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ข้อ้มูลูเกี่่�ยวกี่บัลขิ้สิทิธิ์ิ�
ห้า้มิที่ำาซ้ำำ�า สง่ต่อ่ คด้ลอก เกบ็ในระบบที่่�สามิารถุเรย่กกลบ้มิาได ้ 
ห้รอืแปลสว่นห้น่�งสว่นใดของคูม่ิอืฉบบ้น่�เป็นภาษาอื�น  
ซ้ำ่�งรวมิถุง่ผลติ่ภณ้ฑ์แ์ละซ้ำอฟต่แ์วรท์ี่่�บรรจุอุยูภ่ายใน ยกเวน้เอกสารที่่�ผูซ้้ำ ื�อเป็นผูเ้กบ็ไวเ้พื่ื�อจุดุประสงคใ์นการ
สำารองเที่า่น้�น โดยไมิไ่ดร้้บความิยนิยอมิเป็นลายลก้ษณอ์ก้ษรอยา่งชัด้แจุง้จุาก ASUSTeK COMPUTER INC. 
(“ASUS”) ASUS ให้คู้ม่ิอืฉบบ้น่� “ในลก้ษณะที่่�เป็น” โดยไมิม่ิก่ารร ้บประกน้ใดๆ  
ไมิว่า่จุะโดยชัด้แจุง้ห้รอืเป็นน้ย ซ้ำ่�งรวมิถุง่แต่ไ่มิจุ่ำากด้อยูเ่พื่ย่งการร้บประกน้  
ห้รอืเงื�อนไขของความิสามิารถุเชังิพื่าณชิัย ์ห้รอืความิเขา้กน้ไดส้ำาห้ร้บวต้่ถุปุระสงคเ์ฉพื่าะ  
ไมิม่ิเ่ห้ต่กุารณใ์ดที่่� ASUS, คณะผูบ้รหิ้าร, เจุา้ห้นา้ที่่�, พื่น้กงาน  
ห้รอืต่ว้แที่นของบรษ้ิที่ต่อ้งร้บผดิชัอบต่อ่ความิเสย่ห้าย ไมิว่า่จุะเป็นความิเสย่ห้ายที่างออ้มิ, 
ความิเสย่ห้ายพื่เิศษ, อบุต้่เิห้ต่ ุห้รอืความิเสย่ห้ายที่่�เกดิข่�นต่ามิมิา  
(รวมิที่้ �งความิเสย่ห้ายที่่�เกดิจุากการสญูเสย่ผลกำาไร, ความิเสย่ห้ายที่างธุรุกจิุ, ความิเสย่ห้ายของการใชัข้อ้มิลู, 
การห้ยดุชัะง้กที่างธุรุกจิุ ห้รอืลก้ษณะอื�นๆ) แมิว้า่ ASUS จุะไดร้้บการบอกกลา่ววา่อาจุมิค่วามิเสย่ห้ายเห้ลา่น้�น
เกดิข่�นจุากขอ้บกพื่รอ่ง ห้รอืขอ้ผดิพื่ลาดในคูม่ิอืห้รอืผลติ่ภณ้ฑ์น์

การร้บประกน้ผลติ่ภณ้ฑ์ห์้รอืบรกิาร จุะไมิข่ยายออกไปถุา้: (1) ผลติ่ภณ้ฑ์ไ์ดร้้บการซ้ำอ่มิแซ้ำมิ,  
ดด้แปลง ห้รอืเปล่�ยนแปลง ถุา้การซ้ำอ่มิแซ้ำมิ, การดด้แปลง ห้รอืการเปล่�ยนแปลงน้�นไมิไ่ดร้้บอนุญาต่เป็นลาย
ลก้ษณอ์ก้ษรจุาก ASUS; ห้รอื (2) ห้มิายเลขผลติ่ภณ้ฑ์ข์องผลติ่ภณ้ฑ์ถ์ุกูขด่ฆ่า่ ห้รอืห้ายไป 

ขอ้มิลูจุำาเพื่าะและขอ้มิลูที่่�บรรจุใุนคูม่ิอืฉบบ้น่� มิไ่วส้ำาห้ร้บเป็นขอ้มิลูประกอบเที่า่น้�น 

และอาจุเปล่�ยนแปลงไดโ้ดยไมิต่่อ้งแจุง้ให้ท้ี่ราบลว่งห้นา้ และไมิค่วรถุอืเป็นพ้ื่นธุะสญ้ญาจุาก ASUS ASUS ไมิ่
ร้บผดิชัอบต่อ่ขอ้ผดิพื่ลาด ห้รอืความิไมิเ่ที่่�ยงต่รงใดๆ ที่่�อาจุปรากฏในคูม่ิอืฉบบ้น่�  
รวมิถุง่ผลติ่ภณ้ฑ์ และซ้ำอฟต่แ์วรท์ี่่�อธุบิายอยูภ่ายใน

ลขิสทิี่ธุิ�ถุกูต่อ้ง ฉ 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลขิสทิี่ธุิ�

ข้อ้จำำ�กี่ดัข้องคว�มูรับัผิดิชอบ
อาจุมิเ่ห้ต่กุารณบ์างอยา่งเกดิข่�นเนื�องจุากสว่นของ ASUS ห้รอืความิร้บผดิชัอบอื�น  
คณุมิส่ทิี่ธุิ�ที่่�จุะกูค้นืความิเสย่ห้ายจุาก ASUS ในสถุานการณด์ง้กลา่ว  
โดยไมิค่ำานง่ถุง่ห้ลก้การที่่�คณุมิส่ทิี่ธุิ�ที่่�จุะเรย่กรอ้งความิเสย่ห้ายจุาก ASUS, ASUS  
จุะร้บผดิชัอบเป็นจุำานวนเงนิของความิเสย่ห้ายสำาห้ร้บการบาดเจ็ุบของรา่งกาย (รวมิที่้ �งการเสย่ชัว่ติ่)  
และความิเสย่ห้ายที่่�เกดิข่�นกบ้ที่ร้พื่ยส์นิจุรงิ และที่ร้พื่ยส์นิสว่นบคุคลที่่�สามิารถุจุ้บต่อ้งได;้  
ห้รอืความิเสย่ห้ายที่่�แที่จุ้รงิอื�น และความิเสย่ห้ายที่างต่รงที่่�เป็นผลจุากความิละเลย  
ห้รอืการไมิป่ฏบิต้่ติ่ามิห้นา้ที่่�ที่างกฎห้มิายภายใต่ถุ้อ้ยแถุลงของการร้บประกน้น่�  
ไมิม่ิากไปกวา่ราคาที่่�แสดงไวข้องผลติ่ภณ้ฑ์แ์ต่ล่ะอยา่ง

ASUS จุะร้บผดิชัอบเฉพื่าะความิเสย่ห้าย เนื�องจุากการสญูห้าย ความิเสย่ห้าย ห้รอืการเรย่กรอ้งใดๆ ต่ามิที่่�ระบุ
ภายใต่ถุ้อ้ยแถุลงการร้บประกน้น่� ขอ้จุำากด้น่�ยง้ใชัก้บ้ผูจุ้ำาห้น่ายและรา้นคา้ปลก่ของ ASUS ดว้ย น่�เป็นความิร้บ
ผดิชัอบสงูสดุที่่� ASUS, ผูจุ้ำาห้น่าย ห้รอืรา้นคา้ปลก่ของคณุจุะร้บผดิชัอบ

ASUS จุะไมิร้่บผดิชัอบใดๆ เก่�ยวกบ้สถุานการณเ์ห้ลา่น่�: (1) บรษ้ิที่อื�นเรย่กรอ้งความิเสย่ห้ายจุากคณุ; (2) การ
สญูห้าย ห้รอืความิเสย่ห้ายของรายการบน้ที่ก่ห้รอืขอ้มิลูของคณุ; ห้รอื (3) ความิเสย่ห้ายพื่เิศษ, อบุต้่เิห้ต่ ุห้รอื
ความิเสย่ห้ายที่างออ้มิ ห้รอืความิเสย่ห้ายที่่�เกดิข่�นต่ามิมิา (รวมิที่้ �งการสญูเสย่ผลกำาไร ห้รอืการที่่�ไมิส่ามิารถุ
ประห้ยด้ได)้ แมิว้า่ ASUS, ผูจุ้ำาห้น่าย ห้รอืรา้นคา้ปลก่ของคณุจุะไดร้้บแจุง้วา่อาจุมิค่วามิเป็นไปไดท้ี่่�จุะเกดิ
ความิเสย่ห้ายเห้ลา่น้�น

กี่�รับรักิี่�รัและสินับัสินันุั
เย่�ยมิชัมิเว็บไซ้ำต่ห์้ลายภาษาของเราที่่� https://www.asus.com/th/support

MyASUS มิค่ณุสมิบต้่สิน้บสนุนต่า่ง ๆ มิากมิาย ซ้ำ่�งประกอบดว้ย การแกไ้ขป้ญห้า, การเพื่ิ�มิประสทิี่ธุภิาพื่
ผลติ่ภณ้ฑ์,์ การรวมิซ้ำอฟต่แ์วร ์ASUS และความิชัว่ยเห้ลอืต่า่ง ๆ ซ้ำ่�งชัว่ยคณุจุ้ดระเบย่บเดสกท็์ี่อปสว่นต่ว้ และ
เพื่ิ�มิพื่ื�นที่่�การเกบ็ขอ้มิลู สำาห้ร้บรายละเอย่ดเพื่ิ�มิเต่มิิ โปรดเย่�ยมิชัมิที่่� https://www.asus.com/th/support/
FAQ/1038301/
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เกี่่�ยวกี่บัคูมู่อืฉบบันั่�
คูม่ิอืน่�ให้ข้อ้มิลูเก่�ยวกบ้คณุสมิบต้่ดิา้นฮารด์แวรแ์ละซ้ำอฟต่แ์วรข์องNotebook 
PC ของคณุ โดยจุ้ดห้มิวดห้มิูเ่ป็นบที่ต่า่งๆ ดง้น่�:

บทท่� 1: กี่�รัตั้ ั�งค�่ฮ�รัด์แวรั ์

บที่น่�ให้ร้ายละเอย่ดเก่�ยวกบ้องคป์ระกอบดา้นฮารด์แวรข์องNotebook 
PC ของคณุ

บทท่� 2: กี่�รัใช ้Notebook PC ข้องคณุ

บที่น่�แสดงถุง่วธิุก่ารใชัส้ว่นต่า่งๆ ของNotebook PC ของคณุ

บทท่� 3: กี่�รัทำ�ง�นัดว้ย Windows

บที่น่�ให้ภ้าพื่รวมิเก่�ยวกบ้การใชั ้Windows ในNotebook PC ของคณุ

บทท่� 4: กี่�รัทดสิอบกี่�รัทำ�ง�นัดว้ยตั้วัเอง (POST)

บที่น่�แสดงถุง่วธิุก่ารใชั ้POST เพื่ื�อเปล่�ยนแปลงการต่้ �งคา่ต่า่งๆ  
ของNotebook PC ของคณุ

เทคนัคิและคำ�ถ�มูท่�พบบอ่ยๆ

สว่นน่�นำาเสนอเที่คนคิที่่�แนะนำาบางประการ, คำาถุามิที่่�พื่บบอ่ยๆ  
ของฮารด์แวร ์และคำาถุามิที่่�พื่บบอ่ยๆ ของซ้ำอฟต่แ์วร ์ที่่�คณุสามิารถุใชั ้
อา้งองิเพื่ื�อบำารงุร้กษา และแกไ้ขป้ญห้าที่้�วไปที่่�เกดิกบ้Notebook PC  
ของคณุ

ภ�คผินัวกี่

สว่นน่�ครอบคลมุิขอ้มิลูเก่�ยวกบ้ความิปลอดภย้และการแจุง้เต่อืน 
ในเครื�องNotebook PC ของคณุ
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ข้อ้กี่ำ�หนัดท่�ใชใ้นัคูมู่อืนั่�
เพื่ื�อเนน้ขอ้มิลูสำาคญ้ในคูม่ิอืน่� ขอ้ความิจุะถุกูนำาเสนอดง้น่�:

สิำ�คญั! ขอ้ความิน่�ประกอบดว้ยขอ้มิลูสำาคญ้ที่่�คณุต่อ้งที่ำาต่ามิ เพื่ื�อที่ำางาน
ให้ส้มิบรูณ ์

หมู�ยเหตั้:ุ ขอ้ความิน่�ประกอบดว้ยขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิ และเที่คนคิต่า่งๆ  
ที่่�สามิารถุชัว่ยให้ท้ี่ำางานสมิบรูณ์

คำ�เตั้อืนั! ขอ้ความิน่�ประกอบดว้ยขอ้มิลูสำาคญ้ที่่�คณุต่อ้งปฏบิต้่ติ่ามิ  
เพื่ื�อให้ค้ณุปลอดภย้ในขณะที่่�ที่ำางานบางอยา่ง และป้องกน้ความิเสย่ห้าย
ต่อ่ขอ้มิลูและชัิ�นสว่นต่า่งๆ ของNotebook PC ของคณุ 

ไอคอนั
ไอคอนดา้นลา่ง ระบถุุง่อปุกรณท์ี่่�สามิารถุใชัส้ำาห้ร้บที่ำางานห้รอื
กระบวนการบนNotebook PC ให้เ้สร็จุ

กี่�รัใชต้ั้วัพมิูพ์
ตั้วัหนั� = เป็นการระบถุุง่เมินู ห้รอืรายการที่่�สามิารถุถุกูเลอืกได ้

ต่ว้เอย่ง = น่�ระบถุุง่สว่นที่่�คณุสามิารถุอา้งถุง่ในคูม่ิอืฉบบ้น่� �

= ใชัท้ี่ช้ัแพื่ด

= ใชัแ้ป้นพื่มิิพื่
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คณุควรใชั ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำเ่ฉพื่าะในสภาพื่แวดลอ้มิที่่�มิอ่ณุห้ภมูิอิยู่
ระห้วา่ง 5˚C (41˚F) ถุง่ 35˚C (95˚F)

อยา่ถุอื ห้รอืปกคลมุิโนต้่บุ�คพื่ซ่้ำใ่นขณะ ที่่�เปิดเครื�องอยูด่ว้ย 
วส้ดใุดๆ เนื�องจุาก จุะที่ำาให้ก้ารระบายอากาศลดลง เชัน่  
การใสไ่วใ้นกระเป๋าถุอื

โนต้่บุ�ค PC ของคณุสามิารถุอุน่ข่�นจุนถุง่รอ้นได ้
ในขณะที่่�ใชัง้าน ห้รอืในขณะที่่�กำาลง้ชัารจ์ุแบต่เต่อร่�แพื่ค อยา่วาง
โนต้่บุ�ค PC ไวบ้นต่ก้ ห้รอืใกล ้
สว่นใดสว่นห้น่�งของรา่งกาย เพื่ื�อป้องกน้ไมิใ่ห้เ้กดิ 
การบาดเจ็ุบเนื�องจุากความิรอ้น เมิื�อที่ำางานบนโนต้่บุ�ค PC ของ
คณุ อยา่วางไวบ้นพื่ื�นผวิที่่�สามิารถุปิดก้ �น 
ชัอ่งระบายอากาศได ้

อยา่ใชัส้ายไฟ อปุกรณเ์สรมิิ และอปุกรณต์่อ่พื่ว่งที่่�ชัำารดุเสย่ห้าย
กบ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำข่องคณุ

ในขณะที่่�เปิดเครื�อง ให้แ้น่ใจุวา่ไมิถุ่อืห้รอืปกคลมุิNotebook PC 
ดว้ยวส้ดใุดๆ ที่่�สามิารถุลดการไห้ลเวย่นของอากาศ

อยา่วางNotebook PC บนพื่ื�นผวิที่ำางานที่่�ไมิส่มิำ�าเสมิอ  
ห้รอืไมิม่ิ้�นคง  

คณุสามิารถุสง่Notebook PC ของคณุผา่นเครื�องเอ็กซ้ำเรยท์ี่่�
สนามิบนิ (ที่่�ใชัต้่รวจุสิ�งของที่่�วางบนสายพื่าน) แต่อ่ยา่ให้ ้
โนต้่บุ�คสม้ิผ้สถุกูต่ว้ต่รวจุจุ้บแมิเ่ห้ล็ก และอปุกรณท์ี่่�ใชัม้ิอืถุอื

ต่ดิต่อ่พื่น้กงานสายการบนิของคณุ เพื่ื�อเรย่นรูเ้ก่�ยวกบ้บรกิาร
บนเครื�องที่่�เก่�ยวขอ้งที่่�สามิารถุใชัไ้ด ้และขอ้จุำากด้ต่า่งๆ ที่่�ต่อ้ง
ปฏบิต้่ติ่ามิเมิื�อใชัN้otebook PC ของคณุในเที่่�ยวบนิ

ข้อ้ควรัรัะวงัเพื�อคว�มูปลอดภยั
กี่�รัใช้Notebook PC ข้องคุณ
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ถุอดสายไฟ AC และถุอดแบต่เต่อร่�แพื่คออก(ถุา้ที่ำาได)้ กอ่น
ที่ำาความิสะอาดNotebook PC ของคณุ ใชัฟ้องนำ�าเซ้ำลลโูลส
ห้รอืผา้ชัามิว้รท์ี่่�สะอาด ชับุสารละลายผงซ้ำก้ฟอกที่่�ไมิม่ิฤ่ที่ธุิ�กด้ 
ผสมินำ�าอุน่เล็กนอ้ย เชัด็ความิชัื�นสว่นเกนิออกจุากNotebook 
PC ของคณุโดยใชัผ้า้แห้ง้ 
ป้องกน้ไมิใ่ห้ข้องเห้ลวใด ๆ เขา้สูต่่ว้เครื�อง ห้รอืชัอ่งวา่งบน
แป้นพื่มิิพื่ ์เพื่ื�อป้องกน้ไฟฟ้าลด้วงจุรห้รอืการกด้กรอ่น

อยา่ใชัส้ารที่่�มิค่วามิเขม้ิขน้ เชัน่ ที่นิเนอร ์เบนซ้ำนิ ห้รอืสารเคมิ่
อื�นๆ บนห้รอืใกลN้otebook PC ของคณุ

อยา่วางวต้่ถุใุดๆ บนNotebook PC ของคณุ

อยา่ให้N้otebook PC สม้ิผ้สถุกูสนามิแมิเ่ห้ล็ก ห้รอืสนามิ
ไฟฟ้าพื่ลง้สงู

อยา่ใชั ้ห้รอืให้N้otebook PC สม้ิผ้สกบ้ของเห้ลว ฝน ห้รอื
ความิชัื�น 

อยา่ให้N้otebook PC สม้ิผ้สกบ้สภาพื่แวดลอ้มิที่่�มิฝุ่่ นมิาก

กี่�รัดแูลNotebook PC ข้องคณุ
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อยา่ที่ิ�งโนต้่บุ�คพื่ซ่้ำป่ะปนกบ้ของเสย่จุากภายในบา้น ต่รวจุ ผลติ่ภณ้ฑ์น์่�
ไดร้้บการออกแบบเพื่ื�อให้น้ำาชัิ�นสว่นต่า่งๆ มิาใชัซ้้ำำ�า และรไ่ซ้ำเคลิไดอ้ยา่ง
เห้มิาะสมิ สญ้ลก้ษณถ์ุง้ขยะต่ดิลอ้ที่่�มิเ่ครื�องห้มิายกากบาที่ เป็นการระบุ
วา่ไมิค่วรที่ิ�งผลติ่ภณ้ฑ์ ์(อปุกรณไ์ฟฟ้า, อเิล็กที่รอนกิส ์และแบต่เต่อร่�
เห้รย่ญที่่�มิส่ว่นประกอบของปรอที่) ปะปนไปกบ้ของเสย่ที่้�วไปจุาก
ภายในบา้น สอบกฏขอ้บง้คบ้ในการที่ิ�งผลติ่ภณ้ฑ์อ์เิล็กที่รอนกิส

อยา่ที่ิ�งแบต่เต่อร่�ปะปนกบ้ของเสย่ที่้�วไปภายในบา้น สญ้ลก้ษณถ์ุง้ขยะ
ต่ดิลอ้ที่่�มิเ่ครื�องห้มิายกากบาที่ เป็นการระบวุา่ไมิค่วรที่ิ�งผลติ่ภณ้ฑ์ป์ะปน
ไปกบ้ของเสย่ที่้�วไปจุากภายในบา้น

กี่�รัทิ�งอย�่งเหมู�ะสิมู

อยา่ใชัN้otebook PC ใกลบ้รเิวณที่่�มิแ่ก�สร้�ว

อยา่วางอปุกรณอ์เิล็กที่รอนกิสท์ี่่�เปิดอยูไ่วใ้กลก้บ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำ่
ของคณุ เพื่ื�อห้ลก่เล่�ยงการรบกวนของคลื�นแมิเ่ห้ล็กไฟฟ้ากบ้
ห้นา้จุอแสดงผล

อยา่ใชัโ้นต้่บุ�คพื่ซ่้ำเ่ครื�องน่�ในการขดุสกลุเงนิครปิโต่ 
(เนื�องจุากใชัพ้ื่ลง้งานไฟฟ้าและเวลาเป็นจุำานวนมิาก
ในการไดม้ิาซ้ำ่�งสกลุเงนิเสมิอืนที่่�แปลงสภาพื่ได)้ และ/
ห้รอืกจิุกรรมิที่่�เก่�ยวขอ้ง
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กี่�รัป้องกี่นััแบตั้เตั้อรั่�

• การชัารจ์ุแบต่เต่อร่�บอ่ย ๆ ภายใต่แ้รงดน้ไฟฟ้าที่่�สงู อาจุที่ำาให้ ้
อายแุบต่เต่อร่�ส้ �นลง เพื่ื�อป้องกน้แบต่เต่อร่� ห้ลง้จุากที่่�แบต่เต่อร่�
ชัารจ์ุเต็่มิแลว้ ระบบอาจุห้ยดุการชัารจ์ุเมิื�อพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�อยู่
ระห้วา่ง 90% ถุง่ 100%

หมู�ยเหตั้:ุ โดยปกต่ ิความิจุกุารชัารจ์ุพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�เร ิ�มิต่น้ ถุกูต่้ �งคา่
ไวร้ะห้วา่ง 90% ถุง่ 99% คา่ที่่�แที่จุ้รงิอาจุแต่กต่า่งกน้ในแต่ล่ะรุน่

• การชัารจ์ุห้รอืการเกบ็แบต่เต่อร่�ในสภาพื่แวดลอ้มิที่่�มิอ่ณุห้ภมูิสิงู 
อาจุสง่ผลให้เ้กดิความิเสย่ห้ายถุาวรต่อ่ความิจุพุื่ลง้งานแบต่เต่อร่� 
และที่ำาให้อ้ายแุบต่เต่อร่�ส้ �นลงอยา่งรวดเร็ว ถุา้อณุห้ภมูิแิบต่เต่อร่�
สงูเกนิไป ระบบอาจุลดความิจุกุารชัารจ์ุพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�ลง ห้รอื
แมิก้ระที่้�งห้ยดุชัารจ์ุแบต่เต่อร่�ไปเลยเพื่ื�อป้องกน้แบต่เต่อร่�

• ความิจุพุื่ลง้งานแบต่เต่อร่�อาจุลดลง แมิว้า่อปุกรณข์องคณุปิด
เครื�อง และต่ด้การเชัื�อมิต่อ่จุากไฟ AC ลก้ษณะเชัน่น่�เป็นเรื�อง
ปกต่ ิเนื�องจุากระบบยง้คงใชัพ้ื่ลง้งานเล็กนอ้ยจุากแบต่เต่อร่�

ข้อ้มูลูเพื�อคว�มูปลอดภยัเกี่่�ยวกี่บัแบตั้เตั้อรั่�
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กี่�รัดแูลแบตั้เตั้อรั่�มู�ตั้รัฐ�นั

• ถุา้คณุจุะไมิใ่ชัอ้ปุกรณข์องคณุเป็นระยะเวลานาน ให้แ้น่ใจุวา่
ที่ำาการชัารจ์ุพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�ไวท้ี่่� 50% จุากน้�นปิดเครื�อง
อปุกรณข์องคณุ และต่ด้การเชัื�อมิต่อ่อะแดปเต่อรไ์ฟ AC ชัารจ์ุ
พื่ลง้งานแบต่เต่อร่�ไวท้ี่่� 50% ที่กุ 3 เดอืน เพื่ื�อห้ลก่เล่�ยงการคาย
ประจุมุิากเกนิไป และป้องกน้ความิเสย่ห้ายต่อ่แบต่เต่อร่�

• ห้ลก่เล่�ยงการชัารจ์ุแบต่เต่อร่�ดว้ยแรงดน้ไฟฟ้าที่่�สงูเป็นเวลานาน
ต่อ่เนื�อง เพื่ื�อยดือายกุารใชัง้านแบต่เต่อร่� ถุา้คณุใชัไ้ฟ AC อยา่ง
ต่อ่เนื�องสำาห้ร้บอปุกรณข์องคณุ ให้แ้น่ใจุวา่ไดใ้ชัพ้ื่ลง้งาน
แบต่เต่อร่�จุนเห้ลอื 50% อยา่งนอ้ยห้น่�งคร้ �งที่กุ 2 สป้ดาห้ ์
นอกจุากน่� คณุยง้สามิารถุปร้บการต่้ �งคา่จุาก ลก้ษณะการชัารจ์ุ
แบต่เต่อร่� ใน MyASUS เพื่ื�อชัว่ยยดือายกุารใชัง้านแบต่เต่อร่�ได ้
ดว้ย

• แนะนำาให้เ้กบ็แบต่เต่อร่�ของคณุที่่�อณุห้ภมูิริะห้วา่ง 5°C (41°F) 
ถุง่ 35°C (95°F) โดยมิร่ะดบ้พื่ลง้งานแบต่เต่อร่�อยูท่ี่่� 50% 
นอกจุากน่� คณุยง้สามิารถุปร้บการต่้ �งคา่จุาก ลก้ษณะการชัารจ์ุ
แบต่เต่อร่� ใน MyASUS เพื่ื�อชัว่ยยดือายกุารใชัง้านแบต่เต่อร่�ได ้
ดว้ย

• อยา่ที่ิ�งแบต่เต่อร่�ไวใ้นสภาพื่แวดลอ้มิที่่�ชัื�น การสม้ิผ้สกบ้สภาพื่
แวดลอ้มิที่่�ชัื�น อาจุเพื่ิ�มิอต้่ราการคายประจุขุองแบต่เต่อร่�มิากเกนิ
ไป สภาพื่แวดลอ้มิที่่�มิอ่ณุห้ภมูิติ่ำ�า อาจุที่ำาให้ส้ารเคมิภ่ายใน
แบต่เต่อร่�เสย่ห้าย ในขณะที่่�อณุห้ภมูิสิงู ห้รอืความิรอ้นที่่�สงูเกนิไป
อาจุที่ำาให้เ้กดิความิเส่�ยงจุากการระเบดิ

• อยา่วางอปุกรณ ์ห้รอืแบต่เต่อร่�แพื่คไวใ้กลห้้มิอ้นำ�า เต่าผงิ เต่าไฟ 
เครื�องที่ำาความิรอ้น ห้รอืแห้ลง่ความิรอ้นใด ๆ ที่่�มิอ่ณุห้ภมูิสิงูเกนิ 
60°C (140°F) สภาพื่แวดลอ้มิที่่�มิอ่ณุห้ภมูิสิงู อาจุสง่ผลให้เ้กดิ
การระเบดิ ห้รอืการร้�วที่่�อาจุเป็นสาเห้ต่ใุห้เ้กดิไฟไห้มิไ้ด ้
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บทท่� 1:  
กี่�รัตั้ ั�งค�่ฮ�รัด์แวรั ์
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ทำ�คว�มูรัูจ้ำกัี่ Notebook PC ข้องคณุ
มูมุูมูองด�้นับนั

หมู�ยเหตั้:ุ รปูแบบแป้นพื่มิิพื่อ์าจุแต่กต่า่งกน้ไปต่ามิภมูิภิาคห้รอืประเที่ศ  
รปูลก้ษณข์อง Notebook อาจุแต่กต่า่งกน้ไปข่�นอยูก่บ้รุน่ของ Notebook 
PC
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กี่ลอ้ง
กลอ้งในต่ว้ชัว่ยให้ค้ณุถุา่ยภาพื่ห้รอืบน้ที่ก่วดิโ่อดว้ย Notebook PC  
ของคณุได ้

ไมูโครัโฟนั
ไมิโครโฟนในต่ว้ใชัไ้ดก้บ้การประชัมุิที่างวดิโ่อ การบรรยายดว้ยเสย่ง 
ห้รอืการบน้ที่ก่เสย่งอยา่งงา่ยๆ

ไฟแสิดงสิถ�นัะกี่ลอ้ง
ไฟแสดงสถุานะกลอ้งจุะสวา่งข่�นเมิื�อมิก่ารใชัง้านกลอ้งในต่ว้

แผิงจำอแสิดงผิล
แผงจุอแสดงผลความิละเอย่ดสงูให้ค้ณุสมิบต้่อิน้ยอดเย่�ยมิในการชัมิ
ไฟลภ์าพื่ วดิโ่อ และมิล้ต่มิิเ่ดย่อื�นๆ บน Notebook PC ของคณุ

แป้นัพมิูพ์
แป้นพื่มิิพื่เ์ป็นปุ่ มิ QWERTY ขนาดมิาต่รฐานพื่รอ้มิระยะความิลก่ของ
ปุ่ มิที่่�เห้มิาะสมิต่อ่การพื่มิิพื่ ์ซ้ำ่�งยง้ชัว่ยให้ค้ณุใชัปุ้่ มิฟ้งกช์ัน้ ที่ำาให้เ้ขา้
ถุง่ Windows ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และควบคมุิฟ้งกช์ัน้ 
มิล้ต่มิิเ่ดย่อื�นๆ ได ้

หมู�ยเหตั้:ุ รปูแบบแป้นพื่มิิพื่แ์ต่กต่า่งกน้ไปต่ามิรุน่ห้รอืเขต่
ภมูิภิาค
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ไฟแสิดงสิถ�นัะ Capital Lock
ไฟแสดงสถุานะจุะสวา่งข่�นเมิื�อเปิดใชัง้านฟ้งกช์ัน้ Capital Lock การ
ใชั ้Capital Lock ชัว่ยให้ค้ณุพื่มิิพื่อ์ก้ษรต่ว้พื่มิิพื่ใ์ห้ญ ่(เชัน่ A, B, C) 
โดยใชัแ้ป้นพื่มิิพื่บ์น Notebook PC ของคณุ

ไฟแสิดงสิถ�นัะกี่�รัล็อกี่แป้นัฟงักี่ช์นัั
ไฟแสดงสถุานะน่�จุะสวา่งข่�นเมิื�อคณุเปิดใชัง้านฟ่เจุอรป์ุ่ มิฟ้งกช์ัน้

หมู�ยเหตั้:ุ สำาห้ร้บขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิ ดทูี่่�สว่น การใชัง้านแป้นพื่มิิพื่ ์ 
ในคูม่ิอืฉบบ้น่�

ทชัแพด
ที่ช้ัแพื่ดชัว่ยให้ใ้ชัง้านคำาส้�งนิ�วไดอ้ยา่งห้ลากห้ลายเพื่ื�อควบคมุิห้นา้
จุอ มิอบประสบการณก์ารใชัง้านที่่�งา่ยดายแกผู่ใ้ชั ้อก่ที่้ �งยง้จุำาลอง
การที่ำางานของเมิาสธ์ุรรมิดาไดด้ว้ย

หมู�ยเหตั้:ุ สำาห้ร้บขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิ ดทูี่่�สว่น การใชัท้ี่ช้ัแพื่ด  
ในคูม่ิอืฉบบ้น่�
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ปุ่ มูพ�วเวอรั์
กดปุ่ มิพื่าวเวอรเ์พื่ื�อเปิดห้รอืปิด Notebook PC ของคณุ คณุยง้
สามิารถุใชัปุ้่ มิพื่าวเวอรเ์พื่ื�อส้�งให้ ้Notebook PC ของคณุเขา้สูโ่ห้มิด
สลป่ห้รอืไฮเบอรเ์นต่และปลกุเครื�องจุากโห้มิดสลป่ห้รอื 
ไฮเบอรเ์นต่ได ้

ในกรณ่ที่่� Notebook PC ของคณุไมิต่่อบสนอง กดปุ่ มิพื่าวเวอรค์า้ง
ไวอ้ยา่งนอ้ยส่� (4) วนิาที่จุ่นกวา่ Notebook PC ของคณุจุะ 
ปิดเครื�อง

ปุ่ มูตั้วัเลข้
ปุ่ มิต่ว้เลขสามิารถุสลบ้การที่ำางานไดส้องรปูแบบ ไดแ้ก ่ใชัส้ำาห้ร้บ
ป้อนต่ว้เลขและใชัเ้ป็นปุ่ มิบง้คบ้ที่ศิที่างของต่ว้ชั่�

หมู�ยเหตั้:ุ สำาห้ร้บขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิ ดทูี่่�สว่น การใชั ้ปุ่ มิต่ว้เลข  
ในคูม่ิอืฉบบ้น่�

เซนัเซอรัล์�ยนัิ�วมูอื (ในัเครัื�องบ�งรัุน่ั)
เซ้ำนเซ้ำอรล์ายนิ�วมิอืในต่ว้จุะต่รวจุจุ้บลายนิ�วมิอืของคณุและใชัก้าร
ต่รวจุสอบที่างชัว่มิติ่ใินการล็อกอนิเขา้สูร่ะบบ Notebook PC  
ของคณุ
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มูมุูมูองจำ�กี่ด�้นัล�่ง

หมู�ยเหตั้:ุ มิมุิมิองจุากดา้นลา่งอาจุแต่กต่า่งกน้ไปต่ามิแต่ล่ะรุน่

คำ�เตั้อืนั! Notebook PC ของคณุสามิารถุอุน่ข่�นจุนถุง่รอ้นไดใ้นขณะที่่�ใชัง้าน  
ห้รอืในขณะที่่�กำาลง้ชัารจ์ุแบต่เต่อร่�แพื่ค อยา่วางNotebook PC ไวบ้นต่ก้ ห้รอื 
ใกลส้ว่นใดสว่นห้น่�งของรา่งกาย เพื่ื�อป้องกน้ไมิใ่ห้เ้กดิการบาดเจ็ุบเนื�องจุาก 
ความิรอ้น เมิื�อที่ำางานบนNotebook PC ของคณุ อยา่วางไวบ้นพื่ื�นผวิที่่�สามิารถุ 
ปิดก้ �นชัอ่งระบายอากาศได ้

สิำ�คญั! 

• ระยะเวลาการที่ำางานของแบต่เต่อร่�แต่กต่า่งไปต่ามิการใชัง้านและ 
ขอ้กำาห้นดเฉพื่าะของ Notebook PC ชัดุแบต่เต่อร่�ไมิส่ามิารถุถุอดออกได ้

• ซ้ำื�อชัิ�นสว่นจุากรา้นคา้ที่่�ไดร้้บการแต่ง่ต่้ �งเที่า่น้�น เพื่ื�อให้ม้ิ้�นใจุถุง่ความิเขา้
กน้ได ้และความิเชัื�อถุอืไดท้ี่่�สงูสดุ ปรก่ษาศนูยบ์รกิาร ASUS ห้รอืรา้นคา้ที่่�
ไดร้้บการแต่ง่ต่้ �งสำาห้ร้บบรกิารผลติ่ภณ้ฑ์ ์ห้รอืขอความิชัว่ยเห้ลอืใน 
การถุอดชัิ�นสว่น ห้รอืประกอบผลติ่ภณ้ฑ์อ์ยา่งถุกูต่อ้ง
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ชอ่งรัะบ�ยอ�กี่�ศ
ชัอ่งระบายอากาศชัว่ยให้อ้ากาศเย็นไห้ลเขา้ไปใน Notebook PC 
และอากาศอุน่ออกจุากเครื�อง

คำ�เตั้อืนั! ต่รวจุสอบให้แ้น่ใจุวา่กระดาษ ห้น้งสอื เสื�อผา้ สาย
เคเบลิ ห้รอืวต้่ถุอุื�นๆ ไมิไ่ดก้ด่ขวางชัอ่งระบายอากาศใดๆ ไมิเ่ชัน่
น้�นเครื�องอาจุรอ้นเกนิไปได ้

ลำ�โพง
ลำาโพื่งในต่ว้ชัว่ยให้ค้ณุไดย้นิเสย่งจุาก Notebook PC ของคณุ
โดยต่รง คณุสมิบต้่เิสย่งควบคมุิโดยซ้ำอฟต่แ์วร์
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มูมุูมูองจำ�กี่ด�้นัข้ว�

ไฟแสิดงสิถ�นัะ
ไฟแสดงสถุานะชัว่ยระบสุถุานะฮารด์แวรป้์จุจุบุน้ของ Notebook PC 
ของคณุ

 ไฟแสิดงสิถ�นัะกี่�รัช�รัจ์ำแบตั้เตั้อรั่�สิองสิ่
 ไฟ LED สองสแ่สดงการบง่บอกที่่�มิองเห็้นไดข้อง

สถุานะการชัารจ์ุแบต่เต่อร่� ดรูายละเอย่ดต่ามิต่าราง
ดา้นลา่งน่�:
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สิ่ สิถ�นัะ
สิข่้�วตั้อ่เนัื�อง Notebook PC ถุกูเสย่บเขา้กบ้

แห้ลง่พื่ลง้งานและพื่ลง้งาน
แบต่เต่อร่�อยูร่ะห้วา่ง 95% ถุง่ 
100%

สิส่ิมู้ตั้อ่เนัื�อง Notebook PC ถุกูเสย่บเขา้กบ้ 
แห้ลง่พื่ลง้งาน กำาลง้ชัารจ์ุ
แบต่เต่อร่� และพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�
นอ้ยกวา่ 95%

สิส่ิมู้กี่ะพรับิ Notebook PC กำาลง้ที่ำางานใน
โห้มิดแบต่เต่อร่� และพื่ลง้งาน
แบต่เต่อร่�นอ้ยกวา่ 10%

ไฟดบั Notebook PC กำาลง้ที่ำางานใน
โห้มิดแบต่เต่อร่� และพื่ลง้งาน
แบต่เต่อร่�อยูร่ะห้วา่ง 10% ถุง่ 
100%

 ไฟแสิดงกี่�รัทำ�ง�นั
 ไฟแสดงการที่ำางานจุะสวา่งข่�นเมิื�อเปิดใชัง้าน 

Notebook PC ของคณุและกะพื่รบิชัา้ๆ เมิื�อ 
Notebook PC ของคณุอยูใ่นโห้มิดสลป่
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สิล็อตั้กี่�รัด์ MicroSD (ในัเครัื�องบ�งรัุน่ั)
เครื�องอา่นการด์ห้น่วยความิจุำาในต่ว้น่�รองร้บรปูแบบการด์ MicroSD

แจ็ำคหฟูงั/เฮดเซ็ตั้
พื่อรต์่น่�ชัว่ยให้ค้ณุเชัื�อมิต่อ่กบ้ลำาโพื่งขยายเสย่งห้รอืห้ฟู้ง คณุยง้
สามิารถุใชัพ้ื่อรต์่น่�เชัื�อมิต่อ่เฮดเซ้ำต็่ได ้

พอรัต์ั้ USB 2.0
พื่อรต์่ USB (บส้อนุกรมิสากล) ใชัร้ว่มิกบ้อปุกรณ ์USB 2.0 ห้รอื 
USB 1.1 ได ้เชัน่ แป้นพื่มิิพื่ ์อปุกรณช์ั่�ต่ำาแห้น่ง แฟลชัไดรฟ์ HDD 
ภายนอก ลำาโพื่ง กลอ้ง และเครื�องพื่มิิพื่์

สิล็อตั้เพื�อคว�มูปลอดภยั
สล็อต่เพื่ื�อความิปลอดภย้ชัว่ยให้ค้ณุร้กษาความิปลอดภย้ของ 
Notebook PC ไดโ้ดยการใชัผ้ลติ่ภณ้ฑ์ด์า้นความิปลอดภย้ของ 
Notebook PC ที่่�ใชัง้านรว่มิกน้ได ้
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มูมุูมูองจำ�กี่ด�้นัซ�้ย

พอรัต์ั้พลงัง�นั (DC) ข้�เข้�้
เสย่บอะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าที่่�มิากบ้เครื�องเขา้กบ้พื่อรต์่น่�เพื่ื�อชัารจ์ุชัดุ
แบต่เต่อร่�และจุา่ยพื่ลง้งานให้ก้บ้ Notebook PC ของคณุ

คำ�เตั้อืนั! อะแดปเต่อรอ์าจุอุน่ห้รอืรอ้นข่�นขณะใชัง้าน อยา่คลมุิ
อะแดปเต่อรแ์ละวางให้ห้้า่งจุากรา่งกายของคณุ ขณะเชัื�อมิต่อ่กบ้
แห้ลง่พื่ลง้งาน

สิำ�คญั! ใชัเ้ฉพื่าะอะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าที่่�มิากบ้เครื�องเพื่ื�อชัารจ์ุชัดุ
แบต่เต่อร่�และจุา่ยพื่ลง้งานให้ก้บ้ Notebook PC ของคณุเที่า่น้�น
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พอรัต์ั้ USB 3.2 Gen 1 TYPE-C®

พื่อรต์่ USB 3.2 (บส้อนุกรมิสากล 3.2) Gen 1 TYPE-C® ให้ ้
ความิเร็วอต้่ราการถุา่ยโอนที่่�สงูถุง่ 5 Gbit/s และใชัง้านไดก้บ้  
USB 2.0 รุน่เกา่

หมู�ยเหตั้:ุ อต้่ราการถุา่ยโอนของพื่อรต์่น่�อาจุแต่กต่า่งกน้ไป 
ต่ามิรุน่

ชอ่งรัะบ�ยอ�กี่�ศ
ชัอ่งระบายอากาศชัว่ยให้อ้ากาศเย็นไห้ลเขา้ไปใน Notebook PC 
และอากาศอุน่ออกจุากเครื�อง

คำ�เตั้อืนั! ต่รวจุสอบให้แ้น่ใจุวา่กระดาษ ห้น้งสอื เสื�อผา้ สาย
เคเบลิ ห้รอืวต้่ถุอุื�นๆ ไมิไ่ดก้ด่ขวางชัอ่งระบายอากาศใดๆ ไมิเ่ชัน่
น้�นเครื�องอาจุรอ้นเกนิไปได ้

พอรัต์ั้เอ�ตั้พ์ตุั้ HDMI
พื่อรต์่น่�ใชัส้ำาห้ร้บเชัื�อมิต่อ่โนต้่บุ�ค PC ของคณุไปยง้อปุกรณท์ี่่�ใชัง้าน
ไดก้บ้ HDMI อื�นสำาห้ร้บการแชัรไ์ฟล ์ห้รอืต่อ่จุอแสดงผลของคณุ
เพื่ิ�มิเต่มิิ

พอรัต์ั้ USB 3.2 Gen 1
พื่อรต์่ USB 3.2 (บส้อนุกรมิสากล 3.2) Gen 1 ให้อ้ต้่ราการ 
ถุา่ยโอนขอ้มิลูสงูสดุถุง่ 5 Gbit/s และใชัง้านไดก้บ้ USB 2.0  
รุน่เกา่
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บทท่� 2:  
กี่�รัใช ้Notebook PC ข้องคณุ
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สิำ�คญั!

ขอ้มิลูเก่�ยวกบ้อะแดปเต่อรไ์ฟฟ้า:

• แรงดน้ไฟฟ้าขาเขา้: 100-240Vac

• ความิถุ่�ขาเขา้: 50-60Hz

• พื่กิด้กระแสไฟขาออก: 2.37A (45W) / 3.42A (65W)

• พื่กิด้แรงดน้ไฟฟ้าขาออก: 19V

ชัารจ์ุ Notebook PC เป็นเวลา 3 ช ั�วโมูง กอ่นใชัใ้นโห้มิด
แบต่เต่อร่�เป็นคร้ �งแรก

หมู�ยเหตั้:ุ อะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าอาจุมิล่ก้ษณะแต่กต่า่งกน้ไปต่ามิรุน่และ
ภมูิภิาค

เรั ิ�มูตั้น้ัใชง้�นั
กี่�รัช�รัจ์ำ Notebook PC
A. เสย่บข้ �วต่อ่สายไฟ DC ในพื่อรต์่พื่ลง้งาน (DC) ขาเขา้ของ 

Notebook PC

B. เสย่บอะแดปเต่อร ์AC เขา้กบ้แห้ลง่จุา่ยไฟ 100V~240V
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สิำ�คญั!
• คน้ห้าต่ำาแห้น่งฉลากระบพุื่กิด้ไฟฟ้าขาเขา้/ขาออกบน Notebook PC 

และต่รวจุสอบวา่ขอ้มิลูบนฉลากต่รงกบ้ขอ้มิลูพื่กิด้ไฟฟ้าขาเขา้/ขา
ออกบนอะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าของคณุ Notebook PC บางรุน่อาจุมิพ่ื่กิด้
กระแสไฟขาออกห้ลายคา่ โดยข่�นอยูก่บ้ SKU ที่่�มิ่

• Notebook PC ต่อ้งเชัื�อมิต่อ่กบ้อะแดปเต่อรไ์ฟฟ้ากอ่นที่่�จุะเปิดเป็น
คร้ �งแรก เสย่บสายไฟกบ้เต่า้ร้บไฟบา้นโดยไมิใ่ชัส้ายไฟต่อ่ใดๆ เสมิอ 
เพื่ื�อความิปลอดภย้ของคณุ ให้เ้ชัื�อมิต่อ่อปุกรณน์่�กบ้เต่า้ร้บไฟฟ้าที่่�ต่อ่
สายดนิอยา่งถุกูต่อ้งเที่า่น้�น

• เต่า้ร้บต่อ้งเขา้ถุง่ไดง้า่ยและอยูใ่กลก้บ้ Notebook PC
• ห้ากต่อ้งการถุอด Notebook PC ออกจุากแห้ลง่จุา่ยไฟห้ลก้ ให้ถุ้อด

ปล้�ก Notebook PC ออกจุากเต่า้ร้บไฟฟ้า

คำ�เตั้อืนั!

อา่นขอ้ควรระวง้สำาห้ร้บแบต่เต่อร่� Notebook PC ต่อ่ไปน่�

• เฉพื่าะชัา่งที่่�ไดร้้บอนุญาต่จุาก ASUS เที่า่น้�นที่่�สามิารถุถุอดแบต่เต่อร่�
ภายในอปุกรณไ์ด ้(สำาห้ร้บแบต่เต่อร่�แบบถุอดไมิไ่ดเ้ที่า่น้�น)

• แบต่เต่อร่�ที่่�ใชัใ้นอปุกรณน์่�อาจุมิค่วามิเส่�ยงที่่�จุะกอ่เกดิเพื่ลงิไห้มิห้้รอื
แผลไห้มิจุ้ากสารเคมิห่้ากถุอดห้รอืแยกชัิ�นสว่น

• ปฏบิต้่ติ่ามิป้ายเต่อืนเพื่ื�อความิปลอดภย้ของต่ว้คณุเอง

• มิค่วามิเส่�ยงที่่�จุะเกดิการระเบดิห้ากแที่นที่่�ดว้ยแบต่เต่อร่�ประเภที่ที่่�ไมิ่
ถุกูต่อ้ง

• ห้า้มิกำาจุ้ดดว้ยการเผา

• อยา่พื่ยายามิลด้วงจุรแบต่เต่อร่�ของ Notebook PC

• อยา่พื่ยายามิแยกชัิ�นสว่นแบต่เต่อร่�และประกอบให้มิ ่
(สำาห้ร้บแบต่เต่อร่�แบบถุอดไมิไ่ดเ้ที่า่น้�น)

• ห้า้มิใชัต้่อ่ห้ากพื่บการร้�วไห้ล

• ต่อ้งรไ่ซ้ำเคลิห้รอืกำาจุ้ดแบต่เต่อร่�และสว่นประกอบดว้ยวธิุท่ี่่�เห้มิาะสมิ

• เกบ็แบต่เต่อร่�และสว่นประกอบขนาดเล็กอื�นๆ ให้พ้ื่น้มิอืเด็ก
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ยกี่เพื�อเปิดแผิงจำอแสิดงผิล

กี่ดปุ่ มูพ�วเวอรั์
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กี่�รัใชท้ชัแพด
กี่�รัเลื�อนัตั้วัช่�
คณุสามิารถุแต่ะที่่�ใดกไ็ดบ้นที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อเปิดใชัต้่ว้ชั่� จุากน้�นเลื�อนนิ�วบน
ที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อขยบ้ต่ว้ชั่�บนห้นา้จุอ

เลื�อนัในัแนัวนัอนั

เลื�อนัในัแนัวตั้ ั�ง

เลื�อนัในัแนัวทแยง
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คำ�สิ ั�งท่�ใชน้ั ิ�วเดย่ว
แตั้ะ/แตั้ะสิองครั ั�ง

• แต่ะแอปเพื่ื�อเลอืก

• แต่ะแอปสองคร้ �งเพื่ื�อเปิด

ล�กี่แลว้ว�ง

แต่ะรายการสองคร้ �ง แลว้ลากนิ�วเดย่วกน้โดยไมิย่กนิ�วออกจุากที่ช้ัแพื่ด 
ห้ากต่อ้งการวางรายการในต่ำาแห้น่งให้มิ ่ให้ย้กนิ�วออกจุากที่ช้ัแพื่ด
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คลกิี่ซ�้ย คลกิี่ข้ว�

• คลกิแอปเพื่ื�อเลอืก

• คลกิแอปสองคร้ �งเพื่ื�อเปิด

คลกิปุ่ มิน่�เพื่ื�อเปิดเมินูคลกิขวา

หมู�ยเหตั้:ุ พื่ื�นที่่�ภายในเสน้ประแสดงต่ำาแห้น่งของปุ่ มิซ้ำา้ยและขวาของ
เมิาสบ์นที่ช้ัแพื่ด

คำ�สิ ั�งท่�ใชส้ิองนัิ�ว
แตั้ะ

ใชัส้องนิ�วแต่ะที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อจุำาลองฟ้งกช์ัน้คลกิขวา
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ซูมูเข้�้ ซูมูออกี่

ลากสองนิ�วเขา้ห้ากน้บนที่ช้ัแพื่ด ลากสองนิ�วออกจุากกน้บนที่ช้ัแพื่ด

เลื�อนัสิองนัิ�ว (ข้ ้�นั/ลง) เลื�อนัสิองนัิ�ว (ซ�้ย/ข้ว�)

ใชัส้องนิ�วเลื�อนเพื่ื�อเลื�อนข่�นห้รอืลง ใชัส้องนิ�วเลื�อนเพื่ื�อเลื�อนไปที่างซ้ำา้ย
ห้รอืขวา
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ล�กี่แลว้ว�ง

เลอืกรายการและกดปุ่ มิซ้ำา้ยคา้งไว ้ใชัอ้ก่นิ�วเลื�อนไปบนที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อลาก
รายการน้�น ยกนิ�วออกจุากปุ่ มิเพื่ื�อวาง

คำ�สิ ั�งท่�ใชส้ิ�มูนัิ�ว
แตั้ะ

ใชัส้ามินิ�วแต่ะที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อเปิดฟ้งกช์ัน้ที่่�คณุเลอืกไวใ้น Settings (การต่้ �ง
คา่)
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ปดัไปท�งซ�้ย/ข้ว�

ห้ากคณุเปิดแอปไวห้้ลายแอป ให้ใ้ชัส้ามินิ�วป้ดไปที่างซ้ำา้ยห้รอืขวาเพื่ื�อ
สลบ้ระห้วา่งแอปที่่�เปิดไว ้

ปดัข้้�นั ปดัลง

ป้ดข่�นเพื่ื�อดภูาพื่รวมิแสดงแอป
ที่้ �งห้มิดที่่�เปิดอยู่

ป้ดลงเพื่ื�อแสดงเดสกท็์ี่อป
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คำ�สิ ั�งท่�ใชส้ิ ่�นั ิ�ว
แตั้ะ

ใชัส้่�นิ�วแต่ะที่ช้ัแพื่ดเพื่ื�อเปิดฟ้งกช์ัน้ที่่�คณุเลอืกไวใ้น Settings (การต่้ �งคา่)
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กี่�รัใชค้ย่บ์อรัด์

เปิดห้รอืปิดลำาโพื่ง

ลดระดบ้เสย่งลำาโพื่ง

เพื่ิ�มิระดบ้เสย่งลำาโพื่ง

ลดความิสวา่งจุอแสดงผล

เพื่ิ�มิความิสวา่งจุอแสดงผล

เปิดใชัง้านห้รอืปิดใชัง้านที่ช้ัแพื่ด

ปร้บความิสวา่งสำาห้ร้บแป้นพื่มิิพื่แ์บ็คไลที่์

เปล่�ยนโห้มิดแสดงผล

หมู�ยเหตั้:ุ ต่รวจุสอบวา่เชัื�อมิต่อ่ห้นา้จุอแสดงผลอก่ห้นา้
จุอห้น่�งกบ้ Notebook PC เรย่บรอ้ยดแ่ลว้

ปุ่ มูลดั
ปุ่ มิลด้บนแป้นพื่มิิพื่ข์อง Notebook PC ของคณุสามิารถุเริ�มิการที่ำางาน
ของคำาส้�งต่อ่ไปน่�:
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ปุ่ มู Windows
บนคย่บ์อรด์ของ Notebook PC ของคณุจุะมิปุ่่ มิ Windows พื่เิศษสอง
ปุ่ มิดง้น่�

เปิดเมินู Start (เริ�มิ)

แสดงเมินูแบบเลื�อนลง

* มิใ่นบางรุน่

ปุ่ มูฟงักี่ช์นัั

กด  เพื่ื�อเปิดใชัง้านห้รอืปิดใชัง้านฟ่เจุอรป์ุ่ มิฟ้งกช์ัน้ เมิื�อ
คณุเปิดใชัง้านฟ่เจุอรป์ุ่ มิฟ้งกช์ัน้แลว้ คณุจุะสามิารถุเขา้ถุง่ปุ่ มิลด้ต่า่งๆ 

ได ้โดยการกดปุ่ มิ  พื่รอ้มิกน้กบ้การกดปุ่ มิต่า่งๆ บนแถุวดา้นบน
สดุ
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ปุ่ มูตั้วัเลข้

หมู�ยเหตั้:ุ โครงรา่งของปุ่ มิต่ว้เลขอาจุแต่กต่า่งกน้ในแต่ล่ะรุน่ห้รอื แต่ล่ะ
พื่ื�นที่ ่แต่ข่้ �นต่อนการใชัง้านน้�นเห้มิอืนกน้

ปุ่ มิต่ว้เลขมิบ่นNotebook PC บางรุน่ 
คณุสามิารถุใชัปุ้่ มิต่ว้เลขน่�  
สำาห้ร้บการป้อนต่ว้เลข ห้รอืเป็นปุ่ มิการ
เลื�อนที่ศิที่างของต่ว้ชั่�  

กด  
เพื่ื�อสลบ้ระห้วา่งการ
ใชัปุ้่ มิกดเป็นปุ่ มิต่ว้เลข 
ห้รอืเป็นปุ่ มิบง้คบ้ที่ศิ
ที่างต่ว้ชั
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บทท่� 3:  
กี่�รัทำ�ง�นัดว้ย Windows
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เรั ิ�มูใชง้�นัครั ั�งแรักี่
ในคร้ �งแรกที่่�คณุเปิด Notebook PC จุะมิห่้นา้จุอต่า่งๆ ปรากฏข่�นเป็น
ลำาดบ้เพื่ื�อแนะนำาการกำาห้นดคา่ระบบปฏบิต้่กิาร Windows ของคณุ

วธิุเ่ริ�มิใชัง้าน Notebook PC ของคณุเป็นคร้ �งแรก

1. กดปุ่ มิพื่าวเวอรเ์พื่ื�อเปิด Notebook PC ของคณุ รอสองถุง่สามิ
นาที่จุ่นห้นา้จุอการต่ดิต่้ �งแสดงข่�น

2. จุากห้นา้จุอการต่ดิต่้ �ง เลอืกภมูิภิาคและภาษาที่่�จุะใชัใ้น 
Notebook PC

3. อา่นขอ้ต่กลงสทิี่ธุิ�การใชัง้านโดยละเอย่ด เลอืก Accept 
(ตั้กี่ลง)

4. ที่ำาต่ามิคำาแนะนำาบนห้นา้จุอเพื่ื�อกำาห้นดคา่พื่ื�นฐานต่า่งๆ ต่อ่ไปน่�

• ปร้บแต่ง่

• ใชัแ้บบออนไลน์

• การต่้ �งคา่

• บญ้ชัข่องคณุ

5. ห้ลง้จุากกำาห้นดคา่พื่ื�นฐานต่า่งๆแลว้ Windows จุะไปยง้ข้ �นต่อน
ต่อ่ไปเพื่ื�อต่ดิต่้ �งแอปและที่ำาการต่้ �งคา่ที่่�ต่อ้งการ เปิด Notebook 
PC ไวเ้สมิอระห้วา่งข้ �นต่อนการต่ดิต่้ �ง

6. เมิื�อเสร็จุสิ�นข้ �นต่อนการต่ดิต่้ �งแลว้ เดสกท็์ี่อปจุะปรากฏข่�น

หมู�ยเหตั้:ุ ภาพื่ห้นา้จุอในบที่น่�ใชัส้ำาห้ร้บอา้งองิเที่า่น้�น
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เมูนั ูStart (เรั ิ�มู)
เมินู Start (เริ�มิ) เป็นประต่หู้ลก้ไปยง้โปรแกรมิ, แอป Windows, 
โฟลเดอร ์และการต่้ �งคา่ของ Notebook PC

คณุสามิารถุใชัเ้มินู Start (เริ�มิ) เพื่ื�อที่ำากจิุกรรมิที่้�วไปเห้ลา่น่�

• เปิดโปรแกรมิห้รอืแอป Windows

• เปิดโปรแกรมิห้รอืแอป Windows ที่่�ใชับ้อ่ย

• ปร้บการต่้ �งคา่ Notebook PC

• ขอความิชัว่ยเห้ลอืเก่�ยวกบ้ระบบปฏบิต้่กิาร Windows

• ปิดเครื�อง Notebook PC

• ออกจุากระบบ Windows ห้รอืเปล่�ยนเป็นบญ้ชัผู่ใ้ชัอ้ื�น

เปล่�ยนักี่�รัตั้ ั�งค�่บญัช ่ล็อกี่ หรัอืออกี่จำ�กี่รัะบบบญัชข่้องคณุ

เปิดเมูนั ูStart (เรั ิ�มู)

เปิดมูมุูมูอง Task (ง�นั)

ปิดเครัื�อง รัส่ิตั้�รัต์ั้ หรัอืเปล่�ยนั 
Notebook PC เข้�้สิูโ่หมูดสิลป่

เปิดแอปจำ�กี่ Taskbar (แถบง�นั)

เปิดแอป Windows จำ�กี่เมูนั ูStart (เรั ิ�มู)

เปิด Search (กี่�รัคน้ัห�)

เปิด Widgets (วดิเจ็ำตั้)
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กี่�รัเปิดเมูนั ูStart (เรั ิ�มู)

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืไอคอนสถุานะบน Start (เริ�มิ) 
 แลว้คลกิไอคอนน้�น

กดปุ่ มิโลโก ้Windows  บนคย่บ์อรด์ของคณุ

กี่�รัเปิดโปรัแกี่รัมูจำ�กี่เมูนั ูStart (เรั ิ�มู)
ห้น่�งในสิ�งที่่�คณุจุะใชัเ้มินู Start (เริ�มิ) ที่ำาบอ่ยที่่�สดุคอืเปิดโปรแกรมิที่่�ต่ดิ
ต่้ �งไวใ้น Notebook PC

วางต่ว้ชั่�เมิาสเ์ห้นอืโปรแกรมิ แลว้คลกิเพื่ื�อเปิดโปรแกรมิ
น้�น

ใชัปุ้่ มิลกูศรเพื่ื�อเลอืกดโูปรแกรมิต่า่งๆ กด  เพื่ื�อ
เปิด

หมู�ยเหตั้:ุ เลอืก All apps (แอปท ั�งหมูด) เพื่ื�อแสดงรายการโปรแกรมิ
และโฟลเดอรท์ี่้ �งห้มิดบน Notebook PC โดยเรย่งต่ามิลำาดบ้ต่ว้อก้ษร
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แอป Windows
น่�คอืแอปต่า่งๆ ที่่�ป้กห้มิดุไวท้ี่่�เมินู Start (เริ�มิ) และแสดงในรปูแบบเรย่ง
ต่อ่กน้เพื่ื�อความิสะดวกในการเขา้ถุง่

หมู�ยเหตั้:ุ แอป Windows บางแอปกำาห้นดให้ค้ณุต่อ้งลงชัื�อเขา้ใชับ้ญ้ชั ่
Microsoft กอ่นจุง่จุะเปิดใชัง้านอยา่งเต็่มิที่่�
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กี่�รัทำ�ง�นัดว้ยแอป Windows

กี่�รัปรับัแตั้ง่แอป Windows
คณุสามิารถุยา้ย ถุอนห้มิดุ ห้รอืป้กห้มิดุแอปบน Taskbar (แถุบงาน) 
จุากเมินู Start (เริ�มิ) ไดโ้ดยใชัข้้ �นต่อนต่อ่ไปน่�

กี่�รัเปิดแอป Windows จำ�กี่เมูนั ูStart (เรั ิ�มู)

วางต่ว้ชั่�เมิาสเ์ห้นอืแอป แลว้คลกิเพื่ื�อเปิดแอปน้�น

ใชัปุ้่ มิลกูศรเพื่ื�อเลอืกดแูอปต่า่งๆ กด  เพื่ื�อเปิด
แอป

กี่�รัย�้ยแอป

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืแอป แลว้ลากและวางแอปที่่�
ต่ำาแห้น่งให้มิ่

กี่�รัถอนัหมูดุแอป

วางต่ว้ชั่�เมิาสเ์ห้นอืแอปและคลกิขวา จุากน้�นคลกิ Unpin 
from Start (ถอนัหมูดุจำ�กี่เมูนัเูรั ิ�มู)

ใชัปุ้่ มิลกูศรเพื่ื�อไปยง้สว่นต่า่งๆ ของแอป  

กด  ห้รอื  (สำาห้ร้บบางรุน่) จุากน้�น
เลอืก Unpin from Start (ถอนัหมูดุจำ�กี่เมูนัเูรั ิ�มู)
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กี่�รัปกัี่หมูดุแอปบนั Taskbar (แถบง�นั)

วางต่ว้ชั่�เมิาสเ์ห้นอืแอปและคลกิขวา จุากน้�นคลกิ Pin to 
taskbar (ปกัี่หมูดุท่�แถบง�นั)

ใชัปุ้่ มิลกูศรเพื่ื�อไปยง้สว่นต่า่งๆ ของแอป  

กด  ห้รอื  (สำาห้ร้บบางรุน่) จุากน้�น
เลอืก Pin to taskbar (ปกัี่หมูดุท่�แถบง�นั)

กี่�รัปกัี่หมูดุแอปท่�เมูนั ูStart (เรั ิ�มู) เพิ�มูเตั้มิู

จุาก All apps (แอปท ั�งหมูด) วางต่ว้ชั่�เมิาสเ์ห้นอืแอปที่่�
คณุต่อ้งการเพื่ิ�มิลงในเมินู Start (เริ�มิ) และคลกิขวา จุากน้�น
คลกิ Pin to Start (ปกัี่หมูดุท่�หนั�้จำอเรั ิ�มู)

จุาก All apps (แอปท ั�งหมูด) กด  ห้รอื 

 (สำาห้ร้บบางรุน่) บนแอปที่่�คณุต่อ้งการเพื่ิ�มิ
ลงในเมินู Start (เริ�มิ) แลว้เลอืก Pin to Start (ปกัี่หมูดุ
ท่�หนั�้จำอเรั ิ�มู)
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มูมุูมูอง Task (ง�นั)
สลบ้ระห้วา่งแอปและโปรแกรมิที่่�เปิดอยูโ่ดยใชัค้ณุสมิบต้่มิิมุิมิอง Task 
(งาน) นอกจุากน่�ยง้ใชัม้ิมุิมิอง Task (งาน) เพื่ื�อสลบ้ระห้วา่งเดสกท็์ี่อป

กี่�รัเปิดมูมุูมูอง Task (ง�นั)

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืไอคอน  บน Taskbar (แถุบ
งาน) แลว้คลกิไอคอนน้�น

กด  บนคย่บ์อรด์
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วดิเจ็ำตั้
คณุสามิารถุเปิด Widgets (วดิเจ็ุต่) เพื่ื�อเขา้ถุง่ขอ้มิลูสำาคญ้อยา่งรวดเร็ว

กี่�รัเปิด Widgets (วดิเจ็ำตั้)

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืไอคอน  บน Taskbar (แถุบ
งาน) แลว้คลกิไอคอนน้�น

กด  บนคย่บ์อรด์
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กี่�รัปรับัแตั้ง่วดิเจ็ำตั้

คลกิ/แต่ะไอคอน  และเลอืก Manage interests 
(จำดักี่�รัคว�มูสินัใจำ) เพื่ื�อเปล่�ยนเนื�อห้าที่่�แสดงใน 
Widgets (วดิเจ็ุต่)
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คณุสิมูบตัั้ ิSnap (สิแนัป)
คณุสมิบต้่ ิSnap (สแนป) จุะแสดงแอปขา้งๆ กน้ ชัว่ยให้ค้ณุสามิารถุใชั ้
งานห้รอืสลบ้แอปได ้

ฮอตั้สิปอตั้ Snap (สิแนัป)
คณุสามิารถุลากแลว้วางแอปลงในฮอต่สปอต่น่�เพื่ื�อให้แ้อปอยูก่บ้ที่่�ได ้
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กี่�รัใช ้Snap (สิแนัป)

1. เปิดแอปที่่�คณุต่อ้งการสแนป

2. ลากแถุบชัื�อของแอปและวางแอปที่่�ขอบจุอเพื่ื�อ
สแนป

3. เปิดแอปอื�นและที่ำาต่ามิข้ �นต่อนดา้นบนซ้ำำ�าอก่คร้ �ง
เพื่ื�อสแนปแอปอื�น

1. เปิดแอปที่่�คณุต่อ้งการสแนป

2. กดปุ่ มิ  คา้งไว ้จุากน้�นใชัปุ้่ มิลกูศรเพื่ื�อสแนป
แอป

3. เปิดแอปอื�นและที่ำาต่ามิข้ �นต่อนดา้นบนซ้ำำ�าอก่คร้ �ง
เพื่ื�อสแนปแอปอื�น
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Action Center (ศนูัยป์ฏิบิตัั้กิี่�รั)
Action Center (ศนูยป์ฏบิต้่กิาร) จุะรวบรวมิการแจุง้เต่อืนจุากแอปและ
เป็นที่่�เดย่วที่่�คณุสามิารถุดำาเนนิการกบ้การแจุง้เต่อืนได ้นอกจุากน่�ยง้มิ่
สว่น Quick Action (การดำาเนนิการดว่น) ที่่�มิป่ระโยชันม์ิากดว้ย

กี่�รัเปิด Quick Action (กี่�รัดำ�เนันิักี่�รัดว่นั)

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืไอคอนสถุานะบน Taskbar 
(แถุบงาน) แลว้คลกิไอคอนน้�น

กด  บนคย่บ์อรด์
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กี่�รัเปิด Notifications (กี่�รัแจำง้เตั้อืนั)

วางต่ว้ชั่�เมิาสข์องคณุเห้นอืวน้และเวลาบน Taskbar (แถุบ
งาน) แลว้คลกิ

กด  บนคย่บ์อรด์



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 55

MyASUS Splendid
MyASUS Splendid จุะควบคมุิให้แ้ผงจุอแสดงผล ASUS ที่้ �งห้มิด
แสดงสเ่ห้มิอืนกน้และถุกูต่อ้ง นอกจุากโห้มิด Normal (ปกต่)ิ แลว้ คณุ
สามิารถุเลอืกโห้มิด Vivid (สดใส), Eye Care (ถุนอมิสายต่า) ห้รอื 
Manual (กำาห้นดเอง) ไดเ้พื่ื�อปร้บการต่้ �งคา่จุอแสดงผล

• Normal Mode (โหมูดปกี่ตั้)ิ: การแกไ้ขแกมิมิาและอณุห้ภมูิสิ่
จุะที่ำาให้ภ้าพื่ที่่�ออกจุากห้นา้จุอแสดงผลใกลเ้คย่งกบ้ที่่�ต่าเห็้นมิาก
ที่่�สดุ สำาห้ร้บรุน่ที่่�มิห่้นา้จุอ OLED โห้มิดน่�จุะผา่นการร้บรอง TÜV 
แสงสฟ้่าต่ำ�า

• Vivid Mode (โหมูดสิดใสิ): โห้มิดน่�ให้ค้ณุปร้บความิเขม้ิของ
ภาพื่ได ้ที่ำาให้ภ้าพื่มิส่ส่น้สดใสข่�น

• Manual Mode (โหมูดกี่ำ�หนัดเอง): โห้มิดน่�ให้ค้ณุปร้บคา่
อณุห้ภมูิสิต่่ามิความิต่อ้งการของคณุไดต้่้ �งแต่ ่-50 ถุง่ +50

• Eye Care Mode (โหมูดถนัอมูสิ�ยตั้�): โห้มิดน่�ชัว่ยลดการ
ปลอ่ยแสงสฟ้่าไดถุ้ง่ 30% เพื่ื�อปกป้องดวงต่าของคณุ

 ระดบ้ 1-5 ยิ�งระดบ้สงู ก็ยิ�งลดการปลอ่ยแสงสฟ้่าไดม้ิากข่�น 
สำาห้ร้บรุน่ที่่�มิห่้นา้จุอ LCD ระดบ้ 5 จุะเป็นการต่้ �งคา่ที่่�ปร้บให้ ้
เห้มิาะสมิแลว้ และผา่นการร้บรอง TÜV แสงสฟ้่าต่ำ�า

หมู�ยเหตั้:ุ เปิดใชัง้าน HDR จุาก Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่) > System 
(รัะบบ) > Display (จำอแสิดงผิล) เพื่ื�อประสบการณร้์บชัมิที่่�ดก่วา่ดว้ย
ห้นา้จุอ OLED (เฉพื่าะบางรุน่) และผา่นการร้บรอง TÜV ปลอดการกะพื่รบิ
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ใชัเ้คล็ดลบ้ต่อ่ไปน่�เพื่ื�อบรรเที่าอาการปวดต่า

• พ้ื่กสายต่าจุากห้นา้จุอห้ากต่อ้งที่ำางานยาวนานห้ลายชั้�วโมิง มิ่
คำาแนะนำาให้พ้้ื่กส้ �นๆ (อยา่งนอ้ย 5 นาที่)่ ห้ลง้จุากที่ำางานกบ้
คอมิพื่วิเต่อรต์่อ่เนื�องเป็นเวลา 1 ชั้�วโมิง การพ้ื่กส้ �นๆ บอ่ยๆ จุะได ้
ผลดก่วา่การพ้ื่กนานๆ เพื่ย่งคร้ �งเดย่ว

• เพื่ื�อลดอาการปวดต่าและต่าแห้ง้ ให้พ้้ื่กสายต่าเป็นระยะๆ โดยเพื่ง่
ไปยง้วต้่ถุทุี่่�อยูไ่กลออกไป

• บรหิ้ารต่าดง้น่�ซ้ำำ�าๆ เพื่ื�อลดอาการปวดต่า

(1) มิองข่�นและลงซ้ำำ�าๆ

(2) กลอกต่าชัา้ๆ

(3) ขยบ้ต่าในแนวที่แยง

 ห้ากยง้คงปวดต่าอยู ่โปรดปรก่ษาแพื่ที่ย์

• แสงสฟ้่าพื่ลง้งานสงูอาจุสง่ผลให้ป้วดต่าและ AMD (Age-
Related Macular Degeneration ห้รอืโรคจุดุร้บภาพื่เสื�อมิในผู ้
สงูอาย)ุ ฟิลเต่อรก์รองแสงสฟ้่าลดแสงสฟ้่าที่่�เป็นอน้ต่รายไดถุ้ง่ 
(สงูสดุ) 30% เพื่ื�อห้ลก่เล่�ยงกลุม่ิอาการ CVS (Computer Vision 
Syndrome ห้รอืกลุม่ิอาการที่างต่าจุากคอมิพื่วิเต่อร)์
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กี่�รัตั้ ั�งค�่จำอแสิดงผิล OLED
เพื่ื�อใชัจุ้อแสดงผล OLED (เฉพื่าะบางรุน่) อยา่งเต็่มิประสทิี่ธุภิาพื่ มิก่าร
ต่้ �งคา่ห้ลายอยา่งที่่�เราแนะนำา การต่้ �งคา่น่�ชัว่ยปร้บปรงุประสบการณภ์าพื่ 
ยดือายแุบต่เต่อร่� และยดือายกุารใชัง้านของ ASUS Notebook PC

กี่�รัตั้ ั�งค�่ Dark Mode (โหมูดสิเ่ข้มู้)
Dark Mode (โห้มิดสเ่ขม้ิ) จุะเปิดใชัง้านเป็นคา่เริ�มิต่น้ วธิุต่่รวจุสอบห้รอื
ปร้บการต่้ �งคา่น่�

1. เปิดเมินู Start (เริ�มิ)

2. คลกิ/แต่ะ Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่)และเลอืก Personalization 
(กี่�รัปรับัแตั้ง่)
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3. เลอืกแท็ี่บ Colors (สิ)่ เพื่ื�อดตู่ว้เลอืกต่า่งๆ
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กี่�รัปิดจำอแสิดงผิลเมูื�อไมูใ่ชง้�นั
ต่้ �งคา่จุอแสดงผลของคณุให้ปิ้ดโดยอต้่โนมิต้่เิมิื�อไมิไ่ดใ้ชัง้าน วธิุต่่รวจุ
สอบห้รอืปร้บการต่้ �งคา่น่�

1. เปิดเมินู Start (เริ�มิ)

2. คลกิ/แต่ะ Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่) และเลอืก System (รัะบบ)
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3. เลอืกแท็ี่บ Power & battery (กี่�รัใชพ้ลงัง�นัและ
แบตั้เตั้อรั่�) เพื่ื�อดตู่ว้เลอืกต่า่งๆ
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กี่�รัปรับัคว�มูสิว�่งหนั�้จำอ
แนะนำาให้เ้ปิดใชัง้านโปรแกรมิร้กษาห้นา้จุอเป็นภาพื่เคลื�อนไห้วที่่�มิพ่ื่ื�น
ห้ลง้สเ่ขม้ิและห้ลก่เล่�ยงการต่้ �งคา่ความิสวา่งของจุอแสดงผล OLED ไว ้
ที่่�ระดบ้สงูสดุเพื่ื�อยดือายกุารใชัง้านจุอแสดงผล OLED ของคณุ วธิุต่่รวจุ
สอบห้รอืปร้บการต่้ �งคา่น่�

1. เปิดเมินู Start (เริ�มิ)

2. คลกิ/แต่ะ Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่)และเลอืก Personalization 
(กี่�รัปรับัแตั้ง่)
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3. เลอืกแท็ี่บ Lock screen (หนั�้จำอเมูื�อล็อกี่) แลว้เลอืก 
Screen saver (โปรัแกี่รัมูรักัี่ษ�หนั�้จำอ) เพื่ื�อดตู่ว้เลอืกต่า่งๆ
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ซอ่นั Taskbar (แถบง�นั) โดยอตัั้โนัมูตัั้ ิ
ห้ากไมิต่่อ้งการให้ ้Taskbar (แถุบงาน) บนจุอแสดงผล OLED แสดง
เป็นระยะเวลานาน ให้ซ้้ำอ่น Taskbar โดยอต้่โนมิต้่ ิวธิุป่ร้บการต่้ �งคา่น่�

1. เปิดเมินู Start (เริ�มิ)

2. คลกิ/แต่ะ Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่)และเลอืก Personalization 
(กี่�รัปรับัแตั้ง่)
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3. เลอืกแท็ี่บ Taskbar (แถบง�นั) และเปิดใชัง้าน 
Automatically hide the taskbar (ซอ่นัแถบง�นัโดย
อตัั้โนัมูตัั้)ิ 
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1. เปิดแอปพื่ลเิคชัน้ Microsoft Office และคลกิ/แต่ะ File (ไฟล)์ 
> Account (บญัช)่

2. เลอืก Dark Gray (เท�เข้มู้) ในสว่น Office Theme (ธิ์มู่ 
Office) ธุม่ิจุะมิผ่ลกบ้แอปพื่ลเิคชัน้ Microsoft ที่้ �งห้มิด

กี่�รัตั้ ั�งค�่ Dark Mode (โหมูดสิเ่ข้มู้) ในั 
Microsoft Office
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ปุ่ มูลดัคย่บ์อรัด์อื�นัๆ
เมิื�อใชัค้ย่บ์อรด์ คณุสามิารถุใชัปุ้่ มิลด้ต่อ่ไปน่�เพื่ื�อชัว่ยเปิดแอปพื่ลเิคชัน้
และไปยง้สว่นต่า่งๆ ของ Windows ไดเ้ชัน่กน้

เปิดเมินู Start (เรั ิ�มู)

เปิด Action Center (ศนูัยป์ฏิบิตัั้กิี่�รั)

เปิดเดสกท็์ี่อป

เปิด File Explorer

เปิด Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่)

เปิดห้นา้จุอ Connect (เชื�อมูตั้อ่)

เปิดใชัง้าน Lock screen (ห้นา้จุอเมิื�อล็อก)

ยอ่ห้นา้ต่า่งที่้ �งห้มิดที่่�ใชัง้านอยู๋
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เปิด Search (กี่�รัคน้ัห�)

เปิดห้นา้จุอ Project (แสิดง)

เปิดห้นา้ต่า่ง Run

เปิด Accessibility (กี่�รัชว่ยกี่�รัเข้�้ถง้)

เปิดเมินูบรบิที่ของปุ่ มิ Start (เริ�มิ)

เปิดไอคอนแวน่ขยายและซ้ำมูิเขา้ห้นา้จุอของคณุ

ซ้ำมูิออกห้นา้จุอ
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กี่�รัเชื�อมูตั้อ่กี่บัเครัอืข้�่ยไรัส้ิ�ย
Wi-Fi
เปิดอเ่มิล ที่อ่งอนิเที่อรเ์น็ต่ และแชัรแ์อปพื่ลเิคชัน้ผา่นเว็บไซ้ำต่เ์ครอืขา่ย
สง้คมิออนไลนโ์ดยใชัก้ารเชัื�อมิต่อ่ Wi-Fi ของ Notebook PC

สิำ�คญั! Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�องบนิั) จุะที่ำาให้ ้
คณุสมิบต้่นิ่�ไมิท่ี่ำางาน ปิด Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�อง
บนิั) กอ่นเปิดใชัง้านการเชัื�อมิต่อ่ Wi-Fi บน Notebook PC

กี่�รัเลอืกี่ Wi-Fi
เชัื�อมิต่อ่ Notebook PC กบ้เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชัข้้ �นต่อนต่อ่ไปน่�

1. เปิด Action Center (ศนูัยป์ฏิบิตัั้กิี่�รั) จุาก 
Taskbar (แถุบงาน)

2. คลกิ/แต่ะไอคอน Wi-Fi เพื่ื�อเปิดใชัง้าน Wi-Fi

3. เลอืก Access Point จุากรายการการเชัื�อมิต่อ่ Wi-Fi 
ที่่�พื่รอ้มิให้ใ้ชัง้าน

4. เลอืก Connect (เชื�อมูตั้อ่ เพื่ื�อเริ�มิการเชัื�อมิต่อ่
เครอืขา่ย

หมู�ยเหตั้:ุ คณุอาจุไดร้้บขอ้ความิแจุง้ให้ป้้อน Security 
Key (คย่ค์วามิปลอดภย้) เพื่ื�อเปิดใชัง้านการเชัื�อมิต่อ่ 
Wi-Fi



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 69

1. เปิด Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่) จุากเมินู Start (เริ�มิ)

2. เลอืก Bluetooth & devices (Bluetooth และ
อปุกี่รัณ)์ > Add device (เพิ�มูอปุกี่รัณ)์ เพื่ื�อ
คน้ห้าอปุกรณอ์ื�นๆ ที่่�ใชั ้Bluetooth

3. เลอืกอปุกรณจ์ุากรายการเพื่ื�อจุ้บคูก่บ้ Notebook 
PC ของคณุ

หมู�ยเหตั้:ุ อปุกรณบ์างอยา่งที่่�ใชั ้Bluetooth จุะแสดง
ขอ้ความิแจุง้ให้ใ้สร่ห้ส้ผา่นของ Notebook PC

Bluetooth
ใชั ้Bluetooth เป็นชัอ่งที่างการถุา่ยโอนขอ้มิลูแบบไรส้ายกบ้อปุกรณ์
อื�นๆ ที่่�ใชั ้Bluetooth

สิำ�คญั! Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�องบนิั) จุะที่ำาให้ ้
คณุสมิบต้่นิ่�ไมิท่ี่ำางาน ปิด Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�อง
บนิั) กอ่นเปิดใชัง้านการเชัื�อมิต่อ่ Bluetooth บน Notebook PC

กี่�รัจำบัคูก่ี่บัอปุกี่รัณอ์ื�นัๆ ท่�ใช ้Bluetooth
คณุต่อ้งจุ้บคู ่Notebook PC กบ้อปุกรณอ์ื�นๆ ที่่�ใชั ้Bluetooth เพื่ื�อถุา่ย
โอนขอ้มิลู เชัื�อมิต่อ่อปุกรณโ์ดยใชัข้้ �นต่อนต่อ่ไปน่�
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Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�องบนิั)
Airplane Mode (โห้มิดใชัง้านบนเครื�องบนิ) จุะปิดใชัง้านการสื�อสาร
ไรส้าย ที่ำาให้ค้ณุสามิารถุใชั ้Notebook PC ไดอ้ยา่งปลอดภย้ขณะ
โดยสารเครื�องบนิ

หมู�ยเหตั้:ุ ต่ดิต่อ่สายการบนิของคณุเพื่ื�อสอบถุามิขอ้มิลูเก่�ยวกบ้บรกิาร
บนเครื�องบนิที่่�เก่�ยวขอ้งและขอ้ห้า้มิที่่�ต่อ้งปฏบิต้่ติ่ามิเมิื�อใชั ้Notebook PC 
ของคณุบนเครื�องบนิ

กี่�รัเปิด/ปิด Airplane Mode (โหมูดใชง้�นับนัเครัื�องบนิั)

1. เปิด Action Center (ศนูัยป์ฏิบิตัั้กิี่�รั) จุาก 
Taskbar (แถุบงาน)

2. คลกิ/แต่ะไอคอน Airplane Mode (โหมูด
ใชง้�นับนัเครัื�องบนิั) เพื่ื�อเปิดห้รอืปิดใชัง้าน 
Airplane Mode
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กี่�รัปิด Notebook PC
คณุสามิารถุปิด Notebook PC ไดโ้ดยใชัข้้ �นต่อนใดข้ �นต่อนห้น่�งต่อ่ไปน่�

• เปิดเมินู Start (เริ�มิ) แลว้เลอืก  > Shut 
down (ปิดเครัื�อง) เพื่ื�อปิดเครื�องต่ามิปกต่ิ

• จุากห้นา้จุอเขา้สูร่ะบบ เลอืก  > Shut down 
(ปิดเครัื�อง)

• กด  เพื่ื�อเปิดการปิดเครื�อง 
Windows เลอืก Shut down (ปิดเครัื�อง) จุาก
รายการแบบเลื�อนลงและเลอืก OK (ตั้กี่ลง)

• ห้าก Notebook PC ของคณุไมิต่่อบสนอง กด
ปุ่ มิพื่าวเวอรค์า้งไวอ้ยา่งนอ้ยส่� (4) วนิาที่จุ่นกวา่ 
Notebook PC ของคณุจุะปิด
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กี่�รัเปล่�ยนั Notebook PC เข้�้สิูโ่หมูดสิลป่
วธิุก่ารเปล่�ยน Notebook PC เขา้สูโ่ห้มิดสลป่มิด่ง้น่�

• เปิดเมินู Start (เริ�มิ) แลว้เลอืก  > Sleep 
(สิลป่) เพื่ื�อให้ ้Notebook PC เขา้สูโ่ห้มิดสลป่

• จุากห้นา้จุอเขา้สูร่ะบบ เลอืก  > Sleep 
(สิลป่)

กด  เพื่ื�อเปิดการปิดเครื�อง Windows เลอืก 
Sleep (สิลป่) จุากรายการแบบเลื�อนลงและเลอืก OK 
(ตั้กี่ลง)

หมู�ยเหตั้:ุ คณุยง้สามิารถุเปล่�ยน Notebook PC เขา้สูโ่ห้มิดสลป่ไดโ้ดย
กดปุ่ มิพื่าวเวอรค์ร้ �งเดย่วเชัน่กน้
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บทท่� 4:  
กี่�รัทดสิอบกี่�รัทำ�ง�นัดว้ยตั้วั
เอง (POST)
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กี่�รัทดสิอบกี่�รัทำ�ง�นัดว้ยตั้วัเอง (POST)
การที่ดสอบการที่ำางานดว้ยต่ว้เอง (POST) คอืชัดุการที่ดสอบเพื่ื�อ
วนิจิุฉ้ยซ้ำ่�งควบคมุิดว้ยซ้ำอฟต่แ์วรท์ี่่�จุะที่ำางานเมิื�อคณุเปิดห้รอืรส่ต่ารต์่ 
Notebook PC ซ้ำอฟต่แ์วรท์ี่่�ควบคมุิ POST น้�นไดร้้บการต่ดิต่้ �งไวเ้ป็นสว่น
ถุาวรในโครงสรา้งของ Notebook PC

กี่�รัใช ้POST ในักี่�รัเข้�้ถง้ BIOS และแกี่ไ้ข้
ปญัห�
ระห้วา่งข้ �นต่อน POST คณุสามิารถุเขา้ถุง่การต่้ �งคา่ BIOS ห้รอืใชัง้านต่ว้
เลอืกต่า่งๆ ในการแกไ้ขป้ญห้าไดโ้ดยใชัปุ้่ มิฟ้งกช์ัน้ของ Notebook PC 
คณุสามิารถุดรูายละเอย่ดเพื่ิ�มิเต่มิิไดจุ้ากขอ้มิลูต่อ่ไปน่�

BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) จุะเกบ็การต่้ �งคา่ฮารด์แวร์
ของระบบซ้ำ่�งจุำาเป็นต่อ้งใชัใ้นการเริ�มิต่น้การที่ำางานของระบบใน 
Notebook PC

การต่้ �งคา่ BIOS ต่ามิคา่เริ�มิต่น้จุะใชัก้บ้ Notebook PC ในสถุานการณ์
สว่นให้ญไ่ด ้อยา่เปล่�ยนการต่้ �งคา่เริ�มิต่น้ของ BIOS ยกเวน้ในกรณ่ต่อ่
ไปน่�

• ขอ้ความิแสดงขอ้ผดิพื่ลาดแสดงบนห้นา้จุอระห้วา่งบตู่อป้และขอ
ให้ค้ณุที่ำาการต่ดิต่้ �ง BIOS

• คณุไดต้่ดิต่้ �งคอมิโพื่เนนต่ใ์ห้มิข่องระบบซ้ำ่�งจุะเป็นต่อ้งต่้ �งคา่ห้รอื
อป้เดต่ BIOS เพื่ิ�มิเต่มิิ

คำ�เตั้อืนั! การใชัก้ารต่้ �งคา่ BIOS ที่่�ไมิถุ่กูต่อ้งอาจุที่ำาให้ร้ะบบไมิเ่สถุย่ร
ห้รอืการบตู่ลม้ิเห้ลว เราขอแนะนำาเป็นอยา่งยิ�งให้เ้ปล่�ยนการต่้ �งคา่ BIOS ก็
ต่อ่เมิื�อไดร้้บความิชัว่ยเห้ลอืจุากเจุา้ห้นา้ที่่�ฝ่ายบรกิารที่่�ผา่นการฝ่กอบรมิ
มิาแลว้เที่า่น้�น



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 75

กี่�รักีู่ค้นืัรัะบบ
เมิื�อใชัต้่ว้เลอืกการกูค้นืบน Notebook PC คณุจุะสามิารถุกูค้นืระบบกลบ้
สูส่ถุานะเดมิิห้รอืรเ่ฟรชัการต่้ �งคา่เพื่ื�อปร้บปรงุประสทิี่ธุภิาพื่การที่ำางาน
ของเครื�องได ้

สิำ�คญั!

• สำารองไฟลข์อ้มิลูที่้ �งห้มิดของคณุกอ่นใชัต้่ว้เลอืกการกูค้นืใดๆ บน 
Notebook PC

• จุดการต่้ �งคา่สำาคญ้ๆ ที่่�คณุปร้บแต่ง่เองไว ้เชัน่ การต่้ �งคา่เครอืขา่ย 
ชัื�อผูใ้ชั ้และรห้ส้ผา่น เพื่ื�อไมิใ่ห้ส้ญูเสย่ขอ้มิลู

• ต่รวจุสอบวา่เสย่บ Notebook PC กบ้แห้ลง่จุา่ยไฟเรย่บรอ้ยแลว้กอ่น
ที่่�จุะรเ่ซ้ำต็่ระบบ

Windows ให้ค้ณุสามิารถุใชัต้่ว้เลอืกการกูค้นืใดกไ็ดต้่อ่ไปน่�

• Keep my files (เก็ี่บไฟลข์้องฉนัั) - ต่ว้เลอืกน่�ให้ค้ณุรเ่ฟรชั 
Notebook PC โดยไมิก่ระที่บกบ้ไฟลส์ว่นต่ว้ (ภาพื่ถุา่ย เพื่ลง 
วดิโ่อ เอกสาร)

 เมิื�อใชัต้่ว้เลอืกน่� คณุสามิารถุกูค้นื Notebook PC กลบ้สูก่ารต่้ �งคา่
เริ�มิต่น้ และลบแอปที่่�ต่ดิต่้ �งอื�นๆ ได ้

• Remove everything (ลบทกุี่อย�่ง) - ต่ว้เลอืกน่�จุะรเ่ซ้ำต็่ 
Notebook PC กลบ้ไปใชัก้ารต่้ �งคา่จุากโรงงาน คณุต่อ้งสำารอง
ขอ้มิลูของคณุกอ่นใชัต้่ว้เลอืกน่�

กี่�รัเข้�้ถง้ BIOS
รส่ต่ารต์่ Notebook PC จุากน้�นกด  ระห้วา่งข้ �นต่อน POST
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• Advanced startup (กี่�รัเรั ิ�มูตั้น้ัข้ ั�นัสิงู) - เมิื�อใชัต้่ว้เลอืกน่� 
คณุจุะสามิารถุใชัต้่ว้เลอืกการกูค้นืข้ �นสงูอื�นๆ บน Notebook PC 
เชัน่

- ใชัไ้ดรฟ์ USB, การเชัื�อมิต่อ่เครอืขา่ย ห้รอื DVD กูค้นื 
Windows เพื่ื�อเริ�มิต่น้ Notebook PC

- ใชั ้Troubleshoot (กี่�รัแกี่ไ้ข้ปญัห�) เพื่ื�อเปิดใชัง้าน
ต่ว้เลอืกการกูค้นืข้ �นสงูต่อ่ไปน่� Startup Repair, Uninstall 
Updates, Startup Settings, UEFI Firmware Settings, 
Command Prompt, System Restore และ System 
Image Recovery

กี่�รัใชต้ั้วัเลอืกี่กี่�รักีู่ค้นืั
ที่ำาต่ามิข้ �นต่อนต่อ่ไปน่�ห้ากคณุต่อ้งการเขา้ถุง่และใชัต้่ว้เลอืกการกูค้นืที่่�
มิใ่น Notebook PC ของคณุ

1. เปิด Settings (กี่�รัตั้ ั�งค�่) และเลอืก System (รัะบบ)  > 
Recovery (กี่�รักีู่ค้นืั)
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2. เลอืกต่ว้เลอืกการกูค้นืที่่�คณุต่อ้งการใชัง้าน
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เทคนัคิและคำ�ถ�มูท่�พบบอ่ยๆ



80 Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์

เทคนัคิท่�มูป่รัะโยชนัส์ิำ�หรับั Notebook PC 
ข้องคณุ
เพื่ื�อชัว่ยให้ค้ณุใชั ้Notebook PC ของคณุให้เ้กดิประโยชันส์งูสดุ คงไว ้
ซ้ำ่�งสมิรรถุนะระบบที่่�สงู และมิ้�นใจุวา่ขอ้มิลูที่้ �งห้มิดของคณุถุกูเกบ็อยา่ง
ปลอดภย้ ดา้นลา่งน่�คอืเที่คนคิที่่�มิป่ระโยชันบ์างอยา่งที่่�คณุควรปฏบิต้่ ิ
ต่ามิ

• อป้เดต่ Windows อยา่งสมิำ�าเสมิอ เพื่ื�อให้ม้ิ้�นใจุวา่แอปพื่ลเิคชั้�นข
องคณุมิก่ารต่้ �งคา่ดา้นความิปลอดภย้ลา่สดุ

• อป้เดต่ MyASUS เพื่ื�อให้แ้น่ใจุวา่คณุมิก่ารต่้ �งคา่ลา่สดุสำาห้ร้บแอป
พื่ลเิคชั้�น ไดรเวอร ์และยทูี่ลิติ่่�เฉพื่าะของ ASUS

• ใชัซ้้ำอฟต่แ์วรป้์องกน้ไวร้ส เพื่ื�อป้องกน้ขอ้มิลูของคณุ และอป้เดต่
ซ้ำอฟต่แ์วรอ์ยา่งสมิำ�าเสมิอดว้ย

• ถุา้ไมิจุ่ำาเป็นจุรงิๆ อยา่ใชัก้ารบง้คบ้ปิดเครื�อง เพื่ื�อปิดเครื�อง 
Notebook PC ของคณุ

• สำารองขอ้มิลูของคณุ และกำาห้นดจุดุเพื่ื�อสรา้งขอ้มิลูสำารองไวใ้น
ไดรฟ์เกบ็ขอ้มิลูภายนอกเสมิอ

• ถุา้คณุจุะไมิใ่ชัโ้นต้่บุ�คพื่ซ่้ำข่องคณุเป็นระยะเวลานาน ให้แ้น่ใจุวา่
ที่ำาการชัารจ์ุพื่ลง้งานแบต่เต่อร่�ไวท้ี่่� 50% จุากน้�นปิดเครื�อง
โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำข่องคณุ และต่ด้การเชัื�อมิต่อ่อะแดปเต่อรไ์ฟ AC

• ถุา้คณุใชัไ้ฟ AC สำาห้ร้บโนต้่บุ�คพื่ซ่้ำข่องคณุอยา่งต่อ่เนื�อง ให้ต้่้ �ง
คา่ลก้ษณะการชัารจ์ุแบต่เต่อร่�ไปที่่�โห้มิด สมิดลุ ใน MyASUS
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• ต่ด้การเชัื�อมิต่อ่อปุกรณภ์ายนอกที่้ �งห้มิด และต่รวจุดใูห้แ้น่ใจุวา่
คณุมิร่ายการต่อ่ไปน่�กอ่นห้นา้ที่่�จุะรเ่ซ้ำต็่ Notebook PC ของคณุ:

- คย่ผ์ลติ่ภณ้ฑ์ส์ำาห้ร้บระบบปฏบิต้่กิารของคณุ และแอปพื่ลิ
เคชั้�น 
ที่่�ต่ดิต่้ �งอยูอ่ื�นๆ

- ขอ้มิลูสำารอง

- ID และรห้ส้ผา่นสำาห้ร้บล็อกอนิ

- ขอ้มิลูการเชัื�อมิต่อ่อนิเที่อรเ์น็ต่

• เย่�ยมิชัมิเว็บไซ้ำต่ส์น้บสนุนสำาห้ร้บวธิุก่ารแกไ้ขป้ญห้า และดู
คำาถุามิที่่�มิก่ารถุามิบอ่ย ๆ ที่่� 
https://www.asus.com/th/support
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คำ�ถ�มูท่�พบบอ่ยๆ ข้องฮ�รัด์แวรั ์
1. จำดุสิด่ำ�หรัอืบ�งครั ั�งเรัย่กี่ว�่จำดุสิ ่ปรั�กี่ฏิบนัหนั�้จำอเมูื�อเปิด 

Notebook PC ควรัทำ�อย�่งไรั ควรัทำ�อย�่งไรั
แมิว้า่โดยปกต่จิุดุสเ่ห้ลา่น่�จุะปรากฏบนห้นา้จุอ แต่ก่ไ็มิส่ง่ผลกระที่บ
กบ้ระบบของคณุ ถุา้เห้ต่กุารณน์่�ยง้ดำาเนนิต่อ่ไป และต่อ่มิาภายห้ลง้
สง่ผลกระที่บกบ้ระบบ ให้ป้รก่ษาศนูยบ์รกิาร ASUS ที่่�ไดร้้บการ 
แต่ง่ต่้ �ง

2. หนั�้จำอแสิดงผิลมูส่ิแ่ละคว�มูสิว�่งท่�ไมูส่ิมูำ��เสิมูอ จำะแกี่ไ้ข้ได้
อย�่งไรั
สแ่ละความิสวา่งของห้นา้จุอแสดงผลของคณุอาจุไดร้้บผลกระที่บ 
โดยมิมุิและต่ำาแห้น่งป้จุจุบุน้ของ Notebook PC ของคณุ ความิสวา่ง
และโที่นสข่องNotebook PC ของคณุอาจุแต่กต่า่งกน้ในรุน่ต่า่งๆ  
คณุสามิารถุใชัปุ้่ มิฟ้งกช์ั้�นห้รอืการต่้ �งคา่การแสดงผล ในระบบ 
ปฏบิต้่กิารของคณุ เพื่ื�อปร้บลก้ษณะของห้นา้จุอแสดงผลของคณุ

3. ฉนััสิ�มู�รัถทำ�ใหแ้บตั้เตั้อรั่�ข้อง Notebook PC ข้องฉนััอยูน่ั�นั
ท่�สิดุไดอ้ย�่งไรั
คณุสามิารถุลองที่ำาต่ามิคำาแนะนำาต่อ่ไปน่�

• ใชัปุ้่ มิฟ้งกช์ั้�นเพื่ื�อปร้บความิสวา่งของจุอแสดงผล

• ถุา้คณุไมิไ่ดใ้ชัก้ารเชัื�อมิต่อ่ Wi-Fi ใดๆ ให้ส้ลบ้ระบบของคณุ 
ไปยง้ Airplane mode (โหมูดเครัื�องบนิั)

• ต่ด้การเชัื�อมิต่อ่อปุกรณ ์USB ที่่�ไมิไ่ดใ้ชั ้

• ปิดแอปพื่ลเิคชั้�นที่่�ไมิไ่ดใ้ชั ้โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งแอปพื่ลเิคชั้�นที่่�
ใชัห้้น่วยความิจุำาระบบมิากเกนิไป



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 83

4. สิญัญ�ณแสิดงสิถ�นัะกี่�รัช�รัจ์ำแบตั้เตั้อรั่�ไมูต่ั้ดิข้ ้�นัมู� มู่
อะไรัผิดิปกี่ตั้ิ

• ต่รวจุสอบวา่เชัื�อมิต่อ่ชัดุแบต่เต่อร่�ห้รอือะแดปเต่อรไ์ฟฟ้า
อยูอ่ยา่งถุกูต่อ้ง คณุอาจุลองถุอดอะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าห้รอื
ชัดุแบต่เต่อร่�ออก รอห้น่�งนาที่ ่จุากน้�นเชัื�อมิต่อ่กลบ้ไปยง้
เต่า้เสย่บไฟฟ้าและ Notebook PC

• ถุา้ป้ญห้ายง้คงมิอ่ยู ่ให้ต้่ดิต่อ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื่ื�อขอความิชัว่ยเห้ลอื

5. ทำ�ไมูทชัแพดไมูท่ำ�ง�นั

กด  เพื่ื�อเปิดที่ำางานที่ช้ัแพื่ดของคณุ

6. ในัข้ณะท่�เลน่ัไฟลเ์สิย่งและวดิโ่อ ทำ�ไมูไมูไ่ดย้นิัเสิย่งออกี่
จำ�กี่ลำ�โพงข้อง Notebook PC ข้องฉนัั
คณุสามิารถุลองที่ำาต่ามิคำาแนะนำาต่อ่ไปน่�

• กด  เพื่ื�อเรง่ระดบ้เสย่งลำาโพื่งข่�น

• ต่รวจุสอบวา่ลำาโพื่งถุกูต่้ �งคา่เป็นปิดเสย่งอยูห่้รอืไมิ่

• ต่รวจุสอบวา่แจ็ุคห้ฟู้งถุกูเชัื�อมิต่อ่อยูก่บ้ Notebook PC ของ
คณุห้รอืไมิ ่และถุอดออก
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7. ควรัทำ�อย�่งไรัถ�้อะแดปเตั้อรัไ์ฟฟ้�ข้อง Notebook PC  
ข้องฉนััห�ยไป หรัอืแบตั้เตั้อรั่�หยดุทำ�ง�นั
ต่ดิต่อ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศของคณุเพื่ื�อขอความิชัว่ย
เห้ลอื

8. Notebook PC ข้องฉนััไมูส่ิ�มู�รัถรับักี่�รักี่ดแป้นัท่�ถกูี่ตั้อ้ง 
เนัื�องจำ�กี่เคอรัเ์ซอรัข์้องฉนััเคลื�อนัท่�ตั้ลอดเวล� ควรัทำ�
อย�่งไรั
ต่รวจุดใูห้แ้น่ใจุวา่ไมิม่ิอ่ะไรสม้ิผ้สถุกูห้รอืกดบนที่ช้ัแพื่ดโดยไมิไ่ด ้
ต่้ �งใจุในขณะที่่�คณุพื่มิิพื่บ์นแป้นพื่มิิพื่ ์นอกจุากน่� คณุสามิารถุปิด
ที่ำางานที่ช้ัแพื่ดของคณุโดยการกด        ก็ได ้
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คำ�ถ�มูท่�พบบอ่ยๆ ข้องซอฟตั้แ์วรั ์
1. เมูื�อเปิดNotebook PC ข้องฉนัั ไฟแสิดงสิถ�นัะเพ�เวอรัต์ั้ดิ

ข้ ้�นั แตั้ไ่ฟแสิดงสิถ�นัะกี่จิำกี่รัรัมูข้องไดรัฟ์ไมูต่ั้ดิ รัะบบไมูบ่ตูั้
ดว้ย ตั้อ้งทำ�อย�่งไรัในักี่�รัแกี่ไ้ข้
คณุสามิารถุลองที่ำาต่ามิคำาแนะนำาต่อ่ไปน่�

• บง้คบ้การปิดเครื�อง Notebook PC ของคณุโดยการกดปุ่ มิ 
เพื่าเวอรอ์ยา่งนอ้ยส่� (4) วนิาที่ ่ต่รวจุสอบวา่อะแดปเต่อร์
ไฟฟ้าและชัดุแบต่เต่อร่�ถุกูใสอ่ยา่งถุกูต่อ้ง จุากน้�นเปิดเครื�อง 
Notebook PC ของคณุ

• ถุา้ป้ญห้ายง้คงมิอ่ยู ่ให้ต้่ดิต่อ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื่ื�อขอความิชัว่ยเห้ลอื

2. ควรัทำ�อย�่งไรั เมูื�อหนั�้จำอข้องฉนััแสิดงข้อ้คว�มูนั่� 
“Remove disks or other media. Press any key to 
restart.”  
(นัำ�ดสิิกี่ห์รัอืสิื�ออื�นัๆ ออกี่ กี่ดปุ่ มูใดๆ เพื�อเรั ิ�มูใหมู)่
คณุสามิารถุลองที่ำาต่ามิคำาแนะนำาต่อ่ไปน่�

• ถุอดอปุกรณ ์USB ที่่�เชัื�อมิต่อ่อยูท่ี่้ �งห้มิดออก จุากน้�น
เริ�มิNotebook PC ของคณุให้มิ่

• นำาออปต่คิล้ดสิกใ์ดๆ ที่่�ถุกูที่ิ�งไวใ้นออปต่คิล้ไดรฟ์ออก จุาก
น้�นเริ�มิให้มิ่

• ถุา้ป้ญห้ายง้คงมิอ่ยู ่Notebook PC ของคณุอาจุมิป้่ญห้า 
เก่�ยวกบ้ที่่�เกบ็ขอ้มิลูห้น่วยความิจุำา ต่ดิต่อ่ศนูยบ์รกิาร ASUS  
ในประเที่ศของคณุเพื่ื�อขอความิชัว่ยเห้ลอื
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3. Notebook PC ข้องฉนัับตูั้ช�้กี่ว�่ปกี่ตั้ ิและรัะบบปฏิบิตัั้กิี่�รั
ทำ�ง�นัช�้มู�กี่ จำะแกี่ไ้ข้ไดอ้ย�่งไรั
ลบแอปพื่ลเิคชั้�นที่่�คณุเพื่ิ�งต่ดิต่้ �งเร็วๆ น่� ห้รอืไมิไ่ดร้วมิอยูใ่น 
แพื่คเกจุระบบปฏบิต้่กิารของคณุออก จุากน้�นเริ�มิระบบให้มิ่

4. Notebook PC ข้องฉนััไมูบ่ตูั้ข้้�นัมู� จำะแกี่ไ้ข้ไดอ้ย�่งไรั
คณุสามิารถุลองที่ำาต่ามิคำาแนะนำาต่อ่ไปน่�

• ถุอดอปุกรณท์ี่่�เชัื�อมิต่อ่อยูก่บ้Notebook PC ของคณุที่้ �งห้มิด
ออก จุากน้�นเริ�มิระบบของคณุให้มิ่

• ถุา้ป้ญห้ายง้คงมิอ่ยู ่ให้ต้่ดิต่อ่ศนูยบ์รกิาร ASUS ในประเที่ศ 
ของคณุเพื่ื�อขอความิชัว่ยเห้ลอื

5. ทำ�ไมู Notebook PC ข้องฉนััไมูต่ั้ ื�นัจำ�กี่โหมูดสิลป่หรัอื 
โหมูดไฮเบอรัเ์นัตั้

• คณุจุำาเป็นต่อ้งกดปุ่ มิเพื่าเวอร ์เพื่ื�อดำาเนนิการในสถุานะการ
ที่ำางานสดุที่า้ยของคณุ

• ระบบของคณุอาจุใชัแ้บต่เต่อร่�จุนห้มิดโดยสิ�นเชังิ เชัื�อมิต่อ่ 
อะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าเขา้กบ้ Notebook PC ของคณุ และเชัื�อมิ
ต่อ่เขา้กบ้เต่า้เสย่บไฟฟ้า จุากน้�นกดปุ่ มิเพื่าเวอร์
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ภ�คผินัวกี่
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ข้อ้มูลูเกี่่�ยวกี่บั DVD-ROM ไดรัฟ์  
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาต่ให้ค้ณุดแูละสรา้งแผน่ CD และ DVD ของคณุเองได ้
คณุสามิารถุซ้ำื�อซ้ำอฟต่แ์วรส์ำาห้ร้บด ูDVD เพื่ื�อด ูภาพื่ยนต่รบ์น DVD ได ้

หมู�ยเหตั้:ุ DVD-ROM ไดรฟ์มิใ่นเครื�องบางรุน่

ข้อ้มูลูกี่�รัเลน่ัในัแตั้ล่ะภมููภิ�ค
การเลน่ภาพื่ยนต่ร ์DVD น้�นมิค่วามิเก่�ยวขอ้งกบ้การถุอดรห้ส้วดิโ่อ MPEG2,  
เสย่งดจิุติ่อล AC3 และการ ถุอดรห้ส้เนื�อห้าที่่�ไดร้้บการป้องกน้ CSS CSS (บางคร้ �งเรย่
กวา่การป้องกน้การคด้ลอก) เป็นชัื�อที่่�ต่้ �งให้ก้บ้ วธิุก่ารป้องกน้เนื�อห้าที่่�ไดร้้บการสรา้งข่�
นโดยอตุ่สาห้กรรมิภาพื่ยนต่ร ์ 
เพื่ื�อให้ส้ามิารถุป้องกน้การคด้ลอก เนื�อห้าที่่�ผดิกฎห้มิายไดอ้ยา่งพื่อใจุ แมิว้า่การออก
แบบกฎขอ้บง้คบ้จุากผูอ้อกใบอนุญาต่ CSS น้�นมิ ่ห้ลายขอ้ แต่ม่ิก่ฎขอ้ห้น่�งที่่�มิค่วามิเก่�
ยวขอ้งกบ้ขอ้จุำากด้ 
ในการเลน่ของเนื�อห้าที่่�มิก่ารแบง่ต่ามิเขต่ภมูิภิาค เพื่ื�อให้ค้วามิสะดวกแกภ่าพื่
ยนต่รท์ี่่�มิจุ่ำาห้น่ายในห้ลายภมูิภิาค ภาพื่ยนต่ร ์DVD จุง่มิก่ารออกจุำาห้น่ายโดย 
แบง่ต่ามิเขต่ภมูิภิาค ต่ามิที่่�มิก่ารกำาห้นดไวใ้น  
“ขอ้กำาห้นดเขต่” ดา้นลา่ง กฎห้มิายลขิสทิี่ธุิ�กำาห้นดให้ ้ภาพื่ยนต่ร ์DVD  
ที่กุเรื�องต่อ้งจุำากด้เป็นเขต่เฉพื่าะเขต่ใดเขต่ห้น่�ง (โดยที่้�วไปจุะเขา้รห้ส้เป็นเขต่
ที่่�วาง จุำาห้น่ายภาพื่ยนต่รเ์รื�องน้�น) ในขณะที่่�เนื�อห้าภาพื่ยนต่ร ์DVD เรื�องต่า่งๆ 
อาจุมิจุ่ำาห้น่ายในห้ลายภมูิภิาค กฎการออกแบบ CSS น้�นกำาห้นดให้ร้ะบบใดๆ ที่่�มิค่วา
มิสามิารถุในการเลน่เนื�อห้าที่่�เขา้รห้ส้ CSS สามิารถุ เลน่เนื�อห้าไดเ้พื่ย่งเขต่เดย่วเที่า่น้�น

สิำ�คญั! คณุอาจุเปล่�ยนแปลงการต่้ �งคา่เขต่ไดถุ้ง่ 5 คร้ �งโดยใชัซ้้ำอฟต่แ์วรก์ารดภูาพื่ย
นต่ร ์จุากน้�นซ้ำอฟต่แ์วรจ์ุะสามิารถุเลน่ภาพื่ยนต่ร ์DVD ไดเ้ฉพื่าะสำาห้ร้บเขต่สดุที่า้ยที่่�
เลอืกเที่า่น้�น การเปล่�ยนแปลงรห้ส้เขต่ห้ลง้จุากน้�น จุำาเป็นต่อ้งให้โ้รงงานรเ่ซ้ำต็่คา่ให้มิ ่
ซ้ำ่�งไมิไ่ดร้้บการคุม้ิ ครองโดยการร้บประกน้ ถุา้ผูใ้ชัต้่อ้งการให้ร้เ่ซ้ำต็่คา่ให้มิ ่ผูใ้ชัต้่อ้งเป็
นผูร้้บผดิชัอบคา่ใชัจุ้า่ย ในการขนสง่ และการรเ่ซ้ำต็่เอง
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ข้อ้กี่ำ�หนัดเกี่่�ยวกี่บัเข้ตั้
เข้ตั้ 1

แคนาดา, สห้ร้ฐอเมิรกิา, ดนิแดนของสห้ร้ฐอเมิรกิา
เข้ตั้ 2

เชัก็, อย่ปิต่,์ ฟินแลนด,์ ฝร้�งเศส, เยอรมิน้น,่ กล้ฟ์สเต่ที่ส,์ ฮง้การ,่ ไอซ้ำแ์ลนด,์ 
อหิ้รา่น, อร้ิก, ไอรแ์ลนด,์ อติ่าล,่ ญ่�ปุ่ น, เนเธุอรแ์ลนด,์ นอรเ์วย,์ โปแลนด,์ โปรต่เุกส, 
ซ้ำาอกุ ิอาระเบย่, สก็อต่แลนด,์ แอฟรกิาใต่,้ สเปน, สวเ่ดน, สวติ่เซ้ำอรแ์ลนด,์ ซ้ำเ่รย่, 
ต่รุก,่ สห้ราชัอาณาจุ้กร, กรซ่้ำ, สาธุารณร้ฐยโูกสลาเวย่, สโลวาเกย่
เข้ตั้ 3

พื่มิา่, อนิโดนเ่ซ้ำย่, เกาห้ลใ่ต่,้ มิาเลเซ้ำย่, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์ ไต่ห้้วน้, ไที่ย, เวย่ดนามิ
เข้ตั้ 4

ออสเต่รเลย่, แครบิเบย่น (ยกเวน้ดนิแดนของสห้ร้ฐอเมิรกิา), อเมิรกิากลาง, 
นวิซ้ำแ่ลนด,์ ห้มิูเ่กาะแปซ้ำฟิิก, อเมิรกิาใต่ ้
เข้ตั้ 5

CIS, อนิเดย่, ปากส่ถุาน, ประเที่ศในแอฟรกิาที่่�เห้ลอื, ร้สเซ้ำย่, เกาห้ลเ่ห้นอื
เข้ตั้ 6

จุน่
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คว�มูสิอดคลอ้งข้องโมูเด็มูภ�ยในั
Notebook PC ที่่�เป็นรุน่มิโ่มิเด็มิภายในสอดคลอ้งกบ้ JATE (ญ่�ปุ่ น), FCC 
(สห้ร้ฐอเมิรกิา, แคนาดา, เกาห้ล,่ ไต่ห้้วน้) และ CTR21 โมิเด็มิภายในดง้กลา่วไดร้้บ
การร้บรองวา่สอดคลอ้งกบ้คำาต่ด้สนิของคณะกรรมิการ 98/482/EC สำาห้ร้บการเชัื�อมิต่อ่
เที่อรม์ิน้ิลเด่�ยวเขา้กบ้เครอืขา่ยโที่รศพ้ื่ที่ส์ลบ้สายสาธุารณะ (PSTN) สำาห้ร้บประเที่ศ
ในสห้ภาพื่ยโุรป อยา่งไรกต็่ามิ เนื�องจุากความิแต่กต่า่งระห้วา่ง PSTN แต่ล่ะแห้ง่ใน
ประเที่ศต่า่งๆ การร้บรองจุง่ไมิไ่ดเ้ป็นการประกน้ถุง่การที่ำางานที่่�สำาเร็จุในจุดุปลายที่าง
ของเครอืขา่ย PSTN ในที่กุๆ จุดุ ในกรณ่ที่่�เกดิป้ญห้า คณุควรต่ดิต่อ่ผูจุ้ำาห้น่ายอปุกรณ ์
ของคณุเป็นอน้ดบ้แรก

ข้อ้มูลูบลเูรัย ์ROM ไดรัฟ์
บลเูรย ์ROM ไดรฟ์ อนุญาต่ให้ค้ณุดวูดิโ่อระดบ้ HD (ความิคมิชัด้สงู) 
และรปูแบบไฟลบ์นดสิกอ์ื�นๆ เชัน่ DVD และ CD ได ้

หมู�ยเหตั้:ุ บลเูรย ์ROM ไดรฟ์มิใ่นเครื�องบางรุน่

ข้อ้กี่ำ�หนัดเกี่่�ยวกี่บัเข้ตั้
เข้ตั้ A

ประเที่ศแถุบอเมิรกิาเห้นอื กลาง และใต่ ้และดนิแดนของประเที่ศเห้ลา่น้�น; ไต่ห้้วน้, 
ฮอ่งกง, มิาเก�า, ญ่�ปุ่ น, เกาห้ล ่(ใต่แ้ละเห้นอื), ประเที่ศแถุบเอเชัย่ต่ะวน้ออกเฉ่ยงใต่ ้
และดนิแดนของประเที่ศเห้ลา่น้�น
เข้ตั้ B

ยโุรป, แอฟรกิา และประเที่ศแถุบเอเชัย่ต่ะวน้ต่กเฉ่ยงใต่แ้ละดนิแดนของประเที่ศเห้ลา่
น้�น ออสเต่รเลย่ และนวิซ้ำแ่ลนด์
เข้ตั้ C

ประเที่ศแถุบเอเชัย่กลาง ใต่ ้ยโุรปต่ะวน้ออกและดนิแดนของประเที่ศเห้ลา่น้�น จุน่ 
และมิองโกเลย่

หมู�ยเหตั้:ุ สำาห้ร้บรายละเอย่ดเพื่ิ�มิเต่มิิ ให้ด้เูว็บไซ้ำต่บ์ลเูรยด์สิกท์ี่่�  
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx
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กี่�รัปรัะกี่�ศคว�มูเข้�้กี่นััไดข้้องเครัอืข้�่ย
ถุอ้ยแถุลงที่่�สรา้งโดยผูผ้ลติ่ไปยง้บคุคล และผูจุ้ำาห้น่ายที่่�แจุง้ให้ท้ี่ราบ:  
“การประกาศน่� จุะระบเุครอืขา่ยซ้ำ่�งอปุกรณไ์ดร้้บการออกแบบมิาเพื่ื�อให้ท้ี่ำางานดว้ย  
และเครอืขา่ยที่่�มิ ่การแจุง้เต่อืนวา่อปุกรณอ์าจุมิค่วามิยุง่ยากในการที่ำางานรว่มิกน้”

ถุอ้ยแถุลงที่่�สรา้งโดยผูผ้ลติ่ไปยง้ผูใ้ชั:้ “การประกาศน่� จุะระบเุครอืขา่ยซ้ำ่�งอปุกรณไ์ด ้
ร้บการออกแบบมิาเพื่ื�อให้ท้ี่ำางานดว้ย และเครอืขา่ยที่่�มิก่ารแจุง้เต่อืนวา่อปุกรณอ์าจุมิ ่
ความิยุง่ยากในการที่ำางานรว่มิกน้” นอกจุากน่� ผูผ้ลติ่ยง้ต่อ้งออกถุอ้ยแถุลงเพื่ื�อที่ำาให้ ้ 
มิค่วามิชัด้เจุนดว้ยวา่ ความิเขา้กน้ไดข้องเครอืขา่ยข่�นอยูก่บ้การต่้ �งคา่สวติ่ชัท์ี่าง 
กายภาพื่และซ้ำอฟต่แ์วร ์นอกจุากน่� ยง้แนะนำาให้ผู้ใ้ชัต้่ดิต่อ่ผูจุ้ำาห้น่าย ถุา้ต่อ้งการใชั ้
อปุกรณก์บ้เครอืขา่ยอื�น”

จุนถุง่ป้จุจุบุน้ เนื�อห้าที่่�ประกาศของ CETECOM มิก่ารออกการอนุมิต้่โิดยสห้ภาพื่ ยโุรป
ห้ลายฉบบ้โดยใชั ้CTR 21 ผลลพ้ื่ธุค์อืโมิเด็มิต่ว้แรกของยโุรปซ้ำ่�งไมิจุ่ำาเป็นต่อ้ง มิก่าร
อนุมิต้่ริะเบย่บขอ้บง้คบ้ในประเที่ศแถุบยโุรปแต่ล่ะประเที่ศ

อปุกี่รัณท์่�ไมูใ่ชเ้สิย่ง 
เครื�องต่อบร้บโที่รศพ้ื่ที่อ์ต้่โนมิต้่ ิและโที่รศพ้ื่ที่ท์ี่่�สง่เสย่งผา่นลำาโพื่งของเครื�อง 
สามิารถุมิส่ทิี่ธุิ� รวมิที่้ �งโมิเด็มิ, แฟกซ้ำ,์ เครื�องโที่รอต้่โนมิต้่ ิและระบบการเต่อืน  
ไมิร่วมิอปุกรณซ์้ำ่�งคณุภาพื่ของเสย่งพื่ดูจุากปลายที่างถุง่ปลายที่างถุกูควบคมุิโดย 
ระเบย่บขอ้บง้คบ้ (เชัน่ ต่ว้เครื�องโที่รศพ้ื่ที่ ์และในบางประเที่ศรวมิถุง่โที่รศพ้ื่ที่ไ์รส้าย)

ภ�พรัวมู
ในวน้ที่่� 4 สงิห้าคมิ 1998 คำาต่ด้สนิของคณะกรรมิการแห้ง่สห้ภาพื่ยโุรปเก่�ยวกบ้ CTR 21 
ไดถุ้กูเผยแพื่รใ่นวารสารอยา่งเป็นที่างการของ EC CTR 21 ใชัก้บ้อปุกรณ ์เที่อรม์ิน้ิลที่่� 
ไมิไ่ดเ้ป็นเสย่งที่กุประเภที่ที่่�มิก่ารโที่รแบบ DTMF ซ้ำ่�งต่้ �งใจุไวส้ำาห้ร้บ เชัื�อมิต่อ่กบ้ระบบ 
PSTN (เครอืขา่ยโที่รศพ้ื่ที่ส์ลบ้สายสาธุารณะ) แบบอนาล็อก 

CTR 21 (ระเบย่บดา้นเที่คนคิรว่มิ) สำาห้ร้บความิต่อ้งการในการเชัื�อมิต่อ่กบ้เครอืขา่ย โที่รศ้
พื่ที่ส์ลบ้สายสาธุารณะแบบอนาล็อกของอปุกรณเ์ที่อรม์ิน้ิล (ไมิร่วมิอปุกรณ ์ 
เที่อรม์ิน้ิลที่่�สน้บสนุนบรกิารโที่รศพ้ื่ที่ท์ี่่�เป็นเสย่ง) ซ้ำ่�งการระบทุี่่�อยูเ่ครอืข่�าย ที่ำาโดยการ 
สง่สญ้ญาณห้ลายความิถุ่�แบบดอูล้โที่น
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ตั้�รั�งนั่�แสิดงปรัะเทศตั้�่งๆท่�อยูภ่�ยใตั้มู้�ตั้รัฐ�นั CTR21 ในั
ข้ณะนั่�
ปรัะเทศ มู่กี่�รัใช้ ทดสิอบเพิ่มูเติั้มู
ออสเต่รย่ออสเต่รย่1 ใชั่ ไมิ่
เบลเย่�ยมิ ใชั่ ไมิ่
สาธุารณร้ฐเชัค ไมิ่ ไมิใ่ชั ้
เดนมิารก์1 ใชั่ ใชั่
ฟินแลนด์ ใชั่ ไมิ่
ฝร้�งเศส ใชั่ ไมิ่
เยอรมิน่ ใชั่ ไมิ่
กรซ่้ำ ใชั่ ไมิ่
ฮง้การ่ ไมิ่ ไมิใ่ชั ้
ไอซ้ำแ์ลนด์ ใชั่ ไมิ่
ไอรแ์ลนด์ ใชั่ ไมิ่
อติ่าล่ ยง้คงรออยู่ ยง้คงรออยู่
อสิราเอล ไมิ่ ไมิ่
ลกิเที่นสไต่น์ ใชั่ ไมิ่
ลก้เซ้ำมิเบริก์ ใชั่ ไมิ่
เนเธุอรแ์ลนด1์ ใชั่ ใชั่
นอรเ์วย์ ใชั่ ไมิ่
โปแลนด์ ไมิ่ ไมิใ่ชั ้
โปรต่เุกส ไมิ่ ไมิใ่ชั ้
สเปน ไมิ่ ไมิใ่ชั ้
สวเ่ดน ใชั่ ไมิ่
สวสิเซ้ำอรแ์ลนด์ ใชั่ ไมิ่
สห้ราชัอาณาจุ้กร ใชั่ ไมิ่
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ขอ้มิลูน่�ถุกูคด้ลอกมิาจุาก CETECOM และเต่รย่มิให้โ้ดยไมิม่ิก่ารร้บผดิชัอบใดๆ  
สำาห้ร้บขอ้มิลูอป้เดต่ของต่ารางน่� คณุสามิารถุดขูอ้มิลูไดท้ี่่� http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html

1 ใชัค้วามิต่อ้งการในประเที่ศ เฉพื่าะเมิื�ออปุกรณใ์ชัก้ารโที่รแบบพ้ื่ลซ้ำ ์(ผูผ้ลติ่อาจุ  
ระบใุนคูม่ิอืผูใ้ชัว้า่อปุกรณอ์อกแบบมิาเพื่ื�อรองร้บการสง่สญ้ญาณแบบ DTMF เที่า่น้�น 
ซ้ำ่�งอาจุที่ำาให้ก้ารที่ดสอบเพื่ิ�มิเต่มิิอื�นๆ เกนิความิจุำาเป็น)

ในประเที่ศเนเธุอรแ์ลนด ์จุำาเป็นต่อ้งมิก่ารที่ดสอบเพื่ิ�มิเต่มิิสำาห้ร้บการเชัื�อมิต่อ่แบบ 
อนุกรมิ และความิสามิารถุแสดง ID ผูโ้ที่รเขา้
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ถอ้ยแถลงข้องคณะกี่รัรัมูกี่�รักี่�รัสิื�อสิ�รักี่ล�ง
อปุกรณน์่�สอดคลอ้งกบ้กฎระเบย่บ FCC สว่นที่่� 15 การที่ำางานต่อ้งเป็นไปต่ามิเงื�อนไขสองขอ้
ต่อ่ไปน่�:

• อปุกรณต์่อ้งไมิก่อ่ให้เ้กดิการรบกวนที่่�เป็นอน้ต่ราย และ

• อปุกรณต์่อ้งสามิารถุที่นต่อ่การรบกวนใดๆ ที่่�ไดร้้บ  
รวมิที่้ �งการรบกวนที่่�อาจุกอ่ให้เ้กดิการที่ำางานที่่�ไมิพ่ื่ง่ประสงค์

อปุกรณน์่�ไดร้้บการที่ดสอบ และพื่บวา่สอดคลอ้งกบ้ขอ้จุำากด้ของอปุกรณด์จิุติ่อลคลาส B ซ้ำ่�ง
เป็นไปต่ามิสว่นที่่� 15 ของกฎขอ้บง้คบ้ของคณะกรรมิการการสื�อสารกลาง (FCC)  
ขอ้จุำากด้เห้ลา่น่�ไดร้้บการออกแบบ เพื่ื�อให้ก้ารป้องกน้ที่่�เห้มิาะสมิต่อ่การรบกวนที่่�เป็นอน้ต่ราย
ในการต่ดิต่้ �งบรเิวณที่่�พ้ื่กอาศย้ อปุกรณน์่�สรา้ง ใชั ้และสามิารถุแผพ่ื่ลง้งานความิถุ่�คลื�นวทิี่ย ุ 
และถุา้ไมิไ่ดต้่ดิต่้ �งและใชัอ้ยา่งเห้มิาะสมิต่ามิที่่�ระบใุนข้ �นต่อนการใชัง้าน อาจุกอ่ให้เ้กดิการ
รบกวนที่่�เป็นอน้ต่รายต่อ่การสื�อสารวทิี่ย ุอยา่งไรก็ต่ามิ ไมิม่ิก่ารร้บประกน้วา่การรบกวนจุะไมิ่
เกดิข่�นในกรณ่ที่่�ต่ดิต่้ �งอยา่งเห้มิาะสมิ ถุา้อปุกรณน์่�กอ่ให้เ้กดิการรบกวนกบ้บรกิารการสื�อสาร
ต่อ่วทิี่ยหุ้รอืการร้บโที่รที่ศ้น ์ซ้ำ่�งสามิารถุที่ราบไดโ้ดยการเปิดและปิดอปุกรณ ์คณุควร  
พื่ยายามิแกไ้ขการรบกวนโดยใชัว้ธิุด่ง้ต่อ่ไปน่�ห้น่�งห้รอืห้ลายวธิุร่ว่มิกน้:

• ปร้บที่ศิที่างห้รอืเปล่�ยนสถุานที่่�ของเสาอากาศร้บสญ้ญาณ

• เพื่ิ�มิระยะห้า่งระห้วา่งอปุกรณแ์ละเครื�องร้บสญ้ญาณ

• เชัื�อมิต่อ่อปุกรณล์งในเต่า้เสย่บในวงจุรที่่�แต่กต่า่งจุากที่่�ใชัเ้สย่บเครื�องร้บอยู่

• ปรก่ษาต่ว้แที่นจุำาห้น่าย ห้รอืชัา่งเที่คนคิวทิี่ย ุ/ โที่รที่ศ้นท์ี่่�มิป่ระสบการณเ์พื่ื�อ 
ขอความิชัว่ยเห้ลอื

คำ�เตั้อืนั! จุำาเป็นต่อ้งใชัส้ายไฟชันดิที่่�มิฉ่นวนหุ้ม้ิ เพื่ื�อให้ข้อ้จุำากด้การแผพ่ื่ลง้งานต่รงต่ามิ
กฎของ FCC และเพื่ื�อป้องกน้การรบกวนต่อ่การร้บสญ้ญาณวทิี่ย ุและโที่รที่ศ้นท์ี่่�อยูใ่กลเ้คย่ง 
จุำาเป็นต่อ้งใชัเ้ฉพื่าะสาย ไฟที่่�ให้ม้ิา ใชัเ้ฉพื่าะสายเคเบลิที่่�มิฉ่นวนหุ้ม้ิเพื่ื�อเชัื�อมิต่อ่อปุกรณ ์I/O 
เขา้กบ้อปุกรณน์่� คณุต่อ้งระมิด้ระวง้วา่ การเปล่�ยนแปลงห้รอืดด้แปลงที่่�ไมิไ่ดร้้บการเห็้นชัอบ
โดยองคก์รที่่�มิห่้น ้าที่่�ร้บผดิชัอบเรื�องความิสอดคลอ้ง  
จุะที่ำาให้ส้ทิี่ธุิ�ในการใชัอ้ปุกรณข์องผูใ้ชัส้ ิ�นสดุ

(พื่มิิพื่ข์่�นให้มิจุ่าก ห้ลก้ปฏบิต้่ขิองกฎระเบย่บกลาง #47, สว่น 15.193, 1993 Washington 
DC: สำาน้กที่ะเบย่นกลาง, องคก์รเอกสารและบน้ที่ก่สำาคญ้แห้ง่ชัาต่,ิ สำาน้กพื่มิิพื่ร้์ฐบาล
สห้ร้ฐอเมิรกิา)



Notebook PC คูม่อือเิล็กทรอนกิส์ 95

ถอ้ยแถลงข้อ้ควรัรัะวงักี่�รัสิมัูผิสัิถกูี่คว�มูถ่�วทิยุ
ข้อง FCC

คำ�เตั้อืนั! การเปล่�ยนแปลงห้รอืการดด้แปลงที่่�ไมิไ่ดร้้บการเห็้นชัอบโดยองคก์ร  
ที่่�มิห่้นา้ที่่�ร้บผดิชัอบเรื�องความิสอดคลอ้ง จุะที่ำาให้ส้ทิี่ธุิ�ในการใชัง้านอปุกรณน์่�ของผูใ้ชั ้

อปุกรณน์่�สอดคลอ้งกบ้ขอ้จุำากด้ในการสม้ิผ้สถุกูการแผร้่งส ่FCC ที่่�ต่้ �งข่�นสำาห้ร้บ 
สภาพื่แวดลอ้มิที่่�ไมิม่ิก่ารควบคมุิ เพื่ื�อให้ส้อดคลอ้งกบ้ขอ้กำาห้นดความิสอดคลอ้งกบ้
การสม้ิผ้สถุกู RF ของ FCC, โปรดห้ลก่เล่�ยงการสม้ิผ้สถุกูเสาอากาศร้บสง่โดยต่รง
ระห้วา่งที่่�กำาลง้ร้บสง่ขอ้มิลู ผูใ้ชัต้่อ้งปฏบิต้่ติ่ามิข้ �นต่อนการที่ำางานเฉพื่าะ เพื่ื�อให้ ้
สอดคลอ้งกบ้การสม้ิผ้สถุกู RF ในระดบ้ที่่�พื่อใจุ 

ปรัะกี่�ศเกี่่�ยวกี่บักี่�รัเคลอืบ

สิำ�คญั! เพื่ื�อคณุสมิบต้่ใินการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้ม้ิค่วามิปลอดภย้เก่�ยวกบ้ไฟฟ้า 
มิก่ารเคลอืบเพื่ื�อป้องกน้ต่ว้เครื�องของโนต้่บุ�ค PC ยกเวน้ที่่�ดา้นขา้งซ้ำ่�งมิพ่ื่อรต์่ IO 
ต่า่งๆ อยู่ �
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ปรัะกี่�ศด�้นัคว�มูปลอดภยัข้อง UL
บง้คบ้ใชั ้UL 1459 ซ้ำ่�งครอบคลมุิถุง่อปุกรณก์ารสื�อสารโที่รคมินาคมิ (โที่รศพ้ื่ที่)์  
ที่่�ออกแบบมิาเพื่ื�อเชัื�อมิต่อ่ที่างไฟฟ้าไปยง้เครอืขา่ยการสื�อสารโที่รคมินาคมิ ซ้ำ่�งมิ ่
แรงดน้ไฟฟ้าในการที่ำางานถุง่พื่ื�นดนิไมิเ่กนิ 200V peak, 300V peak-to-peak และ 
105V rms, และมิก่ารต่ดิต่้ �ง ห้รอืใชัโ้ดยสอดคลอ้งกบ้ห้ลก้ปฏบิต้่ทิี่างไฟฟ้าแห้ง่ชัาต่ ิ
(NFPA 70)

เมิื�อใชัโ้มิเด็มิของโนต้่บุ�คพื่ซ่้ำ ่คณุต่อ้งปฏบิต้่ติ่ามิขอ้ควรระวง้เพื่ื�อความิปลอดภย้ 
พื่ื�นฐานเสมิอ เพื่ื�อลดความิเส่�ยงที่่�จุะเกดิไฟไห้มิ,้ ไฟฟ้าชัอ็ต่ และการบาดเจ็ุบต่อ่
รา่งกาย ซ้ำ่�งมิร่ายละเอย่ดดง้ต่อ่ไปน่�:

• อยา่ใชั ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำใ่กลก้บ้นำ�า ต่ว้อยา่งเชัน่ ใกลอ้า่งอาบนำ�า, อา่งลา้งห้นา้, 
อา่งลา้งจุานห้รอืถุง้ซ้ำก้ผา้, ในใต่ถุ้นุที่่�เป่ยก ห้รอืใกลส้ระวา่ยนำ�า 

• อยา่ใชั ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำร่ะห้วา่งเกดิพื่ายฝุนฟ้าคะนอง อาจุมิค่วามิเส่�ยงจุากการ
ถุกูไฟฟ้าชัอ็ต่เนื�องจุากฟ้าผา่ได ้

• อยา่ใชั ้โนต้่บุ�คพื่ซ่้ำใ่นบรเิวณใกลก้บ้ที่่�มิแ่ก�สร้�ว

บง้คบ้ใชั ้UL 1642 ซ้ำ่�งครอบคลมุิถุง่แบต่เต่อร่�ลเิธุย่มิห้ลก้ (ไมิส่ามิารถุชัารจ์ุให้มิไ่ด)้ 
และรอง (สามิารถุชัารจ์ุให้มิไ่ด)้ สำาห้ร้บใชัเ้ป็นแห้ลง่พื่ลง้งานในผลติ่ภณ้ฑ์ ์แบต่เต่อร่�
เห้ลา่น่�ประกอบดว้ยโลห้ะลเิธุย่มิ ห้รอืลเิธุย่มิอล้ลอย ห้รอืลเิธุย่มิออิอมิ และอาจุ
ประกอบดว้ยเซ้ำลลเ์คมิไ่ฟฟ้าห้น่�งเซ้ำลล ์ห้รอืสองเซ้ำลล ์ห้รอืมิากกวา่ โดยเชัื�อมิต่อ่กน้
แบบอนุกรมิ ขนาน ห้รอืที่้ �งสองอยา่ง ซ้ำ่�งแปลงพื่ลง้งานเคมิไ่ปเป็นพื่ลง้งาน ไฟฟ้า  
โดยปฏกิริยิาเคมิท่ี่่�ไมิส่ามิารถุยอ้นกลบ้ได ้ห้รอืสามิารถุยอ้นกลบ้ได ้

• อยา่ ที่ิ�งแบต่เต่อร่�แพื่คของโนต้่บุ�คพื่ซ่้ำล่งในไฟ เนื�องจุากอาจุเกดิการระเบดิ
ได ้ต่รวจุสอบกบ้ห้ลก้ปฏบิต้่ใินที่อ้งถุิ�น สำาห้ร้บข้ �นต่อนการที่ิ�งแบบพื่เิศษ 
เพื่ื�อลดความิเส่�ยงของการบาดเจ็ุบต่อ่รา่งกายเนื�องจุากไฟ ห้รอืการระเบดิ

• อยา่ ใชัอ้ะแดปเต่อรไ์ฟฟ้า ห้รอืแบต่เต่อร่�จุากอปุกรณอ์ื�น เพื่ื�อลดความิเส่�ยง
ของการบาดเจ็ุบต่อ่รา่งกายเนื�องจุากไฟ ห้รอืการระเบดิ ใชัเ้ฉพื่าะ 
อะแดปเต่อรไ์ฟฟ้าห้รอืแบต่เต่อร่�ที่่�ไดร้้บการร้บรอง UL จุากผูผ้ลติ่ห้รอื 
รา้นคา้ปลก่ที่่�ไดร้้บการแต่ง่ต่้ �งเที่า่น้�น
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ข้อ้กี่ำ�หนัดด�้นัคว�มูปลอดภยัท�งไฟฟ้�
ผลติ่ภณ้ฑ์ท์ี่่�ใชัก้ระแสไฟฟ้าสงูถุง่ 6A และมิน่ำ�าห้น้กมิากกวา่ 3 กก. ต่อ้งใชัส้ายไฟที่่�
ไดร้้บการร้บรองที่่�มิากกวา่ ห้รอืเที่า่กบ้: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ห้รอื H05VV-F, 2G, 
0.75mm2

ปรัะกี่�ศเครัื่องรัับสิัญญ�ณ TV
บน้ที่ก่ถุง่ผูต้่ดิต่้ �งระบบ CATV—ระบบกระจุายสายเคเบลิควรไดร้้บการต่อ่สายดนิ (กราวด)์ 
ต่ามิ มิาต่รฐาน ANSI/NFPA 70 ร้ฐบญ้ญ้ต่ ิNational Electrical Code (NEC) โดยเฉพื่าะ 
Section 820.93 เรื�องการต่อ่สายดนิของชัล่ด ์ต่ว้นำาของสายโคแอกเซ้ำย่ล โดยการต่ดิต่้ �ง
ควรเชัื�อมิยด่สกรน่ของสาย โคแอกเซ้ำย่ลเขา้กบ้สายดนิที่่�ที่างเขา้อาคาร

ปรัะกี่�ศผิลติั้ภณัฑข์้อง Macrovision 
Corporation
ผลติ่ภณ้ฑ์น์่�ใชัเ้ที่คโนโลยก่ารป้องกน้ดา้นลขิสทิี่ธุิ� ซ้ำ ่�งไดร้้บการป้องกน้โดยวธิุท่ี่่�มิก่าร
ระบใุนสทิี่ธุบิต้่รของ สห้ร้ฐอเมิรกิาบางฉบบ้ และสทิี่ธุิ�ในที่ร้พื่ยส์นิที่างป้ญญาอื�น ที่่�เป็น
ของ Macrovision Corporation  
และ เจุา้ของสทิี่ธุิ�อื�นๆ การใชัเ้ที่คโนโลยก่ารป้องกน้ดา้นลขิสทิี่ธุิ�น่�  
ต่อ้งไดร้้บอนุญาต่จุาก Macrovision Corporation และต่้ �งใจุให้ใ้ชัภ้ายในบา้น และใชั ้
ในการร้บชัมิที่่�จุำากด้อื�นๆ เที่า่น้�น ถุา้ไมิไ่ดร้้บอนุญาต่ จุาก Macrovision Corporation 
ห้า้มิไมิใ่ห้ท้ี่ำากระบวนการวศิวกรรมิยอ้นกลบ้ ห้รอืถุอดชัิ�นสว่นใดๆ

กี่�รัป้องกี่ันักี่�รัสิูญเสิ่ยกี่�รัได้ยินั
เพื่ื�อป้องกน้ความิเสย่ห้ายของระบบร้บฟ้งที่่�อาจุเป็นไปได ้ 
อยา่ฟ้งดว้ยระดบ้เสย่งที่่�สงูเป็นระยะเวลานาน
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ข้อ้ควรัรัะวงัข้องช�วนัอรัด์กิี่ (สิำ�หรับัโนัต้ั้บุค๊ท่�
ใชแ้บตั้เตั้อรั่�ลเิธิ์ย่มูออิอนั)
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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กี่�รัอนัมุูตัั้ ิCTR 21 (สิำ�หรับัNotebook PC ท่�มู ่
โมูเด็มูในัตั้วั)
Dansk

Nederlands

English

Suomi

Français
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Deutsch

Ελληνικά

Italiano

Português

Español

Svenska
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คำ�ปรัะกี่�ศกี่�รัปฏิบิตัั้ติั้�มูรัะเบย่บข้อ้บงัคบัด�้นั 
สิ ิ�งแวดลอ้มูข้องผิลติั้ภณัฑ์
ASUS ดำาเนนิการต่ามิแนวคดิการออกแบบสเ่ขย่ว เพื่ื�อออกแบบและผลติ่ผลติ่ภณ้ฑ์์
ของเรา และที่ำาให้ม้ิ้�นใจุวา่แต่ล่ะสถุานะของรอบชัว่ติ่ผลติ่ภณ้ฑ์ข์องผลติ่ภณ้ฑ์ ์ASUS 
น้�นสอดคลอ้งกบ้ระเบย่บขอ้บง้คบ้ดา้นสิ�งแวดลอ้มิของโลก นอกจุากน่� ASUS ยง้เปิด
เผยขอ้มิลูที่่�เก่�ยวขอ้งกบ้ขอ้กำาห้นดของระเบย่บขอ้บง้คบ้ดว้ย

โปรดดทูี่่� http://csr.asus.com/Compliance.htm สำาห้ร้บการเปิดเผยขอ้มิลู 
เก่�ยวกบ้ความิสอดคลอ้งกบ้ขอ้กำาห้นดของระเบย่บขอ้บง้คบ้ของ ASUS

EU REACH และมู�ตั้รั� 33
เราเผยแพื่รส่ารเคมิท่ี่่�ใชัใ้นผลติ่ภณ้ฑ์ข์องเราซ้ำ่�งสอดคลอ้งกบ้กรอบการที่ำางานของ 
ขอ้บง้คบ้ REACH (การลงที่ะเบย่น, การประเมินิ, การอนุมิต้่ ิและขอ้จุำากด้ของสารเคมิ)่ 
ไวท้ี่่�เว็บไซ้ำต่ ์http://csr.asus.com/english/REACH.htm

EU RoHS
ผลติ่ภณ้ฑ์น์่�สอดคลอ้งกบ้ขอ้กำาห้นด EU RoHS สำาห้ร้บรายละเอย่ดเพื่ิ�มิเต่มิิ ด ู 
http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35
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กี่�รัรัไ่ซเคลิข้อง ASUS / บรักิี่�รันัำ�กี่ลบั
โปรแกรมิการรไ่ซ้ำเคลิและนำากลบ้ของ ASUS มิาจุากความิมิุง่มิ้�นของเราในการสรา้ง
มิาต่รฐานสงูสดุสำาห้ร้บการปกป้องสิ�งแวดลอ้มิของเรา เราเชัื�อวา่การให้ท้ี่างแกป้้ญห้าแก่
ลกูคา้ของเรา จุะที่ำาให้ส้ามิารถุรไ่ซ้ำเคลิผลติ่ภณ้ฑ์ ์แบต่เต่อร่� และชัิ�นสว่นอื�นๆ รวมิที่้ �งวส้ดุ
บรรจุหุ้บ่ห้อ่ของเราอยา่งมิค่วามิร้บผดิชัอบ 

โปรดไปที่่� http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำาห้ร้บขอ้มิลูในการรไ่ซ้ำเคลิ
อยา่งละเอย่ดในภมูิภิาคต่า่งๆ

ข้อ้กี่ำ�หนัดกี่�รัออกี่แบบเพื�อสิ ิ�งแวดลอ้มู
สห้ภาพื่ยโุรปไดป้ระกาศกรอบการที่ำางานสำาห้ร้บการต่้ �งคา่ขอ้กำาห้นดในการออกแบบ
เพื่ื�อสิ�งแวดลอ้มิ สำาห้ร้บผลติ่ภณ้ฑ์ท์ี่่�มิค่วามิเก่�ยวขอ้งดา้นพื่ลง้งาน (2009/125/EC) 
มิาต่รการการดำาเนนิการเฉพื่าะ มิว่ต้่ถุปุระสงคเ์พื่ื�อปร้บปรงุประสทิี่ธุภิาพื่ดา้นสิ�งแวดลอ้มิ
ของผลติ่ภณ้ฑ์ท์ี่่�เฉพื่าะเจุาะจุง ห้รอืในผลติ่ภณ้ฑ์ห์้ลายประเภที่ ASUS ให้ข้อ้มิลู
ผลติ่ภณ้ฑ์บ์นเว็บไซ้ำต่ ์CSR สามิารถุพื่บขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิไดท้ี่่�  
https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555
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ผิลติั้ภณัฑท์่�ผิ�่นักี่�รัรับัรัอง ENERGY STAR
ENERGY STAR เป็นโครงการที่่�ที่ำางานรว่มิกน้ระห้วา่งต่ว้แที่นการปก 
ป้องสิ�งแวดลอ้มิของสห้ร้ฐอเมิรกิา และกระที่รวงพื่ลง้งานของสห้ร้ฐ 
อเมิรกิา เพื่ื�อชัว่ยพื่วกเราที่กุคนประห้ยด้เงนิ และป้องกน้สิ�งแวดลอ้มิ 
ดว้ยการใชัผ้ลติ่ภณ้ฑ์แ์ละห้ลก้ปฏบิต้่ทิี่่�มิป่ระสทิี่ธุภิาพื่ดา้นพื่ลง้งาน

ผลติ่ภณ้ฑ์ ์ASUS ที่กุรุน่ที่่�มิโ่ลโก ้ENERGY STAR สอดคลอ้งกบ้มิาต่รฐาน ENERGY  
STAR และต่ามิคา่เริ�มิต่น้จุะมิก่ารเปิดคณุสมิบต้่กิารจุ้ดการพื่ลง้งานไว ้จุอภาพื่ถุกูต่้ �งคา่
โดยอต้่โนมิต้่ใิห้ส้ลป่เมิื�อผูใ้ชัไ้มิม่ิก่จิุกรรมิใด ๆ 10 นาที่;่ คอมิพื่วิเต่อรถ์ุกูต่้ �งคา่โดย
อต้่โนมิต้่ใิห้ส้ลป่เมิื�อผูใ้ชัไ้มิม่ิก่จิุกรรมิใด ๆ 30 นาที่ ่ในการปลกุคอมิพื่วิเต่อรข์องคณุ 
คลกิเมิาส ์กดปุ่ มิใด ๆ บนแป้นพื่มิิพื่ ์ห้รอืกดปุ่ มิเพื่าเวอร ์

โปรดเย่�ยมิชัมิที่่� http://www.energystar.gov/powermanagement สำาห้ร้บขอ้มิลู 
อยา่งละเอย่ดเก่�ยวกบ้การจุ้ดการพื่ลง้งาน และประโยชันต์่อ่สิ�งแวดลอ้มิ นอกจุากน่�  
โปรดเย่�ยมิชัมิที่่� http://www.energystar.gov สำาห้ร้บขอ้มิลูอยา่งละเอย่ดเก่�ยวกบ้ 
โครงการรว่มิมิอื ENERGY STAR

หมู�ยเหตั้:ุ Energy Star ไมิไ่ดร้้บการสน้บสนุนบน FreeDOS และระบบปฏบิต้่กิารที่่�
ใชั ้Linux

ผิลติั้ภณัฑท์่�ลงทะเบย่นั EPEAT
การเปิดเผยขอ้มิลูดา้นสิ�งแวดลอ้มิที่่�สำาคญ้ต่อ่สาธุารณะสำาห้ร้บผลติ่ภณ้ฑ์ท์ี่่�ลงที่ะเบย่น 
EPEAT (เครื�องมิอืการประเมินิดา้นสิ�งแวดลอ้มิของผลติ่ภณ้ฑ์อ์เิล็กที่รอนกิส)์ ของ 
ASUS มิอ่ยูท่ี่่� https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41 สามิารถุพื่บ 
ขอ้มิลูเพื่ิ�มิเต่มิิเก่�ยวกบ้โปรแกรมิ EPEAT และคำาแนะนำาในการซ้ำื�อไดท้ี่่�  
www.epeat.net
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ใบอนัญุ�ตั้ข้องฟอนัตั้ข์้อ้คว�มู BIOS
ลขิสทิี่ธุิ�ถุกูต่อ้ง © 2022 โครงการโอเพื่น่ซ้ำอรส์ของ Android

ไดร้้บอนุญาต่ภายใต่ใ้บอนุญาต่ Apache เวอรช์ั้�น 2.0 (“ใบอนุญาต่”) คณุไมิส่ามิารถุ
ใชัไ้ฟลน์่�ได ้ยกเวน้ปฏบิต้่อิยา่งสอดคลอ้งกบ้ใบอนุญาต่ คณุสามิารถุร้บสำาเนาของใบ
อนุญาต่ไดท้ี่่� http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ถุา้ไมิไ่ดม้ิก่ารกำาห้นดโดยกฎห้มิายที่่�บง้คบ้ใชั ้ห้รอืมิก่ารต่กลงกน้เป็นลายลก้ษณอ์ก้ษร 
ซ้ำอฟต่แ์วรท์ี่่�เผยแพื่รภ่ายใต่ใ้บอนุญาต่น่�มิก่ารเผยแพื่รใ่นลก้ษณะ “ต่ามิที่่�เป็น” โดย
ไมิม่ิก่ารร้บประกน้ ห้รอืเงื�อนไขใด ๆ ที่้ �งโดยชัด้แจุง้ห้รอืโดยน้ย

ดใูบอนุญาต่สำาห้ร้บภาษาเฉพื่าะที่่�ควบคมุิสทิี่ธุิ�ต่า่ง ๆ และขอ้จุำากด้ภายใต่ใ้บอนุญาต่
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ปรัะกี่�ศเกี่่�ยวกี่บัคว�มูสิอดคลอ้งข้องสิหภ�พยโุรัป 
แบบยอ่
ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่่�น่�วา่อปุกรณน์่�มิค่วามิสอดคลอ้งกบ้ความิต่อ้งการ 
ที่่�จุำาเป็นและเงื�อนไขที่่�เก่�ยวขอ้งอื�น ๆ ของบที่บญ้ญ้ต่ขิอ้กำาห้นด 2014/53/EU เนื�อห้า 
ที่่�สมิบรูณข์องประกาศความิสอดคลอ้งกบ้ EU มิอ่ยูท่ี่่� https://www.asus.com/support/

การที่ำางานของ WiFi ที่่� 5150-5350MHz ถุกูจุำากด้ให้ใ้ชัใ้นอาคารสำาห้ร้บประเที่ศที่่�แสดงใน
ต่าราง:

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 HR UK(NI)
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