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1 ยินดตีอนรบั

● การคนหาขอมูล

หลังจากที่ตดิตัง้และลงทะเบยีนคอมพวิเตอรแลว คณุจะตองปฏบิัตติามขัน้ตอนตอไปนี้:

● ตัง้คา HP QuickWeb (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)—เขาถึงเพลง ภาพถายดจิิทัล และเว็บไดทันที โดยไมตองเริ่มระบบ
ปฏบิตัิการหลัก สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดู HP QuickWeb (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น) ในหนา 13

● เชือ่มตออนิเทอรเนต็—ตัง้คาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย เพือ่ใหคณุสามารถเชือ่มตออินเทอรเนต็ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดู การเชือ่มตอเครือขาย ในหนา 22

● อัพเดตซอฟตแวรปองกนัไวรสั—ปกปองคอมพวิเตอรของคณุเพือ่ไมใหไดรับความเสียหายจากไวรัส ซอฟตแวรถูกตดิ
ตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร และมีการสมคัรสมาชิกแบบจํากัดสําหรับอัพเดตฟร ีสําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดู คูมอื
อางอิงสําหรบัคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเขาถึงคูมอืนี้ โปรดดู การคนหาขอมลู
ในหนา 2

● ทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ—เรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของคอมพิวเตอร โปรดดู การทําความรูจักกับ
คอมพวิเตอรของคุณ ในหนา 4 และ แปนพมิพและอุปกรณชี้ตําแหนง ในหนา 25 สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

● สรางแผนดสิกกูคนื—คนืคาระบบปฏิบตักิารและซอฟตแวรใหเปนการตัง้คาจากโรงงานในกรณีที่ระบบขาดเสถียรภาพ
หรือลมเหลว สําหรับคําแนะนํา โปรดด ูการสํารองและการกูคืน ในหนา 42

● คนหาซอฟตแวรทีต่ดิตัง้—เขาถึงรายการซอฟตแวรที่ตดิตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่รวมอยูในคอมพวิเตอร โปรดดคูําแนะนําของผูผลิตซอฟตแวร ซึง่อาจให
มาพรอมกับซอฟตแวรหรือมอียูบนเว็บไซตของผูผลิต
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การคนหาขอมูล
คอมพิวเตอรประกอบดวยทรัพยากรมากมายที่จะชวยใหคุณทํางานตางๆ

ทรพัยากร สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

โปสเตอร การติดตัง้อยางรวดเร็ว ● วิธีการติดตั้งคอมพิวเตอร

● ความชวยเหลือในการระบุสวนประกอบคอมพวิเตอร

คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

เม่ือตองการเขาถึงขอมูลน้ี ใหเลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลอืและวิธี
ใช > คูมอืผูใช

● คุณลักษณะการจัดการพลังงาน

● วิธีการยดือายุการใชงานของแบตเตอร่ี

● วิธีใชคุณลักษณะมัลตมิีเดียของคอมพวิเตอร

● วิธีการปกปองคอมพิวเตอร

● วิธีการดูแลรักษาคอมพวิเตอร

● วิธีการอัพเดตซอฟตแวร

บริการชวยเหลือและวิธีใช

เม่ือตองการเขาถึงบริการชวยเหลือและวิธีใช ใหเลือก เริม่ > บริการ
ชวยเหลอืและวิธใีช

หมายเหต:ุ สําหรับบริการสนับสนุนทีเ่ฉพาะเจาะจงสําหรับ
ประเทศ/พื้นทีห่รือภูมิภาค ใหไปที ่http://www.hp.com/
support เลือกประเทศ/พื้นทีห่รือภูมิภาค และปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนหนาจอ

● ขอมูลเกีย่วกบัระบบปฏิบัติการ

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● เคร่ืองมอืการแกไขปญหา

● วิธีการขอรับบริการสนับสนุนดานเทคนิค

Regulatory, Safety and Environmental Notices (ประกาศ
ขอกําหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม)

เม่ือตองการเขาถงึประกาศนี้ ใหเลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลอืและวิธี
ใช > คูมอืผูใช

● ขอมูลเกีย่วกบัขอกําหนดและความปลอดภัย

● ขอมูลเกีย่วกบัการทิง้แบตเตอรี่

คําแนะนําดานความปลอดภยัและความสะดวกสบาย

เม่ือตองการเขาถงึเอกสารน้ี:

เลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลือและวิธใีช > คูมอืผูใช

– หรือ –

ไปที ่http://www.hp.com/ergo

● การติดตัง้เวิรกสเตชัน ทาทาง สุขภาพ และพฤติกรรมการทํางานทีเ่หมาะสม

● ขอมูลความปลอดภัยทางดานไฟฟาและกลไก

Worldwide Telephone Numbers booklet (รายนามหมายเลข
โทรศัพททั่วโลก)

สมุดรายนามน้ีใหมาพรอมกบัคอมพวิเตอรของคุณ

หมายเลขโทรศัพทของฝายบริการสนับสนุนของ HP

เว็บไซตของ HP

เม่ือตองการเขาถึงเว็บไซตน้ี ใหไปที่ http://www.hp.com/
support

● ขอมูลเกีย่วกบับริการสนับสนุน

● การสั่งซือ้ชิ้นสวนและการคนหาความชวยเหลือเพิ่มเติม

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS (Setup Utility)

● อปุกรณเสริมที่พรอมใชงานสําหรับอุปกรณ

การรับประกนัแบบจํากัด*

เม่ือตองการเขาถึงการรับประกัน:

เลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลือและวิธใีช > การรบัประกนัของ HP

ขอมูลการรับประกนั

2 บท 1   ยนิดตีอนรับ

http://www.hp.com/support
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http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


ทรัพยากร สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

– หรือ –

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

*คณุสามารถพบขอมูลการรับประกนัแบบจํากดัของ HP ทีเ่กี่ยวของกบัผลิตภัณฑของคุณไดในเมนู ‘เร่ิม’ บนคอมพวิเตอรของคุณ และ/หรือในแผนซีดี/
ดีวีดีที่อยูในกลอง สําหรับบางประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาค มเีอกสารฉบับพิมพเกี่ยวกบัการรับประกันแบบจํากัดของ HP อยูในกลอง ในบางประเทศ/พื้นที่
หรือภูมิภาคทีไ่มไดมีเอกสารฉบับพิมพสําหรับขอมลูการรับประกนั คณุอาจรองขอสําเนาฉบับพิมพไดจาก http://www.hp.com/go/
orderdocuments หรือเขียนจดหมายถึง 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 โปรดระบุชื่อผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกัน (บนฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ) ชื่อและที่อยูไปรษณีย

การคนหาขอมูล 3
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2 การทาํความรูจกักับคอมพวิเตอรของคุณ

● ดานบน

● ดานหนา

● ดานขวา

● ดานซาย

● จอแสดงผล

● ดานลาง

ดานบน

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) โซนทชัแพด เล่ือนตัวชี้และเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(2) ปุมทัชแพด ทํางานเหมอืนกับปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

4 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไฟ Caps lock ● ขาว: Caps lock เปดอยู

● ดับ: Caps lock ปดอยู

(2) ไฟแสดงสถานะปดเสียง ● เหลือง: คอมพิวเตอรปดเสียงอยู

● ดับ: คอมพิวเตอรเปดเสียงอยู

(3) ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย ● ขาว: อปุกรณไรสายในตวั เชน อุปกรณเครือขายเฉพาะทีแ่บบไร
สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ Bluetooth® เปดอยู

● เหลือง: อปุกรณไรสายทั้งหมดปดอยู

ดานบน 5



แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมลูระบบเมือ่กดพรอมกบัแปน fn

(2)  แปน fn เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา เมื่อกดพรอมกับแปนฟงกชัน แปน
num lk หรือแปน esc

(3) แปนโลโก Windows® แสดงเมนู ‘เร่ิม’ ของ Windows

(4) แปนแสดงเมนูทางลัดของ Windows แสดงเมนูทางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูขางใตตัวชี้

(5)  แปนการดําเนินการ เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา

6 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานหนา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

ลําโพง (2) ทําใหเกิดเสียง

ดานหนา 7



ดานขวา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองเสียบสื่อบันทกึดิจิทลั รองรับรูปแบบการดดิจิทลัตอไปนี้:

● Memory Stick

● Memory Stick Pro

● MultiMediaCard

● การด Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital Extended Capacity
(SDxC)

(2) ไฟสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต

(3)  สวิตชเปด/ปด ● เมื่อคอมพิวเตอรปดอยู ใหเล่ือนสวิตชเพื่อเปดเคร่ือง

● เมื่อคอมพิวเตอรปดอยู เล่ือนสวิตชเพื่อเขาสูโหมดสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีป เล่ือนสวิตชเพื่อออกจาก
โหมดสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต เล่ือนสวิตชเพื่อออกจาก
โหมดไฮเบอรเนต

เมื่อคอมพิวเตอรหยดุตอบสนอง และการปดระบบดวย Windows ใชไม
ไดผล ใหเล่ือนสวิตชเปด/ปดคางไวอยางนอย 5 วินาทเีพื่อปด
คอมพิวเตอร

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการตัง้คาพลังงานของคุณ ใหเลือก
Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคุม) > System and
Security (ระบบและความปลอดภัย) > Power Options (ตัวเลือก
การใชพลังงาน) หรือดูที ่HP Notebook Reference Guide (คูมืออาง
อิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP)

(4) พอรต USB (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

8 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(5) ชองเสียบสายล็อก เชื่อมตอสายล็อกทีเ่ปนอุปกรณเสริมเขากบัคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อกไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อปกปอง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกนัการใชงานคอมพวิเตอรในทางที่
ผดิหรือการโจรกรรม

(6) แจ็ค RJ-45 (เครือขาย) และฝาปด เชื่อมตอสายเครือขาย

ดานขวา 9



ดานซาย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) หัวตอสายไฟ เชื่อมตออะแดปเตอร AC

(2)  ไฟแสดงสถานะ AC/แบตเตอร่ี ● ดับ: คอมพวิเตอรกําลังทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอรี่

● กะพริบเปนสีเหลือง: ระดับแบตเตอร่ีเหลือนอยหรือถึงขั้นวิกฤติ
หรือมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับแบตเตอรี่

● สีเหลือง: แบตเตอรี่กําลังชารจ

● สีขาว: คอมพิวเตอรเชื่อมตอกบัแหลงจายไฟภายนอกและแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว

(3) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร

(4)  ชองระบายอากาศ ทาํใหอากาศไหลเวียนเพื่อระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพวิเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อทําให
สวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกันความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกติที่
พดัลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(5) ไฟแสดงสถานะไดรฟ ● กะพริบเปนสีขาว: กาํลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

(6) พอรต USB เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

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

เชื่อมตอลําโพงสเตอริโอ หูฟง ชุดหูฟง หรือระบบเสียงของโทรทัศน และ
เชื่อมตอไมโครโฟนชุดหูฟงเสริมดวยเชนกนั

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนใสหู
ฟง หูฟงแบบใสในชองหู หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความ
ปลอดภัย โปรดด ูRegulatory, Safety and Environmental
Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม)

หมายเหต:ุ เมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับแจ็ค ลําโพงคอมพิวเตอรจะถกูปด
การใชงาน

หมายเหต:ุ สวนประกอบดานเสียงจะตองมีขั้วตอแบบ 4 สาย

10 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



จอแสดงผล

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) เสาอากาศ WLAN (2)* สงและรับสัญญาณไรสายเพือ่สื่อสารกบัเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย
(WLAN)

(2) เสาอากาศ WWAN (2)* (บางรุนเทานั้น) สงและรับสัญญาณไรสายเพ่ือสื่อสารกบัเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย
(WWAN)

(3) ไมโครโฟนภายใน บันทกึเสียง

(4) เว็บแคม บนัทึกวิดีโอและถายภาพน่ิง

เมื่อตองการใชเว็บแคม ใหเลือก เริม่ > All Programs > HP >
HP MediaSmart > HP MediaSmart Webcam

(5) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม สวาง: เว็บแคมถูกใชงานอยู

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเครื่องคอมพวิเตอร เพื่อการรับสงสัญญาณทีด่ีทีสุ่ด พื้นทีร่อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิง่กีดขวาง เมื่อ
ตองการดูประกาศขอกาํหนดระบบไรสาย โปรดดูหัวขอ Regulatory, Safety and Environmental Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม) ที่มีผลบังคับใชกบัประเทศ/พื้นที่หรือภูมิภาคของคุณ ประกาศเหลาน้ีอยูใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

จอแสดงผล 11



ดานลาง

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) สลักล็อกแบตเตอรี่ ล็อกแบตเตอรี่ไวกบัชองใสแบตเตอรี่

(2)  ชองใสแบตเตอรี่ รองรับแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ ชองเสียบ SIM อยูทีด่านในชองใสแบตเตอรี่

(3) สลักปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่

12 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



3 HP QuickWeb (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)

● การเปดใชงาน HP QuickWeb

● การเริ่มตน HP QuickWeb

● การระบ ุQuickWeb LaunchBar

● การกําหนดคาเครือขาย

● การเริ่ม Microsoft Windows

● การเปดและปด HP QuickWeb

หลังจากที่ติดตัง้ Windows คร้ังแรกที่คุณเปดคอมพวิเตอร หนาจอการติดตัง้ QuickWeb จะปรากฏขึน้ HP QuickWeb
เปนสภาพแวดลอมแบบใชงานไดทันทีโดยแยกออกจากระบบปฏบิัตกิารหลัก QuickWeb ชวยใหคณุสามารถเขาใช
โปรแกรมตอไปนีไ้ดโดยไมจําเปนตองเร่ิมระบบ Windows เสียกอน:

● เว็บเบราวเซอร

● Chat

● Skype (บางรุนเทานัน้)

● อีเมลบนเว็บ

● ปฏทิินบนเว็บ

● โปรแกรมเลนเพลง

● โปรแกรมดภูาพถาย

หมายเหต:ุ สําหรับขอมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใชงาน QuickWeb โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร QuickWeb

13



การเปดใชงาน HP QuickWeb
ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่เปดใชงาน QuickWeb หลังจากที่คุณเปดใชงาน QuickWeb หนาจอหลักของ
QuickWeb จะปรากฏขึน้ทุกคร้ังที่คณุเปดเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เมื่อตองการเปดหรือปด HP QuickWeb โปรดดูหัวขอ การเปดและปด HP QuickWeb ในหนา 21

14 บท 3   HP QuickWeb (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้)



การเริ่มตน HP QuickWeb
1. เปดเครื่องคอมพวิเตอร

หนาจอหลัก HP QuickWeb จะปรากฏขึ้น

2. คลิกท่ีไอคอนบนหนาจอหลักของ QuickWeb เพือ่เริ่มโปรแกรม

หมายเหต:ุ ในคร้ังแรกที่หนาจอ HP QuickWeb ปรากฏ จะแสดงตวัจับเวลาอัตโนมัตทิี่ดานบนไอคอนเริ่มตน Windows
หากคุณไมเลื่อนเมาสหรือกดแปนใดๆ ภายใน 15 วินาที คอมพิวเตอรจะเริ่มการทํางาน Microsoft® Windows สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับตัวจับเวลาของ QuickWeb และการเปลี่ยนการตั้งคาตัวจับเวลา โปรดดทูี่ Help (วิธีใช) ของ
ซอฟตแวร HP QuickWeb

การเร่ิมตน HP QuickWeb 15



การระบ ุQuickWeb LaunchBar
QuickWeb LaunchBar ประกอบดวยไอคอนควบคมุ QuickWeb (1), ไอคอน LaunchBar (2) และไอคอนแจงเตือน
(3)

การระบไุอคอนควบคุม QuickWeb

ไอคอน ฟงกชนั

เร่ิมระบบปฏิบตัิการ Windows

ปดระบบคอมพวิเตอร

กลับสูหนาจอหลักของ QuickWeb

การระบไุอคอน QuickWeb LaunchBar

ไอคอน ฟงกชนั

เรียกใชเว็บเบราวเซอร คุณสามารถเรียกดูและคนหาเว็บ เปดบุคมารค และสรางลิงคไปยังเว็บไซตที่คณุโปรดปราน

เรียกใชโปรแกรม Chat Chat เปนโปรแกรมขอความโตตอบแบบทันที (IM) ทีใ่หคุณสามารถสนทนากับเพื่อนฝูงบนโปรแกรมขอ
ความโตตอบแบบทนัทีหลายๆ โปรแกรมไดในเวลาเดียวกนั

เรียกใช Skype (บางรุนเทาน้ัน) Skype เปนซอฟตแวรโทรศัพททางอินเทอรเน็ตทีต่ิดตั้งไวกอนหนา ชวยใหคุณสามารถประชุม
ผานทางโทรศัพทหรือสนทนาทางวิดีโอ นอกจากนี้คุณยงัสามารถสนทนากับผูอื่นไดมากกวาหน่ึงคนในคราวเดียวกนั

เรียกใชอเีมลบนเว็บเพื่อใหคณุสามารถดูอีเมลลาสุด ตรวจหาอีเมลใหม และกําหนดคาบัญชีอีเมล

เรียกใชปฏิทนิบนเว็บเพื่อใหคณุสามารถจัดตารางเวลาและจัดการกิจกรรมของคณุโดยใชโปรแกรมปฏิทนิออนไลนทีคุ่ณโปรดปราน

16 บท 3   HP QuickWeb (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้)



ไอคอน ฟงกชนั

เรียกใชโปรแกรมเลนเพลง เลือกและเลนเพลงทีเ่กบ็ไวบนฮารดไดรฟ ไดรฟภายนอก หรือสื่อบันทกึภายนอก รองรับรูป
แบบ .mp3, .aac (MPEG-4) และซีดีเพลง

เรียกใชโปรแกรมดูภาพถาย เรียกดูภาพถายทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟหรือไดรฟภายนอก รองรับรูปแบบ .jpg, .png, .gif, .tiff
และ .raw (รูปแบบ .raw บางรูปแบบเทาน้ัน)

การระบุไอคอนแจงเตอืน QuickWeb

ไอคอน ฟงกชนั

เมื่อใสไดรฟ USB หนาตางตัวจัดการไฟลทีม่ีไอคอน USB จะปรากฏขึ้น คลิกไอคอน USB เพื่อเปดหนาตางตวัจัดการไฟล คลิกขวา
ทีไ่อคอน USB เพื่อเปดเมนูสําหรับการเอาอุปกรณออกอยางปลอดภัย

บงชี้วาเครือขายถกูเชื่อมตอ คลิกไอคอนเครือขายเพือ่เปดกลองโตตอบเครือขาย

บงชี้วาเครือขายถกูยกเลิกการเชื่อมตอ

เรียกใชกลองโตตอบตัวควบคุมระดบัเสียง

เรียกใชแผงการตัง้คา ใชแผงการตั้งคาเพือ่ปรับเปล่ียนการตั้งคา QuickWeb ตอไปน้ี:

● ตัง้คาวันทีแ่ละเวลา

● กําหนดคาการเชื่อมตอเครือขาย

● จัดการการตัง้คาพลังงาน

● จัดการโปรแกรม QuickWeb

● คืนคา QuickWeb

การระบ ุQuickWeb LaunchBar 17



ไอคอน ฟงกชนั

เรียกใชกลองโตตอบตวัควบคุมไฟฟาเพื่อดูขอมูลเกีย่วกบัระดับแบตเตอรี่:

● เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกบัแหลงจายไฟ AC จะปรากฏไอคอนพรอมกบัรูปสายไฟ AC

● เมื่อคอมพิวเตอรทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ จะปรากฏเฉพาะไอคอนรูปแบตเตอรี่เทานั้น

สถานะของประจุแบตเตอรี่ถูกระบุดวยสีของไอคอนแบตเตอรี่:

● เขียว: ชารจแลว

● เหลือง: ต่ํา

● แดง: ต่ํามาก

เปดวิธีใชซอฟตแวร QuickWeb

18 บท 3   HP QuickWeb (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้)



การกาํหนดคาเครือขาย
คณุสามารถกําหนดคาการเชือ่มตอไรสายใน QuickWeb โดยใชเครื่องมอืการกําหนดคา HP QuickWeb

เมือ่ตองการเขาถึงเครือ่งมือนี้:

1. คลิกไอคอน การตัง้คา ในถาดระบบ

2. เลือก เครอืขาย แลวเลอืกกลองกาเครือ่งหมาย เปดใชงาน Wi-Fi

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการตั้งคาการเชื่อมตอไรสายโดยใช QuickWeb โปรดดวูิธีใชซอฟตแวร

การกําหนดคาเครือขาย 19



การเริม่ Microsoft Windows
หมายเหต:ุ หากมีการเปดใชงาน QuickWeb จะเริ่มการทํางานทุกครั้งที่เปดคอมพวิเตอร เมื่อตองการเร่ิม Microsoft
Windows คณุตองรอใหตวัจับเวลาอัตโนมัตนิับถอยหลัง 15 วินาที หรือคลิกไอคอนเริ่มตน Windows บนหนาหลักของ
QuickWeb สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับตัวจับเวลาของ QuickWeb และการเปลีย่นการตัง้คาตวัจับเวลา โปรดดทูี่ Help
(วิธใีช) ของซอฟตแวร HP QuickWeb

1. เปดเครื่องคอมพิวเตอร

หนาจอหลัก HP QuickWeb จะปรากฏขึ้น

2. อยาเลื่อนเมาสหรือกดปุมใดๆ ภายใน 15 วินาที และคอมพวิเตอรจะเร่ิมการทํางาน Microsoft Windows

– หรือ –

คลิกไอคอนเริม่ตน Windows  ที่ดานซายสุดบนหนาจอหลักของ QuickWeb กลองโตตอบจะปรากฏขึน้เพือ่
ถามวาคณุแนใจหรือไมที่จะเริ่มการทํางานของ Windows คลิก Yes (ใช)

หมายเหต:ุ การคลิก ทาํให Windows เปนประสบการณเริม่ตนเมือ่เปดเครือ่ง ในกลองโตตอบนี้จะปด QuickWeb เมื่อ
ตองการเปด QuickWeb โปรดดู การเปดและปด HP QuickWeb ในหนา 21
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การเปดและปด HP QuickWeb
1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP QuickWeb > เครือ่งมอืการกาํหนดคา HP QuickWeb

กลองโตตอบ QuickWeb จะปรากฏขึน้

2. เลือกแท็บ สถานะ

3. เลือกกลองกาเครือ่งหมาย เปดใชงาน หรือ ปดใชงาน เพื่อเปดหรือปด QuickWeb

4. คลิก ตกลง
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4 การเชือ่มตอเครอืขาย

● การใชผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP)

● การเชือ่มตอเครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ คุณลักษณะอินเทอรเนต็ฮารดแวรและซอฟตแวรจะแตกตางกันไป ขึน้อยูกับรุนของคอมพิวเตอรและตําแหนงที่
ตัง้ของคณุ

คอมพวิเตอรของคณุอาจรองรบัการเชื่อมตออินเทอรเนต็ชนิดตางๆ ดงัตอไปนี้:

● ไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเนต็แบบเคลื่อนที่ คณุจะสามารถใชการเชื่อมตอไรสาย โปรดด ูการเชื่อมตอเครือ
ขาย WLAN ที่มีอยู ในหนา 23 หรือ การตัง้คาเครือขาย WLAN ใหม ในหนา 24

● ใชสาย—คณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครือขายแบบใชสาย โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

22 บท 4   การเชือ่มตอเครือขาย



การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP)
กอนที่คุณจะสามารถเชือ่มตออินเทอรเนต็ คุณจะตองสรางบัญช ีISP ติดตอ ISP ในทองถิน่เพือ่ซ้ือบริการอินเทอรเนต็และ
โมเดม็ ISP จะใหความชวยเหลือในการตัง้คาโมเดม็ ตดิตัง้สายเครือขายเพื่อเชื่อมตอคอมพวิเตอรไรสายของคณุเขากับ
โมเดม็ และทดสอบบริการอินเทอรเน็ต

หมายเหต:ุ ISP จะให ID ผูใชและรหัสผานสําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จดบันทึกขอมูลนีแ้ละเก็บไวในท่ีที่ปลอดภัย

คณุลักษณะตอไปนีจ้ะชวยใหคณุตัง้คาบญัชีอินเทอรเน็ตใหมหรือกําหนดคาคอมพวิเตอรเพื่อใชบัญชีท่ีมีอยู:

● บรกิารอินเทอรเนต็ & ขอเสนอ (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—โปรแกรมอรรถประโยชนนีใ้หความ
ชวยเหลือในการลงทะเบยีนบัญชีอินเทอรเน็ตและกําหนดคาคอมพวิเตอรเพือ่ใชบญัชีที่มอียู เมื่อตองการเขาถึงยทูิลิตี้นี้
ใหเลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > บรกิารออนไลน > เชือ่มตอออนไลน

● ไอคอนที ่ISP จดัหาให (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—ไอคอนเหลานีอ้าจปรากฏขึ้นตามลําพงั
บนเดสกท็อป Windows หรือจัดกลุมไวในโฟลเดอรที่มีชือ่วา Online Services บนเดสกท็อป เมื่อตองการตัง้คาบัญชี
อินเทอรเนต็ใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพือ่ใชบัญชีท่ีมีอยู ใหดบัเบิลคลิกที่ไอคอน แลวปฏบิตัิตามคําแนะนําบน
หนาจอ

● ตวัชวยสรางการเชือ่มตออนิเทอรเนต็ของ Windows—คณุสามารถใชตวัชวยสรางการเชือ่มตออินเทอรเนต็ของ
Windows เพื่อเชือ่มตออินเทอรเน็ตในสถานการณตอไปนี้:

◦ คุณมบีัญชกีับ ISP อยูแลว

◦ คณุไมมบีญัชอิีนเทอรเน็ตและคุณตองการเลือก ISP จากรายการที่มอียูในตวัชวยสราง (อาจไมมรีายชื่อผูให
บริการ ISP ในบางภูมภิาค)

◦ คุณไดเลือก ISP ที่ไมมอียูในรายการ และ ISP รายนั้นใหขอมูลตางๆ แกคณุ เชน IP แอดเดรส และการตั้งคา
POP3 และ SMTP ที่เฉพาะเจาะจง

เมือ่ตองการเขาถึงตวัชวยสรางการเชือ่มตออินเทอรเน็ตของ Windows และคําแนะนําสําหรับการใชงาน ใหเลือก
เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช จากนั้นพิมพ ตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ในกลองคนหา

หมายเหต:ุ หากมกีลองโตตอบภายในตวัชวยสรางที่ใหคุณเลือกระหวางการเปดหรือปดการใชงานไฟรวอลล
Windows ใหเลือกเปดใชงานไฟรวอลล

การเชือ่มตอเครอืขายไรสาย
เทคโนโลยไีรสายถายโอนขอมูลผานคลื่นวิทย ุแทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพวิเตอรของคณุอาจมอุีปกรณไรสายดังตอไปนี้:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP ซึง่เปนอุปกรณเครอืขายบรเิวณกวางแบบไรสาย (WWAN)

● อุปกรณ Bluetooth

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยไีรสายและการเชื่อมตอเครือขายไรสาย โปรดด ูคูมอือางอิงสําหรับคอมพิวเตอร
โนตบุกของ HP รวมถึงขอมลูและลิงคเวบ็ไซตในบรกิารชวยเหลือและวิธีใช

การเชื่อมตอเครอืขาย WLAN ทีม่อียู
1. เปดเครื่องคอมพวิเตอร

2. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู

3. คลิกไอคอนเครือขายในพื้นที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 23



4. เลือกเครือขายที่จะเชือ่มตอ

5. คลิก เชือ่มตอ

6. หากจําเปน ใหปอนคยีความปลอดภัย

การตั้งคาเครือขาย WLAN ใหม
อุปกรณที่จําเปน:

● โมเด็มบรอดแบนด (DSL หรือเคเบลิ) (1) และบริการอินเทอรเนต็ความเรว็สูงท่ีซือ้จากผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP)

● เราเตอรไรสาย (ซื้อแยกตางหาก) (2)

● คอมพวิเตอรไรสายเคร่ืองใหมของคุณ (3)

หมายเหต:ุ โมเด็มบางรุนมีเราเตอรไรสายแบบในตวั ตรวจสอบกับ ISP ของคุณเพื่อระบวุาคณุมโีมเด็มชนดิใด

ภาพประกอบนีแ้สดงตวัอยางของการติดตั้งเครือขาย WLAN ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเนต็ เม่ือเครือขายของคณุขยายใหญขึ้น ก็
จะสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพิ่มเตมิเขากับเครือขายเพือ่เขาถึงอินเทอรเนต็

การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ

นอกจากนี ้ระบบปฏิบัติการ Windows ยงัมีเครื่องมือที่ชวยใหคุณตั้งคาเครือขายไรสายเครือขายใหม เมือ่ตองการใชเคร่ือง
มือใน Windows เพื่อตั้งคาเครือขาย ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเนต็ > ศนูยเครอืขายและการใช
รวมกนั > ตัง้คาการเชือ่มตอหรอืเครอืขายใหม > ตัง้คาเครอืขายใหม จากนัน้ใหปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ ขอแนะนําใหคณุเชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายเครื่องใหมเขากับเราเตอร โดยใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมกับ
เราเตอร เมื่อคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเนต็ไดสําเร็จ คุณจะสามารถถอดสายเชื่อมตอ แลวเขาถึงอินเทอรเน็ตผานทาง
เครือขายไรสาย

การปกปอง WLAN
เมื่อคุณตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มอียู ใหเปดคุณลักษณะความปลอดภัยอยูเสมอเพื่อปกปองเครือขายจากการเขาถึง
โดยไมไดรับอนุญาต

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปกปอง WLAN โปรดด ูคูมอือางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP
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5 แปนพมิพและอปุกรณชีต้าํแหนง

● การใชแปนพิมพ

● การใชอุปกรณชี้ตําแหนง

การใชแปนพมิพ

รูจกัแปนลดั

แปนลัดเปนการใชแปน fn (1) และแปน esc (2) รวมกัน

แปนลัด คาํอธิบาย

fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกบัสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลขเวอรชันของ BIOS ระบบ

รูจกัแปนการดาํเนินการ

แปนการดําเนนิการ, อยูที่สวนบนของแปนพมิพ, ทํางานตามที่กําหนดไวโดยเฉพาะ

กดแปนเพือ่เรียกใชฟงกชนัตามที่กําหนดไว

หมายเหต:ุ การกด fn พรอมกับแปนการดําเนนิการแปนใดแปนหนึง่จะเปนการเปดเมนูทางลัดบางเมนใูนโปรแกรมนัน้ ทั้ง
นีข้ึ้นอยูกับโปรแกรมที่คณุกําลังใชอยู
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หมายเหต:ุ คุณลักษณะแปนการดาํเนินการถูกเปดใชงานมาจากโรงงาน คุณสามารถปดใชงานคณุลักษณะนี้ใน Setup
Utility และยอนกลับโดยการกดแปน fn และแปนการดาํเนินการแปนใดแปนหนึง่ เพื่อเปดใชงานฟงกชนัที่ระบุ

แปนการดาํเนินการ คาํอธบิาย

f1 เปด Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) จะมีบทชวยสอน คําตอบสําหรับคําถาม และการอัพเดตผลิตภัณฑ

f2 ลดระดบัความสวางของหนาจอ

f3 เพิ่มระดับความสวางของหนาจอ

f4 สลับภาพหนาจอในอุปกรณแสดงผลตางๆ ที่เชื่อมตอกับระบบ ตัวอยางเชน หากมีจอภาพเชื่อมตอกบัคอมพิวเตอร f4 จะสลับ
ภาพหนาจอจากจอแสดงผลของคอมพิวเตอรไปยงัจอภาพเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอรและจอภาพพรอมกนั

จอภาพภายนอกสวนใหญไดรับขอมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวิดีโอ VGA ภายนอก แปนการดําเนินการ f4
ยงัสามารถสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีไ่ดรับขอมูลวิดีโอจากคอมพวิเตอร

f5 เลนแทร็กกอนหนาของซดีีเพลงหรือสวนกอนหนาของดีวีดี

f6 เลน หยดุชั่วคราว หรือเลนซดีีเพลงหรือดีวีดีตอ

f7 หยุดเลนเพลงหรือวิดีโอของซีดีหรือดีวีดี

f8 เลนแทร็กถัดไปของซีดเีพลงหรือสวนถดัไปของดีวีดี

f9 ลดระดบัเสียงลําโพง

f10 เพ่ิมระดับเสียงลําโพง

f11 ปดเสียงหรือเปดเสียงลําโพงใหม

f12 เปดหรือปดคุณลักษณะระบบไรสาย

หมายเหต:ุ แปนน้ีไมสรางการเชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อตองการสรางการเชือ่มตอแบบไรสาย ตองตดิตัง้เครือขายไรสาย

การใชคียแพด

คอมพิวเตอรรองรับคยีแพดตวัเลขภายนอกหรือแปนพิมพภายนอกที่มีคยีแพดตัวเลข
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การใชอุปกรณชีต้าํแหนง
หมายเหต:ุ นอกจากอุปกรณชีต้ําแหนงที่มาพรอมกบัคอมพิวเตอรของคุณแลว คุณสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ตองซื้อ
ตางหาก) ไดโดยตอเมาสเขากับพอรต USB พอรตหนึ่งพอรตใดก็ไดบนคอมพวิเตอร

การตั้งคาการกาํหนดลกัษณะอปุกรณชี้ตําแหนง

ใช Mouse Properties (คุณสมบัตขิองเมาส) ใน Windows® เพือ่กําหนดการตัง้คาสําหรับอุปกรณชี้ตําแหนง เชน การ
กําหนดคาปุม ความเร็วในการคลิก และตัวเลือกของตัวชี้

เมือ่ตองการเขาถึงคณุสมบตัิของเมาส ใหเลือก เริม่ > อปุกรณและเครือ่งพมิพ จากนัน้ใหคลิกขวาที่อุปกรณที่แสดงถึง
คอมพิวเตอรของคณุ และเลือก การตัง้คาเมาส

การใชทชัแพด

เม่ือตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิ้วมือหนึง่นิ้วผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คณุตองการใหตวัชี้เลื่อนไป ใชปุมทัชแพ
ดเหมือนกับปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

การใชอุปกรณชีต้ําแหนง 27



การนาํทาง

เมือ่ตองการเลื่อนตัวชี้ตําแหนง ใหเลื่อนนิว้บนทัชแพดไปในทิศทางที่คุณตองการเล่ือนตัวชี้
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การเลอืก

ใชปุมทัชแพดเหมือนกับปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

การใชรูปแบบการสมัผัสบนทชัแพด

ทัชแพดสามารถรองรับรูปแบบการสัมผสัไดหลากหลายแบบ เมือ่ตองการใชรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด ใหวางสองนิ้วไว
บนทัชแพดพรอมกัน

เมือ่ตองการเปดและปดรปูแบบการสัมผสั

1.
ดับเบลิคลิกไอคอน Synaptics  ในพื้นที่แจงเตอืนดานขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิกแท็บ Device Settings
(การตัง้คาอุปกรณ)

2. เลือกอุปกรณ แลวคลิก Settings (การตัง้คา)

3. เลือกรูปแบบการสัมผัสที่คณุตองการเพือ่เปดหรือปด

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

หมายเหต:ุ นอกจากนี ้คอมพวิเตอรยงัสนับสนุนคุณลักษณะทัชแพดเพิม่เตมิอีกดวย เมื่อตองการดแูละเปดคุณสมบัตเิหลานี้
ใหดบัเบิลคลิกไอคอน Synaptics ในพืน้ท่ีแจงเตอืนดานขวาสุดของทาสกบาร คลิก Pointer Device Properties
(คุณสมบตัิอุปกรณชี้ตําแหนง) จากนัน้คลิก Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ) เลือกอุปกรณ แลวคลิก Settings (การ
ตัง้คา)

การใชอุปกรณชีต้ําแหนง 29



การเลือ่น

การเลื่อนมปีระโยชนสําหรับการเลื่อนหนาเอกสารหรือภาพขึน้ ลง หรือไปทางดานขาง เมือ่ตองการจะเลื่อน ใหวางนิว้สองนิว้
แยกจากกันเล็กนอยลงบนทัชแพด จากนัน้ลากนิว้บนทชัแพดในลักษณะขึ้น ลง ไปทางซาย หรือขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของนิ้วจะเปนตัวควบคุมความเร็วในการเลื่อน

การบบีนิว้/การยอ/ขยาย

การบีบนิ้วชวยใหคณุสามารถขยาย/ยอรูปภาพหรือขอความได

● ขยายโดยวางนิ้วสองนิ้วชิดกันบนทัชแพด แลวเลื่อนนิว้แยกออกจากกัน

● ยอโดยวางนิ้วสองนิว้แยกจากกันบนทัชแพด แลวเล่ือนนิ้วเขามาชดิกัน
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การหมนุ

การหมนุชวยใหคณุสามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย เมือ่ตองการหมุน ใหวางนิว้ชี้ซายลงบนพื้นที่ทัชแพด เลื่อนนิ้วชี้
ขวารอบนิ้วชึซ้ายในลักษณะเปนเสนโคง โดยเลื่อนจากตําแหนง 12 นาฬิกาไปยงัตําแหนง 3 นาฬิกา เมือ่ตองการหมุนยอน
กลับ ใหเลื่อนนิ้วชึข้วาจากตําแหนง 3 นาฬิกาไปยงัตําแหนง 12 นาฬิกา

หมายเหต:ุ การหมนุจะตองอยูภายในพืน้ที่ทัชแพด

หมายเหต:ุ การตั้งคาที่มาจากโรงงานสําหรับการหมนุโดยใชรูปแบบการสัมผสัถูกกําหนดเปน Off (ปด)

การใชอุปกรณชีต้ําแหนง 31



6 การดแูลรกัษา

● การเปลี่ยนแบตเตอรี่

● การถอดหรือใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่

● การเปลี่ยนฮารดไดรฟ

● การเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

● การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร

● การดูแลรักษาตามปกติ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การใสแบตเตอรี่

วิธกีารใสแบตเตอรี่

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพวิเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล คว่ําคอมพิวเตอรลงบนพืน้ผวิที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอรี่หันเขาหาตวัคุณ

5. ใสแบตเตอรี่ (1) ลงในชองใสแบตเตอรี่จนกระทัง่สลักปลดแบตเตอรี่ (2) ล็อกเขาที่จนมีเสียงคลิก

6. เลื่อนสลกัล็อกแบตเตอรี่ (3) ไปทางขวาเพื่อล็อกแบตเตอรี่ในชองใสแบตเตอร่ี

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 33



การถอดแบตเตอรี่

วิธีการถอดแบตเตอรี่

ขอควรระวงั: การถอดแบตเตอรี่ซึง่เปนแหลงพลังงานเดียวของคอมพวิเตอรอาจทําใหสูญเสียขอมูลได เพื่อปองกันการสูญ
เสียขอมูล ใหบันทึกงานของคณุไวและเขาสูโหมดไฮเบอรเนต หรือปดคอมพวิเตอรผานทาง Windows กอนที่จะถอด
แบตเตอรี่

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพวิเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล คว่ําคอมพวิเตอรลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอรี่หันเขาหาตวัคุณ

5. เลื่อนสลักล็อกแบตเตอรี่ (1) เขาไปดานในเพื่อปลดแบตเตอรี่ออก

หมายเหต:ุ หากปรากฏจุดสีแดงบนสลัก แสดงวาสลักล็อกแบตเตอรี่ถูกปลดล็อกแลว

6. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี่และดันคางไว (2) ขณะถอดแบตเตอรี่ (3) ออกจากชองใสแบตเตอรี่
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การถอดหรอืใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่
ขอควรระวงั: เพื่อปองกนัขอมลูสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง

บนัทึกงานของคุณและปดคอมพิวเตอรกอนเพิ่มหรอืเปลี่ยนโมดลูหนวยความจําหรือ ฮารดไดรฟ

หากคณุไมแนใจวาคอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองโดยกดปุมเปด/ปด จากนั้นปดคอมพิวเตอร
ผานทางระบบปฏิบัติการ

การถอดฝาครอบดานลาง

ถอดฝาครอบดานลางเพือ่เขาถึงชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ปายระบุขอกําหนด และสวนประกอบอื่นๆ

วิธกีารถอดฝาครอบดานลาง

1. ถอดแบตเตอรี ่(1) (โปรดดู การถอดแบตเตอรี ่ในหนา 34)

2. เลื่อนปุมปลด (2) เขาดานในเพื่อปลดฝาครอบดานลาง

3. ยกขอบดานหลัง (3) ของฝาครอบดานลางขึ้น จากนั้นถอดออกจากคอมพวิเตอร (4)

การใสฝาครอบดานลางกลบัเขาที่

ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่เดิมหลังจากเขาถึงชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ปายระบุขอกําหนด และสวน
ประกอบอื่นๆ

วิธกีารใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่

1. ใสแท็บ 4 อันของขอบดานหนาของฝาครอบดานลางเขากับชองเสียบ 4 ชองของฐานเครื่อง (1)

2. หันขอบดานหลัง (2) ของฝาครอบดานลางเขาหาตวัคณุ แลวกดลงจนล็อกเขาที่

การถอดหรือใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ 35



3. ใสแบตเตอรี่ (3) (โปรดดู การใสแบตเตอรี ่ในหนา 33)
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การเปลี่ยนฮารดไดรฟ

การถอดฮารดไดรฟ

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพวิเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดด ูการถอดแบตเตอรี ่ในหนา 34)

5. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดดู การถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 35)

6. จับแท็บบนขัว้ตอสายฮารดไดรฟ (1) แลวยกขึน้เพือ่ถอดสายฮารดไดรฟออกจากเมนบอรด

7. ถอดสายฮารดไดรฟออกจากชองเดินสายเคเบิลอยางระมดัระวัง

8. ถอดสกร ู3 ตัวที่ยดึฮารดไดรฟ (2)

9. จับแท็บบนฮารดไดรฟและยกฮารดไดรฟ (3) ออกจากชองใสฮารดไดรฟ

การตดิตั้งฮารดไดรฟ

1. จับแท็บบนฮารดไดรฟและใสฮารดไดรฟ (1) ลงในชองใสฮารดไดรฟ

2. ใสสกรูยดึฮารดไดรฟ 3 ตัวกลับเขาที่ (2)

3. เสียบสายฮารดไดรฟเขาในชองเดนิสายเคเบิล
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4. จับแท็บบนขั้วตอสายฮารดไดรฟ (3) จากนั้นคอยๆ กดขั้วตอสายฮารดไดรฟลงบนเมนบอรดจนล็อกเขาที่

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาท่ี (โปรดด ูการใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 35)

6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่ (โปรดดู การใสแบตเตอร่ี ในหนา 33)

7. เชื่อมตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร

การเปลี่ยนอปุกรณหนวยความจํา
คอมพวิเตอรนีม้ีชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหนึง่ชอง คณุสามารถอัพเกรดความสามารถของคอมพวิเตอรไดโดยการ
เปลี่ยนอุปกรณหนวยความจําท่ีมีอยูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟาช็อตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ ใหถอดปลั๊กสายไฟและถอด
แบตเตอร่ีออกกอนที่จะตดิตัง้อุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: การคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) อาจทําใหสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสเสียหายได กอนเริ่มตนขัน้ตอนใดๆ
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดคายประจุไฟฟาสถิตแลวโดยการแตะวัตถุโลหะที่ตอสายดนิ

วิธีการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

1. ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดดู การถอดแบตเตอรี ่ในหนา 34)

2. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดดู การถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 35)

3. ถอดอุปกรณหนวยความจําที่มอียู

a. ดงึคลิปยดึอุปกรณ (1) บนทั้งสองขางของอุปกรณหนวยความจําออก

เอียงอุปกรณหนวยความจําขึ้น
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b. จับที่ขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบอุปกรณหนวย
ความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บริเวณขอบเทานัน้ อยา
แตะสวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

c. เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังถอดออกมาแลว ใหนําอุปกรณใสในถงุบรรจุปลอดไฟฟาสถิต

4. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บรเิวณขอบเทานัน้ อยาแตะ
สวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

a. วางขอบที่มรีอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. เอียงอุปกรณหนวยความจําใหทํามุม 45 องศากับพื้นผิวของชองใส แลวกดอุปกรณ (2) ลงในชองใสอุปกรณ
หนวยความจําจนเขาที่
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c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง กดที่ขอบซายและขวาของอุปกรณจนกระทั่งคลิปยึดอุปกรณล็อกเขาที่

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย อยางออุปกรณหนวยความจํา

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาท่ี (โปรดด ูการใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 35)

6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่ (โปรดดู การใสแบตเตอร่ี ในหนา 33)

7. เชื่อมตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร
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การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร
HP ขอแนะนําใหคุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรใหเปนเวอรชนัลาสุดอยูเสมอ โปรดไปที่ http://www.hp.com/
support เพือ่ดาวนโหลดเวอรชนัลาสุด นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถรับการแจงเตือนเกีย่วกับอัพเดตอัตโนมัตไิดเมื่อมอัีพเดต
ใหมพรอมใหใชงาน

การดแูลรกัษาตามปกติ

การทาํความสะอาดจอแสดงผล

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายถาวรที่อาจเกิดกบัคอมพวิเตอร หามฉีดพนน้ํา ของเหลวสําหรับทําความสะอาด หรือ
สารเคมีลงบนจอแสดงผล

เมือ่ตองการขจัดรอยเปอนและเศษใยผาออกจากจอแสดงผล ใหหมัน่ทําความสะอาดดวยผานุมหมาดๆ และไมมเีศษเสนใย
หากจําเปนตองมกีารทําความสะอาดเพิม่เตมิ ใหใชแผนกระดาษเปยกชนิดปลอดไฟฟาสถิต หรืออุปกรณทําความสะอาดหนา
จอชนดิปลอดไฟฟาสถิต

การทาํความสะอาดทชัแพดและแปนพมิพ

ฝุนและไขมนับนทัชแพดอาจเปนสาเหตุใหตัวชี้กระโดดไปมาบนหนาจอ เพือ่หลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว ใหทําความสะอาด
ทัชแพดดวยผาเปยกหมาดๆ และควรลางมือกอนใชคอมพวิเตอรเสมอ

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟาชอ็ตหรือความเสียหายที่อาจเกิดกับสวนประกอบภายใน อยาใชหัวตอของเคร่ืองดดู
ฝุนทําความสะอาดแปนพมิพ เครื่องดูดฝุนอาจทําใหมีเศษผงภายในบานตกคางบนพืน้ผวิของแปนพมิพ

ใหทําความสะอาดแปนพมิพเปนประจําเพื่อปองกันไมใหปุมตางๆ ติดขัด และเพือ่ขจัดส่ิงสกปรก เศษใยผา และฝุนละอองที่
อาจติดอยูใตปุม คณุสามารถใชกระปองอากาศอัดชนิดมีหลอดพนเพื่อเปาลมรอบๆ และขางใตปุมเพื่อใหเศษผงคลายตวัและ
หลุดออกมา
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7 การสาํรองและการกูคนื

● ดิสกกูคนืระบบ

● การดําเนินการกูคนืระบบ

● การสํารองขอมลูของคณุ

การกูคืนหลังจากระบบลมเหลวจะใหผลลัพธที่ดเีพียงใดนัน้ขึน้อยูกับการสํารองขอมูลลาสุด HP ขอแนะนําใหคุณสรางดิสกกู
คนืระบบทันทีหลังจากการติดตัง้ซอฟตแวร เมือ่คณุเพิม่ซอฟตแวรและไฟลขอมลูใหม คณุควรสํารองระบบตอเนือ่งเปนประจํา
เพื่อรักษาสําเนาสํารองปจจุบนัที่เหมาะสม

เครื่องมือที่ใหไวโดยระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวร HP Recovery Manager ออกแบบขึ้นเพือ่ชวยคุณดําเนินงานตอไปนี้
เพื่อการปกปองขอมลูของคณุและการกูคนืในกรณทีี่คอมพิวเตอรลมเหลว:

● การสรางชุดแผนดิสกกูคืนระบบ (คณุลักษณะซอฟตแวร Recovery Manager)

● การสํารองขอมลูของคณุ

● การสรางจุดคืนคาระบบ

● การกูคนืโปรแกรมหรือไดรเวอร

● การดําเนนิการกูคืนระบบแบบเตม็ (จากพารตชิันหรือดิสกกูคนืระบบ)

หมายเหต:ุ มดีสิกกูคืนระบบใหใชงานในกรณีทีค่อมพวิเตอรของคุณไมมีพารติชนั ใชแผนดิสกเหลานีเ้พื่อกูคืนระบบ
ปฏิบตัิการและซอฟตแวรของคุณ เม่ือตองการตรวจสอบวามพีารติชนัการกูคนืหรือไม ใหคลิก เริม่ คลิกขวาที่
คอมพวิเตอร คลิก จดัการ แลวคลิก การจดัการดสิก หากมีพารตชิัน ไดรฟของ HP Recovery จะแสดงรายการในหนา
ตาง

ดสิกกูคนืระบบ
HP ขอแนะนําใหคณุสรางดิสกกูคนืระบบเพือ่ใหแนใจวาสามารถคืนคาคอมพวิเตอรของคุณใหกลับสูสถานะดัง้เดิมหาก
ฮารดไดรฟลมเหลว หรือหากคุณไมสามารถกูคืนโดยใชเครื่องมือพารติชนัการกูคนืไมวาดวยเหตใุดก็ตาม สรางแผนดิ
สกเหลานีห้ลังจากตัง้คาคอมพวิเตอรเปนคร้ังแรก

จัดการกับแผนดิสกเหลานีด้วยความระมดัระวังและเก็บไวในท่ีปลอดภัย ซอฟตแวรนีอ้นญุาตใหสรางชดุแผนดสิกกูคืนระบบ
ไดเพยีงชุดเดียวเทานัน้

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคณุไมมไีดรฟแบบออปติคอลในตวั คณุสามารถใชไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก (ซือ้แยก
ตางหาก) เพือ่สรางแผนดิสกกูคืน หรือคณุสามารถซือ้แผนดสิกกูคืนสําหรับคอมพวิเตอรไดจากเว็บไซตของ HP หากคุณใช
ไดรฟแบบออปติคอลภายนอก ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต USB บนคอมพิวเตอร ไมใชพอรต USB บนอุปกรณภายนอก
เชน ฮับ USB
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แนวทาง:

● ซื้อแผนดสิก DVD-R, DVD+R, BD-R (Blu-ray แบบเขยีนได) หรือ CD-R คุณภาพสูง DVD และ BD มีความจุ
ของอุปกรณจัดเกบ็ขอมลูสูงกวา CD มาก หากคุณใชแผน CD อาจตองใชมากถึง 20 แผน แตหากเปนแผน DVD
หรือ BD จะใชเพียงไมกี่แผน

หมายเหต:ุ แผนดิสกแบบอาน-เขยีน เชน แผนดสิก CD-RW, DVD±RW, DVD±RW แบบดบัเบิลเลเยอร และ BD-
RE (Blu-ray แบบเขียนซํ้าได) เขากันไมไดกับซอฟตแวร Recovery Manager

● คอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกบัแหลงจายไฟ AC ระหวางขั้นตอนนี้

● สามารถสรางชดุแผนดสิกกูคนืระบบเพยีงชุดเดียวตอคอมพวิเตอรหนึง่เคร่ือง

● ใสหมายเลขแผนดสิกแตละแผนกอนจะใสลงในไดรฟแบบออปตคิอล

● หากจําเปน คณุสามารถออกจากโปรแกรมกอนจะสรางแผนดสิกกูคืนเสร็จส้ิน คร้ังตอไปที่คณุเปด Recovery
Manager คณุจะไดรับการเตือนใหดาํเนินตามกระบวนการสรางแผนดิสกตอ

เมือ่ตองการสรางชุดแผนดสิกกูคนืระบบ:

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

2. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การดาํเนนิการกูคนืระบบ
ซอฟตแวร Recovery Manager ชวยใหคุณซอมแซมหรือคืนคาคอมพวิเตอรใหกลับสูสถานะดัง้เดมิ Recovery
Manager ทํางานจากดิสกกูคืนระบบหรือจากพารตชิันการกูคืนโดยเฉพาะ (บางรุนเทานัน้) บนฮารดไดรฟ

โปรดสังเกตสิ่งตอไปนีเ้มื่อดําเนนิการกูคนืระบบ:

● คุณสามารถกูคืนไดเฉพาะไฟลท่ีคุณสํารองไวกอนหนาเทานัน้ HP ขอแนะนําใหคณุใช HP Recovery Manager
เพื่อสรางชุดแผนดสิกกูคืนระบบ (การสํารองไดรฟท้ังไดรฟ) ทันทีที่คุณตั้งคาคอมพวิเตอร

● Windows มคีุณลักษณะซอมแซมที่มอียูแลวภายใน เชน การคืนคาระบบ หากคุณยงัไมไดลองใชคณุลักษณะเหลานี้
เลย ใหลองใชกอนจะใช Recovery Manager

● Recovery Manager จะกูคืนเฉพาะซอฟตแวรที่ตดิตัง้ไวกอนหนาจากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอมกับ
คอมพิวเตอรนี้ตองดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิต หรือตดิตั้งใหมอีกครั้งจากแผนดิสกท่ีใหมาโดยผูผลิต

การกูคนืโดยใชพารติชันการกูคืนโดยเฉพาะ (บางรุนเทานั้น)

ในบางรุน คณุสามารถดําเนนิการกูคนืจากพารติชนับนฮารดไดรฟทีเ่ขาถึงโดยคลิกท่ี เริม่ หรือกดแปน f11 การกูคนืชนิดนี้จะ
คนืคาคอมพวิเตอรใหกลับสูสถานะดั้งเดิมโดยไมใชแผนดสิกกูคนื
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เมื่อตองการคนืคาคอมพวิเตอรจากพารติชนั ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี:้

1. เขาถึง Recovery Manager ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งดงันี้:

● เลือก เริม่ > โปรแกรมทั้งหมด > Recovery Manager > Recovery Manager

– หรือ –

● เปดหรือเริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมน ู‘เริ่ม’”
ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ แลวกด f11 ขณะขอความ “F11 (HP Recovery)” ปรากฏขึน้บนหนาจอ

2. คลิก System Recovery ในหนาตาง Recovery Manager

3. ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การกูคนืโดยใชดสิกกูคนืระบบ

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสดิสกกูคนืระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปตคิอลในคอมพิวเตอรของคุณหรือไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก แลว
เริ่มการทํางานของคอมพวิเตอรใหม

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การสํารองขอมลูของคณุ
คณุควรสํารองไฟลในคอมพวิเตอรของคุณตามตารางเปนประจําเพื่อรักษาสําเนาสํารองปจจุบัน คุณสามารถสํารองขอมลูของ
คณุลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟเครือขาย หรือแผนดิสก สํารองระบบของคณุตามระยะเวลาตอไปนี้:

● ตามเวลาที่กําหนดเปนประจํา

หมายเหต:ุ ตัง้คาตวัเตอืนเพือ่สํารองขอมลูของคุณอยูเปนระยะๆ

● กอนจะซอมแซมหรือคืนคาคอมพวิเตอร

● กอนจะเพิม่หรือปรับเปลี่ยนฮารดแวรหรอืซอฟตแวร

แนวทาง:

● สรางจุดคนืคาระบบโดยใชคุณลักษณะ System Restore (การคนืคาระบบ) ของ Windows แลวคดัลอกไปยงัแผนดิ
สกแบบออปติคอลหรือฮารดไดรฟภายนอกเปนระยะๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใชจุดคนืคาระบบ โปรดดู การ
ใชจุดคืนคาระบบ ในหนา 46

● เก็บไฟลสวนบคุคลในไลบรารี ‘เอกสาร’ และสํารองโฟลเดอรนีเ้ปนระยะๆ

● บันทึกการตั้งคาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเครื่องมอื หรือแถบเมน ูโดยบนัทึกภาพหนาจอของการตั้งคาของคุณ
ภาพหนาจอสามารถประหยดัเวลาไดหากคุณตองตัง้คาการกําหนดลักษณะใหม

การใชการสํารองขอมูลและการคนืคาของ Windows
การสํารองขอมลูและการคนืคาของ Windows จะชวยใหคุณสํารองไฟลแตละไฟลหรือสํารองภาพคอมพวิเตอรทั้งหมด

แนวทาง:

● ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC กอนที่คณุจะเริ่มกระบวนการสํารองขอมูล

● มเีวลาเพยีงพอใหดําเนินกระบวนการสํารองขอมลูจนเสรจ็สมบรูณ อาจใชเวลานานกวาหนึง่ชั่วโมง โดยข้ึนอยูกับขนาด
ไฟล

เมือ่ตองการสรางสําเนาสํารอง:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > การสาํรองขอมลูและการคนืคา

2. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่จัดกําหนดการและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows มคีุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชผีูใช) เพื่อชวยเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภยัใหกับคอมพิวเตอร คณุอาจไดรับการเตือนเกีย่วกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร การ
รันยทูิลิตี้ หรือการเปลี่ยนการตั้งคา Windows โปรดด ูHelp and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช) สําหรับขอมูลเพิ่ม
เตมิ
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การใชจดุคืนคาระบบ

จุดคืนคาระบบชวยใหคุณบนัทึกและตั้งชือ่สแนป็ชอ็ตของฮารดไดรฟจุดที่ระบุในเวลา จากนัน้ คณุสามารถกูคืนกลับไปสูจุด
นัน้หากคุณตองการยอนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา

หมายเหต:ุ การกูคืนกลับสูจดุคนืคากอนหนาไมมีผลตอไฟลขอมลูที่บันทึกหรืออีเมลที่สรางขึ้นตั้งแตจุดคนืคาลาสุด

คณุยงัสามารถสรางจุดคืนคาเพิ่มเตมิเพือ่เตรียมการปองกันเพิ่มขึ้นสําหรับไฟลและการตัง้คาของคณุ

เมือ่ไรที่ควรสรางจดุคนืคาระบบ

● กอนจะเพิม่หรือปรับเปล่ียนซอฟตแวรหรือฮารดแวรอยางครอบคลุม

● เปนระยะๆ เมือ่คอมพิวเตอรทํางานไดประสิทธภิาพสูงสุด

หมายเหต:ุ หากคุณแปลงกลับเปนจุดคนืคาแลวเปลี่ยนใจ คุณสามารถยอนกลับการคืนคาได

สรางจุดคนืคาระบบ

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

คนืคากลบัเปนวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เมือ่ตองการแปลงกลับเปนจุดคืนคา (ท่ีสรางในวันที่และเวลากอนหนา) เม่ือคอมพวิเตอรกําลังทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด ให
ดําเนนิการตามขั้นตอนเหลานี:้

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. คลิก การคนืคาระบบ

5. ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

46 บท 7   การสํารองและการกูคนื



8 ฝายบรกิารลกูคา

● การติดตอฝายบริการลูกคา

● ฉลาก

การตดิตอฝายบริการลูกคา
หากขอมลูที่ใหไวในคูมอืผูใชนี้ ใน คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP หรือในบริการชวยเหลือและวิธีใช ไมมคีํา
ถามที่คุณสงสัย สามารถติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไดที่:

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

หมายเหต:ุ สําหรับฝายสนับสนุนทั่วโลก ใหคลิก Contact HP worldwide ทางดานซายของเพจ หรือไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

โดยคุณจะสามารถ:

● สนทนาออนไลนกับชางเทคนคิของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนากบัฝายสนับสนนุดานเทคนิคไมมบีริการในบางภาษา จะใหบริการเปนภาษาอังกฤษ

● สงอีเมลถงึฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศพัททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาศูนยบริการของ HP

การติดตอฝายบริการลูกคา 47
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ฉลาก
ฉลากที่ตดิอยูกับคอมพวิเตอรจะใหขอมลูทีอ่าจตองใชเม่ือคุณจะแกไขปญหาระบบหรือเดนิทางไปตางประเทศโดยนํา
คอมพิวเตอรไปดวย

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ—มขีอมลูสําคญัดังตอไปนี้:

สวนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ

(2) หมายเลขผลิตภัณฑ (s/n)

(3) หมายเลขชิ้นสวน/หมายเลขผลิตภัณฑ (p/n)

(4) ระยะเวลาการรับประกนั

(5) คําอธิบายรุน

เตรียมขอมูลนีใ้หพรอมเมือ่ตดิตอกับฝายสนบัสนุนดานเทคนิค ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑนีต้ิดอยูที่ดานลางเครื่อง
คอมพวิเตอร

● ใบรับรองผลิตภัณฑของแทจาก Microsoft—มหีมายเลขผลิตภณัฑของ Windows คุณอาจตองใชหมายเลขผลิตภณัฑ
เพื่ออัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏิบตัิการ ฉลากใบรับรองนีจ้ะอยูใตฝาครอบดานลางของคอมพิวเตอร

● ปายระบุขอกําหนด—มขีอมูลระเบียบขอบังคบัเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ปายระบุขอกําหนดจะอยูใตฝาครอบดานลาง

● ปายระบกุารรับรองอุปกรณไรสายหรือปายตางๆ (บางรุนเทานัน้)—มขีอมูลเกีย่วกับอุปกรณเสริมแบบไรสายและเครื่อง
หมายการอนุมตัิของบางประเทศหรือบางภมูิภาคที่อนมุตัิใหใชงานอุปกรณนัน้ หากรุนคอมพวิเตอรของคณุมอุีปกรณ
ไรสายอยางนอยหนึ่งเครื่อง จะมีปายระบกุารรบัรองอยางนอยหนึง่ปายอยูในคอมพิวเตอรของคณุ คุณอาจตองใชขอมลู
นีเ้มือ่เดนิทางไปตางประเทศ ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสายติดอยูทีด่านลางเครื่องคอมพิวเตอร

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

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑของโมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP (บางรุนเทานั้น)—มีหมายเลขผลิตภัณฑของโมดลูบรอด
แบนดไรสายของ HP ฉลากนีจ้ะอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่
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9 ขอกําหนดเฉพาะ

● กําลังไฟฟาเขา

● สภาพแวดลอมการทํางาน

กาํลังไฟฟาเขา
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจมปีระโยชนหากคุณวางแผนจะเดนิทางไปตางประเทศโดยนําคอมพวิเตอรไปดวย

คอมพิวเตอรทํางานดวยกําลังไฟ DC ซึง่จายไฟใหโดยแหลงไฟฟา AC หรือ DC แหลงไฟฟา AC ตองจายไฟที่พกิัด 100–
240 V, 50–60 Hz แมวาคอมพวิเตอรจะรับไฟจากแหลงไฟฟา DC แบบเคร่ืองตอเครื่อง ควรไดรับจายไฟโดยใชเฉพาะ
อะแดปเตอร AC หรือแหลงไฟฟา DC ที่จัดหาใหและไดรับอนมุัตจิาก HP เพือ่ใชงานกับคอมพวิเตอรเครื่องนีเ้ทานัน้

คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอกําหนดเฉพาะดงันี้

กาํลงัไฟฟาเขา พกิดักาํลงัจาย

แรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงาน 19.5 V dc @ 2.05 A - 40W

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑนี้ออกแบบขึน้สําหรับระบบไฟฟาสําหรับงาน IT ในนอรเวยดวยแรงดันไฟฟาเฟสตอเฟสโดยไมเกิน
240 V rms

หมายเหต:ุ คณุสามารถดขูอมลูแรงดนัไฟและกระแสไฟขณะทํางานของคอมพวิเตอรไดจากปายระบุขอกําหนดของระบบ
ใตฝาครอบดานลางของคอมพวิเตอร

กําลังไฟฟาเขา 49



สภาพแวดลอมการทาํงาน
ปจจัย เมตริก สหรัฐอเมรกิา

อณุหภมูิ

ขณะใชงาน (การเขียนไปยังดสิกแบบออปติคอล) 5°C ถงึ 35°C 41°F ถงึ 95°F

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

ความชืน้สมัพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 10% ถงึ 90% 10% ถงึ 90%

ขณะไมไดใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถงึ 95%

ความสงูสงูสดุ (ไมมคีวามดัน)

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

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