្លកណីអិីែដលបានបង្ហា ញសលក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក
សដងមីីសជវសវាងខូជាងតកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក ប្តូភអនុភត្តរាមជំហានដូជាងងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់ស្្ដងមស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័រ។

1 ប្តូភប្បាកដថាអ្នកអនុភត្តរាមការែនានាំណីសុភត្ថិភាណ។
2 ប្តូភប្បាកដថាទ្្ទកែន្លងស្ិងការរបស់អ្នកគជាម្នភាណរ៉បសស្មង និងស្អា តសដងមីីការពារគប្មបកុំណ្យូទ័រណីការឆ្កូត។
3 បិទកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក សូមសមងលការបិទកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: សដងមីីផ្្ត ជា់ែខសេប្ណ្ត ញ ពដំបូងប្តូភដកឌុយែខសេសជាញណីកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នកសិន រួជាសហងយដកឌុយែខសេសជាញណីឧបករនា៍ប្ណ្ត ញ។
4 ផ្្ត ជា់ែខសេប្ណ្ត ញទាំងអស់ណីកុំណ្យូទ័រ។
5 ផ្្ត ជា់ឧបករនា៍កុំណ្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអស់ណីប្ណីសេ្លងង។
6 ជាុជាឲ្យពប់ប៊ូតុងថាមណលខនាៈសណលែដលដកឌុយែខសេកុំណ្យូទ័រសដងមីីភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
7 សោះគប្មប។

ប្បយ័ត្ន: មុននឹងបាះពាល់អិីមួយសលក្នុងកុំណ្យូទ័របស់អ្នក សូមស្ិងឲ្យខ្លួនអ្នកបាះដីសោយបាះនឹងទ្្ទសោហៈមិនបានោបណនា៌ ដូជាពសោហៈសលងងសប្កាយកុំណ្យូទ័រ។ ប្សបសណលែដលអ្នកស្ិងការ សូមបាះសលងទ្្ទសោហៈែដលមិនបានោបណនា៌សដងមីីកម្ចា ត់នូជាអគ្គិសនីឋិតិភន្តែដលចជាប្ណ្ត លឲ្យ
ខូជាងតសម្សភាគសប្គងងងងក្នុង។

ការបិទកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក

សប្កាយណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក
បនា្ទ ប់ណីអ្នកបានបញចាប់ដំសនាងរការសោះដូរ្ណមួយ ប្តូភប្បាកដថាអ្នកបានតភា្ជ ប់ឧបករនា ៍កាត និងែខសេងងសប្ៅ្ណមួយមុននឹងសបងកកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

1

ការស្ិងការសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក 7



ប្បយ័ត្ន: សដងមីីសជាវសវាងការខូជាងតសៅសលងកុំណ្យូទ័រ សូមសប្បងែតថ្មែដលប្តូភបានរជានាសេងងសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រ Dell សនះពណិសសសបាុស្ណោ ះ។ សូមកុំសប្បងថ្មែដលប្តូភបានរជានាសេងងសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រ Dell ស្សេងខសទវត។

1 ភា្ជ ប់ឧករនា៍ងងសប្ៅ្ណមួយដូជាពឧបករនា៍ជាម្លងប្ជាក ឬមូលោ្ឋ នសមសឌវ និងប្ដូរកាត្ណមួយដូជាព ExpressCard។
2 ភា្ជ ប់ែខសេទូរស័ណ្ទ ឬែខសេប្ណ្ដ ញ្ណមួយសៅនឹងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: សដងមីីភា្ជ ប់ែខសេប្ណ្ដ ញ ដំបូងប្តូភសោតែខសេជាូលសៅក្នុងឧបករនា៍ប្ណ្ដ ញ បនា្ទ ប់មកសោតវាសៅក្នុងកុំណ្យូទ័រ។
3 ប្ដូរថ្ម។
4 ប្ដូរគប្មបបាត។
5 ភា្ជ ប់កុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក និងឧបករនា៍ែដលបានភា្ជ ប់ទាងំអស់សៅនឹងប្ណីសេ្លងងរបស់ឧបករនា៍ទាងំសនាះ។
6 សបងកកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

8 ការស្ិងការសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក



ទិដ្ឋភាណទូសៅទន្លិត្ល

រូប 1. រូបភាណសមងលណីងងមុខ

1 មីប្កូហិូនចសរាឌីជីថល
2 កាសមរ៉ា
3 ណន្លជាស្្ថ នភាណកាសមរ៉ា
4 មីប្កូហិូនចសរាឌីជីថល
5 សអប្កង់
6 ណន្លជាស្្ថ នភាណថាមណល និងថ្ម/ណន្លជាសកម្មភាណប្ោយថាសរឹង

2
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រូប 2. រូបភាណសមងលណីងងសឆិង

1 តំនាជារន្តសេ្លងង
2 តំនាប្ណ្ដ ញ
3 តំនា HDMI

4 រន្ធ USB 3.0 ែដលម្ន PowerShare

5 តំនាភា្ជ ប់ USB 3.0

6 តំនាភា្ជ ប់ កាស

រូប 3. រូបភាណសមងលណីងងស្្ត ំ

1 កម្មភិ្ីចនកាតអង្គជាងចាំ
2 តំនាភា្ជ ប់ USB 2.0

3 តំនាភា្ជ ប់ USB 3.0

4 តំនា VGA

5 រន្ធែខសេសុភត្ថិភាណ

10 ទិដ្ឋភាណទូសៅទន្លិត្ល



រូប 4. រូបភាណសមងលណីងងសលង

1 ប៊ូតុងថាមណល
2 កា្ដ រជាុជា (ឃីបត)
3 កម្មភិ្ីចនស្្ន មប្ម្មទដ
4 កែន្លងោក់បាតទដ
5 បន្ទះបាះ
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ការសោះ និងដំសេងងសម្សភាគនានា
ណ័ត៌ម្នសនះ្្ដល់នូភណ័ត៌ម្នលមអាិតអំណីរសបវបសោះ ឬដំសេងងសម្សភាគនានាណីកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករនា៍ែដលបានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យម្នឧបករនា៍ដូជាងងសប្កាម

• ទួរនាជាភីសម្ា ក Phillips #0

• ទួរនាជាភីសម្ា ក Phillips #1

• ឧបករនា៍រាស់បា្ល ស្ទិកង្ន តតូជា

ការសោះគប្មបងងសប្កាយសជាញ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់គប្មបងងសប្កាយសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។

រូប 5. ការសោះស្ចចា

3 សដងមីីសោះគប្មប៖
a សប្បងប្បោប់រាស់ សដងមីីរាស់ែគមទនគប្មបងងសប្កាយប្គប់ែ្្នកទាំងអស ់[1]។
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b សលងកគប្មបងងសប្កាយសជាញណីកុំណ្យូទ័រ [2]។

រូប 6. ការរាស់សលែគមសដងមីីសោះគប្មបបាត

ការដំសេងងគប្មបងងសប្កាយ
1 តប្មង់គប្មបងងសប្កាយពមួយរន្ធមួលស្ចចា សលសលងកុំណ្យូទ័រ។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា សដងមីីការពារគប្មបបាតសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះមាូឌុលថ្ម
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ គប្មបងងសប្កាយសជាញ។
3 សដងមីីសោះថ្ម៖

a ផ្្ដ ជា់ែខសេថ្មណីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ [1]។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ [2].
c សលងក សហងយសោះថ្មសជាញណីកុំណ្យូទ័រ។
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រូប 7. ការសោះថ្ម

ការដំសេងងថ្ម
1 បញចាូលថ្ម សៅក្នុងរន្ធសលសលងកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
4 ដំសេងង គប្មបងងសប្កាយ។
5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះែខសេថ្ម
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 ផ្្ត ជា់ែខសេថ្មសជាញណីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងថ្ម។

14 ការសោះ និងដំសេងងសម្សភាគនានា



ការដំសេងងែខសេថ្ម
1 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មសៅនឹងែខសេថ្មសលសលងថ្ម។
2 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាណរឹង - ទប្ម SSD
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះ SSD៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ SSD [1] ។
b សលងក SSD សជាញណីកុំណ្យូទ័រ [2]។
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ការដំសេងងប្ោយប្ោយស្្ថ នភាណរឹង - SSD
1 ោក់ SSD សៅក្នុងរន្ធរបស់វាសលសលងកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលបន្តឹងស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សៅនឹង SSD។
3 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះប្ោយថាសរឹង
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះប្ោយថាសរឹង៖
a សលងកផ្្ទ ំងសដងមីី ផ្្ត ជា់ែខសេ ប្ោយថាសរឹងណីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ[1]។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្ោយថាសរឹងសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ [2]។
c សលងកប្ោយថាសរឹងសជាញណីកុំណ្យូទ័រ [3]។
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ការដំសេងងប្ោយថាសរឹង
1 បញចាូលសប្គងងដំសេងងប្ោយថាសរឹងសៅក្នុងរន្ធរបស់វាសលសលងកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលបន្តឹងស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្ោយថាសរឹងសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេប្ោយថាសរឹងសៅនឹងតំនាភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។
4 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះទប្មប្ោយថាសរឹង
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c ប្ោយថាសរឹង
d ែខសេប្ោយថាសរឹង

3 សដងមីីសោះ ទប្មប្ោយថាសរឹង៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ទប្មប្ោយថាសរឹងសៅនឹងប្ោយថាសរឹង [1]។
b សលងក និងសោះទប្មប្ោយថាសរឹង [2]។
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ការដំសេងងទប្មប្ោយថាសរឹង
1 ោក់ទប្មប្ោយថាសរឹង ឲ្យប្តូភពមួយនឹង ប្ោយថាសរឹង។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ទប្មប្ោយថាសរឹង។
3 ដំសេងង៖

a ែខសេប្ោយថាសរឹង
b ប្ោយថាសរឹង
c ថ្ម
d គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះប្ោយែខសេថាសរឹង
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c ប្ោយថាសរឹង

3 ផ្្ត ជា់ែខសេប្ោយថាសរឹង ណីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងប្ោយថាសរឹង។
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ការដំសេងងែខសេប្ោយថាសរឹង
1 ភា្ជ ប់ែខសេប្ោយថាសរឹង សៅនឹងប្ោយថាសរឹង។
2 ដំសេងង៖

a ប្ោយថាសរឹង
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះមាូឌុលអង្គជាងចាំ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះមាូឌុលអង្គជាងចា៖ំ
a ទាញែដកសគវបណីមាូឌុលអង្គជាងចាំរហូតដល់វាសោតសជាញ។ [1]
b សោះមាូឌុលអង្គជាងចាណំីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។ [2]
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ការដំសេងងមាូឌុលអង្គជាងចាំ
1 បញចាូលមាូឌុលអង្គជាងចាំសៅក្នុងរន្ធអង្គជាងចាំ។
2 សង្កត់មាូឌុលអង្គជាងចាំជាុះសប្កាមរហូតដល់វាជាុជាពប់សលនឹងកែន្លង។
3 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកាត WLAN
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះកាត WLAN៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹងកុំណ្យូទ័រសហងយសលងកផ្្ទ ំងជ័រសជាញ [1] [2]។
b ផ្្ដ ជា់ែខសេអង់ែតនណីកាត WLAN [3].
c សោះកាត WLAN សជាញណីរន្ធសលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ [4]។
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ការដំសេងងកាត WLAN
1 បញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលជាំនុជាមុំ 45 ដជាសប្ក។
2 បិទគប្មបបា្ល ស្ទិកសលសលងកាត WLAN។
3 មួលបន្តឹងស្ចចា សដងមីីភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
4 ភា្ជ ប់ែខសេ អង់ែតន សៅនឹងតំនាតភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN។
5 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

6 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះបន្ទះបាះ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN

3 សដងមីីសោះបន្ទះបាះ៖
a បកកាភសអាិត [1]។
b ផ្្ត ជា់ែខសេឧបករនា៍តភា្ជ ប់ណីផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធដូជាែដលបានបង្ហា ញ [2] [3] [4។ ]
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4 សដងមីីសោះទប្មសោហៈណីសលងបន្ទះបាះ៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ទប្មសោហៈសៅនឹងបន្ទះបាះ។ [1]
b សលងកទប្មសោហៈសជាញណីបន្ទះបាះ។ [2]

22 ការសោះ និងដំសេងងសម្សភាគនានា



5 សដងមីីសោះបន្ទះបាះ៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់បន្ទះបាះសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ [1]។
b សលងក សហងយសោះបន្ទះបាះសជាញណីកុំណ្យូទ័រ [2]។

ការសោះ និងដំសេងងសម្សភាគនានា 23



ការដំសេងងបន្ទះបាះ
1 តប្មង់សប្គងងដំសេងងបន្ទះបាះសលសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សប្គងងដំសេងងបន្ទះបាះ។
3 ោក់ទប្មសោហៈសលសលងសប្គងងដំសេងងបន្ទះបាះ។
4 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ទប្មសោហៈសៅនឹងសប្គងងដំសេងងបន្ទះបាះ។
5 ភា្ជ ប់ែខសេបន្ទះបាះសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងកុំណ្យូទ័រ។
6 បិទបន្ទះសអាិតសលសលងសប្គងងដំសេងងបន្ទះបាះ។
7 ដំសេងង៖

a កាត WLAN
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

8 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះថ្មប្រាប់សំែបាត
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះថ្មប្រាប់សំែបាត៖
a រាស់ថ្មប្រាប់សំែបាតសេងងសលងណីរន្ធរបស់វាសោយសប្បងប្បោប់រាស់ [1] ។
b រូបភាណបង្ហា ញអំណីការសោះថ្មប្រាប់សំែបាត។
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ការដំសេងងថ្មប្រាប់សំែបាត
1 ោក់ថ្មប្រាប់សំែបាតជាូលសៅក្នុងរន្ធសលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
2 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះផ្្ទ ំង ជាូល/សជាញ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN

3 សដងមីីសោះផ្្ទ ំង I/O៖
a ផ្្ត ជា់ែខសេតំនាភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O ណីផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ [1] [2] [3]។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំ I/O សៅនឹងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ [4]។
c សលងក សហងយសោះផ្្ទ ងំ I/O សជាញណីកុំណ្យូទ័រ [5]។
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ការដំសេងងផ្្ទ ងំ ជាូល/សជាញ
1 សោតកាត I/O សៅក្នុងរន្ធសលសលងកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំង I/O សៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេផ្្ទ ងំ I/O សៅនឹងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
4 ដំសេងង៖

a កាត WLAN
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកង្ហា រ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN

3 សដងមីីសោះ កង្ហា រ៖
a ផ្្ដ ជា់ផ្្ទ ងំ I/O និងប្បណ័ន្ធណីតំនាភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ [1] [2]។
b សោះែខសេឧបករនា៍តភា្ជ ប់ WLAN ណីមាូឌុលកង្ហា រ [3]។
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4 សដងមីីសោះ កង្ហា រ៖
a ផ្្ដ ជា់ែខសេឧបករនា៍តភា្ជ ប់កង្ហា រសជាញណីផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ [1]។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្បណ័ន្ធកង្ហា រសៅនឹងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។ [2]។
c សលងក សហងយសោះប្បណ័ន្ធកង្ហា រ សជាញណីកុំណ្យូទ័រ។
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ការដំសេងងកង្ហា រ
1 ដំសេងងកង្ហា រសៅក្នុងរន្ធសលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សៅមាូឌុលកង្ហា រ។
3 ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំ I/O និងែខសេកង្ហា រប្បណ័ន្ធសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។
4 ដំសេងង៖

a កាត WLAN
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ

3 សដងមីីសោះកែន្លងទទួលកំសៅ៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់មាូឌុលកែន្លងទទួលកំសៅសៅនឹងតួកុំណ្យូទ័រ។

ជាំ្ណ:ំ បន្ធូរស្ចចា រាមលំោប់លំសោយទនសលខ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]។ សលងកែលងែតស្ចចា  [5,6,7] ស្ចចា ស្សេងខទាងំអស់គជាស្ចចា ពប់សលនឹងតួ សហងយមិនចជាសោះសជាញទាងំប្សុងសនាះសទ។
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b សោះមាូឌុលកែន្លងទទួលកំសៅណីរន្ធសលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ [8]។

ការដំសេងងកែន្លងទទួលកំសៅ
1 ោក់មាូឌុលកែន្លងទទួលកំសៅ ជាូលសៅក្នុងរន្ធសលសលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា ែដលភា្ជ ប់មាូឌុលកែន្លងទទួលកំសៅសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។

ជាំ្ណ:ំ ការពារស្ចចា រាមលំោប់សលខ [1, 2, 3, 4] ដូជាែដលបានសឃងញសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ មួលបន្តឹងស្ចចា ែដលសលសល់។
3 ដំសេងង៖

a កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះផ្្ទ ំង LED
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះផ្្ទ ំង LED៖
a សលងកផ្្ទ ំងសដងមីីផ្្ត ជា់ែខសេឧបករនា៍តភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំ LED ណីផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ [1]។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំ LED សៅតួកុំណ្យូទ័រ [2]។
c សោះផ្្ទ ំង LED សជាញណីកុំណ្យូទ័រ [3]។
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ការដំសេងងផ្្ទ ងំ LED
1 ោក់មាូឌុល LED សៅក្នុងរន្ធរបស់វាសលសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា សដងមីីភា្ជ ប់មាូឌុល LED សៅនឹងតួកុំណ្យូទ័រ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេមាូឌុល LED សៅនឹងតួកុំណ្យូទ័រ។
4 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះឧបករនា៍បំណងសំសេង
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម

3 សដងមីីសោះែខសេឧបករនា៍បំណងសំសេង៖
a ផ្្ត ជា់ ែខសេតំនាភា្ជ ប់ឧបករនា៍បំណងសំសេងណីផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ និងផ្្ទ ំង LED។ [1] [2]។
b ផ្្ដ ជា់ែខសេឧបករនា៍បំណងសំសេងសជាញណីផ្្ទ ំង LED [3]។
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4 សដងមីីសោះឧបករនា៍បំណងសំសេង៖
a សោះែខសេរាម្្លូភប្ណ្ត ញ
b សលងក សហងយសោះឧបករនា៍បំណងសំសេងសជាញណីកុំណ្យូទ័រ។
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ការដំសេងងឧបករនា៍បំណងសំសេង
1 ោក់ឧបករនា៍បំណងសំសេង សៅក្នុងរន្ធសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 ដឹកែខសេ ឧបករនា៍បំណងសំសេង រាម្្លូភប្ណ្ត ញ។
3 ភា្ជ ប់ែខសេឧបករនា៍បំណងសំសេងសៅនឹងតំនាភា្ជ ប់សលងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ និងផ្្ទ ងំ LED។
4 ដំសេងង៖

a ថ្ម
b គប្មបងងសប្កាយ

5 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
d SSD
e មសមវរយ អង្គជាងចាំ
f ផ្្ទ ំង LED
g កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
h កែន្លងទទួលកំសៅ
i សប្គងងដំសេងងសអប្កង់

3 សលងកផ្្ទ ំង [1,2,3,4,6] សដងមីីផ្្ត ជា់ែខសេ [5] ណីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សៅផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ។
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4 សដងមីីសោះែខសេផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ៖
a ផ្្ត ជា់ែខសេ្្គត់្្គង់ថាមណលសអប្កង់ [1]។
b សលងកផ្្ទ ងំសដងមីីផ្្ត ជា់ែខសេតំនាសអប្កង់ [2]។
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5 សដងមីីសោះផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធសៅនឹងតួកុំណ្យូទ័រ [1]។
b សលងកផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធសជាញណីកុំណ្យូទ័រសដងមីីសោះសជាញ។
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ការដំសេងងផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ
1 តប្មង់ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធឲ្យប្តូភនឹងរន្ធរបស់វាសលសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធសៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
3 ភា្ជ ប់អង្គ្្គត់្្គង់សេ្លងង និងែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់របស់ណួកវា។
4 ភា្ជ ប់ែខសេដូជាងងសប្កាម៖

a ែខសេ្្គត់្្គង់សេ្លងងសអប្កង់
b ែខសេឧបករនា៍តភា្ជ ប់សអប្កង់

5 ដំសេងង៖
a សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
b កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
c ផ្្ទ ងំ LED
d កែន្លងទទួលកំសៅ
e មសមវរយ អង្គជាងចាំ
f SSD
g កាត WLAN
h ថ្ម
i គប្មបងងសប្កាយ

6 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះសប្គងងដំសេងងសអប្កង់
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ជាំ្ណ:ំ ប្បសិនសបងអ្នកបានទិញកុំណ្យូទ័រកំែនាបាះបាន សនាះអ្នកនឹងមិនចជាសោះសប្គងងដំសេងងសអប្កង់បន្តសទវតបានសទ។ ជំនួសមកភិញ សប្គងងដំសេងងសអប្កង់ទាំងមូលប្តូភែតផ្្ល ស់ប្តូរ។
2 សោះ៖
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a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN

3 សដងមីីសោះប្តសជាវកសអប្កង់៖
a សលងកផ្្ទ ងំសដងមីីផ្្ត ជា់ែខសេសអប្កង់ណីផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ [1]។
b សលងកែខសេគន្លឹះសអប្កង់ [2]។
c សោះែខសេសអប្កង់ណីម្តុំកង្ហា រប្បណ័ន្ធ [3] [4]។
d បកកាភសអាិតែដលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។ [5]

4 ផ្្ក ប់កុំណ្យូទ័រជាុះសប្កាមសដងមីីជាូលសៅផ្្ទ ងំសអប្កង់។
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5 សដងមីីសោះផ្្ទ ងំសអប្កង់៖
a ោក់កុំណ្យូទ័រសលសលងទ្្ទរ៉បសស្មងដូជាែដលបានបញ្្ជ ក់។
b សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្តសជាវកសអប្កង់សៅនឹងតួកុំណ្យូទ័រ [1]។ [1]
c សលងកផ្្ទ ងំសអប្កង់សដងមីីសោះសជាញ។ [2]
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ការដំសេងងសប្គងងដំសេងងសអប្កង់
1 តប្មង់សប្គងងដំសេងងសអប្កង់ពមួយនឹងប្តសជាវកសអប្កង់ទនតួកុំណ្យូទ័រ។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សៅនឹងប្តសជាវកសអប្កង់។
3 ភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។
4 បិទបន្ទះសអាិតែខសេសអប្កង់សៅនឹងកុំណ្យូទ័រ។
5 ដឹកនាែំខសេសអប្កង់ពមួយនឹងមាូឌុលប្បណ័ន្ធកង្ហា រសលសលងតួ។
6 ដំសេងង៖

a កាត WLAN
b ថ្ម
c គប្មបងងសប្កាយ

7 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c ផ្្ទ ំង LED
d កាត WLAN
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
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f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
3 សដងមីីសោះស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់៖

a សលងកប្ជុងស៊ុមសប្ៅនីមួយខសោយសប្បងប្បោប់រាស់បា្ល ស្ទិកសដងមីីសោះវាសជាញ។

ការដំសេងងស៊ុមសអប្កង់
1 ោក់ស៊ុមសអប្កង់សលសលងផ្្ទ ងំសអប្កង់និងជាុជាសលងប្ជុងរហូតដល់វាជាូលប្តឹមប្តូភ។
2 ដំសេងង៖

a សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
b កាត WLAN
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
d ផ្្ទ ំង LED
e ថ្ម
f គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះសជាញប្តសជាវកផ្្ទ ំងសអប្កង់
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
d ផ្្ទ ំង LED
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
g ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់

3 សដងមីីសោះប្តសជាវកផ្្ទ ំងសអប្កង់៖
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a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្តសជាវកផ្្ទ ងំសអប្កង់ [1]។
b សលងក និងសោះប្តសជាវកផ្្ទ ំងសអប្កង់សជាញណីកុំណ្យូទ័រ [2]។

ដំសេងងប្តសជាវកផ្្ទ ំងសអប្កង់
1 ដំសេងងប្តសជាវកផ្្ទ ងំសអប្កង់សលសលងសប្គងងដំសេងងសអប្កង់។
2 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់ប្តសជាវកផ្្ទ ងំសអប្កង់។
3 ដំសេងង៖

a ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
b សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
d ផ្្ទ ងំ LED
e កាត WLAN
f ថ្ម
g គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកាសមរ៉ា
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
d ផ្្ទ ងំ LED
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
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g ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
3 សដងមីីសោះកាសមរ៉ា ៖

a ផ្្ត ជា់ែខសេតំនាភា្ជ ប់ កាសមរ៉ា ។ [1]
b សលងក សហងយសោះកាសមរ៉ា សជាញណីកុំណ្យូទ័រ។ [2]

ការដំសេងងកាសមរ៉ា
1 តប្មង់កាសមរ៉ា សៅនឹងរន្ធសលសលងផ្្ទ ំងសអប្កង់។
2 ភា្ជ ប់ែខសេកាសមរ៉ា សៅនឹងតំនាភា្ជ ប់របស់វាសលសលងផ្្ទ ងំសអប្កង់។
3 ដំសេងង៖

a ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
b សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
d ផ្្ទ ងំ LED
e កាត WLAN
f ថ្ម
g គប្មបងងសប្កាយ

4 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះសអប្កង់
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
d ផ្្ទ ងំ LED
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
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f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
g ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
h ប្តសជាវកសអប្កង់

3 សដងមីីសោះសអប្កង់៖
a សោះស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សអប្កង់ [1]។
b សលងកផ្្ទ ងំសអប្កង់ សហងយបងិិលវា [2]។

4 សដងមីីសោះសអប្កង់៖
a បកកាភសអាិតណីសលង ឧបករនា៍តភា្ជ ប់សអប្កង់ [1]។
b ផ្្ត ជា់ឧបករនា៍តភា្ជ ប់សអប្កង់ និងសោះសអប្កង់សជាញណីផ្្ទ ំងសអប្កង ់[2] [3]។
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ការដំសេងងសអប្កង់ 
1 ភា្ជ ប់ែខសេតំនាភា្ជ ប់សអប្កង់ សៅនឹងតំនាភា្ជ ប់របស់វាសលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។
2 បិទបន្ទះសអាិតសលសលងឧបករនា៍តភា្ជ ប់។
3 ប្តលប់សអប្កង់ជុំ ភិញនិងតប្មង់វាឲ្យប្តូភនឹងែគមទនផ្្ទ ំងសអប្កង់។
4 មូលស្ចចា ែដលភា្ជ ប់សអប្កង់សៅនឹងផ្្ទ ងំសអប្កង់
5 ដំសេងង៖

a ប្តសជាវកសអប្កង់
b ស៊ុមសប្ៅរបស់សអប្កង់
c សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
d កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
e ផ្្ទ ងំ LED
f កាត WLAN
g ថ្ម
h គប្មបងងសប្កាយ

6 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះកែន្លងោក់បាតទដ
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
d ផ្្ទ ំង LED
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
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g SSD
h មសមវរយ អង្គជាងចាំ
i កែន្លងទទួលកំសៅ
j ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ

3 កែន្លងោក់បាតទដចជាប្តូភសោះសជាញបនា្ទ ប់ណីប្គប់សម្សភាគស្សេងខទាងំអស់ប្តូភបានសោះសជាញ។

ការដំសេងងកែន្លងោក់បាតទដ
1 តប្មង់កែន្លងោក់បាតទដសៅនឹងរន្ធរបស់វាសលសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 ដំសេងង៖

a ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ
b សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
d ផ្្ទ ងំ LED
e SSD
f កែន្លងទទួលកំសៅ
g មសមវរយ អង្គជាងចាំ
h កាត WLAN
i ថ្ម
j គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការសោះតំនាជារន្តសេ្លងង
1 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង មុននឹងស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបងងសប្កាយ
b ថ្ម
c កាត WLAN
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d ផ្្ទ ំង LED
e កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
f សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
g SSD
h មសមវរយ អង្គជាងចាំ
i កែន្លងទទួលកំសៅ
j ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ

3 សដងមីីសោះ តំនាជារន្តសេ្លងង៖
a សលងកែខសេតំនាជារន្តសេ្លងងណី្្លូភប្ណ្ត ញរបស់វា។ [1]
b សលងក សហងយសោះតំនាជារន្តសេ្លងងសជាញណីកុំណ្យូទ័រ។ [2]

ការដំសេងងតំនាជារន្តសេ្លងង
1 តប្មង់តំនាជារន្តសេ្លងងជាូលសៅក្នុងរន្ធសលសលងតួកុំណ្យូទ័រ។
2 ដំសេងង៖

a ផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ
b សប្គងងដំសេងងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បណ័ន្ធ
d ផ្្ទ ំង LED
e SSD
f កែន្លងទទួលកំសៅ
g មសមវរយ អង្គជាងចាំ
h កាត WLAN
i ថ្ម
j គប្មបងងសប្កាយ

3 អនុភត្តរាមភិ្ីសលក្នុង បនា្ទ ប់ណីស្ិងការសលងងក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
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Power adapter
The laptop is shipped with 45 W adapter / 65 W adapter (optional).

• 45 W power adapter (UMA graphic). This adapter uses a USB-C connector.

• 65 W power adapter (Discrete graphic). This adapter uses a barrel adapter, 3.5 mm barrel

WARNING: When you disconnect the power adapter cable from the laptop, grasp the connector, not the cable itself, and then 
pull firmly but gently to avoid damaging the cable.

WARNING: The power adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary 
among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may 
cause fire or equipment damage.

អង្គដំសនាងរការ
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះបំពាក់ពមួយអង្គដំសនាងរការដូជាងងសប្កាម៖

• អង្គដំសនាងរការ Intel core i3 sky lake ជំនាន់ទ ី6
• អង្គដំសនាងរការ Intel core i3 kaby lake ជំនាន់ទ ី7
• អង្គដំសនាងរការ Intel core i5 kaby lake ជំនាន់ទី 7
• អង្គដំសនាងរការ Intel core i7 kaby lake ជំនាន់ទ ី7

ជាំ្ណ:ំ សលីងន និងសមត្ថភាណដំសនាងរការរបស់នាេិកាែប្បប្បួលសៅរាមបន្ទុកការង្រ និងអសថរស្សេងសទវត។

ការបញ្្ជ ក់ណីអង្គដំសនាងរការ សលក្នុង Windows 10 និង Windows 8
1 បាះសលង Search the Web and Windows(ែសិងរកភិប និងWindows)។
2 វាយពាក្យ Device Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍។
3 បាះសលង Processor(អង្គដំសនាងរការ)។

ណ័ត៌ម្នមូលោ្ឋ នអំណីអង្គដំសនាងរការប្តូភបានបង្ហា ញ។

ការស្្ទងងផ្្ទ ត់អំណីការសប្បងប្បាស់អង្គដំសនាងរការសលក្នុង Task Manager (កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ)
1 ជាុជាសង្កត់ឲ្យពប់របារកិជាចាការ។
2 សប្ជងសយក Start Task Manager(ចាប់ស្្ដងមកម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ)។

បងអាួជា Windows Task Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ Windows) នឹងបង្ហា ញសេងង។
3 ជាុជាសលងសថប Performance(សមត្ថភាណ) សលក្នុងបងអាួជា Windows Task Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ Windows) ។

4
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ណ័ត៌ម្នលមអាិតអំណីសមត្ថភាណអង្គដំសនាងរការប្តូភបង្ហា ញសេងង។

ការស្្ទងងផ្្ទ ត់អំណីការសប្បងប្បាស់អង្គដំសនាងរការសលក្នុង Resource Monitor (មាូនីទ័រ្នធាន)
1 ជាុជាកនា្តុ រងងស្្ត ំសលងរបារកិជាចាការ។
2 សប្ជងសយក Start Task Manager(ចាប់ស្្ដងមកម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ)។

បងអាួជា Windows Task Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ Windows) នឹងបង្ហា ញសេងង។
3 ជាុជាសលងសថប Performance(សមត្ថភាណ) សលក្នុងបងអាួជា Windows Task Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកិជាចាការ Windows) ។

ណ័ត៌ម្នលមអាិតអំណីសមត្ថភាណអង្គដំសនាងរការប្តូភបង្ហា ញសេងង។
4 ជាុជាសលង Open Resource Monitor(សបងកមាូនីទ័រ្នធាន)។

សំនុាំឈីប
សេបថបរឺកុំណ្យូទ័រយួរទដទាំងអស់ទាក់ទងសៅកាន់ CPU រាមរយៈសំនុាំឈីប សេបថបសនះបំពាក់មកពមួយនឹងឈីបសភទិកា-1Intel Mobile CM238 ។
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ការទាញយកប្ោយភឺសំនុាំឈីប
1 សបងកកុំណ្យូទ័រយួរទដ។
2 ជាូលសមងលសគហទំណ័រ Dell.com/support។
3 ជាុជាសលង Product Support(ការរាំប្ទ្លិត្ល) វាយបញចាូល Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) ទនកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក បនា្ទ ប់មកជាុជាសលងSubmit(បញ្ជូន)។

ជាំ្ណ:ំ សបងសិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) សូមសប្បងមុខង្ររកសមងលសិ័យប្បភត្តិ ឬរកសមងលសោយទដសប្ម្ប់មាូែដលកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
4 ជាុជាសលង Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5 សប្ជងសយកប្បណ័ន្ធប្បតិបត្តិការែដលបានដំសេងងសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
6 អូសទំណ័រជាុះសប្កាម ណប្ងីក Chipset(សំនុាំឈីប)សហងយសប្ជងសយកប្ោយភឺសំនុាំឈីប។
7 ជាុជាសលង Download File(ទាញយកឯកស្រ) សដងមីីទាញយកកំែនាជាុងសប្កាយបំ្ុតរបស់ប្ោយភឺសំនុាំឈីបសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
8 បនា្ទ ប់ណីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែដលអ្នកបានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយភី។
9 ជាុជាសទិរដងសលងរូបតំ្ណងឯកស្រប្ោយភឺសំនុាំឈីប និងអនុភត្តរាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់។

ការកំនាត់សំនុាំឈីបសលក្នុង Device Manager (កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា៍) សលង 
Windows 10 និង Windows 8

1 ជាុជាសលង All Settings (ការកំនាត់ទាំងអស់)  សលសលងរបារ Windows 10 Charms Bar។
2 ណី Control Panel(ផ្្ទ ងំបញ្្ជ ) សប្ជងសយក Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍។
3 ណប្ងីក System Devices(ឧបករនា៍ប្បណ័ន្ធ) និងែសិងរកសំនុាំឈីប។

ជសប្មងសប្កាហិិក
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះបំពាក់ពមួយសំនុាំឈីបប្កាហិិក Intel HD Graphics 520។
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ការទាញយកប្ោយភឺ
1 សបងកកុំណ្យូទ័រយួរទដ។
2 ជាូលសមងលសគហទំណ័រ Dell.com/support។
3 ជាុជាសលង Product Support(ការរាបំ្ទ្លិត្ល) វាយបញចាូល Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) ទនកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក បនា្ទ ប់មកជាុជាសលងSubmit(បញ្ជូន)។

ជាំ្ណ:ំ សបងសិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) សូមសប្បងមុខង្ររកសមងលសិ័យប្បភត្តិ ឬរកសមងលសោយទដសប្ម្ប់មាូែដលកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
4 ជាុជាសលង Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5 សប្ជងសយកប្បណ័ន្ធប្បតិបត្តិការែដលបានដំសេងងសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
6 អូសទំណ័រជាុះសប្កាម សហងយសប្ជងសយកប្ោយភឺប្កាហិិកសដងមីីដំសេងង។
7 ជាុជាសលង Download File(ទាញយកឯកស្រ) សដងមីីទាញយកប្ោយភឺប្កាហិិកសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រយូរទដរបស់អ្នក។
8 បនា្ទ ប់ណីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែដលអ្នកបានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយភឺប្កាហិិក។
9 ជាុជាសទិរដងសលងរូបតំ្ណងឯកស្រប្ោយភឺប្កាហិិកនិងអនុភត្តរាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់។

ការកំនាត់អត្តសញ្្ញ នាចោប់ទ័រសអប្កង់
1 ចាប់ស្្ដងម Search Charm(មុខង្រែសិងរក) សហងយសប្ជងសយក Settings(ការកំនាត)់។
2 វាយបញចាូលពាក្យ Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក សហងយបាះសលង Device Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ ណីផ្្ទ ងំងងសឆិង។
3 ណប្ងីក Display adapters(ចោប់ទ័រសអប្កង់)។

ចោប់ទ័រសអប្កង់ប្តូភបានបង្ហា ញ។ 

ការផ្្ល ស់ប្ដូរគុនាភាណបង្ហា ញសអប្កង់
1 ជាុជាឲ្យពប់សអប្កង់កុំណ្យូទ័រសលងតុ សហងយសប្ជងសយក Display Settings(ការកំនាត់សអប្កង់)។
2 បាះ ឬជាុជាសលង Advanced display settings(ការកំនាត់សអប្កង់កប្មិតខ្ពស់)។
3 សប្ជងសយកគុនាភាណបង្ហា ញែដលចាបំាជា់ណីបញ្ជីទម្្ល ក់សហងយបាះសលង Apply(អនុភត្ត)។

ការបងិិលសអប្កង់
1 ជាុជាកនា្តុ រងងស្្ត ំសលងរបារកិជាចាការ។

មុជានុយរងប្តូភបានបង្ហា ញ។
2 សប្ជងសសរីសយក Graphic Options(ជសប្មងសប្កាហិិក) > Rotation(បងិិល) និងសប្ជងសសរីសជសប្មងសមួយដូជាងងសប្កាម៖

• បងិិលសៅ្ម្មរា
• បងិិលសៅ 90 ដជាសប្ក
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• បងិិលសៅ 180 ដជាសប្ក
• បងិិលសៅ 270 ដជាសប្ក

ជាំ្ណ:ំ សអប្កង់ក៏ចជាប្តូភបងិិលសោយសប្បងការបនសេំប្រាប់ជាុជាដូជាងងសប្កាម៖

• Ctrl + Alt + Up arrow key (Ctrl + Alt + ប្រាប់ជាុជាប្ណួញសេងងសលង) (បងិិលសៅ្ម្មរា)

• Right arrow key (ប្រាប់ជាុជាប្ណួញសៅស្្ដ ំ) (បងិិល 90 ដជាសប្ក)
• Down arrow key (ប្រាប់ជាុជាប្ណួញជាុះសប្កាម) (បងិិល 180 ដជាសប្ក)
• Left arrow key (ប្រាប់ជាុជាប្ណួញសៅសឆិង) (បងិិល 270 ដជាសប្ក)

ជសប្មងសសអប្កង់

ការសសសរាកប្មិតណន្លជាសលក្នុង Windows 10
សដងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតណន្លជាសអប្កង់សិ័យប្បភត្តិ៖

1 អូសជាូលក្នុងសជាញណីែគមងងស្្ដ ំទនសអប្កង់សដងមីីជាូលសប្បង Action Center(មជ្ឈមនា្ឌ លសកម្មភាណ)។

2 បាះរឺក៏ជាុជា All Settings (ការកំនាត់ទាងំអស)់  > System (ប្បណ័ន្ធ) > Display(សអប្កង)់។
3 សប្បងប្រាប់រកកិល សសសរាកប្មិតណន្លជាសអប្កង់របស់ខ្ញុំសោយសិ័យប្បភត្តិ សដងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតណន្លជាសិ័យប្បភត្តិ។

ជាំ្ណ:ំ អ្នកក៏ចជាសប្បងប្រាប់រកកិល Brightness level (កប្មិតណន្លជា) សដងមីីសសសរាកប្មិតណន្លជាសោយទដ្ងែដរ។

ការសសសរាកប្មិតណន្លជាសលក្នុង Windows 8
សដងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតណន្លជាសអប្កង់សិ័យប្បភត្តិ៖

1 អូសជាូលក្នុងសជាញណីែគមងងស្្ដ ំទនសអប្កង់សដងមីីជាូលសប្បង Charms menu (មុជានុយមុខង្រសំងន់ខ)។

2 បាះ ឬជាុជាសលង Settings (ការកំនាត់)  → Change PC Settings(ផ្្ល ស់ប្ដូរការកំនាត់ PC)→ PC and devices(PC និងឧបករនា)៍→ Power and sleep(ថាមណល និងសដក)។
3 សប្បងប្រាប់រកកិល សសសរាកប្មិតណន្លជាសអប្កង់របស់ខ្ញុំសោយសិ័យប្បភត្តិ សដងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតណន្លជាសិ័យប្បភត្តិ។

ការសម្អា តសអប្កង់
1 ណិនិត្យសមងលស្្ន មប្បឡាក់ ឬទ្្ទែដលប្តូភសម្អា ត។
2 សប្បងប្ក្ណត់ម្នសរទសតូជាបំ្ុតសដងមីីសម្អា ត្ូលីែដលសមងលសឃងញ និងជូតសម្អា តភាគលអាិតកខិក់ថ្នមខ។
3 គួរែតសប្បងប្បាស់ឧបករនា៍សម្អា តប្តឹមប្តូភសដងមីីសម្អា ត និងរក្សាឲ្យសអប្កង់របស់អ្នកស្ថិតសលក្នុងស្្ថ នភាណថា្ល ជា្បាស់។

ជាំ្ណ:ំ កុំបាញ់ស្រធាតុសូលុយស្យុងសម្អា តសោយផ្្ទ ល់ ្ណមួយសៅសលងសអប្កង ់សូមបាញ់វាោក់ប្ក្ណត់ជូត។
4 ជួតសម្អា តកញចាក់សអប្កង់ថ្មមខរាមជាលនារ៉ងពរងិង់។ កុំសង្កត់ង្ល ងំសណកសលងប្ក្ណត់។

ជាំ្ណ:ំ កុំសង្កត់ង្ល ំង ឬបាះសអប្កង់ពមួយប្ម្មទដរបស់អ្នក សបងមិនដូសចា្ន ះសទនឹងចជានឹងបនសេល់ទុកស្្ន មង្ល ញ ់ឬស្្ន មប្បឡាក់។

ជាំ្ណ:ំ កុំទុកស្រធាតុរ៉ភសលសលងសអប្កង់។
5 ជូតសម្អា តសំសនាងមសពគពទំាំងអស់សោយស្រវាចជាស្ិងឲ្យខូជាសអប្កង់របស់អ្នក។
6 ទុកឲ្យសអប្កង់ស្ងួតង្ល ំងសិន មុននឹងអ្នកសបងកវា។
7 ជាំសពាះស្្ន មប្បឡាក់ែដលណិបាកយកសជាញ សូមអនុភត្តរាមភិ្ីសនះសេងង ភិញរហូតដល់សអប្កង់ស្អា ត។

ការភា្ជ ប់សៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងងងសប្ៅ
អនុភត្តរាមជំហានទាងំសនះសដងមីីភា្ជ ប់កុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នកសៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងងងសប្ៅ៖

1 ប្តូភប្បាកដថាឧបករនា៍បញ្ចា ំងងងសប្ៅបានសបងក និងសោតែខសេឧបករនា៍បញ្ចា ំងងងសប្ៅសៅក្នុងប្ជាកភីសដអូសលសលងកុំណ្យូទ័រយូរទដរបស់អ្នក។
2 ជាុជាប្រាប់ជាុជា Windows logo+P។
3 សប្ជងសយកមាូដ្ណមួយងងសប្កាម៖
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• ែតសអប្កង់កុំណ្យូទ័របាុស្ណោ ះ
• ស្ទួន
• ណប្ងីក
• ែតសអប្កង់ទីណីរបាុស្ណោ ះ

ជាំ្ណ:ំ ជាំសពាះណ័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលឯកស្រែដលភា្ជ ប់មកពមួយឧបករនា៍បញ្ចា ំងរបស់អ្នក។

ឧបករនា៍បញ្្ជ  អូឌីយាូ
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះបំពាក់មកពមួយនឹងឧបករនា៍បញ្្ជ បានរួមបញចាូល Realtek ALC3266–CG Waves MaxxAudio Pro។ វាពកូដសំសេង High Definition ែដលរជានាសេងងសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រសលងតុ និងកុំណ្យូទ័រយួរទដ។

ការទាញយកប្ោយភឺសំសេង
1 សបងកកុំណ្យូទ័រយួរទដ។
2 ជាូលសមងលសគហទំណ័រ www.Dell.com/support។
3 ជាុជាសលង Product Support(ការរាបំ្ទ្លិត្ល) វាយបញចាូល Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) ទនកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក សហងយជាុជាសលងSubmit(បញ្ជូន)។

ជាំ្ណ:ំ សបងសិនអ្នកមិនម្ន Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) សូមសប្បងមុខង្ររកសមងលសិ័យប្បភត្តិ ឬរកសមងលសោយទដសប្ម្ប់មាូែដលកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
4 ជាុជាសលង Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5 សប្ជងសយកប្បណ័ន្ធប្បតិបត្តិការែដលបានដំសេងងសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
6 អូសទំណ័រជាុះសប្កាម សហងយណប្ងីក Audio(សំសេង)។
7 សប្ជងសយកប្ោយភឺសំសេង។
8 ជាុជាសលង Download File(ទាញយកឯកស្រ) សដងមីីទាញយកកំែនាជាុងសប្កាយបំ្ុតរបស់ប្ោយភឺសំសេងសប្ម្ប់កុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។
9 បនា្ទ ប់ណីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែដលអ្នកបានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយភីសំសេង។
10 ជាុជាសទិរដងសលងរូបតំ្ណងឯកស្រប្ោយភឺសំសេង និងអនុភត្តរាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់។

ការកំនាត់អត្តសញ្្ញ នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសេងសលក្នុង Windows 10

1 ចាប់ស្្ដងម Search Charm(មុខង្រែសិងរក) សហងយសប្ជងសសរីសយក All Settings 

2 វាយបញចាូលពាក្យ Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក សហងយសប្ជងសយក Device Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ ណីផ្្ទ ងំងងសឆិង។
3 ណប្ងីក សំសេង ភីសដអូ និងឧបករនា៍បញ្្ជ សហ្គម។

ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសេងប្តូភបានបង្ហា ញសេងង។

រារ៉ង 1. ការកំនាត់អត្តសញ្្ញ នាឧបករនា៍បញ្្ជ សំសេងសលក្នុង Windows 10

មុនសណលដំសេងង សប្កាយសណលដំសេងង

ការផ្្ល ស់ប្ដូរការកំនាត់សំសេង
1 ចាប់ស្្ដងម Search Charm(មុខង្រែសិងរក) និងវាយបញចាូល Dell Audio (សំសេង Dell) សៅក្នុងប្បអប់ែសិងរក។
2 ចាប់ស្្ដងមឧបករនា៍ Dell Audio (សំសេង Dell) ណីផ្្ទ ំងងងសឆិង។

កាត WLAN
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះរាំប្ទកាត Intel Dual Band Wireless AC 8260 WLAN។
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ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាណ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Secure Boot Enable ជសប្មងសសនះសបងក ឬបិទមុខង្រ Secure Boot(ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាណ) ។

• បានបិទ
• បានសបងក

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានសបងក។

Expert Key 
Management

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្មបសប្មួលមូលោ្ឋ នទិន្នន័យប្រាប់ជាុជាសុភត្ថិភាណសបងសិន្ណប្បណ័ន្ធស្ថិតសលក្នុង Custom Mode (មាូដរាមតប្មូភការ)។ ជសប្មងស Enable Custom Mode(សបងកមាូដរាមតប្មូភការ) ប្តូភបានបិទរាម
លំនាសំដងម។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• PK

• KEK

• db

• dbx

សបងសិនអ្នកសបងក Custom Mode(មាូដរាមតប្មូភការ) ជសប្មងសែដលពាក់ណ័ន្ធសប្ម្ប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសេងង។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• Save to File(រក្សាទុកសៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រាប់ជាុជាសៅឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Replace from File(ជំនួសណីឯកស្រ)—ជំនួសប្រាប់ជាុជាបជាចាុបីន្នពមួយប្រាប់ជាុជាមួយណីឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Append from File(បែន្ថមណីឯកស្រ)—បែន្ថមប្រាប់ជាុជាមួយសៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យបជាចាុបីន្នណីឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Delete(លុប)—លុបប្រាប់ជាុជាែដលបានសប្ជងសសរីស
• Reset All Keys(កំនាត់ប្រាប់ជាុជាទាងំអស់សេងងភិញ)—កំនាត់សេងងភិញសៅពលំនាំសដងម
• Delete All Keys(លុបប្រាប់ជាុជាទាងំអស់)—លុបប្រាប់ជាុជាទាំងអស់

ជាំ្ណ:ំ សបងអ្នកបិទ Custom Mode(មាូដរាមតប្មូភការ)រ៉ល់ការផ្្ល ស់ប្ដូរទាំងអស់ែដលបានស្ិងសេងងនឹងប្តូភបានលុបសចាល សហងយប្រាប់ជាុជានឹងស្្ដ រសៅពការកំនាត់លំនាសំដងម។

ជសប្មងសប្ោយថាសរឹង
សេបថបសនះរាបំ្ទប្ោយ SATA M.2។

ការបញ្្ជ ក់ណីប្ោយថាសរឹងសលក្នុង Windows 10 និង Windows 8

1 បាះ ឬជាុជាសលង All Settings (ការកំនាត់ទាងំអស់)  សលសលងរបារ Windows 10 Charms Bar។
2 បាះ ឬជាុជាសលង Control Panel(ផ្្ទ ំងបញ្្ជ ) សប្ជងសយក Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា៍) សហងយណប្ងីក Disk drives (ប្ោយថាសរឹង)។

ប្ោយថាសរឹងប្តូភរ៉យសលសប្កាម ប្ោយថាសរឹង។ 

ការបញ្្ជ ក់ណីប្ោយថាសរឹងសលក្នុង BIOS
1 សបងក ឬចាប់ស្្ដងមប្បណ័ន្ធរបស់អ្នកសេងងភិញ។
2 សលសណលនិមិត្តសញ្្ញ  Dell បង្ហា ញសេងង សូមអនុភត្តសកម្មភាណមួយដូជាងងសប្កាមសដងមីីជាូលសៅកម្ម ភិ្ីដំសេងង BIOS៖

• ពមួយកា្ត រជាុជា — សូមជាុជា F2 រហូតដល់ផ្្ទ ងំស្រសរវបជាំបញចាូល BIOS សលជាសេងង។ សដងមីីជាូលសៅមុជានុយការសប្ជងសសរីស Boot (ចាប់ស្្តងមសេងង), សូមជាុជា F12 ។
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ប្ោយថាសរឹងប្តូភបានរ៉យសលងងសប្កាម System Information (ណ័ត៌ម្នប្បណ័ន្ធ) សប្កាមប្កុម General (ទូសៅ) ។ 

លក្ខនាៈណិសសសទនកាសមរ៉ា
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះបំពាក់មកពមួយកាសមរ៉ា ងងមុខែដលម្នគុនាភាណបង្ហា ញរូបភាណជាំនួន1280 x 720 (អតិបរម្)។

ជាំ្ណ:ំ កាសមរ៉ា ស្ថិតសលជាំនុាជាក្ណ្ត លងងសលងទន LCD។

ការកំនាត់អត្តសញ្្ញ នាកាសមរ៉ា សលក្នុង Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ សលសលង Windows 10
1 សលក្នុងប្បអប់ Search(ែសិងរក) សូមវាយបញចាូល device manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍សហងយបាះសដងមីីចាប់ស្្ដងមវា។
2 សលសប្កាម Device Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ណប្ងីក Imaging devices(ឧបករនា៍រូបភាណ)។

ការកំនាត់អត្តសញ្្ញ នាកាសមរ៉ា សលក្នុង Device Manager(កម្ម ភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា)៍ សលសលង Windows 8
1 ចាប់ស្្ដងម Charms Bar (របារមុខង្រសំងន់ខ)ណីអន្តរមុខកុំណ្យូទ័រសលងទ្្ទតុ។។
2 សប្ជងសយក Control Panel (ផ្្ទ ំងបញ្្ជ )។
3 សប្ជងសយក Device Manager(កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងឧបករនា ៍និងណប្ងីក Imaging devices(ឧបករនា៍រូបភាណ)។

ការចាប់ស្្ដងមកាសមរ៉ា
សដងមីីចាប់ស្្ដងមកាសមរ៉ា  សូមសបងកកម្ម ភិ្ីែដលសប្បងប្បាស់កាសមរ៉ា ។ ឧបករនា៍ ប្បសិនសបងអ្នកបាះសលងសូហិែភរក្ណ្ដ លទនភិបែខមរបស ់Dell ឬសូហិែភរ Skype ែដលម្នភា្ជ ប់មកពមួយកុំណ្យូទ័រយួរទដ កាសមរ៉ា នឹងសបងក។ ប្សសដវងរា្ន សនះែដរ សបងសិនអ្នកកំណុងជែជកកម្សាន្តរាមអុីន្ជានាិត សហងយកម្មភិ្ីសស្នងសុំ
ជាូលសប្បង ភិបែខម ភិបែខមនឹងសបងក។

ចាប់ស្្តងមកម្ម ភិ្ីកាសមរ៉ា
1 បាះ ឬជាុជាសលងប៊ូតុង Windows សហងយសប្ជងសយក All apps(កម្ម ភិ្ីទាងំអស់)។
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2 សប្ជងសយក Camera(កាសមរ៉ា ) ណីបញ្ជីកម្ម ភិ្ី។

3 ប្បសិនសបងកម្ម ភិ្ី Camera(កាសមរ៉ា ) មិនម្នសលក្នុងបញ្ជីកម្ម ភិ្ីសទ សូមែសិងរកកម្ម ភិ្ីសនះ។

លក្ខនាៈណិសសសទនអង្គជាងចាំ
កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះ អង្គជាងចា ំ(RAM) មិនែមនពែ្្នកទនប្បណ័ន្ធសទ។ កុំណ្យូទ័រយួរទដសនះរាំប្ទអង្គជាងចា ំជាំនួន 2 សដងម – 16 GB DDR4, រហូតដល់ 2133 MHz។
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កុំណ្យូទ័រយួរទដម្នរន្ធ SoDIMM ណីរនិងរាំប្ទអង្គជាងចា ំ32 GB DDR4 SDRAM 2 រហូតដល់ 2133 MHz។

ជាំ្ណ:ំ សោយស្រែតអង្គជាងចាំមិនែមនពែ្្នកទនប្បណ័ន្ធ សនាះវាមិនដំសេងងជំនាន់ដូជាពមាូឌុលោជា់សោយែេកបានសទ។ ប្បសិនសបងែ្្នកបសជាចាកសទសកំនាត់ថាអង្គជាងចាពំមូលសហតុទនបញ្ហា  សនាះប្តូភប្តូរផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ។

ប្ោយភឺសំនុាំឈីប Intel
ស្្ទងងផ្្ទ ត់ប្បសិនសបងប្ោយភឺសំនុាំឈីប Intel ប្តូភបានដំសេងងរួជាសហងយសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដ។

រារ៉ង 2. ប្ោយភឺសំនុាំឈីប Intel

មុនសណលដំសេងង សប្កាយសណលដំសេងង

ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD
ស្្ទងងផ្្ទ ត់ប្បសិនសបងប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD ប្តូភបានដំសេងងរួជាសហងយសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដរបស់អ្នក។

រារ៉ង 3. ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD

មុនសណលដំសេងង សប្កាយសណលដំសេងង

ប្ោយភឺសំសេង Realtek HD
ស្្ទងងផ្្ទ ត់ប្បសិនសបងប្ោយភឺសំសេង Realtek ប្តូភបានដំសេងងរួជាសហងយសលសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដ។
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រារ៉ង 4. ប្ោយភឺសំសេង Realtek HD

មុនសណលដំសេងង សប្កាយសណលដំសេងង
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ការដំសេងងប្បណ័ន្ធ
 

ប្បធានបទ :

• ទិដ្ឋភាណទូសៅទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធ
• លំោប់ប៊ូត
• ប្រាប់ជាុជារុករក
• ការចប់សដត BIOS ក្នុង Windows 

• ជសប្មងសដំសេងងប្បណ័ន្ធ

ទិដ្ឋភាណទូសៅទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធ
ការដំសេងងប្បណ័ន្ធ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នក៖

• ប្តូរណ័ត៌ម្នកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធប្បណ័ន្ធបនា្ទ ប់ណីអ្នកបែន្ថម ផ្្ល ស់ប្តូរ ឬសោះសជាញែ្្នករឹង្ណមួយក្នុងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
• កំនាត់ ឬ ប្តូរ ជសប្មងសអ្នកសប្បងែដលចជាសប្ជងសសរីសបានដូជាពពាក្យសម្្ង ត់អ្នកសប្បង។
• ចនអំណីជាំនួនអង្គជាងចាបំជាចាុបីន្ន ឬ កំនាត់ប្បសេទប្ោយថាសរឹងែដលបានដំសេងង។
• ណិនិត្យស្្ថ នភាណថ្ម។

វាប្តូភបានែនានាំឲ្យអ្នកកត់ប្រាណ័ត៌ម្នដំសេងងប្បណ័ន្ធសលសលងសអប្កង់សប្ម្ប់ពឯកស្រសយ៉ងសលសណលសប្កាយ មុននឹងអ្នកចជាសប្បងការដំសេងងប្បណ័ន្ធ។

ប្បយ័ត្ន: លុះប្រាែតអ្នកគជាពអ្នកជំនាញកុំណ្យូទ័រ សបងមិនអញចាឹងសទ មិនប្តូភប្តូរការកំនាត់សប្ម្ប់កម្ម ភិ្ីសនះសទ។ ការផ្្ត ស់ប្តូរមួយជាំនួនចជាប្ណ្ត លឲ្យកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នកដំសនាងរការមិនប្បប្កតី។

លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នករកលងលំោប់ប៊ូតែដលកំនាត់សោយប្បណ័ន្ធ និងប៊ូតសោយផ្្ទ ល់សៅកាន់ឧបករនា៍ពក់ោក់្ណមួយ (ឧទាហរនា៍៖ ប្ោយថាសរឹង)។ សលសណលេូសហា្គ  Dell សលជាសេងង ក្នុងសណលសបងកស្ិងសតស្តសោយខ្លួនឯង (POST) អ្នកចជា៖

• Access System Setup (ជាូលដំសនាងរការដំសេងងប្បណ័ន្ធ) សោយជាុជាប្រាប់ជាុជា F2

• នាំយកមុជានុយប៊ូតមួយដងសេងងមកសោយជាុជាប្រាប់ជាុជា F12

មុជានុយប៊ូតែតមួយដងបង្ហា ញណីឧបករនា៍ែដលអ្នកចជាប៊ូត រួមទាំងជសប្មងសការភិនិជា្ឆ័យ។ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមម្ន៖

• ប្ោយជាល័ត (សបងម្ន)
• ប្ោយ STXXXX

ជាំ្ណ:ំ XXX សម្្គ ល់សលខប្ោយ SATA។
• ប្ោយអុបទិជា
• ការភិនិជា្ឆ័យ

ជាំ្ណ:ំ ការសប្ជងសយក Diagnostics (ការភិនិជា្ឆ័យ)នឹងបង្ហា ញសអប្កង ់ePSA diagnostics (ការភិនិជា្ឆ័យ ePSA) ។

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មងសជាូលសប្បងសអប្កង់ (System Setup) ដំសេងងប្បណ័ន្ធ្ងែដរ។

ប្រាប់ជាុជារុករក
ជាំ្ណ:ំ ជាំសពាះជសប្មងស System Setup (ដំសេងងប្បណ័ន្ធ) ភាគសប្ជាងន ការផ្្ល ស់ប្ដូរែដលអ្នកស្ិងប្តូភបានថតទុក បាុែន្តមិនទាន់ម្នប្បសិទ្ធភាណសទលុះប្រាែតអ្នកចាប់ស្្ដងមប្បណ័ន្ធសេងងភិញ។
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ប្រាប់ជាុជា Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ណួញសេងងសលង) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់វាលណីមុន។

Down arrow (ប្ណួញ
ជាុះសប្កាម)

ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់វាលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចាូល) សប្ជងសសរីសយកតទម្លសលក្នុងកែន្លងែដលបានសប្ជងសសរីស (ប្បសិនសបងម្ន) ឬអនុភត្តរាមតំនាសលក្នុងកែន្លង។

Spacebar (របារដកឃ្្ល ) ណប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីទម្្ល ក់ ប្បសិនសបងម្ន។

Tab (សថប) ផ្្ល ស់ទីសៅទ្្ទសផ្្ត តបនា្ទ ប់។

ជាំ្ណ:ំ សប្ម្ប់ែតកម្ម ភិ្ីរុករកប្កាហិិកស្ដង់ោរបាុស្ណោ ះ។

Esc ផ្្ល ស់ទីសៅទំណ័រមុនរហូតដល់អ្នកសឃងញសអប្កង់ជាមីង។ ការជាុជាប្រាប់ជាុជា Esc សលក្នុងសអប្កង់ជាមីងបង្ហា ញស្រែដលប្បាប់ឲ្យអ្នករក្សាទុកការផ្្ល ស់ប្តូរែដលមិនបានរក្សាទុក និងចាប់ស្្តងមប្បណ័ន្ធសេងងភិញ។

ការចប់សដត BIOS ក្នុង Windows 
វាទទួលបានការែនានាសំដងមីីចប់សដត BIOS (System Setup, តសម្លងងប្បណ័ន្ធ) របស់អ្នកសលងការប្តូរផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ ឬប្បសិនសបងម្នការចប់សដតថ្មីចជារកបាន។ ជាំសពាះកុំណ្យូទ័រយួរទដ សូមប្បាកដថា ថ្មកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នកប្តូភបានស្កសណញសលញ សហងយបានភា្ជ ប់សៅកាន់ប្ណីសេ្លងង

ជាំ្ណ:ំ ប្បសិនសបង BitLocker ប្តូភបានសបងក វាប្តូភណន្យារសណលមុនស្ិងការចប់ែដតប្បណ័ន្ធ BIOS រួជាសបងកសេងង ភិញបនា្ទ ប់ណី BIOS ប្តូភបានចប់ែដតរួជារ៉ល់។

1 ចាប់ស្្ដងមកុំណ្យូទ័រសេងងភិញ។
2 ជាូលសមងលសគហទំណ័រ Dell.com/support។

• បញចាូល Service Tag(ស្្ល កសសវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដសសវាកម្មរហ័ស) រួជាជាុជាសលង Submit(បញ្ជូន)។
• ជាុជាសលង Detect Product (ចាប់រក្លិត្ល) និងស្ិងរាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់,

3 សបងអ្នកមិនចជារកែសិងរក ឬរកសឃងញស្្ល កសសវាកម្មសូមជាុជាសលង សប្ជងសសរីសណី្លិត្លទាំងអស។់
4 សប្ជងសយក ប្បសេទ្លិត្ល ណីបញ្ជី។

ជាំ្ណ:ំ សប្ជងសយកប្បសេទែដលប្តឹមប្តូភសដងមីីសៅដល់ទំណ័រ្លិត្ល
5 សប្ជងសយកមាូែដលកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក និងទំណ័រ Product Support(រាំប្ទ្លិត្ល) ទនកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នកែដលបានបង្ហា ញសេងង។
6 ជាុជាសលង Get drivers (ទទួលយកប្ោយភឺ) រួជាជាុជាសលង Drivers and Downloads (ប្ោយភឺនិងទាញយក)។

ែ្្នកប្ោយភឺ និងែ្្នកទាញយកបានសបងក។
7 ជាុជា Find it myself (ែសិងរកសោយខ្លួនឯង)។
8 ជាុជា BIOS សដងមីីសមងលកំែនា BIOS។
9 កំនាត់សមងលឯកស្រ BIOS ជាុងសប្កាយបំ្ុត និងជាុជា ទាញយក។
10 សប្ជងសយកភិ្ីស្ញ្ស្តទាញយកែដលសណញជាិត្តសលក្នុងបងអាួជា សូមសប្ជងសយកភិ្ីស្ញ្ស្តទាញយករបស់អ្នកសលងងសប្កាមសនះ ជាុជាសលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បងអាួជា File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញសេងង។
11 ជាុជាសលង Save(រក្សាទុក) សដងមីីរក្សាទុកឯកស្រសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
12 ជាុជាសលង Run(ដំសនាងរការ) សដងមីីដំសេងងការកំនាត់ BIOS ែដលបានចប់សដតសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

អនុភត្តរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់

ជាំ្ណ:ំ វាទទួលបានការែនានាសំោយមិនប្តូភស្ិងការចប់សដត រកលងកំែនា BIOS សលងសណី 3 កំែនាសនាះសទ។ ឧទាហរនា៍៖ សបងអ្នកជាង់ចប់សដត BIOS ណី 1.0 សៅ 7.0 សនាះប្តូភតសម្លងងកំែនា 4.0 ពមុនសិន សហងយបនា្ទ ប់មកតសម្លងងកំែនា 7.0។

ជសប្មងសដំសេងងប្បណ័ន្ធ
រារ៉ង 5. សម

សណលសភោប្បណ័ន្ធ កំនាត់សណលសភោសលសលងនាេិកាងងក្នុងកុំណ្យូទ័រស្រពថ្មី។

កាលបរិសជា្ឆទប្បណ័ន្ធ កំនាត់កាលបរិសជា្ឆទសលសលងប្បតិទិនងងក្នុងកុំណ្យូទ័រស្រពថ្មី។

BIOS Version បង្ហា ញកំែនា BIOS។

Product Name បង្ហា ញណីស្ម្ម ះ្លិត្ល និងសលខមាូែដល។

Service Tag បង្ហា ញណី Service Tag (ស្្ល កសសវាកម្ម) របស់កុំណ្យូទ័រអ្នក។

58 ការដំសេងងប្បណ័ន្ធ



Asset Tag បង្ហា ញណី asset tag (ស្្ល កប្ទណ្យសកម្ម) របស់កុំណ្យូទ័រអ្នក (ប្បសិនសបងម្ន)។

CPU Type បង្ហា ញណីប្បសេទ អង្គដំសនាងរការ។

CPU Speed បង្ហា ញណីសលីងនអង្គដំសនាងរការ។

CPU ID បង្ហា ញណី ID អង្គដំសនាងរការ។

L1 Cache បង្ហា ញណីទំហំអង្គដំសនាងរការ L1 cache (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ L1)។

L2 Cache បង្ហា ញណីទំហំអង្គដំសនាងរការ L2 cache (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ L1)។

L3 Cache បង្ហា ញណីទំហំអង្គដំសនាងរការ L3 cache (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ L1)។

Fixed HDD បង្ហា ញណីសលខមាូែដល និងទំហំប្ោយថាសរឹង។

mSATA Device បង្ហា ញណីសលខមាូែដល និងទំហំប្ោយអុបទិជា។

System Memory បង្ហា ញណីអង្គជាងចាំែដលបានភា្ជ ប់មកពមួយសលសលងកុំណ្យូទ័រ។

Extended Memory បង្ហា ញណីអង្គជាងចាំបានដំសេងងសលសលងកុំណ្យូទ័រ។

Memory Speed បង្ហា ញសលីងន អង្គជាងចា។ំ

រារ៉ង 6. កប្មិតខ្ពស់

Intel SpeedStep សបងក ឬបិទមុខង្រ Intel SpeedStep។ តទម្លសដងម៖ សបងក

Virtualization សបងក ឬបិទមុខង្រ Intel Virtualization។ តទម្លសដងម៖ សបងក

NIC បានរួមបញចាូល សបងក ឬបិទមុខង្រ្្គត់្្គង់សេ្លងងសៅឲ្យកាតប្ណ្ត ញសលសលងបន្ទះ។ តទម្លសដងម៖ សបងក

USB Emulation សបងក ឬបិទមុខង្រ ការប្រាប់រាម USB។ តទម្លសដងម៖ សបងក

USB PowerShare សបងក ឬបិទមុខង្រ USB PowerShare។ តទម្លសដងម៖ សបងក

SATA Operation ផ្្ល ស់ប្តូរមាូតឧបករនា៍ប្គប់ប្គង SATA សៅព ATA ឬ AHCI។ តទម្លសដងម៖ AHCI

Adapter Warnings សបងក ឬបិទ បិទការប្ណម្នអំណីចោប់ទ័រ។ តទម្លសដងម៖ សបងក

ឥរិយ៉បថទន Function Key បញ្្ជ ក់ណីឥរិយ៉បថទន function key (ប្រាប់ជាុជា Function) <Fn>។ តទម្លសដងម៖ Function key

Intel Smart Connect Technology សបងក ឬបិទ Intel Smart Connect Technology។ តទម្លសដងម៖ សបងក

Intel Rapid Start Technology សបងក ឬបិទ Inter Rapid Start Technology។ តទម្លសដងម៖ សបងក

Miscellaneous Devices ែ្្នកទាំងសនះអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទ ឧបករនា៍សលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធស្សេងខ។

ស្្ថ នភាណថ្ម បង្ហា ញស្រអំណីស្្ថ នភាណថ្ម។

រារ៉ង 7. សន្តិសុខ

កំនាត់ Asset Tag ែ្្នកសនះបង្ហា ញណី asset tag (ស្្ល កប្ទណ្យសកម្ម) ទនប្បណ័ន្ធរបស់អ្នក។ ប្បសិនសបង asset tag (ស្្ល កប្ទណ្យសកម្ម) មិនទាន់បានកំនាត់សទ សនាះែ្្នកសនះ ចជាប្តូភបានសប្បងសដងមីីបញចាូល
វា។

កំនាត់ ពាក្យសម្្ង ត ់admin (អ្នកប្គប់ប្គង) អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គង។

កំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ ប្បណ័ន្ធ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ។

កំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ HDD (ប្ោយថាសរឹង) អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹងងងក្នុងកុំណ្យូទ័រ (HDD)។

Password Change អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកផ្្ល ស់ប្តូរពាក្យសម្្ង ត់សន្តិសុខ

Password Bypass អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នករកលងពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹងែដលសលជាសេងងក្នុងសណលប្បណ័ន្ធចាប់ស្្តងមសេងង ភិញ/បន្តណីស្្ថ នភាណ hibernate (សម្ងំ)

រារ៉ង 8. ប៊ូត

លំោប់ចទិភាណប៊ូត បញ្្ជ ក់ណីលំោប់ទនឧបករនា៍ស្សេងខរា្ន ែដលកុំណ្យូទ័រនឹងប៊ូតសណលចាប់ស្្តងម។

Windows Boot Manager អនុញ្្ញ តឲ្យ windows ែសិងរកប្ោយថាសរឹងែដលម្នឯកស្រ សដងមីីប៊ូត។

Secure Boot បញ្្ជ ក់ថាសតង ជសប្មងសប៊ូតសុភត្ថិភាណ UEFI សបងក ឬបិទ។
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បែន្ថមជសប្មងសប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្បងបែន្ថមជសប្មងសប៊ូតឧបករនា៍ស្សេងខ។

លុបជសប្មងសប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្បងលុបជសប្មងសប៊ូតឧបករនា៍ែដលម្នប្ស្ប់ណីលំោប់ប៊ូត។

ចាកសជាញ
ែ្្នកសនះអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នករក្សាទុក សបាះបង់សចាល និង្្ទុកការកំនាត់លំនាសំដងមមុននឹងចាកសជាញណីការដំសេងងប្បណ័ន្ធ។
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លក្ខនាៈែ្្នកបសជាចាកសទស
ភិម្ប្តរូបភន្ត
ប្បធានបទសនះ្្តល់នូភ ភិម្ប្តរូបភន្ត

លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
កម្ពស់ 19.2 មម (0.75 អុីញ)

ទទឹង 380 មម (14.96 អុីញ)

ជសប្ៅ 252.5 មម (9.94 អុីញ)

ទម្ងន់ (អតិបរិម្) 2 គ.ក (4.40 សផ្ន)

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសណ័ត៌ម្នប្បណ័ន្ធ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ទទឹងែខសេភា្ជ ប់ DRAM 64 bit

Flash EPROM SPI 128 Mbits

PCIe 3.0 bus 8.0 Gb/s

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកអង្គដំសនាងរការ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ប្បសេទ

• អង្គដំសនាងរការ Intel Core i3 kaby lake ជំនាន់ទី 7
• អង្គដំសនាងរការ Intel Core i5 kaby lake ជំនាន់ទី 7
• អង្គដំសនាងរការ Intel Core i7 kaby lake ជំនាន់ទី 7
• អង្គដំសនាងរការ Intel Core i3 sky lake ជំនាន់ទី 6

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកអង្គជាងចាំ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
តំនាអង្គជាងចាំ រន្ធ SODIMM ជាំនួនណីរ

សមត្ថភាណអង្គជាងចាំ 32 GB

ប្បសេទអង្គជាងចាំ DDR4

សលីងន 2133 MHz

កប្មិតជាងចាំអបីបរម្ 4 GB

កប្មិតអង្គជាងចាំអតិបរម្ 32 GB

6
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លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកសំសេង
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ឧបករនា៍បញ្្ជ Realtek ALC3246 Waves MaxxAudio Pro

អន្តរមុខ (ងងក្នុង) អូឌីយាូ HD

អន្តរមុខ (ងងសប្ៅ) មីប្កូហិូន/កាស សស្តសរាអូ/តំនាភា្ជ ប់ឧបករនា៍បំណងសំសេងងងសប្ៅ

ឧបករនា៍បំណងសំសេង ណីរ

ម្ា សុីនណប្ងីកកម្្ល ំងឧបករនា៍បំណងសំសេង
ងងក្នុង

2 W (RMS)

មីប្កូហិូន មីប្កូហិូនចសរាឌីជីថល

ឧបករនា៍បញ្្ជ កប្មិតសំសេង ប្រាប់ជាុជា្្លូភកាត់បញ្្ជ សមសឌវ

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកភីសដអូ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ប្បសេទ

• Intel UMA (បានរួមបញចាូល HD)

• Intel Iris Gfx (15W & 28W)

• nVidia GeForce 940MX រហូតដល់ 4 GB GDDR5

ឧបករនា៍ប្គប់ប្គង (UMA) — 
Intel core i3/i5/i7 • Intel Core i3 / i5 / i7

• Intel HD Graphics 610

• Intel HD Graphics 620

• Intel HD Graphics 635

• Intel HD Graphics 640

• Intel HD Graphics 650

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកទំនាក់ទំនង
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ចោប់្័រប្ណ្ត ញ 10/100/1000 Mb/s Ethernet (អុីសជារនាិត) (RJ-45)

ឥតែខសេ
• WiFi 802.11 ac

• Bluetooth 4.0

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកថាមណល
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ប្បសេទ 3-cell “smart” lithium-ion (42 WHr)

ជសប្ៅ 184.15 មម (7.25 អុីញ)

កម្ពស់ 5.9 មម (0.23 អុីញ)

ទទឹង 97.15 មម (3.82 អុីញ)
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លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ទម្ងន់ 0.2 kg (0.44 lb)

កម្្ល ងំពភាូល៍ 14.8 V DC

ចយុកាល ភដ្ដផ្្ដ ជា់/បញចាូលថ្ម 300

កប្មិតសីតុនាហា ភាណ

កំណុងដំសនាងរការ 0°C to 35°C (32°F សៅ 95°F)

ការរក្សាទុក -40°C to 65°C (-40°F សៅ 149°F)

សណលប្បតិបត្តិការ 4 សម្ា ង (សលសណលកុំណ្យូទ័របិទ)

ថ្មប្រាប់សំែបាត បន្ទុកថ្មប្រាប់សំែបាត 3 V CR2032 lithium coin cell

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកប្ជាក និងតំនាភា្ជ ប់
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
អូឌីយាូ មីប្កូហិូនមួយ/កាសសស្ដសរាអូ/តំនាភា្ជ ប់ឧបករនា៍បំណងសំសេងងងសប្ៅ

ភីសដអូ
• ប្ជាក HDMI 19-ម្ជុល ជាំនួនមួយ
• ប្ជាក VGA 15-ម្ជុល ជាំនួនមួយ

ចោប់្័រប្ណ្ត ញ ឧបករនា៍តភា្ជ ប់ RJ–45 ជាំនួនមួយ

ប្ជាក Docking មួយ

ប្ជាក USB
• USB 3.0 មួយពមួយ PowerShare

• រន្ធ USB 3.0 ណីរ
• រន្ធ USB 2.0 មួយ

រន្ធកាត SIM រន្ធ micro-SIM (មីប្កូសុីម) ពមួយមុខង្រណិសសស ជាំនួនមួយ

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកសអប្កង់
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ប្បសេទ សអប្កង់ WLED

ទំហំ 15.0 អុីញ

កម្ពស់ 190.00 មម (7.48 អុីញ)

ទទឹង 323.5 មម (12.59 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 375.2 មម (14.77 អុីញ)

តំបន់សកម្ម (X/Y) 309.4 មម x 173.95 មម

គុនាភាណបង្ហា ញអតិបរម្ 1366 x 768 េីកែសល

អប្រារីសញ្ហិស 60 Hz

មុំប្បតិបត្តិការ 0° (បិទ) ដល់ 180°

មុំសមងលអតិបរម្ (ស្្ដក) +/- 70° អបីបរម្សប្ម្ប់ HD

មុំសមងលអតិបរម្ (បញ្ឈរ) +/- 70° អបីបរម្សប្ម្ប់ HD

កប្មិតេីកែសល 0.1875 mm
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លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកបន្ទះបាះ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ទ្្ទសកម្ម៖

អ័កសេ X 99.50 ម.ល.

អ័កសេ Y 53.00 mm

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកកា្ដ រជាុជា
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ជាំនួនប្រាប់ជាុជា

• ប្រាប់ជាុជា 83៖ អង់សគ្លស ចសមរិក, ទថ, បារ៉ងំ កា្ណោ, កូសរា, រុសសេី, សហប្បជា, អង់សគ្លសអន្តរពតិ
• ប្រាប់ជាុជា 84៖ អង់សគ្លស ជាប្កេណអង់សគ្លស, បារ៉ងំ កា្ណោ សកបិជា, ចេជាមាង់, បារ៉ងំ, សអស្បាា ញ (ចសមរិកឡាទីន), នា័រឌិក, ចរ៉ា ប់, កា្ណោណីរភាស្
• ប្រាប់ជាុជា 85: សប្បសុីលណ័រទុយហា្គ ល់

ប្លង់ QWERTY/AZERTY/Ka

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកចោប់ទ័រ
លក្ខនាៈណិសសស លក្ខនាៈបសជាចាកសទស
ប្បសេទ 45 W/65 W

កម្្ល ងំភូលត៍សេ្លងងជាូល 100–240 V AC

ជារន្តសេ្លងងជាូល (អតិបរម្) 1.30 A/1.60 A/1.70 A

សញ្ហិកង់(ចាប់សញ្្ញ )ជាូល 50–60 Hz

ជារន្តសេ្លងងសជាញ 2.31 A/3.34 A

កប្មិតកម្្ល ំងភាូលត៍សេ្លងងជាូល 19.5 V DC

កប្មិតសីតុនាហា ភាណ (ប្បតិបត្តិការ) 0°C សៅ 40°C (32°F សៅ 104°F)

កប្មិតសីតុនាហា ភាណ (ប្បតិបត្តិការ) -40°C សៅ 70°C (-40°F សៅ 158°F)

លក្ខនាៈបសជាចាកសទសែ្្នកបរិស្្ថ ន
លក្ខនាៈណិសសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតែ្្នកបសជាចាកសទស
សីតុនាហា ភាណ — ប្បតិបត្តិការ 0°C សៅដល់ 35°C (32°F សៅដល់ 95°F)

សីតុនាហា ភាណ — ការរក្សាទុក -40°C to 65°C (-40°F សៅ 149°F)

បែប្មបប្មួលសំសនាងម (អតិបរម្) — 
ប្បតិបត្តិការ៖

10% សៅ 90% (រា្ម នកំនាសំសនាងម)

បែប្មបប្មួលសំសនាងម (អតិបរម្) — 
ការរក្សាទុក៖

0% សៅ 95% (រា្ម នកំនាសំសនាងម)

រយៈកម្ពស់ (អតិបរម្) — ប្បតិបត្តិការ –15.2 ម សៅ 3048 ម (–50 ហិីត សៅ 10,000 ហិីត)

រយៈកម្ពស់ (អតិបរម្) — ការរក្សាទុក -15.2 m សៅ 10,668 m (–50 ft សៅ 35,000 ft)
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ជសប្មងសដំសេងងប្បណ័ន្ធ
ជាំ្ណ:ំ ចប្ស័យសៅសលងកុំណ្យូទ័រយួរទដ និងឧបករនា៍ែដលបានដំសេងងរបស់វា ធាតុែដលរ៉យសលក្នុងែ្្នកសនះចជានឹងមិន បង្ហា ញសេងងសទ។

 

ប្បធានបទ :

• ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធប្បណ័ន្ធ
• ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសដអូ
• ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាណ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាណ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបត្តិការ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប្គប់ប្គងថាមណល
• ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

• ជសប្មងសសអប្កង់រាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
• ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែខសេ
• ជសប្មងសតំែហទាសំអប្កង់
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បណ័ន្ធ

ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
ែ្្នកសនះបង្ហា ញណីលក្ខនាៈណិសសសរបស់ហាដែភរសំងន់របស់កុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ណ័ត៌ម្នអំណីប្បណ័ន្ធម្ា សុីន ែ្្នកសនះបង្ហា ញណីលក្ខនាៈណិសសសរបស់ហាដែភរសំងន់របស់កុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។

• ណ័ត៌ម្នអំណីប្បណ័ន្ធ៖ កំែនាសអប្កង់ BIOS, ស្្ល កសសវាកម្ម, ស្្ល កប្ទណ្យសកម្ម, ស្្ល កកាន់កាប់, កាលបរិសជា្ឆទកាន់កាប,់ កាលបរិសជា្ឆទ្លិត និងសលខកូដសសវាកម្មរហ័ស។
• ណ័ត៌ម្នអំណីអង្គជាងចាំ៖ អង្គជាងចាំសអប្កង់បានដំសេងង, អង្គជាងចាំចជាសប្បងបាន, សលីងនអង្គជាងចា,ំ មាូដឆាែនលអង្គជាងចា,ំ បសជាចាក ភិទ្យាអង្គជាងចាំ
• ណ័ត៌ម្នអំណីអង្គដំសនាងរការ៖ ប្បសេទអង្គដំសនាងរការរបស់សអប្កង់, ជាំនួនស្នូល, សលខសម្្គ ល់អង្គដំសនាងរការ, សលីងននាេិកាបជាចាុបីន្ន, សលីងននាេិកាអបីបរម្, សលីងននាេិកាអតិបរម្, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់អង្គដំសនាងរការ L2, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់

អង្គដំសនាងរការ L3, សមត្ថភាណ HT និងបសជាចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។
• ណ័ត៌ម្នអំណីឧបករនា៍៖ SATA M.2 SSD, ឧបករនា៍បញ្្ជ ភីសដអ,ូ កំែនាភីសដអ ូBIOS, អង្គជាងចារំបស់ ភីសដអូ, ប្បសេទផ្្ទ ំង, គុនាភាណបង្ហា ញសដងម, ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសេង, ឧបករនា ៍WiFi, ឧបករនា ៍WiGig, 

ឧបករនា៍ជាល័ត, ឧបករនា៍ប៊្លូ្ូស។

ណ័ត៌ម្នអំណីថ្ម បង្ហា ញអំណីស្្ថ នភាណថ្ម និងប្បសេទចោប់ទ័រ AC ែដលបានភា្ជ ប់សៅកុំណ្យូទ័រ។

លំោប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកផ្្ល ស់ប្តូរលំោប់ែដលកុំណ្យូទ័រណ្យាយ៉មែសិងរកប្បណ័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

• កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងប៊ូត Windows ឬ UEFI

• សដងម ឬ UEFI

Boot Options ជសប្មងសសនះឲ្យអ្នកនូភជសប្មងសគនានា ROMs ដំសនាងរការបាន។ រាមលំនាំសដងម Enable UEFI Network Stack ប្តូភបានបិទ។

Date/Time អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកផ្្ល ស់ប្ដូរកាលបរិសជា្ឆទ និងសណលសភោ។
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ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធប្បណ័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
SATA Operation អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ ប្ោយថាសរឹង SATA ងងក្នុង។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• បានបិទ
• AHCI

• RAID សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។

Drives អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធប្ោយ SATA សលសលងផ្្ទ ងំ។ ប្ោយទាំងអស់ប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• SATA M.2 SSD

SMART Reporting ែ្្នកសនះបញ្្ជ ថាសតង កំហុសប្ោយថាសរឹង សប្ម្ប់ប្ោយែដលបានរួមបញចាូលប្តូភបានរ៉យការនា៍ក្នុងសណលសបងកដំសនាងរការប្បណ័ន្ធឬសទ។ បសជាចាកភិទ្យាសនះគជាពែ្្នកមួយទនលក្ខនាៈបសជាចាកសទស SMART (Self Monitoring 
Analysis and Reporting Technology, ការភិភាគប្តួតណិនិត្យខ្លួនឯងនិងបសជាចាក ភិទ្យារ៉យការនា៍)។ ជសប្មងសសនះប្តូភបានបិទរាមលំនាសំដងម។

• សបងកការរ៉យការនា៍ស្្ម ត

ការកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធ USB សនះគជាពលក្ខនាៈណិសសសពជសប្មងស។

ែ្្នកសនះកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ  USB ែដលបានរួមបញចាូលរា្ន ។ ប្បសិនសបងការរាំប្ទប៊ូតបានសបងក, ប្បណ័ន្ធប្តូភបានអនុញ្្ញ តឲ្យប៊ូតណីឧបករនា៍្្ទុក USB ប្គប់ប្បសេទ (HDD, កូនសស្អង្គជាងចាំ, ថាសទន់)។
សបងសិនប្ជាក USB ប្តូភបានសបងក ឧបករនា៍ែដលភា្ជ ប់សៅប្ជាកសនះនឹងប្តូភបានសបងក និងចជាសប្បងបានសប្ម្ប ់OS។

ប្បសិនសបងប្ជាក USB ប្តូភបានបិទ ប្បណ័ន្ធប្បតិបត្តិការមិនចជាសមងលសឃងញឧបករនា៍្ណមួយែដលភា្ជ ប់សៅនឹងប្ជាកសនះសទ។

ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• សបងកការរាំប្ទប៊ូត USB (សបងករាមលំនាំសដងម)
• សបងកប្ជាក USB ងងសប្ៅ (សបងករាមលំនាសំដងម)
• សបងកប្ជាក Thunderbolt (សបងករាមលំនាំសដងម)។
• សបងកការប៊ូតរាម Thunderbolt។ សនះគជាពលក្ខនាៈណិសសសពជសប្មងស។
• ប្តូភែតអនុញ្្ញ ត Dell Docks។ សនះគជាពលក្ខនាៈណិសសសពជសប្មងស។
• សបងកប៊ូត Thunderbolt ពមុន (និង PCIe ណីសប្កាយ TBT)

ជាំ្ណ:ំ កា្ត រជាុជា USB និងកនា្ដុ រ ែតងែតដំសនាងរការសលក្នុងការដំសេងង BIOS សោយមិនគិតណីការកំនាត់ទាងំសនះ។

USB PowerShare ែ្្នកសនះកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធលក្ខនាៈណិសសសទនលក្ខនាៈ USB PowerShare។ ជសប្មងសសនះអនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកស្កឧបករនា៍ងងសប្ៅសោយការសប្បងថាមណលថ្មរក្សារបស់ប្បណ័ន្ធទុករាមរយៈប្ជាក USB PowerShare។ រាម
លំនាសំដងម សបងក USB PowerShare គជាបិទ។

អូឌីយាូ ែ្្នកសនះ សបងករឺបិទ ឧបករនា៍អូឌីយាូរួមបញចាូល។ រាមលំនាំសដងម សបងកអូឌីយាូ ជសប្មងសប្តូភបានសប្ជងសសរីស។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• សបងកមីប្កូហិូន (បានសបងករាមលំនាំសដងម)
• សបងកឧបករនា៍បំណងសំសេងងងក្នុង (បានសបងករាមលំនាសំដងម)

Keyboard 
Illumination

ែ្្នកសនះចជាឲ្យអ្នកសប្ជងសសរីសមាូត មុខង្រណន្លជាកា្ត រជាុជា។ កំរិតណន្លជាកា្ត រជាុជាចជាកំនត់បានណី 0% ដល់ 100%។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• បានបិទ
• ប្សចប់
• េ្លជា (បានសបងករាមលំនាំសដងម)

Keyboard Backlight 
Timeout on AC

មុខង្រសនះ កំនាត់អំណី រយៈសណល្ុតកំនាត់ទនណន្លជាកា្ត រជាុជាងងសប្កាយសលសណលចោប់ទ័រ AC ប្តូភបានសោតជាូលសៅក្នុងប្បណ័ន្ធ។ មុខង្រណន្លជាកា្ត រជាុជាជាមីង គជាមិនបាះពាល់សេងយ។ ណន្លជាបំេ្លជាកា្ដ រជាុជានឹងបន្តរាំប្ទកប្មិតណន្លជាស្សេងខសទវតពសប្ជាងន។ ែ្្នកសនះ
ម្ន្លបាះពាល់សណលសេ្លងងងងសប្កាយប្តូភបានសបងក។ ជសប្មងសគជា៖

• 5 ភិនាទី
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
• 10 ភិនាទី — ជសប្មងសសនះប្តូភបានសប្ជងសរាមលំនាសំដងម
• 15 ភិនាទី
• 30 ភិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• មិនែដល

Keyboard Backlight 
Time-out on 
Battery

ការកំនាត់សណលទនណន្លជាកា្ត រជាុជាសលសលងចជាបន្ថយពមួយជសប្មងសថ្ម។ មុខង្រណន្លជាកា្ត រជាុជាជាមីង គជាមិនបាះពាល់សេងយ។ ណន្លជាបំេ្លជាកា្ដ រជាុជានឹងបន្តរាំប្ទកប្មិតណន្លជាស្សេងខសទវតពសប្ជាងន។ ែ្្នកសនះម្ន្លបាះពាល់សណលសេ្លងងងងសប្កាយប្តូភបានសបងក។ ជសប្មងសគជា៖

• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី — ជសប្មងសសនះប្តូភបានសប្ជងសរាមលំនាសំដងម
• 15 ភិនាទី
• 30 ភិនាទី
• 1 នាទី
• 5 នាទី
• 15 នាទី
• មិនែដល

Miscellaneous 
Devices

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ស្សេងខសលសលងផ្្ទ ំងប្បណ័ន្ធ៖

• សបងកកាសមរ៉ា  —បានសបងករាមលំនាសំដងម
• សបងក(SD) កាតឌីជីថលសុភត្ថិភាណ
• មាូដចនែត(SD) កាតឌីជីថលសុភត្ថិភាណបាុស្ណោ ះ

ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសដអូ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតណន្លជា LCD អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់កប្មិតណន្លជាសអប្កង់សោយែ្អាកសៅសលងប្បេណថាមណល (On Battery and On AC) (សលសលងថាមណល និងសលសលង AC)។

ជាំ្ណ:ំ ការកំនាត់ភីសដអូនឹងចជាសមងលសឃងញែតសលសណលកាតភីសដអូប្តូភបានដំសេងងសៅក្នុងប្បណ័ន្ធបាុស្ណោ ះ។

ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាណ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Admin Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គង (admin)។

ជាំ្ណ:ំ អ្នកប្តូភែតកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងមុននឹងកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។ ការលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធសោយសិ័យប្បភត្តិនឹងលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹង។

ជាំ្ណ:ំ ការផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសម្្ង ត់សពគជ័យម្នប្បសិទ្ធភាណភា្ល មខ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសដងម៖ មិនបានកំនាត់

System Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ។

ជាំ្ណ:ំ ការផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសម្្ង ត់សពគជ័យម្នប្បសិទ្ធភាណភា្ល មខ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសដងម៖ មិនបានកំនាត់
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Mini Card SSD-0 
Password

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់សលសលងប្ោយម្នសភាណរឹង (SSD) សលសលងមីនីកាត។

ជាំ្ណ:ំ ការផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសម្្ង ត់សពគជ័យម្នប្បសិទ្ធភាណភា្ល មខ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសដងម៖ មិនបានកំនាត់

Strong Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបង្ខំជសប្មងសសៅពកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ង្ល ំងពនិជាចា។
ការកំនាត់រាមលំនាំសដងម៖ ការសបងកពាក្យសម្្ង ត់ង្ល ងំមិនប្តូភបានសប្ជងសសរីស។

ជាំ្ណ:ំ ប្បសិនសបងពាក្យសម្្ង ត់ង្ល ំងប្តូភបានសបងក ពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ និងអ្នកប្គប់ប្គងប្តូភែតម្នយ៉ា ងសហាជា្ណស់អកសេរតូជាសលងមួយ អកសេរតូជាសប្កាមមួយ និងយ៉ា ងសហាជា្ណស់អកសេរ 8 តួ។

Password 
Configuration

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ប្បែភងពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គង និងប្បណ័ន្ធពអបីបរម្ និងអតិបរម្។

Password Bypass អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទការអនុញ្្ញ តសដងមីីរកលងពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ HDD ងងក្នុងសលសណលណួកវាប្តូភបានកំនាត់។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• បានបិទ
• រកលងការចាប់ស្្ដងមសេងងភិញ

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ

Password Change អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទការអនុញ្្ញ តសប្ម្ប់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បណ័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថាសរឹងសលសណលពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងប្តូភបានកំនាត់។
ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនុញ្្ញ តការផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសម្្ង ត់ែដលមិនែមនពអ្នកប្គប់ប្គង) ប្តូភបានសប្ជងសសរីស។

Non-Admin Setup 
Changes

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ថាសតងការប្តូរជសប្មងសដំសេងងប្បណ័ន្ធប្តូភបានអនុញ្្ញ តឬអត់សលសណលពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងបានោក់។ សបងបិទជសប្មងសដំសេងងប្តូភបានបិទសោយពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គង។

UEFI Capsule 
Firmware Updates

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកប្គប់ប្គងថាសតងប្បណ័ន្ធសនះអនុញ្្ញ តឲ្យម្នការចប់សដត BIOS រាមរយៈកញចាប់ចប់សដតកាប់ស៊ុល UEFI ែដរឬសទ។
ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ Enable UEFI Capsule Firmware Updates(សបងកការចប់សដតកម្ម ភិ្ីបង្កប់កាប់ស៊ុល UEFI ) ប្តូភបានសប្ជងសសរីស។

TPM 1.2/2.0 
Security

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកមាូឌុលសភទិកាែដលទុកជាិត្ត (TPM) ក្នុងអំេុងសណល POST។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• TPM សបងក (សបងករាមលំនាសំដងម)
• សម្អា ត
• ការរកលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែដលបានសបងក
• ការរកលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែដលបានបិទ
• សបងកដំសនាងរការ
• បិទដំសនាងរការ

ជាំ្ណ:ំ សដងមីីដំសេងងជំនាន់ ឬទម្្ល ក់ជំនាន់ TPM1.2/2.0 ប្តូភទាញយក(សួហិែភរ) TPM wrapper tool (ឧបករនា៍ភត្ថុតប្មឹម TPM)។

Computrace អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកដំសនាងរការ ឬបិទសូហិែភរ Computrace (រាមោនកុំណ្យូទ័រ) ពជសប្មងស។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• បិទដំសនាងរការ
• បិទ
• សបងកដំសនាងរការ

ជាំ្ណ:ំ ជសប្មងសសបងកដំសនាងរការ និងបិទនឹងសបងកដំសនាងរការ ឬបិទមុខង្រសនះពអជាិទញ្ន្តយ៍ សហងយនឹងមិនម្នការផ្្ល ស់ប្ដូរប្តូភបានអនុញ្្ញ តសទវតសទ

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បិទដំសនាងរការ

CPU XD Support អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកមាូដ Execute Disable (បិទការប្បតិបត្តិការ) ទនអង្គដំសនាងរការ។
សបងកការរាំប្ទ CPU XD (លំនាសំដងម)
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Admin Setup 
Lockout

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នករ៉រ៉ងំអ្នកសប្បងណីការជាូលបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលសណលពាក្យសម្្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងប្តូភបានកំនាត់។
ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ

ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាណ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Secure Boot Enable ជសប្មងសសនះសបងក ឬបិទមុខង្រ Secure Boot(ប៊ូតម្នសុភត្ថិភាណ) ។

• បានបិទ
• បានសបងក

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានសបងក។

Expert Key 
Management

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្មបសប្មួលមូលោ្ឋ នទិន្នន័យប្រាប់ជាុជាសុភត្ថិភាណសបងសិន្ណប្បណ័ន្ធស្ថិតសលក្នុង Custom Mode (មាូដរាមតប្មូភការ)។ ជសប្មងស Enable Custom Mode(សបងកមាូដរាមតប្មូភការ) ប្តូភបានបិទរាម
លំនាសំដងម។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• PK

• KEK

• db

• dbx

សបងសិនអ្នកសបងក Custom Mode(មាូដរាមតប្មូភការ) ជសប្មងសែដលពាក់ណ័ន្ធសប្ម្ប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសេងង។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• Save to File(រក្សាទុកសៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រាប់ជាុជាសៅឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Replace from File(ជំនួសណីឯកស្រ)—ជំនួសប្រាប់ជាុជាបជាចាុបីន្នពមួយប្រាប់ជាុជាមួយណីឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Append from File(បែន្ថមណីឯកស្រ)—បែន្ថមប្រាប់ជាុជាមួយសៅមូលោ្ឋ នទិន្នន័យបជាចាុបីន្នណីឯកស្រែដលបានសប្ជងសសោយអ្នកសប្បង
• Delete(លុប)—លុបប្រាប់ជាុជាែដលបានសប្ជងសសរីស
• Reset All Keys(កំនាត់ប្រាប់ជាុជាទាងំអស់សេងងភិញ)—កំនាត់សេងងភិញសៅពលំនាំសដងម
• Delete All Keys(លុបប្រាប់ជាុជាទាងំអស់)—លុបប្រាប់ជាុជាទាំងអស់

ជាំ្ណ:ំ សបងអ្នកបិទ Custom Mode(មាូដរាមតប្មូភការ)រ៉ល់ការផ្្ល ស់ប្ដូរទាំងអស់ែដលបានស្ិងសេងងនឹងប្តូភបានលុបសចាល សហងយប្រាប់ជាុជានឹងស្្ដ រសៅពការកំនាត់លំនាសំដងម។

ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបត្តិការ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Multi Core Support កែន្លងសនះកំនាត់ថាសតងដំសនាងរការម្នស្នូលមួយឬសប្ជាងនបានសបងកដំសនាងរការឬអត់។ ការបំសណញមុខង្រកម្ម ភិ្ីខ្លះប្បសសងរពងមុនពមួយស្នូលបែន្ថម។ RAID សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាសំដងម។ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកឬបិទ multi-

core support (ការរាបំ្ទណហុស្នូល) សប្ម្ប់អង្គដំសនាងរការ។ អង្គដំសនាងរការែដលបានតសម្លងងរាំប្ទស្នូល ណីរ។ ប្បសិនសបងអ្នកសបងក Multi Core Support (ការរាបំ្ទណហុស្នូល), ស្នូល ណីរ ប្តូភបានសបងក។ ប្បសិនសបង
អ្នកបិទ Multi Core Support (ការរាំប្ទណហុស្នូល), ស្នូលមួយប្តូភបានសបងក។

• សបងក Multi Core Support (ការរាំប្ទណហុស្នូល)

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ ជសប្មងសប្តូភបានសបងក។

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទមុខង្រ Intel SpeedStep ។

• សបងក Intel SpeedStep

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ ជសប្មងសប្តូភបានសបងក។

C-States Control អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទស្្ថ នភាណមិនដំសនាងរការរបស់អង្គជាងចាំបែន្ថម។
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• ស្្ថ នភាណ C

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ ជសប្មងសប្តូភបានសបងក។

Intel TurboBoost អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំសនាងរការ។

• សបងក Intel TurboBoost

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ ជសប្មងសប្តូភបានសបងក។

Hyper-Thread 
Control

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទប្សឡាយហាយសេងសលក្នុងអង្គដំសនាងរការ។

• បានបិទ
• បានសបងក

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានសបងក។

សញ្ហិកង់ DDR ជសប្មងសសនះផ្្ល ស់ប្ដូរសញ្ហិកង់ DDR សៅព 1600 ឬ 1866 MHz។ រាមលំនាំសដងម 1600 ប្តូភបានសប្ជងសយក។ រាមលំនាសំដងម, 1600 ប្តូភបានសប្ជងសសរីស។

ជសប្មងសសអប្កង់ប្គប់ប្គងថាមណល
ជសប្មងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទកុំណ្យូទ័រកុំឲ្យសបងកសោយសិ័យប្បភត្តិសលសណលចោប់ទ័រ AC ប្តូភបានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ មុខង្រសបងក AC មិនបានសប្ជងសសរីស។

Auto On Time អនុញ្្ញ តឲ្យ អ្នកកំនាត់សណលសភោែដលកុំណ្យូទ័រប្តូភសបងកសោយសិ័យប្បភត្តិ។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• បានបិទ
• សរវងរ៉ល់ទថ្ង
• រ៉ល់ទថ្ងស្ិងការ
• សប្ជងសទថ្ង

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ

USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកឧបករនា៍ USB សដងមីីដំសនាងរការប្បណ័ន្ធណីមាូដរង់ចា។ំ

ជាំ្ណ:ំ លក្ខនាៈណិសសសសនះដំសនាងរការែតសលសណលែដលចោប់ទ័រថាមណល AC បានតភា្ជ ប់។ ប្បសិនសបងចោប់ទ័រថាមណលប្តូភបានដកសជាញក្នុងអំេុងសណលរង់ចា ំការដំសេងងប្បណ័ន្ធផ្្ត ជា់ថាមណីប្ជាក USB ទាងំអស់សដងមីីរក្សាថាមណលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

• សបងក Trinity Dock - ជសប្មងសសនះប្តូភបានសប្ជងសសរីសរាមលំនាសំដងម។

Wake on LAN/
WLAN

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈណិសសសែដលសបងកកុំណ្យូទ័រណីស្្ថ នភាណបិទសលសណលែដលជំរុញសេងងសោយ សញ្្ញ  LAN។

• បានបិទ
• ែត WLAN

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ

Peak Shift ជសប្មងសសនះអនុញ្្ញ តឲ្យ អ្នកកាត់បន្ថយការសប្បងប្បាស់ថាមណល AC ក្នុងអំេុងសណលសប្បងប្បាស់ថាមណលសប្ជាងន។ បនា្ទ ប់ណីអ្នកសបងកជសប្មងសសនះ ប្បណ័ន្ធរបស់អ្នកដំសនាងរការបានែតសលក្នុងថ្ម ប្បសិនព AC ប្តូភបានភា្ជ ប់។

• សបងក Peak Shift

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ
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Advanced Battery 
Charge 
Configuration

ជសប្មងសសនះអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កងនចយុកាលថ្ម។ សោយសបងកជសប្មងសសនះ ប្បណ័ន្ធរបស់អ្នកសប្បងកីួនស្កស្តង់ោ និងបសជាចាកសទសស្សេងសទវតនិងក្នុងអំេុងសណលសប្ៅសម្ា ងស្ិងការសដងមីីបសង្កងនចយុថ្ម។

• សបងកមាូដស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ បានបិទ

Primary Battery 
Charge 
Configuration

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• បត់ែបន
• ស្ដង់ោរ — ស្កថ្មសណញក្នុងអប្រាស្តង់ោរ។
• ExpressCharge — ស្កក្នុងរយៈសណលខ្លីសោយសប្បងប្បាស់បសជាចាកភិទ្យាស្កថ្មឆាប់របស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។
• សប្បងែត AC

• រាមតប្មូភការ

ប្បសិនសបងបានសប្ជងសសរីសមុខង្រស្កថ្មរាមតប្មូភការ អ្នកចជាកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធចាប់ស្្តងមមុខង្រស្កថ្មរាមតប្មូភការ និងបញ្ឈប់មុខង្រស្កថ្មរាមតប្មូភការ។

ជាំ្ណ:ំ មាូដស្កថ្មទាំងអស់មិនចជាសប្បងប្បាស់សប្ម្ប់ថ្មទាំងអស់សទ។ សដងមីីសបងកជសប្មងសសនះ ប្តូភបិទជសប្មងស កំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធស្កថ្មកប្មិតខ្ពស ់។

ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទស្រប្ណម្ន (BIOS) ទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធសលសណលអ្នកសប្បងចោប់ទ័រថាមណលពក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ សបងកការប្ណម្នអំណីចោប់ទ័រ

Keypad 
(Embedded)

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្ជងសយកភិ្ីស្ញ្ស្តមួយក្នុងជាំស្ណមភិ្ីស្ញ្ស្តណីរសដងមីីសបងកបន្ទះប្រាប់ជាុជាែដលប្តូភបានបង្កប់សលក្នុងកា្ដ រជាុជាងងក្នុង។

• Fn Key Only (ែតប្រាប់ជាុជា Fn)៖ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។
• By Numlock

ជាំ្ណ:ំ សលសណលការដំសេងងកំណុងដំសនាងរការ ជសប្មងសសនះមិនម្នប្បសិទ្ធភាណសទ។ ការដំសេងងដំសនាងរការសលក្នុងមាូដ Fn Key Only (ែតប្រាប់ជាុជា Fn)។

Numlock Enable អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកជសប្មងសប្រាប់ជាុជា Numlock សលសណលកុំណ្យូទ័រប៊ូត។
សបងកប្ណ្ដ ញ។ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។

Fn Key Emulation អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ជសប្មងសែដល Scroll Lock key (ប្រាប់ជាុជា Scroll Lock ) ប្តូភបានសប្បងសដងមីីប្រាប់រាមមុខង្ររបស់ប្រាប់ជាុជា Fn។
សបងកការប្រាប់រាមប្រាប់ជាុជា Fn (លំនាសំដងម)

Fn Lock Options អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងកការបនសេំប្រាប់ជាុជាសប្ម្ប់ hot key (ប្រាប់ជាុជា្្លូភកាត់) គជា Fn + Esc សបងកបិទឥរិយ៉បថជាមីងទន F1–F12 រវាងមុខង្រស្ដង់ោរ និងមុខង្របនា្ទ ប់បនសេំរបស់ណួកវា។ សបងអ្នកបិទជសប្មងសសនះ អ្នកមិនចជាបិទសបងក
ឥរិយ៉បថជាមីងទនប្រាប់ជាុជាទាងំសនះបានសទ។ ជសប្មងសែដលចជាសប្បងបានគជា៖

• Fn Lock។ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសប្ជងសរាមលំនាសំដងម។
• Lock Mode Disable/Standard (មាូដចាក់សស្ បិទ/ស្ដង់ោរ)
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូដចាក់សស្ សបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ)

MEBx Hotkey អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបញ្្ជ ក់ថាសតងមុខង្រ MEBx Hotkey គួរែតសបងកែដរឬសទក្នុងអំេុងប៊ូតប្បណ័ន្ធ។
ការកំនាត់លំនាំសដងម៖ សបងក MEBx Hotkey

Fastboot អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កងនសលីងនដំសនាងរការប៊ូតសោយរកលងជំហានឆបរា្ន មួយជាំនួន។ ជសប្មងសទាងំសនះគជា៖

• បប្ងួមពអបីរម្
• សណញសលញ (លំនាសំដងម)
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
• សិ័យប្បភត្តិ

Extended BIOS 
POST Time

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កងតការណន្យារសណលប៊ូតពមុនបែន្ថម។ ជសប្មងសទាំងសនះគជា៖

• 0 ភិនាទី។ ជសប្មងសសនះប្តូភបានសបងករាមលំនាសំដងម។
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

ជសប្មងសសអប្កង់រាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជសប្មងស បរិយ៉យ
និម្មិតកម្ម អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទមុខង្របសជាចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel។

សបងកបសជាចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel (លំនាសំដងម)។

VT សប្ម្ប់ I/O ផ្្ទ ល់ សបងក ឬបិទមាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិត (VMM) ណីការសប្បងប្បាស់សមត្ថភាណហាដែភរបែន្ថមែដល្្ដល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology សប្ម្ប់ I/O ផ្្ទ ល់។
សបងក VT សប្ម្ប់ I/O ផ្្ទ ល់ - បានសបងករាមលំនាំសដងម។

ការប្បតិបត្តិការែដលទុកជាិត្ត ជសប្មងសសនះបញ្្ជ ក់ថាសតងមាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិតែដលបានវាស់ែភង (MVMM) ចជាសប្បងប្បាស់សមត្ថភាណហាដែភរបែន្ថមែដលបាន្្ដល់ជូនសោយ Intel Trusted Execution Technology ែដរឬសទ។ បសជាចាកភិទ្យានិម្មិត 
TPM និងបសជាចាកភិទ្យានិម្មិត I/O សោយផ្្ទ ល់ប្តូភែតបានសបងកសប្ម្ប់សប្បងមុខង្រសនះ។
ការប្បតិបត្តិការែដលទុកជាិត្ត - បានបិទរាមលំនាំសដងម។

ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែខសេ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កុងរាក់រា្ម នែខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែខសេែដលចជាប្តូភបានប្គប់ប្គងសោយកុងរាក់ឥតែខសេ។ ជសប្មងសទាំងសនះរួមម្ន៖

• WWAN

• GPS (សលសលងមាូឌុល WWAN )

• WLAN/WiGig

• ប៊្លូ្ូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។

ជាំ្ណ:ំ សប្ម្ប់ការបញ្្ជ សបងក ឬបិទ WLAN និង WiGig ប្តូភបានជាងភា្ជ ប់រា្ន  សហងយណួកវាមិនចជាសបងក ឬបិទសោយខ្លួនឯងបានសទ។

Wireless Device 
Enable(សបងកឧបករនា៍ឥតែខសេ)

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែខសេងងក្នុង។

• WWAN/GPS

• WLAN/WiGig

• ប៊្លូ្ូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភបានសបងករាមលំនាំសដងម។

ជសប្មងសតំែហទាសំអប្កង់
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញស្្ល កសសវាកម្មរបស់កុំណ្យូទ័រអ្នក។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
Asset Tag អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កងតស្្ល កប្ទណ្យសកម្មរបស់ប្បណ័ន្ធ ប្បសិនសបងស្្ល កប្ទណ្យសកម្មមិនទាន់ប្តូភបានកំនាត់។ ជសប្មងសសនះមិនប្តូភបានកំនាត់រាមលំនាំសដងមសទ។

BIOS Downgrade សនះប្គប់ប្គងការហូរជាូលកម្មភិ្ីបង្កប់ប្បណ័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។

Data Wipe ែ្្នកសនះអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្បងលុបទិន្នន័យសោយសុភត្ថិភាណណីឧបករនា៍្្ទុកងងក្នុងទាំងអស់។ ងងសប្កាមសនះគជាពឧបករនា៍ែដលរងបាះពាល់៖

• M.2 SDD ងងក្នុង

BIOS Recovery ែ្្នកសនះអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសសញ្ង្្គ ះណីលក្ខខនា្ឌ  BIOS ខូជាមួយជាំនួនសលសលងប្ោយថាសរឹងជាមីងរបស់អ្នកសប្បង ឬប្រាប់ជាុជា USB ងងសប្ៅ។

• ការសសញ្ង្្គ ះ BIOS ណីប្ោយថាសរឹង (បានសបងករាមលំនាំសដងម)

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បណ័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
ប្ណឹត្តិការនា៍ BIOS អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមងល និងលុបប្ណឹត្តិការនា៍ POST ទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធ (BIOS)។

ប្ណឹត្តិការនា៍កំសៅ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមងល និងលុបប្ណឹត្តិការនា៍(កំសៅ) ទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធ (BIOS)។

ប្ណឹត្តិការនា៍ថាមណល អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមងល និងលុបប្ណឹត្តិការនា៍(ថាមណល) ទនការដំសេងងប្បណ័ន្ធ (BIOS)។
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ការសោះប្ស្យបញ្ហា
ែ្្នកងងសប្កាមណិណនា៌នាអំណីជំហានសោះប្ស្យបញ្ហា ទូសៅែដលចជាដំសនាងរការសដងមីីសោះប្ស្យបញ្ហា មួយជាំនួនសលសលងកុំណ្យូទ័ររបស់អ្នក។
 

ប្បធានបទ :

• ការវាយតទម្លប្បណ័ន្ធប៊ូតពមុន (ePSA) ែដលបានែកលមអា — ការភិនិជា្ឆ័យសលង ePSA

• កូដកំហុស LED

• ណន្លជាសេ្លងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាណឧបករនា៍

ការវាយតទម្លប្បណ័ន្ធប៊ូតពមុន (ePSA) ែដលបានែកលមអា — ការភិនិជា្ឆ័យសលង ePSA
ការភិនិជា្ឆ័យ ePSA (ពទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិជា្ឆ័យប្បណ័ន្ធ)អនុភត្តការប្តួតណិនិត្យសណញសលញទនែ្្នករឹងរបស់អ្នក។ ePSA គជាបានភា្ជ ប់ពមួ BIOS សហងយដំសនាងរការសោយ BIOS ងងក្នុង។ បញ្ហា ប្បណ័ន្ធែដលបានភា្ជ ប់្្ដល់នូភជសប្មងសសប្ម្ប់ឧបករនា៍្ណមួយ ឬប្កុមឧបករនា៍អនុញ្្ញ តិអ្នក៖

• ដំសនាងរការស្ិងសតស្តសោយសិ័យប្បភត្តិ ឬក្នុងមាូដអន្តរសកម្ម
• ស្ិងសតស្តម្ដងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធ្លសតស្ត
• ដំសនាងរការការស្ិងសតស្តហ្មត់ជាត់សដងមីីបង្ហា ញណីជសប្មងសសតស្តបែន្ថមសដងមីី្្តល់ណ័ត៌ម្នបែន្ថមអំណីឧបករនា៍ែដលបានខូជា
• សមងលស្រស្្ថ នភាណែដលប្បាប់អ្នកប្បសិនសបងការស្ិងសតស្តប្តូភបានបញចាប់សោយសពគជ័យ
• សមងលស្រកំហុសែដលប្បាប់អ្នកអំណីបញ្ហា ែដលជួបប្បទះអំេុងសណលស្ិងសតស្ត

ប្បយ័ត្ន: សប្បងការភិនិជា្ឆ័យប្បណ័ន្ធសដងមីីសតស្ដកុំណ្យូទ័រអ្នកែតបាុស្ណោ ះ។ សប្បងប្បាស់កម្ម ភិ្ីសនះពមួយកុំណ្យូទ័រស្សេងចជាសជាញលទ្ធ្លមិនប្តឹមប្តូភ ឬសជាញស្រកំហុស។

ជាំ្ណ:ំ សតស្ដសប្ម្ប់ឧបករនា៍ពក់ោក់មួយជាំនួនតប្មូភឲ្យម្នការអន្តរកម្មណីអ្នកសប្បងប្បាស់។ ពនិជាចាកាលប្បាកដថាអ្នកម្នភត្តម្នសលស្្ថ នីយ៍កុំណ្យូទ័រសណលការភិនិជា្ឆ័យបានស្ិងសេងង។

កូដកំហុស LED

រារ៉ង 9. កូដកំហុស LED

សេ្លងងណន្លជា LED ការណិណនា៌នាកំហុស

1,1 ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធខូជា

1,2 ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធខូជា, PSU ឬែខសេ

1,3 ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធខូជា, DIMMS ឬ CPU

1,4 ថ្មប្រាប់សំែបាត

2,1 បញ្ហា  CPU

2,2 ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ៖ ការបរ៉ជ័យ BIOS ROM

2,3 បញ្ហា អង្គជាងចាំ

2,4 បញ្ហា អង្គជាងចាំ

2,5 បញ្ហា អង្គជាងចាំ

2,6 ផ្្ទ ងំប្បណ័ន្ធ៖ ការបរ៉ជ័យសំនុាំឈីប

2,7 ការបរ៉ជ័យសអប្កង់ (LCD)

3,1 ការបរ៉ជ័យជារន្តសេ្លងង RTC
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3,2 PCI/ភីសដអូ

3,3 ការសសញ្ង្្គ ះឯកស្រ BIOS 1

3,4 ការសសញ្ង្្គ ះឯកស្រ BIOS 2

4,1 ការបរ៉ជ័យកំនាត់រជានាសម្ព័ន្ធ CPU ឬ CPU

4,2 កំហុសភីសដអូ POST ទូសៅ (លំនាំ LED ចាស ់1110)

ណន្លជាសេ្លងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាណឧបករនា៍
រារ៉ង 10. ឥរិយ៉បថទនសេ្លងងថ្ម LED

សេ្លងងថ្ម LED សណលស្ក ស្្ថ នភាណ ឥរិយ៉បថ LED

មាូត AC ទាងំអស់ ណនា៌ស

ស្កសណញ បិទ

មាូត ថ្ម បានស្កណីជិតអស់សៅដល់សណញ បិទ

ផ្្ដ ជា់ថ្មសលសណលែដលការស្កថ្ម <=10% ណនា៌សលងង
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ជាំ្ណ:ំ ប្បសិនសបងអ្នកណុំម្នអុីន្ជានាិត សូមែសិងរកណ័ត៌ម្នទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយបប្តពភទំនិញ ប័នាោ សភជាខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្បាក់ ឬ ការាេុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell ្្តល់នូភជសប្មងសសសវារាំប្ទរាមទូរស័ណ្ទ និងអនឡាញ ។ ជសប្មងសទាំងសនះចជាែប្បប្បួលសៅរាមប្បសទស និង្លិត្ល សហងយនិងសសវាកម្មមួយជាំនួនប្បែហលពមិនចជាម្នសលក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ សដងមីីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ជាំសពាះបញ្ហា អំណីការលក់ ការរាបំ្ទែ្្នកបសជាចាកសទស ឬ
ការបសប្មងសសវាអតិថិជន៖

1 ជាូលសមងលសគហទំណ័រ Dell.com/support។
2 សប្ជងសយកប្បសេទរាបំ្ទរបស់អ្នក។
3 ស្្ទងងផ្្ទ ត់ប្បសទស ឬតំបន់សលក្នុងបញ្ជីទម្្ល ក់ Choose a Country/Region(សប្ជងសយកប្បសទស/តំបន់ សលងងសប្កាមទនទំណ័រសនះ។
4 សប្ជងសយកតំនាសសវាកម្ម ឬរាបំ្ទែដលសមប្សបែ្អាកសៅរាមតប្មូភការរបស់អ្នក។
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