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การทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรจากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ขั้นตอนที่แจงในเอกสารนี้แนะนำภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้ยกเวนมีระบุไว
เปนอยางอื่น:

• คุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวขอ การทำงานกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
• คุณไดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณแลว
• สวนประกอบที่สามารถเปลี่ยนใหม หรือในกรณีของสวนประกอบจัดซื้อแยกจะตองติดตั้งตามขั้นตอนการถอดโดยยอนลำดับขั้นตอน

คำเตือน: กอนดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร กรุราอานขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับคอมพิวเตอรกอนในเบื้องตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาน
ความปลอดภัยไดจากโฮมเพจการควบคุมมาตรฐานไดที่ www.dell.com/regulatory_compliance 

ขอควรระวัง: การซอมแซมหลายสวนสามารถดำเนินการไดโดยชางที่ผานการรับรองเทานั้น คุณสามารถแกไขปญหาและซอมแซมเครื่องเบื้องตนตามที่แนะนำในเอกสารกำกับ
ผลิตภัณฑ หรือตามที่ทีมใหบริการและชวยเหลือระบบออนไลนหรือโทรศัพทแจงเทานั้น ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซมที่ไมไดรับการรับรองจาก Dell จะไมไดรับความ
คุมครองตามการรับประกัน อานและปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาสถิต ใหคายประจุไฟฟาสถิตในตัวคุณโดยการใสสายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต หรือใหสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมทาสี เชน ชองตอที่ดานหลังของ
คอมพิวเตอร เปนระยะ ๆ

ขอควรระวัง: ใชงานสวนประกอบและการดดวยความระมัดระวัง อยาสัมผัสที่สวนประกอบหรือหนาสัมผัสของการด ถือการดจากขอบหรือที่หูยึดโลหะ ถือสวนประกอบ เชน 
โปรเซสเซอรที่ขอบ อยาจับที่ขาหนาสัมผัส

ขอควรระวัง: ในกรณีที่ตองการปลดสายตอ ใหดึงที่ขั้วตอหรือแถบดึง อยาดึงที่สาย สายบางชนิดมีขั้วตอพรอมแถบล็อค หากคุณปลดสายเหลานี้ใหกดที่แถบล็อคกอนนำสายตอ
ออก ขณะดึงขั้วตอออก ใหดึงตามแนวที่ตอเพื่อไมใหขาตอเกิดการงอ กอนตอสาย ตรวจสอบกอนวาขั้วตอทั้งสองไดแนวถูกตองดีแลว

หมายเหต:ุ สีของคอมพิวเตอรและของสวนประกอบบางอยางอาจไมเหมือนกับสีที่แสดงในเอกสารนี้

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนทำงานกับภายในของคอมพิวเตอร

1. ตรวจสอบวาพื้นผิวที่ใชวางคอมพิวเตอรนั้นเรียบและสะอาดเพื่อปองกันไมใหฝาครอบคอมพิวเตอรมีรอยขีดขวน

2. ปดคอมพิวเตอร (ดูในหัวขอ การปดคอมพิวเตอร)

3. หากคอมพิวเตอรตออยูกับอุปกรณพวง (ชุดพวงอุปกรณเสริม) เชน Media Base หรือ Battery Slice ใหปลดการเชื่อมตอ

ขอควรระวัง: ปลดสายเครือขายโดยถอดสายออกจากคอมพิวเตอรกอน แลวจึงถอดสายจากอุปกรณเครือขาย

4. ถอดสายโทรศัพทหรือสายเครือขายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร

5. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรออกจากเตารับไฟฟา

6. ปดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอรคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ

หมายเหต:ุ คุณตองถอดแบตเตอรี่หลักออกกอนทำการดูแลรักษาคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไมใหเมนบอรดเสียหาย

7. ถอดแบตเตอรี่หลักออก

8. พลิกคอมพิวเตอรขึ้น

9. เปดจอแสดงผล

10. กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อคายประจุเมนบอรด
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ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาดูด ใหถอดปลั๊กคอมพิวเตอรออกจากเตารับทุกครั้งกอนจะถอดฝาครอบออก

ขอควรระวัง: กอนสัมผัสสวนประกอบดานในคอมพิวเตอร ใหลงกราวดตัวเองโดยสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมมีการเคลือบผิว เชน โลหะที่ดานหลังคอมพิวเตอร ขณะปฏิบัติงาน 
ใหสัมผัสพื้นที่โลหะไมเคลือบผิวเปนประจำเพื่อถายประจุไฟฟาสถิตที่อาจเปนอันตรายตอสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

11. ถอด ExpressCards หรือ Smart Cards จากชองเสียบ

เครื่องมือที่แนะนำใหใช
ขั้นตอนตาง ๆ ในเอกสารนี้อาจจำเปนตองใชเครื่องมือตอไปนี ้:

• ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
• ไขควงหัวแฉกเบอร 0
• ไขควงหัวแฉกเบอร 1
• แทงพลาสติกขนาดเล็กสำหรับงัด
• ซีดีโปรแกรมอัพเดตงแฟลช BIOS

การปดคอมพิวเตอร
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล ใหบันทึกและปดไฟลทั้งหมดที่เปดอยู และออกจากโปรแกรมตาง ๆ กอนที่จะปดคอมพิวเตอร

1. ปดระบบปฏิบัติการ

– สำหรับ Windows 7:

คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก Shut Down (ปดเครื่อง)

– สำหรับ Windows Vista :

คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่มุมดานขวาลางของเมน ูStart ตามภาพดานลาง จากนั้นคลิกเลือก Shut Down

– สำหรับ Windows XP:
คลิก Start → Turn Off Computer → Turn Off คอมพิวเตอรจะปดทำงานหลังจากระบบปฏิบัติการปดการทำงานเสร็จสิ้น

2. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมดที่ตอพวงปดทำงานแลว หากคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไมปดการทำงานอัตโนมัติเมื่อปดระบบปฏิบัติการ ใหกดปุมเปดปด
เครื่องคางไวประมาณ 4 วินาทีเพื่อปดการทำงาน

หลังจากทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
หลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนชิ้นสวนใด ๆ เสร็จสิ้นแลว ตรวจสอบวาคุณไดตออุปกรณตอพวง การด และสายใด ๆ ใหเรียบรอยกอนที่จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันความเสียหายตอคอมพิวเตอร ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร Dell รุนนี้โดยเฉพาะ หามใชแบตเตอรี่ที่ออกแบบมา
สำหรับคอมพิวเตอรของ Dell รุนอื่น

1. ตออุปกรณตอพวง เชน ตัวจำลองพอรต, battery slice หรือ media base แลวใสการด เชน ExpressCard กลับเขาที่
2. เสียบสายโทรศัพทหรือสายเครือขายเขากับคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง: สำหรับการเสียบสายเครือขาย ใหเสียบสายเขากับอุปกรณเครือขายกอน แลวจึงเสียบสายอีกดานเขากับคอมพิวเตอร

3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่
4. เสียบปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรเขากับเตารับไฟฟา
5. เปดคอมพิวเตอร
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2
การถอดและติดตั้งสวนประกอบตาง ๆ
เนื้อหาในสวนนี้ระบุรายละเอียดในการถอดหรือติดตั้งสวนประกอบตาง ๆ ในคอมพิวเตอร

การถอดการด Security Digital (SD)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. กดที่การด SD เพื่อคลายล็อคออกจากคอมพิวเตอร เลื่อนการด SD ออกจากคอมพิวเตอร

การใสการด Secure Digital
1. ดันการด SD เขาในสล็อตจนกระทั่งล็อคเขาที่
2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดแบตเตอรี่
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. เลื่อนตัวล็อคแบตเตอรี่เพื่อนำแบตเตอรี่ออก

3. ยกและนำแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร
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การใสแบตเตอรี่
1. เลื่อนแบตเตอรี่เขาในรางจนกระทั่งล็อคเขาที่

2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอด ExpressCard
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. กด ExpressCard เขาจากนั้นดึง ExpressCard ออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้ง ExpressCard
1. กด ExpressCard เขาในสล็อตจนคลิกเขาที่

2. ใสแบตเตอรี่

3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดฝาครอบฐาน
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบเขากับคอมพิวเตอร ยกฝาครอบขึ้น
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4. เลื่อนฝาครอบออกแลวปลดออกจากขาล็อคที่คอมพิวเตอร

5. ยกฝาครอบขึ้นแลวนำออกจากคอมพิวเตอร
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การติดตั้งฝาครอบดานลาง
1. กำหนดตำแหนงขอบฝาครอบดานลางที่คอมพิวเตอร จากนั้นเลื่อนเขาหาคอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูที่ยึดฝาครอบฐานเขากับคอมพิวเตอร
3. ใสแบตเตอรี่
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดหนวยความจำ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง

3. งัดคลิปล็อคจากหนวยความจำจนดันขึ้นมา ยกแลวนำหนวยความจำออกจากชองติดตั้ง

การติดตั้งหนวยความจำ
1. ใสหนวยความจำเขาที่เมนบอรดใหเขาที่
2. ติดตั้ง:

a) ฝาครอบดานลาง
b) แบตเตอรี่

3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดออพติคอลไดรฟ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง

3. ถอดสกรูที่ยึดออพติคอลไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

10



4. ใชไขควงหัวแบนเพื่องัดออพติคอลไดรฟออกจากคอมพิวเตอร

5. เลื่อนออพติคอลไดรฟแลวนำออกจากคอมพิวเตอร

6. ถอดสกรูที่ยึดหูยึดออพติคอลไดรฟ จากนั้นนำหูยึดออพติคอลไดรฟออกจากออพติคอลไดรฟ
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การติดตั้งออพติคอลไดรฟ
1. ติดตั้งหูยึดออพติคอลไดรฟกลับเขาที ่จากนั้นขันแนนสกรูที่ยึดออพติคอลไดรฟเขากับหูยึดออพติคอลไดรฟ

2. เลื่อนออพติคอลไดรฟเขาในชองติดตั้งที่เคส

3. ขันแนนสกรูเพื่อยึดออพติคอลไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

4. ติดตั้ง:
a) ฝาครอบดานลาง
b) แบตเตอรี่

5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดฮารดไดรฟ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอด:
a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง

3. ถอดสกรูที่ยึดฮารดไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

4. ดึงแถบยื่นเพื่อปลดล็อคฮารดไดรฟจากขั้วตอฮารดไดรฟ
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5. ยกฮารดไดรฟขึ้น จากนั้นนำออกจากคอมพิวเตอร

6. ถอดสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟออก

7. ยกและนำฮารดไดรฟออกจากหูยึดฮารดไดรฟ
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การติดตั้งฮารดไดรฟ
1. ติดตั้งฮารดไดรฟเขากับหูยึดฮารดไดรฟ

2. ขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ

3. ดึงแถบยื่นจากนั้นติดตั้งฮารดไดรฟเขาที่เคส

4. ขันแนนสกรูที่ยึดฮารดไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

5. ติดตั้ง:
a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง

6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดแปนพิมพ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ใชไขควงหัวแบนเพื่อคลายล็อคที่ยึดแปนพิมพเขากับคอมพิวเตอร

4. พลิกแปนพิมพกลับดานและวางไวบนที่พักมือ
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5. ยกคลิกเพื่อปลดสายแปนพิมพและนำออกจากเมนบอรด

6. ยกคลิปเพื่อปลดสายไฟพื้นหลังออกจากเมนบอรด
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การติดตั้งแปนพิมพ
1. ตอสายขอมูลแปนพิมพเขาที่ดานหลังของแปนพิมพ
2. ตอสายไฟพื้นหลังเขากับเมนบอรด
3. สอดแปนพิมพเขาในชองติดตั้ง
4. กดลงจนกระทั่งแปนพิมพล็อคเขาที่
5. ใสแบตเตอรี่
6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดฝาครอบบานพับจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับจอแสดงผลเขากับคอมพิวเตอร
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4. กดเพื่อคลายฝาครอบบานพับออกจากคอมพิวเตอร

5. พลิกคอมพิวเตอร จากนั้นคอย ๆ นำฝาครอบบานพับจอแสดงผลออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งฝาครอบบานพับจอแสดงผล
1. เปลี่ยนฝาครอบบานพับจอแสดงผลกลับเขาที่คอมพิวเตอรจนกระทั่งตัวล็อคยึดอยูในตำแหนงที่ถูกตอง
2. ขันแนนสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับจอแสดงผลเขากับคอมพิวเตอร
3. ใสแบตเตอรี่
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดที่พักมือ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง
c) หนวยความจำ
d) ไดรฟออพติคอล
e) ฮารดไดรฟ

17



f) แปนพิมพ
g) แสดงฝาครอบบานพับ

3. ถอดแผนยางจากดานลางคอมพิวเตอร

4. ถอดสกรูจากดานลางคอมพิวเตอร

5. ปลดสาย LED
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6. ถอดสกรูที่ยึดชุดที่พักมือ

7. ยกล็อคและปลดสายอานปุมเปดปด
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8. ยกแถบยื่นและนำสายทัชแพดออก สายการดรีดเดอร SD และสายสแกนอานลายนิ้วมือจากคอมพิวเตอร

9. ยกแถบยื่นและปลดสายปุมการทำงานจากเครื่อง
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10. คอย ๆ งัดที่พักมือตามแนวขอบ

11. เลื่อนที่พักมือออก จากนั้นยกเพื่อนำออกจากคอมพิวเตอร
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การติดตั้งที่พักมือ
1. เริ่มจากบริเวณขอบของที่พักมือ กดลงตรงที่พักมือเพื่อล็อคแถบล็อคเขากับคอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูที่ยึดที่พักมือเขากับดานหนาของคอมพิวเตอร
3. ตอสายปุมการทำงานเขากับเมนบอรด
4. ตอสายทัชแพด สายการดรีดเดอร SD และสายตัวสแกนลายนิ้วมือเขากับเมนบอรด
5. ตอสายตัวอานปุมเปดปดเขากับเมนบอรด
6. ขันแนนสกรูที่ยึดที่พักมือเขากับดานหลังของคอมพิวเตอร
7. ตอสาย LED เขากับเมนบอรด
8. ขันแนนสกรูที่ดานลางของคอมพิวเตอรที่ยึดที่พักมือ
9. กดแผนยางเพื่อปดทับสกรูที่คอมพิวเตอร
10. ติดตั้ง:

a) แสดงฝาครอบบานพับ
b) แปนพิมพ
c) ฮารดไดรฟ
d) ไดรฟออพติคอล
e) หนวยความจำ
f) ฝาครอบดานลาง
g) แบตเตอรี่

11. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดการดรีดเดอร ExpressCard
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) แปนพิมพ
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f) แสดงฝาครอบบานพับ
g) ที่วางมือ

3. ยกแถบยื่นจากนั้นปลดสายการดรีดเดอร ExpressCard

4. ถอดสกรูที่ยึดการดรีดเดอร ExpressCard

5. ยกและนำการดรีดเดอร ExpressCard ออกจากเครื่อง
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การติดตั้งการดรีดเดอร Express Card
1. ใสรีดเดอร ExpressCard เขาในชองติดตั้งที่เคส

2. ขันแนนสกรูที่ยึดรีดเดอร ExpressCard เขากับคอมพิวเตอร

3. ตอสายรีดเดอร ExpressCard

4. ติดตั้ง:
a) ที่วางมือ
b) แสดงฝาครอบบานพับ
c) แปนพิมพ
d) ฝาครอบดานลาง
e) แบตเตอรี่
f) express card
g) การด SD

5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดลำโพง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอด:
a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
j) รีดเดอร express card

3. ถอดสายลำโพง
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4. ถอดสกรูที่ยึดลำโพงเขาที่

5. ยกลำโพงซายขึ้นและนำออก
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การติดตั้งลำโพง
1. จัดวางลำโพงในคอมพิวเตอร จากนั้นเดินสายลำโพงผานแถบเดินสาย
2. ขันแนนสกรูเพื่อยึดลำโพงเขาที่
3. ตอสายลำโพง
4. ติดตั้ง:

a) รีดเดอร express card
b) ที่วางมือ
c) แสดงฝาครอบบานพับ
d) แปนพิมพ
e) ฮารดไดรฟ
f) ไดรฟออพติคอล
g) ฝาครอบดานลาง
h) แบตเตอรี่
i) express card
j) การด SD

5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดเมนบอรด
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
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j) รีดเดอรการด SD
3. ปลดสายพัดลมเครื่องและสายไฟ

4. ถอดสายลำโพง

5. ปลดสายการดรีดเดอร ExpressCard

6. ปลดสายทัชแพด

27



7. ลอกเทปและปลดสาย LVDS และสายกลอง

8. ถอดสกรูที่ยึดเมนบอรดเขากับเคส

28



9. ยกเมนบอรดออกจากเคส

10. เลื่อนเมนบอรดไปทางขวา จากนั้นนำออกจากเคส

29



การติดตั้งเมนบอรด
1. กำหนดตำแหนงเมนบอรดเขากับชองตอพอรต จากนั้นติดตั้งเมนบอรดเขาในคอมพิวเตอร
2. ขันแนนสกรูที่ยึดเมนบอรดเขากับเคส
3. ติดเทป จากนั้นตอสาย LVDS และสายกลอง
4. ตอสายทัชแพด
5. ตอสายรีดเดอร ExpressCard

6. ตอสายลำโพง
7. ตอสายพัดลมเครื่องและสายจายไฟ
8. ติดตั้ง:

a) รีดเดอรการด SD
b) ที่วางมือ
c) แสดงฝาครอบบานพับ
d) แปนพิมพ
e) ฮารดไดรฟ
f) ไดรฟออพติคอล
g) ฝาครอบดานลาง
h) แบตเตอรี่
i) express card
j) การด SD

9. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดฮีทซิงค
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
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e) หนวยความจำ
f) ไดรฟออพติคอล
g) ฮารดดิสก
h) แปนพิมพ
i) แสดงฝาครอบบานพับ
j) ที่วางมือ
k) เมนบอรด

3. ถอดสายพัดลมเครื่องจากเมนบอรด

4. ถอดสกรูที่ยึดฮีทซิงคกับเมนบอรด

5. ยกฮีทซิงคออกจากเมนบอรด
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การติดตั้งฮีทซิงค
1. ขันแนนสกรูเพื่อยึดฮีทซิงคเขากับเมนบอรด
2. ตอสายพัดลมเครื่องเขากับเมนบอรด
3. ติดตั้ง:

a) เมนบอรด
b) ที่วางมือ
c) แสดงฝาครอบบานพับ
d) แปนพิมพ
e) ฮารดไดรฟ
f) ไดรฟออพติคอล
g) หนวยความจำ
h) ฝาครอบดานลาง
i) แบตเตอรี่
j) express card
k) การด SD

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดโปรเซสเซอร
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง
c) หนวยความจำ
d) ไดรฟออพติคอล
e) ฮารดไดรฟ
f) แปนพิมพ
g) ที่วางมือ
h) การด WLAN
i) ExpressCard รีดเดอร
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j) ลำโพง
k) เมนบอรด
l) ฮีทซิงค

3. ถอดสกรู นำฝาครอบโปรเซสเซอรออกแลวยกโปรเซสเซอรออกจากซ็อคเก็ต ใสไวในซองกันไฟฟาสถิต

การติดตั้งโปรเซสเซอร
1. ติดตั้งโปรเซสเซอรเขากับซ็อคเก็ต โปรเซสเซอรจะตองติดตั้งเขาในตำแหนงพอด ีจากนั้นใสฝาครอบโปรเซสเซอร

2. ขันแนนสกรูที่ยึดโปรเซสเซอรเขากับเมนบอรด

3. ติดตั้ง:
a) ฮีทซิงค
b) เมนบอรด
c) ExpressCard รีดเดอร
d) การด WLAN
e) ที่วางมือ
f) แปนพิมพ
g) ฮารดไดรฟ
h) ไดรฟออพติคอล
i) หนวยความจำ
j) ฝาครอบดานลาง
k) แบตเตอรี่

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดถานกระดุม
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอด:
a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง
c) หนวยความจำ
d) ไดรฟออพติคอล
e) ฮารดไดรฟ
f) แปนพิมพ
g) ที่วางมือ
h) ExpressCard รีดเดอร
i) การด WLAN
j) ลำโพง
k) เมนบอรด

3. พลิกเมนบอรดและคนหาถานกระดุม

4. ใชไขควงเพื่อนำถานกระดุมออกจากชองติดตั้ง ถานจะดีดออกมา ใหนำแบตเตอรี่ออกจากชองติดตั้ง
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การใสถานกระดุม
1. ใสถานกระดุมเขาในสล็อต
2. กดที่ถานกระดุมจนล็อคเขาที่
3. ติดตั้ง:

a) เมนบอรด
b) การด WLAN
c) ExpressCard รีดเดอร
d) ที่วางมือ
e) แปนพิมพ
f) ฮารดไดรฟ
g) ไดรฟออพติคอล
h) หนวยความจำ
i) ฝาครอบดานลาง
j) แบตเตอรี่

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) แบตเตอรี่
b) ฝาครอบดานลาง
c) แปนพิมพ
d) ที่วางมือ

3. ปลดสายอากาศที่ตอกับการด WLAN โดยดึงขึ้น
4. ถอดสกรูที่ยึดการด WLAN จนกระทั่งดีดออกมา
5. ถอดการด WLAN ออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
1. เลื่อนการด WLAN เขาในสล็อต
2. ตอสายอากาศเขาตามรหัสสีที่การด WLAN

3. ขันแนนสกรูที่ยึดการด WLAN

4. ติดตั้ง:
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a) ที่วางมือ
b) แปนพิมพ
c) ฝาครอบดานลาง
d) แบตเตอรี่

5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดการด LAN
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
j) เมนบอรด
k) การด WLAN

3. ถอดสกรูที่ยึดการด LAN เขาที่

4. ยกการด LAN ออกจากเคส
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5. ดึงและนำการด LAN ออกจากเครื่อง

การติดตั้งการด LAN
1. เสียบการด LAN เขาในชองติดตั้ง จากนั้นกำหนดตำแหนงในเคส
2. ขันแนนสกรูที่ยึดการด LAN เขากับเคส
3. ติดตั้ง:

a) การด WLAN
b) เมนบอรด
c) ที่วางมือ
d) แสดงฝาครอบบานพับ
e) แปนพิมพ
f) ฮารดไดรฟ
g) ไดรฟออพติคอล
h) ฝาครอบดานลาง
i) แบตเตอรี่
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j) express card
k) การด SD

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดการด mini-SATA
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

2. ถอด:
a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
j) เมนบอรด
k) การด WLAN
l) การด LAN

3. ถอดสกรูที่ยึดการด mini-SATA เขาที ่เลื่อนและนำการด mini-SATA ออก

การติดตั้งการด mini-SATA
1. ติดตั้งการด mini-SATA เขากับขั้วตอที่การด LAN ขันแนนสกรูที่ยึดการด mini-SATA เขากับการด LAN

2. ติดตั้ง:
a) การด LAN
b) การด WLAN
c) เมนบอรด
d) ที่วางมือ
e) แสดงฝาครอบบานพับ
f) แปนพิมพ
g) ฮารดไดรฟ
h) ไดรฟออพติคอล
i) ฝาครอบดานลาง
j) แบตเตอรี่
k) express card
l) การด SD

3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดการดรีดเดอร Secure Digital (SD)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ

3. ดึงสายการดรีดเดอร SD ออก

4. ถอดสกรูที่ยึดการดรีดเดอร SD
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5. ยกและนำการดรีดเดอร SD ออกจากเครื่อง

การติดตั้งการดรีดเดอร Secure Digital (SD)
1. ติดตั้งการดรีดเดอร SD เขาที่
2. ขันแนนสกรูที่ยึดการดรีดเดอร SD เขากับคอมพิวเตอร
3. ติดตั้ง:

a) ที่วางมือ
b) แสดงฝาครอบบานพับ
c) แปนพิมพ
d) ฮารดไดรฟ
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฝาครอบดานลาง
g) แบตเตอรี่
h) express card
i) การด SD

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดชุดจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) หนวยความจำ
f) ไดรฟออพติคอล
g) ฮารดไดรฟ
h) แปนพิมพ
i) แสดงฝาครอบบานพับ
j) ที่วางมือ
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k) รีดเดอร express card
l) เมนบอรด
m) การด WLAN
n) การด LAN

3. ถอดสกรูจากฐานเครื่อง

4. ถอดสกรูใตฝาครอบบานพับจอแสดงผล

5. ถอดสกรูดานซายที่ยึดชุดจอแสดงผลเขาที่

6. คลายสายกลองและนำสกรูดานขวาที่ยึดชุดจอแสดงผลเขากับเครื่อง
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7. ยกชุดจอแสดงผลขึ้นจากเครื่องแลวนำออก

การติดตั้งชุดจอแสดงผล
1. จัดเรียงชุดจอแสดงผลเขากับฐานคอมพิวเตอร
2. เดินสายกลองและขันแนนสกรูที่ยึดบานพับดานขวา
3. ขันแนนสกรูที่ยึดบานพับดานซาย
4. ขันแนนสกรูใตฝาครอบบานพับ
5. ขันแนนสกรูจากฐานคอมพิวเตอรเพื่อยึดชุดจอแสดงผลเขาที่
6. ติดตั้ง:

a) การด LAN
b) การด WLAN
c) เมนบอรด
d) รีดเดอร express card
e) ที่วางมือ
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f) แสดงฝาครอบบานพับ
g) แปนพิมพ
h) ฮารดไดรฟ
i) ไดรฟออพติคอล
j) หนวยความจำ
k) ฝาครอบดานลาง
l) แบตเตอรี่
m) express card
n) การด SD

7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดขั้วตอระบบจายไฟ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) หนวยความจำ
f) ไดรฟออพติคอล
g) ฮารดไดรฟ
h) แปนพิมพ
i) แสดงฝาครอบบานพับ
j) ที่วางมือ
k) เมนบอรด
l) ชุดจอแสดงผล

3. กดตัวนำไฟฟาตามแนวรองแลวยกขึ้นเพื่อนำขั้วตอระบบจายไฟออก

การติดตั้งขั้วตอระบบจายไฟ
1. จัดวางขั้วตอระบบจายไฟในตำแหนงที่ฐานเคส
2. ติดตั้ง:

a) ชุดจอแสดงผล
b) เมนบอรด
c) ที่วางมือ
d) แสดงฝาครอบบานพับ
e) แปนพิมพ
f) ฮารดไดรฟ
g) ไดรฟออพติคอล
h) หนวยความจำ
i) ฝาครอบดานลาง
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j) แบตเตอรี่
k) express card
l) การด SD

3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดกรอบจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
j) รีดเดอร express card
k) เมนบอรด
l) ฮีทซิงค
m) การด LAN
n) ชุดจอแสดงผล

3. คอย ๆ งัดกรอบออกจากชุดจอแสดงผล
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4. ยกกรอบจอแสดงผลขึ้นแลวนำออกจากชุดจอแสดงผล

การติดตั้งกรอบจอแสดงผล
1. จัดวางกรอบจอแสดงผลเขากับชุดประกอบจอแสดงผลโดยคอย ๆ กดล็อคใหเขาที่
2. ติดตั้ง:

a) ชุดจอแสดงผล
b) การด LAN
c) ฮีทซิงค
d) เมนบอรด
e) รีดเดอร express card
f) ที่วางมือ
g) แสดงฝาครอบบานพับ
h) แปนพิมพ
i) ฮารดไดรฟ
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j) ไดรฟออพติคอล
k) หนวยความจำ
l) ฝาครอบดานลาง
m) แบตเตอรี่
n) express card
o) การด SD

3. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดหูยึดจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) ไดรฟออพติคอล
f) ฮารดไดรฟ
g) แปนพิมพ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) ที่วางมือ
j) รีดเดอร express card
k) เมนบอรด
l) การด LAN
m) ชุดจอแสดงผล
n) กรอบจอแสดงผล
o) กลอง

3. ถอดสกรูที่ยึดหูยึดจอแสดงผลเขากับชุดจอแสดงผล
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4. ยกแผงจอแสดงผลขึ้นแลวนำออกพรอมหูยึดและบานพับ

5. ลอกเทปและปลดสายจอแสดงผล
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6. ถอดสกรูที่ยึดหูยึดจอแสดงผลและบานพับเขากับแผงจอแสดงผล

การติดตั้งหูยึดจอแสดงผล
1. ขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดจอแสดงผลและบานพับเขาที่แผงจอแสดงผล
2. ติดเทปและตอสายจอแสดงผล
3. ติดตั้งแผงจอแสดงผลเขากับหูยึคและบานนพับเขากับคอมพิวเตอร
4. ขันแนนสกรูเพื่อยึดหูยึดจอแสดงผลเขากับชุดจอแสดงผล
5. ติดตั้ง:

a) กลอง
b) กรอบจอแสดงผล
c) ชุดจอแสดงผล
d) การด LAN
e) เมนบอรด
f) รีดเดอร express card
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g) ที่วางมือ
h) แสดงฝาครอบบานพับ
i) แปนพิมพ
j) ฮารดไดรฟ
k) ไดรฟออพติคอล
l) ฝาครอบดานลาง
m) แบตเตอรี่
n) express card
o) การด SD

6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การถอดกลอง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
2. ถอด:

a) การด SD
b) express card
c) แบตเตอรี่
d) ฝาครอบดานลาง
e) แสดงฝาครอบบานพับ
f) แปนพิมพ
g) ไดรฟออพติคอล
h) ที่วางมือ
i) ชุดจอแสดงผล
j) กรอบจอแสดงผล
k) บานพับจอแสดงผล

3. ปลดสาย LVDS และสายกลอง ถอดสกรูที่ยึดกลอง จากนั้นกลองออกจากเครื่อง

การติดตั้งกลอง
1. ตอสาย LVDS และสายกลองเขากับกลอง
2. ติดตั้งกลองเขาในตำแหนงเดิม จากนั้นขันแนนสกรูที่ยึดเขากับชุดจอแสดงผล
3. ติดตั้ง:

a) หูยึดจอแสดงผล
b) กรอบจอแสดงผล
c) ชุดจอแสดงผล
d) การด LAN
e) เมนบอรด
f) รีดเดอร express card
g) ลำโพง
h) ที่วางมือ
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i) ฮารดไดรฟ
j) ไดรฟออพติคอล
k) แปนพิมพ
l) แสดงฝาครอบบานพับ
m) ฝาครอบดานลาง
n) แบตเตอรี่
o) express card
p) การด SD

4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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3
System Setup (การตั้งคาระบบ)
System Setup (การตั้งคาระบบ) ใชเพื่อจัดการฮารดแวรคอมพิวเตอรและระบุคาตาง ๆ ใน BIOS จาก System Setup คุณสามารถ:

• แกไขคา NVRAM หลังจากใสหรือถอดฮารดแวร
• ดูโครงรางฮารดแวรของเครื่อง
• เปดหรือปดอุปกรณในตัวตาง ๆ
• กำหนดคาประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการพลังงาน
• กำหนดคาระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร

Boot Sequence (ลำดับการบูต)
Boot Sequence ใชเพื่อขามลำดับอุปกรณบูตที่กำหนดจาก System Setup โดยบูตตรงจากอุปกรณที่กำหนด (เชน ออพติคอลไดรฟหรือฮารดไดรฟ) ระหวางทดสอบ
ระบบไฟ (POST) เมื่อโลโก Dell ปรากฏขึ้น คุณสามารถ:

• เรียกใช System Setup โดยกดปุม <F2>

• เรียกใชเมนูบูตแบบครั้งเดียวโดยกดปุม <F12>

เมนูบูตแบบครั้งเดียวจะแสดงอุปกรณตาง ๆ ที่สามารถใชบูต รวมทั้งตัวเลือกในการวินิจฉัยระบบ ตัวเลือกเมนูบูตไดแก

• Removable Drive (ไดรฟตอพวง - ถามี)
• ไดรฟ STXXXX

หมายเหต:ุ XXX คือเลขไดรฟ SATA

• ไดรฟออพติคอล
• Diagnostics (การวินิจฉัยระบบ)

หมายเหตุ: หลังจากเลือก Diagnostics (การวินิจฉัยระบบ) หนาจอ ePSA diagnostics (วินิจฉัย ePSA) จะปรากฏขึ้น

หนาจอลำดับบูตจะแสดงตัวเลือกในการเรียกใชหนาจอ System Setup ดวยเชนกัน

ปุมเรียกคนเนื้อหา
ตารางตอไปนี้แสดงปุมเรียกดูเนื้อหาสวนตั้งคาระบบ

หมายเหต:ุ สำหรับตัวเลือกสวนตั้งคาระบบสวนใหญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไวแตจะไมมีผลจนกวาจะรีสตารทเครื่อง

ตาราง 1. ปุมเรียกคนเนื้อหา

ปุม การเรียกดูเนื้อหา

ลูกศรขึ้น เลื่อนไปยังฟลดกอนหนา

ลูกศรลง เลื่อนไปยังฟลดถัดไป

<Enter> ใชเพื่อเลือกคาในฟลดที่เลือก (ถามี) หรือไปยังสวนเชื่อมโยงในฟลดดังกลาว

Spacebar ขยายหรือยอยสวนแสดงรายการที่มี
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ปุม การเรียกดูเนื้อหา

<Tab> เลื่อนไปยังพื้นที่ใชงานถัดไป

หมายเหต:ุ สำหรับเบราเซอรกราฟกมาตรฐานเทานั้น

<Esc> เลื่อนไปยังหนาที่แลวจนกวาจะถึงหนาจอหลัก การกด <Esc> ในหนาจอหลักจะแสดงขอความเพื่อแจงใหคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ยังไมได
บันทึกไวและรีสตารทเครื่อง

<F1> แสดงไฟลวิธีใชของ System Setup

ตัวเลือก System Setup (ตั้งคาระบบ)
หมายเหต:ุ ตั้งเลือกการตั้งคาระบบอาจแตกตางกันไปในคอมพิวเตอรแตละรุน

แท็บ Main ระบุคุณสมบัติหลักของฮารดแวรคอมพิวเตอร ตารางดานลางระบุฟงกชั่นการทำงานของแตละตัวเลือก
ตาราง 2. ฟงกชั่นหลัก

Main (ฟงกชั่นหลัก)

System Information (ขอมูลระบบ) แสดงเลขรุนคอมพิวเตอร

System Time (เวลาเครื่อง) ใชเพื่อรีเซ็ตเวลาที่นาฬิกาของคอมพิวเตอร

System Date (วันที่ของเครื่อง) ใชเพื่อรีเซ็ตวันที่สำหรับปฏิทินของ
คอมพิวเตอร

BIOS Version (เวอรชั่น BIOS) แสดงเวอรชั่นปรับปรุง BIOS

Product Name (ชื่อผลิตภัณฑ) แสดงชื่อผลิตภัณฑและเลขรุน

Service Tag (ชุดขอมูลบริการ) แสดงหมายเหตุการใหบริการสำหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ

Asset Tag (ชุดขอมูลทรัพยากร) แสดงชุดอักขระทรัพยากรคอมพิวเตอร (ถา
มี)

CPU Type (ประเภท CPU) แสดงประเภทโปรเซสเซอร

CPU Speed (ความเร็ว CPU) แสดงความเร็วของโปรเซสเซอร

CPU ID แสดง ID ของโปรเซสเซอร.

CPU Cache (แคช CPU)

L1 cache (แคช L1) แสดงขนาดแคช L1 ของโปรเซสเซอร

L2 cache (แคช L2) แสดงขนาดแคช L2 ของโปรเซสเซอร

L3 cache (แคช L3) แสดงขนาดแคช L3 ของโปรเซสเซอร

Fixed HDD (HDD ที่ติดตั้ง) แสดงเลขรุนและความจุของฮารดไดรฟ

SATA ODD แสดงเลขรุนและความจุของออพติคอล
ไดรฟ

mSata Device (อุปกรณ mSata) แสดงเลขรุนและความจุของอุปกรณ 
mini-Sata

AC Adapter Type (ประเภทอะแดปเตอร AC) แสดงประเภทของอะแดปเตอร AC
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Main (ฟงกชั่นหลัก)

Extended Memory (หนวยความจำเสริม) แสดงหนวยความจำที่ติดตั้งไวใน
คอมพิวเตอร

System Memory (หนวยความจำเครื่อง) แสดงหนวยความจำภายในของ
คอมพิวเตอร

Memory Speed (ความเร็วหนวยความจำ) แสดงความเร็วของหนวยความจำ

Keyboard Type (ประเภทแปนพิมพ) แสดงประเภทแปนพิมพ

แท็บ Advanced ใชเพื่อกำหนดคาขั้นสูงตาง ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร ตารางดานลางแสดงฟงกชั่นของแตละตัวเลือก รวมทั้งคาเริ่มตน
ตาราง 3. ตัวเลือกขั้นสูง

Advanced (ขั้นสูง)

Intel SpeedStep เปดหรือปดระบบ Intel SpeedStep Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Virtualization (ระบบเสมือนจริง) เปดหรือปดระบบ Intel 
Virtualization

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Integrated NIC (NIC ในตัว) เปดหรือปดแหลงจายไฟที่การดเครือขาย
ออนบอรด

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

USB Emulation (จำลอง USB) เปดหรือปดระบบจำลอง USB Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

USB Wake Support (รองรับการสั่งเริ่มการทำงานผาน USB) อุปกรณ USB สามารถปลุกการทำงาน
ของคอมพิวเตอรจากโหมดสแตนดบาย 
คุณสมบัตินี้จะเปดใชขณะตออะแดปเตอร 
AC เทานั้น

Default: Disabled (คาเริ่มตน: ปด
ใชงาน)

SATA Operation (การทำงานของ SATA) เปลี่ยนโหมดตัวควบคุม SATA เปน 
ATA หรือ AHCI

Default: AHCI (คาเริ่มตน: AHCI)

Adapter Warnings (แจงเตือนอะแดปเตอร) เปดหรือปดใชการแจงเตือนอะแดปเตอร Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Function Key Behavior ระบุการทำงานของปุมฟงกชั่น <Fn> Default: Function key first

Charger Behavior (สถานะเครื่องชารจ) ระบุวาจะใหชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอร
ขณะตอกับแหลงจายไฟ AC หรือไม

Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Battery Health (ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่) ระบุความสมบูรณของแบตเตอรี่

Intel Rapid Start Technology ใชเพื่อกำหนดคา Intel rapid start 
technology

Miscellaneous Devices (อุปกรณเบ็ดเตล็ด) ฟลดนี้ใชเพื่อเปดหรือปดอุปกรณออนบ
อรดตาง ๆ

External USB Ports (พอรต 
USB ตอพวง)

เปดหรือปดพอรต USB ตอพวง Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Microphone (ไมโครโฟน) เปดหรือปดไมโครโฟน Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)
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Advanced (ขั้นสูง)

Camera (กลอง) เปดหรือปดกลอง Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Media Card Reader (มีเดียการด
รีดเดอร)

เปดหรือปดมีเดียการดรีดเดอร Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Optical Drive (ออพติคอลไดรฟ) เปดหรือปดออพติคอลไดรฟ Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Fingerprint Reader (ตัวอานลาย
นิ้วมือ)

เปดหรือปดตัวอานลายนิ้วมือ Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Boot Disable (ปดระบบบูต) เปดหรือปดระบบบูต Default: Disabled (คาเริ่มตน: ปด
ใชงาน)

USB debug (แกไขปญหา USB) เปดหรือปดระบบแกไขปญหา USB Default: Disabled (คาเริ่มตน: ปด
ใชงาน)

Internal Bluetooth 
(Bluetooth ในตัว)

เปดหรือปดระบบ Bluetooth ในตัว Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Internal WLAN (WLAN ในตัว) เปดหรือปดระบบ WLAN Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

Internal WWAN (WWAN ใน
ตัว)

เปดหรือปดระบบ WWAN Default: Enabled (คาเริ่มตน: เปด
ใช)

แท็บ Security จะแสดงสถานะดานความปลอดภัย โดยคุณสามารถจัดการคุณสมบัติดานความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอรไดที่นี่
ตาราง 4. ระบบความปลอดภัย

Security (ระบบความปลอดภัย)

Set Service Tag (กำหนดหมายเหตุการใหบริการ) ฟลดนี้จะแสดงชุดอักขระการใหบริการของเครื่อง หากไมมีชุดอักขระบริการกำหนดคา
ไว สามารถกรอกคาไดจากฟลดนี้

Admin Password (รหัสผานผูดูแลระบบ) ฟลดเพื่อแจงวามีการกำหนดรหัสผานผูดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอรไวหรือไม (คาเริ่ม
ตน: ไมไดเลือก/ไมไดติดตั้ง)

System Password (รหัสผานเครื่อง) ฟลดเพื่อแจงวามีการกำหนดรหัสผานเครื่องสำหรับคอมพิวเตอรไวหรือไม (คาเริ่มตน: 
ไมไดเลือก/ไมไดติดตั้ง)

Hdd Password State (สถานะรหัสผาน HDD) ฟลดเพื่อแจงวามีการกำหนดรหัสผาน HDD สำหรับคอมพิวเตอรไวหรือไม (คาเริ่มตน: 
ไมไดเลือก)

Set Supervisor Password (กำหนดรหัสผานผูดูแลระบบ) ชวยใหสามารถแกไขหรือลบรหัสผานผูดูแลระบบ

Set HDD Password (กำหนดรหัสผาน HDD) ใชสำหรับตั้งคารหัสผานบนฮารดไดรฟภายในคอมพิวเตอร (HDD)

Password Change (เปลี่ยนรหัสผาน) ใชเพื่อเพิ่ม/ลบสิทธิ์ในการเปลี่ยนรหัสผาน

Password Bypass (ขามรหัสผาน) ใชเพื่อขามขั้นตอนแจงขอรหัสผานเครื่องและรหัสผาน HDD ระหวางรีสตารท/เริ่มการ
ทำงานตอของเครื่องจากสถานะไฮเบอรเนท (คาเริ่มตน: ปดใชงาน)

Computrace เปดหรือปดใช Computrace ที่คอมพิวเตอร

แท็บ Boot ใชเพื่อเปลี่ยนลำดับการบูต
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ตาราง 5. ระบบบูต

Boot (บูต)

Boot Priority Order (ลำดับการบูต) ระบุลำดับอุปกรณที่คอมพิวเตอรใชบูตขณะเริ่มการทำงาน

Removable Drive (ไดรฟตอพวง) ระบุไดรฟตอพวงที่คอมพิวเตอรสามารถใชบุต

Hard Disk Drives (ฮารดดิสก) ระบุฮารดไดรฟของคอมพิวเตอรสำหรับบูตระบบ

USB Storage Device (สื่อบันทึกขอมูล USB) ระบุอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

CD/DVD/CD-RW Drive (ไดรฟ Cd/DVD/CD-RW) ระบุ CD/DVD ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

Network (เครือขาย) ระบุอุปกรณเครือขายที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

Exit (ออก) — ใชเพื่อบันทึก ลมเลิกและโหลดคาเริ่มตนกอนออกจาก System Setup

การอัพเดต BIOS 
แนะนำใหอัพเดต BIOS (สวนตั้งคาระบบ) เมื่อมีการเปลี่ยนเมนบอรดหรืออัพเดต สำหรับโนตบุก แบตเตอรี่คอมพิวเตอรจะตองชารจไฟเต็มและตออยูกับเตารับไฟฟา

1. รีสตารทคอมพิวเตอร
2. ไปที่ support.dell.com/support/downloads

3. ในกรณีที่มีชุดขอมูลรับบริการหรือรหัสบริการดวนของคอมพิวเตอร:

หมายเหต:ุ สำหรับเดสกทอป ฉลากชุดขอมูลรับบริการจะอยูที่ดานหนาของเครื่อง

หมายเหตุ: สำหรับโนตบุก ฉลากชุดขอมูลรับบริการจะอยูที่ดานลางของเครื่อง

a) กรอก Service Tag (ชุดขอมูลรับบริการ) หรือ Express Service Code (รหัสบริการดวน) จากนั้นคลิกที ่Submit (สง)
b) คลิก Submit (สง) จากนั้นไปขั้นตอนที ่5

4. หากไมมีชุดขอมูลรับบริการหรือรหัสบริการดวนของคอมพิวเตอร ใหใชตัวเลือกตอไปนี้
a) Automatically detect my Service Tag for me (ตรวจหาชุดขอมูลรับบริการใหอัตโนมัต)ิ
b) Choose from My Products and Services List (เลือกจากรายการผลิตภัณฑและสวนบริการ)
c) Choose from a list of all Dell products (เลือกจากรายการผลิตภัณฑของ Dell)

5. จากแอพพลิเคชั่นและหนาจอไดรเวอร ในสวนแสดงรายการ Operating System (ระบบปฏิบัติการ) ใหเลือก BIOS

6. ระบุไฟล BIOS ลาสุด จากนั้นคลิก Download File (ดาวนโหลดไฟล)
7. เลือกวิธีดาวนโหลดที่ตองการจากหนาตาง Please select your download method below (กรุณาเลือกวิธีดาวนโหลดดานลาง) คลิก Download Now 

(ดาวนโหลดตอนนี้)
หนาตาง File Download (ดาวนโหลดไฟล) จะปรากฏขึ้น

8. คลิก Save (บันทึก) เพื่อบันทึกไฟลในคอมพิวเตอร
9. คลิก Run (เรียกใช) เพื่อติดตั้งคา BIOS ที่อัพเดตแลวในคอมพิวเตอร

ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

รหัสผานเครื่องและรหัสผานตั้งคา
สามารถกำหนดรหัสผานเครื่องและรหัสผานตั้งคาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับคอมพิวเตอร

ประเภทรหัสผาน รายละเอียด

รหัสผานเครื่อง รหัสผานสำหรับล็อกอินใชงานเครื่อง

รหัสผานตั้งคา รหัสผานที่ตองกรอกเพื่อแกไขคาใน BIOS ของคอมพิวเตอร
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ขอควรระวัง: ระบบกำหนดรหัสผานเปนมาตรการความปลอดภัยเบื้องตนสำหรับขอมูลคอมพิวเตอรของคุณ

ขอควรระวัง: ทุกคนสามารถเรียกคนขอมูลที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอรของคุณไดหากไมมีการล็อคหรือทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรของคุณจำหนายมาโดยไมไดเปดใชรหัสผานเครื่องและรหัสผานตั้งคาไว

การกำหนดรหัสผานเครื่องและรหัสผานตั้งคา

สามารถกำหนดคา System Password (รหัสผานเครื่อง) และ/หรือ Setup Password (รหัสผานตั้งคา) หรือแกไข System Password (รหัสผานเครื่อง) และ/
หรือ Setup Password (รหัสผานตั้งคา) ที่มีอยูเดิม หาก Password Status (สถานะรหัสผาน) ตั้งคาเปน Unlocked (ปลดล็อค) หากสถานะรหัสผานตั้งคาเปน 
Locked ล็อค คุณจะไมสามารถแกไขรหัสผานเครื่องได

หมายเหต:ุ หากปดใชงานจัมเปอรรหัสผานไว รหัสผานเครื่องและรหัสผานตั้งคาที่มีอยูเดิมจะถูกลบทิ้ง โดยคุณไมตองใชรหัสผานเครื่องเพื่อล็อกออนคอมพิวเตอร

เขาสูสวนตั้งคาระบบโดยกด <F2> ทันทีหลังจากเปดเครื่องหรือรีบูต

1. จากหนาจอ System BIOS (BIOS เครื่อง) หรือ System Setup (ตั้งคาระบบ) เลือก System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) จากนั้นกด 
<Enter>
หนาจอ System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) จะปรากฏขึ้น

2. จากหนาจอ System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) ใหตรวจสอบวา Password Status (สถานะรหัสผาน) ตั้งคาเปน Unlocked (ปลดล็อค)
3. เลือก System Password (รหัสผานเครื่อง) จากนั้นกรอกรหัสผานเครื่องของคุณ แลวกด <Enter> หรือ <Tab>

ใชแนวทางตอไปนี้เพื่อกำหนดรหัสผานเครื่อง:

– รหัสผานยาวไดสูงสุด 32 ตัวอักษร
– รหัสผานอาจมีตัวเลข 0-9
– ใชไดเฉพาะตัวพิมพเล็ก ไมอนุญาตใหใชตัวพิมพใหญ
– เฉพาะอักขระพิเศษตอไปนี้เทานั้นที่สามารถใชได: เคาะวาง, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

กรอกรหัสผานเครื่องใหมเมื่อไดรับแจง
4. พิมพรหัสผานเครื่องที่กรอกไวกอนหนานี ้จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
5. เลือก Setup Password (รหัสผานตั้งคา) พิมพรหัสผานเครื่อง จากนั้นกด <Enter> หรือ <Tab>

ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจงใหพิมพรหัสผานตั้งคาใหม
6. พิมพรหัสผานตั้งคาที่กรอกไวกอนหนานี้ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
7. กด <Esc> จากนั้นจะมีขอความปรากฏขึ้นเพื่อแจงใหบันทึกการเปลี่ยนแปลง
8. กด <Y> เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คอมพิวเตอรจะทำการรีบูต

การลบหรือแกไขรหัสผานเครื่องและ/หรือรหัสผานตั้งคาที่ใชอยู

Password Status (สถานะรหัสผาน) จะตองตั้งคาเปน Unlocked (จาก System Setup) กอนพยายามลบหรือแกไขรหัสผานเครื่องและ/หรือรหัสผานตั้งคาที่ใชอยู 
ไมสามารถลบหรือแกไขรหัสผานเครื่องหรือรหัสผานตั้งคาไดหาก Password Status (สถานะรหัสผาน) ตั้งคาเปน Locked ไว

เขาสู System Setup โดยกด <F2> ทันทีหลังจากเปดเครื่องหรือรีบูต

1. จากหนาจอ System BIOS (BIOS เครื่อง) หรือ System Setup (ตั้งคาระบบ) เลือก System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) จากนั้นกด 
<Enter>
หนาจอ System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) จะปรากฏขึ้น

2. จากหนาจอ System Security (คาความปลอดภัยของเครื่อง) ใหตรวจสอบวา Password Status (สถานะรหัสผาน) ตั้งคาเปน Unlocked (ปลดล็อค)
3. เลือก System Password (รหัสผานเครื่อง) จากนั้นแกไขหรือลบรหัสผานเครื่องที่ใชอยู แลวกด <Enter> หรือ <Tab>
4. เลือก Setup Password (รหัสผานตั้งคา) จากนั้นแกไขหรือลบรหัสผานตั้งคาที่ใชอยูแลวกด <Enter> หรือ <Tab>
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หมายเหต:ุ ในกรณีที่คุณแกไขรหัสผานเครื่องและ/หรือรหัสผานตั้งคา ใหกรอกรหัสผานใหมเมื่อไดรับแจง หากคุณลบรหัสผานเครื่องและ/หรือรหัสผานตั้งคา ใหยืนยันการ
ลบเมื่อไดรับแจง

5. กด <Esc> จากนั้นจะมีขอความปรากฏขึ้นเพื่อแจงใหบันทึกการเปลี่ยนแปลง
6. กด <Y> เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก System Setup

คอมพิวเตอรจะทำการรีบูต
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4
การวินิจฉัยระบบ
หากพบปญหากับคอมพิวเตอร ใหเรียกใชระบบวินิจฉัย ePSA กอนติดตอ Dell เพื่อขอความชวยเหลือ เปาหมายในการเรียกใชระบบวินิจฉัยคือเพื่อทดสอบฮารดแวรของ
คอมพิวเตอรโดยไมตองใชอุปกรณเพิ่มเติมหรือเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูล หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง เจาหนาที่ใหบริการสามารถใชขอมูลจากการวินิจฉัยเพื่อแกไขปญหา
ได

การวินิจฉัยดวยฟงกชั่นประเมินความสมบูรณของระบบกอนบูต (ePSA)
ระบบวินิจฉัย ePSA (หรือฟงกชั่นวินิจฉัยระบบ) จะทำหนาที่ตรวจสอบฮารดแวรทั้งหมด ePSA ติดตั้งมาพรอมกับ BIOS และเรียกใชผาน BIOS ฟงกชั่นวินิจฉัยระบบในตัว
นี้ประกอบไปดวยตัวเลือกตาง ๆ สำหรับอุปกรณและกลุมอุปกรณ โดยสามารถใชเพื่อ:

• เรียกใชการทดสอบอัตโนมัติหรือในโหมดอินเทอรแอคทีฟ
• ทวนซ้ำการทดสอบ
• แสดงหรือบันทึกผลการทดสอบ
• เรียกใชการทดสอบอยางละเอียดเพื่อเขาสูตัวเลือกในการทดสอบเพิ่มเติม ทำใหมีขอมูลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณที่เกิดปญหา
• ดูขอความแจงสถานะเพื่อใหทราบวาการทดสอบดำเนินการเสร็จสิ้นหรือไม
• ดูขอความแจงขอผิดพลาดเพื่อใหคุณทราบปญหาที่พบระหวางการทดสอบ

ขอควรระวัง: ใชฟงกชั่นวินิจฉัยระบบเพื่อทดสอบคอมพิวเตอรของคุณเทานั้น การใชโปรแกรมนี้กับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นอาจทำใหผลการทดสอบไมถูกตองหรือมีขอความ
แจงขอผิดพลาด

หมายเหต:ุ การทดสอบอุปกรณบางตัวอาจตองอาศัยการดำเนินการรวมจากผูใช คุณจะตองอยูหนาคอมพิวเตอรขณะดำเนินการวินิจฉัยระบบดวย

1. เปดคอมพิวเตอร

2. ขณะคอมพิวเตอรบูต ใหกดปุม <F12> ขณะที่โลโก Dell ปรากฏขึ้น

3. จากหนาจอเมนูบูต เลือกตัวเลือก Diagnostics (การวินิจฉัย)
หนาตาง Enhanced Pre-boot System Assessment (ฟงกชั่นเสริมการประเมินระบบกอนบูต) จะปรากฏขึ้น พรอมแสดงอุปกรณทั้งหมดที่พบใน
คอมพิวเตอร ระบบวินิจฉัยจะเริ่มทำการทดสอบอุปกรณทั้งหมดที่ตรวจพบ

4. หากตองการเรียกใชการทดสอบเพื่อวินิจฉัยระบบกับอุปกรณใดเปนการเฉพาะ ใหกด <Esc> จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพื่อหยุดการวินิจฉัยระบบ

5. เลือกอุปกรณจากแถบคำสั่งดานซาย จากนั้นคลิกที่ Run Tests (เรียกใชการทดสอบ)

6. หากพบปยหา รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
จดบันทึกรหัสขอผิดพลาดและติดตอ Dell

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
ตาราง 6. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ

สวางขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอร และจะกะพริบเมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดการจัดการพลังงาน

สวางเมื่อคอมพิวเตอรอานหรือเขียนขอมูล

สวางคงที่หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชารจของแบตเตอรี่
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สวางเมื่อมีการเปดใชงานระบบเครือขายไรสาย

ไฟสถานะแบตเตอรี่
ถาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเตารับไฟฟา ไฟแบตเตอรี่จะทำงานดังตอไปนี:้

กะพริบสีสมสลับสีขาว ตออะแดปเตอร AC ที่ไมใชของ Dell หรือที่ไมรองรับไวกับโนตบุก

สีสมติดกะพริบสลับกับสีขาวติดคาง แบตเตอรี่มีปญหาชั่วคราวขณะตออะแดปเตอร AC อยู

กะพริบสีสมตอเนื่อง แบตเตอรี่มีปญหารายแรงขณะตออะแดปเตอร AC อยู

ไฟดับ แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มขณะตออะแดปเตอร AC อยู

ไฟสีขาวติดคาง แบตเตอรี่ชารจไฟอยูขณะตอกับอะแดปเตอร AC

รหัสเสียงวินิจฉัยระบบ
ตารางตอไปนี้แสดงรหัสเสียงสัญญาณที่คอมพิวเตอรอาจแจงเมื่อไมสามารถทดสอบระบบการทำงานไดเสร็จสมบูรณ
ตาราง 7. รหัสเสียงวินิจฉัยระบบ

เสียงสัญญาณ รายละเอียด สาเหตุที่เปนไปได/แนวทางแกไขปญหา

1 เช็คซัม BIOS ROM ที่อยูระหวางดำเนินการลมเหลว ขอผิดพลาดเมนบอรด ครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับ BIOS 
หรือ ROM

2 ไมพบ RAM หากไมพบหนวยความจำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนตอ
ไปนี้

• ใสหนวยความจำใหมหากมีหนวยความจำ
สำรองอยู

• ใสหนวยความจำดังกลาวไวหากยังพบปญหา
อยู

• มีปญหากับชองเสียบหนวยความจำ

3 • ขอผิดพลาดชิปเซ็ต (ชิปเซ็ตนอรทและเซาท
บริดจ ขอผิดพลาด DMA/IMR/ระบบตั้ง
เวลา)

• ทดสอบ Time-Of-Day Clock ลม
เหลว

• ขอผิดพลาด Gate A20
• ขอผิดพลาดชิป Super I/O
• ทดสอบสวนควบคุมแปนพิมพลมเหลว

ขอผิดพลาดเมนบอรด

4 อาน/เขียน RAM ไมได หากไมพบหนวยความจำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนตอ
ไปนี้

• ใสหนวยความจำใหมหากมีหนวยความจำ
สำรองอยู

• ใสหนวยความจำดังกลาวไวหากยังพบปญหา
อยู

• มีปญหากับชองเสียบหนวยความจำ
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เสียงสัญญาณ รายละเอียด สาเหตุที่เปนไปได/แนวทางแกไขปญหา

5 ขอผิดพลาดระบบจายไฟนาฬิกาเรียลไทม ขอผิดพลาดแบตเตอรี่ CMOS ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป
ใหม หากยังพบปญหาอยู อาจเกิดปญหาจากถานกระดุม
หรือชองติดตั้ง (ซึ่งอาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม)

6 การทดสอบ BIOS วิดีโอลมเหลว ขอผิดพลาดการดแสดงผล

7 ขอผิดพลาดโปรเซสเซอร ขอผิดพลาดโปรเซสเซอร

8 จอแสดงผล ขอผิดพลาดจอแสดงผล
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5
รายละเอียดทางเทคนิค

หมายเหต:ุ ขอเสนออาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนประกอบของคอมพิวเตอรไดโดยคลิก Start  (Start icon) → Help and 
Support (วิธีใชและความชวยเหลือ) จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณ

ตาราง 8. ขอมูลระบบ

คุณสมบัติ รายละเอียด

ชิปเซ็ต ชิปเซ็ต Intel HM77 Express

ขนาดบัส DRAM 64 บิต

Flash EPROM:

Vostro 3360 / Vostro 3460 SPI 8 MB

Vostro 3560 SPI 6 MB

ตาราง 9. โปรเซสเซอร

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภท • Intel Core i3 series
• Intel Core i5 series
• Intel Core i7 series

แคช L3 สูงสุด 6 MB

ตาราง 10. หนวยความจำ

คุณสมบัติ รายละเอียด

ชองตอหนวยความจำ สล็อต SODIMM สองชอง

ความจุหนวยความจำ 2 GB, 4 GB, 6 GB หรือ 8 GB

ประเภทหนวยความจำ DDR3 SDRAM (1333 MHz และ 1600 MHz)

หนวยความจำขั้นต่ำ 2 GB

หนวยความจำสูงสุด 8 GB

ตาราง 11. ระบบเสียง

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภท ระบบเสียง HD 2 ชองสัญญาณ

ระบบควบคุม:

Vostro 3360 Cirrus Logic CS4213D
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คุณสมบัติ รายละเอียด

Vostro 3460 / Vostro 3560 Conexant CX20672-21Z

การแปลงสัญญาณสเตอริโอ 24 บิต (อะนาล็อกเปนดิจิตอล และดิจิตอลเปนอะนาล็อก)

อินเทอรเฟซ:

ภายใน ระบบเสียงความละเอียดสูง

ตอพวง ชองตอไมโครโฟน/หูฟงสเตอริโอ/ลำโพงตอพวง

ลำโพง 2 W

ปุมควบคุมเสียง ปุมฟงกชั่นแปนพิมพและเมนูโปรแกรม

ตาราง 12. การแสดงผล

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภทของวิดีโอ • ออนบอรด
• การดจอแยก

บัสขอมูล:

UMA การดจอออนบอรด

การดจอแยก

Vostro 3460 • PCI-E x16 Gen1
• PCI-E x16 Gen2

Vostro 3560 PCI-E x8 Gen 2

วิดีโอคอนโทรลเลอร:

UMA • Intel HD Graphics 3000
• Intel HD Graphics 4000

การดจอแยก

Vostro 3460 nVidia GeForce GT 630M

Vostro 3560 AMD Radeon HD7670M

ตาราง 13. กลอง

คุณสมบัติ รายละเอียด

ความละเอียดกลอง HD 720P

ความละเอียดการแสดงผล (สูงสุด) 1280 x 720 พิกเซลที่ 30 FPS

ตาราง 14. ระบบการสื่อสาร

คุณสมบัติ รายละเอียด

อะแดปเตอรเครือขาย 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

ระบบไรสาย • WLAN ภายใน
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คุณสมบัติ รายละเอียด

• Bluetooth
• WWAN (เผื่อเลือก)

ตาราง 15. พอรตและชองตอ

คุณสมบัติ รายละเอียด

สัญญาณเสียง

Vostro 3360 ชองตอเฮดโฟน/เฮดเซ็ต/สัญญาณเสียงขาออกระบบสเตอริโอหนึ่งชอง

Vostro 3460 / 3560 ชองตอไมโครโฟนหนึ่งชอง เฮดโฟนหนึ่งชอง

การแสดงผล • ขั้วตอ VGA 15 ขาหนึ่งตัว
• ขั้วตอ HDMI 19 ขาหนึ่งตัว

อะแดปเตอรเครือขาย ขัวตอ RJ-45 หนึ่งตัว

USB 3.0:

Vostro 3360 สาม

Vostro 3460 / Vostro 3560 4

หมายเหต:ุ ขั้วตอ USB 3.0 ยังรองรับ Microsoft Kernel Debugging พอรตนี้มีระบุไวในเอกสารกำกับที่จัดสงมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ

มีเดียการดรีดเดอร 8-in-1 หนึ่งชอง

ตาราง 16. จอแสดงผล

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภท HD WLED AG

ขนาด :

Vostro 3360 13.0 นิ้ว

Vostro 3460 14.0 นิ้ว

Vostro 3530 15.0 นิ้ว

ขนาด: Vostro 3360 Vostro 3460 Vostro 3560

สูง 240 มม. (9.44 นิ้ว) 245 มม. (9.64 นิ้ว) 259 มม. (10.19 นิ้ว)

กวาง 330 มม. (12.99 นิ้ว) 340 มม. (13.38 นิ้ว) 375 มม. (14.76 นิ้ว)

แนวทะแยง 330 มม. (13 นิ้ว) 355.60 มม. (14 นิ้ว) 381 มม. (15 นิ้ว)

พื้นที่ใชงาน (X/Y) 330 x 240 มม. 340 x 245 มม. 375 x 259 มม.

ความละเอียดสูงสุด:

Vostro 3360/3460 1366 x 768 พิกเซล 262,000 สี

Vostro 3560 1920 x 1080 FHD

ความสวางสูงสุด 200 nits
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คุณสมบัติ รายละเอียด

มุมเปดใชงาน 0° (ปด) ถึง 140°

อัตราการกะพริบหนาจอ 60 Hz

องศาการรับชมขั้นต่ำ:

แนวนอน 40°/40°

แนวตั้ง 15°/30° (H/L)

ระยะหางระหวางพิกเซล : 0.23 x 0.23 มม.

ตาราง 17. แปนพิมพ

คุณสมบัติ รายละเอียด

จำนวนปุม:

Vostro 3360 สหรัฐฯ และแคนาดา: 80 ปุม ยุโรปและบราซิล: 81 ปุม ญี่ปุน: 84 ปุม

Vostro 3460/3560 สหรัฐฯ และแคนาดา: 86 ปุม ยุโรปและบราซิล: 87 ปุม ญี่ปุน: 90 ปุม

ตาราง 18. ทัชแพด

คุณสมบัติ รายละเอียด

พื้นที่ใชงาน Vostro 3360 Vostro 3460/3560

แกน X 82.00 มม. (3.22 นิ้ว) 90.00 มม. (3.54 นิ้ว)

แกน Y 45.00 มม. (1.77 นิ้ว) 49.00 มม. (1.93 นิ้ว)

ตาราง 19. แบตเตอรี่

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภท

Vostro 3360 ลิเธียมไอออน 4 เซลล (3.4 Ahr/เซลล หรือ 49 Whr)

Vostro 3460/3560 ลิเธียมไอออน 6 เซลล (2.2 Ahr/เซลล หรือ 48 Whr)

ขนาด: Vostro 3360 Vostro 3460 Vostro 3560

สูง 20.20 มม. (0.80 นิ้ว) 20 มม. (0.79 นิ้ว) 20 มม. (0.79 นิ้ว)

กวาง 208.36 มม. (8.20 นิ้ว) 208 มม. (8.19 นิ้ว) 208 มม. (8.19 นิ้ว)

หนา 56.52 มม. (2.22 นิ้ว) 51 มม. (2.00 นิ้ว) 51 มม. (2.00 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.33 กก. (0.73 ปอนด) 0.33 กก. (0.73 ปอนด) 0.33 กก. (0.73 ปอนด)

เวลาชารจไฟ ประมาณ 4 ชั่วโมง (ขณะปดคอมพิวเตอร)

แรงดันไฟฟา:

Vostro 3360 14.8 VDC

Vostro 3460 / Vostro 3560 11.1 VDC

ชวงอุณหภูมิ:
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คุณสมบัติ รายละเอียด

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ถานกระดุม ถานกระดุมลิเธียม CR2032 ขนาด 3 V

ตาราง 20. อะแดปเตอร AC

คุณสมบัติ รายละเอียด

ประเภท

Vostro 3360 / Vostro 3460 / Vostro 3560 
พรอมวิดีโอการดในตัว

65 W

Vostro 3460 พรอมการดจอแยก 90 W

Vostro 3560 สี่แกนประมวลผล 90 W

แรงดันไฟฟาเขา 100 VAC ถึง 240 VAC

กระแสไฟเขา (สูงสุด) 1.50 A/1.60 A/1.70 A

ความถี่สัญญาณขาเขา 50 Hz ถึง 60 Hz

กำลังสัญญาณขาออก 65 W และ 90 W

กระแสไฟออก

65 W 3.34 A (ตอเนื่อง)

90 W 4.62 A

พิกัดแรงดันไฟฟาขาออก 19.50 VDC (+/– 1.0 VDC)

ขนาด:

สูง 28.20 มม. (1.11 นิ้ว)

กวาง 57.90 มม. (2.28 นิ้ว)

หนา 137.16 มม. (5.40 นิ้ว)

ชวงอุณหภูมิ:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 70 °C (–40 °F ถึง 158 °F)

ตาราง 21. ขนาด

คุณสมบัติ รายละเอียด

Vostro 3360 Vostro 3460 Vostro 3560

สูง 19.20 มม. (0.75 นิ้ว) 30.10 มม. (1.18 นิ้ว) 32.50 มม. (1.27 นิ้ว)

กวาง 332.00 มม. (13.07 นิ้ว) 345.50 มม. (13.60 นิ้ว) 375.00 มม. (14.76 นิ้ว)

หนา 232.50 มม. (9.15 นิ้ว) 244.00 มม. (9.60 นิ้ว) 259.00 มม. (10.19 นิ้ว)
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คุณสมบัติ รายละเอียด

น้ำหนัก (พรอมแบตเตอรี่) 1.66 กก. (3.65 ปอนด) 2.23 กก. (4.91 ปอนด) 2.57 กก. (5.66 ปอนด)

ตาราง 22. ลักษณะการใชงาน

คุณสมบัติ รายละเอียด

แวดลอม:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

เก็บรักษา –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ความชื้นสัมพัทธ (สูงสุด) :

ขณะใชงาน 10% ถึง 90% (ไมมีไอน้ำ)

เก็บรักษา 5% ถึง 95% (ไมมีไอน้ำ)

ระดับความสูง (สูงสุด):

ขณะใชงาน –15.2 ถึง 3048 ม. (–50 ถึง 10,000 ฟุต)

ไมไดใชงาน –15.2 ถึง 10,668 ม. (–50 ถึง 35,000 ฟุต)

ระดับการปนเปอนในอากาศ G1 ตามที่กำหนดโดย ISA-71.04–1985
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6
ความชวยเหลือ

การติดตอกับ Dell
หมายเหต:ุ หากไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต สามารถคนหาขอมูลติดตอไดจากใบแจงหนี ้ใบกำกับสินคา บิล หรือแคตาล็อกสินคาของ Dell

Dell มีบริการความชวยเหลือผานระบบออนไลนและทางโทรศัพท การจัดหาบริการจะขึ้นอยูกับประเทศและประเภทผลิตภัณฑ บริการบางตัวอาจไมมีในพื้นที่ของคุณ การติดตอฝาย
ขายของ Dell ฝายบริการทางเทคนิคหรือฝายบริการลูกคาเพื่อแจงปญหา:

1. กรุณาเขาไปที่เว็บไซต support.dell.com
2. เลือกประเภทบริการที่เกี่ยวของ
3. หากคุณไมใชลูกคาในสหรัฐฯ ใหเลือกรหัสประเทศจากดานลางของหนา support.dell.com หรือเลือก All เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
4. เลือกลิงคของบริการหรือความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของคุณ
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