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Слово Шики. Якщо ви внесете зміни, налаштування цих функцій буде скинуто. Налаштування USB-кабелю в комп'ютері від N.D. Примітка: Коли ви все ще отримуєте помилку клавіатури або клавіатура неактивна, прикріпіть до іншого комп'ютера до зовнішньої клавіатури, якщо вона доступна, це означає, що якщо зміна працює, це
означає, що перша дошка не працює належним чином, при зверненні до гарантійного технічного лежачи або впевнений, що клавіша з заблокованим номером правильна Встановити. Примітка: Нумеровані клавіатури на клавіатурі робочого столу, як правило, на. Коли він закритий, клавіші номера натискати, коли з'явиться число.
Натисніть клавішу блокування номера, щоб закрити та цифрову клавіатуру. Щоб отримати додаткові відомості про те, де знаходиться клавіша блокування номера зверніться до документа, який ходив з клавіатурою або перейдіть на сторінку клавіатури та миші вручну. Переконайтеся, що Bayos оновлено до останньої версії. Для
отримання додаткової інформації, Dell статті бази знань Del Bayos відноситься до оновлень. Відключіть непотрібні зовнішні пристрої, зокрема такі: динамік. Принтер. Сканер. USB-пристроїв. USB флеш-пам'ять або інші зовнішні пристрої збереження даних. Поверніть комп'ютер і знову ввімкніть клавіатуру. Коли клавіатура працює
належним чином, прикріпіть один зовнішній пристрій за раз і перевірте клавіатуру, що хтось може стати причиною проблеми. Всякий раз, коли клавіатура працює з перервами ще, зверніться до інструкцій нижче, що у вас є кращий збіг: Коли конкретна клавіша не працює або палицю, вимкніть комп'ютер і за допомогою комп'ютера, щоб
очистити навколо проблеми клавішу а потім спробуйте клавіатуру знову. Щоб отримати додаткові відомості див.Як очистити розділ клавіатури. Коли проблема лише в певній програмі програми, перевірте клавіатуру в іншій програмі програми, наприклад блокнот. Якщо проблема відбувається тільки в певній програмі, вам потрібно
вирішити цю конкретну програму. Якщо у вас є програмне забезпечення, яке може змінити спосіб роботи клавіатури, інсталюйте або вимкніть її, зокрема: Програма макросів клавіатури. Зовнішнє програмне забезпечення або драйвер ігрової клавіатури. KVM (клавіатура, відео, миша) Перемикання програмного забезпечення. Спробуйте
іншу проводову USB-клавіатуру, щоб перевірити, коли вона доступна. Примітка: Коли альтернативна клавіатура працює правильно, це означає, що перша дошка не працює належним чином, при зверненні до гарантійної технічної допомоги або ви можете купити зміни на сторінці Dell PC Accessories. Кожного разу, коли клавіатура працює
перерву після виконання попередніх кроків, ви запускаєте Dell PC апаратної оцінки на клавіатурі. Перейдіть на сторінку підтримки продуктів Dell. У вас є три варіанти, щоб отримати сторінку підтримки продукту для вашого комп'ютера. На цьому комп'ютері торкніться списку комп'ютера або клацніть його. Примітка: Коли немає лістингу для
вашого комп'ютера на цьому комп'ютері, ви можете торкнутися або натисніть Завантажити та встановити Який автоматично ідентифікує ваш комп'ютер для вас. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завантажити та встановити sappuortsasat. Введіть тег служби, посвідчення продукту або модель, а потім натисніть кнопку Пошук або натисніть її, а
потім виберіть комп'ютер зі списку. Натисніть кнопку Переглянути всі продукти: потрібно вибрати тип пристрою, назву бренду, а потім модель продукту. Примітка: Для отримання додаткової інформації, знання dell відноситься до двадцятисторінній статті, як визначити номер моделі вашого комп'ютера угоди. На сторінці Підтримка
продуктів для комп'ютера перейдіть на вкладку Оцінювання або перейдіть на вкладку Оцінювання. Натисніть стрілку нижче, щоб вибрати окремі компоненти під тестом настроюваного компонента або існувати сиділи нижче. Клацніть або, щоб установіть прапорець поруч із клавіатурою. Натисніть кнопку Доторкнутися або Відтворити тест.
Починається інтерактивний тест, ви просите натиснути клавіші на клавіатурі, і результати відображаються. Показано.
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