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1 คณุลกัษณะ

การระบฮุารดแวร
สวนประกอบท่ีใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่และรุน ภาพประกอบในบทนี้ระบุถึงคณุลักษณะ
มาตรฐานในรุนคอมพิวเตอรโดยสวนใหญ

เม่ือตองการดูรายการฮารดแวรที่ตดิตั้งในคอมพิวเตอร:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย

2. ในพ้ืนที่ ระบบ คลิกที่ ตวัจดัการอุปกรณ

คุณยงัสามารถเพิ่มฮารดแวรหรือแกไขการตั้งคาอุปกรณโดยใชตัวจัดการอุปกรณ

สวนประกอบดานบน

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ปุมเปด/ปดทชัแพด เปดและปดใชงานทชัแพด เคาะสองครั้งเร็วๆ ที่ปุม เพื่อเปดและปดใชงานทัชแพด

(2) ทัชแพด* ยายตวัชีแ้ละเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(3) ปุมทัชแพดซาย* ทํางานเหมือนกับปุมซายบนเมาสภายนอก

(4) ปุมทัชแพดขวา* ทํางานเหมือนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก

*ตารางนีอ้ธบิายการตัง้คาจากโรงงาน เม่ือตองการดูหรือเปล่ียนแปลงการกําหนดลักษณะอุปกรณชีต้ําแหนง เลือก เริม่ > อปุกรณและเครือ่งพมิพ จากนัน้
ใหคลิกขวาทีไ่อคอนแสดงถงึอุปกรณของคุณ และเลือก การตัง้คาเมาส
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ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟสถานะเปด/ปด ● ขาว: เคร่ืองเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพวิเตอรอยูในสถานะสลีป

หมายเหต:ุ ไฟสถานะเปด/ปดอีกดวงหนึง่อยูทีด่านซายของคอมพิวเตอร

(2) ไฟแสดงสถานะปดเสียง เหลือง: ลําโพงปดเสียงอยู

(3) ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย ● ขาว: อุปกรณไรสายในตวั เชน อุปกรณเครือขายเฉพาะทีแ่บบไรสาย (WLAN)
และ/หรืออุปกรณ Bluetooth® เปดอยู

หมายเหต:ุ อุปกรณไรสายเปดใชงานมาจากโรงงาน

● เหลือง: อุปกรณไรสายทัง้หมดปดอยู

(4)  ไฟ Caps lock ขาว: Caps lock เปดอยู

(5) ไฟแสดงสถานะทัชแพด เหลือง: ทชัแพดถกูปดการใชงาน

(6)  ไฟแสดงสถานะตวัอานลายนิว้มอื ● ขาว: การอานลายนิว้มือทํางาน

● เหลือง: การอานลายนิ้วมือไมทาํงาน
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ปุมเปด/ปดและตวัอานลายนิว้มือ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ปุมเปด/ปด* ● เมื่อคอมพวิเตอรปดอยู ใหกดปุมนี้เพือ่เปดคอมพวิเตอร

● เมื่อคอมพวิเตอรเปดอยู ใหกดปุมนีเ้ร็วๆ เพื่อเรียกใชงานโหมดสลีป

● เมื่อคอมพวิเตอรอยูในสถานะสลีป ใหกดปุมนี้เร็วๆ เพื่อออกจากโหมด
สลีป

● เมื่อคอมพวิเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหกดปุมนีเ้ร็วๆ เพือ่ออกจาก
โหมดไฮเบอรเนต

หากคอมพวิเตอรหยดุตอบสนองและกระบวนการปดระบบ Windows® ไม
สามารถใชการได ใหกดปุมเปด/ปดคางไวอยางนอย 5 วินาที เพื่อปดเคร่ือง
คอมพวิเตอร

หากตองการเรียนรูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการตัง้คาเปด/ปดของคณุ เลือก เริม่ > แผง
ควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลือกการใชพลงังาน

(2) ตัวอานลายนิว้มือ รองรับการล็อกออนเขาสู Windows โดยใชลายนิว้มือ แทนการล็อกออนดวย
รหสัผาน

*ตารางนีอ้ธบิายการตัง้คาจากโรงงาน สําหรับขอมลูเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจากโรงงาน โปรดดูทีคู่มือผูใชทีอ่ยูในบริการชวยเหลือและวิธใีช
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แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) แปน esc แสดงขอมูลระบบเมื่อกดพรอมกบัแปน fn

(2) แปน fn แสดงขอมูลระบบเมื่อกดพรอมกบัแปน esc

(3) แปนโลโก Windows แสดงเมน ู‘เร่ิม’ ของ Windows

(4) แปนแสดงโปรแกรมของ Windows แสดงเมนทูางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูขางใตตวัชี้

(5) แปนการดําเนินการ เรียกใชฟงกชันที่ใชเปนประจํา
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สวนประกอบดานหนา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ชองเสียบสื่อบันทึกดิจิทลั รองรับรูปแบบการดดจิิทลัเสริมตอไปนี:้

● Memory Stick (MS)

● Memory Stick Pro (MSP)

● MultiMediaCard (MMC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity
(SDHC) (ขนาดมาตรฐานและขนาดใหญ)

● xD-Picture Card (XD)

(2) ลําโพง (2) ทําใหเกดิเสียง

สวนประกอบดานขวา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไฟแสดงสถานะไดรฟแบบออปตคิอล ● สวาง: กาํลังมีการเขาถงึไดรฟแบบออปตคิอล

● ดบั: ไดรฟแบบออปติคอลไมทํางาน

(2)  ไดรฟแบบออปติคอล อาน/เขยีนไดรฟแบบออปตคิอล

(3) พอรต USB (2) เชือ่มตออุปกรณเสริม USB

(4)  ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ● ขาว: คอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัแหลงจายไฟภายนอกและ
แบตเตอรี่ชารจเต็มแลว

● เหลือง: คอมพิวเตอรเชื่อมตอกบัแหลงจายไฟภายนอกและ
แบตเตอรี่กําลังชารจ

● กะพริบ: แบตเตอรี่ ซึ่งเปนแหลงพลังงานแหลงเดยีวที่
ใชได มีระดบัเหลือนอย เมื่อระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤติ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะกะพริบตอเนือ่ง

(5) หวัตอสายไฟ เชือ่มตออะแดปเตอร AC
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สวนประกอบดานซาย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ชองเสียบสายล็อค เชือ่มตอสายล็อคเขากับคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อคไดรับการออกแบบเปนพเิศษเพือ่
ปกปองคอมพวิเตอร แตอาจไมสามารถปองกนัการโจรกรรม
หรือการใชงานคอมพวิเตอรในทางทีผ่ดิ

(2) พอรตจอภาพภายนอก เชือ่มตอจอแสดงผลภายนอกทีเ่ปนอุปกรณเสริม เชน จอภาพ
หรือโปรเจคเตอร กบัคอมพวิเตอร

(3) ชองเสียบสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) เชือ่มตอไมโครโฟนชดุหฟูงเสริม ไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ
หรือไมโครโฟนโมโน

(4) ชองเสียบสัญญาณเสียงออก (หูฟง) ทําใหเกดิเสียงเมื่อเชือ่มตอกบัลําโพงสเตอริโอเสริม หฟูง ชุดหู
ฟง หรือระบบเสียงของโทรทศัน

(5) ไฟแสดงสถานะไดรฟ ● ขาว: กาํลังมีการเขาถงึฮารดไดรฟ

● เหลือง: HP ProtectSmart Hard Drive Protection
พารคฮารดไดรฟเปนการชัว่คราว

(6) ไฟสถานะเปด/ปด ● สวาง: เคร่ืองเปดอยู

● กะพริบ: คอมพวิเตอรอยูในสถานะสลีป

หมายเหต:ุ ไฟสถานะเปด/ปดอีกดวงหนึง่อยูตดิกบัปุมเปด/
ปด

(7)  ชองระบายอากาศ (3) ทาํใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวน
ประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พดัลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดย
อัตโนมัตเิพือ่ทําใหสวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกนั
ความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกตทิี่พดัลมจะเปดและปดในขณะ
ทีท่ํางาน

(8)  ไฟแสดงสถานะ RJ-45 (เครือขาย) ● ขาว: เครือขายเชื่อมตออยู

● เหลือง: เครือขายกําลังแสดงกจิกรรม

(9) ชองเสียบ RJ-45 (เครือขาย) เชือ่มตอสายเครือขาย

(10)  พอรต HDMI เชือ่มตออุปกรณเสริม HDMI

(11)  พอรต Combo eSATA/USB เชือ่มตออุปกรณ USB เสริมหรือสวนประกอบ eSATA
ประสิทธิภาพสูง เชน ฮารดไดรฟภายนอก eSATA
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สวนประกอบจอแสดงผล

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) สวิตชจอแสดงผลภายใน เปดจอแสดงผลหากจอแสดงผลปดอยูเมื่อเปดเคร่ือง

(2) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม ขาว: เว็บแคมถูกใชงานอยู

(3) เว็บแคม บันทกึวิดโีอและถายภาพนิง่

(4) ไมโครโฟนภายใน บันทกึเสียง
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สวนประกอบดานลาง

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ชองใสแบตเตอรี่ รองรับแบตเตอร่ี

(2) สลักปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่

(3) ชองระบายอากาศ (6) ทาํใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พดัลมของคอมพวิเตอรจะเร่ิมทาํงานโดยอตัโนมัติเพือ่ทําใหสวน
ประกอบภายในเยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกิน เปนเร่ืองปกติทีพ่ดัลมจะเปด
และปดในขณะทีท่ํางาน

(4) ชองใสฮารดไดรฟ รองรับฮารดไดรฟ

(5) ชองใสอุปกรณหนวยความจํา/อุปกรณไรสาย รองรับอุปกรณ LAN ไรสาย อุปกรณ WAN ไรสาย และอุปกรณหนวยความจํา

หมายเหต:ุ เพือ่ปองกันระบบไมตอบสนอง ใหเปล่ียนใชเฉพาะอุปกรณไรสาย
ทีไ่ดรับอนญุาตเพือ่ใชงานในคอมพิวเตอรโดยหนวยงานรัฐบาลทีค่วบคมุดูแล
อุปกรณไรสายในประเทศหรือพื้นทีข่องคุณเทานั้น หากคุณเปล่ียนอุปกรณใหม
และไดรับขอความเตือน ใหถอดอุปกรณนั้นออกเพื่อใหคอมพิวเตอรกลับทํางาน
ตามปกต ิแลวตดิตอฝายสนบัสนนุดานเทคนคิทีบ่ริการชวยเหลือและวิธใีช

เสาอากาศไรสาย

ในคอมพิวเตอรบางรุน มีเสาอากาศอยางนอยสองเสาเพื่อสงและรับสัญญาณจากอุปกรณไรสายตั้งแตหน่ึงชิน้ขึ้นไป ไม
สามารถมองเห็นเสาอากาศเหลาน้ีไดจากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร
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สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) เสาอากาศ WLAN (2)* สงและรับสัญญาณไรสายเพื่อสื่อสารกบัเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

(2) เสาอากาศ WWAN (2) (บางรุนเทานัน้)* สงและรับสัญญาณไรสายเพื่อสือ่สารกบัเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย
(WWAN)

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเครื่องคอมพวิเตอร เพื่อการรับสงสัญญาณทีด่ทีี่สุด พืน้ทีร่อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิ่งกดีขวาง

เม่ือตองการดูประกาศขอกําหนดระบบไรสาย ใหอางอิงหัวขอ ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ที่มีผล
บังคับใชกับประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคของคุณ ประกาศเหลานี้อยูในบริการชวยเหลือและวิธีใช

สวนประกอบฮารดแวรเพิม่เตมิ

การระบุฮารดแวร 9



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) สายไฟ* เชือ่มตออะแดปเตอร AC เขากบัเตาเสียบ AC

(2) อะแดปเตอร AC แปลงไฟ AC เปนไฟ DC

(3) แบตเตอร่ี* ใหพลังงานแกคอมพิวเตอรเมื่อคอมพวิเตอรไมไดเสยีบปล๊ักเขากบัแหลงจายไฟ
ภายนอก

*แบตเตอรี่และสายไฟอาจมีรูปลักษณแตกตางกนัในแตละประเทศ/พืน้ทีห่รือภูมิภาค

ฉลาก
ฉลากที่ติดอยูกับคอมพิวเตอรจะใหขอมูลที่อาจตองใชเม่ือแกไขปญหาระบบหรือเดินทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอร
ไปดวย

● แท็กบริการ—ใหขอมูลสําคญั ไดแก:

ฉลากแสดงแท็กบริการน้ีติดอยูที่ดานลางเคร่ืองคอมพิวเตอร เตรียมขอมูลน้ีใหพรอมเม่ือติดตอกับฝายสนับสนุนดาน
เทคนิค

รายการ สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ชือ่ผลิตภัณฑ ชือ่นีเ้ปนชื่อผลิตภัณฑ ตดิอยูทีด่านหนาของเคร่ืองคอมพิวเตอร

(2) หมายเลขซีเรียล หมายเลขนีเ้ปนตวัระบุตวัอักษรผสมตวัเลข ซึง่ไมซ้ํากนัในผลิตภัณฑแตละชิ้น

(3) หมายเลขผลิตภัณฑ หมายเลขนีเ้ปนตวัระบุตวัอักษรผสมตวัเลข ทีใ่หขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับสวน
ประกอบฮารดแวร หมายเลขผลิตภณัฑชวยใหฝายสนบัสนนุดานเทคนิค
สามารถทราบไดวาตองใชสวนประกอบและชิน้สวนใด

(4) ระยะเวลาการรับประกนั ระยะเวลา (ป) ของการรับประกันสําหรับคอมพวิเตอรเคร่ืองนี้

(5) คําอธิบายรุน (บางรุนเทานั้น) หมายเลขนีเ้ปนตวัระบุตัวอักษรผสมตัวเลขทีค่ณุใชเพื่อคนหาเอกสาร
ไดรเวอร และการสนับสนนุสําหรับเคร่ืองคอมพวิเตอรของคุณ

● ใบรับรองความเปนผลิตภัณฑของแทของ Microsoft—มีรหัสผลิตภัณฑของ Windows คุณอาจตองใชรหัสผลิตภัณฑ
เพ่ืออัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏิบัติการ ใบรับรองติดอยูที่ดานลางเคร่ืองคอมพิวเตอร

● ปายระบุขอกําหนด—มีขอมูลระเบียบขอบังคับเก่ียวกับคอมพิวเตอร ปายระบุขอกําหนดน้ีติดอยูที่ดานในชองใส
แบตเตอรี่

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสาย (บางรุนเทาน้ัน)—มีขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมแบบไรสายและเครื่องหมายการ
อนุมัติของบางประเทศหรือบางภูมิภาคที่อนุมัติใหใชงานอุปกรณน้ัน อุปกรณเสริมอาจเปนอุปกรณเครือขายเฉพาะที่
แบบไรสาย (WLAN) หรืออุปกรณ Bluetooth หากรุนคอมพิวเตอรของคุณมีอุปกรณไรสายอยางนอยหน่ึงเคร่ือง จะ
มีปายระบุการรับรองอยางนอยหน่ึงปายอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คุณอาจตองใชขอมูลน้ีเม่ือเดินทางไปตางประเทศ
ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสายติดอยูที่ดานในชองใสแบตเตอร่ี

10 บท 1   คุณลักษณะ



● ฉลาก SIM (subscriber identity module) (บางรุนเทาน้ัน)—มี ICCID (Integrated Circuit Card Identifier)
ของ SIM ฉลากน้ีจะอยูที่ดานในชองใสแบตเตอร่ี

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑของโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP (บางรุนเทาน้ัน)—มีหมายเลขผลิตภัณฑของโมดูล
บรอดแบนดไรสายของ HP ฉลากน้ีจะอยูที่ดานในชองใสแบตเตอร่ี

ฉลาก 11



2 การเช่ือมตอเครอืขาย

การใชอปุกรณไรสาย
เทคโนโลยีไรสายถายโอนขอมูลผานคล่ืนวิทยุ แทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพิวเตอรของคุณอาจมีอุปกรณไรสายดังตอไปน้ี:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)—เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (โดยทั่วไปมัก
เรียกวาเครือขาย Wi-Fi, LAN ไรสาย หรือ WLAN) ในสํานักงาน บานของคณุและสถานที่สาธารณะ เชน สนามบิน
ภัตตาคาร รานกาแฟ โรงแรมและมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณไรสายเคล่ือนที่แตละตวัจะส่ือสารกับ
เราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานไรสาย

● โมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP—อุปกรณเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN) ที่นําเสนอการเขาถึงขอมูลไม
วาที่ใดก็ตามที่มีบริการของผูใหบริการเครือขายไรสายพรอมใหใชงาน ในเครือขาย WWAN อุปกรณไรสายแตละตวั
จะส่ือสารกับสถานีฐานของผูใหบริการเครือขายไรสาย ผูใหบริการเครือขายไรสายติดตั้งเครือขายของสถานีฐาน
(คลายกับเสารับสงสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนที่) ท่ัวพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรขนาดใหญ ทําใหสามารถใหบริการครอบคลุมทั่ว
ทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแมแตท่ัวประเทศอยางมีประสิทธภิาพ

● อุปกรณ Bluetooth—สรางเครือขายสวนบุคคล (PAN) เพ่ือเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ Bluetooth อ่ืนๆ เชน
คอมพิวเตอร โทรศพัท เคร่ืองพิมพ ชุดหูฟง ลําโพงและกลอง ในเครือขาย PAN อุปกรณแตละตัวจะส่ือสารกับอุปกรณ
อ่ืนๆ โดยตรง และอุปกรณจะตองอยูใกลกัน ปกตแิลวภายในระยะหาง 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต) ระหวางกัน

คอมพิวเตอรที่มีอุปกรณ WLAN รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม IEEE อยางนอยหน่ึงรายการตอไปน้ี:

● 802.11b เปนมาตรฐานแรกที่ไดรับความนิยม โดยสนับสนุนอัตราขอมูลสูงสุด 11 Mbps และทํางานที่ยานความถ่ี
2.4 GHz

● 802.11g สนับสนุนอัตราขอมูลสูงสุด 54 Mbps และทํางานที่ยานความถ่ี 2.4 GHz อุปกรณ 802.11g WLAN มี
ความเขากันไดแบบยอนหลังกับอุปกรณ 802.11b ดังน้ัน อุปกรณทั้งคูจึงสามารถทํางานบนเครือขายเดียวกัน

● 802.11a สนับสนุนอัตราขอมูลสูงสุด 54 Mbps และทํางานที่ยานความถ่ี 5 GHz

หมายเหต:ุ 802.11a ไมสามารถใชงานรวมกับ 802.11b และ 802.11g

● 802.11n สนับสนุนอัตราขอมูลสูงสุด 450 Mbps และสามารถทํางานที่ยานความถ่ี 2.4 GHz หรือ 5 GHz จึงมี
ความเขากันไดแบบยอนกลับกับ 802.11a, b และ g

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับเทคโนโลยีไรสาย โปรดดขูอมูลและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การระบุไอคอนสถานะไรสายและเครอืขาย

ไอคอน ชือ่ คาํอธบิาย

ไรสาย (เชือ่มตอ) ระบุตาํแหนงของไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายและแปนการดาํเนนิการ
ไรสายบนคอมพิวเตอร นอกจากนีย้งัระบุซอฟตแวร Wireless
Assistant บนคอมพวิเตอร และระบุวามีอุปกรณไรสายอยางนอยหนึ่ง
ตวัเปดอยู

ไรสาย (ยกเลิกการเชื่อมตอ) ระบุซอฟตแวร Wireless Assistant บนคอมพวิเตอร และระบุวา
อุปกรณไรสายทัง้หมดปด

เครือขายแบบใชสาย (เชื่อมตอ) ระบุวาไดรเวอรเครือขายของคณุอยางนอยหนึง่ตวัไดรับการตดิตัง้แลว
และอุปกรณเครือขายอยางนอยหนึง่ตัวเชื่อมตอกบัเครือขาย
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ไอคอน ชือ่ คาํอธบิาย

เครือขายแบบใชสาย (ปดการใชงาน/ยกเลิกการเชือ่มตอ) ระบุวาไดรเวอรเครือขายของคณุอยางนอยหนึง่ตัวไดรับการตดิตัง้แลว
และอุปกรณเครือขายหรืออุปกรณไรสายทั้งหมดในแผงควบคมุ
Windows ปดการใชงาน และไมมีอุปกรณเครือขายทีเ่ชื่อมตอกบัเครือ
ขายแบบใชสาย

เครือขาย (ปดการใชงาน/ยกเลิกการเชื่อมตอ) ระบุวาไดรเวอรเครือขายของคณุอยางนอยหนึง่ตัวไดรับการตดิตัง้แลว
การเชือ่มตอไรสายไมพรอมใชงาน หรืออุปกรณเครือขายไรสายทัง้หมด
ปดการใชงานโดยแปนการดําเนินการหรือ Wireless Assistant และ
ไมมีอุปกรณเครือขายทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขายแบบใชสาย

เครือขาย (เชือ่มตอ) ระบุวาไดรเวอรเครือขายของคณุอยางนอยหนึง่ตัวไดรับการตดิตัง้แลว
อปุกรณเครือขายอยางนอยหนึ่งตัวเชือ่มตอกับเครือขายไรสาย และ
อปุกรณเครือขายอยางนอยหนึง่ตัวเชือ่มตอกับเครือขายแบบใชสาย

เครือขาย (ยกเลิกการเชือ่มตอ) ระบุวาไดรเวอรเครือขายของคณุอยางนอยหนึง่ตัวไดรับการตดิตัง้แลว
และการเชื่อมตอไรสายพรอมใชงาน แตไมมีอุปกรณเครือขายเชือ่มตอ
กบัเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย

การใชสวนควบคมุไรสาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณไรสายในคอมพิวเตอรโดยใชคณุสมบัติเหลาน้ี

● แปนการดําเนินการไรสาย

● ซอฟตแวร HP Wireless Assistant

● สวนควบคุมในระบบปฏิบัตกิาร

การใชแปนการดาํเนนิการไรสาย

คอมพิวเตอรมีแปนการดําเนินการไรสาย อุปกรณไรสายอยางนอยหน่ึงตวัและไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย อุปกรณไรสาย
ทั้งหมดบนคอมพิวเตอรของคุณเปดใชงานมาจากโรงงาน ดังน้ัน ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายจึงติดสวาง (สีขาว) เม่ือคุณ
เปดคอมพิวเตอร

ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายระบุสถานะเปด/ปดโดยรวมของอุปกรณไรสาย ไมใชสถานะของอุปกรณตัวใดตัวหน่ึง หากไฟ
แสดงสถานะอุปกรณไรสายเปนสีขาว แสดงวามีอุปกรณไรสายเปดอยูอยางนอยหน่ึงตัว หากไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย
เปนสีเหลือง แสดงวาอุปกรณไรสายทั้งหมดปด

เน่ืองจากอุปกรณไรสายเปดใชงานมาจากโรงงาน คณุจึงสามารถใชแปนการดํานินการไรสายเพ่ือเปดหรือปดอุปกรณไรสาย
ไดในเวลาเดยีวกัน อุปกรณไรสายตวัใดตัวหน่ึงสามารถควบคุมผานทาง HP Wireless Assistant

การใชซอฟตแวร HP Wireless Assistant
สามารถเปดหรือปดอุปกรณไรสายโดยใชซอฟตแวร HP Wireless Assistant หากอุปกรณไรสายถูกปดการใชงานใน
Setup Utility ก็จะตองเปดใชงานอีกคร้ังใน Setup Utility เสียกอน จึงจะสามารถเปดหรือปดโดยใช Wireless
Assistant

หมายเหต:ุ การเปดใชงานหรือการเปดอุปกรณไรสายไมไดเปนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายหรืออุปกรณที่
รองรับ Bluetooth โดยอัตโนมัติ

เม่ือตองการดูสถานะของอุปกรณไรสาย ใหคลิกที่ไอคอน แสดงไอคอนทีซ่อนอยู ลูกศรทางดานซายของพ้ืนที่แจงเตอืน และ
วางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอนไรสาย
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หากไอคอนไรสายไมไดแสดงอยูในพ้ืนที่แจงเตือน ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปนี้เพ่ือเปล่ียนคุณสมบัติของ Wireless
Assistant:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > Windows Mobility Center

2. คลิกที่ไอคอนไรสายใน Wireless Assistant ซ่ึงอยูที่แถวลางสุดของ Windows Mobility Center

3. คลิก คณุสมบัติ

4. เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูขางๆ ไอคอน HP Wireless Assistant ในพ้ืนที่แจงเตือน

5. คลิก นําไปใช

6. คลิก ปด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร Wireless Assistant

1. เปด Wireless Assistant ดวยการคลิกที่ไอคอนไรสายใน Windows Mobility Center

2. คลิกปุม วธิใีช

การใชสวนควบคมุในระบบปฏบิัตกิาร

นอกจากน้ีระบบปฏิบัติการบางระบบยงัเสนอวิธีจัดการอุปกรณไรสายในตวัและการเชื่อมตอไรสาย ตวัอยางเชน Windows
นําเสนอศูนยเครือขายและการใชรวมกันที่ชวยใหคุณตัง้คาการเชื่อมตอหรือเครือขาย เชื่อมตอกับเครือขาย จัดการเครือขาย
ไรสาย และวินิจฉัยและแกไขปญหาเก่ียวกับเครือขาย

เม่ือตองการเขาถึงศูนยเครือขายและการใชรวมกัน เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครือขายและอินเทอรเน็ต > ศนูยเครอืขาย
และการใชรวมกนั

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม เลือก เริ่ม > บริการชวยเหลอืและวิธใีช

การใช WLAN
ดวยอุปกรณ WLAN คุณจะสามารถเขาถึงเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN) ซ่ึงประกอบดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เสริมอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอเขาดวยกันผานเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน

หมายเหต:ุ คําวา เราเตอรไรสาย และ จุดเขาใชงานระบบไรสาย มักจะถูกใชแทนกัน

● โดยปกติแลว เครือขาย WLAN ขนาดใหญ เชน WLAN ในองคกรหรือสาธารณะ ใชจุดเขาใชงานระบบไรสายที่
สามารถรองรับคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมจํานวนมาก และสามารถแยกฟงกชนัเครือขายสําคญัๆ

● โดยทั่วไปแลว WLAN ภายในบานหรือสํานักงานขนาดเล็กใชเราเตอรไรสาย ซ่ึงทําใหคอมพิวเตอรแบบไรสายและ
แบบใชสายหลายเคร่ืองสามารถใชการเชือ่มตออินเทอรเน็ต เคร่ืองพิมพ และไฟลตางๆ รวมกัน โดยไมจําเปนตองใช
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรเพิ่มเติม

เม่ือตองการใชอุปกรณ WLAN ในคอมพิวเตอรของคณุ คุณจะตองเชือ่มตอกับโครงสรางพ้ืนฐาน WLAN (จัดหาใหโดยผาน
ทางผูใหบริการหรือเครือขายสาธารณะหรือเครือขายขององคกร)

การตดิตัง้ WLAN
เม่ือตองการตั้งคา WLAN และเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะตองใชอุปกรณตอไปน้ี:

● โมเด็มบรอดแบนด (DSL หรือเคเบิล) (1) และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ซ้ือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

● เราเตอรไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) (2)

● คอมพิวเตอรไรสาย (3)

ภาพประกอบตอไปน้ีแสดงตัวอยางของการติดตั้งเครือขายไรสายที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
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เม่ือเครือขายของคุณขยายใหญขึ้น ก็จะสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพ่ิมเติมเขากับเครือขายเพ่ือ
เขาถึงอินเทอรเน็ต

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดขูอมูลจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคณุ

การปกปอง WLAN
เน่ืองจากมาตรฐาน WLAN มาพรอมความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเพียงจํากัดเทาน้ัน โดยพ้ืนฐานแลวเพ่ือสกัด
ก้ันการดักจับขอมูลเปนคร้ังคราวมากกวารูปแบบการโจมตีที่รุนแรงกวา จึงจําเปนตองเขาใจวา WLAN เส่ียงตอการเปนจุด
ออนในการรักษาความปลอดภัยที่เปนที่รูจักกันดีและมีหลักฐานอางอิง

เครือขาย WLAN ในพ้ืนที่สาธารณะ หรือ “ฮอตสปอต” เชน รานกาแฟ และสนามบิน อาจไมมีการรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีใหมๆ ไดรับการพัฒนาโดยผูผลิตอุปกรณไรสายและผูใหบริการฮอตสปอตที่ทําใหสภาพแวดลอมสาธารณะไมมี
การเปดเผยชือ่และปลอดภัยยิ่งขึ้ หากคุณรูสึกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอรในบริเวณฮอตสปอต ใหจํากัด
กิจกรรมเครือขายของคณุไวทีก่ารรับสงอีเมลที่ไมสําคัญและการทองอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานเทาน้ัน

เม่ือคณุตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยู ใหเปดใชงานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยอยูเสมอเพ่ือปกปองเครือ
ขายของคณุจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต ระดับความปลอดภัยที่พบเห็นทั่วไปคอื Wi-Fi Protected Access
(WPA)-Personal และ Wired Equivalent Privacy (WEP) เน่ืองจากสัญญาณวิทยไุรสายเดินทางออกไปนอกเครือขาย
ดังน้ัน อุปกรณ WLAN อ่ืนๆ จึงอาจรับสัญญาณที่ไมมีการปองกันได และเชื่อมตอกับเครือขายของคุณ (โดยไมไดรับเชิญ)
หรือบันทึกขอมูลที่สงอยูภายในเครือขาย อยางไรก็ตาม คุณสามารถดําเนินมาตรการเพ่ือปกปองเครือขาย WLAN ของคุณ:

● ใชเครือ่งรบัสงสญัญาณไรสายทีมี่การรักษาความปลอดภยัแบบในตวั

สถานีฐานไรสาย เกตเวย หรือเราเตอรจํานวนมาก นําเสนอคณุสมบัติการรักษาความปลอดภัยแบบในตัว เชน
โปรโตคอลความปลอดภัยไรสาย และไฟรวอลล ดวยเคร่ืองรับสงสัญญาณไรสาย คุณสามารถปกปองเครือขายของคุณ
จากความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยไรสาย

● ทาํงานเบ้ืองหลงัไฟรวอลล

ไฟรวอลลคือส่ิงกีดขวางทีต่รวจสอบท้ังขอมูลและคํารองขอขอมูลที่สงไปยงัเครือขายของคุณ และละทิ้งรายการที่นา
สงสัย ไฟรวอลลมีพรอมใชงานหลายแบบ ทั้งแบบซอฟตแวรและฮารดแวร บางเครือขายใชไฟรวอลลทั้งสองแบบ

● ใชการเขารหัสลบัแบบไรสาย

โปรโตคอลการเขารหัสอันซับซอนมีพรอมใชงานอยูมากมายสําหรับ WLAN ของคณุ คนหาโซลูชันที่เหมาะสมสําหรับ
การรักษาความปลอดภัยเครือขายของคณุมากที่สุด

◦ Wired Equivalent Privacy (WEP) คือโปรโตคอลความปลอดภัยไรสายที่เขารหัสหรือเขารหัสลับขอมูล
เครือขายทั้งหมดกอนที่จะรับสงโดยใชคยี WEP โดยปกตแิลว คณุสามารถอนุญาตใหเครือขายกําหนดคีย WEP
หรือคณุอาจตั้งคาคยีของคณุเอง สรางแปนที่แตกตาง หรือเลือกตัวเลือกขั้นสูงอ่ืนๆ หากไมมีคียที่ถูกตอง บุคคล
อ่ืนจะไมสามารถใช WLAN ได

◦ WPA (Wi-Fi Protected Access) ใชการตั้งคาความปลอดภัยเพื่อเขารหัสและถอดรหัสขอมูลที่รับสงผาน
เครือขาย เชนเดยีวกับ WEP อยางไรก็ตาม แทนที่จะใชคียความปลอดภัยแบบคงที่เพ่ือเขารหัสดังที่ WEP ใช
WPA กลับใช “temporal key integrity protocol” (TKIP) เพ่ือสรางคียใหมในแบบไดนามิกสําหรับขอมูล
ทุกแพ็คเก็ต นอกจากน้ียงัสรางชุดคียที่แตกตางกันสําหรับคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองบนเครือขาย
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การเชือ่มตอ WLAN
เม่ือตองการเชื่อมตอ WLAN ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู หากเปดอยู ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายจะเปนสีขาว หากไฟแสดงสถานะ
อุปกรณไรสายเปนสีเหลือง ใหกดแปนการดําเนินการไรสาย

2. คลิกไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

3. เลือก WLAN ของคุณจากรายการ

4. คลิก เชือ่มตอ

หากเปนเครือขาย WLAN ที่รองรับการรักษาความปลอดภัย จะมีพรอมตใหคุณปอนคยีความปลอดภัยสําหรับเครือขาย
ซ่ึงเปนรหัสความปลอดภัย พิมพรหัส แลวคลิก ตกลง เพ่ือทําการเชื่อมตอ

หมายเหต:ุ หากไมมี WLAN แสดงอยูในรายการ แสดงวาคุณอยูนอกระยะการเชื่อมตอของเราเตอรไรสายหรือจุด
เขาใชงาน

หมายเหต:ุ หากคุณไมเห็นเครือขายท่ีคุณตองการเชื่อมตอ ใหคลิก เปดศนูยเครอืขายและการใชรวมกนั จากน้ันคลิก
ตดิตัง้การเชือ่มตอหรอืเครือขายใหม รายการตวัเลือกจะปรากฏขึน้ คณุสามารถเลือกที่จะคนหาดวยตนเองและเชื่อมตอ
กับเครือขายหรือสรางการเชือ่มตอเครือขายใหม

หลังจากที่ทําการเชื่อมตอ วางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน เพ่ือตรวจสอบ
ชื่อและสถานะของการเชือ่มตอ

หมายเหต:ุ ระยะการทํางาน (ระยะทางสําหรับการรับสงสัญญาณไรสาย) ขึ้นอยูกับการปรับใช WLAN ผูผลิตเราเตอร คล่ืน
รบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ หรือส่ิงกีดขวาง เชน ผนังและพ้ืน

สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช WLAN ไดจากทรัพยากรตอไปนี้:

● ขอมูลจาก ISP และผูผลิต คูมือที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายและอุปกรณ WLAN อ่ืนๆ

● ขอมูลและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธใีช

สําหรับรายการ WLAN สาธารณะในบริเวณใกลเคียง โปรดติดตอ ISP หรือคนหาขอมูลจากเว็บ เว็บไซตที่แสดงรายการ
WLAN สาธารณะ ไดแก Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist และ Geektools ตรวจ
สอบตําแหนงที่ตั้งของ WLAN สาธารณะแตละแหง เพ่ือดูขอมูลคาใชจายและขอกําหนดการเชือ่มตอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับ WLAN ขององคกร ติดตอผูดแูลเครือขายหรือแผนก IT ของคุณ

การขามไปยงัเครอืขายอื่น

เม่ือคณุยายคอมพิวเตอรภายในระยะการเชื่อมตอของเครือขาย WLAN อ่ืน Windows จะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายน้ัน
หากพยายามเชื่อมตอไดสําเร็จ คอมพิวเตอรของคณุจะถูกเชื่อมตอกับเครือขายใหมโดยอัตโนมัติ หาก Windows ไมรูจัก
เครือขายใหม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใชเพ่ือเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN ในตอนแรก

การใชบรอดแบนดไรสายของ HP (บางรุนเทานัน้)
บรอดแบนดไรสายของ HP ทําใหคอมพิวเตอรของคุณสามารถใชเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN) เพ่ือเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตจากหลายๆ สถานที่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่กวางขวางกวาการใชเครือขาย WLAN การใชบรอดแบนดไรสายของ
HP จะตองใชผูใหบริการเครือขาย (เรียกวา ผูใหบริการเครือขายไรสาย) ซ่ึงโดยมากแลวมักจะเปนผูใหบริการเครือขาย
โทรศพัทเคล่ือนที่ ขอบเขตการใหบริการของบรอดแบนดไรสายของ HP คลายกับขอบเขตการใหบริการของโทรศัพทไรสาย

เม่ือใชงานกับบริการจากผูใหบริการเครือขายไรสาย บรอดแบนดไรสายของ HP จะชวยใหคุณเชือ่มตออินเทอรเน็ต สงอีเมล
หรือเชื่อมตอกับเครือขายองคกรไดอยางอิสระ ไมวาคณุจะกําลังเดินทางหรืออยูนอกระยะเชื่อมตอของฮอตสปอต Wi-Fi

บรอดแบนดไรสายของ HP และการสนับสนุน UNDP (Universal Notebook Data Platform) ซ่ึงชวยในการเชื่อมตอ
ขอมูลสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุก
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คุณอาจจําเปนตองใชหมายเลขผลิตภัณฑสําหรับโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP เพื่อเปดใชงานบริการบรอดแบนดไรสาย
ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑติดอยูบนฉลากในชองใสแบตเตอร่ีของคอมพิวเตอร

ผูใหบริการเครือขายไรสายบางรายกําหนดใหมีการใช subscriber identity module (SIM) SIM ประกอบดวยขอมูลพ้ืน
ฐานเก่ียวกับคุณ เชน personal identification number (PIN) รวมถึงขอมูลเครือขาย คอมพิวเตอรบางเคร่ืองประกอบ
ดวย SIM ที่ตดิตั้งไวกอนหนาในชองใสแบตเตอร่ี หากไมมี SIM ติดตัง้ไวกอนหนา ก็อาจมีอยูในขอมูลบรอดแบนดไรสาย
ของ HP ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ หรือผูใหบริการเครือขายไรสายอาจจัดหาแยกตางหากจากคอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใสและถอด SIM โปรดดูหัวขอ “การใส SIM” และ “การถอด SIM” ในบทน้ี

สําหรับขอมูลเก่ียวกับบรอดแบนดไรสายของ HP และวิธีการเปดใชบริการจากผูใหบริการเครือขายไรสายที่ตองการ โปรดดู
ขอมูลบรอดแบนดไรสายของ HP ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเว็บไซตของ HP ที่
http://www.hp.com/go/mobilebroadband (สหรัฐฯ เทาน้ัน)

การใส SIM
ขอควรระวัง: ในขณะที่ใส SIM ใหวางการดโดยใหมุมดานที่เอียงอยูในตําแหนงตามภาพประกอบ หากใส SIM เยื้องไป
ทางดานหลังหรือกลับหัว อาจไมสามารถใสแบตเตอร่ีลงชองไดอยางถูกตอง และทําให SIM และขัว้ตอ SIM ไดรับความเสีย
หาย

เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอไดรับความเสียหาย ใหเสียบ SIM อยางเบามือ

การใส SIM

1. ปดคอมพิวเตอร หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกด
ปุมเปด/ปด จากน้ันใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัตกิาร

2. ปดจอแสดงผล

3. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาคุณ

6. ถอดแบตเตอรี่

7. ใสการด SIM ลงในชองเสียบ

8. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่
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หมายเหต:ุ บรอดแบนดไรสายของ HP จะถูกปดการใชงานหากไมไดใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

9. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดานขวาอยูขางบน แลวเชือ่มตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

10. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การถอด SIM
การถอด SIM:

1. ปดคอมพิวเตอร หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกด
ปุมเปด/ปด จากน้ันใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัตกิาร

2. ปดจอแสดงผล

3. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาคณุ

6. ถอดแบตเตอรี่

7. ดนัการด SIM เขาไป (1) เพ่ือปลอยการดแลวดึงการดออกจากชองเสียบ (2)

8. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

9. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดานขวาอยูขางบน แลวเชือ่มตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

10. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การใชอปุกรณไรสาย Bluetooth
อุปกรณ Bluetooth รองรับการส่ือสารไรสายระยะส้ันทีท่ดแทนการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลซ่ึงโดยปกติแลวเชื่อมตออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังตอไปน้ี:

● คอมพิวเตอร (เดสกท็อป, โนตบุก, PDA)

● โทรศัพท (โทรศัพทเคล่ือนที่, โทรศัพทไรสาย, สมารทโฟน)
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● อุปกรณดานภาพ (เคร่ืองพิมพ, กลองถายรูป)

● อุปกรณเสียง (ชดุหูฟง, ลําโพง)

อุปกรณ Bluetooth จัดหาความสามารถแบบเพียรทูเพียรที่ทําใหคณุสามารถติดตั้งเครือขายสวนบุคคล (PAN) สําหรับ
อุปกรณ Bluetooth สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดคาและใชงานอุปกรณ Bluetooth โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร
Bluetooth

Bluetooth และ Internet Connection Sharing (ICS)
HP ไม แนะนําใหตั้งคาคอมพิวเตอรที่มี Bluetooth เปนโฮสต และใชเปนเกตเวยซ่ึงอาจทําใหคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนๆ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตได เม่ือคอมพิวเตอรสองเครื่องขึ้นไปเชื่อมตอเขาดวยกันโดยใช Bluetooth และ Internet
Connection Sharing (ICS) ถูกเปดใชงานบนคอมพิวเตอรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง คอมพิวเตอรอีกเคร่ืองอาจไมสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชเครือขาย Bluetooth

Bluetooth เหมาะสําหรับการซิงโครไนซขอมูลระหวางคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณไรสาย เชน โทรศัพทเคล่ือนที่
เคร่ืองพิมพ กลองถายรูป และอุปกรณ PDA แต Bluetooth และระบบปฏิบัติการ Windows มีขอจํากัดในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรสองเคร่ืองขึ้นไปเพ่ือใชอินเทอรเน็ตรวมกันผานทาง Bluetooth

การแกไขปญหาการเชือ่มตอไรสาย
สาเหตุที่เปนไปไดบางอยางสําหรับการเชือ่มตอไรสายรวมถึงส่ิงตอไปน้ี

● มีการเปลี่ยนการกําหนดคาเครือขาย (SSID หรือความปลอดภัย)

● อุปกรณไรสายไมไดรับการติดตัง้อยางถูกตองหรือถูกปดการใชงาน

● อุปกรณไรสายหรือเราเตอรฮารดแวรลมเหลว

● อุปกรณไรสายพบการรบกวนจากอุปกรณอ่ืนๆ

หมายเหต:ุ อุปกรณการเชื่อมตอเครือขายไรสายมีอยูในคอมพิวเตอรบางรุนเทาน้ัน หากไมมีการเชื่อมตอเครือขายไรสาย
แสดงอยูในรายการคณุสมบัติที่ดานขางของกลองคอมพิวเตอรเดมิ คณุอาจเพิ่มความสามารถในการเชือ่มตอเครือขายไรสาย
ในคอมพิวเตอรโดยการซ้ืออุปกรณการเชือ่มตอเครือขายไรสาย

กอนแกปญหาการเชื่อมตอเครือขายดวยโซลูชนัตางๆ ที่อาจเปนไปไดตามวิธีการของคุณ โปรดแนใจวาไดรเวอรอุปกรณ
สําหรับอุปกรณไรสายท้ังหมดไดรับการตดิตั้งแลว

ใชกระบวนการในบทนี้เพ่ือวินิจฉัยและแกปญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอรทีไ่มสามารถเชื่อมตอเครือขายทีคุ่ณตองการใชได

ไมสามารถเชือ่มตอ WLAN
หากคุณประสบปญหาในการเชื่อมตอ WLAN ตรวจสอบเพื่อยนืยันวาอุปกรณ WLAN ในตัวไดรับการติดตั้งอยางเหมาะสม
บนคอมพิวเตอรของคุณ:

หมายเหต:ุ Windows ประกอบดวยคณุลักษณะการควบคุมบัญชีผูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร คุณอาจ
ไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การตดิตั้งซอฟตแวร การรันยูทิลิตี้ หรือการเปลี่ยนการตัง้คา
Windows โปรดดูบริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย

2. ในพ้ืนที่ ระบบ คลิกที่ ตวัจดัการอุปกรณ

3. คลิกลูกศรถัดจาก อะแดปเตอรเครอืขาย เพ่ือขยายรายการและแสดงอะแดปเตอรทั้งหมด

4. ระบุอุปกรณ WLAN จากรายการอะแดปเตอรเครือขาย รายการสําหรับอุปกรณ WLAN อาจรวมถึงคําวา ไรสาย,
LAN ไรสาย, WLAN, Wi-Fi หรือ 802.11

หากไมมีอุปกรณ WLAN อยูในรายการ แสดงวาคอมพิวเตอรของคุณไมมีอุปกรณ WLAN ในตวั หรือไดรเวอร
สําหรับอุปกรณ WLAN ไมไดรับการตดิตั้งอยางเหมาะสม
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการแกไขปญหา WLAN โปรดดลิูงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

ไมสามารถเชือ่มตอเครอืขาย WLAN ทีต่องการ

Windows สามารถซอมแซมการเชื่อมตอ WLAN ที่เสียหายโดยอัตโนมัติ:

● หากมีไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน คลิกสองครั้งที่ไอคอนแลวคลิก การแกไขปญหา

Windows จะรีเซ็ตอุปกรณเครือขายของคุณและพยายามเชือ่มตอหน่ึงในเครือขายทีต่องการอีกคร้ัง

● หากไมมีไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตอืน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เลือก เริ่ม > แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเน็ต > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกนั

2. คลิก การแกไขปญหา และเลือกเครือขายท่ีคุณตองการซอมแซม

ไมแสดงไอคอนเครอืขาย

หากไอคอนไมไดแสดงอยูในพ้ืนที่แจงเตือนหลังจากที่คุณกําหนดคา WLAN ไดรเวอรซอฟตแวรอาจสูญหายหรือเสียหาย
นอกจากน้ี ยงัอาจมีขอความระบุขอผิดพลาดของ Windows “ไมพบอุปกรณ” ปรากฏขึน้ ซ่ึงตองติดตัง้ไดรเวอรใหม

รับซอฟตแวรและไดรเวอร WLAN ลาสุดสําหรับคอมพิวเตอรของคุณไดจากเว็บไซตของ HP ที่ http://www.hp.com
หากอุปกรณ WLAN ที่คุณใชอยูเปนอุปกรณท่ีซ้ือมาตางหาก โปรดดเูว็บไซตของผูผลิตสําหรับซอฟตแวรลาสุด

เม่ือตองการรับซอฟตแวรอุปกรณ WLAN เวอรชันลาสุดสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนเหลาน้ี:

1. เปดเว็บเบราเซอรของคุณและไปที ่http://www.hp.com/support

2. เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคณุ

3. คลิกตัวเลือกเพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร แลวพิมพหมายเลขรุนของคอมพิวเตอรของคุณในกลองคนหา

4. กด enter แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หากอุปกรณ WLAN ที่คุณใชอยูเปนอุปกรณที่ซ้ือมาตางหาก โปรดดเูว็บไซตของผูผลิตสําหรับซอฟตแวรลาสุด

รหสัความปลอดภยัเครอืขาย WLAN ปจจบุนัไมพรอมใชงาน

หากมีพรอมตสําหรับคียเครือขายหรือชื่อ (SSID) ขณะเชื่อมตอ WLAN หมายความวาเครือขายไดรับการปกปองจากการ
รักษาความปลอดภัย คุณตองมีรหัสปจจุบันเพ่ือเชื่อมตอเครือขายที่ปลอดภัย SSID และคียเครือขายคอืรหัสตัวอักษรท่ีระบุ
คอมพิวเตอรของคณุตอเครือขาย

● สําหรับเครือขายที่เชือ่มตอกับเราเตอรไรสายสวนบุคคลของคุณ โปรดดูคูมือผูใชเราเตอรสําหรับการตั้งคารหัสเดียวกัน
ทั้งในเราเตอรและอุปกรณ WLAN

● สําหรับเครือขายสวนตวั เชน เครือขายในสํานักงาน หรือหองสนทนาสาธารณะในอินเทอรเน็ต ติดตอผูดูแลเครือขาย
เพ่ือขอรับรหัส แลวปอนรหัสเม่ือมีพรอมตปรากฏขึ้นใหปอนรหัส

เครือขายบางแหงเปล่ียน SSID หรือคียเครือขายที่ใชในเราเตอรหรือจุดเขาใชงานของตนเปนประจําเพ่ือปรับปรุงการ
รักษาความปลอดภัย คุณตองเปล่ียนรหัสที่เก่ียวของในคอมพิวเตอรของคณุใหสอดคลอง

หากคุณไดรับคียเครือขายไรสายและ SSID ใหมสําหรับเครือขาย และหากกอนหนาน้ีคณุไดเชื่อมตอเครือขายดังกลาวแลว
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือเชื่อมตอเครือขาย

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเนต็ > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกัน

2. คลิก จดัการเครือขายไรสาย ในแผงดานซาย

รายการท่ีแสดง WLAN ที่พรอมใชงานจะปรากฏขึน้ หากคุณอยูในบริเวณฮอตสปอตที่มี WLAN หลายเครือขาย
ทํางานอยู เครือขายเหลาน้ันจะปรากฏขึ้นมา

3. เลือกเครือขายในรายการ คลิกขวาที่เครือขายแลวคลิก คณุสมบัติ
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หมายเหต:ุ หากเครือขายที่คณุตองการไมอยูในรายการ ตรวจสอบกับผูดูแลเครือขายเพ่ือใหแนใจวาเราเตอรหรือจุด
เขาใชงานทํางานอยู

4. คลิกแท็บ ความปลอดภยั และปอนขอมูลการเขารหัสไรสายที่ถูกตองในกลอง คยีความปลอดภยัสําหรบัเครอืขาย

5. คลิก ตกลง เพ่ือบันทึกการตัง้คาเหลาน้ี

การเชือ่มตอ WLAN ออนมาก

หากการเชื่อมตอออนมาก หรือหากคอมพิวเตอรของคุณไมสามารถเชือ่มตอ WLAN ใหลดการรบกวนจากอุปกรณอ่ืนดังตอ
ไปน้ี

● ยายคอมพิวเตอรไปใกลๆ เราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานมากขึ้น

● ถอดปล๊ักอุปกรณ เชน ไมโครเวฟ โทรศพัทไรสายหรือโทรศัพทเคล่ือนที่ชั่วคราว เพ่ือใหแนใจวาอุปกรณไรสายอ่ืนๆ
ไมสงสัญญาณรบกวน

หากการเชื่อมตอยังไมดีขึ้น ลองบังคบัใหอุปกรณสรางคาการเชื่อมตอใหม

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเน็ต > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกัน

2. คลิก จดัการเครือขายไรสาย ในแผงดานซาย

รายการท่ีแสดง WLAN ที่พรอมใชงานจะปรากฏขึน้ หากคุณอยูในบริเวณฮอตสปอตที่มี WLAN หลายเครือขาย
ทํางานอยู เครือขายเหลาน้ันจะปรากฏขึ้นมา

3. คลิกเครือขายแลวคลิก ลบ

ไมสามารถเชือ่มตอเราเตอรไรสาย

หากคุณกําลังพยายามเชื่อมตอเราเตอรไรสายและไมประสบความสําเร็จ ใหรีเซ็ตเราเตอรไรสายโดยการถอดปลั๊กเราเตอร
ประมาณ 10-15 วินาที

หากคอมพิวเตอรยงัไมสามารถเชื่อมตอ WLANได ใหรีสตารทเราเตอรไรสาย สําหรับรายละเอียด โปรดดูคําแนะนําของผู
ผลิตเราเตอร

การเชือ่มตอเครอืขายเฉพาะที่ (LAN)
การเชื่อมตอกับเครือขายเฉพาะที่ (LAN) จําเปนตองใชสายเครือขาย RJ-45 แบบ 8 พิน (ซ้ือแยกตางหาก) หากสายเครือ
ขายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (1) ซ่ึงปองกันสัญญาณรบกวนจากโทรทัศนและวิทย ุใหหันสวนปลายของวงจรดังกลาวบน
สายเคเบิล (2) ไปทางอุปกรณ

การเชื่อมตอสายเครือขาย:
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คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต เพลิงไหม หรือความเสียหายตออุปกรณ อยาเสียบสายโมเด็มหรือสายโทรศัพทเขากับแจ็ค
RJ-45 (เครือขาย)

1. เสียบสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขาย (1) บนคอมพิวเตอร

2. เสียบปลายอีกดานหน่ึงของสายเขากับแจ็คเครือขายบนผนัง (2)
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3 อปุกรณชีต้ําแหนงและแปนพิมพ

การใชอปุกรณชี้ตาํแหนง

การตัง้คาการกาํหนดลกัษณะอปุกรณชีต้าํแหนง

ใช คุณสมบัติของเมาส ใน Windows เพื่อกําหนดการตั้งคาอุปกรณชี้ตําแหนงเอง เชน การกําหนดคาปุม ความเร็วของการ
คลิก และตวัเลือกตัวชี้

เม่ือตองการเขาถึงคุณสมบัตขิองเมาส ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > เมาส

การใชทชัแพด

การเปดและปดใชงานทชัแพด

ทัชแพดเปดตามการตั้งคาจากโรงงาน เม่ือตองการปดหรือเปดทัชแพด เคาะสองครั้งเร็วๆ ที่ปุมเปด/ปดทัชแพด

หมายเหต:ุ ทัชแพดเปดเม่ือปุมเปด/ปดทัชแพดปด

การนาํทาง

เม่ือตองการเลื่อนตัวชี ้ใหสัมผัสและเล่ือนน้ิวของคุณลากผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คณุตองการใหตัวชี้เล่ือนไป ใชปุมทัช
แพดซายและขวาเหมือนกับปุมที่ตรงกันบนเมาสภายนอก เม่ือตองการเลื่อนขึ้นและลงโดยใชทัชแพด ใหเล่ือนน้ิวมือขึ้นหรือ
ลงบนทัชแพดน้ัน

หมายเหต:ุ หากคุณใชทัชแพดเพ่ือเล่ือนตัวชี้ คุณตองยกน้ิวออกจากทัชแพดกอนจะเร่ิมตนการเล่ือน
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การเลือก

ใชปุมทัชแพดซายและขวาเหมือนกับปุมที่ตรงกันบนเมาสภายนอก
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การใชรูปแบบการสมัผสับนทชัแพด

ทัชแพดสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสทัชแพดที่หลากหลาย เม่ือตองการเปดใชงานรูปแบบการสัมผสับนทัชแพด วางน้ิวสองน้ิว
บนทัชแพดพรอมกันตามที่อธิบายในสวนตอไปน้ี

รูปแบบการสัมผสับนทัชแพดที่อธิบายในสวนน้ี เปดใชงานมาจากโรงงาน เม่ือตองการปดการใชงานหรือเปดใชงานรูปแบบ
การสัมผสัเหลาน้ีอีกคร้ัง:

1. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Synaptics ในพ้ืนที่แจงเตือนตรงดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

2. เลือกอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คา

3. เลือกรูปแบบการสัมผัสที่คุณตองการปดการใชงานหรือเปดใชงานอีกคร้ัง

4. คลิก นําไปใช แลวคลิก ตกลง

หมายเหต:ุ เคร่ืองคอมพิวเตอรของคณุยงัรองรับคุณลักษณะทัชแพดเพ่ิมเตมิที่ปดใชงานจากโรงงานดวย เม่ือตองการ
ดแูละเปดใชงานคุณลักษณะเหลาน้ี ใหคลิกไอคอน Synaptics ในพ้ืนที่แจงเตือนตรงดานขวาสุดของแถบงาน แลว
คลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ เลือกอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คา

การเลือ่น

การเล่ือนมีประโยชนสําหรับการขยับขึ้นหรือลงในหนาเพจหรือรูปภาพ เม่ือตองการเลื่อน ใหวางน้ิวมือสองน้ิวหางจากกันเล็ก
นอยบนทัชแพด แลวลากผานทัชแพดใหเคล่ือนไหวขึ้น ลง ไปทางซาย หรือไปทางขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของการเลื่อนจะควบคุมโดยความเร็วของน้ิวมือ

การบีบนิ้ว/การยอ/ขยาย

การบีบน้ิวชวยใหคุณสามารถยอหรือขยายรายการตางๆ เชน PDF รูปภาพ และภาพถาย

เม่ือตองการบีบน้ิว:

● ขยายขนาดโดยวางน้ิวสองน้ิวขางกันบนทัชแพด แลวเล่ือนแยกหางกันเพ่ือเพ่ิมขนาดของวัตถุ

● ยอขนาดโดยวางน้ิวสองน้ิวแยกหางกันบนทัชแพด แลวเล่ือนเขาหากันเพ่ือลดขนาดของวัตถุ
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การเชือ่มตอเมาสภายนอก

คุณสามารถเชื่อมตอเมาส USB ภายนอกกับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชพอรต USB พอรตใดพอรตหน่ึงบนคอมพิวเตอร
นอกจากน้ี สามารถเชื่อมตอเมาส USB เขากับระบบโดยใชอุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอหรืออุปกรณสําหรับการขยาย

การใชแปนการดําเนนิการ
แปนการดําเนินการเปนการดําเนินการที่กําหนดเอง ซ่ึงระบุใหกับแปนใดแปนหน่ึงที่สวนบนของแปนพิมพ

เม่ือตองการใชแปนการดําเนินการ กดแปนน้ีคางไว เพ่ือเปดใชงานการดําเนินการที่ระบุ

หมายเหต:ุ การกด fn และแปนการดําเนินการแปนใดแปนหน่ึง จะเปดเมนูทางลัดเฉพาะภายในโปรแกรมนั้น ทั้งนี้ขึ้นกับ
โปรแกรมที่คณุกําลังใชอยู

หมายเหต:ุ คุณลักษณะแปนการดําเนินการถูกเปดใชงานมาจากโรงงาน คุณสามารถปดใชงานคุณลักษณะน้ีใน Setup
Utility (BIOS) และยอนกลับโดยการกดแปน fn และแปนฟงกชันแปนใดแปนหน่ึง เพ่ือเปดใชงานฟงกชันที่ระบุ

ไอคอน การดาํเนนิการ คาํอธบิาย

บริการชวยเหลือและวิธีใช เปดบริการชวยเหลือและวิธีใช ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอรของคุณ
คําตอบสําหรับคําถามและบทชวยสอน และการอัพเดตคอมพิวเตอรของคณุ

บริการชวยเหลือและวิธีใชยงันาํเสนอการแกไขปญหาอัตโนมัตแิละลิงกไปยงัผูเชีย่วชาญทีใ่หการ
สนบัสนุน

ลดความสวางของหนาจอ ลดระดบัความสวางของหนาจอลงเรื่อยๆ เมื่อคุณกดแปนนีค้างไว

เพิ่มความสวางของหนาจอ เพิม่ระดับความสวางของหนาจอขึน้เร่ือยๆ เมื่อคุณกดแปนนีค้างไว
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ไอคอน การดาํเนนิการ คาํอธบิาย

สลับภาพหนาจอ สลับภาพหนาจอระหวางอุปกรณแสดงผลตางๆ ทีเ่ชือ่มตอกับระบบ ตวัอยางเชน หากจอภาพเชื่อมตอกบั
คอมพวิเตอร การกดแปนนีจ้ะเปล่ียนสลับภาพหนาจอจากการแสดงผลบนคอมพวิเตอรเปนการแสดงผล
บนจอภาพ เพื่อแสดงผลทั้งบนคอมพวิเตอรและจอภาพ

จอภาพภายนอกสวนใหญไดรับขอมลูวิดโีอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวิดโีอ VGA ภายนอก
แปนการดําเนนิการ f4 ยงัสามารถสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีไ่ดรับขอมูลวิดีโอจากคอมพวิเตอร

แทร็ก/สวนกอนหนา เลนแทร็กกอนหนาของ CD เพลง หรือสวนกอนหนาของ DVD หรือ BD

เลน/หยดุชัว่คราว เลน หยดุชัว่คราว หรือเลนตอ CD เพลง DVD หรือ BD

● หาก CD เพลง, DVD หรือ BD ไมเลน กดแปนนีเ้พือ่เร่ิมเลนหรือเลนตอ

● หาก CD เพลง, DVD หรือ BD กําลังเลนอยู กดแปนนีเ้พื่อหยดุเลนชั่วคราว

หยดุ หยดุเลนเสียงหรือวิดีโอใน CD, DVD หรือ BD

แทร็ก/สวนถดัไป เลนแทร็กถดัไปของ CD เพลงหรือสวนถดัไปของ DVD หรือ BD

ลดระดบัเสียง ลดเสียงลําโพงลงเร่ือยๆ เมื่อคณุกดแปนนีค้างไว

เพิ่มระดับเสียง เพิม่เสียงลําโพงขึ้นเร่ือยๆ เมื่อคุณกดแปนนีค้างไว

ปดเสียง/เรียกคนืเสียง ปดเสียงหรือเรียกคนืเสียงจากลําโพง

อุปกรณไรสาย เปดหรือปดคณุลักษณะระบบไรสาย

หมายเหต:ุ แปนนีไ้มสรางการเชือ่มตอแบบไรสาย เมื่อตองการสรางการเชือ่มตอแบบไรสาย ตองติด
ตั้งเครือขายไรสาย

การใชแปนลดั
แปนลัดคือการกดแปน fn (1) และแปน esc (2) หรือแปนลูกศรแปนใดแปนหน่ึง (3) พรอมกัน

ไอคอน ฟงกชนั แปนลัด คาํอธบิาย

 แสดงขอมูลระบบ fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกบัสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลข
เวอรชนัของ BIOS ระบบ

การใชแปนลัด 27



ไอคอน ฟงกชนั แปนลัด คาํอธบิาย

เล่ือนขึ้น fn+ลูกศรขึ้น เล่ือนหนาเพจขึ้น

เล่ือนลง fn+ลูกศรลง เล่ือนหนาเพจลง

ไปทีจุ่ดเร่ิมตน fn+ลูกศรซาย เคล่ือนเคอรเซอรไปยงัจุดเร่ิมตนของบรรทดัที่เคอรเซอรนัน้อยู หรือ
เคล่ือนกลับไปทีจุ่ดเร่ิมตนของเอกสาร

ไปทีจุ่ดสิ้นสุด fn+ลูกศรขวา วางเคอรเซอรทีจุ่ดสิน้สุดของบรรทัด หรือเล่ือนไปยงัจุดสิ้นสุดของ
เอกสาร

เม่ือตองการใชคําส่ังแปนลัด ใหทําตามขัน้ตอนใดขั้นตอนหน่ึงเหลาน้ี:

● กดแปน fn หน่ึงคร้ัง แลวกดแปนที่สองของคําส่ังแปนลัดนั้นหน่ึงคร้ัง

– หรือ –

● กดคางไวที่แปน fn กดแปนที่สองของคําส่ังแปนลัด แลวปลอยทั้งสองแปนพรอมกัน

การทาํความสะอาดทัชแพดและแปนพมิพ
ฝุนผงและคราบมันบนทัชแพดอาจทําใหตวัชี้เมาสกระโดดขามไปมารอบๆ หนาจอ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาน้ี ใหทําความสะอาด
ทัชแพดโดยใชผาชุบนํ้าหมาดๆ และหม่ันลางมือเปนประจํากอนท่ีจะใชคอมพิวเตอร

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหรือความเสียหายตอสวนประกอบภายใน อยาใชเคร่ืองดูดฝุนเพ่ือทําความสะอาดแปน
พิมพ เคร่ืองดูดฝุนอาจทําใหมีฝุนผงจากขาวของเครื่องใชภายในบานสะสมอยูบนพ้ืนผิวแปนพิมพ

ทําความสะอาดแปนพิมพอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันไมใหแปนติดขัด และควรขจัดฝุนละออง เศษใย และเศษผงชิ้นเล็กๆ ที่
อาจเล็ดลอดเขาไปขางใตแปนพิมพ คุณอาจใชกระปองอากาศอัดที่มีกานสําหรับฉีดพนเพ่ือเปาอากาศรอบๆ และขางใตแปน
เพ่ือใหฝุนละอองหลุดออก

28 บท 3   อุปกรณชีต้ําแหนงและแปนพิมพ



4 มลัตมิเีดีย

คณุลกัษณะมลัตมิเีดยี
คอมพิวเตอรของคณุมีคุณลักษณะมัลตมีิเดียที่ชวยใหคุณสามารถฟงเพลง ชมภาพยนตร และดภูาพ คอมพิวเตอรของคุณอาจ
มีสวนประกอบมัลติมีเดียตอไปน้ี:

● ไดรฟแบบออปติคอลสําหรับการเลนแผนดสิกเพลงและวิดโีอ

● ลําโพงในตัวสําหรับการฟงเพลง

● ไมโครโฟนในตวัสําหรับการบันทึกเสียงของคุณเอง

● เว็บแคมในตัวที่ชวยใหคณุสามารถถายวิดโีอและแบงปนได

● ซอฟตแวรมัลติมีเดยีที่ติดตั้งไวลวงหนา ซ่ึงชวยใหคุณสามารถเลนและจัดการเพลง ภาพยนตร และภาพ

● ปุมการดําเนินการมัลติมีเดียที่ใหการเขาใชงานมัลติมีเดียไดอยางรวดเร็ว

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรของคณุอาจไมมีสวนประกอบบางชนิดตามรายการน้ี

สวนตอไปนี้อธิบายวิธีระบุและใชสวนประกอบมัลตมีิเดียที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ

การระบุสวนประกอบมัลตมิเีดยี

ภาพประกอบและตารางตอไปน้ีอธิบายคุณลักษณะมัลตมีิเดียของเคร่ืองคอมพิวเตอร
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สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม เปดเมือ่ซอฟตแวรวิดีโอเขาใชเว็บแคม

(2) เว็บแคม บันทกึวิดโีอและถายภาพนิง่

(3) ไมโครโฟนภายใน บันทกึเสียง

(4) แปนการดําเนินการลดระดับเสียง เมื่อตองการลดระดับเสียง กดแปนการดําเนนิการ f9

(5) แปนการดําเนินการเพิม่ระดบัเสียง เมื่อตองการเพิม่ระดบัเสียง กดแปนการดําเนนิการ f10

(6) แปนการดําเนินการปดเสียง/เรียกคนืเสียง เมื่อตองการปดเสียงหรือเรียกคนืเสียง ใหกดแปนการดําเนนิการ f11

(7) ลําโพง (2) ทาํใหเกดิเสียง

(8) ชองเสียบสัญญาณเสียงออก (หฟูง) ทาํใหเกิดเสียงเมื่อเชือ่มตอกับลําโพงสเตอริโอเสริม หฟูง ชุดหูฟง หรือระบบ
เสียงของโทรทศัน

คาํเตอืน! เพื่อปองกนัการบาดเจ็บ ใหปรับระดบัเสียงกอนทีจ่ะสวมหฟูง หรือ
ชดุหฟูง สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัความปลอดภัย โปรดด ูประกาศขอ
กาํหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

หมายเหต:ุ เมื่ออุปกรณเชือ่มตอกบัชองเสียบหฟูง ลําโพงคอมพวิเตอรจะถูกปด
การใชงาน

(9) ชองเสียบสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) เชือ่มตอไมโครโฟนชดุหฟูงเสริม ไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ หรือไมโครโฟน
โมโน

การใชฟงกชนักจิกรรมสือ่บันทกึ

แปนการดําเนินการกิจกรรมส่ือบันทึกจะควบคุมการเลน CD เพลง, DVD หรือ BD ที่ใสในไดรฟแบบออปติคอล

การใชแปนการดําเนนิการกจิกรรมสือ่บนัทกึ

กิจกรรมส่ือบันทึกถูกควบคุมโดยแปนการดําเนินการ f5, f6, f7 และ f8

● เม่ือ CD เพลง, DVD หรือ BD ไมเลน กดแปนการดําเนินการ f6 (2) เพ่ือเลนดิสก

● เม่ือ CD เพลง, DVD หรือ BD กําลังเลนอยู ใชแปนการดําเนินการตอไปน้ี:

◦ เม่ือตองการหยดุชั่วคราวหรือเลนดิสกตอ กดแปนการดําเนินการ f6 (2)

◦ เม่ือตองการหยดุดิสก กดแปนการดําเนินการ f7 (3)

◦ เม่ือตองการเลนแทร็กกอนหนาของ CD เพลง หรือสวนกอนหนาของ DVD หรือ BD กดแปนการดําเนินการ f5
(1)

◦ เม่ือตองการเลนแทร็กถัดไปของ CD เพลง หรือสวนถัดไปของ DVD หรือ BD กดแปนการดําเนินการ f8 (4)
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ซอฟตแวรมลัตมิเีดยี
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีซอฟตแวรมัลติมีเดยีติดตัง้ไวใหลวงหนาแลว คอมพิวเตอรบางรุนยงัมีซอฟตแวรมัลติมีเดยีเพ่ิมเตมิให
ในแผนดิสกแบบออปติคอล

งานมัลตมีิเดียตอไปนี้อาจไดรับการสนับสนุน ทั้งน้ีขึ้นกับฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร:

● การเลนส่ือบันทึกดิจิทัล รวมถึง CD เพลง และ CD วิดีโอ, DVD และ BD และวิทยอิุนเทอรเน็ต

● การสรางหรือการคดัลอก CD ขอมูล

● การสราง การตัดตอ และการเบิรนซีดีเพลง

● การสราง การตัดตอ และการเบิรนวิดีโอหรือภาพยนตรลงใน DVD หรือ CD วิดโีอ

ขอควรระวัง: เม่ือตองการปองกันการสูญเสียขอมูลหรือความเสียหายกับแผนดิสก ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

กอนการเขียนไปยังแผนดิสก เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับแหลงจายไฟภายนอกที่ไววางใจได ไมเขียนไปยังแผนดิสกขณะ
คอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอรี่

กอนการเขียนไปยังแผนดิสก ปดโปรแกรมที่เปดอยูท้ังหมด ยกเวนซอฟตแวรดิสกที่คุณกําลังใช

ไมคัดลอกจากแผนดสิกตนทางไปยงัแผนดสิกปลายทางหรือจากไดรฟเครือขายไปยังแผนดิสกปลายทางโดยตรง แตใหคัด
ลอกจากดิสกตนทางหรือไดรฟเครือขายไปยังฮารดไดรฟของคณุแทน แลวคัดลอกจากฮารดไดรฟไปยงัดสิกปลายทาง

ไมใชแปนพิมพของคอมพิวเตอรหรือเคล่ือนยายคอมพิวเตอรในขณะที่คอมพิวเตอรกําลังเขียนไปยงัดสิก กระบวนการเขียน
มีความไวมากตอแรงส่ันสะเทือน

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร โปรดดูคําแนะนําของผูผลิตซอฟตแวร ซ่ึง
อาจใหมาในดิสกเปนไฟลวิธีใชออนไลนหรือมีอยูบนเว็บไซตของผูผลิตซอฟตแวร

การเปดซอฟตแวรมลัตมิีเดยีทีต่ดิตัง้ไวกอนหนา

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด

2. คลิกโปรแกรมที่คณุตองการเปด
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การใชซอฟตแวร HP MediaSmart
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณมีซอฟตแวร HP MediaSmart ตดิตั้งไวใหลวงหนา MediaSmart ทําใหคอมพิวเตอรของคุณ
กลายเปนศูนยรวมความบันเทิงแบบพกพา คณุสามารถเพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตรใน DVD และ BD นอกจากน้ีคุณ
ยังสามารถดทูีวีทางอินเทอรเน็ต และจัดการและแกไขคอลเลกชันภาพถายของคณุไดอีกดวย

MediaSmart ประกอบดวยคุณลักษณะตอไปน้ี:

● การเลนเพลงเกาคลาสสิก เลือกรายการทีวีและชองทีวีที่มีอยางมากมาย และรับชมชองทีวี HP ที่สตรีมในแบบเตม็หนา
จอดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

● การสนับสนุนการอัพโหลดภาพถายและวิดีโอ:

◦ อัพโหลดภาพถายของคณุไปยังบริการภาพถายทางอินเทอรเน็ต เชน Snapfish

◦ อัพโหลดโฮมวิดีโอของคณุไปยัง YouTube โดยตรง

◦ อัพโหลดวิดีโอท่ีคุณสรางขึ้นดวยเว็บแคมไปยังอินเทอรเน็ต

● วิทยุบนอินเทอรเน็ต Pandora (อเมริกาเหนือเทาน้ัน)—ฟงเพลงที่เลือกไวเปนพิเศษสําหรับคณุ โดยสตรีมจาก
อินเทอรเน็ต

เม่ือตองการเริ่มตน MediaSmart:

▲ คลิกสองครั้งที่ไอคอน MediaSmart ในแถบงาน

การใชซอฟตแวรมลัตมิเีดยีอืน่

▲ เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด แลวเปดโปรแกรมมัลตมีิเดียที่คุณตองการใช ตัวอยางเชน หากคุณตองการใช
Windows Media Player เพ่ือเลน CD เพลง คลิก Windows Media Player

– หรือ –

1. ใสดิสกลงในไดรฟแบบออปติคอล

กลองโตตอบเลนอัตโนมัติจะเปดขึ้น

2. คลิกงานมัลตมีิเดียจากรายการ แลวเลือกซอฟตแวรที่คุณตองการใชสําหรับงานน้ัน

การตดิตัง้ซอฟตแวรมลัตมิเีดยีจากดสิก

1. ใสดิสกลงในไดรฟแบบออปติคอล

2. เม่ือตัวชวยการตดิตั้งเปดขึ้น ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

3. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรหากมีขอความแจง

เสยีง
คอมพิวเตอรของคุณชวยใหคณุสามารถใชคุณลักษณะเสียงไดหลากหลาย:

● เลนเพลงโดยใชลําโพงคอมพิวเตอรของคุณ และ/หรือลําโพงภายนอกที่เชื่อมตอ

● บันทึกเสียงโดยใชไมโครโฟนภายในหรือเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอก

● ดาวนโหลดเพลงจากอินเทอรเน็ต

● สรางการนําเสนอมัลติมีเดียโดยใชเสียงและภาพ

● รับสงเสียงและภาพดวยโปรแกรมขอความโตตอบแบบทันที
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● สตรีมรายการวิทยุ (บางรุนเทาน้ัน)

● สรางหรือ “เบิรน” CD เพลง (บางรุนเทานั้น)

การเชือ่มตออุปกรณเสยีงภายนอก

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนที่จะสวมหูฟง หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความ
ปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

เม่ือตองการเชื่อมตออุปกรณภายนอกเชน ลําโพงภายนอก หูฟง หรือไมโครโฟน โปรดดูขอมูลที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพื่อ
ใหไดผลลัพธท่ีดีที่สุด จดจําเคล็ดลับตอไปน้ี:

● ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลอุปกรณเชื่อมตออยางแนนหนาดีกับชองเสียบที่ถูกตองบนคอมพิวเตอรของคุณ (ปกติแลว
ขัว้ตอสายเคเบิลจะมีรหัสสีระบุ ซ่ึงตองตรงกับสีของชองเสียบทีถู่กตองบนคอมพิวเตอร)

● ตรวจดใูหแนใจวาไดตดิตั้งไดรเวอรใดๆ ที่อุปกรณภายนอกตองการ

หมายเหต:ุ ไดรเวอรเปนโปรแกรมที่จําเปน ซ่ึงทําหนาที่เหมือนเปนผูแปลสารระหวางอุปกรณและโปรแกรมที่ใช
อุปกรณน้ัน

การตรวจสอบฟงกชนัเสียงของคณุ

เม่ือตองการตรวจสอบระบบเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1. คลิกขวาท่ีไอคอนระดับเสียงบนแถบงาน แลวเลือก เสยีง

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > เสียง

2. เม่ือหนาตางเสียงเปดขึน้ ใหคลิกที่แท็บ เสียง ภายใต เหตกุารณของโปรแกรม ใหเลือกเหตกุารณเสียงใดๆ เชน 
เสียงบ๊ีป หรือเสียงเตอืน และคลิกปุม ทดสอบ

คณุควรจะไดยนิเสียงออกทางลําโพงหรือผานทางหูฟงที่เชื่อมตอ

เม่ือตองการตรวจสอบฟงกชันบันทึกของคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนเหลาน้ี:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > อุปกรณเสรมิ > ตวับันทกึเสียง

2. คลิก เริ่มการบันทกึ และพูดใสไมโครโฟน บันทึกไฟลไวบนเดสกท็อป

3. เปด Windows Media Player หรือ MediaSmart และเลนเสียง

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดในการบันทึกเสียง ใหพูดใสไมโครโฟนโดยตรงและบันทึกเสียงในบริเวณที่ปราศจาก
เสียงรบกวน

เม่ือตองการยืนยันหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและ
เสียง > เสียง

การใชชองเสยีบสญัญาณเสยีงออก (หฟูง)
คาํเตอืน! เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนที่จะสวมหูฟง หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความ
ปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณภายนอก ไมเสียบขั้วตอชองสัญญาณเสียงเดี่ยว (โมโน) เขา
กับชองเสียบหูฟง

นอกจากการเชื่อมตอหูฟงแลว ชองเสียบหูฟงยังใชเพ่ือเชื่อมตอฟงกชันสัญญาณเสียงออกของอุปกรณเสียง เชน ลําโพงที่มี
กําลังขบัภายนอก หรือระบบสเตอริโอ 

เม่ือเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบหูฟง ใชเฉพาะปล๊ักสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เทาน้ัน

เม่ืออุปกรณเชื่อมตอกับแจ็คเสียบหูฟง ลําโพงจะถูกปดการใชงาน
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การใชชองเสยีบสญัญาณเสยีงเขา (ไมโครโฟน)
คอมพิวเตอรประกอบดวยแจ็คเสียบไมโครโฟนแบบสเตอริโอ ซ่ึงรองรับไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ หรือไมโครโฟนโมโน
การใชซอฟตแวรบันทกึเสียงรวมกับไมโครโฟนภายนอกจะรองรับการบันทึกเสียงสเตอริโอ

เม่ือเชื่อมตอไมโครโฟนกับชองเสียบไมโครโฟน ใชไมโครโฟนที่มีปล๊ักขนาด 3.5 มม. เทาน้ัน

วดิโีอ
คอมพิวเตอรของคุณชวยใหคณุสามารถใชคุณลักษณะวิดีโอไดหลากหลาย:

● ชมภาพยนตร

● เลนเกมผานทางอินเทอรเน็ต

● แกไขภาพและวิดโีอ และสรางการนําเสนอ

● เชือ่มตออุปกรณวิดีโอภายนอก

● รับชมทีวีผานทางอินเทอรเน็ต หรือดู บันทึก และหยุดภาพรายการสดไวชั่วคราวโดยใชอุปกรณเสริมตัวจูนทีวี (หาซ้ือ
ตางหาก)

การใชพอรตจอภาพภายนอก

พอรตจอภาพภายนอกเชือ่มตออุปกรณแสดงผลภายนอก เชน จอภาพภายนอก หรือโปรเจคเตอร กับคอมพิวเตอร

▲ เม่ือตองการเชือ่มตออุปกรณแสดงผล ใหเชื่อมตอสายอุปกรณเขากับพอรตจอภาพภายนอก

หมายเหต:ุ หากอุปกรณแสดงผลภายนอกที่เชื่อมตออยางเหมาะสม ไมแสดงผลภาพ กด f4 เพ่ือโอนภาพไปยงัอุปกรณ กด
f4 ซํ้าๆ เพื่อสลับภาพหนาจอระหวางจอแสดงผลคอมพิวเตอรและอุปกรณ

การเชือ่มตออปุกรณ HDMI
คอมพิวเตอรมีพอรต HDMI (High Definition Multimedia Interface) พอรต HDMI เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณ
เสริมสําหรับวิดโีอหรือเสียง เชน โทรทัศนความละเอียดสูง หรือสวนประกอบดิจิทัลหรือเสียงท่ีใชงานรวมกันได

หมายเหต:ุ เม่ือตองการรับสงสัญญาณวิดีโอผานพอรต HDMI คุณจะตองใชสาย HDMI (ซ้ือแยกตางหาก)

คอมพิวเตอรสามารถรองรับอุปกรณ HDMI หน่ึงเคร่ืองเชื่อมตอกับพอรต HDMI และรองรับภาพบนจอแสดงผล
คอมพิวเตอรหรือจอแสดงผลภายนอกอื่นๆ ที่สนับสนุนไปพรอมกัน
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เม่ือตองการเชื่อมตออุปกรณวิดีโอหรือเสียงเขากับพอรต HDMI:

1. เชือ่มตอปลายดานหน่ึงของสาย HDMI เขากับพอรต HDMI บนคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับอุปกรณวิดีโอ ตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ

3. กดแปนการดําเนินการ f4 บนคอมพิวเตอรเพ่ือสลับภาพระหวางอุปกรณแสดงผลทีเ่ชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

การกาํหนดคาเสยีงสาํหรับ HDMI (บางรุนเทานัน้)
เม่ือตองการกําหนดคาเสียง HDMI ขั้นแรก ใหเชื่อมตออุปกรณเสียงหรือวิดีโอ เชน โทรทัศนความละเอียดสูง เขากับพอรต
HDMI บนคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นใหกําหนดคาอุปกรณเลนเสียงเร่ิมตนดงัน้ี:

1. คลิกขวาท่ีไอคอน ลาํโพง ในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก อุปกรณการเลน

2. บนแท็บ การเลน ใหคลิก สัญญาณออกแบบดจิทิลั หรือ อุปกรณสัญญาณออกแบบดจิทิลั (HDMI)

3. คลิก ตัง้คาเริม่ตน แลวคลิก ตกลง

เม่ือตองการใหเสียงออกทางลําโพงคอมพิวเตอรอีกคร้ัง ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. คลิกขวาท่ีไอคอน ลาํโพง ในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก อุปกรณการเลน

2. บนแท็บ การเลน ใหคลิก ลาํโพง

3. คลิก ตัง้คาเริม่ตน แลวคลิก ตกลง

ไดรฟแบบออปตคิอล
ไดรฟแบบออปติคอลเลน คัดลอก และสราง CD, DVD หรือ BD ทั้งน้ีขึ้นกับประเภทของไดรฟแบบออปติคอลและ
ซอฟตแวรที่ติดตัง้ในคอมพิวเตอรของคุณ

การระบุไดรฟแบบออปตคิอลทีต่ดิตัง้

▲ เลือก เริม่ > คอมพวิเตอร

การใชดสิกแบบออปตคิอล (CD, DVD และ BD)
ไดรฟแบบออปติคอล เชน ไดรฟ DVD-ROM สนับสนุนดสิกแบบออปติคอล (CD และ DVD) ดสิกเหลาน้ีจัดเก็บขอมูล
เชน เพลง ภาพถาย และภาพยนตร DVD มีความจุของอุปกรณจัดเก็บขอมูลสูงกวา CD
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ไดรฟแบบออปติคอลของคณุสามารถอานแผนดิสก CD และ DVD มาตรฐาน หากไดรฟแบบออปติคอลของคุณเปนไดรฟ
Blu-ray Disc (BD) ไดรฟดังกลาวสามารถอาน BD ไดดวย

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรของคุณไมไดรองรับไดรฟแบบออปตคิอลทั้งหมดในรายการ ไดรฟในรายการไมจําเปนตองเปน
ไดรฟแบบออปติคอลท่ีสนับสนุน

ไดรฟแบบออปติคอลบางรายการยงัสามารถเขียนลงในดิสกแบบออปติคอลได ตามที่อธบิายในตารางตอไปน้ี

ประเภทไดรฟแบบ
ออปตคิอล

เขยีนลงใน
CD-RW

เขยีนลงใน DVD
±RW/R

เขยีนลงใน DVD±R DL เขยีนฉลากลงใน
LightScribe CD หรอื
DVD ±RW/R

เขยีนลงใน BD R/RE

ไดรฟ DVD-ROM ไม ไม ไม ไม ไม

ไดรฟ DVD±R
SuperMulti DL
LightScribe*†

ได ได ได ได ไม

ไดรฟ Blu-ray ROM
DVD±R SuperMulti
DL*

ได ได ได ไม ไม

ไดรฟ Blu-ray R/RE
DVD+/-RW SuperMulti
DL*

ได ได ได ไม ได

*ดสิกแบบดบัเบิลเลเยอร สามารถจัดเกบ็ขอมูลไดมากกวาดิสกแบบซิงเกลิเลเยอร อยางไรกต็าม แผนดสิกแบบดบัเบิลเลเยอรทีเ่บิรนดวยไดรฟนี ้อาจไม
สามารถใชงานกบัไดรเวอร DVD แบบซิงเกลิเลเยอรและเคร่ืองเลนจํานวนมากได

†ดสิก LightScribe ตองหาซื้อแยกตางหาก LightScribe สรางภาพในเฉดสีเทาคลายกบัภาพถายขาวดาํ

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันการบ่ันทอนคุณภาพของเสียงและวิดีโอ การสูญเสียขอมูล หรือการสูญเสียฟงกชันการเลนเสียง
หรือวิดีโอ อยาเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนตในขณะที่กําลังอานจาก CD, DVD หรือ BD หรือเขียนไปยัง DC หรือ DVD

การเลอืกดสิกทีถ่กูตอง (CD, DVD และ BD)
ไดรฟแบบออปติคอล สนับสนุนดิสกแบบออปตคิอล (CD, DVD และ BD) CD ที่ใชเพ่ือจัดเก็บขอมูลดิจิทัล ยังใชเพ่ือการ
บันทึกเสียงทางการคาและสะดวกสําหรับความตองการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของคุณ DVD และ BD ใชเพ่ือการสํารองขอมูล
ภาพยนตร และซอฟตแวรเปนหลัก DVD และ BD มีปจจัยรูปแบบเหมือนกับ CD แตมีความจุของอุปกรณจัดเก็บขอมูลสูง
กวามาก

หมายเหต:ุ ไดรฟแบบออปตคิอลบนคอมพิวเตอรของคุณอาจไมรองรับดิสกแบบออปติคอลบางประเภทที่กลาวถึงในสวนน้ี

ดสิก CD-R
ใชดิสก CD-R (เขียนคร้ังเดียว) เพ่ือสรางอารไคฟถาวรและใชไฟลรวมกันในแบบเสมือนกับบุคคลอ่ืน การใชงานแบบทั่วไป
มีดังน้ี:

● การแจกจายงานนําเสนอขนาดใหญ

● การแบงใชภาพถายดิจิตัลและภาพถายที่สแกน คลิปวิดีโอ และขอมูลที่เขียน

● การสราง CD เพลงของคุณเอง

● การจัดเก็บอารไคฟถาวรของไฟลคอมพิวเตอรและขอมูลบันทึกหลักที่สแกน

● การออฟโหลดไฟลจากฮารดไดรฟเพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีว่างในดิสก

หลังจากบันทึกขอมูลแลว ไมสามารถลบหรือเขียนทับได
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ดสิก CD-RW
ใชดิสก CD-RW (เวอรชันเขยีนซํ้าไดของ CD) เพ่ือจัดเก็บโปรเจคขนาดใหญที่ตองไดรับการอัพเดตบอยคร้ัง การใชงาน
แบบทั่วไปมีดังน้ี:

● การพัฒนาและการจัดการเอกสารและไฟลโปรเจคท่ีมีขนาดใหญ

● การถายโอนไฟลทํางาน

● การสํารองขอมูลไฟลในฮารดไดรฟทุกสัปดาห

● การอัพเดตภาพถาย วิดีโอ เสียง และขอมูลอยางตอเน่ือง

ดสิก DVD±R
ใชดิสก DVD±R แผนเปลาเพื่อจัดเก็บขอมูลปริมาณมากเปนการถาวร หลังจากบันทึกขอมูลแลว ไมสามารถลบหรือเขียนทับ
ได

ดสิก DVD±RW
ใชดิสก DVD±RW หากคุณตองการลบหรือเขียนทับขอมูลที่คณุบันทึกไวกอนหนา ดิสกประเภทน้ีเหมาะสําหรับการทดสอบ
การบันทึกเสียงหรือวิดีโอกอนที่คุณจะเบิรนลงใน CD หรือ DVD ที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงได

ดสิก LightScribe DVD+R
ใชดิสก LightScribe DVD+R เพ่ือแบงใชและจัดเก็บขอมูล โฮมวิดีโอ และภาพถาย ดิสกเหลาน้ีสามารถใชอานไดกับไดรฟ
DVD-ROM และเคร่ืองเลนวิดีโอ DVD โดยสวนใหญ ดวยไดรฟที่ใชงาน LightScribe และซอฟตแวร LightScribe คุณ
สามารถเขียนขอมูลลงในดิสก แลวใสฉลากที่ออกแบบในดานนอกของดิสก

Blu-ray Disc (BD)
BD เปนรูปแบบดิสกแบบออปติคอลที่มีความหนาแนนสูง สําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิทัล รวมถึงวิดีโอความละเอียดสูง แผน
Blu-ray Disc แบบซิงเกิลเลเยอร สามารถจัดเก็บขอมูล 25 GB มากกวา 5 เทาของความจุในการจัดเก็บขอมูลของแผน
DVD แบบซิงเกิลเลเยอร ซ่ึงอยูที่ 4.7 GB แผน Blu-ray Disc แบบดอัูลเลเยอร สามารถจัดเก็บขอมูลได 50 GB มากกวา
เกือบ 6 เทาของความจุในการจัดเก็บขอมูลของ DVD แบบดูอัลเลเยอร ซ่ึงอยูที่ 8.5 GB

การใชงานแบบทั่วไปมีดังน้ี:

● การจัดเก็บขอมูลปริมาณมาก

● การเลนและการจัดเก็บวิดโีอความละเอียดสูง

● เกมวิดีโอ

หมายเหต:ุ เน่ืองจาก Blu-ray เปนรูปแบบใหมที่มีเทคโนโลยีใหม ปญหาเก่ียวกับดิสกบางอยาง การเชื่อมตอดจิิทัล การใช
งานรวมกัน และ/หรือปญหาดานประสิทธภิาพอาจเกิดขึ้น ซ่ึงไมทําใหเกิดความเสียหายในผลิตภัณฑ ดังน้ัน เราไมรับประกัน
การเลนอยางไมมีขอบกพรองกับทุกระบบ

การเลน CD, DVD หรอื BD
1. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

2. กดปุมคลายล็อค (1) ที่ตัวไดรฟเพ่ือเปดถาดใสดิสก

3. ดงึถาดออกมา (2)

4. จับแผนดสิกท่ีขอบ โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก และวางแผนดิสกโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้นบนแกนของถาด

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดิสกแลวคอยๆ ใสจนกระทั่งแผนดิสกวางอยูบนแกน
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5. คอยๆ กดแผนดิสก (3) ลงบนแกนของถาด จนกระทั่งแผนดิสกเขาที่

6. ปดถาดใสดิสก

หากคุณยังไมไดกําหนดคาเลนอัตโนมัติ ตามที่อธิบายในสวนตอไปน้ี กลองโตตอบเลนอัตโนมัตจิะเปดขึน้ พรอมมีขอความ
ใหคุณเลือกวิธีที่ตองการในการใชขอมูลในส่ือบันทึก

หมายเหต:ุ เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ตรวจดูใหแนใจวาอะแดปเตอร AC ของคณุเสียบตอกับแหลงจายไฟภายนอกขณะเลน BD

การกาํหนดคาเลนอตัโนมัติ

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมเริม่ตน > เปลีย่นแปลงการตัง้คา ‘เลนอตัโนมตั’ิ

2. ตรวจสอบวามีการเลือกกลองกาเครื่องหมาย ใช ‘เลนอัตโนมัต’ิ กบัสื่อและอุปกรณทัง้หมด ไวแลว

3. คลิก เลือกคาเริ่มตน แลวเลือกตวัเลือกที่ใชงานไดตัวใดตัวหนึ่งสําหรับส่ือบันทึกแตละประเภทในรายการ

4. คลิก บันทกึ เพ่ือยืนยนัการเลือกคาของคุณ

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลนอัตโนมัต ิโปรดดูที่บริการชวยเหลือและวิธีใช

การเปลีย่นการตัง้คาภมูิภาคของ DVD
DVD สวนใหญที่มีไฟลลิขสิทธิ์ จะมีรหัสภูมิภาคดวย รหัสภูมิภาคชวยปองกันลิขสิทธิร์ะหวางประเทศได

คุณสามารถเลน DVD ที่มีรหัสภูมิภาคตอเม่ือรหัสภูมิภาคบน DVD น้ันตรงกับการตัง้คาภูมิภาคบนไดรฟ DVD ของคุณ

ขอควรระวัง: การตัง้คาภูมิภาคบนไดรฟ DVD ของคณุสามารถเปลี่ยนแปลงได 5 คร้ังเทาน้ัน

การตั้งคาภูมิภาคที่คุณเลือกในคร้ังที่หาจะเปนการตั้งคาภูมิภาคถาวรบนไดรฟ DVD ดังกลาว

จํานวนการเปลี่ยนแปลงคาภูมิภาคที่เหลืออยูจะแสดงบนแท็บภูมิภาคของ DVD

เม่ือตองการเปลี่ยนการตัง้คาผานทางระบบปฏิบัติการ:

1. เลือก เริม่ > คอมพวิเตอร > คณุสมบัตขิองระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก ตวัจดัการอุปกรณ

หมายเหต:ุ Windows ประกอบดวยคุณลักษณะการควบคุมบัญชผีูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร การรันยทูิลิตี ้หรือการ
เปล่ียนการตั้งคา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชของ Windows สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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3. ในหนาตางตวัจัดการอุปกรณ คลิกลูกศรถัดจาก ไดรฟ DVD/CD-ROM เพ่ือขยายรายการ

4. คลิกขวาท่ีไดรฟ DVD ที่คุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาภูมิภาค แลวคลิก คณุสมบัติ

5. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่ตองการบนแท็บ ภูมิภาคของดวีดีี

6. คลิก ตกลง

การปฏบิตัติามคาํเตอืนดานลขิสิทธิ์

การคัดลอกขอมูล รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพยนตร รายการโทรทัศน และเสียงบันทึก ที่มีการปองกันลิขสิทธิ์โดยไม
ไดรับอนุญาต ถือเปนการกระทําผดิอาญาภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เก่ียวของ อยาใชคอมพิวเตอรเคร่ืองน้ีเพ่ือจุดประสงคดัง
กลาว

การคดัลอก CD หรอื DVD
1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > CyberLink DVD Suites > Power2Go

2. ใสดิสกที่คุณตองการคัดลอกลงในไดรฟแบบออปติคอล

3. คลิกไอคอน คดัลอกดสิก ที่อยูดานบนของหนาจอ แลวคลิก คดัลอกดสิก ที่อยูดานซายของหนาจอ

Power2Go อานดสิกตนทางและคดัลอกขอมูลไปยังโฟลเดอรชั่วคราวบนฮารดไดรฟของคุณ

4. เม่ือมีขอความแจง ถอดดิสกตนทางออกจากไดรฟแบบออปตคิอล และใสแผนดสิกเปลาลงในไดรฟ

หลังจากที่คัดลอกขอมูลแลว ดิสกท่ีคุณสรางจะถูกปลอยออกมาโดยอัตโนมัติ

การสราง (การเบริน) CD, DVD หรอื BD
ขอควรระวัง: ปฏิบัตติามคําเตือนดานลิขสิทธิ์ การคัดลอกขอมูล รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพยนตร รายการโทรทัศน
และเสียงบันทึก ที่มีการปองกันลิขสิทธิโ์ดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนการกระทําผิดอาญาภายใตกฎหมายลิขสิทธิท์ี่เก่ียวของ
อยาใชคอมพิวเตอรเคร่ืองน้ีเพ่ือจุดประสงคดงักลาว

หากไดรฟแบบออปติคอลของคุณเปนไดรฟแบบออปติคอล CD-RW, DVD-RW หรือ DVD±RW คุณสามารถใช
ซอฟตแวรเชน Windows Media Player เพ่ือเบิรนขอมูลและไฟลเพลง รวมถึงไฟลเพลง MP3 และ WAV

ปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ีเม่ือเบิรน CD, DVD หรือ BD:

● กอนการเบิรนดิสก บันทึกและปดไฟลท่ีเปดอยู รวมทั้งปดโปรแกรมทั้งหมด

● CD-R หรือ DVD-R เหมาะสําหรับการเบิรนไฟลเพลงอยางยิง่ เน่ืองจากเม่ือคัดลอกขอมูลแลว จะไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได

● เน่ืองจากสเตอริโอในบานและในรถยนตบางประเภทจะไมเลน CD-RW ใหใช CD-R เพ่ือเบิรน CD เพลงแทน

● CD-RW หรือ DVD-RW เหมาะสําหรับการเบิรนไฟลขอมูลหรือการทดสอบการบันทึกวิดีโอหรือเสียงกอนคุณจะ
เบิรนลงใน CD หรือ DVD ที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงได

● เคร่ืองเลน DVD ท่ีใชในระบบตามบานทั่วไป ไมรองรับรูปแบบ DVD บางรูปแบบ โปรดดูที่คูมือผูใชที่ใหมาพรอมกับ
เคร่ืองเลน DVD ของคุณสําหรับรายการรูปแบบที่รองรับ

● ไฟล MP3 ใชพ้ืนที่นอยกวาไฟลเพลงรูปแบบอ่ืน และกระบวนการของการสรางดิสก MP3 เหมือนกับกระบวนการ
ของการสรางไฟลขอมูล ไฟล MP3 สามารถเลนไดเฉพาะในเครื่องเลน MP3 หรือในคอมพิวเตอรท่ีมีซอฟตแวร
MP3 ติดตัง้ไวเทาน้ัน

เม่ือตองการเบิรน CD, DVD หรือ BD ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1. ดาวนโหลดหรือคัดลอกไฟลตนทางลงในโฟลเดอรในฮารดไดรฟของคุณ

2. ใสดิสกเปลาลงในไดรฟแบบออปติคอล

3. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด แลวเลือกชือ่ซอฟตแวรที่คุณตองการใช
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4. เลือกชนิดของดิสกที่คุณตองการสราง—ขอมูล, เพลง หรือวิดีโอ

5. คลิกขวาท่ี เริ่ม คลิก เปด Windows Explorer และสํารวจไปยังโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลตนทาง

6. เปดโฟลเดอร แลวลากไฟลไปยงัไดรฟที่มีดิสกเปลา

7. เร่ิมตนกระบวนการเบิรนตามที่แนะนําโดยโปรแกรมที่คุณเลือก

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถสราง DVD เพลงดวย CyberLink Power2Go

สําหรับคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง โปรดดูคําแนะนําของผูผลิตซอฟตแวร คําแนะนําเหลาน้ีอาจใหมาพรอมกับซอฟตแวร บน
แผนดิสก หรือบนเว็บไซตของผูผลิต

การนาํดสิกแบบออปตคิอลออก (CD, DVD หรอื BD)
1. กดปุมคลายล็อค (1) ที่ตัวไดรฟ เพ่ือเปดถาดใสดิสก แลวคอยๆ ดงึถาดออก (2) จนกระทั่งหยดุ

2. นําแผนดิสก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตัวขอบดานนอกของแผนดิสกยกขึ้น จับแผนดิสกที่ขอบ
โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดิสกเพ่ือนําแผนดิสกออก

3. ปดถาดใสดิสก และเก็บแผนดิสกในกลองบรรจุ

การแกไขปญหา

สวนตอไปน้ีอธิบายปญหาทั่วไปและการแกไขปญหา

ถาดใสดิสกแบบออปตคิอลไมเปดออกสําหรบัการนาํ CD, DVD หรือ BD ออก

1. สอดปลายคลิปหนีบกระดาษ (1) เขาไปในชองปลอยที่ฝาปดไดรฟดานหนา

2. กดคลิปหนีบกระดาษอยางเบามือจนกระทั่งถาดใสดิสกถูกปลอยออกมา แลวคอยๆ ดึงถาดออก (2) จนกระทั่งหยุด
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3. นําแผนดิสก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตัวขอบดานนอกของแผนดิสกยกขึ้น จับแผนดิสกที่ขอบ
โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดิสกเพ่ือนําแผนดิสกออก

4. ปดถาดใสดิสก และเก็บแผนดิสกในกลองบรรจุ

คอมพวิเตอรไมพบไดรฟแบบออปตคิอล

หาก Windows ไมพบอุปกรณที่ติดตั้งอยู อาจเปนเพราะไมมีซอฟตแวรไดรเวอรอุปกรณหรือซอฟตแวรเสียหาย หากคุณ
สงสัยวาเคร่ืองตรวจไมพบไดรฟแบบออปติคอล ใหตรวจสอบวาไดรฟแบบออปติคอลแสดงรายการอยูในยูทิลิตี้ตัวจัดการ
อุปกรณ

1. นําดิสกออกจากไดรฟแบบออปติคอล

2. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย จากน้ัน ในพ้ืนที่ ระบบ คลิกที่ ตวัจดัการอปุกรณ

3. ในหนาตางตวัจัดการอุปกรณ คลิกลูกศรถัดจากไดรฟ DVD/CD-ROM เพ่ือขยายรายการเพื่อแสดงไดรฟที่ติดตั้งไว
ทั้งหมด

4. คลิกขวาท่ีรายการอุปกรณแบบออปติคอลเพ่ือดําเนินงานตอไปน้ี:

● อัพเดตซอฟตแวรไดรเวอร

● ปดใชงาน

● ถอนการติดตั้ง

● สแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮารดแวร Windows จะสแกนระบบของคุณเพ่ือคนหาฮารดแวรที่ติดตัง้ไว และ
ติดตัง้ไดรเวอรที่ตองการ

● คลิก คณุสมบัต ิเพ่ือดูวาอุปกรณทํางานอยางเหมาะสมหรือไม:

◦ หนาตางคุณสมบัติใหรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณเพ่ือชวยคุณแกไขปญหา

◦ คลิกแท็บ ไดรเวอร เพ่ืออัพเดต ปดใชงาน หรือถอนการติดตัง้ไดรเวอรของอุปกรณน้ี

การปองกนัการรบกวนการเลน

เม่ือตองการลดโอกาสเกิดการรบกวนการเลน:

● บันทึกงานของคณุ และปดโปรแกรมที่เปดอยูทั้งหมดกอนเลน CD, DVD หรือ BD

● ไมเชือ่มตอหรือตัดการเชื่อมตอฮารดแวรขณะเลนดสิก
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อยาเร่ิมสถานะไฮเบอรเนตหรือสลีปในขณะทีกํ่าลังเลนดิสก มิฉะน้ัน คุณอาจมองเห็นขอความเตือนถามวาคณุตองการทําตอ
หรือไม หากขอความน้ีปรากฏขึ้น คลิกที ่ไม หลังจากที่คุณคลิก ไม คอมพิวเตอรอาจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● การเลนอาจเลนตอ

– หรือ –

● หนาตางเลนในโปรแกรมมัลติมีเดียอาจปดลง เม่ือตองการกลับสูการเลน CD, DVD หรือ BD คลิกที่ปุม เลน ใน
โปรแกรมมัลตมีิเดยีของคณุเพ่ือเร่ิมเลนดสิกอีกคร้ัง ในบางครั้ง คุณอาจตองออกจากโปรแกรมกอน แลวคอยเร่ิมตน
ใหม

ดสิกไมเลน

● บันทึกงานของคณุ และปดโปรแกรมที่เปดอยูทั้งหมดกอนเลน CD, DVD หรือ BD

● ล็อกออฟจากอินเทอรเน็ตกอนการเลน CD, DVD หรือ BD

● ตรวจดใูหแนใจวาคุณใสดิสกอยางเหมาะสมแลว

● ตรวจดวูาแผนดสิกสะอาดดี หากจําเปน ใหทําความสะอาดแผนดสิกดวยนํ้าสะอาดและผาแหง เชด็จากก่ึงกลางของดิสก
ออกไปยงัขอบดานนอก

● ตรวจหารอยขีดขวนบนดสิก หากพบรอยขีดขวน ใหใชชุดซอมแซมดิสกแบบออปติคอลที่มีจําหนายในรานคา
อิเล็กทรอนิกสทั่วไป

● ปดใชงานโหมดสลีปกอนการเลนดิสก

อยาเร่ิมสถานะไฮเบอรเนตหรือสลีปในขณะที่กําลังเลนดสิก มิฉะน้ัน คุณอาจมองเห็นขอความเตือนถามวาคุณตองการ
ทําตอหรือไม หากขอความน้ีปรากฏขึ้น คลิกที่ ไม หลังจากที่คุณคลิก ไม คอมพิวเตอรอาจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง
ตอไปน้ี:

◦ การเลนอาจเลนตอ

– หรือ –

◦ หนาตางเลนในโปรแกรมมัลติมีเดยีอาจปดลง เม่ือตองการกลับสูการเลนดิสก คลิกที่ปุม เลน ในโปรแกรม
มัลติมีเดียของคณุเพ่ือเร่ิมเลนดิสกอีกคร้ัง ในบางครั้ง คุณอาจตองออกจากโปรแกรมกอน แลวคอยเร่ิมตนใหม

● เพ่ิมทรัพยากรระบบ:

◦ ปดเคร่ืองพิมพและเคร่ืองสแกน ถอดการเชื่อมตอกลองถายรูปและอุปกรณขนาดพกพาอ่ืนออก ตัดการเชื่อมตอ
กับอุปกรณ ‘เสียบปล๊ักแลวเลน’ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทรัพยากรระบบ และเพ่ือใหประสิทธิภาพการเลนดีขึน้

◦ เปล่ียนคุณสมบัตสีิของเดสกทอป เน่ืองจากสายตาของมนุษยไมสามารถบอกความแตกตางระหวางสีที่ต่ํากวา 16
บิตไดงายนัก คณุจึงไมสังเกตเห็นการสูญเสียของสีขณะรับชมภาพยนตรหากคุณลดคุณสมบัติสีของระบบไปที่สี
16 บิต ดังน้ี:

1. คลิกขวาบนพื้นที่วางในเดสกทอปของคอมพิวเตอร และเลือก ความละเอยีดของหนาจอ

2. เลือก การตัง้คาขัน้สูง > แท็บ จอภาพ

3. เลือก ความละเอียดสงู (16 บิต) หากยังไมไดเลือกการตั้งคาน้ี

4. คลิก ตกลง

ดสิกไมเลนโดยอัตโนมตัิ

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมเริม่ตน > เปลีย่นแปลงการตัง้คา ‘เลนอตัโนมตั’ิ

2. ตรวจสอบวามีการเลือกกลองกาเครื่องหมาย ใช ‘เลนอัตโนมัต’ิ กบัสื่อและอุปกรณทัง้หมด ไวแลว

3. คลิก บันทกึ

ดสิกควรเร่ิมเลนโดยอัตโนมัติทันทีเม่ือใสดสิกในไดรฟแบบออปติคอล
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ภาพยนตรหยดุ ขาม หรือเลนอยางผดิๆ พลาดๆ

● กดปุม เลน คณุอาจเผลอไปหยุดเลนภาพยนตรชั่วคราวโดยไมไดตั้งใจ

● ทําความสะอาดแผนดิสก

● รักษาทรัพยากรระบบโดยการทําตามคําแนะนําตอไปน้ี:

◦ ล็อกออฟจากอินเทอรเน็ต

◦ เปล่ียนคุณสมบัตสีิของเดสกทอป:

1. คลิกขวาบนพื้นที่วางในเดสกทอปของคอมพิวเตอร และเลือก ความละเอยีดของหนาจอ

2. เลือก การตัง้คาขัน้สูง > แท็บ จอภาพ

3. เลือก ความละเอียดสงู (16 บิต) หากยังไมไดเลือกการตั้งคาน้ี

4. คลิก ตกลง

◦ ตัดการเชื่อมตออุปกรณภายนอก เชน เคร่ืองพิมพ เคร่ืองสแกน กลองถายรูป หรืออุปกรณพกพา

ภาพยนตรไมแสดงบนจอแสดงผลภายนอก

1. หากจอแสดงผลคอมพิวเตอรและจอแสดงผลภายนอกเปดอยู ใหกดแปนการดําเนินการ f4 หน่ึงคร้ังขึน้ไปเพ่ือสลับ
ระหวางจอแสดงผลทั้งสองจอน้ี

2. กําหนดคาจอภาพเพ่ือใหจอแสดงผลภายนอกเปนจอหลัก:

a. คลิกขวาบนพื้นที่วางในเดสกทอปของคอมพิวเตอร และเลือก ความละเอียดของหนาจอ

b. ระบุจอแสดงผลหลักและจอแสดงผลรอง

หมายเหต:ุ เม่ือใชจอแสดงผลทั้งสองจอ ภาพของภาพยนตรจะไมปรากฏบนจอแสดงผลที่กําหนดเปนจอแสดงผลรอง

เพ่ือขอทราบขอมูลเก่ียวกับคําถามมัลติมีเดียที่ไมไดกลาวถึงในคูมือน้ี ไปที่ เริม่ > บริการชวยเหลอืและวิธใีช

กระบวนการเบรินดิสกไมเริม่ตน หรือหยดุกอนเสร็จสิน้

● ตรวจดใูหแนใจวาโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดปดแลว

● ปดโหมดสลีปและโหมดไฮเบอรเนต

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชดสิกชนิดที่ถูกตองสําหรับไดรฟของคุณ ดคููมือผูใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ
ประเภทดิสก

● ตรวจดใูหแนใจวามีการใสดิสกอยางเหมาะสมแลว

● เลือกความเร็วในการเขียนต่ําลงและลองอีกคร้ัง

● หากคุณกําลังคดัลอกดิสก บันทึกขอมูลในดสิกตนทางไปยังฮารดไดรฟของคณุกอนพยายามเบิรนเน้ือหาลงในดสิกใหม
แลวเบิรนจากฮารดไดรฟของคุณ

● ตดิตั้งไดรเวอรอุปกรณการเบิรนดิสกอีกคร้ัง ซ่ึงอยูในหมวดหมูไดรฟ DVD/CD-ROM ในตัวจัดการอุปกรณ

ตองตดิตัง้ไดรเวอรอปุกรณใหม

1. นําดิสกออกจากไดรฟแบบออปติคอล

2. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย จากน้ัน ในพ้ืนที่ ระบบ คลิกที่ ตวัจดัการอปุกรณ

3. ในหนาตางตวัจัดการอุปกรณ คลิกลูกศรท่ีอยูตดิกับประเภทของไดรเวอรที่คุณตองการถอนการตดิตั้งและตดิตั้งอีกคร้ัง
(ตัวอยางเชน DVD/CD ROM โมเด็ม และอ่ืนๆ)
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4. คลิกขวาท่ีอุปกรณที่แสดง และคลิก ถอนการตดิตัง้ เม่ือมีขอความแจง ยืนยันวาคุณตองการลบอุปกรณ แตไมเร่ิมตน
คอมพิวเตอรใหม ทําซํ้าสําหรับไดรเวอรอ่ืนใดก็ตามที่คุณตองการลบ

5. ในหนาตางตวัจัดการอุปกรณ คลิก การกระทาํ แลวคลิก สแกนหาการเปลีย่นแปลงฮารดแวร Windows จะสแกน
ระบบของคุณเพ่ือคนหาฮารดแวรที่ติดตั้งไว และติดตั้งไดรเวอรเร่ิมตนสําหรับไดรเวอรท่ีจําเปนของอุปกรณ

หมายเหต:ุ หากคุณไดรับแจงใหเร่ิมตนคอมพิวเตอรใหม บันทึกไฟลที่เปดอยูทั้งหมด แลวดําเนินการเริ่มตนตอ

6. เปดตัวจัดการอุปกรณอีกคร้ัง หากจําเปน แลวตรวจสอบวาไดรเวอรน้ันแสดงขึ้นอีกคร้ัง

7. ลองเรียกทํางานโปรแกรมของคุณอีกคร้ัง

หากการถอนการติดตั้งและการติดตั้งไดรเวอรอุปกรณซํ้าไมไดชวยแกไขปญหา คุณอาจตองอัพเดตไดรเวอรของคณุโดยใช
กระบวนการในสวนตอไปน้ี

การขอรับไดรเวอรอุปกรณ HP ลาสดุ

1. เปดเว็บเบราวเซอรของคุณ ไปที ่http://www.hp.com/support และเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

2. คลิกตัวเลือกเพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร พิมพหมายเลขรุนของคอมพิวเตอรของคุณในกลองผลิตภัณฑ
แลวกด enter

3. คลิกผลิตภัณฑที่ระบุจากรุนที่แสดง

4. คลิกระบบปฏิบัตกิาร Windows 7

5. เม่ือรายการไดรเวอรปรากฏขึ้น คลิกไดรเวอรที่อัพเดตเพ่ือเปดหนาตางที่มีขอมูลเพ่ิมเติม

6. คลิก ตดิตัง้ทนัท ีเพ่ือติดตัง้ไดรเวอรท่ีอัพเดตโดยไมตองดาวนโหลดไฟล

– หรือ –

คลิกที่ ดาวนโหลดเทานั้น เพื่อบันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอรของคุณ เม่ือมีขอความแจง คลิกที่ บันทกึ แลวเลือกพ้ืนที่จัด
เก็บขอมูลในฮารดไดรฟของคุณ

หลังจากที่ดาวนโหลดไฟลแลว สํารวจไปยังโฟลเดอรที่มีไฟลจัดเก็บอยู แลวคลิกสองครั้งที่ไฟลเพ่ือตดิตั้ง

7. หากมีขอความแจง ใหเร่ิมตนคอมพิวเตอรของคณุอีกคร้ังหลังจากการติดตั้งเสร็จส้ิน แลวตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ
อุปกรณ

การขอรับไดรเวอรอุปกรณ Windows ลาสดุ

คุณสามารถขอรับไดรเวอรอุปกรณ Windows ลาสุดโดยการใช Windows Update คุณลักษณะน้ีสามารถตั้งคาใหตรวจ
หาและติดตั้งการอัพเดตโดยอัตโนมัตสํิาหรับระบบปฏิบัติการ Windows และผลิตภัณฑ Microsoft อ่ืนๆ

เม่ือตองการใช Windows Update:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > Windows Update

หมายเหต:ุ หากคุณไมเคยติดตั้ง Windows Update มากอน จะมีขอความแจงใหคุณปอนการตั้งคากอนจะตรวจหา
การอัพเดตได

2. คลิก ตรวจดกูารอัพเดต

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

เวบ็แคม
คอมพิวเตอรของคุณมีเว็บแคมในตวัอยูที่ดานบนสุดของจอแสดงผล เว็บแคมน้ีชวยใหคุณสามารถถายวิดีโอและใชรวมกันได
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เพ่ือประสิทธภิาพสูงสุด ทําตามแนวทางตอไปน้ีขณะใชเว็บแคม:

● หากคุณพบปญหาในการดูหรือการสงไฟลมัลตมีิเดียไปยังบุคคลอ่ืนหรือ LAN อ่ืนหรือภายนอกไฟรวอลลเครือขายของ
คณุ ใหปดใชงานไฟรวอลลชั่วคราว ทํางานที่คณุตองการ แลวเปดใชงานไฟรวอลลอีกคร้ัง เม่ือตองการแกไขปญหา
เปนการถาวร กําหนดคาไฟรวอลลอีกคร้ังตามที่จําเปน แลวปรับเปล่ียนนโยบายและการตั้งคา

● หากเปนไปได วางแหลงกําเนิดแสงที่สวางดานหลังกลองและนอกพื้นที่ภาพ

การปรบัคณุสมบตัขิองเวบ็แคม

คุณสามารถปรับคุณสมบัติของเว็บแคมโดยใชกลองโตตอบคุณสมบัติ ซ่ึงเขาใชไดจากโปรแกรมตางๆ ท่ีใชกลองในตัว โดย
ทั่วไปมาจากเมนูการกําหนดคา การตั้งคา หรือคุณสมบัต:ิ

● ความสวาง—ควบคมุปริมาณแสงที่ใชรวมกับภาพ การตั้งคาความสวางสูงขึน้ทําใหเกิดภาพที่สวางขึ้น การตั้งคาความ
สวางลดลงทําใหเกิดภาพท่ีมืดลง

● ความเปรยีบตาง—ควบคุมความแตกตางระหวางพ้ืนที่สวนที่สวางและพื้นที่สวนที่มืดบนภาพ การตั้งคาความเปรียบตาง
สูงขึ้นทําใหภาพดหูนักแนนขึ้น การตัง้คาความเปรียบตางลดลงจะคงชวงไดนามิกของขอมูลดัง้เดมิไดมากกวา แต
ทําใหภาพไมคมชัด

● สสีัน—ควบคมุลักษณะของสีที่แตกตางจากสีอ่ืน (ส่ิงที่ทําใหสีเปนสีแดง สีเขียว หรือสีนํ้าเงิน) สีสันแตกตางจากความเขม
ซ่ึงวัดระดับความเขมขนของสีสัน

● ความเขม—ควบคุมความแรงของสีในภาพสุดทาย การตั้งคาความเขมสูงขึ้นทําใหเกิดภาพที่หนาขึ้น การตั้งคาความเขม
ลดลงทําใหเกิดภาพที่บางลง

● ความคมชดั—ควบคมุการกําหนดขอบในภาพ การตั้งคาความคมชดัสูงขึ้นทําใหเกิดภาพที่มีขอบชดัขึ้น การตั้งคาความ
คมชัดลดลงทําใหเกิดภาพที่มีขอบจางลง

● แกมมา—ควบคุมความเปรียบตางที่มีผลตอสีเทาระดบักลางหรือเฉดสีกลางของภาพ การปรับแกมมาของภาพชวยให
คณุสามารถเปลี่ยนคาความสวางของชวงกลางของโทนสีเทาโดยไมเปล่ียนเงาและการเนนของภาพ การตั้งคาแกมมาต่ํา
กวา ทําใหสีเทาดูเหมือนสีดํา และทําใหสีที่มืดดูมืดยิ่งขึ้น

● ชดเชยแสงพื้นหลงั—ชดเชยในกรณีที่วัตถุมีแสงพ้ืนหลังในปริมาณมาก มิฉะน้ันภาพจะไมชัดเจนเน่ืองจากวัตถุจะมืด
และฉากหลังสวาง

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชเว็บแคม ใหเลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวิธใีช
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5 การจดัการพลงังาน

การตัง้คาตวัเลอืกการใชพลงังาน

การใชสถานะประหยดัพลงังาน

คอมพิวเตอรมีสถานะประหยดัพลังงานสองสถานะซึ่งเปดใชงานมาจากโรงงาน น่ันคือ สลีปและไฮเบอรเนต

เม่ือสลีปถูกเรียกใชงาน ไฟสถานะเปด/ปดจะกะพริบและหนาจอจะวางเปลา งานของคุณจะถูกบันทึกลงในหนวยความจํา
ทําใหคณุออกจากสถานะสลีปไดเร็วกวาไฮเบอรเนต หากคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีปเปนเวลานาน หรือหากระดับ
แบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤตขณะที่อยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรก็จะเขาสูสถานะไฮเบอรเนต

เม่ือเร่ิมสถานะไฮเบอรเนต งานของคณุจะถูกบันทึกไวในไฟลไฮเบอรเนตบนฮารดไดรฟและคอมพิวเตอรจะปดลง

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันการบ่ันทอนคุณภาพของเสียงและวิดีโอ การสูญเสียฟงกชันการเลนเสียงหรือวิดีโอ หรือการสูญ
เสียขอมูล อยาเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนตในขณะที่กําลังอานจากหรือเขียนไปยังดิสกหรือการดส่ือภายนอก

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถทําการเชื่อมตอเครือขายใดๆ หรือเรียกใชฟงกชนัใดๆ ของคอมพิวเตอรในขณะที่คอมพิวเตอร
อยูในสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

การเริ่มและออกจากสลปี

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมสถานะสลีปหลังจากที่คอมพิวเตอรไมไดถูกใชงาน 15 นาทีเม่ือทํางานโดยใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ี และหลังจากที่คอมพิวเตอรไมไดถูกใชงาน 30 นาทีเม่ือใชกระแสไฟจากภายนอก

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาพลังงานและหมดเวลาโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows

ขณะที่เปดคอมพิวเตอร คุณสามารถเริ่มสถานะสลีปดวยวิธีการดงัตอไปน้ี:

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● ปดจอแสดงผล

● คลิก เริ่ม คลิกที่ลูกศรขางๆ ปุมปดเคร่ือง แลวคลิก สลปี

คุณสามารถออกจากสถานะสลีปดวยวิธีการดังตอไปน้ี:

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● หากจอแสดงผลปดอยู ใหเปดจอแสดงผล

● กดแปนใดๆ บนแปนพิมพหรือปุมบนรีโมทคอนโทรล (บางรุนเทาน้ัน)

● เปดใชงานทัชแพด

เม่ือคอมพิวเตอรออกจากสลีป ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึ้น และงานของคุณจะกลับมาที่หนาจอตรงจุดที่คุณหยุดการทํางาน
เอาไว

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหใสรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรกลับมาทํางานอีกคร้ัง คุณจะตองปอนรหัสผาน Windows เสีย
กอน งานของคุณจึงจะกลับมาที่หนาจอ

การเริ่มและออกจากไฮเบอรเนต

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมสถานะไฮเบอรเนตหลังจากที่คอมพิวเตอรไมไดถูกใชงาน 1,080 นาที (18 ชั่วโมง) เม่ือ
ทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือใชกระแสไฟจากภายนอก หรือเม่ือระดับแบตเตอร่ีถึงขัน้วิกฤต

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาพลังงานและหมดเวลาโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows
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การเร่ิมไฮเบอรเนต:

▲ คลิก เริ่ม คลิกที่ลูกศรขางๆ ปุมปดเคร่ือง แลวคลิก ไฮเบอรเนต

การออกจากไฮเบอรเนต:

▲ กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึ้น และงานของคุณจะกลับมาที่หนาจอตรงจุดที่คุณหยุดการทํางานเอาไว

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหใสรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรกลับมาทํางานอีกคร้ัง คุณจะตองปอนรหัสผาน Windows เสีย
กอน งานของคุณจึงจะกลับมาที่หนาจอ

การใชมเิตอรแบตเตอรี่

มิเตอรแบตเตอร่ีอยูในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน มิเตอรแบตเตอร่ีใหคุณเขาถึงการตั้งคาพลังงานไดอยาง
รวดเร็ว ดูประจุไฟฟาที่เหลืออยูในแบตเตอรี่ และเลือกแผนการใชพลังงานที่ตางออกไป

● เม่ือตองการแสดงเปอรเซ็นตของประจุไฟฟาที่เหลืออยูในแบตเตอรี่และแผนการใชพลังงานปจจุบัน ใหวางตัวชีเ้มาสไว
เหนือไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ี

● เม่ือตองการเขาถึงตวัเลือกการใชพลังงาน หรือเปล่ียนแผนการใชพลังงาน ใหคลิกไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีและเลือกตัว
เลือกจากรายการ

ไอคอนมิเตอรแบตเตอรี่ที่แตกตางกันบงชี้วาคอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชแบตเตอร่ีหรือกระแสไฟภายนอก นอกจากน้ี
ไอคอนดงักลาวยังแสดงขอความวาแบตเตอรี่อยูในระดับต่ํา ถึงขัน้วิกฤต หรือระดบัแบตเตอรี่สํารองหรือไม

การซอนหรือแสดงไอคอนมิเตอรแบตเตอรี่:

1. คลิกขวาท่ีไอคอน แสดงไอคอนทีซ่อน (ลูกศรที่ดานซายสุดของพ้ืนที่แจงเตือน)

2. คลิก กําหนดไอคอนการแจงใหทราบเอง

3. ภายใต ลกัษณะการทาํงาน ใหเลือก แสดงไอคอนและการแจงใหทราบ สําหรับไอคอนพลังงาน

4. คลิก ตกลง

การใชแผนการใชพลงังาน

แผนการใชพลังงานเปนชุดการตั้งคาระบบที่จัดการลักษณะการใชพลังงานของคอมพิวเตอร แผนการใชพลังงานสามารถชวย
ใหคุณประหยดัพลังงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใชพลังงานหรือสรางแผนการใชพลังงานของคุณเอง

การดแูผนการใชพลังงานปจจบุัน

▲ คลิกไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลงังาน

การเลือกแผนการใชพลงังานทีต่างออกไป

▲ คลิกที่ไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพื้นที่แจงเตือน แลวเลือกแผนการใชพลังงานจากรายการ

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลงังาน แลวเลือกแผนการใชพลังงานจาก
รายการ
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การปรับแตงแผนการใชพลังงาน

1. คลิกไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพื้นที่แจงเตอืน แลวคลิก ตวัเลือกการใชพลงังานเพิ่มเตมิ

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลังงาน

2. เลือกแผนการใชพลังงาน แลวคลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาของแผน

3. เปล่ียนการตั้งคาตามตองการ

4. เม่ือตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม ใหคลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาพลงังานขัน้สูง และทําการเปลี่ยนแปลง

การตัง้คาการปองกนัดวยรหสัผานเมื่อกลบัมาทาํงานอกีครัง้

เม่ือตองการตั้งคาคอมพิวเตอรใหแสดงพรอมตสําหรับการปอนรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรออกจากสถานะสลีปหรือไฮเบอร
เนต ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลังงาน

2. ในบานหนาตางดานซาย ใหคลิก ตองใสรหัสผานเมื่อกลบัมาทาํงานอกีครัง้

3. คลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาทีไ่มพรอมใชงานในขณะนี้

4. คลิก ตองใชรหัสผาน (แนะนํา)

หมายเหต:ุ หากคุณตองการสรางรหัสผานบัญชีผูใชหรือเปล่ียนรหัสผานบัญชีผูใชปจจุบัน ใหคลิก สรางหรอืเปลีย่น
รหัสผานบญัชผีูใชของคณุ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ หากคณุไมตองการสรางหรือเปล่ียนรหัสผานบัญชผีูใช
ใหไปยังขั้นตอนที่ 5

5. คลิก บันทกึการเปลีย่นแปลง

การใชกระแสไฟ AC ภายนอก
กระแสไฟ AC ภายนอกไดรับการจัดหาผานทางอุปกรณตอไปน้ี:

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ใหใชเฉพาะอะแดปเตอร AC ที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร อะแดปเตอร AC
สํารองที ่HP จัดหาให หรืออะแดปเตอร AC ที่ใชงานรวมกันไดซ่ึงซ้ือมาจาก HP

● อะแดปเตอร AC ท่ีอนุมัติ

● อุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอหรืออุปกรณสําหรับการขยาย

เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอกภายใตสภาวะตอไปน้ี:

คาํเตอืน! อยาชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอรขณะที่คุณกําลังโดยสารเครื่องบิน

● เม่ือคุณกําลังชารจหรือปรับเทียบแบตเตอรี่

● เม่ือคุณกําลังติดตั้งหรือปรับเปล่ียนซอฟตแวรระบบ

● เม่ือคุณกําลังเขยีนขอมูลไปยังซีด ีดีวีด ีหรือ BD

เม่ือคณุเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณตอไปน้ีจะเกิดขึ้น:

● แบตเตอรี่เร่ิมชารจไฟ

● หากคอมพิวเตอรเปดอยู ไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพ้ืนที่แจงเตอืนจะมีลักษณะเปลี่ยนไป
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เม่ือคณุยกเลิกการเชื่อมตอกับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณตอไปน้ีจะเกิดขึ้น:

● คอมพิวเตอรจะเปล่ียนไปใชพลังงานจากแบตเตอรี่

● ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัตเิพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ เม่ือตองการเพิ่มความสวางของ
จอแสดงผล ใหกดแปน f3 หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC อีกคร้ัง

การเชือ่มตออะแดปเตอร AC
คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ:

เสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบ AC ที่เขาถึงไดงายทุกคร้ัง

ตัดกระแสไฟเขาสูคอมพิวเตอรโดยถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ AC (ไมใชถอดสายไฟออกจากคอมพิวเตอร)

หากคณุไดรับปล๊ักเชือ่มตอแบบ 3 ขาที่สายไฟ ใหเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบ 3 ขาแบบตอสายกราวนด (สายดิน) อยา
ยกเลิกการใชงานขาสําหรับการตอสายดิน เชน ดวยการเชื่อมตออะแดปเตอรแบบสองขา ขาสําหรับการตอสายดินมีความ
สําคัญตอการรักษาความปลอดภัย

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับแหลงจายไฟ AC ภายนอก:

1. เชือ่มตออะแดปเตอร AC เขากับหัวตอสายไฟ (1) บนคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตอสายไฟเขากับอะแดปเตอร AC (2)

3. เชือ่มตอปลายอีกดานหน่ึงของสายไฟเขากับเตาเสียบ AC (3)

การทดสอบอะแดปเตอร AC
ทดสอบอะแดปเตอร AC หากคอมพิวเตอรแสดงอาการตอไปน้ีเม่ือเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC:

● คอมพิวเตอรจะไมเร่ิมทํางาน

● จอแสดงผลไมเร่ิมทํางาน

● ไฟสถานะเปด/ปดดบัอยู

การทดสอบอะแดปเตอร AC:

1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร แลวเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบ AC

3. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

หากไฟสถานะเปด/ปด ตดิสวาง แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานอยางเหมาะสม
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ติดตอฝายบริการสนับสนุนดานเทคนิคสําหรับขอมูลเก่ียวกับการขอรับอะแดปเตอรไฟฟา AC สําหรับเปล่ียนทดแทน เลือก
เริ่ม > บรกิารชวยเหลือและวธิใีช > ขอความชวยเหลือ

การใชพลงังานจากแบตเตอรี่
เม่ือติดตั้งแบตเตอรี่ที่ชารจไฟไวในคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรไมไดเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอก คอมพิวเตอรก็
จะทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ เม่ือคอมพิวเตอรเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟ AC ภายนอก คอมพิวเตอรก็จะทํางาน
โดยใชพลังงาน AC

หากคอมพิวเตอรมีแบตเตอรี่ที่ชารจไฟแลวและใชกระแสไฟ AC ภายนอกผานทางอะแดปเตอร AC คอมพิวเตอรก็จะ
เปล่ียนไปใชพลังงานแบตเตอรี่หากถอดสายเชื่อมตออะแดปเตอร AC ออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เม่ือคณุถอดปลั๊กไฟ AC ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือยดือายกุารใชงานของแบตเตอรี่
เม่ือตองการเพิ่มความสวางของจอแสดงผล ใหใชแปน f3 หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC อีกคร้ัง

คุณสามารถเก็บแบตเตอร่ีไวในคอมพิวเตอรหรือในที่เก็บก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการทํางานของคุณ การเก็บแบตเตอรี่ไวใน
คอมพิวเตอรขณะที่คอมพิวเตอรเสียบปล๊ักไฟ AC จะเปนการชารจไฟแบตเตอรี่ และจะเปนการปกปองงานของคุณเชนกัน
ในกรณีที่ไฟฟาดับ อยางไรก็ตาม แบตเตอร่ีในคอมพิวเตอรจะคายประจุอยางชาๆ เม่ือคอมพิวเตอรถูกปดเคร่ืองและถอดปลั๊ก
ไฟ

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันความเสียหายหรืออันตรายอ่ืนใด ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร แบตเตอร่ีสํารองที่
HP จัดหาให หรือแบตเตอรี่ที่ใชงานรวมกันไดซ่ึงซ้ือมาจาก HP

อายุการใชงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการตั้งคาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และปจจัยอ่ืนๆ

การระบุแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหน่ึงชุดมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ

การคนหาขอมลูแบตเตอรีใ่นบรกิารชวยเหลอืและวธิใีช

บริการชวยเหลือและวิธีใชจัดหาเคร่ืองมือและขอมูลตอไปน้ีเก่ียวกับแบตเตอรี่:

● เคร่ืองมือการตรวจสอบแบตเตอรี่สําหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

● ขอมูลเก่ียวกับการปรับเทียบ การจัดการพลังงาน และการดูแลรักษาและจัดเก็บอยางเหมาะสมเพื่อยดือายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี่

● ขอมูลเก่ียวกับชนิดของแบตเตอรี่ คุณลักษณะเฉพาะ วงจรการใชงาน และความจุ

การเขาถึงขอมูลแบตเตอรี่:

▲ เลือก เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช > เรยีนรู > แผนการใชพลังงาน: คาํถามทีถ่ามบอย

การใชการตรวจสอบแบตเตอรี่

บริการชวยเหลือและวิธีใชจัดหาขอมูลเก่ียวกับสถานะของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอร

การเรียกใชการตรวจสอบแบตเตอรี่:

1. เชือ่มตอคอมพิวเตอรกับอะแดปเตอร AC

หมายเหต:ุ จะตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอกเพื่อใหการตรวจสอบแบตเตอรี่ทํางานไดอยาง
เหมาะสม

2. เลือก เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช > แกไขปญหา > พลงังาน ความรอน และกลไก

3. คลิกแท็บ พลงังาน แลวคลิก การตรวจสอบแบตเตอรี่
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การตรวจสอบแบตเตอรี่จะตรวจสอบแบตเตอรี่และเซลลของแบตเตอรี่เพ่ือดูวาทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม แลวรายงาน
ผลการตรวจสอบ

การแสดงประจไุฟฟาทีเ่หลอือยูในแบตเตอรี่

▲ วางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

การใสหรอืถอดแบตเตอรี่

ขอควรระวัง: การถอดแบตเตอรี่ที่เปนแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียวอาจทําใหขอมูลสูญหายได เพ่ือปองกันไมใหขอมูล
สูญหาย ใหเรียกใชโหมดไฮเบอรเนต หรือปดระบบคอมพิวเตอรผานทาง Windows กอนที่จะถอดแบตเตอรี่

เม่ือตองการใสแบตเตอร่ี:

1. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาคุณ

2. จัดวางดานหนาของแบตเตอร่ีใหตรงกับขอบดานนอกของชองใสแบตเตอร่ี (1)

3. หมุนแบตเตอร่ีเขาไปในชองใสแบตเตอร่ีจนกระทั่งเขาที่อยางแนนหนา (2) สลักปลดแบตเตอรี่จะล็อคแบตเตอร่ีใหเขา
ที่โดยอัตโนมัติ (3)

เม่ือตองการถอดแบตเตอรี่:

1. พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพื้นผวิที่ราบเรียบ

2. เล่ือนสลักปลดแบตเตอรี่ (1) เพ่ือปลดแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ สลักปลดแบตเตอรี่จะกลับสูตําแหนงเดมิโดยอัตโนมัติ
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3. พลิกแบตเตอร่ีขึน้ (2) และนําออกจากคอมพิวเตอร (3)

การชารจแบตเตอรี่

คาํเตอืน! อยาชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอรขณะที่คุณกําลังโดยสารเครื่องบิน

แบตเตอร่ีจะชารจไฟทุกคร้ังที่คอมพิวเตอรเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอกผานทางอะแดปเตอร AC, อะแดปเตอร
ไฟฟาที่เปนอุปกรณเสริม หรืออุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอ

แบตเตอร่ีจะชารจไฟไมวาคอมพิวเตอรจะปดเคร่ืองหรือใชงานอยู แตจะชารจไฟไดรวดเร็วกวาเม่ือคอมพิวเตอรปดอยู

การชารจไฟอาจใชเวลานานกวาปกตหิากเปนแบตเตอร่ีใหม หรือแบตเตอรี่ไมไดถูกใชงานมานานอยางนอย 2 สัปดาห หรือ
แบตเตอร่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ํากวาอุณหภูมิหอง

เพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่และปรับปรุงความแมนยาํในการแสดงประจุไฟฟาในแบตเตอรี ่ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปน้ี:

● หากเปนแบตเตอร่ีใหม ใหชารจไฟจนเต็มกอนท่ีจะเปดคอมพิวเตอร

● ชารจแบตเตอรี่จนกระทั่งไฟแบตเตอรี่ดับลง

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรเปดอยูในขณะที่แบตเตอร่ีกําลังชารจไฟ มิเตอรแบตเตอร่ีในพ้ืนที่แจงเตือนอาจแสดง
ประจุไฟฟา 100 เปอรเซ็นตกอนที่แบตเตอร่ีจะชารจไฟจนเต็ม

● ปลอยใหแบตเตอร่ีคายประจุไฟฟาจนเหลือนอยกวา 5 เปอรเซ็นตดวยการใชงานตามปกต ิกอนที่จะชารจแบตเตอรี่

● หากไมไดใชงานแบตเตอรี่หน่ึงเดือนขึ้นไป ใหปรับเทียบแบตเตอรี่แทนที่จะชารจตามปกติ

ไฟแบตเตอรี่แสดงสถานะการชารจ:

● ขาว: คอมพิวเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟภายนอกและแบตเตอรี่ชารจเตม็แลว

● เหลือง: คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟภายนอกและแบตเตอรี่กําลังชารจ

● กะพริบ: แบตเตอร่ี ซ่ึงเปนแหลงพลังงานแหลงเดยีวที่ใชได มีระดบัเหลือนอย เม่ือระดบัแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต ิไฟ
แสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบตอเน่ือง
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การเพิม่เวลาคายประจไุฟฟาในแบตเตอรี่

เวลาที่ใชในการคายประจุไฟฟาแบตเตอรี่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่คุณใชในขณะที่คุณกําลังใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ี เวลาสูงสุดที่ใชในการคายประจุไฟฟาจะคอยๆ ลดลง เพราะความจุของแบตเตอรี่จะลดลงตามธรรมชาติ

เคล็ดลับสําหรับการเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟาในแบตเตอรี่:

● ปรับลดความสวางของจอแสดงผล

● เลือกการตั้งคา ประหยดัพลงังาน ในตัวเลือกการใชพลังงาน

● ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอรเม่ือไมไดใชงานหรือไมไดชารจไฟ

● จัดเก็บแบตเตอร่ีไวในที่เยน็และแหง

การจดัการระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอย

ขอมูลในสวนน้ีอธิบายเก่ียวกับการแจงเตือนและการตอบสนองของระบบตามคาที่ตั้งไวจากโรงงาน สามารถเปล่ียนแปลงการ
แจงเตือนเก่ียวกับแบตเตอร่ีเหลือนอยและการตอบสนองของระบบโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows
การกําหนดลักษณะที่ตัง้คาโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานจะไมสงผลกระทบตอไฟแสดงสถานะ

การระบรุะดับแบตเตอรีเ่หลอืนอย

เม่ือแบตเตอรี่ที่เปนแหลงพลังงานเดียวสําหรับคอมพิวเตอรเหลืออยูนอย ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะกะพริบ:

หากระดับแบตเตอร่ีต่ําไมไดรับการแกไข คอมพิวเตอรจะเขาสูระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะ
กะพริบตอเน่ือง

คอมพิวเตอรดําเนินการตอไปน้ีในกรณีที่ระดับแบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกเปดใชงาน และคอมพิวเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรจะเขาสูสถานะไฮ
เบอรเนต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกปดการใชงานและคอมพิวเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรก็ยงัอยูในสถานะ
สลีปในชวงส้ันๆ จากน้ันก็จะปดการทํางานและสูญเสียขอมูลใดๆ ที่ไมไดบันทึกไว

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรี่เหลือนอย

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายเม่ือระดบัแบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤตและคอมพิวเตอรเขาสูโหมดไฮเบอรเนต อยาเพ่ิงคืน
คาพลังงานจนกวาไฟสถานะเปด/ปดจะดับลง

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมือ่แหลงจายไฟภายนอกพรอมใชงาน

▲ เชือ่มตออุปกรณตอไปน้ี:

● อะแดปเตอร AC

● อุปกรณสําหรับการขยายหรืออุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอ

● อะแดปเตอรไฟฟาเสริม

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรี่เหลอืนอยเมื่อแบตเตอรีท่ีช่ารจไฟแลวพรอมใชงาน

1. ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเร่ิมไฮเบอรเนต

2. ถอดแบตเตอรี่ที่ไมมีประจุไฟเหลืออยู แลวใสแบตเตอร่ีที่ชารจไฟแลว

3. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรี่เหลอืนอยเมื่อไมมีแหลงจายไฟทีพ่รอมใชงาน

▲ เร่ิมไฮเบอรเนต

การใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 53



– หรือ –

บันทึกงานของคณุและปดระบบคอมพิวเตอร

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมื่อคอมพวิเตอรไมสามารถออกจากสถานะไฮเบอรเนต

เม่ือคอมพิวเตอรไมมีพลังงานเพียงพอสําหรับการออกจากสถานะไฮเบอรเนต ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ใสแบตเตอร่ีที่ชารจไฟแลว หรือเสียบปล๊ักคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอก

2. ออกจากสถานะไฮเบอรเนต โดยกดปุมเปด/ปด

การปรบัเทยีบแบตเตอรี่

ปรับเทียบแบตเตอร่ีภายใตสภาวะตอไปน้ี:

● เม่ือการแสดงประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ดเูหมือนวาจะไมถูกตอง

● เม่ือคณุสังเกตเห็นวาระยะเวลาการทํางานดวยแบตเตอรี่เปล่ียนแปลงไปอยางมาก

แมกระทั่งในกรณีที่แบตเตอร่ีถูกใชงานอยางหนัก แตก็ไมจําเปนตองปรับเทียบมากเกินกวาเดือนละหน่ึงคร้ัง นอกจากน้ียังไม
จําเปนตองปรับเทียบแบตเตอรี่ใหม

ขัน้ตอนที ่1: ชารจแบตเตอรีจ่นเต็ม
คาํเตอืน! อยาชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอรขณะที่คุณกําลังโดยสารเครื่องบิน

หมายเหต:ุ แบตเตอร่ีจะชารจไฟไมวาคอมพิวเตอรจะปดเคร่ืองหรือใชงานอยู แตจะชารจไฟไดรวดเร็วกวาเม่ือ
คอมพิวเตอรปดอยู

การชารจแบตเตอรี่จนเต็ม:

1. ใสแบตเตอร่ีไวในคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับอะแดปเตอร AC, อะแดปเตอรไฟฟาที่เปนอุปกรณเสริม อุปกรณเสริมสําหรับการขยาย
หรืออุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอ จากน้ันใหเสียบปล๊ักอะแดปเตอรหรืออุปกรณเขากับแหลงจายไฟภายนอก

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนคอมพิวเตอรจะกลายเปนสีเหลือง

3. ปลอยใหคอมพิวเตอรเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอกจนกวาแบตเตอรี่จะชารจจนเตม็

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีบนคอมพิวเตอรจะกลายเปนสีขาว

ขัน้ตอนที ่2: ปดใชงานโหมดไฮเบอรเนตและสลีป
1. คลิกไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพื้นที่แจงเตอืน แลวคลิก ตวัเลือกการใชพลงังานเพิ่มเตมิ

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลังงาน

2. ภายใตแผนการใชพลังงานปจจุบัน ใหคลิก เปลี่ยนแปลงการตัง้คาของแผน

3. จดบันทึกการตัง้คา ปดจอแสดงผล ที่แสดงอยูในคอลัมน ใชแบตเตอรี ่เพ่ือใหคุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาดังกลาวได
ภายหลังการปรับเทียบ

4. เปล่ียนแปลงการตั้งคา ปดจอแสดงผล ไวที่ ไมใชงาน

5. คลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาพลงังานขัน้สูง

6. คลิกเคร่ืองหมายบวกที่อยูขางๆ สลปี แลวคลิกเคร่ืองหมายบวกที่อยูขางๆ ไฮเบอรเนตหลังจาก

7. จดบันทึกการตัง้คา ใชแบตเตอรี่ ภายใต ไฮเบอรเนตหลังจาก เพ่ือใหคุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาดังกลาวไดภายหลัง
การปรับเทียบ
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8. เปล่ียนแปลงการตั้งคา ใชแบตเตอรี ่ไวที่ ไมใชงาน

9. คลิก ตกลง

10. คลิก บันทกึการเปลีย่นแปลง

ขัน้ตอนที ่3: คายประจแุบตเตอรี่
จะตองเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวในขณะที่แบตเตอร่ีกําลังคายประจุ แบตเตอร่ีสามารถคายประจุไดไมวาคุณกําลังใชงาน
คอมพิวเตอรอยูหรือไม แตแบตเตอร่ีจะคายประจุไดรวดเร็วกวาเม่ือคุณใชงานคอมพิวเตอร

● หากคุณตองการที่จะปลอยคอมพิวเตอรทิ้งไวในขณะที่คายประจุ ใหบันทึกขอมูลของคุณกอนที่จะเร่ิมกระบวนการคาย
ประจุ

● หากคณุใชคอมพิวเตอรบางคร้ังบางคราวในระหวางกระบวนการคายประจุและไดกําหนดเวลาเขาสูโหมดประหยดั
พลังงาน ระบบอาจมีลักษณะการทาํงานดังตอไปน้ีในระหวางกระบวนการคายประจุ:

◦ จอภาพจะไมปดโดยอัตโนมัติ

◦ ความเร็วของฮารดไดรฟจะไมลดลงโดยอัตโนมัติเม่ือคอมพิวเตอรอยูในสถานะวาง

◦ ไฮเบอรเนตที่เร่ิมตนโดยระบบจะไมเกิดขึ้น

การคายประจุแบตเตอรี่:

1. ถอดปล๊ักคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก แต อยา ปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

2. ใหคอมพิวเตอรทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่จนกระทั่งแบตเตอรี่คายประจุ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเร่ิม
กะพริบเม่ือแบตเตอรี่คายประจุจนกระทั่งระดับแบตเตอร่ีต่ํา เม่ือแบตเตอรี่คายประจุ ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะดับลง
และคอมพิวเตอรจะปดลง

ขัน้ตอนที ่4: ชารจแบตเตอรี่อีกครั้งจนเต็ม
การชารจแบตเตอรี่อีกคร้ัง:

1. เสียบปล๊ักคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอก และปลอยทิ้งไวจนกระทั่งแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม เม่ือแบตเตอรี่
ชารจไฟเสร็จแลว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนคอมพิวเตอรจะเปล่ียนเปนสีขาว

คณุสามารถใชคอมพิวเตอรในขณะท่ีแบตเตอร่ีกําลังชารจไฟ แตจะชารจไฟไดรวดเร็วกวาหากคอมพิวเตอรปดอยู

2. หากคอมพิวเตอรปดอยู ใหเปดเคร่ืองเม่ือแบตเตอร่ีชารจไฟจนเต็มและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเปล่ียนเปนสีขาว

ขัน้ตอนที ่5: เปดใชงานโหมดไฮเบอรเนตและสลปีอกีครัง้
ขอควรระวัง: หากไมไดเปดใชงานไฮเบอรเนตอีกคร้ังภายหลังการปรับเทียบอาจทําใหแบตเตอร่ีคายประจุจนหมดและ
ขอมูลสูญหาย หากระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต

1. คลิกไอคอนมิเตอรแบตเตอร่ีในพื้นที่แจงเตือน แลวคลิก ตวัเลือกการใชพลังงานเพิ่มเตมิ

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ตวัเลอืกการใชพลงังาน

2. ภายใตแผนการใชพลังงานปจจุบัน ใหคลิก เปลี่ยนแปลงการตัง้คาของแผน

3. ปอนการตัง้คาที่คุณจดบันทึกไวสําหรับรายการตางๆ ในคอลัมน ใชแบตเตอรี่

4. คลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาพลงังานขัน้สูง

5. คลิกเคร่ืองหมายบวกที่อยูขางๆ สลปี แลวคลิกเคร่ืองหมายบวกที่อยูขางๆ ไฮเบอรเนตหลังจาก

6. ปอนการตัง้คาที่คุณจดบันทึกไวสําหรับ ใชแบตเตอรี่
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7. คลิก ตกลง

8. คลิก บันทกึการเปลีย่นแปลง

การรกัษาพลงังานของแบตเตอรี่

● เลือกแผนการใชพลังงานแบบประหยัดพลังงาน ผานทางตัวเลือกการใชพลังงานภายใต ระบบและความปลอดภัย ใน
แผงควบคุมของ Windows

● ปดการเชื่อมตอไรสายและเครือขายเฉพาะที่ (LAN) และจบการทํางานของโปรแกรมโมเดม็เม่ือคุณไมไดใช

● ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณภายนอก ซ่ึงไมไดเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอก เม่ือคุณไมไดใชงานอุปกรณ
ดงักลาว

● หยุด ปดการใชงาน หรือถอดการดส่ือบันทึกภายนอกใดๆ ที่คุณไมไดใชงาน

● ใชแปน f2 และ f3 เพ่ือปรับความสวางของหนาจอตามตองการ

● หากคุณจะหยดุทํางาน ใหเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต หรือปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็แบตเตอรี่

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหแบตเตอร่ีไดรับความเสียหาย อยาวางไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน

หากจะไมใชงานคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กจากแหลงจายไฟภายนอกมากกวา 2 สัปดาห ใหนําแบตเตอร่ีออกและจัดเก็บไว
ตางหาก

เพ่ือรักษาประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เยน็และแหง

หมายเหต:ุ แบตเตอร่ีทีจั่ดเก็บไวควรจะไดรับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากมีประจุไฟฟาเหลืออยูไมถึง 50 เปอรเซ็นต
ใหชารจแบตเตอรี่กอนที่จะนํากลับมาจัดเก็บอีกคร้ัง

ปรับเทียบแบตเตอร่ีกอนที่จะใช หากวาแบตเตอรี่น้ันถูกจัดเก็บมานานอยางนอยหน่ึงเดือน

การทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแลว

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันเพลิงไหมหรือไฟลวก อยาถอดแยก ทุบ หรือเจาะแบตเตอรี่ อยาลัดวงจรชิ้นสวนสัมผสัภายนอกบน
แบตเตอร่ี หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองเพลิงหรือนํ้า อยาใหแบตเตอร่ีสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินกวา 60˚C (140˚F) เปล่ียน
แบตเตอร่ีโดยใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไดรับการอนุมัติสําหรับคอมพิวเตอรน้ีเทาน้ัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทิ้งแบตเตอร่ีโปรดด ูประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

การเปลีย่นแบตเตอรี่

อายุการใชงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการตั้งคาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และปจจัยอ่ืนๆ

การตรวจสอบแบตเตอรี่จะแจงเตือนใหคุณเปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือเซลลภายในไมสามารถชารจไฟไดอยางเหมาะสม หรือเม่ือ
ความจุของแบตเตอรี่อยูในระดับ “ต่ํา” จะมีขอความแนะนําใหคุณไปที่เว็บไซตของ HP เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส่ัง
ซ้ือแบตเตอรี่สําหรับเปล่ียนทดแทน หากแบตเตอร่ีอาจอยูภายใตการรับประกันของ HP คําแนะนําจะระบุรหัสการรับประกัน

หมายเหต:ุ เพ่ือใหแนใจวาคุณมีพลังงานแบตเตอรี่ไวใชงานเม่ือยามจําเปนอยูเสมอ HP ขอแนะนําใหคณุซ้ือแบตเตอรี่ใหม
เม่ือไฟแสดงสถานะความจุของแบตเตอรี่เปล่ียนเปนสีเขียว-เหลือง

การสลบัระหวางโหมดกราฟก (บางรุนเทานัน้)
คอมพิวเตอรรุนน้ีมีกราฟกที่สลับไดและมีสองโหมดสําหรับการประมวลผลกราฟก เม่ือคุณเปล่ียนจากการใชกระแสไฟ AC
เปนพลังงานจากแบตเตอรี่ คอมพิวเตอรสามารถสลับจากการใชโหมดประสิทธิภาพสูงไปสูการใชโหมดประหยดัพลังงานเพ่ือ
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รักษาอายกุารใชงานของแบตเตอรี่ ในทํานองเดยีวกัน เม่ือคุณเปล่ียนจากการใชพลังงานแบตเตอรี่เปนกระแสไฟ AC
คอมพิวเตอรสามารถสลับกลับมาที่โหมดประสิทธิภาพสูง

หมายเหต:ุ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ระบบอาจไมอนุญาตใหคุณสลับโหมด หรือแสดงพรอมตใหคณุ
ทําการสลับโหมด ทั้งน้ี อาจจําเปนที่จะตองปดโปรแกรมทั้งหมดกอนที่จะสลับโหมด

หมายเหต:ุ HDMI ทํางานในโหมดประสิทธิภาพสูงเทาน้ัน ไมสามารถใช HDMI ในโหมดประหยัดพลังงาน

เม่ือคณุสลับระหวางกระแสไฟ AC และพลังงานจากแบตเตอรี ่คณุจะไดรับแจงวาคอมพิวเตอรกําลังจะสลับโหมดกราฟก
หากคุณตองการ ใหเลือกที่จะดําเนินการตอโดยใชโหมดกราฟกเดียวกัน ขณะที่คอมพิวเตอรสลับโหมด หนาจอจะวางเปลา
นาน 2-3 วินาท ีเม่ือการสลับเสร็จสมบูรณ จะมีการแจงเตือนปรากฏขึน้ในพ้ืนทีแ่จงเตือน และภาพหนาจอจะปรากฏอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ เม่ือคอมพิวเตอรบางรุนอยูในโหมดกระดานชนวน การวางแนวหนาจอจะถูกรีเซ็ตเม่ือคุณสลับระหวางโหมด
กราฟก

เม่ือตองการระบุวาคุณกําลังใชโหมดกราฟกใด ใหคลิกขวาบนเดสกท็อป Windows แลวคลิก Configure Switchable
Graphics (กําหนดคากราฟกที่สลับได) หรือ กาํหนดคา ATI PowerXpress™

การปดเครือ่งคอมพวิเตอร
ขอควรระวัง: ขอมูลที่ไมไดบันทึกไวจะสูญหายเม่ือปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

คําส่ังปดเคร่ืองจะปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดอยู รวมถึงระบบปฏิบัตกิาร แลวปดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร

ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรภายใตสภาวะตอไปน้ี:

● เม่ือคณุจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแบตเตอร่ีหรือเขาถึงสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

● เม่ือคุณเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรภายนอกที่ไมไดเชือ่มตอกับพอรต USB

● เม่ือคอมพิวเตอรจะไมไดใชงานและจะถอดปลั๊กเชื่อมตอแหลงจายไฟภายนอกเปนเวลานาน

แมวาคุณจะสามารถปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชปุมเปด/ปดได แตขั้นตอนที่แนะนําคือ ใหใชคําส่ังปดเคร่ืองใน Windows

การปดคอมพิวเตอร:

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต คุณจะตองออกจากสถานะดงักลาวเสียกอน จึงจะสามารถ
ทําการปดเคร่ืองได

1. บันทึกงานและปดโปรแกรมประยุกตที่เปดอยูทั้งหมด

2. คลิก เริ่ม

3. คลิก ปดเครื่อง

หากคอมพิวเตอรไมตอบสนองและคณุไมสามารถปดคอมพิวเตอรดวยขั้นตอนดังกลาว ใหลองทําตามขัน้ตอนการปดเคร่ือง
ฉุกเฉิน ตามลําดับที่ใหไว:

● กด ctrl+alt+delete แลวคลิกปุมเปด/ปด

● กดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไวอยางนอย 5 วินาที

● ถอดสายคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก และถอดแบตเตอรี่ออก
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การระบไุดรฟที่ตดิตั้ง
คอมพิวเตอรของคุณประกอบดวย solid state drive (SSD) พรอมดวยหนวยความจํา solid-state เน่ืองจากไดรฟ SSD
ไมมีชิ้นสวนที่เคล่ือนไหวได ดงัน้ันจึงไมกอใหเกิดความรอนมากเทากับฮารดไดรฟอ่ืนๆ

เม่ือตองการดูไดรฟที่ติดตัง้บนคอมพิวเตอร ใหเลือก เริ่ม > คอมพวิเตอร

การเคลือ่นยายไดรฟ
ไดรฟเปนสวนประกอบที่บอบบางในคอมพิวเตอร จึงตองเคล่ือนยายอยางระมัดระวัง โปรดดขูอควรระวังตอไปน้ีกอนที่จะ
เคล่ือนยายไดรฟ ขอควรระวังเพิ่มเติมรวมอยูในขั้นตอนที่เก่ียวของ

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายตอคอมพิวเตอร ความเสียหายตอไดรฟ หรือขอมูลสูญหาย ใหปฏิบัตติามขอควร
ระวังตอไปนี้:

กอนที่คุณจะยายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับฮารดไดรฟภายนอก ใหเร่ิมสถานะสลีปและปลอยใหหนาจอวางเปลา หรือยกเลิก
การเชื่อมตอจากฮารดไดรฟภายนอกอยางเหมาะสม

กอนที่จะเคล่ือนยายไดรฟ ใหคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่พ้ืนผิวโลหะที่ไมไดทาสีของไดรฟ

อยาแตะพินขัว้ตอบนไดรฟที่ถอดออกไดหรือบนคอมพิวเตอร

เคล่ือนยายไดรฟอยางระมัดระวัง อยาทําใหไดรฟตกหลน และอยาวางส่ิงของไวบนไดรฟ

กอนที่จะถอดหรือใสไดรฟ ใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอร หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยู หรืออยูในสถานะสลีป หรืออยู
ในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวปดเคร่ืองผานทางระบบปฏิบัติการ

อยาออกแรงมากเกินไปในขณะที่ใสไดรฟเขาในชองใส

อยาพิมพบนแปนพิมพหรือเคล่ือนยายคอมพิวเตอรในขณะที่ไดรฟแบบออปตคิอล (บางรุนเทาน้ัน) กําลังเขียนไปยังดิสก
กระบวนการเขียนมีความไวมากตอแรงส่ันสะเทือน

เม่ือแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟเพียงแหลงเดียว ใหตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกชารจไฟอยางเพียงพอกอนที่จะเขียนไปยงัส่ือ
บันทึก

หลีกเล่ียงการวางไดรฟไวในที่ทีมี่อุณหภูมิหรือความชื้นสูงเกินไป

อยาใหของเหลวหกใสไดรฟ อยาฉีดพนนํ้ายาทําความสะอาดเขาใสไดรฟ

ถอดส่ือบันทึกออกจากไดรฟกอนทีจ่ะถอดไดรฟออกจากชองใส หรือพกพา ขนสง หรือจัดเก็บไดรฟ

หากคณุตองการจัดสงไดรฟทางไปรษณีย ใหจัดสงในกลองบรรจุกันกระแทก หรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสมอ่ืน และมีขอความ
กํากับที่กลองดวยวา “FRAGILE”

อยาใหไดรฟสัมผัสกับสนามแมเหล็ก อุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มีสนามแมเหล็กรวมถึงเคร่ืองตรวจความปลอดภัยใน
สนามบินโดยใหเดินผาน และเคร่ืองตรวจความปลอดภัยตามตัว อุปกรณความปลอดภัยที่ตรวจสอบกระเปาสัมภาระใน
สนามบิน เชน สายพานลําเลียง จะใชเอกซเรยแทนสนามแมเหล็ก และไมทําใหไดรฟไดรับความเสียหาย
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การปรบัปรงุประสทิธภิาพของฮารดไดรฟ

การใชตวัจดัเรยีงขอมลูบนดสิก

เม่ือคณุใชคอมพิวเตอร ไฟลตางๆ บนฮารดไดรฟจะกระจัดกระจาย ตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิกจะรวบรวมไฟลและโฟลเดอรที่
กระจัดกระจายบนฮารดไดรฟ เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลังจากที่คณุเร่ิมตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก เคร่ืองมือดังกลาวก็จะทํางานโดยอัตโนมัต ิตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสกอาจใชเวลา
นานกวาหน่ึงชั่วโมงในการดําเนินการ ทัง้น้ีขึ้นอยูกับขนาดของฮารดไดรฟและจํานวนไฟลที่กระจัดกระจาย คุณอาจตองการ
ตั้งคาใหตวัจัดเรียงขอมูลบนดสิกทํางานในชวงกลางคืนหรือในชวงเวลาที่คณุไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอร

HP ขอแนะนําใหจัดเรียงขอมูลบนฮารดไดรฟอยางนอยเดือนละคร้ัง คุณอาจตั้งคาตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสกใหทํางานทุก
เดือน แตคณุอาจทําการจัดเรียงขอมูลบนดิสกดวยตนเองไดทุกเม่ือ

การเรียกใชตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิก:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > อุปกรณเสรมิ > เครือ่งมือระบบ > ตวัจัดเรียงขอมลูบนดสิก

2. คลิก จดัเรยีงขอมูลเดีย๋วนี้

หมายเหต:ุ Windows ประกอบดวยคุณลักษณะการควบคุมบัญชผีูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร การรันยทูิลิตี ้หรือการ
เปล่ียนการตั้งคา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชของ Windows สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก

การใชการลางขอมลูดสิก

การลางขอมูลดิสกจะคนหาฮารดไดรฟสําหรับไฟลที่ไมจําเปน ซ่ึงคุณจะสามารถลบไดอยางปลอดภัยเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่วางบนดิสก
และชวยใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใชการลางขอมูลดิสก:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > อุปกรณเสรมิ > เครือ่งมือระบบ > การลางขอมูลดสิก

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การใช HP ProtectSmart Hard Drive Protection
HP ProtectSmart Hard Drive Protection จะปกปองฮารดไดรฟดวยการพารคไดรฟและระงับคํารองขอ I/O ภายใต
สภาวะตอไปน้ี:

● คณุทําคอมพิวเตอรตกหลน

● คณุยายคอมพิวเตอรในขณะที่จอแสดงผลปดอยูและคอมพิวเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่

ไมนานนักหลังจากที่เหตุการณดังกลาวจบลง HP ProtectSmart Hard Drive Protection จะทําใหฮารดไดรฟกลับสูการ
ทํางานตามปกติ

หมายเหต:ุ เน่ืองจากไดรฟแบบ solid-state (SSDs) ไมมีชิน้สวนที่เคล่ือนไหวได ดังนั้นจึงไมจําเปนตองใช
HP ProtectSmart Hard Drive Protection

หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟที่เชื่อมตอกับพอรต USB ไมไดรับการคุมครองจาก HP ProtectSmart Hard Drive
Protection

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection
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การระบุสถานะของ HP ProtectSmart Hard Drive Protection
ไฟแสดงสถานะไดรฟบนคอมพิวเตอรจะเปล่ียนเปนสีเหลืองเพ่ือแสดงวาไดรฟถูกพารค เม่ือตองการระบุวาไดรฟไดรับการ
ปกปองหรือไดรฟถูกพารคหรือไม ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสยีง > Windows Mobility Center:

● หากซอฟตแวรถูกเปดใชงาน เคร่ืองหมายกาถูกสีเขียวจะซอนทับอยูเหนือไอคอนฮารดไดรฟ

● หากซอฟตแวรถูกปดการใชงาน เคร่ืองหมาย X สีแดงจะซอนทับอยูเหนือไอคอนฮารดไดรฟ

● หากไดรฟถูกพารค รูปพระจันทรสีเหลืองจะซอนอยูเหนือไอคอนฮารดไดรฟ

ไอคอนใน Mobility Center อาจไมไดแสดงสถานะที่ทันสมัยที่สุดสําหรับไดรฟ หากตองการใหอัพเดตทันทีหลังจากที่
สถานะเปลี่ยนไป คุณจะตองเปดใชงานไอคอนในพื้นที่แจงเตือน

การเปดใชงานไอคอนในพื้นที่แจงเตือน:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > HP ProtectSmart Hard Drive Protection

2. บนแถว ไอคอนในถาดระบบ ใหคลิก แสดง

3. คลิก ตกลง

หาก HP ProtectSmart Hard Drive Protection พารคไดรฟ คอมพิวเตอรจะทํางานในลักษณะตอไปน้ี:

● คอมพิวเตอรจะไมปดการทํางาน

● คอมพิวเตอรจะไมเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต ยกเวนตามที่ระบุไวในหมายเหตุตอไปน้ี

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่และถึงระดับวิกฤต HP ProtectSmart Hard Drive
Protection จะทําใหคอมพิวเตอรสามารถเริ่มสถานะไฮเบอรเนตได

● คอมพิวเตอรจะไมเปดใชการแจงเตือนเก่ียวกับแบตเตอรี่ทีต่ั้งคาไวบนแท็บการเตือนในคุณสมบัติของตัวเลือกการใช
พลังงาน

กอนที่คุณจะยายคอมพิวเตอร HP ขอแนะนําใหคุณปดเคร่ืองหรือเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

การใชซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection
ซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection ทําใหคณุสามารถทํางานตอไปนี้:

● เปดและปดการใชงาน HP ProtectSmart Hard Drive Protection

หมายเหต:ุ คณุอาจไมสามารถเปดหรือปดการใชงาน HP ProtectSmart Hard Drive Protection ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สิทธิ์ผูใชของคณุ นอกจากน้ีสมาชิกของกลุมผูดูแลระบบอาจเปล่ียนแปลงสิทธิข์องผูใชทีไ่มใชผูดูแลระบบ

● ระบุวาไดรฟในระบบไดรับการสนับสนุนหรือไม

เม่ือตองการเปดซอฟตแวรและเปล่ียนแปลงการตั้งคา ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. ใน Mobility Center ใหคลิกที่ไอคอนฮารดไดรฟเพ่ือเปดหนาตาง HP ProtectSmart Hard Drive Protection

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > HP ProtectSmart Hard Drive Protection

2. คลิกปุมท่ีเหมาะสมเพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา

3. คลิก ตกลง
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การเปลีย่นฮารดไดรฟ
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง:

ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรกอนที่จะถอดฮารดไดรฟออกจากชองใส อยาถอดฮารดไดรฟขณะที่คอมพิวเตอรเปดอยู หรืออยูใน
สถานะสลีป หรือไฮเบอรเนต

หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากน้ันให
ปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

การถอดฮารดไดรฟ:

1. บันทึกงานของคณุ

2. ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรและปดจอแสดงผล

3. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ แลวถอดแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ เพ่ือใหสามารถถอดฮารดไดรฟออกจากคอมพิวเตอร คณุจะตองถอดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/
โมดูลไรสายเสียกอน

6. ขณะที่ชองใสฮารดไดรฟหันเขาหาคุณ ใหคลายสกรูยึดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดลูไรสาย (1)

7. ยกฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดลูไรสาย (2) ออกจากคอมพิวเตอร

8. คลายสกรูที่ยึดฝาปดฮารดไดรฟ (1)
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9. ยกฝาปดฮารดไดรฟขึ้นและถอดออกจากคอมพิวเตอร (2)

10. ถอดสายเชื่อมตอฮารดไดรฟออกจากเมนบอรด (1)

11. ยกฮารดไดรฟออกจากชองใส (2)

12. ถอดสายเชื่อมตอฮารดไดรฟออกจากฮารดไดรฟ (1)

13. ถอดสกรู (2) ที่ยึดแผนปองกันเขากับฮารดไดรฟ
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14. เล่ือนแผนปองกัน (3) ออกจากฮารดไดรฟ

การติดตั้งฮารดไดรฟ:

1. เล่ือนแผนปองกัน (1) ไวบนฮารดไดรฟ

2. ตดิตั้งสกรู (2) ที่ยึดแผนปองกันเขากับฮารดไดรฟกลับเขาที่ตามเดิม

3. เชือ่มตอสายฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ (3)

4. ใสฮารดไดรฟไวในชองใสโดยทํามุม 45 องศา (1)
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5. เชือ่มตอสายฮารดไดรฟเขากับขัว้ตอฮารดไดรฟบนเมนบอรด (2)

6. จัดวางแท็บบนฝาปดฮารดไดรฟใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร

7. ปดฝาปด (1)

8. ขนัสกรูที่ยดึฝาปดฮารดไดรฟ (2)

9. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร

10. ปดฝาปด (2)
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11. ขนัสกรูที่ยดึฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหแนน (3)

12. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

13. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดานขวาอยูขางบน แลวเชือ่มตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

14. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร
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7 อปุกรณภายนอก

การใชอปุกรณ USB
พอรต USB เชื่อมตออุปกรณเสริมภายนอก เชน แปนพิมพ USB, เมาส, ไดรฟ, เคร่ืองพิมพ, สแกนเนอร หรือฮับ เขากับ
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณเสริมสําหรับการขยาย

อุปกรณ USB บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพ่ิมเตมิ ซ่ึงโดยปกติแลวรวมอยูในอุปกรณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต

คอมพิวเตอรมีพอรต USB จํานวน 3 พอรต (พอรต USB จํานวน 2 พอรต และพอรต combo eSATA/USB จํานวน 1
พอรต) ซ่ึงรองรับอุปกรณ USB 1.0, USB 1.1 และ USB 2.0 เม่ือตองการเพิ่มพอรต USB ใหเชื่อมตอฮับเสริมหรือ
อุปกรณขยาย

การเชือ่มตออปุกรณ USB
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอ USB ไดรับความเสียหาย ใหเชื่อมตออุปกรณ USB อยางเบามือ

▲ เม่ือตองการเชือ่มตออุปกรณ USB เขากับคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอสาย USB สําหรับอุปกรณเขากับพอรต USB

คณุจะไดยินเสียงเม่ือตรวจพบอุปกรณ

หมายเหต:ุ คร้ังแรกที่คุณเชือ่มตออุปกรณ USB ขอความ “กําลังติดตั้งซอฟตแวรโปรแกรมควบคุมอุปกรณ” จะปรากฏใน
พื้นที่แจงเตือนทางดานขวาสุดของแถบงาน

การถอดอปุกรณ USB
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดอุปกรณ USB อยาง
ปลอดภัย

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอ USB ไดรับความเสียหาย อยาดึงที่สายเชื่อมตอเพ่ือถอดอุปกรณ USB
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การถอดอุปกรณ USB:

1. คลิกไอคอน เอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัยและเอาสื่อออก ในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

หมายเหต:ุ เม่ือตองการแสดงไอคอนเอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัยและเอาส่ือออก ใหคลิกท่ีไอคอน แสดงไอคอนที่
ซอนอยู (ลูกศรทางดานซายของพื้นที่แจงเตือน)

2. คลิกที่ชื่อของอุปกรณในรายการ

หมายเหต:ุ ระบบจะแจงวาตอนน้ีคุณสามารถเอาอุปกรณฮารดแวรออกไดอยางปลอดภัย

3. ถอดอุปกรณ

การใชอปุกรณ eSATA
พอรต eSATA เชือ่มตอสวนประกอบ eSATA ประสิทธิภาพสูง เชน ฮารดไดรฟ eSATA ภายนอก

อุปกรณ eSATA บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพ่ิมเติม ซ่ึงโดยปกติแลวรวมอยูในอุปกรณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต

หมายเหต:ุ นอกจากน้ีพอรต eSATA ยังสนับสนุนอุปกรณเสริม USB อีกดวย

การเชือ่มตออปุกรณ eSATA
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอ eSATA ไดรับความเสียหาย ใหเชือ่มตออุปกรณ eSATA อยางเบามือ

▲ เม่ือตองการเชื่อมตออุปกรณ eSATA เขากับคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอสาย eSATA สําหรับอุปกรณเขากับพอรต
eSATA

คณุจะไดยินเสียงเม่ือตรวจพบอุปกรณ

การถอดอปุกรณ eSATA
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดอุปกรณอยางปลอดภัย
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ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอ eSATA ไดรับความเสียหาย อยาดึงที่สายเชือ่มตอเพ่ือถอดอุปกรณ eSATA

1. คลิกไอคอน เอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัยและเอาสื่อออก ในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

หมายเหต:ุ เม่ือตองการแสดงไอคอนเอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัยและเอาส่ือออก ใหคลิกท่ีไอคอน แสดงไอคอนที่
ซอนอยู (ลูกศรทางดานซายของพื้นที่แจงเตือน)

2. คลิกที่ชื่อของอุปกรณในรายการ

หมายเหต:ุ ระบบจะแจงวาตอนน้ีคุณสามารถเอาอุปกรณฮารดแวรออกไดอยางปลอดภัย

3. ถอดอุปกรณ
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8 การดสือ่ภายนอก

การใชการดชองเสยีบสือ่บนัทกึดจิทิัล
การดดิจิทัลที่เปนอุปกรณเสริมรองรับการจัดเก็บขอมูลอยางปลอดภัยและเพ่ิมความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน การดเหลา
น้ีมักจะใชกับกลองถายรูปและ PDA ที่มีส่ือบันทึกแบบดจิิทัล รวมถึงคอมพิวเตอรอ่ืนๆ

ชองเสียบส่ือบันทึกดิจิทัลรองรับรูปแบบการดดิจิทัลตอไปน้ี:

● Memory Stick (MS)

● Memory Stick Pro (MSP)

● MultiMediaCard (MMC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC) (ขนาดมาตรฐานและขนาดใหญ)

● xD-Picture Card (XD)

การใสการดดจิทิลั

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหการดดิจิทัลหรือคอมพิวเตอรไดรับความเสียหาย อยาใสอะแดปเตอรทุกชนิดเขาในชอง
เสียบส่ือบันทึกดจิิทัล

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอการดดจิิทัลไดรับความเสียหาย ใหใสการดดิจิทัลอยางเบามือ

1. ถือการดดิจิทัลโดยหงายดานฉลากขึ้น และขัว้ตอหันเขาหาคอมพิวเตอร

2. ใสการดเขาในชองเสียบส่ือบันทึกดิจิทัล แลวดนัการดเขาไปจนกระทั่งสุด

คณุจะไดยินเสียงเม่ือคอมพิวเตอรตรวจพบอุปกรณ และอาจมีเมนูตัวเลือกปรากฏขึ้น
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การถอดการดดจิทิลั

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดการดดิจิทัลอยางปลอดภัย

1. บันทึกขอมูลของคณุและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับการดดิจิทัล

หมายเหต:ุ เม่ือตองการหยุดการถายโอนขอมูล ใหคลิก ยกเลกิ ในหนาตางกําลังคัดลอกของระบบปฏิบัตกิาร

2. การถอดการดดิจิทัล:

a. คลิกไอคอน เอาฮารดแวรออกอยางปลอดภยัและเอาสื่อออก ในพื้นท่ีแจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

หมายเหต:ุ เม่ือตองการแสดงไอคอนเอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัยและเอาส่ือออก ใหคลิกที่ไอคอน แสดง
ไอคอนทีซ่อนอยู (ลูกศรทางดานซายของพ้ืนที่แจงเตือน)

b. คลิกที่ชือ่ของการดดจิิทัลในรายการ

หมายเหต:ุ ระบบจะแจงวาตอนน้ีคุณสามารถเอาอุปกรณฮารดแวรออกไดอยางปลอดภัย

3. ดนัการดดิจิทัลเขาไป (1) แลวดึงการดออกจากชองเสียบ (2)
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9 อปุกรณหนวยความจาํ

การเพิม่หรอืเปลีย่นอปุกรณหนวยความจาํ
คอมพิวเตอรรุนน้ีมีชองใสอุปกรณหนวยความจําหน่ึงชองอยูที่ดานลางของคอมพิวเตอร คุณสามารถอัพเกรดความจุของ
หนวยความจําของคอมพิวเตอรไดดวยการเพิ่มอุปกรณหนวยความจําไวในชองเสียบหนวยความจําที่วางอยู หรือดวยการ
อัพเกรดอุปกรณหนวยความจําที่มีอยูในชองเสียบหนวยความจําหลัก

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหรือความเสียหายตออุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกกอนที่จะติดตั้ง
อุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวัง: การคายประจุไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge - ESD) อาจทําใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดรับความ
เสียหาย กอนที่จะเร่ิมกระบวนการ คุณจะตองคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่วัตถุโลหะที่ตอลงดิน

หมายเหต:ุ ในการใชโครงแบบดูอัลแชนเนล (dual-channel) เม่ือเพ่ิมอุปกรณหนวยความจําตวัที่สอง ควรตรวจสอบวา
อุปกรณหนวยความจําทั้งสองมีขนาดเทากัน

การเพิม่หรอืเปลีย่นอุปกรณหนวยความจาํในชองเสยีบอปุกรณหนวยความจาํเพิม่เตมิ

ชองเสียบอุปกรณหนวยความจําเพ่ิมเติมอยูดานบนชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหลัก เม่ือตองการเพิ่มหรือเปล่ียนอุปกรณ
หนวยความจําในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําเพ่ิมเติม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บันทึกงานของคณุ

2. ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรและปดจอแสดงผล

หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จาก
น้ันใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

3. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ แลวถอดแบตเตอรี่

6. คลายสกรูที่ยึดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสาย (1)
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7. ยกฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดลูไรสาย (2) ออกจากคอมพิวเตอร

8. ถอดอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบหนวยความจําเพ่ิมเติม:

a. ดึงคลิปยึด (1) ที่แตละดานของอุปกรณหนวยความจํา

อุปกรณหนวยความจําจะเผยอขึ้นมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวน
ขอบเทาน้ัน อยาแตะที่สวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา

b. จับขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบ

เพ่ือปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังจากที่ถอดออกมาแลว ใหเก็บไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟาสถิต
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9. ใสอุปกรณหนวยความจําไวในชองเสียบหนวยความจําเพ่ิมเติม:

a. จัดวางสวนขอบที่มีรอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวน
ขอบเทาน้ัน อยาสัมผัสสวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา และอยาทําใหอุปกรณหนวยความจําโคงงอ

b. ขณะที่อุปกรณหนวยความจําทํามุม 45 องศากับพ้ืนผิวของชองใสอุปกรณหนวยความจํา ใหกดหนวยความจํา
(2) ลงในชองเสียบจนกระทั่งล็อคเขาที่อยางแนนหนา

c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง โดยออกแรงกดทั้งที่ขอบดานซายและดานขวาของอุปกรณหนวยความ
จํา จนกระทั่งคลิปยึดล็อคเขาที่

10. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร

11. ปดฝาปด (2)

12. ขนัสกรูที่ยดึฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหแนน (3)
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13. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

14. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดานขวาอยูขางบน แลวเชือ่มตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

15. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การอัพเกรดอปุกรณหนวยความจาํในชองเสยีบหนวยความจาํหลกั

ชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหลักอยูดานลางชองเสียบอุปกรณหนวยความจําเพิ่มเติม เม่ือตองการอัพเกรดอุปกรณหนวย
ความจําในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหลัก ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บันทึกงานของคณุ

2. ปดคอมพิวเตอร

หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จาก
น้ันใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

3. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. พลิกเคร่ืองคอมพิวเตอรและวางไวบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบ แลวถอดแบตเตอรี่

6. คลายสกรูที่ยึดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสาย (1)

7. ยกฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดลูไรสาย (2) ออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ หากมีอุปกรณหนวยความจําตดิตั้งอยูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําเพ่ิมเติม ใหถอดอุปกรณหนวย
ความจําเพ่ิมเตมิเสียกอน

8. ถอดอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบหนวยความจําหลัก

a. ดึงคลิปยึด (1) ที่แตละดานของอุปกรณหนวยความจํา

อุปกรณหนวยความจําจะเผยอขึ้นมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวน
ขอบเทาน้ัน อยาแตะที่สวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา
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b. จับขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบ

เพ่ือปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังจากที่ถอดออกมาแลว ใหเก็บไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟาสถิต

9. ใสอุปกรณหนวยความจําในชองเสียบหนวยความจําหลัก:

a. จัดวางสวนขอบที่มีรอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวน
ขอบเทาน้ัน อยาสัมผัสสวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา และอยาทําใหอุปกรณหนวยความจําโคงงอ

b. ขณะที่อุปกรณหนวยความจําทํามุม 45 องศากับพ้ืนผิวของชองใสอุปกรณหนวยความจํา ใหกดหนวยความจํา
(2) ลงในชองเสียบจนกระทั่งล็อคเขาที่อยางแนนหนา

c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง โดยออกแรงกดทั้งที่ขอบดานซายและดานขวาของอุปกรณหนวยความ
จํา จนกระทั่งคลิปยึดล็อคเขาที่

10. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร
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หมายเหต:ุ หากคณุถอดอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบหนวยความจําเพ่ิมเติมกอนที่จะถอดชองเสียบหนวย
ความจําหลัก ใหใสอุปกรณหนวยความจําไวในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําเพ่ิมเติมตามเดมิ

11. ปดฝาปด (2)

12. ขนัสกรูที่ยดึฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา/โมดูลไรสายใหแนน (3)

13. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

14. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดานขวาอยูขางบน แลวเชือ่มตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

15. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร
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10 ความปลอดภยั

การปองกนัคอมพวิเตอร
คุณลักษณะดานความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Setup Utility ที่ไมใช Windows สามารถ
ปกปองการตั้งคาสวนบุคคลและขอมูลของคุณจากความเส่ียงที่หลากหลาย

ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ระบุในคูมือน้ีเพ่ือใชคณุลักษณะเหลาน้ี:

● รหัสผาน

● ซอฟตแวรปองกันไวรัส

● ซอฟตแวรไฟรวอลล

● อัพเดตความปลอดภัยที่สําคัญ

● สายล็อคที่เปนอุปกรณเสริม

● ตวัอานลายน้ิวมือ

หมายเหต:ุ โซลูชันดานความปลอดภัยไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปกปองคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถขัดขวาง
การโจมตีซอฟตแวรหรือปองกันการโจรกรรมหรือการใชงานคอมพิวเตอรในทางที่ผดิ

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสงคอมพิวเตอรไปเขารับบริการ ใหลบการตัง้คารหัสผานและรอยน้ิวมือทั้งหมด

ความเสีย่งตอคอมพวิเตอร คณุลกัษณะดานความปลอดภยั

การใชคอมพวิเตอรโดยไมไดรับอนญุาต รหสัผานเปดเคร่ือง

ไวรัสคอมพิวเตอร ซอฟตแวร Norton Internet Security

การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต ● ซอฟตแวรไฟรวอลล

● อัพเดตสําหรับ Windows

การเขาถงึ Setup Utility, การตั้งคา BIOS และขอมูลอื่นๆ ทีส่ามารถระบุ
ระบบ

รหสัผานผูดแูลระบบ

ภยัคกุคามในปจจุบันหรืออนาคตสําหรับคอมพวิเตอร อัพเดตสําคัญๆ ดานความปลอดภัยจาก Microsoft

การเขาถงึบัญชผีูใช Windows โดยไมไดรับอนุญาต รหสัผานผูใช

การเอาคอมพิวเตอรออกไปโดยไมไดรับอนุญาต ชองเสียบสายล็อค (ใชงานรวมกบัสายล็อคทีเ่ปนอุปกรณเสริม)

การใชรหสัผาน
รหัสผานเปนกลุมอักขระที่คณุเลือกใชเพ่ือคุมครองขอมูลคอมพิวเตอรของคุณ รหัสผานหลายชนิดสามารถตั้งคาได โดยขึน้
อยูกับวาคุณตองการควบคุมการเขาถึงขอมูลของคณุอยางไร สามารถตั้งรหัสผานไดใน Windows หรือ Setup Utility ที่
ไมใช Windows ซ่ึงติดตั้งไวกอนหนาในคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหคอมพิวเตอรถูกล็อคจนไมสามารถเขาใชงานได ใหจดบันทึกรหัสผานแตละชดุที่คุณตัง้คา
เอาไว เน่ืองจากรหัสผานสวนใหญไมแสดงในขณะที่ตัง้คา เปล่ียนแปลง หรือลบ ดงัน้ันจึงจําเปนอยางยิง่ที่จะตองจดบันทึก
รหัสผานแตละชดุในทันทีและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย
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คุณสามารถใชรหัสผานเดยีวกันสําหรับคุณลักษณะ Setup Utility และสําหรับคณุลักษณะความปลอดภัยใน Windows
นอกจากน้ีคณุยังสามารถใชรหัสผานเดยีวกันสําหรับคณุลักษณะ Setup Utility มากกวาหน่ึงรายการ

ใชแนวทางตอไปน้ีเม่ือตั้งคารหัสผานใน Setup Utility:

● รหัสผานประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขไมเกิน 8 ตัว และตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก

● รหัสผานท่ีตัง้คาใน Setup Utility จะตองถูกปอนเม่ือคุณเขาถึง Setup Utility รหัสผานที่ตัง้คาใน Windows จะตอง
ถูกปอนเม่ือคุณเขาถึง Windows

ใชเคล็ดลับตอไปนี้สําหรับการสรางและบันทึกรหัสผาน:

● เม่ือสรางรหัสผาน ใหปฏิบัตติามขอกําหนดของโปรแกรม

● จดบันทึกรหัสผานและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย หางไกลจากคอมพิวเตอร

● อยาเก็บรหัสผานไวในไฟลบนคอมพิวเตอร

● อยาใชชือ่ของคุณหรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีบุคคลภายนอกอาจลวงรูไดอยางงายดาย

เน้ือหาในสวนตอไปน้ีแสดงรายการรหัสผานของ Windows และ Setup Utility และอธิบายเก่ียวกับฟงกชันการทํางานของ
รหัสผาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรหัสผาน Windows เชน รหัสผานโปรแกรมรักษาหนาจอ ใหเลือก เริ่ม > บรกิาร
ชวยเหลอืและวิธใีช

การตัง้รหสัผานใน Windows

รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานผูดแูลระบบ ปองกนัการเขาถงึเนือ้หาคอมพวิเตอรในระดบัผูดแูลระบบ

หมายเหต:ุ ไมสามารถใชรหัสผานนี้เพือ่เขาถึงเนือ้หาของ Setup Utility

รหสัผานผูใช ปองกนัการเขาถงึบัญชีผูใช Windows นอกจากนีย้ังปองกันการเขาถงึ
เนื้อหาในคอมพวิเตอรและจะตองปอนรหัสผานเมื่อคุณออกจากสถานะสลีป
หรือไฮเบอรเนต

QuickLock ปกปองคอมพิวเตอรดวยการกําหนดใหมีการปอนรหสัผานในกลองโตตอบ
การเขาสูระบบ Windows กอนที่คณุจะเขาใชงานคอมพวิเตอร หลังจากที่
คณุตัง้รหสัผานผูใชหรือผูดแูลระบบ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี:้

● เรียกใช QuickLock ดวยการกด แปนโลโก Windows+L

● ออกจาก QuickLock โดยปอนรหสัผานผูใชหรือผูดแูลระบบ
Windows

การตัง้รหสัผานใน Setup Utility

รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานผูดแูลระบบ* ● ปกปองการเขาถึง Setup Utility

● หลังจากที่ตัง้รหสัผานนี้แลว จะตองปอนรหสัผานแตละคร้ังทีคุ่ณเขา
ถงึ Setup Utility

ขอควรระวงั: หากคุณลืมรหสัผานผูดแูลระบบ คุณจะไมสามารถเขาถงึ
Setup Utility ได
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รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานเปดเคร่ือง* ● ปองกนัการเขาถงึเนื้อหาคอมพวิเตอร

● หลังจากที่ตัง้รหสัผานนี้แลว จะตองปอนรหสัผานแตละคร้ังทีคุ่ณเปด
เคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

ขอควรระวงั: หากคุณลืมรหสัผานเปดเคร่ือง คุณจะไมสามารถเปดเคร่ือง
หรือรีสตารทคอมพวิเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

หมายเหต:ุ สามารถใชรหสัผานผูดูแลระบบแทนรหัสผานเปดเคร่ือง

*สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับรหสัผานแตละรายการ โปรดดูหวัขอตอไปนี้

รหสัผานผูดแูลระบบ

รหัสผานผูดูแลระบบปกปองการตั้งคาและขอมูลการระบุระบบใน Setup Utility หลังจากที่ตั้งรหัสผานน้ีแลว คณุจะตองปอน
รหัสผานแตละคร้ังที่คุณเขาถึง Setup Utility

รหัสผานผูดูแลระบบไมสามารถเปล่ียนแปลงระหวางกันกับรหัสผานผูดูแลระบบที่ตั้งคาใน Windows และไมไดแสดงเม่ือมี
การตั้งคา ปอน เปล่ียนแปลง หรือลบ อยาลืมจดบันทึกขอมูลน้ีและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย

หากคุณปอนรหัสผานผูดูแลระบบที่การตรวจสอบรหัสผานคร้ังแรกกอนที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน”
ปรากฏขึน้ คุณไมจําเปนตองปอนรหัสผานอีกคร้ังเพ่ือเขาถึง Setup Utility

หากคุณปอนรหัสผานเปดเคร่ืองที่การตรวจสอบรหัสผานคร้ังแรกกอนที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน” ปรากฏ
ขึ้น คุณจะตองปอนรหัสผานผูดูแลระบบเพื่อเขาถึง Setup Utility

การจดัการรหัสผานผูดแูลระบบ

เม่ือตองการตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานน้ี ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึน้ ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ความปลอดภยั > ตัง้รหัสผานผูดแูลระบบ แลวกด enter

● เม่ือตองการตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานของคุณในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหัสผาน
ใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการเปล่ียนแปลงรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหัสผานปจจบุัน
พิมพรหัสผานใหมในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการลบรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหัสผาน แลวกด enter 4
คร้ัง

3. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยบันทกึการ
เปลี่ยนแปลง

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การปอนรหัสผานผูดแูลระบบ

ที่พรอมต ปอนรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานผูดแูลระบบของคุณ แลวกด enter หลังจากที่ปอนรหัสผานผูดแูลระบบไมสําเร็จ 3
คร้ัง คณุจะตองรีสตารทคอมพิวเตอรและลองอีกคร้ัง

การใชรหัสผาน 79



รหสัผานเปดเครือ่ง

รหัสผานสําหรับเปดเคร่ืองของคุณจะปองกันการใชคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต หลังจากที่ตั้งรหัสผานน้ีแลว จะตอง
ปอนรหัสผานแตละคร้ังที่คณุเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต รหัสผานสําหรับเปดเคร่ือง
ไมไดแสดงเม่ือมีการตั้งคา ปอน เปล่ียนแปลง หรือลบ

การจดัการรหัสผานสําหรบัเปดเครือ่ง

เม่ือตองการตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานน้ี ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ความปลอดภยั > ตัง้รหัสผานเปดเครื่อง แลวกด enter

● เม่ือตองการตั้งรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานของคุณในฟลด ปอนรหัสผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม
แลวกด enter

● เม่ือตองการเปล่ียนแปลงรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหสัผานปจจุบัน
พิมพรหัสผานใหมในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการลบรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหสัผานปจจุบัน แลวกด enter
4 คร้ัง

3. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยบันทกึการ
เปลี่ยนแปลง

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การปอนรหัสผานสําหรบัเปดเครือ่ง

ที่พรอมต ปอนรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานของคุณ แลวกด enter หลังจากที่ปอนรหัสผานไมสําเร็จ 3 คร้ัง คุณจะตองรีสตารท
คอมพิวเตอรและลองอีกคร้ัง

การใชซอฟตแวรปองกนัไวรสั
เม่ือคณุใชคอมพิวเตอรเพ่ือเขาถึงอีเมล เครือขาย หรืออินเทอรเน็ต คุณอาจเส่ียงตอไวรัสคอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอร
สามารถปดการใชงานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรือยูทิลิตี้ หรือทําใหทํางานผิดปกติ

ซอฟตแวรปองกันไวรัสชวยปองกันไวรัสโดยสวนใหญ กําจัดไวรัส รวมทั้งซอมแซมความเสียหายท่ีเกิดจากไวรัส ในการ
ปองกันไวรัสอยางตอเน่ืองสําหรับไวรัสชนิดใหมๆ ที่เพ่ิงคนพบ คณุตองหม่ันปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสของคณุ

Norton Internet Security ซ่ึงเปนโปรแกรมปองกันไวรัส ไดรับการติดตั้งกอนหนาไวบนคอมพิวเตอร ซอฟตแวรดังกลาว
ประกอบดวยอัพเดตฟรี 60 วัน ขอแนะนําเปนอยางยิ่งใหคุณปกปองคอมพิวเตอรใหปลอดภัยจากไวรัสใหมๆ ตอเน่ืองหลัง
จากพนเวลา 60 วันดงักลาว ดวยการซ้ือบริการอัพเดตเพ่ิมเติม คําแนะนําสําหรับการใชงานและอัพเดตซอฟตแวร Norton
Internet Security และคําแนะนําสําหรับการซ้ือบริการอัพเดตเพ่ิมเตมิ มีอยูในโปรแกรมดังกลาว เม่ือตองการดูและเขาถึง
Norton Internet Security ใหเลือก เริ่ม > โปรแกรมทัง้หมด > Norton Internet Security

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไวรัสคอมพิวเตอร ใหพิมพ ไวรัส ในกลองคนหาในบริการชวยเหลือและวิธีใช
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การใชซอฟตแวรไฟรวอลล
เม่ือคณุใชคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานอีเมล เครือขาย หรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ผูที่ไมไดรับอนุญาตอาจสามารถเขา
ถึงคอมพิวเตอร ไฟลสวนบุคคลของคุณ และขอมูลที่เก่ียวกับคุณ ใชซอฟตแวรไฟรวอลลที่ตดิตั้งไวกอนหนาบนคอมพิวเตอร
เพ่ือปกปองความเปนสวนตัวของคุณ

คุณลักษณะไฟรวอลลไดแก การลงบันทึกและรายงานกิจกรรมเครือขาย และการตรวจสอบอัตโนมัติสําหรับแทรฟฟกขาเขา
และขาออก โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชไฟรวอลลหรือติดตอผูผลิตไฟรวอลล

หมายเหต:ุ ในบางกรณี ไฟรวอลลอาจปดก้ันการเขาถึงเกมอินเทอรเน็ต แทรกแซงการใชเคร่ืองพิมพหรือไฟลรวมกันบน
เครือขาย หรือปดก้ันส่ิงที่แนบมากับอีเมล เพ่ือแกไขปญหาเปนการชั่วคราว ใหปดการใชงานไฟรวอลล ทํางานที่คุณตองการ
ทํา แลวเปดใชงานไฟรวอลลอีกคร้ัง เพ่ือแกไขปญหาอยางถาวร ใหกําหนดคาไฟรวอลลอีกคร้ัง

การตดิตั้งอพัเดตความปลอดภยัที่สาํคัญ
ขอควรระวัง: Microsoft สงการแจงเตือนเก่ียวกับอัพเดตที่สําคัญ เพ่ือปกปองคอมพิวเตอรจากการละเมิดความปลอดภัย
และไวรัสคอมพิวเตอร ใหติดตั้งอัพเดตที่สําคัญทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คุณไดรับการแจงเตือน

อัพเดตสําหรับระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรอ่ืนๆ อาจพรอมใชงานหลังจากที่คอมพิวเตอรวางจําหนาย เพ่ือใหแนใจวา
อัพเดตทั้งหมดที่พรอมใชงานไดรับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี:

● เรียกใช Windows Update ทันทีที่เปนไปไดหลังจากที่คุณติดตั้งคอมพิวเตอรของคุณ ใชลิงคอัพเดตที่ เริม่ >
โปรแกรมทัง้หมด > Windows Update

● เรียกใช Windows Update ทุกเดือนหลังจากน้ัน

● ขอรับอัพเดตสําหรับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft ทันทีที่มีการเผยแพร จากเว็บไซตของ
Microsoft และผานทางลิงคอัพเดตในบริการชวยเหลือและวิธใีช

การตดิตั้งสายลอ็คทีเ่ปนอปุกรณเสรมิ
หมายเหต:ุ สายล็อคไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปกปองคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกันการโจรกรรมหรือการ
ใชงานคอมพิวเตอรในทางที่ผดิ

1. รอยสายล็อคไวรอบๆ วัตถุที่ตองการคุมครองความปลอดภัย

2. สอดกุญแจ (1) ไวในล็อค (2)

3. สอดล็อคไวในชองเสียบสายล็อคบนคอมพิวเตอร (3) แลวล็อคสายโดยใชกุญแจ
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การใชตวัอานลายนิว้มอื

การระบุตาํแหนงตวัอานลายนิว้มอื

ตัวอานลายน้ิวมือคือเซนเซอรโลหะขนาดเล็กที่อยูตรงบริเวณใดบริเวณหน่ึงดงัตอไปน้ีบนคอมพิวเตอรของคุณ:

● ใกลกับดานลางของทัชแพด

● ดานขวาของแปนพิมพ

● ดานขวาบนของจอแสดงผล

● ดานซายของจอแสดงผล

ตัวอานลายน้ิวมืออาจตั้งวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรุนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับการวางแนวทั้งสองแบบ
คุณจะตองวางน้ิวมือในแนวตัง้ฉากกับเซนเซอรที่เปนโลหะ

การลงทะเบียนลายนิว้มอื

ตัวอานลายน้ิวมือทําใหคณุสามารถล็อกออนเขาสูระบบ Windows โดยใชลายน้ิวมือที่คุณไดลงทะเบียนโดยใชซอฟตแวร
DigitalPersona Personal แทนที่จะใชรหัสผาน Windows

เม่ือตองการลงทะเบียนลายน้ิวมือ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ใน Windows ใหคลิกไอคอน DigitalPersona Personal ในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

2. อานขอความตอนรับ แลวคลิก Next (ถัดไป)

หนาจอ “Verify Your Identity” (ตรวจสอบขอมูลประจําตัวของคุณ)

3. พิมพรหัสผาน Windows ของคุณ หากมีการตั้งรหัสผานเอาไว จากน้ันใหคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหต:ุ หากคุณไมมีรหัสผาน Windows หนาจอ “Protect Your Windows Account” (ปกปองบัญชีผูใช
Windows ของคุณ) จะปรากฏขึ้น คณุสามารถสรางรหัสผาน Windows ไดในตอนน้ี หรือคุณอาจขามขั้นตอนน้ีดวย
การคลิก Next (ถัดไป) อยางไรก็ตาม การตั้งคารหัสผาน Windows จะปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอรของ
คณุ
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หนาจอ “Fingerprint Registration Training” (การฝกอบรมการลงทะเบียนลายน้ิวมือ) จะปรากฏขึ้น

4. ดกูารสาธิต แลวคลิก Next (ถัดไป)

หนาจอ “Register a Fingerprint” (ลงทะเบียนลายน้ิวมือ) จะปรากฏขึ้น

5. คลิกน้ิวมือบนหนาจอที่สัมพันธกับน้ิวมือที่คุณตองการลงทะเบียน

หนาจอถัดไปจะปรากฏขึน้ และแสดงเคารางสีเขียวสําหรับน้ิวมือดังกลาว

6. ลากน้ิวมือที่คณุเลือกบนเซ็นเซอรลายน้ิวมืออยางชาๆ

หมายเหต:ุ หากคุณลากน้ิวมือไมถูกตองสมบูรณ ขอความจะระบุสาเหตวุาทําไมการลากน้ิวมือจึงไมสําเร็จ

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไดผลลัพธดทีี่สุด ใหลากน้ิวมือเดียวกันในทิศทางเดยีวกันในแตละคร้ังที่คณุใชตวัอานลายน้ิวมือ

7. ลากน้ิวเดียวกันบนเซ็นเซอรลายน้ิวมือจนกระทั่งคณุไดลากน้ิวเสร็จสมบูรณ 4 คร้ัง

เม่ือลงทะเบียนลายน้ิวมือไดสําเร็จ หนาจอ “Register a Fingerprint” (ลงทะเบียนลายน้ิวมือ) จะเปดขึน้อีกคร้ัง และ
อนุญาตใหคุณลงทะเบียนลายน้ิวมือเพ่ิมเติม ทําขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือลงทะเบียนลายน้ิวมือเพ่ิมเตมิ

8. เม่ือคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือเสร็จแลว ใหคลิก Next (ถัดไป)

หากคุณลงทะเบียนลายน้ิวมือเพียงชุดเดียว จะมีขอความแนะนําใหคุณลงทะเบียนลายน้ิวมือเพ่ิมเตมิ คลิก Yes (ใช)
เพ่ือลงทะเบียนลายน้ิวมือเพ่ิมเติม แลวทําซํ้าขัน้ตอนที่ 1 ถึง 8 สําหรับลายน้ิวมือแตละชดุที่ลงทะเบียน

– หรือ –

คลิก No (ไมใช) หากคุณไมคองการลงทะเบียนลายน้ิวมือเพ่ิมเติม หนาจอ “Registration Complete” (การลง
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ) จะเปดขึน้

9. คลิก Finish (เสร็จส้ิน)

หมายเหต:ุ ผูใชแตละคนที่ตองการใชลายน้ิวมือเพ่ือเขาถึงคอมพิวเตอรจะตองทําซํ้าขัน้ตอนที่ 1 ถึง 9

การใชลายนิว้มอืทีล่งทะเบยีนเพือ่ลอ็กออนเขาสู Windows
เม่ือตองการล็อกออนเขาสู Windows โดยใชลายน้ิวมือ ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. หลังจากทีคุ่ณลงทะเบียนลายน้ิวมือเสร็จแลว ใหรีสตารท Windows ทันที

2. ลากน้ิวมือที่ลงทะเบียนเพ่ือล็อกออนเขาสู Windows
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11 HP QuickWeb

QuickWeb เปนสภาพแวดลอมแบบใชงานไดทันทีโดยแยกออกจากระบบปฏิบัตกิาร Windows ทั้งนี้ QuickWeb ชวยให
คุณสามารถเขาใชเว็บเบราวเซอร รวมถึงโปรแกรมสื่อสารและโปรแกรมมัลตมีิเดียอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมจําเปนตอง
เร่ิมระบบ Windows QuickWeb พรอมทํางานภายในเวลาไมก่ีวินาทีหลังจากที่กดปุมเปด/ปด โปรดดูคูมือ ขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับโนตบุก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ QuickWeb

การปดและเปดใชงาน QuickWeb
เม่ือตองการปดหรือเปดใชงาน QuickWeb จากภายในระบบปฏิบัติการ Windows

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP QuickWeb โฟลเดอร HP QuickWeb Installer จะปรากฏขึ้น คลิก เครือ่ง
มอืการกําหนดคา HP QuickWeb

2. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย เปดใชงาน QuickWeb

3. คลิก ตกลง

หมายเหต:ุ เคร่ืองมือการกําหนดคา HP QuickWeb สามารถเขาถึงไดดวยการเลือก เริม่ > แผงควบคมุ แลวคลิก
ลูกศร แสดงตาม เลือก ไอคอนขนาดใหญ หรือ ไอคอนขนาดเลก็ เพ่ือระบุตําแหนงของเคร่ืองมือการกําหนดคา
HP QuickWeb
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12 Setup Utility

การเริม่ตน Setup Utility
Setup Utility เปนยูทิลิตี้ขอมูลและการปรับแตงบน ROM ซ่ึงสามารถใชไดแมกระทั่งเม่ือระบบปฏิบัตกิาร Windows ไม
ทํางาน

หมายเหต:ุ ตัวอานลายน้ิวมือไมสามารถใชในการเขาถึง Setup Utility

ยูทิลิตี้ดังกลาวรายงานขอมูลเก่ียวกับคอมพิวเตอรและจัดหาการตั้งคาสําหรับการเริ่มตน การรักษาความปลอดภัย และการ
กําหนดลักษณะอ่ืนๆ

การเร่ิมตน Setup Utility:

▲ เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc

2. เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

การใช Setup Utility
การเปลีย่นภาษาของ Setup Utility

ขั้นตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Setup Utility หาก Setup Utility ไมไดกําลังรันอยู ใหเร่ิมที่ขั้นตอนที่ 1 แต
หาก Setup Utility รันอยูแลว ใหเร่ิมที่ขั้นตอนที่ 2

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึน้ ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก การกําหนดคาระบบ > ภาษา แลวกด enter

3. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือกภาษา แลวกด enter

4. เม่ือพรอมตยนืยนัการเลือกภาษาปรากฏขึ้น ใหกด enter

5. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยบันทกึการ
เปลี่ยนแปลง แลวกด enter

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในทันที
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การนาํทางและการเลอืกใน Setup Utility
เน่ืองจาก Setup Utility ไมไดทํางานบน Windows ดังน้ันจึงไมสนับสนุน TouchPad การนําทางและการเลือกจะตองใช
แปนพิมพ

● เม่ือตองการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ใหใชแปนลูกศร

● เม่ือตองการเลือกตวัเลือกในรายการหรือสลับฟลด เชน ฟลดเปด/ปดการใชงาน ใหใชแปนลูกศรหรือ f5 หรือ f6

● เม่ือตองการเลือกรายการ ใหกด enter

● เม่ือตองการปดกลองขอความหรือกลับสูหนาจอเมนู ใหกด esc

● เม่ือตองการแสดงขอมูลการนําทางและการเลือกเพ่ิมเติมในขณะที่ Setup Utility เปดอยู ใหกด f1

การแสดงขอมลูระบบ

ขั้นตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการแสดงขอมูลระบบใน Setup Utility หาก Setup Utility ไมไดเปดอยู ใหเร่ิมที่ขัน้ตอนที่ 1 แต
หาก Setup Utility เปดอยูแลว ใหเร่ิมท่ีขั้นตอนที่ 2

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

2. เลือกเมนู หลกั จะแสดงขอมูลระบบ เชน เวลาและวันที่ของระบบ และขอมูลประจําตัวเก่ียวกับคอมพิวเตอร

3. เม่ือตองการออกจาก Setup Utility โดยไมเปล่ียนแปลงการตั้งคาใดๆ ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยละทิง้
การเปลี่ยนแปลง แลวกด enter

การเรยีกคนืคาเริม่ตนใน Setup Utility
ขั้นตอนตอไปน้ีอธิบายวิธีการเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตนของ Setup Utility หาก Setup Utility ไมไดกําลังรันอยู ใหเร่ิมท่ี
ขั้นตอนที่ 1 แตหาก Setup Utility รันอยูแลว ใหเร่ิมที่ขัน้ตอนที่ 2

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

– หรือ –

เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > โหลดคาเริม่ตน แลวกด enter

3. เม่ือการยนืยันการตั้งคาปรากฏขึ้น ใหกด enter

4. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยบันทกึการ
เปลี่ยนแปลง แลวกด enter

การตั้งคาเร่ิมตนของ Setup Utility จะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ การตั้งคารหัสผาน ความปลอดภัย และภาษา จะไมเปล่ียนแปลงเม่ือคุณเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตน
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การออกจาก Setup Utility
คุณสามารถออกจาก Setup Utility โดยบันทึกหรือไมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจากเซสชนัปจจุบัน:

● การออกจาก Setup Utility และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคณุจากเซสชันปจจุบัน:

หากเมนู Setup Utility ไมปรากฏใหเห็น ใหกด esc เพ่ือกลับสูหนาจอเมนู จากน้ันใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก >
ออกโดยบันทึกการเปลีย่นแปลง แลวกด enter

● การออกจาก Setup Utility โดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจากเซสชันปจจุบัน:

หากเมนู Setup Utility ไมปรากฏใหเห็น ใหกด esc เพ่ือกลับสูหนาจอเมนู จากน้ันใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก >
ออกโดยละทิง้การเปลีย่นแปลง แลวกด enter

หลังจากที่เลือกตัวเลือกใดตวัเลือกหน่ึง คอมพิวเตอรจะรีสตารทใน Windows

เมนู Setup Utility
ตารางเมนูในสวนน้ีแสดงภาพรวมของตัวเลือก Setup Utility

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรของคุณอาจไมรองรับรายการเมนูบางรายการของ Setup Utility ตามที่ระบุไวในบทน้ี

เมนหูลกั

เลอืก ดาํเนนิการ

ขอมูลระบบ ● ดูและเปล่ียนแปลงเวลาและวันทีข่องระบบ

● ดูขอมูลประจําตวัเกีย่วกับคอมพวิเตอร

● ดูขอมูลขอกําหนดเฉพาะเกีย่วกบัโปรเซสเซอร, ขนาดหนวยความจํา, ROM
ระบบ และเวอรชนัตวัควบคมุแปนพิมพ (บางรุนเทานัน้)

เมนคูวามปลอดภยั

เลอืก ดาํเนนิการ

รหสัผานผูดแูลระบบ ปอน เปล่ียนแปลง หรือลบรหสัผานผูดแูลระบบ

รหสัผานสําหรับเปดเคร่ือง ปอน เปล่ียนแปลง หรือลบรหสัผานสําหรับเปดเคร่ือง

เมนกูารกาํหนดคาระบบ

เลอืก ดาํเนนิการ

การสนบัสนนุภาษา เปลี่ยนภาษาของ Setup Utility

เสียงปุม (บางรุนเทานัน้) เปด/ปดเสียงเคาะปุม

Virtualization Technology (บางรุนเทานัน้) เปด/ปด Virtualization Technology ของโปรเซสเซอร

สถานะโปรเซสเซอร C6 (บางรุนเทานั้น) เปด/ปดสถานะสลีปของโปรเซสเซอร C6

การประหยัดพลังงาน LAN (บางรุนเทานัน้) เปด/ปดการประหยดัพลังงาน LAN เมื่อเปดใชงาน จะประหยดัพลังงานเมื่อคอมพวิเตอร
อยูในโหมด DC

การประหยดัพลังงานตวัอานการด/1394 (บางรุนเทานัน้) เปด/ปดการประหยดัพลังงานตวัอานการด/1394
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เลอืก ดาํเนนิการ

เปดพัดลมตลอดเวลา เปด/ปดใชงานการเปดพดัลมตลอดเวลา เมื่อเปดใชงาน พัดลมของคอมพวิเตอรจะเปด
อยูตลอดเวลา

ตวัเลือกการบูต ตั้งคาตัวเลือกการบูตตอไปนี้:

● f10 และ f12 การหนวงเวลา (วินาท)ี—ตัง้คาการหนวงเวลาสําหรับ f10 และ f12
ฟงกชันของ Setup Utility โดยเวนระยะหาง 5 วินาท ี(0, 5, 10, 15, 20)

● บูตจาก CD-ROM—เปด/ปดการบูตจาก CD-ROM

● บูตจากฟลอปป—เปด/ปดการบูตจากดสิเกต็ต

● บูตจากอะแดปเตอรเครือขายภายใน—เปด/ปดการบตูจากอะแดปเตอรเครือขาย
ภายใน

● ลําดบัการบูต—ตัง้ลําดบัการบูตสําหรับ:

◦ ฮารดไดรฟ

◦ ไดรฟ CD/DVD ROM ภายใน

◦ USB Diskette on Key/ฮารดดสิก USB

◦ ไดรฟ USB CD/DVD ROM

◦ ฟลอปป USB

◦ อะแดปเตอรเครือขาย

เมนกูารวนิจิฉยั

เลอืก ดาํเนนิการ

การทดสอบฮารดดิสก รันการทดสอบบนฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ บนรุนทีม่ีฮารดไดรฟสองตัว ตวัเลือกเมนนูี้เรียกวา การทดสอบฮารดดสิก
หลกั

การทดสอบฮารดดิสกรอง (บางรุนเทานัน้) รันการทดสอบบนฮารดไดรฟรอง

การทดสอบหนวยความจํา รันการทดสอบเพือ่การวินจิฉยับนหนวยความจําระบบ
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13 การอพัเดตซอฟตแวร

เวอรชันอัพเดตของซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณอาจมีอยูบนเว็บไซตของ HP

อัพเดตสําหรับซอฟตแวรและ BIOS สวนใหญบนเว็บไซตของ HP บรรจุอยูในไฟลบีบอัดที่เรียกวา SoftPaqs

แพ็คเกจดาวนโหลดบางชุดมีไฟลที่ชื่อวา Readme.txt ซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับการติดตั้งและแกไขปญหาเก่ียวกับไฟลดังกลาว

เม่ือตองการอัพเดตซอฟตแวร ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี ซ่ึงอธิบายไวในสวนที่เหลือของคูมือน้ี:

1. ระบุรุนของคอมพิวเตอร หมวดหมูผลิตภัณฑ และตระกูล จัดเตรียมการอัพเดต BIOS ระบบ ดวยการระบุเวอรชัน
BIOS ที่ติดตัง้ไวในคอมพิวเตอร

หากคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย ใหปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายกอนที่จะตดิตั้งซอฟตแวรอัพเดต โดย
เฉพาะอยางยิ่งอัพเดต BIOS ระบบ

หมายเหต:ุ BIOS ระบบคอมพิวเตอรเก็บไวใน ROM ของระบบ BIOS มีหนาที่เร่ิมระบบปฏิบัติการ ระบุวา
คอมพิวเตอรจะโตตอบกับอุปกรณฮารดแวรอยางไร และจัดหาการถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณฮารดแวร รวมถึง
เวลาและวันที่

หมายเหต:ุ Windows ประกอบดวยคุณลักษณะการควบคุมบัญชผีูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร การรันยทูิลิตี ้หรือการ
เปล่ียนการตั้งคา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

2. เขาถึงอัพเดตบนเว็บไซต HP ท่ี http://www.hp.com

3. ตดิตั้งอัพเดต

การอพัเดต BIOS
เม่ือตองการอัพเดต BIOS ใหระบุเวอรชนั BIOS ที่คุณมีอยูในปจจุบัน จากน้ันใหดาวนโหลดและติดตั้ง BIOS ใหม

การระบุเวอรชนัของ BIOS
เม่ือตองการระบุวาอัพเดต BIOS ที่พรอมใชงานมี BIOS รุนใหมกวาที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรหรือไม คณุจะตองทราบ
เวอรชันของ BIOS ระบบที่ติดตั้งไวในปจจุบัน

ขอมูลเวอรชัน BIOS (หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา วันที่ ROM และ BIOS ระบบ) สามารถแสดงดวยการกด fn+esc (หาก
คุณอยูใน Windows แลว) หรือเปด Setup Utility

เม่ือตองการใช Setup Utility สําหรับการแสดงขอมูล BIOS:

1. เปด Setup Utility ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิม
ตน” ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด f10

2. หาก Setup Utility ไมเปดขึ้นและแสดงขอมูลระบบ ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หลกั

เม่ือเลือกเมนูหลัก ขอมูล BIOS และขอมูลระบบอ่ืนๆ จะปรากฏขึ้น

3. เม่ือตองการออกจาก Setup Utility ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก ออก > ออกโดยละทิ้งการเปลีย่นแปลง แลวกด enter
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การดาวนโหลดอพัเดตสาํหรบั BIOS
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือการตดิตั้งไมสําเร็จ ใหดาวนโหลดและติดตั้งอัพเดต
BIOS เฉพาะในกรณีที่คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟภายนอกที่เชือ่ถือได โดยใชอะแดปเตอร AC อยาดาวนโหลด
หรือติดตัง้อัพเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชื่อมตอเขากับชุดเชื่อมตอ
อุปกรณ หรือเชือ่มตอกับแหลงจายไฟที่เปนอุปกรณเสริม ระหวางการดาวนโหลดและติดตั้ง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

อยาตดักระแสไฟเขาสูคอมพิวเตอรโดยถอดปล๊ักคอมพิวเตอรออกจากเตาเสียบไฟ

อยาปดเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

อยาเสียบ ถอด เชือ่มตอ หรือยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ สายเชื่อมตอ หรือสายไฟ

การดาวนโหลดอัพเดตสําหรับ BIOS:

1. เขาถึงเพจบนเว็บไซตของ HP ที่จัดหาซอฟตแวรใหแกคอมพิวเตอรของคุณ:

เลือก เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช จากน้ันใหคลิกลิงคสําหรับอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือระบุคอมพิวเตอรของคุณและเขาถึงอัพเดต BIOS ที่คุณตองการดาวนโหลด

3. ที่พ้ืนที่ดาวนโหลด ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

a. ระบุอัพเดต BIOS ที่ใหมกวา BIOS ที่ตดิตั้งอยูบนคอมพิวเตอรของคุณในปจจุบัน บันทึกวันที่ ชื่อ หรือตวัระบุ
อ่ืนๆ คุณอาจตองใชขอมูลน้ีเพ่ือคนหาอัพเดตในภายหลัง หลังจากที่ดาวนโหลดไปยังฮารดไดรฟของคุณ

b. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลดการเลือกของคุณไปยงัฮารดไดรฟ

บันทึกพาธบนฮารดไดรฟของคณุที่เก็บอัพเดต BIOS ที่ดาวนโหลดมา คุณจะตองเขาถึงพาธน้ีเม่ือคณุพรอมที่จะ
ติดตัง้อัพเดต

หมายเหต:ุ หากคุณเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับเครือขาย ใหปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายกอนที่จะติดตัง้
ซอฟตแวรอัพเดต โดยเฉพาะอยางยิ่งอัพเดต BIOS ระบบ

ขั้นตอนการติดตัง้ BIOS จะแตกตางกันไป ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีแสดงบนหนาจอหลังจากที่การดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ
หากไมมีคําแนะนําปรากฏขึ้น ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. เปด Windows Explorer โดยเลือกที ่เริ่ม > คอมพวิเตอร

2. ดบัเบิลคลิกที่ชือ่ฮารดไดรฟของคุณ โดยปกตแิลวชือ่ฮารดไดรฟคอื Local Disk (C:)

3. เปดโฟลเดอรบนฮารดไดรฟของคุณซ่ึงมีอัพเดตดงักลาว โดยใชพาธของฮารดไดรฟที่คุณบันทึกไวกอนหนาน้ี

4. ดบัเบิลคลิกที่ไฟลที่มีนามสกุล .exe (เชน filename.exe)

การตดิตั้ง BIOS จะเร่ิมตนขึน้

5. ทําการตดิตั้งใหเสร็จสมบูรณ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

ระบบจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากที่อัพเดต BIOS เสร็จเรียบรอยแลว

หมายเหต:ุ หลังจากที่ขอความบนหนาจอรายงานวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ คุณจะสามารถลบไฟลที่ถูกดาวนโหลดออกจาก
ฮารดไดรฟของคณุ

การอพัเกรดโปรแกรมและไดรเวอร
เม่ือตองการดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรอ่ืนที่ไมใชอัพเดต BIOS ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

การใชเว็บไซต HP:

1. เปดเว็บเบราวเซอรของคุณ ไปที ่http://www.hp.com/support และเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

2. คลิกตัวเลือกเพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร พิมพหมายเลขรุนของคอมพิวเตอรของคุณในกลองคนหา แลวกด
enter
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3. คลิกผลิตภัณฑที่ระบุจากรุนที่แสดง

4. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

5. เม่ือรายการไดรเวอรปรากฏขึ้น คลิกไดรเวอรที่อัพเดตเพ่ือเปดหนาตางที่มีขอมูลเพ่ิมเติม

6. คลิก ตดิตัง้ทนัท ีเพ่ือติดตัง้ไดรเวอรที่อัพเดต

หมายเหต:ุ ในบางตําแหนงที่ตั้ง คุณอาจสามารถดาวนโหลดไดรเวอรและตดิตั้งไดในภายหลัง โดยคลิกที่ ดาวนโหลด
เทานั้น เพ่ือบันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอรของคุณ เม่ือมีขอความแจง คลิกที่ บนัทกึ แลวเลือกพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลในฮารด
ไดรฟของคุณ หลังจากที่ดาวนโหลดไฟลแลว สํารวจไปยงัโฟลเดอรที่มีไฟลจัดเก็บอยู แลวคลิกสองครั้งที่ไฟลเพ่ือติดตั้ง

7. หากมีขอความแจง ใหเร่ิมตนคอมพิวเตอรของคณุอีกคร้ังหลังจากการติดตั้งเสร็จส้ิน แลวตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ
อุปกรณ
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14 การสาํรองและการกูคนื

การกูคนืหลังจากระบบลมเหลวจะสมบูรณเพียงใดน้ันขึน้อยูกับการสํารองขอมูลปจจุบัน HP ขอแนะนําใหคณุสรางดสิกกูคืน
ระบบทันทีหลังจากการตดิตั้งซอฟตแวร เม่ือคุณเพ่ิมซอฟตแวรและไฟลขอมูลใหม คณุควรสํารองระบบตอเน่ืองเปนประจํา
เพ่ือรักษาสําเนาสํารองปจจุบันที่เหมาะสม

เคร่ืองมือที่ใหไวโดยระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร HP Recovery Manager ออกแบบขึ้นเพ่ือชวยคุณดําเนินงานตอไปนี้
เพ่ือการปกปองขอมูลของคณุและการกูคนืในกรณีที่ระบบลมเหลว:

● การสรางชุดแผนดสิกกูคืนระบบ (คุณลักษณะซอฟตแวร Recovery Manager) แผนดิสกกูคืนระบบใชสําหรับเร่ิม
ตน (บูต) คอมพิวเตอรของคณุ และเรียกคืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟตแวรใหกลับสูการตั้งคาจากโรงงานใน
กรณีที่ระบบลมเหลวหรือขาดเสถียรภาพ

● การสํารองขอมูลของคุณอยางสมํ่าเสมอเพื่อปกปองไฟลระบบที่สําคัญ

● การสรางจุดคืนคาระบบ (คุณลักษณะของระบบปฏิบัติการ) จุดคืนคาระบบชวยใหคุณยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึง
ประสงคตอคอมพิวเตอรของคุณดวยการเรียกคนืคอมพิวเตอรใหกลับสูสถานะกอนหนา

● การกูคืนโปรแกรมหรือไดรเวอร (คุณลักษณะของซอฟตแวร Recovery Manager) คุณลักษณะน้ีชวยใหคุณติดตั้ง
โปรแกรมหรือไดรเวอรอีกคร้ังโดยไมจําเปนตองทําการกูคืนระบบท้ังหมด

● การดําเนินการกูคืนระบบแบบเตม็ (คุณลักษณะของซอฟตแวร Recovery Manager) ดวย Recovery Manager
คณุจะสามารถกูคืนอิมเมจดัง้เดมิแบบเต็ม หากคุณประสบปญหาเก่ียวกับระบบลมเหลวหรือขาดเสถียรภาพ
Recovery Manager ทํางานจากพารตชิันการกูคืนโดยเฉพาะ (บางรุนเทาน้ัน) บนฮารดไดรฟ หรือจากดิสกกูคืน
ระบบที่คุณสรางขึ้น

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรที่ประกอบดวยไดรฟแบบ solid-state drive (SSD) อาจไมมีพารติชนัการกูคืน มีดิสกกู
คนืระบบใหใชงานสําหรับคอมพิวเตอรที่ไมมีพารติชนั ใชแผนดิสกเหลาน้ีเพ่ือกูคืนระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรของ
คณุ เม่ือตองการตรวจสอบวามีพารติชันการกูคนืหรือไม ใหเลือก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร คลิก จดัการ แลวคลิก
การจดัการดสิก หากมีพารติชัน ไดรฟของ HP Recovery จะแสดงรายการในหนาตาง

การสรางแผนดสิกกูคนื
HP ขอแนะนําวาคุณสรางแผนดิสกกูคืนเพ่ือใหคุณสามารถกูคืนระบบของคุณใหกลับสูสถานะดั้งเดิม หากคุณประสบปญหา
ระบบลมเหลวและขาดเสถียรภาพอยางรุนแรง สรางแผนดสิกเหลาน้ีหลังจากตั้งคาคอมพิวเตอรเปนคร้ังแรก

จัดการกับแผนดิสกเหลาน้ีดวยความระมัดระวังและเก็บไวในที่ปลอดภัย ซอฟตแวรน้ีอนุญาตใหสรางชุดแผนดสิกกูคืนระบบ
ไดเพียงชุดเดียวเทาน้ัน

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคณุไมมีไดรฟแบบออปตคิอลภายใน คุณสามารถใชไดรฟแบบออปติคอลภายนอก (ซ้ือ
แยกตางหาก) เพ่ือสรางแผนดิสกกูคืน หรือคุณสามารถซ้ือแผนดสิกกูคืนสําหรับคอมพิวเตอรไดจากเว็บไซตของ HP

โปรดรับทราบแนวทางตอไปน้ีกอนที่จะสรางแผนดิสกกูคืน

● คณุจะตองใชแผนดิสก DVD-R, DVD+R, BD-R (Blu-ray แบบเขียนได) หรือ CD-R คณุภาพสูง แผนดิสก
ทั้งหมดจะตองซ้ือแยกตางหาก DVD และ BD จัดเก็บขอมูลไดมากกวา CD อยางมาก หากคุณใชแผน CD อาจตอง
ใชมากถึง 20 แผน แตหากเปนแผน DVD หรือ BD จะใชเพียงไมก่ีแผน

หมายเหต:ุ แผนดิสกแบบอาน-เขียน เชน แผนดิสก CD-RW, DVD±RW, DVD±RW แบบดับเบิลเลเยอร และ
BD-RE (Blu-ray แบบเขยีนซํ้าได) เขากันไมไดกับซอฟตแวร Recovery Manager

● คอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC ระหวางขั้นตอนน้ี

● สามารถสรางชุดแผนดสิกกูคืนระบบเพียงชุดเดียวตอคอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ือง
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● ใสหมายเลขแผนดิสกแตละแผนกอนจะใสลงในไดรฟแบบออปติคอล

● หากจําเปน คุณสามารถออกจากโปรแกรมกอนจะสรางแผนดิสกกูคืนเสร็จส้ิน คร้ังตอไปที่คุณเปด Recovery
Manager คณุจะไดรับการเตอืนใหดําเนินตามกระบวนการสรางแผนดิสกตอ

เม่ือตองการสรางชดุแผนดิสกกูคนืระบบ:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > Recovery Manager > Recovery Disc Creation

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การสาํรองขอมลูของคุณ
เม่ือคณุเพ่ิมซอฟตแวรและไฟลขอมูลใหม คุณควรสํารองระบบเปนประจําเพ่ือรักษาสําเนาสํารองปจจุบันที่เหมาะสม สํารอง
ระบบของคณุตามระยะเวลาตอไปน้ี:

● ตามเวลาที่กําหนดเปนประจํา

หมายเหต:ุ ตัง้คาตวัเตอืนเพ่ือสํารองขอมูลของคุณอยูเปนระยะๆ

● กอนจะซอมแซมหรือคืนคาคอมพิวเตอร

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนฮารดแวรหรือซอฟตแวร

โปรดรับทราบประเดน็ตอไปน้ีเม่ือดําเนินการสํารองขอมูล:

● สรางจุดคืนคาระบบโดยใชคุณลักษณะ Windows® System Restore และคัดลอกลงในแผนดสิกเปนระยะๆ

● เก็บไฟลสวนบุคคลในไลบรารี ‘เอกสาร’ และสํารองโฟลเดอรน้ีเปนระยะๆ

● สํารองเทมเพลตที่เก็บไวในโปรแกรมที่เก่ียวของ

● บันทึกการตัง้คาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเคร่ืองมือ หรือแถบเมนู โดยบันทึกภาพหนาจอของการตั้งคาของคุณ
ภาพหนาจอสามารถประหยัดเวลาไดหากคณุตองตั้งคาการกําหนดลักษณะใหม

เม่ือตองการคัดลอกหนาจอและวางไวในเอกสารประมวลผลคํา ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. แสดงหนาจอ

2. คัดลอกหนาจอ:

เม่ือตองการคัดลอกหนาตางที่ใชงานอยู ใหกด alt+prt sc

เม่ือตองการคัดลอกหนาจอทั้งหมด ใหกด prt sc

3. เปดเอกสารประมวลผลคํา แลวเลือก แกไข > วาง

4. บันทึกเอกสาร

● คณุสามารถสํารองขอมูลของคุณลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟเครือขาย หรือแผนดสิก

● เม่ือสํารองขอมูลไปยงัแผนดสิก ใหใชแผนดิสกชนิดใดชนิดหน่ึงดังตอไปน้ี (ซ้ือแยกตางหาก): CD-R, CD-RW,
DVD+R, DVD-R หรือ DVD±RW แผนดิสกที่คุณใชจะขึ้นอยูกับชนิดของไดรฟแบบออปติคอลที่ตดิตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรของคณุ

หมายเหต:ุ DVD จัดเก็บขอมูลไดมากกวา CD ดังน้ันการใชแผน DVD สําหรับการสํารองขอมูลจะลดจํานวนแผน
ดสิกที่ตองใช

● เม่ือสํารองขอมูลไปยงัดสิก ใหระบุหมายเลขไวบนดิสกแตละแผนกอนที่จะใสไวในไดรฟแบบออปติคอลของ
คอมพิวเตอร

การใชการสาํรองขอมลูและการคนืคาของ Windows
เม่ือตองการสรางขอมูลสํารองโดยใชการสํารองขอมูลและการคืนคาของ Windows ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:
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หมายเหต:ุ ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC กอนท่ีคุณจะเร่ิมกระบวนการสํารองขอมูล

หมายเหต:ุ กระบวนการสํารองขอมูลอาจใชเวลานานกวาหน่ึงชั่วโมง ขึ้นอยูกับขนาดไฟลและความเร็วของคอมพิวเตอร

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > การบาํรุงรกัษา > การสาํรองขอมูลและการคนืคา

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือจัดตรียมและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows® ประกอบดวยคุณลักษณะการควบคมุบัญชผีูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร คุณ
อาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร การรันยูทิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการ
ตั้งคา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การใชจดุคนืคาระบบ

เม่ือคณุสํารองระบบของคุณ คุณกําลังสรางจุดคืนคาระบบ จุดคืนคาระบบชวยใหคุณบันทึกและตั้งชื่อสแน็ปช็อตของฮารด
ไดรฟจุดที่ระบุในเวลา จากน้ัน คุณสามารถกูคืนกลับไปสูจุดน้ันหากคุณตองการยอนกลับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบ
ของคุณในภายหลัง

หมายเหต:ุ การกูคนืกลับสูจุดคืนคากอนหนาไมมีผลตอไฟลขอมูลที่บันทึกหรืออีเมลที่สรางขึ้นตั้งแตจุดคืนคาลาสุด

คุณยงัสามารถสรางจุดคืนคาเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมการปองกันเพ่ิมขึ้นสําหรับไฟลระบบและการตั้งคาของคุณ

เมือ่ไรทีค่วรสรางจุดคนืคาระบบ

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนซอฟตแวรหรือฮารดแวรอยางครอบคลุม

● เปนระยะๆ เม่ือระบบทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหต:ุ หากคุณแปลงกลับเปนจุดคืนคาแลวเปล่ียนใจ คุณสามารถยอนกลับการคนืคาได

สรางจุดคนืคาระบบ

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกันระบบ

4. ภายใต การตัง้คาการปองกัน ใหเลือกดิสกที่คุณตองการสรางจุดคืนคา

5. คลิก สราง

6. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

คนืคากลับเปนวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เม่ือตองการแปลงกลับเปนจุดคืนคา (ที่สรางในวันที่และเวลากอนหนา) เม่ือคอมพิวเตอรกําลังทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด
ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภัย > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกันระบบ

4. คลิก การคนืคาระบบ

5. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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การดาํเนนิการกูคนื
หมายเหต:ุ คุณสามารถกูคืนไดเฉพาะไฟลที่คุณสํารองไวกอนหนาเทาน้ัน HP ขอแนะนําใหคุณใช HP Recovery
Manager เพ่ือสรางชดุแผนดิสกกูคนืระบบ (การสํารองไดรฟทั้งไดรฟ) ทันทีที่คุณตัง้คาคอมพิวเตอรของคณุ

ซอฟตแวร Recovery Manager ใหคุณซอมแซมหรือคืนคาระบบหากคุณประสบปญหาระบบลมเหลวหรือขาดเสถียรภาพ
Recovery Manager ทํางานจากดสิกกูคืนระบบหรือจากพารติชันการกูคนืโดยเฉพาะ (บางรุนเทาน้ัน) บนฮารดไดรฟ
อยางไรก็ตาม หากคอมพิวเตอรของคุณประกอบดวยไดรฟแบบ solid-state (SSD) คุณอาจไมมีพารติชันการกูคืน หาก
เปนเชนน้ัน จะมีดิสกกูคืนระบบใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ ใชแผนดสิกเหลาน้ีเพ่ือกูคืนระบบปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรของคุณ

หมายเหต:ุ Windows มีคุณลักษณะซอมแซมที่มีอยูแลวภายใน เชน การคืนคาระบบ หากคุณยงัไมไดลองใชคุณลักษณะ
เหลาน้ีเลย ใหลองใชกอนจะใช Recovery Manager

หมายเหต:ุ Recovery Manager จะกูคนืเฉพาะซอฟตแวรที่ติดตัง้ไวกอนหนาจากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอม
กับคอมพิวเตอรน้ีตองดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิต หรือติดตั้งใหมอีกคร้ังจากแผนดิสกที่ใหมาโดยผูผลิต

การกูคนืจากดสิกกูคนืระบบ

เม่ือตองการกูคืนระบบจากดสิกกูคนืระบบ:

1. สํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมด

2. ใสดิสกกูคืนระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปติคอล แลวเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การกูคนืจากพารตชินัการกูคนืโดยเฉพาะ (บางรุนเทานัน้)

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรที่ประกอบดวยไดรฟ SSD อาจไมมีพารตชิันการกูคืน หากคอมพิวเตอรไมมีพารติชันการกูคืน
คุณจะไมสามารถทําการกูคนืโดยใชกระบวนการน้ีได มีดิสกกูคืนระบบใหใชงานสําหรับคอมพิวเตอรที่ไมมีพารติชัน ใชแผน
ดิสกเหลาน้ีเพ่ือกูคืนระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรของคณุ

ในบางรุน คุณสามารถดําเนินการกูคนืจากพารตชินับนฮารดไดรฟที่เขาถึงโดยกดที่ปุม เร่ิม หรือกดแปน f11 ซ่ึงจะทําให
คอมพิวเตอรกลับสูสภาวะดั้งเดิม

เม่ือตองการคืนคาระบบจากพารติชัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1. เขาถึง Recovery Manager ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี:

● เลือก เริ่ม > โปรแกรมทัง้หมด > Recovery Manager > Recovery Manager

– หรือ –

● เปดหรือเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนู ‘เร่ิม’”
ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ จากน้ันใหกด f11 เพ่ือเขาสู HP Recovery

2. คลิก System Recovery ในหนาตาง Recovery Manager

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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