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1 การเริม่ตนใชงานอยางเหมาะสม

คอมพวิเตอรเครื่องนี้เปนเครื่องมือทรงประสิทธิภาพท่ีออกแบบมาเพือ่เสริมความสามารถในการทํางานและความบนัเทิงให
กับคุณ เพื่อใหใชประโยชนจากคอมพิวเตอรของคุณไดอยางสูงสุด โปรดอานบทนี้เพื่อศึกษาวิธปีฏิบตัิที่ดทีี่สุดหลังการตัง้คา
รวมทั้งความเพลิดเพลิดท่ีจะไดรับจากการใชคอมพิวเตอร และแหลงที่ใชคนหาทรัพยากรขอมลูเพิ่มเตมิจาก HP

วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ
เพื่อรักษาประโยชนจากการลงทุนท่ีชาญฉลาดของคุณ หลังจากตั้งคาและลงทะเบียนคอมพวิเตอรแลว เราขอแนะนําใหคุณทํา
ตามขัน้ตอนตอไปน้ี

● เชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย หากคุณยงัไมไดดําเนินการดงักลาว โปรดดรูาย
ละเอียดใน การเชื่อมตอกับเครือขาย ในหนา 16

● ทําความคุนเคยกับฮารดแวรและซอฟตแวรในคอมพิวเตอร ไปที่ การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ
ในหนา 4 และ การเพลิดเพลินไปกับคณุลักษณะดานความบันเทิง ในหนา 22 เพือ่อานขอมลู

● อัพเดตหรือซือ้ซอฟตแวรปองกันไวรัส เรียนรูเพิ่มเตมิไดที่ การใชซอฟตแวรปองกันไวรสั ในหนา 65

● สํารองขอมูลในฮารดไดรฟของคุณโดยการสรางดิสกกูคนืระบบหรือแฟลชไดรฟกูคืนระบบ โปรดด ูการสํารอง เรียก
คืน และกูคนืขอมลู ในหนา 71

วิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุด 1



ความเพลดิเพลนิทีจ่ะไดรบั
● คุณรูอยูแลววาสามารถดวูิดโีอใน YouTube บนคอมพวิเตอรได แตคณุรูหรือไมวาคณุยงัสามารถเชื่อมตอ

คอมพิวเตอรกับโทรทัศน และดูวิดีโอบนโทรทัศนไดอีกดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดู การเช่ือมตอโทรทัศนหรือ
จอภาพแบบ HDMI ในหนา 27

● คณุรูอยูแลววาสามารถฟงเพลงในคอมพิวเตอรได แตคณุรูหรือไมวาคุณยงัสามารถสตรีมรายการวิทยสุดไปยงั
คอมพิวเตอร และฟงเพลงหรือรายการวิทยทุีม่ีการสนทนาพูดคุยจากทั่วโลกไดอีกดวย โปรดดู การใชคณุลักษณะเก่ียว
กับเสียง ในหนา 23

● คณุรูอยูแลววาสามารถสรางงานนําเสนอทีม่ปีระสิทธิภาพไดดวยโปรแกรม Microsoft แตคุณรูหรือไมวาคุณยงั
สามารถเช่ือมตอเครื่องกับโปรเจคเตอรเพื่อแลกเปล่ียนไอเดียของคณุกับคนอ่ืนๆ ในกลุมไดอีกดวย โปรดด ูการเช่ือม
ตอจอภาพ VGA หรือโปรเจคเตอร ในหนา 25

2 บท 1   การเร่ิมตนใชงานอยางเหมาะสม



แหลงขอมลูเพิม่เตมิจาก HP
คณุไดใช คําแนะนําในการตดิตัง้ ในการเปดใชคอมพิวเตอรและคนหาคูมือนีไ้ปแลวกอนหนานี้ หากตองการรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ ขอมูลแสดงวิธีการ และขอมลูอ่ืนๆ โปรดใชตารางนี้

แหลงขอมลู เนือ้หา

คําแนะนําในการตดิตั้ง ● ภาพรวมเกีย่วกับการติดตั้งและคุณลักษณะตางๆ ของคอมพิวเตอร

Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

เมื่อตองการเขาถงึ Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธี
ใช) เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวย
เหลือและวิธีใช) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่
http://www.hp.com/support

● ขอมูลทีห่ลากหลายเกีย่วกับวิธกีารและคําแนะนําในการแกไขปญหา

คําแนะนําดานความปลอดภยัและความสะดวกสบาย

เมื่อตองการเขาถึงคูมือน้ี เลือก Start (เร่ิม) > Help and
Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > User Guides (คูมือผู
ใช) หรือไปที ่http://www.hp.com/ergo

● การติดตั้งเวิรกสเตชนัทีเ่หมาะสม

● แนวทางสําหรับจัดทาทางและพฤติกรรมการทํางานทีเ่หมาะสม ซึ่งจะชวย
เพิ่มความสบายและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ

● ขอมูลความปลอดภัยทางดานไฟฟาและกลไก

ฝายสนับสนุนทั่วโลก

หากตองการขอรับการสนับสนุนในภาษาของคุณ โปรดไปที่
www.hp.com/support

● สนทนาออนไลนกบัชางเทคนิคของ HP

● สงอีเมลถึงฝายบริการลูกคา

● คนหาหมายเลขโทรศัพทของฝายบริการลูกคาทัว่โลก

● คนหาสถานที่ตั้งของศูนยบริการ HP

ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม

เมื่อตองการเขาถึงคูมือน้ี เลือก Start (เร่ิม) > Help and
Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > User Guides (คูมือผู
ใช)

● ประกาศขอบังคับสําคัญๆ รวมถงึขอมลูเกี่ยวกบัการทิง้แบตเตอร่ีทีถ่กูตอง

การรับประกนัแบบจํากัด*

หากตองการเขาถึงขอมูลการรับประกนั เลือก Start (เร่ิม) >
Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > User
Guides (คูมือผูใช) หรือไปที ่http://www.hp.com/go/
orderdocuments

● ขอมูลการรับประกันเฉพาะเกีย่วกบัคอมพิวเตอรน้ี

*คุณสามารถดูการรับประกนัแบบจํากดัของ HP ทีร่ะบุไวอยางชัดเจนและสามารถใชกับผลิตภัณฑของคุณไดในคูมือผูใชในคอมพิวเตอรของคุณและ/
หรือในซีด/ีดีวีดทีี่ใหมาในกลองบรรจุ บางประเทศ/พืน้ทีอ่าจมีการรับประกนัแบบจํากดัของ HP พมิพเปนเอกสารใหมาในกลอง ในประเทศ/พื้นที่หรือ
ภูมิภาคทีไ่มมเีอกสารฉบับพิมพสําหรับขอมลูการรับประกนั คณุสามารถรองขอสําเนาฉบับพิมพไดจาก http://www.hp.com/go/orderdocuments
หรือเขียนจดหมายไปที:่

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

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

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

เมื่อคณุทําการขอสําเนาการรับประกนัฉบับพิมพของคุณ โปรดใสหมายเลขผลิตภัณฑ ระยะเวลาการรับประกนั (ระบุอยูที่ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ) ชื่อ
และทีอ่ยูสําหรับสงไปรษณีย

สิง่สาํคญั: หามสงคืนผลิตภัณฑ HP ของคุณไปที่ทีอ่ยูดานบน สําหรับการสนับสนุนของผลิตภัณฑ ใหดูทีโ่ฮมเพจของผลิตภัณฑของคุณที่
http://www.hp.com/go/contactHP

แหลงขอมูลเพิม่เติมจาก HP 3
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2 การทาํความรูจกักบัคอมพวิเตอรของคณุ

การคนหาขอมลูเกีย่วกบัฮารดแวรและซอฟตแวรของคณุ
▲ เลือก Start (เริ่ม) > Computer (คอมพวิเตอร)

ระบบจะแสดงรายการของอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคณุ รวมไปถึงไดรฟแบบออปติคอล ไดรฟแบบ
Solid-state (SSD) หรือฮารดไดรฟรอง

หากตองการดวูาคอมพิวเตอรของคณุมซีอฟตแวรใดอยูบาง ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

ดานหนา 

สวนประกอบ คําอธบิาย

ชองเสียบสื่อบันทกึดิจิทลั รองรับรูปแบบการดดิจิทลัตอไปนี้

● การดหนวยความจํา Secure Digital (SD)

● การดหนวยความจํา Secure Digital Extended Capacity (SDxC)

● การดหนวยความจํา Secure Digital High Capacity (SDHC)

● Ultra High Speed MultiMediaCard (UHS/MMC)

4 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานขวา 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป ซึ่งเปนโหมดที่
ชวยประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอรจะปดใชหนาจอและสวนประ
กอบอื่นๆ ทีไ่มจําเปน

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ไฮเบอร
เนตเปนโหมดประหยดัพลังงาน ซึ่งใชพลังงานนอยทีสุ่ด

หมายเหต:ุ เฉพาะบางรุน คุณสมบัต ิIntel® Rapid Start
Technology ถกูเปดใชงานจากโรงงาน Rapid Start
Technology ชวยใหคอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการตอ
ไดอยางรวดเร็วหลังจากไมมีการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดด ูการใชโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต ในหนา 39

(2) ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ ● กะพริบเปนสีขาว: กาํลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ

● เหลือง: HP 3D DriveGuard พารคไดรฟไวชัว่คราว

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ HP 3D DriveGuard โปรด
ดู การใช HP 3D DriveGuard ในหนา 55

(3) พอรต USB 3.0 เชื่อมตออุปกรณเสริม USB 3.0 และใชประโยชนจากประสิทธิภาพที่
เหนือกวาของ USB

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเกีย่วกบัพอรต USB ประเภทตางๆ
โปรดด ูการใชอุปกรณ USB ในหนา 46

(4) พอรต USB 2.0 เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเกีย่วกบัพอรต USB ประเภทตางๆ
โปรดด ูการใชอุปกรณ USB ในหนา 46

(5)  ไดรฟแบบออปติคอล อานและเขียน (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) ไปยังดิสกแบบออปติคอล

(6)  ไฟสถานะไดรฟแบบออปติคอล ● เขียว: กาํลังมีการเขาถงึไดรฟแบบออปติคอล

● ดับ: ไดรฟแบบออปติคอลไมทํางาน

(7)  ปุมเปดไดรฟแบบออปติคอล เปดไดรฟแบบออปติคอล

(8)  ไฟอะแดปเตอร AC ● ขาว: อะแดปเตอร AC เสียบตออยูและแบตเตอร่ีไดรับการชารจ
ประจุแลว

● เหลือง: อะแดปเตอร AC เสียบตออยูและแบตเตอร่ีกําลังชารจ
ประจุ

● ดับ: คอมพวิเตอรกําลังใชแหลงจายไฟ DC

ดานขวา 5



สวนประกอบ คาํอธบิาย

(9) หัวตอสายไฟ เชื่อมตออะแดปเตอร AC

(10) ชองเสียบสายล็อก เชื่อมตอสายล็อกเขากับคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สายล็อกไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อปกปอง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถปองกนัการโจรกรรมหรือการใชงาน
คอมพิวเตอรในทางทีผ่ิด

6 บท 2   การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ



ดานซาย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ชองระบายอากาศ ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน

หมายเหตุ: พดัลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อ
ทําใหสวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกนิ เปนเร่ือง
ปกติทีพ่ัดลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(2) พอรตจอภาพภายนอก เชื่อมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร

(3) พอรต HDMI เชื่อมตออปุกรณเสริมสําหรับวีดีโอหรือเสียง เชน โทรทัศนความ
ละเอียดสูง หรืออุปกรณดจิิทัลหรือเสียงที่เขากนัได

(4) แจ็ค RJ-45 (เครือขาย) เชื่อมตอสายเครือขาย

(5) พอรต USB 3.0 (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB 3.0 และใชประโยชนจากประสิทธิภาพที่
เหนือกวาของ USB

หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอรต USB ประเภทตางๆ
โปรดด ูการใชอุปกรณ USB ในหนา 46

(6) แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) เชื่อมตอไมโครโฟนชุดหูฟงเสริม ไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ หรือ
ไมโครโฟนโมโน

(7) แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง) เชื่อมตอกบัลําโพงสเตอริโอทีเ่ปนอุปกรณเสริม หูฟง หูฟงแบบใสใน
ชองห ูชุดหูฟง หรือสายสัญญาณเสียงจากโทรทัศน

คาํเตอืน! เพื่อปองกนัการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนใชงานหูฟง
หูฟงแบบใสในชองห ูหรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความ
ปลอดภัย โปรดด ูประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับชองเสียบหูฟง ลําโพงคอมพิวเตอร
จะถกูปดการใชงาน
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ดานหลงั

สวนประกอบ คาํอธบิาย

ชองระบายอากาศ ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ่ระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พัดลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมตัิเพือ่ทําใหสวนประกอบภายใน
เยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกติที่พดัลมจะเปดและปดในขณะที่ทํางาน
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จอแสดงผล

สวนประกอบ คาํอธบิาย

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

(2) ไมโครโฟนภายใน (2) บันทึกเสียง

(3) เว็บแคม HP TrueVision HD บันทึกวิดีโอ ถายภาพน่ิง และชวยใหคุณสามารถประชุมผานทางวิดีโอและ
สนทนาแบบออนไลนไดโดยใชการสตรีมวิดีโอ

เมื่อตองการใชเว็บแคม ใหเลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรม
ทัง้หมด) > Communication and Chat (การส่ือสารและแชท) >
CyberLink YouCam

(4) ไฟแสดงสถานะเว็บแคม สวาง: เว็บแคมถกูใชงานอยู

(5) ลําโพง (2) ทําใหเกิดเสียง

*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อการรับสงสัญญาณทีด่ีที่สุด พื้นทีร่อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิง่กดีขวาง
สําหรับประกาศขอกําหนดระบบไรสาย โปรดดูหวัขอประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม ทีม่ีผลบังคับใชกับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
ประกาศเหลาน้ีอยูใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)
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ดานบน

ทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ทัชแพด ปุมเปด/ปด เปดหรือปด ทชัแพด

(2)  ทชัแพดไฟแสดงสถานะ ● สวาง: ทชัแพด ปดอยู

● ดับ: ทชัแพด เปดอยู

(3)  ทัชแพดพื้นที ่ ยายตัวชี้บนหนาจอและเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(4)  ปุม ทัชแพด ซาย ทํางานเหมือนกบัปุมซายบนเมาสภายนอก

(5)  ปุม ทัชแพด ขวา ทํางานเหมอืนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก
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ไฟแสดงสถานะ

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ไฟสถานะเปด/ปด ● ขาว: คอมพิวเตอรเปดอยู

● กะพริบเปนสีขาว: คอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป ซึ่งเปนโหมดที่
ชวยประหยดัพลังงาน คอมพิวเตอรจะปดใชหนาจอและสวนประกอ
บอ่ืนๆ ทีไ่มจําเปน

● ดับ: คอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ไฮเบอรเนต
เปนโหมดประหยดัพลังงาน ซึ่งใชพลังงานนอยทีสุ่ด

หมายเหต:ุ เฉพาะบางรุน คุณสมบัติ Intel® Rapid Start
Technology ถกูเปดใชงานจากโรงงาน Rapid Start
Technology ชวยใหคอมพวิเตอรของคุณสามารถดําเนินการตอ
ไดอยางรวดเร็วหลังจากไมมกีารใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การใชโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต ในหนา 39

(2) ไฟแสดงสถานะปดเสียง ● เหลือง: คอมพิวเตอรปดเสียงอยู

● ดับ: คอมพิวเตอรเปดเสียงอยู

(3) ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย ● ขาว: อุปกรณไรสายในตัว เชน อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไร
สาย (WLAN) และหรืออุปกรณ Bluetooth® เปดอยู

● เหลือง: อปุกรณไรสายทัง้หมดปดอยู

(4)  ไฟ Caps lock สวาง: Caps lock เปดอยู และเคร่ืองจะสลับไปใชแปนอักษรตัวพมิพใหญ
ทัง้หมด

(5)  ไฟแสดงสถานะตัวอานลายน้ิวมอื ● ขาว: มีการอานลายน้ิวมือ

● เหลือง: ไมมีการอานลายน้ิวมือ
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ปุมตางๆ ลาํโพง และตัวอานลายนิ้วมอื

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1) ปุมเปด/ปด ● เมื่อคอมพิวเตอรปดอยู ใหกดปุมน้ีเพื่อเปดคอมพิวเตอร

● เมื่อคอมพิวเตอรเปดอยู ใหกดปุมน้ีเร็วๆ เพ่ือเรียกใชงานสถานะ
สลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในสถานะสลีป ใหกดปุมน้ีเร็วๆ เพื่อออกจาก
สถานะสลีป

● เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนต ใหกดปุมนี้เร็วๆ เพื่อออก
จากโหมดไฮเบอรเนต

ขอควรระวัง: การกดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไวจะทําใหขอมูลที่ไมได
บันทกึไวสูญหาย

หากคอมพิวเตอรหยดุตอบสนองและกระบวนการปดเคร่ืองของ
Microsoft® Windows® ไมสามารถใชการได ใหกดปุมเปด/ปดคางไว
อยางนอย 5 วินาท ีเพื่อปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการตั้งคาพลังงานของคุณ ใหเลือก
Start (เร่ิม) > Control Panel(แผงควบคุม) > System and
Security (ระบบและความปลอดภัย) > Power Options (ตัวเลือก
การใชพลังงาน) หรือดูที ่การจัดการพลังงาน ในหนา 38

(2)  ลําโพง (2) ทําใหเกดิเสียง

(3)  ตัวอานลายนิ้วมือ รองรับการล็อกออนเขาสู Windows โดยใชลายน้ิวมอื แทนการล็อกออน
ดวยรหัสผาน
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แปน

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  แปน esc แสดงขอมลูระบบเมือ่กดพรอมกับแปน fn

(2)  แปน fn เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา เมื่อกดพรอมกับแปน esc หรือ
แปน b

(3) แปนโลโก Windows แสดงเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows

(4)  แปน b เปดหรือปดการใชงาน Beats Audio เมื่อกดพรอมกนักับแปน fn

Beats Audio คือคุณสมบัติการต้ังคาเสียงขั้นสงูที่ใหเสียงเบสลึกที่
สามารถปรับไดพรอมกบัยงัคงรักษาความชดัใสของเสยีงไว Beats
Audio มีการเปดใชงานโดยคาเร่ิมตน

เปดแผงควบคุม Beats Audio ซึ่งชวยใหคุณสามารถดูและควบคมุการ
ตัง้คาเสียงทัง้หมดได Beats Audio คอืคุณสมบัติการต้ังคาเสียงขั้นสูงที่
ใหเสียงเบสลึกที่สามารถปรับไดพรอมกบัยงัคงรักษาความชัดใสของเสียง
ไว

หมายเหต:ุ คณุยงัสามารถเปดแผงควบคุม Beats Audio ไดโดยเลือก
Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio Control Panel
(แผงควบคุม Beats Audio)

(5)  แปนการดําเนินการ เรียกใชฟงกชันระบบที่ใชเปนประจํา

(6) แปนแสดงเมนูทางลัดของ Windows แสดงเมนูทางลัดสําหรับรายการทีอ่ยูขางใตเคอรเซอร

(7)  แปน num lock ควบคุมการทํางานของคียแพดตัวเลขแบบในตัว กดแปนน้ีเพื่อสลับ
ระหวางฟงกชันตวัเลขมาตรฐานของคียแพดภายนอก (ถูกเลือกไวจาก
โรงงาน) กบัฟงกชันนําทาง (ระบุไวดวยลูกศรแสดงทศิทางบนแปน)

หมายเหต:ุ ฟงกชันของคียแพดทีใ่ชงานอยูเมื่อปดคอมพิวเตอรจะกลับสู
สภาพเดิมเมื่อเปดคอมพิวเตอรอีกคร้ัง

(8)  คยีแพดตัวเลขแบบในตัว ตัง้คาจากโรงงานใหทํางานเชนเดียวกับคยีแพดตัวเลขภายนอก หาก
ตองการสลับระหวางฟงกชันตัวเลขน้ีกบัฟงกชนันําทาง (ระบุไวดวยลูกศร
แสดงทิศทางบนแปน) ใหกดแปน num lock
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ดานลาง 

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ซับวูฟเฟอรแบบในตัว ทําใหเกดิเสียงเบสที่เหนือกวา

(2)  ชองใสแบตเตอร่ี รองรับแบตเตอร่ี

(3) สลักปลดแบตเตอร่ี ปลดฝาปดดานลาง และปลดแบตเตอร่ีออกจากชองใสแบตเตอร่ี

(4)  ชองระบายอากาศ (3) ทาํใหอากาศไหลเวียนเพื่อระบายความรอนออกจากสวนประกอบภายใน

หมายเหต:ุ พดัลมของคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมตัิเพื่อทําให
สวนประกอบภายในเยน็ลงและปองกนัความรอนสูงเกนิ เปนเร่ืองปกติที่
พดัลมจะเปดและปดในขณะทีท่ํางาน

(5) ชองใสฮารดไดรฟ ชองใสอุปกรณไรสาย และชองใส
อุปกรณหนวยความจํา 

ฝาปดดานลางเปนชองทางเปดเขาสูชองใสฮารดไดรฟ ชองใสอุปกรณไร
สาย และชองใสอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันระบบไมตอบสนอง ใหเปล่ียนใชเฉพาะ
อปุกรณไรสายทีไ่ดรับอนุญาตเพื่อใชงานในคอมพิวเตอรโดยหนวยงาน
รัฐบาลทีค่วบคุมดแูลอุปกรณไรสายในประเทศหรือพื้นทีข่องคุณเทาน้ัน
หากคุณเปล่ียนอุปกรณใหม และไดรับขอความเตือน ใหถอดอุปกรณนั้น
ออกเพือ่ใหคอมพิวเตอรกลับไปทํางานตามปกติ แลวติดตอฝายบริการ
ลูกคาผาน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)
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ฉลาก
ฉลากที่ตดิอยูกับคอมพิวเตอรจะแสดงขอมลูที่คณุอาจตองใชในการแกไขปญหาของระบบหรือเมือ่คณุเดนิทางไปตางประเทศ
และนําคอมพิวเตอรไปดวย ฉลากอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงาย

● ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ—มขีอมูลสําคญัดังตอไปนี้

สวนประกอบ  

(1) ชื่อผลิตภัณฑ

(2) หมายเลขซีเรียล

(3) หมายเลขชิน้สวนผลิตภัณฑ

(4) ระยะเวลาการรับประกนั

(5) คําอธิบายรุน

เตรียมขอมลูนีใ้หพรอมเมื่อติดตอกับฝายสนับสนุนดานเทคนิค ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑจะตดิอยูที่ดานในชองใส
แบตเตอรี่

● Microsoft® Certificate of Authenticity (ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแทจาก Microsoft®)—มีรหัสผลิตภณัฑ
ของ Windows คณุอาจตองใชรหัสผลิตภณัฑเพื่ออัพเดตหรือแกไขปญหาระบบปฏิบตัิการ ใบรับรองความเปน
ผลิตภัณฑของแทของ Microsoft จะอยูที่ดานลางเคร่ืองคอมพวิเตอร

● ปายระบุขอกําหนด—มขีอมลูระเบียบขอบงัคับเก่ียวกับคอมพิวเตอร ปายระบุขอกําหนดนี้ตดิอยูที่ดานในชองใส
แบตเตอรี่

● ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสายหรือปายตางๆ—มขีอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมแบบไรสายและเคร่ืองหมายการอนมุตัิ
ของบางประเทศ/พืน้ที่หรือบางภมูิภาคที่อนมุัตใิหใชงานอุปกรณน้ัน หากรุนคอมพิวเตอรของคุณมีอุปกรณไรสายอยาง
นอยหน่ึงเครื่อง จะมปีายระบุการรบัรองอยางนอยหนึ่งปายอยูในคอมพิวเตอรของคณุ คุณอาจตองใชขอมูลนีเ้มือ่เดิน
ทางไปตางประเทศ ฉลากใบรับรองอุปกรณไรสายติดอยูที่ดานในชองใสแบตเตอรี่
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3 การเชือ่มตอกบัเครอืขาย

คณุสามารถเดินทางโดยนําคอมพิวเตอรไปดวยไดทุกที ่แตถึงแมวาคุณจะใชงานท่ีบาน คณุก็สามารถทองโลกและเขาถึง
ขอมูลจากเว็บไซตกวาหลายลานเว็บไดโดยใชคอมพวิเตอรของคุณและเครือขายแบบใชสายหรือแบบไรสาย ขอมลูในบทนีจ้ะ
ชวยใหคุณสามารถเชือ่มตอกับโลกใบนัน้ได

การเชือ่มตอเครอืขายไรสาย
เทคโนโลยไีรสายถายโอนขอมูลผานคลื่นวิทย ุแทนที่จะใชสายสัญญาณ คอมพวิเตอรของคณุอาจมอุีปกรณไรสายดังตอไปนี้:

● อุปกรณเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)—เชือ่มตอคอมพิวเตอรกับเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (โดยทั่วไปมกั
เรียกวาเครือขาย Wi-Fi, LAN ไรสาย หรือ WLAN) ในสํานักงาน บานของคุณและสถานที่สาธารณะ เชน สนามบิน
ภัตตาคาร รานกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณไรสายเคลื่อนทีใ่นคอมพิวเตอรของคณุจะส่ือสาร
กบัเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานไรสาย

● อุปกรณ Bluetoothจะสรางเครือขายสวนบุคคล (PAN) เพื่อเชือ่มตอกับอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใช Bluetooth เชน
คอมพิวเตอร โทรศัพท เครื่องพมิพ หูฟง ลําโพง และกลอง ในเครือขาย PAN อุปกรณแตละตวัจะส่ือสารกบัอุปกรณ
อ่ืนๆ โดยตรง และอุปกรณจะตองอยูใกลกัน ปกติแลวอยูภายในระยะหาง 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเทคโนโลยไีรสาย โปรดดขูอมลูและลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การใชสวนควบคุมไรสาย

คณุสามารถควบคุมอุปกรณไรสายในคอมพวิเตอรโดยใชคุณสมบตัิเหลานี้

● ปุมเปด/ปดอุปกรณไรสาย สวิตชเปด/ปดอุปกรณไรสาย หรือแปนเปด/ปดอุปกรณไรสาย (ในบทน้ีจะเรียกรวมกันวาปุม
เปด/ปดอุปกรณไรสาย)

● ซอฟตแวร HP Connection Manager (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)

● สวนควบคุมในระบบปฏบิตักิาร
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การใชปุมเปด/ปดอปุกรณไรสาย
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีปุมเปด/ปดอุปกรณไรสาย อุปกรณไรสายอยางนอยหนึ่งตวั และไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายหนึง่
หรือสองดวง ทั้งนีข้ึ้นอยูกับรุนของคอมพวิเตอร อุปกรณไรสายทั้งหมดบนคอมพวิเตอรของคุณเปดใชงานมาจากโรงงาน ดัง
นัน้ ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายจึงติดสวาง (ขาว) เมื่อคุณเปดคอมพิวเตอร

ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายระบสุถานะเปด/ปดโดยรวมของอุปกรณไรสาย ไมใชสถานะของอุปกรณตวัใดตัวหนึ่ง หากไฟ
แสดงสถานะอุปกรณไรสายเปน ขาว แสดงวามีอุปกรณไรสายอยางนอยหนึ่งตวัเปดอยู หากไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย
เปน ดับ แสดงวาอุปกรณไรสายทั้งหมดปดอยู

หมายเหต:ุ ในบางรุน หากไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายสวางเปน เหลือง แสดงวาอุปกรณไรสายทั้งหมดปด

เนือ่งจากอุปกรณไรสายเปดใชงานมาจากโรงงาน คุณจึงสามารถใชปุมเปด/ปดอุปกรณไรสายเพื่อเปดหรือปดอุปกรณไรสาย
ไดในเวลาเดียวกัน คุณสามารถควบคุมอุปกรณไรสายแตละตัวไดโดยใช HP Connection Manager (มเีฉพาะบางรุน
เทานั้น)

การใช HP Connection Manager (มเีฉพาะในบางรุนเทานัน้)
HP Connection Manager เปนที่ตัง้สวนกลางในการจดัการอุปกรณไรสาย และอินเทอรเฟซสําหรับสงและรับขอความ
SMS (ขอความลวน) HP Connection Manager ชวยใหคุณสามารถจัดการอุปกรณตอไปนี้

● เครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)/Wi-Fi

● Bluetooth

HP Connection Manager ใหขอมูลและการแจงเตอืนเก่ียวกับสถานะการเชื่อมตอ สถานะของพลังงาน รายละเอียด
Subscriber Identity Module (SIM) และขอความ SMS (ขอความลวน) ขอมูลสถานะและการแจงเตอืนอยูในพืน้ที่แจง
เตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

หากตองการเปด HP Connection Manager ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP Help
and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใชของ HP) > HP Connection Manager

สําหรับรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับการใช HP Connection Manager โปรดดูวิธใีชซอฟตแวร HP Connection
Manager

การใชสวนควบคุมในระบบปฏบิตักิาร

Network and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน) ทําใหคุณสามารถตัง้คาการเชื่อมตอหรือเครือขาย
เชือ่มตอกับเครือขาย จัดการเครือขายไรสาย และวินจิฉัยและแกไขปญหาเกีย่วกับเครือขาย

หากตองการใชตัวควบคุมในระบบปฏิบัตกิาร ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Network and
Internet (เครือขายและอินเทอรเนต็) > Network and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน)

สําหรับขอมลูเพิม่เติม เลือก Start (เริ่ม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)
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การใช WLAN
ดวยอุปกรณ WLAN คณุจะสามารถเขาถึงเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN) ซ่ึงประกอบดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เสริมอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอเขาดวยกันผานเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานได

หมายเหต:ุ คําวา เราเตอรไรสาย และ จุดเขาใชงานระบบไรสาย จะใชเรียกแทนกันอยูบอยๆ

● โดยปกตแิลว เครือขาย WLAN ขนาดใหญ เชน WLAN ในองคกรหรือสาธารณะ ใชจุดเขาใชงานระบบไรสายที่
สามารถรองรับคอมพวิเตอรและอุปกรณเสริมจํานวนมาก และสามารถแยกฟงกชนัเครือขายสําคัญๆ ได

● โดยทั่วไปแลว WLAN ภายในบานหรือสํานกังานขนาดเล็กใชเราเตอรไรสาย ซึง่ทําใหคอมพิวเตอรแบบไรสายและ
แบบใชสายหลายเคร่ืองสามารถใชการเช่ือมตออินเทอรเนต็ เครื่องพมิพ และไฟลตางๆ รวมกันได โดยไมจําเปนตอง
ใชฮารดแวรหรือซอฟตแวรเพิม่เตมิ

เมื่อตองการใชอุปกรณ WLAN ในคอมพิวเตอรของคณุ คณุจะตองเชือ่มตอกับโครงสรางพืน้ฐาน WLAN (จัดหาใหโดยผาน
ทางผูใหบริการหรือเครือขายสาธารณะหรือเครือขายขององคกร)

การใชผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็

ขณะท่ีคุณตั้งคาการเขาถึงอินเทอรเน็ตภายในบาน คณุจะตองสรางบัญชทีี่มีขอมูลผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP) ในการซือ้
บริการอินเทอรเน็ตและโมเดม็ ใหติดตอ ISP ในพืน้ที่ ISP จะใหความชวยเหลือในการตัง้คาโมเด็ม ตดิตัง้สายเครือขายเพ่ือ
เชือ่มตอคอมพิวเตอรไรสายของคณุเขากับโมเดม็ และทดสอบบริการอินเทอรเน็ต

หมายเหต:ุ ISP จะให ID ผูใชและรหัสผานเพ่ือใชสําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ต จดบนัทึกขอมูลนี้และเกบ็ไวในที่ที่
ปลอดภยั

การตดิตัง้ WLAN
เมื่อตองการตัง้คา WLAN และเชือ่มตออินเทอรเน็ต คุณจะตองใชอุปกรณตอไปนี:้

● โมเด็มบรอดแบนด (DSL หรือเคเบลิ) (1) และบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูงที่ซือ้จากผูใหบริการอินเทอรเนต็

● เราเตอรไรสาย (2) (ซ้ือแยกตางหาก)

● คอมพิวเตอรไรสาย (3)

หมายเหต:ุ โมเด็มบางรุนมเีราเตอรไรสายแบบในตวั ตรวจสอบกับ ISP ของคณุเพื่อระบุวาคุณมีโมเด็มชนดิใด

ภาพประกอบดานลางนี้แสดงตวัอยางการตดิตัง้เครือขายไรสายที่เชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต

เมื่อเครือขายของคุณขยายใหญขึน้ ก็จะสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพิ่มเตมิเขากับเครือขายเพ่ือ
เขาถึงอินเทอรเนต็

สําหรับความชวยเหลือในการตัง้คา WLAN โปรดดูขอมลูจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ
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การกาํหนดคาเราเตอรไรสาย

สําหรับความชวยเหลือในการตั้งคา WLAN โปรดดูขอมลูจากผูผลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ

หมายเหต:ุ ขอแนะนําใหคุณเชือ่มตอคอมพวิเตอรไรสายเคร่ืองใหมเขากับเราเตอร โดยใชสายเครือขายที่ใหมาพรอมกับ
เราเตอร เมื่อคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเนต็ไดสําเร็จ ใหถอดสายเช่ือมตอ แลวเขาถึงอินเทอรเน็ตผานทางเครือขายไรสาย

การปกปอง WLAN
เมื่อคุณตั้งคา WLAN หรือเขาถึง WLAN ที่มีอยู ใหเปดใชงานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภยัอยูเสมอเพือ่ปกปองเครือ
ขายของคุณจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนญุาต เครือขาย WLAN ในพื้นที่สาธารณะ (ฮอตสปอต) เชน รานกาแฟ และ
สนามบนิ อาจไมมกีารรักษาความปลอดภัย หากคุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพวิเตอรในบริเวณฮอตสปอต
ใหจํากัดกิจกรรมเครือขายของคุณไวที่การรับสงอีเมลที่ไมเปนความลับและการทองอินเทอรเนต็พืน้ฐานเทานัน้

สัญญาณวิทยไุรสายเดนิทางออกไปนอกเครือขาย ดังน้ันอุปกรณ WLAN อ่ืนๆ จงึอาจรับสัญญาณที่ไมมกีารปองกันได คณุ
สามารถดําเนนิมาตรการปองกัน WLAN ของคณุลวงหนาไดดวยวิธีตอไปน้ี

● ใชไฟรวอลล

ไฟรวอลลจะตรวจสอบทั้งขอมูลและคํารองขอขอมลูที่สงไปยงัเครือขายของคณุ และปฏเิสธรายการที่นาสงสัยท้ังหมด
ไฟรวอลลมใีหบริการทั้งแบบซอฟตแวรและฮารดแวร บางเครือขายใชไฟรวอลลทั้งสองแบบ

● ใชการเขารหัสลับแบบไรสาย

การเขารหัสลับแบบไรสายใชการตัง้คาความปลอดภัยเพือ่เขารหัสและถอดรหัสขอมูลที่รับสงผานเครือขาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิ ด ูบริการชวยเหลือและวิธใีช
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การเชื่อมตอ WLAN
เมื่อตองการเช่ือมตอ WLAN ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนตอไปนี:้

1. ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปดอยู หากอุปกรณเปดอยู ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายจะติดสวาง หากไฟแสดง
สถานะอุปกรณไรสายดบั ใหกดปุมเปด/ปดอุปกรณไรสาย

หมายเหต:ุ หากไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายสวางเปนสีเหลือง แสดงวาอุปกรณไรสายทั้งหมดปด

2. คลิกไอคอนสถานะเครือขายในพืน้ที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน

3. เลือก WLAN ของคณุจากรายการ

4. คลิก Connect (เชือ่มตอ)

หากเปนเครือขาย WLAN ที่มกีารรักษาความปลอดภัย คุณจะไดรับพรอมตใหปอนรหัสความปลอดภยั พิมพรหัส แลว
คลิก OK (ตกลง) เพื่อทําการเช่ือมตอ

หมายเหต:ุ หากไมมี WLAN แสดงอยูในรายการ แสดงวาคณุอาจอยูนอกระยะการเชื่อมตอของเราเตอรไรสายหรือ
จุดเขาใชงาน

หมายเหต:ุ หากคณุไมพบ WLAN ที่คุณตองการเช่ือมตอ ใหคลิก Network and Sharing Center (เปดศนูย
เครือขายและการใชรวมกัน) จากนัน้คลิก Set up a new connection or network (ตัง้คาการเชื่อมตอหรือเครือ
ขายใหม) รายการตวัเลือกจะปรากฏขึน้ เพื่อชวยใหคุณสามารถคนหาเครือขายและทําการเชื่อมตอดวยตนเอง หรือ
สรางการเชือ่มตอเครือขายใหม

หลังจากท่ีทําการเช่ือมตอ ใหวางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอนสถานะเครือขายในพืน้ที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน เพื่อ
ตรวจสอบชื่อและสถานะของการเชือ่มตอ

หมายเหต:ุ ระยะการทํางาน (ระยะทางสําหรบัการรับสงสัญญาณไรสาย) ขึน้อยูกับการปรับใช WLAN ผูผลิตเราเตอร คลื่น
รบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืนๆ หรือส่ิงกีดขวาง เชน ผนังและพื้น

การใชอปุกรณไรสาย Bluetooth (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)
อุปกรณ Bluetooth รองรับการส่ือสารไรสายระยะส้ันที่ทดแทนการเช่ือมตอดวยสายเคเบลิซ่ึงโดยปกตแิลวเชื่อมตออุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสดงัตอไปนี:้

● คอมพิวเตอร (เดสกท็อป, โนตบุก, PDA)

● โทรศัพท (โทรศัพทเคลื่อนที่, โทรศัพทไรสาย, สมารทโฟน)

● อุปกรณดานภาพ (เครื่องพิมพ, กลองถายรูป)

● อุปกรณเสียง (ชุดหูฟง, ลําโพง)

● เมาส

อุปกรณ Bluetooth จัดหาความสามารถแบบเพียรทูเพียรที่ทําใหคณุสามารถติดตั้งเครือขายสวนบุคคล (PAN) สําหรับ
อุปกรณ Bluetooth สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดคาและการใชอุปกรณ Bluetooth โปรดดวูิธีใชซอฟตแวร
Bluetooth
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การเชือ่มตอเครอืขายในพืน้ที ่(LAN)
ใชการเช่ือมตอ LAN หากคุณตองการเช่ือมตอคอมพวิเตอรกับเราเตอรภายในบานของคุณโดยตรง (แทนการเชื่อมตอใน
แบบไรสาย) หรือหากคุณตองการเช่ือมตอกับเครือขายที่มอียูในที่ทํางานของคุณ

คณุจําเปนตองใชสายเครือขาย RJ-45 แบบ 8 พนิ เพือ่ใชในการเชื่อมตอ LAN

เมื่อตองการเช่ือมตอสายเครือขาย ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้

1. เสียบสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขาย (1) บนคอมพิวเตอร

2. เสียบปลายอีกดานหนึง่ของสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขายบนผนงั (2) หรือเราเตอร

หมายเหต:ุ หากสายเครือขายมวีงจรลดสัญญาณรบกวน (3) ซึง่จะปองกันการรบกวนจากคล่ืนวทิยหุรือโทรทัศน ให
วางปลายสายดานที่มีวงจรเขาหาคอมพิวเตอร
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4 การเพลดิเพลนิไปกบัคณุลกัษณะดานความบนัเทงิ

ใชคอมพวิเตอร HP ของคณุเปนแหลงความบนัเทิงเพือ่เชื่อมตอแวดวงสังคมผานเว็บแคม เลนและจัดการเพลงของคณุ รวม
ทั้งดาวนโหลดและชมภาพยนตรตางๆ หรือเพื่อใหคอมพวิเตอรของคณุเปนศนูยกลางความบันเทิงที่เปยมประสิทธิภาพยิง่ขึน้
ใหเชือ่มตออุปกรณภายนอก เชน ลําโพง หูฟง จอภาพ โปรเจคเตอร โทรทัศน และอุปกรณความละเอียดสูง (สําหรับบางรุน)
เขากับเครื่อง

ตวัอยางของคณุลักษณะดานความบนัเทิงในคอมพิวเตอรของคณุมดีังตอไปนี้

คณุลกัษณะมลัตมิเีดยี

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ไมโครโฟนภายใน (2) บันทึกเสียง

(2)  เว็บแคม HP TrueVision HD บันทึกวิดีโอ ถายภาพน่ิง และชวยใหคุณสามารถประชุมผานทาง
วิดีโอและสนทนาแบบออนไลนไดโดยใชการสตรีมวิดีโอ

เมื่อตองการใชเว็บแคม ใหเลือก Start (เร่ิม) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > Communication and
Chat (การส่ือสารและแชท) > CyberLink YouCam
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สวนประกอบ คาํอธบิาย

(3)  ไฟแสดงสถานะเว็บแคม สวาง: เว็บแคมถกูใชงานอยู

(4)  ลําโพง (4) ทําใหเกดิเสียง

(5)  ไดรฟแบบออปตคิอล อานและเขียน (มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน) ไปยังดสิกแบบออปติ
คอล

(6) พอรต USB 2.0 (2) เชื่อมตออุปกรณเสริม USB

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับพอรต USB ประเภท
ตางๆ โปรดด ูการใชอุปกรณ USB ในหนา 46

(7) พอรต USB 3.0 เชื่อมตออุปกรณเสริม USB 3.0 และใชประโยชนจาก
ประสิทธิภาพทีเ่หนือกวาของ USB

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับพอรต USB ประเภท
ตางๆ โปรดด ูการใชอุปกรณ USB ในหนา 46

(8)  ซบัวูฟเฟอรแบบในตัว ทําใหเกิดเสียงเบสที่เหนือกวา

(9) แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง) ทําใหเกดิเสียงเมื่อเชื่อมตอกบัลําโพงสเตอริโอเสริม หูฟง ชุดหู
ฟง หรือระบบเสียงของโทรทัศน

คาํเตอืน! เพื่อปองกนัการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนใช
งานหูฟง หูฟงแบบใสในชองห ูหรือชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกีย่วกับความปลอดภัย โปรดด ูประกาศขอกําหนด ความ
ปลอดภัย และสิง่แวดลอม

(10) แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) เชื่อมตอไมโครโฟนชุดหูฟงเสริม ไมโครโฟนอาเรยสเตอริโอ
หรือไมโครโฟนโมโน

(11) พอรต HDMI เชื่อมตออปุกรณเสริมสําหรับวิดีโอหรือเสียง เชน โทรทศันความ
ละเอียดสูง สวนประกอบดิจิทลัหรือเสียงทีเ่ขากันได หรืออุปกรณ
ความเร็วสูง HDMI

(12) พอรตจอภาพภายนอก เช่ือมตอจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร

การใชเวบ็แคม 
คอมพิวเตอรของคณุมาพรอมกับเว็บแคมในตัว ซึง่เปนเคร่ืองมือสําหรับเชื่อมตอเครือขายสังคมที่มีประสิทธภิาพ โดยจะชวย
ใหคณุสามารถติดตอส่ือสารกับเพื่อนๆ และเพือ่นรวมงานที่นั่งอยูใกลๆ หรืออยูคนละมมุโลกไดอยางใกลชิด คุณสามารถสตรี
มวิดโีอดวยซอฟตแวรขอความโตตอบแบบทันที บันทึกและใชวิดโีอรวมกัน และถายภาพนิง่ไดโดยใชเว็บแคม

หากตองการเริ่มใชเว็บแคม ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Communication and
Chat (การส่ือสารและแชท) > CyberLink YouCam

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใชเว็บแคม ใหเลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช)

การใชคณุลกัษณะเกีย่วกบัเสียง
ในคอมพวิเตอร HP ของคณุ คณุสามารถเลนซดีีเพลง ดาวนโหลดและฟงเพลง สตรีมเนื้อหาท่ีเปนเสียงจากเว็บ (รวมไปถึง
รายการวิทย)ุ บนัทึกเสียง หรือผสานเสียงและวิดโีอเขาดวยกันเพือ่สรางมลัติมีเดยีได เพื่อเพิม่ความเพลิดเพลินในการฟง คุณ
ควรตออุปกรณเสียงภายนอก เชน ลําโพงหรือหูฟง เขากับเครื่อง
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การเชือ่มตอลาํโพง

คณุสามารถตอลําโพงแบบมสีายเขากับคอมพวิเตอรไดโดยเชือ่มตอกับพอรต USB (หรือแจ็คสัญญาณเสียงออก) บน
คอมพิวเตอรหรือฐานเช่ือมตอของคุณ

เมือ่ตองการเช่ือมตอลําโพงเขากับคอมพวิเตอรของคณุ ใหทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณของคณุ เมือ่ตองการเช่ือมตอ
ลําโพงแบบความละเอียดสูงเขากับคอมพิวเตอร โปรดด ูการกําหนดการตัง้คาเสียง (ใหกับโทรทัศนแบบ HDMI)
ในหนา 28 กอนที่จะเชื่อมตออุปกรณเสียง โปรดตรวจสอบวาคณุปรับระดับเสียงเรียบรอยแลว

การเชือ่มตอหูฟง

คณุสามารถเชือ่มตอหูฟงแบบมีสายเขากับแจ็คหูฟงในคอมพิวเตอรได

หากตองการเช่ือมตอหูฟงหรือลําโพงแบบไรสายเขากับคอมพิวเตอรของคุณ ใหทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณนั้นๆ

คาํเตอืน! เพื่อปองกันการบาดเจบ็ ใหปรับระดับเสียงกอนทีจ่ะสวมเฮดโฟน หูฟง หรือชดุหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
กับความปลอดภยั โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม

การเชือ่มตอไมโครโฟน

เมือ่ตองการบนัทึกเสียง ใหเชือ่มตอไมโครโฟนกับแจ็คไมโครโฟนในคอมพิวเตอร เพือ่ใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดในการบนัทึก
เสียง ใหพดูใสไมโครโฟนโดยตรงและบนัทึกเสียงในบริเวณที่ปราศจากเสียงรบกวน

การใช Beats Audio 

Beats Audio คอืคุณสมบตัิการตั้งคาเสียงขัน้สูงที่ใหเสียงเบสลึกที่สามารถปรับไดพรอมกับยงัคงรักษาความชัดใสของเสียง
ไว

การเขาถงึ Beats Audio Control Panel (แผงควบคุม Beats Audio)
Beats Audio Control Panel (แผงควบคุม Beats Audio) ชวยใหคณุสามารถดูและควบคุมการตัง้คาเสียงและการต้ังคา
เสียงเบสดวยตนเองได

หากตองการเปดแผงควบคุม Beats Audio ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Beats Audio Control Panel (แผงควบคุม Beats Audio)

การเปดและปดใชงาน Beats Audio
▲ เมือ่ตองการเปดหรือปดใชงาน Beats Audio ใหกดแปน fn และแปน แปน b

ตารางตอไปนีจ้ะอธบิายความหมายของไอคอน Beats Audio ที่ปรากฏบนหนาจอ เมื่อคุณกดแปนพิมพลัด Beats Audio
(fn+b)

ไอคอน คาํนิยาม

เปดใชงาน Beats Audio

ปดใชงาน Beats Audio
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การตรวจสอบเสยีง

เมือ่ตองการตรวจสอบฟงกชนัเสียงบนคอมพิวเตอร ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Sound
(เสียง)

2. เมือ่หนาตาง Sound (เสียง) เปดขึน้ ใหคลิกแท็บ Sounds (เสียง) ในสวน Program Events (ลกัษณะการทํางาน
ของโปรแกรม) เลือกลักษณะการทํางานของเสียงใดๆ เชน เสียงบิ๊บ หรือเสียงเตือน แลวคลิกปุม Test (ทดสอบ)

คณุควรจะไดยนิเสียงออกทางลําโพงหรือผานทางหูฟงท่ีเชื่อมตอ

เมือ่ตองการตรวจสอบฟงกชันการบนัทึกบนคอมพิวเตอรของคณุ ใหปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Accessories (เบ็ดเตล็ด) > Sound Recorder
(ตวับนัทึกเสียง)

2. คลิก Start Recording (เริ่มการบันทึก) และพูดใสไมโครโฟน บนัทึกไฟลไวบนเดสกท็อป

3. เปดโปรแกรมมลัติมเิดียและเลนส่ิงทีบ่ันทึกไว

เมือ่ตองการยนืยนัหรือเปล่ียนการตั้งคาเสียงบนคอมพวิเตอรของคณุ ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผง
ควบคุม) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Sound (เสียง)

การใชวดิโีอ
คอมพิวเตอร HP ของคุณเปนอุปกรณวิดีโอที่มคีุณภาพ ซึง่คุณสามารถใชเพื่อดูวิดีโอแบบสตรีมจากเว็บไซตที่ชืน่ชอบ และ
ดาวนโหลดวิดีโอและภาพยนตรเพือ่ดูในคอมพิวเตอรของคุณไดโดยไมจําเปนตองเขาถึงเครือขาย

เพื่อเพิม่ความเพลิดเพลนิในการรับชม ใหใชพอรตวิดีโอพอรตใดพอรตหนึง่บนคอมพิวเตอรเพือ่เชื่อมตอจอภาพภายนอก
โปรเจคเตอร หรือโทรทัศน คอมพวิเตอรโดยสวนใหญจะมพีอรต Video Graphics Array (VGA) ที่เชื่อมตออุปกรณวิดีโอ
แบบอะนาล็อก คอมพิวเตอรบางเครื่องยงัมพีอรต High Definition Multimedia Interface (HDMI) ที่ชวยใหคณุสามารถ
เชือ่มตอจอภาพแบบความละเอียดสูงหรือโทรทัศนได

สิง่สาํคญั: โปรดแนใจวาอุปกรณภายนอกไดรับการเช่ือมตอกับพอรตที่ถูกตองบนคอมพวิเตอรโดยใชสายเชือ่มตอที่เหมาะ
สม หากคณุมีขอสงสัย ใหตรวจสอบคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณนัน้ๆ

การเชือ่มตอจอภาพ VGA หรอืโปรเจคเตอร

เมือ่ตองการดูภาพจากหนาจอคอมพวิเตอรบนจอภาพ VGA ภายนอก หรือฉายภาพเพื่อแสดงงานนําเสนอ ใหเชือ่มตอ
จอภาพหรือโปรเจคเตอรเขากับพอรต VGA ของคอมพิวเตอร

การใชวิดโีอ 25



วธิีการเชื่อมตอจอภาพหรือโปรเจคเตอร

1. ตอสายเคเบลิ VGA จากจอภาพหรือโปรเจคเตอรเขากับพอรต VGA บนคอมพิวเตอร ดังที่แสดงในภาพ

2. กด f4 เพือ่สลับภาพหนาจอระหวางสถานะการแสดงผล 3 สถานะไดแก

● ดูภาพหนาจอบนคอมพิวเตอร

● ดูภาพหนาจอบนอุปกรณภายนอก (จอภาพหรือโปรเจคเตอร)

● ดูภาพหนาจอพรอมกันทั้งบนคอมพวิเตอรและอุปกรณภายนอก

สถานะการแสดงผลจะเปล่ียนแปลงไปในแตละครั้งท่ีคุณกด f4

26 บท 4   การเพลิดเพลินไปกบัคุณลักษณะดานความบนัเทิง



การเชือ่มตอโทรทศันหรอืจอภาพแบบ HDMI 
เมือ่ตองการดูภาพจากหนาจอคอมพวิเตอรบนโทรทัศนหรือจอภาพแบบความละเอียดสูง ใหเชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง
ตามคําแนะนําดังตอไปนี้

ในการเช่ือมตออุปกรณ HDMI เขากับคอมพวิเตอร คุณจะตองใชสายเคเบิล HDMI ซึง่มจีําหนายโดยแยกตางหาก

วธิีเชื่อมตอโทรทัศนหรือจอภาพแบบความละเอียดสูงเขากับคอมพิวเตอร

1. เชื่อมตอปลายดานหนึ่งของสาย HDMI เขากับพอรต HDMI บนคอมพิวเตอร

2. เชือ่มตอปลายอีกดานของสายเคเบิลเขากับโทรทัศนหรือจอภาพแบบความละเอียดสูง

3. กด f4 เพือ่สลับภาพหนาจอระหวางสถานะการแสดงผล 3 สถานะไดแก

● ดูภาพหนาจอบนคอมพิวเตอร

● ดูภาพหนาจอบนอุปกรณภายนอก (จอภาพหรือโปรเจคเตอร)

● ดูภาพหนาจอพรอมกันทั้งบนคอมพวิเตอรและอุปกรณภายนอก

สถานะการแสดงผลจะเปล่ียนแปลงไปในแตละครัง้ที่คณุกด f4
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การกาํหนดการตั้งคาเสยีง (ใหกับโทรทศันแบบ HDMI)
HDMI เปนอินเทอรเฟซวิดโีอเพียงรูปแบบเดียวที่รองรับวิดีโอและเสียงที่มีความละเอียดสูง หลังจากคุณเชือ่มตอโทรทัศน
แบบ HDMI เขากับคอมพิวเตอรแลว คณุสามารถเปดเสียง HDMI ไดโดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. คลิกขวาที่ไอคอน Speakers (ลําโพง) ในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก Playback devices
(อุปกรณการเลน)

2. บนแท็บ Playback (การเลน) ใหคลิก Digital Output Device (HDMI) (อุปกรณสัญญาณออกแบบดจิิทัล
(HDMI))

3. คลิก Set Default (ตั้งคาเริ่มตน) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

เมือ่ตองการใหสตรมีเสียงออกทางลําโพงคอมพิวเตอรอีกครัง้ ใหปฏบิัตติามขัน้ตอนตอไปนี้

1. คลิกขวาที่ไอคอน Speakers (ลําโพง) ในพื้นที่แจงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน แลวคลิก Playback devices
(อุปกรณการเลน)

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

3. คลิก Set Default (ตั้งคาเริ่มตน) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

การใช Intel Wireless Display (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น)
Intel® Wireless Display ชวยใหคุณสามารถสงเนือ้หาในคอมพวิเตอรไปยงัโทรทัศนไดในแบบไรสายโดยใชอะแดป
เตอรโทรทัศนแบบไรสายที่เปนอุปกรณเสริม (ซือ้แยกตางหาก) สําหรับรายละเอียดการใชอะแดปเตอรแบบไรสาย โปรดดูคํา
แนะนําของผูผลิต

เมื่อตองการเปด Intel Wireless Display ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Intel WiDi

เมื่อตองการเปดใชงาน Intel Wireless Display ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Intel
Proset Wireless > Intel My WiFi Technology

หมายเหต:ุ กอนที่จะใชจอแสดงผลแบบไรสาย โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไรสายของคณุเปดอยู

การจดัการไฟลเสยีงและวดิโีอของคณุ
CyberLink PowerDVD ชวยใหคณุสามารถจัดการและแกไขคอลเล็กชนัภาพถายและวิดีโอของคุณได

▲ เมือ่ตองการเร่ิมตน CyberLink PowerDVD ใหเลือก Start (เร่ิม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
Music, Photos and Videos (เพลง, ภาพถาย และวิดโีอ) จากนั้นคลิก CyberLink PowerDVD

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใช CyberLink PowerDVD โปรดดูที่วิธใีชของซอฟตแวร PowerDVD

28 บท 4   การเพลิดเพลินไปกบัคุณลักษณะดานความบนัเทิง



5 การใชแปนพมิพและอปุกรณชีต้าํแหนง

คอมพวิเตอรของคุณชวยใหการนําทางบนหนาจอสามารถทําไดงาย นอกจากแปนพมิพแลว ทัชแพด ยงัชวยใหคณุสามารถ
ใชงานฟงกชันบนหนาจอไดอีกดวย นอกจากนี ้คอมพิวเตอรของคุณอาจมคีียแพดตัวเลขแบบในตัว คอมพิวเตอรบางรุนยงัมี
ฟงกชันแปนการดําเนินการแบบพิเศษหรือแปนลดัเพือ่ชวยใหดําเนนิการงานที่ใชเปนประจําไดงายอีกดวย

นอกจากอุปกรณชี้ตําแหนง เชน ทัชแพด ที่รวมอยูในคอมพิวเตอร คณุสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ซื้อแยกตางหาก)
โดยเชื่อมตอกับพอรต USB พอรตใดพอรตหนึง่บนคอมพิวเตอร

เมือ่ตองการปรับแตงการตั้งคาอุปกรณชี้ตําแหนง การกําหนดคาปุม ความเร็วในการคลิก และตวัเลือกของตัวชี ้ใหเลือก
Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) แลวพิมพ mouse ในชองคนหาที่มมุบนขวาของหนาจอ คลิก Mouse
(เมาส)
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การใชแปนพมิพ
คณุสามารถใชแปนพมิพในการพมิพ และแปนการดําเนินการและแปนลัดเพื่อดําเนนิการฟงกชนัทีเ่ฉพาะเจาะจงตางๆ ได
สําหรับรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับแปนตางๆ ของแปนพิมพ โปรดดู แปน ในหนา 13

หมายเหต:ุ แปนพิมพของคุณอาจมแีปนและฟงกชนัแปนพิมพที่แตกตางออกไปจากที่อธิบายไวในสวนนีต้ามแตละประเทศ
หรือภมูิภาค

การใชแปนพมิพรวม ALT GR
แปนพมิพในบางประเทศประกอบดวยแปน ALT GR ซึง่ใชสําหรับการกดแปนพเิศษพรอมกัน หากตองการพิมพสัญลักษณ
เงินรูปบนแปนพมิพที่มีแปนนี ้ใหใชการกดแปน alt gr และ 4 พรอมกัน บนแปนพมิพเฉพาะภูมิภาคในอินเดยี คุณสามารถ
ใชแปน ctrl+shift+4 เพื่อพมิพสัญลักษณเงินรูป

หากตองการเรียนรูเกีย่วกับแปนพิมพรวม ALT GR ใหไปที่เว็บไซต Microsoft Office ที่ www.office.microsoft.com
และคนหา ALT GR

การใชแปนการดาํเนนิการ

แปนการดาํเนนิการจะทํางานฟงกชนัทีกํ่าหนดไว ไอคอนบนแตละแปน f1 ถึง f12 บงชีถ้ึงฟงกชนัที่กําหนดไวสําหรับแปน
นัน้ๆ

ในการใชแปนการดําเนินการ ใหกดแปนคางไว

คณุลักษณะแปนการดาํเนินการถูกเปดใชงานมาจากโรงงาน คณุสามารถปดใชงานคณุลักษณะนีไ้ดที ่Setup Utility
(BIOS) โปรดดู การใช Setup Utility (BIOS) และ System Diagnostics ในหนา 68 สําหรับแนะนําเก่ียวกับการเปด
Setup Utility (BIOS) แลวทําตามคําแนะนําที่ดานลางของหนาจอ

เมือ่ตองการเปดใชงานฟงกชนัตามที่กําหนดไวหลังจากปดใชงานคุณลักษณะแปนการดําเนนิการ คุณจะตองกดแปน fn
พรอมกับแปนการดําเนนิการทีต่องการ

ขอควรระวงั: โปรดเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ใน Setup Utility อยางรอบคอบ ขอผดิพลาดตางๆ จะทําใหคอมพิวเตอรทํางาน
ไมถูกตอง

ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f1 เปด Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) ซึ่งมีบทชวยสอน ขอมูลเกีย่วกับระบบปฏบิัติการ
Windows และคอมพิวเตอรของคุณ คําตอบสําหรับคําถาม และการอัพเดตคอมพวิเตอรของคุณ

บริการชวยเหลือและวิธีใชยังนําเสนอการแกไขปญหาอัตโนมตัิและการเขาถึงฝายบริการลูกคา

f2 ลดความสวางของหนาจอลงเร่ือยๆ เทาทีคุ่ณกดแปนน้ีคางไว

f3 เพิ่มความสวางของหนาจอขึ้นเร่ือยๆ เทาที่คณุกดแปนน้ีคางไว

f4 สลับภาพหนาจอระหวางอปุกรณแสดงผลตางๆ ทีเ่ชื่อมตอกับระบบ ตัวอยางเชน หากมีจอภาพเชื่อมตอกบั
คอมพิวเตอร การกดแปนน้ีจะเปนการสลับภาพหนาจอจากจอแสดงผลคอมพิวเตอรไปยงัการแสดงผลบน
จอภาพเพือ่แสดงผลบนคอมพิวเตอรและจอภาพพรอมกนั

จอภาพภายนอกสวนใหญไดรับขอมลูวีดโีอจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวีดีโอ VGA ภายนอก แปน
ดําเนินการน้ียงัสามารถสลับภาพระหวางอุปกรณอื่นๆ ทีไ่ดรับขอมูลวีดีโอจากคอมพิวเตอร

f5 เปดหรือปดคุณสมบัติรัศมีไฟแบ็คไลทของแปนพิมพ

หมายเหต:ุ เมื่อตองการประหยดัพลังงานแบตเตอร่ี ใหปดคุณสมบัติน้ี

30 บท 5   การใชแปนพิมพและอุปกรณชีต้ําแหนง



ไอคอน แปน คาํอธบิาย

f6 เลนแผนซีดีเพลงแทร็กกอนหนาหรือ DVD หรือ BD สวนกอนหนา

f7 เร่ิมตน หยุดชั่วคราว หรือเลนซีดีเพลง ดีวีด ีหรือบีดีตอ

f8 เลนแผนซีดีเพลงแทร็กตอไปหรือ DVD หรือ BD สวนตอไป

f9 ลดระดบัเสียงของลําโพงลงเร่ือยๆ เทาที่กดแปนน้ีคางไว

f10 เพิ่มระดบัเสียงของลําโพงข้ึนเร่ือยๆ เทาทีก่ดแปนนี้คางไว

f11 ปดเสียงหรือเรียกคืนเสียงจากลําโพง

f12 เปดหรือปดคุณสมบัติระบบไรสาย

หมายเหต:ุ จะตองติดตั้งเครือขายไรสายเพื่อสรางการเชื่อมตอแบบไรสาย
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การใชแปนลัด

แปนลัดเปนการใชแปน fn และแปน esc หรือแปน แปน b พรอมกัน

วิธใีชแปนลัด

▲ กดแปน fn แลวกดแปนที่สองของการกดแปนพรอมกัน

ฟงกชนั แปนลัด คาํอธบิาย

แสดงขอมูลระบบ fn+esc แสดงขอมูลเกีย่วกบัสวนประกอบฮารดแวรของระบบและหมายเลขเวอรชันของ
BIOS ระบบ

ควบคุมการตั้งคาเสยีงเบส fn+b เปดหรือปดใชงานการตั้งคาเสียงเบสของ Beats Audio

Beats Audio เปนเทคโนโลยกีารต้ังคาเสียงขัน้สูงที่ใหเสียงเบสลึกทีส่ามารถปรับได
พรอมกบัยังคงรักษาความชดัใสของเสียงไว Beats Audio มกีารเปดใชงานโดยคา
เร่ิมตน

คุณยังสามารถดูและควบคุมการตั้งคาเสียงเบสผานทางระบบปฏิบตัิการ Windows
วิธีการดูและควบคุมคุณสมบตัิของเสียงเบส

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

การใชคียแพด

การใชคยีแพดตวัเลขแบบในตัว

คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีคียแพดตัวเลขแบบในตัว และยงัสนบัสนุนคียแพดตัวเลขเสริมภายนอกหรือแปนพมิพเสริมภายนอกที่
มคีียแพดตัวเลขอีกดวย

สวนประกอบ คาํอธบิาย

แปน num lock ควบคมุการทาํงานของคียแพดตัวเลขแบบในตัว กดแปนน้ีเพื่อสลับระหวาง
ฟงกชันตัวเลขมาตรฐานของคียแพดภายนอก (ถกูเลือกไวจากโรงงาน) กับ
ฟงกชันนําทาง (ระบุไวดวยลูกศรแสดงทศิทางบนแปน)

หมายเหตุ: ฟงกชันของคียแพดที่ใชงานอยูเมื่อปดคอมพิวเตอรจะกลับสูสภาพ
เดิมเมื่อเปดคอมพิวเตอรอีกคร้ัง

คียแพดตัวเลขแบบในตัว ตั้งคาจากโรงงานใหทํางานเชนเดยีวกบัคยีแพดตัวเลขภายนอก หากตองการสลับ
ระหวางฟงกชันตวัเลขน้ีกับฟงกชันนําทาง (ระบุไวดวยลูกศรแสดงทศิทางบน
แปน) ใหกดแปน num lock
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การใชทชัแพด

สวนประกอบ คาํอธบิาย

(1)  ทชัแพดไฟแสดงสถานะ ● สวาง: ทชัแพด ปดอยู

● ดับ: ทชัแพด เปดอยู

(2)  ทัชแพด ปุมเปด/ปด เปดหรือปด ทชัแพด

(3)  ทัชแพดพื้นที ่ ยายตัวชี้และเลือกหรือเปดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ

(4)  ปุม ทัชแพด ซาย ทํางานเหมือนกบัปุมซายบนเมาสภายนอก

(5)  ปุม ทัชแพด ขวา ทํางานเหมอืนกับปุมขวาบนเมาสภายนอก

เมื่อตองการเล่ือนตัวชี ้ใหเลื่อนนิว้มอืหนึง่นิว้ลากผาน ทัชแพด ไปตามทิศทางท่ีคุณตองการใหตวัชี้เลื่อนไป ใชปุม ทัชแพด
ซายและขวาเหมอืนกับที่คณุใชปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก

การเปดหรอืปดทชัแพด

เมื่อตองการปดหรือเปด ทัชแพด ใหแตะสองครั้งเร็วๆ ที่ปุมเปด/ปด ทัชแพด

ไฟแสดงสถานะ ทัชแพด จะดบัลง เม่ือ ทัชแพด เปดทํางาน
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การนาํทาง

เมือ่ตองการเล่ือนตัวชี้บนหนาจอ ใหเลื่อนนิว้มอืหนึง่นิว้ลากผาน ทัชแพด ไปตามทิศทางท่ีคุณตองการใหตวัชี้เลื่อนไป

การเลอืก

ใชปุม ทัชแพด ซายและขวาเหมือนกับที่คุณใชปุมซายและขวาบนเมาสภายนอก
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การใชรปูแบบการสัมผสับนทชัแพด

ทัชแพด สนับสนุนรูปแบบการสัมผสัหลากหลายรูปแบบ โดยคณุสามารถตวัดนิ้ว บบีนิว้ และหมนุ เพื่อควบคุมส่ิงตางๆ บนเด
สกท็อป เม่ือตองการใชรูปแบบการสัมผัสบน ทัชแพด ใหวางนิว้มือสองน้ิวบน ทัชแพด พรอมกัน

หมายเหต:ุ ทัชแพด รปูแบบการสัมผสับางอยางอาจไมรองรับโดยโปรแกรมทั้งหมด

วิธดีูการสาธิตรูปแบบการสัมผัส

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) >
Synaptics TouchPad

2. คลิกรูปแบบการสัมผัสเพื่อเรียกใชงานการสาธิต

เมือ่ตองการปดหรือเปดใชงานรูปแบบการสัมผสั:

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) >
Synaptics TouchPad

2. เลือกกลองกาเครื่องหมายทีอ่ยูถัดจากรปูแบบการสัมผสัที่คุณตองการปดหรือเปด

3. คลิก Apply (นําไปใช) แลวคลิก OK (ตกลง)
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การเลือ่น

การเลื่อนมปีระโยชนสําหรับการขยบัขึ้น ลง หรือไปดานขางในหนาเพจหรือรูปภาพ เมือ่ตองการเล่ือน ใหวางนิว้มือ้สองน้ิว
หางจากกันเล็กนอยบนทัชแพด แลวลากผานทัชแพดใหเคลื่อนไหวขึ้น ลง ไปทางซาย หรือไปทางขวา

หมายเหต:ุ ความเร็วของการเล่ือนจะควบคมุโดยความเร็วของนิ้วมอื

การบบีนิว้/การยอ/ขยาย
การบีบนิ้วชวยใหคุณขยายหรือยอขนาดรูปภาพหรือขอความ

● ขยายขนาดโดยวางนิว้สองนิว้ดวยกันบนทัชแพด แลวเลื่อนแยกหางจากกัน

● ยอขนาดโดยวางนิว้สองน้ิวแยกหางจากกันบนทัชแพด แลวเลื่อนเขาหากัน
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การหมนุ

การหมนุชวยใหคณุสามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย เมือ่ตองการหมุน ใหสรางนิ้วชีด้านซายเปนจุดยดึในโซนทัช
แพด เล่ือนนิ้วชีด้านขวาไปรอบนิ้วที่เปนจุดยดึโดยเคลือ่นไหวแบบกวาดจาก 12 นาฬกิาไปยงั 3 นาฬิกา เมื่อตองการหมนุ
ยอนกลับ ใหเลื่อนนิ้วชีด้านขวาจาก 3 นาฬิกาไปยงั 12 นาฬิกา

หมายเหต:ุ ตามคาเริ่มตน การหมนุจะถูกปดใชงานจากโรงงาน

การตวดั 

การตวัดทําใหคุณสามารถเขาถึงหนาจอหรือเลื่อนดเูอกสารไดอยางรวดเรว็ เมื่อตองการตวัด ใหใชนิ้วสามนิ้วแตะโซนทัช
แพดแลวตวัดขึ้น ลง ซาย หรือขวาอยางเร็วและเบา

หมายเหต:ุ ตามคาเริ่มตน การตวัดโดยใชนิว้สามน้ิวจะถูกปดใชงานจากโรงงาน
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6 การจดัการพลงังาน

คอมพวิเตอรสามารถทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือใชกระแสไฟภายนอก เมื่อคอมพิวเตอรทํางานโดยใชพลังงาน
จากแบตเตอรี่เทานัน้ และไมสามารถใชแหลงไฟฟา AC ในการชารจแบตเตอรี่ได คุณจําเปนตองตรวจสอบและประหยดั
ประจุไฟฟาในแบตเตอรี ่คอมพวิเตอรของคุณสนับสนนุแผนการใชพลังงานในการจัดการวิธีทีค่อมพิวเตอรของคณุใชและ
ประหยดัพลังงาน เพื่อใหสามารถรักษาสมดุลระหวางประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรกับการประหยดัพลังงานได
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การใชโหมดสลปีหรอืไฮเบอรเนต
Microsoft Windows มสีถานะการประหยดัพลังงานสองสถานะ คือ สลีปและไฮเบอรเนต

หมายเหต:ุ เฉพาะบางรุน คณุสมบัติ Intel Rapid Start Technology (RST) ถูกเปดใชงานจากโรงงาน Rapid Start
Technology ชวยใหคอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการตอไดอยางรวดเร็วหลังจากไมมกีารใชงาน

Rapid Start Technology จัดการตัวเลอืกประหยัดพลงังานของคุณดงัตอไปนี:้

● สลีป—Rapid Start Technology ชวยใหคุณสามารถเลือกสถานะสลีปได เม่ือตองการออกจากสลีป ใหกดแปนใดๆ
เปดใชงานทัชแพด หรือกดปุมเปด/ปดส้ันๆ

● ไฮเบอรเนต—Rapid Start Technology จะเขาสูสถานะไฮเบอรเนตภายใตสภาวะตอไปนี้

◦ หลังจากไมมกีารทํางานเปนเวลา 2 ชัว่โมงเมือ่คอมพวิเตอรทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือใชกระแส
ไฟจากภายนอก

◦ เมื่อระดบัแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต

หลังจากเริ่มสถานะไฮเบอรเนตแลว โปรดกดปุมเปด/ปดเพือ่กลับมาทํางานของคุณตอ เนือ่งจากสถานะไฮเบอรเนต
ควบคุมโดย Rapid Start Technology คณุจึงไมสามารถเลือกสถานะไฮเบอรเนตไดดวยตนเอง

Rapid Start Technology สามารถปดใชงานไดใน Setup Utility (BIOS) หาก Rapid Start Technology ถูก
ปดใชงาน คณุจะสามารถเลือกตวัเลือกไฮเบอรเนตดวยตนเองได

เมือ่เครือ่งเริ่มเขาสูสถานะสลีป หนาจอจะวางเปลา และงานของคุณจะไดรับการบนัทึกลงในหนวยความจํา ทําใหคุณกลับมา
ทํางานตอไดเร็วกวาเม่ือออกจากโหมดไฮเบอรเนต หากคอมพิวเตอรอยูในโหมดพักเปนเวลานาน หรือหากระดับแบตเตอร่ี
ถึงขัน้วิกฤตขณะที่อยูในโหมดพัก คอมพวิเตอรกจ็ะเขาสูโหมดไฮเบอรเนต

ในสถานะไฮเบอรเนต งานของคณุจะถูกบันทึกไวในไฟลไฮเบอรเนตบนฮารดไดรฟและคอมพวิเตอรจะปดลง

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงและวีดีโอ การสูญเสียฟงกชนัการเลนเสียงและวีดโีอ หรือ
การสูญเสียขอมลู หามเขาสูโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต ในขณะที่กําลังอานหรือเขียนดสิกหรือการดส่ือบันทึกภายนอก

หมายเหต:ุ คณุไมสามารถทําการเช่ือมตอเครือขายใดๆ หรือเรียกใชฟงกชันใดๆ ของคอมพิวเตอรในขณะที่คอมพวิเตอร
อยูในโหมดพกัหรือไฮเบอรเนตได

การเขาสูและออกจากโหมดพัก

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมโหมดสลีปหลังจากที่คอมพวิเตอรไมไดถูกใชงานในชวงเวลาหนึ่ง โดยขึน้อยูกับวา
คอมพวิเตอรทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือใชกระแสไฟฟาจากภายนอก

สามารถเปลี่ยนการตัง้คาพลังงานและหมดเวลาไดโดยใชตวัเลอืกการใชพลังงานในแผงควบคุม Windows

ขณะที่เปดคอมพิวเตอร คณุสามารถเริม่สถานะพกัดวยวิธีการดังตอไปนี้:

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● ปดจอแสดงผล

● เลือก Start (เริ่ม) จากนัน้คลิกที่ลูกศรขางปุม Shut down (ปดเครื่อง) แลวคลิก Sleep (สลีป)

วิธอีอกจากโหมดพัก

● กดปุมเปด/ปดเร็วๆ

● หากจอแสดงผลปดอยู ใหเปดจอแสดงผล
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● กดแปนใดก็ไดบนแปนพิมพ

● แตะหรือกวาดท่ีแผงสัมผสั

เมือ่คอมพวิเตอรออกจากโหมดสลีป ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึน้ และคอมพวิเตอรจะแสดงหนาจอเดิมที่คางอยูในขณะที่คุณ
หยดุการทํางาน

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหคอมพิวเตอรถามรหัสผานเมือ่เครื่องกลับมาทํางานอีกครั้ง คณุตองปอนรหัสผาน Windows
กอน คอมพวิเตอรจึงจะแสดงงานของคุณขึน้มาอีกครั้ง

การเขาสูและออกจากโหมดไฮเบอรเนต

ระบบถูกตัง้คาจากโรงงานใหเร่ิมโหมดสลีปหลังจากที่คอมพวิเตอรไมไดถูกใชงานในชวงเวลาหนึ่ง โดยขึน้อยูกับวา
คอมพวิเตอรทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอร่ีหรือใชกระแสไฟฟาจากภายนอก หรือเมือ่ระดบัแบตเตอร่ีถึงขั้นวิกฤต

สามารถเปลี่ยนการตัง้คาพลังงานและการหมดเวลาไดในแผงควบคมุ Windows

เมือ่ตองการเขาสูสถานะไฮเบอรเนตบนคอมพิวเตอรที่ไมมีระบบ Intel RST ใหเลือก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกลูกศรขางปุม
Shut down (ปดเครื่อง) แลวคลิก Hibernate (ไฮเบอรเนต)

เมือ่ตองการออกจากสถานะไฮเบอรเนต กดปุมเปด/ปดหนึง่ครั้ง

ไฟสถานะเปด/ปดจะสวางขึน้ และคอมพวิเตอรจะกลับมาที่หนาจอตรงจุดที่คณุหยดุการทํางานเอาไว

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาใหใสรหัสผานเมือ่คอมพวิเตอรกลบัมาทํางานอีกครัง้ คณุจะตองปอนรหัสผาน Windows เสีย
กอน คอมพวิเตอรจึงจะกลับมาที่หนาจอ

การตั้งคาการปองกนัดวยรหัสผานเมือ่กลบัมาทาํงานอกีครัง้

เมือ่ตองการตั้งคาคอมพวิเตอรใหเรียกหารหัสผานเมือ่ออกจากสถานะสลีปหรือไฮเบอรเนต ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) >System and Security (ระบบและความปลอดภยั) >
Power Options (ตวัเลือกการใชพลังงาน)

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก Require a password on wakeup (ตองใสรหัสผานเมือ่กลับมาทํางานอีกครัง้)

3. คลิก Change Settings that are currently unavailable (เปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่ไมพรอมใชงานในขณะนี้)

4. คลิก Require a password (ตองใชรหัสผาน) (แนะนํา)

หมายเหต:ุ หากคณุตองการสรางรหัสผานบัญชผีูใชหรือเปลี่ยนรหัสผานบญัชีผูใชปจจุบัน ใหคลิก Create or
change your user account password (สรางหรือเปลี่ยนรหัสผานผูใชของคณุ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

5. คลิก Save changes (บนัทึกการเปลีย่นแปลง)
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การใชมเิตอรพลงังาน
มเิตอรพลังงานใหคุณเขาถึงการตัง้คาพลังงานและดปูระจุไฟฟาที่เหลืออยูในแบตเตอรี่ไดอยางรวดเร็ว

● เม่ือตองการแสดงเปอรเซน็ตของประจุไฟฟาท่ีเหลืออยูในแบตเตอร่ีและแผนการใชพลังงานปจจุบนั ใหวางตวัชี้เมาสไว
เหนอืไอคอนมเิตอรพลังงานทางดานขวาสุดของแถบงาน

● เมือ่ตองการเขาถึง Power Options (ตวัเลือกการใชพลังงาน) หรือเปลี่ยนแผนการใชพลังงาน ใหคลิกไอคอนมิเตอร
พลังงานและเลือกตวัเลือกจากรายการ

ไอคอนมเิตอรพลังงานที่แตกตางกันบงชี้วาคอมพิวเตอรกําลังทํางานโดยใชแบตเตอรี่หรอืกระแสไฟภายนอก ไอคอน
แบตเตอรี่จะแสดงขอความขึน้ หากแบตเตอรี่อยูในระดับต่ําหรือถึงขัน้วิกฤต

การเลอืกแผนการใชพลงังาน
แผนการใชพลังงานจะจัดการลักษณะการใชพลังงานของคอมพิวเตอร และชวยใหคณุประหยดัพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน

แผนการใชพลังงานที่ใชไดมดีังตอไปนี้

● HP recommended (แนะนําโดย HP) ปรับสมดลุระหวางประสิทธิภาพกบัการรักษาพลังงานโดยอัตโนมตัิ

● Power Saver (ประหยดัพลังงาน) ประหยดัพลังงานโดยลดประสิทธภิาพการทํางานของระบบและความสวางของ
หนาจอลง

● High performance (ประสิทธิภาพสูง) ใหความสําคัญกับประสิทธภิาพ แตอาจใชพลังงานมากกวา

นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถสรางแผนการใชพลังงานของคุณเอง และปรับแตงใหเหมาะกับความตองการของคุณได

ใช HP Power Manager (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้) หรือ Windows Control Panel (แผงควบคุมของ Windows) ใน
การเลือกแผนการใชพลังงานหรือสรางแผนการใชพลังงานของคุณเอง

เมื่อตองการเร่ิม HP Power Manager ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) > HP Power Manager

เมือ่ตองการเขาถึงตวัเลือกการใชพลังงานในแผงควบคุม ใหเลือก Start (เร่ิม) > Control Panel (แผงควบคมุ) >
System and Security (ระบบและความปลอดภยั) > Power Options (ตวัเลือกการใชพลังงาน) จากนั้นเลือก
แผนการใชพลังงานจากรายการ
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การทํางานโดยใชพลงังานจากแบตเตอรี่
หากมีแบตเตอรี่ที่ชารจประจุแลวอยูในคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรไมไดเสียบปล๊ักเขากับแหลงจายไฟภายนอก
คอมพวิเตอรนั้นจะทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอร่ี และความสวางของจอแสดงผลจะลดลงเพ่ือชวยประหยดัแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอรจะคายประจุอยางชาๆ เมือ่ปดเครื่องคอมพวิเตอรและถอดปลั๊กไฟ

อายกุารใชงานแบตเตอรี่ของคอมพวิเตอรจะแตกตางกันไป ขึน้อยูกับการตั้งคาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณภายนอกที่เชือ่มตอกับคอมพวิเตอร และปจจัยอ่ืนๆ

การถอดแบตเตอรีท่ีผู่ใชสามารถเปลีย่นเองได

คอมพวิเตอรของคุณมแีบตเตอร่ีที่ผูใชสามารถเปลี่ยนเองได

คาํเตอืน! เพือ่ลดปญหาดานความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้ ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผูใชสามารถเปลี่ยนเองไดที่ใหมาพรอมกับ
คอมพิวเตอร แบตเตอรี่สํารองท่ีมาจาก HP หรือแบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดซ่ึงซือ้มาจาก HP

ขอควรระวงั: การถอดแบตเตอร่ีที่เปนแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียวสําหรับคอมพวิเตอรอาจทําใหขอมูลสูญหายได ดังน้ัน
กอนที่จะถอดแบตเตอร่ีออก ใหบันทึกงานของคุณและเรียกใชโหมดไฮเบอรเนต หรือปดระบบคอมพวิเตอรผานทาง
Windows

เมื่อตองการถอดแบตเตอร่ี:

1. พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน้ผวิท่ีราบเรียบ

2. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี ่(1) เพือ่ปลดแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ สลักปลดแบตเตอรี่จะกลับสูตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ

3. พลิกแบตเตอร่ีขึ้น (2) และนําออกจากคอมพวิเตอร

การคนหาขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช) มเีครื่องมือและขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่ตอไปนี้

● เครื่องมือการตรวจสอบแบตเตอรี่ใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) สําหรับทดสอบประสิทธภิาพ
ของแบตเตอร่ี

● ขอมูลเก่ียวกับการปรับเทียบ การจัดการพลังงาน และการดูแลรักษาและจัดเก็บอยางเหมาะสมเพือ่ยดือายกุารใชงาน
ของแบตเตอร่ี

● ขอมูลเก่ียวกับชนิดของแบตเตอร่ี คณุลักษณะเฉพาะ วงจรการใชงาน และความจุ

เมือ่ตองการดูขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่ ใหเลือก Start (เริ่ม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) >
Learn (เรียนรู) > Power Plans (แผนการใชพลงังาน): คาํถามที่พบบอย
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การประหยดัพลงังานของแบตเตอรี่

ใชคําแนะนําตอไปนี้เพือ่ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรีแ่ละการยดือายกุารใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด

● ปรับลดความสวางของจอแสดงผล

● เลือกการตั้งคา Power saver (ประหยดัพลังงาน) ใน Power Options (ตวัเลือกการใชพลังงาน)

● ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพิวเตอรเม่ือไมไดใชงานหรือไมไดชารจไฟ

● ปดอุปกรณไรสายเมือ่คณุไมไดใช

● ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณภายนอกทีไ่มไดใชงาน ซึง่ไมไดเสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟภายนอก เชน ฮารดไดรฟ
ภายนอกที่เชื่อมตอกับพอรต USB

● หยดุ ปดการใชงาน หรือถอดการดส่ือบนัทึกภายนอกใดๆ ที่คณุไมไดใชงาน

● กอนคุณจะหยดุใชคอมพวิเตอร ใหเรียกใชโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต หรือปดเครื่องคอมพวิเตอร

การระบรุะดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอย

เมือ่แบตเตอรี่ท่ีเปนแหลงพลังงานเดียวสําหรบัคอมพิวเตอรเหลืออยูนอยหรือถึงระดบัวิกฤต ไอคอนมิเตอรพลังงานในพื้นที่
แจงเตอืนจะแสดงการแจงเตือนแบตเตอรี่ต่ําหรือถึงขั้นวิกฤต

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับมิเตอรพลังงาน โปรดดู การใชมเิตอรพลังงาน ในหนา 41

คอมพวิเตอรจะดําเนินการตอไปนี้ในกรณทีี่ระดบัแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกเปดใชงาน และคอมพิวเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะพัก คอมพวิเตอรจะเขาสูสถานะไฮ
เบอรเนต

● หากสถานะไฮเบอรเนตถูกปดใชงานและคอมพวิเตอรเปดอยูหรืออยูในสถานะสลีป คอมพวิเตอรจะยงัอยูในสถานะสลีป
ในชวงส้ันๆ จากนั้นจึงปดการทํางานและขอมลูใดๆ ที่ไมไดบันทึกไวก็จะหายไป

การจดัเก็บแบตเตอรีท่ีผู่ใชสามารถเปลีย่นเองได

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย อยาวางไวในที่ที่มอุีณหภูมสูิงเปนเวลานาน

หากจะไมใชงานคอมพิวเตอรและไมตอเครื่องกับแหลงจายไฟภายนอกมากกวา 2 สัปดาห ใหถอดแบตเตอร่ีออกและเก็บไว
ในที่เยน็และแหงเพือ่รักษาประจุไฟฟาในแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ทีจ่ัดเก็บไวควรจะไดรับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดอืน หากมีประจไุฟฟาเหลืออยูไมถึง 50 เปอรเซ็นต ใหชารจ
แบตเตอรี่กอนที่จะนํากลับมาจัดเกบ็อีกคร้ัง

การทิง้แบตเตอรีท่ีผู่ใชสามารถเปลีย่นเองได

คาํเตอืน! เพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดไฟไหมหรือการถูกเผาไหม หามถอดชิน้สวน บีบใหแตก หรือเจาะแบตเตอรี ่ควร
ระวังไฟฟาลัดวงจรอันเกิดจากการสัมผัสโดนกับดานนอก อยาใหโดนเปลวไฟหรือน้ํา

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอร่ีดวยวิธีที่เหมาะสม โปรดด ูประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม
เมือ่ตองการเขาถึงคูมอืน้ี เลือก Start (เร่ิม) > Help and Support (บริการชวยหลือและวิธีใช) > User Guides (คูมือ
ผูใช)

การทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 43



การเปลีย่นแบตเตอรี่ทีผู่ใชสามารถเปลีย่นเองได

การตรวจสอบแบตเตอรี่ใน Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธใีช) จะแจงเตอืนใหคณุเปลีย่นแบตเตอรี่เมื่อเซลล
ภายในไมสามารถชารจไฟไดอยางเหมาะสม หรือเมือ่ความจุของแบตเตอรี่อยูในระดบัต่ํา หากแบตเตอรี่อยูภายใตการรับ
ประกันของ HP คาํแนะนําจะระบรุหัสการรับประกัน จะมขีอความแนะนําใหคณุไปที่เว็บไซตของ HP เพื่อดูขอมลูเพิม่เติม
เก่ียวกับการส่ังซื้อแบตเตอรี่สําหรับเปลี่ยนทดแทน

การทํางานโดยใชพลงังานจากแหลงจายไฟภายนอก
สําหรับขอมูลการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC โปรดดู คําแนะนําในการตดิตัง้ ที่มาพรอมกับกลองบรรจุคอมพวิเตอร

คอมพวิเตอรจะไมใชพลังงานแบตเตอร่ีหากเชื่อมตออยูกับแหลงจายไฟภายนอกโดยใชอะแดปเตอร AC ที่ผานการรับรอง
หรือแทนเชื่อมตอ/อุปกรณตอขยายที่เปนอุปกรณเสริม

คาํเตอืน! เพือ่ลดปญหาดานความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้ ใหใชอะแดปเตอร AC ท่ีไดรับมาพรอมกับคอมพิวเตอร อะแดป
เตอร AC ที่เปลี่ยนทดแทนจาก HP หรืออะแดปเตอร AC ทีใ่ชงานรวมกันไดซึง่ซือ้จาก HP เทานัน้

เชือ่มตอคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอกภายใตสภาวะตอไปน้ี

คาํเตอืน! อยาชารจแบตเตอร่ีคอมพิวเตอรขณะที่คุณกําลังโดยสารเครื่องบนิ

● เม่ือคุณกําลังชารจหรือปรับเทียบแบตเตอรี่

● เม่ือคุณกําลังติดตัง้หรือปรับเปลีย่นซอฟตแวรระบบ

● เมือ่เขยีนขอมูลลงแผนดิสก (เฉพาะบางรุนเทานั้น)

● เม่ือเรียกใชตวัจัดเรียงขอมูลบนดสิกบนคอมพิวเตอรที่มฮีารดไดรฟภายในเคร่ือง

● เม่ือดําเนนิการสํารองขอมูลและกูคืนขอมลู

เมือ่คณุเชื่อมตอคอมพวิเตอรกับแหลงจายไฟภายนอก:

● แบตเตอรี่เริ่มชารจไฟ

● ความสวางของจอภาพจะเพิม่ขึ้น

● ลักษณะของไอคอนมเิตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตอืนจะเปลี่ยนไป

เมือ่คณุยกเลกิการเช่ือมตอกับแหลงจายไฟภายนอก เหตุการณตอไปนี้จะเกิดขึ้น

● คอมพิวเตอรจะเปลี่ยนไปใชพลังงานจากแบตเตอรี่

● ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมตัิเพือ่ยดือายกุารใชงานของแบตเตอรี่

● ลักษณะของไอคอนมเิตอรพลังงานในพื้นที่แจงเตอืนจะเปลี่ยนไป
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การใช HP CoolSense (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)
HP CoolSense  จะตรวจจับโดยอัตโนมัติหากคอมพิวเตอรของคณุไมอยูในตําแหนงที่คงที ่และทําการปรับแตงการ

ทํางานและการตั้งคาของพัดลมเพิม่เตมิเพื่อรักษาอุณหภูมพิื้นผิวของคอมพิวเตอรของคณุใหอยูในระดับที่เหมาะสมท่ีสุด

หากปด HP CoolSense จะไมมกีารตรวจจับตําแหนงของคอมพิวเตอรและการทํางานและตวัเลือกพดัลมจะทํางานตามการ
ตัง้คาจากโรงงาน ดงันั้น อุณหภูมพิื้นผวิของคอมพิวเตอรอาจสูงกวาเมือ่เปด HP CoolSense

วิธปีดหรือเปดใชงาน CoolSense

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > HP
CoolSense

2. เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

การปดเครือ่งคอมพวิเตอร
ขอควรระวงั: ขอมลูที่ไมไดบนัทึกไวจะสูญหายเมือ่ปดเคร่ืองคอมพวิเตอร

คําส่ังปดเคร่ืองจะปดโปรแกรมทั้งหมดท่ีเปดอยู รวมถึงระบบปฏิบัติการ แลวปดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร

ปดเครื่องคอมพิวเตอรภายใตสภาวะตอไปนี:้

● เม่ือคุณจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเขาถึงสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

● เม่ือคุณเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรภายนอกที่ไมไดเชื่อมตอกับพอรต USB หรือวิดโีอ

● เม่ือคอมพวิเตอรจะไมไดใชงานและไมไดเชื่อมตอกับแหลงจายไฟภายนอกเปนเวลานาน

แมวาคณุจะสามารถปดเครื่องคอมพวิเตอรโดยใชปุมเปด/ปดได แตขั้นตอนที่แนะนําคอื ใหใชคําส่ังปดเครื่องใน Windows

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรอยูในสถานะพกัหรือไฮเบอรเนต คณุจะตองออกจากสถานะดงักลาวเสียกอน จึงจะสามารถ
ทําการปดเครื่องได

1. บนัทึกงานของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดไว

2. เลือก Start (เริ่ม) > Shut down (ปดเครื่อง)

หากคอมพวิเตอรไมตอบสนองและคณุไมสามารถปดคอมพวิเตอรดวยขั้นตอนดงักลาว ใหลองทําตามขั้นตอนการปดเครื่อง
ฉุกเฉิน ตามลําดบัท่ีใหไว:

● กด ctrl+alt+delete แลวคลิกไอคอน Shut down (ปดเครื่อง) ในหนาจอแสดงผล

● กดปุมเปด/ปดคางไวอยางนอย 5 วินาที

● ถอดปลั๊กคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก

● ในเคร่ืองรุนทีม่ีแบตเตอรี่ทีผู่ใชสามารถเปลี่ยนเองได ใหถอดแบตเตอรี่ออก
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7 การจดัการและการใชขอมลูรวมกนั

ไดรฟคืออุปกรณจดัเก็บขอมูลแบบดจิิทัลหรือไดรฟแบบ Solid-state ที่ชวยคุณในการจัดเก็บ จัดการ เขาถึง และใชขอมูล
รวมกัน คอมพวิเตอรของคุณมฮีารดไดรฟภายในเครื่องที่ใชจัดเก็บซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระบบปฏิบตัิการ รวมทั้งเปนที่จัด
เก็บไฟลสวนบคุคลทั้งหมดของคณุ คอมพวิเตอรบางเครือ่งยงัมีไดรฟแบบออปตคิอลติดตั้งมาพรอมกับเครื่อง ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถอานหรือเขียนแผนซีด ีดีวีดี หรือ Blu-ray Disc (บีด)ี (มเีฉพาะบางรุน) รวมทั้งเลนและบันทึกเสียงและวิดีโอได

เพื่อความจุหรือฟงกชนัการทํางานที่เพิม่ขึน้ ใหเชือ่มตอไดรฟภายนอก (ซื้อแยกตางหาก) เชน ไดรฟแบบออปติคอลหรือ
ฮารดไดรฟ หรือใสการดจัดเก็บขอมูลแบบดิจิทลัเพือ่นําเขาขอมลูจากโทรศัพทหรือกลองของคุณโดยตรง นอกจากนี ้แฟลช
ไดรฟ USB ที่เชื่อมตอกับพอรต Universal Serial Bus (USB) บนคอมพวิเตอรจะชวยใหคุณสามารถถายโอนขอมูลได
รวดเร็ว บางอุปกรณจะทํางานโดยใชไฟจากคอมพวิเตอรเปนแหลงพลังงาน สวนบางอุปกรณจะประกอบดวยแหลงพลังงาน
ภายในตวั อุปกรณบางตัวมาพรอมกับซอฟตแวรที่ตองติดตั้ง

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเชือ่มตออุปกรณไรสายภายนอก โปรดดู การเช่ือมตอกับเครือขาย ในหนา 16

หมายเหต:ุ หากตองการขอมูลเพิม่เตมิเก่ียวกบัซอฟตแวรและไดรเวอรที่จําเปนหรือเรียนรูเก่ียวกับพอรตคอมพวิเตอรที่จะ
ใช โปรดดูที่คําแนะนําของผูผลิต

การใชอปุกรณ USB
คอมพิวเตอรโดยสวนใหญจะมพีอรต USB มากกวาหนึง่พอรต เนื่องจากอินเทอรเฟซสารพัดประโยชนนี้ชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตออุปกรณภายนอกไดหลากหลายชนิดเขากับคอมพวิเตอรของคณุ เชน แปนพิมพ USB เมาส ไดรฟภายนอก
เครื่องพิมพ สแกนเนอร หรือฮับ USB

คอมพิวเตอรของคณุอาจมพีอรต USB อยูมากกวาหนึง่ประเภท โปรดดู การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ ในหนา 4
หากตองการทราบประเภทของพอรต USB ที่คณุมอียูในคอมพวิเตอรเคร่ืองนี ้ตรวจสอบใหแนใจวาคุณซือ้อุปกรณที่สามารถ
ใชงานรวมกับคอมพิวเตอรของคุณได

ประเภท คาํอธบิาย

USB 2.0 ถายโอนขอมูลทีค่วามเร็ว 60 เมกะไบตตอวินาที

USB 3.0 ถายโอนขอมูลทีค่วามเร็ว 640 เมกะไบตตอวินาท ีพอรต USB 3.0 ทีเ่รียก
อกีอยางวาพอรต SuperSpeed ยงัสามารถใชงานไดกับอปุกรณ USB
1.0 และ USB 2.0 อีกดวย
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การเชือ่มตออปุกรณ USB
ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหตวัเชือ่มตอ USB ไดรับความเสียหาย ใหเชื่อมตออุปกรณอยางเบามอื

▲ เชื่อมตอสาย USB สําหรับอุปกรณเขากับพอรต USB

หมายเหต:ุ พอรต USB บนคอมพวิเตอรของคุณอาจแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนี้เล็กนอย

คณุจะไดยนิเสียงที่แสดงวาเคร่ืองตรวจพบอุปกรณแลว

หมายเหต:ุ ครั้งแรกที่คณุตออุปกรณ USB ขอความในพ้ืนที่แจงเตือนชวยใหคณุทราบวาคอมพวิเตอรรูจักอุปกรณ

การถอดอุปกรณ USB
ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหตวัเชือ่มตอ USB ไดรับความเสียหาย อยาดงึที่สายเชื่อมตอเพือ่ถอดอุปกรณ USB

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัขอมลูสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อถอดอุปกรณ USB อยาง
ปลอดภยั

1. เมื่อตองการถอดอุปกรณ USB ใหบนัทึกขอมลูของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับอุปกรณ

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพืน้ที่แจงเตอืนทีด่านขวาสุดของทาสกบาร จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. ถอดอุปกรณ

การเชือ่มตออปุกรณ USB ทีต่องตอกบัแหลงจายไฟ

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันไมใหอุปกรณไดรบัความเสียหายเม่ือเชื่อมตออุปกรณที่ตองตอกับแหลงจายไฟ ใหตรวจสอบวา
อุปกรณปดอยูและถอดปลั๊กไฟ AC แลว

1. เชือ่มตออุปกรณเขากับคอมพวิเตอร

2. เสียบปลั๊กไฟอุปกรณเขากับเตาเสียบ AC แบบตอสายดนิ

3. เปดอุปกรณ

เมือ่ตองการยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณภายนอกท่ีไมมปีลั๊กไฟ ใหหยดุการทํางานของอุปกรณ แลวถอดสายเชือ่มตออุปกรณ
ออกจากคอมพิวเตอร เมือ่ตองการยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณภายนอกทีม่ปีล๊ักไฟ ใหปดอุปกรณ ถอดสายเชื่อมตออุปกรณ
ออกจากคอมพิวเตอร แลวถอดปลั๊กไฟ AC
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การใสและการถอดการดจดัเกบ็ขอมลูแบบดจิทิลั
วิธใีสการดจัดเก็บขอมูลแบบดิจิทัล

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหขัว้ตอการดดิจิทัลไดรับความเสียหาย ใหใสการดดิจิทัลอยางเบามอื

1. ถือการดโดยหงายดานฉลากขึน้ และหันขั้วตอเขาหาคอมพวิเตอร

2. ใสการดเขาในชองเสียบส่ือบนัทึกดจิิทัล แลวกดการดเขาไปจนกระทั่งเขาที่แนนสนทิ

คณุจะไดยนิเสียงที่แสดงวาเคร่ืองตรวจพบอุปกรณแลว และเมนตูวัเลือกจะแสดงขึ้น

วิธถีอดการดจัดเก็บขอมูลแบบดิจิทัล

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อถอดการดดจิิทัลอยางปลอดภัย

1. บนัทึกขอมลูของคุณและปดโปรแกรมทั้งหมดท่ีเก่ียวของกับการดดจิิทัล

2. คลิกไอคอนเอาฮารดแวรออกในพืน้ทีแ่จงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน จากนัน้ใหปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

3. กดลงไปบนการด (1) แลวถอดการดออกจากชองเสียบ (2)

หมายเหต:ุ หากการดไมออกมา ใหดงึการดออกจากชองเสียบ

48 บท 7   การจัดการและการใชขอมูลรวมกัน



การใชไดรฟแบบออปตคิอล
ดสิกไดรฟแบบออปตคิอลจะใชแสงเลเซอรในการอานหรือจัดเก็บขอมูลทีม่จีํานวนมาก โดยที่บางไดรฟจะสามารถอานขอมลู
ไดเทานั้น แตบางไดรฟจะสามารถเขียน (เบิรน) ขอมลูลงในแผนดิสกเปลาไดอีกดวย

ใชคําแนะนําตอไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจากไดรฟแบบออปติคอลของคณุ

● เม่ือแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟเพยีงแหลงเดียว ใหตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกชารจไฟอยางเพียงพอกอนทีจ่ะเขียนไปยงั
ส่ือบันทึก

● อยาพมิพบนแปนพมิพหรือเคลื่อนยายคอมพิวเตอรขณะที่ไดรฟแบบออปติคอลกําลังเขียนขอมูลลงดิสก เนื่องจาก
กระบวนการเขยีนขอมลูมีความไวตอแรงส่ันสะเทือน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดตดิตัง้อัพเดตซอฟตแวรลาสุดสําหรับไดรฟนัน้แลว

● หากดสิกที่คุณกําลังใชนั้นไมสะอาด ใหเช็ดดวยผานุม แหง และไมมขีน

คอมพวิเตอรของคุณอาจมไีดรฟแบบออปตคิอลท่ีรองรับเทคโนโลยดีสิกอยางนอยหนึ่งรูปแบบตอไปนี้

● ซีด—ีคอมแพคดิสกที่จดัเก็บขอมูลซึง่สามารถอานไดโดยเลเซอรจากดสิกไดรฟแบบออปตคิอล รูปแบบซดีีที่ใชไดมีดงั
ตอไปนี้

◦ CD-Recordable (CD-R) ซ่ึงรองรับการอานขอมูลโดยคอมพิวเตอร และการบนัทึกขอมูลลงในซดีีไดแผนละ
หนึ่งครั้ง เมือ่เครือ่งบันทึกขอมูลลงในดิสก CD-R แลว คณุจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมลูออกได
ขอมูลจะถูกบันทึกไวอยางถาวร

◦ CD-Re-Writable (CD-RW) ซึง่รองรับการอานและบันทึกขอมูลลงในซดีีไดแผนละหลายคร้ัง คณุสามารถลบ
ขอมลูในซีดไีด

● ดีวีด—ีวดิีโอดิสกแบบดิจิทัลซ่ึงเปนดิสกแบบออฟตคิอลท่ีมคีวามจุสูง โดยสามารถจัดเก็บขอมลูไดมากกวาแผนซดีี ดีวีดี
แบบสองดาน (Double-sided) หนึ่งแผนสามารถจัดเก็บขอมูลไดมากถึง 17 กิกะไบต รูปแบบดวีีดทีี่ใชไดมดีังตอไป
นี้

◦ DVD-Recordable (DVD-R หรือ DVD+R) ซ่ึงรองรับการอานขอมูลโดยคอมพิวเตอร และการบันทึกขอมลู
ลงในดีวีดีไดแผนละหนึง่คร้ัง หลังจากเครื่องบนัทกึขอมูลลงในดิสกรูปแบบนีแ้ลว คณุจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมลูออกได ขอมลูจะถูกบันทึกไวอยางถาวร แผนดวีีดนีี้จะสามารถใชไดในไดรฟ DVD±R

◦ DVD-Re-Writable (DVD-RW หรือ DVD+RW) ซ่ึงรองรับการอานและบันทึกขอมลูลงในดิสกไดแผนละ
หลายครั้ง โดยขอมลูในดสิกสามารถลบออกได แผนดีวีดนีี้จะสามารถใชไดในไดรฟ DVD±R

● บีด—ีBlu-ray Disc สามารถจัดเก็บขอมูลไดมากกวาดสิกแบบออปตคิอลรูปแบบอ่ืนๆ และสามารถใชเพื่อบนัทึก เขียน
ซ้ํา และเลนวิดโีอแบบความละเอียดสูง (HD) ได

ตอไปนีค้ือส่ิงที่ควรทราบเมือ่ใชแผนบดีี

● CyberLink PowerDVD ตองไดรับการตดิตัง้ในคอมพวิเตอร เพือ่ใชในการเลนภาพยนตรในรูปแบบบดีี

● คุณจะตองใชการเช่ือมตอดจิิทัลแบบ HDMI สําหรับการเลนภาพยนตรโดยสวนใหญที่อยูในรูปแบบบดีี คอมพวิเตอร
สามารถรองรับความละเอียดสูงสุด 1080p บนจอแสดงผลภายนอก โดยจะตองใช HDTV หรือจอภาพที่สามารถ
รองรับความละเอียด 1080p

● ความพยายามที่จะเลนภาพยนตรในรูปแบบบีดพีรอมกันทั้งบนจอแสดงผลในเครื่องและจอแสดงผลภายนอกอาจทําให
ระบบเกิดขอผดิพลาด ดงันั้นใหเลือกเลนบนอุปกรณเดียวเทานั้น

● เพือ่จุดประสงคในการปองกันการทําสําเนา คีย Advanced Access Content System (AACS) ไดถูกรวมไวใน
คอมพิวเตอรของคณุ คณุจําเปนตองตออายคุีย AACS นี้ในบางโอกาส เพื่อรองรับการเลนภาพยนตรในรูปแบบบดีีรุน
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ใหมที่วางจําหนาย โปรแกรม CyberLink PowerDVD จะขอใหคุณทําการอัพเดตเพือ่เลนภาพยนตรตอไป เมือ่คณุ
ใสแผนภาพยนตบดีีรุนใหมดงักลาวลงในไดรฟ ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่ตดิตัง้การอัพเดต

● หากมีลายเสนปรากฏขึน้บนจอภาพขณะดแูผนบีด ีลายเสนเหลานีอ้าจเกิดจากสัญญาณรบกวนจากเครือขายไรสาย ใน
การแกไขปญหานี ้ใหปดแอพพลิเคชันใดๆ ที่เปดอยู และปดคณุสมบัตริะบบไรสาย

การใสแผนดิสกแบบออปติคอล

1. เปดเครื่องคอมพวิเตอร

2. กดปุมปลด (1) ที่ฝาปดไดรฟเพื่อเปดถาดใสดิสก

3. ดึงถาดออกมา (2)

4. จับแผนดิสกที่ขอบ โดยไมใหโดนผิวหนาของแผนดิสก และวางแผนดิสกโดยใหดานที่มฉีลากหงายขึ้นบนแกนของถาด

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดสิกแลวคอยๆ ใสจนกระทัง่แผนดสิกวางอยูบนแกน

5. คอยๆ กดแผนดสิก (3) ลงบนแกนของถาดจนกระทัง่แผนดิสกเขาที่

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดสิกเพือ่นําแผนดิสกออก

6. ปดถาดใสดสิก

หมายเหต:ุ หลังจากท่ีคุณใสดสิกแลว ระบบจะหยดุชั่วคราวเปนเวลาส้ันๆ หากคณุไมไดเลือกเคร่ืองเลนส่ือ กลองโตตอบ
AutoPlay (เลนอัตโนมตั)ิ จะปรากฏขึน้ พรอมกับแจงใหคณุเลือกวิธีที่ตองการใชขอมูลในส่ือบนัทึก
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การนาํดิสกแบบออปตคิอลออก

1. กดปุมปลด (1) บนฝาปดไดรฟเพื่อเปดถาดใสแผนดิสก จากนัน้คอยๆ ดงึถาด (2) ออกมาจนสุด

2. นําแผนดสิก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตวัขอบดานนอกของแผนดสิกยกขึน้ จับแผนดสิกที่
บริเวณขอบและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยพืน้ผวิที่แบนราบ

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดิสกเพื่อนําแผนดิสกออก

3. ปดถาดใสดสิก และเก็บแผนดสิกในกลองบรรจุ

หากถาดใสดิสกไมสามารถเปดตามปกติได โปรดดทูี่ ปญหาเกี่ยวกับดิสกไดรฟ ในหนา 80

การใชงานไดรฟรวมกนับนเครอืขาย

คณุสามารถเขาถึงซอฟตแวรและขอมูล รวมทั้งตดิตัง้โปรแกรมตางๆ ไดโดยการใชงานไดรฟรวมกับคอมพวิเตอรเครื่องอ่ืน
ในเครือขายของคุณ

หมายเหต:ุ แผนดสิกบางอยาง เชน แผนภาพยนตรดีวีดแีละแผนเกม อาจมีการปองกันการคัดลอก จึงทําใหไมสามารถใช
แผนรวมกันผานไดรฟดวีีดหีรือซดีีได

วิธกีารใชงานรวมกันภายในเครือขายเดียวกัน

1. จากคอมพิวเตอรท่ีคุณตองการใหเครื่องอ่ืนรวมใชงานดวย ใหเลือก Start (เริ่ม) > Computer (คอมพิวเตอร)

2. คลิกขวาที่รายการซึง่คุณตองการใหใชรวมกัน แลวคลิก Properties (คณุสมบัต)ิ

3. เลือกแท็บ Sharing (การใชรวมกัน) แลวเลือก Advanced Sharing (การใชรวมกันขัน้สูง)

4. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Share this folder (ใชโฟลเดอรนีร้วมกัน)

5. พมิพชื่อลงในกลองขอความ Share name (ชือ่ที่ใชรวมกัน)

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

7. วิธีการดไูดรฟท่ีใชรวมกัน

▲ เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและ
อินเทอรเนต็) > Network and Sharing Center (ศนูยเครือขายและการใชรวมกัน)

การใชไดรฟแบบออปติคอล 51



8 การบาํรงุรกัษาคอมพวิเตอรของคณุ

คณุควรทําการบาํรุงรักษาคอมพวิเตอรอยูเปนประจําเพื่อดแูลใหเครื่องของคณุอยูในสภาพเหมาะสมสําหรับการใชงาน ในบท
นีป้ระกอบดวยขอมลูเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพวิเตอรของคณุโดยการเรียกใชเครื่องมือ เชน Disk
Defragmenter (ตวัจัดเรียงขอมูลบนดิสก) และ Disk Cleanup (การลางขอมูลดสิก) และโดยการเปล่ียนฮารดไดรฟหรือ
การเพิม่หนวยความจํา นอกจากนี้ยงัมขีอมลูเก่ียวกับการอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร คําแนะนําในการทําความสะอาด
คอมพิวเตอรของคุณ และคําแนะนําสําหรับการเดินทางโดยนําคอมพวิเตอรไปดวย

การปรบัปรงุประสิทธภิาพ
ทกุคนตางก็ตองการคอมพิวเตอรที่ทํางานรวดเร็ว และดวยการดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องอยูเปนประจําและการใชเครื่องมือ
เชน Disk Defragmenter (ตวัจัดเรียงขอมลูบนดิสก) และ Disk Cleanup (การลางขอมลูดิสก) คณุก็จะสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอรใหดขีึ้นอยางเห็นไดชัด นอกจากน้ี ในขณะที่คอมพิวเตอรของคณุมอีายกุารใชงานมากขึน้ คณุอาจ
พจิารณาติดตั้งไดรฟที่มีความจุมากขึน้และเพิ่มหนวยความจําใหมากขึ้น

การเคลือ่นยายไดรฟ

ปฏบิัตติามขอควรระวังตอไปนีข้ณะเคล่ือนยายไดรฟ

● กอนที่จะถอดหรือตดิตัง้ไดรฟ ใหปดเครื่องคอมพวิเตอร หากคณุไมแนใจวาคอมพวิเตอรปดอยู หรืออยูในสถานะสลีป
หรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวปดเครื่องผานทางระบบปฏบิัตกิาร

● กอนที่จะเคลื่อนยายไดรฟ ใหคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่พืน้ผวิโลหะที่ไมไดทาสีของไดรฟ

● อยาแตะพินขั้วตอบนไดรฟท่ีถอดออกไดหรือบนคอมพิวเตอร

● อยาออกแรงมากเกินไปในขณะที่ใสไดรฟเขาในชองใส

● เม่ือแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟเพยีงแหลงเดยีว ใหตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกชารจไฟอยางเพียงพอกอนทีจ่ะเขียนไปยงั
ส่ือบันทึก

● หากคุณตองการจัดสงไดรฟทางไปรษณีย ใหจัดสงในกลองบรรจุกันกระแทก หรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสมอ่ืน และมี
ขอความกํากับท่ีกลองดวยวา “FRAGILE” (แตกหักงาย)

● อยาใหไดรฟสัมผัสกับสนามแมเหล็ก อุปกรณรักษาความปลอดภยัที่มสีนามแมเหล็กรวมถึงเครื่องตรวจความปลอดภยั
ในสนามบนิโดยใหเดนิผาน และเคร่ืองตรวจความปลอดภยัตามตัว สายพานลําเลียงในสนามบนิและอุปกรณรักษา
ความปลอดภัยทีค่ลายคลึงกันซึ่งใชตรวจสอบกระเปาถือขึน้เครือ่งจะใชเครื่องเอกซเรยแทนแมเหล็กและไมเปน
อันตรายกับไดรฟ

● ถอดสื่อบนัทึกออกจากไดรฟกอนท่ีจะถอดไดรฟออกจากชองใส หรือพกพา ขนสง หรือจัดเก็บไดรฟ

● อยาพมิพบนแปนพมิพหรือเคลื่อนยายคอมพิวเตอรขณะที่ไดรฟแบบออปติคอลกําลังเขยีนขอมลูลงดสิก เนื่องจาก
กระบวนการเขยีนขอมลูมีความไวตอแรงส่ันสะเทือน

● กอนที่คณุจะยายคอมพวิเตอรที่เชื่อมตอกับฮารดไดรฟภายนอก ใหเริ่มสถานะพกัและปลอยใหหนาจอวางเปลา หรือ
ยกเลิกการเช่ือมตอจากฮารดไดรฟภายนอกอยางเหมาะสม
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การใสฮารดไดรฟกลบัเขาที่

ขอควรระวงั: ไดรฟเปนสวนประกอบทีบ่อบบางในคอมพวิเตอร จงึตองเคลือ่นยายอยางระมดัระวัง อยาทําใหไดรฟตกหลน
อยาวางส่ิงของทับ หรือวางในที่เส่ียงตอการถูกของเหลวหกใส หรือที่ที่มีอุณหภูมหิรือความชื้นสูงเกินไป โปรดดู การเคลื่อน
ยายไดรฟ ในหนา 52 สําหรับขอควรระวังโดยเฉพาะเมือ่ทําการเคลื่อนยายไดรฟตางๆ

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัขอมลูสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง:

กอนที่จะถอดหรือติดตั้งไดรฟ ใหปดเครื่องคอมพวิเตอร หากคณุไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยู หรืออยูในสถานะพกั หรืออยู
ในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวปดเครื่องผานทางระบบปฏิบตัิการ

1. บนัทึกงานของคุณและปดระบบคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตอกับคอมพวิเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบ AC

4. พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน้ผวิท่ีราบเรียบ

5. ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดไปที่ การถอดแบตเตอรี่ท่ีผูใชสามารถเปลี่ยนเองได ในหนา 42

การถอดฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ สําหรับคอมพิวเตอรที่มีฮารดไดรฟสองตวั ขัน้ตอนในการถอดฮารดไดรฟทั้งคูจะเหมือนกัน แตสายฮารดไดรฟ
สําหรับฮารดไดรฟตวัหนึง่จะยาวกวาสายของฮารดไดรฟอีกตวั

1. เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี ่(1) จนกระทั่งฝาปดดานลางถูกปลดออก เลื่อนฝาปดออกจากชองเสียบ (2) จากนัน้ยกฝาปด
ขึ้นแลวถอดออก (3)

2. ถอดสายเชือ่มตอฮารดไดรฟ (1) ออกจากฮารดไดรฟบนเมนบอรด

3. ถอดสกรูฮารดไดรฟ 2 ตวั (2) ออกจากฮารดไดรฟ
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4. เลื่อนแท็บฮารดไดรฟ (3) ไปทางซาย แลวยกฮารดไดรฟออกจากชองใสฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ หลังจากถอดฮารดไดรฟออกจากคอมพวิเตอรแลว คณุจะตองถอดแทนรองฮารดไดรฟออกเพื่อที่จะเขาถึง
ตัวฮารดไดรฟ

5. ถอดสกรูฮารดไดรฟ 2 ตวั (1) ออกจากแทนรองฮารดไดรฟ

6. ถอดแทนรองฮารดไดรฟ (2) ออกจากฮารดไดรฟ

7. ถอดสายเชือ่มตอฮารดไดรฟ (3) ออกจากฮารดไดรฟ

เมื่อตองการตดิตั้งฮารดไดรฟ ใหปฏิบตัิยอนขั้นตอนเหลานี้

หมายเหต:ุ ในการตดิตั้งฮารดไดรฟตัวท่ีสอง ใหคอยๆ ตอสายฮารดไดรฟเขาไปท่ีดานลางเคเบลิคลิปกอนที่จะเชือ่มตอสาย
ฮารดไดรฟ
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การใช HP 3D DriveGuard
HP 3D DriveGuard จะปกปองฮารดไดรฟดวยการหยดุการทํางานของไดรฟและระงับการรองขอขอมลูภายใตสภาวะตอ
ไปนี้

● คุณทําคอมพวิเตอรตกหลน

● คณุยายคอมพวิเตอรในขณะที่จอแสดงผลปดอยูและคอมพิวเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่

ไมนานนกัหลังจากที่เหตกุารณดงักลาวจบลง HP 3D DriveGuard จะทําใหฮารดไดรฟกลับสูการทํางานตามปกติ

หมายเหต:ุ เนื่องจากไดรฟแบบ Solid-state (SSD) ไมมีชิน้สวนที่เคล่ือนไหวได ดงันัน้จึงไมจําเปนตองใช HP 3D
DriveGuard

หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟในชองใสฮารดไดรฟหลักหรือในชองใสฮารดไดรฟรองจะไดรับการปกปองโดย HP 3D
DriveGuard ฮารดไดรฟที่เชื่อมตอกับพอรต USB ไมไดรับการปกปองจาก HP 3D DriveGuard

โปรดดูขอมลูเพิม่เติมในวิธีใชซอฟตแวร 3D DriveGuard

การใชตัวจดัเรยีงขอมลูบนดสิก

ขณะที่คณุใชคอมพิวเตอร ไฟลตางๆ บนฮารดไดรฟจะกระจัดกระจาย ไดรฟท่ีกระจัดกระจายหมายความวาขอมูลในไดรฟ
ของคณุไมไดอยูติดกัน (ตอเนื่องกัน) และดวยเหตุน้ี ฮารดไดรฟจึงทํางานหนกัขึน้ในการคนหาตําแหนงของไฟลตางๆ และ
เปนผลทําใหคอมพิวเตอรทํางานชาลง ตวัจัดเรียงขอมลูบนดิสกจะรวบรวม (หรือจัดระเบียบใหม) ไฟลและโฟลเดอรที่
กระจัดกระจายบนไดรฟ เพือ่ใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหต:ุ ไมจําเปนท่ีจะตองใชงานตัวจดัเรียงขอมูลบนดิสกบนไดรฟ solid-state

หลังจากที่คณุเริ่มตัวจัดเรียงขอมลูบนดิสก เคร่ืองมือดังกลาวก็จะทํางานโดยอัตโนมตัิ อยางไรก็ตาม ตวัจัดเรียงขอมลูบนดิสก
อาจใชเวลานานกวาหนึ่งชั่วโมงในการดําเนนิการ ท้ังนีข้ึ้นอยูกับขนาดของฮารดไดรฟและจํานวนไฟลท่ีกระจัดกระจาย

HP ขอแนะนําใหจัดเรยีงขอมูลบนฮารดไดรฟอยางนอยเดือนละครั้ง คณุอาจตั้งคาตัวจัดเรียงขอมูลบนดสิกใหทํางานทุก
เดอืน แตคณุอาจทําการจัดเรียงขอมลูบนดสิกดวยตนเองไดทุกเมื่อ

การเรียกใชตัวจัดเรียงขอมูลบนดิสก:

1. ตอคอมพวิเตอรเขากับแหลงจายไฟ AC

2. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Accessories (เบ็ดเตล็ด) > System Tools
(เครื่องมอืระบบ) > Disk Defragmenter (ตวัจัดเรียงขอมลูบนดิสก)

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดดูวิธใีชซอฟตแวรตัวจัดเรียงขอมลูบนดิสก

การใชการลางขอมลูดสิก

การลางขอมูลดิสกจะคนหาไฟลทีไ่มจําเปนบนฮารดไดรฟ ซึง่คณุจะสามารถลบไดอยางปลอดภยัเพื่อเพิ่มพืน้ที่วางบนดสิก
และชวยใหคอมพวิเตอรทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึน้

การเรียกใชการลางขอมูลดสิก:

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Accessories (เบ็ดเตล็ด) > System Tools
(เครื่องมอืระบบ) > Disk Cleanup (การลางขอมูลดสิก)

2. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การเพิม่หรอืเปลีย่นอปุกรณหนวยความจาํ

การเพิ่มหนวยความจําสามารถชวยปรับปรงุประสิทธภิาพใหกับคอมพิวเตอรของคณุ คอมพิวเตอรของคุณมีลักษณะเหมือน
กับพื้นที่ที่คุณใชทํางานจริง ฮารดไดรฟคอืตูเก็บเอกสารท่ีใชจัดเก็บงานของคุณ และหนวยความจําคอืโตะที่คณุใชทํางาน เมื่อ
หนวยความจําไมมากพอที่จะรับมอืกับงานทั้งหมดของคุณไดสะดวก เหมอืนกับโตะทีม่งีานกองจนลน ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณุก็จะลดลงไป ทางออกที่เหมาะสมในการปรับปรงุประสิทธภิาพก็คือการขยายขนาดหนวยความจําที่คุณมีอยูใน
คอมพิวเตอร

คอมพวิเตอรเครื่องนี้มชีองเสียบอุปกรณหนวยความจําสองชอง ชองเสียบอุปกรณหนวยความจําจะอยูที่ดานลางของ
คอมพิวเตอรใตฝาปดดานลาง คณุสามารถอัพเกรดความจุหนวยความจําของคอมพิวเตอรไดโดยการเพ่ิมอุปกรณหนวยความ
จําหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจําที่มีอยูในชองเสียบอุปกรณหนวยความจําหนึง่ชอง

คาํเตอืน! เพื่อปองกันไฟฟาช็อตหรือความเสียหายตออุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอร่ีทั้งหมดออกกอนที่จะติดตั้ง
อุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: การคายประจุไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge - ESD) อาจทําใหชิน้สวนอิเล็กทรอนกิสไดรับความ
เสียหาย กอนที่จะเริ่มกระบวนการ คณุจะตองคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะทีว่ัตถุโลหะที่ตอลงดนิ

หมายเหต:ุ ในการใชโครงแบบดูอัลแชนเนล (dual-channel) กับอุปกรณหนวยความจําตัวท่ีสอง ควรตรวจสอบวา
อุปกรณหนวยความจําทั้งสองเหมอืนกัน

วธิีการเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกนัขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง:

ปดระบบคอมพิวเตอรกอนที่จะเพิม่หรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา อยาถอดอุปกรณหนวยความจําขณะที่คอมพวิเตอรเปด
อยู หรืออยูในสถานะสลีป หรือไฮเบอรเนต

หากคุณไมแนใจวาคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในสถานะไฮเบอรเนต ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยกดปุมเปด/ปด จากน้ันให
ปดคอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการ

1. บนัทึกงานของคุณและปดระบบคอมพิวเตอร

2. ถอดอุปกรณภายนอกทัง้หมดที่เชือ่มตอกับคอมพวิเตอร

3. ถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบ AC

4. พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน้ผวิท่ีราบเรียบ

5. ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพวิเตอร

6. ถอดฝาปดดานลางออกจากคอมพวิเตอร

7. หากคุณตองการเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจํา ใหถอดอุปกรณหนวยความจําที่มีอยู:

a. ดึงคลิปยดึ (1) ที่แตละดานของอุปกรณหนวยความจํา

อุปกรณหนวยความจําจะเผยอขึ้นมา
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b. จับขอบของอุปกรณหนวยความจํา (2) แลวคอยๆ ดงึอุปกรณออกจากชองเสียบหนวยความจํา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวน
ขอบเทานั้น อยาแตะที่สวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา

เพื่อปองกันอุปกรณหนวยความจําหลังจากท่ีถอดออกมาแลว ใหเก็บไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟาสถิต

8. ใสอุปกรณหนวยความจําใหม:

ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย ใหจับอุปกรณหนวยความจําที่สวนขอบ
เทาน้ัน อยาแตะที่สวนประกอบบนอุปกรณหนวยความจํา

a. จัดวางสวนขอบที่มีรอยบาก (1) ของอุปกรณหนวยความจําใหตรงกับแทบ็ในชองเสียบอุปกรณหนวยความจํา

b. ขณะที่อุปกรณหนวยความจําทํามุม 45 องศากับพื้นผิวของชองใสอุปกรณหนวยความจํา ใหกดหนวยความจํา
(2) ลงในชองเสียบจนกระทั่งล็อคเขาที่อยางแนนหนา

c. คอยๆ กดอุปกรณหนวยความจํา (3) ลง โดยออกแรงกดทั้งที่ขอบดานซายและดานขวาของอุปกรณหนวยความ
จํา จนกระท่ังคลิปยดึล็อคเขาที่

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหอุปกรณหนวยความจําไดรับความเสียหาย อยาทําใหอุปกรณหนวยความจําโคง
งอ
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9. ใสฝาปดดานลางกลับเขาท่ี

10. ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี

11. วางคอมพิวเตอรกลับตัง้ขึ้น แลวเชื่อมตอสายไฟภายนอก รวมถึงอุปกรณภายนอก

12. เปดเครื่องคอมพวิเตอร
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การอพัเกรดโปรแกรมและไดรเวอร
HP ขอแนะนําใหคุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรใหเปนเวอรชนัลาสุดอยูเสมอ โปรแกรมอัพเดตสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ได รวมทั้งนําคุณสมบัตแิละตวัเลือกใหมๆ มายงัคอมพวิเตอรของคณุ เทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และ
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรจะชวยใหคอมพวิเตอรของคุณไดใชเทคโนโลยลีาสุดที่มใีหบริการ ตัวอยางเชน สวน
ประกอบกราฟกรุนทีเ่กากวาอาจทํางานรวมกับซอฟตแวรเกมใหมลาสุดไดไมดีนกั หากไมมีไดรเวอรรุนลาสุด คุณก็จะใช
ประโยชนจากอุปกรณของคุณไดไมเต็มประสิทธภิาพ

ไปที ่http://www.hp.com/support เพื่อดาวนโหลดโปรแกรมและไดรเวอรเวอรชนัลาสุดจาก HP นอกจากนี้คณุยงั
สามารถขอรับการแจงเตอืนเก่ียวกับการอัพเดตอัตโนมัตเิมือ่โปรแกรมอัพเดตพรอมใชงาน

การทําความสะอาดคอมพวิเตอรของคณุ
การทําความสะอาดคอมพิวเตอรและอุปกรณภายนอกของคณุจะเปนการชวยดแูลใหอุปกรณเหลานีอ้ยูในสภาพเหมาะสมกับ
การใชงาน หากคณุไมทําความสะอาดคอมพวิเตอร ก็จะทําใหเกิดฝุนละอองและเศษส่ิงสกปรกสะสม

ขอควรระวงั: หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดตอไปนีใ้นการทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคณุ

น้ํายาที่มคีวามเขมขน เชน แอลกอฮอล อะซโีตน แอมโมเนียม คลอไรด เมทิลีน คลอไรด และไฮโดรคารบอน ซึ่งอาจทําให
เกิดความเสียหายอยางถาวรกับพื้นผิวของคอมพวิเตอร

การทาํความสะอาดจอแสดงผล ดานขาง และฝาครอบเครือ่ง

คอยๆ เช็ดจอแสดงผลดวยผานุมและไมมีเศษเสนใยที่ชบุน้ํายาทําความสะอาดที่ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล รอใหจอแสดง
ผลแหงดีกอนที่จะปดฝาครอบคอมพิวเตอร

ใชผาเช็ดท่ีชุบหมาดพรอมน้ํายาฆาเชือ้เพื่อทําความสะอาดดานขางและฝาครอบเครื่อง วัสดทุี่มเีสนใย เชน กระดาษชําระ
อเนกประสงค อาจทําใหเกิดรอยขูดขีดท่ีคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ เมื่อทําความสะอาดฝาครอบของคอมพวิเตอร ใหเช็ดวนเปนวงกลมเพ่ือขจัดส่ิงสกปรกและเศษวสัดตุางๆ ออก

การทาํความสะอาดทัชแพดและแปนพมิพ

ขอควรระวงั: อยาปลอยใหของเหลวซึมลงไปในรองแปนพิมพ แมจะในขณะที่คณุกําลังทําความสะอาดคอมพิวเตอร เพราะ
จะทําใหเกิดความเสียหายอยางถาวรตอสวนประกอบภายใน

● ในการทําความสะอาดและฆาเชือ้โรคที่ทัชแพดและแปนพมิพ ใหใชผาไมโครไฟเบอรแบบนุมหรือผาปลอดไฟฟาสถิต
ที่ไมมีน้ํามนั (เชน ผาชามวัร) ชบุน้ํายาเชด็กระจกทีไ่มมสีวนผสมของแอลกอฮอล หรือใชผาเชด็ทําความสะอาดและฆา
เชื้อโรคแบบใชแลวทิ้งที่เหมาะสม

● เพื่อปองกันไมใหแปนตางๆ ตดิคาง และทําความสะอาดฝุน เศษเสนใย และเศษผงตางๆ ออกจากแปนพมิพ ใหใช
กระปองอากาศอัดที่มกีานสําหรับฉีดพน

คาํเตอืน! เพื่อปองกันไฟฟาชอ็ตหรือความเสียหายตอสวนประกอบภายใน อยาใชเครื่องดูดฝุนเพื่อทําความสะอาด
แปนพมิพ เคร่ืองดดูฝุนอาจทําใหมีฝุนผงจากขาวของเคร่ืองใชภายในบานสะสมอยูบนพืน้ผวิแปนพมิพ
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การเดนิทางโดยนาํคอมพวิเตอรไปดวยหรอืการขนสงคอมพวิเตอร
หากคณุจําเปนตองเดนิทางโดยนําคอมพวิเตอรไปดวยหรือตองขนสงคอมพวิเตอร คณุควรคํานงึถึงคําแนะนําตอไปนีเ้พื่อ
ความปลอดภัยในอุปกรณของคณุ

● เตรียมคอมพวิเตอรใหพรอมสําหรับการเดนิทางหรือขนสง

◦ สํารองขอมลูของคุณลงในไดรฟภายนอก

◦ ถอดดสิกและการดส่ือบันทึกภายนอกท้ังหมด เชน การดจัดเก็บขอมลูแบบดจิิทัล ออกจากคอมพวิเตอร

◦ ปดอุปกรณภายนอกท้ังหมดและถอดสายออก

◦ ถอดส่ือบนัทึกทั้งหมดออกจากไดรฟกอนที่จะถอดไดรฟออกจากชองใส

ขอควรระวงั: ดาํเนินการเหลานีก้อนที่จะขนสง จัดเก็บ หรือพกพาไดรฟ วิธีการนีช้วยลดความเส่ียงจากความ
เสียหายที่อาจเกิดกับคอมพวิเตอร ความเสียหายตอไดรฟ หรือขอมูลสูญหาย

◦ ปดคอมพิวเตอร

● เก็บขอมลูสํารองไวกับตัว แยกเก็บขอมลูสํารองจากคอมพิวเตอร

● เมือ่เดนิทางโดยเครื่องบิน ใหถือคอมพวิเตอรขึน้เครือ่งเปนกระเปาถือ อยาเช็คอินคอมพิวเตอรพรอมกับสัมภาระที่
เหลือของคุณ

ขอควรระวงั: อยาใหไดรฟสัมผสักับสนามแมเหล็ก อุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มสีนามแมเหล็กรวมถึงเคร่ืองตรวจ
ความปลอดภยัในสนามบนิโดยใหเดินผาน และเคร่ืองตรวจความปลอดภัยตามตวั สายพานลําเลียงในสนามบินและ
อุปกรณรักษาความปลอดภัยที่คลายคลึงกันซ่ึงใชตรวจสอบกระเปาถือขึ้นเครื่องจะใชเครื่องเอกซเรยแทนแมเหล็กและ
ไมเปนอันตรายกับไดรฟ

● หากคุณตองการใชคอมพิวเตอรขณะโดยสารเคร่ืองบิน ใหฟงประกาศบนเครื่องที่จะแจงใหทราบวาเมือ่ใดที่คุณจะได
รับอนญุาตใหใชคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรขณะโดยสารเครื่องบินจะขึ้นอยูกับดลุพินิจของแตละสายการบนิ

● หากคอมพวิเตอรของคณุจะไมมกีารใชงานและไมไดตอกบัแหลงจายไฟภายนอกนานกวา 2 สัปดาห ใหถอดแบตเตอร่ี
ออกและแยกเก็บไวตางหาก

● หากคุณตองการขนสงคอมพิวเตอรหรือไดรฟ ใหใชบรรจุภัณฑหอหุมที่เหมาะสม และติดปายกํากับวา “FRAGILE”
(แตกหักงาย)

● หากคอมพิวเตอรมีอุปกรณไรสายตดิตัง้อยู อาจมีการหามใชอุปกรณเหลานีใ้นสถานที่บางแหง การควบคุมดังกลาวอาจ
บังคบัใชในขณะอยูบนเคร่ืองบิน ในโรงพยาบาล เมือ่อยูใกลกับวัตถุที่มโีอกาสระเบิด และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย
หากคุณมขีอสงสัยเก่ียวกับนโยบายที่บงัคับใชสําหรับการใชงานแตละอุปกรณ ใหติดตอเพื่อขออนุญาตใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณกอนที่จะเปดเครื่อง

● หากคุณกําลังเดินทางไปตางประเทศ โปรดปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้

◦ ตรวจสอบขอบังคบัของศลุกากรที่เกี่ยวของกบัคอมพวิเตอรสําหรับแตละประเทศหรือภมูิภาคในแผนการเดินทาง
ของคณุ

◦ ตรวจสอบขอกําหนดเกีย่วกับสายไฟและอะแดปเตอรสําหรับแตละพื้นที่ที่คุณตองการใชคอมพิวเตอร แรงดนัไฟ
ความถ่ี และรูปแบบของปล๊ักอาจแตกตางกัน

คาํเตอืน! เพื่อลดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต การเกิดไฟไหม ความเสียหายตออุปกรณ อยาพยายามจายกําลังไฟ
ไปยงัคอมพิวเตอรดวยชดุอุปกรณแปลงแรงดันไฟท่ีมีจําหนายสําหรับอุปกรณไฟฟาท่ัวไป
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9 การรกัษาความปลอดภยัคอมพวิเตอรและขอมลูของ
คณุ

ความปลอดภยัของเครือ่งคอมพิวเตอรเปนส่ิงจําเปนในการปองกันการรกัษาความลับ ความสมบรูณ และความพรอมของ
ขอมูลของคณุ โซลูชนัดานความปลอดภัยมาตรฐานที่มาจากระบบปฏิบัติการ Windows, แอพพลิเคชันของ HP, Setup
Utility (BIOS) ที่ไมใชของ Windows และซอฟตแวรอ่ืนๆ สามารถชวยปกปองคอมพิวเตอรของคณุใหปลอดภยัจากความ
เส่ียงตางๆ เชน ไวรัส หนอนไวรัส และรหัสที่เปนอันตรายประเภทอ่ืนๆ ได

สิง่สาํคญั: คุณลักษณะดานความปลอดภัยบางอยางที่ระบไุวในบทนีอ้าจไมมอียูในคอมพิวเตอรของคณุ

ความเสีย่งตอคอมพวิเตอร คณุลักษณะดานความปลอดภยั

การใชคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต ● รหัสผานสําหรับเปดเคร่ือง

● ตัวอานลายนิ้วมือ

ไวรัสคอมพิวเตอร ซอฟตแวรปองกนัไวรัส

การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต ซอฟตแวรไฟรวอลล

การเขาถึงการตั้งคา Setup Utility (BIOS) และขอมูลการระบุระบบอืน่
โดยไมไดรับอนุญาต

รหสัผานของผูดแูลระบบ

ภัยคุกคามในปจจุบันหรืออนาคตสําหรับคอมพิวเตอร การอัพเดตซอฟตแวร

การเขาถึงบัญชผีูใช Windows โดยไมไดรับอนุญาต รหัสผานผูใช

การเอาคอมพิวเตอรออกไปโดยไมไดรับอนุญาต ตัวล็อกสายเคเบิล

61



การระบตุาํแหนงซอฟตแวรความปลอดภยัของคณุ
เมื่อเริ่มตนดวย HP Security Assistant (ตัวชวยรักษาความปลอดภัยของ HP) (มเีฉพาะบางรุนเทานั้น) คุณจะเขาใชชดุ
โปรแกรมซอฟตแวรความปลอดภัยทีแ่ยกประเภทตามงานไดอยางรวดเร็ว แทนที่จะคนหาแตละโปรแกรมผานทางเมนู
Start (เริ่ม) และ Control Panel (แผงควบคุม) HP Security Assistant จะใหคุณเขาใชโปรแกรมสําหรับงานรักษา
ความปลอดภัยตอไปนี้

● การตัง้คาอินเทอรเนต็และความปลอดภยัของโปรแกรมปองกันไวรสั

● การสํารองและการกูคนืไฟลตางๆ

● การจัดการรหัสผาน บัญชผีูใช และการควบคุมโดยผูปกครอง

● การบํารุงรกัษาคอมพิวเตอรของคุณ และการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตลาสุดของ HP และ Windows

● การตั้งคาตัวอานลายนิว้มอื

หากตองการเปด HP Security Assistant ใหเลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Security
and Protection (ความปลอดภัยและการปองกัน) > HP Security Assistant

การใชรหสัผาน
รหัสผานเปนกลุมอักขระที่คณุเลือกใชเพือ่คุมครองขอมูลในคอมพิวเตอรของคณุและชวยใหคณุทําธรุกรรมออนไลนไดอยาง
ปลอดภยั สามารถตั้งรหัสผานไดหลายชนดิ ตวัอยางเชน เมื่อคุณตั้งคาคอมพวิเตอรเปนคร้ังแรก ระบบจะขอใหคุณสรางรหัส
ผานผูใชเพือ่คุมครองคอมพิวเตอรของคุณ สามารถตัง้รหัสผานเพิ่มเติมไดใน Windows หรือใน HP Setup Utility
(BIOS) ที่ตดิตั้งไวแลวในคอมพิวเตอรของคุณ

คณุอาจเห็นวามีประโยชนกวาถาใชรหัสผานเดียวกนัสําหรับคุณลักษณะ Setup Utility (BIOS) และคุณลักษณะดานความ
ปลอดภยัของ Windows

ใชเคล็ดลับตอไปน้ีสําหรับการสรางและบนัทึกรหัสผาน:

● เพือ่ลดความเส่ียงในการถูกล็อกจนไมสามารถเขาใชคอมพิวเตอรได ใหบนัทึกรหัสผานแตละชุดและเก็บไวในที่ที่
ปลอดภัยหางจากคอมพิวเตอร อยาเก็บรหัสผานไวในไฟลบนคอมพวิเตอร

● เมือ่สรางรหัสผาน ใหปฏบิัตติามขอกําหนดของโปรแกรม

● ควรเปลี่ยนรหัสผานของคณุอยางนอยทุกสามเดอืน

● รหัสผานที่เหมาะสมที่สุดตองยาวและประกอบตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน สัญลักษณ และตัวเลข

● กอนที่คณุจะสงคอมพิวเตอรไปเขารับบริการ ใหสํารองไฟลของคุณ ลบไฟลที่เปนความลับ และลบการตัง้คารหัสผาน
ทั้งหมด

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับรหัสผานของ Windows เชน รหัสผานโปรแกรมรักษาหนาจอ ใหเลือก Start (เริ่ม) > Help
and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)
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การตั้งรหัสผาน Windows

รหสัผาน ฟงกชัน

รหัสผานผูใช ปองกันการเขาถึงบัญชีผูใช Windows คณุยงัสามารถต้ังคาให
คอมพิวเตอรเรียกถามรหัสผานผูใชเพื่อออกจากโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต
ไดอีกดวย โปรดด ูการตั้งคาการปองกนัดวยรหสัผานเมื่อกลับมาทาํงานอีก
คร้ัง ในหนา 40 หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

รหัสผานของผูดแูลระบบ ปองกันการเขาถงึเน้ือหาคอมพิวเตอรในระดับผูดูแลระบบ

หมายเหต:ุ ไมสามารถใชรหัสผานน้ีเพื่อเขาถึงเน้ือหาของ Setup Utility
(BIOS)

การตั้งรหัสผานใน Setup Utility (BIOS)

รหสัผาน ฟงกชัน

รหัสผานของผูดแูลระบบ ● จะตองปอนรหัสผานทกุคร้ังทีคุ่ณเขาถงึ Setup Utility (BIOS)

● หากคุณลืมรหัสผานผูดูแลระบบ คุณจะไมสามารถเขาถึง Setup
Utility (BIOS) ได

หมายเหต:ุ สามารถใชรหัสผานผูดูแลระบบแทนรหัสผานเปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ รหัสผานผูดูแลระบบไมสามารถสับเปล่ียนกนักับรหัสผานผู
ดูแลระบบทีต่ั้งคาใน Windows และไมไดแสดงเมือ่มกีารต้ังคา ปอน
เปล่ียนแปลง หรือลบ

หมายเหต:ุ หากคุณปอนรหัสผานเปดเคร่ืองที่การตรวจสอบรหัสผานคร้ัง
แรกกอนทีข่อความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กด
แปน ESC สําหรับเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึ้น คุณจะตองปอนรหัสผานผูดูแล
ระบบเพื่อเขาถงึ Setup Utility (BIOS)

รหัสผานสาํหรับเปดเคร่ือง ● จะตองปอนรหัสผานแตละคร้ังทีคุ่ณเปดเคร่ืองหรือรีสตารท
คอมพิวเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

● หากคุณลืมรหัสผานเปดเคร่ือง คณุจะไมสามารถเปดเคร่ืองหรือรี
สตารทคอมพิวเตอรหรือออกจากสถานะไฮเบอรเนต

หมายเหต:ุ สามารถใชรหัสผานผูดูแลระบบแทนรหัสผานเปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ รหัสผานสําหรับเปดเคร่ืองไมไดแสดงเมื่อมีการตั้งคา ปอน
เปล่ียนแปลง หรือลบ

เมื่อตองการตัง้ เปลี่ยน หรือลบรหัสผานของผูดูแลระบบหรือรหัสผานสําหรับเปดเครื่องใน Setup Utility (BIOS) ใหดําเนนิ
การดงันี้

1. เปด Setup Utility (BIOS) ดวยการเปดเครือ่งหรือรีสตารทคอมพวิเตอร ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key
for Startup Menu” (กดแปน ESC เพื่อเขาสูเมนูเร่ิมตน) ปรากฏขึน้ท่ีมุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc

2. ใชปุมลูกศรและปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ เมื่อเมนูเริ่มตนปรากฏขึน้ ใหกด f10

3. ใชแปนลูกศรเพ่ือเลือก Security (ความปลอดภัย) จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมือ่คอมพิวเตอรเริ่มทํางานอีกครัง้
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การใชตวัอานลายนิว้มอื
ตวัอานลายนิ้วมือในตัวจะมีใหใชงานในคอมพวิเตอรบางรุนเทานัน้ หากตองการใชตวัอานลายนิว้มอื คุณจะตองตั้งคาบัญชผีู
ใชและรหัสผานบนคอมพิวเตอร จากนั้นจึงลงทะเบยีนลายน้ิวมอือยางนอยหนึง่แบบโดยใชซอฟตแวร HP SimplePass

สําหรับตําแหนงของตวัอานลายนิว้มือบนคอมพวิเตอรของคณุ โปรดดูที่ การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ ในหนา 4

การใช HP SimplePass
HP SimplePass เปนอินเทอรเฟซที่ใชงานงายซึง่ชวยคุมครองคอมพิวเตอรของคุณ และชวยใหคณุเขาสูระบบ
คอมพวิเตอรและเว็บไซตที่ใชการปองกันดวยรหัสผานไดงายขึน้ ใชลายนิ้วมือที่ลงทะเบยีนเพือ่ดาํเนินการตอไปนี้

● เขาสูระบบ Windows

● เขาใชเว็บไซตและโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ตองใชการเขาสูระบบ

● ตั้งคาบริการเขาสูระบบในครั้งเดยีว (Single Sign On) ท่ีชวยใหคุณสามารถใชลายนิว้มอืที่ลงทะเบยีนในการสราง
ขอมลูประจําตวัสําหรับแอพพลิเคชันที่ตองการชื่อผูใชและรหัสผาน

● ตั้งคาบัญชทีี่มกีารปองกันในคอมพิวเตอรใหกับผูใหหลายคน

โปรดดูขอมลูเพิม่เติมในวิธีใชของซอฟตแวร HP SimplePass

การลงทะเบยีนลายนิว้มอื

วิธลีงทะเบียนลายนิ้วมืออยางนอยหนึง่แบบโดยใช HP SimplePass

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Security and Protection (ความปลอดภัยและการ
ปองกัน) > HP SimplePass

2. คณุพบตวัเซนเซอรลายนิว้มอืแลวหรอืไม—คลิก Yes (ใช)

3. คณุพรอมทีจ่ะลงทะเบยีนหรอืไม—คลิก Yes (พรอม)

4. เลือกนิ้วมอื

5. สรางรหสัผาน Windows—ใหพิมพและยนืยันรหัสผานของคณุ

6. กวาดนิว้มอื 3 ครั้ง วงกลมสีเขยีวจะปรากฏขึน้บนนิว้มอืหากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ มฉิะนัน้แลวจะมีขอความ
เตือนปรากฏขึ้น

7. เลือกนิ้วมอือ่ืน หรือคลิก > เพือ่ดําเนนิการตอ

8. คลิก ลงทะเบยีนเดีย๋วนี ้หรือ ลงทะเบยีนในภายหลงั

ทําซํ้าขัน้ตอนเหลานีสํ้าหรับผูใชเพิ่มเตมิแตละคน

การใชลายนิว้มอืทีล่งทะเบยีนเพือ่ลอ็กออนเขาสู Windows
วิธเีขาสูระบบ Windows โดยใชลายนิว้มอื

1. หลังจากคณุลงทะเบียนลายนิว้มอืของคณุ ใหรีสตารท Windows

2. ลากลายนิว้มอืที่ลงทะเบยีนเพือ่เขาสูระบบ Windows
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การใชซอฟตแวรความปลอดภยัทางอินเทอรเนต็
เมือ่ใชคอมพิวเตอรของคณุในการเขาถึงอีเมล เครือขาย หรืออินเทอรเน็ต อาจทําใหคอมพวิเตอรติดไวรัสคอมพวิเตอร สปาย
แวร และการถูกคุกคามออนไลนอ่ืนๆ ได เพือ่ชวยปกปองคอมพวิเตอรของคุณ ซอฟแวรความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ตรุน
ทดลองใชงานที่มคีณุลักษณะปองกันไวรัสและไฟรวอลลอาจตดิตัง้ไวแลวในคอมพิวเตอรของคณุ ในการปองกันไวรสัอยาง
ตอเนื่องสําหรับไวรัสชนดิใหมๆ ที่เพิง่คนพบและความเส่ียงดานความปลอดภัยอ่ืนๆ คณุตองหมั่นปรับปรุงซอฟตแวรความ
ปลอดภยัของคุณ ขอแนะนําใหคุณอัพเกรดซอฟตแวรความปลอดภัยรุนทดลองใชงาน หรือซือ้ซอฟตแวรที่ตองการเพื่อ
ปองกันคอมพวิเตอรของคณุอยางเต็มที่

การใชซอฟตแวรปองกนัไวรสั

ไวรัสคอมพิวเตอรสามารถปดการใชงานโปรแกรม ยทูิลิตี้ หรือระบบปฏิบตัิการได หรือทําใหโปรแกรมเหลานีท้ํางานผดิปกติ
ซอฟตแวรปองกันไวรัสชวยปองกันไวรัสโดยสวนใหญ กําจัดไวรัส รวมทั้งซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากไวรัส

สําหรับขอมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกับไวรสัคอมพิวเตอร ใหพมิพ viruses (ไวรัส) ในกลองคนหาในบริการชวยเหลือและวิธใีช

การใชซอฟตแวรไฟรวอลล

ไฟรวอลลไดรับการออกแบบเปนพเิศษเพือ่ปองกันการเขาถึงระบบหรือเครอืขายโดยไมไดรับอนุญาต ไฟรวอลลอาจเปน
ซอฟตแวรที่คุณติดตั้งไวบนคอมพวิเตอรและ/หรือเครือขาย หรืออาจรวมกันทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร

มไีฟรวอลลสองชนดิทีค่วรพจิารณา

● ไฟรวอลลบนโฮสต—คอืซอฟตแวรที่ปกปองเฉพาะคอมพวิเตอรท่ีติดตัง้

● ไฟรวอลลบนเครือขาย—ติดตั้งไวระหวางโมเด็ม DSL หรือเคเบลิโมเดม็กับเครือขายภายในบาน เพือ่ปกปอง
คอมพิวเตอรทุกเครื่องบนเครือขาย

เมือ่ตดิตัง้ไฟรวอลลไวบนระบบ ขอมูลทั้งหมดที่สงไปยงัและจากระบบจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับชดุเกณฑดานความ
ปลอดภยัที่ผูใชกําหนด ขอมลูใดๆ ทีไ่มเปนไปตามเกณฑจะถกูปดก้ัน
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การตดิตัง้การอัพเดตซอฟตแวร
ซอฟตแวรของ HP, Microsoft Windows, และอ่ืนๆ ทีต่ิดตั้งบนเคร่ืองคอมพวิเตอรของคณุควรไดรับการอัพเดตอยูเสมอ
เพื่อแกปญหาความปลอดภยัและปรับปรุงประสิทธภิาพของซอฟตแวร สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดด ูการอัพเกรดโปรแกรม
และไดรเวอร ในหนา 59

การติดตัง้อพัเดตความปลอดภยัของ Windows
การอัพเดตสําหรับระบบปฏบิัตกิารและซอฟตแวรอ่ืนๆ อาจพรอมใชงานหลังจากทีค่อมพิวเตอรวางจําหนาย Microsoft จะ
สงการแจงเตือนเกีย่วกับอัพเดตที่สําคัญ เพือ่ปกปองคอมพวิเตอรจากการละเมดิความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร ใหติด
ตัง้อัพเดตที่สําคัญทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คณุไดรับการแจงเตือน

เพื่อใหแนใจวาอัพเดตท้ังหมดท่ีพรอมใชงานไดรับการตดิตัง้บนคอมพวิเตอร ใหปฏิบตัิตามแนวทางตอไปนี้:

● เรียกใช Windows Update ทนัทีท่ีเปนไปไดหลังจากท่ีคุณติดตั้งคอมพิวเตอรของคุณ เลือก Start (เร่ิม) > All
Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Windows Update

● เรียกใช Windows Update ทกุเดือนหลังจากนั้น

● ขอรับอัพเดตสําหรับ Windows และโปรแกรมอ่ืนๆ ของ Microsoft ทันทีที่มีการเผยแพร จากเว็บไซตของ
Microsoft และผานทางลิงคอัพเดตในบริการชวยเหลือและวิธีใช

การตดิตั้งการอัพเดตซอฟตแวรของ HP และอ่ืนๆ

HP แนะนําใหคุณอัพเดตซอฟตแวรและไดรฟเวอรที่ตดิตั้งไวแลวในคอมพวิเตอรของคณุอยูเสมอ เมือ่ตองการดาวนโหลด
เวอรชันลาสุด ใหไปที่ http://www.hp.com/support นอกจากนีค้ณุยงัสามารถขอรับการแจงเตือนเก่ียวกับการอัพเดต
อัตโนมตัิเมือ่โปรแกรมอัพเดตพรอมใชงานไดที่ตําแหนงนี้

หากตดิตัง้ซอฟตแวรอ่ืนหลังจากซือ้คอมพิวเตอร คุณควรอัพเดตซอฟตแวรอยูเสมอ บริษัทซอฟตแวรมกีารอัพเดตซอฟตแวร
ใหสําหรับผลิตภัณฑ เพือ่แกปญหาความปลอดภัยและปรับปรุงการฟงกชันทํางานของซอฟตแวร
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การปองกนัเครอืขายไรสายของคณุ
เมื่อคุณตั้งคาเครือขายไรสาย ใหเปดใชงานคุณลกัษณะการรักษาความปลอดภยัอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดู การ
ปกปอง WLAN ในหนา 19

การสาํรองซอฟตแวรแอพพลิเคชนัและขอมลู
สํารองซอฟตแวรแอพพลิเคชนัและขอมูลของคณุอยูเสมอ เพื่อปกปองไมใหสูญหายหรือเสียหายอยางถาวรจากการติดไวรัส
หรือจากขอผดิพลาดของซอฟตแวรหรือฮารดแวร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการสํารอง เรียกคืน และกูคืนขอมูล
ในหนา 71

การใชตวัลอ็กสายเคเบลิทีเ่ปนอปุกรณเสริม
ตวัล็อกสายเคเบลิ ซ่ึงซือ้แยกตางหาก ไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพือ่ปกปองคอมพวิเตอร แตอาจไมสามารถปองกันการ
โจรกรรมหรือการใชงานคอมพวิเตอรในทางที่ผดิ ตวัล็อกสายเคเบลิเปนหนึง่ในหลายวิธีที่ควรใชเปนสวนหนึง่ในโซลูชนัดาน
ความปลอดภยัที่สมบูรณแบบเพื่อชวยเพิม่การปองกันการโจรกรรม

ชองเสียบสายล็อคบนคอมพวิเตอรของคุณอาจแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนีเ้ล็กนอย สําหรับตําแหนงของชองเสียบ
สายล็อกบนคอมพวิเตอรของคณุ โปรดดู การทําความรูจักกับคอมพวิเตอรของคณุ ในหนา 4

1. รอยตัวล็อกสายเคเบลิไวรอบๆ วัตถุที่ตองการดูแลความปลอดภัย

2. สอดกุญแจ (1) ไวในตวัล็อกสายเคเบลิ (2)

3. สอดตัวล็อกสายเคเบลิไวในชองเสียบสายล็อกบนคอมพิวเตอร (3) แลวล็อกตัวล็อกสายเคเบิลโดยใชกุญแจ

4. ถอดกุญแจออกและเก็บไวในที่ทีป่ลอดภัย
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10 การใช Setup Utility (BIOS) และ System
Diagnostics

Setup Utility หรือ Basic Input/Output System (BIOS) ควบคมุการติดตอส่ือสารระหวางอุปกรณอินพุตและเอาทพตุ
ทั้งหมดในระบบ (เชน ดสิกไดรฟ, จอแสดงผล, แปนพมิพ, เมาส และเคร่ืองพมิพ) Setup Utility (BIOS) ประกอบดวยการ
ตัง้คาสําหรับอุปกรณประเภทตางๆ ที่มกีารติดตั้ง ลําดบัการเริ่มตนของคอมพิวเตอร ระบบ และหนวยความจําสวนเพิม่

การเริม่ตน Setup Utility (BIOS)
ในการเร่ิมตน Setup Utility (BIOS) ใหปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เปดหรือเริ่มระบบคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu”
(กดแปน ESC เพื่อเขาสูเมนเูริ่มตน) ปรากฏขึน้ท่ีดานลางของหนาจอ

2. กด f10 เพื่อเขาสู Setup Utility (BIOS)

ขอมูลเก่ียวกับวิธีนําทางไปยังสวนตางๆ ของ Setup Utility (BIOS) จะอยูที่ดานลางของหนาจอ

หมายเหต:ุ โปรดเปลี่ยนการตัง้คาตางๆ ใน Setup Utility (BIOS) อยางรอบคอบ ขอผดิพลาดตางๆ จะทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานไมถูกตอง

การอพัเดต BIOS
เวอรชันอัพเดตของ BIOS อาจมีอยูบนเว็บไซตของ HP

การอัพเดต BIOS สวนใหญบนเว็บไซตของ HP บรรจุอยูในไฟลบีบอัดที่เรียกวา SoftPaqs

แพค็เกจดาวนโหลดบางชุดมไีฟลที่ชื่อวา Readme.txt ซึง่มขีอมูลเก่ียวกับการตดิตัง้และแกไขปญหาเกี่ยวกับไฟลดังกลาว

การระบเุวอรชนัของ BIOS
เมื่อตองการระบวุาอัพเดต BIOS ที่พรอมใชงานม ีBIOS รุนใหมกวาที่ตดิตัง้ไวบนคอมพวิเตอรหรือไม คุณจะตองทราบ
เวอรชันของ BIOS ระบบที่ตดิตั้งไวในปจจุบนั

ขอมูลเวอรชัน BIOS (หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ROM date (วันที ่ROM) และ System BIOS (BIOS ระบบ)) สามารถ
ดไูดดวยการกด fn+esc (หากคณุอยูใน Windows แลว) หรือใช Setup Utility (BIOS)

1. เริ่มตน Setup Utility (BIOS)

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก Main (หนาหลัก)

3. เม่ือตองการออกจาก Setup Utility (BIOS) โดยไมบนัทึกการเปลี่ยนแปลง ใหใชปุม Tab และแปนลกูศรเพ่ือเลือก
Exit (ออก) > Exit Discarding Changes (ออกโดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลง) แลวกด enter
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การดาวนโหลดอัพเดต BIOS
ขอควรระวงั: เพือ่ปองกันไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือการตดิตัง้ไมสําเรจ็ ใหดาวนโหลดและตดิตัง้อัพเดต
BIOS เฉพาะในกรณีทีค่อมพิวเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟภายนอกที่เชื่อถือได โดยใชอะแดปเตอร AC อยาดาวนโหลด
หรือติดตั้งอัพเดต BIOS ในขณะที่คอมพวิเตอรกําลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชือ่มตอเขากับชดุเชือ่มตอ
อุปกรณ หรือเชือ่มตอกับแหลงจายไฟที่เปนอุปกรณเสริม ระหวางการดาวนโหลดและติดตั้ง ใหปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้:

อยาตดักระแสไฟฟาจากเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ AC

อยาปดเครือ่งคอมพวิเตอรหรอืเริ่มสถานะพักหรือไฮเบอรเนต

อยาเสียบ ถอด เชื่อมตอ หรือยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณ สายเชือ่มตอ หรือสายไฟ

1. เลือก Start (เริ่ม) > Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช) > Maintain (ดแูล)

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อระบคุอมพวิเตอรของคณุและเขาถึงอัพเดต BIOS ที่คณุตองการดาวนโหลด

3. ที่สวนการดาวนโหลด ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้:

a. ระบอัุพเดต BIOS ที่ใหมกวา BIOS ท่ีติดตัง้อยูบนคอมพวิเตอรของคณุในปจจุบัน บนัทึกวันที ่ชื่อ หรือตวัระบุ
อ่ืนๆ คณุอาจตองใชขอมูลนี้เพือ่คนหาอัพเดตในภายหลัง หลังจากที่ดาวนโหลดไปยงัฮารดไดรฟของคณุ

b. ปฏบิตัิตามคําแนะนาํบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดการเลือกของคุณไปยงัฮารดไดรฟ

บนัทึกพาธบนฮารดไดรฟของคณุที่เก็บอัพเดต BIOS ที่ดาวนโหลดมา คณุจะตองเขาถึงพาธนีเ้มื่อคุณพรอมที่จะ
ติดตั้งอัพเดต

หมายเหต:ุ หากคณุเชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับเครือขาย ใหปรึกษาผูดูแลระบบเครือขายกอนที่จะตดิตัง้
ซอฟตแวรอัพเดต โดยเฉพาะอยางยิ่งอัพเดต BIOS ระบบ

ขัน้ตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกตางกันไป ปฏิบัตติามคําแนะนําที่แสดงบนหนาจอหลังจากท่ีการดาวนโหลดเสร็จสมบรูณ
หากไมมคีําแนะนําปรากฏขึ้น ใหปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้:

1. เปด Windows Explorer โดยเลือก Start (เริ่ม) > Computer (คอมพิวเตอร)

2. ดับเบลิคลิกที่ชือ่ฮารดไดรฟของคุณ โดยปกติแลวชื่อฮารดไดรฟคอื Local Disk (C:)

3. เปดโฟลเดอรบนฮารดไดรฟของคณุซึง่มอัีพเดตดงักลาว โดยใชพาธของฮารดไดรฟที่คุณบันทึกไวกอนหนานี้

4. ดบัเบิลคลกิที่ไฟลที่มนีามสกุล .exe (เชน filename.exe)

การติดตั้ง BIOS จะเริ่มตนขึน้

5. ทําการติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ โดยปฏบิัตติามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หลังจากที่ขอความบนหนาจอรายงานวาการติดตัง้เสร็จสมบูรณ คณุจะสามารถลบไฟลที่ถูกดาวนโหลดออกจาก
ฮารดไดรฟของคุณ
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การใชงาน System Diagnostics
System Diagnostics ชวยใหคุณใชการทดสอบวินจิฉัยเพือ่ดวูาฮารดแวรของคอมพิวเตอรทํางานปกติหรือไม

วิธกีารเริ่มใชงาน System Diagnostics:

1. เปดเครื่องหรือรีสตารทคอมพวิเตอร ในขณะที่ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแปน ESC
เพื่อเขาสูเมนเูริ่มตน) ปรากฏขึ้นที่มุมซายลางของหนาจอ ใหกด esc เม่ือเมนูเร่ิมตนปรากฏขึ้น ใหกด f2

2. คลิกการทดสอบเพ่ือการวนิิจฉัยทีคุ่ณตองการเรียกใชงาน แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หากคุณตองการหยดุการทดสอบเพื่อการวินจิฉยัขณะท่ีการทดสอบกําลังทํางาน ใหกด esc
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11 การสาํรอง เรยีกคนื และกูคนืขอมลู

คอมพวิเตอรของคณุมเีครื่องมอืทั้งจากระบบปฏบิตัิการและจาก HP สําหรับชวยปกปองขอมลูและเรียกดูขอมูลไดเมื่อจําเปน

การสรางขอมูลสํารอง
1. ใช HP Recovery Manager เพื่อสรางส่ือกูคืนระบบทันทีหลังจากคุณตั้งคาคอมพวิเตอรที่ใชทํางาน

2. สรางจุดคืนคาของระบบในขณะที่คณุเพิ่มฮารดแวรและโปรแกรมซอฟตแวร

3. สรางขอมลูสํารองของระบบและขอมลูสวนบุคคลของคุณ ในขณะที่คุณเพิ่มภาพถาย วิดโีอ เพลง และไฟลสวนบุคคล
อ่ืนๆ

การสรางสือ่กูคนืระบบเพือ่กูคืนระบบเดมิ

หลังจากคุณตั้งคาคอมพวิเตอรเรียบรอยแลว คณุควรสรางดสิกกูคืนระบบหรือแฟลชไดรฟกูคนืระบบโดยใช HP Recovery
Manager คณุอาจตองใชดิสกกูคนืระบบและแฟลชไดรฟกูคืนระบบเหลานี้เพื่อดําเนินการกูคนืระบบในกรณทีี่เกิดความเสีย
หายขึ้นกับฮารดไดรฟ ส่ือกูคืนระบบจะตดิตั้งระบบปฏิบตักิารเดิมอีกครั้ง แลวกําหนดการตัง้คาตางๆ สําหรับโปรแกรมเริ่ม
ตน

สิง่ทีคุ่ณจาํเปนตองทราบ

● คณุสามารถสรางส่ือกูคืนขอมลูไดเพยีงชุดเดียวเทานัน้ จดัการกับเครื่องมอืการกูคืนเหลาน้ีดวยความระมดัระวังและ
เก็บไวในท่ีปลอดภัย

● HP Recovery Manager จะตรวจสอบคอมพวิเตอรและระบถึุงความจุของพืน้ทีจ่ัดเก็บทีต่องการสําหรับแฟลชไดรฟ
หรือจํานวนแผนดีวีดีเปลาที่ตองใช

ใชแผน DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL หรือแฟลชไดรฟ อยาใชแผนดสิกแบบเขียนซ้ําได เชน
แผน CD±RW, DVD±RW, DVD±RW ระบบดบัเบลิเลเยอร และ BD-RE (Blu-ray แบบเขียนซ้ําได) เนื่องจาก
แผนดังกลาวไมสามารถใชไดกับซอฟตแวร HP Recovery Manager

● หากคอมพิวเตอรของคณุไมมไีดรฟแบบออปตคิอลในตัว คณุสามารถใชไดรฟแบบออปติคอลเสริมภายนอก (ซื้อแยก
ตางหาก) เพื่อสรางแผนดิสกกูคืนระบบ หรือคุณสามารถขอรับแผนดิสกกูคืนสําหรับคอมพวิเตอรของคุณไดจาก
เว็บไซตของ HP หากคุณใชไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต USB บนคอมพิวเตอร
ไมใชพอรต USB บนอุปกรณภายนอก เชน ฮับ USB

● ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC กอนที่คณุจะเริ่มสรางส่ือกูคนืระบบ

● กระบวนการสรางส่ือกูคืนระบบอาจใชเวลานานหนึง่ชั่วโมงหรือมากกวา อยารบกวนกระบวนการสรางส่ือดงักลาว

● จัดเก็บส่ือกูคืนระบบในที่ปลอดภัย แยกออกจากคอมพิวเตอร

● หากจําเปน คณุสามารถออกจากโปรแกรมกอนจะสรางส่ือกูคนืระบบเสร็จส้ิน คร้ังตอไปที่คณุเปด HP Recovery
Manager คณุจะไดรับแจงใหดําเนนิกระบวนการนีต้อ
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การสรางสือ่กูคนืระบบ

1. เลือก Start (เร่ิม) แลวพมิพ recovery (การกูคืน) ในชองคนหา เลือก Recovery Manager จากรายการ
อนุญาตใหเคร่ืองทําการดําเนนิการนี้ตอไป หากเครื่องแจงเตือน

2. คลิก Recovery Media Creation (การสรางส่ือกูคืนระบบ)

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่ดําเนนิการตอ

เมื่อตองการกูคนืระบบ โปรดดู การกูคืนระบบเดมิโดยใช HP Recovery Manager ในหนา 75

การสรางจดุคืนคาระบบ

จดุคนืคาระบบเปนสแน็ปชอ็ตแสดงเนื้อหาเฉพาะบนฮารดไดรฟที่ไดรับการบนัทึกไวโดย Windows System Restore
ในชวงระยะเวลาหนึง่ จดุคืนคาระบบประกอบดวยขอมูลอยางเชนการตั้งคารีจิสทรีที่ Windows ใช การคนืคากลับสูจุดคืนคา
กอนหนานัน้จะชวยใหคณุสามารถยอนกลับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กับระบบตัง้แตที่จุดคืนคานัน้ถูกสรางขึน้

การคืนคากลับสูจุดคืนคาระบบกอนหนานั้นจะไมมผีลตอไฟลขอมลูที่บันทึกหรืออีเมลที่สรางตัง้แตที่จุดคืนคาลาสุดถูกสรางขึน้
แตจะมีผลตอซอฟตแวรที่คณุอาจติดตัง้ไปแลว

ตวัอยางเชน หากคุณดาวนโหลดภาพถายจากกลองดิจิทัล แลวคนืคาคอมพิวเตอรกลับสูสถานะเดมิในวันกอนหนานั้น
ภาพถายจะยงัคงอยูในคอมพิวเตอร

แตหากคณุตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรับดภูาพถาย แลวคืนคาคอมพวิเตอรกลับสูสถานะเดมิในวันกอนหนาน้ัน ซอฟตแวรดงักลาว
จะถูกถอนการติดตั้งและคุณจะไมสามารถใชซอฟตแวรน้ันได

สิง่ทีคุ่ณจาํเปนตองทราบ

● หากคณุคนืคากลับสูจุดคนืคาใดๆ แลวเปลี่ยนใจ คณุสามารถเลิกทําการคนืคาได

● เวลาที่คณุควรสรางจุดคืนคาระบบ

◦ กอนท่ีคณุจะเพิม่หรือเปล่ียนแปลงซอฟตแวรหรือฮารดแวร

◦ เปนระยะๆ เมือ่คอมพวิเตอรทํางานเปนปกติ

● การคืนคาระบบยงัชวยบนัทึก Shadow Copy ของไฟลที่ถูกเปล่ียนแปลงไปตัง้แตท่ีจุดคืนคานัน้ถูกสรางขึน้ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการใช Shadow Copy เพือ่ทําการคืนคา โปรดดูที่ Help and Support (บริการชวยเหลือและวิธีใช)

การสรางจดุคนืคาระบบ

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ System Protection (การปองกันระบบ)

4. คลิก Create (สราง) แลวปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

หากตองการคนืคา โปรดด ูการคนืคากลับสูจุดคืนคาระบบกอนหนานั้น ในหนา 74

การสาํรองระบบและขอมลูสวนบุคคล

คอมพิวเตอรของคณุจัดเก็บขอมูลที่สําคญัตอคุณ เชน ไฟล อีเมล และภาพถาย และคณุอาจตองการเก็บขอมูลนั้นไว แมใน
กรณีที่คณุดาวนโหลดไวรัสหรือระบบทํางานผิดปกติ ไฟลที่คุณกูคืนจะมีความสมบูรณเพยีงใดนัน้ขึน้อยูกับวาขอมูลที่คณุ
สํารองเปนขอมูลใหมลาสุดเพียงใด เมือ่คุณเพิ่มซอฟตแวรหรือไฟลขอมูลใหม คณุควรสรางขอมลูสํารองไวเปนประจํา
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คาํแนะนาํสาํหรบัขอมลูสาํรองทีส่มบรูณ

● ใสหมายเลขแผนดสิกสํารองขอมลูกอนจะใสลงในไดรฟแบบออปติคอล

● จัดเก็บไฟลสวนบคุคลในไลบรารี Documents (เอกสาร), Music (เพลง), Pictures (รูปภาพ) และ Videos (วิดโีอ)
และสํารองขอมูลโฟลเดอรเหลานีเ้ปนระยะ

● บันทึกการตั้งคาแบบกําหนดเองในหนาตาง แถบเครื่องมอื หรือแถบเมน ูโดยบนัทึกภาพหนาจอของการตั้งคาของคุณ
ภาพหนาจอสามารถชวยประหยัดเวลาไดในกรณีที่คณุตองตัง้คาการกําหนดลักษณะใหม

วิธกีารสรางภาพหนาจอ

1. แสดงหนาจอที่คณุตองการบันทึก

2. คัดลอกภาพหนาจอ:

เมือ่ตองการคดัลอกหนาตางที่ใชงานอยู ใหกด alt+prt sc

เมือ่ตองการคดัลอกหนาจอท้ังหมด ใหกด prt sc

3. เปดเอกสารโปรแกรมประมวลผลคําหรือโปรแกรมแกไขกราฟก แลวเลือก Edit (แกไข) > Paste (วาง) ภาพหนาจอ
จะถูกเพิม่ลงในเอกสาร

4. บนัทึกและพิมพเอกสาร

สิง่ทีคุ่ณจาํเปนตองทราบ

● คณุสามารถสํารองขอมลูของคุณลงในฮารดไดรฟเสริมภายนอก แฟลชไดรฟ ไดรฟเครือขาย หรือแผนดสิกตางๆ ได

● เสียบคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟ AC ในระหวางที่สํารองขอมูล

● มเีวลาเพียงพอในการสํารองขอมลู กระบวนการสํารองขอมลูอาจใชเวลานานกวาหนึง่ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับขนาดไฟล

● ตรวจสอบจํานวนพื้นที่วางบนอุปกรณท่ีจะจัดเก็บขอมูลสํารองกอนท่ีคุณจะสํารองขอมูล

● เวลาที่คณุควรสํารองขอมลู

◦ กอนท่ีจะเพิม่หรือเปลีย่นแปลงซอฟตแวรหรอืฮารดแวร

◦ กอนจะซอมแซมหรือคนืคาคอมพิวเตอร

◦ เปนประจําเสมอเพือ่ใหแนใจวาคุณมีสําเนาลาสุดของขอมลูสวนบุคคล

◦ หลังจากคณุเพิม่ไฟลเปนจํานวนมาก เชน เมื่อคุณบนัทึกวิดโีอจากงานวันเกิด

◦ กอนท่ีจะใชซอฟตแวรปองกันไวรัสเพื่อเอาโปรแกรมที่เปนอันตรายออกจากเคร่ือง

◦ หลังจากเพิ่มขอมูลซึ่งแทนท่ีไดยาก เชน รูปภาพ วิดีโอ เพลง ไฟลโปรเจค หรือระเบียนขอมูล
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การสรางขอมลูสาํรองโดยใช Windows Backup and Restore (การสาํรองขอมลูและการคนืคาของ
Windows)

Windows ชวยใหคณุสามารถสํารองไฟลตางๆ ไดโดยใช Windows Backup and Restore คณุสามารถเลือกระดับที่
ตองการสํารองขอมลู ตัง้แตแตละโฟลเดอรไปจนถึงแตละไดรฟ ขอมูลจะถูกบบีอัดเพื่อชวยประหยดัพื้นที ่วิธีการสํารองขอมูล

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

2. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อจัดกําหนดการและสรางสําเนาสํารอง

หมายเหต:ุ Windows มคีุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชผีูใช) เพื่อชวยเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภยัใหกับคอมพวิเตอร คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิห์รือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร
การรันยทูิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการตัง้คา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมลูเพิ่มเตมิ

หากตองการคนืคา โปรดด ูการคนืคาไฟลที่เฉพาะเจาะจงโดยใช Windows Backup and Restore ในหนา 74

การคนืคาและการกูคนื

การคืนคากลบัสูจดุคืนคาระบบกอนหนานั้น

บางครั้งการตดิตัง้โปรแกรมซอฟตแวรทําใหคอมพวิเตอรหรือ Windows ของคุณทํางานในลักษณะที่คุณคาดเดาไมได โดย
ทัว่ไปการถอนการตดิตัง้ซอฟตแวรจะชวยแกไขปญหาเหลานั้น หากถอนการติดตัง้แลวไมสามารถแกไขปญหาได คุณ
สามารถคนืคาคอมพวิเตอรกลับสูจุดคืนคาระบบกอนหนานั้นได (สรางขึน้ในวันที่และเวลากอนหนานัน้)

วิธคีืนคากลับสูจุดคนืคาระบบกอนหนานั้น ในขณะที่คอมพิวเตอรทํางานเปนปกติ

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

2. ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System protection (การปองกันระบบ)

3. คลิกแท็บ System Protection (การปองกันระบบ)

4. คลิก System Restore (การคนืคาระบบ) และปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การคืนคาไฟลทีเ่ฉพาะเจาะจง

หากไฟลถูกลบออกจากฮารดดสิกโดยบงัเอิญ และไมสามารถคนืคาจากถังรีไซเคิลไดอีก หรือหากไฟลเกิดความเสียหาย คณุ
สามารถใชประโยชนจากการคนืคาไฟลที่เฉพาะเจาะจงนีไ้ด การคนืคาไฟลที่เฉพาะเจาะจงยงัเปนประโยชนอีกดวยหากคุณ
เลือกที่กูคืนระบบเดิมโดยใช HP Recovery Manager คุณสามารถคนืคาเฉพาะไฟลที่ระบ ุซึง่คุณไดทําการสํารองขอมลู
ไวกอนหนานัน้

การคืนคาไฟลทีเ่ฉพาะเจาะจงโดยใช Windows Backup and Restore
Windows ชวยใหคณุสามารถคืนคาไฟลท่ีสํารองขอมลูไวโดยใช Windows Backup and Restore ดวยวิธดีังนี้

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

2. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อคืนคาขอมูลสํารองของคณุ

หมายเหต:ุ Windows มคีุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชผีูใช) เพื่อชวยเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภยัใหกับคอมพวิเตอร คณุอาจไดรับการเตือนเก่ียวกับสิทธิห์รือรหัสผานสําหรับงานตางๆ เชน การติดตั้งซอฟตแวร
การรันยทูิลิตี ้หรือการเปลี่ยนการตัง้คา Windows โปรดดบูริการชวยเหลือและวิธีใชสําหรับขอมลูเพิ่มเตมิ
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การกูคนืระบบเดิมโดยใช HP Recovery Manager
ซอฟตแวร HP Recovery Manager ชวยใหคณุซอมแซมหรือกูคืนคอมพิวเตอรใหกลับสูสถานะดัง้เดิมจากโรงงาน 

สิง่ทีคุ่ณจาํเปนตองทราบ

● HP Recovery Manager จะกูคนืเฉพาะซอฟตแวรที่ตดิตัง้มาจากโรงงาน สําหรับซอฟตแวรที่ไมไดใหมาพรอมกับ
คอมพิวเตอรนี้ คุณตองดาวนโหลดซอฟตแวรจากเว็บไซตของผูผลิต หรือติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้งจากแผนดสิกที่
ใหมาโดยผูผลิต

● การกูคืนระบบควรเปนทางเลือกสุดทายในการแกไขปญหาของคอมพิวเตอร หากคุณยงัไมไดลองใชจุดคืนคา (ดทูี่ การ
คืนคากลับสูจุดคืนคาระบบกอนหนาน้ัน ในหนา 74) และการคนืคาบางสวน (ดูที่ การคืนคาไฟลที่เฉพาะเจาะจง
ในหนา 74) ใหลองใชคุณสมบตัิเหลานีก้อนที่จะใช HP Recovery Manager เพื่อกูคืนระบบของคณุ

● คณุจําเปนตองกูคนืระบบหากฮารดไดรฟของคอมพวิเตอรไมทํางาน หรือหากไมมวีิธีใดที่สามารถแกไขปญหาการ
ทํางานของคอมพวิเตอรได

● หากส่ือกูคนืระบบไมสามารถใชงานได คณุสามารถขอรับดสิกกูคนืระบบสําหรับระบบของค ุุณไดจากเว็บไซตของ HP

● ตัวเลือก Minimized Image Recovery (การกูคืนอิมเมจขนาดเล็ก) เหมาะสําหรับผูใชขัน้สูงเทานัน้ ไดรเวอรและ
ซอฟตแวรทั้งหมดที่เก่ียวของกับฮารดแวรจะไดรับการตดิตั้งอีกคร้ัง แตซอฟตแวรแอพพลิเคชนัอ่ืนๆ จะไมไดรับการ
ติดตัง้ อยารบกวนการทํางานจนกวากระบวนการดงักลาวจะเสร็จสมบูรณ มฉิะนัน้การกูคืนจะลมเหลว

การกูคนืโดยใชพารตชินั HP Recovery (มเีฉพาะบางรุนเทานัน้)
พารตชิัน HP Recovery (มีเฉพาะบางรุนเทานัน้) จะชวยใหคณุสามารถคืนคาระบบไดโดยไมตองใชดิสกกูคืนระบบหรือ
แฟลชไดรฟกูคืนระบบ การกูคืนระบบในรูปแบบน้ีจะสามารถใชไดตอเมือ่ฮารดไดรฟยงัทํางานอยูเทานัน้

เมือ่ตองการตรวจสอบวามพีารติชันสําหรับการกูคืนหรือไม ใหเลือก Start (เริ่ม) คลิกขวาท่ี Computer (คอมพวิเตอร)
แลวเลือก > Manage (จัดการ) > Disk Management (การจัดการดิสก) หากมพีารตชิันการกูคืนอยู ไดรฟการกูคืนจะ
ปรากฏในหนาตาง

หมายเหต:ุ ในกรณีที่คอมพวิเตอรของคุณไมมีพารติชนัการกูคืนมาพรอมกับเครื่อง เราจะมีดสิกกูคืนระบบมาให

1. เขาถึง HP Recovery Manager ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● เลือก Start (เริ่ม) แลวพิมพ recovery (การกูคนื) ในชองคนหา เลือก Recovery Manager จากรายการ

– หรือ –

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

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

3. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การกูคนืโดยใชสือ่กูคืนระบบ

1. หากเปนไปได ใหสํารองไฟลสวนบุคคลทั้งหมดไว

2. ใสดิสกกูคนืระบบแผนแรกลงในไดรฟแบบออปตคิอลในคอมพิวเตอรของคุณหรือไดรฟแบบออปตคิอลภายนอก แลว
เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรใหม

– หรือ –

เสียบแฟลชไดรฟกูคนืระบบเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ แลวรีสตารทคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรไมเริ่มการทํางานใหมโดยอัตโนมตัิใน HP Recovery Manager ใหเปลี่ยนแปลง
ลําดับการบตูของคอมพวิเตอร โปรดดู การเปลี่ยนแปลงลําดบัการบูตของคอมพิวเตอร ในหนา 76

3. กด f9 เมือ่เร่ิมบูตระบบ

4. เลือกไดรฟแบบออปติคอลหรือแฟลชไดรฟ

5. ปฏบิตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การเปลีย่นแปลงลาํดบัการบตูของคอมพวิเตอร

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบูตสําหรับดสิกกูคืนระบบ

1. รีสตารทคอมพิวเตอร

2. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพวิเตอร แลวกด f9 เพื่อแสดงตัวเลือกการบตู

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

วธิีการเปล่ียนแปลงลําดับการบตูสําหรับแฟลชไดรฟกูคืนระบบ

1. เสียบแฟลชไดรฟเขากับพอรต USB

2. รีสตารทคอมพิวเตอร

3. กด esc ขณะท่ีกําลังรีสตารทคอมพวิเตอร แลวกด f9 เพื่อแสดงตัวเลือกการบตู

4. เลือกแฟลชไดรฟจากหนาตางตวัเลือกการบตู
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12 ขอกาํหนดเฉพาะ

กาํลงัไฟฟาเขา 
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจมปีระโยชนหากคุณวางแผนจะเดินทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย

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

คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอกําหนดเฉพาะดังนี ้แรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการ
ใชงานอาจแตกตางกันไปตามแพลตฟอรม

กาํลังไฟฟาเขา พกิดักาํลงัจาย

แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงาน 18.5 V dc @ 3.5 A – 65 W

19 V dc @ 4.74 A – 90 W

18.5 V dc @ 6.5 A – 120 W

19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W

19.5 V dc @ 4.62 A – 90W

19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W

ปล๊ัก DC ของแหลงจายไฟ HP ภายนอก

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑนี้ออกแบบขึน้สําหรับระบบไฟฟาสําหรับงาน IT ในนอรเวยดวยแรงดันไฟฟาเฟสตอเฟสโดยไมเกนิ
240 V rms

หมายเหต:ุ แรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาสําหรับการใชงานคอมพิวเตอรจะพบไดในปายระบขุอกําหนดของระบบ

กําลังไฟฟาเขา 77



สภาพแวดลอมการทาํงาน

ปจจัย เมตรกิ สหรัฐอเมริกา

อณุหภมูิ

ขณะใชงาน 5°C ถงึ 35°C 41°F ถึง 95°F

ขณะไมไดใชงาน -20°C ถงึ 85°C -4°F ถึง 185°F

ความชืน้สมัพทัธ (ไมควบแนน)

ขณะใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถงึ 95%

ขณะไมไดใชงาน 5% ถงึ 95% 5% ถงึ 95%

ความสงูสงูสดุ (ไมมีความดัน)

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

ขณะไมไดใชงาน -15 ม. - 15,240 ม. -50 ฟุต - 50,000 ฟุต
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13 การแกไขปญหาและบรกิารสนบัสนนุ

● การแกไขปญหา

● การติดตอฝายบริการลูกคา
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การแกไขปญหา

ปญหาเกี่ยวกบัดิสกไดรฟ

หากถาดใสดิสกไมสามารถเปดตามปกติได ใหทําตามขัน้ตอนเหลานี:้

1. สอดปลายคลิปหนบีกระดาษ (1) เขาไปในชองปลอยที่ฝาปดไดรฟดานหนา

2. คอยๆ กดคลิปหนบีกระดาษจนกระท่ังถาดใสดิสกออกมา แลวจึงดงึถาดออก (2) จนสุด

3. นําแผนดสิก (3) ออกจากถาด โดยคอยๆ กดแกนลงจนกระทั่งตวัขอบดานนอกของแผนดสิกยกขึน้ จับแผนดสิกที่
บริเวณขอบและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยพืน้ผวิที่แบนราบ

หมายเหต:ุ หากถาดไมสามารถเปดออกไดจนสุด ใหเอียงแผนดสิกเพือ่นําแผนดิสกออก

4. ปดถาดใสดสิก และเก็บแผนดสิกในกลองบรรจุ

ปญหาการเช่ือมตอระบบไรสาย

สาเหตุที่เปนไปไดบางอยางสําหรับการเช่ือมตอไรสายรวมถึงส่ิงตอไปนี้

● อุปกรณไรสายไมไดเปดอยู

● อุปกรณไรสายไมไดรับการติดตั้งอยางถูกตองหรือถูกปดการใชงาน

● อุปกรณไรสายพบการรบกวนจากอุปกรณอ่ืนๆ

● อุปกรณไรสายหรือเราเตอรฮารดแวรลมเหลว

หมายเหต:ุ อุปกรณการเช่ือมตอเครือขายไรสายมีอยูในคอมพิวเตอรบางรุนเทานั้น หากไมมกีารเช่ือมตอเครือขายไรสาย
แสดงอยูในรายการคณุสมบตัิที่ดานขางของกลองคอมพวิเตอรเดมิ คุณอาจเพิ่มความสามารถในการเชื่อมตอเครือขายไรสาย
ในคอมพิวเตอรโดยการซือ้อุปกรณการเช่ือมตอเครือขายไรสาย
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ไมสามารถเชื่อมตอ WLAN
หากคุณประสบปญหาในการเช่ือมตอ WLAN ใหตรวจสอบเพือ่ยนืยนัวาอุปกรณ WLAN ในตัวเปดอยูและไดรับการติดตั้ง
อยางเหมาะสมบนคอมพิวเตอรของคณุ

1. หากไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายปดอยูหรือเปนสีเหลือง ใหกดปุมเปด/ปดอุปกรณไรสาย สวิตชเปด/ปดอุปกรณไร
สาย หรือแปนเปด/ปดอุปกรณไรสาย เพือ่เปดอุปกรณไรสาย

2. แลวลองเชือ่มตอกับ WLAN อีกครั้ง

หากคุณยงัไมสามารถเชื่อมตอได ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนดานลาง

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

2. ในสวน System (ระบบ) ใหคลิก Device Manager (ตวัจัดการอุปกรณ)

3. คลิกลูกศรถัดจาก Network adapters (อะแดปเตอรเครือขาย) เพือ่ขยายรายการและแสดงอะแดปเตอรทั้งหมด

4. คนหาอุปกรณ WLAN จากรายการอะแดปเตอรเครือขาย รายการสําหรับอุปกรณ WLAN อาจมีคําวา wireless (ไร
สาย), wireless LAN (LAN ไรสาย), WLAN หรือ 802.11

หากไมมีอุปกรณ WLAN อยูในรายการ แสดงวาคอมพวิเตอรของคุณไมมอุีปกรณ WLAN ในตัว หรือไดรเวอร
สําหรับอุปกรณ WLAN ไมไดรับการตดิตัง้อยางเหมาะสม

สําหรับขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับการแกไขปญหา WLAN โปรดดูลิงคเว็บไซตในบริการชวยเหลือและวิธใีช

ไมสามารถเชื่อมตอเครอืขายทีต่องการ

คณุอาจไมสามารถเช่ือมตอกับเครือขายที่ตองการได เนื่องจากเครือขายน้ันเปน WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภยั คุณ
ตองมีรหัสความปลอดภยัเพื่อใชเชือ่มตอกับ WLAN ประเภทนี ้โปรดดหัูวขอถัดไปหากตองการขอมูลเพิม่เติม

หากคุณไมมปีญหาเก่ียวกับการปอนรหัสความปลอดภัย แสดงวาการเช่ือมตอ WLAN ของคณุอาจเกิดความเสียหาย โดย
สวนใหญ Windows สามารถซอมแซมการเช่ือมตอ WLAN ที่เสียหายโดยอัตโนมัติ

● หากมไีอคอนสถานะเครือขายในพืน้ทีแ่จงเตอืนที่ดานขวาสุดของแถบงาน ใหคลิกขวาที่ไอคอนนัน้ จากน้ันคลิก
Troubleshoot problems (แกไขปญหา)

Windows จะรีเซต็อุปกรณเครือขายของคุณและพยายามเชื่อมตอหนึ่งในเครือขายที่ตองการอีกครั้ง

● หากไมมีไอคอนสถานะเครือขายในพืน้ที่แจงเตือน ใหปฏบิัตติามขัน้ตอนตอไปนี้

1. Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและอินเทอรเนต็) >
Network and Sharing Center (ศนูยเครือขายและการใชรวมกัน)

2. คลิก Troubleshoot problems (แกไขปญหา) และเลือกเครือขายที่คณุตองการซอมแซม

รหสัความปลอดภยัเครอืขาย WLAN ปจจบุนัไมพรอมใชงาน

หากคุณไดรับพรอมตใหปอนรหัสความปลอดภยั (หรือคียเครือขาย) หรือชือ่ (SSID) ขณะเชือ่มตอ WLAN หมายความวา
เครือขายไดรับการปองกันดวยระบบรักษาความปลอดภัย คุณตองมรีหัสปจจุบันเพื่อเชือ่มตอเครือขายที่ปลอดภัย SSID และ
รหัสความปลอดภยัเปนรหัสตัวเลขผสมตัวอักษรที่คุณปอนลงในคอมพิวเตอรเพื่อใหเครือขายสามารถระบถึุงคอมพิวเตอร
ของคณุ

● สําหรับเครือขายท่ีเชือ่มตอกับเราเตอรไรสายสวนบคุคลของคณุ โปรดดคููมือผูใชเราเตอรสําหรับการตั้งคารหัสเดียวกัน
ทั้งในเราเตอรและอุปกรณ WLAN

● สําหรับเครือขายสวนตัว เชน เครือขายในสํานกังาน หรือหองสนทนาสาธารณะในอินเทอรเน็ต ตดิตอผูดูแลเครือขาย
เพื่อขอรับรหัส แลวปอนรหัสเมือ่มีพรอมตปรากฏขึน้ใหปอนรหัส
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เครือขายบางแหงเปลี่ยน SSID หรือคยีเครือขายที่ใชในเราเตอรหรือจุดเขาใชงานของตนเปนประจําเพื่อปรับปรุงการ
รักษาความปลอดภยั คณุตองเปล่ียนรหัสที่เกี่ยวของในคอมพวิเตอรของคุณใหสอดคลอง

หากคุณไดรับคียเครือขายไรสายและ SSID ใหมสําหรับเครือขายที่เคยเชื่อมตอมากอน โปรดปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พื่อ
เชือ่มตอกับเครือขายดงักลาว

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและอินเทอรเนต็) >
Network and Sharing Center (ศูนยเครือขายและการใชรวมกัน)

2. ในแผงดานซาย ใหคลิก Manage wireless networks (จัดการเครือขายไรสาย)

รายการที่แสดง WLAN ที่พรอมใชงานจะปรากฏขึน้ หากคณุกําลังใชฮอตสปอตท่ีมีรายการ WLAN พรอมใชงาน
จํานวนมาก ระบบจะแสดงรายการ WLAN ตามจํานวนที่มี

3. เลือกเครือขายในรายการ คลิกขวาที่เครือขายแลวคลิก Properties (คุณสมบตัิ)

หมายเหต:ุ หากเครือขายที่คุณตองการไมอยูในรายการ ตรวจสอบกับผูดแูลระบบเครือขายเพ่ือใหแนใจวาเราเตอร
หรือจุดเขาใชงานทํางานอยู

4. คลิกแท็บ Security (ความปลอดภยั) และปอนขอมลูการเขารหัสระบบไรสายที่ถูกตองในกลอง Network security
key (คียความปลอดภัยสําหรับเครือขาย)

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งคาเหลาน้ี

สญัญาณการเชื่อมตอ WLAN ออนมาก

หากการเช่ือมตอออนมาก หรือหากคอมพิวเตอรของคณุไมสามารถเช่ือมตอ WLAN ได ใหลดการรบกวนจากอุปกรณอ่ืนดงั
ตอไปนี้

● ยายคอมพิวเตอรไปใกลๆ เราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานมากขึ้น

● ถอดปลั๊กอุปกรณไรสาย เชน ไมโครเวฟ โทรศัพทไรสายหรือโทรศพัทเคลือ่นที่ออกชัว่คราว เพือ่ใหแนใจวาอุปกรณไร
สายอ่ืนๆ ไมสงสัญญาณรบกวน

หากการเช่ือมตอยงัไมดีขึ้น ลองบังคบัใหอุปกรณสรางคาการเชื่อมตอใหม

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Network and Internet (เครือขายและอินเทอรเนต็) >
Network and Sharing Center (ศนูยเครอืขายและการใชรวมกนั)

2. ในแผงดานซาย ใหคลิก Manage wireless networks (จัดการเครือขายไรสาย)

รายการที่แสดง WLAN ที่พรอมใชงานจะปรากฏขึน้ หากคณุกําลังใชฮอตสปอตท่ีมีรายการ WLAN พรอมใชงาน
จํานวนมาก ระบบจะแสดงรายการ WLAN ตามจํานวนที่มี

3. คลิกเครือขาย จากนัน้คลิก Remove (นําออก)

ไมสามารถเชื่อมตอเราเตอรไรสายได

หากคณุกําลังพยายามเชือ่มตอเราเตอรไรสายและไมประสบความสําเรจ็ ใหรีเซต็เราเตอรไรสายโดยการถอดปลัก๊เราเตอร
ประมาณ 10-15 วินาที

หากคอมพิวเตอรยงัไมสามารถเช่ือมตอ WLAN ได ใหรีสตารทเราเตอรไรสาย สําหรับรายละเอียด โปรดดคูําแนะนําของผู
ผลิตเราเตอร

ระบบไมแสดงไอคอนสถานะเครอืขาย

หากไอคอนไมไดแสดงอยูในพืน้ทีแ่จงเตอืนหลังจากท่ีคุณกําหนดคา WLAN ไดรเวอรซอฟตแวรอาจสูญหายหรือเสียหาย
นอกจากนี ้ยงัอาจมขีอความระบขุอผิดพลาดของ Windows “ไมพบอุปกรณ” ปรากฏขึ้น ซึ่งตองติดตั้งไดรเวอรใหม
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คณุสามารถรบัซอฟตแวรและไดรเวอรเวอรชันลาสุดของอุปกรณ WLAN สําหรับคอมพิวเตอรของคุณไดจากเว็บไซตของ
HP ที ่http://www.hp.com หากอุปกรณ WLAN ที่คณุใชอยูเปนอุปกรณที่ซ้ือมาตางหาก โปรดดซูอฟตแวรลาสุดจาก
เว็บไซตของผูผลิต

เมือ่ตองการรับซอฟตแวรอุปกรณ WLAN เวอรชันลาสุดสําหรับคอมพวิเตอรของคุณ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนเหลานี้:

1. เปดอินเทอรเน็ตเบราวเซอรของคุณและไปท่ี http://www.hp.com/support

2. เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

3. คลิกตัวเลือกเพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร แลวพมิพหมายเลขรุนของคอมพิวเตอรของคณุในกลองคนหา

4. กดปุม enter จากนัน้ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหต:ุ หากอุปกรณ WLAN ที่คณุใชอยูเปนอุปกรณที่ซือ้มาตางหาก โปรดดซูอฟตแวรลาสุดจากเว็บไซตของผูผลิต

ปญหาเกี่ยวกบัเสยีง

เมือ่ตองการตรวจสอบฟงกชนัเสียงบนคอมพิวเตอร ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Sound
(เสียง)

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

คณุควรจะไดยนิเสียงออกทางลําโพงหรือผานทางหูฟงท่ีเชื่อมตอ

เมือ่ตองการตรวจสอบฟงกชันการบนัทึกบนคอมพิวเตอรของคณุ ใหปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลือก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Accessories (เบ็ดเตล็ด) > Sound Recorder
(ตวับนัทึกเสียง)

2. คลิก Start Recording (เริ่มการบันทึก) และพูดใสไมโครโฟน บนัทึกไฟลไวบนเดสกท็อป

3. เปดโปรแกรมมัลติมเิดยี และเลนเสียง

เมือ่ตองการยนืยนัหรือเปล่ียนการตั้งคาเสียงบนคอมพวิเตอรของคณุ ใหเลือก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผง
ควบคุม) > Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) > Sound (เสียง)

ปญหาเกี่ยวกบัการจดัการพลงังาน

สาเหตุที่เปนไปไดบางอยางของปญหาดานการจัดการพลังงานมดีังตอไปน้ี

● ระดับแบตเตอร่ี

● ปญหาจากอะแดปเตอร AC

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอย

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมือ่แหลงจายไฟภายนอกพรอมใชงาน

● เชื่อมตออะแดปเตอร AC

● เชื่อมตอแทนเชื่อมตอหรืออุปกรณตอขยาย

● เชือ่มตออะแดปเตอรไฟฟาสํารองที่ซ้ือเปนอุปกรณเสริมจาก HP
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การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมือ่ไมมแีหลงจายไฟทีพ่รอมใชงาน

● เร่ิมไฮเบอรเนต

● บนัทึกงานของคุณและปดระบบคอมพิวเตอร

การแกไขปญหาระดบัแบตเตอรีเ่หลอืนอยเมือ่คอมพวิเตอรไมสามารถออกจากสถานะไฮเบอรเนต

เมือ่คอมพวิเตอรไมมพีลังงานเพยีงพอสําหรับการออกจากสถานะไฮเบอรเนต ใหปฏบิตัิตามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. ใสแบตเตอรี่ท่ีชารจไฟแลวแทนที่แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนเองไดที่ไมมปีระจุไฟเหลืออยู หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
เขากับคอมพิวเตอรและแหลงจายไฟภายนอก

2. ออกจากสถานะไฮเบอรเนต โดยกดปุมเปด/ปด

การแกไขปญหาเกีย่วกบัอะแดปเตอร AC
ทดสอบอะแดปเตอร AC หากคอมพวิเตอรแสดงอาการตอไปน้ีเมื่อเชือ่มตอกับแหลงจายไฟ AC:

● คอมพิวเตอรไมเปด

● จอแสดงผลไมเปด

● ไฟสถานะเปด/ปดดับอยู

การทดสอบอะแดปเตอร AC:

1. ปดคอมพวิเตอร

2. ถอดแบตเตอร่ีออกจากคอมพวิเตอร

3. เชื่อมตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร แลวเสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบ AC

4. เปดเครื่องคอมพวิเตอร

● หากไฟสถานะเปด/ปดสวาง แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานอยางเหมาะสม

● หากไฟสถานะเปด/ปดยงัคงดับอยู ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจากอะแดปเตอร AC ไปยงัคอมพวิเตอร และการ
เชือ่มตอจากอะแดปเตอร AC ไปยงัเตาเสียบ AC เพือ่ใหแนใจวาเชื่อมตอแนนแลว

● หากเชือ่มตอแนนแลว แตไฟสถานะเปด/ปดยังคงดบัอยู แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานไมถูกตองและควร
เปลี่ยน

ตดิตอฝายบริการลูกคาสําหรับขอมูลเก่ียวกับการขอรับอะแดปเตอรไฟฟา AC สําหรับเปล่ียนทดแทน
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การตดิตอฝายบรกิารลกูคา
หากขอมูลท่ีใหไวในคูมอืผูใชนี้หรือในบริการชวยเหลือและวธิีใชไมสามารถตอบคําถามของคุณได คุณสามารถตดิตอฝาย
บริการลูกคาของ HP ไดที่ http://www.hp.com/go/contactHP

หมายเหต:ุ สําหรับฝายสนบัสนนุทั่วโลก ใหคลิก Contact HP worldwide (ตดิตอ HP ทั่วโลก) ที่ดานซายของหนาเว็บ
หรือไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

โดยทานจะสามารถ:

● สนทนาออนไลนกับชางเทคนคิของ HP

หมายเหต:ุ เม่ือการสนทนากบัฝายสนับสนนุดานเทคนิคไมมบีริการในบางภาษา จะใหบรกิารเปนภาษาอังกฤษ

● สงอีเมลถงึฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาหมายเลขโทรศัพททั่วโลกของฝายบริการลูกคาของ HP

● คนหาศูนยบริการของ HP

การติดตอฝายบริการลูกคา 85

http://www.hp.com/go/contactHP
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html


14 การคายประจไุฟฟาสถติ

การคายประจุไฟฟาสถิตเปนการปลอยประจุไฟฟาสถิตเม่ือวัตถุสองชิน้สัมผัสกัน เชน ไฟฟาชอ็ตที่คุณรูสึกไดเมือ่คณุเดินบน
พรมและแตะลูกบดิประตูที่เปนโลหะ

การคายประจุไฟฟาสถิตจากนิ้วมือหรือตัวนําไฟฟาสถิตอ่ืนๆ อาจทําใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดรับความเสียหาย เพือ่ปองกัน
ความเสียหายตอคอมพิวเตอร ความเสียหายตอไดรฟ หรือขอมลูสูญหาย ใหปฏบิตัิตามขอควรระวังตอไปนี้

● หากคําแนะนําในการเอาออกหรือติดตั้งแจงใหคุณถอดปลัก๊คอมพวิเตอร คณุก็ควรถอดปลั๊กหลังจากท่ีถายประจุไฟฟา
ลงดินเรียบรอยแลว และกอนทีจ่ะถอดฝาปดเครื่อง

● เก็บชิ้นสวนไวในหีบหอบรรจุที่ปลอดภยัจากไฟฟาสถิตจนกวาคณุจะพรอมสําหรบัการติดตั้ง

● หลีกเลี่ยงการสัมผสัพนิ บัดกรี และวงจร จบัชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

● ใชเครื่องมอืที่ไมใชแมเหล็ก

● กอนที่จะเคลื่อนยายชิน้สวน ใหคายประจุไฟฟาสถิตดวยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไมไดทาสีของชิ้นสวนนัน้

● หากคณุถอดชิน้สวนออก ใหวางไวในหีบหอที่ปลอดภยัจากไฟฟาสถิต

หากคณุตองการขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับไฟฟาสถิตหรือความชวยเหลือเก่ียวกับการถอดหรือตดิตัง้ชิ้นสวน ใหตดิตอฝายบริการ
ลูกคา

86 บท 14   การคายประจุไฟฟาสถิต



ดชันี

B
Beats Audio 13, 24, 32
Beats Audio Control Panel (แผง
ควบคุม Beats Audio) 24

BIOS
การดาวนโหลดอัพเดต 69
การระบเุวอรชัน 68
การอัพเดต 68

C
CyberLink PowerDVD 28

H
HDMI

การกําหนดคาเสียง 28
HP 3D DriveGuard 55
HP Recovery Manager 75

I
Intel Wireless Display 28

P
PowerDVD 28

W
Windows Backup and Restore (การ
สํารองขอมลูและการคนืคาของ
Windows)
การคืนคาไฟล 74

ก
กระแสไฟ AC ภายนอก, การใช 44
การกําหนดคาเสียงสําหรับ HDMI 28
การกูคืน 74

HP Recovery Manager 75
การกูคนืจากดิสกกูคืนระบบ 76
การกูคืนระบบ 75
การกูคืนระบบเดิม 75

การสรางส่ือกูคืนระบบ 71
การขนสงคอมพวิเตอร 60

การคายประจุไฟฟาสถิต 86
การคนหา

ฉลากแสดงบริการ 15
การจัดเก็บแบตเตอรี่ 43
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ 59
การตรวจสอบฟงกชันดานเสียง 25
การตัง้คา WLAN 18
การตั้งคาการปองกันดวยรหัสผานเม่ือกลับ
มาทํางานอีกครั้ง 40

การตั้งคาการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 18
การตดิตั้ง

ตวัล็อกสายเคเบิลทีเ่ปนอุปกรณเสริม
67

อัพเดตความปลอดภยัที่สําคญั 66
การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ

59
การบํารุงรักษา

Disk Cleanup (การลางขอมูล
ดิสก) 55

Disk Defragmenter (ตวัจัดเรียง
ขอมลูบนดิสก) 55

การประหยดั, พลังงาน 43
การปดคอมพวิเตอร 45
การสํารองซอฟตแวรและขอมูล 67
การอัพเดตซอฟตแวร, การติดตัง้ 66
การเช่ือมตอ WLAN 20
การเช่ือมตอ WLAN ขององคกร 20
การเช่ือมตอ WLAN สาธารณะ 20
การเดินทางโดยนําคอมพวิเตอรไปดวย

15, 43, 60
การเล่ือนรูปแบบการสัมผสับนทัชแพด

36
การแกไขปญหา การจัดการพลังงาน 83
การแกไขปญหา การเชื่อมตอระบบไร
สาย 80

การแกไขปญหา ดสิกไดรฟ 80
การแกไขปญหา ฟงกชันเสียง 83
การแกไขปญหา ระดบัแบตเตอรี่เหลือ
นอย 83

การแกไขปญหา อะแดปเตอร AC 84
การแกไขปญหาและบริการสนับสนุน

79
การใชกระแสไฟ AC ภายนอก 44
การใชมเิตอรพลังงาน 41
การใชรหัสผาน 62
การดดิจิทัล

การใส 48
กําลังไฟฟาเขา 77

ข
ขอมลูระเบยีบขอบงัคับ

ปายระบุการรับรองอุปกรณไรสาย
15

ปายระบุขอกําหนด 15
ขอมลูสํารอง 71
ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี,่ การคนหา 42

ค
ความปลอดภัย, ไรสาย 19
ความเพลิดเพลินที่จะไดรับ 2
คอมพิวเตอร, การเดินทาง 43
คียแพด, ตัวเลขแบบในตัว 13
คียแพดตัวเลขแบบในตัว, รูจัก 13, 32
เครือขายไรสาย (WLAN)

การเชื่อมตอ 20
การเชื่อมตอ WLAN ขององคกร 20
การเชื่อมตอ WLAN สาธารณะ 20
การใช 18
ความปลอดภยั 19
ระยะการทํางาน 20
อุปกรณที่ตองใช 18

เครือขายไรสาย, การปองกัน 67

จ
จุดคืนคา 72
จุดคืนคาระบบ 72

การสราง 72

ดัชนี 87



แจ็ค
RJ-45 (เครือขาย) 7
สัญญาณเสียงออก (หูฟง) 7, 23
สัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) 7,

23
เครือขาย 7

แจ็ค RJ-45 (เครือขาย), รูจัก 7
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟง) 7, 23
แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) 7,

23
แจ็คเครือขาย, รูจัก 7

ฉ
ฉลาก

Bluetooth 15
WLAN 15
ขอกําหนด 15
บริการ 15
หมายเลขผลิตภณัฑ 15
ใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแท
ของ Microsoft 15

ใบรับรองอุปกรณไรสาย 15
ฉลาก Bluetooth 15
ฉลาก WLAN 15
ฉลากใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของ
แท 15

ฉลากใบรับรองความเปนผลิตภณัฑของแท
ของ Microsoft 15

ช
ชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ,
คอมพิวเตอร 15

ชองระบายอากาศ, รูจัก 7, 8, 14
ชองเสียบ

สายล็อก 6
ส่ือบนัทึกดิจิทัล 4

ชองเสียบสายล็อก, รูจัก 6
ชองเสียบส่ือบันทึกดิจิทัล, รูจัก 4
ชองใสอุปกรณหนวยความจํา, รูจัก 14
ชองใสอุปกรณไรสาย, รูจัก 14
ชองใสฮารดไดรฟ, รูจัก 14
ชองใสแบตเตอร่ี 14, 15

ซ
ซอฟตแวร

CyberLink PowerDVD 28
Disk Cleanup (การลางขอมูล
ดิสก) 55

Disk Defragmenter (ตวัจัดเรียง
ขอมลูบนดิสก) 55

HP Connection Manager 17
ซอฟตแวร Disk Cleanup (การลาง
ขอมูลดสิก) 55

ซอฟตแวร Disk Defragmenter (ตวัจัด
เรียงขอมูลบนดิสก) 55

ซอฟตแวร HP Connection
Manager 17

ซอฟตแวร Wireless Assistant 16
ซอฟตแวรความปลอดภัยทางอินเทอรเนต็,
การใช 65

ซอฟตแวรปองกันไวรัส, การใช 65
ซอฟตแวรไฟรวอลล 65
ซบัวูฟเฟอร, รูจัก 23

ด
ดิสกกูคนืระบบ 71
ดิสกแบบออปตคิอล

การถอด 51
การใส 50

ไดรฟแบบออปติคอล, รูจัก 5, 23

ต
ตัวล็อกสายเคเบิล, การติดตั้ง 67
ตัวอานลายนิว้มือ

การใช 64
ตัวอานลายนิว้มือ, รูจัก 12

ท
ทัชแพด

การใช 33
ปุม 10, 33

ทัชแพด ปุมเปด/ปด 10, 33
ทัชแพดพืน้ที่, รูจัก 10, 33
ทัชแพดไฟแสดงสถานะ 10, 33

บ
แบตเตอร่ี

การทิ้ง 43
การประหยดัพลังงาน 43
การเก็บ 43
การเปลี่ยน 44

ป
ปดเครื่อง 45
ปุม

ทัชแพดดานขวา 10, 33
ทัชแพดดานซาย 10, 33
เปด/ปด 12
เปดไดรฟแบบออปตคิอล 5

ปุมเปด/ปด, รูจัก 12
ปุมเปดไดรฟแบบออปตคิอล, รูจัก 5
ปุมไรสาย 16
ปายระบกุารรับรองอุปกรณไรสาย 15
เปด/ปด

การประหยดั 43
แบตเตอรี่ 42

แปน
b 13
esc 13
fn 13
num lock 13
การดําเนินการ 13
โปรแกรม Windows 13
โลโก Windows 13

แปน b, รูจัก 13
แปน esc, รูจัก 13
แปน fn, รูจัก 13, 32
แปน num lock, รูจัก 13, 32
แปนการดําเนนิการ

Help and Support (บริการชวย
เหลือและวิธใีช) 30

การลดเสียง 31
การเพิ่มเสียง 31
ปดเสียง 31
ระบบไรสาย 31
รัศมไีฟแบ็คไลทของแปนพมิพ 30
รูจัก 13
ลดความสวางของหนาจอ 30
สลับภาพหนาจอ 30
เพิ่มความสวางของหนาจอ 30
เลน, หยดุชั่วคราว, เลนตอ 31
แทร็กหรอืสวนกอนหนา 31

แปนการดําเนนิการไฟแบค็ไลทของแปน
พมิพ, รูจัก 30

แปนลัด
การตั้งคาเสียงเบส 32
การใช 32
คําอธิบาย 32
แสดงขอมลูระบบ 32

แปนลัด Beats Audio 24
แปนลัดบนแปนพิมพ, รูจัก 32
แปนลัดสําหรับการตัง้คาเสียงเบส 32
แปนลัดแสดงขอมูลระบบ 32
แปนแสดงเมนทูางลัดของ Windows,
รูจัก 13

แปนโลโก Windows, รูจัก 13

ผ
แผนดิสกที่สนบัสนุน 71

88 ดัชนี



พ
พลังงานแบตเตอรี่ 42
พอรต

HDMI 7, 23, 27
Intel Wireless Display 28
USB 2.0 5, 23
USB 3.0 5, 7, 23
VGA 25
จอภาพภายนอก 7, 23, 25

พอรต HDMI, การเช่ือมตอ 27
พอรต HDMI, รูจัก 7, 23
พอรต USB 2.0, รูจัก 5, 23
พอรต USB 3.0, รูจัก 5, 7, 23
พอรต VGA, การเช่ือมตอ 25
พอรตจอภาพภายนอก 7, 25
พอรตจอภาพภายนอก, รูจัก 23

ฟ
ฟงกชันดานเสียง, การตรวจสอบ 25
ไฟลที่ถูกลบ

การคืนคา 74
ไฟแสดงสถานะ

caps lock 11
ตัวอานลายนิว้มอื 11
ทัชแพด 10, 33
ปดเสียง 11
ระบบไรสาย 11
อะแดปเตอร AC 5
ฮารดไดรฟ 5
เปด/ปด 5, 11
เว็บแคม 9, 22
ไดรฟแบบออปติคอล 5

ไฟแสดงสถานะ Caps lock, รูจัก 11
ไฟแสดงสถานะตัวอานลายนิว้มอื 11
ไฟแสดงสถานะปดเสียง, รูจัก 11
ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสาย 11, 16
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ 5
ไฟแสดงสถานะเปด/ปด, รูจัก 5, 11
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม, รูจัก 9
ไฟแสดงสถานะเว็บแคมในตัว, รูจัก 9,

22
ไฟแสดงสถานะไดรฟแบบออปตคิอล,
รูจัก 5

ม
มเิตอรพลังงาน 41
เมาส, ภายนอก

การตัง้คาการกําหนดลักษณะ 29
ไมโครโฟนภายใน, รูจัก 9, 22

ร
รหัสผลิตภัณฑ 15
รหัสผาน

Setup Utility (BIOS) 63
Windows 63

รหัสผาน Setup Utility (BIOS) 63
รหัสผาน Windows 63
ระดบัแบตเตอรี่ขั้นวิกฤต 43
ระบบ, การกูคนื 75
ระบบปฏบิัตกิาร

ฉลากใบรับรองความเปนผลิตภัณฑ
ของแทของ Microsoft 15

รหัสผลิตภัณฑ 15
ระบบไมตอบสนอง 45
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด

การตวัด 37
การบีบนิว้ 36
การยอ/ขยาย 36
การหมุน 37
การเลื่อน 36

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดดวยการ
ตวัด 37

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดดวยการบีบ
นิว้ 36

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดดวยการ
หมนุ 37

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดเพือ่ทําการ
ยอ/ขยาย 36

ล
ลายนิว้มอื, การลงทะเบียน 64
ลําดบัการบูต

การเปลี่ยนแปลง 76
ลําโพง, รูจัก 9, 23

ว
วีดโีอ 25
เว็บแคม 23
เว็บแคม, รูจัก 9

ส
สภาพแวดลอมการทํางาน 78
สลัก, ปลดแบตเตอรี่ 14
สลักปลดแบตเตอร่ี 14
สลีป

การออก 39
การเขาสู 39

สาย USB, การเช่ือมตอ 47
สายเคเบิล

USB 47

ส่ือกูคืนระบบ 71
ส่ือบนัทึกที่อานได 39
ส่ือบนัทึกที่เขียนได 39
ส่ือบนัทึกแบบไดรฟ 39
สวนควบคุมไรสาย

ซอฟตแวร Wireless Assistant
16

ปุม 16
ระบบปฏิบัตกิาร 16

สวนประกอบ
จอแสดงผล 9
ดานขวา 5
ดานซาย 7
ดานบน 10
ดานลาง 14
ดานหนา 4
ดานหลัง 8

เสาอากาศ WLAN, รูจัก 9

ห
หมายเลขผลิตภัณฑ 15
หมายเลขผลิตภัณฑ, คอมพิวเตอร 15
หัวตอ, สายไฟ 6
หัวตอสายไฟ, รูจัก 6

อ
อะแดปเตอร AC 5
อัพเดตความปลอดภัยของ Windows,
การตดิตัง้ 66

อัพเดตซอฟตแวรของ HP และบคุคลที่
สาม, การติดตั้ง 66

อุณหภมูิ 43
อุณหภมูิของแบตเตอรี่ 43
อุปกรณ Bluetooth 16, 20
อุปกรณ USB

การถอด 47
การเชื่อมตอ 47
คําอธิบาย 46

อุปกรณ WLAN 15, 18
อุปกรณความละเอียดสูง, การเช่ือมตอ

27, 28
อุปกรณภายนอก 47
อุปกรณรักษาความปลอดภัยใน
สนามบนิ 52

อุปกรณหนวยความจํา
การถอด 56
การเปลี่ยน 56
การใส 57

อุปกรณหนวยความจําฝาปดดานลาง, การ
ถอด 56

ดัชนี 89



อุปกรณเสริมภายนอก, การใช 47

ฮ
ฮับ 46
ฮับ USB 46
ฮารดไดรฟ

HP 3D DriveGuard 55
ไฮเบอรเนต

การออก 40
การเขาสู 40
เร่ิมตนเมือ่ระดบัแบตเตอร่ีถึงขั้น
วิกฤต 43

90 ดัชนี


	การเริ่มต้นใช้งานอย่างเหมาะสม
	วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
	ความเพลิดเพลินที่จะได้รับ
	แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP

	การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ
	ด้านหน้า
	ด้านขวา
	ด้านซ้าย
	ด้านหลัง
	จอแสดงผล
	ด้านบน
	ทัชแพด
	ไฟแสดงสถานะ
	ปุ่มต่างๆ ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ
	แป้น

	ด้านล่าง
	ฉลาก

	การเชื่อมต่อกับเครือข่าย
	การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
	การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย
	การใช้ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
	การใช้ HP Connection Manager (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
	การใช้ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

	การใช้ WLAN
	การใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
	การติดตั้ง WLAN
	การกำหนดค่าเราเตอร์ไร้สาย
	การปกป้อง WLAN
	การเชื่อมต่อ WLAN

	การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

	การเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN)

	การเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะด้านความบันเทิง
	การใช้เว็บแคม
	การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง
	การเชื่อมต่อลำโพง
	การเชื่อมต่อหูฟัง
	การเชื่อมต่อไมโครโฟน
	การใช้ Beats Audio
	การเข้าถึง Beats Audio Control Panel (แผงควบคุม Beats Audio)
	การเปิดและปิดใช้งาน Beats Audio

	การตรวจสอบเสียง

	การใช้วิดีโอ
	การเชื่อมต่อจอภาพ VGA หรือโปรเจคเตอร์
	การเชื่อมต่อโทรทัศน์หรือจอภาพแบบ HDMI
	การกำหนดการตั้งค่าเสียง (ให้กับโทรทัศน์แบบ HDMI)

	การใช้ Intel Wireless Display (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

	การจัดการไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณ

	การใช้แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
	การใช้แป้นพิมพ์
	การใช้แป้นพิมพ์รวม ALT GR
	การใช้แป้นการดำเนินการ
	การใช้แป้นลัด
	การใช้คีย์แพด
	การใช้คีย์แพดตัวเลขแบบในตัว


	การใช้ทัชแพด
	การเปิดหรือปิดทัชแพด
	การนำทาง
	การเลือก
	การใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
	การเลื่อน
	การบีบนิ้ว/การย่อ/ขยาย
	การหมุน
	การตวัด



	การจัดการพลังงาน
	การใช้โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต
	การเข้าสู่และออกจากโหมดพัก
	การเข้าสู่และออกจากโหมดไฮเบอร์เนต
	การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง

	การใช้มิเตอร์พลังงาน
	การเลือกแผนการใช้พลังงาน
	การทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
	การถอดแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้
	การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
	การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่
	การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
	การจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้
	การทิ้งแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้
	การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้

	การทำงานโดยใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก
	การใช้ HP CoolSense (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
	การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

	การจัดการและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
	การใช้อุปกรณ์ USB
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
	การถอดอุปกรณ์ USB
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

	การใส่และการถอดการ์ดจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล
	การใช้ไดรฟ์แบบออปติคอล
	การใส่แผ่นดิสก์แบบออปติคอล
	การนำดิสก์แบบออปติคอลออก
	การใช้งานไดรฟ์ร่วมกันบนเครือข่าย


	การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การปรับปรุงประสิทธิภาพ
	การเคลื่อนย้ายไดรฟ์
	การใส่ฮาร์ดไดรฟ์กลับเข้าที่
	การใช้ HP 3D DriveGuard
	การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
	การใช้การล้างข้อมูลดิสก์
	การเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ

	การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร์
	การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การทำความสะอาดจอแสดงผล ด้านข้าง และฝาครอบเครื่อง
	การทำความสะอาดทัชแพดและแป้นพิมพ์

	การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการขนส่งคอมพิวเตอร์

	การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ
	การระบุตำแหน่งซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ
	การใช้รหัสผ่าน
	การตั้งรหัสผ่าน Windows
	การตั้งรหัสผ่านใน Setup Utility (BIOS)

	การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ
	การใช้ HP SimplePass
	การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
	การใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนเพื่อล็อกออนเข้าสู่ Windows


	การใช้ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
	การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
	การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

	การติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์
	การติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยของ Windows
	การติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์ของ HP และอื่นๆ

	การป้องกันเครือข่ายไร้สายของคุณ
	การสำรองซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันและข้อมูล
	การใช้ตัวล็อกสายเคเบิลที่เป็นอุปกรณ์เสริม

	การใช้ Setup Utility (BIOS) และ System Diagnostics
	การเริ่มต้น Setup Utility (BIOS)
	การอัพเดต BIOS
	การระบุเวอร์ชันของ BIOS
	การดาวน์โหลดอัพเดต BIOS

	การใช้งาน System Diagnostics

	การสำรอง เรียกคืน และกู้คืนข้อมูล
	การสร้างข้อมูลสำรอง
	การสร้างสื่อกู้คืนระบบเพื่อกู้คืนระบบเดิม
	สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ
	การสร้างสื่อกู้คืนระบบ


	การสร้างจุดคืนค่าระบบ
	สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ
	การสร้างจุดคืนค่าระบบ

	การสำรองระบบและข้อมูลส่วนบุคคล
	คำแนะนำสำหรับข้อมูลสำรองที่สมบูรณ์
	สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ
	การสร้างข้อมูลสำรองโดยใช้ Windows Backup and Restore (การสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows)


	การคืนค่าและการกู้คืน
	การคืนค่ากลับสู่จุดคืนค่าระบบก่อนหน้านั้น
	การคืนค่าไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง
	การคืนค่าไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ Windows Backup and Restore

	การกู้คืนระบบเดิมโดยใช้ HP Recovery Manager
	สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ
	การกู้คืนโดยใช้พาร์ติชัน HP Recovery (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
	การกู้คืนโดยใช้สื่อกู้คืนระบบ
	การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์




	ข้อกำหนดเฉพาะ
	กำลังไฟฟ้าเข้า
	สภาพแวดล้อมการทำงาน

	การแก้ไขปัญหาและบริการสนับสนุน
	การแก้ไขปัญหา
	ปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ไดรฟ์
	ปัญหาการเชื่อมต่อระบบไร้สาย
	ไม่สามารถเชื่อมต่อ WLAN
	ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการ
	รหัสความปลอดภัยเครือข่าย WLAN ปัจจุบันไม่พร้อมใช้งาน
	สัญญาณการเชื่อมต่อ WLAN อ่อนมาก
	ไม่สามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายได้
	ระบบไม่แสดงไอคอนสถานะเครือข่าย

	ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
	ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกพร้อมใช้งาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่พร้อมใช้งาน
	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนต

	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ AC


	การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

	การคายประจุไฟฟ้าสถิต
	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 8 HPIE Screen Optimized PDF- Version 2 Compatible with Screenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


