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1 ยนิดตีอนรบั

● การคนหาขอมูล

หลังจากที่ตดิตั้งและลงทะเบียนคอมพิวเตอรแลว คุณจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

● ตัง้คา HP QuickWeb—เขาถึงอินเทอรเน็ต วิดเจ็ต และโปรแกรมสื่อสารตางๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองเปดใชงาน
ระบบปฏิบัติการหลักของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP QuickWeb ในหนา 12

● เชือ่มตออินเทอรเน็ต—ตั้งคาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย เพ่ือใหคุณสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การเชื่อมตอเครือขาย ในหนา 13

● อพัเดตซอฟตแวรปองกันไวรสั—ปกปองคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือไมใหไดรับความเสียหายจากไวรัส ซอฟตแวรถูกติด
ตัง้ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร และมีการสมัครสมาชกิแบบจํากัดสําหรับอัพเดตฟรี สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู คูมือ
อางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการเขาถึงคูมือน้ี โปรดด ูการคนหาขอมูล
ในหนา 2

● ทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ—เรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะตางๆ ของคอมพิวเตอร โปรดดู การทําความรูจักกับ
คอมพิวเตอรของคณุ ในหนา 4 และ แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง ในหนา 16 สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

● สรางดสิกกูคนืระบบหรอืแฟลชไดรฟกูคนืระบบ——เตรียมกูคืนการตัง้คาที่มาจากโรงงานสําหรับระบบปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรในกรณีที่ระบบไมเสถียรหรือทํางานลมเหลว สําหรับคําแนะนํา โปรดดู การสํารองและการกูคืน
ในหนา 32

● คนหาซอฟตแวรทีต่ดิตัง้—เขาถึงรายการซอฟตแวรที่ติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใชซอฟตแวรที่รวมอยูในคอมพิวเตอร โปรดดูคําแนะนําของผูผลิตซอฟตแวร ซ่ึงอาจให
มาพรอมกับซอฟตแวรหรือมีอยูบนเว็บไซตของผูผลิต

1



การคนหาขอมลู
คอมพิวเตอรประกอบดวยทรัพยากรมากมายที่จะชวยใหคุณทํางานตางๆ

ทรพัยากร สาํหรบัขอมูลเกีย่วกบั

โปสเตอร การตดิตัง้อยางรวดเร็ว ● วิธกีารตดิตัง้คอมพวิเตอร

● ความชวยเหลือในการระบุสวนประกอบคอมพวิเตอร

การเริ่มตนใชงาน

เมื่อตองการเขาถงึเอกสารนี:้

เลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวธิใีช > คูมอืผูใช

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > เอกสารคูมือของ HP

● คณุสมบัตคิอมพวิเตอร

● วิธกีารเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย

● วิธใีชแปนพมิพและอุปกรณชีต้าํแหนง

● วิธเีปล่ียนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟและอุปกรณหนวยความจํา

● วิธกีารสํารองขอมูลและการกูคืน

● วิธตีดิตอฝายบริการลูกคา

● ขอกําหนดเฉพาะของคอมพิวเตอร

คูมืออางอิงสําหรับคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP

เมื่อตองการเขาถึงขอมูลนี ้ใหเลือก เริ่ม > บรกิารชวยเหลอืและวธิี
ใช > คูมอืผูใช

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > เอกสารคูมือของ HP

● คณุลักษณะการจัดการพลังงาน

● วิธกีารยดือายุการใชงานของแบตเตอรี่

● วิธใีชคณุลักษณะมัลตมิีเดียของคอมพวิเตอร

● วิธกีารปกปองคอมพวิเตอร

● วิธกีารดแูลรักษาคอมพวิเตอร

● วิธกีารอัพเดตซอฟตแวร

บริการชวยเหลือและวิธีใช

เมื่อตองการเขาถงึบริการชวยเหลือและวิธีใช ใหเลือก เริ่ม >
บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช

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

● ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิาร

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● เคร่ืองมือการแกไขปญหา

● วิธกีารขอรับบริการสนับสนนุดานเทคนคิ

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

เมื่อตองการเขาถงึประกาศนี ้ใหเลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและ
วธิใีช > คูมอืผูใช

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > เอกสารคูมือของ HP

● ขอมูลเกีย่วกบัขอกาํหนดและความปลอดภัย

● ขอมูลเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอร่ี
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ทรพัยากร สาํหรบัขอมูลเกีย่วกบั

คาํแนะนําดานความปลอดภยัและความสะดวกสบาย

เมื่อตองการเขาถงึเอกสารนี:้

เลือก เริม่ > บริการชวยเหลอืและวธิใีช > คูมอืผูใช

– หรือ –

เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > เอกสารคูมือของ HP

– หรือ –

ไปที ่http://www.hp.com/ergo

● การติดตั้งเวิรกสเตชัน ทาทาง สุขภาพ และพฤติกรรมการทาํงานทีเ่หมาะสม

● ขอมลูความปลอดภัยทางดานไฟฟาและกลไก

Worldwide Telephone Numbers booklet (รายนาม
หมายเลขโทรศัพททัว่โลก)

สมุดรายนามนีใ้หมาพรอมกบัคอมพวิเตอรของคณุ

หมายเลขโทรศัพทของฝายบริการสนบัสนนุของ HP

เว็บไซตของ HP

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

● ขอมูลเกี่ยวกับบริการสนบัสนนุ

● การสั่งซื้อชิ้นสวนและการคนหาความชวยเหลือเพิ่มเตมิ

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● อุปกรณเสริมที่พรอมใชงานสําหรับอุปกรณ

การรับประกันแบบจํากัด*

เมื่อตองการเขาถงึการรับประกนั:

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

– หรือ –

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

– หรือ –

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

ขอมูลการรับประกนั

*คณุอาจพบขอมูลการรับประกนัแบบจํากดัของ HP ทีเ่กี่ยวของกบัผลิตภัณฑของคุณในคูมืออิเล็กทรอนิกสบนคอมพิวเตอรของคุณ และ/หรือในแผนซีดี/
ดวีีดทีีอ่ยูในกลอง สําหรับบางประเทศ/พืน้ที่หรือภูมิภาค อาจมีเอกสารฉบับพิมพเกีย่วกบัการรับประกันแบบจํากัดของ HP อยูในกลอง ในบางประเทศ/
พืน้ทีห่รือภูมิภาคที่ไมมเีอกสารฉบับพมิพสําหรับขอมูลการรับประกนั คณุอาจรองขอสําเนาฉบับพิมพไดจาก http://www.hp.com/go/
orderdocuments หรือเขยีนจดหมายไปที:่

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

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

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

โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกนั (บนฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ) ชื่อและทีอ่ยูไปรษณีย
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2 การทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคุณ

● ดานบน

● ดานหนา

● ดานขวา

● ดานซาย

● จอแสดงผล

● ดานลาง

ดานบน

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) โซนทชัแพด เล่ือนตวัชีแ้ละเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(2) ปุมทัชแพดซาย ทาํงานเหมือนกับปุมซายบนเมาสภายนอก

(3) ปุมทัชแพดขวา ทาํงานเหมือนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก
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ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

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

● ดับ: Caps lock ปดอยู

(2) ไฟแสดงสถานะปดเสียง ● เหลือง: คอมพวิเตอรปดเสียงอยู

● ดับ: คอมพิวเตอรเปดเสียงอยู

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

● เหลือง: อุปกรณไรสายทัง้หมดปดอยู
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แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมูลระบบเมื่อกดพรอมกับแปน fn

(2)  แปน fn แสดงขอมูลระบบเมื่อกดพรอมกับแปน esc

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

(4) แปนแสดงเมนทูางลัดของ Windows แสดงเมนทูางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูขางใตตวัชี้

(5)  แปนการดําเนนิการ เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา

ดานหนา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

ลําโพง (2) ทําใหเกดิเสียง
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ดานขวา

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองเสียบสื่อบันทึกดจิิทลั รองรับรูปแบบการดดิจิทลัตอไปนี้:

● Memory Stick

● Memory Stick Pro

● MultiMediaCard

● การดหนวยความจํา Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital Extended Capacity
(SDxC)

(2) ไฟสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดบั: คอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต

(3)  สวิตชเปด/ปด ● เมื่อคอมพวิเตอรปดอยู ใหเล่ือนสวิตชเพื่อเปดเคร่ือง

● เมื่อคอมพวิเตอรปดอยู เล่ือนสวิตชเพื่อเขาสูโหมดสลปี

● เมื่อคอมพวิเตอรอยูในโหมดสลีป เล่ือนสวิตชเพื่อออกจากโหมด
สลีป

● เมื่อคอมพวิเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต เล่ือนสวิตชเพือ่ออกจาก
โหมดไฮเบอรเนต

เมื่อคอมพวิเตอรหยดุตอบสนอง และการปดระบบดวย Windows ใชไม
ไดผล ใหเล่ือนสวิตชเปด/ปดคางไวอยางนอย 5 วินาทเีพื่อปด
คอมพิวเตอร

หากตองการเรียนรูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการตัง้คาพลังงานของคุณ ใหเลือก
Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > System and
Security (ระบบและความปลอดภัย) > Power Options (ตวัเลือก
การใชพลังงาน) หรือดทูี่ HP Notebook Reference Guide (คูมือ
อางอิงสําหรับคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP)

(4) พอรต USB (2) เชือ่มตออุปกรณเสริม USB
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สวนประกอบ คาํอธบิาย

(5) ชองเสียบสายล็อก เชือ่มตอสายล็อกทีเ่ปนอุปกรณเสริมเขากบัคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อกไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อปกปอง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกนัการใชงานคอมพวิเตอรในทางที่
ผดิหรือการโจรกรรม

(6) แจ็ค RJ-45 (เครือขาย) และฝาปด เชือ่มตอสายเครือขาย
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ดานซาย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) หวัตอสายไฟ เชื่อมตออะแดปเตอร AC

(2)  ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่/อะแดปเตอร AC ● สีขาว: คอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัแหลงจายไฟภายนอกและ
แบตเตอรี่ชารจเตม็แลว

● สีเหลือง: แบตเตอร่ีกําลังชารจ

● กะพริบเปนสีเหลือง: ระดับแบตเตอรี่เหลือนอยหรือถึงขั้นวิกฤติ
หรือมีขอผิดพลาดเกีย่วกบัแบตเตอรี่

● ดบั: คอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอร่ี

(3) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร

(4)  ชองระบายอากาศ ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพวิเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัตเิพือ่ทําให
สวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกันความรอนสูงเกิน เปนเร่ืองปกติที่
พัดลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(5) ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ กะพริบเปนสีขาว: กาํลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

(6) พอรต USB เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

(7) แจ็คสัญญาณเสียงออก (หฟูง)/แจ็คสัญญาณเสียงเขา
(ไมโครโฟน)

เชื่อมตอลําโพงสเตอริโอ หูฟง ชุดหฟูง หรือระบบเสียงของโทรทัศน และ
เชื่อมตอไมโครโฟนชดุหฟูงเสริมดวยเชนกนั

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนใสหู
ฟง หฟูงแบบใสในชองห ูหรือชดุหฟูง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบั
ความปลอดภัย โปรดด ูRegulatory, Safety and Environmental
Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม)

หมายเหต:ุ เมื่ออุปกรณเชื่อมตอกบัแจ็ค ลําโพงคอมพวิเตอรจะถูกปด
การใชงาน

หมายเหต:ุ สวนประกอบดานเสียงจะตองมีขัว้ตอแบบ 4 สาย
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จอแสดงผล

สวนประกอบ คาํอธบิาย

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

(2) เสาอากาศ WWAN (2)* (บางรุนเทานัน้) สงและรับสัญญาณไรสายเพื่อสื่อสารกบัเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย
(WWAN)

(3) ไมโครโฟนภายใน บันทกึเสียง

(4) เว็บแคม บันทกึวิดีโอและถายภาพนิ่ง

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

(5) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม สวาง: เว็บแคมถูกใชงานอยู

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเครื่องคอมพวิเตอร เพื่อการรับสงสัญญาณทีด่ีทีสุ่ด พืน้ทีร่อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิ่งกดีขวาง เมื่อ
ตองการดปูระกาศขอกําหนดระบบไรสาย โปรดดูหวัขอ Regulatory, Safety and Environmental Notices (ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม) ทีม่ีผลบังคับใชกบัประเทศ/พืน้ทีห่รือภูมิภาคของคุณ ประกาศเหลานีอ้ยูใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช)
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ดานลาง

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) สลักล็อกแบตเตอรี่ ล็อกแบตเตอรี่ไวกบัชองใสแบตเตอรี่

(2)  ชองใสแบตเตอรี่ รองรับแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ ชองเสียบ SIM อยูทีด่านในชองใสแบตเตอร่ี

(3) สลักปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่

(4)  ฝาครอบดานลาง เปนทีส่ําหรับเขาถงึฮารดไดรฟ และชองเสียบอุปกรณไรสายและอุปกรณ
หนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัระบบไมตอบสนอง ใหเปล่ียนใชเฉพาะ
อปุกรณไรสายทีไ่ดรับอนญุาตเพื่อใชงานในคอมพิวเตอรโดยหนวยงาน
รัฐบาลทีค่วบคมุดแูลอุปกรณไรสายในประเทศหรือพืน้ทีข่องคุณเทานั้น
หากคณุเปล่ียนอุปกรณใหม และไดรับขอความเตอืน ใหถอดอุปกรณนั้น
ออกเพือ่ใหคอมพวิเตอรกลับไปทาํงานตามปกต ิแลวตดิตอฝายสนบัสนนุ
ดานเทคนิค
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3 HP QuickWeb

● การเร่ิมตน HP QuickWeb

สภาพแวดลอม HP QuickWeb จะมอบวิธีการที่สนุกสนานและนาตื่นเตนในการทํากิจกรรมตางๆ ที่คุณชื่นชอบ
คอมพิวเตอรของคุณพรอมทํางานไดภายในไมก่ีวินาทีที่เปด QuickWeb ซ่ึงชวยใหคณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต วิดเจ็ต
และโปรแกรมสื่อสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เพียงกดแปน QuickWeb บนคอมพิวเตอรของคุณ แลวเร่ิมเรียกดูอินเทอรเน็ต
ส่ือสารผาน Skype และสํารวจโปรแกรมอื่นๆ ของ HP QuickWeb

หนาหลักของ HP QuickWeb ประกอบดวยคุณสมบัติตอไปน้ี

● เว็บเบราวเซอร—คนหาและเรียกดอิูนเทอรเน็ต และสรางลิงกไปยังเว็บไซตโปรดของคุณ

● Skype—ส่ือสารผาน Skype ซ่ึงเปนแอพพลิเคชันที่ทํางานผานระบบ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ดวย
Skype คุณสามารถประชุมผานโทรศพัทหรือสนทนาดวยระบบวิดีโอกับคูสนทนาไดหลายคนพรอมกัน นอกจากน้ีคุณ
ยงัสามารถโทรศัพททางไกลไปยังระบบโทรศพัทพ้ืนฐาน

● วิดเจ็ต—เร่ิมใชวิดเจ็ตสําหรับขอมูลขาวสาร สภาพอากาศ เครือขายสังคม ตลาดหุน เคร่ืองคิดเลข บันทึกสําคัญ และอ่ืนๆ
และคุณยงัสามารถใช Widget Manager เพ่ือเพ่ิมวิดเจ็ตใหมๆ ไวในหนาหลักของ HP QuickWeb ไดดวย

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงาน HP QuickWeb โปรดดู วิธีใช ของซอฟตแวร HP QuickWeb

การเริม่ตน HP QuickWeb
▲ เม่ือตองการเริ่มใชงาน HP QuickWeb ใหกดแปน QuickWeb เม่ือคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอร

เนต

ตารางดานลางแสดงลักษณะการทํางานตางๆ ของแปน QuickWeb

แปน ลกัษณะการทาํงาน

แปน QuickWeb ● เมื่อคอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต การกดแปนนี้
จะเปด HP QuickWeb

● เมื่อคอมพวิเตอรทํางานดวย Microsoft® Windows การกดแปนนี้
จะเปดเว็บเบราวเซอรคาเร่ิมตน

● เมื่อคอมพวิเตอรทํางานดวย HP QuickWeb การกดแปนนีจ้ะเปด
เว็บเบราวเซอรคาเร่ิมตน

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคุณไมมซีอฟตแวร HP
QuickWeb แปนนีจ้ะไมมีการตอบสนองการทํางานแตอยางใด

หมายเหต:ุ โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิใน วิธีใช ของซอฟตแวร HP QuickWeb

12 บท 3   HP QuickWeb



4 การเชือ่มตอเครอืขาย

● การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

● การเชื่อมตอเครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ คณุลักษณะอินเทอรเน็ตฮารดแวรและซอฟตแวรจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับรุนของคอมพิวเตอรและ
ตําแหนงที่ตั้งของคุณ

คอมพิวเตอรของคุณอาจรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตชนิดตางๆ ดังตอไปน้ี:

● ไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบเคล่ือนที ่คุณจะสามารถใชการเชื่อมตอไรสาย โปรดดู การเชือ่มตอเครือ
ขาย WLAN ที่มีอยู ในหนา 14 หรือ การตั้งคาเครือขาย WLAN ใหม ในหนา 14

● ใชสาย—คณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเชื่อมตอ
เครือขายแบบใชสาย โปรดด ูคูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP)
กอนที่คุณจะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต คณุจะตองสรางบัญช ีISP ติดตอ ISP ในทองถ่ินเพ่ือซ้ือบริการอินเทอรเน็ตและ
โมเด็ม ISP จะใหความชวยเหลือในการตั้งคาโมเดม็ ติดตั้งสายเครือขายเพ่ือเชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายของคุณเขากับ
โมเด็ม และทดสอบบริการอินเทอรเน็ต

หมายเหต:ุ ISP จะให ID ผูใชและรหัสผานสําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จดบันทึกขอมูลน้ีและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย

คุณลักษณะตอไปน้ีจะชวยใหคุณตั้งคาบัญชีอินเทอรเน็ตใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพ่ือใชบัญชทีี่มีอยู:

● บริการอนิเทอรเน็ต & ขอเสนอ (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานั้น)—โปรแกรมอรรถประโยชนน้ีใหความ
ชวยเหลือในการลงทะเบียนบัญชีอินเทอรเน็ตและกําหนดคาคอมพิวเตอรเพ่ือใชบัญชีที่มีอยู เม่ือตองการเขาถึงยทูิลิตีน้ี้
ใหเลือก เริม่ > โปรแกรมทั้งหมด > บริการออนไลน > เชือ่มตอออนไลน

● ไอคอนที ่ISP จัดหาให (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานั้น)—ไอคอนเหลาน้ีอาจปรากฏขึ้นตามลําพังบนเด
สกท็อป Windows หรือจัดกลุมไวในโฟลเดอรที่มีชื่อวา Online Services บนเดสกท็อป เม่ือตองการตั้งคาบัญชี
อินเทอรเน็ตใหมหรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพ่ือใชบัญชีที่มีอยู ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน แลวปฏิบัตติามคําแนะนําบน
หนาจอ

● ตวัชวยสรางการเชือ่มตออินเทอรเน็ตของ Windows—คุณสามารถใชตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ
Windows เพ่ือเชื่อมตออินเทอรเน็ตในสถานการณตอไปน้ี:

◦ คุณมีบัญชีกับ ISP อยูแลว

◦ คุณไมมีบัญชีอินเทอรเน็ตและคณุตองการเลือก ISP จากรายการที่มีอยูในตัวชวยสราง (อาจไมมีรายชื่อผูให
บริการ ISP ในบางภูมิภาค)

◦ คุณไดเลือก ISP ท่ีไมมีอยูในรายการ และ ISP รายน้ันใหขอมูลตางๆ แกคุณ เชน IP แอดเดรส และการตัง้คา
POP3 และ SMTP ที่เฉพาะเจาะจง

การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 13



หากตองการเขาใชตวัชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ Windows และคําแนะนําสําหรับการใชตวัชวยสราง
เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > เครือขายและอินเทอรเน็ต > เครอืขายและศนูยการใชรวมกัน

หมายเหต:ุ หากมีกลองโตตอบภายในตัวชวยสรางที่ใหคุณเลือกระหวางการเปดหรือปดการใชงานไฟรวอลล
Windows ใหเลือกเปดใชงานไฟรวอลล

การเชื่อมตอเครอืขายไรสาย
เทคโนโลยีไรสายถายโอนขอมูลผานคล่ืนวิทยุ แทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพิวเตอรของคุณอาจมีอุปกรณไรสายดังตอไปน้ี:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP ซ่ึงเปนอุปกรณเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย (WWAN)

● อุปกรณ Bluetooth

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยไีรสายและการเชื่อมตอเครือขายไรสาย โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอร
โนตบุกของ HP รวมถึงขอมูลและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การเชือ่มตอเครอืขาย WLAN ทีม่อียู

1. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

2. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู

3. คลิกไอคอนเครือขายในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

4. เลือกเครือขายที่จะเชือ่มตอ

5. คลิก เชือ่มตอ

6. หากจําเปน ใหปอนคยีความปลอดภัย

การตัง้คาเครอืขาย WLAN ใหม

อุปกรณที่จําเปน:

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

● เราเตอรไรสาย (ซ้ือแยกตางหาก) (2)

● คอมพิวเตอรไรสายเคร่ืองใหมของคุณ (3)

หมายเหต:ุ โมเด็มบางรุนมีเราเตอรไรสายแบบในตวั ตรวจสอบกับ ISP ของคุณเพ่ือระบุวาคุณมีโมเด็มชนิดใด

ภาพประกอบน้ีแสดงตัวอยางของการตดิตั้งเครือขาย WLAN ที่เชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต เม่ือเครือขายของคุณขยายใหญขึน้
ก็จะสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพ่ิมเตมิเขากับเครือขายเพ่ือเขาถึงอินเทอรเน็ต

14 บท 4   การเชื่อมตอเครือขาย



การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคณุ

นอกจากน้ี ระบบปฏิบัติการ Windows ยังมีเคร่ืองมือที่ชวยใหคุณตั้งคาเครือขายไรสายเครือขายใหม เม่ือตองการใชเคร่ือง
มือใน Windows เพ่ือตัง้คาเครือขาย ใหเลือก เริ่ม > แผงควบคมุ > เครอืขายและอนิเทอรเนต็ > ศนูยเครอืขายและการใช
รวมกนั > ตัง้คาการเชือ่มตอหรอืเครือขายใหม > ตัง้คาเครอืขายใหม จากน้ันใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ ขอแนะนําใหคุณเชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายเคร่ืองใหมเขากับเราเตอร โดยใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมกับ
เราเตอร เม่ือคอมพิวเตอรเชือ่มตออินเทอรเน็ตไดสําเร็จ คุณจะสามารถถอดสายเชือ่มตอ แลวเขาถึงอินเทอรเน็ตผานทาง
เครือขายไรสาย

การปกปอง WLAN
เม่ือคณุตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยู ใหเปดคุณลักษณะความปลอดภัยอยูเสมอเพ่ือปกปองเครือขายจากการเขา
ถึงโดยไมไดรับอนุญาต

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปกปอง WLAN โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP
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5 แปนพมิพและอปุกรณชี้ตําแหนง

● การใชแปนพิมพ

● การใชอุปกรณชี้ตําแหนง

การใชแปนพมิพ

รูจกัแปนลดั

แปนลัดเปนการใชแปน fn (1) และแปน esc (2) รวมกัน

แปนลดั คาํอธบิาย

fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกบัสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลขเวอรชนัของ BIOS ระบบ

การใชแปนการดาํเนนิการ

แปนการดําเนินการเปนการทํางานแบบกําหนดเอง ซ่ึงระบุใหกับแปนใดแปนหน่ึงที่สวนบนของแปนพิมพ ไอคอนบนแปน
f1 ถึง f12 จะแสดงฟงกชันของแปนการดําเนินการ

เม่ือตองการใชแปนการดําเนินการ ใหกดแปนน้ีคางไวเพ่ือเรียกใชงานฟงกชันที่กําหนด

16 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



หมายเหต:ุ คณุลักษณะแปนการดําเนินการถูกเปดใชงานมาจากโรงงาน คุณสามารถปดใชงานคุณลักษณะน้ีใน Setup
Utility (BIOS) และกลับคืนสูคามาตรฐานไดโดยการกดแปน fn และแปนฟงกชันแปนใดแปนหน่ึงเพ่ือเรียกใชงานฟงกชัน
ที่กําหนด ดูคําแนะนําไดที่บท "Setup Utility (BIOS) และ System Diagnostics" ใน คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอร
โนตบุกของ HP

ขอควรระวัง: ควรใชความระมัดระวังอยางยิ่งเม่ือทําการเปล่ียนการตั้งคาตางๆ ใน Setup Utility ขอผิดพลาดตางๆ อาจ
ทําใหคอมพิวเตอรทํางานไมถูกตอง

ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f1 เปดบริการชวยเหลือและวิธีใช ซึ่งมีขอมูลเกีย่วกบัระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอรของคณุ
คําตอบสําหรับคาํถามตางๆ และบทชวยสอน รวมถงึการอัพเดตคอมพิวเตอรของคณุ

นอกจากนี ้บริการชวยเหลือและวิธใีชยงัมีการแกไขปญหาอัตโนมัตแิละลิงกไปยงัผูเชีย่วชาญทีใ่หการ
สนับสนนุ

f2 ลดระดับความสวางของหนาจอลงเรื่อยๆ เมื่อคณุกดแปนนีค้างไว

f3 เพิม่ระดบัความสวางของหนาจอขึน้เร่ือยๆ เมื่อคณุกดแปนนีค้างไว

f4 สลับภาพหนาจอในอุปกรณแสดงผลตางๆ ทีเ่ชื่อมตอกบัระบบ ตัวอยางเชน หากมีการเชือ่มตอจอภาพเขา
กับคอมพิวเตอร การกดแปนนีจ้ะสลับภาพหนาจอจากการแสดงผลบนคอมพวิเตอรเปนการแสดงผลบน
จอภาพ เพื่อแสดงผลทั้งบนคอมพวิเตอรและจอภาพ

จอภาพภายนอกสวนใหญไดรับขอมลูวิดโีอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวิดโีอ VGA ภายนอก แปน
สลับภาพหนาจอยงัสามารถใชสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีก่ําลังรับขอมูลวิดโีอจากคอมพิวเตอร ิไดเชน
กัน

f5 ● เมื่อคอมพวิเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต การกดแปนนีจ้ะเปด HP QuickWeb

● เมื่อคอมพวิเตอรทํางานดวย Microsoft Windows การกดแปนนีจ้ะเปดเว็บเบราวเซอรคาเร่ิมตน

● เมื่อคอมพวิเตอรทํางานดวย HP QuickWeb การกดแปนนีจ้ะเปดเว็บเบราวเซอรคาเร่ิมตน

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีซอฟตแวร HP QuickWeb แปนนีจ้ะไมมีการตอบสนองการ
ทํางานแตอยางใด

f6 เลนแทร็กกอนหนาในแผนซีดเีพลง หรือสวนกอนหนาของดีวีดีหรือบีดี

f7 เลน หยดุชัว่คราว หรือเลนแทร็กของซีดีเพลง หรือสวนของดีวีดีหรือบีดตีอ

f8 เลนแทร็กถดัไปในแผนซีดีเพลง หรือสวนถัดไปของดวีีดหีรือบีดี

f9 ลดระดับเสียงของลําโพงลงเรื่อยๆ เมื่อกดแปนนีค้างไว

f10 เพิ่มระดับเสียงของลําโพงขึ้นเร่ือยๆ เมื่อกดแปนนีค้างไว
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ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f11 ปดเสียงหรือเรียกคืนเสียงจากลําโพง

f12 เปดหรือปดคณุสมบัติไรสาย

หมายเหต:ุ แปนนีไ้มสรางการเชือ่มตอไรสาย หากตองการสรางการเชื่อมตอไรสาย จะตองมีการตัง้คา
เครือขายไรสายดวย

18 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



การใชอปุกรณชี้ตาํแหนง
หมายเหต:ุ นอกจากอุปกรณชี้ตําแหนงที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรของคณุแลว คุณสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ตอง
ซ้ือตางหาก) ไดโดยตอเมาสเขากับพอรต USB พอรตหน่ึงพอรตใดก็ไดบนคอมพิวเตอร

การตัง้คาการกาํหนดลกัษณะอุปกรณชีต้าํแหนง

ใชคุณสมบัตขิองเมาสใน Windows® เพ่ือกําหนดการตั้งคาสําหรับอุปกรณชี้ตําแหนง เชน การกําหนดคาปุม ความเร็วของ
การคลิก และตัวเลือกตัวชี้

เม่ือตองการเขาถึงคุณสมบัตขิองเมาส ใหเลือก เริม่ > อุปกรณและเครือ่งพมิพ จากน้ันใหคลิกขวาที่อุปกรณที่แสดงถึง
คอมพิวเตอรของคุณ และเลือก การตัง้คาเมาส

การใชทชัแพด

เม่ือตองการเลื่อนตัวชี ้ใหเล่ือนน้ิวมือหน่ึงน้ิวลากผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คุณตองการใหตัวชี้เล่ือนไป ใชปุมทัชแพดซาย
และขวาเหมือนกับปุมบนเมาสภายนอก

การนาํทาง

เม่ือตองการเลื่อนตัวชี้ตําแหนง ใหเล่ือนน้ิวบนทัชแพดไปในทิศทางที่คุณตองการเลื่อนตัวชี้

การใชอุปกรณชี้ตําแหนง 19



การเลือก

ใชปุมทัชแพดเหมือนกับปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

การใชรูปแบบการสมัผัสบนทชัแพด

ทัชแพดสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสหลายแบบ เม่ือตองการใชรูปแบบการสัมผสับนทัชแพด ใหวางน้ิวมือสองน้ิวบนทัชแพด
พรอมกัน

หมายเหต:ุ บางโปรแกรมอาจไมสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสทัชแพด

หากตองการดูการสาธติรูปแบบการสัมผัส:

1. คลิกไอคอน แสดงไอคอนทีซ่อนอยู ในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

2. คลิกขวาท่ีไอคอน อปุกรณชีต้าํแหนง Synaptics  แลวคลิก คณุสมบตัขิองทชัแพด

3. คลิกรูปแบบการสัมผสัเพ่ือเรียกใชงานการสาธิต

เม่ือตองการเปด/ปดใชงานรูปแบบการสัมผสั:

1. คลิกไอคอน แสดงไอคอนทีซ่อนอยู ในพ้ืนที่แจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

2. คลิกขวาท่ีไอคอน อปุกรณชีต้าํแหนง Synaptics  แลวคลิก คณุสมบตัขิองทชัแพด

3. เลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจากรูปแบบการสัมผสัที่คุณตองการเปดหรือปด

4. คลิก นําไปใช แลวคลิก ตกลง

20 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



การเลือ่น

การเล่ือนมีประโยชนสําหรับการเลื่อนหนาเอกสารหรือภาพขึ้น ลง หรือไปทางดานขาง เม่ือตองการจะเลื่อน ใหวางน้ิวสองน้ิว
แยกจากกันเล็กนอยลงบนทัชแพด จากน้ันลากน้ิวบนทัชแพดในลักษณะขึ้น ลง ไปทางซาย หรือขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของน้ิวจะเปนตัวควบคุมความเร็วในการเลื่อน

หมายเหต:ุ การเล่ือนสองน้ิวถูกเปดใชงานจากโรงงาน

การบีบนิ้ว/การยอ/ขยาย

การบีบน้ิวชวยใหคุณสามารถขยาย/ยอรูปภาพหรือขอความได

● ขยายโดยวางน้ิวสองน้ิวชิดกันบนทัชแพด แลวเล่ือนน้ิวแยกออกจากกัน

● ยอโดยวางน้ิวสองน้ิวแยกจากกันบนทัชแพด แลวเล่ือนน้ิวเขามาชิดกัน

หมายเหต:ุ การบีบน้ิว/การยอ/ขยายถูกเปดใชงานจากโรงงาน
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การหมุน

การหมุนชวยใหคุณสามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย เม่ือตองการหมุน ใหวางน้ิวชี้ซายลงบนพื้นที่ทัชแพด เล่ือนน้ิวชี้
ขวารอบน้ิวชึ้ซายในลักษณะเปนเสนโคง โดยเล่ือนจากตําแหนง 12 นาฬิกาไปยงัตําแหนง 3 นาฬิกา เม่ือตองการหมุนยอน
กลับ ใหเล่ือนน้ิวชึ้ขวาจากตําแหนง 3 นาฬิกาไปยังตําแหนง 12 นาฬิกา

หมายเหต:ุ การหมุนจะตองอยูภายในพ้ืนที่ทัชแพด

หมายเหต:ุ การหมุนถูกปดใชงานจากโรงงาน

22 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



6 การดูแลรกัษา

● การเปลี่ยนแบตเตอร่ี

● การถอดหรือใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่

● การเปลี่ยนฮารดไดรฟ

● การเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา
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การเปลีย่นแบตเตอรี่

การใสแบตเตอรี่

วิธีการใสแบตเตอร่ี

1. บันทึกงานของคณุและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปล๊ักสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล ควํ่าคอมพิวเตอรลงบนพื้นผวิที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาตัวคุณ

5. ใสแบตเตอร่ี (1) ลงในชองใสแบตเตอร่ีจนกระทั่งสลักปลดแบตเตอรี่ (2) ล็อกเขาที่

6. เล่ือนสลักล็อกแบตเตอรี่ (3) ไปทางขวาเพื่อล็อกแบตเตอรี่ในชองใสแบตเตอร่ี

24 บท 6   การดูแลรักษา



การถอดแบตเตอรี่

วิธีการถอดแบตเตอรี่

ขอควรระวัง: การถอดแบตเตอรี่ซ่ึงเปนแหลงพลังงานเดียวของคอมพิวเตอรอาจทําใหสูญเสียขอมูลได เพ่ือปองกันการสูญ
เสียขอมูล ใหบันทึกงานของคณุไวและเขาสูโหมดไฮเบอรเนต หรือปดคอมพิวเตอรผานทาง Windows กอนที่จะถอด
แบตเตอร่ี

1. บันทึกงานของคณุและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปล๊ักสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ปดจอแสดงผล ควํ่าคอมพิวเตอรลงบนพื้นผวิที่เรียบ โดยใหชองใสแบตเตอร่ีหันเขาหาตัวคุณ

5. เล่ือนสลักล็อคแบตเตอรี่ (1) ไปทางซายเพ่ือปลดล็อคแบตเตอร่ี

หมายเหต:ุ หากปรากฏจุดสีแดงบนสลัก แสดงวาสลักล็อกแบตเตอร่ีถูกปลดล็อกแลว

6. เล่ือนสลักปลดแบตเตอรี่และดันคางไว (2) ขณะถอดแบตเตอรี่ (3) ออกจากชองใสแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอร่ี 25



การถอดหรอืใสฝาครอบดานลางกลบัเขาที่
ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง

บันทึกงานของคุณและปดคอมพิวเตอรกอนเพ่ิมหรือเปล่ียนโมดลูหนวยความจําหรือ ฮารดไดรฟ

หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองโดยเล่ือนสวิตชเปด/ปด จากนั้นใหปด
คอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

การถอดฝาครอบดานลาง

ถอดฝาครอบดานลางเพ่ือเขาถึงชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ปายระบุขอกําหนด และสวนประกอบอ่ืนๆ

วิธีการถอดฝาครอบดานลาง

1. ถอดแบตเตอรี่ (1) (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 25)

2. เล่ือนสลักปลด (2) ไปทางขวาเพื่อปลดฝาครอบดานลาง

3. ยกขอบดานหลัง (3) ของฝาครอบดานลางขึ้น จากน้ัน ถอดฝาครอบ (4) ออกจากคอมพิวเตอร

การใสฝาครอบดานลางกลบัเขาที่

ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่เดิมหลังจากเขาถึงชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา ฮารดไดรฟ ปายระบุขอกําหนด และสวน
ประกอบอ่ืนๆ

วิธีการใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่

1. ใสแท็บทั้ง 4 อันที่อยูบนขอบดานหนาของฝาครอบดานลาง (1) เขากับชองเสียบ 4 ชองของฐานเครื่อง

2. กดดานหลัง (2) ของฝาครอบดานลางลงดานลาง แลวกดฝาครอบลงจนล็อกเขาที่

26 บท 6   การดูแลรักษา



3. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่ (3) (โปรดด ูการใสแบตเตอร่ี ในหนา 24)

การถอดหรือใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ 27



การเปลีย่นฮารดไดรฟ

การถอดฮารดไดรฟ

1. บันทึกงานของคณุและปดคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปล๊ักสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

4. ถอดแบตเตอรี่ (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 25)

5. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดด ูการถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 26)

6. จับแท็บบนขั้วตอสายฮารดไดรฟ (1) แลวยกขึ้นเพ่ือถอดสายฮารดไดรฟออกจากเมนบอรด

7. ถอดสายฮารดไดรฟออกจากชองเดินสายเคเบิลอยางระมัดระวัง

8. ถอดสกรู 3 ตวัที่ยดึฮารดไดรฟ (2)

9. จับแท็บบนฮารดไดรฟและยกฮารดไดรฟ (3) ออกจากชองใสฮารดไดรฟ

การตดิตัง้ฮารดไดรฟ

1. จับแท็บบนฮารดไดรฟและใสฮารดไดรฟ (1) ลงในชองใสฮารดไดรฟ

2. ใสสกรูยึดฮารดไดรฟ 3 ตัวกลับเขาที่ (2)

3. เสียบสายฮารดไดรฟเขาในชองเดนิสายเคเบิล
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4. จับแท็บบนขั้วตอสายฮารดไดรฟ (3) จากน้ันคอยๆ กดขัว้ตอสายฮารดไดรฟลงบนเมนบอรดจนล็อกเขาที่

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ (โปรดดู การใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 26)

6. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่ (โปรดด ูการใสแบตเตอร่ี ในหนา 24)

7. เชือ่มตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร

การเปลีย่นอปุกรณหนวยความจาํ
คอมพิวเตอรน้ีมีชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหน่ึงชอง คุณสามารถอัพเกรดความสามารถของคอมพิวเตอรไดโดยการ
เปล่ียนอุปกรณหนวยความจําที่มีอยูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

คาํเตอืน! เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกไฟฟาช็อตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ ใหถอดปล๊ักสายไฟและถอด
แบตเตอร่ีออกกอนที่จะติดตั้งอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวัง: การคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) อาจทําใหสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสเสียหายได กอนเร่ิมตนขั้นตอนใดๆ
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดคายประจุไฟฟาสถิตแลวโดยการแตะวัตถุโลหะที่ตอสายดิน

วิธีการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

1. ถอดแบตเตอรี่ (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 25)

2. ถอดฝาครอบดานลางออก (โปรดด ูการถอดฝาครอบดานลาง ในหนา 26)

3. ถอดอุปกรณหนวยความจําที่มีอยู

a. ดึงคลิปยึดอุปกรณ (1) บนทั้งสองขางของอุปกรณหนวยความจําออก

เอียงอุปกรณหนวยความจําขึ้น
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b. จับที่ขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณหนวยความจําออกจากชองเสียบอุปกรณหนวย
ความจํา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บริเวณขอบเทาน้ัน อยา
แตะสวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

c. เพ่ือปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังถอดออกมาแลว ใหนําอุปกรณใสในถุงบรรจุปลอดไฟฟาสถิต

4. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่บริเวณขอบเทาน้ัน อยาแตะ
สวนประกอบของอุปกรณหนวยความจํา

a. วางขอบที่มีรอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. เอียงอุปกรณหนวยความจําใหทํามุม 45 องศากับพื้นผวิของชองใส แลวกดอุปกรณ (2) ลงในชองใสอุปกรณ
หนวยความจําจนเขาที่
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c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง กดที่ขอบซายและขวาของอุปกรณจนกระทั่งคลิปยดึอุปกรณล็อกเขาที่

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันอุปกรณหนวยความจําเสียหาย อยางออุปกรณหนวยความจํา

5. ใสฝาครอบดานลางกลับเขาที่ (โปรดดู การใสฝาครอบดานลางกลับเขาที ่ในหนา 26)

6. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่ (โปรดด ูการใสแบตเตอร่ี ในหนา 24)

7. เชือ่มตอแหลงจายไฟภายนอกและอุปกรณภายนอกกลับเขาที่

8. เปดคอมพิวเตอร
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7 การสาํรองและการกูคนื

● การคนืคา

● การสรางส่ือคนืคาระบบ

● การดําเนินการคนืคาระบบ

● การสํารองขอมูลของคุณ

คอมพิวเตอรของคุณมีเคร่ืองมือที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการและ HP สําหรับชวยคณุปองกันขอมูลและคืนคาขอมูลไดเม่ือ
จําเปน

เน้ือหาในบทน้ีจะใหขอมูลในหัวขอตอไปน้ี

● การสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ (คุณลักษณะซอฟตแวร HP Recovery Manager)

● การดําเนินการคนืคาระบบ (จากพารตชิัน ดสิกกูคืนระบบ หรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ)

● การสํารองขอมูลของคุณ

● การกูคืนโปรแกรมหรือไดรเวอร

การคนืคา
หากคุณตองการกูคืนระบบเปนอิมเมจจากโรงงานในกรณีที่ระบบลมเหลว คณุจะตองใชชดุดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกู
คืนระบบที่คุณสามารถสรางโดยใช HP Recovery Manager HP ขอแนะนําใหคณุใชซอฟตแวรน้ีเพ่ือสรางชดุดิสกกูคืน
ระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบทันทีหลังจากที่ตั้งคาซอฟตแวร

หากคุณจําเปนตองคืนคาระบบ ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถดําเนินการไดโดยใชพารติชนั HP Recovery (มี
เฉพาะในบางรุนเทาน้ัน) โดยไมจําเปนตองใชดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ เม่ือตองการตรวจสอบวามีพารติ
ชันการกูคืนหรือไม ใหคลิก เริม่ คลิกขวาที่ คอมพวิเตอร คลิก จดัการ แลวคลิก การจดัการดสิก หากมีพารติชันการกูคืนอยู
ไดรฟกูคืนจะแสดงในหนาตาง

ขอควรระวัง: HP Recovery Manager (พารติชนั หรือดิสก/แฟลชไดรฟ) จะคนืคาเฉพาะซอฟตแวรที่ตดิตั้งไวกอนหนา
จากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดติดตั้งมาพรอมกับคอมพิวเตอรน้ีจะตองตดิตั้งใหมดวยตนเอง

หมายเหต:ุ มีดสิกกูคืนระบบใหในกรณีที่คอมพิวเตอรของคุณไมมีพารติชันการกูคืน

การสรางสือ่คืนคาระบบ
HP ขอแนะนําใหคุณสรางชุดดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบ เพ่ือใหแนใจวาสามารถคืนคาคอมพิวเตอรของคณุ
ใหกลับสูสถานะดัง้เดมิหากฮารดไดรฟเสีย หรือหากคุณไมสามารถกูคืนโดยใชเคร่ืองมือพารติชันการกูคืนไมวาดวยเหตุใด
ก็ตาม สรางดสิกหรือแฟลชไดรฟเหลาน้ีหลังจากตั้งคาคอมพิวเตอรเปนคร้ังแรก
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หมายเหต:ุ HP Recovery Manager อนุญาตใหสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบไดเพียงหน่ึงชุด
เทาน้ัน จัดการกับดสิกหรือแฟลชไดรฟเหลาน้ีดวยความระมัดระวังและเก็บไวในที่ปลอดภัย

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟแบบออปติคอลในตวั คณุสามารถใชไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก (ซ้ือ
แยกตางหาก) เพ่ือสรางดสิกกูคืนระบบ หรือคุณสามารถซ้ือดิสกกูคืนระบบสําหรับคอมพิวเตอรของคุณไดจากเว็บไซตของ
HP หากคุณใชไดรฟแบบออปติคอลภายนอก ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต USB บนคอมพิวเตอร ไมใชพอรต USB บน
อุปกรณภายนอก เชน ฮับ USB

แนวทาง:

● ซ้ือดิสก DVD-R, DVD+R, DVD-R DL หรือ DVD+R DL ที่มีคุณภาพสูง

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

● คอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC ระหวางขั้นตอนน้ี

● สามารถสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบไดเพียงชุดเดียวตอคอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ือง

หมายเหต:ุ หากคุณกําลังสรางดิสกกูคืนระบบ ใหระบุหมายเลขไวบนดสิกแตละแผนกอนที่จะใสไวในไดรฟแบบออ
ปติคอล

● หากจําเปน คุณสามารถออกจากโปรแกรมกอนจะสรางดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบเสร็จส้ิน คร้ังตอไปที่
คณุเปด HP Recovery Manager คณุจะไดรับแจงใหดาํเนินการตามกระบวนการสรางขอมูลสํารองตอ

วิธีการสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบ

1. เลือก เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > HP > HP Recovery Manager > HP Recovery Media Creation

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การดาํเนนิการคืนคาระบบ
ซอฟตแวร HP Recovery Manager ชวยใหคุณซอมแซมหรือคืนคาคอมพิวเตอรใหกลับสูสถานะดั้งเดิมจากโรงงาน HP
Recovery Manager ทํางานจากดสิกกูคืนระบบ แฟลชไดรฟกูคนืระบบ หรือจากพารตชิันการกูคืนโดยเฉพาะ (มีเฉพาะ
บางรุนเทาน้ัน) บนฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ จําเปนตองดําเนินการกูคืนระบบหากฮารดไดรฟคอมพิวเตอรไมทํางาน หรือหากความพยายามทั้งหมดในการ
แกไขปญหาของคอมพิวเตอรลมเหลว การคืนคาระบบควรเปนทางเลือกสุดทายในการแกไขปญหาของคอมพิวเตอร

ส่ิงที่ควรทราบเม่ือดําเนินการคืนคาระบบ

● คณุสามารถกูคนืไดเฉพาะระบบที่คุณสํารองไวกอนหนาเทาน้ัน HP ขอแนะนําใหคุณใช Recovery Manager เพ่ือ
สรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบทันทีที่คุณตัง้คาคอมพิวเตอร

● Windows มีคณุลักษณะซอมแซมที่มีอยูแลวภายใน เชน การคืนคาระบบ หากคุณยังไมไดลองใชคณุลักษณะเหลาน้ี
ควรลองใชกอนจะใช HP Recovery Manager

● HP Recovery Manager จะกูคืนเฉพาะซอฟตแวรที่ติดตั้งไวกอนหนาจากโรงงาน ซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอม
กับคอมพิวเตอรน้ีตองดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิต หรือติดตัง้ใหมอีกคร้ังจากแผนดสิกที่ใหมาโดยผูผลิต

การคนืคาโดยใชพารตชินัการกูคนืโดยเฉพาะ (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)
เม่ือใชพารติชนัการกูคนืโดยเฉพาะ จะมีตัวเลือกในการสํารองขอมูลภาพ เพลงและสัญญาณเสียงอ่ืนๆ วิดีโอและภาพยนตร
รายการทีวีที่บันทึกไว เอกสาร สเปรดชีทและงานนําเสนอ อีเมล และรายการโปรดบนอินเทอรเน็ตและการตัง้คาตางๆ ใน
ระหวางกระบวนการนี้
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เม่ือตองการคืนคาคอมพิวเตอรจากพารติชันการกูคืน ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลาน้ี

1. เขาถึง HP Recovery Manager ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● เลือก เริ่ม > โปรแกรมทัง้หมด > HP > HP Recovery Manager > HP Recovery Media Creation

– หรือ –

● เปดหรือเร่ิมระบบคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ในขณะที่ขอความ “กดแปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน” ปรากฏ
ขึ้นที่ดานลางของหนาจอ แลวกด f11 ขณะขอความ “F11 (การกูคนืระบบ)” ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

2. คลิก การกูคนืระบบ ในหนาตาง HP Recovery Manager

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การคนืคาโดยใชสือ่การคนืคา

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสดิสกกูคืนระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปติคอลในคอมพิวเตอรของคุณหรือไดรฟแบบออปติคอลภายนอก แลว
เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

– หรือ –

เสียบแฟลชไดรฟกูคืนระบบเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคณุ แลวเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรไมเร่ิมการทํางานใหมโดยอัตโนมัติใน HP Recovery Manager ตองมีการเปล่ียน
ลําดับการบูต

3. กด f9 เม่ือเร่ิมบูตระบบ

4. เลือกไดรฟแบบออปติคอลหรือแฟลชไดรฟ

5. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเปลีย่นแปลงลาํดบัการบตูของคอมพวิเตอร

วิธีการเปลี่ยนแปลงลําดับการบูตสําหรับดิสกกูคนืระบบ

1. เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

2. กด esc ขณะที่กําลังเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด f9 เพ่ือแสดงตวัเลือกการบูต

3. เลือก ไดรฟ CD/DVD ROM ภายใน จากหนาตางตัวเลือกการบูต

วิธีการเปลี่ยนแปลงลําดับการบูตสําหรับแฟลชไดรฟกูคนืระบบ

1. เสียบแฟลชไดรฟเขากับพอรต USB

2. เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

3. กด esc ขณะที่กําลังเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด f9 เพ่ือแสดงตวัเลือกการบูต

4. เลือกแฟลชไดรฟจากหนาตางตัวเลือกการบูต
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การสาํรองขอมลูของคุณ
คุณควรสํารองไฟลในคอมพิวเตอรของคุณตามตารางเปนประจําเพ่ือรักษาสําเนาสํารองปจจุบัน คณุสามารถสํารองขอมูลของ
คุณลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟเครือขาย หรือแผนดิสก สํารองระบบของคุณตามระยะเวลาตอไปน้ี:

● ตามเวลาที่กําหนดเปนประจํา

หมายเหต:ุ ตั้งคาตัวเตือนเพ่ือสํารองขอมูลของคณุอยูเปนระยะๆ

● กอนจะซอมแซมหรือคืนคาคอมพิวเตอร

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนฮารดแวรหรือซอฟตแวร

แนวทาง:

● สรางจุดคืนคาระบบโดยใชคุณลักษณะ System Restore (การคืนคาระบบ) ของ Windows แลวคดัลอกไปยงัแผน
ดสิกแบบออปตคิอลหรือฮารดไดรฟภายนอกเปนระยะๆ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชจุดคืนคาระบบ โปรดดู
การใชจุดคนืคาระบบของ Windows ในหนา 35

● เก็บไฟลสวนบุคคลในไลบรารี ‘เอกสาร’ และสํารองโฟลเดอรน้ีเปนระยะๆ

● บันทึกการตัง้คาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเคร่ืองมือ หรือแถบเมนู โดยบันทึกภาพหนาจอของการตั้งคาของคุณ
ภาพหนาจอสามารถประหยัดเวลาไดหากคณุตองตั้งคาการกําหนดลักษณะใหม

การใชการสาํรองขอมลูและการคนืคาของ Windows
การสํารองขอมูลและการคืนคาของ Windows จะชวยใหคุณสํารองไฟลแตละไฟลหรือสํารองภาพคอมพิวเตอรทั้งหมด

แนวทาง:

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC กอนที่คณุจะเร่ิมกระบวนการสํารองขอมูล

● มีเวลาเพียงพอใหดําเนินกระบวนการสํารองขอมูลจนเสร็จสมบูรณ อาจใชเวลานานกวาหน่ึงชัว่โมง โดยขึ้นอยูกับขนาด
ไฟล

เม่ือตองการสรางสําเนาสํารอง:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > การสาํรองขอมูลและการคนืคา

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือจัดกําหนดการและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows มีคุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชีผูใช) เพ่ือชวยเพ่ิมการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับคอมพิวเตอร คุณอาจไดรับการเตอืนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตัง้ซอฟตแวร
การรันยทูิลิตี้ หรือการเปลี่ยนการตั้งคา Windows โปรดดู Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม

การใชจดุคนืคาระบบของ Windows
จุดคนืคาระบบชวยใหคุณบันทึกและตั้งชื่อสแน็ปช็อตของฮารดไดรฟจุดที่ระบุในเวลา จากนั้น คุณสามารถกูคืนกลับไปสูจุด
น้ันหากคุณตองการยอนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา

หมายเหต:ุ การกูคืนกลับสูจุดคนืคากอนหนาไมมีผลตอไฟลขอมูลที่บันทึกหรืออีเมลที่สรางขึน้ตั้งแตจุดคนืคาลาสุด

คุณยงัสามารถสรางจุดคืนคาเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมการปองกันเพ่ิมขึน้สําหรับไฟลและการตั้งคาของคุณ

การสํารองขอมูลของคุณ 35



เมือ่ไรทีค่วรสรางจดุคืนคาระบบ

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนฮารดแวรหรือซอฟตแวร

● เปนระยะๆ เม่ือคอมพิวเตอรทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหต:ุ หากคุณแปลงกลับเปนจุดคนืคาแลวเปล่ียนใจ คุณสามารถยอนกลับการคืนคาได

สรางจุดคนืคาระบบ

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกันระบบ

4. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

คนืคากลบัเปนวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เม่ือตองการแปลงกลับเปนจุดคืนคา (ที่สรางในวันที่และเวลากอนหนา) เม่ือคอมพิวเตอรกําลังทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด
ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1. เลือก เริม่ > แผงควบคมุ > ระบบและความปลอดภยั > ระบบ

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกันระบบ

4. คลิก การคนืคาระบบ

5. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

36 บท 7   การสํารองและการกูคืน



8 ฝายบรกิารลกูคา

● การตดิตอฝายบริการลูกคา

● ฉลาก

การตดิตอฝายบรกิารลกูคา
หากขอมูลที่ใหไวในคูมือผูใชน้ี ใน คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP หรือในบริการชวยเหลือและวิธใีช ไมมี
คําถามที่คุณสงสัย สามารถติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไดที่:

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

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

โดยคณุจะสามารถ:

● สนทนาออนไลนกับชางเทคนิคของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนากับฝายสนับสนุนดานเทคนิคไมมีบริการในบางภาษา จะใหบริการเปนภาษาอังกฤษ

● สงอีเมลถึงฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศัพททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาศนูยบริการของ HP

การติดตอฝายบริการลูกคา 37
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ฉลาก
ฉลากที่ติดอยูกับคอมพิวเตอรจะใหขอมูลทีอ่าจตองใชเม่ือคุณจะแกไขปญหาระบบหรือเดนิทางไปตางประเทศโดยนํา
คอมพิวเตอรไปดวย

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ—มีขอมูลสําคัญดังตอไปน้ี:

สวนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ

(2) หมายเลขผลิตภัณฑ (s/n)

(3) หมายเลขชิน้สวน/หมายเลขผลิตภัณฑ (p/n)

(4) ระยะเวลาการรับประกนั

(5) คําอธบิายรุน

เตรียมขอมูลนี้ใหพรอมเม่ือติดตอกับฝายสนับสนุนดานเทคนิค ปายระบุหมายเลขผลิตภัณฑจะติดอยูท่ีดานในชองใส
แบตเตอรี่

● ใบรับรองผลิตภัณฑของแทจาก Microsoft—มีหมายเลขผลิตภัณฑของ Windows คุณอาจตองใชรหัสผลิตภัณฑเพ่ือ
อัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏิบัติการ ใบรับรองความเปนผลิตภัณฑของแทของ Microsoft จะอยูใตฝาครอบดาน
ลางเคร่ืองคอมพิวเตอร

● ปายระบุขอกําหนด—มีขอมูลระเบียบขอบังคับเก่ียวกับคอมพิวเตอร ปายระบุขอกําหนดจะอยูใตฝาครอบดานลางของ
คอมพิวเตอร

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสาย (บางรุนเทาน้ัน)—มีขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมแบบไรสายและเครื่องหมายการ
อนุมัติของบางประเทศหรือบางภูมิภาคที่อนุมัติใหใชงานอุปกรณน้ัน หากรุนคอมพิวเตอรของคณุมีอุปกรณไรสายอยาง
นอยหน่ึงอยาง จะมีปายระบุการรับรองอยางนอยหน่ึงปายอยูในคอมพิวเตอรของคณุ คุณอาจตองใชขอมูลน้ีเม่ือเดินทาง
ไปตางประเทศ ปายระบุการรับรองน้ีจะอยูใตฝาครอบดานลางของคอมพิวเตอร

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

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑของโมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP (บางรุนเทาน้ัน)—มีหมายเลขผลิตภัณฑของโมดลู
บรอดแบนดไรสายของ HP ฉลากน้ีจะอยูที่ดานในชองใสแบตเตอร่ี

38 บท 8   ฝายบริการลูกคา



9 ขอกาํหนดเฉพาะ

● กําลังไฟฟาเขา

● สภาพแวดลอมการทํางาน

กาํลงัไฟฟาเขา
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอน้ีอาจมีประโยชนหากคุณวางแผนจะเดินทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย

คอมพิวเตอรทํางานดวยกําลังไฟ DC ซ่ึงจายไฟใหโดยแหลงไฟฟา AC หรือ DC แหลงไฟฟา AC ตองจายไฟที่พิกัด 100–
240 V, 50–60 Hz แมวาคอมพิวเตอรจะรับไฟจากแหลงไฟฟา DC แบบเคร่ืองตอเคร่ือง ควรไดรับจายไฟโดยใชเฉพาะอะ
แดปเตอร AC หรือแหลงไฟฟา DC ที่จัดหาใหและไดรับอนุมัติจาก HP เพ่ือใชงานกับคอมพิวเตอรเคร่ืองน้ีเทาน้ัน

คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอกําหนดเฉพาะดงัน้ี

กาํลังไฟฟาเขา พกิดักาํลังจาย

แรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงาน 19.5 V dc @ 2.05 A - 40 W

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑน้ีออกแบบขึ้นสําหรับระบบไฟฟาสําหรับงาน IT ในนอรเวยดวยแรงดันไฟฟาเฟสตอเฟสโดยไมเกิน
240 V rms

หมายเหต:ุ คณุสามารถดูขอมูลแรงดันไฟและกระแสไฟขณะทํางานของคอมพิวเตอรไดจากปายระบุขอกําหนดของระบบ
ใตฝาครอบดานลางของคอมพิวเตอร

กําลังไฟฟาเขา 39



สภาพแวดลอมการทาํงาน

ปจจยั เมตริก สหรฐัอเมรกิา

อณุหภมูิ

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

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

ความชืน้สัมพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 10% ถงึ 90% 10% ถงึ 90%

ขณะไมไดใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถงึ 95%

ความสงูสงูสดุ (ไมมีความดัน)

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

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

40 บท 9   ขอกําหนดเฉพาะ
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