
TH17020
การแกไ้ขคร้ �งที่่� 1 / สิงิหาคม 2020

คูม่อือเิล็กที่รอนกิสิ์



2 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

ขอ้มลูเกีย่วกบัลขิสทิธิ์

หา้มที่�าซ��า สิง่ตอ่ คด้ลอก เกบ็ในระบบที่่�สิามารถเรย่กกลบ้มาได ้ 
หรอืแปลสิว่นหนึ�งสิว่นใดของคูม่อืฉบบ้น่�เป็นภาษาอื�น  
ซึ�งรวมถงึผลติภณ้ฑแ์ละซอฟตแ์วรท์ี่่�บรรจอุยูภ่ายใน ยกเวน้เอกสิารที่่�ผูซ้ ื�อเป็นผูเ้กบ็ไวเ้พื�อจดุประสิงคใ์นการ
สิ�ารองเที่า่น้�น โดยไมไ่ดร้้บความยนิยอมเป็นลายลก้ษณอ์ก้ษรอยา่งชด้แจง้จาก ASUSTeK COMPUTER INC. 
(“ASUS”) ASUS ใหคู้ม่อืฉบบ้น่� “ในลก้ษณะที่่�เป็น” โดยไมม่ก่ารร ้บประกน้ใดๆ  
ไมว่า่จะโดยชด้แจง้หรอืเป็นน้ย ซึ�งรวมถงึแตไ่มจ่�ากด้อยูเ่พย่งการร้บประกน้  
หรอืเงื�อนไขของความสิามารถเชงิพาณชิย ์หรอืความเขา้กน้ไดส้ิ�าหร้บวต้ถปุระสิงคเ์ฉพาะ  
ไมม่เ่หตกุารณใ์ดที่่� ASUS, คณะผูบ้รหิาร, เจา้หนา้ที่่�, พน้กงาน  
หรอืตว้แที่นของบรษ้ิที่ตอ้งร้บผดิชอบตอ่ความเสิย่หาย ไมว่า่จะเป็นความเสิย่หายที่างออ้ม, 
ความเสิย่หายพเิศษ, อบุต้เิหต ุหรอืความเสิย่หายที่่�เกดิขึ�นตามมา  
(รวมที่้ �งความเสิย่หายที่่�เกดิจากการสิญูเสิย่ผลก�าไร, ความเสิย่หายที่างธรุกจิ, ความเสิย่หายของการใชข้อ้มลู, 
การหยดุชะง้กที่างธรุกจิ หรอืลก้ษณะอื�นๆ) แมว้า่ ASUS จะไดร้้บการบอกกลา่ววา่อาจมค่วามเสิย่หายเหลา่น้�น
เกดิขึ�นจากขอ้บกพรอ่ง หรอืขอ้ผดิพลาดในคูม่อืหรอืผลติภณ้ฑน์

การร้บประกน้ผลติภณ้ฑห์รอืบรกิาร จะไมข่ยายออกไปถา้: (1) ผลติภณ้ฑไ์ดร้้บการซอ่มแซม,  
ดด้แปลง หรอืเปล่�ยนแปลง ถา้การซอ่มแซม, การดด้แปลง หรอืการเปล่�ยนแปลงน้�นไมไ่ดร้้บอนุญาตเป็นลาย
ลก้ษณอ์ก้ษรจาก ASUS; หรอื (2) หมายเลขผลติภณ้ฑข์องผลติภณ้ฑถ์กูขด่ฆา่ หรอืหายไป 

ขอ้มลูจ�าเพาะและขอ้มลูที่่�บรรจใุนคูม่อืฉบบ้น่� มไ่วส้ิ�าหร้บเป็นขอ้มลูประกอบเที่า่น้�น 

และอาจเปล่�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ี่ราบลว่งหนา้ และไมค่วรถอืเป็นพ้นธะสิญ้ญาจาก ASUS ASUS ไม่
ร้บผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาด หรอืความไมเ่ที่่�ยงตรงใดๆ ที่่�อาจปรากฏในคูม่อืฉบบ้น่�  
รวมถงึผลติภณ้ฑ และซอฟตแ์วรท์ี่่�อธบิายอยูภ่ายใน

ลขิสิทิี่ธิถ์กูตอ้ง ฉ 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. สิงวนลขิสิทิี่ธิ์

ขอ้จ�ำกดัของควำมรบัผดิชอบ

อาจมเ่หตกุารณบ์างอยา่งเกดิขึ�นเนื�องจากสิว่นของ ASUS หรอืความร้บผดิชอบอื�น  
คณุมส่ิทิี่ธิท์ี่่�จะกูค้นืความเสิย่หายจาก ASUS ในสิถานการณด์ง้กลา่ว  
โดยไมค่�านงึถงึหลก้การที่่�คณุมส่ิทิี่ธิท์ี่่�จะเรย่กรอ้งความเสิย่หายจาก ASUS, ASUS  
จะร้บผดิชอบเป็นจ�านวนเงนิของความเสิย่หายสิ�าหร้บการบาดเจ็บของรา่งกาย (รวมที่้ �งการเสิย่ชว่ติ)  
และความเสิย่หายที่่�เกดิขึ�นกบ้ที่ร้พยส์ินิจรงิ และที่ร้พยส์ินิสิว่นบคุคลที่่�สิามารถจ้บตอ้งได;้  
หรอืความเสิย่หายที่่�แที่จ้รงิอื�น และความเสิย่หายที่างตรงที่่�เป็นผลจากความละเลย  
หรอืการไมป่ฏบิต้ติามหนา้ที่่�ที่างกฎหมายภายใตถ้อ้ยแถลงของการร้บประกน้น่�  
ไมม่ากไปกวา่ราคาที่่�แสิดงไวข้องผลติภณ้ฑแ์ตล่ะอยา่ง

ASUS จะร้บผดิชอบเฉพาะความเสิย่หาย เนื�องจากการสิญูหาย ความเสิย่หาย หรอืการเรย่กรอ้งใดๆ ตามที่่�ระบุ
ภายใตถ้อ้ยแถลงการร้บประกน้น่� ขอ้จ�ากด้น่�ยง้ใชก้บ้ผูจ้�าหน่ายและรา้นคา้ปลก่ของ ASUS ดว้ย น่�เป็นความร้บ
ผดิชอบสิงูสิดุที่่� ASUS, ผูจ้�าหน่าย หรอืรา้นคา้ปลก่ของคณุจะร้บผดิชอบ

ASUS จะไมร้่บผดิชอบใดๆ เก่�ยวกบ้สิถานการณเ์หลา่น่�: (1) บรษ้ิที่อื�นเรย่กรอ้งความเสิย่หายจากคณุ; (2) การ
สิญูหาย หรอืความเสิย่หายของรายการบน้ที่กึหรอืขอ้มลูของคณุ; หรอื (3) ความเสิย่หายพเิศษ, อบุต้เิหต ุหรอื
ความเสิย่หายที่างออ้ม หรอืความเสิย่หายที่่�เกดิขึ�นตามมา (รวมที่้ �งการสิญูเสิย่ผลก�าไร หรอืการที่่�ไมส่ิามารถ
ประหยด้ได)้ แมว้า่ ASUS, ผูจ้�าหน่าย หรอืรา้นคา้ปลก่ของคณุจะไดร้้บแจง้วา่อาจมค่วามเป็นไปไดท้ี่่�จะเกดิ
ความเสิย่หายเหลา่น้�น

กำรบรกิำรและสนบัสนนุ

เย่�ยมชมเว็บไซตห์ลายภาษาของเราที่่� https://www.asus.com/support/
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เกีย่วกบัคูม่อ่ฉบบันี�
คูม่อืน่�ใหข้อ้มลูเก่�ยวกบ้คณุสิมบต้ดิา้นฮ็ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องNotebook 
PC ของคณุ โดยจ้ดหมวดหมูเ่ป็นบที่ตา่งๆ ดง้น่�:

บทที ่1: กำรตั้ ั�งคำ่ฮำรด์แวร ์

บที่น่�ใหร้ายละเอย่ดเก่�ยวกบ้องคป์ระกอบดา้นฮ็ารด์แวรข์องNotebook 
PC ของคณุ

บทที ่2: กำรใชN้otebook PC ของคณุ

บที่น่�แสิดงถงึวธิก่ารใชส้ิว่นตา่งๆ ของNotebook PC ของคณุ

บทที ่3: กำรท�ำงำนกบั Windows® 10

บที่น่�ใหภ้าพรวมเก่�ยวกบ้การใช ้Windows® 10 ในNotebook PC ของ
คณุ

บทที ่4: กำรทดสอบตั้วัเองเม่อ่เปิิดเคร่อ่ง (POST)

บที่น่�แสิดงถงึวธิก่ารใช ้POST เพื�อเปล่�ยนแปลงการต้ �งคา่ตา่งๆ  
ของNotebook PC ของคณุ

เทคนคิและค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ

สิว่นน่�น�าเสินอเที่คนคิที่่�แนะน�าบางประการ, ค�าถามที่่�พบบอ่ยๆ  
ของฮ็ารด์แวร ์และค�าถามที่่�พบบอ่ยๆ ของซอฟตแ์วร ์ที่่�คณุสิามารถใช ้
อา้งองิเพื�อบ�ารงุร้กษา และแกไ้ขป้ญหาที่้�วไปที่่�เกดิกบ้Notebook PC  
ของคณุ

ภำคผนวก

สิว่นน่�ครอบคลมุขอ้มลูเก่�ยวกบ้ความปลอดภย้และการแจง้เตอืน 
ในเครื�องNotebook PC ของคณุ



8 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

ขอ้ก�ำหนดทีใ่ชใ้นคูม่อ่นี�
เพื�อเนน้ขอ้มลูสิ�าคญ้ในคูม่อืน่� ขอ้ความจะถกูน�าเสินอดง้น่�:

ส�ำคญั! ขอ้ความน่�ประกอบดว้ยขอ้มลูสิ�าคญ้ที่่�คณุตอ้งที่�าตาม เพื�อที่�างาน
ใหส้ิมบรูณ ์

หมำยเหตั้:ุ ขอ้ความน่�ประกอบดว้ยขอ้มลูเพิ�มเตมิ และเที่คนคิตา่งๆ  
ที่่�สิามารถชว่ยใหท้ี่�างานสิมบรูณ์

ค�ำเตั้อ่น! ขอ้ความน่�ประกอบดว้ยขอ้มลูสิ�าคญ้ที่่�คณุตอ้งปฏบิต้ติาม  
เพื�อใหค้ณุปลอดภย้ในขณะที่่�ที่�างานบางอยา่ง และป้องกน้ความเสิย่หาย
ตอ่ขอ้มลูและชิ�นสิว่นตา่งๆ ของNotebook PC ของคณุ 

ไอคอน
ไอคอนดา้นลา่ง ระบถุงึอปุกรณท์ี่่�สิามารถใชส้ิ�าหร้บที่�างานหรอื
กระบวนการบนNotebook PC ใหเ้สิร็จ

กำรใชต้ั้วัพมิพ์
ตั้วัหนำ = เป็นการระบถุงึเมนู หรอืรายการที่่�สิามารถถกูเลอืกได ้

ตว้เอย่ง = น่�ระบถุงึสิว่นที่่�คณุสิามารถอา้งถงึในคูม่อืฉบบ้น่� ์

= ใชท้ี่ช้แพด

= ใชแ้ป้นพมิพ



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 9

คณุควรใช ้โนต้บุ�คพซ่เ่ฉพาะในสิภาพแวดลอ้มที่่�มอ่ณุหภมูอิยู่
ระหวา่ง 5˚C (41˚F) ถงึ 35˚C (95˚F)

อยา่ถอื หรอืปกคลมุโนต้บุ�คพซ่ใ่นขณะ ที่่�เปิดเครื�องอยูด่ว้ย 
วส้ิดใุดๆ เนื�องจาก จะที่�าใหก้ารระบายอากาศลดลง เชน่  
การใสิไ่วใ้นกระเป๋าถอื

โนต้บุ�ค PC ของคณุสิามารถอุน่ขึ�นจนถงึรอ้นได ้
ในขณะที่่�ใชง้าน หรอืในขณะที่่�ก�าลง้ชารจ์แบตเตอร่�แพค อยา่วาง
โนต้บุ�ค PC ไวบ้นตก้ หรอืใกล ้
สิว่นใดสิว่นหนึ�งของรา่งกาย เพื�อป้องกน้ไมใ่หเ้กดิ 
การบาดเจ็บเนื�องจากความรอ้น เมื�อที่�างานบนโนต้บุ�ค PC ของ
คณุ อยา่วางไวบ้นพื�นผวิที่่�สิามารถปิดก้ �น 
ชอ่งระบายอากาศได ้

อยา่ใชส้ิายไฟ อปุกรณเ์สิรมิ และอปุกรณต์อ่พว่งที่่�ช�ารดุเสิย่หาย
กบ้โนต้บุ�คพซ่ข่องคณุ

ในขณะที่่�เปิดเครื�อง ใหแ้น่ใจวา่ไมถ่อืหรอืปกคลมุNotebook PC 
ดว้ยวส้ิดใุดๆ ที่่�สิามารถลดการไหลเวย่นของอากาศ

อยา่วางNotebook PC บนพื�นผวิที่�างานที่่�ไมส่ิม��าเสิมอ  
หรอืไมม่้�นคง  

คณุสิามารถสิง่Notebook PC ของคณุผา่นเครื�องเอ็กซเรยท์ี่่�
สินามบนิ (ที่่�ใชต้รวจสิิ�งของที่่�วางบนสิายพาน) แตอ่ยา่ให ้
โนต้บุ�คสิม้ผ้สิถกูตว้ตรวจจ้บแมเ่หล็ก และอปุกรณท์ี่่�ใชม้อืถอื

ตดิตอ่พน้กงานสิายการบนิของคณุ เพื�อเรย่นรูเ้ก่�ยวกบ้บรกิาร
บนเครื�องที่่�เก่�ยวขอ้งที่่�สิามารถใชไ้ด ้และขอ้จ�ากด้ตา่งๆ ที่่�ตอ้ง
ปฏบิต้ติามเมื�อใชN้otebook PC ของคณุในเที่่�ยวบนิ

ขอ้ควรระวงัเพ่อ่ควำมปิลอดภยั
กำรใช้Notebook PC ของคุณ
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ถอดสิายไฟ AC และถอดแบตเตอร่�แพคออก(ถา้ที่�าได)้ กอ่น
ที่�าความสิะอาดNotebook PC ของคณุ ใชฟ้องน��าเซลลโูลสิ
หรอืผา้ชามว้รท์ี่่�สิะอาด ชบุสิารละลายผงซก้ฟอกที่่�ไมม่ฤ่ที่ธิก์ด้ 
ผสิมน��าอุน่เล็กนอ้ย เชด็ความชื�นสิว่นเกนิออกจากNotebook 
PC ของคณุโดยใชผ้า้แหง้

อยา่ใชส้ิารที่่�มค่วามเขม้ขน้ เชน่ ที่นิเนอร ์เบนซนิ หรอืสิารเคม่
อื�นๆ บนหรอืใกลN้otebook PC ของคณุ

อยา่วางวต้ถใุดๆ บนNotebook PC ของคณุ

อยา่ใหN้otebook PC สิม้ผ้สิถกูสินามแมเ่หล็ก หรอืสินาม
ไฟฟ้าพลง้สิงู

อยา่ใช ้หรอืใหN้otebook PC สิม้ผ้สิกบ้ของเหลว ฝน หรอื
ความชื�น 

อยา่ใหN้otebook PC สิม้ผ้สิกบ้สิภาพแวดลอ้มที่่�มฝุ่่ นมาก

อยา่ใชN้otebook PC ใกลบ้รเิวณที่่�มแ่ก�สิร้�ว

กำรดแูลNotebook PC ของคณุ
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อยา่ที่ิ�งโนต้บุ�คพซ่ป่ะปนกบ้ของเสิย่จากภายในบา้น ตรวจ ผลติภณ้ฑน์่�
ไดร้้บการออกแบบเพื�อใหน้�าชิ�นสิว่นตา่งๆ มาใชซ้��า และรไ่ซเคลิไดอ้ยา่ง
เหมาะสิม สิญ้ลก้ษณถ์ง้ขยะตดิลอ้ที่่�มเ่ครื�องหมายกากบาที่ เป็นการระบุ
วา่ไมค่วรที่ิ�งผลติภณ้ฑ ์(อปุกรณไ์ฟฟ้า, อเิล็กที่รอนกิสิ ์และแบตเตอร่�
เหรย่ญที่่�มส่ิว่นประกอบของปรอที่) ปะปนไปกบ้ของเสิย่ที่้�วไปจาก
ภายในบา้น สิอบกฏขอ้บง้คบ้ในการที่ิ�งผลติภณ้ฑอ์เิล็กที่รอนกิสิ

อยา่ที่ิ�งแบตเตอร่�ปะปนกบ้ของเสิย่ที่้�วไปภายในบา้น สิญ้ลก้ษณถ์ง้ขยะ
ตดิลอ้ที่่�มเ่ครื�องหมายกากบาที่ เป็นการระบวุา่ไมค่วรที่ิ�งผลติภณ้ฑป์ะปน
ไปกบ้ของเสิย่ที่้�วไปจากภายในบา้น

กำรทิ�งอยำ่งเหมำะสม
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บทที ่1:  
กำรตั้ ั�งคำ่ฮำรด์แวร ์
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ท�ำควำมรูจ้กั Notebook PC ของคณุ
มมุมองดำ้นบน

หมำยเหตั้:ุ รปูแบบแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกน้ไปตามภมูภิาคหรอืประเที่ศ  
รปูลก้ษณข์อง Notebook อาจแตกตา่งกน้ไปขึ�นอยูก่บ้รุน่ของ Notebook 
PC
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กลอ้ง
กลอ้งในตว้ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพหรอืบน้ที่กึวดิโ่อดว้ย Notebook PC  
ของคณุได ้

ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตว้ใชไ้ดก้บ้การประชมุที่างวดิโ่อ การบรรยายดว้ยเสิย่ง 
หรอืการบน้ที่กึเสิย่งอยา่งงา่ยๆ

ไฟแสดงสถำนะกลอ้ง
ไฟแสิดงสิถานะกลอ้งจะสิวา่งขึ�นเมื�อมก่ารใชง้านกลอ้งในตว้

แผงจอแสดงผล
แผงจอแสิดงผลความละเอย่ดสิงูใหค้ณุสิมบต้อิน้ยอดเย่�ยมในการชม
ไฟลภ์าพ วดิโ่อ และมล้ตมิเ่ดย่อื�นๆ บน Notebook PC ของคณุ

แป้ินพมิพ์
แป้นพมิพเ์ป็นปุ่ ม QWERTY ขนาดมาตรฐานพรอ้มระยะความลึ
กของปุ่ มที่่�เหมาะสิมตอ่การพมิพ ์ซึ�งยง้ชว่ยใหค้ณุใชปุ้่ มฟ้งกช์น้ 
ที่�าใหเ้ขา้ถงึ Windows® ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และควบคมุฟ้งกช์น้ 
มล้ตมิเ่ดย่อื�นๆ ได ้

หมำยเหตั้:ุ รปูแบบแป้นพมิพแ์ตกตา่งกน้ไปตามรุน่หรอืเขตภมูิ
ภาค
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ไฟแสดงสถำนะ Capital Lock
ไฟแสิดงสิถานะจะสิวา่งขึ�นเมื�อเปิดใชง้านฟ้งกช์น้ Capital Lock 
การใช ้Capital Lock ชว่ยใหค้ณุพมิพอ์ก้ษรตว้พมิพใ์หญ ่(เชน่ A, 
B, C) โดยใชแ้ป้นพมิพบ์น Notebook PC ของคณุ

ไฟแสดงสถำนะกำรล็อกแป้ินฟงักช์นั
ไฟแสิดงสิถานะน่�จะสิวา่งขึ�นเมื�อคณุเปิดใชง้านฟ่เจอรป์ุ่ มฟ้งกช์น้

หมำยเหตั้:ุ สิ�าหร้บขอ้มลูเพิ�มเตมิ ดทูี่่�สิว่น การใชง้านแป้นพมิพ ์ 
ในคูม่อืฉบบ้น่�

ทชัแพด
ที่ช้แพดชว่ยใหใ้ชง้านค�าสิ้�งนิ�วไดอ้ยา่งหลากหลายเพื�อควบคมุหนา้
จอ มอบประสิบการณก์ารใชง้านที่่�งา่ยดายแกผู่ใ้ช ้อก่ที่้ �งยง้จ�าลองก
ารที่�างานของเมาสิธ์รรมดาไดด้ว้ย

หมำยเหตั้:ุ สิ�าหร้บขอ้มลูเพิ�มเตมิ ดทูี่่�สิว่น การใชท้ี่ช้แพด  
ในคูม่อืฉบบ้น่�
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ปิุ่ มพำวเวอร์
กดปุ่ มพาวเวอรเ์พื�อเปิดหรอืปิด Notebook PC ของคณุ คณุยง้สิามา
รถใชปุ้่ มพาวเวอรเ์พื�อสิ้�งให ้Notebook PC ของคณุเขา้สิูโ่หมดสิลป่
หรอืไฮ็เบอรเ์นตและปลกุเครื�องจากโหมดสิลป่หรอื 
ไฮ็เบอรเ์นตได ้

ในกรณ่ที่่� Notebook PC ของคณุไมต่อบสินอง กดปุ่ มพาวเวอรค์า้งไ
วอ้ยา่งนอ้ยสิ่� (4) วนิาที่จ่นกวา่ Notebook PC ของคณุจะ 
ปิดเครื�อง

ปิุ่ มตั้วัเลข
ปุ่ มตว้เลขสิามารถสิลบ้การที่�างานไดส้ิองรปูแบบ ไดแ้ก ่ใชส้ิ�าหร้บป้
อนตว้เลขและใชเ้ป็นปุ่ มบง้คบ้ที่ศิที่างของตว้ช่�

หมำยเหตั้:ุ สิ�าหร้บขอ้มลูเพิ�มเตมิ ดทูี่่�สิว่น การใช ้ปุ่ มตว้เลข  
ในคูม่อืฉบบ้น่�

เซนเซอรล์ำยนิ�วมอ่ (ในเคร่อ่งบำงรุน่)
เซนเซอรล์ายนิ�วมอืในตว้จะตรวจจ้บลายนิ�วมอืของคณุและใชก้ารตร
วจสิอบที่างชว่มติใินการล็อกอนิเขา้สิูร่ะบบ Notebook PC  
ของคณุ
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มมุมองจำกดำ้นลำ่ง

หมำยเหตั้:ุ มมุมองจากดา้นลา่งอาจแตกตา่งกน้ไปตามแตล่ะรุน่

ค�ำเตั้อ่น! Notebook PC ของคณุสิามารถอุน่ขึ�นจนถงึรอ้นไดใ้นขณะที่่�ใชง้าน  
หรอืในขณะที่่�ก�าลง้ชารจ์แบตเตอร่�แพค อยา่วางNotebook PC ไวบ้นตก้ หรอื 
ใกลส้ิว่นใดสิว่นหนึ�งของรา่งกาย เพื�อป้องกน้ไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บเนื�องจาก 
ความรอ้น เมื�อที่�างานบนNotebook PC ของคณุ อยา่วางไวบ้นพื�นผวิที่่�สิามารถ 
ปิดก้ �นชอ่งระบายอากาศได ้

ส�ำคญั! 

• ระยะเวลาการที่�างานของแบตเตอร่�แตกตา่งไปตามการใชง้านและ 
ขอ้ก�าหนดเฉพาะของ Notebook PC ชดุแบตเตอร่�ไมส่ิามารถถอดออกได ้

• ซื�อชิ�นสิว่นจากรา้นคา้ที่่�ไดร้้บการแตง่ต้ �งเที่า่น้�น เพื�อใหม้้�นใจถงึความเขา้
กน้ได ้และความเชื�อถอืไดท้ี่่�สิงูสิดุ ปรกึษาศนูยบ์รกิาร ASUS หรอืรา้นคา้ที่่�
ไดร้้บการแตง่ต้ �งสิ�าหร้บบรกิารผลติภณ้ฑ ์หรอืขอความชว่ยเหลอืใน 
การถอดชิ�นสิว่น หรอืประกอบผลติภณ้ฑอ์ยา่งถกูตอ้ง
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ชอ่งระบำยอำกำศ
ชอ่งระบายอากาศชว่ยใหอ้ากาศเย็นไหลเขา้ไปใน Notebook PC 
และอากาศอุน่ออกจากเครื�อง

ค�ำเตั้อ่น! ตรวจสิอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษ หน้งสิอื เสิื�อผา้ 
สิายเคเบลิ หรอืวต้ถอุื�นๆ ไมไ่ดก้ด่ขวางชอ่งระบายอากาศใดๆ ไมเ่
ชน่น้�นเครื�องอาจรอ้นเกนิไปได ้

ล�ำโพง
ล�าโพงในตว้ชว่ยใหค้ณุไดย้นิเสิย่งจาก Notebook PC 
ของคณุโดยตรง คณุสิมบต้เิสิย่งควบคมุโดยซอฟตแ์วร์
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มมุมองจำกดำ้นขวำ

ไฟแสดงสถำนะ
ไฟแสิดงสิถานะชว่ยระบสุิถานะฮ็ารด์แวรป้์จจบุน้ของ Notebook PC 
ของคณุ

 ไฟแสดงสถำนะกำรชำรจ์แบตั้เตั้อรีส่องสี
 ไฟ LED สิองสิแ่สิดงการบง่บอกที่่�มองเห็นไดข้องสิถ

านะการชารจ์แบตเตอร่� ดรูายละเอย่ดตามตารางดา้น
ลา่งน่�:
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สี สถำนะ
สขีำวตั้อ่เน่อ่ง Notebook PC ถกูเสิย่บเขา้กบ้แห

ลง่พลง้งานและพลง้งานแบตเตอร่�
อยูร่ะหวา่ง 95% ถงึ 100%

สสีม้ตั้อ่เน่อ่ง Notebook PC ถกูเสิย่บเขา้กบ้ 
แหลง่พลง้งาน 
ก�าลง้ชารจ์แบตเตอร่� 
และพลง้งานแบตเตอร่�นอ้ยกวา่ 
95%

สสีม้กะพรบิ Notebook PC 
ก�าลง้ที่�างานในโหมดแบตเตอร่� 
และพลง้งานแบตเตอร่�นอ้ยกวา่ 
10%

ไฟดบั Notebook PC 
ก�าลง้ที่�างานในโหมดแบตเตอร่� 
และพลง้งานแบตเตอร่�อยูร่ะหวา่ง 
10% ถงึ 100%

 ไฟแสดงกำรท�ำงำน
 ไฟแสิดงการที่�างานจะสิวา่งขึ�นเมื�อเปิดใชง้

าน Notebook PC ของคณุและกะพรบิชา้ๆ เมื�อ 
Notebook PC ของคณุอยูใ่นโหมดสิลป่
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สล็อตั้กำรด์ MicroSD
เครื�องอา่นการด์หน่วยความจ�าในตว้น่�รองร้บรปูแบบการด์ MicroSD

แจ็คหฟูงั/เฮดเซ็ตั้/ไมโครโฟน
พอรต์น่�ชว่ยใหค้ณุเชื�อมตอ่กบ้ล�าโพงขยายเสิย่งหรอืหฟู้ง คณุยง้สิา
มารถใชพ้อรต์น่�เชื�อมตอ่เฮ็ดเซต็กบ้ไมโครโฟนภายนอกได ้

พอรต์ั้ USB 2.0
พอรต์ USB (บส้ิอนุกรมสิากล) ใชร้ว่มกบ้อปุกรณ ์USB 2.0 หรอื 
USB 1.1 ได ้เชน่ แป้นพมิพ ์อปุกรณช์่�ต�าแหน่ง แฟลชไดรฟ์ HDD 
ภายนอก ล�าโพง กลอ้ง และเครื�องพมิพ์

สล็อตั้เพ่อ่ควำมปิลอดภยั
สิล็อตเพื�อความปลอดภย้ชว่ยใหค้ณุร้กษาความปลอดภย้ของ 
Notebook PC ไดโ้ดยการใชผ้ลติภณ้ฑด์า้นความปลอดภย้ของ 
Notebook PC ที่่�ใชง้านรว่มกน้ได ้
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มมุมองจำกดำ้นซำ้ย

พอรต์ั้พลงังำน (DC) ขำเขำ้
เสิย่บอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าที่่�มากบ้เครื�องเขา้กบ้พอรต์น่�เพื�อชารจ์ชดุแบ
ตเตอร่�และจา่ยพลง้งานใหก้บ้ Notebook PC ของคณุ

ค�ำเตั้อ่น! อะแดปเตอรอ์าจอุน่หรอืรอ้นขึ�นขณะใชง้าน อย่
าคลมุอะแดปเตอรแ์ละวางใหห้า่งจากรา่งกายของคณุ 
ขณะเชื�อมตอ่กบ้แหลง่พลง้งาน

ส�ำคญั! ใชเ้ฉพาะอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าที่่�มากบ้เครื�องเพื�อชารจ์ชดุแ
บตเตอร่�และจา่ยพลง้งานใหก้บ้ Notebook PC ของคณุเที่า่น้�น
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พอรต์ั้ USB 3.2 Gen 1 TYPE-C®

พอรต์ USB 3.2 (บส้ิอนุกรมสิากล 3.2) Gen 1 TYPE-C® ใหค้วามเร็
วอต้ราการถา่ยโอนที่่�สิงูถงึ 5 Gbit/s และใชง้านไดก้บ้  
USB 2.0 รุน่เกา่

หมำยเหตั้:ุ อต้ราการถา่ยโอนของพอรต์น่�อาจแตกตา่งกน้ไป 
ตามรุน่

ชอ่งระบำยอำกำศ
ชอ่งระบายอากาศชว่ยใหอ้ากาศเย็นไหลเขา้ไปใน Notebook PC 
และอากาศอุน่ออกจากเครื�อง

ค�ำเตั้อ่น! ตรวจสิอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษ หน้งสิอื เสิื�อผา้ 
สิายเคเบลิ หรอืวต้ถอุื�นๆ ไมไ่ดก้ด่ขวางชอ่งระบายอากาศใดๆ ไมเ่
ชน่น้�นเครื�องอาจรอ้นเกนิไปได ้

พอรต์ั้ HDMI
พอรต์น่�มไ่วส้ิ�าหร้บตว้เชื�อมตอ่ HDMI (ระบบสิง่สิญ้ญาณมล้ตมิเ่ดย่
ความละเอย่ดสิงู) และใชร้ว่มกบ้ HDCP เพื�อเปิด HD DVD, บลเูรย ์
และเนื�อหาที่่�มก่ารป้องกน้อื�นๆ ได ้

พอรต์ั้ USB 3.2 Gen 1
พอรต์ USB 3.2 (บส้ิอนุกรมสิากล 3.2) Gen 1 ใหอ้ต้ราการ 
ถา่ยโอนขอ้มลูสิงูสิดุถงึ 5 Gbit/s และใชง้านไดก้บ้ USB 2.0  
รุน่เกา่
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บทที ่2:  
กำรใชN้otebook PC ของคณุ



26 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

เร ิม่ตั้น้กำรใชง้ำน

หมายเหต:ุ อะแดปเตอรเ์พาเวอรอ์าจมล่ก้ษณะแตกตา่งกน้  
ขึ�นอยูก่บ้รุน่และภมูภิาคของคณุ

ส�ำคญั!

ขอ้มลูอะแดปเตอรเ์พาเวอร:์

•  แรงดน้ไฟฟ้าขาเขา้: 100–240Vac

•  ความถ่�ไฟฟ้าขาเขา้: 50-60Hz

•  กระแสิไฟฟ้าขาออกที่่�ระบ:ุ 2.37A (45W) / 3.42A (65W)

•  แรงดน้ไฟฟ้าขาออกที่่�ระบ:ุ 19V

ชารจ์Notebook PC เป็นเวลา 3 ช ัว่โมง กอ่นที่่�จะใชใ้น
คร้ �งแรก

ชำรจ์Notebook PC ของคณุ
A. เสิย่บข้ �วตอ่เพาเวอร ์DC เขา้กบ้อนิพตุไฟ (DC) ของNotebook 

PC ของคณุ

B. เสิย่บอะแดปเตอรเ์พาเวอร ์AC เขา้กบ้แหลง่จา่ยไฟ 100V~240V
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ส�ำคญั! 

• คน้หาฉลากอนิพตุ/เอาตพ์ตุบนNotebook PC ของคณุ และตรวจด ู
ใหแ้น่ใจวา่ตรงกบ้ขอ้มลูอนิพตุ/เอาตพ์ตุที่่�ระบบุนอะแดปเตอรเ์พาเวอร์
ของคณุ Notebook PC บางรุน่ มก่ระแสิเอาตพ์ตุที่่�ระบหุลายระดบ้ตาม 
SKU ที่่�วางจ�าหน่าย

• ใหแ้น่ใจวา่โนต้บุ�คพซ่ข่องคณุเชื�อมตอ่อยูก่บ้อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากอ่นที่่�
จะเปิดเครื�องในคร้ �งแรก เราแนะน�าใหค้ณุใชเ้ตา้เสิย่บไฟฟ้าที่่�มส่ิายดนิ
เมื�อใชN้otebook PC ของคณุดว้ยอะแดปเตอรเ์พาเวอร์

• เตา้เสิย่บไฟฟ้าตอ้งสิามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และอยูใ่กลN้otebook PC  
ของคณุ

• ในการตด้การเชื�อมตอ่Notebook PC จากแหลง่จา่ยไฟ ใหถ้อด
ปล้๊กNotebook PC จากเตา้เสิย่บไฟฟ้า

ค�ำเตั้อ่น!

อา่นขอ้ควรระวง้ตอ่ไปน่�สิ�าหร้บแบตเตอร่�ของNotebook PC ของคณุ

• ควรใหเ้ฉพาะชา่งเที่คนคิที่่�ไดร้้บการแตง่ต้ �งจาก ASUS เป็นผูถ้อด
แบตเตอร่�ภายในอปุกรณ ์
(สิ�าหร้บแบตเตอร่�ที่่�ไมส่ิามารถถอดไดเ้ที่า่น้�น)

• แบตเตอร่�ที่่�ใชใ้นอปุกรณอ์าจมค่วามเสิ่�ยงที่่�จะที่�าใหเ้กดิไฟไหม ้หรอื
การไหมเ้นื�องจากสิารเคม ่ถา้ถอดออกหรอืถอดชิ�นสิว่น

• ปฏบิต้ติามฉลากเตอืน เพื�อความปลอดภย้สิว่นบคุคลของคณุ

• มค่วามเสิ่�ยงจากการระเบดิถา้ใสิแ่บตเตอร่�ชนดิที่่�ไมถ่กูตอ้ง

• อยา่ที่ิ�งลงในกองไฟ

• อยา่พยายามลด้วงจรแบตเตอร่�ของNotebook PC ของคณุ

• อยา่พยายามถอดชิ�นสิว่น หรอืประกอบแบตเตอร่�ใหม ่ 
(สิ�าหร้บแบตเตอร่�ที่่�ไมส่ิามารถถอดไดเ้ที่า่น้�น)

• ถา้พบการร้�ว ใหห้ยดุการใชง้าน

• แบตเตอร่�และชิ�นสิว่นตา่งๆ ตอ้งน�าไปรไ่ซเคลิหรอืที่ิ�งอยา่งเหมาะสิม

• เกบ็แบตเตอร่�และชิ�นสิว่นเล็กอื�นๆ ใหห้า่งจากเด็กๆ 
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ยกเพ่อ่เปิิดหนำ้จอแสดงผล

กดปิุ่ ม Start (เร ิม่)
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กำรเคล่อ่นยำ้ยตั้วัชี�
คณุสิามารถแที่ป หรอืคลกิที่่�ใดกไ็ดบ้นที่ช้แพด เพื�อเปิดที่�างานตว้ช่�  
จากน้�นเลื�อนนิ�วของคณุบนที่ช้แพดเพื�อเคลื�อนยา้ยตว้ช่�บนหนา้จอ

กำรใชท้ชัแพด

เล่อ่นตั้ำมแนวนอน

เล่อ่นตั้ำมแนวตั้ ั�ง

เล่อ่นตั้ำมแนวทแยงมมุ
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เกสเจอรห์น่ง่น ิ�ว

แทปิ/ดบัเบลิแทปิ

• แที่ปที่่�แอปเพื�อเลอืกแอป

• ดบ้เบลิแที่ปที่่�แอปเพื�อเรย่กใชง้านแอป

ลำกและปิลอ่ย

ดบ้เบลิแที่ปรายการ  
จากน้�นเลื�อนนิ�วเดย่วกน้โดยไมต่อ้งยกออกจากที่ช้แพด  
ในการปลอ่ยรายการไปยง้ต�าแหน่งใหม ่ใหย้กนิ�วของคณุออกจากที่ช้แพด 
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เกสเจอรส์องนิ�ว
แทปิ

แที่ปสิองนิ�วบนที่ช้แพด เพื�อจ�าลองฟ้งกช์้�นคลกิขวา

คลกิซำ้ย คลกิขวำ

• แที่ปที่่�แอปเพื�อเลอืกแอป

• ดบ้เบลิคลกิที่่�แอปเพื�อเรย่ก
ใชง้าน 
แอป

คลกิปุ่ มน่� เพื�อเปิดเมนูคลกิขวา

หมำยเหตั้:ุ พื�นที่่�ดา้นในเสิน้ประ แที่นต�าแหน่งของปุ่ มเมาสิซ์า้ยและปุ่ ม
เมาสิข์วาบนที่ช้แพด
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ซูมออก ซูมเขำ้

หบุนิ�วที่้ �งสิองเขา้หากน้บนที่ช้แพด แยกนิ�วที่้ �งสิองออกจากกน้บนที่ช้แพด

เล่อ่นสองนิ�ว (ข ่�น/ลง) เล่อ่นสองนิ�ว (ซำ้ย/ขวำ)

สิไลดส์ิองนิ�ว เพื�อเลื�อนขึ�นหรอืลง สิไลดส์ิองนิ�ว  
เพื�อเลื�อนไปที่างซา้ยหรอืขวา
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ลำกและปิลอ่ย

เลอืกรายการ จากน้�นกดปุ่ มคลกิซา้ยคา้งไว ้ 
ใชน้ิ�วอื�นของคณุ เลื�อนบนที่ช้แพดเพื�อลากรายการ ยกนิ�วออกจากปุ่ มเพื�อ
ปลอ่ยรายการ่

เจสเจอรส์ำมนิ�ว

แทปิ

แที่ปสิามนิ�วบนที่ช้แพด เพื�อเรย่ก Cortana ขึ�นมา
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ปิดัซำ้ย/ปิดัขวำ

ถา้คณุเปิดหลายแอป ป้ดดว้ยสิามนิ�วไปที่างซา้ยหรอืขวา เพื�อสิลบ้ระหวา่ง
แอปเหลา่น่�

ปิดัข่�น ปิดัลง

ป้ดขึ�นเพื�อดภูาพรวมของแอป 
ที่้ �งหมดที่่�เปิดอยูใ่นป้จจบุน้

ป้ดลงเพื�อแสิดงเดสิกท์ี่อป
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เจสเจอรส์ ีน่ ิ�ว
แทปิ

แที่ปสิ่�นิ�วบนที่ช้แพด เพื�อเรย่ก Action Center ขึ�นมา

กำรก�ำหนดคำ่ทชัแพดของคณุ
1. เรย่กใช ้All settings (กำรตั้ ั�งคำ่ ท ั�งหมด) จาก Action 

Center

2. เลอืก Devices (อปุิกรณ)์ จากน้�นเลอืก Touchpad (ทชั
แพด).

3. ปร้บการต้ �งคา่ตามความตอ้งการของคณุ
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กำรใชแ้ป้ินพมิพ์

เปิดหรอืปิดล�าโพง

ลดระดบ้เสิย่งล�าโพงลง

เรง่ระดบ้เสิย่งล�าโพงขึ�น

ลดความสิวา่งของจอแสิดงผล

เพิ�มความสิวา่งของจอแสิดงผล

เปิดที่�างานหรอืปิดที่�างานที่ช้แพด

ปร้บความสิวา่งสิ�าหร้บไฟสิอ่งหลง้แป้นพมิพ์

สิลบ้โหมดการแสิดงผล

หมำยเหตั้:ุ ใหแ้น่ใจวา่หนา้จอที่่�สิองเเชื�อมตอ่อยู ่
กบ้Notebook PC ของคณุ

แป้ินลดั
แป้นลด้บนพซ่โ่นต้บุ�กของคณุสิามารถเริ�มการที่�างานของค�าสิ้�งตอ่ไปน่�
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แป้ินฟงักช์นั

กด                  เพื�อเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านฟ่เจอรแ์ป้นฟ้งกช์น้ 

เมื�อคณุเปิดใชง้านฟ่เจอรแ์ป้นฟ้งกช์น้แลว้ 

คณุจะสิามารถเขา้ถงึแป้นลด้ตา่งๆ ได ้โดยการกดแป้น  
พรอ้มกน้กบ้การกดแป้นตา่งๆ บนแถวดา้นบนสิดุ

ปิุ่ ม Windows® 10
มปุ่่ ม Windows® พเิศษสิองปุ่ มบนแป้นพมิพข์องNotebook PC  
ของคณุโดยใชง้านตามที่่�แสิดงดา้นลา่ง:

เปิดเมนู Start (เริ�ม)

แสิดงเมนูแบบดงึลง*

*ในเครื�องบางรุน่
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ปิุ่ มตั้วัเลข

หมำยเหตั้:ุ โครงรา่งของปุ่ มตว้เลขอาจแตกตา่งกน้ในแตล่ะรุน่หรอื 
แตล่ะพื�นที่ ่แตข่้ �นตอนการใชง้านน้�นเหมอืนกน้

ปุ่ มตว้เลขมบ่นNotebook PC บางรุน่ 
คณุสิามารถใชปุ้่ มตว้เลขน่�  
สิ�าหร้บการป้อนตว้เลข หรอืเป็นปุ่ มการ
เลื�อนที่ศิที่างของตว้ช่�  

กด                     เพื�
อสิลบ้ระหวา่งการใช ้
ปุ่ มกดเป็นปุ่ มตว้เลข 
หรอืเป็นปุ่ มบง้คบ้ที่ศิที่างตว้ช
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บทที ่3:  
กำรท�ำงำนกบั Windows® 10
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กำรเร ิม่ตั้น้ใชง้ำนในคร ั�งแรก
เมื�อคณุใชเ้ริ�มคอมพวิเตอรใ์นคร้ �งแรก จะมห่นา้จอตา่งๆ ปรากฏขึ�นมาเป็นชดุ 
เพื�อแนะน�าคณุในการก�าหนดคา่การต้ �งคา่พื�นฐานตา่งๆ สิ�าหร้บระบบปฏบิต้ ิ
การ Windows® 10 ของคณุ

ในการเริ�มตน้Notebook PC ในคร้ �งแรก:

1. กดปุ่ มเพาเวอรบ์นNotebook PC ของคณุ รอสิองสิามนาที่ ่ 
จนกระที่้�งหนา้จอต้ �งคา่ปรากฏขึ�น

2. จากหนา้จอต้ �งคา่ เลอืกภมูภิาคและภาษาที่่�จะใชบ้นNotebook PC  
ของคณุ

3. อา่นขอ้ตกลงใบอนุญาตการใชง้านอยา่งละเอย่ด กาเครื�องหมาย  
เลอืก I accept (ฉนัยอมรบั)

4. ปฏบิต้ติามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพื�อต้ �งคา่รายการพื�นฐานดง้ตอ่ไปน่�:
• ปร้บแตง่ความเป็นสิว่นตว้

• ออนไลน์

• การต้ �งคา่

• บญ้ชข่องคณุ

5. หลง้จากก�าหนดคา่รายการพื�นฐาน Windows® 10 จะตดิต้ �ง 
แอพพลเิคช้�นและการต้ �งคา่ที่่�คณุตอ้งการ โปรดตรวจสิอบใหแ้น่ใจ 
โน�ตบุ�ค PC ของคณุเปิดเครื�องอยูเ่สิมอในระหวา่งกระบวนการตดิต้ �ง

6. เมื�อกระบวนการตดิต้ �งเสิร็จสิิ�น เดสิกท์ี่อปจะปรากฏขึ�น

หมำยเหตั้:ุ ภาพหนา้จอในบที่น่�ใชเ้พื�อการอา้งองิเที่า่น้�น
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เมนเูร ิม่
เมนูเริ�ม เป็นที่างเขา้หลก้ไปยง้โปรแกรม, แอป Windows®, โฟลเดอร ์
และการต้ �งคา่ตา่ง ๆ บนNotebook PC ของคณุ 

คณุสิามารถใชเ้มนูเริ�ม เพื�อที่�ากจิกรรมตา่ง ๆ เหลา่น่�:

• เริ�มโปรแกรม หรอืแอป Windows®

• เปิดโปรแกรมที่่�ใชท้ี่้�วไป หรอืแอป Windows®

• ปร้บการต้ �งคา่ของNotebook PC

• ขอวธิใ่ชข้องระบบปฏบิต้กิาร Windows

• ปิดเครื�องNotebook PC ของคณุ

• ออกจากระบบ Windows หรอืสิลบ้ไปใชบ้ญ้ชผู่ใ้ชอ้ื�น

เปิลีย่นแปิลงกำรตั้ ั�งคำ่บญัช ีล็อค หรอ่ออกจำกบญัชขีองคณุ

เปิิดเมนเูร ิม่

ปิิดเคร่อ่ง เร ิม่ใหม ่หรอ่ส ัง่ใหN้otebook PC เขำ้สูโ่หมดสลปีิ
เปิิดแอปิท ั�งหมด

เปิิดมมุมองงำน เปิิดแอปิจำกทำสกบ์ำร ์

เปิิดแอปิจำกหนำ้จอเร ิม่

เปิิดไฟลเ์อ็กซพ์ลอเรอร์
เปิิดกำรตั้ ั�งคำ่

เรยีกใช ้Search (คน้หำ)
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กำรเปิิดเมนเูร ิม่

วางต�าแหน่งเมาสิเ์หนอืปุ่ ม Start (เริ�ม)  
ที่่�มมุซา้ยลา่งของเดสิกท์ี่อปของคณุ จากน้�นคลกิที่่�ปุ่ ม 

กดปุ่ มโลโก ้Windows       บนแป้นพมิพข์องคณุ

กำรเปิิดโปิรแกรมจำกเมนเูร ิม่
หนึ�งในการใชเ้มนูเริ�มที่่�บอ่ยที่่�สิดุกค็อื การเปิดโปรแกรมที่่�ตดิต้ �ง
บนNotebook PC ของคณุ

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิข์องคณุเหนอืโปรแกรม จากน้�นคลกิ
เพื�อเปิดโปรแกรม

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อเรย่กดรูะหวา่งโปรแกรมตา่ง ๆ กด  
เพื�อเปิดโปรแกรม

หมำยเหตั้:ุ เลอืก All apps (แอปิท ั�งหมด)  
ที่่�สิว่นลา่งของหนา้จอดา้นซา้ย เพื�อแสิดงรายการโปรแกรมและ 
โฟลเดอรท์ี่่�สิมบรูณบ์นNotebook PC ของคณุในล�าดบ้เรย่งตามตว้อก้ษร
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แอปิ Windows® 
น่�คอืแอปที่่�อยูท่ี่่�แผงดา้นขวาของเมนูเริ�ม และแสิดงในรปูแบบสิ่�เหล่�ยม
เรย่งตดิกน้เพื�อใหง้า่ยแกก่ารเขา้ถงึ

หมำยเหตั้:ุ แอป Windows® บางตว้จ�าเป็นตอ้งใหค้ณุลงชื�อเขา้ใชย้ง้
บญ้ช ่Microsoft ของคณุกอ่นที่่�คณุจะสิามารถเปิดใชง้านได ้
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กำรท�ำงำนกบัแอปิ Windows® 
ใชท้ี่ช้สิกรน่, ที่ช้แพด หรอืแป้นพมิพข์องNotebook PC ของคณุเพื�อ
เรย่กใช ้ปร้บแตง่ และปิดแอป

กำรเปิิดแอปิ Windows® จำกเมนเูร ิม่

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิข์องคณุเหนอืแอป จากน้�นคลกิเพื�อ
เปิดโปรแกรม

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อเรย่กดรูะหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  
เพื�อเปิดแอป

กำรปิรบัแตั้ง่แอปิ Windows® 
คณุสิามารถยา้ย เปล่�ยนขนาด หรอืเลกิป้กหมดุแอปไปยง้ที่าสิกบ์ารจ์าก
หนา้จอเริ�ม โดยใชข้้ �นตอนตอ่ไปน่�:

กำรเคล่อ่นยำ้ยแอปิ

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิเ์หนอืแอป จากน้�นลากและปลอ่ย
แอปไปยง้ต�าแหน่งใหม่
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กำรเลกิปิกัหมดุแอปิ

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากน้�นคลกิ 
Unpin from Start (เลกิปิกัหมดุจำกหนำ้จอเร ิม่)

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อเคลื�อนที่่�ระหวา่งแอปตา่ง ๆ กด  
หรอื  (ในเครื�องบางรุน่เที่า่น้�น), จากน้�นเลอืก 
Unpin from Start (เลกิปิกัหมดุจำกหนำ้จอเร ิม่)

กำรปิรบัขนำดแอปิ

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากน้�นคลกิ 
Resize (เปิลีย่นขนำด) และเลอืกขนาดสิ่�เหล่�ยมของแอป

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อเคลื�อนที่่�ระหวา่งแอปตา่ง ๆ กด      หรอื 
               (ในเครื�องบางรุน่เที่า่น้�น), จากน้�นเลอืก 

Resize (เปิลีย่นขนำด) และเลอืกขนาดไที่ลข์องแอป
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กำรปิกัหมดุแอปิมำกข่�นบนหนำ้จอเร ิม่

จาก All apps (แอปิท ั�งหมด) วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิข์อง
คณุเหนอืแอปที่่�คณุตอ้งการเพิ�มไปยง้เมนูเริ�ม และคลกิขวา 
จากน้�นแที่ป Pin to Start (ปิกัหมดุไปิยงัหนำ้จอเร ิม่) 

จาก All apps (แอปิท ั�งหมด) กด  หรอื 
 (ในเครื�องบางรุน่เที่า่น้�น) บนแอปที่่�คณุตอ้งการ

เพิ�มไปยง้เมนูเริ�ม จากน้�นเลอืก Pin to Start (ปิกัหมดุไปิ
ยงัหนำ้จอเร ิม่)

กำรปิกัหมดุแอปิไปิยงัทำสกบ์ำร ์

วางต�าแหน่งตว้ช่�เมาสิเ์หนอืแอป และคลกิขวา จากน้�นคลกิ 
Pin to taskbar (ปิกัหมดุไปิยงัทำสกบ์ำร)์

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อเคลื�อนที่่�ระหวา่งแอปตา่ง ๆ กด      หรอื 
               (ในเครื�องบางรุน่เที่า่น้�น) จากน้�นเลอืก  

Pin to taskbar (ปิกัหมดุไปิยงัทำสกบ์ำร)์
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มมุมองงำน
สิลบ้ระหวา่งแอปและโปรแกรมที่่�เปิดอยูโ่ดยใชค้ณุสิมบต้มิมุมองงาน 
นอกจากน่�คณุยง้สิามารถใชม้มุมองงานเพื�อสิลบ้ระหวา่งเดสิกท์ี่อปตา่ง ๆ 
ไดด้ว้ย

กำรเปิิดมมุมองงำน

วางต�าแหน่งเมาสิเ์หนอืไอคอน  บนที่าสิกบ์าร ์และ
คลกิไอคอน

กด  บนแป้นพมิพ์
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คณุสมบตัั้สิแน็ปิ
คณุสิมบต้สิิแน็ป แสิดงแอปเคย่งขา้งกน้ ชว่ยใหค้ณุที่�างานหรอืสิลบ้ไป
มาระหวา่งแอปตา่ง ๆ ได ้

สแน็ปิฮ็อตั้สป็ิอตั้
คณุสิามารถลากและปลอ่ยแอปไปยง้ฮ็็อตสิป็อตเหลา่น่� เพื�อสิแน็ป 
แอปลงในต�าแหน่ง
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กำรใชส้แน็ปิ

1. เปิดแอปที่่�คณุตอ้งการสิแน็ป

2. ลากแถบชื�อของแอปของคณุ และปลอ่ยแอปไปยง้
ขอบของหนา้จอเพื�อสิแน็ป

3. เปิดอก่แอปหนึ�ง และที่�าข้ �นตอนดา้นบนซ��า เพื�อ
สิแน็ปอก่แอปหนึ�ง

1. เปิดแอปที่่�คณุตอ้งการสิแน็ป

2. กดปุ่ ม  คา้งไว ้จากน้�นใชปุ้่ มลกูศรเพื�อสิแน็ป
แอป

3. เปิดอก่แอปหนึ�ง และที่�าข้ �นตอนดา้นบนซ��า เพื�อ
สิแน็ปอก่แอปหนึ�ง
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ศนูยก์ำรกระท�ำ
ศนูยก์ารกระที่�า รวมการแจง้เตอืนจากแอปตา่ง ๆ เพื�อใสิไ่วใ้นสิถานที่่� 
เดย่วซึ�งคณุสิามารถด�าเนนิการตา่ง ๆ กบ้การแจง้เตอืนเหลา่น่�ได ้
นอกจากน่� ยง้มก่ารเลอืก การกระที่�าดว่น ที่่�มป่ระโยชนม์ากดา้นลา่ง 
ใหใ้ชด้ว้ย 

กำรเรยีกใชศ้นูยก์ำรกระท�ำ

วางต�าแหน่งเมาสิเ์หนอืไอคอน  บนที่าสิกบ์าร ์ 
และคลกิไอคอน 

กด  บนแป้นพมิพ์
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เปิด Start menu (เมนเูร ิม่)

เรย่กใช ้Action Center (ศนูยก์ำรกระท�ำ)

เปิดเดสิกท์ี่อป

เปิด File Explorer (ไฟลเ์อ็กซพ์ลอเรอร)์

เปิด Settings (กำรตั้ ั�งคำ่)

เรย่กใชแ้ผง  Connect (เช่อ่มตั้อ่)

เปิดหนา้จอล็อค

ยอ่หนา้ตา่งที่่�แอกที่ฟ่ป้จจบุน้ใหเ้ล็กที่่�สิดุ

ทำงลดัแป้ินพมิพอ์่น่ๆ
นอกจากน่� ดว้ยการใชแ้ป้นพมิพข์องคณุ คณุยง้สิามารถใชท้ี่างลด้ตอ่ไป
น่�เพื�อชว่ยคณุเปิดแอพพลเิคช้�น และเคลื�อนที่่�ใน Windows® 10 ไดด้ว้ย
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เรย่กใช ้Search (คน้หำ)

เปิดหนา้ Project (โครงกำร)

เปิดหนา้ตา่งรนั

เปิดศนูยก์ำรเขำ้ถง่อยำ่งงำ่ย

เปิดเมนูเนื�อหาของปุ่ ม เริ�ม

เปิดไอคอนแวน่ขยาย  
และซมูในหนา้จอของคณุ

ซมูหนา้จอของคณุออก
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1. เลอืกไอคอน  จากที่าสิกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน  เพื�อเปิดที่�างาน Wi-Fi

3. เลอืกแอคเซสิพอยตจ์ากรายการของการเชื�อมตอ่  
Wi-Fi ที่่�ม

4. เลอืก Connect (เช่อ่มตั้อ่) เพื�อเริ�มการเชื�อมตอ่
เครอืขา่ย 

หมำยเหตั้:ุ คณุอาจถกูขอใหป้้อนรหส้ิร้กษาความ
ปลอดภย้ เพื�อเปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ Wi-Fi

กำรเช่อ่มตั้อ่ไปิยงัเครอ่ขำ่ยไรส้ำย 
กำรเช่อ่มตั้อ่ Wi-Fi
เขา้ถงึอเ่มล ที่อ่งอนิเที่อรเ์น็ต และแชรแ์อพพลเิคช้�นผา่นไซตเ์ครอืขา่ย
สิง้คมออนไลน ์โดยใชN้otebook PC ของคณุผา่นการเชื�อมตอ่ Wi-Fi

สิง่ส�ำคญั! Airplane mode (โหมดเคร่อ่งบนิ) จะปิดการใชง้าน
คณุสิมบต้นิ่� ใหแ้น่ใจวา่ปิด Airplane mode (โหมดเคร่อ่งบนิ) แลว้
กอ่นเปิดใชก้ารเชื�อมตอ่ Wi-Fi 

กำรเช่อ่มตั้อ่ Wi-Fi
เชื�อมตอ่Notebook PC ของคณุเขา้กบ้เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชข้้ �นตอน 
ตอ่ไปน่�:
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1. เปิด Settings (กำรตั้ ั�งคำ่) จากเมนูเริ�ม

2. เลอืก Devices (อปุิกรณ)์, จากน้�นเลอืก 
Bluetooth (บลทูธู) เพื�อคน้หาอปุกรณท์ี่่�ม ่
คณุสิมบต้บิลทูี่ธู

3. เลอืกอปุกรณจ์ากรายการ เปรย่บเที่ย่บรหส้ิผา่น 
บนNotebook PC ของคณุกบ้รหส้ิผา่นที่่�สิง่ไปยง้
อปุกรณท์ี่่�เลอืกไวข้องคณุ ถา้เหมอืนกน้ เลอืก  
Yes (ใช)่ เพื�อ ด�าเนนิการจ้บคูN่otebook PC ของ
คณุกบ้อปุกรณ์

หมำยเหตั้:ุ สิ�าหร้บอปุกรณท์ี่่�มค่ณุสิมบต้บิลทูี่ธูบางอยา่ง 
คณุอาจถกูขอใหป้้อนรหส้ิผา่นของNotebook PC ของคณุ

บลทูธู 
ใชบ้ลทูี่ธูเพื�อถา่ยโอนขอ้มลูไรส้ิายแบบงา่ยๆ กบ้อปุกรณท์ี่่�มค่ณุสิมบต้ิ
บลทูี่ธูอื�น

สิง่ส�ำคญั! Airplane mode (โหมดเคร่อ่งบนิ) จะปิดการใชง้าน
คณุสิมบต้นิ่� ใหแ้น่ใจวา่Airplane mode (โหมดเคร่อ่งบนิ) แลว้กอ่น
เปิดใชก้ารเชื�อมตอ่บลทูี่ธู

กำรจบัคูก่บัอปุิกรณท์ีม่คีณุสมบตัั้บิลทูธูอ่น่
คณุจ�าเป็นตอ้งจ้บคูN่otebook PC ของคณุกบ้อปุกรณท์ี่่�มค่ณุสิมบต้ ิ
บลทูี่ธูอื�น เพื�อเปิดใชง้านการถา่ยโอนขอ้มลู เชื�อมตอ่อปุกรณข์องคณุ
โดยใชข้้ �นตอนตอ่ไปน่�:
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โหมดเคร่อ่งบนิ
Airplane mode (โหมดการบนิ) จะปิดที่�างานการสิื�อสิารไรส้ิาย ชว่ยใหค้ณุ
ใชN้otebook PC ไดอ้ยา่งปลอดภย้ในระหวา่งที่่�อยูบ่นเครื�องบนิ

หมำยเหตั้:ุ ตดิตอ่พน้กงานสิายการบนิของคณุ เพื�อเรย่นรูเ้ก่�ยวกบ้บรกิาร
บนเครื�องที่่�เก่�ยวขอ้งที่่�สิามารถใชไ้ด ้และขอ้จ�ากด้ตา่งๆ ที่่�ตอ้งปฏบิต้ติาม
เมื�อใชN้otebook PC ของคณุในเที่่�ยวบนิ

กำรเปิิดโหมดกำรบนิ

1. เรย่กใช ้Action Center (ศนูยก์ำรกระท�ำ) 
จากที่าสิกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน      เพื�อเปิดที่�างาน โหมดการบนิ

กำรปิิดโหมดกำรบนิ

1. เรย่กใช ้Action Center (ศนูยก์ำรกระท�ำ) 
จากที่าสิกบ์าร์

2. เลอืกไอคอน  เพื�อปิดที่�างาน โหมดการบนิ
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กำรปิิดเคร่อ่งNotebook PC ของคณุ
คณุสิามารถปิดเครื�องNotebook PC ของคณุโดยการด�าเนนิการอยา่งใด
อยา่งหนึ�งตอ่ไปน่�:

• เปิดเมนู Start (เริ�ม) จากน้�นเลอืก  > 
Shut down (ปิิดเคร่อ่ง) เพื�อที่�าการปิดเครื�อง
ตามปกติ

• จากหนา้จอล็อกอนิ เลอืก  > Shut down 
(ปิิดเคร่อ่ง)

• กด                       เพื�อเปิดเมนู Shut Down 
(ปิดเครื�อง) ของ Windows เลอืก Shut down 
(ปิิดเคร่อ่ง) จากรายการแบบดงึลง จากน้�นเลอืก 
OK (ตั้กลง)

• ถา้Notebook PC ของคณุคา้ง,  
ใหก้ดปุ่ มเพาเวอรค์า้งไวเ้ป็นเวลาสิ่� (4)  
วนิาที่ ่จนกระที่้�งNotebook PC ของคณุปิดเครื�อง
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กำรส ัง่ใหN้otebook PC เขำ้สูโ่หมดสลปีิ
ในการสิ้�งใหN้otebook PC เขา้สิูโ่หมดสิลป่: 

• เปิดเมนู Start (เริ�ม) จากน้�นเลอืก  > 
Sleep (สลปีิ) เพื�อสิ้�งใหN้otebook PC เขา้สิู่
โหมดสิลป่

• จากหนา้จอล็อกอนิ เลอืก  > Sleep (สลปีิ)

กด                         เพื�อเปิดเมนู Shut Down 
(ปิดเครื�อง) ของ Windows เลอืก Sleep (สลปีิ) 
จากรายการแบบดงึลง จากน้�นเลอืก OK (ตั้กลง)

หมำยเหตั้:ุ คณุยง้สิามารถสิ้�งใหN้otebook PC ของคณุเขา้สิูโ่หมดสิลป่ 
โดยการกดปุ่ มเพาเวอรห์นึ�งคร้ �ง
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บทที ่4:  
กำรทดสอบตั้วัเองเม่อ่เปิิดเคร่อ่ง 
(POST)
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กำรทดสอบตั้วัเองเม่อ่เปิิดเคร่อ่ง (POST)
การที่ดสิอบตว้เองเมื�อเปิดเครื�อง (POST) เป็นชดุของการที่ดสิอบ
วนิจิฉ้ยที่่�ควบคมุโดยซอฟตแ์วร ์ซึ�งร้นเมอืคณุเปิดเครื�อง หรอื
เริ�มNotebook PC ใหม ่ซอฟตแ์วรท์ี่่�ควบคมุ POST ถกูตดิต้ �งเป็นสิว่น
ถาวรของสิถาป้ตยกรรมของNotebook PC 

กำรใช ้POST เพ่อ่เขำ้ถง่ BIOS และกำร 
แกไ้ขปิญัหำ
ระหวา่งกระบวนการ POST, คณุสิามารถเขา้ถงึการต้ �งคา่ BIOS  
หรอืร้นตว้เลอืกการแกไ้ขป้ญหา โดยใชปุ้่ มฟ้งกช์้�นของNotebook PC  
ของคณุ คณุสิามารถดขูอ้มลูตอ่ไปน่� สิ�าหร้บรายละเอย่ดเพิ�มเตมิ 

BIOS
ระบบอนิพตุเอาตพ์ตุพื�นฐาน (BIOS) เก็บการต้ �งคา่ฮ็ารด์แวรข์องระบบ  
ซึ�งจ�าเป็นสิ�าหร้บการเริ�มตน้ระบบในNotebook PC 

การต้ �งคา่ BIOS มาตรฐาน ใชก้บ้เงื�อนไขสิว่นใหญข่องNotebook PC  
ของคณุ อยา่เปล่�ยนการต้ �งคา่ BIOS มาตรฐานยกเวน้ในสิถานการณ ์
ตอ่ไปน่�: 

• มข่อ้ความผดิพลาดปรากฏขึ�นบนหนา้จอระหวา่งการบตู  
และขอใหค้ณุร้นโปรแกรมต้ �งคา่ BIOS 

• คณุตดิต้ �งสิว่นประกอบของระบบใหม ่ซึ�งจ�าเป็นตอ้งมก่ารต้ �งคา่ 
BIOS เพิ�มเตมิ หรอือป้เดตตา่งๆ

ค�ำเตั้อ่น! การใชก้ารต้ �งคา่ BIOS ที่่�ไมเ่หมาะสิม อาจเป็นผลใหร้ะบบ 
ขาดเสิถย่รภาพ หรอืบตูลม้เหลวได ้เราแนะน�าใหค้ณุเปล่�ยนแปลงการ 
ต้ �งคา่ BIOS ดว้ยความชว่ยเหลอืของชา่งบรกิารที่่�ไดร้้บการฝึกอบรม 
มาเที่า่น้�น
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กำรเขำ้ถง่ BIOS
เปิดหนา้จอการต้ �งคา่ BIOS โดยใชว้ธิก่ารใดวธิก่ารหนึ�งดง้น่�:

• เริ�มNotebook PC ของคณุใหม ่จากน้�นกด  
ระหวา่งกระบวนการ POST

• เปิดเมนูเริ�ม และเลอืก Settings (กำรตั้ ั�งคำ่) > Update 
& security (อปัิเดตั้ & ระบบรกัษำควำมปิลอดภยั) 
> Recovery (กำรกูค้น่) จากน้�นเลอืก Restart now 
(เร ิม่ใหมเ่ดี�ยวนี�) ภายใต ้การเริ�มตน้ข้ �นสิงู เมื�อคณุเขา้สิูห่นา้จอ 
การเริ�มตน้ข้ �นสิงู เลอืก Troubleshoot (กำรแกไ้ขปิญัหำ) > 
Advanced options (ตั้วัเลอ่กข ั�นสงู) > UEFI Firmware 
Settings (กำรตั้ ั�งคำ่เฟิรม์แวร ์UEFI) > Restart 
(เร ิม่ใหม)่
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กำรกูค้น่ระบบของคณุ
การใชต้ว้เลอืกการกูค้นืบนNotebook PC ของคณุ ชว่ยใหค้ณุกูค้นืระบบ
กลบ้เป็นสิถานะ ด้ �งเดมิ หรอืเพย่งรเ่ฟรชการต้ �งคา่ของระบบเพื�อชว่ยปร้บปรงุ
สิมรรถนะใหด้ข่ ึ�นกไ็ด ้

ส�ำคญั! 

• สิ�ารองไฟลข์อ้มลูของคณุที่้ �งหมดกอ่นที่่�จะใชต้ว้เลอืกการกูค้นืใด ๆ 
บนNotebook PC ของคณุ 

• จดการต้ �งคา่ตา่ง ๆ ที่่�ก�าหนดเองที่่�มค่วามสิ�าคญ้ เชน่ การต้ �งคา่เครอืขา่ย  
ชื�อผูใ้ช ้และรหส้ิผา่นตา่ง ๆ เพื�อป้องกน้ขอ้มลูสิญูหาย 

• ใหแ้น่ใจวา่Notebook PC ของคณุเสิย่บปล้๊กอยูก่บ้แหลง่จา่ยไฟ กอ่นที่่�จะ 
รเ่ซต็ระบบ ของคณุ

Windows® 10 อนุญาตใหค้ณุที่�าการกูค้นืในลก้ษณะตอ่ไปน่�ได:้

• เก็บไฟลข์องฉนั - ตว้เลอืกน่�อนุญาตใหค้ณุ รเ่ฟรชNotebook PC ของ
คณุโดยไมส่ิง่ผลกระที่บกบ้ไฟลส์ิว่นตว้ (ภาพ เพลง วดิโ่อ เอกสิาร) 
และแอปตา่ง ๆ จาก Windows® สิโตร ์

 ดว้ยการใชต้ว้เลอืกน่� คณุสิามารถกูค้นืNotebook PC ของคณุกลบ้เป็น 
การต้ �งคา่เริ�มตน้ และลบแอปที่่�ตดิต้ �งอื�น ๆ ที่ิ�งไป 

• ลบทกุสิง่ทกุอยำ่ง - ตว้เลอืกน่�จะรเ่ซต็Notebook PC ของคณุกลบ้
เป็นการต้ �งคา่เริ�มตน้จากโรงงาน คณุตอ้งสิ�ารองขอ้มลูที่้ �งหมด 
ของคณุกอ่นที่่�จะใชต้ว้เลอืกน่�

• Go back to an earlier build (กลบัไปิยงับลิดก์อ่นหนำ้) -  
ตว้เลอืกน่�อนุญาตใหค้ณุกลบ้ไปยง้บลิดก์อ่นหนา้ได ้ใชต้ว้เลอืกน่�  
ถา้บลิดน์่�ไมท่ี่�างานสิ�าหร้บคณุ
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• Advanced startup (เร ิม่ตั้น้ข ั�นสงู) - การใชต้ว้เลอืกน่� 
อนุญาตใหค้ณุใชต้ว้เลอืกการกูค้นื ข้ �นสิงูอื�น ๆ บนNotebook PC 
ของคณุ เชน่:
-  การใช ้USB ไดรฟ์, การเชื�อมตอ่เครอืขา่ย หรอืแผน่ DVD 

การ กูค้นื Windows เพื�อเริ�มNotebook PC ของคณุ 
- การใช ้Troubleshoot (กำรแกไ้ขปิญัหำ) เพื�อเปิดใช ้

งานตว้เลอืกการกูค้นืข้ �น สิงูเหลา่น่�: กูค้นืระบบ, การกูค้นื
อมิเมจระบบ, ซอ่มการเริ�มตน้, พร็อมตค์�าสิ้�ง, การต้ �งคา่
เฟิรม์แวร ์UEFI, การต้ �งคา่การเริ�มตน้

กำรด�ำเนนิกำรตั้วัเลอ่กกำรกูค้น่
ดขู้ �นตอนตอ่ไปน่� ถา้คณุตอ้งการเขา้ถงึและใชต้ว้เลอืกการกูค้นืที่่�ใชไ้ด ้
สิ�าหร้บNotebook PC ของคณุ

1. เปิด Settings (กำรตั้ ั�งคำ่) และเลอืก Update and security 
(อปัิเดตั้และระบบรกัษำควำมปิลอดภยั)
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2. ภายใตต้ว้เลอืก Update and security (อปัิเดตั้และระบบ
รกัษำควำมปิลอดภยั) เลอืก Recovery (กำรกูค้น่) จากน้�น
เลอืกตว้เลอืก การกูค้นื ที่่�คณุตอ้งการด�าเนนิการ
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เทคนคิและค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ
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เทคนคิทีม่ปีิระโยชนส์�ำหรบั Notebook PC 
ของคณุ
เพื�อชว่ยใหค้ณุใช ้Notebook PC ของคณุใหเ้กดิประโยชนส์ิงูสิดุ คงไว ้
ซึ�งสิมรรถนะระบบที่่�สิงู และม้�นใจวา่ขอ้มลูที่้ �งหมดของคณุถกูเกบ็อยา่ง
ปลอดภย้ ดา้นลา่งน่�คอืเที่คนคิที่่�มป่ระโยชนบ์างอยา่งที่่�คณุควรปฏบิต้ ิ
ตาม

• อป้เดต Windows® อยา่งสิม��าเสิมอ เพื�อใหม้้�นใจวา่แอปพลเิคช้�
นของคณุมก่ารต้ �งคา่ดา้นความปลอดภย้ลา่สิดุ

• ใชซ้อฟตแ์วรป้์องกน้ไวร้สิ เพื�อป้องกน้ขอ้มลูของคณุ และอป้เดต
ซอฟตแ์วรอ์ยา่งสิม��าเสิมอดว้ย

• ถา้ไมจ่�าเป็นจรงิๆ อยา่ใชก้ารบง้คบ้ปิดเครื�อง เพื�อปิดเครื�อง 
Notebook PC ของคณุ

• สิ�ารองขอ้มลูของคณุ และก�าหนดจดุเพื�อสิรา้งขอ้มลูสิ�ารองไวใ้น
ไดรฟ์เก็บขอ้มลูภายนอกเสิมอ

• ละเวน้การใชN้otebook PC ที่่�อณุหภมูสิิงูสิดุข้ �ว ถา้คณุจะไมใ่ช ้
Notebook PC ของคณุเป็นเวลานาน (อยา่งนอ้ยหนึ�งเดอืน) เรา
แนะน�าใหค้ณุน�าแบตเตอร่�ออก ถา้แบตเตอร่�สิามารถถอดออกได ้

• ตด้การเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกที่้ �งหมด และตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
คณุมร่ายการตอ่ไปน่�กอ่นหนา้ที่่�จะรเ่ซต็ Notebook PC ของคณุ:

- คย่ผ์ลติภณ้ฑส์ิ�าหร้บระบบปฏบิต้กิารของคณุ และแอปพลิ
เคช้�น 
ที่่�ตดิต้ �งอยูอ่ื�นๆ

- ขอ้มลูสิ�ารอง

- ID และรหส้ิผา่นสิ�าหร้บล็อกอนิ

- ขอ้มลูการเชื�อมตอ่อนิเที่อรเ์น็ต
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ค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ ของฮำรด์แวร ์
1. จดุสดี�ำหรอ่บำงคร ั�งเรยีกวำ่จดุส ีปิรำกฏบนหนำ้จอเม่อ่เปิิด 

Notebook PC ควรท�ำอยำ่งไร ควรท�ำอยำ่งไร
แมว้า่โดยปกตจิดุสิเ่หลา่น่�จะปรากฏบนหนา้จอ แตก่ไ็มส่ิง่ผลก
ระที่บกบ้ระบบของคณุ ถา้เหตกุารณน์่�ยง้ด�าเนนิตอ่ไป และตอ่มา
ภายหลง้สิง่ผลกระที่บกบ้ระบบ ใหป้รกึษาศนูยบ์รกิาร ASUS ที่่�ได ้
ร้บการ 
แตง่ต้ �ง

2. หนำ้จอแสดงผลมสีแีละควำมสวำ่งทีไ่มส่ม�ำ่เสมอ จะแกไ้ข
ไดอ้ยำ่งไร
สิแ่ละความสิวา่งของหนา้จอแสิดงผลของคณุอาจไดร้้บผลกระที่บ 
โดยมมุและต�าแหน่งป้จจบุน้ของ Notebook PC ของคณุ ความ
สิวา่งและโที่นสิข่องNotebook PC ของคณุอาจแตกตา่งกน้ในรุน่
ตา่งๆ  
คณุสิามารถใชปุ้่ มฟ้งกช์้�นหรอืการต้ �งคา่การแสิดงผล ในระบบ 
ปฏบิต้กิารของคณุ เพื�อปร้บลก้ษณะของหนา้จอแสิดงผลของคณุ

3. ฉนัสำมำรถท�ำใหแ้บตั้เตั้อรีข่อง Notebook PC ของฉนัอยู่
นำนทีส่ดุไดอ้ยำ่งไร
คณุสิามารถลองที่�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปน่�

• ใชปุ้่ มฟ้งกช์้�นเพื�อปร้บความสิวา่งของจอแสิดงผล

• ถา้คณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชื�อมตอ่ Wi-Fi ใดๆ ใหส้ิลบ้ระบบของคณุ 
ไปยง้ Airplane mode (โหมดเคร่อ่งบนิ)

• ตด้การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB ที่่�ไมไ่ดใ้ช ้

• ปิดแอปพลเิคช้�นที่่�ไมไ่ดใ้ช ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแอปพลเิคช้�
นที่่�ใชห้น่วยความจ�าระบบมากเกนิไป
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4. สญัญำณแสดงสถำนะกำรชำรจ์แบตั้เตั้อรีไ่มต่ั้ดิข ่�นมำ มี
อะไรผดิปิกตั้ิ

• ตรวจสิอบวา่เชื�อมตอ่ชดุแบตเตอร่�หรอือะแดปเตอรไ์ฟฟ้า
อยูอ่ยา่งถกูตอ้ง คณุอาจลองถอดอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าหรอื
ชดุแบตเตอร่�ออก รอหนึ�งนาที่ ่จากน้�นเชื�อมตอ่กลบ้ไปยง้
เตา้เสิย่บไฟฟ้าและ Notebook PC

• ถา้ป้ญหายง้คงมอ่ยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื�อขอความชว่ยเหลอื

5. ท�ำไมทชัแพดไมท่�ำงำน

กด        เพื�อเปิดที่�างานที่ช้แพดของคณุ

6. ในขณะทีเ่ลน่ไฟลเ์สยีงและวดิโีอ ท�ำไมไมไ่ดย้นิเสยีงออก
จำกล�ำโพงของ Notebook PC ของฉนั
คณุสิามารถลองที่�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปน่�

• กด        เพื�อเรง่ระดบ้เสิย่งล�าโพงขึ�น

• ตรวจสิอบวา่ล�าโพงถกูต้ �งคา่เป็นปิดเสิย่งอยูห่รอืไม่

• ตรวจสิอบวา่แจ็คหฟู้งถกูเชื�อมตอ่อยูก่บ้ Notebook PC ของ
คณุหรอืไม ่และถอดออก

7. ควรท�ำอยำ่งไรถำ้อะแดปิเตั้อรไ์ฟฟ้ำของ Notebook PC  
ของฉนัหำยไปิ หรอ่แบตั้เตั้อรีห่ยดุท�ำงำน
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศของคณุเพื�อขอความชว่ย
เหลอื
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8. Notebook PC ของฉนัไมส่ำมำรถรบักำรกดแป้ินทีถ่กูตั้อ้ง 
เน่อ่งจำกเคอรเ์ซอรข์องฉนัเคล่อ่นทีต่ั้ลอดเวลำ ควรท�ำ
อยำ่งไร
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อ่ะไรสิม้ผ้สิถกูหรอืกดบนที่ช้แพดโดยไมไ่ด ้
ต้ �งใจในขณะที่่�คณุพมิพบ์นแป้นพมิพ ์นอกจากน่� คณุสิามารถปิดที่
�างานที่ช้แพดของคณุโดยการกด        ก็ได ้
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ค�ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ ของซอฟตั้แ์วร ์
1. เม่อ่เปิิดNotebook PC ของฉนั ไฟแสดงสถำนะเพำเวอรต์ั้ดิ

ข ่�น แตั้ไ่ฟแสดงสถำนะกจิกรรมของไดรฟ์ไมต่ั้ดิ ระบบไมบ่ตูั้
ดว้ย ตั้อ้งท�ำอยำ่งไรในกำรแกไ้ข
คณุสิามารถลองที่�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปน่�

• บง้คบ้การปิดเครื�อง Notebook PC ของคณุโดยการกดปุ่ ม 
เพาเวอรอ์ยา่งนอ้ยสิ่� (4) วนิาที่ ่ตรวจสิอบวา่อะแดปเตอรไ์
ฟฟ้าและชดุแบตเตอร่�ถกูใสิอ่ยา่งถกูตอ้ง จากน้�นเปิดเครื�อง 
Notebook PC ของคณุ

• ถา้ป้ญหายง้คงมอ่ยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื�อขอความชว่ยเหลอื

2. ควรท�ำอยำ่งไร เม่อ่หนำ้จอของฉนัแสดงขอ้ควำมนี� 
“Remove disks or other media. Press any key to 
restart.”  
(น�ำดสิกห์รอ่ส่อ่อ ่น่ๆ ออก กดปิุ่ มใดๆ เพ่อ่เร ิม่ใหม)่
คณุสิามารถลองที่�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปน่�

• ถอดอปุกรณ ์USB ที่่�เชื�อมตอ่อยูท่ี่้ �งหมดออก จากน้�น
เริ�มNotebook PC ของคณุใหม่

• น�าออปตคิล้ดสิิกใ์ดๆ ที่่�ถกูที่ิ�งไวใ้นออปตคิล้ไดรฟ์ออก จาก
น้�นเริ�มใหม่

• ถา้ป้ญหายง้คงมอ่ยู ่Notebook PC ของคณุอาจมป้่ญหา 
เก่�ยวกบ้ที่่�เกบ็ขอ้มลูหน่วยความจ�า ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS  
ในประเที่ศของคณุเพื�อขอความชว่ยเหลอื

3. Notebook PC ของฉนับตูั้ชำ้กวำ่ปิกตั้ ิและระบบปิฏบิตัั้กิำร
ท�ำงำนชำ้มำก จะแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร
ลบแอปพลเิคช้�นที่่�คณุเพิ�งตดิต้ �งเร็วๆ น่� หรอืไมไ่ดร้วมอยูใ่น 
แพคเกจระบบปฏบิต้กิารของคณุออก จากน้�นเริ�มระบบใหม่
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4. Notebook PC ของฉนัไมบ่ตูั้ข่�นมำ จะแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร
คณุสิามารถลองที่�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปน่�

• ถอดอปุกรณท์ี่่�เชื�อมตอ่อยูก่บ้Notebook PC ของคณุที่้ �งหมด
ออก จากน้�นเริ�มระบบของคณุใหม่

• ถา้ป้ญหายง้คงมอ่ยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื�อขอความชว่ยเหลอื

5. ท�ำไม Notebook PC ของฉนัไมต่ั้ ่น่จำกโหมดสลปีิหรอ่ 
โหมดไฮเบอรเ์นตั้

• คณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ มเพาเวอร ์เพื�อด�าเนนิการในสิถานะการ
ที่�างานสิดุที่า้ยของคณุ

• ระบบของคณุอาจใชแ้บตเตอร่�จนหมดโดยสิิ�นเชงิ เชื�อมตอ่ 
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าเขา้กบ้ Notebook PC ของคณุ และเชื�อม
ตอ่เขา้กบ้เตา้เสิย่บไฟฟ้า จากน้�นกดปุ่ มเพาเวอร์



72 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 73

ภำคผนวก
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ขอ้มลูเกีย่วกบั DVD-ROM ไดรฟ์  
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตใหค้ณุดแูละสิรา้งแผน่ CD และ DVD ของคณุเองได ้
คณุสิามารถซื�อซอฟตแ์วรส์ิ�าหร้บด ูDVD เพื�อด ูภาพยนตรบ์น DVD ได ้

หมำยเหตั้:ุ DVD-ROM ไดรฟ์มใ่นเครื�องบางรุน่

ขอ้มลูกำรเลน่ในแตั้ล่ะภมูภิำค
การเลน่ภาพยนตร ์DVD น้�นมค่วามเก่�ยวขอ้งกบ้การถอดรหส้ิวดิโ่อ MPEG2,  
เสิย่งดจิติอล AC3 และการ ถอดรหส้ิเนื�อหาที่่�ไดร้้บการป้องกน้ CSS CSS (บางคร้ �งเรย่
กวา่การป้องกน้การคด้ลอก) เป็นชื�อที่่�ต้ �งใหก้บ้ วธิก่ารป้องกน้เนื�อหาที่่�ไดร้้บการสิรา้งขึ�
นโดยอตุสิาหกรรมภาพยนตร ์ 
เพื�อใหส้ิามารถป้องกน้การคด้ลอก เนื�อหาที่่�ผดิกฎหมายไดอ้ยา่งพอใจ แมว้า่การออก
แบบกฎขอ้บง้คบ้จากผูอ้อกใบอนุญาต CSS น้�นม ่หลายขอ้ แตม่ก่ฎขอ้หนึ�งที่่�มค่วามเก่�
ยวขอ้งกบ้ขอ้จ�ากด้ 
ในการเลน่ของเนื�อหาที่่�มก่ารแบง่ตามเขตภมูภิาค เพื�อใหค้วามสิะดวกแกภ่าพ
ยนตรท์ี่่�มจ่�าหน่ายในหลายภมูภิาค ภาพยนตร ์DVD จงึมก่ารออกจ�าหน่ายโดย 
แบง่ตามเขตภมูภิาค ตามที่่�มก่ารก�าหนดไวใ้น  
“ขอ้ก�าหนดเขต” ดา้นลา่ง กฎหมายลขิสิทิี่ธิก์�าหนดให ้ภาพยนตร ์DVD  
ที่กุเรื�องตอ้งจ�ากด้เป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ�ง (โดยที่้�วไปจะเขา้รหส้ิเป็นเขต
ที่่�วาง จ�าหน่ายภาพยนตรเ์รื�องน้�น) ในขณะที่่�เนื�อหาภาพยนตร ์DVD เรื�องตา่งๆ 
อาจมจ่�าหน่ายในหลายภมูภิาค กฎการออกแบบ CSS น้�นก�าหนดใหร้ะบบใดๆ ที่่�มค่วา
มสิามารถในการเลน่เนื�อหาที่่�เขา้รหส้ิ CSS สิามารถ เลน่เนื�อหาไดเ้พย่งเขตเดย่วเที่า่น้�น

ส�ำคญั! คณุอาจเปล่�ยนแปลงการต้ �งคา่เขตไดถ้งึ 5 คร้ �งโดยใชซ้อฟตแ์วรก์ารดภูาพย
นตร ์จากน้�นซอฟตแ์วรจ์ะสิามารถเลน่ภาพยนตร ์DVD ไดเ้ฉพาะสิ�าหร้บเขตสิดุที่า้ยที่่�
เลอืกเที่า่น้�น การเปล่�ยนแปลงรหส้ิเขตหลง้จากน้�น จ�าเป็นตอ้งใหโ้รงงานรเ่ซต็คา่ใหม ่
ซึ�งไมไ่ดร้้บการคุม้ ครองโดยการร้บประกน้ ถา้ผูใ้ชต้อ้งการใหร้เ่ซต็คา่ใหม ่ผูใ้ชต้อ้งเป็
นผูร้้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย ในการขนสิง่ และการรเ่ซต็เอง
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ขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบัเขตั้
เขตั้ 1

แคนาดา, สิหร้ฐอเมรกิา, ดนิแดนของสิหร้ฐอเมรกิา
เขตั้ 2

เชก็, อย่ปิต,์ ฟินแลนด,์ ฝร้�งเศสิ, เยอรมน้น,่ กล้ฟ์สิเตที่สิ,์ ฮ็ง้การ,่ ไอซแ์ลนด,์ 
อหิรา่น, อร้ิก, ไอรแ์ลนด,์ อติาล,่ ญ่�ปุ่ น, เนเธอรแ์ลนด,์ นอรเ์วย,์ โปแลนด,์ โปรตเุกสิ, 
ซาอกุ ิอาระเบย่, สิก็อตแลนด,์ แอฟรกิาใต,้ สิเปน, สิวเ่ดน, สิวติเซอรแ์ลนด,์ ซเ่รย่, 
ตรุก,่ สิหราชอาณาจ้กร, กรซ่, สิาธารณร้ฐยโูกสิลาเวย่, สิโลวาเกย่
เขตั้ 3

พมา่, อนิโดนเ่ซย่, เกาหลใ่ต,้ มาเลเซย่, ฟิลปิปินสิ,์ สิงิคโปร,์ ไตห้วน้, ไที่ย, เวย่ดนาม
เขตั้ 4

ออสิเตรเลย่, แครบิเบย่น (ยกเวน้ดนิแดนของสิหร้ฐอเมรกิา), อเมรกิากลาง, 
นวิซแ่ลนด,์ หมูเ่กาะแปซฟิิก, อเมรกิาใต ้
เขตั้ 5

CIS, อนิเดย่, ปากส่ิถาน, ประเที่ศในแอฟรกิาที่่�เหลอื, ร้สิเซย่, เกาหลเ่หนอื
เขตั้ 6

จน่
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ควำมสอดคลอ้งของโมเด็มภำยใน
Notebook PC ที่่�เป็นรุน่มโ่มเด็มภายในสิอดคลอ้งกบ้ JATE (ญ่�ปุ่ น), FCC 
(สิหร้ฐอเมรกิา, แคนาดา, เกาหล,่ ไตห้วน้) และ CTR21 โมเด็มภายในดง้กลา่วไดร้้บ
การร้บรองวา่สิอดคลอ้งกบ้ค�าตด้สินิของคณะกรรมการ 98/482/EC สิ�าหร้บการเชื�อมตอ่
เที่อรม์น้ิลเด่�ยวเขา้กบ้เครอืขา่ยโที่รศพ้ที่ส์ิลบ้สิายสิาธารณะ (PSTN) สิ�าหร้บประเที่ศ
ในสิหภาพยโุรป อยา่งไรกต็าม เนื�องจากความแตกตา่งระหวา่ง PSTN แตล่ะแหง่ใน
ประเที่ศตา่งๆ การร้บรองจงึไมไ่ดเ้ป็นการประกน้ถงึการที่�างานที่่�สิ�าเร็จในจดุปลายที่าง
ของเครอืขา่ย PSTN ในที่กุๆ จดุ ในกรณ่ที่่�เกดิป้ญหา คณุควรตดิตอ่ผูจ้�าหน่ายอปุกรณ ์
ของคณุเป็นอน้ดบ้แรก

ขอ้มลูบลเูรย ์ROM ไดรฟ์
บลเูรย ์ROM ไดรฟ์ อนุญาตใหค้ณุดวูดิโ่อระดบ้ HD (ความคมชด้สิงู) 
และรปูแบบไฟลบ์นดสิิกอ์ื�นๆ เชน่ DVD และ CD ได ้

หมำยเหตั้:ุ บลเูรย ์ROM ไดรฟ์มใ่นเครื�องบางรุน่

ขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบัเขตั้
เขตั้ A

ประเที่ศแถบอเมรกิาเหนอื กลาง และใต ้และดนิแดนของประเที่ศเหลา่น้�น; ไตห้วน้, 
ฮ็อ่งกง, มาเก�า, ญ่�ปุ่ น, เกาหล ่(ใตแ้ละเหนอื), ประเที่ศแถบเอเชย่ตะวน้ออกเฉ่ยงใต ้
และดนิแดนของประเที่ศเหลา่น้�น
เขตั้ B

ยโุรป, แอฟรกิา และประเที่ศแถบเอเชย่ตะวน้ตกเฉ่ยงใตแ้ละดนิแดนของประเที่ศเหลา่
น้�น ออสิเตรเลย่ และนวิซแ่ลนด์
เขตั้ C

ประเที่ศแถบเอเชย่กลาง ใต ้ยโุรปตะวน้ออกและดนิแดนของประเที่ศเหลา่น้�น จน่ 
และมองโกเลย่

หมำยเหตั้:ุ สิ�าหร้บรายละเอย่ดเพิ�มเตมิ ใหด้เูว็บไซตบ์ลเูรยด์สิิกท์ี่่�  
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx
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กำรปิระกำศควำมเขำ้กนัไดข้องเครอ่ขำ่ย
ถอ้ยแถลงที่่�สิรา้งโดยผูผ้ลติไปยง้บคุคล และผูจ้�าหน่ายที่่�แจง้ใหท้ี่ราบ:  
“การประกาศน่� จะระบเุครอืขา่ยซึ�งอปุกรณไ์ดร้้บการออกแบบมาเพื�อใหท้ี่�างานดว้ย  
และเครอืขา่ยที่่�ม ่การแจง้เตอืนวา่อปุกรณอ์าจมค่วามยุง่ยากในการที่�างานรว่มกน้”

ถอ้ยแถลงที่่�สิรา้งโดยผูผ้ลติไปยง้ผูใ้ช:้ “การประกาศน่� จะระบเุครอืขา่ยซึ�งอปุกรณไ์ด ้
ร้บการออกแบบมาเพื�อใหท้ี่�างานดว้ย และเครอืขา่ยที่่�มก่ารแจง้เตอืนวา่อปุกรณอ์าจม ่
ความยุง่ยากในการที่�างานรว่มกน้” นอกจากน่� ผูผ้ลติยง้ตอ้งออกถอ้ยแถลงเพื�อที่�าให ้ 
มค่วามชด้เจนดว้ยวา่ ความเขา้กน้ไดข้องเครอืขา่ยขึ�นอยูก่บ้การต้ �งคา่สิวติชท์ี่าง 
กายภาพและซอฟตแ์วร ์นอกจากน่� ยง้แนะน�าใหผู้ใ้ชต้ดิตอ่ผูจ้�าหน่าย ถา้ตอ้งการใช ้
อปุกรณก์บ้เครอืขา่ยอื�น”

จนถงึป้จจบุน้ เนื�อหาที่่�ประกาศของ CETECOM มก่ารออกการอนุมต้โิดยสิหภาพ ยโุรป
หลายฉบบ้โดยใช ้CTR 21 ผลลพ้ธค์อืโมเด็มตว้แรกของยโุรปซึ�งไมจ่�าเป็นตอ้ง มก่าร
อนุมต้ริะเบย่บขอ้บง้คบ้ในประเที่ศแถบยโุรปแตล่ะประเที่ศ

อปุิกรณท์ีไ่มใ่ชเ้สยีง 
เครื�องตอบร้บโที่รศพ้ที่อ์ต้โนมต้ ิและโที่รศพ้ที่ท์ี่่�สิง่เสิย่งผา่นล�าโพงของเครื�อง 
สิามารถมส่ิทิี่ธิ ์รวมที่้ �งโมเด็ม, แฟกซ,์ เครื�องโที่รอต้โนมต้ ิและระบบการเตอืน  
ไมร่วมอปุกรณซ์ึ�งคณุภาพของเสิย่งพดูจากปลายที่างถงึปลายที่างถกูควบคมุโดย 
ระเบย่บขอ้บง้คบ้ (เชน่ ตว้เครื�องโที่รศพ้ที่ ์และในบางประเที่ศรวมถงึโที่รศพ้ที่ไ์รส้ิาย)

ภำพรวม
ในวน้ที่่� 4 สิงิหาคม 1998 ค�าตด้สินิของคณะกรรมการแหง่สิหภาพยโุรปเก่�ยวกบ้ CTR 21 
ไดถ้กูเผยแพรใ่นวารสิารอยา่งเป็นที่างการของ EC CTR 21 ใชก้บ้อปุกรณ ์เที่อรม์น้ิลที่่� 
ไมไ่ดเ้ป็นเสิย่งที่กุประเภที่ที่่�มก่ารโที่รแบบ DTMF ซึ�งต้ �งใจไวส้ิ�าหร้บ เชื�อมตอ่กบ้ระบบ 
PSTN (เครอืขา่ยโที่รศพ้ที่ส์ิลบ้สิายสิาธารณะ) แบบอนาล็อก 

CTR 21 (ระเบย่บดา้นเที่คนคิรว่ม) สิ�าหร้บความตอ้งการในการเชื�อมตอ่กบ้เครอืขา่ย โที่รศ้
พที่ส์ิลบ้สิายสิาธารณะแบบอนาล็อกของอปุกรณเ์ที่อรม์น้ิล (ไมร่วมอปุกรณ ์ 
เที่อรม์น้ิลที่่�สิน้บสินุนบรกิารโที่รศพ้ที่ท์ี่่�เป็นเสิย่ง) ซึ�งการระบทุี่่�อยูเ่ครอืข่�าย ที่�าโดยการ 
สิง่สิญ้ญาณหลายความถ่�แบบดอูล้โที่น
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ตั้ำรำงนี�แสดงปิระเทศตั้ำ่งๆทีอ่ยูภ่ำยใตั้ม้ำตั้รฐำน CTR21 ใน
ขณะนี�
ปิระเทศ มีกำรใช้ ทดสอบเพิ่มเติั้ม
ออสิเตรย่ออสิเตรย่1 ใช่ ไม่
เบลเย่�ยม ใช่ ไม่
สิาธารณร้ฐเชค ไม่ ไมใ่ช ้
เดนมารก์1 ใช่ ใช่
ฟินแลนด์ ใช่ ไม่
ฝร้�งเศสิ ใช่ ไม่
เยอรมน่ ใช่ ไม่
กรซ่ ใช่ ไม่
ฮ็ง้การ่ ไม่ ไมใ่ช ้
ไอซแ์ลนด์ ใช่ ไม่
ไอรแ์ลนด์ ใช่ ไม่
อติาล่ ยง้คงรออยู่ ยง้คงรออยู่
อสิิราเอล ไม่ ไม่
ลกิเที่นสิไตน์ ใช่ ไม่
ลก้เซมเบริก์ ใช่ ไม่
เนเธอรแ์ลนด1์ ใช่ ใช่
นอรเ์วย์ ใช่ ไม่
โปแลนด์ ไม่ ไมใ่ช ้
โปรตเุกสิ ไม่ ไมใ่ช ้
สิเปน ไม่ ไมใ่ช ้
สิวเ่ดน ใช่ ไม่
สิวสิิเซอรแ์ลนด์ ใช่ ไม่
สิหราชอาณาจ้กร ใช่ ไม่
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ขอ้มลูน่�ถกูคด้ลอกมาจาก CETECOM และเตรย่มใหโ้ดยไมม่ก่ารร้บผดิชอบใดๆ  
สิ�าหร้บขอ้มลูอป้เดตของตารางน่� คณุสิามารถดขูอ้มลูไดท้ี่่� http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html

1 ใชค้วามตอ้งการในประเที่ศ เฉพาะเมื�ออปุกรณใ์ชก้ารโที่รแบบพ้ลซ ์(ผูผ้ลติอาจ  
ระบใุนคูม่อืผูใ้ชว้า่อปุกรณอ์อกแบบมาเพื�อรองร้บการสิง่สิญ้ญาณแบบ DTMF เที่า่น้�น 
ซึ�งอาจที่�าใหก้ารที่ดสิอบเพิ�มเตมิอื�นๆ เกนิความจ�าเป็น)

ในประเที่ศเนเธอรแ์ลนด ์จ�าเป็นตอ้งมก่ารที่ดสิอบเพิ�มเตมิสิ�าหร้บการเชื�อมตอ่แบบ 
อนุกรม และความสิามารถแสิดง ID ผูโ้ที่รเขา้
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ถอ้ยแถลงของคณะกรรมกำรกำรส่อ่สำรกลำง
อปุกรณน์่�สิอดคลอ้งกบ้กฎระเบย่บ FCC สิว่นที่่� 15 การที่�างานตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขสิองข ้
อตอ่ไปน่�:

• อปุกรณต์อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนที่่�เป็นอน้ตราย และ

• อปุกรณต์อ้งสิามารถที่นตอ่การรบกวนใดๆ ที่่�ไดร้้บ  
รวมที่้ �งการรบกวนที่่�อาจกอ่ใหเ้กดิการที่�างานที่่�ไมพ่งึประสิงค์

อปุกรณน์่�ไดร้้บการที่ดสิอบ และพบวา่สิอดคลอ้งกบ้ขอ้จ�ากด้ของอปุกรณด์จิติอลคลาสิ B 
ซึ�งเป็นไปตามสิว่นที่่� 15 ของกฎขอ้บง้คบ้ของคณะกรรมการการสิื�อสิารกลาง (FCC)  
ขอ้จ�ากด้เหลา่น่�ไดร้้บการออกแบบ เพื�อใหก้ารป้องกน้ที่่�เหมาะสิมตอ่การรบกวนที่่�เป็นอน้ตราย
ในการตดิต้ �งบรเิวณที่่�พ้กอาศย้ อปุกรณน์่�สิรา้ง ใช ้และสิามารถแผพ่ลง้งานความถ่�คลื�นวทิี่ย ุ 
และถา้ไมไ่ดต้ดิต้ �งและใชอ้ยา่งเหมาะสิมตามที่่�ระบใุนข้ �นตอนการใชง้าน อาจกอ่ใหเ้กดิการรบ
กวนที่่�เป็นอน้ตรายตอ่การสิื�อสิารวทิี่ย ุอยา่งไรกต็าม ไมม่ก่ารร้บประกน้วา่การรบกวนจะไมเ่กดิ
ขึ�นในกรณ่ที่่�ตดิต้ �งอยา่งเหมาะสิม ถา้อปุกรณน์่�กอ่ใหเ้กดิการรบกวนกบ้บรกิารการสิื�อสิารตอ่วทิี่
ยหุรอืการร้บโที่รที่ศ้น ์ซึ�งสิามารถที่ราบไดโ้ดยการเปิดและปิดอปุกรณ ์คณุควร  
พยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิด่ง้ตอ่ไปน่�หนึ�งหรอืหลายวธิร่ว่มกน้:

• ปร้บที่ศิที่างหรอืเปล่�ยนสิถานที่่�ของเสิาอากาศร้บสิญ้ญาณ

• เพิ�มระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครื�องร้บสิญ้ญาณ

• เชื�อมตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสิย่บในวงจรที่่�แตกตา่งจากที่่�ใชเ้สิย่บเครื�องร้บอยู่

• ปรกึษาตว้แที่นจ�าหน่าย หรอืชา่งเที่คนคิวทิี่ย ุ/ โที่รที่ศ้นท์ี่่�มป่ระสิบการณเ์พื�อ 
ขอความชว่ยเหลอื

ค�ำเตั้อ่น! จ�าเป็นตอ้งใชส้ิายไฟชนดิที่่�มฉ่นวนหุม้ เพื�อใหข้อ้จ�ากด้การแผพ่ลง้งานตรงตามก
ฎของ FCC และเพื�อป้องกน้การรบกวนตอ่การร้บสิญ้ญาณวทิี่ย ุและโที่รที่ศ้นท์ี่่�อยูใ่กลเ้คย่ง 
จ�าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะสิาย ไฟที่่�ใหม้า ใชเ้ฉพาะสิายเคเบลิที่่�มฉ่นวนหุม้เพื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์
I/O เขา้กบ้อปุกรณน์่� คณุตอ้งระมด้ระวง้วา่ การเปล่�ยนแปลงหรอืดด้แปลงที่่�ไมไ่ดร้้บการเห็นช
อบโดยองคก์รที่่�มห่น ้าที่่�ร้บผดิชอบเรื�องความสิอดคลอ้ง  
จะที่�าใหส้ิทิี่ธิใ์นการใชอ้ปุกรณข์องผูใ้ชส้ิ ิ�นสิดุ

(พมิพข์ึ�นใหมจ่าก หลก้ปฏบิต้ขิองกฎระเบย่บกลาง #47, สิว่น 15.193, 1993 
Washington DC: สิ�าน้กที่ะเบย่นกลาง, องคก์รเอกสิารและบน้ที่กึสิ�าคญ้แหง่ชาต,ิ 
สิ�าน้กพมิพร้์ฐบาลสิหร้ฐอเมรกิา)



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 81

ถอ้ยแถลงขอ้ควรระวงักำรสมัผสัถูกควำมถีว่ทิยขุ
อง FCC

ค�ำเตั้อ่น! การเปล่�ยนแปลงหรอืการดด้แปลงที่่�ไมไ่ดร้้บการเห็นชอบโดยองคก์ร  
ที่่�มห่นา้ที่่�ร้บผดิชอบเรื�องความสิอดคลอ้ง จะที่�าใหส้ิทิี่ธิใ์นการใชง้านอปุกรณน์่�ของผูใ้ช ้

อปุกรณน์่�สิอดคลอ้งกบ้ขอ้จ�ากด้ในการสิม้ผ้สิถกูการแผร้่งสิ ่FCC ที่่�ต้ �งขึ�นสิ�าหร้บ 
สิภาพแวดลอ้มที่่�ไมม่ก่ารควบคมุ เพื�อใหส้ิอดคลอ้งกบ้ขอ้ก�าหนดความสิอดคลอ้งกบ้การสิม้
ผ้สิถกู RF ของ FCC, โปรดหลก่เล่�ยงการสิม้ผ้สิถกูเสิาอากาศร้บสิง่โดยตรงระหวา่งที่่�ก�าลง้ร้
บสิง่ขอ้มลู ผูใ้ชต้อ้งปฏบิต้ติามข้ �นตอนการที่�างานเฉพาะ เพื�อใหส้ิอดคลอ้งกบ้การสิม้ผ้สิถกู 
RF ในระดบ้ที่่�พอใจ 

ปิระกำศเกีย่วกบักำรเคลอ่บ

ส�ำคญั! เพื�อคณุสิมบต้ใินการเป็นฉนวนไฟฟ้า และใหม้ค่วามปลอดภย้เก่�ยวกบ้ไฟ
ฟ้า มก่ารเคลอืบเพื�อป้องกน้ตว้เครื�องของโนต้บุ�ค PC ยกเวน้ที่่�ดา้นขา้งซึ�งมพ่อรต์ IO 
ตา่งๆ อยู่ ์
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ปิระกำศดำ้นควำมปิลอดภยัของ UL
บง้คบ้ใช ้UL 1459 ซึ�งครอบคลมุถงึอปุกรณก์ารสิื�อสิารโที่รคมนาคม (โที่รศพ้ที่)์  
ที่่�ออกแบบมาเพื�อเชื�อมตอ่ที่างไฟฟ้าไปยง้เครอืขา่ยการสิื�อสิารโที่รคมนาคม ซึ�งม ่
แรงดน้ไฟฟ้าในการที่�างานถงึพื�นดนิไมเ่กนิ 200V peak, 300V peak-to-peak และ 
105V rms, และมก่ารตดิต้ �ง หรอืใชโ้ดยสิอดคลอ้งกบ้หลก้ปฏบิต้ทิี่างไฟฟ้าแหง่ชาต ิ
(NFPA 70)

เมื�อใชโ้มเด็มของโนต้บุ�คพซ่ ่คณุตอ้งปฏบิต้ติามขอ้ควรระวง้เพื�อความปลอดภย้ 
พื�นฐานเสิมอ เพื�อลดความเสิ่�ยงที่่�จะเกดิไฟไหม,้ ไฟฟ้าชอ็ต และการบาดเจ็บตอ่
รา่งกาย ซึ�งมร่ายละเอย่ดดง้ตอ่ไปน่�:

• อยา่ใช ้โนต้บุ�คพซ่ใ่กลก้บ้น��า ตว้อยา่งเชน่ ใกลอ้า่งอาบน��า, อา่งลา้งหนา้, 
อา่งลา้งจานหรอืถง้ซก้ผา้, ในใตถ้นุที่่�เป่ยก หรอืใกลส้ิระวา่ยน��า 

• อยา่ใช ้โนต้บุ�คพซ่ร่ะหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง อาจมค่วามเสิ่�ยงจากการ
ถกูไฟฟ้าชอ็ตเนื�องจากฟ้าผา่ได ้

• อยา่ใช ้โนต้บุ�คพซ่ใ่นบรเิวณใกลก้บ้ที่่�มแ่ก�สิร้�ว

บง้คบ้ใช ้UL 1642 ซึ�งครอบคลมุถงึแบตเตอร่�ลเิธย่มหลก้ (ไมส่ิามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ 
และรอง (สิามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ สิ�าหร้บใชเ้ป็นแหลง่พลง้งานในผลติภณ้ฑ ์แบตเตอร่�
เหลา่น่�ประกอบดว้ยโลหะลเิธย่ม หรอืลเิธย่มอล้ลอย หรอืลเิธย่มออิอม และอาจ
ประกอบดว้ยเซลลเ์คมไ่ฟฟ้าหนึ�งเซลล ์หรอืสิองเซลล ์หรอืมากกวา่ โดยเชื�อมตอ่กน้
แบบอนุกรม ขนาน หรอืที่้ �งสิองอยา่ง ซึ�งแปลงพลง้งานเคมไ่ปเป็นพลง้งาน ไฟฟ้า  
โดยปฏกิริยิาเคมท่ี่่�ไมส่ิามารถยอ้นกลบ้ได ้หรอืสิามารถยอ้นกลบ้ได ้

• อยา่ ที่ิ�งแบตเตอร่�แพคของโนต้บุ�คพซ่ล่งในไฟ เนื�องจากอาจเกดิการระเบดิ
ได ้ตรวจสิอบกบ้หลก้ปฏบิต้ใินที่อ้งถิ�น สิ�าหร้บข้ �นตอนการที่ิ�งแบบพเิศษ 
เพื�อลดความเสิ่�ยงของการบาดเจ็บตอ่รา่งกายเนื�องจากไฟ หรอืการระเบดิ

• อยา่ ใชอ้ะแดปเตอรไ์ฟฟ้า หรอืแบตเตอร่�จากอปุกรณอ์ื�น เพื�อลดความเสิ่�ยง
ของการบาดเจ็บตอ่รา่งกายเนื�องจากไฟ หรอืการระเบดิ ใชเ้ฉพาะ 
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าหรอืแบตเตอร่�ที่่�ไดร้้บการร้บรอง UL จากผูผ้ลติหรอื 
รา้นคา้ปลก่ที่่�ไดร้้บการแตง่ต้ �งเที่า่น้�น
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ขอ้ก�ำหนดดำ้นควำมปิลอดภยัทำงไฟฟ้ำ
ผลติภณ้ฑท์ี่่�ใชก้ระแสิไฟฟ้าสิงูถงึ 6A และมน่��าหน้กมากกวา่ 3 กก. ตอ้งใชส้ิายไฟที่่�
ไดร้้บการร้บรองที่่�มากกวา่ หรอืเที่า่กบ้: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรอื H05VV-F, 2G, 
0.75mm2

ปิระกำศเคร่่องรับสัญญำณ TV
บน้ที่กึถงึผูต้ดิต้ �งระบบ CATV—ระบบกระจายสิายเคเบลิควรไดร้้บการตอ่สิายดนิ (กราวด)์ 
ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 ร้ฐบญ้ญ้ต ิNational Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ 
Section 820.93 เรื�องการตอ่สิายดนิของชล่ด ์ตว้น�าของสิายโคแอกเซย่ล โดยการตดิต้ �ง
ควรเชื�อมยดึสิกรน่ของสิาย โคแอกเซย่ลเขา้กบ้สิายดนิที่่�ที่างเขา้อาคาร

ปิระกำศผลติั้ภณัฑข์อง Macrovision 
Corporation
ผลติภณ้ฑน์่�ใชเ้ที่คโนโลยก่ารป้องกน้ดา้นลขิสิทิี่ธิ ์ซ ึ�งไดร้้บการป้องกน้โดยวธิท่ี่่�มก่าร
ระบใุนสิทิี่ธบิต้รของ สิหร้ฐอเมรกิาบางฉบบ้ และสิทิี่ธิใ์นที่ร้พยส์ินิที่างป้ญญาอื�น ที่่�เป็น
ของ Macrovision Corporation  
และ เจา้ของสิทิี่ธิอ์ื�นๆ การใชเ้ที่คโนโลยก่ารป้องกน้ดา้นลขิสิทิี่ธิน์่�  
ตอ้งไดร้้บอนุญาตจาก Macrovision Corporation และต้ �งใจใหใ้ชภ้ายในบา้น และใช ้
ในการร้บชมที่่�จ�ากด้อื�นๆ เที่า่น้�น ถา้ไมไ่ดร้้บอนุญาต จาก Macrovision Corporation 
หา้มไมใ่หท้ี่�ากระบวนการวศิวกรรมยอ้นกลบ้ หรอืถอดชิ�นสิว่นใดๆ

กำรปิ้องกันกำรสูญเสียกำรได้ยิน
เพื�อป้องกน้ความเสิย่หายของระบบร้บฟ้งที่่�อาจเป็นไปได ้ 
อยา่ฟ้งดว้ยระดบ้เสิย่งที่่�สิงูเป็นระยะเวลานาน
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ขอ้ควรระวงัของชำวนอรด์กิ (ส�ำหรบัโนต้ั้บุค๊ที่
ใชแ้บตั้เตั้อรีล่เิธยีมออิอน)
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. (Italiano)

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. (Deutsch)

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

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

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

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. (Français)

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. (Norsk)

(日本語)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно 
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями 
производителя. (Pyccкий)
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กำรอนมุตัั้ ิCTR 21 (ส�ำหรบัNotebook PC ทีม่ ี
โมเด็มในตั้วั)
Dansk

Nederlands

English

Suomi

Français
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Deutsch

Ελληνικά

Italiano

Português

Español

Svenska
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ค�ำปิระกำศกำรปิฏบิตัั้ติั้ำมระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้น 
ส ิง่แวดลอ้มของผลติั้ภณัฑ์
ASUS ด�าเนนิการตามแนวคดิการออกแบบสิเ่ขย่ว เพื�อออกแบบและผลติผลติภณ้ฑ์
ของเรา และที่�าใหม้้�นใจวา่แตล่ะสิถานะของรอบชว่ติผลติภณ้ฑข์องผลติภณ้ฑ ์ASUS 
น้�นสิอดคลอ้งกบ้ระเบย่บขอ้บง้คบ้ดา้นสิิ�งแวดลอ้มของโลก นอกจากน่� ASUS ยง้เปิด
เผยขอ้มลูที่่�เก่�ยวขอ้งกบ้ขอ้ก�าหนดของระเบย่บขอ้บง้คบ้ดว้ย

โปรดดทูี่่� http://csr.asus.com/Compliance.htm สิ�าหร้บการเปิดเผยขอ้มลู 
เก่�ยวกบ้ความสิอดคลอ้งกบ้ขอ้ก�าหนดของระเบย่บขอ้บง้คบ้ของ ASUS

EU REACH และมำตั้รำ 33
เราเผยแพรส่ิารเคมท่ี่่�ใชใ้นผลติภณ้ฑข์องเราซึ�งสิอดคลอ้งกบ้กรอบการที่�างานของ 
ขอ้บง้คบ้ REACH (การลงที่ะเบย่น, การประเมนิ, การอนุมต้ ิและขอ้จ�ากด้ของสิารเคม)่ 
ไวท้ี่่�เว็บไซต ์http://csr.asus.com/english/REACH.htm

EU RoHS
ผลติภณ้ฑน์่�สิอดคลอ้งกบ้ขอ้ก�าหนด EU RoHS สิ�าหร้บรายละเอย่ดเพิ�มเตมิ ด ู 
http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35
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กำรรไีซเคลิของ ASUS / บรกิำรน�ำกลบั
โปรแกรมการรไ่ซเคลิและน�ากลบ้ของ ASUS มาจากความมุง่ม้�นของเราในการสิรา้ง
มาตรฐานสิงูสิดุสิ�าหร้บการปกป้องสิิ�งแวดลอ้มของเรา เราเชื�อวา่การใหท้ี่างแกป้้ญหาแก่
ลกูคา้ของเรา จะที่�าใหส้ิามารถรไ่ซเคลิผลติภณ้ฑ ์แบตเตอร่� และชิ�นสิว่นอื�นๆ รวมที่้ �งวส้ิดุ
บรรจหุบ่หอ่ของเราอยา่งมค่วามร้บผดิชอบ 

โปรดไปที่่� http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สิ�าหร้บขอ้มลูในการรไ่ซเคลิ
อยา่งละเอย่ดในภมูภิาคตา่งๆ

ขอ้ก�ำหนดกำรออกแบบเพ่อ่ส ิง่แวดลอ้ม
สิหภาพยโุรปไดป้ระกาศกรอบการที่�างานสิ�าหร้บการต้ �งคา่ขอ้ก�าหนดในการออกแบบ
เพื�อสิิ�งแวดลอ้ม สิ�าหร้บผลติภณ้ฑท์ี่่�มค่วามเก่�ยวขอ้งดา้นพลง้งาน (2009/125/EC) 
มาตรการการด�าเนนิการเฉพาะ มว่ต้ถปุระสิงคเ์พื�อปร้บปรงุประสิทิี่ธภิาพดา้นสิิ�งแวดลอ้ม
ของผลติภณ้ฑท์ี่่�เฉพาะเจาะจง หรอืในผลติภณ้ฑห์ลายประเภที่ ASUS ใหข้อ้มลู
ผลติภณ้ฑบ์นเว็บไซต ์CSR สิามารถพบขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี่่�  
https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555
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ผลติั้ภณัฑท์ีผ่ำ่นกำรรบัรอง ENERGY STAR
ENERGY STAR เป็นโครงการที่่�ที่�างานรว่มกน้ระหวา่งตว้แที่นการปก 
ป้องสิิ�งแวดลอ้มของสิหร้ฐอเมรกิา และกระที่รวงพลง้งานของสิหร้ฐ 
อเมรกิา เพื�อชว่ยพวกเราที่กุคนประหยด้เงนิ และป้องกน้สิิ�งแวดลอ้ม 
ดว้ยการใชผ้ลติภณ้ฑแ์ละหลก้ปฏบิต้ทิี่่�มป่ระสิทิี่ธภิาพดา้นพลง้งาน

ผลติภณ้ฑ ์ASUS ที่กุรุน่ที่่�มโ่ลโก ้ENERGY STAR สิอดคลอ้งกบ้มาตรฐาน ENERGY  
STAR และตามคา่เริ�มตน้จะมก่ารเปิดคณุสิมบต้กิารจ้ดการพลง้งานไว ้จอภาพถกูต้ �งค่
าโดยอต้โนมต้ใิหส้ิลป่เมื�อผูใ้ชไ้มม่ก่จิกรรมใด ๆ 10 นาที่;่ คอมพวิเตอรถ์กูต้ �งคา่โดย
อต้โนมต้ใิหส้ิลป่เมื�อผูใ้ชไ้มม่ก่จิกรรมใด ๆ 30 นาที่ ่ในการปลกุคอมพวิเตอรข์องคณุ 
คลกิเมาสิ ์กดปุ่ มใด ๆ บนแป้นพมิพ ์หรอืกดปุ่ มเพาเวอร ์

โปรดเย่�ยมชมที่่� http://www.energystar.gov/powermanagement สิ�าหร้บขอ้มลู 
อยา่งละเอย่ดเก่�ยวกบ้การจ้ดการพลง้งาน และประโยชนต์อ่สิิ�งแวดลอ้ม นอกจากน่�  
โปรดเย่�ยมชมที่่� http://www.energystar.gov สิ�าหร้บขอ้มลูอยา่งละเอย่ดเก่�ยวกบ้ 
โครงการรว่มมอื ENERGY STAR

หมำยเหตั้:ุ Energy Star ไมไ่ดร้้บการสิน้บสินุนบน FreeDOS 
และระบบปฏบิต้กิารที่่�ใช ้Linux

ผลติั้ภณัฑท์ีล่งทะเบยีน EPEAT
การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิิ�งแวดลอ้มที่่�สิ�าคญ้ตอ่สิาธารณะสิ�าหร้บผลติภณ้ฑท์ี่่�ลงที่ะเบย่น 
EPEAT (เครื�องมอืการประเมนิดา้นสิิ�งแวดลอ้มของผลติภณ้ฑอ์เิล็กที่รอนกิสิ)์ ของ 
ASUS มอ่ยูท่ี่่� https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41 สิามารถพบ 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเก่�ยวกบ้โปรแกรม EPEAT และค�าแนะน�าในการซื�อไดท้ี่่�  
www.epeat.net
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ปิระกำศเกีย่วกบัควำมสอดคลอ้งของสหภำพยโุรปิ 
แบบยอ่
ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่่�น่�วา่อปุกรณน์่�มค่วามสิอดคลอ้งกบ้ความตอ้งการ 
ที่่�จ�าเป็นและเงื�อนไขที่่�เก่�ยวขอ้งอื�น ๆ ของบที่บญ้ญ้ตขิอ้ก�าหนด 2014/53/EU เนื�อหา 
ที่่�สิมบรูณข์องประกาศความสิอดคลอ้งกบ้ EU มอ่ยูท่ี่่� https://www.asus.com/support/

การที่�างานของ WiFi ที่่� 5150-5350MHz ถกูจ�ากด้ใหใ้ชใ้นอาคารสิ�าหร้บประเที่ศที่่�แสิดงใน
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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