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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยต่อไปน้ีจะยืดอายุการใช้งานโน้ตบุ๊ค PC  
ให้ยาวขึ้น ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมด  
โปรดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้บริการซ่อมเครื่อง  
เว้นแต่จะระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

คำเตือนความปลอดภัยเก่ียวกับแบตเตอร่ี   
อย่าท้ิงแบตเตอร่ีลงในไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ  
อย่าถอดช้ินส่วนแบตเตอร่ี

อย่าปล่อยโน้ตบุ๊คพีซีไว้บนตัก หรือส่วนใดของ ร่างกายคุณ  
เพ่ือป้องกันความไม่สบาย หรือการ  
บาดเจ็บจากการสัมผัสถูกความร้อน

อย่าให้สัมผัสถูกสภาพแวดล้อมท่ีสกปรก หรือมีฝุ่นมาก  
อย่าใช้ในขณะท่ีมีแก๊สร่ัว

อย่าให้เคร่ืองสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก  
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าให้เคร่ืองสัมผัสถูก หรืออยู่ใกล้ของเหลว ฝน  
หรือความช้ืน อย่าใช้โมเด็มระหว่างท่ีเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

อย่ากดหรือสัมผัสหน้าจอแสดงผล อย่าวางไว้ใกล้กับส่ิงของเล็กๆ  
ท่ีอาจทำให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน หรือหล่นเข้าไปในโน้ตบุ๊คพีซี 

อย่าวางบนพ้ืนผิวทำงานท่ีไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ม่ันคง  
นำเคร่ืองไปซ่อม ถ้าตัวเคร่ืองได้รับความเสียหาย

อย่าวาง หรือทำวัตถุหล่นใส่ และ  
อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ เข้าไปในโน้ตบุ๊คพีซี

ถอดสายไฟ AC และนำแพคแบตเตอร่ีออกก่อนท่ีจะทำความสะอาด  
เช็ดโน้ตบุ๊คพีซีด้วยฟองน้ำเซลลูโลส  
หรือผ้าชามัวร์ท่ีสะอาดชุบสารละลายสำหรับทำความสะอาดท่ีไม่มีฤทธ์ิกัดกร่อน  
ผสมกับน้ำอุ่นปริมาณเล็กน้อย และเช็ดความชื้นออกด้วยผ้าแห้ง
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อุณหภูมิที่ปลอดภัย: คุณควรใช ้
โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  
10˚C (50˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ  
ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก 
จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน ตรวจ  
ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการออกแบบเพ่ือให้นำช้ินส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ  
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม  
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท  
เป็นการระบุว่าไม่ควรท้ิงผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  
และแบตเตอร่ีเหรียญท่ีมีส่วนประกอบของปรอท)  
ปะปนไปกับของเสียท่ัวไปจากภายในบ้าน  
สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน  
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท  
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่ว
ไปจากภายในบ้าน

พลังงานไฟฟ้าขาเข้า:  
ดูจากฉลากระดับพลังงานไฟฟ้าที่ด้านใต้ของโน้ตบุ๊คพีซี  
และให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของ 
คุณสอดคล้องกับระดับพลังงานดังกล่าว

การติดต้ังแบตเตอร่ีอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด  
และทำให้โน้ตบุ๊ค PC เสียหายได้

อย่าใช้สายไฟ, อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนท่ีเสียหาย

อย่าใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เข้มข้น เช่น ธินเนอร์, เบนซิน  
หรือสารเคมีอื่นบนผิวผลิตภัณฑ์ หรือในบริเวณใกล้เคียง
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การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
น่ีเป็นเพียงข้ันตอนอย่างรวดเร็วในการใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเท่าน้ัน

ติดตั้งแบตเตอรี่แพค

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC

1

2 4

3 3

1

2 4

1

2
3110V-220V
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การเปิดจอแสดงผล LCD
1. ยกจอแสดงผลขึ้นด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณด้วยความระมัดระวัง
2. ค่อยๆ เอียงจอแสดงผลไปข้างหน้าหรือข้างหลัง  

ไปยังมุมการรับชมที่สะดวกสบาย

การเปิดเครื่อง
1. ผลักและปล่อยปุ่มเพาเวอร์ที่อยู่ข้างใต้จอแสดงผล LCD
2. ใช้ [Fn]+[F5] หรือ [Fn]+[F6] เพื่อปรับความสว่าง LCD
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A

การใช้ทัชแพด

A. เลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเลื่อนตัวชี้ นอกจากนี้  
คุณสามารถกดปุ่มซ้ายค้าง  
และเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อลากรายการที่เลือกได้ด้วย

B. ใช้ปุ่มซ้ายและขวาเหมือนกับเมาส์มาตรฐาน
C. ใช้ปลายนิ้วทั้งสองเพื่อเลื่อนขึ้น�ลง�ซ้าย�ใช้ปลายนิ้วทั้งสองเพื่อเลื่อนขึ้น�ลง�ซ้าย� 

ขวาบนทัชแพดเพื่อเลื่อนหน้าต่างขึ้น�ลง�ซ้าย�ขวา  
หากหน้าต่างแสดงผลมีหน้าต่างย่อยเป็นจำนวนมาก  
ให้เลื่อนตัวชี้ไปยังหน้าต่างที่ต้องการก่อนทำการเลื่อน

D. ใช้นิ้วทั้งสามเพื่อแทป 
ทัชแพด การกระทำนี้ทำงานเหมือนฟังก์ชั่นคลิก 
ขวาของเมาส

ปุ่มซ้าย

ปุ่มขวา

B

ปุ่มซ้าย
ปุ่มขวา

C

D กำหนดค่าพฤติกรรมข
องทัชแพดใน Control 
Panel (แผงควบคุม) > 
Mouse Properties 
(คุณสมบัติของเมาส์) > 
Elantech > Options 
(ตัวเลือก).... ของ 
Windows
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ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ
ด้านขวา

3

2

1  แจ็คเอาต์พุตหูฟัง
แจ็คหูฟังสเตอริโอ (1�8 นิ้ว) ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกข
องโน้ตบุ๊คพีซีไปยังลำโพงที ่
มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานล
ำโพงในตัวโดยอัตโนมัติ

 แจ็คไมโครโฟนเข้า
คุณสามารถใช้แจ็คไมโครโฟนโมโน (1�8 นิ้ว) เพื่อเชื่อมต่อไมโ
ครโฟนภายนอก หรือสัญญาณ 
เสียงภายนอกจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่นได้ การใช้แจ็คนี้จะเป็นการ
ปิดการทำงานไมโครโฟนใน 
ตัวโดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัตินี้สำหรับการประชุมทางวิดีโอ 
การบรรยายด้วยเสียง หรือการ 
บันทึกเสียงง่ายๆ

 พอร์ต USB (2.0/1.1)
ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส น้ันใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 ห
รือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ช้ี, กล้อง,  
ฮาร์ดดิสก์, เคร่ืองพิมพ์ และสแกนเนอร์ท่ีเช่ือมต่อแบบอนุกรม  
โดยมีความเร็วสูงถึง 12Mbits�วินาที (USB 1.1) และ480Mbits�
วินาที (USB 2.0) USB  
ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนคอมพิวเตอร์เคร่ื
องเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ USB และจอภา
พ รุ่นใหม่บางเคร่ือง จะทำงานเป็นไซต์หรือฮับแบบพลักอินเพ่ิมเติม 
USB สนับสนุนคุณสมบัติ ฮ็อตสว็อปของอุปกรณ์ต่างๆ  
ซ่ึงคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้องเร่ิมต้น  
คอมพิวเตอร์ใหม่

 เอาต์พุตจอแสดงผล (จอภาพ) 
พอร์ตจอภาพ D-sub 15 พิน สนับสนุนอุปกรณ์แสดงผล VGA  
มาตรฐาน เช่น จอภาพ หรือ โปรเจ็กเตอร์  
เพ่ือให้รับชมภาพบนจอแสดงผลภายนอกท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนได้

4

1 2 3 4 5 6
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 พอร์ต LAN
พอร์ต LAN RJ-45 ที่มี 8 พินนั้นใหญ่กว่าพอร์ตโมเด็ม 
RJ-11 และสนับสนุนสาย เคเบิลอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน  
สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน ขั้วต่อในตัว ช่วยให ้
ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติมใดๆ

 พลังงาน (DC) เข้า
อะแดปเตอร์พลังงานท่ีให้มา แปลงพลังงาน AC ไปเป็นพลังงาน 
DC สำหรับใช้กับแจ็คน้ี พลัง งานท่ี ่ีจ่ายผ่านแจ็คน้ีให้พลังงานแก
โ่น้ตบุ๊คพีซี และชาร์จแบตเตอร่ีแพคภายในเพ่ือป้องกันความเสีย
หายท่ีจะเกิดกับโน้ตบุ๊คพีซี และแบตเตอร่ีแพค ให้ใช้อะแดปเตอ
ร์พลังงานท่ีให้มาเสมอ ข้อควรระวัง: อาจอุ่นหรือร้อนเม่ือใช้งา
น ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร 
ปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

5

6

ด้านซ้าย

1  พอร์ต USB (2.0/1.1) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

 สล็อตหน่วยความจำแฟลช
โดยปกติคุณต้องซ้ือเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำภายนอกแยก
ต่างหากเพ่ือให้ สามารถใช้การ์ดหน่วย ความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น กล้องดิจิตอล, เคร่ืองเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA 
โน้ตบุ๊คพีซีน้ี้ีมี ี เคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็ว เคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็วเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็ว 
สูงในตัวซ่ึงสามารถอ่านและเขียนการ์ดหน่วยความจำแฟลชได้หลาย
อย่างตามท่ีจะมีการอธิบาย ในคู่มือฉบับน้ี

2

2 3 41
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ด้านหลัง

 ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินของออปติคัลไดรฟ์  
(ตำแหน่งแตกต่างกันไปตามรุ่น)
ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉิน ใช้เพื่อดีดถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่
มดีดออกแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน  
อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่มดีดออกแบบ 
อิเล็กทรอนิกส

3

 พอร์ตล็อค Kensington®

พอร์ตล็อค Kensington®  
อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
ด้านความปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซีท่ีคอมแพทิเบิลกับ Kensington® โดยปกติ ผ
ลิตภัณฑ์ 
เพ่ือความปลอดภัยเหล่าน้ีจะประกอบด้วยสายเคเบิลโลหะ  
ซ่ึงป้องกันไม่ให้ดึงโน้ตบุ๊คพีซี ออกจากวัตถุท่ีติดตาย นอกจากน้ี  
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยบางอย่างยังมีตัว ตรวจจับ  
ความเคล่ือนไหว เพ่ือส่งเสียงเตือนเม่ือมีการเคล่ือนย้ายอีกด้วย

HDMIพอร์ต HDMI (เฉพาะบางรุ่น)
 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เป็นอินเทอร์เฟซภาพแ

ละเสียง 
แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบขนาดที่ประกอบด้วยทั้งแหล่งสัญญาณภาพและเ
สียง เช่น เซ็ตทอปบ็อกซ์, เครื่องเล่น DVD, ตัวรับ A�V, จอภาพและเสียง 
เช่น โทรทัศน์แบบดิจิตอล (DTV) สนับสนุนภาพวิดีโอความละเอียดสูงมา
ตรฐาน รวมถึง ระบบเสียงแบบมัลติแชนเนลในสายเคเบิลเส้นเดียว  
พอร์ตนี้จะส่งสัญญาณมาตรฐาน ATSC HDTV ทั้งหมด  
รวมทั้งสนับสนุนสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบ 8 แชนเนล  
พร้อมแบนด์วิดธ์เพื่อรองรับการพัฒนาและข้อกำหนดใหม่ๆ ในอนาคต

2

1

 ออปติคัลไดรฟ์
โน้ตบุ๊คพีซีมีหลากหลายรุ่น  
ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีออปติคัลไดรฟ์ที่แตกต่างกัน  
ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับ-สนุนการทำงานของคอมแพคดิส
ก์ (CD) และ�หรือดิจิตอลวิดีโอดิสก์ (DVD)  
และอาจมีความสามารถในการบันทึก (R) หรือเขียนซ้ำ (RW)  
ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดของแต่ละรุ่น ให้ดูข้อมูล 
จำเพาะด้านการตลาด

4

HDMI

1 13 42
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ด้านซ้าย

1  ระบบลำโพง
ลำโพงสเตอริโอในตัว  
ใช้ในการฟังเสียงโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ  
ระบบเสียงมัลติมีเดีย ประกอบด้วยตัวควบคุมเสียงดิจิตอลในตัว  
ที่ให้เสียงครบสมบูรณ์  
(ผลลัพธ์จะดีขึ้นเมื่อฟังจากหูฟังสเตอริโอหรือลำโพงภายนอก)  
คุณสมบัติด้านเสียง นั้นควบคุมจากซอฟต์แวร์

 ช่องระบายอากาศ
ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊คพีซี 
และอากาศอุ่นระบายออกนอกเคร่ือง สำคัญ!  
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล 
หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทาง ระบายอากาศ ไม่เช่นนั้น  
โน้ตบุ๊คพีซีอาจมีภาวะร้อนเกินไปได้

 ช่องระบายอากาศ (เฉพาะบางรุ่น)

3

4

11



1� คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 

การกู้คืนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
การใช้พาร์ติชั่นการกู้คืน
พาร์ติชั่นการกู้คืน ช่วยกู้คืนซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณกลับ 
เป็นสถานะการทำงานเริ่มต้น ก่อนที่จะใช้พาร์ติชั่นการกู้คืน  
ให้คัดลอกไฟล์ข้อมูลของคุณ (เช่นไฟล์ PST ของ Outlook)  
ไปยังฟล็อปปี้ดิสก์ หรือไปยังเน็ตเวิร์กไดรฟและจดบันทึกการต้ังค่า 
คอนฟิเกอเรชั่นที่กำหนดเองต่างๆ ไว้ (เช่นการตั้งค่าเน็ตเวิร์ก)

เกี่ยวกับพาร์ติชั่นการกู้คืน
พาร์ติชั่นการกู้คืน คือพื้นที่ที่สงวนไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณซึ่งใช้เพื่อ
กู้คืนระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้ที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊คพีซี 
ของคุณมาจากโรงงาน

ข้อสำคัญ! อย่าลบพาร์ติช่ันท่ีช่ือ RECOVERY พาร์ติช่ันการกู้คืน 
ถูกสร้างข้ึนท่ีโรงงาน และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ถ้าถูกลบ 
ไป นำโน้ตบุ๊คพีซีของคุณไป 
ยังศูนย์บริการ ASUS ท่ีได้รับ 
การแต่งต้ัง ถ้าคุณมีปัญหา 
กับกระบวนการกู้คืน

การใช้พาร์ติชั่นการกู้คืน:

1. กด [F9] ระหว่างการบูตเครื่อง
2. กด [Enter] เพื่อเลือก Windows Setup [EMS Enabled] (การ

ติดตั้ง Windows [เปิดทำงาน EMS])
3. อ่านหน้าจอ ASUS Preload Wizard (ตัวช่วยสร้างพรีโหลด 

ASUS) และคลิก Next (ถัดไป)
4. เลือกตัวเลือกพาร์ติช่ัน และคลิก Next (ถัดไป) ตัวเลือกพาร์ติช่ัน:

กู้คืน Windows ไปยังพาร์ติชั่นแรกเท่านั้น
 ตัวเลือกน้ีลบเฉพาะพาร์ติช่ันแรก โดยอนุญาตให้คุณเก็บพาร์ติช่ันอ่ืนๆ 

ไว้ และสร้างพาร์ติช่ันระบบใหม่เป็นไดรฟ์ “C”
กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัว

 ตัวเลือกน้ีลบพาร์ติช่ันท้ังหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสร้างพาร์ติช่ัน
ระบบใหม่เป็นไดรฟ์ “C”
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กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัวโดยสร้าง 2 พาร์ติชั่น
 ตัวเลือกน้ีลบพาร์ติช่ันท้ังหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสร้างพาร์ติช่ัน

ใหม่ 2 พาร์ติช่ันเป็น  “C” (60%) และ “D” (40%)
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการกู้คืนให ้

สมบูรณ์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ www.asus.com สำหรับไดรเวอร์และ
ยูทิลิตี้ที่อัปเดต

การใช้ DVD การกู้คืน (เฉพาะบางรุ่น)
การสร้างแผ่น DVD การกู้คืน:
1.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน AI Recovery Burner (เครื่องเบิร์นการ

กู้คืน AI) บนเดสก์ทอปของ Window
2.  ใส่แผ่น DVD  

เปล่าที่สามารถ 
เขียนได้ลงใน 
ออปติคัลไดรฟ์  
และคลิก Start  
(เริ่ม) เพื่อเริ่ม 
การสร้างแผ่น  
DVD การกู้คืน

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการสร้างแผ่น 
DVD การกู้คืนให้สมบูรณ์ 

เตรียมแผ่้น DVD เปล่าที่สามารถเขียนได้เพื่อสร้างแผ่น DVD  
การกู้คืน

ข้อสำคัญ! ถอดฮาร์ดดิสก์ภายนอก ก่อนที่จะทำการกู้คืนข้อมูลลง
บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ ตามข้อมูลจากไมโครซอฟต์ คุณอาจจะ 
สูญเสียข้อมูลสำคัญเนื่องจากการตั้งค่า Windows Vista ในดิสก ์
ที่ไม่ถูกต้อง หรือฟอร์แมตไดรฟ์พาร์ติชั่นไม่ถูกต้อง สำหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปที่  
http:��support.microsoft.com�kb�937251�en-us
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การใช้แผ่น DVD การกู้คืน:
1.  ใส่แผ่น DVD การกู้คืนลงในออปติคัลไดรฟ์ โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ 

จำเป็นต้องเปิดอยู่
2.  เริ่มระบบโน้ตบุ๊คพีซีใหม่ และกด [Esc] ระหว่างการบูต และเลือก

ออปติคัลไดรฟ์ (อาจมีข้อความว่า “CD�DVD”) และกด  
[Enter] เพื่อบูตจากแผ่น DVD การกู้คืน

3. เลือกตัวเลือกพาร์ติช่ัน และคลิก Next (ถัดไป) ตัวเลือกพาร์ติช่ัน:
กู้คืน Windows ไปยังพาร์ติชั่นแรกเท่านั้น

 ตัวเลือกน้ีลบเฉพาะพาร์ติช่ันแรก โดยอนุญาตให้คุณเก็บพาร์ติช่ันอ่ืนๆ 
ไว้ และสร้างพาร์ติช่ันระบบใหม่เป็นไดรฟ์ “C”
กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัว

 ตัวเลือกน้ีลบพาร์ติช่ันท้ังหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสร้างพาร์ติช่ัน
ระบบใหม่เป็นไดรฟ์ “C”
กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัวโดยสร้าง 2 พาร์ติชั่น

 ตัวเลือกน้ีลบพาร์ติช่ันท้ังหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสร้างพาร์ติช่ัน
ใหม่ 2 พาร์ติช่ันเป็น  “C” (60%) และ “D” (40%)

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการกู้คืนให ้
สมบูรณ์

คำเตือน: อย่านำแผ่นดิสก์การกู้คืนออกระหว่างกระบวนการ 
กู้คืน ถ้าไม่ได้รับการบอกกล่าวให้ทำ ไม่เช่นนั้นพาร์ติชั่น 
ของคุณจะใช้ไม่ได้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ www.asus.com สำหรับไดรเวอร์และ
ยูทิลิตี้ที่อัปเดต
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คำเตือน! จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม  
เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC  
และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ  
และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสาย 
ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I�O  
เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า  
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง  
จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

ประกาศ และถ้อยแถลงเพื่อความปลอดภัย
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนท่ี 15  
การทำงานต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสองข้อต่อไปน้ี:

• อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ
• อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ท่ีได้รับ  

รวมท้ังการรบกวนท่ีอาจก่อให้เกิดการทำงานท่ีไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส  
B ซ่ึงเป็นไปตามส่วนท่ี 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการส่ือสารกลาง (FCC)  
ข้อจำกัดเหล่าน้ีได้รับการออกแบบ 
เพ่ือให้การป้องกันท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอันตรายในการติดต้ังบริเวณท่ีพักอาศัย  
อุปกรณ์น้ีสร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถ่ีคล่ืนวิทยุ  
และถ้าไม่ได้ติดต้ังและใช้อย่างเหมาะสมตามท่ีระบุในข้ันตอนการใช้งาน  
อาจก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการส่ือสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม  
ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในกรณีท่ีติดต้ังอย่างเหมาะสม  
ถ้าอุปกรณ์น้ีก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการส่ือสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์  
ซ่ึงสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร 
พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปน้ีหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกัน:

• ปรับทิศทางหรือเปล่ียนสถานท่ีของเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพ่ิมระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญาณ
• เช่ือมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีใช้เสียบเคร่ืองรับอยู่
• ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ�โทรทัศน์ท่ีมีประสบการณ์เพ่ือขอคว

ามช่วยเหลือ
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(พิมพ์ข้ึนใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193,  
1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง, 
 องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ 
FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง  
จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ 
สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในแชนเนล 1 ถึง 11  
ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC  
ท่ีต้ังข้ึนสำหรับสภาพแวดล้อมท่ีไม่มีการควบคุม  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ FCC,  
โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างท่ีกำลังรับส่งข้อมูล  
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการทำงานเฉพาะ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับท่ีพอใจ 

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง 
ข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)
รายการต่อไปน้ีมีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเก่ียวข้อง  
และเพียงพอ:
• ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]
• ข้อกำหนดในการป้องกันสำหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]
• การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]
•  ข้อกำหนดในการป้องกัน สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน 

[บทความ 3.1b]
•  การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 

301]
• การทดสอบที่สอดคล้องกับ [489-17]
• การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
• ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]
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คำเตือนเครื่องหมาย CE
น่ีเป็นผลิตภัณฑ์คลาส B, ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นท่ีพักอาศัย  
ผลิตภัณฑ์น้ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนทาง 
วิทยุ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้อาจต้องดำเนินมาตรการการป้องกันอย่างเพียงพอ

ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC  
สำหรับแคนาดา
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC  
ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม  
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ IC,  
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล  
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF  
ในระดับที่พอใจ

การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: 

• อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
• อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ  

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

เพื่อป้องกันการรบกวนทางคลื่นวิทยุต่อบริการที่ได้รับใบอนุญาต (เช่น  
ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แชนเนลร่วม) อุปกรณ์นี้ตั้งใจให้ใช้ในอาคาร  
ในบริเวณที่ห่างจากหน้าต่าง เพื่อการป้องกันที่สูงที่สุด อุปกรณ์  
(หรือเสาอากาศรับส่ง) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาต 
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แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ
อเมริกาเหนือ 2.412-2.462 GHz Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น 2.412-2.484 GHz Ch01 ถึง Ch14
ยุโรป ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 ถึง Ch13

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส
บางพ้ืนท่ีของประเทศฝร่ังเศส มีแถบความถ่ีท่ีถูกจำกัดการใช้งาน  
พลังงานในอาคารท่ีได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ: 

• 10mW สำหรับแถบ 2.4 GHz ท้ังหมด (2400 MHz–2483.5 MHz) 
• 100mW สำหรับความถ่ีระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำงานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 
2483.5 MHz

การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:  
ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ  
การใช้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม  
โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz  
ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ 

ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:

• พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW 

• พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW 

เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP  
ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

	 01		Ain		 	 0�		Aisne	 0�		Allier

	 05		Hautes	Alpes	 08		Ardennes	 09		Ariège	

	 11		Aude	 	 1�		Aveyron	 1�		Charente	

	 �4		Dordogne	 �5		Doubs	 ��		Drôme	 	

	 ��		Gers	 	 ��		Indre	 ��		Indre	et	Loire	

	 41		Loir	et	Cher	 45		Loiret	 50		Manche

	 55		Meuse	 	 58		Nièvre	 59		Nord
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	 �0		Oise	 	 �1		Orne	 ��		Puy	du	Dôme	

	 �4		Pyrénées	Atlantique	 ��		Pyrénées	Orientales

	 ��		Bas	Rhin		 	 �8		Haut	Rhin	 	

	 �0		Haute	Saône	 	 �1		Saône	et	Loire	 	
�5		Paris	 	 	 8�		Tarn	et	Garonne	 	
84		Vaucluse	 	 88		Vosges

	 89		Yonne	 	 	 90		Territoire	de	Belfort	

	 94		Val	de	Marne	

ข้อกำหนดน้ีมักจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป  
ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพ้ืนท่ีภายใน 
ประเทศฝร่ังเศสได้มากข้ึน สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART  
(www.art-telecom.fr) 

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า  
100mW แต่มากกว่า 10mW
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ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม  
(โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ 
เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม  
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V  
peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง  
หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)
เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี  
คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ  
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
• อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ,  

อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก 
ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ 

• อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  
อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้

• อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว
บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก  
(ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)  
สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์  
แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย  
หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์  
หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน  
หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน 
ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้
• อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ  

เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก 
ปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ  
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ  
หรือการระเบิด

• อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น  
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ 
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด  
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง  
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
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ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.  
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F,  
3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาทนี้  
เป็นการระบุว่าไม่ควรท้ิงผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)  
ปะปนไปกับของเสียท่ัวไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถ่ิน  
เกี่ยวกับวิธีกำจัดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ  
REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ  
และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http:��
green.asus.com�english�REACH.htm
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ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного 
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор 
в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก 
(สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)
CAUTION!		Danger	of	explosion	if	battery	is	incorrectly	replaced.	
Replace	only	with	the	same	or	equivalent	type	recommended	
by	the	manufacturer.	Dispose	of	used	batteries	according	to	the	
manufacturer’s	instructions.	(English)	

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

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

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

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

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

ATTENTION!		Il	y	a	danger	d’explosion	s’il	y	a	remplacement	incorrect	
de	la	batterie.	Remplacer	uniquement	avec	une	batterie	du	mêre	
type	ou	d’un	type	équivalent	recommandé	par	le	constructeur.	
Mettre	au	rebut	les	batteries	usagées	conformément	aux	instructions	
du	fabricant.	(French)	

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

(Japanese)	
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This product is protected by one or more of the 
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