
การเริ่มตนใชงาน

คอมพิวเตอรโนตบุกของ HP



© Copyright 2011 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาของเจาของ
กรรมสทิธิ์และใชงานโดย Hewlett-Packard
Company ภายใตใบอนุญาตใชงาน Microsoft และ
Windows เปนเคร่ืองหมายการคาในสหรัฐอเมริกา
ของ Microsoft Corporation SD Logo เปน
เคร่ืองหมายการคาของเจาของกรรมสิทธิ์

ขอมูลทีร่ะบุในที่น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมจําเปน
ตองแจงใหทราบลวงหนา การรับประกันสําหรับ
ผลิตภัณฑและบริการของ HP ระบุไวอยางชัดเจนใน
ใบรับประกนัทีใ่หมาพรอมกับผลิตภัณฑและบริการดัง
กลาวเทาน้ัน ขอความในที่น้ีไมถอืเปนการรับประกัน
เพิ่มเติมแตอยางใด HP จะไมรับผดิชอบตอขอผิด
พลาดทางเทคนิคหรือภาษาหรือการละเวนขอความใน
ที่น้ี

พิมพคร้ังที่สอง: พฤษภาคม 2011

พิมพคร้ังที่หน่ึง: พฤษภาคม 2011

หมายเลขเอกสาร: 648118-282

ประกาศเกีย่วกบัผลิตภณัฑ

เอกสารน้ีอธิบายเกีย่วกับคณุลักษณะทั่วไปทีม่ีอยูใน
รุนสวนใหญของคอมพิวเตอร คุณลักษณะบางอยาง
อาจไมพรอมใชงานบนคอมพิวเตอรของคุณ

เงือ่นไขสาํหรบัซอฟตแวร

หากคุณติดตั้ง คัดลอก ดาวนโหลด หรือใชงาน
ผลิตภัณฑซอฟตแวรใดๆ ทีต่ิดตั้งไวในคอมพิวเตอร
เคร่ืองน้ี แสดงวาคุณตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใช (EULA) ของ
HP หากคุณไมยอมรับเง่ือนไขของใบอนุญาตใชงาน
วิธีแกไขเพียงอยางเดียวทีคุ่ณจะทําไดก็คือ สงคืน
ผลิตภัณฑทัง้หมดทีไ่มไดใชงาน (ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร) ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืน โดยจะ
ตองเปนไปตามนโยบายการคนืเงินของสถานทีท่ี่คณุ
ซื้อผลิตภัณฑน้ันมา

หากตองการขอมลูเพิ่มเติมหรือรองขอการคืนเงิน
ทัง้หมดสําหรับคอมพิวเตอร โปรดตดิตอสถานที่
จําหนายสนิคาในทองถิน่ (ผูขาย)



ประกาศคําเตือนเรือ่งความปลอดภยั

คาํเตอืน! เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เก่ียวเนื่องกับความรอนหรือปญหาความรอนสูงเกินของคอมพิวเตอร อยาวาง
คอมพิวเตอรไวบนตักของคณุโดยตรง หรืออยากีดขวางชองระบายอากาศของคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรบนพืน้ผวิที่แข็ง
และราบเรียบเทานั้น อยาใหพืน้ผวิที่แขง็ เชน เคร่ืองพมิพที่วางไวขางๆ หรือพืน้ผวิที่นุม เชน หมอน หรือพรม หรือเส้ือผา
ปดก้ันทางระบายอากาศ นอกจากนี ้อยาใหอะแดปเตอร AC สัมผสักับผิวหนงัหรือพืน้ผวิที่นุม เชน หมอน หรือพรม หรือ
เส้ือผา ในขณะที่ใชงาน คอมพิวเตอรและอะแดปเตอร AC เปนไปตามขีดจํากัดอุณหภมูิของพื้นผวิที่ผูใชเขาถึงได ตามท่ี
กําหนดไวโดยมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ (International Standard for Safety
of Information Technology Equipment) (IEC 60950)

iii



iv   ประกาศคําเตือนเร่ืองความปลอดภัย



สารบญั

1  ยนิดตีอนรบั .......................................................................................................................................................... 1
มอีะไรใหม .............................................................................................................................................. 2

Beats Audio (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้) ......................................................................................... 2
การคนหาขอมูล ........................................................................................................................................ 3

2  การทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ ..................................................................................................................... 5
ดานบน ................................................................................................................................................... 6

ทัชแพด .................................................................................................................................. 6
ไฟแสดงสถานะ ........................................................................................................................ 7
ปุมตางๆ ลําโพง และตัวอานลายนิว้มือ (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้) ........................................................... 8
แปน ...................................................................................................................................... 9

ดานหนา ................................................................................................................................................ 10
ดานขวา ................................................................................................................................................  11
ดานซาย ................................................................................................................................................ 12
จอแสดงผล ............................................................................................................................................  13
ดานหลัง ................................................................................................................................................ 14
ดานลาง ................................................................................................................................................. 15

3  การเชือ่มตอเครอืขาย ............................................................................................................................................ 16
การใชผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP) ........................................................................................................... 17
การเชื่อมตอเครือขายไรสาย ....................................................................................................................... 17

การเช่ือมตอเครือขาย WLAN ที่มอียู ..........................................................................................  18
การตั้งคาเครือขาย WLAN ใหม ................................................................................................  19

การกําหนดคาเราเตอรไรสาย .................................................................................... 20
การปกปอง WLAN ................................................................................................ 20

4  แปนพมิพและอุปกรณชีต้าํแหนง ............................................................................................................................. 21
การใชแปนพมิพ .....................................................................................................................................  22

การใชปุมดําเนินการ ................................................................................................................ 22
การใชแปนลัด ........................................................................................................................ 23
การใชคยีแพด ........................................................................................................................ 24

v



การใชคียแพดตวัเลขแบบในตัว ................................................................................. 24
การใชอุปกรณชีต้ําแหนง ........................................................................................................................... 25

การตัง้คาการกําหนดลักษณะอุปกรณชีต้ําแหนง ............................................................................. 25
การใชทัชแพด ........................................................................................................................ 25

การเปด/ปดใชงานทัชแพด ....................................................................................... 26
การนําทาง ............................................................................................................ 26
การเลือก .............................................................................................................. 27
การใชรูปแบบการสัมผสับนทัชแพด ........................................................................... 27

การเลื่อน .............................................................................................. 28
การบีบนิ้ว/การยอ/ขยาย .......................................................................... 28

5  การบาํรงุรกัษา .................................................................................................................................................... 29
การใสหรือถอดแบตเตอรี่ .......................................................................................................................... 30
การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ ............................................................................................................. 31

การถอดฮารดไดรฟ ................................................................................................................. 31
การติดตัง้ฮารดไดรฟ ............................................................................................................... 33

การเพิ่มหรอืการเปล่ียนอุปกรณหนวยความจํา ................................................................................................ 35

6  การสาํรองและการกูคนื ......................................................................................................................................... 38
การคนืคา .............................................................................................................................................. 39
การสรางส่ือคืนคาระบบ ............................................................................................................................ 39
การดําเนนิการคนืคาระบบ ......................................................................................................................... 40

การคืนคาโดยใชพารติชนัการกูคืนโดยเฉพาะ (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้) ............................................... 40
การคืนคาโดยใชส่ือการคืนคา .................................................................................................... 41
การเปลี่ยนแปลงลําดบัการบูตของคอมพวิเตอร .............................................................................. 41

การสํารองและการกูคนืขอมลูของคณุ ........................................................................................................... 42
การใชการสํารองขอมูลและการคนืคาของ Windows ..................................................................... 43
การใชจุดคืนคาระบบของ Windows .......................................................................................... 44

เม่ือไรท่ีควรสรางจุดคืนคาระบบ ................................................................................ 44
สรางจุดคืนคาระบบ ................................................................................................ 44
คนืคากลบัเปนวันที่และเวลากอนหนา .......................................................................... 44

7  ฝายบรกิารลกูคา .................................................................................................................................................. 45
การตดิตอฝายบริการลูกคา ......................................................................................................................... 46
ฉลาก .................................................................................................................................................... 47

8  ขอกาํหนดเฉพาะ ................................................................................................................................................. 48
กําลังไฟฟาเขา ........................................................................................................................................ 49

ปลั๊ก DC อุปกรณจายไฟภายนอกของ HP ................................................................................... 49
สภาพแวดลอมการทํางาน .......................................................................................................................... 50

vi



ดชัน ี...................................................................................................................................................................... 51

vii



viii



1 ยนิดตีอนรบั

● มีอะไรใหม

● การคนหาขอมลู

หลังจากที่ตดิตัง้และลงทะเบียนคอมพวิเตอรแลว คณุจะตองปฏบิัตติามขัน้ตอนตอไปนี้:

● เชือ่มตออินเทอรเนต็—ตัง้คาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย เพื่อใหคุณสามารถเชื่อมตออินเทอรเนต็ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดู การเช่ือมตอเครือขาย ในหนา 16

● อพัเดตซอฟตแวรปองกนัไวรสั—ปกปองคอมพิวเตอรของคุณเพื่อไมใหไดรับความเสียหายจากไวรัส ซอฟตแวรถูกตดิ
ตัง้ไวลวงหนาบนคอมพวิเตอร และมกีารสมคัรสมาชิกแบบจํากัดสําหรับอัพเดตฟร ีสําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดู คูมือ
อางอิงสําหรบัคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเขาถึงคูมือนี้ โปรดดู การคนหาขอมูล
ในหนา 3

● ทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ—เรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะตางๆ ของคอมพิวเตอร โปรดดู การทําความรูจักกับ
คอมพิวเตอรของคณุ ในหนา 5 และ แปนพมิพและอุปกรณชีต้ําแหนง ในหนา 21 สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

● สรางดสิกกูคนืระบบหรอืแฟลชไดรฟกูคนืระบบ——เตรียมกูคืนการตั้งคาที่มาจากโรงงานสําหรับระบบปฏิบัตกิารและ
ซอฟตแวรในกรณีที่ระบบไมเสถียรหรือทํางานลมเหลว สําหรับคําแนะนํา โปรดด ูการสํารองและการกูคนื
ในหนา 38

● คนหาซอฟตแวรทีต่ดิตัง้—เขาถึงรายการซอฟตแวรที่ตดิตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใชซอฟตแวรที่รวมอยูในคอมพวิเตอร โปรดดคูําแนะนําของผูผลิตซอฟตแวร ซึง่อาจให
มาพรอมกับซอฟตแวรหรือมอียูบนเว็บไซตของผูผลิต

1



มอีะไรใหม

Beats Audio (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)
Beats Audio เปนเทคโนโลยกีารตัง้คาเสียงขั้นสูงท่ีใหเสียงเบสลึกที่สามารถปรับไดพรอมกับยงัคงรักษาความชดัใสของ
เสียงไว Beats Audio มกีารเปดใชงานโดยคาเริ่มตน

▲ เม่ือตองการเพิ่มหรือลดการตั้งคาเสียงเบสของ Beats Audio ใหกด fn+b

คณุยงัสามารถดแูละควบคมุการตัง้คาเสียงเบสผานทางระบบปฏบิัตกิาร Windows วิธกีารดูและควบคุมคุณสมบตัิของ
เสียงเบส

เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats
Audio

ตารางตอไปนี้จะแสดงและใหคําอธบิายเก่ียวกับไอคอนของ Beats Audio

ไอคอน คาํอธบิาย

หมายถงึ Beats Audio เปดใชงานอยู

หมายถงึ Beats Audio ปดใชงานอยู

2 บท 1   ยนิดตีอนรับ



การคนหาขอมลู
คอมพิวเตอรประกอบดวยทรัพยากรมากมายท่ีจะชวยใหคุณทํางานตางๆ

ทรัพยากร สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

โปสเตอร การติดตั้งอยางรวดเร็ว ● วิธีการติดตั้งคอมพิวเตอร

● ความชวยเหลือในการระบุสวนประกอบคอมพวิเตอร

การเร่ิมตนใชงาน

วิธีการเขาถึงคูมือนี้

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

– หรือ –

เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
HP > HP Documentation (เอกสารคูมือของ HP)

● คุณสมบตัิคอมพิวเตอร

● วิธีการเช่ือมตอกับเครือขายไรสาย

● วิธีใชแปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง

● วิธีเปล่ียนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟและอุปกรณหนวยความจํา

● วิธีการสํารองขอมูลและการกูคนื

● วิธีติดตอฝายบริการลูกคา

● ขอกําหนดเฉพาะของคอมพิวเตอร

คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

วิธีการเขาถึงคูมือนี้

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

– หรือ –

เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
HP > HP Documentation (เอกสารคูมอืของ HP)

● คุณลักษณะการจัดการพลังงาน

● วิธีการยดือายุการใชงานของแบตเตอร่ี

● วิธีใชคุณลักษณะมัลตมิีเดียของคอมพวิเตอร

● วิธีการปกปองคอมพวิเตอร

● วิธีการดูแลรักษาคอมพวิเตอร

● วิธีการอัพเดตซอฟตแวร

บริการชวยเหลือและวิธีใช

เมื่อตองการเขาถึงบริการชวยเหลือและวิธีใช ใหเลือก เริม่ >
บรกิารชวยเหลือและวิธใีช

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

● ขอมูลเกีย่วกบัระบบปฏิบัติการ

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● เคร่ืองมอืการแกไขปญหา

● วิธีการขอรับบริการสนับสนุนดานเทคนิค

ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม

วิธีการเขาถึงคูมือนี้

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

– หรือ –

เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
HP > HP Documentation (เอกสารคูมือของ HP)

● ขอมูลเกีย่วกบัขอกําหนดและความปลอดภัย

● ขอมูลเกีย่วกบัการทิง้แบตเตอร่ี

การคนหาขอมลู 3
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ทรัพยากร สาํหรับขอมลูเกีย่วกบั

คําแนะนําดานความปลอดภยัและความสะดวกสบาย

เมื่อตองการเขาถงึเอกสารน้ี:

เลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวธิใีช > คูมอืผูใช

– หรือ –

เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
HP > HP Documentation (เอกสารคูมือของ HP)

– หรือ –

ไปที ่http://www.hp.com/ergo

● การติดตัง้เวิรกสเตชัน ทาทาง สุขภาพ และพฤติกรรมการทํางานทีเ่หมาะสม

● ขอมูลความปลอดภัยทางดานไฟฟาและกลไก

Worldwide Telephone Numbers booklet (รายนาม
หมายเลขโทรศัพททั่วโลก)

สมุดรายนามน้ีใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ

หมายเลขโทรศัพทของฝายบริการสนับสนุนของ HP

เว็บไซตของ HP

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

● ขอมูลเกีย่วกบับริการสนับสนุน

● การสั่งซือ้ชิ้นสวนและการคนหาความชวยเหลือเพิ่มเติม

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● อปุกรณเสริมที่พรอมใชงานสําหรับอุปกรณ

การรับประกนัแบบจํากัด*

เมื่อตองการเขาถึงการรับประกัน:

เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและ
วิธีใช) > User Guides (คูมือผูใช) > View Warranty
Information (ดูขอมูลการรับประกนั)

– หรือ –

เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP
> HP Documentation (เอกสารคูมือของ HP) > View
Warranty Information (ดขูอมูลการรับประกนั)

– หรือ –

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

ขอมูลการรับประกนั

*คุณอาจพบขอมูลการรับประกนัแบบจํากดัของ HP ทีเ่กีย่วของกับผลิตภัณฑของคุณในคูมืออิเล็กทรอนิกสบนคอมพิวเตอรของคณุ และ/หรือในแผนซีด/ี
ดีวีดีที่อยูในกลอง สําหรับบางประเทศ/พื้นทีห่รือภูมิภาค อาจมีเอกสารฉบับพิมพเกีย่วกับการรับประกันแบบจํากดัของ HP อยูในกลอง ในบางประเทศ/
พื้นที่หรือภูมิภาคทีไ่มมีเอกสารฉบับพิมพสําหรับขอมูลการรับประกัน คุณอาจรองขอสําเนาฉบับพิมพไดจาก http://www.hp.com/go/
orderdocuments หรือเขียนจดหมายไปที:่

● อเมริกาเหนือ: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

● ยโุรป ตะวันออกกลาง แอฟรกิา: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy

● เอเชยี แปซฟิก: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกัน (บนฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ) ชื่อและที่อยูไปรษณีย

4 บท 1   ยนิดตีอนรับ
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2 การทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ

● ดานบน

● ดานหนา

● ดานขวา

● ดานซาย

● จอแสดงผล

● ดานหลัง

● ดานลาง
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ดานบน

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไฟแสดงสถานะทชัแพด ● สวาง: ทชัแพดปดอยู

● ดับ: ทชัแพดเปดอยู

(2)  ปุมเปด/ปดทชัแพด เปดและปดใชงานทัชแพด

(3)  โซนทัชแพด ยายตัวชี้และเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(4)  ปุมทัชแพดซาย ทํางานเหมือนกบัปุมซายบนเมาสภายนอก

(5)  ไฟสองทัชแพด สองสวางทชัแพดเพื่อความสะดวกในการมองเห็นเมือ่มีสภาพแสงนอย
ขณะทัชแพดเปดอยู

(6)  ปุมทัชแพดขวา ทํางานเหมอืนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก

6 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไฟ Caps lock สวาง: Caps lock เปดอยู

(2) ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต

(3) ไฟแสดงสถานะปดเสียง ● เหลือง: คอมพิวเตอรปดเสียงอยู

● ดับ: คอมพิวเตอรเปดเสียงอยู

(4) ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย ● ขาว: อุปกรณไรสายในตัว เชน อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไร
สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ Bluetooth® เปดอยู

● เหลือง: อปุกรณไรสายทัง้หมดปดอยู

(5)  ไฟแสดงสถานะทชัแพด ● สวาง: ทัชแพดปดอยู

● ดับ: ทัชแพดเปดอยู

(6)  ไฟสองทชัแพด สองสวางทชัแพดเพื่อความสะดวกในการมองเห็นเมื่อมีสภาพแสงนอย
ขณะทัชแพดเปดอยู

(7)  ไฟแสดงสถานะตัวอานลายน้ิวมอื (มีเฉพาะบางรุน
เทาน้ัน)

● ขาว: มีการอานลายน้ิวมือ

● เหลือง: ไมมีการอานลายน้ิวมือ

ดานบน 7



ปุมตางๆ ลาํโพง และตัวอานลายนิ้วมอื (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ปุมเปด/ปด ● เมื่อคอมพิวเตอรปดอยู ใหกดปุมน้ีเพื่อเปดคอมพิวเตอร

● เมื่อคอมพิวเตอรเปดอยู ใหกดปุมน้ีเร็วๆ เพื่อเรียกใชงานโหมดสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป ใหกดปุมน้ีเร็วๆ เพื่อออกจาก
โหมดสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหกดปุมนี้เร็วๆ เพื่อออก
จากโหมดไฮเบอรเนต

หากคอมพิวเตอรหยดุตอบสนองและกระบวนการปดระบบ Windows®
ไมสามารถใชการได ใหกดปุมเปด/ปดคางไวอยางนอย 5 วินาท ีเพื่อปด
เคร่ืองคอมพิวเตอร

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการตั้งคาพลังงานของคุณ ใหเลือก
เริ่ม > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลอืกการใชพลังงาน
หรือดูที ่คูมืออางอิงสําหรับคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP

(2)  ลําโพง (2) ทําใหเกดิเสียง

(3) แปนเว็บเบราวเซอร เปดเว็บเบราวเซอรคาเร่ิมตนของคุณ

หมายเหต:ุ ปุมนี้จะเปดตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจนกวาจะ
ตั้งคาบริการอินเทอรเน็ตหรือบริการเครือขาย

(4)  ตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) รองรับการล็อกออนเขาสู Windows โดยใชลายน้ิวมอื แทนการล็อกออน
ดวยรหัสผาน

8 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมลูระบบเมือ่กดพรอมกับแปน fn

(2)  แปน fn เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา เมื่อกดพรอมกับแปน b, แปน
spacebar หรือแปน esc

(3) แปนโลโก Windows แสดงเมนู ‘เร่ิม’ ของ Windows

(4)  แปน b เพิ่มหรือลดการตั้งคาเสียงเบส Beats Audio (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)
เมื่อกดพรอมกบัแปน fn

Beats Audio เปนเทคโนโลยกีารตั้งคาเสียงขั้นสูงที่ใหเสียงเบสลึกที่
สามารถปรับไดพรอมกบัยงัคงรักษาความชดัใสของเสยีงไว Beats
Audio มีการเปดใชงานโดยคาเร่ิมตน

คณุยงัสามารถดูและควบคุมการตัง้คาเสียงเบสผานทางระบบปฏิบตัิการ
Windows วิธีการดูและควบคุมคุณสมบตัิของเสียงเบส

เลือก Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware
and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio

(5) แปนแสดงเมนูทางลัดของ Windows แสดงเมนูทางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูขางใตตัวชี้

(6)  คยีแพดตัวเลขแบบในตัว เมื่อเปดใชงานคียแพด จะสามารถใชแปนตางๆ ไดเชนเดียวกับคียแพด
ตัวเลขภายนอก

(7)  แปน num lock สลับระหวางฟงกชันนําทางกบัฟงกชันตัวเลขบนคียแพดตวัเลขแบบในตัว

(8)  แปนการดําเนินการ เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา

ดานบน 9



ดานหนา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ชองเสียบสื่อบันทึกดิจิทัล รองรับรูปแบบการดดิจิทัลตอไปน้ี

● การดหนวยความจํา Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital Extended Capacity (SDxC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC)

● Ultra High Speed MultiMediaCard (UHS/MMC)

(2) ลําโพง (2) (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) ทําใหเกิดเสียง

10 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานขวา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไดรฟแบบออปตคิอล อานและเขียน (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) ไปยงัดิสกแบบออปติคอล

(2)  ไฟสถานะไดรฟแบบออปติคอล ● เขียว: กาํลังมีการเขาถงึไดรฟแบบออปติคอล

● ดับ: ไดรฟแบบออปติคอลไมทํางาน

(3)  ปุมเปดไดรฟแบบออปติคอล เปดไดรฟแบบออปติคอล

(4) ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต

(5) ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ ● กะพริบเปนสีขาว: กาํลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

● เหลือง: HP ProtectSmart Hard Drive Protection พารค
ฮารดไดรฟเปนการชั่วคราว

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกบั HP ProtectSmart Hard
Drive Protection โปรดด ูคูมืออางอิงสําหรับคอมพวิเตอร
โนตบุกของ HP

(6) พอรต USB (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

(7) ชองเสียบสายล็อก เชื่อมตอสายล็อกเขากับคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อกไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อปกปอง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกนัการโจรกรรมหรือการใชงาน
คอมพิวเตอรในทางที่ผิด

(8)  ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี ● ขาว: คอมพิวเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟภายนอกและแบตเตอร่ี
ชารจเต็มแลว

● เหลือง: แบตเตอร่ีกาํลังชารจ

● กะพริบเปนสีเหลือง: ประจุแบตเตอร่ีเหลือในระดับต่ํา หรือพบขอ
ผดิพลาดของแบตเตอร่ี เมื่อระดับแบตเตอร่ีถงึขั้นวิกฤต ไฟแสดง
สถานะแบตเตอร่ีจะเร่ิมกะพริบถี่ๆ

(9) หัวตอสายไฟ เชื่อมตออะแดปเตอร AC
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ดานซาย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองระบายอากาศ ทาํใหอากาศไหลเวียนเพื่อระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พดัลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมตัิเพือ่ทําให
สวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกันความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกติที่
พดัลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(2) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร

(3) พอรต HDMI เชื่อมตออุปกรณเสริมสําหรับวิดีโอหรือเสียง เชน โทรทัศนความละเอียด
สูง หรือสวนประกอบดิจิทัลหรือเสียงทีเ่ขากนัได

(4) แจ็ค RJ-45 (เครือขาย) เชื่อมตอสายเครือขาย

(5) พอรต USB (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรของคุณอาจมีพอรต USB 3.0 จํานวน 2
พอรต ขึน้อยูกับรุนของเคร่ืองของคุณ โดยสามารถใชเชื่อมตอกับอปุกรณ
เสริม USB 3.0 เพื่อประสิทธภิาพการทํางานของ USB ที่เหนือกวาได
พอรต USB 3.0 สามารถใชงานกบัอุปกรณ USB 1.0 และ 2.0 ได

(6) แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) เชื่อมตอไมโครโฟนชุดหฟูงเสริม ไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ หรือ
ไมโครโฟนแบบโมโน

(7) แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง) (2) ทาํใหเกิดเสียงเม่ือเชื่อมตอกบัลําโพงสเตอริโอเสริม เฮดโฟน หูฟง ชุดหู
ฟง หรือระบบเสียงของโทรทศัน

คาํเตอืน! เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนทีจ่ะสวมเฮด
โฟน หูฟง หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความปลอดภัย
โปรดด ูประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม

หมายเหต:ุ เม่ืออุปกรณเชื่อมตอกบัชองเสียบหูฟง ลําโพงคอมพิวเตอร
จะถูกปดการใชงาน

12 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



จอแสดงผล

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) เสาอากาศ WLAN (2)* สงและรับสัญญาณไรสายเพือ่สื่อสารกบัเครือขายเฉพาะทีแ่บบไรสาย
(WLAN)

(2) ไมโครโฟนภายใน (2) บันทึกเสียง

(3) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม สวาง: เว็บแคมถกูใชงานอยู

(4) เว็บแคม บนัทกึวิดโีอและถายภาพน่ิง

เมื่อตองการใชเว็บแคม เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรม
ทัง้หมด) > CyberLink YouCam > CyberLink YouCam

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อการรับสงสัญญาณทีด่ีที่สุด พื้นทีร่อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิง่กดีขวาง เมื่อ
ตองการดูประกาศขอกาํหนดระบบไรสาย ใหอางอิงหัวขอ ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ทีม่ีผลบงัคับใชกบัประเทศ/พ้ืนที่หรือ
ภูมิภาคของคุณ ประกาศเหลาน้ีอยูในบริการชวยเหลือและวิธีใช

จอแสดงผล 13



ดานหลงั

สวนประกอบ คาํอธบิาย

ชองระบายอากาศ ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมตัิเพือ่ทําใหสวนประกอบภายใน
เยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกติที่พดัลมจะเปดและปดในขณะที่ทํางาน

14 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานลาง

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองใสแบตเตอร่ี รองรับแบตเตอร่ี

(2) สลักปลดแบตเตอร่ี ปลดแบตเตอร่ีออกจากชองใสแบตเตอร่ี และปลดฝาปดฮารดไดรฟ/
อปุกรณหนวยความจํา

(3)  ชองระบายอากาศ (6) ทาํใหอากาศไหลเวียนเพื่อระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พดัลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมตัิเพื่อทําให
สวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกิน เปนเร่ืองปกติที่
พดัลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(4) ชองใสฮารดไดรฟ, WLAN และชองใสอุปกรณหนวย
ความจํา

รองรับฮารดไดรฟและมีอุปกรณ LAN ไรสาย (WLAN) และรองรับชอง
เสียบอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันระบบไมตอบสนอง ใหเปล่ียนใชเฉพาะ
อปุกรณไรสายทีไ่ดรับอนุญาตเพื่อใชงานในคอมพิวเตอรโดยหนวยงาน
รัฐบาลทีค่วบคุมดแูลอุปกรณไรสายในประเทศหรือพื้นทีข่องคุณเทาน้ัน
หากคุณเปล่ียนอุปกรณใหม และไดรับขอความเตือน ใหถอดอุปกรณน้ัน
ออกเพือ่ใหคอมพิวเตอรกลับไปทํางานตามปกติ แลวตดิตอฝายสนับสนุน
ดานเทคนิคผาน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

ดานลาง 15



3 การเชือ่มตอเครอืขาย

● การใชผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP)

● การเชื่อมตอเครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ คณุลักษณะอินเทอรเนต็ฮารดแวรและซอฟตแวรจะแตกตางกันไป ขึน้อยูกับรุนของคอมพิวเตอรและ
ตําแหนงท่ีตัง้ของคณุ

คอมพวิเตอรของคณุอาจรองรับการเชื่อมตออินเทอรเนต็ชนิดตางๆ ดงัตอไปนี้:

● ไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี คณุจะสามารถใชการเชื่อมตอไรสาย โปรดด ูการเช่ือมตอเครือ
ขาย WLAN ที่มอียู ในหนา 18 หรือ การตัง้คาเครือขาย WLAN ใหม ในหนา 19

● ใชสาย—คณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขายแบบใชสาย โปรดด ูคูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

16 บท 3   การเช่ือมตอเครือขาย



การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเน็ต (ISP)
กอนที่คุณจะสามารถเชือ่มตออินเทอรเนต็ คุณจะตองสรางบัญช ีISP ตดิตอ ISP ในทองถ่ินเพือ่ซ้ือบริการอินเทอรเนต็และ
โมเด็ม ISP จะใหความชวยเหลือในการตัง้คาโมเด็ม ตดิตัง้สายเครือขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพวิเตอรไรสายของคุณเขากับ
โมเด็ม และทดสอบบริการอินเทอรเนต็

หมายเหต:ุ ISP จะให ID ผูใชและรหัสผานสําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จดบนัทึกขอมูลนี้และเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย

คณุลักษณะตอไปนีจ้ะชวยใหคุณตั้งคาบัญชอิีนเทอรเนต็ใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพื่อใชบัญชีท่ีมีอยู:

● บรกิารอินเทอรเนต็ & ขอเสนอ (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—โปรแกรมอรรถประโยชนนีใ้หความ
ชวยเหลือในการลงทะเบยีนบัญชอิีนเทอรเน็ตและกําหนดคาคอมพวิเตอรเพือ่ใชบญัชีที่มอียู เมื่อตองการเขาถึงยูทิลิตี้นี้
ใหเลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > บรกิารออนไลน > เชือ่มตอออนไลน

● ไอคอนที ่ISP จดัหาให (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—ไอคอนเหลานีอ้าจปรากฏขึน้ตามลําพงับนเด
สกท็อป Windows หรือจัดกลุมไวในโฟลเดอรที่มีชือ่วา Online Services บนเดสกท็อป เม่ือตองการตั้งคาบัญชี
อินเทอรเนต็ใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพือ่ใชบัญชทีี่มีอยู ใหดบัเบิลคลิกที่ไอคอน แลวปฏบิตัิตามคําแนะนําบน
หนาจอ

● ตวัชวยสรางการเชือ่มตออินเทอรเนต็ของ Windows—คณุสามารถใชตวัชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ
Windows เพื่อเชือ่มตออินเทอรเน็ตในสถานการณตอไปนี้:

◦ คุณมบีัญชกัีบ ISP อยูแลว

◦ คณุไมมีบญัชอิีนเทอรเนต็และคณุตองการเลือก ISP จากรายการท่ีมีอยูในตัวชวยสราง (อาจไมมรีายชื่อผูให
บริการ ISP ในบางภูมิภาค)

◦ คุณไดเลือก ISP ที่ไมมอียูในรายการ และ ISP รายน้ันใหขอมลูตางๆ แกคุณ เชน IP แอดเดรส และการต้ังคา
POP3 และ SMTP ที่เฉพาะเจาะจง

หากตองการเขาใชตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเนต็ของ Windows และคําแนะนําสําหรับการใชตัวชวยสราง
เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและอินเทอรเน็ต) >
Network and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน)

หมายเหต:ุ หากมกีลองโตตอบภายในตวัชวยสรางที่ใหคุณเลือกระหวางการเปดหรือปดการใชงานไฟรวอลล
Windows ใหเลือกเปดใชงานไฟรวอลล

การเชือ่มตอเครอืขายไรสาย
เทคโนโลยไีรสายถายโอนขอมูลผานคลื่นวิทย ุแทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพวิเตอรของคณุอาจมอุีปกรณไรสายดังตอไปนี้:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP ซึง่เปนอุปกรณเครือขายบรเิวณกวางแบบไรสาย (WWAN)

● อุปกรณ Bluetooth

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยไีรสายและการเชื่อมตอเครือขายไรสาย โปรดดู คูมอือางอิงสําหรับคอมพิวเตอร
โนตบุกของ HP รวมถึงขอมลูและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลอืและวิธีใช

การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 17



การเชือ่มตอเครอืขาย WLAN ทีม่อียู

1. เปดเครื่องคอมพวิเตอร

2. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู

3. คลิกไอคอนเครือขายในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

4. เลือกเครือขายท่ีจะเชื่อมตอ

5. คลิก เชือ่มตอ

6. หากจําเปน ใหปอนคียความปลอดภัย

18 บท 3   การเช่ือมตอเครือขาย



การตั้งคาเครอืขาย WLAN ใหม

อุปกรณที่จําเปน:

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

● เราเตอรไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) (2)

● คอมพิวเตอรไรสายเครื่องใหมของคุณ (3)

หมายเหต:ุ โมเด็มบางรุนมเีราเตอรไรสายแบบในตวั ตรวจสอบกับ ISP ของคณุเพื่อระบุวาคุณมีโมเด็มชนดิใด

ภาพประกอบนีแ้สดงตัวอยางของการติดตั้งเครือขาย WLAN ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเนต็ เมือ่เครือขายของคุณขยายใหญขึ้น
ก็จะสามารถเช่ือมตอคอมพวิเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพิ่มเตมิเขากับเครือขายเพ่ือเขาถึงอินเทอรเนต็

การเช่ือมตอเครือขายไรสาย 19



การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตัง้คา WLAN โปรดดูขอมลูเพิม่เติมจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ

นอกจากนี ้ระบบปฏิบตัิการ Windows ยงัมเีคร่ืองมือที่ชวยใหคณุตัง้คาเครือขายไรสายเครือขายใหม เมือ่ตองการใชเคร่ือง
มอืใน Windows เพื่อตั้งคาเครือขาย ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเนต็ > ศนูยเครอืขายและการใช
รวมกนั > ตัง้คาการเชือ่มตอหรอืเครอืขายใหม > ตัง้คาเครอืขายใหม จากนั้นใหปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ ขอแนะนําใหคุณเชือ่มตอคอมพวิเตอรไรสายเคร่ืองใหมเขากับเราเตอร โดยใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมกับ
เราเตอร เมื่อคอมพิวเตอรเชือ่มตออินเทอรเนต็ไดสําเร็จ คณุจะสามารถถอดสายเชื่อมตอ แลวเขาถึงอินเทอรเนต็ผานทาง
เครือขายไรสาย

การปกปอง WLAN
เมื่อคุณตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยู ใหเปดคุณลักษณะความปลอดภัยอยูเสมอเพือ่ปกปองเครือขายจากการเขา
ถึงโดยไมไดรับอนญุาต

สําหรับขอมลูเก่ียวกับการปกปอง WLAN โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

20 บท 3   การเช่ือมตอเครือขาย



4 แปนพมิพและอปุกรณชีต้ําแหนง

● การใชแปนพิมพ

● การใชอุปกรณชี้ตําแหนง
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การใชแปนพมิพ

การใชปุมดําเนินการ

แปนการดาํเนนิการเปนการทํางานแบบกําหนดเอง ซึง่ระบุใหกับแปนใดแปนหนึง่ที่สวนบนของแปนพิมพ ไอคอนบนแปน
f1 จนถึง f4 และแปน f6 จนถึง f12 แสดงฟงกชนัของแปนการดําเนนิการ

เมื่อตองการใชปุมดําเนินการ ใหกดปุมนีค้างไวเพือ่เรียกใชงานฟงกชันที่กําหนด

หมายเหต:ุ คณุลักษณะปุมดําเนนิการจะไดรับการเปดใชงานมาจากโรงงาน คณุสามารถปดใชงานคุณลักษณะนี้ไดใน
ยทูิลิตีก้ารติดตั้ง หากคณุลักษณะนีถ้กูปดใชงานในยทูิลิตี้การตดิตัง้ คณุตองกดปุม fn และปุมดําเนนิการเพ่ือเรียกใชงาน
ฟงกชันที่กําหนด

ไอคอน ปุม คาํอธบิาย

f1 เปด Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) ซึ่งจะแสดงขอมูลเกีย่วกับระบบปฏบิัติการ
Windows ของคุณ คําตอบของคําถามตางๆ และบทชวยสอนวิธีใชงาน ตลอดจนการอัพเดตสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ

นอกจากน้ี Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) ยังมีวิธีการแกไขปญหาแบบอัตโนมตัิและ
ลิงกไปหาผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนดวย

f2 ลดระดบัความสวางของหนาจอลงเร่ือยๆ เมื่อกดปุมน้ีคางไว

f3 เพิ่มระดับความสวางของหนาจอขึ้นเร่ือยๆ เมื่อกดปุมน้ีคางไว

f4 สลับภาพหนาจอระหวางอุปกรณแสดงผลทีเ่ชื่อมตอกับระบบ ตัวอยางเชน หากมีจอภาพเชื่อมตอกบั
คอมพิวเตอร การกดปุมน้ีจะเปนการสลับภาพหนาจอจากจอแสดงผลของคอมพิวเตอรไปยงัจอภาพเพ่ือ
แสดงผลบนคอมพิวเตอรและจอภาพพรอมกัน

จอภาพภายนอกสวนใหญจะรับขอมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวิดีโอ VGA ภายนอก ปุม
สลับภาพหนาจอ ยงัสามารถใชสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีไ่ดรับขอมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอร

f6 เลนแทร็กกอนหนาของซดีีเพลงหรือสวนกอนหนาของดีวีดีหรือบีดี

f7 เลน หยดุชั่วคราว หรือเลนตอแทร็กจากซีดีเพลงหรือสวนใดสวนหน่ึงของดีวีดหีรือบีดี

f8 เลนแทร็กถัดไปของซีดเีพลงหรือสวนถดัไปของดีวีดีหรือบีดี

f9 ลดระดบัเสียงของลําโพงลงเร่ือยๆ เมื่อกดปุมน้ีคางไว

f10 เพิ่มระดบัเสียงของลําโพงข้ึนเร่ือยๆ เมื่อกดปุมน้ีคางไว

22 บท 4   แปนพมิพและอุปกรณชีต้ําแหนง



ไอคอน ปุม คาํอธบิาย

f11 ปดเสียงหรือเปดเสียงลําโพงใหม

f12 เปดหรือปดคุณลักษณะไรสาย

หมายเหต:ุ ปุมน้ีไมไดทําใหมีการเชือ่มตอแบบไรสาย เมื่อตองการเชือ่มตอแบบไรสาย คุณตองตั้งคา
เครือขายไรสายดวย

การใชแปนลัด

แปนลัดเปนการใชแปน fn (1) และแปนesc (2), แปน b (3) หรือแปน spacebar (4)

วิธใีชแปนลัด

▲ กดแปน fn แลวกดแปนลัดแปนที่สองพรอมกัน

ฟงกชนั แปนลดั คาํอธบิาย

แสดงขอมูลระบบ fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกบัสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลขเวอรชันของ
BIOS ระบบ

ควบคุมการตั้งคาเสยีงเบส (มี
เฉพาะบางรุนเทาน้ัน)

fn+b เพิ่มหรือลดการตัง้คาเสยีงเบสของ Beats Audio (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน)

Beats Audio เปนเทคโนโลยกีารต้ังคาเสียงขัน้สูงที่ใหเสียงเบสลึกทีส่ามารถปรับได
พรอมกบัยังคงรักษาความชดัใสของเสียงไว Beats Audio มีการเปดใชงานโดยคา
เร่ิมตน

คุณยังสามารถดูและควบคุมการตั้งคาเสียงเบสผานทางระบบปฏิบตัิการ Windows
วิธีการดูและควบคุมคุณสมบตัิของเสียงเบส

เลือก Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound
(ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio

เปดหรือปดไฟสองทชัแพด fn+spacebar เปดหรือปดไฟสองทชัแพดเมื่อทชัแพดเปดทํางาน

หมายเหต:ุ ไฟสองทัชแพดเปดตามการตัง้คาจากโรงงาน หากตองการยดือายุการ
ใชงานแบตเตอร่ี ใหปดไฟสองทชัแพด
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การใชคียแพด

คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีคียแพดตัวเลขแบบในตัว คอมพิวเตอรยงัสนบัสนนุคยีแพดตัวเลขเสริมภายนอกหรือแปนพิมพเสรมิ
ภายนอกที่มคีียแพดตัวเลข

การใชคยีแพดตวัเลขแบบในตัว

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) แปน num lock สลับระหวางฟงกชันนําทางกบัฟงกชันตัวเลขบนคียแพดตัวเลขแบบในตัว

หมายเหตุ: ฟงกชันของคียแพดทีใ่ชงานอยูเมื่อปดคอมพิวเตอรยงัคงอยูเมื่อ
เปดคอมพวิเตอรอีกคร้ัง

(2) คียแพดตัวเลขแบบในตัว สามารถใชไดเชนเดียวกบัคียแพดตัวเลขภายนอก
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การใชอปุกรณชีต้าํแหนง
หมายเหต:ุ นอกจากอุปกรณชีต้ําแหนงที่รวมอยูในคอมพิวเตอร คณุสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ซือ้แยกตางหาก)
โดยเชื่อมตอกับพอรต USB พอรตใดพอรตหนึง่บนคอมพิวเตอร

การตั้งคาการกาํหนดลกัษณะอปุกรณชีต้าํแหนง

ใชคุณสมบตัิของเมาสใน Windows® เพือ่กําหนดการตัง้คาสําหรับอุปกรณชี้ตําแหนง เชน การกําหนดคาปุม ความเร็วของ
การคลิก และตวัเลือกตวัชี้

เมือ่ตองการเขาถึงคณุสมบตัิของเมาส ใหเลือก เริม่ > อปุกรณและเครือ่งพมิพ จากนั้นใหคลิกขวาทีอุ่ปกรณที่แสดงถงึ
คอมพิวเตอรของคุณ และเลือก การตัง้คาเมาส

การใชทชัแพด

เมื่อตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิ้วมือหนึง่นิ้วลากผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คุณตองการใหตัวชี้เล่ือนไป ใชปุมทัชแพดซาย
และขวาเหมอืนกับปุมบนเมาสภายนอก

การใชอุปกรณชีต้ําแหนง 25



การเปด/ปดใชงานทชัแพด
เมื่อตองการปดและเปดทัชแพด เคาะสองครัง้เร็วๆ ที่ปุมเปด/ปดทัชแพด

หมายเหต:ุ ไฟแสดงสถานะทัชแพดจะดบัลงเมือ่ทัชแพดเปดทํางาน

การนาํทาง

เมื่อตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิ้วมือหนึง่นิ้วลากผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คณุตองการใหตวัชีเ้ลื่อนไป
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การเลอืก

ใชปุมทัชแพดซายและขวาเหมอืนกับปุมที่ตรงกันบนเมาสภายนอก

การใชรปูแบบการสมัผสับนทชัแพด

ทัชแพดสนบัสนนุรูปแบบการสัมผัสหลากหลาย เมื่อตองการใชรูปแบบการสัมผสับนทัชแพด ใหวางนิ้วมือสองนิว้บนทัชแพด
พรอมกัน

หมายเหต:ุ รูปแบบการสัมผสัทัชแพดอาจไมรองรับในโปรแกรมทั้งหมด

วิธดีูการสาธิตรูปแบบการสัมผัส

1. คลิกไอคอน Show hidden icons (แสดงไอคอนท่ีซอน) ในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของทาสกบาร

2. คลิกขวาที่ไอคอน Synaptics Pointing Device (อุปกรณชี้ตําแหนง Synaptics)  แลวคลิก TouchPad

Properties (คุณสมบัตขิองทัชแพด)

3. คลิกรูปแบบการสัมผัสเพื่อเรียกใชงานการสาธิต

เมื่อตองการเปด/ปดใชงานรูปแบบการสัมผสั:

1. คลิกไอคอน Show hidden icons (แสดงไอคอนท่ีซอน) ในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของทาสกบาร

2. คลิกขวาที่ไอคอน Synaptics Pointing Device (อุปกรณชี้ตําแหนง Synaptics)  แลวคลิก TouchPad

Properties (คุณสมบัตขิองทัชแพด)

3. เลือกกลองกาเครื่องหมายทีอ่ยูถัดจากรปูแบบการสัมผสัที่คุณตองการเปดหรือปด

4. คลิก นาํไปใช แลวคลิก ตกลง
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การเลือ่น

การเลื่อนมปีระโยชนสําหรับการขยบัขึ้น ลง หรือไปดานขางในหนาเพจหรือรูปภาพ เมือ่ตองการเล่ือน ใหวางนิว้มือ้สองน้ิว
หางจากกันเล็กนอยบนทัชแพด แลวลากผานทัชแพดใหเคลื่อนไหวขึ้น ลง ไปทางซาย หรือไปทางขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของการเล่ือนจะควบคมุโดยความเร็วของนิ้วมอื

หมายเหต:ุ การเลือ่นสองนิว้ถูกเปดใชงานจากโรงงาน

การบบีนิว้/การยอ/ขยาย

การบีบนิ้วชวยใหคุณขยายหรือยอขนาดรูปภาพหรือขอความ

● ขยายขนาดโดยวางนิว้สองนิว้ดวยกันบนทัชแพด แลวเลื่อนแยกหางจากกัน

● ยอขนาดโดยวางนิว้สองน้ิวแยกหางจากกันบนทัชแพด แลวเลื่อนเขาหากัน

หมายเหต:ุ การบีบนิ้ว/การยอ/ขยายถูกเปดใชงานจากโรงงาน
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5 การบาํรงุรกัษา

● การใสหรือถอดแบตเตอรี่

● การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ

● การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา
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การใสหรือถอดแบตเตอรี่
หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับการใชแบตเตอรี่ โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

เมื่อตองการใสแบตเตอรี่:

1. พลิกเครื่องคอมพวิเตอรและวางไวบนพื้นผิวที่ราบเรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาคณุ

2. จัดวางแบตเตอรี ่(1) ใหตรงกับขอบดานนอกของชองใสแบตเตอร่ี

3. หมุนแบตเตอรี ่(2) ลงในชองใสแบตเตอรี่จนกระทั่งลงลอ็กเขาท่ีดแีลว สลักปลดแบตเตอรี่จะล็อกแบตเตอรี่ใหเขาท่ีโดย
อัตโนมตัิ

เมื่อตองการถอดแบตเตอร่ี:

ขอควรระวงั: การถอดแบตเตอร่ีที่เปนแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียวสําหรับคอมพวิเตอรอาจทําใหขอมูลสูญหายได เพือ่
ปองกันไมใหขอมูลสูญหาย ใหบันทึกงานของคณุและเรียกใชโหมดไฮเบอรเนต หรือปดระบบคอมพิวเตอรผานทาง
Windows กอนที่จะถอดแบตเตอร่ี

1. พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน้ผวิท่ีราบเรียบ

2. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี ่(1) เพือ่ปลดแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ สลักปลดแบตเตอรี่จะกลับสูตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ
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3. พลิกแบตเตอร่ีขึ้น (2) และนําออกจากคอมพวิเตอร (3)

การเปลีย่นหรอือัพเกรดฮารดไดรฟ
ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัการสูญเสียขอมลูหรือระบบไมตอบสนอง

ปดคอมพวิเตอรกอนถอดฮารดไดรฟออกจากชองใสฮารดไดรฟ อยาถอดฮารดไดรฟในขณะที่เปดคอมพิวเตอรอยู อยูใน
โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอรเนต

หากคุณไมแนใจวาคอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากน้ันให
ปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

การถอดฮารดไดรฟ

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพวิเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. คว่ําคอมพิวเตอรลงบนพื้นผิวที่เรียบ

5. ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดทูี่หัวขอกอนหนา การใสหรือถอดแบตเตอร่ี ในหนา 30
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6. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี ่(1) จนกระท่ังฝาปดหลุดออก ใหยกและถอดฝาปดออก (2)

7. ถอดสายฮารดไดรฟ (1) ออกจากคอมพิวเตอร

8. ถอดสกร ู4 ตัวที่ยดึฮารดไดรฟ (2)

9. ยกฮารดไดรฟ (3) ออกจากชองใสฮารดไดรฟ
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การติดตัง้ฮารดไดรฟ

1. ใสฮารดไดรฟ (1) ลงในชองใส

2. ใสสกรูยดึฮารดไดรฟ 4 ตัวกลับเขาที่ (2)

3. เชื่อมตอสายฮารดไดรฟ (3) เขากับคอมพิวเตอร

4. ใสฝาปดฮารดไดรฟกลับเขาที่

a. หันชองใสฮารดไดรฟเขาหาตวัคุณ วางฝาปดฮารดไดรฟ (1) ทํามุม 45 องศาจากพื้นผวิของคอมพิวเตอรเพื่อให
แท็บที่ดานลางของฝาปดอยูตรงกับชองเสียบท่ีตรงกันบนคอมพิวเตอร

b. คอยๆ กดฝาปดฮารดไดรฟ (2) ลง โดยออกแรงกดทั้งที่ขอบดานซายและดานขวาของฝาปด จนกระทั่งล็อกเขาท่ี

5. ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี

การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ 33



6. หงายคอมพวิเตอรขึน้ แลวตอแหลงจายไฟและอุปกรณภายนอกกลับเขาไปเหมอืนเดิม

7. เปดคอมพิวเตอร
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การเพิม่หรอืการเปลีย่นอปุกรณหนวยความจาํ
คอมพวิเตอรเครื่องนี้มชีองเสียบอุปกรณหนวยความจําสองชอง ชองเสียบอุปกรณหนวยความจําจะอยูที่ดานลางของ
คอมพิวเตอรใตฝาปดฮารดไดรฟ คณุสามารถอัพเกรดความจุหนวยความจําของคอมพวิเตอรไดโดยการเพ่ิมอุปกรณหนวย
ความจําหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจําที่มีอยูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหน่ึงชอง

คาํเตอืน! เพื่อลดความเส่ียงจากการถูกไฟฟาชอ็ตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ ใหถอดปลั๊กสายไฟและถอด
แบตเตอรี่ออกกอนที่จะติดตัง้อุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: การคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) อาจทําใหสวนประกอบอิเล็กทรอนกิสเสียหายได กอนเริ่มตนขัน้ตอนใดๆ
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดคายประจุไฟฟาสถิตแลวโดยการแตะวัตถุโลหะที่ตอสายดิน

เมือ่ตองการเพ่ิมหรือเปล่ียนอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัการสูญเสียขอมลูหรือระบบไมตอบสนอง

ปดคอมพวิเตอรกอนที่จะเพิม่หรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา หามถอดอุปกรณหนวยความจําในขณะท่ีคอมพิวเตอรเปดอยู
อยูในโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอรเนต

หากคุณไมแนใจวาคอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากน้ันให
ปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

1. บนัทึกงานของคุณและปดคอมพวิเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. คว่ําคอมพิวเตอรลงบนพื้นผิวที่เรียบ

5. ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดทูี่หัวขอ การใสหรือถอดแบตเตอร่ี ในหนา 30

6. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี ่(1) จนกระท่ังฝาปดหลุดออก ใหยกและถอดฝาปดออก (2)

การเพิม่หรอืการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา 35



7. หากคุณกําลังจะเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา ใหถอดอุปกรณหนวยความจําที่มอียูออกกอน

a. ดึงคลิปยดึอุปกรณ (1) บนทั้งสองขางของอุปกรณหนวยความจําออก

เอียงอุปกรณหนวยความจําขึ้น

b. จับที่ขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบอุปกรณหนวย
ความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บริเวณขอบเทานัน้ อยา
แตะสวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังถอดออกมาแลว ใหนําอุปกรณใสในถุงบรรจุปลอดไฟฟาสถิต

8. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บรเิวณขอบเทานัน้ อยาแตะ
สวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

a. วางขอบท่ีมรีอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. เอียงอุปกรณหนวยความจําใหทํามุม 45 องศากับพื้นผิวของชองใส แลวกดอุปกรณ (2) ลงในชองใสอุปกรณ
หนวยความจําจนเขาที่

c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง กดท่ีขอบซายและขวาของอุปกรณจนกระทั่งคลิปยดึอุปกรณล็อกเขาท่ี

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย อยางออุปกรณหนวยความจํา
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9. การใสฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํากลับเขาท่ี

a. หันชองใสแบตเตอรี่เขาหาตวัคุณ วางฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา (1) ทํามมุ 45 องศาจากพื้นผิวของ
คอมพวิเตอรเพือ่ใหแท็บที่ดานลางของฝาปดอยูตรงกับชองเสียบที่ตรงกันบนคอมพวิเตอร

b. คอยๆ กดฝาปดลง (2) โดยออกแรงกดท้ังที่ขอบดานซายและดานขวาของฝาปดจนกระทั่งล็อกเขาที่

10. ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี

11. หงายคอมพวิเตอรขึ้น แลวตอแหลงจายไฟและอุปกรณภายนอกกลับเขาไปเหมือนเดมิ

12. เปดคอมพิวเตอร
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6 การสาํรองและการกูคนื

● การคืนคา

● การสรางส่ือคืนคาระบบ

● การดําเนินการคืนคาระบบ

● การสํารองและการกูคืนขอมลูของคณุ

คอมพวิเตอรของคณุมเีครื่องมอืที่มาจากระบบปฏบิัตกิารและ HP สําหรับชวยคณุปองกันขอมูลและคืนคาขอมูลไดเมือ่จําเปน

เนื้อหาในบทนีจ้ะใหขอมลูในหัวขอตอไปนี้

● การสรางชดุดสิกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ (คณุลักษณะซอฟตแวร HP Recovery Manager)

● การดําเนินการคืนคาระบบ (จากพารตชิัน ดิสกกูคนืระบบ หรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ)

● การสํารองขอมูลของคณุ

● การกูคนืโปรแกรมหรือไดรเวอร
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การคนืคา
หากคณุตองการคนืคาระบบเปนอิมเมจจากโรงงานในกรณีที่ระบบลมเหลว คณุจะตองใชชุดดิสกสําหรับการกูคืนหรือแฟลช
ไดรฟสําหรับการกูคนืที่คณุสามารถสรางโดยใช HP Recovery Manager HP ขอแนะนําใหคณุใชซอฟตแวรนีเ้พื่อสราง
ชดุดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบทันทีหลังจากทีต่ัง้คาซอฟตแวร

หากคุณจําเปนตองคนืคาระบบ ไมวาจะดวยเหตผุลใดก็ตาม คุณสามารถดําเนนิการไดโดยใชพารติชนัการกูคืนของ HP (มี
เฉพาะบางรุนเทานัน้) โดยไมจําเปนตองใชดิสกสําหรับการกูคนืหรือแฟลชไดรฟสําหรับการกูคืน เมือ่ตองการตรวจสอบวามี
พารติชนัการกูคืนหรือไม ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิกขวาที ่Computer (คอมพิวเตอร) คลิก Manage (จัดการ) และคลิก
Disk Management (การจัดการดสิก) หากมพีารตชิันการกูคืนอยู ไดรฟการกูคืนจะแสดงในหนาตาง

ขอควรระวงั: HP Recovery Manager (พารติชัน หรือดสิก/แฟลชไดรฟ) จะคนืคาเฉพาะซอฟตแวรที่ตดิตัง้ไวกอนแลว
จากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดติดตั้งมาพรอมกับคอมพวิเตอรนีจ้ะตองตดิตัง้ใหมดวยตนเอง

หมายเหต:ุ มีดสิกกูคนืระบบใหใชงานในกรณีท่ีคอมพิวเตอรของคุณไมมีพารตชิันการกูคืน

การสรางสื่อคนืคาระบบ
HP ขอแนะนําใหคุณสรางชดุดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ เพือ่ใหแนใจวาสามารถคืนคาคอมพิวเตอรของคุณ
ใหกลับสูสถานะดัง้เดมิหากฮารดไดรฟลมเหลว หรือหากคุณไมสามารถกูคืนโดยใชเครื่องมือพารติชนัการกูคืนไมวาดวยเหตุ
ใดก็ตาม สรางดิสกหรือแฟลชไดรฟเหลานีห้ลังจากตัง้คาคอมพิวเตอรเปนคร้ังแรก

หมายเหต:ุ HP Recovery Manager จะอนญุาตใหสรางชดุดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบไดเพียงหนึง่ชุด
เทานั้น จดัการกับดิสกหรือแฟลชไดรฟเหลานี้ดวยความระมดัระวังและเก็บไวในที่ปลอดภยั

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟแบบออปติคอลในตัว คุณสามารถใชไดรฟแบบออปติคอลภายนอก (ซือ้
แยกตางหาก) เพื่อสรางแผนดสิกกูคืน หรือคุณสามารถซือ้แผนดิสกกูคนืสําหรับคอมพิวเตอรไดจากเว็บไซตของ HP หาก
คณุใชไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก ตองเช่ือมตอโดยตรงกับพอรต USB บนคอมพิวเตอร ไมใชพอรต USB บนอุปกรณ
ภายนอก เชน ฮับ USB

แนวทาง:

● ซื้อดิสก DVD-R, DVD+R, DVD-R DL หรือ DVD+R DL ที่มีคณุภาพสูง 

หมายเหต:ุ ดิสกแบบอานและเขียนได เชน CD-RW, DVD±RW, DVD±RW แบบดับเบิลเลเยอร และดสิก BD-
RE (บลูเรยที่เขียนทับได) ไมสามารถใชกับซอฟตแวร HP Recovery Manager

● คอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกบัแหลงจายไฟ AC ระหวางขั้นตอนนี้

● สามารถสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรอืแฟลชไดรฟกูคนืระบบไดเพยีงชุดเดียวตอคอมพิวเตอรหนึง่เครื่อง

หมายเหต:ุ หากคุณกําลังสรางดสิกกูคนืระบบ ใหระบุหมายเลขไวบนดิสกแตละแผนกอนที่จะใสไวในไดรฟแบบออ
ปตคิอล

● หากจําเปน คณุสามารถออกจากโปรแกรมกอนจะสรางแผนดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบเสร็จส้ิน ครั้งตอ
ไปท่ีคุณเปด HP Recovery Manager คณุจะไดรับแจงใหดําเนนิตามกระบวนการสรางขอมลูสํารองตอ

วธิีการสรางชดุดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ

1. เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Recovery Manager > HP
Recovery Media Creation (การสรางส่ือ HP Recovery)

2. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การดาํเนนิการคนืคาระบบ
ซอฟตแวร HP Recovery Manager ชวยใหคณุซอมแซมหรือคืนคาคอมพวิเตอรใหกลับสูสถานะดัง้เดมิจากโรงงาน HP
Recovery Manager ทํางานจากดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบ หรือจากพารติชนัการกูคนืโดยเฉพาะ (มี
เฉพาะบางรุนเทานัน้) บนฮารดไดรฟ 

หมายเหต:ุ จําเปนตองดําเนนิการกูคืนระบบหากฮารดไดรฟคอมพวิเตอรไมทํางาน หรือหากความพยายามทั้งหมดในการ
แกไขปญหาของคอมพิวเตอรลมเหลว การคนืคาระบบควรเปนทางเลอืกสุดทายในการแกไขปญหาของคอมพิวเตอร

โปรดสังเกตส่ิงตอไปนี้เมือ่ดําเนินการคืนคาระบบ

● คณุสามารถคืนคาไดเฉพาะระบบที่คุณสํารองไวกอนหนาเทานัน้ HP ขอแนะนําใหคุณใช Recovery Manager เพือ่
สรางชดุดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบทันทีที่คณุตั้งคาคอมพวิเตอร

● Windows มคีุณลักษณะซอมแซมที่มอียูแลวภายใน เชน System Restore (การคนืคาระบบ) หากคณุยงัไมไดลอง
ใชคณุลักษณะเหลานี ้ควรลองใชกอนจะใช HP Recovery Manager

● HP Recovery Manager จะคนืคาเฉพาะซอฟตแวรที่ตดิตัง้ไวลวงหนาจากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอม
กบัคอมพวิเตอรนีต้องดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลติ หรือติดตั้งใหมอีกครั้งจากแผนดสิกที่ใหมาโดยผูผลิต

การคืนคาโดยใชพารตชิันการกูคนืโดยเฉพาะ (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)
เมื่อใชพารติชนัการกูคืนโดยเฉพาะ จะมตีัวเลือกในการสํารองขอมลูภาพ เพลงและสัญญาณเสียงอ่ืนๆ วิดโีอและภาพยนตร
รายการทีวีที่บนัทึกไว เอกสาร สเปรดชทีและงานนําเสนอ อีเมล และรายการโปรดของอินเทอรเนต็และการตั้งคาในระหวาง
กระบวนการนี้

เมือ่ตองการคืนคาคอมพวิเตอรจากพารติชนัการกูคืน ใหดําเนินการตามขัน้ตอนเหลานี้

1. เขาถึง HP Recovery Manager ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งดงันี้

● เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > HP > HP Recovery Manager > HP
Recovery Manager

– หรือ –

● เปดหรือรีสตารทคอมพวิเตอร แลวกด esc ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu”
(กดแปน ESC เพือ่เขาสูเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ แลวกด f11 ขณะขอความ “F11
(System Recovery)” (F11 (การกูคืนระบบ)) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

2. คลิก System Recovery (การกูคนืระบบ) ในหนาตาง HP Recovery Manager

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การคืนคาโดยใชสือ่การคนืคา

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสดิสกกูคนืระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปตคิอลในคอมพิวเตอรของคุณหรือไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก แลว
เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

– หรือ –

เสียบแฟลชไดรฟกูคนืระบบเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ แลวรีสตารทคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรไมรีสตารทโดยอัตโนมตัิใน HP Recovery Manager ตองมีการเปลี่ยนลําดบัการบูต

3. กด f9 เมือ่เร่ิมบูตระบบ

4. เลือกไดรฟแบบออปติคอลหรือแฟลชไดรฟ

5. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การเปลีย่นแปลงลําดับการบตูของคอมพวิเตอร

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบูตสําหรับดสิกกูคืนระบบ

1. รีสตารทคอมพิวเตอร

2. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพวิเตอร แลวกด f9 เพื่อแสดงตัวเลือกการบตู

3. เลือก Internal CD/DVD ROM Drive (ไดรฟ CD/DVD ROM ภายใน) จากหนาตางตัวเลือกการบตู

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบตูสําหรับแฟลชไดรฟกูคืนระบบ

1. เสียบแฟลชไดรฟเขากับพอรต USB

2. รีสตารทคอมพิวเตอร

3. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพวิเตอร แลวกด f9 เพื่อแสดงตัวเลือกการบตู

4. เลือกแฟลชไดรฟจากหนาตางตัวเลือกการบตู

การดําเนนิการคนืคาระบบ 41



การสํารองและการกูคนืขอมลูของคณุ
ส่ิงท่ีสําคญัคือคณุตองสํารองไฟลของคณุและเก็บซอฟตแวรใหมไวในท่ีปลอดภัย เมือ่คณุเพิม่ซอฟตแวรหรือไฟลขอมลูใหม
ใหดําเนินการสรางขอมูลสํารองเปนประจํา

ความสมบูรณที่คณุจะไดรับจากการกูคืนระบบจะขึน้อยูกับวาคุณสํารองขอมลูครัง้ลาสุดนานแคไหน

หมายเหต:ุ คณุจําเปนตองดําเนนิการกูคืนจากขอมลูสํารองลาสุดหากคอมพิวเตอรติดไวรัสหรือหากอุปกรณที่สําคัญของ
ระบบทํางานลมเหลว ในการแกไขปญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร ควรพยายามกูคืนขอมลูกอนที่จะทําการคนืคาระบบ

คณุสามารถสํารองขอมูลของคุณลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟเครือขาย หรือแผนดสิก สํารองระบบของคุณตาม
ระยะเวลาตอไปนี้

● ตามเวลาที่กําหนดเปนประจํา

คาํแนะนาํ: ตัง้คาตัวเตือนเพือ่สํารองขอมูลของคณุอยูเปนระยะๆ

● กอนจะซอมแซมหรือคืนคาคอมพวิเตอร

● กอนจะเพิม่หรือปรับเปลี่ยนฮารดแวรหรอืซอฟตแวร

แนวทาง:

● สรางจุดคนืคาระบบโดยใชคุณลักษณะ Windows® System Restore และคัดลอกลงในไดรฟแบบออปติคอลหรือ
ฮารดไดรฟภายนอกเปนระยะๆ สําหรับขอมลูเพิม่เติมเก่ียวกับการใชจุดคนืคาระบบ โปรดดู การใชจุดคืนคาระบบของ
Windows ในหนา 44

● เก็บไฟลสวนบุคคลในไลบรารี ‘เอกสาร’ และสํารองโฟลเดอรนีเ้ปนระยะๆ

● บันทึกการตั้งคาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเครื่องมอื หรือแถบเมน ูโดยบนัทึกภาพหนาจอของการตั้งคาของคุณ
ภาพหนาจอสามารถประหยดัเวลาไดหากคณุตองตัง้คาการกําหนดลักษณะใหม

วิธกีารสรางภาพหนาจอ

1. แสดงหนาจอที่คณุตองการบันทึก

2. คัดลอกภาพหนาจอ

เมือ่ตองการคดัลอกหนาตางที่ใชงานอยู ใหกด alt+prt sc

เมือ่ตองการคดัลอกหนาจอท้ังหมด ใหกด prt sc

3. เปดเอกสารโปรแกรมประมวลผลคาํ แลวเลือก Edit (แกไข) > Paste (วาง) ภาพหนาจอจะถูกเพิม่ลงในเอกสาร

4. บนัทึกและพิมพเอกสาร
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การใชการสาํรองขอมลูและการคนืคาของ Windows
แนวทาง:

● ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC กอนที่คณุจะเริม่กระบวนการสํารองขอมลู

● มเีวลาเพยีงพอใหดําเนินกระบวนการสํารองขอมลูจนเสรจ็สมบรูณ อาจใชเวลานานกวาหนึง่ชัว่โมง โดยขึ้นอยูกับขนาด
ไฟล

เมือ่ตองการสรางสําเนาสํารอง:

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

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อจัดกําหนดการและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows® มคีุณลักษณะการควบคุมบญัชีผูใช เพื่อปรับปรุงความปลอดภยัของคอมพิวเตอร คุณอาจไดรับ
การเตอืนเก่ียวกับสิทธิห์รือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การตดิตัง้ซอฟตแวร การรันยทูิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการตัง้คา
Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมลูเพิ่มเตมิ
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การใชจดุคืนคาระบบของ Windows
จดุคนืคาระบบชวยใหคุณบนัทึกและตั้งชือ่สแน็ปชอ็ตของฮารดไดรฟจุดที่ระบุในเวลา จากนัน้ คณุสามารถกูคนืกลับไปสูจุด
นัน้หากคุณตองการยอนกลบัการเปลี่ยนแปลงท่ีตามมา

หมายเหต:ุ การกูคืนกลับสูจดุคนืคากอนหนาไมมีผลตอไฟลขอมลูที่บนัทึกหรืออีเมลที่สรางขึ้นตั้งแตจุดคืนคาลาสุด

คณุยงัสามารถสรางจุดคนืคาเพิม่เติมเพือ่เตรียมการปองกันเพิ่มขึ้นสําหรับไฟลและการตัง้คาของคณุ

เมือ่ไรทีค่วรสรางจดุคนืคาระบบ

● กอนจะเพิม่หรือปรับเปลี่ยนฮารดแวรหรอืซอฟตแวร

● เปนระยะๆ เมื่อคอมพิวเตอรทํางานไดประสิทธภิาพสูงสุด

หมายเหต:ุ หากคุณแปลงกลับเปนจุดคืนคาแลวเปลี่ยนใจ คุณสามารถยอนกลับการคนืคาได

สรางจดุคนืคาระบบ

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

คนืคากลบัเปนวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เมือ่ตองการแปลงกลับเปนจุดคนืคา (ทีส่รางในวันที่และเวลากอนหนา) เมือ่คอมพิวเตอรกําลังทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด
ใหดําเนนิการตามข้ันตอนเหลาน้ี:

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System Protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. คลิก การคนืคาระบบ

5. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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7 ฝายบรกิารลกูคา

● การติดตอฝายบริการลูกคา

● ฉลาก
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การตดิตอฝายบรกิารลกูคา
หากขอมลูที่ใหไวในคูมอืผูใชนี ้ใน คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP หรือในบริการชวยเหลือและวิธีใช ไมมี
คําถามที่คณุสงสัย สามารถตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP ไดที่:

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

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

โดยคุณจะสามารถ:

● สนทนาออนไลนกับชางเทคนิคของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนากับฝายสนับสนนุดานเทคนิคไมมบีริการในบางภาษา จะใหบรกิารเปนภาษาอังกฤษ

● สงอีเมลถงึฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศัพททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาศูนยบริการของ HP
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ฉลาก
ฉลากที่ตดิอยูกับคอมพิวเตอรจะใหขอมูลทีอ่าจตองใชเมื่อคุณจะแกไขปญหาระบบหรือเดนิทางไปตางประเทศโดยนํา
คอมพิวเตอรไปดวย

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ—มขีอมูลสําคญัดังตอไปนี:้

สวนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ

(2) หมายเลขผลิตภัณฑ (s/n)

(3) หมายเลขชิ้นสวน/หมายเลขผลิตภัณฑ (p/n)

(4) ระยะเวลาการรับประกนั

(5) คําอธิบายรุน

เตรียมขอมลูนีใ้หพรอมเมื่อติดตอกับฝายสนับสนุนดานเทคนิค ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑนีต้ิดอยูที่ดานลางเครื่อง
คอมพิวเตอร

● ใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแทของ Microsoft®—มรีหัสผลิตภัณฑของ Windows คณุอาจตองใชรหัส
ผลิตภัณฑเพื่ออัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏิบตัิการ ใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแทของ Microsoft จะอยูที่
ดานลางเครื่องคอมพวิเตอร

● ปายระบุขอกําหนด—มขีอมลูระเบียบขอบงัคับเก่ียวกับคอมพิวเตอร ปายระบุขอกําหนดนี้ตดิอยูที่ดานในชองใส
แบตเตอรี่

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสายหรือปายตางๆ (บางรุนเทานัน้)—มขีอมลูเก่ียวกับอุปกรณเสริมแบบไรสายและ
เครื่องหมายการอนมุตัิของบางประเทศหรือบางภูมิภาคที่อนุมตัิใหใชงานอุปกรณนัน้ หากรุนคอมพิวเตอรของคณุมี
อุปกรณไรสายอยางนอยหนึ่งเครื่อง จะมีปายระบุการรับรองอยางนอยหนึง่ปายอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คุณอาจตอง
ใชขอมลูนีเ้มือ่เดนิทางไปตางประเทศ ปายระบกุารรบัรองอุปกรณไรสายตดิอยูที่ดานลางเครื่องคอมพิวเตอร

ฉลาก 47



8 ขอกาํหนดเฉพาะ

● กําลังไฟฟาเขา

● สภาพแวดลอมการทํางาน
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กาํลงัไฟฟาเขา
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจมปีระโยชนหากคุณวางแผนจะเดินทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย

คอมพิวเตอรทํางานดวยกําลังไฟ DC ซ่ึงจายไฟใหโดยแหลงไฟฟา AC หรือ DC แหลงไฟฟา AC ตองจายไฟที่พกัิด 100–
240 V, 50–60 Hz แมวาคอมพวิเตอรจะรับไฟจากแหลงไฟฟา DC แบบเครื่องตอเคร่ือง ควรไดรับจายไฟโดยใชเฉพาะอะ
แดปเตอร AC หรือแหลงไฟฟา DC ที่จัดหาใหและไดรับอนุมตัิจาก HP เพือ่ใชงานกับคอมพวิเตอรเครื่องนีเ้ทานัน้

คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอกําหนดเฉพาะดังนี้

กาํลังไฟฟาเขา พกิดักาํลงัจาย

แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงาน 18.5 V dc @ 3.5 A – 65 W 19 V dc @ 4.74 A – 90 W หรือ 18.5 V dc @ 6.5 A – 120
W

ปลัก๊ DC อุปกรณจายไฟภายนอกของ HP

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑนี้ออกแบบขึน้สําหรับระบบไฟฟาสําหรับงาน IT ในนอรเวยดวยแรงดันไฟฟาเฟสตอเฟสโดยไมเกนิ
240 V rms

หมายเหต:ุ แรงดนัไฟฟาและกระแสไฟขณะใชงานคอมพิวเตอรสามารถดูไดจากปายระบขุอกําหนด

กําลังไฟฟาเขา 49



สภาพแวดลอมการทาํงาน

ปจจัย เมตรกิ สหรัฐอเมริกา

อณุหภมูิ

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

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

ความชืน้สมัพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 10% ถงึ 90% 10% ถงึ 90%

ขณะไมไดใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถงึ 95%

ความสงูสงูสดุ (ไมมีความดัน)

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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