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1 ยนิดตีอนรบั

● การคนหาขอมลู

หลังจากคุณตัง้คาและลงทะเบียนคอมพวิเตอรเรียบรอยแลว ส่ิงสําคัญคอืคณุควรปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

● ตัง้คา HP QuickWeb—เขาถึงเพลง ภาพถายดิจิทัล และเว็บไซตไดอยางรวดเร็วโดยไมตองเปดใชงานระบบปฏิบตัิ
การหลักของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที ่HP QuickWeb ในหนา 14

● เชือ่มตออนิเทอรเนต็—ตัง้คาเครือขายแบบใชสายและแบบไรสายเพื่อใหสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต สําหรับขอมลู
เพิ่มเตมิ โปรดดูที่ การสรางเครือขาย ในหนา 23

● อัพเดตซอฟตแวรปองกนัไวรสั—ปกปองคอมพวิเตอรของคณุจากความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ซอฟตแวรนี้ไดรับการ
ติดตัง้ไวลวงหนาในคอมพิวเตอรคุณ และมีขอเสนอใหสมคัรสมาชกิแบบจํากัดเพือ่รับการอัพเดตฟรีดวย สําหรับขอมูล
เพิ่มเตมิ โปรดดูที่ HP Notebook Reference Guide (คูมอือางอิงการใชโนตบุกของ HP) สําหรับคําแนะนําในการ
เขาถึงคูมือนี้ โปรดดทูี่ การคนหาขอมลู ในหนา 2

● ทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ—เรียนรูคณุลักษณะตางๆ ของคอมพวิเตอร โปรดดขูอมลูเพิม่เติมที่ ทําความรูจัก
กับคอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 4 และ แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง ในหนา 27

● สรางแผนดสิกกูคนื—เตรียมกูคนืการตั้งคาที่มาจากโรงงานสําหรับระบบปฏิบตัิการและซอฟตแวรในกรณีที่ระบบไม
เสถียรหรือทํางานลมเหลว สําหรับคําแนะนํา โปรดดูท่ี การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมลู ในหนา 45

● คนหาซอฟตแวรทีต่ดิตัง้ไว—เขาถึงรายการซอฟตแวรที่ติดตัง้ไวลวงหนาในคอมพวิเตอร เลือก Start (เริ่ม) > All
Programs (โปรแกรมท้ังหมด) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่มอียูในคอมพิวเตอร โปรดอานคํา
แนะนําของผูผลิตซอฟตแวร ซึง่อาจใหมาพรอมกับซอฟตแวร หรือดูไดจากเว็บไซตของผูผลิต
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การคนหาขอมลู
คอมพวิเตอรเครื่องนี้มแีหลงขอมลูจํานวนมากที่ชวยใหคณุทํางานไดหลายอยาง

แหลงขอมูล สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

แผนโปสเตอร Quick Setup (การติดตั้งอยางรวดเร็ว) ● วิธีตั้งคาคอมพิวเตอรของคุณ

● ชวยในการทําความรูจักกบัสวนประกอบของคอมพิวเตอร

HP Notebook Reference Guide (คูมืออางอิงการใชโนตบุก
ของ HP)

เมื่อตองการเขาถึงคูมือน้ี เลือก Start (เร่ิม) > Help and
Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > User Guides (คูมือผู
ใช)

● คุณลักษณะการจัดการพลังงาน

● วิธียืดอายแุบตเตอรี่ใหใชงานไดนานที่สดุ

● วิธีใชคณุลักษณะมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร

● วิธีปกปองคอมพิวเตอร

● วิธีดูแลคอมพวิเตอร

● วิธีอัพเดตซอฟตแวร

Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

เมื่อตองการเขาถงึ Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธี
ใช) เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยเหลือ
และวิธีใช)

หมายเหต:ุ สําหรับการสนับสนุนเฉพาะบางประเทศหรือพื้นที่
โปรดไปที ่http://www.hp.com/support เลือกประเทศหรือ
พื้นทีข่องคุณ และปฏบิัติตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนาจอ

● ขอมูลระบบปฏิบตัิการ

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● เคร่ืองมือแกไขปญหาเบื้องตน

● วิธีเขาถึงการสนับสนุนดานเทคนิค

Regulatory, Safety, and Environmental Notices
(ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม)

เมื่อตองการเขาถงึประกาศนี้ เลือก Start (เร่ิม) > Help and
Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > User Guides (คูมือผู
ใช)

● ขอมูลดานขอกําหนดและความปลอดภัย

● ขอมูลการกําจัดแบตเตอร่ี

Safety & Comfort Guide (คําแนะนําดานความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบาย)

เมื่อตองการเขาถึงคูมือน้ี

เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและ
วิธีใช) > User Guides (คูมือผูใช)

หรือ

โปรดไปที ่http://www.hp.com/ergo

● การจัดเตรียมพื้นทีก่ารทํางานที่เหมาะสม ทวงทา สุขภาพ และพฤติกรรมการ
ทํางาน

● ขอมูลดานความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟาและกลไก

สมุดรายการ Worldwide Telephone Numbers (หมายเลข
โทรศัพททั่วโลก)

คุณจะไดรับสมุดน้ีพรอมกบัคอมพิวเตอร

หมายเลขโทรศัพทติดตอฝายสนับสนุนของ HP
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แหลงขอมลู สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

เว็บไซต HP

เมื่อตองการเขาถึงเว็บไซตนี้ โปรดไปที ่http://www.hp.com/
support

● ขอมูลการสนับสนุน

● การสั่งซื้อชิ้นสวนตางๆ และขอความชวยเหลือเพิ่มเตมิ

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS (Setup Utility)

● อปุกรณเสริมที่ใชไดสําหรับเคร่ืองนี้

Limited Warranty (การรับประกนัแบบจํากดั)*

เมื่อตองการเขาถงึการรับประกนั:

เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและ
วิธีใช) > HP Warranty (การรับประกนัของ HP)

หรือ

โปรดไปที ่http://www.hp.com/go/orderdocuments

ขอมูลการรับประกนั

*คุณสามารถดกูารรับประกนัแบบจํากดัของ HP ทีร่ะบุไวอยางชัดเจนและสามารถใชกบัผลิตภณัฑของคุณไดในเมนู Start (เร่ิม) บนพีซีของคุณ และ/
หรือในซีด/ีดีวีดทีี่ใหมาในกลองบรรจุ สําหรับบางประเทศ/พืน้ทีอ่าจมีเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP ใหมาพรอมกนัในกลองบรรจุ ในประเทศ/
พื้นที่ซึง่ไมมีเอกสารการรับประกัน คุณอาจขอรับเอกสารดงักลาวไดจาก http://www.hp.com/go/orderdocuments หรือสงจดหมายไปยงั HP ที่:
Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA; Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063,
Cernusco s/Naviglio (MI), Italy; Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 โปรดระบชุื่อ
ผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกัน (ระบุอยูบนฉลากหมายเลขผลิตภัณฑของคณุ) ชือ่และที่อยูสําหรับการจัดสงทางไปรษณีย

การคนหาขอมลู 3
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2 ทาํความรูจกักับคอมพวิเตอรของคณุ

● ดานบน

● ดานหนา

● ดานขวา

● ดานซาย

● จอแสดงผล

● ดานลาง

4 บท 2   ทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานบน 

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะทชัแพด เปดและปดทัชแพด แตะปุมไฟแสดงสถานะทชัแพดสองครั้งติดกนัเพื่อ
เปดและปดทัชแพด

(2)  ปุมทัชแพดซาย ทําหนาทีเ่หมือนปุมซายของเมาสภายนอก

(3)  ปุมทัชแพดขวา ทําหนาที่เหมือนปุมขวาของเมาสภายนอก

(4)  พื้นทีท่ัชแพด เล่ือนตวัชี้และเลือกหรือเปดใชงานรายการบนหนาจอ

ดานบน 5



ไฟตางๆ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะทชัแพด ● สีเหลือง: ทชัแพดถกูปด

● ดับ: ทัชแพดเปดอยู

(2)  ไฟ Caps Lock ● ติดสวาง: เปด Caps Lock

● ดับ: ปด Caps Lock

(3) ไฟปดเสียง ● สีเหลือง: ปดเสียงคอมพิวเตอร

● ดับ: เปดเสียงคอมพิวเตอร

(4) ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย ● สีขาว: อุปกรณไรสายในตวั เชน อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไร
สาย (WLAN) และหรืออุปกรณ Bluetooth® เปดอยู

● สีเหลือง: อปุกรณไรสายทัง้หมดปดอยู

6 บท 2   ทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



แปนตางๆ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมลูระบบเมือ่กดพรอมกับแปน fn

(2)  แปน fn แสดงขอมลูระบบเมือ่กดพรอมกับแปน esc

(3) แปนโลโก Windows® แสดงเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows

(4) แปนแสดงเมนูทางลัดของ Windows แสดงเมนูทางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูใตตัวชี้

(5)  แปนการดําเนินการตางๆ เรียกใชฟงกชันของระบบทีใ่ชงานบอยๆ

ดานบน 7



ดานหนา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

 ลําโพง (2) เปนแหลงกําเนิดเสียง

8 บท 2   ทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานขวา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองเสียบสื่อบันทึกดิจิทลั รองรับการดดิจิทลัรูปแบบตอไปน้ี

● เมมโมร่ีสติ๊ก

● เมมโมร่ีสติ๊ก Pro

● MultiMediaCard

● การด Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital Extended Capacity
(SDxC)

(2) ไฟสถานะเปด/ปด ● สีขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีป

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต

(3)  สวิตชเปด/ปด ● เม่ือคอมพิวเตอรปดอยู ใหเล่ือนสวิตชเพ่ือเปดเคร่ือง

● เม่ือคอมพิวเตอรปดอยู เล่ือนสวิตชเพื่อเขาสูโหมดสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีป เล่ือนสวิตชเพื่อออกจากโหมด
สลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต เล่ือนสวิตชเพื่อออกจาก
โหมดไฮเบอรเนต

เมื่อคอมพิวเตอรไมตอบสนองและกระบวนการปดเคร่ืองของ
Windows® ไมทํางาน เล่ือนสวิตชคางไวอยางนอย 5 วินาทเีพื่อปด
คอมพิวเตอร

เมื่อตองการเรียนรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการตั้งคาพลังงาน เลือก Start (เร่ิม)
> Control Panel (แผงควบคุม) > System and Security (ระบบ
และความปลอดภยั) > Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) หรือดูที่
HP Notebook Reference Guide (คูมืออางอิงการใชโนตบุกของ
HP)

(4) พอรต USB (2) เชื่อมตออุปกรณ USB เสริม

ดานขวา 9



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(5) ชองเสียบสายล็อก ตอสายล็อกทีเ่ปนอุปกรณเสริมเขากบัคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อกออกแบบมาเพื่อเปนเคร่ืองมือขัดขวาง แตไม
สามารถปองกนัการใชคอมพิวเตอรในทางทีผ่ิดหรือการโจรกรรมได

(6) แจ็ค RJ-45 (เครือขาย) เชื่อมตอสายเครือขาย

10 บท 2   ทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานซาย 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  หัวตอสายไฟ เชื่อมตอเขากบัอะแดปเตอร AC

(2)  ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี ● ดับ: คอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่

● กะพริบเปนสีขาว: แบตเตอรี่เหลือนอยหรือระดับแบตเตอร่ีถึงขัน้
วิกฤต

● สีเหลือง: แบตเตอรี่กําลังชารจประจุ

● สีขาว: คอมพิวเตอรเชื่อมตอกบัแหลงจายไฟภายนอกและ
แบตเตอรี่ไดรับการชารจประจุจนเตม็แลว

(3) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอกับจอภาพ VGA ภายนอกหรือเคร่ืองฉายภาพ

(4)  ชองระบายอากาศ ระบายอากาศเพื่อลดความรอนของสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพวิเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัตเิพื่อลด
ความรอนของสวนประกอบภายในและปองกนัไมใหเกิดความรอนสูงเกนิ
ไป พัดลมภายในอาจทํางานและหยดุทํางานเปนรอบๆ ในระหวางการ
ทํางานปกต ิซึ่งถือเปนเร่ืองปกติ

(5) ไฟแสดงสถานะไดรฟ กะพริบเปนสีขาว: กาํลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

(6) พอรต USB เชื่อมตอกับอุปกรณ USB ทีเ่ปนอุปกรณเสริม

(7) แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง) /แจ็คสัญญาณเสียงเขา
(ไมโครโฟน)

เชื่อมตอกับลําโพงสเตอริโอที่เปนอปุกรณเสริม หูฟง หฟูงแบบใสในชอง
หู ชุดหูฟง หรือระบบเสียงจากโทรทัศน นอกจากน้ียงัเชื่อมตอกับ
ไมโครโฟนของชุดหูฟงที่เปนอุปกรณเสริมไดอีกดวย

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนใสหู
ฟง หูฟงแบบใสในชองหู หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมดานความ
ปลอดภัย โปรดดูที ่Regulatory, Safety, and Environmental
Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม)

หมายเหต:ุ เมื่อมีอุปกรณเสียบอยูกับแจ็ค ลําโพงของคอมพิวเตอรจะถูก
ปดการใชงาน

ดานซาย 11



จอแสดงผล 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) เสาอากาศ WLAN (2)* สงและรับสัญญาณของระบบไรสายเพื่อส่ือสารกับเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย
(WLAN)

(2) เสาอากาศ WWAN (2)* (มีเฉพาะในบางรุนเทาน้ัน) สงและรับสัญญาณของระบบไรสายเพื่อส่ือสารกับเครือขายบริเวณกวางแบบไร
สาย (WWAN)

(3) ไมโครโฟนภายใน บันทึกเสียง

(4) เว็บแคม บนัทกึวิดโีอและถายภาพน่ิง

เมื่อตองการใชเว็บแคม เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรม
ทัง้หมด) > HP Media Suite จากน้ันคลิก Camera (กลอง) นอกจากน้ี
คณุยงัสามารถคลิกไอคอน HP Media Suite ในพื้นทีก่ารแจงเตือนดานขวา
สดุของแถบงาน แลวจึงเลือก Camera (กลอง)

(5) ไฟเว็บแคม ติดสวาง: กาํลังใชงานเว็บแคม

*เสาอากาศจะมองไมเห็นจากดานนอกของคอมพิวเตอร เพื่อการสงสัญญาณทีด่ีที่สุด ไมควรใหมีสิ่งกีดขวางอยูโดยรอบเสาอากาศ เมื่อตองการดปูระกาศ
ขอกําหนดของระบบไรสาย โปรดดูที่สวน Regulatory, Safety, and Environmental Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)
ทีม่ีผลบังคบัใชกบัประเทศหรือพ้ืนทีข่องคุณ ประกาศเหลานี้ระบุไวใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

12 บท 2   ทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานลาง

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) สลักล็อกแบตเตอรี่ ล็อกแบตเตอร่ีในชองใสแบตเตอรี่

(2)  ชองใสแบตเตอรี่ ใสแบตเตอรี่

(3) สลักปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอร่ี

ดานลาง 13



3 HP QuickWeb 

● การเปดใชงาน HP QuickWeb

● การเริ่มตนใชงาน HP QuickWeb

● รูจักกับ QuickWeb LaunchBar

● การกําหนดคาเครือขาย

● การเริ่มใชงาน Microsoft Windows

● การเปดและปด HP QuickWeb

เมือ่คณุเปดเครื่องคร้ังแรกหลังจากตั้งคา Windows เสร็จเรียบรอยแลว หนาจอการตัง้คา QuickWeb จะปรากฏขึ้น HP
QuickWeb เปนสภาพแวดลอมเสริมที่สามารถเปดใชงานไดทันที โดยจะแยกตางหากจากระบบปฏบิตัิการหลัก
QuickWeb ชวยใหคณุเขาถึงโปรแกรมตอไปนีไ้ดโดยไมตองเริ่มการทํางานของ Windows กอน

● เว็บเบราวเซอร

● การสนทนา

● Skype (มีเฉพาะในบางรุนเทานัน้)

● เว็บอีเมล

● ปฏทิินบนเว็บ

● โปรแกรมเลนเพลง

● ตัวแสดงภาพถาย

หมายเหตุ: สําหรับขอมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใช QuickWeb โปรดดทูี่ Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร QuickWeb
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การเปดใชงาน HP QuickWeb 
ปฏบิัตติามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพือ่เปดใชงาน QuickWeb หลังจากคณุเปดใชงาน QuickWeb หนาจอแรกของ
QuickWeb จะปรากฏขึน้ทกุครั้งที่คณุเปดคอมพวิเตอร

หมายเหตุ: เมื่อตองการเปดหรือปด HP QuickWeb โปรดดูที่หัวขอ การเปดและปด HP QuickWeb ในหนา 22

การเปดใชงาน HP QuickWeb 15



การเริ่มตนใชงาน HP QuickWeb
1. เปดคอมพิวเตอร

หนาจอหลักของ HP QuickWeb จะปรากฏขึน้

2. คลิกไอคอนบนหนาจอหลักของ QuickWeb เพือ่เปดโปรแกรม

หมายเหตุ: ในคร้ังแรกที่หนาจอ HP QuickWeb ปรากฏ จะแสดงตวัจับเวลาอัตโนมตัิที่ดานบนไอคอน Start
Windows (เริ่มใชงาน Windows) หากคุณไมเล่ือนเมาสหรือกดแปนใดๆ ภายใน 15 วินาท ีคอมพวิเตอรจะเร่ิมการ
ทํางาน Microsoft Windows สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับตวัจับเวลาของ QuickWeb และการเปลี่ยนการตัง้คาตวัจับ
เวลา โปรดดทูี่ Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร HP QuickWeb
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รูจักกบั QuickWeb LaunchBar
QuickWeb LaunchBar ประกอบดวยไอคอนควบคุมของ QuickWeb (1) ไอคอนบน LaunchBar (2) และไอคอนแจง
ขอมูล (3)

รูจกักับไอคอนควบคุมของ QuickWeb

ไอคอน ฟงกชนั

เปดใชงานระบบปฏิบัติการ Windows

ปดคอมพิวเตอร

กลับไปทีห่นาจอหลักของ QuickWeb

รูจกักับไอคอนบน QuickWeb LaunchBar

ไอคอน ฟงกชนั

เปดใชงานเว็บเบราวเซอร คุณสามารถเรียกดูและคนหาเว็บ เปดบุกมารก และสรางลิงกไปยังเว็บไซตที่คุณชื่นชอบได

เปดใชงานโปรแกรมสนทนา โปรแกรมสนทนาเปนโปรแกรมสงขอความโตตอบแบบทันที (IM) ที่ใหคุณสนทนากบัเพื่อนบน
โปรแกรมสงขอความโตตอบแบบทนัทหีลายๆ โปรแกรมไดในเวลาเดียวกนั

เปดใชงาน Skype (มีเฉพาะในบางรุนเทานั้น) Skype เปนซอฟตแวรโทรศพัทผานอนิเทอรเน็ตทีต่ิดตัง้ไวลวงหนาแลว ชวยใหคุณ
ประชุมทางโทรศัพทหรือสนทนาผานวิดีโอได นอกจากน้ีคณุยงัสามารถสนทนากบัเพื่อนหลายๆ คนไดพรอมกันอีกดวย

เปดใชงานเว็บอีเมลเพื่อใหคุณดูอีเมลทีไ่ดรับลาสุด ตรวจสอบอีเมลใหม และกําหนดคาบัญชีอีเมลของคณุ

เปดใชงานปฏทิินบนเว็บเพื่อใหคุณกําหนดตารางเวลาและจัดการกจิกรรมตางๆ โดยใชโปรแกรมปฏิทินออนไลนที่คุณชื่นชอบ
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ไอคอน ฟงกชนั

เปดใชงานโปรแกรมเลนเพลง เลือกและเลนเพลงทีจั่ดเกบ็ไวในฮารดไดรฟ ไดรฟภายนอกหรือสื่อบันทึกภายนอก รองรับรูป
แบบ .mp3, .aac (MPEG-4) และซีดีเพลง

เปดใชงานตัวแสดงภาพถาย เรียกดภูาพถายทีจั่ดเกบ็ไวในฮารดไดรฟหรือไดรฟภายนอกของคุณ รองรับรูป
แบบ .jpg, .png, .gif, .tiff และ .raw (เฉพาะรูปแบบ .raw บางประเภทเทาน้ัน)

รูจกักับไอคอนแจงขอมูลของ QuickWeb

ไอคอน ฟงกชนั

เมื่อเสียบไดรฟ USB หนาตาง File Manager (ตัวจัดการไฟล) ที่มีไอคอน USB จะปรากฏขึ้น คลิกไอคอน USB เพื่อเปด
หนาตาง File Manager (ตัวจัดการไฟล) คลิกขวาทีไ่อคอน USB เพื่อเปดเมนูสําหรับนําอปุกรณออกอยางปลอดภยั

แสดงวามกีารเชือ่มตอกบัเครือขายอยู คลิกไอคอนเครือขายเพื่อเปดกลองโตตอบ Network (เครือขาย)

แสดงวาไมมีการเชือ่มตอกบัเครือขาย

เปดใชกลองโตตอบ Volume Control (การควบคุมระดับเสียง)

เปดใชงานแผง Settings (การตัง้คา) ใชแผง Settings (การตัง้คา) เพื่อปรับเปล่ียนการตัง้คาของ QuickWeb ดังตอไปน้ี

● ตั้งวันทีแ่ละเวลา

● กาํหนดคาการเชื่อมตอเครือขาย

● จัดการการตั้งคาพลังงาน

● จัดการโปรแกรมของ QuickWeb

● คืนคา QuickWeb
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ไอคอน ฟงกชนั

เปดใชงานกลองโตตอบ Power Control (การควบคมุพลังงาน) เพื่อดูขอมูลเกีย่วกบัความจุของแบตเตอร่ี

● เมื่อคอมพวิเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC ไอคอนนี้จะปรากฏขึน้พรอมสายไฟ AC

● เมื่อคอมพิวเตอรทาํงานจากกาํลังไฟของแบตเตอรี่ ไอคอนน้ีจะปรากฏเฉพาะแบตเตอรี่เทาน้ัน

คณุสามารถดสูถานะของประจุไดจากสีของไอคอนแบตเตอรี่:

● สีเขียว: มีประจุ

● สีเหลือง: ประจุเหลือนอย

● สีแดง: ประจุเหลือนอยมาก

เปดใชงาน Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร QuickWeb
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การกําหนดคาเครือขาย
คณุสามารถตั้งคาการเชือ่มตอแบบไรสายใน QuickWeb โดยใชเครื่องมอืการกําหนดคา HP QuickWeb

หมายเหตุ: HP QuickWeb ไมรองรับเทคโนโลย ีBluetooth

เมือ่ตองการเขาถึงเคร่ืองมอืนี้

1. คลิกไอคอน Settings (การตั้งคา) ในถาดระบบ

2. เลือก Network (เครือขาย) แลวเลือกกลองกาเครื่องหมาย Enable Wi-Fi (เปดใชงาน Wi-Fi)

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการตัง้คาการเชือ่มตอแบบไรสายโดยใช QuickWeb โปรดดู Help (วิธใีช) ของซอฟตแวร
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การเริ่มใชงาน Microsoft Windows
หมายเหตุ: หากมกีารเปดใชงาน QuickWeb จะเริ่มการทํางานทุกครั้งท่ีเปดคอมพิวเตอร เมือ่ตองการเร่ิม Microsoft®
Windows คณุตองรอใหตวัจับเวลาอัตโนมตัินบัถอยหลัง 15 วินาที หรือคลิกไอคอนเริ่มการทํางาน Windows บนหนาหลัก
ของ QuickWeb สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับตวัจับเวลาของ QuickWeb และการเปลี่ยนการตั้งคาตัวจับเวลา โปรดดทูี่
Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร HP QuickWeb

1. เปดคอมพิวเตอร

หนาจอหลักของ HP QuickWeb จะปรากฏขึน้

2. อยาเล่ือนเมาสหรือกดปุมใดๆ ภายใน 15 วินาท ีและคอมพวิเตอรจะเริ่มการทํางาน Microsoft Windows

-หรอื-

คลิกไอคอน Start Windows (เริ่ม Windows)  ที่ดานซายสุดบนหนาจอหลักของ QuickWeb กลองโตตอบ

จะปรากฏขึน้เพือ่ถามวาคุณแนใจหรือไมที่จะเริ่มการทํางานของ Windows คลิก Yes (ใช)

หมายเหตุ: การคลิก Make Windows your default Power On experience (ใช Windows เปนตวัเปดระบบคา
เริ่มตน) ในกลองโตตอบนีจ้ะเปนการปด QuickWeb เม่ือตองการเปด QuickWeb โปรดดทูี่ การเปดและปด HP
QuickWeb ในหนา 22

การเริ่มใชงาน Microsoft Windows 21



การเปดและปด HP QuickWeb
1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP QuickWeb > HP QuickWeb

Configuration Tool (เครื่องมอืการกําหนดคา)

กลองโตตอบ QuickWeb จะปรากฏขึน้

2. เลือกแท็บ Status (สถานะ)

3. เลือกกลองกาเครือ่งหมาย Enable (เปดใชงาน) หรือ Disable (ปดใชงาน) เพือ่เปดหรือปด QuickWeb

4. คลิก OK (ตกลง)
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4 การสรางเครอืขาย

● การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

● การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

หมายเหตุ: คณุลักษณะของฮารดแวรและซอฟตแวรอินเทอรเน็ตอาจแตกตางกนัไปตามรุนของคอมพิวเตอรและสถานที่ที่
คณุซือ้

คอมพวิเตอรของคณุอาจสนบัสนนุการเขาถึงอินเทอรเน็ตประเภทหนึง่ประเภทใดหรือทั้งสองประเภทตอไปนี้

● แบบไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเนต็ดวยอุปกรณแบบพกพา คณุสามารถใชการเชือ่มตอแบบไรสายได โปรดดทูี่
การเชื่อมตอกับ WLAN ที่มอียู ในหนา 25 หรือ การตั้งคาเครือขาย WLAN ใหม ในหนา 25

● แบบใชสาย—คณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยเชือ่มตอกับเครือขายแบบใชสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย โปรดดูที่ HP Notebook Reference Guide (คูมืออางอิงการใชโนตบุกของ HP)
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การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP)
กอนที่คุณจะเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณตองมบีัญชี ISP โปรดติดตอ ISP ในพื้นที่เพือ่ขอซื้อบริการอินเทอรเน็ตและโมเด็ม
ISP จะชวยคณุตัง้คาโมเดม็ ติดตั้งสายเครือขายเพือ่เชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับโมเด็มในแบบไรสาย และทดสอบบริการ
อินเทอรเน็ต

หมายเหตุ: คณุจะไดรับรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงอินเทอรเนต็จาก ISP ของคณุ บนัทึกขอมูลเหลานีแ้ละเก็บไวใน
ที่ที่ปลอดภัย

คณุลักษณะตอไปนีจ้ะชวยคุณสรางบญัชีอินเทอรเนต็ใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพือ่ใชบญัชีท่ีมีอยู

● บรกิารอินเทอรเนต็และขอเสนอ (มใีหบรกิารเฉพาะบางพืน้ที่)—ยทูิลิตีน้ี้จะชวยคณุลงทะเบียนสมัครใชบัญชี
อินเทอรเนต็ใหมและกําหนดคาคอมพิวเตอรเพือ่ใชบญัชทีี่มอียู เมื่อตองการเขาถึงยทูิลิตี้นี ้เลือก Start (เริ่ม) > All
Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Online Services (บริการออนไลน) > Get Online (เขาสูระบบออนไลน)

● ไอคอนของ ISP (มใีหบรกิารเฉพาะบางพืน้ที่)—ไอคอนเหลานีอ้าจปรากฏขึน้เดี่ยวๆ บนเดสกท็อปของ Windows
หรือรวมกันเปนกลุมในโฟลเดอรของเดสกทอ็ปที่ชือ่ Online Services (บริการออนไลน) เมือ่ตองการสรางบญัชี
อินเทอรเนต็ใหมหรือกําหนดคาคอมพวิเตอรเพือ่ใชบญัชีที่มอียู ใหดบัเบิลคลิกที่ไอคอน แลวปฏบิตัิตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนาจอ

● Windows Connect to the Internet Wizard (ตวัชวยสรางการเชือ่มตออนิเทอรเนต็ของ Windows)—คุณ
สามารถใช Windows Connect to the Internet Wizard เพือ่เชื่อมตออินเทอรเนต็ในสถานการณตอไปนี้

◦ คุณมบีัญชกีับ ISP อยูแลว

◦ คณุไมมีบญัชอิีนเทอรเน็ตและตองการเลือก ISP จากรายการที่ปรากฏในตัวชวยสราง (รายชือ่ ISP มใีหบริการ
เฉพาะบางพื้นที่เทานั้น)

◦ คุณไดเลือก ISP ที่ไมมอียูในรายการ และ ISP ดงักลาวไดใหขอมูลตางๆ กับคุณ เชน IP แอดเดรส เฉพาะและ
การตัง้คา POP3 และ SMTP

เมือ่ตองการเขาถึง Windows Connect to the Internet Wizard (ตวัชวยสรางการเชือ่มตออินเทอรเนต็ของ
Windows) และคําแนะนําในการใชงาน เลือก Start (เริ่ม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)
และพิมพ Connect to the Internet wizard (ตวัชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเนต็) ในกลอง Search (คนหา)

หมายเหต:ุ หากตัวชวยสรางแจงใหคุณเลือกระหวางการเปดใชงานและปดใชงานไฟรวอลลของ Windows ใหเลือก
เปดใชงานไฟรวอลล

การเชือ่มตอกบัเครอืขายไรสาย
เทคโนโลยไีรสายจะถายโอนขอมลูผานคลื่นวิทยแุทนที่จะใชสาย คอมพิวเตอรของคณุอาจมีอุปกรณไรสายตอไปนี้อยางนอยห
นึง่รายการ

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP เปนอุปกรณเครอืขายบรเิวณกวาง (WWAN)

● อุปกรณ Bluetooth

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยไีรสายและการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย โปรดดูที่ HP Notebook Reference
Guide (คูมืออางอิงการใชโนตบุกของ HP) รวมถึงขอมลูและลิงกของเว็บไซตที่อยูใน Help and Support (บริการชวย
เหลือและวิธใีช)
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การเชื่อมตอกบั WLAN ทีม่ีอยู

1. เปดคอมพิวเตอร

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคณุเปดอุปกรณ WLAN ไวแลว

3. คลิกไอคอนเครือขายในพืน้ที่แจงเตอืนดานขวาสุดของทาสกบาร

4. เลือกเครือขายที่ตองการเชื่อมตอ

5. คลิก Connect (เชือ่มตอ)

6. หากจําเปน ใหใสคียความปลอดภัย

การตัง้คาเครอืขาย WLAN ใหม

อุปกรณที่จําเปน

● โมเด็มบรอดแบนด (แบบ DSL หรือเคเบลิก็ได) (1) และบริการอินเทอรเนต็ความเรว็สูงท่ีซือ้จากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP)

● เราเตอรไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) (2)

● คอมพวิเตอรไรสายเครื่องใหม (3)

หมายเหตุ: โมเด็มบางรุนอาจมเีราเตอรไรสายในตวั ตรวจสอบประเภทของโมเด็มทีคุ่ณมีอยูกับ ISP

ภาพประกอบนีจ้ะแสดงตัวอยางการติดตั้งเครือขาย WLAN ทีเ่สร็จสมบูรณและเชื่อมตอกับอินเทอรเนต็แลว เมือ่มีการขยาย
เครือขายของคุณ คณุสามารถเชื่อมตอคอมพวิเตอรแบบไรสายและใชสายเพิม่เติมเขากับเครือขายเพือ่เขาถึงอินเทอรเนต็ได

การเชือ่มตอกับเครือขายไรสาย 25



การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตัง้คา WLAN โปรดดูขอมลูที่ไดรับจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ

ระบบปฏิบตัิการ Windows มเีครื่องมือเพือ่ชวยในการตั้งคาเครือขายไรสายใหมเชนกัน เมือ่ตองการใชเครื่องมอืของ
Windows ในการตัง้คาเครือขายของคุณ ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and
Internet (เครือขายและอินเทอรเน็ต) > Network and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน) > Set
up a new connection or network > (ตัง้คาการเชื่อมตอหรือเครือขายใหม) Set up a new network (ตัง้คาเครือ
ขายใหม) จากนัน้ปฏบิัตติามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ: ขอแนะนําใหคุณเชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายเครื่องใหมเขากับเราเตอรโดยใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมเรา
เตอรกอน เมือ่คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเรยีบรอยแลว คุณสามารถดงึสายเครือขายออก แลวเขาถึงอินเทอรเนต็
ผานเครือขายไรสายแทน

การปองกนั WLAN ของคณุ

เมื่อคุณตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยูแลว ใหเปดคณุลักษณะความปลอดภัยไวเสมอเพื่อปองกันการเขาถึงเครอื
ขายโดยไมไดรับอนุญาต

สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการปองกัน WLAN โปรดดทูี่ HP Notebook Reference Guide (คูมอือางอิงการใชโนตบุกของ
HP)
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5 แปนพมิพและอปุกรณชีต้าํแหนง

● การใชแปนพิมพ

● การใชอุปกรณชี้ตําแหนง
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การใชแปนพมิพ

รูจกักับแปนลดั

แปนลัดเปนการใชแปน fn (1) และแปน esc (2) รวมกัน

แปนลดั คาํอธบิาย

fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกับสวนประกอบฮารดแวรระบบและหมายเลขเวอรชัน BIOS ของระบบ

รูจกักบัแปนการดาํเนินการ

แปนการดําเนนิการ, อยูที่ดานบนของแปนพิมพ, ทํางานตามที่กําหนดไวโดยเฉพาะ

กดแปนเพือ่เรียกใชฟงกชันตามที่กําหนดไว

แปนการดาํเนินการ คาํอธบิาย

f1 เปด Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) ประกอบดวยบทชวยสอนวิธีการใชงาน คําตอบสําหรับคําถามตางๆ และ
การอัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ

f2 ลดระดับความสวางของหนาจอ 
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แปนการดาํเนินการ คาํอธบิาย

f3 เพิ่มระดับความสวางของหนาจอ

f4 สลับภาพหนาจอระหวางอุปกรณแสดงผลที่เชือ่มตอกบัระบบ ตัวอยางเชน หากมีจอภาพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร f4 จะสลับ
ภาพหนาจอจากจอแสดงผลของคอมพิวเตอรไปยงัจอภาพเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอรและจอภาพพรอมกนั

จอภาพภายนอกสวนใหญจะรับขอมูลวิดีโอจากคอมพวิเตอรโดยใชมาตรฐานวิดีโอ VGA ภายนอก แปนการดําเนินการ f4
ยงัสามารถใชสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีก่ําลังรับขอมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอรไดดวย

f5 เลนแทร็กกอนหนาของซีดีเพลงหรือสวนกอนหนาของดีวีดี

f6 เลน หยดุชั่วคราว หรือเลนซดีีเพลงหรือดีวีดีตอ

f7 หยุดเลนเพลงหรือวิดีโอของซีดีหรือดีวีดี

f8 เลนแทร็กถัดไปของซีดีเพลงหรือสวนถัดไปของดีวีดี

f9 ลดระดับเสียงของลําโพง

f10 เพิ่มระดบัเสียงของลําโพง

f11 ปดเสียงหรือเปดเสียงลําโพงใหม 

f12 เปดหรือปดคุณลักษณะไรสาย 

หมายเหตุ: แปนนี้ไมไดทาํใหมกีารเชือ่มตอแบบไรสาย เมื่อตองการเชื่อมตอแบบไรสาย คณุตองตั้งคาเครือขายไรสาย

การใชคียแพด

คอมพิวเตอรรองรับคียแพดตวัเลขภายนอกหรือแปนพมิพภายนอกที่มีคยีแพดตัวเลข
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การใชอุปกรณชีต้าํแหนง
หมายเหตุ: นอกจากอุปกรณชีต้ําแหนงที่มาพรอมกับคอมพวิเตอรของคณุแลว คุณสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ตอง
ซือ้ตางหาก) ไดโดยตอเมาสเขากับพอรต USB พอรตหนึ่งพอรตใดก็ไดบนคอมพวิเตอร

การตั้งคาการกาํหนดลกัษณะอปุกรณช้ีตาํแหนง

ใช Mouse Properties (คุณสมบตัิของเมาส) ใน Windows® เพือ่กําหนดการตัง้คาสําหรับอุปกรณชี้ตําแหนงเอง เชน
การกําหนดคาปุม ความเร็วของการคลิก และตัวเลือกตวัชี้

เมื่อตองการเขาถึง Mouse Properties (คุณสมบตัิของเมาส) เลือก Start (เริ่ม) > Devices and Printers (อุปกรณ
และเครื่องพิมพ) จากนัน้คลิกขวาที่อุปกรณที่แสดงคอมพวิเตอรของคณุ แลวเลือก Mouse settings (การตัง้คาเมาส)

การใชทัชแพด

เมือ่ตองการเลื่อนตัวชี้ตําแหนง ใหเลื่อนนิว้บนทัชแพดไปในทิศทางที่คุณตองการเลื่อนตัวชี้ ใชปุมทัชแพดซายและขวา
เหมือนปุมบนเมาสภายนอก

การเปดและปดทชัแพด

หากตองการปดหรือเปดทัชแพด ใหแตะสองครั้งท่ีไฟแสดงสถานะทัชแพด

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะทัชแพดจะดบัลงเมือ่ทัชแพดเปดทํางาน

การนาํทาง

เมือ่ตองการเลื่อนตัวชี้ตําแหนง ใหเลื่อนนิว้บนทัชแพดไปในทิศทางที่คุณตองการเลื่อนตัวชี้
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การใชอุปกรณชีต้ําแหนง 31



การเลอืก

ใชปุมทัชแพดซายและขวาเหมอืนกับปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

การใชรูปแบบการสมัผสับนทชัแพด

ทัชแพดสามารถรองรับรูปแบบการสัมผัสไดหลากหลายแบบ เมือ่ตองการใชรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด ใหวางสองนิ้วไว
บนทัชแพดพรอมกัน

เมือ่ตองการเปดและปดรูปแบบการสัมผัส

1. ดับเบลิคลิกไอคอน Synaptics  ในพืน้ที่แจงเตอืนดานขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิกแท็บ Device Settings

(การตัง้คาอุปกรณ)

2. เลือกอุปกรณ แลวคลิก Settings (การตัง้คา)

3. เลือกรูปแบบการสัมผสัที่คณุตองการเพือ่เปดหรือปด

4. คลิก Apply (นําไปใช) แลวคลิก OK (ตกลง)

หมายเหตุ: นอกจากนี ้คอมพิวเตอรยงัสนับสนุนคุณลักษณะทัชแพดเพิม่เตมิอีกดวย เมื่อตองการดแูละเปดคุณสมบตัิเหลานี้
ใหดบัเบิลคลิกไอคอน Synaptics ในพืน้ท่ีแจงเตอืนดานขวาสุดของทาสกบาร คลิก Pointer Device Properties
(คุณสมบตัิอุปกรณชี้ตําแหนง) จากนัน้คลิก Device Settings (การตัง้คาอุปกรณ) เลือกอุปกรณ แลวคลิก Settings
(การตัง้คา)
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การเลือ่น

การเลื่อนมีประโยชนสําหรับการเลื่อนหนาเอกสารหรือภาพขึน้ ลง หรือไปทางดานขาง เมื่อตองการจะเลื่อน ใหวางนิ้วสองนิ้ว
แยกจากกันเล็กนอยลงบนทัชแพด จากนัน้ลากนิ้วบนทัชแพดในลักษณะขึน้ ลง ไปทางซาย หรือขวา

หมายเหตุ: ความเร็วของนิ้วจะเปนตวัควบคมุความเร็วในการเลื่อน

การบบีนิว้/การยอ/ขยาย

การบีบนิ้วชวยใหคุณสามารถขยาย/ยอรูปภาพหรือขอความได

● ขยายโดยวางนิ้วสองนิ้วชดิกันบนทัชแพด แลวเลื่อนนิว้แยกออกจากกัน

● ยอโดยวางนิว้สองนิ้วแยกจากกันบนทัชแพด แลวเลื่อนน้ิวเขามาชดิกัน
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การหมนุ

การหมนุชวยใหคุณสามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย เมือ่ตองการหมุน ใหวางนิว้ชี้ซายลงบนพืน้ที่ทัชแพด เลื่อนนิว้ชี้
ขวารอบนิ้วชึซ้ายในลักษณะเปนเสนโคง โดยเลื่อนจากตําแหนง 12 นาฬิกาไปยงัตําแหนง 3 นาฬิกา เม่ือตองการหมุนยอน
กลับ ใหเลื่อนนิ้วชึข้วาจากตําแหนง 3 นาฬิกาไปยงัตําแหนง 12 นาฬิกา

หมายเหตุ: การหมุนจะตองอยูภายในพืน้ที่ทัชแพด

หมายเหตุ: การตั้งคาที่มาจากโรงงานสําหรับการหมนุโดยใชรูปแบบการสัมผัสถูกกําหนดเปน Off (ปด)
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6 การดแูลรกัษา

● การเปลี่ยนแบตเตอรี่

● การถอดหรือใสฝาครอบดานลางกลับเขาท่ี

● การเปลี่ยนฮารดไดรฟ

● การเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

● การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร

● การดูแลรักษาตามปกติ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การใสแบตเตอรี่

วิธกีารใสแบตเตอรี่

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล คว่ําคอมพิวเตอรลงบนพื้นผวิที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอรี่หันเขาหาตวัคณุ

5. ใสแบตเตอรี่ (1) ลงในชองใสแบตเตอรีจ่นกระทั่งสลักปลดแบตเตอรี่ (2) ลอ็กเขาที่จนมเีสียงคลิก

6. เล่ือนสลกัล็อกแบตเตอรี่ (3) ไปทางขวาเพือ่ลอ็กแบตเตอรี่ในชองใสแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

วิธกีารถอดแบตเตอรี่

ขอควรระวงั: การถอดแบตเตอรี่ซึง่เปนแหลงพลังงานเดยีวของคอมพวิเตอรอาจทําใหสูญเสียขอมลูได เพื่อปองกันการสูญ
เสียขอมูล ใหบันทึกงานของคุณไวและเขาสูโหมดไฮเบอรเนต หรือปดคอมพวิเตอรผานทาง Windows กอนที่จะถอด
แบตเตอรี่

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล คว่ําคอมพิวเตอรลงบนพื้นผวิที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอรี่หันเขาหาตวัคณุ

5. เล่ือนสลกัล็อกแบตเตอรี่ (1) เขาไปดานในเพือ่ปลดแบตเตอรี่ออก
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หมายเหต:ุ หากปรากฏจุดสีแดงบนสลัก แสดงวาสลักล็อกแบตเตอรี่ถูกปลดล็อกแลว

6. เล่ือนสลักปลดแบตเตอรี่และดนัคางไว (2) ขณะถอดแบตเตอรี ่(3) ออกจากชองใสแบตเตอรี่
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การถอดหรอืใสฝาครอบดานลางกลบัเขาที่
ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัการสูญเสียขอมูลหรือระบบไมตอบสนอง

บนัทึกงานของคณุและปดคอมพวิเตอรกอนเพิ่มหรือเปลี่ยนโมดูลหนวยความจํา ฮารดไดรฟ หรือ SIM

หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหเปดเครื่องโดยกดปุมเปด/ปด จากนั้นปดคอมพิวเตอร
ผานทางระบบปฏิบัตกิาร

การถอดฝาครอบดานลาง

ถอดฝาครอบดานลางเพือ่เขาถึงชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ชองเสียบการด SIM ปายระบุขอกําหนด และ
สวนประกอบอ่ืนๆ

วิธกีารถอดฝาครอบดานลาง

1. ถอดแบตเตอรี ่(1) (โปรดดู การถอดแบตเตอรี ่ในหนา 36)

2. เลื่อนปุมปลด (2) เขาดานในเพือ่ปลดฝาครอบดานลาง

3. ยกขอบลาง (3) ของฝาครอบดานลางขึน้ จากนัน้ถอดออกจากคอมพวิเตอร (4)

การใสฝาครอบดานลางกลบัเขาที่

ใสฝาครอบดานลางกลับเขาทีเ่ดมิหลังจากเขาถึงอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ชองเสียบการด SIM ปายระบขุอกําหนด
และสวนประกอบอื่นๆ

วิธกีารใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่

1. ใสแท็บ 4 อันของขอบดานหนาของฝาครอบดานลางเขากับชองเสียบ 4 ชองของฐานเครื่อง (1)

2. หันขอบดานหลัง (2) ของฝาครอบดานลางเขาหาตัวคุณ แลวกดลงจนล็อกเขาที่
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3. ใสแบตเตอรี่ (3) (โปรดดู การใสแบตเตอรี ่ในหนา 36)
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การเปลี่ยนฮารดไดรฟ

การถอดฮารดไดรฟ

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดด ูการถอดแบตเตอรี ่ในหนา 36)

5. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดดู การถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 38)

6. จับแท็บบนขัว้ตอสายฮารดไดรฟ (1) แลวยกขึน้เพือ่ถอดสายฮารดไดรฟออกจากเมนบอรด

7. ถอดสายฮารดไดรฟออกจากชองเดินสายเคเบิลอยางระมดัระวัง

8. ถอดสกรูยดึฮารดไดรฟ 3 ตัว (2)

9. จับแท็บบนฮารดไดรฟและยกฮารดไดรฟ (3) ออกจากชองใสฮารดไดรฟ

การตดิตั้งฮารดไดรฟ

1. จับแท็บบนฮารดไดรฟและใสฮารดไดรฟ (1) ลงในชองใสฮารดไดรฟ

2. ใสสกรูยดึฮารดไดรฟ 3 ตัวกลับเขาที่ (2)

3. เสียบสายฮารดไดรฟเขาในชองเดินสายเคเบลิ
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4. จับแท็บบนขัว้ตอสายฮารดไดรฟ (3) จากนั้นคอยๆ กดขัว้ตอสายฮารดไดรฟลงบนเมนบอรดจนล็อกเขาท่ี

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ (โปรดด ูการใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 38)

6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี (โปรดดู การใสแบตเตอรี ่ในหนา 36)

7. เชือ่มตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร

การเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจาํ
คอมพวิเตอรนีม้ีชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหนึง่ชอง คณุสามารถอัพเกรดความสามารถของคอมพวิเตอรไดโดยการ
เปลี่ยนอุปกรณหนวยความจําที่มอียูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟาชอ็ตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ ใหถอดปลั๊กสายไฟและถอด
แบตเตอรี่ออกกอนที่จะติดตัง้อุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: การคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) อาจทําใหสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสเสียหายได กอนเร่ิมตนขัน้ตอนใดๆ
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดคายประจุไฟฟาสถิตแลวโดยการแตะวัตถุโลหะที่ตอสายดิน

วธิีการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

1. ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดด ูการถอดแบตเตอรี ่ในหนา 36)

2. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดดู การถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 38)

3. ถอดอุปกรณหนวยความจําที่มอียู

a. ดึงคลิปยดึอุปกรณ (1) บนทั้งสองขางของอุปกรณหนวยความจําออก

เอียงอุปกรณหนวยความจําขึ้น
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b. จับที่ขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบอุปกรณหนวย
ความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บริเวณขอบเทานัน้ อยา
แตะสวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

c. เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังถอดออกมาแลว ใหนําอุปกรณใสในถงุบรรจุปลอดไฟฟาสถิต

4. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บรเิวณขอบเทานัน้ อยาแตะ
สวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

a. วางขอบที่มรีอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. เอียงอุปกรณหนวยความจําใหทํามุม 45 องศากับพื้นผิวของชองใส แลวกดอุปกรณ (2) ลงในชองใสอุปกรณ
หนวยความจําจนเขาที่

42 บท 6   การดแูลรักษา



c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง กดท่ีขอบซายและขวาของอุปกรณจนกระทั่งคลิปยดึอุปกรณล็อกเขาท่ี

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย อยางออุปกรณหนวยความจํา

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ (โปรดด ูการใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 38)

6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี (โปรดดู การใสแบตเตอรี ่ในหนา 36)

7. เชือ่มตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร
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การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร
HP ขอแนะนําใหคุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรใหเปนเวอรชันลาสุดอยูเสมอ โปรดไปที่ http://www.hp.com/
support เพือ่ดาวนโหลดเวอรชันลาสุด นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถรับการแจงเตือนเกีย่วกับอัพเดตอัตโนมัตไิดเมือ่มีอัพเดต
ใหมพรอมใหใชงาน

การดแูลรกัษาตามปกติ

การทาํความสะอาดจอแสดงผล

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันความเสียหายถาวรที่อาจเกิดกับคอมพวิเตอร หามฉีดพนน้ํา ของเหลวสําหรับทําความสะอาด หรือ
สารเคมลีงบนจอแสดงผล

เมือ่ตองการขจัดรอยเปอนและเศษใยผาออกจากจอแสดงผล ใหหมัน่ทําความสะอาดดวยผานุมหมาดๆ และไมมเีศษเสนใย
หากจําเปนตองมกีารทําความสะอาดเพิม่เติม ใหใชแผนกระดาษเปยกชนดิปลอดไฟฟาสถิต หรืออุปกรณทําความสะอาดหนา
จอชนิดปลอดไฟฟาสถิต

การทาํความสะอาดทชัแพดและแปนพมิพ

ฝุนและไขมนับนทัชแพดอาจเปนสาเหตุใหตัวชี้กระโดดไปมาบนหนาจอ เพือ่หลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว ใหทําความสะอาดทัช
แพดดวยผาเปยกหมาดๆ และควรลางมือกอนใชคอมพิวเตอรเสมอ

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟาชอ็ตหรือความเสียหายที่อาจเกิดกับสวนประกอบภายใน อยาใชหัวตอของเครื่องดูด
ฝุนทําความสะอาดแปนพมิพ เครื่องดูดฝุนอาจทําใหมเีศษผงภายในบานตกคางบนพื้นผิวของแปนพมิพ

ใหทําความสะอาดแปนพมิพเปนประจําเพือ่ปองกันไมใหปุมตางๆ ติดขัด และเพื่อขจัดส่ิงสกปรก เศษใยผา และฝุนละอองที่
อาจตดิอยูใตปุม คณุสามารถใชกระปองอากาศอัดชนดิมหีลอดพนเพื่อเปาลมรอบๆ และขางใตปุมเพื่อใหเศษผงคลายตวัและ
หลุดออกมา
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7 การสาํรองขอมลูและการกูคนืขอมลู

● แผนดิสกกูคืนระบบ

● การดําเนินการกูคืนระบบ

● การสํารองขอมูลของคณุ

การกูคืนขอมลูหลังระบบทํางานลมเหลวจะเรียกขอมูลลาสุดที่คณุสํารองไวคืนมาได HP ขอแนะนําใหคุณสรางแผนดิสกกูคืน
ระบบทันทีหลังจากตั้งคาซอฟตแวร เมือ่คณุเพิ่มซอฟตแวรและไฟลขอมูลใหม คณุควรสํารองขอมลูระบบตอไปเรื่อยๆ อยาง
สม่ําเสมอเพือ่รักษาขอมูลสํารองทีม่ีอยูในปจจุบนัไว

เคร่ืองมือของระบบปฏิบตัิการและซอฟตแวร HP Recovery Manager ไดรับการออกแบบมาเพือ่ชวยใหคณุปกปองและ
เรียกคืนขอมูลไดในกรณีที่คอมพวิเตอรทํางานลมเหลว ดวยวิธกีารตางๆ ดงัตอไปนี้

● การสรางชุดแผนดสิกกูคืนระบบ (คณุลักษณะของซอฟตแวร Recovery Manager) 

● การสํารองขอมูลของคณุ

● การสรางจุดคนืคาระบบ 

● การกูคนืโปรแกรมหรือไดรเวอร 

● การกูคืนเต็มระบบ (จากพารติชนัหรือแผนดิสกกูคืนระบบ)

หมายเหต:ุ แผนดสิกกูคืนจะมกีารใหมาพรอมกันหากคอมพิวเตอรของคุณไมมีพารติชนั ใชแผนดสิกเหลานี้เพื่อกูคืน
ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรของคุณ เมือ่ตองการตรวจสอบวามีพารติชนัการกูคนือยูหรือไม คลิก Start (เริ่ม) คลิก
ขวาที่ Computer (คอมพิวเตอร) คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Disk Management (การจัดการดสิก) หาก
มีพารติชนัอยู ไดรฟ HP Recovery จะแสดงอยูในหนาตาง

แผนดสิกกูคนืระบบ
HP ขอแนะนําใหคุณสรางแผนดิสกกูคืนระบบเพื่อใหมัน่ใจวา คณุจะสามารถคนืคาคอมพวิเตอรใหเปนสถานะดั้งเดิมจาก
โรงงานไดในกรณีทีฮ่ารดไดรฟทํางานลมเหลว หรือในสถานการณใดๆ ที่ทําใหคุณไมสามารถกูคืนระบบดวยเครื่องมอืพารติ
ชนักูคืน สรางแผนดิสกเหลานีห้ลงัจากการตั้งคาคอมพวิเตอรในครั้งแรกเรียบรอยแลว

จดัการกับแผนดสิกอยางระมัดระวังและเก็บไวในทีท่ี่ปลอดภัย ซอฟตแวรนีจ้ะอนุญาตใหมีการสรางชดุแผนดิสกกูคืนระบบได
เพยีงชุดเดียวเทานัน้

หมายเหตุ: คณุสามารถใชไดรฟออปติคอลภายนอกซึ่งเปนตัวเลือกเพิม่เติม (ซื้อแยกตางหาก) เพื่อสรางดิสกกูคืนระบบ
หรือสามารถสั่งซือ้ดสิกกูคืนระบบสําหรับคอมพวิเตอรของคณุไดจากเว็บไซตของ HP หากคณุใชไดรฟแบบออปตคิอล
ภายนอก คุณตองเชือ่มตอไดรฟเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอรโดยตรง ไมใชตอกับพอรต USB ของอุปกรณภายนอก
เชน ฮับ USB
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คําแนะนํา

● ซื้อดิสก DVD-R, DVD+R หรือ CD-R ที่มีคณุภาพสูง แผนดวีีดจีะมีความจุในการจัดเก็บขอมลูสูงกวาแผนซดีีมาก
หากเปนซีด ีคณุอาจตองใชซีดถีึง 20 แผน แตหากเปนดีวีดจีะใชแคไมกี่แผนเทานั้น

หมายเหต:ุ ดิสกแบบอานและเขยีนได เชน CD-RW, DVD±RW และ DVD±RW แบบดบัเบิลเลเยอรไมสามารถ
ใชกับซอฟตแวร Recovery Manager

● คอมพิวเตอรจะตองเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC ในระหวางขั้นตอนนี้

● คอมพิวเตอรหนึง่เครื่องจะสรางแผนดสิกกูคนืระบบไดเพยีงชุดเดยีวเทานัน้

● กําหนดหมายเลขของดสิกแตละแผนกอนที่จะใสลงในไดรฟแบบออปตคิอล

● หากจําเปน คณุสามารถออกจากโปรแกรมกอนที่จะสรางแผนดิสกกูคืนระบบเสร็จส้ิน ในครั้งตอไปที่คุณเปด
Recovery Manager ระบบจะแจงใหคุณดําเนินกระบวนการสรางแผนดิสกตอ

วิธกีารสรางชุดแผนดิสกกูคืนระบบ

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Recovery Manager > Recovery Disc
Creation (การสรางดิสกกูคนืระบบ)

2. ปฏบิตัิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การดาํเนนิการกูคนืระบบ
ซอฟตแวร Recovery Manager จะใหคุณสามารถซอมแซมหรือคนืคาระบบกลบัสูสถานะดัง้เดิมจากโรงงาน ซอฟตแวร
Recovery Manager จะทํางานจากแผนดสิกกูคนืระบบหรือพารตชิันกูคืนที่กําหนดไว (มเีฉพาะในบางรุนเทานั้น) บน
ฮารดไดรฟ 

โปรดคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ในขณะกูคนืระบบ:

● คณุสามารถกูคืนไดเฉพาะไฟลที่คณุเคยสํารองไวเทานัน้ HP ขอแนะนําใหคณุใช HP Recovery Manager สราง
ชุดแผนดิสกกูคืนระบบ (เปนการสํารองขอมลูท้ังไดรฟ) ทันทีหลังจากตั้งคาคอมพิวเตอร

● Windows มคีุณลักษณะการซอมแซมในตัว เชน System Restore (การคืนคาระบบ) หากคณุยงัไมไดลอง
คุณลักษณะนี ้ใหทดลองใชงานกอนท่ีจะใช Recovery Manager

● Recovery Manager จะกูคืนไดเฉพาะซอฟตแวรที่มีการตดิตั้งไวลวงหนามาจากโรงงานเทานัน้ สําหรับซอฟตแวรที่
ไมไดมาพรอมกับคอมพวิเตอรเครื่องนี้ คณุจะตองดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิตหรือติดตัง้ใหมจากแผนดิสกที่ได
รับจากผูผลิต

การกูคนืโดยใชพารตชิันการกูคืนโดยเฉพาะ

ในคอมพวิเตอรบางรุน คณุสามารถกูคนืระบบจากพารติชนับนฮารดไดรฟ ซึ่งคุณสามารถเขาถึงไดโดยคลิก Start (เริ่ม)
หรือกดแปน f11 การกูคืนระบบประเภทนี้จะคนืคาคอมพิวเตอรกลับมาสูสถานะดั้งเดมิจากโรงงานโดยไมตองใชแผนดิสกกู
คนืระบบ
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เมื่อตองการคนืคาระบบจากพารติชนั ใหปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

1. เขาถึง Recovery Manager ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Recovery Manager > Recovery
Manager

หรือ

● เปดหรือรีสตารทคอมพิวเตอร แลวกด esc ขณะที่ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กด
ปุม ESC เพือ่เขาสูเมนเูริ่มตน) ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ จากนั้นกด f11 ขณะที่ขอความ “F11 (HP
Recovery)” ปรากฏขึน้บนหนาจอ

2. คลิก System Recovery (การกูคนืระบบ) ในหนาตาง Recovery Manager

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การกูคนืโดยใชแผนดสิกกูคนืระบบ

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสแผนดิสกกูคืนระบบแผนแรกลงในไดรฟออปติคอลภายนอกซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ จากนั้นรีสตารทคอมพิวเตอร

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การสํารองขอมลูของคณุ
คณุควรสํารองไฟลคอมพวิเตอรของคณุเปนประจําเพื่อทําใหการสํารองขอมูลเปนปจจบุนัไวเสมอ โดยเลือกไดวาจะสํารอง
ขอมูลลงบนฮารดไดรฟภายนอกท่ีเปนไดรฟเสรมิ ไดรฟบนเครือขาย หรือแผนดิสกก็ได คณุควรสํารองขอมลูระบบในชวง
เวลาตอไปนี้

● ตามระยะเวลาที่กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ

หมายเหต:ุ ตัง้ตัวแจงเตอืนใหสํารองขอมลูเปนระยะๆ

● กอนซอมแซมหรือคืนคาคอมพวิเตอร

● กอนเพิม่หรือแกไขฮารดแวรหรอืซอฟตแวร

คําแนะนํา

● สรางจุดคนืคาระบบโดยใชคุณลักษณะ System Restore (การคืนคาระบบ) ของ Windows® แลวคัดลอกไปยงั
แผนดสิกแบบออปตคิอลหรือฮารดไดรฟภายนอกเปนระยะๆ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการใชจุดคนืคาระบบ
โปรดดูท่ี การใชจุดคืนคาระบบ ในหนา 49

● จัดเก็บไฟลสวนบคุคลในไลบรารี Documents (เอกสาร) แลวสํารองขอมลูโฟลเดอรนีเ้ปนระยะๆ

● บนัทึกการตัง้คาที่คุณกําหนดเองในหนาตาง แถบเครื่องมอื หรือแถบเมนโูดยการเก็บภาพหนาจอการตั้งคาของคณุไว
ภาพหนาจอจะชวยประหยดัเวลาไดหากคณุตองตั้งคาลักษณะที่คณุกําหนดเองใหม

การใช Windows Backup and Restore (การสาํรองขอมูลและการคนืคาของ Windows)
Windows Backup and Restore (การสํารองขอมลูและการคืนคาของ Windows) ชวยใหคณุสํารองขอมูลของไฟล
แตละไฟล หรือสํารองไฟลอิจเมจของคอมพวิเตอรทั้งหมด
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คําแนะนํา

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตอคอมพวิเตอรเขากับแหลงจายไฟ AC กอนที่คณุจะเริ่มกระบวนการสํารองขอมลู

● คณุควรเผือ่เวลาไวพอสมควรเพือ่ใหกระบวนการสํารองขอมลูเสรจ็สมบรูณ ซึง่อาจตองใชเวลาเปนชั่วโมงขึ้นอยูกับ
ขนาดของไฟล

วิธกีารสํารองขอมลู

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > System and Security (ระบบและความปลอดภัย) >
Backup and Restore (สํารองและคืนคา)

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อกําหนดตารางเวลาและสรางการสํารองขอมลู

หมายเหตุ: Windows® มีคณุลักษณะ User Account Control (การควบคุมบญัชีผูใช) เพื่อชวยเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภยัใหคอมพวิเตอร คณุอาจไดรับแจงใหอนญุาตหรือปอนรหัสผานสําหรับการดําเนนิการบางอยาง เชน การตดิตัง้
ซอฟตแวร การเรียกใชยทูิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการตั้งคา Windows โปรดดขูอมลูเพิ่มเตมิท่ี Help and Support (บริการ
ชวยเหลือและวิธีใช)
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การใชจดุคืนคาระบบ

จดุคนืคาระบบชวยใหคุณบนัทึกและตั้งชือ่สแน็ปชอ็ตของฮารดไดรฟท่ีบันทึกไว ณ ชวงเวลาหนึง่ คุณสามารถกูคนืระบบจาก
จดุนัน้ไดหากคณุตองการยอนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทําไวหลังจากนัน้

หมายเหตุ: การกูคืนระบบกลับไปยงัจดุคนืคากอนหนาจะไมมผีลกับไฟลขอมูลที่บันทึกหรืออีเมลท่ีสรางขึน้หลังจากจุดคืน
คาสุดทาย

นอกจากนี้คณุยงัสามารถสรางจุดคนืคาเพิ่มเติมเพือ่เพิ่มปกปองไฟลและการตัง้คาของคณุ

เมือ่ใดที่ควรสรางจดุคนืคา

● กอนที่คณุจะเพิ่มหรือแกไขซอฟตแวรหรือฮารดแวรคร้ังใหญ

● ดําเนนิการเปนระยะๆ ทุกคร้ังที่คอมพิวเตอรทํางานถูกตองเหมาะสม

หมายเหตุ: หากคุณยอนกลับไปยงัจุดคนืคาแลวเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถยอนกลับการคนืคาระบบได

สรางจดุคืนคาระบบ

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > System and Security (ระบบและความปลอดภัย) >
System (ระบบ)

2. ในบานหนาตางดานซาย คลิก System Protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ System Protection (การปองกันระบบ)

4. ปฏบิตัิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

คนืคาระบบไปยงัวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เมื่อตองการยอนกลับไปยงัจุดคนืคา (ที่สรางไว ณ วันที่และเวลากอนหนา) เมือ่คอมพวิเตอรทํางานถูกตองเหมาะสม ให
ปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > System and Security (ระบบและความปลอดภัย) >
System (ระบบ)

2. ในบานหนาตางดานซาย คลิก System protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ System Protection (การปองกันระบบ)

4. คลิก System Restore (การคนืคาระบบ)

5. ปฏบิตัิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
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8 การบรกิารลกูคา

● การติดตอฝายบริการลูกคา

● ฉลากตางๆ
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การตดิตอฝายบริการลูกคา
หากขอมลูที่ใหไวในคูมอืผูใชนี้ ใน HP Notebook Reference Guide (คูมอือางอิงการใชโนตบุกของ HP) หรือใน
Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช) ไมสามารถตอบคําถามของคณุได คุณสามารถติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP ที่

http://www.hp.com/go/contactHP

หมายเหตุ: สําหรับการบริการทั่วโลก คลิก Contact HP worldwide (ติดตอ HP ทั่วโลก) ที่ดานซายของหนาเว็บ หรือ
ไปที ่http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

คณุสามารถทําส่ิงตอไปนี้

● สนทนาทางออนไลนกับชางเทคนคิของ HP

หมายเหต:ุ ในกรณีที่การสนทนาเพือ่สนบัสนนุดานเทคนคิไมมีใหบรกิารในบางภาษา คุณสามารถสนทนาเปนภาษา
อังกฤษ

● สงอีเมลถงึฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศพัทฝายบริการลูกคาของ HP ทั่วโลก

● คนหาศูนยบริการของ HP
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ฉลากตางๆ
ฉลากที่ตดิอยูกบัคอมพิวเตอรจะแสดงขอมลูที่คณุอาจตองใชในการแกไขปญหาของระบบหรือเมือ่คณุเดนิทางไปตางประเทศ
และนําคอมพิวเตอรไปดวย

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ—มขีอมูลสําคญัตางๆ ดังตอไปนี้

สวนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ

(2) หมายเลขผลิตภัณฑ (s/n)

(3) หมายเลขชิ้นสวน/หมายเลขสินคา (p/n)

(4) ระยะเวลาการรับประกนั

(5) รายละเอียดของรุน

เตรียมขอมลูนีใ้หพรอมเมือ่คณุตดิตอฝายสนบัสนนุดานเทคนิค ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑจะติดอยูที่ใตเครื่อง
คอมพวิเตอร

● Microsoft® Certificate of Authenticity (ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแทจาก Microsoft®)—มีหมายเลข
ผลิตภัณฑของ Windows คณุอาจตองใชหมายเลขผลิตภัณฑเพือ่อัพเดตหรือแกไขปญหาของระบบปฏิบตัิการ
Microsoft Certificate of Authenticity (ฉลากใบรับรองผลิตภณัฑของแทจาก Microsoft) จะอยูที่ใตเครื่อง

● ปายระบุขอกําหนด—แสดงขอมูลระเบยีบขอบังคับเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ปายระบุขอกําหนดจะติดอยูที่ดานในชองใส
แบตเตอรี่

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสาย (มีเฉพาะในบางรุนเทานัน้)—ระบขุอมลูเกี่ยวกับอุปกรณไรสายเสริมและเครื่องหมาย
การอนุมัติของบางประเทศหรือภมูภิาคที่อุปกรณนั้นไดรับการอนุมตัิใหใชงาน หากคอมพวิเตอรรุนที่คุณใชอยูมี
อุปกรณไรสายหนึง่อยางหรือมากกวา คอมพิวเตอรของคณุของคุณจะมฉีลากใบรบัรองตัง้แตหนึง่ใบขึ้นไป คุณอาจตอง
ใชขอมลูนีเ้มือ่เดนิทางไปตางประเทศ ปายระบกุารรับรองอุปกรณไรสายจะตดิอยูที่ใตเครื่องคอมพวิเตอร

● ฉลาก SIM (subscriber identity module) (มเีฉพาะในบางรุนเทาน้ัน)—ระบ ุICCID (หมายเลขระบุการดวงจรใน
ตัว) ของ SIM ฉลากนี้จะตดิอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑของโมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP (มเีฉพาะในบางรุนเทานั้น)—ระบหุมายเลขผลิตภัณฑ
ของโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP ฉลากนี้จะติดอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่
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9 ขอกําหนดเฉพาะ

● กําลังไฟฟาเขา

● สภาพแวดลอมการทํางาน

53



กาํลังไฟฟาเขา
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจเปนประโยชนหากคุณวางแผนจะนําคอมพวิเตอรไปใชเมื่อเดนิทางไปตางประเทศ

คอมพิวเตอรนี้ใชกระแสไฟ DC ซึง่สามารถมาจากแหลงไฟฟา AC หรือ DC ก็ได แหลงไฟฟา AC จะตองมีอัตรากําลังไฟ
อยูที่ 100–240 โวลต หรือ 50–60 เฮิรตซ ถงึแมคอมพวิเตอรจะสามารถใชกําลังไฟจากแหลงไฟฟา DC แบบแยกตางหาก
แตคุณควรใชเฉพาะอะแดปเตอร AC หรือแหลงไฟฟา DC ที่ไดรับมาจาก HP และมกีารรบัรองใหใชงานไดกับ
คอมพิวเตอรเครื่องนี้

คอมพวิเตอรเครือ่งนี้สามารถทํางานโดยใชกระแสไฟ DC ที่มีขอกําหนดเฉพาะดังตอไปนี้

กําลังไฟฟาเขา อตัรากาํลงัไฟ

แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงาน 19.5 V dc @ 2.05 A - 40W

หมายเหตุ: ผลิตภณัฑนี้ไดรับการออกแบบมาสําหรับระบบไฟฟาของอุปกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศนอรเวย
โดยจะใชแรงดนัไฟแบบเฟสตอเฟสไมเกิน 240 V rms

หมายเหตุ: คณุสามารถดขูอมูลแรงดันไฟและกระแสไฟขณะทํางานของคอมพวิเตอรไดจากปายระบขุอกําหนดของระบบ
ในชองใสแบตเตอรี่ของคอมพวิเตอร
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ปจจัย ระบบเมตรกิ ระบบอเมริกนั

อณุหภมูิ

ขณะใชงาน (เขียนลงดิสกแบบออปติคอล) 5°C - 35°C 41°F - 95°F

ขณะไมไดใชงาน -20°C - 60°C -4°F - 140°F

ความชืน้สมัพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 10% - 90% 10% - 90%

ขณะไมไดใชงาน 5% - 95% 5% - 95%

ความสงูสงูสดุ (ไมมคีวามดัน)

ขณะใชงาน -15 ม. - 3,048 ม. -50 ฟุต - 10,000 ฟุต

ขณะไมไดใชงาน -15 ม. - 12,192 ม. -50 ฟุต - 40,000 ฟุต

สภาพแวดลอมการทํางาน 55



ดชันี

F
f11 47

I
ISP, การใช 24

Q
QuickWeb

การกําหนดคาเครือขาย 20
การตั้งคา 15
การเริ่มตนใชงาน 16
การเริ่มใชงาน Windows 21
ปด 22
หนาจอหลัก 16
เปด 22
ไอคอนควบคมุ 17
ไอคอนบน LaunchBar 17
ไอคอนแจงขอมูล 18

R
Recovery Manager 45, 46

W
WLAN

การปองกัน 26
การเชื่อมตอ 25

ก
การกูคืน, ระบบ 46
การกูคืนระบบ

พารตชิันการกูคนืโดยเฉพาะ 46
แผนดิสกกูคืนระบบ 47

การกูคืนเตม็ระบบ 45
การกูคนืโปรแกรมหรือไดรเวอร 45
การบริการ 50
การบริการลูกคา 50
การสํารองขอมูล

การตั้งคาหนาตาง, แถบเครื่องมอื, และ
แถบเมนูที่กําหนดเอง 47

ไฟลสวนบุคคล 47

การเดินทางพรอมคอมพวิเตอร 52
กําลังไฟฟาเขา 54

ข
ขอกําหนดเฉพาะ 53
ขอมลูระเบยีบขอบงัคับ

ปายระบุการรับรองอุปกรณไร
สาย 52

ปายระบุขอกําหนด 52

ค
คืนคาระบบ 49
เครือขายไรสาย (WLAN), อุปกรณที่ตอง
ใช 25

เครือขายไรสาย, การเชื่อมตอ 24

จ
จุดคืนคา 49
จุดคืนคาระบบ 45, 49
แจ็ค

RJ-45 (เครือขาย) 10
สัญญาณเสียงออก (หูฟง) 11
สัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) 11
เครือขาย 10

แจ็ค RJ-45 (เครือขาย), รูจัก 10
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง), รูจัก 11
แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน),
รูจัก 11

แจ็คหูฟง (สัญญาณเสียงเขา) 11
แจ็คเครือขาย, รูจัก 10
แจ็คไมโครโฟน (สัญญาณเสียงเขา),
รูจัก 11

ฉ
ฉลาก Bluetooth 52
ฉลาก Microsoft Certificate of

Authenticity (ฉลากใบรับรอง
ผลิตภัณฑของแทจาก Microsoft) 52

ฉลาก WLAN 52

ฉลากตางๆ
Bluetooth 52
SIM 52
WLAN 52
การรับรองอุปกรณไรสาย 52
ขอกําหนด 52
หมายเลขผลิตภณัฑ 52
โมดลูบรอดแบนดไรสายของ

HP 52
ใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแท
จาก Microsoft 52

ฉลากใบรับรองผลิตภณัฑของแท 52

ช
ชื่อผลิตภณัฑและหมายเลข,
คอมพิวเตอร 52

ชองระบายอากาศ, รูจัก 11
ชองเสียบ

สายล็อก 10
ส่ือบันทึกดิจิทัล 9

ชองเสียบสายล็อก, รูจัก 10
ชองเสียบส่ือบันทึกดิจิทัล, รูจัก 9
ชองใสแบตเตอร่ี 13, 52

ซ
ซอฟตแวร QuickWeb 14

ด
ดิสกที่สนบัสนุน 46
ดูแลรักษาคอมพิวเตอร 44
ไดรเวอรและโปรแกรม, การอัพเดต 44

ต
ตัวควบคุมส่ือบันทึก, แปน 29
ตั้งคา WLAN 25
ตั้งคาการเชือ่มตออินเทอรเนต็ 25
ตั้งคาระบบไรสาย 25

56 ดัชนี



ท
ทัชแพด

การใช 30
ปุมตางๆ 5

บ
แบตเตอรี่, การเปลี่ยน 36

ป
ปุมตางๆ

ทัชแพดขวา 5
ทัชแพดซาย 5

ปุมปดเสียง, รูจัก 29
ปายระบกุารรับรองอุปกรณไรสาย 52
แปน esc, รูจัก 7
แปน fn, รูจัก 7, 28
แปนการดําเนนิการ Help and Support

(บริการชวยเหลือและวิธีใช) 28
แปนการดําเนนิการตางๆ

Help and Support (บริการชวย
เหลือและวิธใีช) 28

การควบคมุซดีีเพลงหรือดีวีดี 29
การปรับระดบัเสียง 29
การปดเสียงลําโพง 29
การสลับภาพหนาจอ 29
การใช 28
รูจัก 7
ลดความสวางของหนาจอ 28
อุปกรณไรสาย 29
เพิ่มความสวางของหนาจอ 29

แปนความสวางของหนาจอ 29
แปนตางๆ

esc 7
fn 7
การดําเนินการ 7
เมนูทางลัดของ Windows 7
โลโก Windows 7

แปนปรับระดับเสียง, รูจัก 29
แปนพมิพ, การใช 28
แปนลัด

คําอธิบาย 28
แปนลัดบนแปนพิมพ, รูจัก 28
แปนเปด/ปดอุปกรณไรสาย, รูจัก 29
แปนแสดงเมนทูางลัดของ Windows,
รูจัก 7

แปนโลโก Windows, รูจัก 7
โปรแกรมและไดรเวอร, การอัพเดต 44

ผ
แผนดสิกกูคนืระบบ 45

ฝ
ฝาครอบดานลาง, การใสกลับเขาท่ี 38

พ
พอรต

USB 9, 11
พอรต USB, รูจัก 9, 11
พอรตจอภาพ, รูจัก 11
พารติชนักูคืน 45
พื้นที่ทัชแพด, รูจัก 5

ฟ
ไฟ Caps Lock, รูจัก 6
ไฟตางๆ

Caps Lock 6
ปดเสียง 6
อุปกรณไรสาย 6
เปด/ปด 9
เว็บแคม 12
ไดรฟ 11

ไฟปดเสียง, รูจัก 6
ไฟสถานะเปด/ปด, รูจัก 9
ไฟเว็บแคม, รูจัก 12
ไฟเว็บแคมในตวั, รูจัก 12
ไฟแสดงสถานะทัชแพด 5
ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย 6
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี,่ รูจัก 11
ไฟแสดงสถานะไดรฟ 11

ภ
ภาพหนาจอ, การสลับ 29

ม
เมาส, ภายนอก

การตัง้คาการกําหนดลักษณะ 30
ไมโครโฟนภายใน, รูจัก 12

ร
รหัสผลิตภัณฑ 52
ระบบปฏบิัตกิาร

ฉลาก Microsoft Certificate of
Authenticity (ฉลากใบรับรอง
ผลิตภณัฑของแทจาก
Microsoft) 52

รหัสผลิตภัณฑ 52
ระบบไมเสถียรหรอืทํางานลมเหลว 45
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด

การบีบนิว้ 33
การยอ/ขยาย 33

การหมุน 34
การเลื่อน 33

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดสําหรับการ
บบีนิ้ว 33

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดสําหรับการ
ยอ/ขยาย 33

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดสําหรับการ
หมนุ 34

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดสําหรับการ
เลื่อน 33

เราเตอรไรสาย, การกําหนดคา 26

ล
ลําโพง, รูจัก 8

ว
เว็บแคม, รูจัก 12

ส
สภาพแวดลอมการทํางาน 55
สลัก, ปลดแบตเตอรี่ 13
สลกั, ล็อกแบตเตอรี่ 13
สลักปลดแบตเตอรี่ 13
สลักล็อกแบตเตอรี่ 13
สวิตชเปด/ปด, รูจัก 9
สวนประกอบตางๆ

จอแสดงผล 12
ดานขวา 9
ดานซาย 11
ดานบน 5
ดานลาง 13
ดานหนา 8

เสาอากาศ WLAN, รูจัก 12
เสาอากาศ WWAN, รูจัก 12
เสาอากาศระบบไรสาย, รูจัก 12
แสดงภาพ, การสลับ 29

ห
หมายเลขผลิตภัณฑ 52
หมายเลขผลิตภัณฑ, คอมพวิเตอร 52
หัวตอสายไฟ, รูจัก 11

อ
อุปกรณ WLAN 52
อุปกรณชี้ตําแหนง, การตัง้คาการกําหนด
ลักษณะ 30

อุปกรณหนวยความจํา
การถอด 41
การเปลี่ยน 41
การใส 42

ดัชนี 57



ฮ
ฮารดไดรฟ

การติดตั้ง 40
การถอด 40

ฮารดไดรฟ, การเปลี่ยน 40

58 ดัชนี


	ยินดีต้อนรับ
	การค้นหาข้อมูล

	ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
	ด้านบน
	ทัชแพด
	ไฟต่างๆ
	แป้นต่างๆ

	ด้านหน้า
	ด้านขวา
	ด้านซ้าย
	จอแสดงผล
	ด้านล่าง

	HP QuickWeb
	การเปิดใช้งาน HP QuickWeb
	การเริ่มต้นใช้งาน HP QuickWeb
	รู้จักกับ QuickWeb LaunchBar
	รู้จักกับไอคอนควบคุมของ QuickWeb
	รู้จักกับไอคอนบน QuickWeb LaunchBar
	รู้จักกับไอคอนแจ้งข้อมูลของ QuickWeb

	การกำหนดค่าเครือข่าย
	การเริ่มใช้งาน Microsoft Windows
	การเปิดและปิด HP QuickWeb

	การสร้างเครือข่าย
	การใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
	การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
	การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่มีอยู่
	การตั้งค่าเครือข่าย WLAN ใหม่
	การกำหนดค่าเราเตอร์ไร้สาย
	การป้องกัน WLAN ของคุณ



	แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
	การใช้แป้นพิมพ์
	รู้จักกับแป้นลัด
	รู้จักกับแป้นการดำเนินการ
	การใช้คีย์แพด

	การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
	การตั้งค่าการกำหนดลักษณะอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
	การใช้ทัชแพด
	การเปิดและปิดทัชแพด
	การนำทาง
	การเลือก
	การใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
	การเลื่อน
	การบีบนิ้ว/การย่อ/ขยาย
	การหมุน




	การดูแลรักษา
	การเปลี่ยนแบตเตอรี่
	การใส่แบตเตอรี่
	การถอดแบตเตอรี่

	การถอดหรือใส่ฝาครอบด้านล่างกลับเข้าที่
	การถอดฝาครอบด้านล่าง
	การใส่ฝาครอบด้านล่างกลับเข้าที่

	การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์
	การถอดฮาร์ดไดรฟ์
	การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์

	การเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ
	การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์
	การดูแลรักษาตามปกติ
	การทำความสะอาดจอแสดงผล
	การทำความสะอาดทัชแพดและแป้นพิมพ์


	การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
	แผ่นดิสก์กู้คืนระบบ
	การดำเนินการกู้คืนระบบ
	การกู้คืนโดยใช้พาร์ติชันการกู้คืนโดยเฉพาะ
	การกู้คืนโดยใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบ

	การสำรองข้อมูลของคุณ
	การใช้ Windows Backup and Restore (การสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows)
	การใช้จุดคืนค่าระบบ
	เมื่อใดที่ควรสร้างจุดคืนค่า
	สร้างจุดคืนค่าระบบ
	คืนค่าระบบไปยังวันที่และเวลาก่อนหน้า



	การบริการลูกค้า
	การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
	ฉลากต่างๆ

	ข้อกำหนดเฉพาะ
	กำลังไฟฟ้าเข้า
	สภาพแวดล้อมการทำงาน

	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


