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1 บทนาํ

คูมือน้ีประกอบดวยขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP และ Compaq รวมถึงการเชื่อมตอเครือขายไรสาย
มัลติมีเดยี การจัดการพลังงาน การรักษาความปลอดภัย และอ่ืนๆ

หมายเหต:ุ คณุลักษณะบางอยางที่ระบุไวในคูมือน้ีอาจไมมีอยูในคอมพิวเตอรของคุณ

การคนหาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรเครือ่งใหมของคุณ
คูมือผูใชและเอกสารอางอิงตอไปน้ีจัดหาใหพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ โดยอาจอยูในรูปแบบส่ิงพิมพ อยูบนฮารดไดรฟ
ของคอมพิวเตอร หรือบนดสิกแบบออปติคอลหรือการด SD:

● โปสเตอรการตั้งคาอยางรวดเร็ว จะแนะนําคุณตลอดขัน้ตอนการตั้งคาคอมพิวเตอร และการเปดเคร่ือง โปสเตอรอยูใน
กลองพรอมคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ โปรดดโูปสเตอรดงักลาวสําหรับตําแหนงที่ตัง้ของคูมือผูใชและเอกสารอางอิง

● การเร่ิมตนใชงาน—ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับคอมพิวเตอรของคุณ รวมถึงคณุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ
การสํารองและกูคนืขอมูล การบํารุงรักษา และขอกําหนดเฉพาะ

● บริการชวยเหลือและวิธใีช—ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร เคร่ืองมือแกไขปญหา และบริการ
สนับสนุนดานเทคนิค เม่ือตองการเขาถึงบริการชวยเหลือและวิธีใช ใหเลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวธิใีช สําหรับ
บริการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงสําหรับประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาค ไปที่ http://www.hp.com/support เลือก
ประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคของคุณ และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

● คูมือเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย—อธิบายการตั้งคาเวิรกสเตชันที่เหมาะสม รวมถึงทาทาง สุขภาพ และนิสัยการ
ทํางานที่เหมาะสมสําหรับผูใชคอมพิวเตอร นอกจากน้ียังมีขอมูลความปลอดภัยที่สําคญัเก่ียวกับไฟฟาและกลไก เม่ือ
ตองการเขาถึงคูมือน้ี ใหเลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลือและวธิใีช > คูมือผูใช นอกจากน้ัน คูมือน้ียังมีอยูบนเว็บที่
http://www.hp.com/ergo

● ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ประกอบดวยขอมูลเพ่ือความปลอดภัยและขอกําหนดเพ่ิมเติม และ
ขอมูลการทิ้งแบตเตอรี่ เม่ือตองการเขาถึงประกาศดงักลาว เลือก เริม่ > บรกิารชวยเหลือและวธิใีช > คูมือผูใช

การคนหาขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับคอมพิวเตอรเคร่ืองใหมของคุณ 1

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


2 การเชือ่มตอเครอืขาย (บางรุนเทานัน้)

คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการเขาถึงอินเทอรเน็ต 2 แบบ ไดแก

● ไรสาย—โปรดดู การสรางการเชื่อมตอไรสาย ในหนา 2

● ใชสาย—โปรดดู การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย ในหนา 8

หมายเหต:ุ คุณตองติดตั้งบริการอินเทอรเน็ตกอน คุณจึงจะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได

การสรางการเชือ่มตอไรสาย
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีอุปกรณไรสายตอไปน้ี:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP (อุปกรณเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN))

● อุปกรณ Bluetooth®

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับเทคโนโลยีไรสาย โปรดดขูอมูลและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การระบไุอคอนสถานะไรสายและเครอืขาย

ไอคอน ชือ่ รายละเอียด

ไรสาย (เชือ่มตอ) ระบุวาอุปกรณไรสายเปดอยู

ไรสาย (ยกเลิกการเชื่อมตอ) ระบุวาอุปกรณไรสายทัง้หมดปดอยู

HP Connection Manager เปด HP Connection Manager ซึง่จะชวยใหคุณสรางและจัดการการเชื่อมตอ WLAN,
WWAN (เฉพาะบางรุน) และ Bluetooth

เครือขายแบบใชสาย (เชื่อมตอ) ระบุวาอุปกรณเครือขายเชื่อมตอกบัเครือขาย

เครือขาย (ปดการใชงาน/ยกเลิกการ
เชื่อมตอ)

ระบุวาอุปกรณเครือขายทั้งหมดถกูปดการใชงานในแผงควบคุม Windows
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เครือขาย (เชือ่มตอ) ระบุวาอุปกรณเครือขายเชื่อมตอกบัเครือขาย

เครือขาย (ยกเลิกการเชือ่มตอ) ระบุวาอุปกรณเครือขายไมไดเชื่อมตอกบัเครือขาย

เครือขาย (ปดการใชงาน/ยกเลิกการ
เชื่อมตอ)

ระบุวาการเชื่อมตอไรสายไมพรอมใชงาน

การเปดหรอืปดอปุกรณไรสาย

คุณสามารถใชปุมอุปกรณไรสาย หรือ HP Connection Manager (เฉพาะบางรุน) เพ่ือเปดและปดอุปกรณไรสาย

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรอาจมีปุมอุปกรณไรสาย สวิตชอุปกรณไรสาย หรือแปนการดําเนินงานไรสายบนแปนพิมพ คําวา
ปุมอุปกรณไรสายจะถูกนํามาใชตลอดคูมือน้ีเพื่ออางถึงประเภทของการควบคุมอุปกรณไรสายทั้งหมด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการระบุตําแหนงของปุมอุปกรณไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

เม่ือตองการปดอุปกรณไรสายโดยใช HP Connection Manager

▲ คลิกขวาท่ีไอคอน HP Connection Manager ในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิกปุมเปด/ปดที่อยู
ถัดจากอุปกรณที่ตองการ

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > HP Connection Manager แลวคลิกปุมเปด/ปดที่อยูถัดจากอุปกรณที่
ตองการ

การใช HP Connection Manager (บางรุนเทานัน้)
HP Connection Manager เปนที่ตั้งสวนกลางในการจัดการอุปกรณไรสาย อินเทอรเฟซสําหรับเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดย
ใชบรอดแบนดไรสายของ HP และอินเทอรเฟซสําหรับสงและรับขอความ SMS HP Connection Manager ชวยใหคุณ
สามารถจัดการอุปกรณตอไปน้ี

● เครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย (WLAN)/Wi-Fi

● อุปกรณเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN)/บรอดแบนดไรสายของ HP

● Bluetooth®

HP Connection Manager ใหขอมูลและการแจงเตอืนเก่ียวกับสถานะการเชื่อมตอ สถานะของพลังงาน รายละเอียด SIM
และขอความ SMS ขอมูลสถานะและการแจงเตอืนอยูในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

วิธีเปด HP Connection Manager

▲ คลิกที่ไอคอน HP Connection Manager ในแถบงาน

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > HP Connection Manager

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมใน วิธใีช ของซอฟตแวร HP Connection Manager

การสรางการเชื่อมตอไรสาย 3



การใชสวนควบคมุในระบบปฏบิตักิาร

ศูนยเครือขายและการใชรวมกันใหคุณตั้งคาการเชื่อมตอหรือเครือขาย เชื่อมตอกับเครือขาย จัดการเครือขายไรสาย และ
วินิจฉัยและแกไขปญหาเก่ียวกับเครือขาย

วิธีใชการควบคุมของระบบปฏิบัตกิาร

▲ เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครือขายและอินเทอรเน็ต > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม เลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลือและวธิใีช

การใช WLAN
การเชื่อมตอไรสายเปนการเชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย Wi-Fi หรือ WLAN เครือขาย WLAN ประกอบดวย
คอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่เชือ่มตอเขาดวยกันผานเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน

การเชือ่มตอกบั WLAN ทีม่อียู

หากตองการเชื่อมตอ WLAN ที่มีอยูแลว

1. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ WLAN เปดอยู (โปรดดู การเปดหรือปดอุปกรณไรสาย ในหนา 3)

2. คลิกที่ไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

3. เลือก WLAN ของคุณจากรายการ

4. คลิก เชือ่มตอ

หากเปนเครือขาย WLAN ที่รองรับการรักษาความปลอดภัย จะมีพรอมตใหคุณปอนรหัสความปลอดภัยสําหรับเครือ
ขาย พิมพรหัส แลวคลิก ตกลง เพ่ือทําการเชื่อมตอ

หมายเหต:ุ หากไมมี WLAN แสดงอยูในรายการ แสดงวาคุณอยูนอกระยะการเชื่อมตอของเราเตอรไรสายหรือจุด
เขาใชงาน

หมายเหต:ุ หากคุณไมพบ WLAN ที่คณุตองการเชื่อมตอ ใหคลิก เปดศนูยเครอืขายและการใชรวมกัน จากน้ันคลิก
ตัง้คาการเชือ่มตอหรือเครอืขายใหม รายการตัวเลือกจะปรากฏขึน้ คณุสามารถเลือกที่จะคนหาดวยตนเองและเชื่อมตอ
กับเครือขายหรือสรางการเชือ่มตอเครือขายใหมก็ได

หลังจากที่ทําการเชื่อมตอ คุณจะสามารถวางตวัชีเ้มาสไวเหนือไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนท่ีดานขวาสุดของแถบงาน
เพ่ือตรวจสอบชื่อและสถานะของการเชื่อมตอ

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

การตัง้คา WLAN ใหม

อุปกรณที่จําเปน:

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

● เราเตอรไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) (2)

● คอมพิวเตอรไรสาย (3)

หมายเหต:ุ เคเบิลโมเด็มบางรุนมีเราเตอรแบบในตัว ตรวจสอบกับ ISP ของคุณเพ่ือดูวาคุณจําเปนตองใชเราเตอรแยกตาง
หากหรือไม

ภาพประกอบดานลางน้ีแสดงตัวอยางของการติดตัง้เครือขายไรสายที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
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หมายเหต:ุ ในการตั้งคาการเชื่อมตอไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรและเราเตอรไรสายของคุณถูกซิงโครไนซ
เม่ือตองการซิงโครไนซคอมพิวเตอรของคุณกับเราเตอรไรสาย ใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอรและเราเตอรไรสาย แลวเปดใหมอีก
คร้ัง

เม่ือเครือขายของคุณขยายใหญขึ้น คุณก็สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเขากับเครือขายเพ่ือเชื่อม
ตออินเทอรเน็ต

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดขูอมูลจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคณุ

การปกปอง WLAN
เม่ือคณุตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยู ใหเปดใชงานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยอยูเสมอเพ่ือปกปองเครือ
ขายของคณุจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต เครือขาย WLAN ในพ้ืนที่สาธารณะ (ฮอตสปอต เชน รานกาแฟ และ
สนามบิน อาจไมมีการรักษาความปลอดภัย หากคณุรูสึกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอรในบริเวณฮอตสปอต
ใหจํากัดกิจกรรมเครือขายของคณุไวที่การรับสงอีเมลที่ไมเปนความลับและการทองอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานเทาน้ัน

สัญญาณวิทยุไรสายเดนิทางออกไปนอกเครือขาย ดังน้ันอุปกรณ WLAN อ่ืนๆ จึงอาจรับสัญญาณที่ไมมีการปองกันได คุณ
สามารถดําเนินมาตรการตอไปน้ีเพ่ือปกปองเครือขาย WLAN ของคุณ:

● ไฟรวอลล — ไฟรวอลลจะตรวจสอบทั้งขอมูลและคํารองขอขอมูลที่สงไปยังเครือขายของคุณ และละทิ้งรายการที่นา
สงสัย ไฟรวอลลมีใหบริการทั้งแบบซอฟตแวรและฮารดแวร บางเครือขายใชไฟรวอลลทั้งสองแบบ

● การเขารหัสแบบไรสาย — คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนโปรโตคอลการเขารหัสสามแบบ

◦ Wi-Fi Protected Access (WPA)

◦ Wi-Fi Protected Access II (WPA2)

◦ Wired Equivalent Privacy (WEP)

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคุณเลือก WPA2 ซ่ึงเปนโปรโตคอลการเขารหัสขั้นสูงสุดในโปรโตคอลการเขารหัสท้ังสาม
แบบ ไมแนะนําใหใชการเขารหัส WEP เน่ืองจากสามารถถอดรหัสไดงาย

● Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access II (WPA2) ใชมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือ
เขารหัสและถอดรหัสขอมูลที่รับสงผานเครือขาย ทั้ง WPA และ WPA2 จะสรางคียใหมสําหรับทุกแพ็คเก็ต และยงั
สรางชุดของคยีที่แตกตางกันใหแตละเครือขายคอมพิวเตอรดวย เพ่ือใหบรรลุส่ิงน้ี

◦ WPA ใช Advanced Encryption Standard (AES) และ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

◦ WPA2 ใช Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) ซ่ึงเปน
โปรโตคอล AES แบบใหม

● Wired Equivalent Privacy (WEP) เขารหัสขอมูลดวยคีย WEP กอนที่จะทําการรับสง หากไมมีคียที่ถูกตอง
บุคคลอ่ืนจะไมสามารถใช WLAN ได

การขามไปยงัเครอืขายอืน่

เม่ือคณุยายคอมพิวเตอรภายในระยะการเชื่อมตอของเครือขาย WLAN อ่ืน Windows จะพยายามเชื่อมตอกับเครือขายน้ัน
หากพยายามเชื่อมตอไดสําเร็จ คอมพิวเตอรของคณุจะถูกเชื่อมตอกับเครือขายใหมโดยอัตโนมัติ หาก Windows ไมรูจัก
เครือขายใหม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใชเพ่ือเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN ในตอนแรก
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การใชบรอดแบนดไรสายของ HP (บางรุนเทานัน้)
บรอดแบนดไรสายของ HP ทําใหคอมพิวเตอรของคุณสามารถใชเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN) เพ่ือเชือ่มตอ
อินเทอรเน็ตจากหลายๆ สถานที่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่กวางขวางกวาการใชเครือขาย WLAN การใชบรอดแบนดไรสายของ
HP จะตองใชผูใหบริการเครือขาย ซ่ึงโดยมากแลวมักจะเปนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่

เม่ือใชงานกับบริการจากผูใหบริการเครือขายไรสาย บรอดแบนดไรสายของ HP จะชวยใหคุณเชือ่มตออินเทอรเน็ต สงอีเมล
หรือเชื่อมตอกับเครือขายองคกรไดอยางอิสระ ไมวาคณุจะกําลังเดินทางหรืออยูนอกระยะเชื่อมตอของฮอตสปอต Wi-Fi

หมายเหต:ุ คุณอาจจําเปนตองใชหมายเลขผลิตภัณฑสําหรับโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP เพ่ือเปดใชงานบริการ
บรอดแบนดไรสายเคล่ือนที่ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับตําแหนงของฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ โปรดดคููมือการเร่ิมตนใช
งาน

ผูใหบริการเครือขายไรสายบางรายกําหนดใหมีการใช subscriber identity module (SIM) SIM ประกอบดวยขอมูลพ้ืน
ฐานเก่ียวกับคุณ เชน personal identification number (PIN) รวมถึงขอมูลเครือขาย คอมพิวเตอรบางเคร่ืองประกอบ
ดวย SIM ที่ตดิตั้งไวกอนหนา หากไมมี SIM ติดตั้งไวกอนหนา ก็อาจรวมไวกับขอมูลบรอดแบนดไรสายของ HP ที่มา
พรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ หรืออาจจัดหาแยกตางหากโดยผูใหบริการเครือขายไรสาย

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใสและถอด SIM โปรดดู การใส SIM ในหนา 6 และ การถอด SIM ในหนา 7

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

การใส SIM
หมายเหต:ุ เม่ือตองการระบุตําแหนงชองเสียบ SIM โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

1. ปดคอมพิวเตอร หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกด
ปุมเปด/ปด จากน้ันใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

2. ปดจอแสดงผล

3. ถอดสายเชื่อมตออุปกรณภายนอกท้ังหมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. ถอดแบตเตอรี่

6. ใส SIM เขาไปในชองเสียบ SIM และคอยๆ กด SIM เขาไปในชองเสียบจนกระทั่งเขาที่อยางแนนหนา

ขอควรระวงั: ในขณะที่ใส SIM ใหวางการดใหตรงกับไอคอนที่อยูขางๆ ชองเสียบ SIM บนคอมพิวเตอร หากใส
SIM ไมถูกตอง อาจทําให SIM และขั้วตอ SIM ไดรับความเสียหาย

เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอไดรับความเสียหาย ใหเสียบ SIM อยางเบามือ

7. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

หมายเหต:ุ บรอดแบนดไรสายของ HP จะถูกปดการใชงานหากไมไดใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

8. เสียบสายไฟและเชือ่มตออุปกรณภายนอกอีกคร้ัง

9. เปดคอมพิวเตอร
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การถอด SIM
หมายเหต:ุ เม่ือตองการระบุตําแหนงชองเสียบ SIM โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

1. ปดคอมพิวเตอร หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกด
ปุมเปด/ปด จากน้ันใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

2. ปดจอแสดงผล

3. ถอดสายเชื่อมตออุปกรณภายนอกท้ังหมดที่เชือ่มตออยูกับคอมพิวเตอร

4. ถอดปล๊ักสายไฟจากเตาเสียบ AC

5. ถอดแบตเตอรี่

6. กด SIM แลวดงึออกจากชองเสียบ

7. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

8. เสียบสายไฟและเชือ่มตออุปกรณภายนอกอีกคร้ัง

9. เปดคอมพิวเตอร

การใช GPS (บางรุนเทานัน้)
คอมพิวเตอรของคณุอาจมีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System - GPS) ดาวเทียม GPS จัดสง
ขอมูลเก่ียวกับตําแหนงที่ตั้ง ความเร็ว และทิศทางใหแกระบบที่มี GPS

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมใน วิธใีช ของซอฟตแวร HP GPS และ Location (ที่ตั้ง)

การใชอปุกรณไรสาย Bluetooth
อุปกรณ Bluetooth รองรับการส่ือสารไรสายระยะส้ันทีท่ดแทนการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลซ่ึงโดยปกติแลวเชื่อมตออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังตอไปน้ี:

● คอมพิวเตอร

● โทรศัพท

● อุปกรณดานภาพ (กลองถายรูปและเคร่ืองพิมพ)

● อุปกรณเสียง

● เมาส

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

Bluetooth และ Internet Connection Sharing (ICS)
HP ไม แนะนําใหตั้งคาคอมพิวเตอรที่มี Bluetooth เปนโฮสต และใชเปนเกตเวยซ่ึงอาจทําใหคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนๆ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตได เม่ือคอมพิวเตอรสองเครื่องขึ้นไปเชื่อมตอเขาดวยกันโดยใช Bluetooth และ Internet
Connection Sharing (ICS) ถูกเปดใชงานบนคอมพิวเตอรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง คอมพิวเตอรอีกเคร่ืองอาจไมสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชเครือขาย Bluetooth
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Bluetooth เหมาะสําหรับการซิงโครไนซขอมูลระหวางคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณไรสาย เชน โทรศัพทเคล่ือนที่
เคร่ืองพิมพ กลองถายรูป และอุปกรณ PDA แต Bluetooth และระบบปฏิบัติการ Windows มีขอจํากัดในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรสองเคร่ืองขึ้นไปเพ่ือใชอินเทอรเน็ตรวมกันผานทาง Bluetooth

การเชือ่มตอเครอืขายแบบใชสาย

การใชโมเดม็ (บางรุนเทานัน้)
จะตองเชื่อมตอโมเด็มเขากับสายโทรศัพทอนาล็อกโดยใชสายเคเบิล RJ-11 แบบ 6 พิน (ซ้ือแยกตางหาก) ในบางประเทศ/
พ้ืนที่หรือภูมิภาค จะตองใชอะแดปเตอรสายเคเบิลโมเด็มที่เฉพาะเจาะจงดวยเชนกัน แจ็คสําหรับระบบ PBX แบบดิจิทัลอาจ
มีลักษณะคลายคลึงกับแจ็คโทรศัพท แตไมสามารถใชงานรวมกับโมเด็ม

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต เพลิงไหม หรือความเสียหายตออุปกรณ อยาเสียบสายโมเด็มหรือสายโทรศพัทเขากับแจ็ค
RJ-45 (เครือขาย)

หากสายโมเด็มมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (1) ซ่ึงปองกันสัญญาณรบกวนจากโทรทัศนและวิทย ุใหหันสวนปลายของวงจรดงั
กลาวบนสายเคเบิล (2) ไปทางคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอสายโมเดม็

1. เสียบสายโมเด็มเขากับแจ็คโมเด็ม (1) บนคอมพิวเตอร

2. เสียบสายโมเด็มเขากับแจ็คโทรศัพท RJ-11 บนผนัง (2)
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การเชื่อมตออะแดปเตอรสายโมเดม็ทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรับประเทศ/พืน้ทีห่รือภมูภิาค
แจ็คโทรศัพทจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาค เม่ือตองการใชโมเดม็และสายโมเด็มนอกประเทศ/พ้ืนที่
หรือภูมิภาคที่คณุซ้ือคอมพิวเตอร คณุจะตองขอรับอะแดปเตอรเชือ่มตอสายโมเดม็ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับประเทศ/พ้ืนที่หรือ
ภูมิภาคน้ันๆ

เม่ือตองการเชื่อมตอโมเด็มเขากับสายโทรศัพทอนาล็อกที่ไมมีแจ็คโทรศพัท RJ-11 ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. เสียบสายโมเด็มเขากับแจ็คโมเด็ม (1) บนคอมพิวเตอร

2. เสียบสายโมเด็มเขากับอะแดปเตอรเชื่อมตอสายโมเด็ม (2)

3. เสียบอะแดปเตอรเชื่อมตอสายโมเด็ม (3) เขากับแจ็คโทรศัพทบนผนัง

การเลือกการตัง้คาตาํแหนงทีต่ัง้

การดกูารเลอืกตาํแหนงทีต่ัง้ปจจุบัน

วิธีดทูี่ตั้งปจจุบัน

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ

2. คลิก นาฬกิา ภาษา และภูมภิาค

3. คลิก ภูมิภาคและภาษา

4. คลิกแท็บ Location (ที่ตั้ง) เพ่ือแสดงที่ตัง้ของคุณ

การเพิม่ตาํแหนงทีต่ัง้ใหมขณะทีเ่ดนิทาง

บนคอมพิวเตอรเคร่ืองใหม การตั้งคาตําแหนงที่ตั้งเพียงรายการเดียวที่พรอมใชงานสําหรับโมเด็มก็คือการตั้งคาตําแหนงที่ตั้ง
สําหรับประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคที่คุณซ้ือคอมพิวเตอร เม่ือคณุเดินทางไปยงัประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคอ่ืน ใหตั้งคาโมเด็ม
ภายในเปนตําแหนงที่ตั้งที่สอดคลองตามมาตรฐานการใชงานของประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคที่คุณตองการใชโมเด็ม

เม่ือคณุเพ่ิมการตั้งคาตําแหนงที่ตั้งใหม การตัง้คาก็จะถูกบันทึกไวในคอมพิวเตอรเพ่ือใหคณุสามารถสลับระหวางการตั้งคา
ตางๆ ไดทุกเม่ือ คุณสามารถเพิ่มการตั้งคาตําแหนงที่ตั้งหลายๆ รายการสําหรับประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคใดๆ
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ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันการสูญเสียการตั้งคาประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคหลักของคุณ อยาลบการตั้งคาประเทศ/พ้ืนที่หรือ
ภูมิภาคสําหรับโมเด็มปจจุบันของคุณ เพ่ือใหโมเด็มสามารถใชงานไดในประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคอ่ืน โดยที่ยงัคงเก็บรักษา
การกําหนดคาสําหรับประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคหลักของคุณ ใหเพ่ิมการกําหนดคาใหมสําหรับแตละตําแหนงที่ตั้งที่คุณจะใช
โมเด็ม

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันการกําหนดคาโมเดม็ในลักษณะที่ขดัตอกฎหมายและกฎระเบียบทางดานโทรคมนาคมของ
ประเทศ/พื้นท่ีหรือภูมิภาคที่คุณตองการไป ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคท่ีคอมพิวเตอรน้ันตั้งอยู โมเด็มอาจทํางานไม
เหมาะสมหากเลือกประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคไมถูกตอง

วิธีเพิ่มที่ตั้งใหม

1. เลือก เริม่ > อปุกรณและเครือ่งพมิพ

2. คลิกขวาท่ีอุปกรณที่แสดงแทนคอมพิวเตอรของคุณ และคลิก การตัง้คาโมเดม็

หมายเหต:ุ คุณตองตัง้คารหัสพ้ืนที่สําหรับตําแหนงที่ตั้งเบ้ืองตน (ปจจุบัน) เสียกอน จึงจะสามารถดแูท็บกฎการเรียก
เลขหมาย หากคุณยังไมไดตั้งคาตําแหนงที่ตั้ง จะมีพรอมตใหคณุปอนตําแหนงที่ตั้งเม่ือคุณคลิกที่การตั้งคาโมเดม็

3. คลิกแท็บ กฎการเรยีกเลขหมาย

4. คลิก สราง หนาตางตําแหนงที่ตั้งใหมจะเปดขึน้

5. ในกลอง Location name (ชือ่ที่ตั้ง) ใหพิมพชื่อตางๆ (เชน home หรือ work) สําหรับการตั้งคาที่ตั้งใหม

6. เลือกประเทศหรือภูมิภาคจากรายการ Country/region (ประเทศ/ภูมิภาค) (หากคุณเลือกประเทศหรือภูมิภาคที่
โมเด็มไมสนับสนุนการใชงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรจะปรากฏ)

7. ปอนรหัสพื้นที่ รหัสผูใหบริการ (หากจําเปน) และหมายเลขสําหรับสายภายนอก (หากจําเปน)

8. ถัดจาก Dial using (เรียกเลขหมายโดยใช) คลิก Tone (แบบกด) หรือ Pulse (แบบพัลส)

9. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกการตั้งคาที่ตั้งใหม

10. ปฏิบัตอิยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี:

● เม่ือตองการตั้งคาตําแหนงที่ตัง้ใหมเปนตําแหนงที่ตั้งปจจุบัน ใหคลิก ตกลง

● เม่ือตองการเลือกการตั้งคาที่ตัง้อ่ืนเปนการตัง้คาที่ตัง้ปจจุบัน ใหเลือกการกําหนดลักษณะจากการตั้งคาในรายการ
Location (ที่ตั้ง) และคลิก OK (ตกลง)

หมายเหต:ุ คณุสามารถใชขั้นตอนกอนหนาเพ่ือเพ่ิมการตัง้คาตําแหนงที่ตั้งสําหรับสถานที่ภายในประเทศ/พ้ืนที่
หรือภูมิภาคของคุณ รวมถึงประเทศ/พ้ืนที่หรือภูมิภาคอ่ืนๆ ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิ่มการตัง้คาที่มีชื่อวา “ที่
ทํางาน” ซ่ึงประกอบดวยกฎการเรียกเลขหมายสําหรับการเขาใชสายภายนอก

การเชือ่มตอกบัเครอืขายเฉพาะที่ (LAN) (บางรุนเทานัน้)
การเชื่อมตอกับเครือขายเฉพาะที่ (LAN) จําเปนตองใชสายเครือขาย RJ-45 แบบ 8 พิน (ซ้ือแยกตางหาก) หากสายเครือ
ขายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (1) ซ่ึงปองกันสัญญาณรบกวนจากโทรทัศนและวิทย ุใหหันสวนปลายของวงจรดังกลาวบน
สายเคเบิล (2) ไปทางคอมพิวเตอร

10 บท 2   การเชื่อมตอเครือขาย (บางรุนเทานั้น)



การเชื่อมตอสายเครือขาย:

1. เสียบสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขาย (1) บนคอมพิวเตอร

2. เสียบปลายอีกดานหน่ึงของสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขายบนผนัง (2) หรือเราเตอร

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต เพลิงไหม หรือความเสียหายตออุปกรณ อยาเสียบสายโมเด็มหรือสายโทรศพัทเขากับแจ็ค
RJ-45 (เครือขาย)

การเชือ่มตอเครือขายแบบใชสาย 11



3 มลัติมเีดยี

คอมพิวเตอรของคุณอาจมีอุปกรณตอไปน้ี:

● ลําโพงภายในหน่ึงหรือสองตัว

● ไมโครโฟนภายในหนึ่งหรือสองตัว

● เว็บแคมในตัว

● ซอฟตแวรมัลติมีเดียที่ติดตัง้ไวกอนหนา

● ปุมหรือแปนมัลติมีเดยี

การใชสวนควบคุมสือ่บนัทึก
คุณอาจมีสวนควบคุมส่ือบันทึกตอไปน้ีซ่ึงทําใหคุณสามารถเลน หยุดชั่วคราว กรอไปขางหนา หรือกรอกลับไฟลส่ือ ท้ังน้ีขึน้
อยูกับรุนคอมพิวเตอรของคุณ:

● ปุมส่ือบันทึก

● แปนลัดส่ือบันทึก (แปนท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับกดพรอมกับแปน fn)

● แปนส่ือบันทึก

โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสวนควบคมุส่ือบันทึกในคอมพิวเตอรของคุณ

เสยีง
คอมพิวเตอรของคุณรองรับการใชงานที่หลากหลายเกี่ยวกับเสียง:

● เลนเพลง

● บันทึกเสียง

● ดาวนโหลดเพลงจากอินเทอรเน็ต

● สรางงานนําเสนอมัลติมีเดีย

● รับสงเสียงและภาพดวยโปรแกรมขอความโตตอบแบบทันที

● สตรีมรายการวิทยุ

● สราง (เขยีน) ซีดีเพลง โดยใชไดรฟแบบออปตคิอลที่ติดตัง้ไว (บางรุนเทาน้ัน) หรือไดรฟแบบออปติคอลภายนอกที่
เปนอุปกรณเสริม (ซ้ือแยกตางหาก)

12 บท 3   มัลตมีิเดีย



การปรบัระดบัเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใชสวนประกอบตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรุนคอมพิวเตอรของคณุ:

● ปุมระดับเสียง

● แปนลัดเสียง (ปุมเฉพาะที่กดพรอมกับปุม fn)

● แปนระดับเสียง

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนที่จะสวมเฮดโฟน หูฟง หรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียว
กับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

หมายเหต:ุ นอกจากน้ียังสามารถควบคุมระดบัเสียงผานทางระบบปฏิบัติการและบางโปรแกรม

หมายเหต:ุ โปรดดคููมือ การเร่ิมตนใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทของสวนควบคุมระดับเสียงที่มีอยูใน
คอมพิวเตอรของคณุ

การตรวจสอบฟงกชนัเสยีงบนคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดทีี่สุดในการบันทึกเสียง ใหพูดใสไมโครโฟนโดยตรงและบันทึกเสียงในบริเวณที่ปราศจาก
เสียงรบกวน

เม่ือตองการตรวจสอบฟงกชนัเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > เสียง

2. เม่ือหนาตาง Sound (เสียง) เปดขึน้ ใหคลิกแท็บ Sounds (เสียง) ในสวน Program Events (เหตุการณของ
โปรแกรม) เลือกเหตุการณเสียงใดๆ เชน เสียงบ๊ิบ หรือเสียงเตือน แลวคลิกปุม Test (ทดสอบ)

คณุควรจะไดยนิเสียงออกทางลําโพงหรือผานทางชุดหูฟงที่เชื่อมตอ

เม่ือตองการตรวจสอบฟงกชนัการบันทึกเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > อุปกรณเสรมิ > ตวับันทกึเสียง

2. คลิก เริ่มการบันทกึ และพูดใสไมโครโฟน บันทึกไฟลไวบนเดสกท็อป

3. เปดโปรแกรมมัลติมีเดียและเลนเสียง

เม่ือตองการยืนยันหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง
> เสียง

เวบ็แคม (บางรุนเทานัน้)
คอมพิวเตอรบางเคร่ืองมีเว็บแคมในตัวอยูที่ดานบนสุดของจอแสดงผล ดวยซอฟตแวรที่ติดตั้งไวกอนหนา คุณจะสามารถใช
เว็บแคมเพ่ือถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถแสดงตวัอยางและบันทึกภาพถายหรือวิดีโอที่บันทึกไว

ซอฟตแวรเว็บแคมชวยใหคุณสามารถทดลองใชงานคณุลักษณะตอไปน้ี:

● การบันทึกและใชวิดโีอรวมกัน

● การสตรีมวิดโีอดวยซอฟตแวรขอความโตตอบแบบทันที

● การถายภาพน่ิง

สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการเขาใชเว็บแคม โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชเว็บแคม ใหเลือก 
เริ่ม > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช

เว็บแคม (บางรุนเทาน้ัน) 13



วดิโีอ
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีพอรตวิดีโอภายนอกดังตอไปน้ี:

● VGA

● DisplayPort

● HDMI

VGA
พอรตจอภาพภายนอก หรือพอรต VGA เปนอินเทอรเฟซการแสดงผลแบบอนาล็อกที่เชื่อมตออุปกรณแสดงผล VGA
ภายนอก เชน จอภาพ VGA ภายนอก หรือโปรเจคเตอร VGA เขากับคอมพิวเตอร

▲ เม่ือตองการเชือ่มตออุปกรณแสดงผล VGA ใหเชือ่มตอสายอุปกรณเขากับพอรตจอภาพภายนอก

หมายเหต:ุ หากตองการคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑในเร่ืองการสลับภาพหนาจอ โปรดดคููมือ 
การเร่ิมตนใชงาน

DisplayPort
DisplayPort เชื่อมตออุปกรณแสดงผลแบบดิจิทัล เชน จอภาพหรือโปรเจคเตอรประสิทธภิาพสูง DisplayPort ให
ประสิทธภิาพที่เหนือกวาพอรตจอภาพภายนอก VGA และปรับปรุงการเชือ่มตอแบบดจิิทัล

14 บท 3   มัลตมีิเดีย



▲ เม่ือตองการเชือ่มตออุปกรณแสดงผลแบบดิจิทัล ใหเชื่อมตอสายอุปกรณเขากับ DisplayPort

หมายเหต:ุ หากตองการคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑในเร่ืองการสลับภาพหนาจอ โปรดดคููมือ 
การเร่ิมตนใชงาน

HDMI
พอรต HDMI (High Definition Multimedia Interface) เชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณเสริมทางดานวิดีโอหรือ
เสียง เชน โทรทัศนความละเอียดสูง หรือเขากับสวนประกอบดิจิทัลหรือเสียงใดๆ ที่เขากันได

หมายเหต:ุ เม่ือตองการรับสงสัญญาณวิดีโอและ/หรือเสียงผานพอรต HDMI คุณจะตองใชสาย HDMI (ซ้ือแยกตางหาก)

สามารถเชื่อมตออุปกรณ HDMI หน่ึงตวัเขากับพอรต HDMI บนคอมพิวเตอร ขอมูลที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรสามารถ
แสดงบนอุปกรณ HDMI ในเวลาเดียวกัน

การเชื่อมตออุปกรณวิดีโอหรือเสียงเขากับพอรต HDMI:

1. เชือ่มตอปลายดานหน่ึงของสาย HDMI เขากับพอรต HDMI บนคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับอุปกรณวิดีโอ แลวอางอิงคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

หมายเหต:ุ หากตองการคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑในเร่ืองการสลับภาพหนาจอ โปรดดูคูมือ 
การเร่ิมตนใชงาน

วิดีโอ 15



การกาํหนดคาเสียงสําหรับ HDMI
เม่ือตองการกําหนดคาเสียง HDMI ขั้นแรก ใหเชื่อมตออุปกรณเสียงหรือวิดีโอ เชน โทรทัศนความละเอียดสูง เขากับพอรต
HDMI บนคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นใหกําหนดคาอุปกรณเลนเสียงเร่ิมตนดงัน้ี:

1. คลิกขวาท่ีไอคอน ลาํโพง ในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก อุปกรณการเลน

2. บนแท็บ Playback (การเลน) ใหคลิก Digital Output (สัญญาณออกแบบดิจิทัล) หรือ Digital Output Device
(HDMI) (อุปกรณสัญญาณออกแบบดิจิทัล (HDMI))

3. คลิก ตัง้คาเริ่มตน แลวคลิก ตกลง

เม่ือตองการใหเสียงออกทางลําโพงคอมพิวเตอรอีกคร้ัง ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. คลิกขวาท่ีไอคอน ลาํโพง ในพ้ืนที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก อุปกรณการเลน

2. บนแท็บ Playback (การเลน) ใหคลิก Speakers (ลําโพง)

3. คลิก ตัง้คาเริ่มตน แลวคลิก ตกลง

จอแสดงผลแบบไรสายของ Intel (มเีฉพาะในบางรุนเทานัน้)
Intel® Wireless Display ชวยใหคณุใชเน้ือหาในคอมพิวเตอรรวมกับ TV ของคุณแบบไรสายได เม่ือตองการสัมผัส
ประสบการณการแสดงผลแบบไรสาย คุณจําเปนตองมีอะแดปเตอร TV แบบไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) และการดจอของ
Intel เน้ือหาที่มีการอางสิทธิ์การปกปองสัญญาณออก เชน Blu-ray Disc จะไมเลนบน Intel Wireless Display สําหรับ
รายละเอียดเก่ียวกับการใชอะแดปเตอร TV แบบไรสาย โปรดอานคําแนะนําของผูผลิต

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานระบบไรสายบนคอมพิวเตอรของคณุกอนที่จะใชจอแสดงผลแบบไรสายของ
Intel

การใช CyberLink PowerDVD (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)
CyberLink PowerDVD จะเปล่ียนคอมพิวเตอรของคณุใหกลายเปนศูนยความบันเทิงเคล่ือนที ่ดวย CyberLink
PowerDVD คณุสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากแผนซีดีและภาพยนตรจากดีวีดแีละ Blu-ray Disc (BD) ได
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถจัดการและตัดตอภาพที่สะสมไวไดดวย

▲ เม่ือตองการเริ่มตน CyberLink PowerDVD เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > CyberLink PowerDVD และจาก
น้ันคลิก CyberLink PowerDVD

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใช CyberLink PowerDVD โปรดดทูี่ วิธีใช ของซอฟตแวร PowerDVD
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4 การจดัการพลงังาน

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรอาจมีปุมเปด/ปดหรือสวิตชเปด/ปด คําวา ปุมเปด/ปด ถูกใชในคูมือน้ีเพ่ือหมายถึงสวนควบคุมการ
เปด/ปดเคร่ืองทั้งสองแบบ

การปดเครือ่งคอมพวิเตอร
ขอควรระวัง: ขอมูลที่ไมไดบันทึกไวจะสูญหายเม่ือปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

คําส่ังปดเคร่ืองจะปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดอยู รวมถึงระบบปฏิบัตกิาร แลวปดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร

ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรภายใตสภาวะตอไปน้ี:

● เม่ือคณุจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแบตเตอร่ีหรือเขาถึงสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

● เม่ือคุณเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรภายนอกที่ไมไดเชือ่มตอกับพอรต USB หรือวิดีโอ

● เม่ือคอมพิวเตอรจะไมไดใชงานและจะถอดปลั๊กเชื่อมตอแหลงจายไฟภายนอกเปนเวลานาน

แมวาคุณจะสามารถปดเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชปุมเปด/ปดได แตขั้นตอนที่แนะนําคือ ใหใชคําส่ังปดเคร่ืองใน Windows

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต คุณจะตองออกจากสถานะดังกลาวเสียกอน จึงจะสามารถ
ทําการปดเคร่ืองได

1. บันทึกงานและปดโปรแกรมประยุกตที่เปดอยูทั้งหมด

2. เลือก เริม่ > ปดเครือ่ง

หมายเหต:ุ หากคุณไดลงทะเบียนในโดเมนเครือขาย ปุมที่คุณจะตองคลิกคือ ปดทํางาน แทนที่จะเปน ปดเคร่ือง
คอมพิวเตอร

หากคอมพิวเตอรไมตอบสนองและคณุไมสามารถปดคอมพิวเตอรดวยขั้นตอนดังกลาว ใหลองทําตามขัน้ตอนการปดเคร่ือง
ฉุกเฉิน ตามลําดับที่ใหไว:

● กด ctrl+alt+delete จากน้ันคลิกปุม เปด/ปด

● กดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไวอยางนอย 5 วินาที

● ถอดสายคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก และถอดแบตเตอรี่ออก

การตัง้คาตวัเลอืกการใชพลงังาน

การใชสถานะประหยดัพลงังาน

คอมพิวเตอรมีสถานะประหยดัพลังงานสองสถานะซึ่งเปดใชงานมาจากโรงงาน น่ันคือ สลีปและไฮเบอรเนต
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เม่ือสลีปถูกเรียกใชงาน ไฟสถานะเปด/ปดจะกะพริบและหนาจอจะวางเปลา งานของคุณจะถูกบันทึกลงในหนวยความจํา
ทําใหคณุออกจากสถานะสลีปไดเร็วกวาไฮเบอรเนต หากคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีปเปนเวลานาน หรือหากระดับ
แบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤตขณะที่อยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรก็จะเขาสูสถานะไฮเบอรเนต

เม่ือเร่ิมสถานะไฮเบอรเนต งานของคณุจะถูกบันทึกไวในไฟลไฮเบอรเนตบนฮารดไดรฟและคอมพิวเตอรจะปดลง

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันการบ่ันทอนคุณภาพของเสียงและวิดโีอ การสูญเสียฟงกชันการเลนเสียงหรือวิดีโอ หรือการสูญ
เสียขอมูล อยาเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนตในขณะที่กําลังอานจากหรือเขียนไปยังดิสกหรือการดส่ือภายนอก

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถทําการเชื่อมตอเครือขายใดๆ หรือเรียกใชฟงกชันใดๆ ของคอมพิวเตอรในขณะที่คอมพิวเตอร
อยูในสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

การเริ่มและออกจากสลปี

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมสถานะสลีปหลังจากที่คอมพิวเตอรไมไดถูกใชงานในชวงเวลาหน่ึงเม่ือทํางานโดยใชพลังงาน
จากแบตเตอร่ีหรือใชกระแสไฟจากภายนอก

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาพลังงานและหมดเวลาโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows®

ขณะที่เปดคอมพิวเตอร คุณสามารถเริ่มสถานะสลีปดวยวิธีการดงัตอไปน้ี:

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● ปดจอแสดงผล

● เลือก เริม่ จากน้ันคลิกที่ลูกศรขางปุม ปดเคร่ือง แลวคลิก สลีป

การออกจากสลีป:

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● หากจอแสดงผลปดอยู ใหเปดจอแสดงผล

● กดแปนบนแปนพิมพ

● เคาะหรือเล่ือนน้ิวบนทัชแพด

เม่ือคอมพิวเตอรออกจากสลีป ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึ้น และงานของคุณจะกลับมาที่หนาจอตรงจุดที่คุณหยุดการทํางาน
เอาไว

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหใสรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรกลับมาทํางานอีกคร้ัง คุณจะตองปอนรหัสผาน Windows เสีย
กอน งานของคุณจึงจะกลับมาที่หนาจอ

การเริ่มและออกจากไฮเบอรเนต

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมสถานะไฮเบอรเนตหลังจากที่คอมพิวเตอรไมไดถูกใชงานในชวงเวลาหน่ึงเม่ือทํางานโดยใช
พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใชกระแสไฟจากภายนอก หรือเม่ือระดับแบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤต

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาพลังงานและหมดเวลาในแผงควบคุม Windows

การเร่ิมไฮเบอรเนต:

▲ เลือก เริม่ จากน้ันคลิกที่ลูกศรขางปุม ปดเคร่ือง แลวคลิก ไฮเบอรเนต

การออกจากไฮเบอรเนต:

▲ กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึ้น และงานของคุณจะกลับมาที่หนาจอตรงจุดที่คุณหยุดการทํางานเอาไว
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หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหใสรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรกลับมาทํางานอีกคร้ัง คุณจะตองปอนรหัสผาน Windows เสีย
กอน งานของคุณจึงจะกลับมาที่หนาจอ

การใชมเิตอรพลงังาน

มิเตอรพลังงานอยูในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน มิเตอรพลังงานใหคณุเขาถึงการตั้งคาพลังงานไดอยางรวดเร็ว
และดูประจุไฟฟาที่เหลืออยูในแบตเตอรี่

● เม่ือตองการแสดงเปอรเซ็นตของประจุไฟฟาที่เหลืออยูในแบตเตอรี่และแผนการใชพลังงานปจจุบัน ใหวางตัวชีเ้มาสไว
เหนือไอคอนมิเตอรพลังงาน

● เม่ือตองการเขาถึงตวัเลือกการใชพลังงาน หรือเปล่ียนแผนการใชพลังงาน ใหคลิกไอคอนมิเตอรพลังงานและเลือกตัว
เลือกจากรายการ

ไอคอนมิเตอรพลังงานที่แตกตางกันบงชี้วาคอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชแบตเตอร่ีหรือกระแสไฟภายนอก นอกจากน้ี
ไอคอนดังกลาวยังแสดงขอความวาแบตเตอร่ีอยูในระดบัต่ําหรือถึงขั้นวิกฤตหรือไม

การใชแผนการใชพลงังาน

แผนการใชพลังงานเปนชุดการตั้งคาระบบที่จัดการลักษณะการใชพลังงานของคอมพิวเตอร แผนการใชพลังงานสามารถชวย
ใหคุณประหยดัพลังงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

การดแูผนการใชพลังงานปจจุบนั

ใชวิธีใดๆ ดังตอไปน้ี:

● คลิกไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

● เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลอืกการใชพลงังาน

การเลือกแผนการใชพลงังานทีต่างออกไป

ใชวิธีใดๆ ดังตอไปน้ี:

● คลิกที่ไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตือน แลวเลือกแผนการใชพลังงานจากรายการ

● เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลอืกการใชพลงังาน จากน้ันเลือกจากรายการ

การปรับแตงแผนการใชพลังงาน

วิธีกําหนดแผนการใชพลังงานเอง

1. คลิกไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตือน แลวคลิก ตวัเลือกการใชพลงังานเพิ่มเตมิ

– หรือ –

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลอืกการใชพลงังาน

2. เลือกแผนการใชพลังงาน แลวคลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาของแผน

3. เปล่ียนการตั้งคาตามตองการ

4. เม่ือตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม ใหคลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาพลงังานขัน้สูง และทําการเปลี่ยนแปลง
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การตัง้คาการปองกนัดวยรหสัผานเมือ่กลบัมาทาํงานอีกครัง้

เม่ือตองการตั้งคาคอมพิวเตอรใหแสดงพรอมตสําหรับการปอนรหัสผานเม่ือคอมพิวเตอรออกจากสถานะสลีปหรือไฮเบอร
เนต ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ตวัเลอืกการใชพลังงาน

2. ในบานหนาตางดานซาย ใหคลิก ตองใสรหัสผานเมื่อกลบัมาทาํงานอกีครัง้

3. คลิก เปลีย่นแปลงการตัง้คาทีไ่มพรอมใชงานในขณะนี้

4. คลิก ตองใชรหัสผาน (แนะนาํ)

หมายเหต:ุ หากคุณตองการสรางรหัสผานบัญชีผูใชหรือเปล่ียนรหัสผานบัญชผีูใชปจจุบัน ใหคลิก สรางหรือเปลีย่น
รหัสผานบญัชผีูใชของคณุ แลวปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ หากคุณไมตองการสรางหรือเปล่ียนรหัสผานบัญชีผูใช
ใหไปยังขั้นตอนที่ 5

5. คลิก บันทกึการเปลีย่นแปลง

การใช HP Power Manager (มเีฉพาะในบางรุนเทานัน้)
Power Manager ชวยใหคณุสามารถเลือกแผนการใชพลังงานเพ่ือใชพลังงานจากคอมพิวเตอรและประจุแบตเตอรี่ไดอยาง
เหมาะสม แผนการใชพลังงานที่ใชไดมีดังตอไปน้ี

● Power saver (ประหยดัพลังงาน)

● HP recommended (แนะนําโดย HP)

● High performance (ประสิทธิภาพสูง)

วิธีเร่ิม Power Manager เม่ือใช Windows

▲ เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > HP Power Manager
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การใชพลงังานจากแบตเตอรี่
เม่ือติดตั้งแบตเตอรี่ที่ชารจไฟไวในคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรไมไดเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอก คอมพิวเตอรก็
จะทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ เม่ือคอมพิวเตอรเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟ AC ภายนอก คอมพิวเตอรก็จะทํางาน
โดยใชพลังงาน AC

หากคอมพิวเตอรมีแบตเตอร่ีที่ชารจไฟและใชกระแสไฟ AC ภายนอก คอมพิวเตอรก็จะเปล่ียนไปใชพลังงานแบตเตอรี่หาก
ถอดสายเชือ่มตออะแดปเตอร AC ออกจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เม่ือคุณถอดปลั๊กไฟ AC ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัตเิพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเพิ่มหรือลดความสวางของจอแสดงผล โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

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

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันความเสียหายหรืออันตรายอ่ืนใด ใชเฉพาะแบตเตอร่ีที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร แบตเตอร่ีสํารองที่
HP จัดหาให หรือแบตเตอรี่ที่ใชงานรวมกันไดซ่ึงซ้ือมาจาก HP

อายุการใชงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการตั้งคาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และปจจัยอ่ืนๆ

การคนหาขอมลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่

บริการชวยเหลือและวิธีใชจัดหาเคร่ืองมือและขอมูลตอไปน้ีเก่ียวกับแบตเตอรี่:

● เคร่ืองมือการตรวจสอบแบตเตอรี่สําหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

● ขอมูลเก่ียวกับการปรับเทียบ การจัดการพลังงาน และการดูแลรักษาและจัดเก็บอยางเหมาะสมเพื่อยดือายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี่

● ขอมูลเก่ียวกับชนิดของแบตเตอรี่ คุณลักษณะเฉพาะ วงจรการใชงาน และความจุ

การเขาถึงขอมูลแบตเตอรี่:

▲ เลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวิธใีช > เรยีนรู > แผนการใชพลังงาน: คาํถามทีถ่ามบอย

การใชการตรวจสอบแบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่ในบริการชวยเหลือและวิธีใชจัดหาขอมูลเก่ียวกับสถานะของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอร

การเรียกใชการตรวจสอบแบตเตอรี่:

1. เชือ่มตอคอมพิวเตอรกับอะแดปเตอร AC

หมายเหต:ุ จะตองเชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอกเพ่ือใหการตรวจสอบแบตเตอรี่ทํางานไดอยาง
เหมาะสม

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

3. คลิกแท็บ พลงังาน แลวคลิก การตรวจสอบแบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่จะตรวจสอบแบตเตอรี่และเซลลของแบตเตอรี่เพ่ือดูวาทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม แลวรายงาน
ผลการตรวจสอบ
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การแสดงประจไุฟฟาทีเ่หลอือยูในแบตเตอรี่

▲ วางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นทีแ่จงเตือนทีด่านขวาสุดของแถบงาน

การเพิม่เวลาคายประจไุฟฟาในแบตเตอรี่

เวลาที่ใชในการคายประจุไฟฟาแบตเตอรี่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่คุณใชในขณะที่คุณกําลังใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ี เวลาสูงสุดที่ใชในการคายประจุไฟฟาจะคอยๆ ลดลง เพราะความจุของแบตเตอรี่จะลดลงตามธรรมชาติ

เคล็ดลับสําหรับการเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟาในแบตเตอรี่:

● ปรับลดความสวางของจอแสดงผล

● ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอรเม่ือไมไดใชงานหรือไมไดชารจไฟ

● จัดเก็บแบตเตอร่ีไวในที่เยน็และแหง

● เลือกการตั้งคา Power saver (ประหยัดพลังงาน) ใน Power Options (ตัวเลือกการใชพลังงาน)

การจดัการระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอย

ขอมูลในสวนน้ีอธิบายเก่ียวกับการแจงเตือนและการตอบสนองของระบบตามคาที่ตั้งไวจากโรงงาน สามารถเปล่ียนแปลงการ
แจงเตือนเก่ียวกับแบตเตอร่ีเหลือนอยและการตอบสนองของระบบโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows
การกําหนดลักษณะที่ตัง้คาโดยใชตัวเลือกการใชพลังงานจะไมสงผลกระทบตอไฟแสดงสถานะ

การระบรุะดับแบตเตอรีเ่หลือนอย

เม่ือแบตเตอรี่ที่เปนแหลงพลังงานเดยีวสําหรับคอมพิวเตอรเหลืออยูนอยหรือถึงขัน้วิกฤต ลักษณะการทํางานตอไปน้ีจะเกิด
ขึ้น:

● ไฟสถานะแบตเตอรี่ (บางรุนเทาน้ัน) บงชี้วาระดับแบตเตอร่ีเหลืออยูนอยหรือถึงขั้นวิกฤต

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับไฟสถานะแบตเตอรี่ โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

– หรือ –

● ไอคอนมิเตอรพลังงานในพ้ืนทีแ่จงเตือนแสดงการแจงเตอืนวาแบตเตอรี่เหลือนอยหรือถึงขั้นวิกฤต

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมิเตอรพลังงาน โปรดด ูการใชมิเตอรพลังงาน ในหนา 19

คอมพิวเตอรดําเนินการตอไปน้ีในกรณีที่ระดับแบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกเปดใชงาน และคอมพิวเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรจะเขาสูสถานะไฮ
เบอรเนต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกปดการใชงานและคอมพิวเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะสลีป คอมพิวเตอรก็ยงัอยูในสถานะ
สลีปในชวงส้ันๆ จากน้ันก็จะปดการทํางานและสูญเสียขอมูลใดๆ ที่ไมไดบันทึกไว
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การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอย

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมื่อแหลงจายไฟภายนอกพรอมใชงาน

▲ เชือ่มตออุปกรณตอไปน้ี:

● อะแดปเตอร AC

● แทนเชื่อมตอหรืออุปกรณตอขยาย

● อะแดปเตอรไฟฟาสํารองที่ซ้ือเปนอุปกรณเสริมจาก HP

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมือ่แบตเตอรี่ที่ชารจไฟแลวพรอมใชงาน

1. ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเร่ิมไฮเบอรเนต

2. ใสแบตเตอร่ีที่ชารจไฟแลวแทนที่แบตเตอร่ีที่ไมมีประจุไฟเหลืออยู

3. เปดคอมพิวเตอร

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมื่อไมมีแหลงจายไฟทีพ่รอมใชงาน

● เร่ิมไฮเบอรเนต

● บันทึกงานของคณุและปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรี่เหลอืนอยเม่ือคอมพวิเตอรไมสามารถออกจากสถานะไฮเบอรเนต

เม่ือคอมพิวเตอรไมมีพลังงานเพียงพอสําหรับการออกจากสถานะไฮเบอรเนต ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ใสแบตเตอร่ีที่ชารจไฟแลวแทนที่แบตเตอร่ีที่ไมมีประจุไฟเหลืออยู หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร
และแหลงจายไฟภายนอก

2. ออกจากสถานะไฮเบอรเนต โดยกดปุมเปด/ปด

การรกัษาพลงังานของแบตเตอรี่

● เลือกการตั้งคาการใชพลังงานระดับต่ําผานทางตวัเลือกการใชพลังงานในแผงควบคมุ Windows

● ปดการเชื่อมตอไรสายและเครือขายเฉพาะที่ (LAN) และจบการทํางานของโปรแกรมโมเดม็เม่ือคุณไมไดใช

● ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณภายนอกที่ไมไดใชงาน ซ่ึงไมไดเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอก

● หยุด ปดการใชงาน หรือถอดการดส่ือบันทึกภายนอกใดๆ ที่คุณไมไดใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ

● กอนที่คณุจะออกจากงาน ใหเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต หรือปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็แบตเตอรี่

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหแบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย อยาวางไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน

หากจะไมใชงานคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กจากแหลงจายไฟภายนอกมากกวา 2 สัปดาห ใหนําแบตเตอร่ีออกและจัดเก็บไว
ตางหาก

เพ่ือรักษาประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เยน็และแหง
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หมายเหต:ุ แบตเตอรี่ที่จัดเก็บไวควรจะไดรับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากมีประจุไฟฟาเหลืออยูไมถึง 50 เปอรเซ็นต
ใหชารจแบตเตอรี่กอนที่จะนํากลับมาจัดเก็บอีกคร้ัง

ปรับเทียบแบตเตอร่ีกอนที่จะใช หากวาแบตเตอรี่น้ันถูกจัดเก็บมานานอยางนอยหน่ึงเดือน

การทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแลว

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันเพลิงไหมหรือไฟลวก อยาถอดแยก ทุบ หรือเจาะแบตเตอร่ี อยาลัดวงจรชิน้สวนสัมผัสภายนอก อยา
ทิ้งลงในกองเพลิงหรือนํ้า

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทิ้งแบตเตอร่ี โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

การเปลีย่นแบตเตอรี่

ใน Windows 7 การตรวจสอบแบตเตอร่ีในบริการชวยเหลือและวิธีใชจะแจงเตอืนใหคุณเปล่ียนแบตเตอรี่เม่ือเซลลภายใน
ไมสามารถชารจไฟไดอยางเหมาะสม หรือเม่ือความจุของแบตเตอรี่อยูในระดับต่ํา หากแบตเตอรี่อาจอยูภายใตการรับ
ประกันของ HP คําแนะนําจะระบุรหัสการรับประกัน จะมีขอความแนะนําใหคุณไปที่เว็บไซตของ HP เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการส่ังซ้ือแบตเตอรี่สําหรับเปล่ียนทดแทน

การใชกระแสไฟ AC ภายนอก
หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชื่อมตอกระแสไฟ AC โปรดดูโปสเตอร การติดตัง้อยางรวดเร็ว ในกลอง
บรรจุคอมพิวเตอร

กระแสไฟ AC ภายนอกสงผานอะแดปเตอร AC ที่ผานการอนุมัติหรือแทนเชือ่มตอหรืออุปกรณตอขยายที่เปนอุปกรณเสริม

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันความเสียหายหรืออันตรายอ่ืนใด ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC ที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร 
อะแดปเตอร AC สํารองที่ HP จัดหาให หรืออะแดปเตอร AC ที่ใชงานรวมกันไดซ่ึงซ้ือมาจาก HP

เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอกภายใตสภาวะตอไปน้ี:

คาํเตอืน! อยาชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอรขณะท่ีคุณกําลังโดยสารเครื่องบิน

● เม่ือชารจหรือปรับเทียบแบตเตอรี่

● เม่ือติดตั้งหรือปรับเปล่ียนซอฟตแวรระบบ

● เม่ือเขียนขอมูลไปยังซีดี ดีวีดี หรือ BD (บางรุนเทาน้ัน)

● เม่ือเรียกใชตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก

● เม่ือดําเนินการสํารองหรือกูคืนขอมูล

เม่ือคณุเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณตอไปน้ีจะเกิดขึ้น:

● แบตเตอรี่เร่ิมชารจไฟ

● หากคอมพิวเตอรเปดอยู ไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตือนจะมีลักษณะเปลี่ยนไป

เม่ือคณุยกเลิกการเชื่อมตอกับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณตอไปน้ีจะเกิดขึ้น:

● คอมพิวเตอรจะเปล่ียนไปใชพลังงานจากแบตเตอรี่

● ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัตเิพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การทดสอบอะแดปเตอร AC
ทดสอบอะแดปเตอร AC หากคอมพิวเตอรแสดงอาการตอไปน้ีเม่ือเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC:

● คอมพิวเตอรไมเร่ิมทํางาน

● จอแสดงผลไมเร่ิมทํางาน

● ไฟสถานะเปด/ปดดบัอยู

การทดสอบอะแดปเตอร AC:

1. ปดคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร

3. เชือ่มตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร แลวเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเเสียบ AC

4. เปดคอมพิวเตอร

● หากไฟสถานะเปด/ปดสวาง แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานอยางเหมาะสม

● หากไฟสถานะเปด/ปดยงัคงดับอยู ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจากอะแดปเตอร AC ไปยังคอมพิวเตอร และการ
เชื่อมตอจากอะแดปเตอร AC ไปยังเตาเสียบ AC เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอแนนแลว

● หากเชื่อมตอแนนแลว แตไฟสถานะเปด/ปดยังคงดับอยู แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานไมถูกตองและควร
เปล่ียน

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP สําหรับขอมูลเก่ียวกับการขอรับอะแดปเตอรไฟฟา AC สําหรับเปล่ียนทดแทน

การใช HP CoolSense (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)
HP CoolSense  ชวยใหคุณควบคุมการตั้งคาอุณหภูมิของคอมพิวเตอรไดมากขึ้น ผานการใชโหมดที่กําหนดลวง

หนาซ่ึงใหความสําคญักับการทํางาน อุณหภูมิ ความเร็วของพัดลม และเสียงของคอมพิวเตอร

● เปด — กําหนดการตั้งคาอุณหภูมิเพ่ือหลีกเล่ียงการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ และทําใหรูสึกวาคอมพิวเตอรเย็นขึน้เม่ือสัมผสั

● ปด — เม่ือปด CoolSense คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานอยางเตม็ประสิทธิภาพ แตการตั้งคาน้ีอาจทําใหอุณหภูมิสูง
กวาโหมดเปด

● อัตโนมัติ (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) — ตรวจจับโดยอัตโนมัติวาคอมพิวเตอรเปนแบบตั้งโตะหรือแบบเคล่ือนที่ได และ
ปรับการตั้งคาอุณหภูมิใหตรงกับสภาพแวดลอมในการใชงานของคุณ หากคอมพิวเตอรเปนแบบตัง้โตะ
HP CoolSense จะใหความสําคัญตอการทํางานกอน และตั้งใหเปนโหมดปด หากคอมพิวเตอรเปนแบบเคล่ือนที่ได
HP CoolSense จะใหความสําคัญตออุณหภูมิกอน และตั้งใหเปนโหมดเปด

เม่ือตองการเปลี่ยนการตัง้คาการทําความเยน็ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

▲ เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > HP CoolSense
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5 การดและอปุกรณภายนอก

การใชการดชองเสยีบสือ่บนัทกึดจิทิลั (บางรุนเทานัน้)
การดดิจิทัลที่เปนอุปกรณเสริมรองรับการจัดเก็บขอมูลอยางปลอดภัยและเพ่ิมความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน การดเหลา
น้ีมักจะใชกับกลองถายรูปและ PDA ที่มีส่ือบันทึกแบบดจิิทัล รวมถึงคอมพิวเตอรอ่ืนๆ

เม่ือตองการระบุรูปแบบการดดจิิทัลที่สามารถใชกับคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูคูมือ การเร่ิมตนใชงาน

การใสการดดจิทิลั

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอการดดิจิทัลไดรับความเสียหาย ใหใสการดดจิิทัลอยางเบามือ

1. ถือการดโดยหงายดานฉลากขึ้น และขั้วตอหันเขาหาคอมพิวเตอร

2. ใสการดเขาในชองเสียบส่ือบันทึกดิจิทัล แลวดนัการดเขาไปจนกระทั่งสุด

คณุจะไดยินเสียงเม่ือคอมพิวเตอรตรวจพบอุปกรณ และอาจมีเมนูตัวเลือกปรากฏขึ้น

การถอดการดดจิทิัล

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดการดดิจิทัลอยางปลอดภัย

1. บันทึกขอมูลของคณุและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับการดดิจิทัล

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน จากน้ันใหทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบน
หนาจอ

26 บท 5   การดและอุปกรณภายนอก



3. กดลงไปบนการด (1) แลวถอดการดออกจากชองเสียบ (2)

หมายเหต:ุ หากการดไมออกมา ใหดึงการดออกจากชองเสียบ

การใช ExpressCard (บางรุนเทานัน้)
ExpressCard เปนพีซีการดประสิทธิภาพสูงที่ใสไวในชองเสียบ ExpressCard

การกาํหนดคา ExpressCard
ติดตั้งเฉพาะซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับการด หากผูผลิต ExpressCard แนะนําใหคุณติดตั้งไดรเวอรอุปกรณ

● ตดิตั้งเฉพาะไดรเวอรอุปกรณสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณเทาน้ัน

● อยาติดตั้งซอฟตแวรเพ่ิมเติม เชน บริการการด บริการซ็อกเก็ต หรือโปรแกรมรองรับที่ไดรับจากผูผลิต
ExpressCard

การใส ExpressCard
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหคอมพิวเตอรและการดส่ือบันทึกภายนอกไดรับความเสียหาย อยาใสพีซีการดเขาในชอง
เสียบ ExpressCard

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับขั้วตอ:

ใส ExpressCard อยางเบามือ

อยาเคล่ือนยายหรือขนสงคอมพิวเตอรในขณะที่กําลังใช ExpressCard อยู

ชองเสียบ ExpressCard อาจมีแผนปองกัน การดึงแผนปองกัน:

1. กดแผนปองกัน (1) เพ่ือปลดล็อค

2. ดงึแผนปองกันออกจากชองเสียบ (2)
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การใส ExpressCard:

1. ถือการดโดยหงายดานฉลากขึ้น และขั้วตอหันเขาหาคอมพิวเตอร

2. ใสการดเขาในชองเสียบ ExpressCard แลวดันการดเขาไปจนกระทั่งสุด

คณุจะไดยินเสียงเม่ือคอมพิวเตอรตรวจพบการด และอาจมีเมนูตัวเลือกปรากฏขึ้น

หมายเหต:ุ คร้ังแรกที่คุณเชือ่มตอ ExpressCard ขอความในพื้นที่แจงเตือนชวยใหคุณทราบวาคอมพิวเตอรรูจัก
การด

หมายเหต:ุ เพ่ือรักษาพลังงาน ใหหยดุหรือถอด ExpressCard เม่ือไมไดใชงาน

การถอด ExpressCard
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอด ExpressCard อยาง
ปลอดภัย

1. บันทึกขอมูลของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับ ExpressCard

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. ปลอยและดึง ExpressCard:

a. กด ExpressCard เบาๆ (1) เพ่ือปลดล็อค

b. ดึง ExpressCard ออกจากชองเสียบ (2)
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การใชสมารทการด (บางรุนเทานัน้)
หมายเหต:ุ คําวา สมารทการด ถูกใชในบทน้ีเพ่ือหมายถึงสมารทการดและการด Java™

สมารทการดเปนอุปกรณที่มีขนาดเทากับบัตรเครดิต ภายในฝงไมโครชิปซ่ึงประกอบดวยหนวยความจําและไมโคร
โปรเซสเซอร เชนเดียวกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล สมารทการดบางรุนมีระบบปฏิบัติการในการจัดการอินพุตและเอาทพุต
และมีคุณสมบัติความปลอดภัยเพ่ือปองกันการทําลาย สมารทการดที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรมจะใชกับเคร่ืองอานสมาร
ทการด (มีเฉพาะในบางรุนเทาน้ัน)

จําเปนตองใช personal identification number (PIN) เพ่ือเขาถึงเน้ือหาในไมโครชิป สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ
คุณลักษณะดานความปลอดภัยของสมารทการด โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธใีช

การใสสมารทการด

1. ถือการดโดยหงายดานฉลากขึ้น และคอยๆ เสียบการดเขาไปในเคร่ืองอานสมารทการดจนกระทั่งสุด

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการล็อกออนเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยใช PIN ของสมารทการด

การถอดสมารทการด

▲ จับขอบของสมารทการด แลวดึงออกจากเครื่องอานสมารทการด

การใชอปุกรณ USB
Universal Serial Bus (USB) เปนอินเทอรเฟซฮารดแวรที่สามารถใชในการเชื่อมตออุปกรณเสริมภายนอก เชน แปน
พิมพ USB, เมาส, ไดรฟ, เคร่ืองพิมพ, สแกนเนอร หรือฮับ

อุปกรณ USB บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพ่ิมเตมิ ซ่ึงโดยปกติแลวรวมอยูในอุปกรณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต คําแนะนําเหลาน้ีอาจไดรับการจัดหาพรอมกับ
ซอฟตแวร บนแผนดิสก หรือบนเว็บไซตของผูผลิต
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คอมพิวเตอรมีพอรต USB อยางนอย 1 พอรตที่รองรับอุปกรณ USB 1.0, 1.1, 2.0 หรือ 3.0 นอกจากน้ีคอมพิวเตอรของ
คุณอาจมีพอรต USB สําหรับอุปกรณภายนอก ซ่ึงจัดหาพลังงานใหแกอุปกรณภายนอกหากวาใชงานรวมกับสาย USB
สําหรับอุปกรณภายนอก อุปกรณเสริมสําหรับการเชื่อมตอหรือฮับ USB มีพอรต USB เพ่ิมเตมิซ่ึงสามารถใชรวมกับ
คอมพิวเตอร

การเชือ่มตออปุกรณ USB
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขัว้ตอ USB ไดรับความเสียหาย ใหเชือ่มตออุปกรณอยางเบามือ

▲ เชือ่มตอสาย USB สําหรับอุปกรณเขากับพอรต USB

หมายเหต:ุ พอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอน้ีเล็กนอย

คณุจะไดยินเสียงเม่ือตรวจพบอุปกรณ

หมายเหต:ุ คร้ังแรกที่คุณเชื่อมตออุปกรณ USB ขอความในพื้นที่แจงเตือนชวยใหคุณทราบวาคอมพิวเตอรรูจักอุปกรณ

การถอดอปุกรณ USB
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขัว้ตอ USB ไดรับความเสียหาย อยาดึงที่สายเชือ่มตอเพ่ือถอดอุปกรณ USB

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดอุปกรณ USB อยาง
ปลอดภัย

1. เม่ือตองการถอดอุปกรณ USB ใหบันทึกขอมูลของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับอุปกรณ

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. ถอดอุปกรณ

การใชอปุกรณ 1394 (บางรุนเทานัน้)
IEEE 1394 เปนอินเทอรเฟซฮารดแวรที่เชื่อมตออุปกรณมัลตมีิเดียความเร็วสูงหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับ
คอมพิวเตอร สแกนเนอร กลองถายรูปดจิิทัล และกลองวิดีโอดจิิทัลมักจะตองใชการเชือ่มตอ 1394

อุปกรณ 1394 บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพ่ิมเตมิ ซ่ึงโดยปกตแิลวรวมอยูในอุปกรณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต
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นอกจากน้ีพอรต 1394 สนับสนุนอุปกรณ IEEE 1394a

การเชือ่มตออปุกรณ 1394
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอพอรต 1394 ไดรับความเสียหาย ใหเชือ่มตออุปกรณอยางเบามือ

▲ เม่ือตองการเชื่อมตออุปกรณ 1394 เขากับคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอสาย 1394 สําหรับอุปกรณเขากับพอรต 1394

คณุจะไดยินเสียงเม่ือตรวจพบอุปกรณ

การถอดอปุกรณ 1394
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหหยุดอุปกรณ 1394 กอนที่จะถอดออก

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอ 1394 ไดรับความเสียหาย อยาดึงท่ีสายเชือ่มตอเพ่ือถอดอุปกรณ 1394

1. เม่ือตองการถอดอุปกรณ 1394 ใหบันทึกขอมูลของคุณและปดโปรแกรมท้ังหมดที่เก่ียวของกับอุปกรณ

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. ถอดอุปกรณ

การใชอปุกรณ eSATA (บางรุนเทานัน้)
พอรต eSATA เชือ่มตอสวนประกอบ eSATA ประสิทธิภาพสูง เชน ฮารดไดรฟ eSATA ภายนอก

อุปกรณ eSATA บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพ่ิมเติม ซ่ึงโดยปกติแลวรวมอยูในอุปกรณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต

หมายเหต:ุ นอกจากน้ีพอรต eSATA ยงัสนับสนุนอุปกรณเสริม USB อีกดวย

การเชือ่มตออปุกรณ eSATA
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขั้วตอพอรต eSATA ไดรับความเสียหาย ใหเชื่อมตออุปกรณอยางเบามือ
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▲ เม่ือตองการเชือ่มตออุปกรณ eSATA เขากับคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอสาย eSATA สําหรับอุปกรณเขากับพอรต
eSATA

คณุจะไดยินเสียงเม่ือตรวจพบอุปกรณ

การถอดอปุกรณ eSATA
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหขัว้ตอ eSATA ไดรับความเสียหาย อยาดึงที่สายเชื่อมตอเพื่อถอดอุปกรณ eSATA

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือถอดอุปกรณอยางปลอดภัย

1. เม่ือตองการถอดอุปกรณ eSATA ใหบันทึกขอมูลของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับอุปกรณ

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. ถอดอุปกรณ

การใชอปุกรณเสรมิภายนอก
หมายเหต:ุ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับซอฟตแวรและไดรเวอรที่จําเปนหรือเรียนรูเก่ียวกับพอรตคอมพิวเตอรที่จะ
ใช โปรดดูคําแนะนําของผูผลิต

การเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับคอมพิวเตอร:

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณไดรับความเสียหายเม่ือเชื่อมตออุปกรณภายนอก ใหตรวจสอบวาอุปกรณปดอยูและ
ถอดปล๊ักไฟ AC แลว

1. เชือ่มตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอร

2. หากคุณตองการเชื่อมตออุปกรณภายนอก ใหเสียบปล๊ักไฟอุปกรณเขากับเตาเสียบ AC แบบตอสายดิน

3. เปดอุปกรณ

เม่ือตองการยกเลิกการเชือ่มตออุปกรณภายนอกที่ไมมีปล๊ักไฟ ใหปดอุปกรณ แลวถอดสายเชื่อมตออุปกรณออกจาก
คอมพิวเตอร เม่ือตองการยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณภายนอกทีมี่ปล๊ักไฟ ใหถอดสายเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
แลวถอดปลั๊กไฟ AC
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การใชไดรฟเสรมิภายนอก

ไดรฟภายนอกที่ถอดออกไดจะขยายทางเลือกสําหรับการจัดเก็บและเขาถึงขอมูล สามารถติดตั้งไดรฟ USB ดวยการเชื่อม
ตอไดรฟเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ควรเชื่อมตอไดรฟแบบออปติคอล USB เขากับพอรต USB สําหรับอุปกรณภายนอกบนคอมพิวเตอร

ไดรฟ USB แบงเปนชนิดตางๆ ดังตอไปนี้:

● ไดรฟดิสเก็ตต 1.44 เมกะไบต

● โมดูลฮารดไดรฟ (ฮารดไดรฟท่ีเชื่อมตอกับอะแดปเตอร)

● ไดรฟแบบออปติคอลภายนอก (ซีดี, ดวีีดี และ Blu-ray)

● อุปกรณ MultiBay

การใชพอรตขยาย (บางรุนเทานัน้)
พอรตขยายจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณเชื่อมตอหรืออุปกรณเสริม ดังน้ันจึงสามารถใชพอรตและขั้วตอเพ่ิมเติม
เขากับคอมพิวเตอร
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6 ไดรฟ

การเคลือ่นยายไดรฟ
ไดรฟเปนสวนประกอบที่บอบบางในคอมพิวเตอร จึงตองเคล่ือนยายอยางระมัดระวัง โปรดดขูอควรระวังตอไปน้ีกอนที่จะ
เคล่ือนยายไดรฟ ขอควรระวังเพิ่มเติมรวมอยูในขั้นตอนที่เก่ียวของ

ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:

● กอนที่คณุจะยายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับฮารดไดรฟภายนอก ใหเร่ิมสถานะสลีปและปลอยใหหนาจอวางเปลา หรือ
ยกเลิกการเชื่อมตอจากฮารดไดรฟภายนอกอยางเหมาะสม

● กอนที่จะเคล่ือนยายไดรฟ ใหคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่พ้ืนผิวโลหะที่ไมไดทาสีของไดรฟ

● อยาแตะพินขั้วตอบนไดรฟที่ถอดออกไดหรือบนคอมพิวเตอร

● เคล่ือนยายไดรฟอยางระมัดระวัง อยาทําใหไดรฟตกหลน และอยาวางส่ิงของไวบนไดรฟ

● กอนที่จะถอดหรือใสไดรฟ ใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอร หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยู หรืออยูในสถานะสลีป
หรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวปดเคร่ืองผานทางระบบปฏิบัติการ

● อยาออกแรงมากเกินไปในขณะที่ใสไดรฟเขาในชองใส

● อยาพิมพบนแปนพิมพหรือเคล่ือนยายคอมพิวเตอรในขณะที่ไดรฟแบบออปติคอลกําลังเขียนไปยงัดิสก กระบวนการ
เขยีนมีความไวมากตอแรงส่ันสะเทือน

● เม่ือแบตเตอร่ีเปนแหลงจายไฟเพียงแหลงเดียว ใหตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกชารจไฟอยางเพียงพอกอนที่จะเขยีนไปยงั
ส่ือบันทึก

● หลีกเล่ียงการวางไดรฟไวในที่ทีมี่อุณหภูมิหรือความชืน้สูงเกินไป

● อยาใหของเหลวหกใสไดรฟ อยาฉีดพนนํ้ายาทําความสะอาดเขาใสไดรฟ

● ถอดส่ือบันทึกออกจากไดรฟกอนท่ีจะถอดไดรฟออกจากชองใส หรือพกพา ขนสง หรือจัดเก็บไดรฟ

● หากคุณตองการจัดสงไดรฟทางไปรษณีย ใหจัดสงในกลองบรรจุกันกระแทก หรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสมอ่ืน และมี
ขอความกํากับที่กลองดวยวา “FRAGILE”

● อยาใหไดรฟสัมผสักับสนามแมเหล็ก อุปกรณรักษาความปลอดภัยท่ีมีสนามแมเหล็กรวมถึงเคร่ืองตรวจความปลอดภัย
ในสนามบินโดยใหเดินผาน และเคร่ืองตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระในสนามบินและ
อุปกรณดานความปลอดภัยที่ตรวจสอบกระเปาสัมภาระ จะใชเอกซเรยแทนสนามแมเหล็ก และไมทําใหไดรฟไดรับ
ความเสียหาย
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การใชฮารดไดรฟ

การปรบัปรงุประสิทธภิาพของฮารดไดรฟ

การใชตัวจดัเรียงขอมูลบนดสิก

เม่ือคณุใชคอมพิวเตอร ไฟลตางๆ บนฮารดไดรฟจะกระจัดกระจาย ตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิกจะรวบรวมไฟลและโฟลเดอรที่
กระจัดกระจายบนฮารดไดรฟ เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหต:ุ ไมจําเปนตองเรียกใชตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิกบนไดรฟแบบ solid-state

หลังจากที่คณุเร่ิมตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก เคร่ืองมือดังกลาวก็จะทํางานโดยอัตโนมัต ิตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสกอาจใชเวลา
นานกวาหน่ึงชั่วโมงในการดําเนินการ ทัง้น้ีขึ้นอยูกับขนาดของฮารดไดรฟและจํานวนไฟลที่กระจัดกระจาย คุณอาจตองการ
ตั้งคาใหตวัจัดเรียงขอมูลบนดสิกทํางานในชวงกลางคืนหรือในชวงเวลาที่คณุไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอร

HP ขอแนะนําใหจัดเรียงขอมูลบนฮารดไดรฟอยางนอยเดือนละคร้ัง คุณอาจตั้งคาตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสกใหทํางานทุก
เดือน แตคณุอาจทําการจัดเรียงขอมูลบนดิสกดวยตนเองไดทุกเม่ือ

การเรียกใชตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิก:

1. เชือ่มตอคอมพิวเตอรกับแหลงจายไฟ AC

2. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > อุปกรณเสรมิ > เครือ่งมือระบบ > ตวัจดัเรยีงขอมูลบนดสิก

3. คลิก จดัเรยีงขอมูลบนดสิก

หมายเหต:ุ Windows ประกอบดวยคุณลักษณะการควบคุมบัญชีผูใชเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
อาจมีพรอมตปรากฏขึน้เพ่ือขออนุญาตจากคณุหรือสอบถามรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตัง้ซอฟตแวร การ
เรียกใชยทูิลิตี้ หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก

การใชการลางขอมูลดสิก

การลางขอมูลดิสกจะคนหาฮารดไดรฟสําหรับไฟลที่ไมจําเปน ซ่ึงคุณจะสามารถลบไดอยางปลอดภัยเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่วางบนดิสก
และชวยใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใชการลางขอมูลดิสก:

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

2. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การใช HP ProtectSmart Hard Drive Protection (มเีฉพาะในบางรุนเทานัน้)
HP ProtectSmart Hard Drive Protection จะปกปองฮารดไดรฟดวยการพารคไดรฟและระงับคํารองขอขอมูลภายใต
สภาวะตอไปน้ี:

● คณุทําคอมพิวเตอรตกหลน

● คณุยายคอมพิวเตอรในขณะที่จอแสดงผลปดอยูและคอมพิวเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่

ไมนานนักหลังจากที่เหตุการณดังกลาวจบลง HP ProtectSmart Hard Drive Protection จะทําใหฮารดไดรฟกลับสูการ
ทํางานตามปกติ

หมายเหต:ุ เน่ืองจากไดรฟแบบ solid-state (SSD) ไมมีชิน้สวนที่เคล่ือนไหวได ดังน้ันจึงไมจําเปนตองใช HP
ProtectSmart Hard Drive Protection
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หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟในชองใสฮารดไดรฟหลักหรือในชองใสฮารดไดรฟรองไดรับการปกปองโดย HP ProtectSmart
Hard Drive Protection ฮารดไดรฟที่เชื่อมตอกับพอรต USB ไมไดรับการคุมครองจาก HP ProtectSmart Hard
Drive Protection

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection

การระบสุถานะของ HP ProtectSmart Hard Drive Protection
ไฟสถานะของไดรฟบนคอมพิวเตอรจะเปล่ียนสีเพ่ือแสดงวาไดรฟในชองใสฮารดไดรฟหลักหรือไดรฟในชองใสฮารดไดรฟ
รอง (บางรุนเทาน้ัน) ถูกพารค เม่ือตองการระบุวาไดรฟไดรับการปกปองหรือไดรฟถูกพารคหรือไม ใหเลือก เริ่ม > แผง
ควบคมุ > ฮารดแวรและเสียง > Windows Mobility Center:

● หาก HP ProtectSmart Hard Drive Protection ถูกเปดใชงาน เคร่ืองหมายกาถูกสีเขียวจะซอนทับอยูเหนือ
ไอคอนฮารดไดรฟ

● หาก HP ProtectSmart Hard Drive Protection ถูกปดการใชงาน เคร่ืองหมาย X สีแดงจะซอนทับอยูเหนือ
ไอคอนฮารดไดรฟ

● หากไดรฟถูกพารค รูปพระจันทรสีเหลืองจะซอนอยูเหนือไอคอนฮารดไดรฟ

ไอคอนใน Mobility Center อาจไมไดแสดงสถานะที่ทันสมัยที่สุดสําหรับไดรฟ หากตองการใหอัพเดตทันทีหลังจากที่
สถานะเปลี่ยนไป คุณจะตองเปดใชงานไอคอนในพื้นที่แจงเตือน

การเปดใชงานไอคอนในพื้นที่แจงเตือน:

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

หมายเหต:ุ หากการควบคุมบัญชีผูใชแสดงพรอมต ใหคลิก ใช

2. บนแถว ไอคอนในถาดระบบ ใหคลิก แสดง

3. คลิก ตกลง

การจดัการพลงังานดวยฮารดไดรฟทีถ่กูพารค

หาก HP ProtectSmart Hard Drive Protection พารคไดรฟ คอมพิวเตอรจะทํางานในลักษณะตอไปน้ี:

● คอมพิวเตอรจะไมปดการทํางาน

● คอมพิวเตอรจะไมเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต ยกเวนตามที่ระบุไวในหมายเหตุตอไปน้ี

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่และถึงระดับวิกฤต HP ProtectSmart Hard Drive
Protection จะทําใหคอมพิวเตอรสามารถเริ่มสถานะไฮเบอรเนตได

กอนที่คุณจะยายคอมพิวเตอร HP ขอแนะนําใหคุณปดเคร่ืองหรือเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

การใชซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection
ผูดูแลระบบสามารถเปดหรือปดการใชงานซอฟตแวร HP ProtectSmart Hard Drive Protection

หมายเหต:ุ คุณอาจไมสามารถเปดหรือปดการใชงาน HP ProtectSmart Hard Drive Protection ทั้งน้ีขึน้อยูกับสิทธิ์ผู
ใชของคุณ สมาชิกของกลุมผูดแูลระบบอาจเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผูใชที่ไมใชผูดแูลระบบ
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เม่ือตองการเปดซอฟตแวรและเปล่ียนแปลงการตัง้คา ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. ใน Mobility Center ใหคลิกที่ไอคอนฮารดไดรฟเพ่ือเปดหนาตาง HP ProtectSmart Hard Drive Protection

– หรือ –

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

หมายเหต:ุ หากการควบคุมบัญชีผูใชแสดงพรอมต ใหคลิก ใช

2. คลิกปุมท่ีเหมาะสมเพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา

3. คลิก ตกลง

การใชไดรฟแบบออปตคิอล (บางรุนเทานัน้)
ไดรฟแบบออปติคอลไดแก:

● ซีดี

● ดวีีดี

● Blu-ray (BD)

การระบไุดรฟแบบออปตคิอลทีต่ดิตัง้

▲ เลือก เริม่ > คอมพวิเตอร

จะมีการแสดงรายการของอุปกรณทั้งหมดที่ติดตัง้อยูในคอมพิวเตอรของคุณ รวมถึงไดรฟแบบออปติคอล

การใสแผนดสิกแบบออปตคิอล

ถาดบรรจุ

1. เปดคอมพิวเตอร

2. กดปุมคลายล็อค (1) ที่ตัวไดรฟเพ่ือเปดถาดใสดิสก

3. ดงึถาดออกมา (2)

4. จับแผนดสิกท่ีขอบ โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก และวางแผนดิสกโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้นบนแกนของถาด

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

6. ปดถาดใสดิสก

หมายเหต:ุ เม่ือคุณใสแผนดิสกแลว การหยุดทํางานชั่วคราวถือเปนส่ิงปกต ิหากคุณไมไดเลือกตวัเลนส่ือ กลองโตตอบเลน
อัตโนมัติจะเปดขึ้น พรอมมีขอความใหคุณเลือกวิธทีี่ตองการในการใชขอมูลในส่ือ

ชองบรรจุ

ขอควรระวัง: อยาใสแผนดิสกแบบออปติคอลขนาด 8 ซม. ลงในไดรฟแบบออปติคอลที่มีชองบรรจุ เพราะอาจสรางความ
เสียหายตอไดรฟแบบออปตคิอล

1. เปดคอมพิวเตอร

2. จับแผนดสิกที่ขอบ โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก และวางแผนดิสกโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึน้

3. คอยๆ สอดแผนดิสกเขาในไดรฟแบบออปติคอลที่มีชองบรรจุ

การเอาแผนดสิกแบบออปตคิอลออก

ถาดบรรจุ

คุณเอาแผนดิสกออกได 2 วิธี ขึ้นอยูกับวาถาดดิสกเปดออกตามปกติหรือไม

เมือ่ถาดดสิกเปดออกตามปกติ

1. กดปุมคลายล็อค (1) ที่ตัวไดรฟ เพ่ือเปดถาดใสดิสก แลวคอยๆ ดงึถาดออก (2) จนกระทั่งหยดุ
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2. นําแผนดิสก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตัวขอบดานนอกของแผนดิสกยกขึ้น จับแผนดิสกที่ขอบ
โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดสิกเพื่อนําแผนดิสกออก

3. ปดถาดใสดิสก และเก็บแผนดิสกในกลองบรรจุ

เมือ่ถาดใสดสิกไมสามารถเปดตามปกตไิด

1. สอดปลายคลิปหนีบกระดาษ (1) เขาไปในชองปลอยที่ฝาปดไดรฟดานหนา

2. กดคลิปหนีบกระดาษอยางเบามือจนกระทั่งถาดถูกปลอยออกมา แลวคอยๆ ดึงถาดออกจนกระท่ังหยดุ (2)
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3. นําแผนดิสก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตัวขอบดานนอกของแผนดิสกยกขึ้น จับแผนดิสกที่ขอบ
โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดิสกเพ่ือนําแผนดิสกออก

4. ปดถาดใสดิสก และเก็บแผนดิสกในกลองบรรจุ

ชองบรรจุ

1. กดปุมคลายล็อค (1) ขางๆ ไดรฟ

2. เอาแผนดิสกออก (2) โดยจับแผนดิสกที่ขอบ โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก

3. วางแผนดิสกไวในกลองบรรจุ
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การใชไดรฟแบบออปตคิอลรวมกนั

แมวาคอมพิวเตอรของคุณอาจมีไดรฟแบบออปติคอลในตัว แตคณุยังสามารถเขาถึงซอฟตแวรและขอมูล และตดิตั้ง
โปรแกรมประยุกต ดวยการใชไดรฟแบบออปติคอลที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนในเครือขาย การใชไดรฟรวมกัน
เปนคณุลักษณะของระบบปฏิบัตกิาร Windows ทีท่ําใหไดรฟในคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงเขาถึงไดสําหรับคอมพิวเตอรเคร่ือง
อ่ืนๆ ในเครือขายเดียวกัน

หมายเหต:ุ คุณตองติดตั้งเครือขายเพ่ือที่จะใชไดรฟแบบออปติคอลรวมกัน โปรดดู การเชื่อมตอเครือขาย (บางรุนเทาน้ัน)
ในหนา 2 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตัง้เครือขาย

หมายเหต:ุ แผนดสิกบางชนิด เชน ภาพยนตรดวีีดี แผนเกม อาจมีการปองกันการคัดลอก และดังน้ันจึงไมสามารถใชงาน
ไดผานทางการใชไดรฟดีวีดหีรือซีดรีวมกัน

การใชไดรฟแบบออปตคิอลรวมกัน:

1. เลือก เริม่ > คอมพวิเตอร จากคอมพิวเตอรที่มีไดรฟแบบออปติคอลที่คณุตองการใชรวมกัน

2. คลิกขวาท่ีไดรฟแบบออปติคอลที่คุณตองการใชรวมกัน และคลิก คณุสมบัติ

3. เลือกแท็บ การใชรวมกัน > การใชรวมกันขัน้สูง

4. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย ใชโฟลเดอรนีร้วมกนั

5. พิมพชื่อใหกับไดรฟแบบออปติคอลในกลองขอความ ชื่อที่ใชรวมกัน

6. คลิก นําไปใช แลวคลิก ตกลง

7. การดไูดรฟแบบออปติคอลท่ีใชรวมกัน:

เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครือขายและอินเทอรเน็ต > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกัน

การใช RAID (บางรุนเทานัน้)
เทคโนโลยี Redundant Arrays of Independent Disks (RAID) ทําใหคอมพิวเตอรสามารถใชฮารดดสิกสองตวัขึน้ไป
ในเวลาเดยีวกัน RAID จัดการไดรฟหลายๆ ตัวเปนไดรฟที่ตอเน่ืองหน่ึงตัว โดยใชการตั้งคาฮารดแวรหรือซอฟตแวร หาก
ดิสกหลายๆ ตัวถูกตั้งคาใหทํางานรวมกันในลักษณะน้ี ก็จะเรียกวาอาเรย RAID

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ RAID โปรดดเูว็บไซตของ HP ที่ http://www.hp.com/support
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7 ความปลอดภยั

การปองกนัคอมพวิเตอร
คุณลักษณะดานความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows® และ Setup Utility (BIOS) ที่ไมใช Windows
สามารถปกปองการตั้งคาสวนบุคคลและขอมูลของคุณจากความเส่ียงที่หลากหลาย

หมายเหต:ุ โซลูชนัดานความปลอดภัยไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปกปองคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถขดัขวาง
การโจมตีซอฟตแวรหรือปองกันการโจรกรรมหรือการใชงานคอมพิวเตอรในทางที่ผดิ

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสงคอมพิวเตอรไปเขารับบริการ ใหสํารองขอมูลและลบไฟลที่เปนความลับ และลบการตัง้คารหัส
ผานทั้งหมด

หมายเหต:ุ คณุลักษณะบางอยางที่ระบุไวในบทน้ีอาจไมมีอยูในคอมพิวเตอรของคุณ

ความเสี่ยงตอคอมพวิเตอร คณุลกัษณะดานความปลอดภยั

การใชคอมพวิเตอรโดยไมไดรับอนญุาต ● QuickLock (บางรุนเทานัน้)

● รหสัผานเปดเคร่ือง

● เคร่ืองอานลายนิว้มือ

ไวรัสคอมพิวเตอร ซอฟตแวรปองกันไวรัส

การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต ● ซอฟตแวรไฟรวอลล

● อัพเดตสําหรับ Windows

● การเขารหสัไฟล

การเขาถงึการตัง้คา Setup Utility (BIOS) และขอมูลการระบุระบบอื่น
โดยไมไดรับอนุญาต

รหสัผานผูดแูลระบบ

ภยัคกุคามในปจจุบันหรืออนาคตสําหรับคอมพวิเตอร อัพเดตสําคัญๆ ดานความปลอดภัยจาก Microsoft

การเขาถงึบัญชผีูใช Windows โดยไมไดรับอนุญาต รหสัผานผูใช

การเอาคอมพิวเตอรออกไปโดยไมไดรับอนญุาต ชองเสียบสายล็อค (ใชงานรวมกบัสายล็อคทีเ่ปนอุปกรณเสริม)

การใชรหสัผาน
รหัสผานเปนกลุมอักขระทีคุ่ณเลือกใชเพ่ือคุมครองขอมูลในคอมพิวเตอรของคุณ สามารถตั้งคารหัสผานไดหลายชนิด โดย
ขึ้นอยูกับวาคณุตองการควบคมุการเขาถึงขอมูลของคณุอยางไร สามารถตั้งรหัสผานไดใน Windows หรือ Setup Utility
(BIOS) ที่ไมใช Windows ซ่ึงติดตั้งไวกอนหนาในคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เพื่อลดความเส่ียงในการถูกล็อคจนไมสามารถเขาใชคอมพิวเตอรได ใหบันทึกรหัสผานแตละชุดและเก็บไวในที่
ที่ปลอดภัย
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คุณสามารถใชรหัสผานเดยีวกันสําหรับคุณลักษณะ Setup Utility (BIOS) และสําหรับคณุลักษณะความปลอดภัยใน
Windows นอกจากน้ีคุณยังสามารถใชรหัสผานเดียวกันสําหรับคุณลักษณะ Setup Utility (BIOS) มากกวาหน่ึงรายการ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรหัสผาน Windows เชน รหัสผานโปรแกรมรักษาหนาจอ ใหเลือก เริม่ > บรกิารชวยเหลอื
และวธิใีช

การตัง้รหสัผานใน Windows

รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานผูดแูลระบบ ปองกนัการเขาถงึเนือ้หาคอมพวิเตอรในระดบัผูดแูลระบบ

หมายเหต:ุ ไมสามารถใชรหสัผานนี้เพื่อเขาถึงเนือ้หาของ Setup Utility
(BIOS)

รหสัผานผูใช ปองกนัการเขาถงึบัญชีผูใช Windows นอกจากนีย้ังปองกันการเขาถงึ
เนื้อหาในคอมพวิเตอรและจะตองปอนรหสัผานเมื่อคณุออกจากสถานะสลีป
หรือไฮเบอรเนต

QuickLock (บางรุนเทานัน้) ปกปองคอมพวิเตอรของคณุ ดวยการแสดงหนาตางเขาสูระบบของระบบ
ปฏิบัติการ ในขณะทีห่นาตางเขาสูระบบแสดงอยู จะไมสามารถเขาใช
คอมพวิเตอรไดจนกวาจะมีการปอนรหสัผานผูใช Windows หรือรหสั
ผานผูดูแลระบบ Windows หลังจากทีคุ่ณตั้งรหสัผานผูใชหรือผูดูแลระบบ
ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนตอไปนี:้

1. เร่ิม QuickLock

2. ออกจาก QuickLock โดยปอนรหัสผานผูใชหรือผูดแูลระบบ
Windows

การตัง้รหสัผานใน Setup Utility (BIOS)

รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานผูดแูลระบบ* ● ปกปองการเขาถึง Setup Utility (BIOS)

● หลังจากที่ตัง้รหสัผานนี้แลว จะตองปอนรหสัผานแตละคร้ังทีคุ่ณเขา
ถงึ Setup Utility (BIOS)

ขอควรระวงั: หากคณุลืมรหสัผานผูดแูลระบบ คณุจะไมสามารถเขาถึง
Setup Utility (BIOS) ได

หมายเหต:ุ สามารถใชรหสัผานผูดูแลระบบแทนรหสัผานเปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ รหสัผานผูดแูลระบบไมสามารถเปลี่ยนแปลงระหวางกนักบั
รหสัผานผูดูแลระบบทีต่ั้งคาใน Windows และไมไดแสดงเมือ่มีการตัง้คา
ปอน เปล่ียนแปลง หรือลบ

หมายเหต:ุ หากคุณปอนรหสัผานเปดเคร่ืองทีก่ารตรวจสอบรหสัผานคร้ัง
แรกกอนทีข่อความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กด
แปน ESC สําหรับเมนเูร่ิมตน) ปรากฏขึ้น คณุจะตองปอนรหสัผานผูดูแล
ระบบเพือ่เขาถึง Setup Utility (BIOS)
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รหสัผาน ฟงกชนั

รหสัผานเปดเคร่ือง* ● ปองกนัการเขาถงึเนื้อหาคอมพวิเตอร

● หลังจากที่ตัง้รหสัผานนี้แลว จะตองปอนรหสัผานแตละคร้ังทีคุ่ณเปด
เคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

ขอควรระวงั: หากคณุลืมรหสัผานเปดเคร่ือง คณุจะไมสามารถเปดเคร่ือง
หรือรีสตารทคอมพวิเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

หมายเหต:ุ สามารถใชรหสัผานผูดูแลระบบแทนรหสัผานเปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ รหสัผานเปดเคร่ืองไมไดแสดงเมื่อมีการตั้งคา ปอน
เปล่ียนแปลง หรือลบ

*สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับรหสัผานแตละรายการ โปรดดูหวัขอตอไปนี้

การจดัการรหสัผานผูดูแลระบบ

เม่ือตองการตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานน้ี ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปด Setup Utility (BIOS) ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key
for Startup Menu” (กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึน้ที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิม
ตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Security (ความปลอดภัย) > Administrator Password (ตัง้รหัสผานของผูดูแลระบบ)
แลวกด enter

● เม่ือตองการตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานของคุณในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหัสผาน
ใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการเปล่ียนแปลงรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหัสผานปจจบุัน
พิมพรหัสผานใหมในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการลบรหัสผานผูดูแลระบบ ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคุณในฟลด ปอนรหัสผาน แลวกด enter 4
คร้ัง

3. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility (BIOS) ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) >
Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปล่ียนแปลง)

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การปอนรหสัผานผูดูแลระบบ

ที่พรอมต ปอนรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานผูดูแลระบบของคุณ แลวกด enter หลังจากที่ปอนรหัสผานผูดูแลระบบไมสําเร็จ 3
คร้ัง คณุจะตองรีสตารทคอมพิวเตอรและลองอีกคร้ัง
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การจดัการรหสัผานเปดเครื่อง

เม่ือตองการตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานน้ี ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปด Setup Utility (BIOS) ดวยการเปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key
for Startup Menu” (กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึน้ที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิม
ตนปรากฏขึ้น ใหกด f10

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Security (ความปลอดภัย) > Power-On Password (รหัสผานเปดเคร่ือง) แลวกด enter

● เม่ือตองการตั้งรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานของคุณในฟลด ปอนรหัสผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม
แลวกด enter

● เม่ือตองการเปล่ียนแปลงรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคณุในฟลด ปอนรหสัผานปจจบุัน
พิมพรหัสผานใหมในฟลด ปอนรหสัผานใหม และ ยนืยนัรหสัผานใหม แลวกด enter

● เม่ือตองการลบรหัสผานเปดเคร่ือง ใหพิมพรหัสผานปจจุบันของคณุในฟลด ปอนรหสัผานปจจบุัน แลวกด enter
4 คร้ัง

3. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility (BIOS) ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) >
Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปล่ียนแปลง)

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การปอนรหสัผานเปดเครือ่ง

ที่พรอมต ปอนรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานของคุณ แลวกด enter หลังจากที่ปอนรหัสผานไมสําเร็จ 3 คร้ัง คุณจะตองรีสตารท
คอมพิวเตอรและลองอีกคร้ัง

การใชซอฟตแวรปองกนัไวรสั
เม่ือคณุใชคอมพิวเตอรเพ่ือเขาถึงอีเมล เครือขาย หรืออินเทอรเน็ต คุณมีแนวโนมที่จะเส่ียงตอไวรัสคอมพิวเตอร ไวรัส
คอมพิวเตอรสามารถปดการใชงานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรือยทูิลิตี ้หรือทําใหทํางานผิดปกติ

ซอฟตแวรปองกันไวรัสชวยปองกันไวรัสโดยสวนใหญ กําจัดไวรัส รวมทั้งซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ในการ
ปองกันไวรัสอยางตอเน่ืองสําหรับไวรัสชนิดใหมๆ ที่เพ่ิงคนพบ คณุตองหม่ันปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสของคณุ

โปรแกรมปองกันไวรัสอาจไดรับการติดตั้งกอนหนาไวบนคอมพิวเตอรและอาจมีรุนทดลองใชงาน ขอแนะนําเปนอยางยิง่วา
คุณควรอัพเกรดรุนทดลองหรือซ้ือโปรแกรมปองกันไวรัสที่คุณตองการเพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคณุอยางสมบูรณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไวรัสคอมพิวเตอร ใหพิมพ ไวรัส ในกลองคนหาในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การใชซอฟตแวรไฟรวอลล
ไฟรวอลลไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปองกันการเขาถึงระบบหรือเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต ไฟรวอลลอาจเปน
โปรแกรมซอฟตแวรที่คุณตดิตั้งไวบนคอมพิวเตอรและ/หรือเครือขาย หรืออาจเปนโซลูชนัที่ประกอบดวยฮารดแวรและ
ซอฟตแวร

มีไฟรวอลล 2 ชนิดที่ควรพิจารณา:

● ไฟรวอลลบนโฮสต—ซอฟตแวรที่ปกปองเฉพาะคอมพิวเตอรที่ตดิตั้ง

● ไฟรวอลลบนเครือขาย—ตดิตั้งไวระหวางโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มกับเครือขายภายในบาน เพ่ือปกปอง
คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองบนเครือขาย

เม่ือตดิตั้งไฟรวอลลไวบนระบบ ขอมูลทั้งหมดที่สงไปยงัและจากระบบจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับชุดเกณฑดานความ
ปลอดภัยที่ผูใชกําหนด ขอมูลใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑจะถูกปดก้ัน

การใชซอฟตแวรปองกันไวรัส 45



คอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครือขายของคุณอาจติดตัง้ไฟรวอลลเอาไวแลว มิฉะน้ันก็อาจมีโซลูชนัซอฟตแวรไฟรวอลล

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

การตดิตั้งอพัเดตความปลอดภยัที่สาํคัญ
ขอควรระวัง: Microsoft สงการแจงเตือนเก่ียวกับอัพเดตที่สําคญั เพ่ือปกปองคอมพิวเตอรจากการละเมิดความปลอดภัย
และไวรัสคอมพิวเตอร ใหติดตั้งอัพเดตที่สําคัญทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คุณไดรับการแจงเตือน

อัพเดตสําหรับระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรอ่ืนๆ อาจพรอมใชงานหลังจากที่คอมพิวเตอรออกจากบริษัทผูผลิตแลว เพ่ือให
แนใจวาอัพเดตทั้งหมดที่พรอมใชงานไดรับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร ใหปฏิบัตติามแนวทางตอไปน้ี:

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

● เรียกใช Windows Update ทุกเดือนหลังจากน้ัน

● ขอรับอัพเดตสําหรับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft® ทันทีที่มีการเผยแพร จากเว็บไซตของ
Microsoft และผานทางลิงคอัพเดตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การตดิตั้งสายลอ็คที่เปนอปุกรณเสรมิ
หมายเหต:ุ สายล็อคไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปกปองคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกันการโจรกรรมหรือการ
ใชงานคอมพิวเตอรในทางที่ผดิ

หมายเหต:ุ ชองเสียบสายล็อคบนคอมพิวเตอรของคณุอาจแตกตางจากภาพประกอบในสวนน้ีเล็กนอย โปรดดูคูมือ 
การเร่ิมตนใชงาน สําหรับตําแหนงของชองเสียบสายล็อคบนคอมพิวเตอรของคณุ

1. รอยสายล็อคไวรอบๆ วัตถุที่ตองการคุมครองความปลอดภัย

2. สอดกุญแจ (1) ไวในล็อค (2)

3. สอดล็อคไวในชองเสียบสายล็อคบนคอมพิวเตอร (3) แลวล็อคสายโดยใชกุญแจ

4. ดงึกุญแจออกและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย
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การใชเครือ่งอานลายนิว้มอื (บางรุนเทานัน้)
เคร่ืองอานลายน้ิวมือแบบในตัวพรอมใชงานในคอมพิวเตอรบางรุนเทาน้ัน เพ่ือที่จะใชเคร่ืองอานลายน้ิวมือ คุณจะตองตั้งคา
บัญชีผูใชที่มีรหัสผานบนคอมพิวเตอร บัญชผีูใชน้ีทําใหคุณสามารถล็อกออนเขาสูคอมพิวเตอรโดยใชลายน้ิวมือ นอกจากน้ี
คุณอาจใชเคร่ืองอานลายน้ิวมือเพ่ือปอนขอมูลในฟลดรหัสผานบนเว็บไซตและโปรแกรมอื่นๆ ที่จําเปนตองมีการล็อกออน
โปรดดูคําแนะนําในวิธีใชซอฟตแวรลายน้ิวมือ

หลังจากที่คุณสรางรหัสประจําตวัที่เปนลายน้ิวมือของคณุแลว คณุจะสามารถตั้งคาบริการ Single Sign On เพ่ือใชเคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือในการสรางขอมูลประจําตัวสําหรับโปรแกรมใดๆ ที่ตองใชชื่อผูใชและรหัสผาน

การระบตุาํแหนงเครือ่งอานลายนิว้มอื

เคร่ืองอานลายน้ิวมือคอืเซนเซอรโลหะขนาดเล็กที่อยูตรงบริเวณใดบริเวณหน่ึงดงัตอไปน้ีบนคอมพิวเตอรของคุณ:

● ใกลกับดานลางของ TouchPad

● ดานขวาของแปนพิมพ

● ดานขวาบนของจอแสดงผล

● ดานซายของจอแสดงผล

เคร่ืองอานลายน้ิวมืออาจตัง้วางในแนวนอนหรือแนวตัง้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนคอมพิวเตอรของคณุ สําหรับการวางแนวท้ังสอง
แบบ คุณจะตองวางน้ิวมือในแนวตัง้ฉากกับเซนเซอรที่เปนโลหะ โปรดดคููมือ การเร่ิมตนใชงาน สําหรับตําแหนงของเคร่ือง
อานลายน้ิวมือบนคอมพิวเตอรของคุณ
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8 การบาํรงุรกัษา

การทําความสะอาดคอมพวิเตอรของคุณ

การทาํความสะอาดจอแสดงผล

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายอยางถาวร หามฉีดพนนํ้า นํ้ายาทําความสะอาด หรือสาร
เคมีลงบนหนาจอเปนอันขาด

ในการขจัดรอยเปอนและฝุนผง ใหใชผาแหงที่นุมสะอาดเชด็จอแสดงผลเปนประจํา หากจําเปนตองทําความสะอาดจอแสดง
ผลเพ่ิมเติม ใหใชผาเช็ดทําความสะอาดที่ปองกันไฟฟาสถิต หรือนํ้ายาทําความสะอาดหนาจอที่ปองกันไฟฟาสถิต

การทาํความสะอาดทชัแพดและแปนพมิพ

ฝุนผงและคราบมันบนทัชแพดอาจทําใหตวัชี้เมาสกระโดดขามไปมารอบๆ หนาจอ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาน้ี ใหทําความสะอาด
ทัชแพดโดยใชผาชุบนํ้าหมาดๆ และหม่ันลางมือเปนประจํากอนท่ีจะใชคอมพิวเตอร

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟฟาชอ็ตหรือความเสียหายตอสวนประกอบภายใน อยาใชเคร่ืองดูดฝุนเพื่อทําความสะอาดแปน
พิมพ เคร่ืองดูดฝุนอาจทําใหมีฝุนผงจากขาวของเครื่องใชภายในบานสะสมอยูบนพ้ืนผิวแปนพิมพ

ทําความสะอาดแปนพิมพอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันไมใหแปนติดขัด และควรขจัดฝุนละออง เศษใย และเศษผงชิ้นเล็กๆ ที่
อาจเล็ดลอดเขาไปขางใตแปนพิมพ คุณอาจใชกระปองอากาศอัดที่มีกานสําหรับฉีดพนเพ่ือเปาอากาศรอบๆ และขางใตแปน
เพ่ือใหฝุนละอองหลุดออก

การอพัเกรดโปรแกรมและไดรเวอร
HP ขอแนะนําใหคณุอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรของคณุอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเปนเวอรชันลาสุด ไปที่
http://www.hp.com/support เพ่ือดาวนโหลดเวอรชันลาสุด นอกจากน้ีคุณยงัสามารถขอรับการแจงเตอืนเก่ียวกับการ
อัพเดตอัตโนมัตเิม่ือโปรแกรมอัพเดตพรอมใชงาน
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การใชงาน SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) เปนเคร่ืองมือที่รองรับการเขาถึงขอมูล SoftPaq อยางรวดเร็วโดยไมตอง
ใชหมายเลข SoftPaq เม่ือใชเคร่ืองมือน้ี คณุจะสามารถคนหา SoftPaq แลวดาวนโหลดและเปดแพ็คเกจ

SoftPaq Download Manager ทํางานโดยการอานและดาวนโหลดไฟลฐานขอมูลซ่ึงมีรุนของคอมพิวเตอรและขอมูลของ
SoftPaq จากไซต FTP ของ HP SoftPaq Download Manager อนุญาตใหคุณระบุรุนของคอมพิวเตอรไดอยางนอย
หน่ึงรุนเพ่ือกําหนดวาควรจะดาวนโหลด SoftPaqs ตัวใด

SoftPaq Download Manager จะตรวจเช็คขอมูลการอัพเดตฐานขอมูลและซอฟตแวรจากไซต FTP ของ HP โดยจะ
ทําการดาวนโหลดและนํามาใชโดยอัตโนมัติ หากตรวจพบวามีการอัพเดต

SoftPaq Download Manager มีอยูบนเว็บไซตของ HP หากตองการใช SoftPaq Download Manager เพ่ือ
ดาวนโหลด SoftPaqs คุณควรดาวนโหลดและติดตัง้โปรแกรมกอน ไปยังเว็บไซตของ HP ที่ http://www.hp.com/go/
sdm และปฏิบัติตามคําแนะนําในการดาวนโหลดและติดตัง้ SoftPaq Download Manager

วิธีการดาวนโหลด SoftPaqs:

1. เลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP Software Setup > HP SoftPaq
Download Manager

2. เม่ือเปดใชงาน SoftPaq Download Manager เปนคร้ังแรก หนาตางจะปรากฏขึ้นเพ่ือถามวาคุณตองการแสดง
เฉพาะซอฟตแวรของคอมพิวเตอรที่คุณกําลังใชงาน หรือแสดงซอฟตแวรสําหรับทุกรุนที่รองรับ เลือก Show
software for all supported models ไปยงัขั้นตอนที่ 3 หากคุณเคยใชงาน SoftPaq Download Manager
ของ HP มากอน

a. เลือกตัวกรองระบบปฏิบัติการและภาษาของคณุในหนาตาง Configuration Options ตวักรองจะจํากัดจํานวน
ตัวเลือกที่จะปรากฏในหนาตางแคตตาล็อกผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน หากคุณเลือก Windows 7 Professional
ในตวักรองระบบปฏิบัติการของคุณเพียงอยางเดียว ระบบปฏิบัติการที่จะปรากฏในแคตตาล็อกผลิตภัณฑจะมี
เพียง Windows 7 Professional เทาน้ัน

b. หากตองการเพิ่มระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ใหเปล่ียนคาตัวกรองในหนาตาง Configuration Options โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเตมิจากวิธใีชซอฟตแวร SoftPaq Download Manager ของ HP

3. ในหนาตางดานซาย คลิกเคร่ืองหมายบวก (+) เพ่ือดูรายชือ่รุนเพ่ิมเติม จากน้ันเลือกรุนของผลิตภัณฑที่คุณตองการ
อัพเดต (เลือกไดมากกวาหน่ึงรุน)

4. คลิก Find Available SoftPaqs เพ่ือดาวนโหลดรายชื่อ SoftPaqs ที่มีอยูสําหรับคอมพิวเตอรที่เลือก

5. เลือกจากรายชื่อ SoftPaqs ท่ีมีอยู จากน้ันคลิก Download Only หากคุณมี SoftPaqs ที่จะดาวนโหลดหลายตัว
เน่ืองจากการเลือก SoftPaq และความเร็วในการเชือ่มตออินเทอรเน็ตจะเปนส่ิงที่กําหนดวาขั้นตอนการดาวนโหลดจะ
ใชเวลานานเทาใด

หากคุณตองการดาวนโหลด SoftPaqs เพียงหน่ึงหรือสองรายการเทานั้น และมีการเชือ่มตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ใหคลิก Download & Unpack

6. คลิกขวา Install SoftPaq ในซอฟตแวร SoftPaq Download Manager เพ่ือติดตัง้ SoftPaqs ที่เลือกไวบน
คอมพิวเตอร
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9 Setup Utility (BIOS) และ System
Diagnostics

การใช Setup Utility (BIOS)
Setup Utility หรือ Basic Input/Output System (BIOS) ควบคุมการติดตอส่ือสารระหวางอุปกรณอินพุตและเอาทพุต
ทั้งหมดในระบบ (เชน ดิสกไดรฟ, จอแสดงผล, แปนพิมพ, เมาส และเคร่ืองพิมพ) Setup Utility (BIOS) ประกอบดวยการ
ตั้งคาสําหรับอุปกรณประเภทตางๆ ที่มีการติดตัง้ ลําดับการเร่ิมตนของคอมพิวเตอร ระบบ และหนวยความจําสวนเพ่ิม

หมายเหต:ุ โปรดเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ใน Setup Utility (BIOS) อยางรอบคอบ ขอผิดพลาดตางๆ จะทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานไมถูกตอง

การเริม่ตน Setup Utility (BIOS)
ในการเริ่มตน Setup Utility (BIOS) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. เปดหรือเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแปน ESC สําหรับเมนู ‘เร่ิม’" ปรากฏขึ้น
ที่ดานลางของหนาจอ

2. กดf10 เพ่ือเขาสู Setup Utility (BIOS)

การเปลีย่นภาษาของ Setup Utility (BIOS)
1. เร่ิมตน Setup Utility (BIOS)

2. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก การกําหนดคาระบบ > ภาษา แลวกด enter

3. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือกภาษา แลวกด enter

4. เม่ือพรอมตยนืยนัการเลือกภาษาปรากฏขึ้น ใหกด enter

5. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Setup Utility (BIOS) ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) >
Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปล่ียนแปลง) แลวกด enter

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในทันที
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การนาํทางและการเลอืกใน Setup Utility (BIOS)
เม่ือตองการนําทางและเลือกใน Setup Utility (BIOS) ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี

1. เปดหรือเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแปน ESC สําหรับเมนู ‘เร่ิม’" ปรากฏขึ้น
ที่ดานลางของหนาจอ

● เม่ือตองการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ใหใชปุม Tab และแปนลูกศรบนแปนพิมพ แลวกด enter

● ในการเลื่อนขึ้นและลง ใหใชแปนลูกศรขึ้นหรือลง

● เม่ือตองการปดกลองโตตอบที่เปดอยูและกลับไปยงัหนาจอ Setup Utility (BIOS) หลัก ใหกด esc แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

2. กดf10 เพ่ือเขาสู Setup Utility (BIOS)

หากตองการออกจากเมนู Setup Utility (BIOS) ใหเลือกหน่ึงในวิธีตอไปน้ี

● หากตองการออกจากเมนู Setup Utility (BIOS) โดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ใหกด esc จากน้ันทําตามคํา
แนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

– หรือ –

ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) > Exit Discarding Changes (ออกโดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลง) แลวกด
enter

– หรือ –

● เม่ือตองการบันทกึการเปลี่ยนแปลงของคณุและออกจาก Setup Utility (BIOS) ใหกด f10 จากน้ันทําตามคําแนะนํา
ที่ปรากฏบนหนาจอ

– หรือ –

ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) > Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

การแสดงขอมลูระบบ

1. เร่ิมตน Setup Utility (BIOS)

2. เลือกเมนู หลกั จะแสดงขอมูลระบบ เชน เวลาและวันที่ของระบบ และขอมูลประจําตวัเก่ียวกับคอมพิวเตอร

3. เม่ือตองการออกจาก Setup Utility (BIOS) โดยไมเปล่ียนแปลงการตั้งคาใดๆ ใหใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit
(ออก) > Exit Discarding Changes (ออกโดยละทิ้งการเปล่ียนแปลง) แลวกด enter

การเรยีกคนืคาเริม่ตนใน Setup Utility (BIOS)
หมายเหต:ุ การเรียกคืนคาเร่ิมตนจะไมเปล่ียนโหมดของฮารดไดรฟ

หากตองการเรียกคนืการตั้งคาทั้งหมดใน Setup Utility (BIOS) ใหกลับเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังตอไปน้ี

1. เปดหรือเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแปน ESC สําหรับเมนู ‘เร่ิม’" ปรากฏขึ้น
ที่ดานลางของหนาจอ

2. กดf10 เพ่ือเขาสู Setup Utility (BIOS)

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) > Load Setup Defaults (โหลดการตั้งคาเร่ิมตน)
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4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

5. เม่ือตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคณุและออก ใหกด f10 แลวปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

– หรือ –

ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Exit (ออก) > Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter

การเปล่ียนแปลงของคุณจะมีผลเม่ือคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ การตัง้คารหัสผานและการตั้งคาความปลอดภัยจะไมเปล่ียนแปลงเม่ือคุณเรียกคืนการตั้งคาจากผูผลิต

การออกจาก Setup Utility (BIOS)
● หากตองการออกจาก Setup Utility (BIOS) และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจากเซสชนัปจจุบัน

หากเมนู Setup Utility (BIOS) ไมปรากฏใหเห็น ใหกด esc เพ่ือกลับสูหนาจอเมนู จากน้ันใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก
Exit (ออก) > Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter

● หากตองการออกจาก Setup Utility (BIOS) โดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจากเซสชนัปจจุบัน

หากเมนู Setup Utility (BIOS) ไมปรากฏใหเห็น ใหกด esc เพ่ือกลับสูหนาจอเมนู จากน้ันใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก
Exit (ออก) > Exit Discarding Changes (ออกโดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter

การอพัเดต BIOS
BIOS รุนอัพเดตอาจมีอยูบนเว็บไซตของ HP

อัพเดต BIOS สวนใหญบนเว็บไซตของ HP บรรจุอยูในไฟลบีบอัดที่เรียกวา SoftPaqs

แพ็คเกจดาวนโหลดบางชุดมีไฟลที่ชือ่วา Readme.txt ซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับการติดตั้งและแกไขปญหาเก่ียวกับไฟลดังกลาว

การระบเุวอรชนัของ BIOS
เม่ือตองการระบุวาอัพเดต BIOS ที่พรอมใชงานมี BIOS รุนใหมกวาที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรหรือไม คณุจะตองทราบ
เวอรชันของ BIOS ระบบที่ติดตั้งไวในปจจุบัน

ขอมูลเวอรชัน BIOS (หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ROM date (วันที่ ROM) และ System BIOS (BIOS ระบบ)) สามารถ
แสดงดวยการกด fn+esc (หากคณุอยูใน Windows แลว) หรือเปด Setup Utility (BIOS)

1. เร่ิมตน Setup Utility (BIOS)

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Main (หนาหลัก)

3. เม่ือตองการออกจาก Setup Utility (BIOS) โดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหใชปุม Tab และแปนลูกศรเพ่ือเลือก
Exit (ออก) > Exit Discarding Changes (ออกโดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter
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การดาวนโหลดอพัเดตสาํหรบั BIOS
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือการติดตัง้ไมสําเร็จ ใหดาวนโหลดและติดตั้งอัพเดต
BIOS เฉพาะในกรณีที่คอมพิวเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟภายนอกที่เชือ่ถือได โดยใชอะแดปเตอร AC อยาดาวนโหลด
หรือติดตัง้อัพเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชื่อมตอเขากับชุดเชื่อมตอ
อุปกรณ หรือเชือ่มตอกับแหลงจายไฟที่เปนอุปกรณเสริม ระหวางการดาวนโหลดและติดตั้ง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

อยาตดักระแสไฟเขาสูคอมพิวเตอรโดยถอดปล๊ักคอมพิวเตอรออกจากเตาเสียบไฟ

อยาปดเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเร่ิมสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต

อยาเสียบ ถอด เชือ่มตอ หรือยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ สายเชื่อมตอ หรือสายไฟ

1. เลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวิธใีช > การบาํรงุรักษา

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือระบุคอมพิวเตอรของคุณและเขาถึงอัพเดต BIOS ที่คุณตองการดาวนโหลด

3. ที่พ้ืนที่ดาวนโหลด ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี:

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

b. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลดการเลือกของคณุไปยังฮารดไดรฟ

บันทึกพาธบนฮารดไดรฟของคณุที่เก็บอัพเดต BIOS ที่ดาวนโหลดมา คุณจะตองเขาถึงพาธน้ีเม่ือคณุพรอมที่จะ
ติดตัง้อัพเดต

หมายเหต:ุ หากคุณเชือ่มตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับเครือขาย ใหปรึกษาผูดแูลระบบเครือขายกอนที่จะติดตั้ง
ซอฟตแวรอัพเดต โดยเฉพาะอยางยิง่อัพเดต BIOS ระบบ

ขั้นตอนการติดตัง้ BIOS จะแตกตางกันไป ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีแสดงบนหนาจอหลังจากที่การดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ
หากไมมีคําแนะนําปรากฏขึ้น ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. เปด Windows Explorer โดยเลือก เริม่ > คอมพวิเตอร

2. ดบัเบิลคลิกที่ชือ่ฮารดไดรฟของคุณ โดยปกตแิลวชือ่ฮารดไดรฟคือ Local Disk (C:)

3. เปดโฟลเดอรบนฮารดไดรฟของคุณซ่ึงมีอัพเดตดงักลาว โดยใชพาธของฮารดไดรฟที่คุณบันทึกไวกอนหนาน้ี

4. ดบัเบิลคลิกที่ไฟลที่มีนามสกุล .exe (เชน filename.exe)

การตดิตั้ง BIOS จะเร่ิมตนขึน้

5. ทําการตดิตั้งใหเสร็จสมบูรณ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หลังจากที่ขอความบนหนาจอรายงานวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ คุณจะสามารถลบไฟลที่ถูกดาวนโหลดออกจาก
ฮารดไดรฟของคณุ

การใชงาน System Diagnostics
System Diagnostics ชวยใหคุณใชการทดสอบวินิจฉัยเพ่ือดวูาฮารดแวรของคอมพิวเตอรทํางานปกติหรือไม คุณอาจใช
การทดสอบวินิจฉัยดงัตอไปน้ีไดใน System Diagnostics ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรุนคอมพิวเตอรของคุณ

● Start-up test—การทดสอบน้ีจะวิเคราะหองคประกอบหลักของคอมพิวเตอรที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนทํางานของ
คอมพิวเตอร

● Run-in test—การทดสอบน้ีจะเปนการทํา Start-up test ซํ้าหลายรอบ และตรวจหาปญหาที่เกิดขึ้นเปนระยะซ่ึง
Start-up test ตรวจไมพบ
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● Hard disk test—การทดสอบน้ีจะวิเคราะหสภาพทางกายภาพของฮารดไดรฟ จากน้ันจะตรวจสอบขอมูลทั้งหมดในทุก
สวนของฮารดไดรฟ หากตรวจพบสวนที่เสียหาย ขอมูลจะถูกยายไปยังสวนที่ปกติ

● Memory test—การทดสอบน้ีจะวิเคราะหสภาพทางกายภาพของโมดูลหนวยความจํา หากตรวจพบขอผิดพลาด ให
เปล่ียนโมดลูหนวยความจําทันที

● การทดสอบแบตเตอรี่ — การทดสอบน้ีจะวิเคราะหสภาพของแบตเตอรี ่หากแบตเตอรี่ไมผานการทดสอบ โปรดติดตอ
ฝายบริการลูกคาของ HP เพ่ือแจงปญหาและซ้ือแบตเตอรี่เปล่ียนทดแทน

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถดูขอมูลระบบและบันทึกขอผิดพลาดในหนาตาง System Diagnostics ไดดวย

วิธีการเร่ิมใชงาน System Diagnostics:

1. เปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” ปรากฏขึ้นที่มุม
ซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือ Startup Menu ปรากฏขึน้ ใหกด f2

2. คลิกเลือกรูปแบบการทดสอบวิเคราะหที่คณุตองการ แลวปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หากคุณตองการหยดุการทดสอบวิเคราะหขณะที่กําลังทดสอบอยู ใหกด esc
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A การเดนิทางโดยนาํคอมพวิเตอรไปดวย

เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ทําตามเคล็ดลับในการเดินทางและจัดสงตอไปน้ี:

● จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการเดินทางหรือการจัดสง:

◦ สํารองขอมูลของคณุ

◦ นําแผนดสิกทั้งหมดออก รวมถึงการดส่ือบันทึกภายนอกทั้งหมด เชน การดดจิิทัล

ขอควรระวงั: เม่ือตองการลดโอกาสเกิดความเสียหายแกคอมพิวเตอร ไดรฟ หรือการสูญเสียขอมูล นําส่ือ
บันทึกออกจากไดรฟกอนจะถอดไดรฟออกจากชองใสไดรฟ กอนการจัดสง จัดเก็บ หรือเดินทางพรอมกับไดรฟ

◦ ปดเคร่ืองแลวถอดการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกทั้งหมด

◦ ปดคอมพิวเตอร

● นําขอมูลสํารองของคุณตดิตัวไปดวย โดยจัดเก็บขอมูลสํารองแยกตางหากจากคอมพิวเตอร

● ขณะเดนิทางทางเครื่องบิน ใหนําคอมพิวเตอรตดิตัวเหมือนเปนกระเปาถือขึ้นเคร่ือง และไมตองเช็คอินคอมพิวเตอร
กับกระเปาอ่ืนๆ

ขอควรระวงั: อยาใหไดรฟสัมผัสกับสนามแมเหล็ก อุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มีสนามแมเหล็กรวมถึงเคร่ืองตรวจ
ความปลอดภัยในสนามบินโดยใหเดินผาน และเคร่ืองตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระใน
สนามบินและอุปกรณดานความปลอดภัยที่ตรวจสอบกระเปาสัมภาระ จะใชเอกซเรยแทนสนามแมเหล็ก และไมทําให
ไดรฟไดรับความเสียหาย

● การอนุญาตใหใชคอมพิวเตอรบนเคร่ืองบินหรือไมน้ันขึน้กับดุลยพินิจของสายการบิน หากคุณตองการใชคอมพิวเตอร
ขณะอยูบนเคร่ืองบิน โปรดตรวจสอบกับสายการบินกอนลวงหนา

● หากจะไมใชงานคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กจากแหลงจายไฟภายนอกมากกวา 2 สัปดาห ใหนําแบตเตอรี่ออกและจัด
เก็บไวตางหาก

● หากคุณตองการจัดสงคอมพิวเตอรหรือไดรฟ ใหใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม และมีขอความกํากับที่กลองดวยวา
“FRAGILE”

● หากคอมพิวเตอรมีอุปกรณไรสายหรือโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP ติดตั้งอยูดวย เชน อุปกรณ 802.11b/g,
อุปกรณ Global System for Mobile Communications (GSM) หรือ General Packet Radio Service
(GPRS) อาจมีขอกําหนดหามใชอุปกรณเหลานี้ในบางกรณี เชน ขณะเดินทางบนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล ใน
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไดงาย และในบริเวณที่เปนอันตราย หากคุณไมแนใจเก่ียวกับนโยบายในการใชอุปกรณ โปรด
สอบถามผูมีอํานาจกอนที่คุณจะเร่ิมใชงาน

● หากคุณเดินทางไปตางประเทศ ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

◦ ตรวจสอบขอกําหนดศลุกากรเก่ียวกับคอมพิวเตอรในประเทศหรือภูมิภาคปลายทางของคณุ

◦ ตรวจสอบเก่ียวกับสายไฟและอะแดปเตอรที่ใชในประเทศปลายทางที่คุณตองการใชคอมพิวเตอร ขอกําหนด
เฉพาะของแรงดันไฟฟา ความถ่ี และปล๊ักไฟอาจแตกตางกัน
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คาํเตอืน! เพ่ือปองกันไฟดูด ไฟไหม หรือความเสียหายตออุปกรณ อยาพยายามตอไฟเขาคอมพิวเตอรดวยชดุ
แปลงแรงดันไฟที่จําหนายสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาทั่วไป

56 ภาคผนวก A   การเดินทางโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย



B ทรพัยากรการแกไขปญหา

● เขาถึงลิงคของเว็บไซตและขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคอมพิวเตอรผานทางบริการชวยเหลือและวิธใีช เลือก เริม่ > บริการ
ชวยเหลอืและวิธใีช

หมายเหต:ุ เคร่ืองมือตรวจสอบและซอมแซมบางอยางตองใชการเชือ่มตออินเทอรเน็ต นอกจากน้ี HP ยงัจัดหา
เคร่ืองมือเพ่ิมเติมที่ไมจําเปนตองใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอีกดวย

● ตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP ท่ี http://www.hp.com/go/contactHP

หมายเหต:ุ สําหรับการสนับสนุนทั่วโลก ใหคลิก ตดิตอ HP ทัว่โลก ที่ดานซายของเพจ หรือไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

เลือกจากบริการสนับสนุนตอไปน้ี:

◦ สนทนาออนไลนรวมกับชางเทคนิคของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนาไมพรอมใชงานในภาษาใดภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถสนทนาเปนภาษาอังกฤษได

◦ สงอีเมลถึงฝายบริการลูกคาของ HP

◦ คนหาหมายเลขโทรศัพททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

◦ คนหาศูนยบริการของ HP
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C การคายประจไุฟฟาสถติ

การคายประจุไฟฟาสถิตเปนการปลอยประจุไฟฟาสถิตเม่ือวัตถุสองชิน้สัมผสักัน เชน ไฟฟาช็อตที่คุณรูสึกไดเม่ือคุณเดินบน
พรมและแตะลูกบิดประตูที่เปนโลหะ

การคายประจุไฟฟาสถิตจากน้ิวมือหรือตวันําไฟฟาสถิตอ่ืนๆ อาจทําใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดรับความเสียหาย เพ่ือปองกัน
ความเสียหายตอคอมพิวเตอร ความเสียหายตอไดรฟ หรือขอมูลสูญหาย ใหปฏิบัตติามขอควรระวังตอไปน้ี:

● หากคําแนะนําในการเอาออกหรือติดตัง้แจงใหคุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร คุณก็ควรถอดปล๊ักหลังจากที่ถายประจุไฟฟา
ลงดินเรียบรอยแลว และกอนที่จะถอดฝาปดเคร่ือง

● เก็บชิน้สวนไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟาสถิตจนกวาคุณจะพรอมสําหรับการติดตั้ง

● หลีกเล่ียงการสัมผัสพิน บัดกรี และวงจร จับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

● ใชเคร่ืองมือที่ไมใชแมเหล็ก

● กอนที่จะเคล่ือนยายชิน้สวน ใหคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่พ้ืนผิวโลหะที่ไมไดทาสีของชิ้นสวนน้ัน

● หากคุณถอดชิ้นสวนออก ใหวางไวในหีบหอที่ปลอดภัยจากไฟฟาสถิต

หากคุณตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับไฟฟาสถิตหรือความชวยเหลือเก่ียวกับการถอดหรือตดิตั้งชิ้นสวน ใหติดตอฝายบริการ
ลูกคา

58 ภาคผนวก C   การคายประจุไฟฟาสถิต



ดชันี

B
BIOS

การดาวนโหลดอัพเดต 53
การระบุเวอรชัน 52
การอัพเดต 52

C
Connection Manager 3
CyberLink PowerDVD 16

D
DisplayPort, การเชื่อมตอ 14

E
ExpressCard

การกําหนดคา 27
การดงึแผนปองกัน 27
การถอด 28
การใส 27
ระบุ 27

G
GPS 7

H
HDMI

การกําหนดคาเสียง 16
HP Connection Manager 3
HP CoolSense 25
HP ProtectSmart Hard Drive

Protection 35

P
PowerDVD 16

Q
QuickLock 42, 43

R
RAID 41

S
Setup Utility (BIOS)

การนําทางและการเลือก 51
การออก 52
การเปลี่ยนภาษา 50
การเรียกคืนคาเร่ิมตน 51
การแสดงขอมูลระบบ 51
ตัง้รหัสผานใน 43

SIM
การถอด 7
การใส 6

SoftPaqs, การดาวนโหลด 49

W
Windows, ตั้งรหัสผานใน 43

ก
กระแสไฟ AC ภายนอก, การใช 24
การกําหนดคา ExpressCard 27
การกําหนดคาเสียงสําหรับ HDMI 16
การขามไปยังเครือขายอ่ืน 5
การคายประจุไฟฟาสถิต 58
การคนหาขอมูลเพ่ิมเติม 1
การจัดการรหัสผานผูดแูลระบบ 44
การจัดการรหัสผานเปดเคร่ือง 45
การจัดเก็บแบตเตอร่ี 23
การตรวจสอบฟงกชันเสียง 13
การตรวจสอบแบตเตอรี่ 21
การตั้งคา WLAN 4
การตั้งคาการปองกันดวยรหัสผานเม่ือกลับ
มาทํางานอีกคร้ัง 20

การตั้งคาการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 4
การตั้งคาตวัเลือกการใชพลังงาน 17
การติดตัง้

สายล็อคที่เปนอุปกรณเสริม 46
อัพเดตความปลอดภัยที่สําคัญ 46

การทดสอบอะแดปเตอร AC 25

การบํารุงรักษา
การลางขอมูลดสิก 35
ตวัจัดเรียงขอมูลบนดิสก 35

การปกปองคอมพิวเตอร 42
การปกปองเครือขายไรสาย 5
การปดคอมพิวเตอร 17
การปอนรหัสผานผูดูแลระบบ 44
การปอนรหัสผานเปดเคร่ือง 45
การรักษา, พลังงาน 23
การสรางการเชื่อมตอไรสาย 2
การเขารหัสแบบไรสาย 5
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายที่มีอยู 4
การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย 8
การเชื่อมตอไรสาย, การสราง 2
การเดินทางโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย

23, 55
การเปดหรือปดอุปกรณไรสาย 3
การใชกระแสไฟ AC ภายนอก 24
การใชมิเตอรพลังงาน 19
การใชรหัสผาน 42
การใชสถานะประหยัดพลังงาน 17
การใชแผนการใชพลังงาน 19
การใชโมเด็ม 8
การใชไดรฟแบบออปติคอลรวมกัน 41
การด Java

การถอด 29
การใส 29

การดดิจิทัล
การถอด 26
การใส 26
รูปแบบที่สนับสนุน 26

ข
ขอมูลระบบ, การแสดง 51
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่, การคนหา 21

ค
ความปลอดภัย, ไรสาย 5
คอมพิวเตอร, การเดนิทาง 23, 55

ดชันี 59



เครือขายเฉพาะที่ (LAN)
การเชื่อมตอสายเคเบิล 10
สายเคเบิลที่จําเปน 10

เครือขายไรสาย (WLAN)
การเชื่อมตอกับที่มีอยู 4
ความปลอดภัย 5
อุปกรณท่ีจําเปน 4

เครือขายไรสายที่มีอยู, การเชื่อมตอ 4
เคร่ืองอานลายน้ิวมือ

การระบุตําแหนง 47
การใช 47

จ
จอแสดงผลแบบไรสายของ Intel 16
จาวาการด

คํานิยาม 29

ซ
ซอฟตแวร

CyberLink PowerDVD 16
HP Connection Manager 3
HP ProtectSmart Hard Drive

Protection 36
การลางขอมูลดสิก 35
ตวัจัดเรียงขอมูลบนดิสก 35

ซอฟตแวรการลางขอมูลดิสก 35
ซอฟตแวรตวัจัดเรียงขอมูลบนดิสก 35
ซอฟตแวรปองกันไวรัส, การใช 45
ซอฟตแวรไฟรวอลล 5, 45

ด
ไดรฟ

การเคล่ือนยาย 34
การใช 35
ภายนอก 33
ออปตคิอล 33
ฮารด 33

ไดรฟภายนอก 33
ไดรฟแบบออปตคิอล 33
ไดรฟแบบออปตคิอลที่มีชองบรรจุ 38
ไดรฟแบบออปตคิอลที่มีถาดบรรจุ 37

ท
ทรัพยากรการแกไขปญหา 57

บ
แบตเตอร่ี

การคายประจุ 22
การจัดเก็บ 23
การทิ้ง 24
การรักษาพลังงาน 23

การเปลี่ยน 24
การแสดงประจุไฟฟาที่เหลืออยู 22
ระดบัแบตเตอรี่เหลือนอย 22

ป
ปดเคร่ือง 17
ปุม

ระดบัเสียง 13
ส่ือบันทึก 12
เปด/ปด 17

ปุมเปด/ปด 17
เปด/ปด

แบตเตอรี่ 21
แปน

ระดบัเสียง 13
ส่ือบันทึก 12

แปนการดําเนินการ
ระดบัเสียง 13
ส่ือบันทึก 12

แปนลัดส่ือบันทึก 12
แปนส่ือบันทึก 12

ผ
แผนการใชพลังงาน

การดปูจจุบัน 19
การปรับแตง 19
การเลือก 19

แผนดิสกแบบออปตคิอล
การเอาออก 38
การใส 37

พ
พลังงาน

การรักษา 23
ตวัเลือก 17

พลังงานแบตเตอร่ี 21
พอรต

DisplayPort 14
HDMI 15
VGA 14
การขยาย 33
จอภาพภายนอก 14
จอแสดงผลแบบไรสายของ Intel 16

พอรต HDMI, การเชื่อมตอ 15
พอรต VGA, การเชื่อมตอ 14
พอรตขยาย 33
พอรตจอภาพภายนอก 14

ฟ
ฟงกชันเสียง, การตรวจสอบ 13
ไฟสถานะ, ไดรฟ 36

ไฟสถานะของไดรฟ 36

ม
มิเตอรพลังงาน 19
โมดลูบรอดแบนดไรสายของ HP 6
โมเดม็

การเชือ่มตอสายโมเดม็ 8
การเชือ่มตออะแดปเตอรสายโมเด็ม

9
การเลือกการตั้งคาตําแหนงที่ตัง้ 9

ร
รหัสผาน

ตัง้คาใน Setup Utility (BIOS) 43
ตัง้คาใน Windows 43

รหัสผานผูดูแลระบบ
การจัดการ 44
การปอน 44
การสราง 44

รหัสผานเปดเคร่ือง
การจัดการ 45
การปอน 45
การสราง 45

ระดับเสียง
การปรับ 13
ปุม 13
แปน 13

ระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต 18, 22
ระดับแบตเตอรี่เหลือนอย 22
ระบบไมตอบสนอง 17
ไรสาย

การปกปอง 5
ตัง้คา 4
ไอคอน 2

ว
วิดีโอ 14
เว็บแคม 13

ส
สถานะประหยดัพลังงาน 17
สมารทการด

การถอด 29
การใส 29
คํานิยาม 29

สลีป
การออก 18
การเร่ิม 18

สวิตช, เปด/ปด 17
สวิตชเปด/ปด 17
สาย 1394, การเชื่อมตอ 31

60 ดัชนี



สาย eSATA, การเชื่อมตอ 32
สาย USB, การเชื่อมตอ 30
สายล็อค, การติดตั้ง 46
สายเครือขาย, การเชื่อมตอ 10
สายเคเบิล

1394 31
eSATA 32
USB 30

ส่ือบันทึกที่อานได 18
ส่ือบันทึกที่เขียนได 18
ส่ือบันทึกไดรฟ 18
สวนควบคมุส่ือบันทึก 12
สวนควบคมุในระบบปฏิบัติการ 4

อ
อะแดปเตอร AC, การทดสอบ 25
อะแดปเตอรอีเทอรเน็ต USB ของ HP,
การเชื่อมตอ 10

อัพเดตความปลอดภัยที่สําคญั, การตดิ
ตั้ง 46

อุณหภูมิ 23
อุณหภูมิของแบตเตอรี่ 23
อุปกรณ 1394

การถอด 31
การเชื่อมตอ 31
ระบุ 30

อุปกรณ Bluetooth 2, 7
อุปกรณ eSATA

การถอด 32
การเชื่อมตอ 31
ระบุ 31

อุปกรณ USB
การถอด 30
การเชื่อมตอ 30
รายละเอียด 29

อุปกรณ WWAN 6
อุปกรณความละเอียดสูง, การเชือ่มตอ

15, 16
อุปกรณภายนอก 32
อุปกรณรักษาความปลอดภัยใน
สนามบิน 34

อุปกรณเสริมภายนอก, การใช 32
อุปกรณไรสาย, การเปดหรือปด 3
ไอคอน

เครือขาย 2
ไรสาย 2

ไอคอนเครือขาย 2

ฮ
ฮับ 29

ฮับ USB 29
ฮารดไดรฟ

HP ProtectSmart Hard Drive
Protection 35

ภายนอก 33
ไฮเบอรเนต

การออก 18
การเร่ิม 18
ถูกเรียกใชเม่ือระดับแบตเตอร่ีถึงขั้น
วิกฤต 22

ดชันี 61




	บทนำ
	การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ

	การเชื่อมต่อเครือข่าย (บางรุ่นเท่านั้น)
	การสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย
	การระบุไอคอนสถานะไร้สายและเครือข่าย
	การเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย
	การใช้ HP Connection Manager (บางรุ่นเท่านั้น)
	การใช้ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

	การใช้ WLAN
	การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่มีอยู่
	การตั้งค่า WLAN ใหม่
	การปกป้อง WLAN
	การข้ามไปยังเครือข่ายอื่น

	การใช้บรอดแบนด์ไร้สายของ HP (บางรุ่นเท่านั้น)
	การใส่ SIM
	การถอด SIM

	การใช้ GPS (บางรุ่นเท่านั้น)
	การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth
	Bluetooth และ Internet Connection Sharing (ICS)

	การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
	การใช้โมเด็ม (บางรุ่นเท่านั้น)
	การเชื่อมต่อสายโมเด็ม
	การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สายโมเด็มที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศ/พื้นที่หรือภูมิภาค
	การเลือกการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง
	การดูการเลือกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
	การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ขณะที่เดินทาง


	การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) (บางรุ่นเท่านั้น)


	มัลติมีเดีย
	การใช้ส่วนควบคุมสื่อบันทึก
	เสียง
	การปรับระดับเสียง
	การตรวจสอบฟังก์ชันเสียงบนคอมพิวเตอร์

	เว็บแคม (บางรุ่นเท่านั้น)
	วิดีโอ
	VGA
	DisplayPort
	HDMI
	การกำหนดค่าเสียงสำหรับ HDMI

	จอแสดงผลแบบไร้สายของ Intel (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

	การใช้ CyberLink PowerDVD (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

	การจัดการพลังงาน
	การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
	การตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน
	การใช้สถานะประหยัดพลังงาน
	การเริ่มและออกจากสลีป
	การเริ่มและออกจากไฮเบอร์เนต

	การใช้มิเตอร์พลังงาน
	การใช้แผนการใช้พลังงาน
	การดูแผนการใช้พลังงานปัจจุบัน
	การเลือกแผนการใช้พลังงานที่ต่างออกไป
	การปรับแต่งแผนการใช้พลังงาน

	การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง

	การใช้ HP Power Manager (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
	การใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
	การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
	การใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่
	การแสดงประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่
	การเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่
	การจัดการระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
	การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกพร้อมใช้งาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วพร้อมใช้งาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่พร้อมใช้งาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนต


	การรักษาพลังงานของแบตเตอรี่
	การจัดเก็บแบตเตอรี่
	การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
	การเปลี่ยนแบตเตอรี่

	การใช้กระแสไฟ AC ภายนอก
	การทดสอบอะแดปเตอร์ AC

	การใช้ HP CoolSense (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

	การ์ดและอุปกรณ์ภายนอก
	การใช้การ์ดช่องเสียบสื่อบันทึกดิจิทัล (บางรุ่นเท่านั้น)
	การใส่การ์ดดิจิทัล
	การถอดการ์ดดิจิทัล

	การใช้ ExpressCard (บางรุ่นเท่านั้น)
	การกำหนดค่า ExpressCard
	การใส่ ExpressCard
	การถอด ExpressCard

	การใช้สมาร์ทการ์ด (บางรุ่นเท่านั้น)
	การใส่สมาร์ทการ์ด
	การถอดสมาร์ทการ์ด

	การใช้อุปกรณ์ USB
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
	การถอดอุปกรณ์ USB

	การใช้อุปกรณ์ 1394 (บางรุ่นเท่านั้น)
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 1394
	การถอดอุปกรณ์ 1394

	การใช้อุปกรณ์ eSATA (บางรุ่นเท่านั้น)
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ eSATA
	การถอดอุปกรณ์ eSATA

	การใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก
	การใช้ไดรฟ์เสริมภายนอก
	การใช้พอร์ตขยาย (บางรุ่นเท่านั้น)


	ไดรฟ์
	การเคลื่อนย้ายไดรฟ์
	การใช้ฮาร์ดไดรฟ์
	การปรับปรุงประสิทธิภาพของฮาร์ดไดรฟ์
	การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
	การใช้การล้างข้อมูลดิสก์

	การใช้ HP ProtectSmart Hard Drive Protection (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
	การระบุสถานะของ HP ProtectSmart Hard Drive Protection
	การจัดการพลังงานด้วยฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกพาร์ค
	การใช้ซอฟต์แวร์ HP ProtectSmart Hard Drive Protection


	การใช้ไดรฟ์แบบออปติคอล (บางรุ่นเท่านั้น)
	การระบุไดรฟ์แบบออปติคอลที่ติดตั้ง
	การใส่แผ่นดิสก์แบบออปติคอล
	ถาดบรรจุ
	ช่องบรรจุ

	การเอาแผ่นดิสก์แบบออปติคอลออก
	ถาดบรรจุ
	เมื่อถาดดิสก์เปิดออกตามปกติ
	เมื่อถาดใส่ดิสก์ไม่สามารถเปิดตามปกติได้

	ช่องบรรจุ

	การใช้ไดรฟ์แบบออปติคอลร่วมกัน

	การใช้ RAID (บางรุ่นเท่านั้น)

	ความปลอดภัย
	การป้องกันคอมพิวเตอร์
	การใช้รหัสผ่าน
	การตั้งรหัสผ่านใน Windows
	การตั้งรหัสผ่านใน Setup Utility (BIOS)
	การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
	การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
	การจัดการรหัสผ่านเปิดเครื่อง
	การป้อนรหัสผ่านเปิดเครื่อง


	การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
	การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์
	การติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญ
	การติดตั้งสายล็อคที่เป็นอุปกรณ์เสริม
	การใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (บางรุ่นเท่านั้น)
	การระบุตำแหน่งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ


	การบำรุงรักษา
	การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การทำความสะอาดจอแสดงผล
	การทำความสะอาดทัชแพดและแป้นพิมพ์

	การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร์
	การใช้งาน SoftPaq Download Manager

	Setup Utility (BIOS) และ System Diagnostics
	การใช้ Setup Utility (BIOS)
	การเริ่มต้น Setup Utility (BIOS)
	การเปลี่ยนภาษาของ Setup Utility (BIOS)
	การนำทางและการเลือกใน Setup Utility (BIOS)
	การแสดงข้อมูลระบบ
	การเรียกคืนค่าเริ่มต้นใน Setup Utility (BIOS)
	การออกจาก Setup Utility (BIOS)
	การอัพเดต BIOS
	การระบุเวอร์ชันของ BIOS
	การดาวน์โหลดอัพเดตสำหรับ BIOS


	การใช้งาน System Diagnostics

	การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
	ทรัพยากรการแก้ไขปัญหา
	การคายประจุไฟฟ้าสถิต
	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d00560065007200730069006f006e0020003200200043006f006d00700061007400690062006c006500200077006900740068002000530063007200650065006e00730068006f0074007300200075006e00640065007200200032003200350020006400700069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [594.720 792.000]
>> setpagedevice


