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ขอ้มลูเกีย่วกบัลขิสทิธิ์

หา้มท�าซ�้า สง่ตอ่ คดัลอก เกบ็ในระบบทีส่ามารถเรยีกกลบัมาได ้ 
หรอืแปลสว่นหนึง่สว่นใดของคูม่อืฉบบันีเ้ป็นภาษาอืน่  
ซึง่รวมถงึผลติภณัฑแ์ละซอฟตแ์วรท์ีบ่รรจอุยูภ่ายใน ยกเวน้เอกสารทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูเ้กบ็ไวเ้พือ่จดุประสงคใ์นการ
ส�ารองเทา่นัน้ โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัแจง้จาก ASUSTeK COMPUTER INC. 
(“ASUS”) ASUS ใหคู้ม่อืฉบบันี ้“ในลกัษณะทีเ่ป็น” โดยไมม่กีารร ับประกนัใดๆ  
ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืเป็นนัย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัอยูเ่พยีงการรับประกนั  
หรอืเงือ่นไขของความสามารถเชงิพาณชิย ์หรอืความเขา้กนัไดส้�าหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  
ไมม่เีหตกุารณใ์ดที ่ASUS, คณะผูบ้รหิาร, เจา้หนา้ที,่ พนักงาน  
หรอืตวัแทนของบรษัิทตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายทางออ้ม, 
ความเสยีหายพเิศษ, อบุตัเิหต ุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามมา  
(รวมทัง้ความเสยีหายทีเ่กดิจากการสญูเสยีผลก�าไร, ความเสยีหายทางธรุกจิ, ความเสยีหายของการใชข้อ้มลู, 
การหยดุชะงักทางธรุกจิ หรอืลกัษณะอืน่ๆ) แมว้า่ ASUS จะไดรั้บการบอกกลา่ววา่อาจมคีวามเสยีหายเหลา่นัน้
เกดิขึน้จากขอ้บกพรอ่ง หรอืขอ้ผดิพลาดในคูม่อืหรอืผลติภณัฑน์

การรับประกนัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร จะไมข่ยายออกไปถา้: (1) ผลติภณัฑไ์ดรั้บการซอ่มแซม,  
ดดัแปลง หรอืเปลีย่นแปลง ถา้การซอ่มแซม, การดดัแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงนัน้ไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจาก ASUS; หรอื (2) หมายเลขผลติภณัฑข์องผลติภณัฑถ์กูขดีฆา่ หรอืหายไป 

ขอ้มลูจ�าเพาะและขอ้มลูทีบ่รรจใุนคูม่อืฉบบันี ้มไีวส้�าหรับเป็นขอ้มลูประกอบเทา่นัน้ 

และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่วรถอืเป็นพันธะสญัญาจาก ASUS ASUS ไม่
รับผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาด หรอืความไมเ่ทีย่งตรงใดๆ ทีอ่าจปรากฏในคูม่อืฉบบันี ้ 
รวมถงึผลติภณัฑ และซอฟตแ์วรท์ีอ่ธบิายอยูภ่ายใน

ลขิสทิธิถ์กูตอ้ง ฉ 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลขิสทิธิ์

ขอ้จ�ำกดัของควำมรบัผดิชอบ

อาจมเีหตกุารณบ์างอยา่งเกดิขึน้เนือ่งจากสว่นของ ASUS หรอืความรับผดิชอบอืน่  
คณุมสีทิธิท์ีจ่ะกูค้นืความเสยีหายจาก ASUS ในสถานการณด์งักลา่ว  
โดยไมค่�านงึถงึหลกัการทีค่ณุมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งความเสยีหายจาก ASUS, ASUS  
จะรับผดิชอบเป็นจ�านวนเงนิของความเสยีหายส�าหรับการบาดเจ็บของรา่งกาย (รวมทัง้การเสยีชวีติ)  
และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทรัพยส์นิจรงิ และทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีส่ามารถจับตอ้งได;้  
หรอืความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิอืน่ และความเสยีหายทางตรงทีเ่ป็นผลจากความละเลย  
หรอืการไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายภายใตถ้อ้ยแถลงของการรับประกนันี ้ 
ไมม่ากไปกวา่ราคาทีแ่สดงไวข้องผลติภณัฑแ์ตล่ะอยา่ง

ASUS จะรับผดิชอบเฉพาะความเสยีหาย เนือ่งจากการสญูหาย ความเสยีหาย หรอืการเรยีกรอ้งใดๆ ตามทีร่ะบุ
ภายใตถ้อ้ยแถลงการรับประกนันี ้ขอ้จ�ากดันีย้งัใชก้บัผูจ้�าหน่ายและรา้นคา้ปลกีของ ASUS ดว้ย นีเ่ป็นความรับ
ผดิชอบสงูสดุที ่ASUS, ผูจ้�าหน่าย หรอืรา้นคา้ปลกีของคณุจะรับผดิชอบ

ASUS จะไมรั่บผดิชอบใดๆ เกีย่วกบัสถานการณเ์หลา่นี:้ (1) บรษัิทอืน่เรยีกรอ้งความเสยีหายจากคณุ; (2) การ
สญูหาย หรอืความเสยีหายของรายการบนัทกึหรอืขอ้มลูของคณุ; หรอื (3) ความเสยีหายพเิศษ, อบุตัเิหต ุหรอื
ความเสยีหายทางออ้ม หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามมา (รวมทัง้การสญูเสยีผลก�าไร หรอืการทีไ่มส่ามารถ
ประหยดัได)้ แมว้า่ ASUS, ผูจ้�าหน่าย หรอืรา้นคา้ปลกีของคณุจะไดรั้บแจง้วา่อาจมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิ
ความเสยีหายเหลา่นัน้

กำรบรกิำรและสนบัสนนุ

เยีย่มชมเว็บไซตห์ลายภาษาของเราที ่https://www.asus.com/support/
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เกีย่วกบัคูม่อืฉบบันี้
คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัดิา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องNotebook 
PC ของคณุ โดยจัดหมวดหมูเ่ป็นบทตา่งๆ ดงันี:้

บทที ่1: กำรต ัง้คำ่ฮำรด์แวร ์

บทนีใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้นฮารด์แวรข์องNotebook 
PC ของคณุ

บทที ่2: กำรใชN้otebook PC ของคณุ

บทนีแ้สดงถงึวธิกีารใชส้ว่นตา่งๆ ของNotebook PC ของคณุ

บทที ่3: กำรท�ำงำนกบั Windows® 10

บทนีใ้หภ้าพรวมเกีย่วกบัการใช ้Windows® 10 ในNotebook PC ของ
คณุ

บทที ่4: กำรทดสอบตวัเองเมือ่เปิดเครือ่ง (POST)

บทนีแ้สดงถงึวธิกีารใช ้POST เพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ  
ของNotebook PC ของคณุ

เทคนคิและค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ

สว่นนีน้�าเสนอเทคนคิทีแ่นะน�าบางประการ, ค�าถามทีพ่บบอ่ยๆ  
ของฮารด์แวร ์และค�าถามทีพ่บบอ่ยๆ ของซอฟตแ์วร ์ทีค่ณุสามารถใช ้
อา้งองิเพือ่บ�ารงุรักษา และแกไ้ขปัญหาทัว่ไปทีเ่กดิกบัNotebook PC  
ของคณุ

ภำคผนวก

สว่นนีค้รอบคลมุขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัและการแจง้เตอืน 
ในเครือ่งNotebook PC ของคณุ
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ขอ้ก�ำหนดทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
เพือ่เนน้ขอ้มลูส�าคญัในคูม่อืนี ้ขอ้ความจะถกูน�าเสนอดงันี:้

ส�าคญั! ขอ้ความนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูส�าคญัทีค่ณุตอ้งท�าตาม เพือ่ท�างาน
ใหส้มบรูณ ์

หมายเหต:ุ ขอ้ความนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิ และเทคนคิตา่งๆ  
ทีส่ามารถชว่ยใหท้�างานสมบรูณ์

ค�าเตอืน! ขอ้ความนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูส�าคญัทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติาม  
เพือ่ใหค้ณุปลอดภยัในขณะทีท่�างานบางอยา่ง และป้องกนัความเสยีหาย
ตอ่ขอ้มลูและชิน้สว่นตา่งๆ ของNotebook PC ของคณุ 

ไอคอน
ไอคอนดา้นลา่ง ระบถุงึอปุกรณท์ีส่ามารถใชส้�าหรับท�างานหรอื
กระบวนการบนNotebook PC ใหเ้สร็จ

กำรใชต้วัพมิพ์
ตวัหนำ = เป็นการระบถุงึเมนู หรอืรายการทีส่ามารถถกูเลอืกได ้

ตวัเอยีง = นีร่ะบถุงึสว่นทีค่ณุสามารถอา้งถงึในคูม่อืฉบบันี้ ์

= ใชท้ชัแพด

= ใชแ้ป้นพมิพ
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คณุควรใช ้โนต้บุค๊พซีเีฉพาะในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูอิยู่
ระหวา่ง 5˚C (41˚F) ถงึ 35˚C (95˚F)

อยา่ถอื หรอืปกคลมุโนต้บุค๊พซีใีนขณะ ทีเ่ปิดเครือ่งอยูด่ว้ย 
วสัดใุดๆ เนือ่งจาก จะท�าใหก้ารระบายอากาศลดลง เชน่  
การใสไ่วใ้นกระเป๋าถอื

อยา่วางNotebook PC ไวบ้นตกั หรอืใกลส้ว่นใดสว่นหนึง่ของ
รา่งกาย เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอาการไมส่บายตวั หรอืบาดเจ็บ
เนือ่งจากความรอ้น

อยา่ใชส้ายไฟ อปุกรณเ์สรมิ และอปุกรณต์อ่พว่งทีช่�ารดุเสยีหาย
กบัโนต้บุค๊พซีขีองคณุ

ในขณะทีเ่ปิดเครือ่ง ใหแ้น่ใจวา่ไมถ่อืหรอืปกคลมุNotebook PC 
ดว้ยวสัดใุดๆ ทีส่ามารถลดการไหลเวยีนของอากาศ

อยา่วางNotebook PC บนพืน้ผวิท�างานทีไ่มส่ม�า่เสมอ  
หรอืไมม่ัน่คง  

คณุสามารถสง่Notebook PC ของคณุผา่นเครือ่งเอ็กซเรยท์ี่
สนามบนิ (ทีใ่ชต้รวจสิง่ของทีว่างบนสายพาน) แตอ่ยา่ให ้
โนต้บุค๊สมัผัสถกูตวัตรวจจับแมเ่หล็ก และอปุกรณท์ีใ่ชม้อืถอื

ตดิตอ่พนักงานสายการบนิของคณุ เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบับรกิาร
บนเครือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถใชไ้ด ้และขอ้จ�ากดัตา่งๆ ทีต่อ้ง
ปฏบิตัติามเมือ่ใชN้otebook PC ของคณุในเทีย่วบนิ

ขอ้ควรระวงัเพือ่ควำมปลอดภยั

กำรใช้Notebook PC ของคุณ
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ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรีแ่พคออก(ถา้ท�าได)้ กอ่น
ท�าความสะอาดNotebook PC ของคณุ ใชฟ้องน�้าเซลลโูลส
หรอืผา้ชามวัรท์ีส่ะอาด ชบุสารละลายผงซกัฟอกทีไ่มม่ฤีทธิก์ดั 
ผสมน�้าอุน่เล็กนอ้ย เชด็ความชืน้สว่นเกนิออกจากNotebook 
PC ของคณุโดยใชผ้า้แหง้

อยา่ใชส้ารทีม่คีวามเขม้ขน้ เชน่ ทนิเนอร ์เบนซนิ หรอืสารเคมี
อืน่ๆ บนหรอืใกลN้otebook PC ของคณุ

อยา่วางวตัถใุดๆ บนNotebook PC ของคณุ

อยา่ใหN้otebook PC สมัผัสถกูสนามแมเ่หล็ก หรอืสนาม
ไฟฟ้าพลงัสงู

อยา่ใช ้หรอืใหN้otebook PC สมัผัสกบัของเหลว ฝน หรอื
ความชืน้ 

อยา่ใหN้otebook PC สมัผัสกบัสภาพแวดลอ้มทีม่ฝีุ่ นมาก

อยา่ใชN้otebook PC ใกลบ้รเิวณทีม่แีกส๊ร่ัว

กำรดแูลNotebook PC ของคณุ
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อยา่ทิง้โนต้บุค๊พซีปีะปนกบัของเสยีจากภายในบา้น ตรวจ ผลติภณัฑน์ี้
ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหน้�าชิน้สว่นตา่งๆ มาใชซ้�้า และรไีซเคลิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สญัลกัษณถ์งัขยะตดิลอ้ทีม่เีครือ่งหมายกากบาท เป็นการระบุ
วา่ไมค่วรทิง้ผลติภณัฑ ์(อปุกรณไ์ฟฟ้า, อเิล็กทรอนกิส ์และแบตเตอรี่
เหรยีญทีม่สีว่นประกอบของปรอท) ปะปนไปกบัของเสยีทัว่ไปจาก
ภายในบา้น สอบกฏขอ้บงัคบัในการทิง้ผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส

อยา่ทิง้แบตเตอรีป่ะปนกบัของเสยีทัว่ไปภายในบา้น สญัลกัษณถ์งัขยะ
ตดิลอ้ทีม่เีครือ่งหมายกากบาท เป็นการระบวุา่ไมค่วรทิง้ผลติภณัฑป์ะปน
ไปกบัของเสยีทัว่ไปจากภายในบา้น

กำรทิง้อยำ่งเหมำะสม
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บทที ่1:  
กำรต ัง้คำ่ฮำรด์แวร ์
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ท�ำควำมรูจ้กั Notebook PC ของคณุ

มมุมองดำ้นบน

หมำยเหต:ุ รปูแบบแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาคหรอืประเทศ  
รปูลกัษณข์อง Notebook อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ของ Notebook 
PC
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ไมโครโฟนอำรเ์รย ์(ในเครือ่งบำงรุน่)
ไมโครโฟนอารเ์รยม์คีณุสมบตัติดัเสยีงกอ้ง ลดเสยีงรบกวน และ
ฟังกช์นับมีฟอรม์มิง่เพือ่การไดย้นิและการบนัทกึเสยีงทีด่ขี ึน้

ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตวัใชไ้ดก้บัการประชมุทางวดิโีอ การบรรยายดว้ยเสยีง 
หรอืการบนัทกึเสยีงอยา่งงา่ยๆ

ไฟแสดงสถำนะกลอ้ง
ไฟแสดงสถานะกลอ้งจะสวา่งขึน้เมือ่มกีารใชง้านกลอ้งในตวั

กลอ้ง
กลอ้งในตวัชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอดว้ย  
Notebook PC ของคณุได ้

แผงจอแสดงผล
แผงจอแสดงผลความละเอยีดสงูใหค้ณุสมบตัอินัยอดเยีย่มในการ 
ชมไฟลภ์าพ วดิโีอ และมลัตมิเีดยีอืน่ๆ บน Notebook PC ของคณุ

ชอ่งระบำยอำกำศ
ชอ่งระบายอากาศชว่ยใหอ้ากาศเย็นไหลเขา้ไปใน Notebook PC และ
อากาศอุน่ออกจากเครือ่ง

ค�ำเตอืน! ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษ หนังสอื เสือ้ผา้ สายเคเบลิ 
หรอืวตัถอุืน่ๆ ไมไ่ดก้ดีขวางชอ่งระบายอากาศใดๆ ไมเ่ชน่นัน้ 
เครือ่งอาจรอ้นเกนิไปได ้
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แป้นพมิพ์
แป้นพมิพเ์ป็นปุ่ ม QWERTY ขนาดมาตรฐานพรอ้มระยะความลกึของ
ปุ่ มทีเ่หมาะสมตอ่การพมิพ ์ซึง่ยงัชว่ยใหค้ณุใชปุ้่ มฟังกช์นั ท�าใหเ้ขา้
ถงึ Windows® ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และควบคมุฟังกช์นั 
มลัตมิเีดยีอืน่ๆ ได ้

หมำยเหต:ุ รปูแบบแป้นพมิพแ์ตกตา่งกนัไปตามรุน่หรอืเขต
ภมูภิาค

ไฟแสดงสถำนะ Capital Lock
ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั Capital Lock  
การใช ้Capital Lock ชว่ยใหค้ณุพมิพอ์กัษรตวัพมิพใ์หญ ่ 
(เชน่ A, B, C) โดยใชแ้ป้นพมิพบ์น Notebook PC ของคณุ

ไฟแสดงสถำนะ
ไฟแสดงสถานะชว่ยระบสุถานะฮารด์แวรปั์จจบุนัของ  
Notebook PC ของคณุ 

 ไฟแสดงกำรท�ำงำน

 ไฟแสดงการท�างานจะสวา่งขึน้เมือ่เปิดใชง้าน 
Notebook PC ของคณุและกะพรบิชา้ๆ  
เมือ่ Notebook PC ของคณุอยูใ่นโหมดสลปี

 ไฟแสดงสถำนะกำรชำร์จแบตเตอรี่สองสี

 ไฟ LED สองสแีสดงการบง่บอกทีม่องเห็นได ้
ของสถานะการชารจ์แบตเตอรี ่ดรูายละเอยีด 
ตามตารางดา้นลา่งนี:้
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สี สถำนะ

สขีำวตอ่เนือ่ง Notebook PC ถกูเสยีบเขา้กบั
แหลง่พลงังานและพลงังาน
แบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง 95%  
ถงึ 100%

สสีม้ตอ่เนือ่ง Notebook PC ถกูเสยีบเขา้กบั 
แหลง่พลงังาน ก�าลงัชารจ์
แบตเตอรี ่และพลงังานแบตเตอรี่
นอ้ยกวา่ 95%

สสีม้กะพรบิ Notebook PC ก�าลงัท�างาน 
ในโหมดแบตเตอรี ่และพลงังาน
แบตเตอรีน่อ้ยกวา่ 10%

ไฟดบั Notebook PC ก�าลงัท�างาน 
ในโหมดแบตเตอรี ่และพลงังาน
แบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง 10%  
ถงึ 100%

 ไฟแสดงสถำนะกิจกรรมของไดรฟ์

 ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้เมือ่ Notebook PC  
ของคณุเขา้สูไ่ดรฟ์จัดเกบ็ขอ้มลูภายใน

 ไฟแสดงสถำนะโหมดกำรบิน

 ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้เมือ่ Notebook PC  
ของคณุเปิดใชง้านโหมดการบนิ

หมำยเหตุ: 
เม่ือเปิดใช้งาน Airplane Mode (โหมดกำรบิน) 
จะปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมด
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ปุ่ มพำวเวอร์
กดปุ่ มพาวเวอรเ์พือ่เปิดหรอืปิด Notebook PC ของคณุ คณุยงั 
สามารถใชปุ้่ มพาวเวอรเ์พือ่สัง่ให ้Notebook PC ของคณุเขา้สู ่
โหมดสลปีหรอืไฮเบอรเ์นตและปลกุเครือ่งจากโหมดสลปีหรอื 
ไฮเบอรเ์นตได ้

ในกรณีที ่Notebook PC ของคณุไมต่อบสนอง กดปุ่ มพาวเวอร ์
คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสี ่(4) วนิาทจีนกวา่ Notebook PC ของคณุ 
จะปิดเครือ่ง

ไฟแสดงกำรท�ำงำน
ไฟแสดงการท�างานจะสวา่งขึน้เมือ่เปิดใชง้าน Notebook PC  
ของคณุและกะพรบิชา้ๆ เมือ่ Notebook PC ของคณุ 
อยูใ่นโหมดสลปี

ปุ่ มตวัเลข
ปุ่ มตวัเลขสามารถสลบัการท�างานไดส้องรปูแบบ ไดแ้ก ่ใชส้�าหรับ
ป้อนตวัเลขและใชเ้ป็นปุ่ มบงัคบัทศิทางของตวัชี้

หมำยเหต:ุ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูีส่ว่น การใช ้ปุ่ มตวัเลข  
ในคูม่อืฉบบันี้

ทชัแพด
ทชัแพดชว่ยใหใ้ชง้านค�าสัง่นิว้ไดอ้ยา่งหลากหลายเพือ่ควบคมุ 
หนา้จอ มอบประสบการณก์ารใชง้านทีง่า่ยดายแกผู่ใ้ช ้อกีทัง้ 
ยงัจ�าลองการท�างานของเมาสธ์รรมดาไดด้ว้ย

หมำยเหต:ุ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูีส่ว่น การใชท้ชัแพด
ในคูม่อืฉบบันี้
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ดำ้นลำ่ง

หมำยเหต:ุ รปูลกัษณด์า้นลา่งอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่

ค�ำเตอืน! ดา้นลา่งของ Notebook PC อาจอุน่จนรอ้นไดข้ณะใชง้านหรอื 
ชารจ์แบตเตอรี ่ขณะท�างานบน Notebook PC อยา่วางเครือ่งบนพืน้ผวิ 
ทีส่ามารถปิดกัน้การระบายอากาศได ้

ส�ำคญั! 

• ระยะเวลาการท�างานของแบตเตอรีแ่ตกตา่งไปตามการใชง้านและ 
ขอ้ก�าหนดเฉพาะของ Notebook PC ชดุแบตเตอรีไ่มส่ามารถถอดออก
ได ้

• ซือ้ช ิน้สว่นจากรา้นคา้ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เทา่นัน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความเขา้
กนัได ้และความเชือ่ถอืไดท้ีส่งูสดุ ปรกึษาศนูยบ์รกิาร ASUS หรอืรา้นคา้
ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ส�าหรับบรกิารผลติภณัฑ ์หรอืขอความชว่ยเหลอืใน 
การถอดชิน้สว่น หรอืประกอบผลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้ง
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ชอ่งระบำยอำกำศ
ชอ่งระบายอากาศชว่ยใหอ้ากาศเย็นไหลเขา้ไปใน Notebook PC และ
อากาศอุน่ออกจากเครือ่ง

ค�ำเตอืน! ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษ หนังสอื เสือ้ผา้ สายเคเบลิ 
หรอืวตัถอุืน่ๆ ไมไ่ดก้ดีขวางชอ่งระบายอากาศใดๆ ไมเ่ชน่นัน้ 
เครือ่งอาจรอ้นเกนิไปได ้

ล�ำโพง
ล�าโพงในตวัชว่ยใหค้ณุไดย้นิเสยีงจากแท็บเล็ตของคณุโดยตรง 
คณุสมบตัเิสยีงควบคมุโดยซอฟตแ์วร์

ฝำปิดชอ่งใส่

ฝาปิดนีม้ไีวเ้พือ่ปกป้องพืน้ทีเ่ฉพาะบน Notebook PC ของคณุส�าหรับ 
SSD (สล็อต M.2 2280), HDD (ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์) และโมดลู RAM 
(หน่วยความจ�าชัว่คราว) ทีส่ามารถถอดออกได ้

หมำยเหต:ุ

• ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหด้คููม่อืการอปัเกรดบนเว็บไซตห์ลาย
ภาษาของเราที ่https://www.asus.com/support/

• สล็อต M.2 2280 ไมร่องรับ M.2 SATA SSD
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ดำ้นขวำ

สล็อตเพือ่ควำมปลอดภยั Kensington®

สล็อตเพือ่ความปลอดภยั Kensington® ชว่ยใหค้ณุรักษาความ
ปลอดภยัของ Notebook PC ไดโ้ดยการใชผ้ลติภณัฑด์า้นความ
ปลอดภยัของ Notebook PC ทีใ่ชง้านรว่มกบั Kensington® ได ้
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ดำ้นซำ้ย

พอรต์พลงังำน (DC) ขำเขำ้
เสยีบอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าทีม่ากบัเครือ่งเขา้กบัพอรต์นีเ้พือ่ชารจ์ 
ชดุแบตเตอรีแ่ละจา่ยพลงังานใหก้บั Notebook PC ของคณุ

ค�ำเตอืน! อะแดปเตอรอ์าจอุน่หรอืรอ้นขึน้ขณะใชง้าน อยา่คลมุ 
อะแดปเตอรแ์ละวางใหห้า่งจากรา่งกายของคณุขณะเชือ่มตอ่กบั 
แหลง่พลงังาน

ส�ำคญั! ใชเ้ฉพาะอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าทีม่ากบัเครือ่งเพือ่ชารจ์ 
ชดุแบตเตอรีแ่ละจา่ยพลงังานใหก้บั Notebook PC ของคณุ
เทา่นัน้

พอรต์ LAN
เสยีบสายเครอืขา่ยเขา้กบัพอรต์นีเ้พือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 
ระดบัทอ้งถิน่
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พอรต์ HDMI
พอรต์นีม้ไีวส้�าหรับตวัเชือ่มตอ่ HDMI (ระบบสง่สญัญาณมลัตมิเีดยี
ความละเอยีดสงู) และใชร้ว่มกบั HDCP เพือ่เปิด HD DVD, บลเูรย ์
และเนือ้หาทีม่กีารป้องกนัอืน่ๆ ได ้

พอรต์ USB 2.0
พอรต์ USB (บสัอนุกรมสากล) ใชร้ว่มกบัอปุกรณ ์USB 2.0 หรอื 
USB 1.1 ได ้เชน่ แป้นพมิพ ์อปุกรณช์ีต้�าแหน่ง แฟลชไดรฟ์ HDD 
ภายนอก ล�าโพง กลอ้ง และเครือ่งพมิพ์

พอรต์ USB 3.1 Gen 1
พอรต์ USB 3.1 (บสัอนุกรมสากล 3.1) Gen 1 ใหอ้ตัราการถา่ย
โอนขอ้มลูสงูสดุถงึ 5 Gbit/s และใชง้านไดก้บั USB 2.0 รุน่เกา่

แจ็คหฟูงั/เฮดเซ็ต/ไมโครโฟน
พอรต์นีช้ว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบัล�าโพงขยายเสยีงหรอืหฟัูง  
คณุยงัสามารถใชพ้อรต์นีเ้ชือ่มตอ่เฮดเซต็กบัไมโครโฟน 
ภายนอกได ้
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บทที ่2:  
กำรใชN้otebook PC ของคณุ
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เริ่มต้นกำรใช้งำน

ชารจ์Notebook PC เป็นเวลา 3 ช ัว่โมง กอ่นทีจ่ะใชใ้นครัง้
แรก

ชำรจ์Notebook PC ของคณุ
A. เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC

B. เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของNotebook 
PC ของคุณ

C. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

หมำยเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
และภูมิภาคของคุณ

ส�ำคญั!

ขอ้มลูอะแดปเตอรเ์พาเวอร:์

•  แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้: 100–240Vac

•  ความถีไ่ฟฟ้าขาเขา้: 50-60Hz

•  กระแสไฟฟ้าขาออกทีร่ะบ:ุ  6.32A (120W) / 7.5A (150W) /  
9.23A (180W)

•  แรงดนัไฟฟ้าขาออกทีร่ะบ:ุ 19V / 20V / 19.5V
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ส�ำคญั! 

• คน้หาฉลากอนิพตุ/เอาตพ์ตุบนNotebook PC ของคณุ และตรวจด ู
ใหแ้น่ใจวา่ตรงกบัขอ้มลูอนิพตุ/เอาตพ์ตุทีร่ะบบุนอะแดปเตอรเ์พาเวอร์
ของคณุ Notebook PC บางรุน่ มกีระแสเอาตพ์ตุทีร่ะบหุลายระดบัตาม 
SKU ทีว่างจ�าหน่าย

• ใหแ้น่ใจวา่โนต้บุค๊พซีขีองคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากอ่นที่
จะเปิดเครือ่งในครัง้แรก เราแนะน�าใหค้ณุใชเ้ตา้เสยีบไฟฟ้าทีม่สีายดนิ
เมือ่ใชN้otebook PC ของคณุดว้ยอะแดปเตอรเ์พาเวอร์

• เตา้เสยีบไฟฟ้าตอ้งสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และอยูใ่กลN้otebook PC  
ของคณุ

• ในการตดัการเชือ่มตอ่Notebook PC จากแหลง่จา่ยไฟ ใหถ้อด
ปลั๊กNotebook PC จากเตา้เสยีบไฟฟ้า

ค�าเตอืน!

อา่นขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีส้�าหรับแบตเตอรีข่องNotebook PC ของคณุ

• ควรใหเ้ฉพาะชา่งเทคนคิทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก ASUS เป็นผูถ้อด
แบตเตอรีภ่ายในอปุกรณ ์
(ส�าหรับแบตเตอรีท่ีไ่มส่ามารถถอดไดเ้ทา่นัน้)

• แบตเตอรีท่ีใ่ชใ้นอปุกรณอ์าจมคีวามเสีย่งทีจ่ะท�าใหเ้กดิไฟไหม ้หรอื
การไหมเ้นือ่งจากสารเคม ีถา้ถอดออกหรอืถอดชิน้สว่น

• ปฏบิตัติามฉลากเตอืน เพือ่ความปลอดภยัสว่นบคุคลของคณุ

• มคีวามเสีย่งจากการระเบดิถา้ใสแ่บตเตอรีช่นดิทีไ่มถ่กูตอ้ง

• อยา่ทิง้ลงในกองไฟ

• อยา่พยายามลดัวงจรแบตเตอรีข่องNotebook PC ของคณุ

• อยา่พยายามถอดชิน้สว่น หรอืประกอบแบตเตอรีใ่หม ่ 
(ส�าหรับแบตเตอรีท่ีไ่มส่ามารถถอดไดเ้ทา่นัน้)

• ถา้พบการร่ัว ใหห้ยดุการใชง้าน

• แบตเตอรีแ่ละชิน้สว่นตา่งๆ ตอ้งน�าไปรไีซเคลิหรอืทิง้อยา่งเหมาะสม

• เกบ็แบตเตอรีแ่ละชิน้สว่นเล็กอืน่ๆ ใหห้า่งจากเด็กๆ 
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ยกเพื่อเปิดหน้ำจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

หมำยเหต: เพือ่ใหก้ารระบายความรอ้นดขีึน้ เราแนะน�าใหค้ณุเปิดแผงหนา้
จอเป็นมมุอยา่งนอ้ย 60 องศาในขณะทีใ่ช ้
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เลือ่นตำมแนวนอน

เลือ่นตำมแนวต ัง้

เลือ่นตำมแนวทแยงมมุ

กำรเคลือ่นยำ้ยตวัชี้

คณุสามารถแทป หรอืคลกิทีใ่ดกไ็ดบ้นทชัแพด เพือ่เปิดท�างานตวัชี ้ 
จากนัน้เลือ่นนิว้ของคณุบนทชัแพดเพือ่เคลือ่นยา้ยตวัชีบ้นหนา้จอ

กำรใชท้ชัแพด
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เกสเจอรห์นึง่น ิว้

แทป/ดบัเบลิแทป

• แทปทีแ่อปเพือ่เลอืกแอป

• ดบัเบลิแทปทีแ่อปเพือ่เรยีกใชง้านแอป

ลำกและปลอ่ย

ดบัเบลิแทปรายการ  
จากนัน้เลือ่นนิว้เดยีวกนัโดยไมต่อ้งยกออกจากทชัแพด  
ในการปลอ่ยรายการไปยงัต�าแหน่งใหม ่ใหย้กนิว้ของคณุออกจากทชัแพด 
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คลกิซำ้ย คลกิขวำ

• แทปทีแ่อปเพือ่เลอืกแอป

• ดบัเบลิคลกิทีแ่อปเพือ่เรยีกใชง้าน 
แอป

คลกิปุ่ มนี ้เพือ่เปิดเมนูคลกิขวา

หมำยเหต:ุ พืน้ทีด่า้นในเสน้ประ แทนต�าแหน่งของปุ่ มเมาสซ์า้ยและปุ่ ม
เมาสข์วาบนทชัแพด

เกสเจอรส์องนิว้

แทป

แทปสองนิว้บนทชัแพด เพือ่จ�าลองฟังกช์ัน่คลกิขวา



32 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

ซูมออก ซูมเขำ้

หบุนิว้ทัง้สองเขา้หากนับนทชัแพด แยกนิว้ทัง้สองออกจากกนับนทชัแพด

เลือ่นสองนิว้ (ข ึน้/ลง) เลือ่นสองนิว้ (ซำ้ย/ขวำ)

สไลดส์องนิว้ เพือ่เลือ่นขึน้หรอืลง สไลดส์องนิว้  
เพือ่เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา
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ลำกและปลอ่ย

เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ มคลกิซา้ยคา้งไว ้ 
ใชน้ิว้อืน่ของคณุ เลือ่นบนทชัแพดเพือ่ลากรายการ ยกนิว้ออกจากปุ่ มเพือ่
ปลอ่ยรายการ่

เจสเจอรส์ำมนิว้

แทป

แทปสามนิว้บนทชัแพด เพือ่เรยีก Cortana ขึน้มา
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ปดัซำ้ย/ปดัขวำ

ถา้คณุเปิดหลายแอป ปัดดว้ยสามนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา เพือ่สลบัระหวา่ง
แอปเหลา่นี้

ปดัขึน้ ปดัลง

ปัดขึน้เพือ่ดภูาพรวมของแอป 
ทัง้หมดทีเ่ปิดอยูใ่นปัจจบุนั

ปัดลงเพือ่แสดงเดสกท์อป
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เจสเจอรส์ ีน่ ิว้

แทป

แทปสีน่ิว้บนทชัแพด เพือ่เรยีก Action Center ขึน้มา

กำรก�ำหนดคำ่ทชัแพดของคณุ

1. เรยีกใช ้All settings (กำรต ัง้คำ่ ท ัง้หมด) จาก Action 
Center

2. เลอืก Devices (อปุกรณ)์ จากนัน้เลอืก Mouse & 
touchpad (เมำส ์& ทชัแพด)

3. ปรับการตัง้คา่ตามความตอ้งการของคณุ



36 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

ปุ่ มฟงักช์ ัน่
ปุ่ มฟังกช์ัน่บนแป้นพมิพข์องNotebook PC ของคณุสามารถทรกิเกอรค์�าสัง่
ตอ่ไปนีไ้ด:้

กำรใช้แป้นพิมพ์

เปิดหรอืปิดล�าโพง

ลดระดบัเสยีงล�าโพงลง

เรง่ระดบัเสยีงล�าโพงขึน้

เปิดหรอืปิดไมโครโฟน

สลบัโหมดพัดลม

เปิดหรอืปิดแผงการแสดงผล

ลดความสวา่งของจอแสดงผล

เพิม่ความสวา่งของจอแสดงผล
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สลบัโหมดการแสดงผล

หมำยเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่
กับNotebook PC ของคุณ

เปิดท�างานหรอืปิดท�างานทชัแพด

สัง่ใหN้otebook PC เขา้สู ่Sleep mode (โหมด
สลปี)

เปิดหรอืปิด Airplane mode (โหมดกำรบนิ)

หมำยเหตุ: เมื่อเปิดท�างาน Airplane mode 
(โหมดกำรบิน) จะปิดท�างานการเชื่อมต่อไร้สาย
ทั้งหมด

เพิม่ความสวา่งของไฟแป้นพมิพ์

ลดความสวา่งของไฟแป้นพมิพ์
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ปุ่ ม Windows® 10
มปีุ่ ม Windows® พเิศษสองปุ่ มบนแป้นพมิพข์องโนต้บุต๊ PC  
ของคณุโดยใชง้านตามทีแ่สดงดา้นลา่ง:

เปิดเมนู Start (เริม่)

แสดงเมนูแบบดงึลง
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ปุ่ มตวัเลข

ปุ่ มตวัเลขมบีนโนต้บุค๊ PC บางรุน่ คณุสามารถใชปุ้่ มตวัเลขนี ้ 
ส�าหรับการป้อนตวัเลข หรอืเป็นปุ่ มการเลือ่นทศิทางของตวัชี ้ 

กด  เพือ่สลบัระหวา่งการใชปุ้่ มกดเป็นปุ่ มตวัเลข หรอืเป็น
ปุ่ มบงัคบัทศิทางตวัช

หมายเหต:ุ โครงรา่งของปุ่ มตวัเลขอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะรุน่หรอื แตล่ะ
พืน้ท ่แตข่ัน้ตอนการใชง้านนัน้เหมอืนกนั
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บทที ่3:  
กำรท�ำงำนกบั Windows® 10
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กำรเร ิม่ตน้ใชง้ำนในคร ัง้แรก
เมือ่คณุใชเ้ริม่คอมพวิเตอรใ์นครัง้แรก จะมหีนา้จอตา่งๆ ปรากฏขึน้มาเป็นชดุ 
เพือ่แนะน�าคณุในการก�าหนดคา่การตัง้คา่พืน้ฐานตา่งๆ ส�าหรับระบบปฏบิตั ิ
การ Windows® 10 ของคณุ

ในการเริม่ตน้Notebook PC ในครัง้แรก:

1. กดปุ่ มเพาเวอรบ์นNotebook PC ของคณุ รอสองสามนาท ี 
จนกระทัง่หนา้จอตัง้คา่ปรากฏขึน้

2. จากหนา้จอตัง้คา่ เลอืกภมูภิาคและภาษาทีจ่ะใชบ้นNotebook PC  
ของคณุ

3. อา่นขอ้ตกลงใบอนุญาตการใชง้านอยา่งละเอยีด กาเครือ่งหมาย  
เลอืก I accept (ฉนัยอมรบั)

4. ปฏบิตัติามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่รายการพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี:้
• ปรับแตง่ความเป็นสว่นตวั

• ออนไลน์

• การตัง้คา่

• บญัชขีองคณุ

5. หลงัจากก�าหนดคา่รายการพืน้ฐาน Windows® 10 จะตดิตัง้ 
แอพพลเิคชัน่และการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
โน๊ตบุค๊ PC ของคณุเปิดเครือ่งอยูเ่สมอในระหวา่งกระบวนการตดิตัง้

6. เมือ่กระบวนการตดิตัง้เสร็จสิน้ เดสกท์อปจะปรากฏขึน้

หมำยเหต:ุ ภาพหนา้จอในบทนีใ้ชเ้พือ่การอา้งองิเทา่นัน้
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เมนเูร ิม่
เมนูเริม่ เป็นทางเขา้หลกัไปยงัโปรแกรม, แอป Windows®, โฟลเดอร ์
และการตัง้คา่ตา่ง ๆ บนNotebook PC ของคณุ 

คณุสามารถใชเ้มนูเริม่ เพือ่ท�ากจิกรรมตา่ง ๆ เหลา่นี:้

• เริม่โปรแกรม หรอืแอป Windows®

• เปิดโปรแกรมทีใ่ชท้ัว่ไป หรอืแอป Windows®

• ปรับการตัง้คา่ของNotebook PC

• ขอวธิใีชข้องระบบปฏบิตักิาร Windows

• ปิดเครือ่งNotebook PC ของคณุ

• ออกจากระบบ Windows หรอืสลบัไปใชบ้ญัชผีูใ้ชอ้ืน่

เปลีย่นแปลงกำรต ัง้คำ่บญัช ีล็อค หรอืออกจำกบญัชขีองคณุ

เปิดเมนเูร ิม่

ปิดเครือ่ง เร ิม่ใหม ่หรอืส ัง่ใหN้otebook PC เขำ้สูโ่หมดสลปี
เปิดแอปท ัง้หมด

เปิดมมุมองงำน เปิดแอปจำกทำสกบ์ำร ์

เปิดแอปจำกหนำ้จอเร ิม่

เปิดไฟลเ์อ็กซพ์ลอเรอร์
เปิดกำรต ัง้คำ่

เรยีกใช ้Search (คน้หำ)
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กำรเปิดเมนเูร ิม่

วางต�าแหน่งเมาสเ์หนอืปุ่ ม Start (เริม่)  ทีม่มุซา้ย

ลา่งของเดสกท์อปของคณุ จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม 

กดปุ่ มโลโก ้Windows  บนแป้นพมิพข์องคณุ

กำรเปิดโปรแกรมจำกเมนเูร ิม่
หนึง่ในการใชเ้มนูเริม่ทีบ่อ่ยทีส่ดุกค็อื การเปิดโปรแกรมทีต่ดิตัง้
บนNotebook PC ของคณุ

วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสข์องคณุเหนอืโปรแกรม จากนัน้คลกิ
เพือ่เปิดโปรแกรม

ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เรยีกดรูะหวา่งโปรแกรมตา่ง ๆ กด 
 เพือ่เปิดโปรแกรม

หมำยเหต:ุ เลอืก All apps (แอปท ัง้หมด)  
ทีส่ว่นลา่งของหนา้จอดา้นซา้ย เพือ่แสดงรายการโปรแกรมและ 
โฟลเดอรท์ีส่มบรูณบ์นNotebook PC ของคณุในล�าดบัเรยีงตามตวัอกัษร
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แอป Windows® 
นีค่อืแอปทีอ่ยูท่ีแ่ผงดา้นขวาของเมนูเริม่ และแสดงในรปูแบบสีเ่หลีย่ม
เรยีงตดิกนัเพือ่ใหง้า่ยแกก่ารเขา้ถงึ

หมำยเหต:ุ แอป Windows® บางตวัจ�าเป็นตอ้งใหค้ณุลงชือ่เขา้ใชย้งั
บญัช ีMicrosoft ของคณุกอ่นทีค่ณุจะสามารถเปิดใชง้านได ้
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กำรเปิดแอป Windows® จำกเมนเูร ิม่

วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสข์องคณุเหนอืแอป จากนัน้คลกิเพือ่
เปิดโปรแกรม

ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เรยีกดรูะหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  
เพือ่เปิดแอป

กำรเคลือ่นยำ้ยแอป
วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสเ์หนอืแอป จากนัน้ลากและปลอ่ย
แอปไปยงัต�าแหน่งใหม่

กำรท�ำงำนกบัแอป Windows® 
ใชท้ชัสกรนี, ทชัแพด หรอืแป้นพมิพข์องNotebook PC ของคณุเพือ่
เรยีกใช ้ปรับแตง่ และปิดแอป

กำรปรบัแตง่แอป Windows® 
คณุสามารถยา้ย เปลีย่นขนาด หรอืเลกิปักหมดุแอปไปยงัทาสกบ์ารจ์าก
หนา้จอเริม่ โดยใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนี:้
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กำรเลกิปกัหมดุแอป

วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากนัน้คลกิ 
Unpin from Start (เลกิปกัหมดุจำกหนำ้จอเร ิม่)

ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เคลือ่นทีร่ะหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  

หรอื  (ในเครือ่งบางรุน่เทา่นัน้), จากนัน้เลอืก 

Unpin from Start (เลกิปกัหมดุจำกหนำ้จอเร ิม่)

กำรปรบัขนำดแอป

วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากนัน้คลกิ 
Resize (เปลีย่นขนำด) และเลอืกขนาดสีเ่หลีย่มของแอป

ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เคลือ่นทีร่ะหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  

หรอื  (ในเครือ่งบางรุน่เทา่นัน้), จากนัน้เลอืก 

Resize (เปลีย่นขนำด) และเลอืกขนาดไทลข์องแอป
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กำรปกัหมดุแอปมำกขึน้บนหนำ้จอเร ิม่

จาก All apps (แอปท ัง้หมด) วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสข์อง
คณุเหนอืแอปทีค่ณุตอ้งการเพิม่ไปยงัเมนูเริม่ และคลกิขวา 
จากนัน้แทป Pin to Start (ปกัหมดุไปยงัหนำ้จอเร ิม่) 

จาก All apps (แอปท ัง้หมด) กด  หรอื 

 (ในเครือ่งบางรุน่เทา่นัน้) บนแอปทีค่ณุ

ตอ้งการเพิม่ไปยงัเมนูเริม่ จากนัน้เลอืก Pin to Start (ปกั
หมดุไปยงัหนำ้จอเร ิม่)

กำรปกัหมดุแอปไปยงัทำสกบ์ำร ์

วางต�าแหน่งตวัชีเ้มาสเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากนัน้คลกิ 
Pin to taskbar (ปกัหมดุไปยงัทำสกบ์ำร)์

ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เคลือ่นทีร่ะหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  หรอื 

 (ในเครือ่งบางรุน่เทา่นัน้) จากนัน้เลอืก  

Pin to taskbar (ปกัหมดุไปยงัทำสกบ์ำร)์
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มมุมองงำน
สลบัระหวา่งแอปและโปรแกรมทีเ่ปิดอยูโ่ดยใชค้ณุสมบตัมิมุมองงาน 
นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชม้มุมองงานเพือ่สลบัระหวา่งเดสกท์อปตา่ง ๆ 
ไดด้ว้ย

กำรเปิดมมุมองงำน

วางต�าแหน่งเมาสเ์หนอืไอคอน  บนทาสกบ์าร ์และ
คลกิไอคอน

กด  บนแป้นพมิพ์
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คณุสมบตัสิแน็ป
คณุสมบตัสิแน็ป แสดงแอปเคยีงขา้งกนั ชว่ยใหค้ณุท�างานหรอืสลบัไป
มาระหวา่งแอปตา่ง ๆ ได ้

สแน็ปฮ็อตสป็อต
คณุสามารถลากและปลอ่ยแอปไปยงัฮ็อตสป็อตเหลา่นี ้เพือ่สแน็ป 
แอปลงในต�าแหน่ง
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กำรใชส้แน็ป

1. เปิดแอปทีค่ณุตอ้งการสแน็ป

2. ลากแถบชือ่ของแอปของคณุ และปลอ่ยแอปไปยงั
ขอบของหนา้จอเพือ่สแน็ป

3. เปิดอกีแอปหนึง่ และท�าขัน้ตอนดา้นบนซ�้า เพือ่
สแน็ปอกีแอปหนึง่

1. เปิดแอปทีค่ณุตอ้งการสแน็ป

2. กดปุ่ ม  คา้งไว ้จากนัน้ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่สแน็ป
แอป

3. เปิดอกีแอปหนึง่ และท�าขัน้ตอนดา้นบนซ�้า เพือ่
สแน็ปอกีแอปหนึง่
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กำรเรยีกใชศ้นูยก์ำรกระท�ำ

วางต�าแหน่งเมาสเ์หนอืไอคอน  บนทาสกบ์าร ์ 
และคลกิไอคอน 

กด  บนแป้นพมิพ์

ศนูยก์ำรกระท�ำ
ศนูยก์ารกระท�า รวมการแจง้เตอืนจากแอปตา่ง ๆ เพือ่ใสไ่วใ้นสถานที ่
เดยีวซึง่คณุสามารถด�าเนนิการตา่ง ๆ กบัการแจง้เตอืนเหลา่นีไ้ด ้
นอกจากนี ้ยงัมกีารเลอืก การกระท�าดว่น ทีม่ปีระโยชนม์ากดา้นลา่ง 
ใหใ้ชด้ว้ย 
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เปิด Start menu (เมนเูร ิม่)

เรยีกใช ้Action Center (ศนูยก์ำรกระท�ำ)

เปิดเดสกท์อป

เปิด File Explorer (ไฟลเ์อ็กซพ์ลอเรอร)์

เปิด Settings (กำรต ัง้คำ่)

เรยีกใชแ้ผง  Connect (เชือ่มตอ่)

เปิดหนา้จอล็อค

ยอ่หนา้ตา่งทีแ่อกทฟีปัจจบุนัใหเ้ล็กทีส่ดุ

ทำงลดัแป้นพมิพอ์ืน่ๆ
นอกจากนี ้ดว้ยการใชแ้ป้นพมิพข์องคณุ คณุยงัสามารถใชท้างลดัตอ่ไป
นีเ้พือ่ชว่ยคณุเปิดแอพพลเิคชัน่ และเคลือ่นทีใ่น Windows® 10 ไดด้ว้ย
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เรยีกใช ้Search (คน้หำ)

เปิดหนา้ Project (โครงกำร)

เปิดหนา้ตา่งรนั

เปิดศนูยก์ำรเขำ้ถงึอยำ่งงำ่ย

เปิดเมนูเนือ้หาของปุ่ ม เริม่

เปิดไอคอนแวน่ขยาย  
และซมูในหนา้จอของคณุ

ซมูหนา้จอของคณุออก
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1. เลอืกไอคอน  จากทาสกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน  เพือ่เปิดท�างาน Wi-Fi

3. เลอืกแอคเซสพอยตจ์ากรายการของการเชือ่มตอ่  
Wi-Fi ทีม่

4. เลอืก Connect (เชือ่มตอ่) เพือ่เริม่การเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย 

หมำยเหต:ุ คณุอาจถกูขอใหป้้อนรหสัรักษาความ
ปลอดภยั เพือ่เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

กำรเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขำ่ยไรส้ำย 

กำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi
เขา้ถงึอเีมล ทอ่งอนิเทอรเ์น็ต และแชรแ์อพพลเิคชัน่ผา่นไซตเ์ครอืขา่ย
สงัคมออนไลน ์โดยใชN้otebook PC ของคณุผา่นการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

สิง่ส�ำคญั! Airplane mode (โหมดเครือ่งบนิ) จะปิดการใชง้าน
คณุสมบตันิี ้ใหแ้น่ใจวา่ปิด Airplane mode (โหมดเครือ่งบนิ) แลว้
กอ่นเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi 

กำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi

เชือ่มตอ่Notebook PC ของคณุเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชข้ัน้ตอน 
ตอ่ไปนี:้
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1. เปิด Settings (กำรต ัง้คำ่) จากเมนูเริม่

2. เลอืก Devices (อปุกรณ)์, จากนัน้เลอืก 
Bluetooth (บลทูธู) เพือ่คน้หาอปุกรณท์ีม่ ี
คณุสมบตับิลทูธู

3. เลอืกอปุกรณจ์ากรายการ เปรยีบเทยีบรหสัผา่น 
บนNotebook PC ของคณุกบัรหสัผา่นทีส่ง่ไปยงั
อปุกรณท์ีเ่ลอืกไวข้องคณุ ถา้เหมอืนกนั เลอืก  
Yes (ใช)่ เพือ่ ด�าเนนิการจับคูN่otebook PC ของ
คณุกบัอปุกรณ์

หมำยเหต:ุ ส�าหรับอปุกรณท์ีม่คีณุสมบตับิลทูธูบางอยา่ง 
คณุอาจถกูขอใหป้้อนรหสัผา่นของNotebook PC ของคณุ

บลทูธู 
ใชบ้ลทูธูเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไรส้ายแบบงา่ยๆ กบัอปุกรณท์ีม่คีณุสมบตัิ
บลทูธูอืน่

สิง่ส�ำคญั! Airplane mode (โหมดเครือ่งบนิ) จะปิดการใชง้าน
คณุสมบตันิี ้ใหแ้น่ใจวา่Airplane mode (โหมดเครือ่งบนิ) แลว้กอ่น
เปิดใชก้ารเชือ่มตอ่บลทูธู

กำรจบัคูก่บัอปุกรณท์ีม่คีณุสมบตับิลทูธูอืน่

คณุจ�าเป็นตอ้งจับคูN่otebook PC ของคณุกบัอปุกรณท์ีม่คีณุสมบตั ิ
บลทูธูอืน่ เพือ่เปิดใชง้านการถา่ยโอนขอ้มลู เชือ่มตอ่อปุกรณข์องคณุ
โดยใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนี:้
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โหมดเครือ่งบนิ
Airplane mode (โหมดการบนิ) จะปิดท�างานการสือ่สารไรส้าย ชว่ยใหค้ณุ
ใชN้otebook PC ไดอ้ยา่งปลอดภยัในระหวา่งทีอ่ยูบ่นเครือ่งบนิ

หมำยเหต:ุ ตดิตอ่พนักงานสายการบนิของคณุ เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบับรกิาร
บนเครือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถใชไ้ด ้และขอ้จ�ากดัตา่งๆ ทีต่อ้งปฏบิตัติาม
เมือ่ใชN้otebook PC ของคณุในเทีย่วบนิ

กำรเปิดโหมดกำรบนิ

1. เรยีกใช ้Action Center (ศนูยก์ารกระท�า) จากทา
สกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน  เพือ่เปิดท�างาน โหมดการบนิ

กด 

กำรปิดโหมดกำรบนิ

1. เรยีกใช ้Action Center (ศนูยก์ารกระท�า) จากทา
สกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน  เพือ่ปิดท�างาน โหมดการบนิ

กด 
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กำรเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขำ่ยแบบมสีำย
นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยแบบมสีาย เชน่  
เครอืขา่ยแลน และการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์ 
โดยใชพ้อรต์ LAN ของNotebook PC ของคณุไดด้ว้ย

หมายเหต:ุ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุส�าหรับราย 
ละเอยีด หรอืผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอืใน 
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ในการก�าหนดคา่การตัง้คา่ของคณุ ใหด้กูระบวนการตอ่ไปนี้

ส�าคญั! ใหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิเครอืขา่ยเชือ่มตอ่อยูร่ะหวา่งพอรต์ LAN 
ของNotebook PC และเครอืขา่ยแลน กอ่นทีจ่ะด�าเนนิการกระท�าตา่งๆ

กำรก�ำหนดคำ่กำรเชือ่มตอ่เครอืขำ่ยไดนำมกิ 
IP/PPPoE 

หมำยเหต:ุ ด�าเนนิการในขัน้ตอนถดัไป ถา้คณุก�าลงัใชก้ารเชือ่มตอ่ 
PPPoE

1. เปิด Settings (การตัง้คา่)

2. เลอืก Network & Internet (เครอืขา่ย & 
อนิเทอรเ์น็ต)

3. เลอืก Ethernet (อเีธอรเ์น็ต) > Network and 
Sharing Center (เครอืขา่ยและศนูยก์ารแชร)์

4. เลอืก LAN ของคณุ จากนัน้เลอืก Properties 
(คณุสมบตั)ิ

5. เลอืก Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 
(อนิเตอรเ์น็ตโปรโตคอลเวอรช์ัน่4(TCP/IPv4)) จาก
นัน้เลอืก Properties (คณุสมบตั)ิ

6. เลอืก Obtain an IP address automatically 
(รับ IP แอดเดรสโดยอตัโนมตั)ิ จากนัน้เลอืก OK 
(ตกลง)
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1. ท�าซ�้าขัน้ตอนที ่1 ถงึ 5 ภายใต ้การก�าหนดคา่การ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยไดนามกิ IP/PPPoE

2 เลอืก Use the following IP address (ใช ้IP 
แอดเดรสตอ่ไปนี)้

3. พมิพ ์IP แอดเดรส, ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่
ตน้ จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

4. ถา้จ�าเป็น คณุสามารถพมิพ ์DNS เซริฟ์เวอร์
แอดเดรสทีเ่ลอืกใช ้และ DNS เซริฟ์เวอรแ์อดเดรส
ทางเลอืก จากนัน้เลอืก OK (ตกลง)

กำรก�ำหนดคำ่กำรเชือ่มตอ่เครอืขำ่ยสแตตกิ IP 

7. กลบัไปยงัหนา้ตา่ง Network and Sharing Center 
(เครอืขา่ยและศนูยก์ารแชร)์ จากนัน้เลอืก Set up a 
new connection or network (ตัง้คา่การเชือ่มตอ่
หรอืเครอืขา่ยใหม)่

8. เลอืก Connect to the Internet (เชือ่มตอ่ไปยงั
อนิเทอรเ์น็ต) จากนัน้เลอืก Next (ถดัไป)

9. เลอืก Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด ์
(PPPoE))

10. พมิพช์ือ่ผูใ้ช,้ รหสัผา่น และชือ่การเชือ่มตอ่ของคณุ 
จากนัน้เลอืก Connect (เชือ่มตอ่)

11. เลอืก Close (ปิด) เพือ่เสร็จสิน้การก�าหนดคา่

12. เลอืก  บนทาสกบ์าร ์จากนัน้เลอืกการเชือ่มตอ่
ทีค่ณุเพิง่สรา้งขึน้

13. พมิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ จากนัน้เลอืก 
Connect (เชือ่มตอ่) เพือ่เริม่การเชือ่มตอ่ไปยงั
อนิเทอรเ์น็ต
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กำรปิดเครือ่งNotebook PC ของคณุ
คณุสามารถปิดเครือ่งNotebook PC ของคณุโดยการด�าเนนิการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

• เปิดเมนู Start (เริม่) จากนัน้เลอืก  > 
Shut down (ปิดเครือ่ง) เพือ่ท�าการปิดเครือ่ง
ตามปกติ

• จากหนา้จอล็อกอนิ เลอืก  > Shut down 
(ปิดเครือ่ง)

• กด  เพือ่เปิดเมนู Shut Down (ปิด
เครือ่ง) ของ Windows เลอืก Shut Down (ปิด
เครือ่ง) จากรายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืก OK 
(ตกลง)

• ถา้Notebook PC ของคณุคา้ง,  
ใหก้ดปุ่ มเพาเวอรค์า้งไวเ้ป็นเวลาสี ่(4)  
วนิาท ีจนกระทัง่Notebook PC ของคณุปิดเครือ่ง
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กำรส ัง่ใหN้otebook PC เขำ้สูโ่หมดสลปี
ในการสัง่ใหN้otebook PC เขา้สูโ่หมดสลปี: 

• เปิดเมนู Start (เริม่) จากนัน้เลอืก  > 
Sleep (สลปี) เพือ่สัง่ใหN้otebook PC เขา้สู่
โหมดสลปี

• จากหนา้จอล็อกอนิ เลอืก  > Sleep (สลปี)

กด  เพือ่เปิดเมนู Shut Down (ปิดเครือ่ง) 
ของ Windows เลอืก Sleep (สลปี) จากรายการแบบดงึ
ลง จากนัน้เลอืก OK (ตกลง)

หมำยเหต:ุ คณุยงัสามารถสัง่ใหN้otebook PC ของคณุเขา้สูโ่หมดสลปี 
โดยการกดปุ่ มเพาเวอรห์นึง่ครัง้
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บทที ่4:  
กำรทดสอบตวัเองเมือ่เปิดเครือ่ง 
(POST)
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กำรทดสอบตวัเองเมือ่เปิดเครือ่ง (POST)
การทดสอบตวัเองเมือ่เปิดเครือ่ง (POST) เป็นชดุของการทดสอบ
วนิจิฉัยทีค่วบคมุโดยซอฟตแ์วร ์ซึง่รันเมอืคณุเปิดเครือ่ง หรอื
เริม่Notebook PC ใหม ่ซอฟตแ์วรท์ีค่วบคมุ POST ถกูตดิตัง้เป็นสว่น
ถาวรของสถาปัตยกรรมของNotebook PC 

กำรใช ้POST เพือ่เขำ้ถงึ BIOS และกำร 
แกไ้ขปญัหำ
ระหวา่งกระบวนการ POST, คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ BIOS  
หรอืรันตวัเลอืกการแกไ้ขปัญหา โดยใชปุ้่ มฟังกช์ัน่ของNotebook PC  
ของคณุ คณุสามารถดขูอ้มลูตอ่ไปนี ้ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

BIOS
ระบบอนิพตุเอาตพ์ตุพืน้ฐาน (BIOS) เก็บการตัง้คา่ฮารด์แวรข์องระบบ  
ซึง่จ�าเป็นส�าหรับการเริม่ตน้ระบบในNotebook PC 

การตัง้คา่ BIOS มาตรฐาน ใชก้บัเงือ่นไขสว่นใหญข่องNotebook PC  
ของคณุ อยา่เปลีย่นการตัง้คา่ BIOS มาตรฐานยกเวน้ในสถานการณ ์
ตอ่ไปนี:้ 

• มขีอ้ความผดิพลาดปรากฏขึน้บนหนา้จอระหวา่งการบตู  
และขอใหค้ณุรันโปรแกรมตัง้คา่ BIOS 

• คณุตดิตัง้สว่นประกอบของระบบใหม ่ซึง่จ�าเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่ 
BIOS เพิม่เตมิ หรอือปัเดตตา่งๆ

ค�ำเตอืน! การใชก้ารตัง้คา่ BIOS ทีไ่มเ่หมาะสม อาจเป็นผลใหร้ะบบ 
ขาดเสถยีรภาพ หรอืบตูลม้เหลวได ้เราแนะน�าใหค้ณุเปลีย่นแปลงการ 
ตัง้คา่ BIOS ดว้ยความชว่ยเหลอืของชา่งบรกิารทีไ่ดรั้บการฝึกอบรม 
มาเทา่นัน้

กำรเขำ้ถงึ BIOS
เปิดหนา้จอการตัง้คา่ BIOS โดยใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึง่ดงันี:้
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กำรต ัง้คำ่ BIOS

หมำยเหต:ุ หนา้จอ BIOS ในสว่นนีใ้ชเ้พือ่การอา้งองิเทา่นัน้ หนา้จอจรงิ
อาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่และพืน้ทีท่ีจั่ดจ�าหน่าย

โหมด EZ

เมนูนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่คณุเขา้สูโ่ปรแกรมการตัง้คา่ BIOS และใหภ้าพรวม 
ของขอ้มลูระบบพืน้ฐานแกค่ณุ ในการเขา้ถงึโหมดขัน้สงูส�าหรับการตัง้คา่ 
BIOS ขัน้สงู เลอืก Advanced Mode (โหมดข ัน้สงู) (F7) หรอืกด 

• เริม่Notebook PC ของคณุใหม ่จากนัน้กด  ระหวา่ง
กระบวนการ POST

• เปิดเมนูเริม่ และเลอืก Settings (กำรต ัง้คำ่) > Update 
& security (อปัเดต & ระบบรกัษำควำมปลอดภยั) > 
Recovery (กำรกูค้นื) จากนัน้เลอืก Restart now  
(เร ิม่ใหมเ่ดีย๋วนี)้ ภายใต ้การเริม่ตน้ขัน้สงู เมือ่คณุเขา้สูห่นา้จอ 
การเริม่ตน้ขัน้สงู เลอืก Troubleshoot (กำรแกไ้ขปญัหำ) > 
Advanced options (ตวัเลอืกข ัน้สงู) > UEFI Firmware 
Settings (กำรต ัง้คำ่เฟิรม์แวร ์UEFI) > Restart (เร ิม่ใหม)่
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บตู

เมนูนีอ้นุญาตใหค้ณุตัง้คา่ล�าดบัความส�าคญัของตวัเลอืกการบตู  
คณุสามารถอา้งถงึกระบวนการตอ่ไปนี ้ในขณะทีต่ัง้คา่ล�าดบั 
ความส�าคญัของการบตูของคณุ

1. บนหนา้จอ Boot (บตู), เลอืก Boot Option #1  
(ตวัเลอืกกำรบตู #1)

2. กด  และเลอืกอปุกรณเ์ป็น Boot Option #1  

(ตวัเลอืกกำรบตู #1)
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ควำมปลอดภยั

เมนูนีอ้นุญาตใหค้ณุตัง้คา่รหสัผา่นผูด้แูลระบบ และรหสัผา่นผูใ้ชข้อง 
Notebook PC ของคณุ นอกจากนี ้ยงัอนุญาตใหค้ณุควบคมุการเขา้ถงึไป
ยงัฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์, ระบบเชือ่มตอ่อนิพตุ/เอาตพ์ตุ (I/O) และระบบเชือ่ม
ตอ่ USB ของNotebook PC ของคณุอกีดว้ย

หมำยเหต:ุ 

• ถา้คณุตดิตัง้ User Password (รหสัผำ่นผูใ้ช)้,  
คณุจะถกูขอใหป้้อนรหสันีก้อ่นทีจ่ะเขา้สูร่ะบบปฏบิตักิาร
ของNotebook PC ของคณุ 

• ถา้คณุตดิตัง้ Administrator Password (รหสัผำ่นผูด้แูล
ระบบ), คณุจะถกูขอใหป้้อนรหสันีก้อ่นทีจ่ะเขา้สู ่BIOS
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ในการตัง้คา่รหสัผา่น:

1. บนหนา้จอ Security (ระบบป้องกนั), เลอืก Administrator 
Password (รหสัผำ่นผูด้แูลระบบ) หรอื User Password 
(รหสัผำ่นผูใ้ช)้

2.   เลอืกแตล่ะรายการ และกด  เพือ่เลอืกอปุกรณ์

3. พมิพร์หสัผา่นอกีครัง้เพือ่ยนืยนั จากนัน้เลอืก OK (ตกลง)

ในการลา้งรหสัผา่น:

1. บนหนา้จอ Security (ระบบป้องกนั), เลอืก Administrator 
Password (รหสัผำ่นผูด้แูลระบบ) หรอื User Password 
(รหสัผำ่นผูใ้ช)้

2. ป้อนรหสัผา่นปัจจบุนั และกด 

3. ปลอ่ยฟิลดอ์ืน่ใหว้า่งไว ้จากนัน้เลอืก OK (ตกลง) เพือ่ท�าตอ่

4. เลอืก OK (ตกลง) เพือ่ลา้งรหสัผา่นเดมิ

หมำยเหต:ุ จ�าเป็นตอ้งใชแ้ป้นพมิพเ์พือ่พมิพร์หสัผา่น
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บนัทกึ & ออก

ในการเกบ็การตัง้คา่การก�าหนคา่ตา่งๆ ของคณุ, เลอืก Save 
Changes and Exit (บนัทกึกำรเปลีย่นแปลงและออก) กอ่นทีจ่ะ
ออกจาก BIOS 
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กำรอปัเดต BIOS

1. ตรวจสอบรุน่ทีแ่น่นอนของNotebook PC จากนัน้ดาวนโ์หลดไฟล ์
BIOS ลา่สดุส�าหรับรุน่ของคณุจากเว็บไซต ์ASUS 

2. บนัทกึส�าเนาของไฟล ์BIOS ทีด่าวนโ์หลดมาไปยงั 
แฟลชดสิกไ์ดรฟ์

3. เชือ่มตอ่แฟลชดสิกไ์ดรฟ์เขา้กบัNotebook PC ของคณุ

4. เริม่Notebook PC ของคณุใหม ่จากนัน้เขา้ถงึการตัง้คา่ BIOS

5. จากเมนู BIOS เลอืก Advanced (ข ัน้สงู) > ASUS EZ Flash 

3 Utility (ยทูลิติ ี ้ASUS EZ Flash 3) จากนัน้กด 
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6. คน้หาไฟล ์BIOS ทีด่าวนโ์หลดมาในแฟลชดสิกไ์ดรฟ์ จากนัน้กด 
 ปฏบิตัติามขัน้ตอนบนหนา้จอเพือ่อปัเดตใหส้มบรูณ์

7. หลงัจากกระบวนการอปัเดต BIOS, คลกิ Save & Exit  
(บนัทกึ & ออก) > Restore Defaults (กูค้นืคำ่เร ิม่ตน้) 
เพือ่กูค้นืระบบกลบัเป็น คา่เริม่ตน้  
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กำรกูค้นืระบบของคณุ
การใชต้วัเลอืกการกูค้นืบนNotebook PC ของคณุ ชว่ยใหค้ณุกูค้นืระบบ
กลบัเป็นสถานะ ดัง้เดมิ หรอืเพยีงรเีฟรชการตัง้คา่ของระบบเพือ่ชว่ยปรับปรงุ
สมรรถนะใหด้ขี ึน้กไ็ด ้

ส�ำคญั! 

• ส�ารองไฟลข์อ้มลูของคณุทัง้หมดกอ่นทีจ่ะใชต้วัเลอืกการกูค้นืใด ๆ 
บนNotebook PC ของคณุ 

• จดการตัง้คา่ตา่ง ๆ ทีก่�าหนดเองทีม่คีวามส�าคญั เชน่ การตัง้คา่เครอืขา่ย  
ชือ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่นตา่ง ๆ เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสญูหาย 

• ใหแ้น่ใจวา่Notebook PC ของคณุเสยีบปลั๊กอยูก่บัแหลง่จา่ยไฟ กอ่นทีจ่ะ 
รเีซต็ระบบ ของคณุ

Windows® 10 อนุญาตใหค้ณุท�าการกูค้นืในลกัษณะตอ่ไปนีไ้ด:้

• เก็บไฟลข์องฉนั - ตวัเลอืกนีอ้นุญาตใหค้ณุ รเีฟรชNotebook PC ของ
คณุโดยไมส่ง่ผลกระทบกบัไฟลส์ว่นตวั (ภาพ เพลง วดิโีอ เอกสาร) 
และแอปตา่ง ๆ จาก Windows® สโตร ์

 ดว้ยการใชต้วัเลอืกนี ้คณุสามารถกูค้นืNotebook PC ของคณุกลบัเป็น 
การตัง้คา่เริม่ตน้ และลบแอปทีต่ดิตัง้อืน่ ๆ ทิง้ไป 

• ลบทกุสิง่ทกุอยำ่ง - ตวัเลอืกนีจ้ะรเีซต็Notebook PC ของคณุกลบั
เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน คณุตอ้งส�ารองขอ้มลูทัง้หมด 
ของคณุกอ่นทีจ่ะใชต้วัเลอืกนี้

• Go back to an earlier build (กลบัไปยงับลิดก์อ่นหนำ้) -  
ตวัเลอืกนีอ้นุญาตใหค้ณุกลบัไปยงับลิดก์อ่นหนา้ได ้ใชต้วัเลอืกนี ้ 
ถา้บลิดน์ีไ้มท่�างานส�าหรับคณุ
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• Advanced startup (เร ิม่ตน้ข ัน้สงู) - การใชต้วัเลอืกนี ้
อนุญาตใหค้ณุใชต้วัเลอืกการกูค้นื ขัน้สงูอืน่ ๆ บนNotebook PC 
ของคณุ เชน่:
-  การใช ้USB ไดรฟ์, การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หรอืแผน่ DVD 

การ กูค้นื Windows เพือ่เริม่Notebook PC ของคณุ 
- การใช ้Troubleshoot (กำรแกไ้ขปญัหำ) เพือ่เปิดใช ้

งานตวัเลอืกการกูค้นืขัน้ สงูเหลา่นี:้ กูค้นืระบบ, การกูค้นื
อมิเมจระบบ, ซอ่มการเริม่ตน้, พร็อมตค์�าสัง่, การตัง้คา่
เฟิรม์แวร ์UEFI, การตัง้คา่การเริม่ตน้

กำรด�ำเนนิกำรตวัเลอืกกำรกูค้นื
ดขูัน้ตอนตอ่ไปนี ้ถา้คณุตอ้งการเขา้ถงึและใชต้วัเลอืกการกูค้นืทีใ่ชไ้ด ้
ส�าหรับNotebook PC ของคณุ

1. เปิด Settings (กำรต ัง้คำ่) และเลอืก Update and security 
(อปัเดตและระบบรกัษำควำมปลอดภยั) 
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2. ภายใตต้วัเลอืก Update and security (อปัเดตและระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั) เลอืก Recovery (กำรกูค้นื) จากนัน้
เลอืกตวัเลอืก การกูค้นื ทีค่ณุตอ้งการด�าเนนิการ
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เทคนคิและค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ
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เทคนคิทีม่ปีระโยชนส์�ำหรบัNotebook PC  
ของคณุ
เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชN้otebook PC ของคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ, คงไว ้
ซึง่ 
สมรรถนะระบบทีส่งู และมัน่ใจวา่ขอ้มลูทัง้หมดของคณุถกูเกบ็อยา่ง
ปลอดภยั ดา้นลา่งนีค้อืเทคนคิทีม่ปีระโยชนบ์างอยา่งทีค่ณุควรปฏบิตั ิ
ตาม:

• อพัเดต Windows® อยา่งสม�า่เสมอ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 
แอพพลเิคชัน่ของคณุมกีารตัง้คา่ดา้นความปลอดภยัลา่สดุ 

• ใชซ้อฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส เพือ่ป้องกนัขอ้มลูของคณุ  
และอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ยา่งสม�า่เสมอดว้ย

• ถา้ไมจ่�าเป็นจรงิๆ อยา่ใชก้ารบงัคบัปิดเครือ่ง เพือ่ปิด
เครือ่งNotebook PC ของคณุ 

• ส�ารองขอ้มลูของคณุ และก�าหนดจดุเพือ่สรา้งขอ้มลูส�ารองไวใ้น
ไดรฟ์เก็บขอ้มลูภายนอกเสมอ

• ละเวน้การใชN้otebook PC ทีอ่ณุหภมูสิงูสดุขัว้ ถา้คณุจะไม่
ใชN้otebook PC ของคณุเป็นเวลานาน (อยา่งนอ้ยหนึง่เดอืน) 
เราแนะน�าใหค้ณุน�าแบตเตอรีอ่อก ถา้แบตเตอรีส่ามารถถอดออก
ได ้

• ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอกทัง้หมด และตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
คณุมรีายการตอ่ไปนีก้อ่นหนา้ทีจ่ะรเีซต็Notebook PC ของคณุ:

- คยีผ์ลติภณัฑส์�าหรับระบบปฏบิตักิารของคณุ  
และแอพพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อยูอ่ืน่ๆ

- ขอ้มลูส�ารอง

- ID และรหสัผา่นส�าหรับล็อกอนิ

- ขอ้มลูการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
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ค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ ของฮำรด์แวร ์
1. จดุสดี�ำ หรอืบำงคร ัง้เรยีกวำ่จดุส ีปรำกฏบนหนำ้จอเมือ่

เปิดNotebook PC ควรท�ำอยำ่งไร?
แมว้า่โดยปกตจิดุสเีหลา่นีจ้ะปรากฏบนหนา้จอ แตก่ไ็มส่ง่ผล 
กระทบกบัระบบของคณุ ถา้เหตกุาณน์ีย้งัด�าเนนิตอ่ไป และตอ่มา
ภายหลงัสง่ผลกระทบกบัระบบ ใหป้รกึษาศนูยบ์รกิาร ASUS ทีไ่ด ้
รับการแตง่ตัง้

2. หนำ้จอแสดงผลมสีแีละควำมสวำ่งทีไ่มส่ม�ำ่เสมอ จะแกไ้ขได้
อยำ่งไร?
สแีละความสวา่งของหนา้จอแสดงผลของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ 
โดยมมุและต�าแหน่งปัจจบุนัของNotebook PC ของคณุ ความสวา่ง
และโทนสขีองNotebook PC ของคณุอาจแตกตา่งกนัในรุน่ตา่งๆ  
คณุสามารถใชปุ้่ มฟังกช์ัน่หรอืการตัง้คา่การแสดงผล ในระบบ
ปฏบิตักิารของคณุ เพือ่ปรับลกัษณะของหนา้จอแสดงผลของคณุ 

3. ฉนัสำมำรถท�ำใหแ้บตเตอรีข่องNotebook PC ของฉนัอยู่
นำนทีส่ดุไดอ้ยำ่งไร?
คณุสามารถลองท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี:้

• ใชปุ้่ มฟังกช์ัน่เพือ่ปรับความสวา่งของจอแสดงผล

• ถา้คณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi ใดๆ, ใหส้ลบัระบบ 
ของคณุไปยงั Airplane mode (โหมดกำรบนิ)

• ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ทีไ่มไ่ดใ้ช ้

• ปิดแอพพลเิคชัน่ทีไ่มไ่ดใ้ช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชห้น่วยความจ�าระบบมากเกนิไป
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4. LED แสดงสถำนะแบตเตอรีไ่มต่ดิข ึน้มำ มอีะไรผดิปกต?ิ

• ตรวจสอบวา่อะแดปเตอรเ์พาเวอร ์หรอืแบตเตอรีแ่พคตอ่อยู่
อยา่งถกูตอ้ง  
คณุอาจลองถอดอะแดปเตอรเ์พาเวอร ์หรอืแบตเตอรีแ่พค
ออก รอหนึง่นาท ีจากนัน้เชือ่มตอ่กลบัไปยงัเตา้เสยีบไฟฟ้า
และNotebook PC

• ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS  
ในประเทศของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

5.  ท�ำไมทชัแพดไมท่�ำงำน?

กด  เพือ่เปิดท�างานทชัแพดของคณุ 

6. ในขณะทีเ่ลน่ไฟลเ์สยีงและวดิโีอ  
ท�ำไมไมไ่ดย้นิเสยีงออกจำกล�ำโพงของNotebook PC ของ
ฉนั?
คณุสามารถลองท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี:้

• กด  เพือ่เรง่ระดบัเสยีงล�าโพงขึน้ 

• ตรวจสอบวา่ล�าโพงถกูตัง้คา่เป็นปิดเสยีงอยูห่รอืไม่

• ตรวจสอบวา่แจ็คหฟัูงถกูเชือ่มตอ่อยูก่บัNotebook PC  
ของคณุหรอืไม ่และถอดออก

7. ควรท�ำอยำ่งไรถำ้อะแดปเตอรเ์พำเวอรข์องNotebook PC  
ของฉนัหำยไป หรอืแบตเตอรีห่ยดุท�ำงำน?
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเทศของคณุเพือ่ขอความชว่ย
เหลอื
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8. Notebook PC ของฉนัไมส่ำมำรถรบักำรกดแป้นทีถ่กูตอ้ง  
เนือ่งจำกเคอรเ์ซอรข์องฉนัเคลือ่นทีต่ลอดเวลำ ควรท�ำ
อยำ่งไร?
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรสมัผัสถกูหรอืกดบนทชัแพด 
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจในขณะทีค่ณุพมิพบ์นแป้นพมิพ ์นอกจากนี ้ 

คณุสามารถปิดท�างานทชัแพดของคณุโดยการกด  
กไ็ด ้

9. ปิดใชง้ำนโหมดสลปีแลว้ แตท่�ำไมโนต้บุค๊ PC ยงัคงเขำ้สู่
โหมดสลปีเมือ่ปิดฝำ?
การปิดฝาเมือ่ระบบอยูภ่ายใตส้ภาวะทีม่โีหลดสงู บงัคบัใหโ้นต้บุค๊ 
PC ของคณุเขา้สูโ่หมดสลปี เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งรอ้นเกนิไป
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ค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ ของซอฟตแ์วร ์
1. เมือ่เปิดNotebook PC ของฉนั ไฟแสดงสถำนะเพำเวอรต์ดิ

ข ึน้  
แตไ่ฟแสดงสถำนะกจิกรรมของไดรฟ์ไมต่ดิ ระบบไมบ่ตูดว้ย  
ตอ้งท�ำอยำ่งไรในกำรแกไ้ข?
คณุสามารถลองท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี:้

• บงัคบัการปิดเครือ่งNotebook PC ของคณุโดยการกดปุ่ ม
เพาเวอรอ์ยา่งนอ้ยสี ่(4) วนิาท ีตรวจสอบวา่อะแดปเตอร์
เพาเวอรแ์ละแบตเตอรีแ่พคถกู ใสอ่ยา่งถกูตอ้ง จากนัน้เปิด
เครือ่งNotebook PC ของคณุ

• ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS  
ในประเทศของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

2. ควรท�ำอยำ่งไร เมือ่หนำ้จอของฉนัแสดงขอ้ควำมนี:้  
“Remove disks or other media. Press any key to 
restart. (น�ำดสิกห์รอืสือ่อ ืน่ๆ ออก กดปุ่ มใดๆ เพือ่เร ิม่ใหม)่”?
คณุสามารถลองท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี:้

• ถอดอปุกรณ ์USB ทีเ่ชือ่มตอ่อยูท่ัง้หมดออก จากนัน้
เริม่Notebook PC ของคณุใหม่

• น�าออปตคิลัดสิกใ์ดๆ ทีถ่กูทิง้ไวใ้นออปตคิลัไดรฟ์ออก  
จากนัน้เริม่ใหม

• ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่Notebook PC ของคณุอาจมปัีญหา 
เกีย่วกบัทีเ่กบ็ขอ้มลูหน่วยความจ�า ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS 
ในประเทศของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

3.  Notebook PC ของฉนับตูชำ้กวำ่ปกต ิและระบบปฏบิตักิำร
ท�ำงำนชำ้มำก จะแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร?
ลบแอพพลเิคชัน่ทีค่ณุเพิง่ตดิตัง้เร็วๆ นี ้หรอืไมไ่ดร้วมอยูใ่น 
แพคเกจระบบปฏบิตักิารของคณุออก จากนัน้เริม่ระบบใหม ่
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4. Notebook PC ของฉนัไมบ่ตูขึน้มำ จะแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร?

คณุสามารถลองท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี:้

• ถอดอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัNotebook PC ของคณุ 
ทัง้หมดออก จากนัน้เริม่ระบบของคณุใหม่

• ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS  
ในประเทศของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

5. ท�ำไมNotebook PC ของฉนัไมต่ ืน่จำกโหมดสลปีหรอื 
โหมดไฮเบอรเ์นต?

• คณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ มเพาเวอร ์เพือ่ด�าเนนิการในสถานะ 
การท�างานสดุทา้ยของคณุ

• ระบบของคณุอาจใชแ้บตเตอรีจ่นหมดโดยสิน้เชงิ  
เชือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์พาเวอรเ์ขา้กบัNotebook PC ของคณุ  
และเชือ่มตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบไฟฟ้า จากนัน้กดปุ่ มเพาเวอร์
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ภำคผนวก
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ขอ้มลูเกีย่วกบั DVD-ROM ไดรฟ์  
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ 
คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์ส�าหรับดู DVD เพื่อดู ภาพยนตร์บน DVD ได้ 

หมำยเหต:ุ DVD-ROM ไดรฟ์มใีนเครือ่งบางรุน่

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2,  
เสียงดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS 
CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ 
วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใจ 
แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS นั้นมี หลายข้อ 
แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจ�ากัด 
ในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค 
เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจ�าหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD 
จึงมีการออกจ�าหน่ายโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการก�าหนดไว้ใน  
“ข้อก�าหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์ก�าหนดให้ ภาพยนตร์ DVD  
ทุกเรื่องต้องจ�ากัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัส
เป็นเขตที่วาง จ�าหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ 
DVD เรื่องต่างๆ อาจมีจ�าหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS 
นั้นก�าหนดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ 
เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น

ส�ำคญั! คณุอาจเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เขตไดถ้งึ 5 ครัง้โดยใชซ้อฟตแ์วรก์ารดู
ภาพยนตร ์จากนัน้ซอฟตแ์วรจ์ะสามารถเลน่ภาพยนตร ์DVD ไดเ้ฉพาะส�าหรับเขต
สดุทา้ยทีเ่ลอืกเทา่นัน้ การเปลีย่นแปลงรหสัเขตหลงัจากนัน้  
จ�าเป็นตอ้งใหโ้รงงานรเีซต็คา่ใหม ่ซึง่ไมไ่ดรั้บการคุม้ ครองโดยการรับประกนั ถา้ผู ้
ใชต้อ้งการใหร้เีซต็คา่ใหม ่ผูใ้ชต้อ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย ในการขนสง่ และการ
รเีซต็เอง
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ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

เขต 2

เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, 
อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ 
อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี, 
สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง, 
นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ

เขต 6

จีน
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ขอ้มลูบล-ูเรยร์อมไดรฟ์ 
บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่น (HD) 
และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้

หมำยเหต:ุ บลเูรย ์ROM ไดรฟ์มใีนเครือ่งบางรุน่

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต A

ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, 
ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และดินแดนของประเทศเหล่านั้น

เขต B

ยุโรป, แอฟริกา 
และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์

เขต C

ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,  
ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย

หมำยเหต:ุ ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหด้เูว็บไซตบ์ล-ูเรย ์ดสิกท์ี ่ 
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx

ควำมสอดคลอ้งของโมเด็มภำยใน
โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), 
FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 
โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับค�าตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/
EC ส�าหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ 
(PSTN) ส�าหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง 
PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการท�างาน
ที่ส�าเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา 
คุณควรติดต่อผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 87

ภำพรวม
ในวนัที ่4 สงิหาคม 1998 ค�าตดัสนิของคณะกรรมการแหง่สหภาพยโุรปเกีย่วกบั CTR 21 
ไดถ้กูเผยแพรใ่นวารสารอยา่งเป็นทางการของ EC CTR 21 ใชก้บัอปุกรณ ์เทอรม์นัิลที ่
ไมไ่ดเ้ป็นเสยีงทกุประเภททีม่กีารโทรแบบ DTMF ซึง่ตัง้ใจไวส้�าหรับ เชือ่มตอ่กบัระบบ 
PSTN (เครอืขา่ยโทรศพัทส์ลบัสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก 

CTR 21 (ระเบยีบดา้นเทคนคิรว่ม) ส�าหรับความตอ้งการในการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 
โทรศพัทส์ลบัสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอปุกรณเ์ทอรม์นัิล (ไมร่วมอปุกรณ ์ 
เทอรม์นัิลทีส่นับสนุนบรกิารโทรศพัทท์ีเ่ป็นเสยีง) ซึง่การระบทุีอ่ยูเ่ครอืข่า่ย ท�าโดยการ 
สง่สญัญาณหลายความถีแ่บบดอูลัโทน

กำรประกำศควำมเขำ้กนัไดข้องเครอืขำ่ย
ถอ้ยแถลงทีส่รา้งโดยผูผ้ลติไปยงับคุคล และผูจ้�าหน่ายทีแ่จง้ใหท้ราบ:  
“การประกาศนี ้จะระบเุครอืขา่ยซึง่อปุกรณไ์ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหท้�างานดว้ย  
และเครอืขา่ยทีม่ ีการแจง้เตอืนวา่อปุกรณอ์าจมคีวามยุง่ยากในการท�างานรว่มกนั”

ถอ้ยแถลงทีส่รา้งโดยผูผ้ลติไปยงัผูใ้ช:้ “การประกาศนี ้จะระบเุครอืขา่ยซึง่อปุกรณไ์ด ้
รับการออกแบบมาเพือ่ใหท้�างานดว้ย และเครอืขา่ยทีม่กีารแจง้เตอืนวา่อปุกรณอ์าจม ี
ความยุง่ยากในการท�างานรว่มกนั” นอกจากนี ้ผูผ้ลติยงัตอ้งออกถอ้ยแถลงเพือ่ท�าให ้ 
มคีวามชดัเจนดว้ยวา่ ความเขา้กนัไดข้องเครอืขา่ยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่สวติชท์าง 
กายภาพและซอฟตแ์วร ์นอกจากนี ้ยงัแนะน�าใหผู้ใ้ชต้ดิตอ่ผูจ้�าหน่าย ถา้ตอ้งการใช ้
อปุกรณก์บัเครอืขา่ยอืน่”

จนถงึปัจจบุนั เนือ้หาทีป่ระกาศของ CETECOM มกีารออกการอนุมตัโิดยสหภาพ ยโุรป
หลายฉบบัโดยใช ้CTR 21 ผลลพัธค์อืโมเด็มตวัแรกของยโุรปซึง่ไมจ่�าเป็นตอ้ง มกีาร
อนุมตัริะเบยีบขอ้บงัคบัในประเทศแถบยโุรปแตล่ะประเทศ

อปุกรณท์ีไ่มใ่ชเ้สยีง 
เครือ่งตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิและโทรศพัทท์ีส่ง่เสยีงผา่นล�าโพงของเครือ่ง 
สามารถมสีทิธิ ์รวมทัง้โมเด็ม, แฟกซ,์ เครือ่งโทรอตัโนมตั ิและระบบการเตอืน  
ไมร่วมอปุกรณซ์ึง่คณุภาพของเสยีงพดูจากปลายทางถงึปลายทางถกูควบคมุโดย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั (เชน่ ตวัเครือ่งโทรศพัท ์และในบางประเทศรวมถงึโทรศพัทไ์รส้าย)
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ตำรำงนีแ้สดงประเทศตำ่งๆ ทีอ่ยูภ่ำยใต้
มำตรฐำน CTR21 ในขณะนี้
ประเทศ   มีการใช้  ทดสอบเพิ่มเติม

ออสเตรียออสเตรีย1   ใช่   ไม่   

เบลเยี่ยม    ใช่   ไม่   

สาธารณรัฐเชค   ไม่   ไม่ใช้      

เดนมาร์ก1    ใช่   ใช่   

ฟินแลนด์    ใช่   ไม่   

ฝรั่งเศส    ใช่   ไม่   

เยอรมนี    ใช่   ไม่

กรีซ    ใช่   ไม่  

ฮังการี    ไม่   ไม่ใช้      

ไอซ์แลนด์    ใช่   ไม่   

ไอร์แลนด์    ใช่   ไม่   

อิตาลี    ยังคงรออยู่  ยังคงรออยู่  

อิสราเอล    ไม่   ไม่ 

ลิกเทนสไตน์   ใช่   ไม่    

ลักเซมเบิร์ก    ใช่   ไม่   

เนเธอร์แลนด์1  ใช่   ใช่   

นอร์เวย์    ใช่   ไม่ 

โปแลนด์    ไม่   ไม่ใช้      

โปรตุเกส    ไม่   ไม่ใช้    

สเปน    ไม่   ไม่ใช้    

สวีเดน    ใช่  ไม่   

สวิสเซอร์แลนด์   ใช่  ไม่ 

สหราชอาณาจักร   ใช่  ไม่   
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ขอ้มลูนีถ้กูคดัลอกมาจาก CETECOM และเตรยีมใหโ้ดยไมม่กีารรับผดิชอบใดๆ  
ส�าหรับขอ้มลูอปัเดตของตารางนี ้คณุสามารถดขูอ้มลูไดท้ี ่http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html

1 ใชค้วามตอ้งการในประเทศ เฉพาะเมือ่อปุกรณใ์ชก้ารโทรแบบพัลซ ์(ผูผ้ลติอาจ  
ระบใุนคูม่อืผูใ้ชว้า่อปุกรณอ์อกแบบมาเพือ่รองรับการสง่สญัญาณแบบ DTMF เทา่นัน้ 
ซึง่อาจท�าใหก้ารทดสอบเพิม่เตมิอืน่ๆ เกนิความจ�าเป็น)

ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จ�าเป็นตอ้งมกีารทดสอบเพิม่เตมิส�าหรับการเชือ่มตอ่แบบ 
อนุกรม และความสามารถแสดง ID ผูโ้ทรเขา้

ถอ้ยแถลงของคณะกรรมกำรกำรสือ่สำรกลำง
อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ FCC สว่นที ่15 การท�างานตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองขอ้
ตอ่ไปนี:้

• อปุกรณต์อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ

• อปุกรณต์อ้งสามารถทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ  
รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จ�ากดัของอปุกรณด์จิติอลคลาส B ซึง่
เป็นไปตามสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการสือ่สารกลาง (FCC)  
ขอ้จ�ากดัเหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบ เพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย
ในการตดิตัง้บรเิวณทีพั่กอาศยั อปุกรณน์ีส้รา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุ 
และถา้ไมไ่ดต้ดิตัง้และใชอ้ยา่งเหมาะสมตามทีร่ะบใุนขัน้ตอนการใชง้าน อาจกอ่ใหเ้กดิการ
รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การสือ่สารวทิย ุอยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรับประกนัวา่การรบกวนจะไม่
เกดิขึน้ในกรณีทีต่ดิตัง้อยา่งเหมาะสม ถา้อปุกรณน์ีก้อ่ใหเ้กดิการรบกวนกบับรกิารการสือ่สาร
ตอ่วทิยหุรอืการรับโทรทศัน ์ซึง่สามารถทราบไดโ้ดยการเปิดและปิดอปุกรณ ์คณุควร  
พยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิดีงัตอ่ไปนีห้นึง่หรอืหลายวธิรีว่มกนั:

• ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นสถานทีข่องเสาอากาศรับสญัญาณ

• เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับสญัญาณ
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• เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้สยีบเครือ่งรับอยู่

• ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย ุ/ โทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ 
ขอความชว่ยเหลอื

ค�ำเตอืน! จ�าเป็นตอ้งใชส้ายไฟชนดิทีม่ฉีนวนหุม้ เพือ่ใหข้อ้จ�ากดัการแผพ่ลงังานตรงตาม
กฎของ FCC และเพือ่ป้องกนัการรบกวนตอ่การรับสญัญาณวทิย ุและโทรทศันท์ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
จ�าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะสาย ไฟทีใ่หม้า ใชเ้ฉพาะสายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้เพือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ ์
I/O เขา้กบัอปุกรณน์ี ้คณุตอ้งระมดัระวงัวา่ การเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการเห็น
ชอบโดยองคก์รทีม่หีน ้าทีรั่บผดิชอบเรือ่งความสอดคลอ้ง  
จะท�าใหส้ทิธิใ์นการใชอ้ปุกรณข์องผูใ้ชส้ ิน้สดุ

(พมิพข์ึน้ใหมจ่าก หลกัปฏบิตัขิองกฎระเบยีบกลาง #47, สว่น 15.193, 1993 Washington 
DC: ส�านักทะเบยีนกลาง, องคก์รเอกสารและบนัทกึส�าคญัแหง่ชาต,ิ ส�านักพมิพรั์ฐบาล
สหรัฐอเมรกิา)

ถอ้ยแถลงขอ้ควรระวงักำรสมัผสัถกูควำมถีว่ทิยุ
ของ FCC

ค�ำเตอืน! การเปลีย่นแปลงหรอืการดดัแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการเห็นชอบโดยองคก์ร  
ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบเรือ่งความสอดคลอ้ง จะท�าใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอปุกรณน์ีข้องผูใ้ช ้

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้จ�ากดัในการสมัผัสถกูการแผรั่งส ีFCC ทีต่ัง้ข ึน้ส�าหรับ 
สภาพแวดลอ้มทีไ่มม่กีารควบคมุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดความสอดคลอ้งกบั
การสมัผัสถกู RF ของ FCC, โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูเสาอากาศรับสง่โดยตรง
ระหวา่งทีก่�าลงัรับสง่ขอ้มลู ผูใ้ชต้อ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�างานเฉพาะ เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัการสมัผัสถกู RF ในระดบัทีพ่อใจ 

แชนเนลกำรท�ำงำนไรส้ำยส�ำหรบัโดเมนตำ่งๆ
อเมรกิาเหนอื  2.412-2.462 GHz  Ch01 ถงึ CH11

ญีปุ่่ น  2.412-2.484 GHz  Ch01 ถงึ Ch14

ยโุรป ETSI  2.412-2.472 GHz  Ch01 ถงึ Ch13
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ประกำศดำ้นควำมปลอดภยัของ UL
บงัคบัใช ้UL 1459 ซึง่ครอบคลมุถงึอปุกรณก์ารสือ่สารโทรคมนาคม (โทรศพัท)์  
ทีอ่อกแบบมาเพือ่เชือ่มตอ่ทางไฟฟ้าไปยงัเครอืขา่ยการสือ่สารโทรคมนาคม ซึง่ม ี
แรงดนัไฟฟ้าในการท�างานถงึพืน้ดนิไมเ่กนิ 200V peak, 300V peak-to-peak และ 
105V rms, และมกีารตดิตัง้ หรอืใชโ้ดยสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิางไฟฟ้าแหง่ชาต ิ
(NFPA 70)

เมือ่ใชโ้มเด็มของโนต้บุค๊พซี ีคณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั 
พืน้ฐานเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟไหม,้ ไฟฟ้าชอ็ต และการบาดเจ็บตอ่
รา่งกาย ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี:้

• อยา่ใช ้โนต้บุค๊พซีใีกลก้บัน�้า ตวัอยา่งเชน่ ใกลอ้า่งอาบน�้า, อา่งลา้งหนา้, 
อา่งลา้งจานหรอืถงัซกัผา้, ในใตถ้นุทีเ่ปียก หรอืใกลส้ระวา่ยน�้า 

• อยา่ใช ้โนต้บุค๊พซีรีะหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง อาจมคีวามเสีย่งจากการ
ถกูไฟฟ้าชอ็ตเนือ่งจากฟ้าผา่ได ้

• อยา่ใช ้โนต้บุค๊พซีใีนบรเิวณใกลก้บัทีม่แีกส๊ร่ัว

บงัคบัใช ้UL 1642 ซึง่ครอบคลมุถงึแบตเตอรีล่เิธยีมหลกั (ไมส่ามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ 
และรอง (สามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ ส�าหรับใชเ้ป็นแหลง่พลงังานในผลติภณัฑ ์แบตเตอรี่
เหลา่นีป้ระกอบดว้ยโลหะลเิธยีม หรอืลเิธยีมอลัลอย หรอืลเิธยีมออิอม และอาจ
ประกอบดว้ยเซลลเ์คมไีฟฟ้าหนึง่เซลล ์หรอืสองเซลล ์หรอืมากกวา่ โดยเชือ่มตอ่กนั
แบบอนุกรม ขนาน หรอืทัง้สองอยา่ง ซึง่แปลงพลงังานเคมไีปเป็นพลงังาน ไฟฟ้า  
โดยปฏกิริยิาเคมทีีไ่มส่ามารถยอ้นกลบัได ้หรอืสามารถยอ้นกลบัได ้

• อยา่ ทิง้แบตเตอรีแ่พคของโนต้บุค๊พซีลีงในไฟ เนือ่งจากอาจเกดิการระเบดิ
ได ้ตรวจสอบกบัหลกัปฏบิตัใินทอ้งถิน่ ส�าหรับขัน้ตอนการทิง้แบบพเิศษ 
เพือ่ลดความเสีย่งของการบาดเจ็บตอ่รา่งกายเนือ่งจากไฟ หรอืการระเบดิ

• อยา่ ใชอ้ะแดปเตอรไ์ฟฟ้า หรอืแบตเตอรีจ่ากอปุกรณอ์ืน่ เพือ่ลดความเสีย่ง
ของการบาดเจ็บตอ่รา่งกายเนือ่งจากไฟ หรอืการระเบดิ ใชเ้ฉพาะ 
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าหรอืแบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง UL จากผูผ้ลติหรอื 
รา้นคา้ปลกีทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เทา่นัน้
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ขอ้ก�ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัทำงไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้�าหนักมากกว่า 3 กก. 
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ 
H05VV-F, 2G, 0.75mm2

REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ 
REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจ�ากัดของสารเคมี) 
ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm

ประกำศเครื่องรับสัญญำณ TV
บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน 
(กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) 
โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวน�าของสายโคแอกเซียล 
โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

ประกำศผลติภณัฑข์อง Macrovision 
Corporation
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ 
ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ 
และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation  
และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้  
ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน 
และใช้ในการรับชมที่จ�ากัดอื่นๆ เท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision 
Corporation ห้ามไม่ให้ท�ากระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ

กำรป้องกันกำรสูญเสียกำรได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้  
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
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ขอ้ควรระวงัของชำวนอรด์กิ 
(ส�ำหรบัโนต้บุค๊ทีใ่ชแ้บตเตอรีล่เิธยีมออิอน)
CAUTION!  Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with 
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used 
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) 

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. 
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla 
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) 

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz 
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. 
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning 
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri 
tilbage til leverandøren. (Danish) 

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller 
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt 
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) 

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo 
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo 
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) 

ATTENTION! Danger d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée. 
Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, 
recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux 
instructions du fabricant. (French) 

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype 
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres 
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) 

(Japanese) 

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно 
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями 
производителя. (Russian)
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กำรอนมุตั ิCTR 21 
(ส�ำหรบัNotebook PC ทีม่โีมเด็มในตวั)
Danish

Dutch

English

Finnish

French
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German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish
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กำรประกำศและควำมสอดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบั 
ดำ้นสิง่แวดลอ้มของโลก 
ASUS ด�าเนนิการตามแนวคดิการออกแบบสเีขยีว เพือ่ออกแบบและผลติผลติภณัฑข์องเรา 
และท�าใหม้ัน่ใจวา่แตล่ะสถานะของรอบชวีติผลติภณัฑข์องผลติภณัฑ ์ASUS นัน้สอดคลอ้ง
กบัระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มของโลก นอกจากนี ้ASUS ยงัเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้ก�าหนดของระเบยีบขอ้บงัคบัดว้ย

โปรดดทูี ่http://csr.asus.com/english/Compliance.htm ส�าหรับการเปิดเผยขอ้มลู 
เกีย่วกบัความสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของระเบยีบขอ้บงัคบัของ ASUS:

กำรประกำศเกีย่วกบัวสัด ุJIS-C-0950 ของญีปุ่่ น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกำหลี

ประกำศเกีย่วกบักำรเคลอืบ

ส�ำคญั! เพือ่คณุสมบตัใินการเป็นฉนวนไฟฟ้า และใหม้คีวามปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้า 
มกีารเคลอืบเพือ่ป้องกนัตวัเครือ่งของโนต้บุค๊ PC ยกเวน้ทีด่า้นขา้งซึง่มพีอรต์ IO 
ตา่งๆ อยู่ ์

กำรรไีซเคลิของ ASUS / บรกิำรน�ำกลบั
โปรแกรมการรไีซเคลิและน�ากลบัของ ASUS มาจากความมุง่มัน่ของเราในการสรา้ง
มาตรฐานสงูสดุส�าหรับการปกป้องสิง่แวดลอ้มของเรา เราเชือ่วา่การใหท้างแกปั้ญหา
แกล่กูคา้ของเรา จะท�าใหส้ามารถรไีซเคลิผลติภณัฑ ์แบตเตอรี ่และชิน้สว่นอืน่ๆ  
รวมทัง้วสัดบุรรจหุบีหอ่ของเราอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

โปรดไปที ่http://csr.asus.com/english/Takeback.htm ส�าหรับขอ้มลูในการรไีซเคลิ
อยา่งละเอยีดในภมูภิาคตา่งๆ
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ประกำศเกีย่วกบัควำมสอดคลอ้งของสหภำพยโุรป 
แบบยอ่
ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในทีน่ีว้า่อปุกรณน์ีม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ทีจ่�าเป็นและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของบทบญัญัตขิอ้ก�าหนด 2014/53/EU เนือ้หา 
ทีส่มบรูณข์องประกาศความสอดคลอ้งกบั EU มอียูท่ี ่https://www.asus.com/support/

การท�างานของ WiFi ที ่5150-5350MHz ถกูจ�ากดัใหใ้ชใ้นอาคารส�าหรับประเทศทีแ่สดงใน
ตาราง:

AT BE BG CZ DK EE FR
DE IS IE IT EL ES CY
LV LI LT LU HU MT NL
NO PL PT RO SI SK TR
FI SE CH UK HR
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