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เงือ่นไขสาํหรบัซอฟตแวร

หากคุณติดตั้ง คัดลอก ดาวนโหลด หรือใชงานผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรใดๆ ทีต่ิดตั้งไวในคอมพิวเตอรเคร่ืองนี้ แสดงวา
คุณตกลงที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขของขอตกลงการอนุญาต
ใชงานสําหรับผูใช (EULA) ของ HP หากคุณไมยอมรับ
เงื่อนไขของใบอนุญาตใชงาน วิธีแกไขเพียงอยางเดียวที่
คุณจะทําไดกค็ือ สงคืนผลิตภณัฑทัง้หมดที่ไมไดใชงาน
(ฮารดแวรและซอฟตแวร) ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืน
โดยจะตองเปนไปตามนโยบายการคืนเงินของสถานทีท่ี่คุณ
ซื้อผลิตภัณฑน้ันมา

หากตองการขอมูลเพิม่เติมหรือรองขอการคืนเงินทั้งหมด
สําหรับคอมพวิเตอร โปรดติดตอสถานที่จําหนายสนิคาใน
ทองถิ่น (ผูขาย)

คูมอืผูใช

HP ยดึมัน่ในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
ผลิตภัณฑของเรา ดงัน้ันเพื่อเปนสวนหนึ่งของความ
พยายามน้ี เราไดจัดหาคูมือผูใชและศูนยการเรียนรูใน
Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) บน
ฮารดไดรฟคอมพิวเตอรของคุณ การสนับสนุนและอัพเดต
เพิ่มเติมสําหรับคูมือผูใชมอียูในเว็บ





ประกาศคาํเตอืนเรือ่งความปลอดภยั

คาํเตอืน! เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เก่ียวเนื่องกับความรอนหรือปญหาความรอนสูงเกิน
ของคอมพิวเตอร อยาวางคอมพิวเตอรไวบนตักของคณุโดยตรง หรืออยากีดขวางชอง
ระบายอากาศของคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรบนพืน้ผวิที่แขง็และราบเรียบเทานัน้ อยา
ใหพื้นผิวที่แข็ง เชน เครื่องพมิพท่ีวางไวขางๆ หรือพื้นผิวที่นุม เชน หมอน หรือพรม หรือ
เส้ือผา ปดก้ันทางระบายอากาศ นอกจากนี ้อยาใหอะแดปเตอร AC สัมผัสกับผวิหนังหรือ
วัตถุที่มีผวินุม เชน หมอน พรม หรือเส้ือผา ในระหวางการใชงานเครื่อง คอมพิวเตอรและ
อะแดปเตอร AC เปนไปตามขดีจํากัดอุณหภูมิของพืน้ผวิที่ผูใชเขาถึงได ตามที่กําหนดไว
โดยมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภยัของอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ (International
Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEC 60950)
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1 ยนิดตีอนรบั
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● มอีะไรใหม

● การคนหาขอมูล

หลังจากที่ตดิตั้งและลงทะเบียนคอมพวิเตอรแลว คุณจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้

● เชือ่มตออนิเทอรเนต็—ตั้งคาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย เพือ่ใหคุณ
สามารถเช่ือมตออินเทอรเนต็ สําหรับขอมลูเพิ่มเตมิ โปรดดู การเชื่อมตอเครือขาย
ในหนา 38

● อพัเดตซอฟตแวรปองกนัไวรสั—ปกปองคอมพวิเตอรของคณุเพื่อไมใหไดรับความ
เสียหายจากไวรัส ซอฟตแวรถูกตดิตัง้ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอร และมกีารสมัคร
สมาชิกแบบจํากัดสําหรับอัพเดตฟรี สําหรับขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู คูมอือางอิง
สําหรับคอมพวิเตอรโนตบุกของ HP

● ทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ—เรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะตางๆ ของ
คอมพิวเตอร โปรดดู การทําความรูจักกับคอมพิวเตอรของคณุ ในหนา 25 และ
แปนพมิพและอุปกรณชีต้ําแหนง ในหนา 42 สําหรับขอมลูเพิม่เติม

● สรางดสิกกูคนืระบบหรอืแฟลชไดรฟกูคนืระบบ——กูคนืการตัง้คาที่มาจากโรงงาน
สําหรับระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรในกรณทีี่ระบบไมเสถียรหรือทํางานลมเหลว
สําหรับคําแนะนํา โปรดด ูการสํารองและการกูคนื ในหนา 68

● คนหาซอฟตแวรทีต่ดิตัง้—เขาถึงรายการซอฟตแวรท่ีติดตัง้ไวลวงหนาบน
คอมพิวเตอร เลือก Start (เริ่ม)> All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) สําหรับราย
ละเอียดเก่ียวกับการใชซอฟตแวรที่รวมอยูในคอมพิวเตอร โปรดดูคําแนะนําของผู
ผลิตซอฟตแวร ซ่ึงอาจใหมาพรอมกับซอฟตแวรหรือมอียูบนเว็บไซตของผูผลิต
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มอีะไรใหม

HP CoolSense

HP CoolSense  ชวยใหคุณควบคุมการตัง้คาอุณหภูมขิองคอมพิวเตอรไดมากขึ้น

ผานการใชโหมดที่กําหนดลวงหนาซึง่ใหความสําคัญกับการทํางาน อุณหภูม ิความเร็วของ
พดัลมภายใน และเสียงของคอมพิวเตอร 

● เปด—กําหนดการตัง้คาอุณหภมูิเพื่อหลีกเลี่ยงการเพ่ิมขึน้ของอุณหภมูิ และทําใหรูสึก
วาคอมพวิเตอรเยน็ขึ้นเมือ่สัมผัส

● ปด—เมื่อปด CoolSense คอมพิวเตอรของคณุจะทํางานอยางเต็มประสิทธภิาพ แต
การตัง้คานีอ้าจทําใหอุณหภมูิสูงกวาโหมดเปด

● อตัโนมตัิ (การตั้งคาเริ่มตน) — ตรวจจับโดยอัตโนมตัิวาคอมพิวเตอรเปนแบบตั้งโตะ
หรือแบบเคลื่อนที่ได และปรับการตั้งคาอุณหภมูิใหตรงกับสภาพแวดลอมในการใช
งานของคณุ หากคอมพิวเตอรเปนแบบตัง้โตะ HP CoolSense จะใหความสําคัญ
ตอการทํางานกอน และตั้งใหเปนโหมดปด หากคอมพิวเตอรเปนแบบเคล่ือนที่ได
HP CoolSense จะใหความสําคัญตออุณหภมูกิอน และตั้งใหเปนโหมดเปด

เมือ่ตองการเปลี่ยนการต้ังคาการทําความเยน็ ใหปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > HP > HP
CoolSense

2. เลือกโหมดทําความเยน็

เทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP
คณุจะไดเพลิดเพลินกับประสบการณความบันเทิงคณุภาพเยีย่มระดับโรงภาพยนตรไมวา
จะเปนภาพยนตรบลูเรยแบบ Stereoscopic 3D การเลนเกมแบบ 3D สเตอริโอ รวมถึง
ภาพและวิดีโอที่มชีีวิตชีวาแบบ 3D คณุสมบัต ิ3D ในตัวและแวน 3D พรอมมอบ
ประสบการณการรับชมแบบ 3D ที่นาตื่นตาตืน่ใจ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดู การใช
เทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP ในหนา 10

หมายเหต:ุ กอนใชงานเทคโนโลย ี3D Cinema และแวน 3D โปรดอานขอมลูความ
ปลอดภยัเก่ียวกับระบบ 3D กอน โปรดปรึกษาแพทยหากคณุสงสัยวาคณุอาจมปีญหาดาน
รางกายในการชม Stereoscopic 3D โปรดดู ขอมลูความปลอดภัยของระบบ 3D
ในหนา 11 สําหรับขอมูลเพิม่เติม
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Intel Wireless Display
Intel® Wireless Display ทําใหคุณสามารถแบงปนเนือ้หาในคอมพิวเตอรของคุณบน
ทีวีในแบบไรสายได หากตองการทดลองใชงานการแสดงผลแบบไรสาย คุณจําเปนตองใช
อะแดปเตอรโทรทัศนแบบไรสาย (ซือ้แยกตางหาก) ของบคุคลที่สาม เนื้อหาท่ีมกีารอาง
สิทธิก์ารปกปองสัญญาณออก เชน บลูเรยดสิกจะไมเลนบน Intel Wireless Display
สําหรับรายละเอียดการใชอะแดปเตอรแบบไรสาย โปรดดคูําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดเปดใชงานระบบไรสายบนคอมพิวเตอรของ
คณุกอนใชงานการแสดงผลแบบไรสาย

หมายเหต:ุ Intel Wireless Display ไมสนับสนนุการเลนแบบ 3D บนอุปกรณแสดงผล
ภายนอก

Beats Audio
Beats™ Audio เปนเทคโนโลยกีารตัง้คาเสียงขั้นสูงที่ใหเสียงเบสลึกทีส่ามารถปรับได
พรอมกับยงัคงรักษาความชัดใสของเสียงไว Beats Audio มีการเปดใชงานโดยคาเริ่ม
ตน

▲ เมือ่ตองการเพิม่หรอืลดระดบัเสียงเบสของ Beats Audio ใหกด fn+b

หมายเหต:ุ นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถดูและควบคมุเสียงเบสผานทางระบบปฏบิตัิการ
Windows® ไดอีกดวย เลือก Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคุม) >
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio Control
Panel (แผงควบคุม Beats Audio) เพือ่ดแูละควบคมุคณุสมบัตขิองเสียงเบส

ตารางตอไปนีอ้ธบิายถึงไอคอนของ Beats Audio ที่ปรากฏขึน้เมื่อคุณกด fn+b

ไอคอน คาํอธบิาย

หมายถึง Beats Audio เปดใชงานอยู

หมายถึง Beats Audio ปดใชงานอยู
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การสลบัระหวางโหมดกราฟก

คอมพวิเตอรรุนนี้มกีราฟกที่สลับไดและมสีองโหมดสําหรับการประมวลผลกราฟก เม่ือคุณ
เปลี่ยนจากการใชกระแสไฟ AC เปนพลังงานจากแบตเตอรี่ คอมพิวเตอรสามารถสลับ
จากการใชโหมดประสิทธภิาพสูงไปสูการใชโหมดประหยดัพลังงานเพื่อรักษาอายกุารใช
งานของแบตเตอรี่ ในทํานองเดียวกัน เมือ่คณุเปลี่ยนจากการใชพลังงานแบตเตอร่ีเปนกระ
แสไฟ AC คอมพิวเตอรสามารถสลับกลับมาที่โหมดประสิทธิภาพสูง

หมายเหต:ุ การเลนแบบ 3D บนจอแสดงผลของคอมพวิเตอรตองอาศยั GPU
ประสิทธิภาพสูง

หมายเหต:ุ ในบางกรณ ีเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ระบบไมอนุญาตให
คณุสลับโหมด หรืออาจแสดงพรอมตใหคุณทําการสลับโหมด นอกจากนีอ้าจจําเปนที่จะ
ตองปดโปรแกรมท้ังหมดกอนที่จะสลับโหมด

เมือ่คณุสลับระหวางกระแสไฟ AC และพลังงานจากแบตเตอรี่ คุณจะไดรับแจงวา
คอมพวิเตอรกําลังจะสลบัโหมดกราฟก หากคุณตองการ คณุสามารถเลือกที่จะดําเนนิการ
ตอโดยใชโหมดกราฟกเดยีวกัน ขณะที่คอมพิวเตอรสลับโหมด หนาจอจะวางเปลานาน
2-3 วินาที เมื่อการสลับเสรจ็สมบรูณ จะมกีารแจงเตอืนปรากฏขึ้นในพื้นที่แจงเตอืน และ
ภาพหนาจอจะปรากฏอีกครั้ง
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เทคโนโลย ีEyefinity Multi-Display จาก AMD
คอมพิวเตอรของคุณสนบัสนนุเทคโนโลย ีEyefinity ใหมจาก AMDTM ที่มาพรอม
คณุลักษณะตอไปนี้

● คณุสามารถใชงานจอแสดงผลภายนอกได 3 จอ โดยที่ตองมจีอแสดงผลหนึง่เชือ่ม
ตอกับ Mini DisplayPort บนคอมพิวเตอร

● กําหนดคาจอแสดงผลใหมดวยการขยายภาพไปยังกลุมจอแสดงผลภายนอกใน
ลักษณะจอเด่ียวขนาดใหญ (single large surface - SLS)

หมายเหต:ุ การเลนแบบ 3D ไมไดรับการสนับสนุนบนเทคโนโลย ีEyefinity จาก AMD

ตวัอยางการกาํหนดคาจอแสดงผลเปนแบบจอเดีย่วขนาดใหญ (SLS)
เมื่อคุณใชจอแสดงผลภายนอก 3 จอ และขยายภาพใหครอบคลุมจอแสดงผลท้ังหมดใน
แบบ SLS จอแสดงผลของคอมพิวเตอรจะถูกปด จอแสดงผลภายนอกท้ัง 3 จอจะไดรับ
การเชือ่มตอเขากับคอมพวิเตอรผานพอรตสําหรับจอแสดงผลภายนอก (VGA), Mini
DisplayPort และพอรต HDMI

หมายเหต:ุ จอแสดงผลท้ังหมดตองมคีาความละเอียดเหมือนกนัหมดจึงจะใชงานในโหมด
SLS ได จอแสดงผลท่ีมีคาความละเอียดจริงตางกันยงัสามารถใชงานในโหมด SLS โดย
ใชคาความละเอียดที่ไมใชคาจริงของจอ

หมายเหต:ุ Windows 7 สนับสนุนจอแสดงผลภายนอกแค 2 จอเทานั้น เมื่อตองการ
กําหนดคาจอแสดงผลภายนอก 3 จอใน Windows 7 โปรดดู การใชศูนยควบคุม AMD
Catalyst ในหนา 6

การสลบัภาพหนาจอ

กดแปนการดําเนินการ สลับภาพหนาจอ เพือ่เปดกรอบโตตอบซึง่จะแสดงตัวเลือกการ
กําหนดคา 4 ตวัเลือก ขึน้อยูกับจํานวนอุปกรณแสดงผลท่ีเชือ่มตอไว

● โหมดคอมพิวเตอรเทานัน้—ปดจอแสดงผลภายนอกและแสดงภาพเฉพาะบนจอแสดง
ผลของคอมพิวเตอรเทานัน้

● โหมดแสดงซ้ํา—คดัลอกการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรไปแสดงบนจอแสดงผล
ภายนอกที่เชือ่มตอกับพอรตจอแสดงผลภายนอก (VGA) บนคอมพวิเตอร
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● โหมดขยายภาพ—ขยายภาพเดสกท็อปไปแสดงบนจอแสดงผลภายนอกท้ังหมดควบคู
กับจอแสดงผลของคอมพิวเตอร

● โหมดโปรเจคเตอรเทานัน้—ปดจอแสดงผลของคอมพิวเตอรและตัง้คาจอแสดงผล
ภายนอกทั้งหมดที่เชือ่มตออยูเปนเดสกท็อปแบบขยาย

หมายเหต:ุ คณุสามารถจัดการเอาตพุตวิดโีอและอุปกรณเอาตพุตที่เปนคาเริ่มตนไดโดย
ใชศูนยควบคุม AMD Catalyst™

การใชศนูยควบคมุ AMD Catalyst
เมือ่ตองการกําหนดคาเดสกท็อปและจอแสดงผล และจัดการ AMD Eyefinity คุณตองใช
ศนูยควบคมุ AMD Catalyst

วิธกีารเขาถึงศูนยควบคุม AMD Catalyst

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Catalyst Control
Center (ศนูยควบคมุ Catalyst ) > CCC

2. เลือก Desktops and Display (เดสกท็อปและจอแสดงผล)

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการใชศูนยควบคุม AMD Catalyst โปรดดู
Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร
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การคนหาขอมลู

คอมพิวเตอรประกอบดวยทรัพยากรมากมายที่จะชวยใหคุณทํางานตางๆ

ทรพัยากร สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบั

โปสเตอร การติดตัง้อยางรวดเร็ว ● วธิีการตดิตั้งคอมพิวเตอร

● ความชวยเหลือในการระบุสวนประกอบคอมพิวเตอร

การเริม่ตนใชงาน

วธิกีารเขาถึงคูมือนี้

เลอืก Start (เริม่) > Help and Support (บรกิาร
ชวยเหลอืและวธิใีช) > User Guides (คูมือผูใช)

– หรอื –

เลอืก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) > HP > HP Documentation (เอกสาร
คูมือของ HP)

● คณุสมบัติคอมพิวเตอร

● วธิีการเชื่อมตอกับเครอืขายไรสาย

● วธิีใชแปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง

● วธิีเปลีย่นหรอือัพเกรดฮารดไดรฟและอุปกรณหนวยความจํา

● วธิีการสํารองขอมูลและการกูคืน

● วธิีตดิตอฝายบรกิารลกูคา

● ขอกําหนดเฉพาะของคอมพิวเตอร

คูมืออางอิงสําหรบัคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

วธิกีารเขาถึงคูมือนี้

เลอืก Start (เริม่) > Help and Support (บรกิาร
ชวยเหลอืและวธิใีช) > User Guides (คูมือผูใช)

– หรอื –

เลอืก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) > HP > HP Documentation (เอกสาร
คูมือของ HP)

● คณุลกัษณะการจดัการพลงังาน

● วธิีการยดือายกุารใชงานของแบตเตอรี่

● วธิีใชคุณลกัษณะมัลติมีเดยีของคอมพิวเตอร

● วธิีการปกปองคอมพิวเตอร

● วธิีการดแูลรักษาคอมพิวเตอร

● วธิีการอัพเดตซอฟตแวร

บรกิารชวยเหลอืและวธิีใช

เมื่อตองการเขาถึงบรกิารชวยเหลอืและวธิใีช ใหเลอืก
เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช

หมายเหต:ุ สําหรบับรกิารสนบัสนนุท่ีเฉพาะ
เจาะจงสําหรบัประเทศ/พ้ืนท่ีหรอืภูมิภาค ใหไปท่ี
http://www.hp.com/support เลอืกประเทศ/พ้ืนท่ี
หรอืภูมิภาค และปฏิบัติตามคําแนะนาํบนหนาจอ

● ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิาร

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● เครือ่งมือการแกไขปญหา

● วธิีการขอรบับรกิารสนบัสนนุดานเทคนิค

ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

วธิกีารเขาถึงคูมือนี้

เลอืก Start (เริม่) > Help and Support (บรกิาร
ชวยเหลอืและวธิใีช) > User Guides (คูมือผูใช)

– หรอื –

เลอืก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) > HP > HP Documentation (เอกสาร
คูมือของ HP)

● ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดและความปลอดภัย

● ขอมูลเก่ียวกับการท้ิงแบตเตอรี่
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ทรพัยากร สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบั

คําแนะนาํดานความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

เมื่อตองการเขาถึงเอกสารนี้:

เลอืก เริม่ > บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช > คูมอืผูใช

– หรอื –

เลอืก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) > HP > HP Documentation (เอกสาร
คูมือของ HP)

– หรอื –

ไปท่ี http://www.hp.com/ergo

● การติดตั้งเวริกสเตชัน ทาทาง สุขภาพ และพฤตกิรรมการ
ทํางานท่ีเหมาะสม

● ขอมูลความปลอดภัยทางดานไฟฟาและกลไก

Worldwide Telephone Numbers booklet (ราย
นามหมายเลขโทรศัพทท่ัวโลก)

สมุดรายนามนีใ้หมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ

หมายเลขโทรศพัทของฝายบรกิารสนบัสนนุของ HP

เวบ็ไซตของ HP

เมื่อตองการเขาถึงเวบ็ไซตนี้ ใหไปท่ี
http://www.hp.com/support

● ขอมูลเกี่ยวกับบรกิารสนบัสนนุ

● การส่ังซ้ือชิ้นสวนและการคนหาความชวยเหลือเพ่ิมเติม

● การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS

● อุปกรณเสรมิท่ีพรอมใชงานสําหรบัอุปกรณ

8 บท 1   ยนิดีตอนรับ
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ทรพัยากร สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบั

การรบัประกันแบบจํากัด*

เมื่อตองการเขาถึงการรบัประกัน:

เลอืก Start (เริม่) > Help and Support (บรกิาร
ชวยเหลอืและวธิใีช) > User Guides (คูมือผูใช) >
View Warranty Information (ดูขอมูลการรับ
ประกัน)

– หรอื –

เลอืก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) > HP > HP Documentation (เอกสาร
คูมือของ HP) > View Warranty Information
(ดูขอมูลการรบัประกัน)

– หรอื –

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

ขอมูลการรบัประกัน

*คณุอาจพบขอมูลการรับประกันแบบจํากัดของ HP ท่ีเก่ียวของกับผลติภัณฑของคณุในคูมืออิเลก็ทรอนกิสบนคอมพิวเตอร
ของคณุ และ/หรอืในแผนซีด/ีดีวดีทีี่อยูในกลอง สําหรบับางประเทศ/พ้ืนท่ีหรอืภูมิภาค อาจมีเอกสารฉบับพิมพเก่ียวกับการรบั
ประกันแบบจํากัดของ HP อยูในกลอง ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีหรอืภูมิภาคท่ีไมมีเอกสารฉบับพิมพสําหรับขอมูลการรบัประกัน
คณุอาจรองขอสําเนาฉบับพิมพไดจาก http://www.hp.com/go/orderdocuments หรอืเขียนจดหมายไปท่ี:

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

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

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

โปรดระบุหมายเลขผลติภัณฑ ระยะเวลารับประกัน (บนฉลากหมายเลขผลติภัณฑ) ชือ่และท่ีอยูไปรษณีย

การคนหาขอมลู 9
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2 การใชเทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● ขอมลูความปลอดภัยของระบบ 3D

● การมองภาพแบบมีมติิและ 3D คืออะไร

● เทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP คืออะไร

● การใชแวน 3D Active Shutter จาก HP

● การใชเทคโนโลย ี3D Cinema

● การทําความเขาใจรูปแบบ 3D

● การใช CyberLink PowerDVD

● การเลนเกม 3D

● การชมเนื้อหา 3D บนทีวี 3D

● การดแูลแวน 3D

● การแกไขปญหาและคําถามที่ถามบอย

10 บท 2   การใชเทคโนโลยี 3D Cinema จาก HP



ขอมลูความปลอดภยัของระบบ 3D
อานขอควรระวังดานความปลอดภยัตอไปนีใ้หดีกอนใชแวน 3D และเทคโนโลย ี3D
Cinema

คาํเตอืน! หากคุณมองไมเห็นเน้ือหา 3D หลังจากตั้งคาเทคโนโลย ี3D Cinema แลว
HP ขอแนะนําใหคุณเลิกใชงาน โปรดปรึกษาแพทยหากคณุสงสัยวาอาจมปีญหาดาน
รางกายในการชม Stereoscopic 3D

อาการชักจากความไวตอแสง (Photosensitive Epileptic Seizures)—บางคนอาจมี
อาการชักหรืออาการอ่ืนๆ เมือ่ถูกกระตุนดวยภาพบางอยาง รวมถึงแสงแฟลชหรือรูปแบบ
ที่อาจปรากฏในเนื้อหา 3D หากคุณหรือคนใกลชดิเคยมีประวัติเกิดอาการชกัหรือลม
บาหม ูโปรดปรึกษาแพทยกอนใชงานแวน 3D และเทคโนโลย ี3D Cinema แมแตผูท่ี
ไมมีประวัตลิมบาหมหูรือลมชักในครอบครัวมากอนก็อาจมอีาการนีโ้ดยที่ยงัไมเคยไดรับ
การวินิจฉัย ซึง่อาจทําใหเกดิอาการชกัจากความไวตอแสงได

หากคุณมอีาการใดตอไปน้ี โปรดหยดุชมเนื้อหา 3D ทันทีและปรึกษาแพทย การมองเหน็
เปลีย่นแปลง, มนึงง, เวยีนศรีษะ, การเคลือ่นไหวโดยไมไดตัง้ใจ เชน ตาหรอืกลามเนือ้
กระตกุ, การหดเกรง็อยางรนุแรง, คลืน่ไส, หมดสต,ิ สบัสน, เปนตะครวิ และ/หรือ การ
หลงทิศทาง ผูปกครองควรดูแลและสอบถามบตุรหลานวามีอาการใดขางตนนี้หรือไม เด็ก
และวัยรุนอาจมแีนวโนมจะมอีาการเหลานี้มากกวาผูใหญ

หามดูเนื้อหา 3D เมือ่คณุรูสึกงวงนอน เหนื่อย หรือไมสบาย การดูแบบ 3D ดวยแวน 3D
เปนเวลานานอาจทําใหปวดศรีษะหรือลาได หากคณุรูสึกปวดศรีษะ ลา หรือเวียนหัว ให
หยดุใชแวน 3D และพักผอน

การมองเห็นของคุณอาจเปล่ียนไปเพื่อชวยในการดผูานแวน 3D หลังถอดแวน 3D ออก
แลว ใหรอสักครูกอนทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามปกติ

เนื้อหา 3D บางอยางอาจทําใหผูชมตกใจได ผูที่ตัง้ครรภ สูงอาย ุหรือมอีาการลมบาหมู
และผูที่มีอาการเจ็บปวยรุนแรงควรหลีกเล่ียงการใชฟงกชนั 3D ในคอมพิวเตอร

เดก็เล็ก (โดยเฉพาะที่อายตุ่ํากวา 6 ป) ยงัมพีฒันาการดานการมองเห็นที่ไมสมบูรณ โปรด
ปรึกษาแพทย (เชน กุมารแพทยหรือจักษุแพทย) กอนใหเดก็เล็กดภูาพวิดีโอ 3D หรือเลน
วิดโีอเกม 3D ผูปกครองหรอืผูดูแลควรดูแลการใชงานของเด็กเล็กเพือ่ความมัน่ใจวาเดก็
ปฏบิัตติามคําแนะนําเหลาน้ี

อันตรายจากการสําลัก—แวน 3D มีชิน้สวนเล็กๆ ซึง่ไมควรใชงานโดยทารกและเด็กเล็ก

หามใชแวน 3D ใกลน้ํา

เลนสในแวน 3D ประกอบดวยกระจกแกว เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตวัเลนส
กรุณาใชแวนอยางระมดัระวงัและจัดเก็บอยางเหมาะสมเมือ่ไมใชงาน หามใชแวนเมือ่มี
รองรอยความเสียหายหรือรอยแตกในตวัเลนส

แวน 3D ไมใชแวนสายตา แวนกันแดด หรือแวนครอบปองกัน เพือ่ปองกันการบาดเจบ็
หามใชแวนนีแ้ทนแวนทั่วไป

ขอมลูความปลอดภยัของระบบ 3D 11



การมองภาพแบบมมีติแิละ 3D คอือะไร

เมื่อคุณมองส่ิงตางๆ ผานดวงตาทั้งสองขาง ส่ิงที่เกิดขึ้นจรงิคือคุณกําลังมองภาพสองภาพที่
ถูกผสานรวมเปนภาพเดียว ตาขางขวาและขางซายจะสงภาพแยกกนัไปที่สมองของคุณ ซึง่
จะรวมภาพท้ังสองนีเ้ปนภาพสามมติิภาพเดียว

ภาพยนตรสวนใหญในอดีตจะแสดงภาพบนจอไดเพียงภาพเดยีว สวนการทําเอฟเฟกต
3D ตองอาศัยการจําลองดวยวิธีอ่ืน ในขณะที่แวน 3D Active Shutter จาก HP จะให
มมุมองท่ีแตกตางกันสําหรบัดวงตาแตละขางซึง่เปนการจําลองภาพ 3D ที่ใกลเคยีง
มากกวา

แตละซีนของเนื้อหา 3D จะประกอบดวยภาพสองภาพ ภาพหนึง่สรางจากมมุมองตาขวา
อีกภาพสรางจากมมุมองตาซาย จอแสดงผลของคอมพิวเตอรจะแสดงภาพท้ังสองน้ีสลับกัน
อยางรวดเร็วจนดวงตาของคุณไมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง

แวน 3D จะมีชตัเตอรอยูที่เลนสแตละขาง เมือ่ภาพของตาขวาแสดงบนจอ เลนสขางซาย
ของแวน 3D จะถูกปดไวเพือ่ใหตาขวาเทานั้นที่เห็นภาพ เมื่อภาพของตาซายแสดงบนจอ
เลนสขางขวาของแวน 3D จะถูกปดไวเพือ่ใหตาขวาเทาน้ันที่เห็นภาพ ภาพเหลานีจ้ะ
แสดงสลับกันอยางรวดเรว็จนตาของคณุมองเห็นเปนภาพเดยีวอยางราบรืน่ ราวกับคณุอยู
ในสภาพแวดลอม 3D จริงๆ

12 บท 2   การใชเทคโนโลยี 3D Cinema จาก HP



เทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP คอือะไร

เทคโนโลย ี3D Cinema จะใหประสบการณรับชม 3D ที่มชีีวิตชีวาและตระการตา เมือ่
คณุชมภาพยนตรบลูเรยแบบ 3D เลนเกมแบบ 3D สเตอริโอ หรือเลนภาพและวิดโีอแบบ
3D บนคอมพิวเตอรโดยใชแวน 3D ภาพตางๆ จะโดดเดนออกมาจากหนาจอ 3D จึง
สรางประสบการณรับชมทีแ่ปลกใหมอยางแทจริง ดวยเทคโนโลยี 3D Cinema คณุจะมี
องคประกอบที่จําเปนในการชมภาพแบบ 3D ที่ยอดเยีย่มอยางครบถวน โดยไมตองใช
ซอฟตแวรเพิ่มเตมิใดๆ เพือ่การรับชม 3D ดวยคุณภาพระดบัโรงภาพยนตร

รายการตอไปนี้คอืส่ิงที่คุณจะไดรับเพื่อการรับชม 3D

● เทคโนโลย ี3D ที่ผานการออกแบบและปรับใหเหมาะกับการชมเนือ้หาบลูเรยแบบ
3D 

● แวน 3D Active Shutter ซึง่จะซงิโครไนซกับจอแสดงผลคอมพวิเตอร 3D แบบ
ไรสาย

● จอแสดงผล 3D ความละเอียดสูง 1080p

● เคร่ืองเลนเกม TriDef 3D Experience Ignition

● CyberLink PowerDVD

หมายเหต:ุ คอมพวิเตอรบางรุนอาจมีเนือ้หา 3D มาใหดวยเพือ่ใหคุณไดเพลิดเพลินกับ
การรับชม 3D ทันที

คอมพวิเตอรเครื่องนีร้องรับทั้งรูปแบบ 2D และ 3D คอมพวิเตอรจะทํางานในโหมด 2D
มาตรฐาน และจะเปดใชงานแวน 3D เมื่อตรวจพบ Stereoscopic 3D

เทคโนโลย ี3D Cinema จาก HP คืออะไร 13



การใชแวน 3D Active Shutter จาก HP
ประสบการณรับชมแบบ 3D ของคุณเริ่มตนไดดวยเนือ้หา 3D และแวน 3D แวน 3D
อาศยัพลังงานจากแบตเตอรีแ่ละเชือ่มตอแบบไรสายกับอุปกรณสงคลืน่อินฟราเรด (IR)
ในคอมพวิเตอร 3D ของคุณ

คาํเตอืน! กอนใชงานแวน 3D โปรดอานขอมูลความปลอดภยัของ 3D กอน

หมายเหต:ุ เพือ่ประสบการณรับชม 3D ที่ดีที่สุด คุณควรอยูหางจากจอแสดงผลของ
คอมพิวเตอรไมเกิน 1.5 เมตร (5 ฟุต) โดยประมาณ ระยะทํางานของจอแสดงผลอาจแตก
ตางกันไปขึน้อยูกับมุมในการรับชม

ขณะที่ชมภาพ Stereoscopic 3D อยาเอียงศีรษะไปมาตามแนวนอนของภาพ

อยาใหมีวัตถุใดกีดขวางรอบอุปกรณสงคลื่น IR สําหรับขอมลูเพิม่เติมเก่ียวกับตําแหนง
ของอุปกรณสงคลื่น IR โปรดด ูการทําความรูจักกับคอมพิวเตอรของคณุ ในหนา 25

หมายเหต:ุ กอนการใชงานแวน ใหดึงฟลมปองกันแบบใสทัง้สองดานของเลนสออกกอน
(มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)

รูจกัสวนประกอบของแวน 3D

14 บท 2   การใชเทคโนโลยี 3D Cinema จาก HP



สวนประกอบ

(1) ชองใสแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ แบตเตอรีจ่ะไดรบัการตดิตั้งไวลวงหนาและอาจมีแท็บปองกันอยู หากมีแท็บมาดวย ใหดงึแท็บเพ่ือ
นําออก

(2) แปนรองจมูก (3)

หมายเหต:ุ แปนรองจมูกจะมี 3 ขนาด แผนหนึง่จะตดิบนแวนเรยีบรอยแลว สวนอีกสองแผนจะจดัสงมา
พรอมแวน

การเปด/ปดใชงานแวน 3D
แวน 3D สามารถใชงานไดงาย

● แวน 3D จะเปดและปดใชงานอัตโนมตัิ โดยไมมีสวิตชเปดปด

● เมือ่เร่ิมเลนเนื้อหา 3D แวนจะตรวจพบสัญญาณ IR จากคอมพวิเตอรและเปดใชงาน
โดยอัตโนมตัิ

● เม่ือเนือ้หา 3D เริ่มเลน เลนสอาจมดืลงและคณุอาจเห็นแสงกะพริบเล็กนอยเม่ือแวน
เร่ิมทํางาน

● แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในแวนจะใชชม 3D ไดประมาณ 150 ชัว่โมง เพือ่ประหยดั
แบตเตอรี่ แวนจะเขาสูโหมดสแตนดบายหากไมพบสัญญาณ IR นาน 5 วินาที

การใชเทคโนโลย ี3D Cinema
หลังจากท่ีคุณตั้งคาคอมพิวเตอร 3D แลว คณุก็พรอมจะตรวจสอบวาคณุสามารถชม
เนื้อหา 3D ไดอยางเหมาะสมหรือไม

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณตอเขากับไฟ AC ในขณะที่ชม
เนื้อหา 3D การเลนแบบ 3D บนจอแสดงผลของคอมพิวเตอรตองอาศยั GPU
ประสิทธิภาพสูง

หมายเหต:ุ เอฟเฟกต Stereoscopic 3D จะทํางานไดดทีี่สุดเมือ่อยูในหองมดื เพื่อการ
รับชม 3D ที่ดีที่สุด ควรปดตวัควบคมุความสวางของหนาจอเมือ่ชมเนื้อหา 3D

1. เมือ่ตองการเขาถึงเนือ้หา 3D ใหปฏิบตัิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

● ดับเบลิคลิกไอคอนเดโม 3D บนเดสกท็อปของคอมพวิเตอรแลวเลือกคลิป 3D
จากเมนู

● ใสภาพยนตรบลูเรยแบบ 3D (ซือ้แยกตางหาก) ลงในชองบรรจุไดรฟแบบออ
ปตคิอลบนคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
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หมายเหต:ุ ใสดิสกลงในไดรฟแบบออปตคิอลจนคลิกเขาที่ หากตองการเปด
ดิสก ใหกดแปนเปดไดรฟแบบออปติคอลที่ดานบนขวาของแปนพิมพ

2. สวมแวน 3D ของคณุ หากจําเปน ใหปรับแวนโดยใชแปนรองจมูกที่จัดเตรียมให

3. แวน 3D จะเปดใชงานอัตโนมตัิเม่ือเนือ้หา 3D เริ่มเลนและแวนตรวจพบสัญญาณ
อินฟราเรด (IR) เลนสอาจมดืลงและคณุอาจเห็นแสงกะพริบเล็กนอยเมือ่แวนเริ่ม
ทํางาน

หากคุณสามารถมองเห็นไดชดัเจนในแบบ 3D แสดงวาการตัง้คาเสร็จสมบูรณแลว
และคณุสามารถเริ่มดูเนื้อหาภาพยนตร 3D ไดแลว!

หมายเหต:ุ ความถี่ของแสงสวางที่แตกตางกันในหองของคณุและการทํางานของ
เทคโนโลยี 3D Cinema อาจทําใหเกิดแสงกะพริบหรือการรบกวนการทํางานของ
แวน ซึง่คุณสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการหรี่หรอืปดไฟในหอง

คาํเตอืน! หากคุณยงัไมสามารถมองเห็นเนื้อหา 3D ใหถอดแวน 3D ออกและหยดุ
ใชงานเทคโนโลย ี3D Cinema โปรดดขูอมูลความปลอดภยัของระบบ 3D และ
ปรึกษาแพทยหากคณุสงสัยวาอาจมปีญหาทางรางกายในการด ูStereoscopic 3D
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การทาํความเขาใจรปูแบบ 3D
คอมพิวเตอรของคณุสนับสนุนรูปแบบ 3D ตอไปนี้

● ภาพยนตรบลูเรยแบบ 3D

● เกม Stereoscopic 3D

● ไฟล 3D MPEG 4 MVC สําหรับการเลนวิดีโอ 3D

● รูปแบบไฟล 3D H.264 MVC และ Fujifilm AVI Dual-stream สําหรับการเลน
วิดโีอ 3D

● 3D Fujifilm MPO สําหรับการชมภาพ 3D

หมายเหต:ุ การเลน 3D จะใชงานไดเฉพาะในโหมดเต็มหนาจอเทานัน้

การใช CyberLink PowerDVD
CyberLink PowerDVD สนบัสนนุการเลนดีวีดบีลูเรยแบบ 3D ไฟลวิดีโอ 3D และภาพ
3D ในตวั เม่ือคุณใสแผนดวีีดบีลูเรยแบบ 3D หรือเลนวิดีโอหรือไฟลภาพ 3D ในตัว
เนือ้หาเหลานีจ้ะเลนเปน 3D โดยอัตโนมัติหากเปดใชงานโหมด 3D ไว

ในระหวางการเลน คณุสามารถปรับการตั้งคาการกําหนดคา 3D ดวยตนเองไดเพือ่
ประสิทธิภาพการชม Stereoscopic 3D ที่ดยีิง่ขึ้น สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใช
CyberLink PowerDVD โปรดดูที่ Help (วิธใีช) ของซอฟตแวร

▲ เม่ือตองการเปด CyberLink PowerDVD เลือก Start (เริ่ม) > All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) > CyberLink PowerDVD และจากนัน้คลิก CyberLink
PowerDVD

การเลนเกม 3D
คณุสามารถเลนเกม 3D สเตอริโอบนคอมพิวเตอรของคุณโดยใชเครื่องเลนเกม TriDef
3D Experience Ignition

▲ เมือ่ตองการเขาถึงเคร่ืองเลนเกม เลือก Start (เริ่ม) > TriDef 3D > TriDef 3D
Ignition
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การชมเนือ้หา 3D บนทวี ี3D
ขัว้ตอ HDMI 1.4 ชวยใหคณุสามารถเลนภาพยนตรบลูเรยแบบ 3D ไดบน 3D HDTV
ภายนอกหรือโปรเจคเตอร 3D (ซื้อแยกตางหาก) หากตองการดูเน้ือหาบนทีว ี3D
คอมพวิเตอรจะตองอยูในโหมดโปรเจคเตอรเทานั้นและเชื่อมตอกับทวีีดวยสายเคเบลิ
HDMI ความเร็วสูง คุณตองใชแวน 3D ที่ไดรับพรอมทีวีของคุณ ไมใชแวนท่ีไดรับพรอม
คอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ ทวีีที่ไดรับการสนับสนนุมเีฉพาะ Checkerboard, Row-Interleave และ
HDMI 1.4 Time-sequential 3D เทาน้ัน

หมายเหต:ุ การเลนภาพและวิดโีอ 3D จะไดรับการสนับสนุนเฉพาะบนจอแสดงผลของ
คอมพิวเตอรเทานัน้
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การดแูลแวน 3D
การใชแปนรองจมกู

แวน 3D มาพรอมแปนรองจมกู 3 แผนในขนาดท่ีแตกตางกัน แผนหนึ่งจะติดบนแวนมา
จากโรงงานแลว สวนอีกสองแผนจะจดัสงมาพรอมแวน ลองสวมแวนดูแลวเปลี่ยนแปน
รองจมกูหากจําเปนเพื่อหาขนาดท่ีสวมใสสบายที่สุด คุณสามารถใสแวนโดยไมใชแปนรอง
จมูกไดหากจําเปน

หมายเหต:ุ แวน 3D ไดรับการออกแบบมาใหพอดกีับการสวมบนแวนสายตามาตรฐาน
สวนใหญ

▲ เมือ่ตองการใสแปนรองจมูก ใหตดิแปนรองจมกูลงบนแวน เมื่อตองการนําแปนรอง
จมูกออก ใหดงึแปนรองจมูกออกจากแวน
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การเปลีย่นแบตเตอรี่

แวน 3D จะจัดสงมาโดยมแีบตเตอร่ีติดตั้งไวแลวในชองใสแบตเตอรี ่ซ่ึงสามารถใชชม
3D ไดประมาณ 150 ชัว่โมง HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนแบตเตอร่ีทุกป แวนสามารถอยูใน
โหมดสแตนดบายไดไมเกินหนึ่งป แวน 3D ใชแบตเตอรี่ธรรมดาชนิด CR2032
แบตเตอรี่เหลานี้สามารถเปล่ียนไดงายและหาซือ้ไดตามรานขายแบตเตอรี่ทั่วไป

คาํเตอืน! เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชแบตเตอรี่ชนิด CR2032 เทานั้น การใชแบตเตอรี่
ชนิดอ่ืนอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดได

กําจัดแบตเตอรี่ทีใ่ชงานแลวอยางเหมาะสมตามระเบยีบบงัคบัทองถิ่น เก็บแบตเตอรี่ใหพน
มอืเด็ก

วิธกีารเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. เล่ือนฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ (1) ลง จากนัน้นําแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวออก (2)
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2. ใสแบตเตอร่ีใหม (1) โดยใหดานขัว้บวก (+) หันเขาหาฝาครอบชองใสแบตเตอรี่
จากนัน้ปดฝาครอบกลับเขาที่ (2)

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันความเสียหายกับตวัแวน ใหใสแบตเตอรี่อยางระมดัระวัง

การทาํความสะอาดแวน 3D
เมือ่ตองการขจัดรอยเปอนและเศษใยผาออกจากแวน 3D ใหใชผานุมหมาดๆ และไมมี
เศษเสนใยทําความสะอาดเทาที่จําเปน คุณสามารถนําผาชบุสารทําความสะอาดท่ีมี
แอลกอฮอลไมถึง 10% ได

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายถาวรท่ีจะเกิดกับแวน 3D

หามใชผาท่ีทําจากกระดาษเนือ่งจากผาเหลานี้อาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบนเลนสได

หามพนสเปรยหรือสารเคมีทําความสะอาดลงบนตัวเลนสโดยตรง

หามใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ทําจากแอมโมเนยี
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การหยบิจบัแวน

แวน 3D สามารถใชงานไดนานแตไมทนแรงกดดนัทางกายภาพและจําเปนตองหยบิจับ
อยางระมดัระวัง เวลาจับแวน 3D ควรจับที่กรอบแวนเพือ่ไมใหเกิดรอยนิ้วมอืบนเลนส
เมื่อคุณไมไดใชงานแวน 3D ใหเก็บในซองปองกัน

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหเลนสแตก หามบดิหรือหมุนแวน 3D

การแกไขปญหาและคาํถามทีถ่ามบอย 

ฉนัไมสามารถดเูนื้อหา 3D
หากคุณกําลังดใูนโหมด 3D แตเนื้อหาท่ีเห็นไมเปน 3D HP ขอแนะนําใหใชแวน 3D
โปรดดูขอมลูดานลางนี้และ ขอมูลความปลอดภัยของระบบ 3D ในหนา 11 โปรดปรึกษา
แพทยหากคณุสงสัยวาอาจมีปญหาดานรางกายในการชม Stereoscopic 3D

● คณุอาจกําลังพยายามชมเนื้อหา 3D ในโหมด 2D

● คณุอาจตองนําฟลมปองกันแบบใสที่ตดิอยูบนเลนสแวน (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้)
แตละขางออกกอน

● แบตเตอรี่ในแวน 3D อาจตองไดรับการเปลี่ยน โปรดด ูการเปล่ียนแบตเตอร่ี
ในหนา 20 สําหรับขอมลูเพิม่เติม

● อุปกรณสงคลื่น IR บนคอมพิวเตอรอาจถกูปดก้ัน เพื่อการรับสงสัญญาณที่ดีที่สุด พืน้
ที่รอบๆ อุปกรณสงคล่ืน IR ควรจะปราศจากส่ิงกีดขวาง สําหรับขอมลูเพิ่มเตมิเก่ียว
กับตําแหนงของอุปกรณสงคลืน่ IR โปรดด ูการทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคุณ
ในหนา 25

● คณุอาจนัง่หางจากจอแสดงผลของคอมพวิเตอรมากเกินไป ขณะชมเนือ้หา 3D คุณ
ควรนั่งหางจากจอแสดงผลไมเกิน 1.5 เมตร (5 ฟุต) โดยประมาณ

หมายเหต:ุ ระยะทํางานของจอแสดงผลอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับมุมในการชม
ของคุณ

รปูแบบ 3D ใดบางทีไ่ดรบัการสนับสนุนบนคอมพิวเตอรของฉนั

รูปแบบ 3D ตอไปนี้ไดรับการสนับสนนุบนคอมพิวเตอรของคุณ

● ภาพยนตรบลูเรยแบบ 3D

● เกม Stereoscopic 3D

● ไฟล 3D MPEG 4 MVC สําหรับการเลนวิดีโอ 3D

● รูปแบบไฟล 3D H.264 MVC และ Fujifilm AVI Dual-stream สําหรับการเลน
วิดโีอ 3D

● 3D Fujifilm MPO สําหรับการชมภาพ 3D
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ฉนัสามารถเลนเกม Stereoscopic 3D บนคอมพิวเตอรของฉนัไดหรอืไม

ได คณุสามารถเลนเกม 3D สเตอริโอบนคอมพิวเตอรของคุณโดยใชเคร่ืองเลนเกม
TriDef® 3D Experience Ignition

▲ เมือ่ตองการเขาถึงเคร่ืองเลนเกม เลือก Start (เริ่ม) > TriDef 3D > TriDef 3D
Ignition

ฉนัสามารถใสแวน 3D เพื่อชมภาพยนตร 3D ในโรงภาพยนตรไดหรอืไม

แวน 3D ไดรับการปรับใหใชงานรวมกบัคอมพวิเตอร HP ENVY17 3D และอุปกรณสง
คลื่น IR ในตัว ดงันั้นเราจึงไมสามารถรับประกันไดวาแวน 3D จะทํางานในสภาพ
แวดลอมแบบ 3D อ่ืนๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพหรือไม

ฉนัสามารถสวมแวน 3D ทับบนแวนสายตาไดหรอืไม

ได แวน 3D ไดรับการออกแบบมาใหพอดีกับการสวมบนแวนสายตาสวนใหญ หากปกติ
คณุสวมแวนสายตาอยูแลว เวลามองจอแสดงผลคอมพวิเตอรใหสวมแวนตามปกติและ
สวมแวน 3D ทับไปบนแวนตาของคุณได คณุสามารถใสแปนรองจมูกเสรมิไดเพื่อใหรูสึก
สบายขึน้ โปรดด ูการใชแวน 3D Active Shutter จาก HP ในหนา 14 สําหรับขอมูล
เพิม่เติม

ฉนัควรทาํความสะอาดแวน 3D อยางไร

ใชผานุมหมาดๆ และไมมีเศษเสนใยทําความสะอาดแวน 3D ของคณุ โปรดดู การดแูล
แวน 3D ในหนา 19 สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

ฉนัตองนั่งใกลคอมพวิเตอรมากแคไหนเวลาดเูนื้อหา 3D
ระยะทํางานท่ีมปีระสิทธภิาพของอุปกรณสงคล่ืน IR คอื หางจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร
1.5 เมตร (5 ฟตุ) โดยประมาณ ระยะทํางานของจอแสดงผลอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
มมุในการรับชม

ฉนัเห็นแสงกะพรบิเมือ่ดเูนื้อหา 3D
แสงกะพริบบนแวน 3D ของคณุอาจเกิดจากสาเหตอุยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้

● ความถี่ของแสงสวางที่แตกตางกันในหองของคุณและการทํางานของเทคโนโลย ี3D
Cinema อาจทําใหเกิดแสงกะพริบหรอืการรบกวนการทํางานของแวน ซึง่คุณ
สามารถหลีกเล่ียงไดโดยการหรีห่รือปดไฟในหอง

● แบตเตอรี่ของแวนเหลือพลังงานนอย คณุควรลองเปลี่ยนแบตเตอรี่

ฉนัสามารถใชแวน 3D กลางแสงแดดจาขางหนาตางไดหรอืไม

เอฟเฟกต Stereoscopic 3D จะทํางานไดดทีี่สุดเม่ืออยูในหองมืด

การแกไขปญหาและคําถามทีถ่ามบอย 23



แวน 3D ตองใชแบตเตอรีช่นิดใด

แวน 3D ใชแบตเตอรี่ธรรมดาชนดิ CR2032 แบตเตอรี่เหลานีส้ามารถเปล่ียนไดงายและ
หาซือ้ไดตามรานขายแบตเตอร่ีทั่วไป โปรดดู การเปลี่ยนแบตเตอรี ่ในหนา 20 สําหรับ
ขอมลูเพิม่เติม

ฉนัสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อดเูนื้อหา 3D บนจอทวี ี3D ภายนอกไดหรอืไม

ได คณุสามารถดูเนื้อหา 3D บนจอทีว ี3D ภายนอก (ซือ้แยกตางหาก) โดยใชสายเคเบิล
ความเร็วสูง HDMI 1.4 เชื่อมตอคอมพวิเตอรเขากับทีวี 3D

หมายเหต:ุ ทวีีที่ไดรับการสนับสนนุมเีฉพาะ Checkerboard, Row-Interleave และ
HDMI 1.4 Time-sequential 3D เทาน้ัน

หมายเหต:ุ เม่ือตองการชมเนือ้หา 3D บนทีวี 3D ภายนอกของคุณ คุณตองใชแวน 3D
ที่ไดรับพรอมทีวีของคุณ ไมใชแวนที่ไดรับพรอมคอมพิวเตอร

24 บท 2   การใชเทคโนโลยี 3D Cinema จาก HP



3 การทาํความรูจกักับคอมพวิเตอรของคณุ
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● ดานบน

● ดานหนา

● ดานขวา

● ดานซาย

● จอแสดงผล

● ดานลาง

ดานบน 

ทชัแพด

ดานบน 25



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะทัชแพด เปดและปดใชงานทัชแพด แตะปุมไฟแสดงสถานะทัชแพด
สองครัง้ติดกันเพ่ือเปดและปดทัชแพด

(2)  ปุมทัชแพดซาย ทํางานเหมือนกับปุมซายบนเมาสภายนอก

(3)  ปุมทัชแพดขวา ทํางานเหมือนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก

(4)  โซนทัชแพด ยายตวัชีแ้ละเลอืกหรอืเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะทัชแพด ● เหลอืง: ทัชแพดปดอยู

● ดบั: ทัชแพดเปดอยู

(2)  ไฟแสดงสถานะ Caps lock ● ขาว: Caps lock เปดอยู

● ดบั: Caps lock ปดอยู

(3) ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพรบิเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดบั: คอมพิวเตอรปดอยูหรอือยูในสถานะไฮเบอรเนต

26 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(4) ไฟแสดงสถานะปดเสียง ● เหลอืง: คอมพิวเตอรปดเสียงอยู

● ดบั: คอมพิวเตอรเปดเสียงอยู

(5) ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย ● ขาว: อุปกรณไรสายในตัว เชน อุปกรณเครอืขาย
เฉพาะท่ีแบบไรสาย (WLAN) เปดอยู

หมายเหต:ุ อุปกรณไรสายเปดใชงานมาจาก
โรงงาน

● เหลอืง: อุปกรณไรสายท้ังหมดปดอยู

ดานบน 27



ปุม

สวนประกอบ คาํอธบิาย

ปุมเปด/ปด ● เม่ือคอมพิวเตอรปดอยู ใหกดปุมนีเ้พ่ือเปดคอมพิวเตอร

● เม่ือคอมพิวเตอรเปดอยู ใหกดปุมนีเ้รว็ๆ เพ่ือเรยีกใชงานโหมดสลีป

● เม่ือคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลปี ใหกดปุมนีเ้รว็ๆ เพ่ือออกจากโหมดสลปี

● เม่ือคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหกดปุมนีเ้รว็ๆ เพ่ือออกจากโหมด
ไฮเบอรเนต

เม่ือคอมพิวเตอรไมตอบสนองและกระบวนการปดเครือ่งของ Windows ไมทํางาน
การกดปุมคางไวอยางนอย 5 วนิาทีจะเปนการปดคอมพิวเตอร

หากตองการเรยีนรูเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการตัง้คาพลงังานของคุณ ใหเลอืก Start (เริ่ม)
> Control Panel (แผงควบคมุ) > System and Security (ระบบและความ
ปลอดภัย) > Power Options (ตัวเลอืกการใชพลงังาน) หรอืดูท่ี HP Notebook
Reference Guide (คูมืออางอิงสําหรบัคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP)

28 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมูลระบบเมื่อกดพรอมกับแปน fn

(2)  แปน fn เรยีกใชฟงกชนัระบบท่ีใชเปนประจํา เม่ือกดพรอมกับแปน b หรอื
แปน esc

(3) แปนโลโก Windows แสดงเมน ู‘เริม่’ ของ Windows

(4)  แปนการดําเนนิการ เรยีกใชฟงกชนัระบบท่ีใชเปนประจํา

(5) แปนแสดงเมนทูางลดัของ
Windows

แสดงเมนทูางลดัสําหรบัรายการที่อยูขางใตตัวชี้

(6)  คียแพดตัวเลขแบบในตัว สามารถใชไดเชนเดยีวกับคยีแพดตวัเลขภายนอก

(7) แปนเปดไดรฟแบบออปติคอล เปดดิสกแบบออปติคอลออกจากไดรฟแบบออปตคิอล

ดานบน 29



ดานหนา

สวนประกอบ คําอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพรบิเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรอือยูในสถานะไฮเบอรเนต

(2) ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ ● กะพรบิเปนสีขาว: กําลงัมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

● เหลอืง: HP ProtectSmart Hard Drive Protection พารคฮารด
ไดรฟเปนการชั่วคราว

หมายเหต:ุ สําหรบัขอมูลเก่ียวกับ HP ProtectSmart Hard
Drive Protection โปรดด ูคูมืออางอิงสําหรบัคอมพิวเตอรโนตบุกของ
HP

(3)  ลาํโพง (2) ทําใหเกิดเสียง

30 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



ดานขวา 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) พอรต USB (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

(2)  ชองเสียบส่ือบันทึกดิจทัิล รองรบัรปูแบบการดดจิทัิลตอไปนี้

● Memory Stick

● Memory Stick Pro

● MultiMediaCard

● การดหนวยความจาํ Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจาํ Secure Digital High Capacity

● xD-Picture Card

(3)  ไดรฟแบบออปติคอล อานและเขียนไปยังดสิกแบบออปตคิอล

ขอควรระวงั: อยาใสแผนดสิกแบบออปตคิอลขนาด 8 ซม. ลง
ในไดรฟแบบออปติคอล เพราะอาจทําใหคอมพิวเตอรเสียหายได

(4)  ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ● ขาว: คอมพิวเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟภายนอกและ
แบตเตอรีช่ารจเตม็แลว

● เหลอืง: แบตเตอรีก่ําลงัชารจ

● กะพรบิเปนสีเหลอืง: แบตเตอรีเ่หลอืประจุในระดบัต่ํา ระดับ
แบตเตอรีถ่ึงขัน้วกิฤต หรอืพบขอผิดพลาดของแบตเตอรี่

● ดับ: คอมพิวเตอรกําลงัทํางานโดยใชพลงังานแบตเตอรี่

(5) หัวตอสายไฟ เชื่อมตออะแดปเตอร AC

(6) ชองเสียบสายลอ็ก เชื่อมตอสายลอ็กเขากับคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายลอ็กไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือปกปอง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกันการโจรกรรมหรือการใชงาน
คอมพิวเตอรในทางท่ีผิด

ดานขวา 31



ดานซาย 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองระบายอากาศ ทําใหอากาศไหลเวียนเพ่ือระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพิวเตอรจะเริ่มทํางานโดย
อัตโนมัติเพ่ือทําใหสวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกันความ
รอนสูงเกิน เปนเรือ่งปกติท่ีพัดลมจะเปดและปดในขณะที่ทํางาน

(2) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรอืโปรเจคเตอร

(3) แจค็ RJ-45 (เครอืขาย) เชื่อมตอสายเครอืขาย

(4) Mini DisplayPort เชื่อมตออุปกรณแสดงผลแบบดิจิทัลเพ่ิมเติม เชน จอภาพ
ประสิทธิภาพสูง หรอืโปรเจคเตอร

(5) พอรต HDMI เชื่อมตออุปกรณเสรมิสําหรบัวดิโีอหรือเสียง เชน โทรทัศนความ
ละเอียดสูง หรอืสวนประกอบดิจทัิลหรือเสียงท่ีเขากันได หรอื
อุปกรณความเรว็สูง HDMI 1.4

(6) พอรต eSATA/USB เชื่อมตอสวนประกอบ eSATA ประสิทธิภาพสูง เชน ฮารดไดรฟ
ภายนอก eSATA หรอืเชื่อมตออุปกรณเสรมิ USB 2.0

(7) พอรต SuperSpeed USB เชื่อมตออุปกรณเสริม USB 3.0 และเพ่ิมประสิทธภิาพของ
USB

หมายเหต:ุ พอรต SuperSpeed USB ยงัสามารถใชงาน
ไดกับอุปกรณ USB 1.0 และ USB 2.0

32 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(8) แจค็สัญญาณเสียงออก (หูฟง)/แจค็
สัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน)

ทําใหเกิดเสียงเม่ือเชือ่มตอกับลําโพงสเตอรโิอเสรมิ เฮดโฟน หูฟง
ชุดหูฟง หรอืระบบเสียงของโทรทัศน และเชือ่มตอไมโครโฟนชุด
หูฟงเสรมิดวยเชนกัน

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันการบาดเจบ็ ใหปรบัระดบัเสียงกอนท่ี
จะสวมเฮดโฟน หูฟง หรอืชุดหูฟง สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ความปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิง
แวดลอม

หมายเหต:ุ เม่ืออุปกรณเชื่อมตอกับแจ็ค ลําโพงคอมพิวเตอร
จะถูกปดการใชงาน

(9) แจค็สัญญาณเสียงออก (หูฟง) ทําใหเกิดเสียงเม่ือเชือ่มตอกับลําโพงสเตอรโิอเสรมิ เฮดโฟน หูฟง
ชุดหูฟง หรอืระบบเสียงของโทรทัศน

คาํเตอืน! เพ่ือปองกันการบาดเจบ็ ใหปรบัระดบัเสียงกอนท่ี
จะสวมเฮดโฟน หูฟง หรอืชุดหูฟง สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ความปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิง
แวดลอม

หมายเหต:ุ เม่ืออุปกรณเชื่อมตอกับแจ็ค ลําโพงคอมพิวเตอร
จะถูกปดการใชงาน

ดานซาย 33



จอแสดงผล 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) เสาอากาศ WLAN (2)* สงและรบัสัญญาณไรสายเพ่ือส่ือสารกับเครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย
(WLAN)

(2) อุปกรณสงคลืน่ IR (2)* ซิงโครไนซแวน 3D กับจอแสดงผลของคอมพิวเตอรแบบไรสาย

(3) ไมโครโฟนภายใน (2) บันทึกเสียง

(4) ไฟแสดงสถานะเวบ็แคม สวาง: เวบ็แคมถูกใชงานอยู

(5) เวบ็แคม บันทึกวดิีโอและถายภาพนิง่

เม่ือตองการเขาถึงเวบ็แคม ใหเลอืก Start (เริม่) > All Programs
(โปรแกรมท้ังหมด) > Cyberlink YouCam

34 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(6) สวติชจอแสดงผลภายใน ปดจอแสดงผลและเขาสูสถานะสลปีหากจอแสดงผลปดอยูเม่ือเปดเครือ่ง

หมายเหต:ุ สวติชจอแสดงผลภายในจะมองไมเห็นจากดานนอกของ
เครือ่งคอมพิวเตอร

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศและอุปกรณสงคลืน่ IR ไดจากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการรบัสงสัญญาณท่ีดีท่ีสุด พ้ืน
ท่ีรอบๆ เสาอากาศและอุปกรณสงคลืน่ IR ควรจะปราศจากส่ิงกีดขวาง เม่ือตองการดูประกาศขอกําหนดระบบไรสาย โปรดดู
หัวขอ ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ท่ีมีผลบังคบัใชกับประเทศ/พ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของคณุ ประกาศเหลา
นีอ้ยูในบรกิารชวยเหลอืและวธิีใช
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ดานลาง 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ซับวฟูเฟอร ทําใหเกิดเสียงเบสท่ีเหนอืกวา

(2)  ชองใสแบตเตอรี่ รองรบัแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ มีการตดิตั้งแบตเตอรีไ่วลวงหนาในชองใสแบตเตอรี่
ตั้งแตจากท่ีโรงงาน

(3)  ชองระบายอากาศ (7) ทําใหอากาศไหลเวียนเพ่ือระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพิวเตอรจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัตเิพ่ือ
ทําใหสวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกันความรอนสูงเกิน เปนเรือ่ง
ปกติท่ีพัดลมจะเปดและปดในขณะท่ีทํางาน

(4) ชองใสฮารดไดรฟ รองรบัฮารดไดรฟ

36 บท 3   การทําความรูจักกบัคอมพวิเตอรของคุณ



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(5) ชองใสอุปกรณหนวยความจํา รองรบัอุปกรณหนวยความจํา

(6) สลกัปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่
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4 การเชือ่มตอเครือขาย
● การใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

● การเชื่อมตอเครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ คณุลักษณะอินเทอรเน็ตฮารดแวรและซอฟตแวรจะแตกตางกันไป ขึน้อยูกับ
รุนของคอมพวิเตอรและตําแหนงที่ตัง้ของคณุ

คอมพวิเตอรของคณุอาจรองรับการเช่ือมตออินเทอรเนต็ชนิดตางๆ ดังตอไปน้ี:

● ไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบเคล่ือนที่ คุณจะสามารถใชการเช่ือมตอ
ไรสาย โปรดด ูการเชื่อมตอเครือขาย WLAN ที่มีอยู ในหนา 40 หรือ การตัง้คา
เครือขาย WLAN ใหม ในหนา 40

● ใชสาย—คณุสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย โปรดด ูคูมอือางอิงสําหรับ
คอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

38 บท 4   การเชือ่มตอเครือขาย



การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP)
กอนที่คุณจะสามารถเชือ่มตออินเทอรเนต็ คุณจะตองสรางบัญช ีISP ตดิตอ ISP ในทอง
ถ่ินเพือ่ซือ้บริการอินเทอรเนต็และโมเด็ม ISP จะใหความชวยเหลือในการตั้งคาโมเด็ม
ตดิตัง้สายเครือขายเพ่ือเชื่อมตอคอมพวิเตอรไรสายของคุณเขากับโมเดม็ และทดสอบ
บริการอินเทอรเนต็

หมายเหต:ุ ISP จะให ID ผูใชและรหัสผานสําหรับการเช่ือมตออินเทอรเน็ต จดบนัทึก
ขอมลูนีแ้ละเก็บไวในที่ที่ปลอดภยั

คณุลักษณะตอไปนีจ้ะชวยใหคุณตั้งคาบญัชอิีนเทอรเนต็ใหมหรอืกําหนดคาคอมพวิเตอร
เพือ่ใชบัญชทีี่มีอยู:

● บรกิารอนิเทอรเนต็ & ขอเสนอ (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—
โปรแกรมอรรถประโยชนนี้ใหความชวยเหลือในการลงทะเบียนบัญชีอินเทอรเนต็
และกําหนดคาคอมพวิเตอรเพือ่ใชบัญชทีี่มอียู เมือ่ตองการเขาถึงยทูิลิตี้น้ี ใหเลือก
เริม่ > โปรแกรมทัง้หมด > บรกิารออนไลน > เชือ่มตอออนไลน

● ไอคอนที ่ISP จดัหาให (พรอมใชงานในตาํแหนงทีต่ัง้บางแหงเทานัน้)—ไอคอน
เหลานีอ้าจปรากฏขึน้ตามลําพงับนเดสกท็อป Windows หรือจัดกลุมไวในโฟลเดอร
ที่มชีื่อวา Online Services บนเดสกท็อป เมือ่ตองการตั้งคาบัญชอิีนเทอรเนต็ใหม
หรือกําหนดคาคอมพิวเตอรเพือ่ใชบญัชีที่มอียู ใหดับเบลิคลิกที่ไอคอน แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

● ตวัชวยสรางการเชือ่มตออนิเทอรเนต็ของ Windows—คณุสามารถใชตัวชวยสราง
การเชื่อมตออินเทอรเนต็ของ Windows เพือ่เชื่อมตออินเทอรเน็ตในสถานการณ
ตอไปนี:้

◦ คุณมีบญัชีกับ ISP อยูแลว

◦ คณุไมมบีัญชีอินเทอรเนต็และคณุตองการเลือก ISP จากรายการท่ีมีอยูในตวั
ชวยสราง (อาจไมมีรายชื่อผูใหบริการ ISP ในบางภูมภิาค)

◦ คุณไดเลือก ISP ที่ไมมีอยูในรายการ และ ISP รายนัน้ใหขอมูลตางๆ แกคณุ
เชน IP แอดเดรส และการตั้งคา POP3 และ SMTP ที่เฉพาะเจาะจง

หากตองการเขาใชตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเนต็ของ Windows และคํา
แนะนําสําหรับการใชตัวชวยสราง เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผง
ควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและอินเทอรเน็ต) > Network
and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน)

หมายเหต:ุ หากมกีลองโตตอบภายในตวัชวยสรางที่ใหคุณเลือกระหวางการเปดหรือ
ปดการใชงานไฟรวอลล Windows ใหเลือกเปดใชงานไฟรวอลล
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การเชือ่มตอเครอืขายไรสาย

เทคโนโลยไีรสายถายโอนขอมูลผานคลื่นวิทย ุแทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพวิเตอรของ
คณุอาจมอุีปกรณไรสายดงัตอไปนี:้

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)

● โมดูลบรอดแบนดไรสายของ HP ซึง่เปนอุปกรณเครือขายบริเวณกวางแบบไรสาย
(WWAN)

● อุปกรณ Bluetooth®

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยไีรสายและการเช่ือมตอเครือขายไรสาย โปรดดู
คูมอือางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP รวมถึงขอมูลและลิงคเว็บไซตในบริการ
ชวยเหลือและวิธีใช

การเช่ือมตอเครอืขาย WLAN ท่ีมอียู

1. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

2. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู

3. คลิกไอคอนเครือขายในพืน้ท่ีแจงเตือนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

4. เลือกเครือขายที่จะเชื่อมตอ

5. คลิก เชือ่มตอ

6. หากจําเปน ใหปอนคียความปลอดภัย

การตัง้คาเครอืขาย WLAN ใหม

อุปกรณที่จําเปน:

● โมเด็มบรอดแบนด (DSL หรือเคเบลิ) (1) และบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูงที่ซ้ือ
จากผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP)

● เราเตอรไรสาย (ซือ้แยกตางหาก) (2)

● คอมพิวเตอรไรสายเครื่องใหมของคุณ (3)

หมายเหต:ุ โมเด็มบางรุนมเีราเตอรไรสายแบบในตวั ตรวจสอบกับ ISP ของคณุเพื่อระบุ
วาคณุมีโมเด็มชนิดใด

ภาพประกอบนีแ้สดงตัวอยางของการติดตั้งเครือขาย WLAN ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเนต็
เมื่อเครือขายของคุณขยายใหญขึน้ ก็จะสามารถเช่ือมตอคอมพวิเตอรแบบไรสายและแบบ
ใชสายเพิ่มเตมิเขากับเครือขายเพ่ือเขาถึงอินเทอรเนต็
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การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดขูอมูลเพิ่มเตมิจากผูผลิตเราเตอรหรือ
ISP ของคุณ

นอกจากนี ้ระบบปฏิบตัิการ Windows ยงัมเีคร่ืองมือที่ชวยใหคุณตั้งคาเครือขายไรสาย
เครือขายใหม เมื่อตองการใชเครื่องมือใน Windows เพือ่ตัง้คาเครือขาย ใหเลือก เริม่ >
แผงควบคมุ > เครอืขายและอินเทอรเนต็ > ศนูยเครอืขายและการใชรวมกนั > ตัง้คาการ
เชือ่มตอหรอืเครอืขายใหม > ตัง้คาเครอืขายใหม จากนัน้ใหปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนา
จอ

หมายเหต:ุ ขอแนะนําใหคุณเชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายเครื่องใหมเขากับเราเตอร โดย
ใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมกับเราเตอร เม่ือคอมพวิเตอรเชือ่มตออินเทอรเนต็ไดสําเร็จ
คณุจะสามารถถอดสายเช่ือมตอ แลวเขาถงึอินเทอรเนต็ผานทาง
เครือขายไรสาย

การปกปอง WLAN
เมื่อคุณตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มอียู ใหเปดคุณลักษณะความปลอดภัยอยู
เสมอเพื่อปกปองเครือขายจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนญุาต

สําหรับขอมลูเก่ียวกับการปกปอง WLAN โปรดดู คูมืออางอิงสําหรับคอมพวิเตอรโนตบุก
ของ HP
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5 แปนพิมพและอปุกรณชีต้าํแหนง
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● การใชแปนพมิพ

● การใชอุปกรณชีต้ําแหนง

การใชแปนพมิพ

การใชแปนการดาํเนินการ

แปนการดําเนนิการใชสําหรับการทํางานแบบกําหนดเอง ซ่ึงระบใุหกับแปนใดแปนหนึง่ที่
สวนบนของแปนพิมพ

ไอคอนบนแปน f1 ถึง f10 จะแสดงฟงกชันของแปนการดาํเนนิการ เม่ือตองการใชแปน
การดําเนนิการ ใหกดแปนนี้คางไวเพือ่เรียกใชงานฟงกชันที่กําหนด

หมายเหต:ุ คณุลักษณะแปนการดาํเนนิการถูกเปดใชงานมาจากโรงงาน คณุสามารถปด
ใชงานคณุลักษณะนีใ้น Setup Utility (BIOS) และคนืคามาตรฐานไดโดยการกดแปน
fn และแปนฟงกชันแปนใดแปนหนึง่เพือ่เปดใชงานฟงกชันที่ระบุ ดคูําแนะนําไดท่ีบท
"Setup Utility (BIOS) และ System Diagnostics" ใน คูมอือางอิงสําหรับ
คอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

ขอควรระวงั: โปรดเปลี่ยนการตัง้คาตางๆ ใน Setup Utility อยางรอบคอบ ขอผดิพลาด
ตางๆ จะทําใหคอมพิวเตอรทํางานไมถูกตอง

ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f1 เปด Help and Support (บรกิารชวยเหลอืและวธิใีช) ซ่ึงมีขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิาร Windows
และคอมพิวเตอรของคุณ คําตอบสําหรบัคําถามและบทชวยสอน และการอัพเดตคอมพิวเตอรของคุณ

Help and Support (บริการชวยเหลอืและวธิใีช) ยงันาํเสนอการแกไขปญหาอัตโนมัตแิละลงิกไปยงัผู
เชี่ยวชาญท่ีใหการสนบัสนนุ

f2 ลดระดบัความสวางของหนาจอเม่ือคุณกดแปนนีค้างไว 

42 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f3 เพ่ิมระดับความสวางของหนาจอเม่ือคุณกดแปนนีค้างไว

f4 สลบัภาพหนาจอในอุปกรณแสดงผลตางๆ ท่ีเชือ่มตอกับระบบ ตัวอยางเชน หากมีจอภาพเชือ่มตอกับ
คอมพิวเตอร แปนนีจ้ะสลบัภาพหนาจอจากจอแสดงผลของคอมพิวเตอรไปยังจอภาพเพ่ือแสดงผลบน
คอมพิวเตอรและจอภาพพรอมกัน

จอภาพภายนอกสวนใหญไดรับขอมูลวดิีโอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวดิีโอ VGA ภายนอก
แปนสลบัภาพหนาจอยงัสามารถใชสลบัภาพระหวางอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีกําลงัรบัขอมูลวดิีโอจาก
คอมพิวเตอร

นอกจากนี ้คอมพิวเตอรเครือ่งนีย้งัสนบัสนุนการแสดงเอาตพุตแบบหลายจอแสดงผล เม่ือคณุกดแปน
สลบัภาพหนาจอ คณุจะสามารถเลอืกเอาตพุตวดิโีอ 4 อยางดวยกัน

● โหมดคอมพิวเตอรเทานัน้

● โหมดแสดงซํ้า

● โหมดขยายภาพ

● โหมดโปรเจคเตอรเทานัน้

f5 เปดและปดไฟแบ็คไลทของแปนพิมพ

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของแปนพิมพเปดตามการตั้งคาจากโรงงาน หากตองการรกัษาพลงังาน
ของแบตเตอรี ่ใหปดไฟแบ็คไลทของแปนพิมพ

f6 เปดเวบ็เบราวเซอร

หมายเหต:ุ แปนนีจ้ะเปดตัวชวยสรางการเชื่อมตออินเทอรเนต็จนกวาจะมีการตั้งคาบรกิาร
อินเทอรเน็ตหรอืบรกิารเครอืขาย

f7 ลดระดบัเสียงของลําโพงลงเรือ่ยๆ เม่ือกดปุมนีค้างไว

f8 เพ่ิมระดับเสียงของลําโพงขึน้เรือ่ยๆ เม่ือกดปุมนีค้างไว

f9 ปดเสียงหรอืเปดเสียงจากลําโพงอีกครัง้ 

f10 เปดหรอืปดคณุสมบัตริะบบไรสาย 

หมายเหต:ุ แปนนีไ้มสรางการเชือ่มตอแบบไรสาย เม่ือตองการสรางการเชือ่มตอแบบไรสาย ตอง
ติดตัง้เครอืขายไรสาย
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การใชแปนลดั

แปนลัดเปนการใชแปน fn (1) และแปน esc (2) หรือแปน b (3) พรอมกัน

วิธใีชแปนลัด

▲ กดแปน fn แลวกดแปนลัดแปนที่สองพรอมกัน

ฟงกชนั แปนลดั คาํอธบิาย

แสดงขอมูลระบบ fn+esc แสดงขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลข
เวอรชันของ BIOS ระบบ

ควบคุมการตั้งคาเสียงเบส fn+b เพ่ิมหรอืลดการตั้งคาเสียงเบสใน Beats Audio

Beats Audio เปนเทคโนโลยกีารตั้งคาเสียงขั้นสูงท่ีใหเสียงเบสลกึท่ี
สามารถปรบัไดพรอมกับยงัคงรกัษาความชัดใสของเสียงไว Beats
Audio มีการเปดใชงานโดยคาเริม่ตน

คณุยงัสามารถดแูละควบคุมการตั้งคาเสียงเบสผานทางระบบปฏิบัติการ
Windows เลือก Start (เริม่) > Control Panel (แผงควบคุม) >
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio
Control Panel (แผงควบคมุ Beats Audio) เพ่ือดูและควบคุม
คุณสมบัตขิองเสียงเบส

44 บท 5   แปนพิมพและอุปกรณชี้ตําแหนง



การใชคยีแพด

การใชคยีแพดตวัเลขแบบในตวั

สวนประกอบ คาํอธบิาย

คยีแพดตวัเลขแบบในตัว สามารถใชไดเชนเดียวกับคียแพดตัวเลขภายนอก

หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรเครือ่งนีไ้มมีแปน num lock
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การใชอปุกรณชีต้าํแหนง

หมายเหต:ุ นอกจากอุปกรณชี้ตําแหนงที่รวมอยูในคอมพิวเตอร คณุสามารถใชเมาส
USB ภายนอก (ซือ้แยกตางหาก) โดยเชื่อมตอกับพอรต USB พอรตใดพอรตหนึ่งบน
คอมพิวเตอร

การตัง้คาการกาํหนดลกัษณะอปุกรณชีต้าํแหนง

ใช Mouse Properties (คณุสมบัตขิองเมาส) ใน Windows เพือ่กําหนดการตัง้คา
อุปกรณชีต้ําแหนงเอง เชน การกําหนดคาปุม ความเร็วของการคลิก และตวัเลือกตัวชี้

เมือ่ตองการเขาถึงคุณสมบัตขิองเมาส ใหเลือก เริม่ > อปุกรณและเครือ่งพมิพ จากนัน้ให
คลิกขวาที่อุปกรณท่ีแสดงถึงคอมพิวเตอรของคณุ และเลือก การตัง้คาเมาส
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การใชทชัแพด

เมื่อตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิว้มือหนึง่นิว้ลากผานทัชแพดไปตามทิศทางที่คุณตองการ
ใหตวัชี้เลื่อนไป ใชปุมทัชแพดซายและขวาเหมอืนกับปุมที่ตรงกันบนเมาสภายนอก

การเปด/ปดใชงานทชัแพด
หากตองการเปดและปดใชงานทัชแพด เคาะสองครั้งเร็วๆ ที่ไฟแสดงสถานะทัชแพด

หมายเหต:ุ ไฟแสดงสถานะทัชแพดจะดบัเมื่อทัชแพดเปดอยู
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การนาํทาง

เมื่อตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิว้มือหนึง่นิว้ลากผานทัชแพดไปตามทิศทางท่ีคณุตองการ
ใหตวัชี้เลื่อนไป

การเลอืก

ใชปุมทัชแพดซายและขวาเหมอืนกับปุมที่ตรงกันบนเมาสภายนอก
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การใชรปูแบบการสมัผสับนทชัแพด

ทัชแพดสนบัสนนุรูปแบบการสัมผัสหลากหลาย เมื่อตองการใชรูปแบบการสัมผัสบนทัช
แพด ใหวางนิ้วมอืสองนิว้บนทัชแพดพรอมกัน

หมายเหต:ุ โปรแกรมคอมพิวเตอรบางอยางอาจไมรองรับรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด

วิธดีูการสาธิตรูปแบบการสัมผัส

1. คลิกไอคอน Show hidden icons (แสดงไอคอนท่ีซอน) ในพื้นที่แจงเตอืนที่
ดานขวาสุดของทาสกบาร

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

3. คลิกรูปแบบการสัมผสัเพือ่เรียกใชงานการสาธติ

เมื่อตองการเปด/ปดใชงานรูปแบบการสัมผสั:

1. คลิกไอคอน Show hidden icons (แสดงไอคอนท่ีซอน) ในพื้นที่แจงเตอืนที่
ดานขวาสุดของทาสกบาร

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

3. เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัดจากรูปแบบการสัมผสัที่คณุตองการเปดหรือปด

4. คลิก นาํไปใช แลวคลิก ตกลง
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การเลือ่น

การเลื่อนมปีระโยชนสําหรับการขยบัขึ้น ลง หรือไปดานขางในหนาเพจหรือรูปภาพ เมื่อ
ตองการเล่ือน ใหวางนิ้วมื้อสองนิว้หางจากกันเล็กนอยบนทัชแพด แลวลากผานทัชแพดให
เคลื่อนไหวขึ้น ลง ไปทางซาย หรือไปทางขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของการเลื่อนจะควบคุมโดยความเร็วของนิว้มอื

หมายเหต:ุ การเล่ือนสองนิว้ถูกเปดใชงานจากโรงงาน

การบบีนิว้/การยอ/ขยาย

การบีบนิ้วชวยใหคุณขยายหรือยอขนาดรูปภาพหรือขอความ

● ขยายขนาดโดยวางนิ้วสองนิ้วดวยกันบนทัชแพด แลวเลือ่นแยกหางจากกัน

● ยอขนาดโดยวางนิว้สองนิว้แยกหางจากกันบนทัชแพด แลวเลื่อนเขาหากัน

หมายเหต:ุ การบบีนิ้ว/การยอ/ขยายถูกเปดใชงานจากโรงงาน
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การหมนุ

การหมนุชวยใหคณุสามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย เมื่อตองการหมนุ ใหสราง
นิว้ชี้ดานซายเปนจุดยดึในโซนทัชแพด เลื่อนนิว้ชี้ดานขวาไปรอบนิ้วที่เปนจุดยดึโดย
เคลื่อนไหวแบบกวาดจาก 12 นาฬกิาไปยงั 3 นาฬกิา เมื่อตองการหมนุยอนกลับ ใหเล่ือน
นิว้ชี้ดานขวาจาก 3 นาฬิกาไปยงั 12 นาฬกิา

หมายเหต:ุ การหมุนถูกปดใชงานจากโรงงาน
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การตวดั 

การตวัดทําใหคุณสามารถเขาถึงหนาจอหรือเลื่อนดเูอกสารไดอยางรวดเรว็ เมือ่ตองการ
ตวัด ใหใชน้ิวสามนิ้วแตะโซนทัชแพดแลวตวัดขึ้น ลง ซาย หรือขวาอยางเร็วและเบา

หมายเหต:ุ การตวัดโดยใชนิว้สามนิว้ถูกปดใชงานจากโรงงาน
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6 การบาํรงุรกัษา
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● การถอดหรือใสแบตเตอรี่

● การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ

● การเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

● การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ

● การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร

การถอดหรอืใสแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ มกีารตดิตัง้แบตเตอรี่ไวลวงหนาในชองใสแบตเตอรี่ตัง้แตจากที่โรงงาน

หมายเหต:ุ สําหรับขอมลูเพิม่เติมเก่ียวกับการใชแบตเตอรี่ โปรดดู คูมอือางอิงสําหรับ
คอมพิวเตอรโนตบุกของ HP

การถอดแบตเตอรี่

ขอควรระวงั: การถอดแบตเตอรี่ที่เปนแหลงพลังงานเพียงแหลงเดยีวสําหรับคอมพวิเตอร
อาจทําใหขอมูลสูญหายได เพือ่ปองกันไมใหขอมูลสูญหาย ใหบนัทึกงานของคณุและเรียก
ใชโหมดไฮเบอรเนต หรือปดระบบคอมพิวเตอรผานทาง Windows กอนที่จะถอด
แบตเตอรี่

1. เล่ือนสลักปลดแบตเตอร่ี (1) เพือ่ปลดแบตเตอรี่
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2. พลิกแบตเตอรี่ขึน้ (2) และนําออกจากคอมพวิเตอร (3)

การใสแบตเตอรี่

▲ จัดแท็บบนแบตเตอร่ี (1) ใหตรงกับรอยบากบนขอบดานนอกของชองใสแบตเตอรี่
จากนัน้หมนุแบตเตอรี ่(2) ลงในชองใสแบตเตอรี่จนกระทั่งเขาท่ี

สลักปลดแบตเตอรี่ (3) จะล็อคแบตเตอรี่ใหเขาที่โดยอัตโนมัติ
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การเปลีย่นหรอือพัเกรดฮารดไดรฟ

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง

ปดเครื่องคอมพิวเตอรกอนทีจ่ะถอดฮารดไดรฟออกจากชองใส อยาถอดฮารดไดรฟขณะ
ที่คอมพิวเตอรเปดอยู หรืออยูในสถานะสลีป หรือไฮเบอรเนต

หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากนัน้ใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบตัิการ

หมายเหต:ุ คอมพวิเตอรบางรุนสามารถรองรับไดรฟไดสองไดรฟ เมือ่ตองการดูไดรฟที่
ตดิตัง้ไวบนคอมพิวเตอร ใหเลือก Start (เร่ิม) > Computer (คอมพิวเตอร)

การถอดฮารดไดรฟ

1. บนัทึกงานของคุณและปดระบบคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดท่ีเชือ่มตอกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟภายนอกออกจากเตาเสียบ AC และถอดแบตเตอร่ี

4. คลายสกรู 2 ตัวที่ยดึฝาปดฮารดไดรฟ (1)
5. ถอดฝาปดฮารดไดรฟ (2)
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6. ถอดสายฮารดไดรฟ (1) ออกจากคอมพวิเตอรและยกฮารดไดรฟ (2) ออกจากชอง
ใสฮารดไดรฟ
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7. ถอดสายเช่ือมตอฮารดไดรฟออกจากฮารดไดรฟ
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การตดิตัง้ฮารดไดรฟ

1. เชือ่มตอสายฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ
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2. ใสฮารดไดรฟ (1) ลงในชองใสฮารดไดรฟ จากนั้นตอสายฮารดไดรฟ (2) เขากับ
คอมพิวเตอร

3. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดฮารดไดรฟใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร
4. ปดฝาปด (2)
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5. ขนัสกรูที่ยดึฝาปดฮารดไดรฟ (3)

6. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

7. ตอสายไฟและอุปกรณภายนอกอีกครั้ง

8. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

การเพิม่หรอืเปลีย่นอปุกรณหนวยความจาํ

คอมพวิเตอรเครื่องนี้มชีองเสียบอุปกรณหนวยความจําสองชอง ชองเสียบอุปกรณหนวย
ความจําจะอยูท่ีดานลางของคอมพิวเตอรใตฝาปดฮารดไดรฟ คุณสามารถอัพเกรดความจุ
หนวยความจําของคอมพิวเตอรไดโดยการเพ่ิมอุปกรณหนวยความจําหรอืเปลี่ยนอุปกรณ
หนวยความจําที่มอียูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหนึ่งชอง

คาํเตอืน! เพื่อปองกันไฟฟาช็อตหรือความเสียหายตออุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟและถอด
แบตเตอรี่ท้ังหมดออกกอนที่จะติดตั้งอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: การคายประจุไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge - ESD) อาจทําให
ชิน้สวนอิเลก็ทรอนกิสไดรับความเสียหาย กอนที่จะเริ่มกระบวนการ คุณจะตองคาย
ประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่วัตถุโลหะที่ตอลงดนิ
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หมายเหต:ุ เม่ือตองการกําหนดคาหนวยความจําแบบดูอัลแชนเนล (dual-channel) ใน
ระหวางที่คณุเพิ่มอุปกรณหนวยความจําตวัที่สอง ควรตรวจสอบวาอุปกรณหนวยความจํา
ทัง้สองมคีวามจเุทากัน

วธิีการเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง

ปดคอมพวิเตอรกอนถอดอุปกรณหนวยความจําออกจากคอมพิวเตอร อยาถอดอุปกรณ
หนวยความจําขณะที่คอมพวิเตอรเปดอยู หรืออยูในสถานะสลีป หรือไฮเบอรเนต

หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากนัน้ใหปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบตัิการ

1. บนัทึกงานของคุณและปดระบบคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดท่ีเชือ่มตอกับคอมพิวเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟภายนอกออกจากเตาเสียบ AC และถอดแบตเตอร่ี

4. ถอดฝาปดฮารดไดรฟออก

a. คลายสกรู 2 ตัวที่ยดึฝาปดฮารดไดรฟ (1)

b. ถอดฝาปดฮารดไดรฟ (2)
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5. ถอดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา

a. คลายสกรู 2 ตัวที่ยดึฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา (1)

b. ถอดฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา (2)

6. หากคณุตองการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา ใหถอดอุปกรณหนวยความจําที่มีอยู

a. ดึงคลิปยดึ (1) ท่ีแตละดานของอุปกรณหนวยความจํา

อุปกรณหนวยความจําจะเผยอข้ึนมา
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b. จับขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณออกจากชองเสียบ
หนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ให
จับอุปกรณหนวยความจําท่ีสวนขอบเทานั้น อยาแตะท่ีสวนประกอบบนอุปกรณ
หนวยความจํา เพือ่ปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังจากท่ีถอดออกมาแลว ให
เก็บไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภยัจากไฟฟาสถิต

7. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับ
อุปกรณหนวยความจําที่สวนขอบเทานั้น อยาสัมผัสสวนประกอบบนอุปกรณหนวย
ความจํา และอยาทําใหอุปกรณหนวยความจําโคงงอ

a. จัดวางสวนขอบท่ีมีรอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแท็บใน
ชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. ขณะท่ีอุปกรณหนวยความจําเอียงทํามุม 45 องศากับพืน้ผิวของชองใสอุปกรณ
หนวยความจํา ใหกดหนวยความจํา (2) ลงในชองเสียบจนกระทั่งล็อกเขาที่
อยางแนนหนา
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c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง โดยออกแรงกดท้ังที่ขอบดานซายและ
ดานขวาของอุปกรณหนวยความจํา จนกระทั่งคลิปยดึล็อกเขาที่

8. ใสฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํากลับเขาที่

a. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับรอยบากบน
คอมพิวเตอร

b. ปดฝาปด (2)
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c. ขันสกร ู2 ตวัที่ยดึฝาปดชองใสอุปกรณหนวยความจํา (3)

9. ใสฝาปดฮารดไดรฟกลับเขาที่

a. จัดวางแท็บ (1) บนฝาปดฮารดไดรฟใหตรงกับรอยบากบนคอมพวิเตอร

b. ปดฝาปด (2)
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c. ขันสกรูสองตัวที่ยดึฝาปดฮารดไดรฟ (3) ใหแนน

10. ใสแบตเตอร่ีกลับเขาที่

11. ตอสายไฟและอุปกรณภายนอกอีกครั้ง

12. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร
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การทาํความสะอาดคอมพวิเตอรของคณุ

การทาํความสะอาดจอแสดงผล

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายอยางถาวร หามฉีดพนน้ํา
น้ํายาทําความสะอาด หรือสารเคมีลงบนหนาจอเปนอันขาด

ในการขจัดรอยเปอนและฝุนผง ใหใชผาแหงที่นุมสะอาดเชด็จอแสดงผลเปนประจํา หาก
จําเปนตองทําความสะอาดจอแสดงผลเพ่ิมเตมิ ใหใชผาเชด็ทําความสะอาดที่ปองกัน
ไฟฟาสถิต หรือน้ํายาทําความสะอาดหนาจอท่ีปองกันไฟฟาสถิต

การทาํความสะอาดทชัแพดและแปนพมิพ

ฝุนผงและคราบมันบนทัชแพดอาจทําใหตวัชี้เมาสกระโดดขามไปมารอบๆ หนาจอ เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหานี้ ใหทําความสะอาดทัชแพดโดยใชผาชบุน้ําหมาดๆ และหมั่นลางมือเปน
ประจํากอนที่จะใชคอมพวิเตอร

คาํเตอืน! เพื่อปองกันไฟฟาชอ็ตหรือความเสียหายตอสวนประกอบภายใน อยาใชเครื่อง
ดดูฝุนเพือ่ทําความสะอาดแปนพิมพ เครื่องดูดฝุนอาจทําใหมฝีุนผงจากขาวของเคร่ืองใช
ภายในบานสะสมอยูบนพืน้ผวิแปนพมิพ

ทําความสะอาดแปนพิมพอยางสมํ่าเสมอเพือ่ปองกันไมใหแปนตดิขดั และควรขจัดฝุน
ละออง เศษใย และเศษผงชิน้เล็กๆ ที่อาจเล็ดลอดเขาไปขางใตแปนพมิพ คณุอาจใช
กระปองอากาศอัดที่มีกานสําหรับฉีดพนเพือ่เปาอากาศรอบๆ และขางใตแปน เพื่อใหฝุน
ละอองหลุดออก

การอพัเกรดโปรแกรมและไดรเวอร

HP ขอแนะนําใหคุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรของคณุอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเปน
เวอรชันลาสุด ไปที่ http://www.hp.com/support เพื่อดาวนโหลดเวอรชันลาสุด
นอกจากนี้คณุยงัสามารถขอรับการแจงเตือนเก่ียวกับการอัพเดตอัตโนมตัิเมือ่โปรแกรม
อัพเดตพรอมใชงาน
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7 การสาํรองและการกูคืน
● การคนืคา

● การสรางส่ือการคืนคา

● การดําเนนิการคนืคาระบบ

● การสํารองและการกูคนืขอมูลของคุณ

คอมพวิเตอรของคณุมเีครื่องมอืทั้งจากระบบปฏบิตักิารและจาก HP สําหรับชวยปกปอง
ขอมลูและคนืคาขอมลูไดเมือ่จําเปน

เนื้อหาในบทนีจ้ะใหขอมูลในหัวขอตอไปนี้

● การสรางชุดดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ (ความสามารถของ
ซอฟตแวร HP Recovery Manager)

● ขัน้ตอนการคืนคาระบบ (จากพารตชิัน ดสิกกูคืนระบบ หรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ)

● การสํารองขอมลูของคุณ

● การกูคนืโปรแกรมหรือไดรเวอร
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การคนืคา

ในกรณทีี่ฮารดไดรฟไมสามารถใชงานได และคณุตองการคืนคาของระบบกลับเปน
อิมเมจดั้งเดิม คณุจะตองใชชุดดสิกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบที่คณุสามารถ
สรางโดยใช HP Recovery Manager HP ขอแนะนําใหคณุใชซอฟตแวรนีเ้พื่อสราง
ชดุดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบทันทีหลังจากทีต่ิดตั้งซอฟตแวร

หากคุณจําเปนตองคืนคาขอมูลของระบบ ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม คณุสามารถดําเนิน
การไดโดยใชพารติชนัสําหรับการกูคืนของ HP (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น) โดยไมจําเปน
ตองใชดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบ เมือ่ตองการตรวจสอบวามพีารติชนัการ
กูคืนหรือไม ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิกขวา Computer (คอมพวิเตอร) คลิก Manage
(จัดการ) แลวคลิก Disk Management (การจัดการดสิก) หากมพีารตชิันการกูคืนอยู
ไดรฟการกูคนืจะปรากฏในหนาตาง

ขอควรระวงั: HP Recovery Manager (พารตชิัน หรือดสิก/แฟลชไดรฟ) จะคืนคา
ขอมูลเฉพาะในสวนของซอฟตแวรที่ติดตัง้มาจากโรงงานเทานั้น ซอฟตแวรที่ไมไดติดตั้ง
มาพรอมกับคอมพวิเตอรนีจ้ะตองมีการตดิตั้งใหมดวยตนเอง

หมายเหต:ุ ในกรณทีี่คอมพวิเตอรของคณุไมมพีารติชนัการกูคืน เราจะมดีิสกกูคืนระบบ
มาให

การสรางสือ่การคนืคา

HP ขอแนะนําใหคุณสรางชดุดิสกกูคืนระบบหรอืแฟลชไดรฟกูคืนระบบ เพือ่ใหแนใจวา
สามารถคนืคาคอมพิวเตอรกลับสูสถานะดั้งเดิมจากโรงงานได หากฮารดไดรฟลมเหลว
หรือในกรณีที่คณุไมสามารถคืนคาขอมลูโดยใชพารตชิันการกูคืนไดไมวาดวยเหตใุด
ก็ตาม สรางดสิกหรอืแฟลชไดรฟเหลานี้หลงัจากตัง้คาคอมพวิเตอรเปนครั้งแรก

หมายเหต:ุ HP Recovery Manager จะอนญุาตใหสรางชดุดิสกกูคืนระบบหรือแฟลช
ไดรฟกูคืนระบบไดเพยีงหนึง่ชุดเทานัน้ ดูแลรักษาดิสกหรือแฟลชไดรฟเหลานี้ดวยความ
ระมัดระวังและจัดเก็บไวในที่ปลอดภัย

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรของคณุไมมไีดรฟแบบออปตคิอลในตัว คุณสามารถใช
ไดรฟแบบออปติคอลภายนอก (ซื้อแยกตางหาก) เพื่อสรางแผนดสิกกูคืน หรือคุณสามารถ
ซือ้แผนดิสกกูคนืสําหรับคอมพิวเตอรไดจากเว็บไซตของ HP หากคณุใชไดรฟแบบออปติ
คอลภายนอก ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต USB บนคอมพิวเตอร ไมใชพอรต USB
บนอุปกรณภายนอก เชน ฮับ USB

แนวทาง:

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

หมายเหต:ุ ดิสกแบบอานและเขยีนได เชน CD-RW, DVD±RW, DVD±RW
แบบดับเบิลเลเยอร และดิสก BD-RE (บลูเรยท่ีเขียนทับได) ไมสามารถใชกับ
ซอฟตแวร HP Recovery Manager ได

● คอมพวิเตอรตองเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC ระหวางขัน้ตอนนี้
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● คอมพวิเตอรหนึง่เครื่องสามารถสรางชดุดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ
ไดเพียงชดุเดียวเทานัน้

หมายเหต:ุ หากคุณกําลังสรางดิสกกูคนืระบบ ใหระบุหมายเลขไวบนดิสกแตละแผน
กอนที่จะใสไวในไดรฟแบบออปตคิอล

● หากจําเปน คณุสามารถออกจากโปรแกรมกอนที่จะสรางแผนดิสกกูคนืระบบหรือ
แฟลชไดรฟกูคนืระบบเสร็จส้ินได คร้ังตอไปที่คุณเปด HP Recovery Manager
ระบบจะแจงใหคุณสรางชดุสํารองขอมลูตอ

วธิีการสรางชดุดิสกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > HP > HP
Recovery Manager > HP Recovery Media Creation (การสรางส่ือ HP
Recovery)

2. ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การดาํเนนิการคนืคาระบบ

ซอฟตแวร HP Recovery Manager ชวยใหคณุซอมแซมหรือคนืคาคอมพิวเตอรกลับสู
สถานะดั้งเดิมจากโรงงานได HP Recovery Manager ทํางานจากดสิกกูคนืระบบหรอื
แฟลชไดรฟกูคืนระบบ หรือจากพารติชนัการกูคนืโดยเฉพาะ (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น) ที่
อยูบนฮารดไดรฟ 

หมายเหต:ุ คณุจําเปนตองกูคืนระบบหากฮารดไดรฟของคอมพวิเตอรไมทํางาน หรือหาก
ไมมีวิธใีดท่ีสามารถแกไขปญหาการทํางานของคอมพวิเตอรได การคืนคาระบบควรเปน
ทางเลือกสุดทายในการแกไขปญหาของคอมพิวเตอร

ขอควรจําเมื่อดําเนินการคืนคาระบบ

● คณุสามารถคนืคาขอมลูไดเฉพาะกับระบบที่คณุสํารองไวกอนหนานีเ้ทานัน้ HP ขอ
แนะนําใหคุณใช Recovery Manager เพือ่สรางชดุดสิกกูคืนระบบหรือแฟลช
ไดรฟกูคืนระบบทันทีที่คณุตัง้คาคอมพวิเตอรเสร็จเรียบรอย

● Windows มีคณุลักษณะซอมแซมที่มีอยูแลวภายใน เชน การคืนคาระบบ หากคุณ
ยงัไมไดลองใชเครื่องมือเหลานี้ ใหลองใชกอนที่จะใช HP Recovery Manager

● HP Recovery Manager จะเรียกคืนขอมูลเฉพาะในสวนของซอฟตแวรที่ตดิตัง้
มาจากโรงงานเทานัน้ ซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอมกับคอมพวิเตอรนีต้อง
ดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิต หรือตดิตัง้ใหมอีกคร้ังจากแผนดิสกที่ใหมาโดยผู
ผลิต
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การคนืคาโดยใชพารตชินัการกูคนืโดยเฉพาะ (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)
เมื่อใชพารตชิันการกูคืนโดยเฉพาะ จะมตีัวเลือกในการสํารองขอมูลภาพ เพลงและ
สัญญาณเสียงอ่ืนๆ วิดโีอและภาพยนตร รายการทีวีที่บนัทึกไว เอกสาร สเปรดชทีและงาน
นําเสนอ อีเมล และรายการโปรดของอินเทอรเนต็และการตัง้คาในระหวางกระบวนการนี้

เมือ่ตองการคืนคาคอมพวิเตอรจากพารตชิันการกูคืน ใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้

1. เรียกใชงาน HP Recovery Manager ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งดงันี้

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

● เปดหรือเริ่มระบบคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ในขณะท่ีขอความ “Press
the ESC key for Startup Menu” (กดแปน ESC เพือ่เขาสูเมนเูริ่มตน)
ปรากฏขึน้ที่ดานลางของหนาจอ แลวกด f11 ขณะขอความ “F11 (System
Recovery)” (F11 (การกูคนืระบบ)) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

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

3. ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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การคนืคาระบบโดยใชส่ือการคนืคา

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสดสิกกูคืนระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปตคิอลในคอมพวิเตอรของคณุหรือ
ไดรฟแบบออปติคอลภายนอก แลวเริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

– หรือ –

เสียบแฟลชไดรฟกูคืนระบบเขากับพอรต USB บนคอมพวิเตอรของคณุ แลวรี
สตารทคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรไมรีสตารทโดยอัตโนมตัิใน HP Recovery
Manager ตองมกีารเปล่ียนลําดับการบตู

3. กด f9 เมือ่เริ่มบูตระบบ

4. เลือกไดรฟแบบออปติคอลหรอืแฟลชไดรฟ

5. ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเปลีย่นแปลงลาํดบัการบตูของคอมพิวเตอร

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบูตสําหรับดสิกกูคืนระบบ

1. รีสตารทคอมพวิเตอร

2. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพิวเตอร แลวกด f9 เพือ่แสดงตัวเลอืกการบตู

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

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบตูสําหรับแฟลชไดรฟกูคืนระบบ

1. เสียบแฟลชไดรฟเขากับพอรต USB

2. รีสตารทคอมพวิเตอร

3. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพิวเตอร แลวกด f9 เพือ่แสดงตัวเลอืกการบตู

4. เลือกแฟลชไดรฟจากหนาตางตวัเลือกการบตู

การสาํรองและการกูคนืขอมลูของคณุ

การสํารองไฟลของคุณและจดัเก็บซอฟตแวรใหมไวในที่ปลอดภยัถือเปนเร่ืองที่สําคัญ เมือ่
คณุมซีอฟตแวรใหมหรือไฟลขอมูลใหม ใหสํารองขอมูลเปนประจํา

ระบบที่คณุกูคนืจะมีความสมบรูณเพียงใดนัน้ขึน้อยูกบัวาขอมลูที่คุณสํารองเปนขอมูลใหม
ลาสุดเพียงใด
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หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรติดไวรัสหรือหากอุปกรณที่สําคญัของระบบไมทํางาน คุณ
จําเปนตองกูคืนขอมลูจากขอมูลสํารองลาสุด ในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ควร
พยายามกูคืนขอมลูกอนที่จะทําการคนืคาระบบ

คณุสามารถสํารองขอมูลของคณุลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟเครือขาย หรือแผน
ดสิก สํารองระบบของคณุตามระยะเวลาตอไปนี้

● ตามเวลาท่ีกําหนดเปนประจํา

คาํแนะนํา: ตัง้คาตัวเตือนเพือ่สํารองขอมูลของคณุอยูเปนระยะๆ

● กอนจะซอมแซมหรือคนืคาคอมพิวเตอร

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนฮารดแวรหรือซอฟตแวร

แนวทาง:

● สรางจุดคืนคาระบบโดยใชคณุลักษณะ Windows® System Restore และคัด
ลอกลงในไดรฟแบบออปตคิอลหรือฮารดไดรฟภายนอกเปนระยะๆ สําหรับขอมลู
เพิม่เติมเก่ียวกับการใชจุดคนืคาระบบ โปรดดู การใชจุดคนืคาระบบของ Windows
ในหนา 74

● เก็บไฟลสวนบุคคลในไลบรารี ‘เอกสาร’ และสํารองโฟลเดอรน้ีเปนระยะๆ

● บนัทึกการตัง้คาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเคร่ืองมือ หรือแถบเมน ูโดยบันทึก
ภาพหนาจอของการตั้งคาของคณุ ภาพหนาจอสามารถประหยดัเวลาไดหากคุณตอง
ตัง้คาการกําหนดลักษณะใหม

วิธกีารสรางภาพหนาจอ

1. แสดงหนาจอที่คุณตองการบนัทึก

2. คดัลอกภาพหนาจอ

เม่ือตองการคัดลอกหนาตางที่ใชงานอยู ใหกด alt+prt sc

เม่ือตองการคัดลอกหนาจอทั้งหมด ใหกด prt sc

3. เปดเอกสารโปรแกรมประมวลผลคํา แลวเลือก Edit (แกไข) > Paste (วาง) ภาพ
หนาจอจะถูกเพิม่ลงในเอกสาร

4. บนัทึกและพมิพเอกสาร
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การใชการสาํรองขอมลูและการคนืคาของ Windows
แนวทาง:

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC กอนท่ีคุณจะเริ่มกระบวนการ
สํารองขอมูล

● มเีวลาเพยีงพอใหดําเนนิกระบวนการสํารองขอมลูจนเสร็จสมบูรณ อาจใชเวลานาน
กวาหนึง่ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับขนาดไฟล

เมือ่ตองการสรางสําเนาสํารอง:

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > System and
Security (ระบบและความปลอดภัย) > Backup and Restore (การสํารอง
ขอมลูและการคนืคา)

2. ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่จัดกําหนดการและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows® มคีุณลักษณะการควบคุมบญัชีผูใช เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิ์หรือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน
การตดิตัง้ซอฟตแวร การรันยทูิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการตัง้คา Windows โปรดดูบริการ
ชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมลูเพิม่เตมิ

การใชจดุคนืคาระบบของ Windows
จดุคนืคาระบบชวยใหคุณบนัทึกและตั้งชือ่สแน็ปชอ็ตของฮารดไดรฟจุดที่ระบุในเวลา จาก
นัน้ คณุสามารถกูคนืกลับไปสูจดุนัน้หากคุณตองการยอนกลับการเปล่ียนแปลงที่ตามมา

หมายเหต:ุ การกูคนืกลับสูจุดคืนคากอนหนาไมมผีลตอไฟลขอมูลที่บันทึกหรืออีเมลที่
สรางขึน้ตัง้แตจุดคืนคาลาสุด

คณุยงัสามารถสรางจุดคนืคาเพิ่มเติมเพือ่เตรียมการปองกันเพิม่ขึ้นสําหรับไฟลและการตัง้
คาของคุณ

เมือ่ไรทีค่วรสรางจดุคนืคาระบบ

● กอนจะเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนฮารดแวรหรือซอฟตแวร

● เปนระยะๆ เมือ่คอมพวิเตอรทํางานไดประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหต:ุ หากคณุแปลงกลับเปนจุดคนืคาแลวเปลี่ยนใจ คณุสามารถยอนกลับการคืนคา
ได
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สรางจดุคนืคาระบบ

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก การปองกนัระบบ

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

คนืคากลบัเปนวนัทีแ่ละเวลากอนหนา

เมือ่ตองการแปลงกลับเปนจุดคืนคา (ทีส่รางในวันที่และเวลากอนหนา) เมื่อคอมพิวเตอร
กําลังทํางานไดประสิทธภิาพสูงสุด ใหดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System Protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ การปองกนัระบบ

4. คลิก การคนืคาระบบ

5. ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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8 ฝายบริการลกูคา
เนือ้หาในบทน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● การตดิตอฝายบริการลูกคา

● ฉลาก

การตดิตอฝายบรกิารลกูคา

หากขอมลูที่ใหไวในคูมอืผูใชนี้ ใน คูมืออางอิงสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุกของ HP หรือ
ในบริการชวยเหลือและวิธีใช ไมมคีําถามที่คุณสงสัย สามารถติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP ไดที่:

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

หมายเหต:ุ สําหรับฝายสนบัสนุนทั่วโลก ใหคลิก Contact HP worldwide ทางดาน
ซายของเพจ หรือไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html

โดยคุณจะสามารถ:

● สนทนาออนไลนกับชางเทคนคิของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนากบัฝายสนับสนุนดานเทคนิคไมมบีริการในบางภาษา จะ
ใหบริการเปนภาษาอังกฤษ

● สงอีเมลถึงฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศัพททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาศนูยบริการของ HP
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ฉลาก

ฉลากที่ตดิอยูกับคอมพวิเตอรจะใหขอมูลทีอ่าจตองใชเม่ือคุณจะแกไขปญหาระบบหรือ
เดนิทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย

● ฉลากหมายเลขผลิตภณัฑ—มขีอมลูสําคญัดังตอไปนี้

สวนประกอบ

(1) ชื่อผลติภัณฑ

(2) หมายเลขผลติภัณฑ (s/n)

(3) หมายเลขชิ้นสวน/หมายเลขสินคา (p/n)

(4) ระยะเวลาการรบัประกัน

(5) คําอธบิายรุน

เตรียมขอมูลนี้ใหพรอมเมือ่ตดิตอกับฝายสนับสนนุดานเทคนคิ ฉลากหมายเลข
ผลิตภณัฑจะตดิอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่

● Microsoft® Certificate of Authenticity (ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแทจาก
Microsoft®)—มีรหัสผลิตภณัฑของ Windows คณุอาจตองใชรหัสผลิตภณัฑเพือ่
อัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏบิัตกิาร ใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแทของ
Microsoft จะอยูที่ดานลางเครื่องคอมพิวเตอร

● ปายระบขุอกําหนด—มขีอมูลระเบยีบขอบังคับเก่ียวกับคอมพิวเตอร ปายระบขุอ
กําหนดนี้ตดิอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสายหรือปายตางๆ (บางรุนเทานัน้)—มีขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณเสริมแบบไรสายและเครือ่งหมายการอนุมตัขิองบางประเทศหรือบางภูมภิาค
ที่อนุมัตใิหใชงานอุปกรณนัน้ หากรุนคอมพิวเตอรของคุณมีอุปกรณไรสายอยาง
นอยหนึง่เคร่ือง จะมีปายระบกุารรับรองอยางนอยหนึ่งปายอยูในคอมพิวเตอรของ
คณุ คณุอาจตองใชขอมูลนีเ้มือ่เดินทางไปตางประเทศ ฉลากใบรับรองอุปกรณไร
สายติดอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่
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9 ขอกาํหนดเฉพาะ
● กําลังไฟฟาเขา

● สภาพแวดลอมการทํางาน
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กาํลงัไฟฟาเขา

ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจมปีระโยชนหากคณุวางแผนจะเดินทางไปตางประเทศโดยนํา
คอมพิวเตอรไปดวย

คอมพิวเตอรทํางานดวยกําลังไฟ DC ซ่ึงจายไฟใหโดยแหลงไฟฟา AC หรือ DC แหลง
ไฟฟา AC ตองจายไฟท่ีพกัิด 100–240 V, 50–60 Hz แมวาคอมพิวเตอรจะรับไฟจาก
แหลงไฟฟา DC แบบเครื่องตอเครื่อง ควรไดรับจายไฟโดยใชเฉพาะอะแดปเตอร AC
หรือแหลงไฟฟา DC ท่ีจัดหาใหและไดรับอนุมัตจิาก HP เพื่อใชงานกับคอมพวิเตอร
เครื่องนี้เทานัน้

คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอกําหนดเฉพาะดงันี้

กาํลงัไฟฟาเขา พกิดักาํลงัจาย

แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรบั
การใชงาน

19.5 V dc @ 6.5 A - 120 W

ปลัก๊ DC ของแหลงจายไฟภายนอกของ HP

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑนี้ออกแบบขึ้นสําหรับระบบไฟฟาสําหรับงาน IT ในนอรเวยดวย
แรงดนัไฟฟาเฟสตอเฟสโดยไมเกิน 240 V rms

หมายเหต:ุ แรงดันไฟฟาและกระแสไฟขณะใชงานคอมพวิเตอรสามารถดูไดจากปาย
ระบุขอกําหนด

กําลังไฟฟาเขา 79



สภาพแวดลอมการทาํงาน

ปจจยั เมตรกิ สหรฐัอเมรกิา

อณุหภมูิ

ขณะใชงาน (การเขียนไปยงัดสิกแบบ
ออปติคอล)

5°C ถงึ 35°C 41°F ถึง 95°F

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

ความชืน้สมัพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 10% ถงึ 90% 10% ถึง 90%

ขณะไมไดใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถึง 95%

ความสงูสงูสุด (ไมมีความดัน)

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

ขณะไมไดใชงาน -15 ม. ถงึ 12,192 ม. -50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต
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A RAID 0 (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้)
คอมพิวเตอรบางรุนทีม่ีฮารดไดรฟสองเคร่ืองจะจัดสงมาโดยมีการกาํหนดคา RAID 0 RAID เปนประโยชน
สําหรับผูใชทีท่ํางานกบัไฟลขนาดใหญเปนประจําและตองการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลของ
คอมพิวเตอร เมื่อใช RAID 0 ขอมูลจะถูกแบงไปจัดเก็บไวทีไ่ดรฟทัง้คู ซึ่งทําใหขอมูลตางๆ โดยเฉพาะไฟล
ขนาดใหญสามารถอานไดเร็วขึน้เน่ืองจากขอมลูจะถูกอานจากไดรฟทัง้สองพรอมกัน อยางไรกต็าม RAID 0
ไมมรีะบบการปองกนัความผดิพลาด ซึ่งแปลวาอาเรยทัง้หมดจะทํางานลมเหลวหากมีไดรฟตัวใดตวัหน่ึงขัดของ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของ RAID 0 Intel® Rapid Storage Technology ไดนําแคชสํารองการ
เขียนขอมูลกลับไปยังไดรฟ (volume write-back cache) มาใชงาน แคชสํารองการเขียนขอมูลกลับไปยัง
ไดรฟจะสํารองขอมูลที่คุณเขยีนและทําใหการรวมขอมลูดีขึ้น แคชน้ีจะถกูเปดใชงานโดยคาเร่ิมตนและสามารถ
ปดหรือเปดใชงานใหมไดใน Intel Rapid Storage Technology หากเปดใชงานแคชไว ขอแนะนําใหใช
อปุกรณสํารองไฟ (UPS) รวมดวย

การปดใชงาน RAID 0
ขอควรระวงั: การปดใชงาน RAID 0 จะเปนการลบขอมูลในฮารดไดรฟทัง้หมดและฟอรแมตฮารดไดรฟ
ใหม ไฟลทัง้หมดทีคุ่ณสรางและซอฟตแวรใดๆ ทีต่ิดตั้งไวบนคอมพวิเตอรจะถูกลบทิ้งอยางถาวร กอนจะปดใช
งาน RAID 0 โปรดอยาลืมสํารองขอมูลและสรางชุดดิสกกูคืนระบบไว โปรดด ูการสํารองและการกูคืน
ในหนา 68 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

วิธีปดใชงาน RAID 0

1. สรางชุดดิสกกูคืนระบบ เน้ือหาทั้งหมดในฮารดไดรฟจะถูกลบหลังจากปดใชงาน RAID 0 โปรดด ูการ
สํารองและการกูคืน ในหนา 68 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับการกูคืนอิมเมจทัง้หมด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีดิสกกูคืนระบบไวอยูแลว สําหรับการกูคืน
อมิเมจขนาดเล็กจากโรงงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมชีุดดสิกกูคืนระบบทีไ่ดสรางไวดวย
Recovery Manager

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดสํารองไฟลสวนตัวทัง้หมดไวแลว ซอฟตแวรทีไ่มไดใหมา
พรอมกบัคอมพิวเตอรน้ีตองดาวนโหลดจากเว็บไซตของผูผลิต หรือติดตัง้ใหมอีกคร้ังจากแผนดิสกที่ใหมา
โดยผูผลิต

2. เปดเคร่ืองหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะทีข่อความ “Press the ESC key for Startup Menu”
(กดแปน ESC เพื่อเขาสูเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึ้นที่มมุซายลางของหนาจอ ใหกด esc เมื่อเมนูเร่ิมตน
ปรากฏขึ้น ใหกด f10

3. ใชแปนลูกศรเพื่อเลือก System Configuration (การกาํหนดคาระบบ) จากนั้นเปล่ียน RAID
OROM UI เปน enable (เปดใชงาน)

4. ใชแปนลูกศรเพื่อเลือก Exit (ออก) > Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปล่ียนแปลง) แลว
คลิก Yes (ใช) เพื่อบันทกึการเปล่ียนแปลงและรีสตารทคอมพิวเตอร

5. เมื่อหนาจอ POST เปดขึ้นมา ใหกด ctrl+I เพื่อเขาสูยทูิลิตีก้ารกําหนดคา

6. ในเมนู Main (หลัก) ใชแปนลูกศรข้ึนหรือลงเพือ่เลือก 3. Reset Disks to Non-RAID (รีเซ็ตดิสก
เปน Non-RAID) แลวกด enter หนาตาง Reset RAID Data (รีเซ็ตขอมูล RAID) จะปรากฏข้ึน

7. กด spacebar เพื่อเลือกฮารดไดรฟแรก จากน้ันกดแปนลูกศรลงและ spacebar เพื่อเลือกฮารดไดรฟที่
สอง
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8. กด enter จากน้ันกด Y เพื่อยืนยันการเลือก

ขอควรระวงั: เมื่อยนืยันการเลือกแลว เนื้อหาทัง้หมดในฮารดไดรฟของคุณจะถกูลบและฟอรแมต
ฮารดไดรฟใหม

9. ใชแปนลูกศรลงเพื่อเลือก 5. Exit (ออก)

10. กด enter จากน้ันกด Y คุณจะเห็นขอความ "No bootable device" (ไมมีอปุกรณทีส่ามารถบูตได)
ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

11. ใสดิสกกูคืนระบบทีม่ีใหแผนแรกหรือดิสกกูคนืระบบทีคุ่ณสรางขึน้แผนแรก แลวรีบูตคอมพิวเตอร

12. กด F9 เพื่อเปดเมนูตัวเลือกการบูต แลวเลือกไดรฟ CD/DVD ROM ภายในเปนอุปกรณบูต

13. หากคุณใชชุดดิสกกูคืนระบบที่มีให ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือทําการกูคืนใหเสร็จสิ้น

-หรือ-

หากคุณใชชุดดิสกกูคืนระบบทีคุ่ณสราง ใหเลือก Minimized System Recovery (การกูคืนระบบขั้น
ต่ํา) แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่ทําการกูคนืใหเรียบรอย
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