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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์

ห้ามทำาซำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนีเป็นภาษาอื่น  

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซือเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น 

โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี 

“ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน  

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที ASUS, คณะผู้บริหาร, 

เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม, 

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึนตามมา (รวมทังความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร, 

ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอืนๆ) แม้ว่า ASUS 

จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านันเกิดขึนจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนันไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี 

มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก 

ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี  

รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธ์

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิด้นเนืองจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอืน คุณมีสิทธิที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS 

ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS  

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทังการเสียชีวิต)  

และความเสียหายที่เกิดขึนกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลทีสามารถจับต้องได้;  

หรือความเสียหายที่แท้จริงอืน และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย  

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนืองจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ 

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี ข้อจำากัดนียังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ 

ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกียวกับสถานการณ์เหล่านี: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย 

หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม 

หรือความเสียหายที่เกิดขึนตามมา (รวมทังการสูญเสียผลกำาไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย 

หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านัน

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้�นฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS 

และ ASUS โมบ�ยล์ด็อกของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่�งๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนีอ้ธิบ�ยถงึร�ยละเอียดของชิน้สว่นฮ�ร์ดแวร์ของแทบ็เลต็ ASUS และ 

ASUS โมบ�ยล์ดอ็กของคณุ

บทที่ 2: การใช้แทบ็เล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็กของคุณ

บทนีแ้สดงถงึวิธีก�รใช้สว่นต�่งๆ ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบ�ยล์ด็

อก ของคณุ

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows® 8.1

บทนี้ให้ภ�พรวมเกี่ยวกับก�รใช้ Windows® 8.1 ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 4: การอัปเกรดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทนี้แนะนำ�คุณถึงกระบวนก�รในก�รเปลี่ยนและก�รอัปเกรดชิ้นส่วนต่�งๆ 

ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

ส่วนนี้นำ�เสนอเทคนิคที่แนะนำ�บ�งประก�ร, คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ ของฮ�ร์ดแวร์ 

และ คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ ที่คุณส�ม�รถใช้อ้�งอิงเพื่อบำ�รุงรักษ� 

และ แก้ไขปัญห�ทั่วไปที่เกิดกับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 

ภาคผนวก

หวัข้อนีย้งัมีประก�ศและถ้อยแถลงด้�นคว�มปลอดภยัสำ�หรับแทบ็เลต็ ASUS  

และ ASUS โมบ�ยล์ดอ็กของคณุ



8 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำ�คัญในคู่มือนี้ ข้อคว�มจะถูกนำ�เสนอดังนี้:

สำาคัญ! ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องทำ�ต�ม เพื่อทำ�ง�นให้สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่�งๆ ที่ส�ม�รถช่วย

ให้ทำ�ง�นสมบูรณ์

คำาเตือน! ข้อคว�มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องปฏิบัติต�ม  

เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำ�ง�นบ�งอย่�ง 

และป้องกันคว�มเสียห�ยต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่�งๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 

ไอคอน
ไอคอนด้�นล่�ง 

ระบุถึงอุปกรณ์ที่ส�ม�รถใช้สำ�หรับทำ�ง�นหรือกระบวนก�รบนแท็บเล็ต ASUS 

ให้เสร็จ

การใช้ตัวพิมพ์
ตัวหนา = เป็นก�รระบุถึงเมนู หรือร�ยก�รที่ส�ม�รถถูกเลือกได้

ตัวเอียง = นี่ระบุถึงส่วนที่คุณส�ม�รถอ้�งถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้หน้�จอทัชสกรีน

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ



9คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพ�ะในสภ�พแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง 

5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่�ถือ 

หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจ�ก 

จะทำ�ให้ก�รระบ�ยอ�ก�ศลดลง เช่น ก�รใส่ไว้ในกระเป๋�ถือ

อย่�ว�งแท็บเล็ต ASUS ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วน

หนึ่งของร่�งก�ย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอ�ก�รไม่สบ�ยตัว 

หรือบ�ดเจ็บเนื่องจ�กคว�มร้อน

อย่�ใช้ส�ยไฟ อุปกรณ์เสริม 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำ�รุดเสียห�ยกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่�ไม่ถือหรือปกคลุมแท็บเล็ต ASUS 

ด้วยวัสดุใดๆ ที่ส�ม�รถลดก�รไหลเวียนของอ�ก�ศ

อย่�ว�งแท็บเล็ต ASUS บนพื้นผิวทำ�ง�นที่ไม่สม่ำ�เสมอ  

หรือไม่มั่นคง  

คุณส�ม�รถส่งแท็บเล็ต ASUS ของคุณผ่�นเคร่ืองเอ็กซเรย์ท่ีสน�มบิน 

(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่ว�งบนส�ยพ�น)  

แต่อย่�ให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก  

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ติดต่อพนักง�นส�ยก�รบินของคุณ 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริก�รบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่ส�ม�รถใช้ได้  

และข้อจำ�กัดต่�งๆ ที่ต้องปฏิบัติต�มเมื่อใช้แท็บเล็ต ASUS 

ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ



10 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ถอดส�ยไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก 

(ถ้�ทำ�ได้) ก่อนทำ�คว�มสะอ�ดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

ใช้ฟองน้ำ�เซลลูโลสหรือผ้�ช�มัวร์ที่สะอ�ด  

ชุบส�รละล�ยผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด  

ผสมน้ำ�อุ่นเล็กน้อย เช็ดคว�มชื้นส่วนเกินออกจ�กแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณโดยใช้ผ้�แห้ง

อย่�ใช้ส�รที่มีคว�มเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน  

หรือส�รเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

อย่�ว�งวัตถุใดๆ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

อย่�ให้แท็บเล็ต ASUS สัมผัสถูกสน�มแม่เหล็ก  

หรือสน�มไฟฟ้�พลังสูง

อย่�ใช้ หรือให้แท็บเล็ต ASUS สัมผัสกับของเหลว  

ฝน หรือคว�มชื้น 

อย่�ให้แท็บเล็ต ASUS  

สัมผัสกับสภ�พแวดล้อมที่มีฝุ่นม�ก

อย่�ใช้แท็บเล็ต ASUS ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

การดูแลแท็บเล็ต ASUS ของคุณ



11คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

อย่�ทิงโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจ�กภ�ยในบ้�น  

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นีได้รับก�รออกแบบเพื่อให้นำ�ชินส่วนต่�งๆ ม�ใช้ซำ� 

และรีไซเคิลได้อย่�งเหม�ะสม  

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหม�ยก�กบ�ท  

เป็นก�รระบุว่�ไม่ควรทิงผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้�,  

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) 

ปะปนไปกับของเสียทัวไปจ�กภ�ยในบ้�น  

สอบกฏข้อบังคับในก�รทิงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่�ทิงแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภ�ยในบ้�น  

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหม�ยก�กบ�ท  

เป็นก�รระบุว่�ไม่ควรทิงผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจ�กภ�ยในบ้�น

การทิงอย่างเหมาะสม



12 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก



13คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์



14 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

มุมมองด้านบน
หมายเหตุ: 

• ลักษณะของแป้นพิมพ์อ�จแตกต่�งกันไปต�มภูมิภ�คหรือประเทศ  

มุมมองด้�นบนยังอ�จมีลักษณะแตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของแท็บเล็ต 

ASUS

• ASUS โมบ�ยล์ด็อกนี้ใช้ง�นได้กับแท็บเล็ต ASUS T200 ซีรีส์



15คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

แท็บเล็ต ASUS
แท็บเล็ต ASUS ม�พร้อมกับ ASUS โมบ�ยล์ด็อกที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม 

เพื่อตอบ สนองคว�มต้องก�รในก�รใช้อุปกรณ์เคลื่อนของคุณ 

แท็บเล็ตยังมีคุณสมบัติพิเศษสำ�หรับทำ�ง�นและเล่น  

ซึ่งส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยใช้เจสเจอร์หน้�จอสัมผัสได้ด้วย 

หมายเหตุ: สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รใช้แท็บเล็ต ให้ดูส่วน  

คุณสมบัติของแท็บเล็ต และ ส่วน เจสเจอร์สำ�หรับแท็บเล็ตและทัชแพด  
ในคู่มือฉบับนี้

ASUS โมบายล์ด็อก

ASUS โมบ�ยล์ดอ็กให้คณุสมบตัใินก�รป้อนข้อมลูเพ่ิมเตมิไปยงัหน้�จอ

สมัผสั ของคณุผ�่นทชัแพด และฟังก์ชัน่แป้นพิมพ์ 

สำาคัญ!  เพื่อทร�บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเชื่อมต่อและก�รถอดหน้�จอ

สัมผัสออกจ�กโมบ�ยล์ด็อก ให้ดูส่วนก�รเสียบแท็บเล็ตบนโมบ�ยล์ด็อก 
และ ก�รถอดแท็บเล็ตออกจ�กฐ�น ในคู่มือฉบับนี



16 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ด้านซ้าย
คุณส�ม�รถใช้คุณสมบัติของฮ�ร์ดแวร์ต่อไปน้ที่อยู่บนแท็บเล็ต ASUS และ ASUS  

โมบ�ยล์ด็อก (อุปกรณ์ซือเพิ่ม) ในขณะที่ทำ�ง�นบนแท็บเล็ต ASUS ที่เสียบหรือไม่ได้ 

เสียบอยู่

พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ที่ม�พร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อช�ร์จแบตเตอรี่แพค 

และจ่�ยพลังง�นให้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

คำาเตือน! อะแดปเตอร์อ�จอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้ง�น  

อย่�ปกคลุมอะแดปเตอร์ และว�งให้ห่�งจ�กร่�งก�ยของคุณในขณะที่เชื่อม

ต่ออยู่กับแหล่งพลังง�น

สำาคัญ!  

ใช้เฉพ�ะอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ที่ม�พร้อมเครื่องเพื่อช�ร์จแบตเตอรี่แพค  

และจ่�ยพลังง�นให้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ



17คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน

พอร์ตนีอนุญ�ตให้คุณเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณเข้�กับลำ�โพงที่มีแอมปลิฟ�ยขับ หรือหูฟัง  ้

คุณยังส�ม�รถใช้พอร์ตนีเพื่อเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS 

ไปยังไมโครโฟนภ�ยนอกได้ด้วย

พอร์ตไมโคร HDMI

พอร์ตนีใ้ช้สำ�หรับขัว้ตอ่ไมโคร HDMI (ไฮเดฟฟินิชัน่มลัตมีิเดียอินเตอร์เฟซ) และ 

สอดคล้องกบั HDCP สำ�หรับก�รเลน่ HD DVD, บลเูรย์ และเนือ้ห�ท่ีมีก�ร 

ป้องกนัอ่ืนๆ

พอร์ตไมโคร USB 2.0

พอร์ตไมโคร USB (บสัอนกุรมส�กล) 2.0 นีใ้ช้ง�นได้กบัอปุกรณ์ USB 2.0 หรือ  

USB 1.1 เชน่ แป้นพิมพ์, อปุกรณ์ชี,้ แฟลชดสิก์ไดรฟ์, HDD ภ�ยนอก, ลำ�โพง,  

กล้อง และเคร่ืองพิมพ์ 

สล็อตไมโคร SD การ์ด

แท็บเล็ต ASUS ม�พร้อมกับสล็อตเครื่องอ่�นก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ในตัว 

ที่สนับสนุนรูปแบบ 

ไมโคร SD ไมโคร SDHC และไมโคร SDXC ก�ร์ด

พอร์ต LAN

เสียบส�ยเคเบิลเครือข่�ยเข้�กับพอร์ตนี เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยแลน

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมส�กล 3.0 (USB 3.0) นีให้คว�มเร็วก�รถ่�ยโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s 

และใช้ง�นได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่�



18 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ด้านขวา

พอร์ต USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมส�กล) ใช้ง�นได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 

เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์, HDD ภ�ยนอก, ลำ�โพง, กล้อง 

และเครื่องพิมพ



19คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

คุณสมบัติของแท็บเล็ต ASUS

มุมมองด้านบนและด้านหลัง



20 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ตัวแสดงสถานะกล้อง

ตัวแสดงสถ�นะกล้องจะแสดงเมื่อกำ�ลังใช้ง�นกล้องในตัว

กล้องหน้า

กล้องหน้�ในตัวช่วยให้คุณส�ม�รถถ่�ยภ�พหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต 

ASUS ของคุณ

หน้าจอทัชสกรีน

หน้�จอทชัสกรีนไฮเดฟฟินิชัน่นีมี้คณุสมบตัใินก�รรับชมท่ียอดเย่ียมสำ�หรับ  

ภ�พถ่�ย วิดีโอ และไฟล์มลัตมีิเดียอ่ืนๆ บนแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ นอกจ�กนี ้ 

ยงัชว่ยให้คณุส�ม�รถใช้ง�นแทบ็เลต็ ASUS โดยใช้เจสเจอร์แบบสมัผสัได้อีกด้วย

หมายเหตุ:  

เพ่ือเรียนรู้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเจสเจอร์หน้�จอสมัผสัในขณะท่ีใช้ 

แทบ็เลต็ ASUS ของคณุ ให้ดสูว่น การใชเ้จสเจอร์หนา้จอสมัผสั  

ในคูมื่อฉบบันี ้

ลำาโพง

ลำ�โพงอนุญ�ตให้คุณได้ยินเสียงจ�กแท็บเล็ต ASUS โดยตรงของคุณได้ 

ซึ่งควบคุมจ�กซอฟต์แวร์

กล้องหลัง

กล้องหลงัในตวัชว่ยให้คณุส�ม�รถถ่�ยภ�พหรือบนัทกึวิดีโอโดยใช้แทบ็เลต็  

ASUS ของคณุ



21คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพ�เวอร์เพื่อเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ สั่งให้เข้�สู่โหมดสลีป และ 

ปลุกเครื่องขึ้นจ�กโหมดสลีป

ในกรณีที่แท็บแล็ต ASUS ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพ�เวอร์ค้�งไว้เป็นเวล� 

ประม�ณสิบ (10) วิน�ทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตของคุณปิดเครื่อง

สำาคัญ!  ก�รบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่ อ�จเป็นผลให้ข้อมูลสูญห�ย เร�ขอ

แนะนำ�ให้คุณสำ�รองข้อมูลของคุณเป็นประจำ�

ตัวแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ี 

LED สองสี ให้ก�รแสดงสถ�นะของพลังง�นแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน 

ให้ดูต�ร�งต่อไปนี้สำ�หรับร�ยละเอียด:

สี

สีข�ว คว�มจแุบตเตอร่ีเกิน 95%

สีส้ม กำ�ลงัช�ร์จและคว�มจแุบตเตอร่ีตำ่�กว�่ 95%

ปิด ไมไ่ด้เสียบปลัก๊แทบ็เลต็ ASUS เข้�กบัแหลง่จ�่ยกระแสไฟ

ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ปุ่ม Windows®

กดปุ่มเพ�เวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจ�กนี้  

คุณส�ม�รถใช้ปุ่มเพ�เวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้�สู่โหมดสลีป  

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจ�กโหมดสลีป  

หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย



22 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ด้านล่าง

สล็อตไมโคร SIM การ์ด (สำาหรับรุ่นที่มี LTE เท่านัน้)

แทบ็เลต็ ASUS ของคณุม�พร้อมกบัสลอ็ตไมโคร SIM ก�ร์ดในตวั ซึง่

สนบัสนนุ แถบคว�มถ่ีของเครือข�่ย GSM, WCDMA และ LTE

รูบานพับ

จัดหน้�จอให้ตรงและเสียบสลักเกี่ยวเข้�กับรูเหล่�นี้  

เพื่อต่อแท็บเล็ตเข้�กับโมบ�ยล์ด็อก

พอร์ตด็อก

เชื่อมต่อโมบ�ยล์ด็อกเข้�กับพอร์ตนี้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์ ทัชแพด 

และพอร์ต USB 3.0



23คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

คุณสมบัติโมบายล์ด็อก

สำาคัญ! 

• ASUS โมบ�ยล์ด็อกเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซือเพิ่ม

•  ASUS โมบ�ยล์ดอ็กนีใ้ช้ง�นได้กบัแทบ็เลต็ ASUS T200 ซีรีส์

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อ�จแตกต่�งกันไปต�มภูมิภ�คหรือประเทศ

มุมมองด้านบน

สลักเกี่ยว

สลักเกี่ยวอนุญ�ตให้คุณต่อแท็บเล็ตของคุณอย่�งปลอดภัยบนโมบ�ยล์ด็อก

ขั้วต่อด็อก

ต่อแท็บเล็ตเข้�กับโมบ�ยล์ด็อกอย่�งแน่นหน�  

โดยจัดให้ด็อกพอร์ตอยู่ที่ส่วนบนของลิ้นนี้



24 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ปุ่มคลาย

กดปุ่มนี้ เพื่อปลดแท็บเล็ตออกจ�กโมบ�ยล์ด็อกอย่�งปลอดภัย

บานพับ

บ�นพับนี้รับน้ำ�หนักแท็บเล็ตเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับโมบ�ยล์ด็อก  

นอกจ�กนี้ยังทำ�หน้�ที่ยึดแท็บเล็ตให้อยู่ในตำ�แหน่ง 

ในขณะที่คุณปรับไปเป็นมุมก�รรับชมต่�งๆ อีกด้วย

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขน�ดม�ตรฐ�น  

พร้อมระยะลึกในก�รกดปุ่มที่กำ�ลังสบ�ย นอกจ�กนี้  

แป้นพิมพ์ยังอนุญ�ตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้ก�รเข้�ถึงยัง Windows® 

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่�งกันในแต่ละประเทศ

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญ�ตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้�จอ  

ซึ่งให้ประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นที่ผู้ใช้ส�ม�รถเรียนรู้ได้เอง  

ระบบนี้ยังจำ�ลองฟังก์ชั่นของเม�ส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน  

ก�รใช้ทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้



25คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ด้านล่าง 

ช่องใส่ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์

ชอ่งใสนี่ ้เป็นพืน้ท่ีท่ีสงวนไว้สำ�หรับ HDD (ฮ�ร์ดดสิก์ไดรฟ์) ของแทบ็เลต็ ASUS  
ของคณุ

หมายเหตุ: สำ�หรับร�ยละเอียดเก่ียวกบัวิธีก�รตดิตัง้ HDD ของคณุ โปรดด ู 
บทที ่4: การอปัเกรดแท็บเล็ต ASUS ของคณุ ก่อนท่ีจะตดิตัง้ ให้ขอคว�ม 
ชว่ยเหลือร้�นค้�ปลีกของคณุเก่ียวกบัตวัเลือก HDD สำ�หรับแทบ็เลต็ ASUS  
ของคณุ  



26 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การด็อกแท็บเล็ต ASUS
ว�งตำ�แหน่งแท็บเล็ต ASUS ไว้ที่ด้�นบนของลิ้น PC ด็อกต�มที่แสดงในภ�พด้�นล่�ง 

สำาคัญ!  

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เสียบแท็บเล็ตเข้�กับโมบ�ยล์ด็อกอย่�งสมบูรณ์

• หยิบส่วนประกอบอุปกรณ์ทั้งชิ้นจ�กด้�นล่�งเสมอ  

ในขณะที่แท็บเล็ตของคุณต่ออยู่กับโมบ�ยล์ด็อก



27คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

การถอดแท็บเล็ตจากโมบายล์ด็อกกิ้ง
กดปุ่มปลดบนโมบ�ยล์ด็อกเพื ่อปลดแท็บเล็ตออกจ�กสลักเกี ่ยวอย่�งปลอดภัย 

จ�กนั้นค่อยๆ ดึงแท็บเล็ตออก



28 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก



29คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUS และ 

ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ



30 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

เริ่มต้นการใช้งาน

เสียบแท็บเล็ตเข้ากับโมบายล์ด็อก



31คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ช�ร์จแทบ็เลต็ ASUS เป็นเวล� 3 ช่ัวโมง ก่อนก�รใช้ง�นในโหมด 

แบตเตอร่ีเป็นครัง้แรก 

ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

A. เสียบอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ AC เข้�กับแหล่งจ่�ยไฟ 100V~240V

B. เช่ือมตอ่ขัว้ตอ่เพ�เวอร์ DC เข้�กบัอินพตุไฟ (DC) ของแทบ็เลต็ ASUS ของคณุ

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพ�เวอร์อ�จมีลักษณะแตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภ�ค

ของคุณ

สำ�คัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพ�เวอร์:

•  แรงดันไฟฟ้�ข�เข้�: 100–240Vac

•  คว�มถี่ไฟฟ้�ข�เข้�: 50-60Hz

•  กระแสไฟฟ้�ข�ออกที่ระบุ: 1.75A (33W)

•  แรงดันไฟฟ้�ข�ออกที่ระบุ: 19Vdc



32 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

สำาคัญ! 

• ค้นห�ฉล�กอินพุต/เอ�ต์พุตบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  
และตรวจดูให้แน่ใจว่�ตรงกับข้อมูลอินพุต/
เอ�ต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ของคุณ แท็บเล็ต ASUS บ�งรุ่น 
มีกระแสเอ�ต์พุตที่ระบุหล�ยระดับต�ม SKU ที่ว�งจำ�หน่�ย

• ให้แน่ใจว่�โน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์  
ไฟฟ้�ก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก  
เร�แนะนำ�ให้คุณใช้เต้�เสียบไฟฟ้�ที่มีส�ยดินเมื่อใช้แท็บเล็ต ASUS 
ของคุณใน โหมดอะแดปเตอร์เพ�เวอร์

• เต้�เสียบไฟฟ้�ต้องส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย และอยู่ใกล้แท็บเล็ต ASUS 
ของคุณ

• ในก�รตัดก�รเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS จ�กแหล่งจ่�ยไฟ 
ให้ถอดปลั๊กแท็บเล็ต ASUS จ�กเต้�เสียบไฟฟ้�

คำาเตือน!

อ่�นข้อควรระวังต่อไปนี้สำ�หรับแบตเตอรี่ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

• ควรให้เฉพ�ะช่�งเทคนิคที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก ASUS 
เป็นผู้ถอดแบตเตอรี่ภ�ยในอุปกรณ์

• แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อ�จมีคว�มเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดไฟไหม้ 
หรือก�รไหม้เนื่องจ�กส�รเคมี ถ้�ถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน

• ปฏิบัติต�มฉล�กเตือน เพื่อคว�มปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

• มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รระเบิดถ้�ใส่แบตเตอรี่ชนิดท่ีไม่ถูกต้อง

• อย่�ทิ้งลงในกองไฟ

• อย่�พย�ย�มลัดวงจรแบตเตอรี่ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

• อย่�พย�ย�มถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่

• ถ้�พบก�รรั่ว ให้หยุดก�รใช้ง�น

• แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่�งๆ ต้องนำ�ไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่�งเหม�ะสม

• เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่�งจ�กเด็กๆ 



33คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)



34 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

เจสเจอร์สำาหรับทัชสกรีน และทัชแพด
เจสเจอร์อนุญ�ตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้�ถึงก�รตั้งค่�ต่�งๆ  

ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ดูภ�พประกอบต่อไปนี้  

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน (ในเครื่องบ�งรุ่น) และทัชแพดของคุณ

ปัดขอบซ้าย ปัดขอบขวา

ปัดจ�กขอบซ้�ยของหน้�จอเพ่ือสลับแอพพ์

ที่กำ�ลังรันอยู่ 

ปัดจ�กขอบขว�ของหน้�จอเพื่อเปิดช�ร์ม 

บ�ร์

หมายเหตุ: ภ�พหน้�จอต่อไปนี้ใช้สำ�หรับก�รอ้�งอิงเท่�นั้น  

ลักษณะของแผงหน้�จอสัมผัสอ�จแตกต่�งกันไปต�มรุ่น

เจสเจอร์ใช้สำ�หรับเปิดโปรแกรม และเข้�ถึงก�รตั้งค่�ต่�งๆ 

ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณส�ม�รถเปิดใช้ง�นฟังก์ชั่นต่�ง ๆ 

ได้โดยก�รใช้เจสเจอร์มือต่อไปนี้บนหน้�จอทัชสกรีนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน



35คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ปัดขอบบน สไลด์นิ้ว

•  ในหน้�จอเริ่มต้น  

ปัดจ�กขอบบนของหน้�จอเพื่อดู

แถบแอพพ์ ทั้งหมด

•  ในแอพพ์ที่กำ�ลังรันอยู่   

ให้ปัดขอบบนของหน้�จอเพื่อ

ดูเมนู

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง  

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้�จอไปท�ง

ซ้�ยหรือขว�

ซูมออก ซูมเข้า

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้�จอสัมผัส แยกสองนิ้วออกจ�กกันบนหน้�จอสัมผัส



36 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

แทป/ดับเบิลแทป แทปค้าง

•  แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้ง�นแอพพ์

•  บนโหมดเดสก์ทอป  

ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้ง�น

•  ในก�รย้�ยแอพพ์  

แทปที่สี่เหลี่ยมของแอพพ์ค้�งไว้  

จ�กนั้น ล�กไปยังตำ�แหน่งใหม่

•  เพื่อที่จะปิดแอพพ์  

แทปด้�นบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้�งไว้ 

แล้วล�กลงไปยังด้�นล่�งของหน้�จอ 

เพื่อปิดแอพพ



37คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ปัดขึ้น

ปัดขึ้นจ�กหน้�จอเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้หน้�จอแอปส์

ปัดลง

ปัดลงจ�กหน้�จอแอปส์เพื่อกลับไปที่หน้�จอเริ่มต้น



38 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้
คุณส�ม�รถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำ�ง�นตัวชี้  

จ�กนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้�ยตัวชี้บนหน้�จอ

การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด



39คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป/ดับเบิลคลิก

• ในหน้�จอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป

• ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปร�ยก�ร เพื่อเปิดแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปร�ยก�ร จ�กนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจ�กทัชแพด  

ในก�รปล่อยร�ยก�รไปยังตำ�แหน่งใหม่ ให้ยกนิ้วของคุณออกจ�กทัชแพด 



40 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

คลิกซ้าย คลิกขวา

• ในหน้�จอเริ่ม,  

คลิกแอปเพื่อเปิดก�รทำ�ง�น

• ในโหมดเดสก์ทอป  

ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่อ

เปิดใช้ง�น

• ในหน้�จอเริ่ม คลิกแอปเพื่อเลือก  

และเปิดแถบก�รตั้งค่�  

นอกจ�กนั้น  

คุณยังส�ม�รถกดปุ่มนี้เพื่อเปิด

แถบ All Apps (แอปส์ทั้งหมด) 

ได้ด้วย

• ในโหมดเดสก์ทอป  

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขว�

หมายเหตุ: พื้นที่ด้�นในเส้นประ 

แทนตำ�แหน่งของปุ่มเม�ส์ซ้�ยและปุ่มเม�ส์ขว�บนทัชแพด  



41คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ปัดขอบบน

• ในหน้�จอ เริ่ม, ปัดจ�กขอบบนเพื่อเปิดแถบ All apps (แอปส์ทั้งหมด)

• ในแอปที่รันอยู่ ปัดจ�กขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

ปัดขอบซ้าย ปัดขอบขวา 

ปัดจ�กขอบซ้�ย  

เพื่อสลับแอปส์ที่กำ�ลังรันอยู่

ปัดจ�กขอบขว�เพื่อเปิด  

Charms bar



42 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป หมุน

แทปสองนิ้วบนทัชแพด  

เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขว�

ในก�รหมุนภ�พในโปรแกรมดูภ�พถ่�ยของ 

Windows®, ว�งสองนิวบนทัชแพด 

จ�กนันหมุนนิวหนึ่งต�มเต็มน�ฬิก�หรือทวนเข็มน�ฬิก� 

ในขณะที่อีกนิวหนึ่งอยู่กับที่ี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง) เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง สไลด์สองนิ้ว  

เพื่อเลื่อนไปท�งซ้�ยหรือขว�



43คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ซูมออก ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้�ห�กันบนทัชแพด แยกนิ้วทั้งสองออกจ�กกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกร�ยก�ร จ�กนั้นกดปุ่มคลิกซ้�ยค้�งไว้ ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง  

เพื่อล�กและปล่อยร�ยก�รไปยังตตำ�แหน่งใหม่



44 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

เจสเจอร์สามนิ้ว

ปัดขึ้น ปัดซ้าย/ขวา

ปัดส�มนิวขึน  

เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่ทังหมด

ใช้ส�มนิ้วปัดไปท�งซ้�ยหรือท�งขว� 

เพื่อแสดงแอพที่กำ�ลังทำ�ง�น 

ในโหมดเดสก์ท็อปหรือหน้�จอเริ่มต้น

ปัดลง

ปัดส�มนิวลง เพื่อแสดงโหมดเดสก์ทอป.

สำาคัญ!  ต�มค�่เร่ิมต้น ก�รใช้เจสเจอร์ส�มนิว้นัน้ไมไ่ด้เปิดใช้ง�นในแทบ็เลต็ ASUS 

ของ คณุ วิธีก�รเปิดใช้ง�นเจสเจอร์เหล�่นี ้โปรดดท่ีูสว่น  

การเปิดท�างานเจสเจอร์สามน้ิว  



45คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

การเปิดทำางานเจสเจอร์สามนิ้ว

เปิดทำ�ง�นเจสเจอร์ส�มนิว้ของทชัแพดของคณุโดยใช้ขัน้ตอนตอ่ไปนี:้

หรือ

1. เรียกใช้แอพพลิเคชั่นเดสก์ท็อป

2. ที่ด้�นล่�งขว�ของแถบง�น ให้แตะ  >   

เพื่อเปิดใช้ง�นแอพพลิเคชั่น ASUS Smart Gesture

3. ทำ�เครื่องหม�ยที่ร�ยก�รต่อไปนี้ที่บ�นหน้�ต่�งส�มนิ้ว:

 - หน้�เนวิเกต

 -  แสดงและไปยังมุมมองของแอพพลิเคชั่นที่กำ�ลังทำ�ง�น

 - แสดงเดสก์ท็อป

4. แตะ Apply (ประยุกต์ใช้) จ�กนั้นแตะ OK (ตกลง)



46 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่ มฟังก์ชัน่บนแป้นพิมพ์ของคณุส�ม�รถทริกเกอร์คำ�สัง่ตอ่ไปนีไ้ด้:

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้แท็บเล็ต ASUS เข้�สู่ Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำ�ง�น Airplane mode (โหมดการบิน) 

จะปิดทำ�ง�นก�รเชื่อมต่อไร้ส�ยทั้งหมด.

ลดคว�มสว่�งของจอแสดงผล

เพิ่มคว�มสว่�งของจอแสดงผล

ปิดหน้�จอแสดงผล และเข้�สูโ่หมดสแตนด์บ�ยท่ีมีก�รเช่ือมตอ่

สลับโหมดก�รแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่�หน้�จอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับแท็บเล็ต 

ASUS ของคุณ



47คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

เปิดทำ�ง�นหรือปิดทำ�ง�นทัชแพด

เปิดหรือปิดลำ�โพง

ลดระดับเสียงลำ�โพงลง

เร่งระดับเสียงลำ�โพงขึ้น

ปุ่ม Windows® 8.1

มีปุ่ ม Windows® พิเศษสองปุ่ มบนแป้นพิมพ์ของคณุโดยใช้ง�นต�มท่ีแสดงด้�นล�่ง

กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้�จอ เริ่ม ถ้�คุณอยู่ในหน้�จอ  

เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้�ยที่คุณเปิด

กดปุ่มนี้เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขว�



48 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก



49คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

บทที่ 3:  

การทำางานกับ Windows® 8.1



50 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก
เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครังแรก จะมีหน้�จอต่�งๆ ปร�กฏขึนม�เป็นชุด 

เพื่อแนะนำ�คุณในก�รกำ�หนดค่�ก�รตังค่�พืนฐ�นต่�งๆ สำ�หรับระบบปฏิบัติก�ร 

Windows® 8.1 ของคุณ

ในก�รเริ่มต้นแท็บเล็ต ASUS ในครังแรก:

1. กดปุ่มเพ�เวอร์บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ รอสองส�มน�ที จนกระทั่งหน้�จอตัง

ค่�ปร�กฏขึน

2. จ�กหน้�จอตังค่� เลือกเขตพ้นที่และภ�ษ�ที่จะใช้บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

3. อ่�นข้อตกลงใบอนุญ�ตก�รใช้ง�นอย่�งละเอียด ก�เครื่องหม�ย เลือก I accept 

(ฉันยอมรับ)

4. ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�บนหน้�จอเพื่อตังค่�ร�ยก�รพืนฐ�นดังต่อไปนี:

• ปรับแต่งคว�มเป็นส่วนตัว

• ออนไลน์

• ก�รตังค่�

• บัญชีของคุณ

5. หลังจ�กกำ�หนดค่�ร�ยก�รพืนฐ�น Windows® 8.1  

จะติดตังแอพพลิเคชั่นและก�รตังค่�ที่คุณต้องก�ร  

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC  

ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่�งกระบวนก�รติดตัง

6. เมื่อกระบวนก�รติดตังเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้�จอเริ่มต้น



51คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ไลฟ์ไทล์์
แอปส์เหล่�นีจะอยู่บนหน้�จอเริ่ม และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่�ย

แก่ก�รเข้�ถึง

หมายเหตุ: แอพพ์บ�งตัว จำ�เป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้�ใช้ยังบัญชี Microsoft  

ของคุณก่อนที่คุณจะส�ม�รถเปิดใช้ง�นได้

Windows® UI
Windows® 8.1 ม�พร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI) 

แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญ�ตให้คุณจัดระเบียบ และเรียกใช้แอพพ์ Windows® 

จ�กหน้�จอเริ่ม ได้อย่�งง่�ยด�ย นอกจ�กนี ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี 

ที่คุณส�ม�รถใช้ในขณะที่ทำ�ง�นบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หน้าจอเริ่มต้น
หน้�จอเริ่มต้น ปร�กฏหลังจ�กที่ลงชื่อเข้�ใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำ�เร็จ 

หน้�จอนีช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทังหมดที่คุณจำ� 

เป็นต้องใช้ไว้ในสถ�นที่เดียว



52 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ฮ็อตสป็อต
ฮ็อตสป็อตบนหน้�จอ ใช้สำ�หรับเปิดโปรแกรม  

และเข้�ถึงก�รตังค่�ต่�งๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่�นี ส�ม�รถเปิดทำ�ง�นโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึนมาแล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น



53คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ฮ็อตสป็อต การกระทำา

มุมซ้ายบน เลื่อนตัวชีเม�ส์เหนือมุมซ้�ยบน 

จ�กนันแทปธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ  

นี เพื่อกลับไปยังแอปที่รันอยู่นัน

ถ้�คุณเปิดม�กกว่�หนึ่งแอพพ์  

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทังหมด

มุมซ้ายล่าง จ�กหน้�จอแอปที่รันอยู่:

เลื่อนตัวชีเม�ส์เหนือมุมซ้�ยล่�ง จ�กนันแทป  

เพื่อกลับไปยังหน้�จอเริ่ม

หมายเหตุ: นอกจ�กนี คุณส�ม�รถกดปุ่ม 

Windows  บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยังหน้�

จอเริ่มก็ได้

จ�กหน้�จอเริ่ม:

เลื่อนตัวชีเม�ส์เหนือมุมซ้�ยล่�ง จ�กนันแทป  

เพื่อกลับไปยังแอพพ์นัน



54 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ฮ็อตสป็อต การกระทำา

ด้านบน  เลื่อนตัวชีเม�ส์ของคุณเหนือด้�นบน จนกระทั่งตัวชี

เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ ล�กและปล่อยแอปไปยัง

ตำ�แหน่งใหม่

หมายเหตุ: 

ฟังก์ช่ันฮ็อตสป็ตนี ทำ�ง�นเฉพ�ะกับแอปท่ีกำ�ลังรันอยู่ 

หรือเมื่อคุณต้องก�รใช้คุณสมบัติสแน็ปเท่�นั้น 

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มติม ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป 

ภ�ยใต้ ก�รทำ�ง�นกับแอป Windows®

มุมขวาบนและล่าง เลื่อนตัวชีเม�ส์ของคุณเหนือมุมขว�บนหรือล่�ง เพื่อเปิด  

Charms bar (ชาร์มบาร์) 



55คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

ปุ่มเริ่มต้น
Windows 8.1 

มีปุ่มเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณส�ม�รถสับเปลี่ยนระหว่�งสองแอปส์ล่�สุดที่คุณเปิด ปุ่ม เริ่ม 

ส�ม�รถเรียกใช้ได้จ�กหน้�จอเริ่ม, ในขณะที่อยู่ในโหมดเดสก์ทอป และบนแอพพ์ใดๆ  

ที่เปิดอยู่บนหน้�จอในขณะนัน

ปุ่ม เริ่ม บนหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: สีที่แท้จริงของปุ่ม เริ่ม ของคุณ  

ขึนอยู่กับก�รตังค่�ก�รแสดงผลที่คุณเลือกสำ�หรับหน้�จอเริ่มของคุณ

ว�งตัวชีเม�ส์ของคุณที ่มุมซ้�ยของหน้�จอเริ ่มของคุณ หรือบนแอพพ์ที ่เปิดอยู ่ใด ๆ 

เพื่อเรียกปุ่มเริ่มออกม� 



56 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

ปุ่ม เริ่ม บนโหมดเดสก์ทอป

เมนูเนือหา
เมนูเนือห�จะปร�กฎเป็นกล่องที่ส�ม�รถเข้�ถึงโปรแกรมบ�งอย่�งภ�ยใต้ Windows® 

8.1 ได้อย่�งรวดเร็วเมื่อคุณแตะปุ่มเริ่มต้นค้�งไว้

นอกจ�กนี 

เมนูเนือห�ยังประกอบด้วยตัวเลือกในก�รปิดเครื่องต่อไปนีสำ�หรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ: 

ออกจ�กระบบ, สลีป, ปิดเครื่อง, เริ่มใหม่



57คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ
Windows® 8.1 ยังช่วยให้คุณส�ม�รถปรับแต่งหน้�จอเริ่มต้น บูตโดยตรงไปยังโหมด

เดสก์ทอป และปรับแต่งก�รจัดเรียงแอปส์บนหน้�จอ 

เมื่อต้องก�รปรับแต่งก�รตังค่�หน้�จอเริ่มต้นของคุณ:

1. เรียกใช้เดสก์ทอป

2. คลิกขว�ที่ใดก็ได้บนท�สก์บ�ร์ ยกเว้นที่ปุ่ม เริ่ม  

เพื่อเปิดหน้�ต่�งป๊อปอัปขึนม� 

3. คลิก Properties (คุณสมบัติ) จ�กนันเลือกแท็บ Navigation (ระบบเมนู) 

เพื่อทำ�เครื่องหม�ยที่ตัวเลือก Navigation (ระบบเมนู) และ Start screen 

(หน้�จอเริ่ม) ที่คุณต้องก�รใช้ 

 

4. แตะ/คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกก�รตังค่�ใหม่ จ�กนันออก



58 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การทำางานกับไลฟ์ไทล์์
ใช้หน้�จอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอพพ์

การเรียกใช้แอพพ์

การเคลือนย้ายแอปส์

การปรับแต่งแอปส์
คุณส�ม�รถย้�ย เปลี่ยนขน�ด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จ�กหน้�จอเริ่ม  

โดยใช้ขันตอนต่อไปนี:

แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้ง�นแอป

ว�งตำ�แหน่งตัวชีเม�ส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์  

จ�กนันคลิกซ้�ย หรือแทปหนึ่งครังเพื่อเปิดแอพพ

กด  สองครัง จ�กนันใช้ปุ่มลูกศร  

เพื่อเรียกดูระหว่�งแอปส์ต่�งๆ กด   

เพื่อเปิดแอป.

แทปที่แอปค้�งไว้ จ�กนัน ล�กไปยังตำ�แหน่งใหม

ในก�รย้�ยแอป ดับเบิลแทปที่แอป  

จ�กนันล�กและปล่อยไปยังตำ�แหน่งใหม



59คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

การปรับขนาดแอป

การถอดแอปส์

แทปค้�งที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้ง�นแถบก�รปรับแต่ง  

จ�กนันแทป  เพื่อเลิกปักหมุดแอพพ์

คลิกขว�ที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำ�ง�นแถบก�รปรับแต่ง  

จ�กนันแทป/คลิก  และเลือกขน�ดสี่เหลี่ยมของแอพพ์ 

คลิกขว�ที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำ�ง�นแถบก�รปรับแต่ง  

จ�กนันแทป/คลิก 

แทปค้�งที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้ง�นแถบก�รปรับแต่ง  

จ�กนันแทป  และเลือกขน�ดสี่เหลี่ยมของแอพพ์



60 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การปิดแอพพ์

แทปด้�นบนของแอปที่รันอยู่ค้�งไว้  

แล้วล�กลงไปยังด้�นล่�งของหน้�จอเพื่อปิดแอป

1. เลื่อนตัวชีเม�ส์ของคุณไปไว้ที่ด้�นบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่ 

จ�กนันรอให้ตัวชีเปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2. ล�กและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้�นล่�งของหน้�จอเพื่อปิดแอพพ์

จ�กหน้�จอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด 



61คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

การเปิดหน้าจอแอปส์
เปิดหน้�จอแอพพ์โดยใช้หน้�จอทัชสกรีน ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ

การเข้าถึงหน้าจอแอปส์

นอกเหนือจ�กแอปส์ที่ถูกว�งไว้บนหน้�จอเริ่มของคุณแล้ว  

คุณยังส�ม�รถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่�นหน้�จอแอปส์ ได้ด้วย 

หมายเหตุ: แอพพ์ที่แท้จริงที่แสดงบนหน้�จออ�จแตกต่�งกันในแต่ละรุ่น  

ภ�พหน้�จอต่อไปนีใช้สำ�หรับก�รอ้�งอิงเท่�นั้น

ปัดขึนบนหน้�จอ Start (เริ่ม)

ในหน้�จอเริ่มต้น คลิกที่ปุม 

จ�กหน้�จอเริ่มต้น กด  แล้วกด 



62 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การเพิ่มแอปส์มากขึนบนหน้าจอเริ่ม
คุณส�ม�รถเพิ่มแอพพ์ม�กขึนบนหน้�จอเริ่มโดยใช้หน้�จอทัชสกรีน  

หรือทัชแพดของคุณ

1.  เปิดหน้�จอ แอพพ์ทังหมด

2.  แทปค้�งที่แอพพ์ที่คุณต้องก�รปัดหมุดบนหน้�จอ 

Start (เริ่ม) เพื่อเปิดใช้ง�นแถบก�รปรับแต่ง 

(ท�งเลือก) หลังจ�กที่แถบก�รปรับแต่งถูกเปิดทำ�ง�นแล้ว 

คุณส�ม�รถแทปแอพพ์เพิ่มเติมเพื่อปักหมุดบนหน้�จอ 

Start (เริ่ม) ได

3.  แทป  เพื่อเพิ่มแอปที่เลือกลงในหน้�จอเริ่มต้น

1.  เปิดหน้�จอ แอพพ์ทังหมด

2. คลิกขว�ที่แอพพ์ที่คุณต้องก�รเพิ่มบนหน้�จอเริ่ม

3. แตะ/คลิกที่ไอคอน   

เพื่อปักหมุดแอพพ์ที่เลือกบนหน้�จอเริ่ม



63คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

Charms bar (ชาร์มบาร์)
ช�ร์มบ�ร์ เป็นแถบเครื่องมือที่ส�ม�รถเปิดขึนม�ที่ด้�นขว�ของหน้�จอของคุณได้ 

ซึงประกอบด้วยเครืองมือหล�ยอย่�ง ซึงอนุญ�ตให้คุณแชร์แอพพลิเคชันต่�งๆ 

และให้ก�รเข้�ถึงอย่�งรวดเร็วเพือปรับแต่งก�รตังค่�ต่�งๆ ของแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณ

ช�ร์มบ�ร



64 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

การเปิดชาร์มบาร์

หมายเหตุ: เมื่อเรียกช�ร์มบ�ร์ออกม�  

แรกสุดจะปร�กฏเป็นชุดของไอคอนสีข�ว  

ภ�พด้�นบนแสดงว่�ช�ร์มบ�ร์มีลักษณะอย่�งไรหลังจ�กที่ถูกเรียกขึนม�

ใช้หน้�จอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณเพือเรียกใช้ช�ร์มบ�ร์์์

ปัดจ�กขอบขว�ของหน้�จอเพื่อเปิด Charm bars  

(ช�ร์มบ�ร์)

เลื่อนตัวชีเม�ส์ของคุณไปที่มุมขว�หรือซ้�ยบนของหน้�จอ

กด 



65คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

Search (ค้นหา) 
เครื่องมือนี ใช้สำ�หรับค้นห�ไฟล์ แอพพลิเคชั่น  

หรือโปรแกรมต่�งๆ ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

Share (แชร์)
เครื่องมือนี อนุญ�ตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่�งๆ  

ผ่�นไซต์เครือข่�ยสังคมออนไลน์หรืออีเมล

Start (เริ่ม)
เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้�จอเริ่มต้น  

จ�กหน้�จอเริ่มต้น คุณส�ม�รถใช้ปุ่มนี  

เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่�สุดได้ด้วย

Devices (อุปกรณ์)
เครื่องมือนีใช้สำ�หรับเข้�ถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่�งๆ  

ที่ต่ออยู่กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เช่นจอแสดงผลภ�ยนอก  

หรือเครื่องพิมพ์ 

Settings (การตั้งค่า)
เครื่องมือนี อนุญ�ตให้คุณเข้�ถึงก�รตังค่� PC  

ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ภายในชาร์มบาร์



66 คูมื่อฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ของแทบ็เลต็ ASUS และ ASUS โมบายล์ดอ็ก

คุณสมบัติสแน็ป
คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้�งกัน  

ช่วยให้คุณทำ�ง�นหรือสลับไปม�ระหว่�งแอพพ์ทังสองได้

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่�คว�มละเอียดหน้�จอของแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณถูกตั้งค่�ไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซลหรือสูงกว่� ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป

สแน็ปบ�ร์



67คู่มือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแท็บเล็ต ASUS และ ASUS โมบายล์ด็อก

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องก�รสแนป

2. เลื่อนตัวชีเม�ส์ไว้ที่ด้�นบนของหน้�จอ

3. หลังจ�กที่ตัวชีเปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ  

ให้ล�กแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้�นซ้�ยหรือด้�นขว 

�ของหน้�จอแสดงผล

4. เปิดแอพพ์อื่น

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องก�รสแนป

2. กด  และปุ่มลูกศรซ้�ยหรือขว�  

เพื่อสแน็ปแอพพ์ไปท�งหน้�ซ้�ยหรือขว�

3. เปิดแอพพ์อื่น  

แอพพ์นีจะถูกว�งในหน้�ที่ว่�งโดยอัตโนมัติ  

การใช้ทัชแพด
ใช้หน้�จอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องก�รสแนป

2. แทปส่วนบนสุดของแอปค้�งไว้ 

แล้วล�กไปท�งซ้�ยหรือขว�ของหน้�จอจนกระทังสแนปบ�ร์ปร�กฏ

3. เปิดแอพพ์อื่น
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\
สลับระหว่�งหน้�จอเริ่ม และแอพพ์ที่รันครังสุดท้�ย

เปิดเดสก์ทอป

เปิดหน้�ต่�ง This PC (PC นี) บนโหมดเดสก์ทอป

เปิดตัวเลือก File (ไฟล์) จ�กช�ร์ม Search (ค้นหา)

เปิดหน้�จอแชร์

เปิดหน้�จอก�รตังค่�

เปิดหน้�จออุปกรณ์

เปิดหน้�จอล็อค

ย่อหน้�ต่�งที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด

ทางลัดแป้นพิมพ์อืนๆ
นอกจ�กนี ด้วยก�รใช้แป้นพิมพ์ของคุณ  

คุณยังส�ม�รถใช้ท�งลัดต่อไปนีเพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชัน และเคลื่อนที่ใน 

Windows® 8.1 ได้ด้วย
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เปิดหน้� Project (โครงการ)

เปิดตัวเลือก Everywhere (ทุกที่) จ�กช�ร์ม Search 

(ค้นหา)

เปิดหน้�ต่�งรัน

เปิดศูนย์ก�รเข้�ถึงอย่�งง่�ย

เปิดตัวเลือก Settings (การตังค่า) ภ�ยใต้ช�ร์ม 

Search (ค้นหา)

เปิดเมนูเนือห�ของปุ่ม เริ่ม

เปิดไอคอนแว่นขย�ย และซูมในหน้�จอของคุณ

ซูมหน้�จอของคุณออก

เปิดก�รตังค่�ผู้บรรย�ย
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การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย 
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
เข้�ถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชันผ่�นไซต์เครือข่�ยสังคมออนไลน์ 

โดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณผ่�นก�รเชือมต่อ Wi-Fi

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่� Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด  

เพื่อเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดก�รบิน ในคู่มือฉบับนี

การเปิดทำางาน Wi-Fi
เปิดทำ�ง�น Wi-Fi ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้ขันตอนต่อไปนี:

1. เปิดใช้ง�น Charms bar (ชาร์มบาร์)

2. แทป  และแทป 

3. เลือกแอคเซสพอยต์จ�กร�ยก�รของก�รเช่ือมต่อ Wi-Fi ที่มี

4. แทป Connect (เชือมต่อ) เพื่อเริ่มก�รเชื่อมต่อเครือข่�ย 

หมายเหตุ: คุณอ�จถูกขอให้ป้อนรหัสรักษ�คว�มปลอดภัย  

เพื่อเปิดใช้ง�นก�รเชื่อมต่อ Wi-Fi

5. ถ้�คุณต้องก�รเปิดทำ�ง�นก�รแชร์ระหว่�งแท็บเล็ต ASUS 

และระบบที่มีคุณสมบัติไร้ส�ยอื่นๆ แทป/คลิก Yes (ใช่) 

แทป/คลิก No (ไม่ใช่) 

ถ้�คุณไม่ต้องก�รเปิดทำ�ง�นก�รแชร์ฟังก์ชั่น์
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บลูทูธ 
ใช้บลูทูธเพือถ่�ยโอนข้อมูลไร้ส�ยแบบง่�ยๆ กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอืน

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่� Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด  

เพื่อเปิดฟังก์ชันบลูทูธของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดก�รบิน ในคู่มือฉบับนี

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอืน
คุณจำ�เป็นต้องจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอืน  

เพือเปิดใช้ง�นก�รถ่�ยโอนข้อมูล ในก�รดำ�เนินก�ร ใช้ทัชแพดของคุณดังนี:

1. เปิดใช้ง�น Charms bar (ชาร์มบาร์)

2. แทป  จ�กนันแทป Change PC Settings 

(เปลี่ยนแปลงการตังค่า PC)

3. ภ�ยใต้ PC Settings (การตังค่า PC), เลือก Devices 

(อุปกรณ์) จ�กนั้นแทป Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์)  

เพื่อค้นห�อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

4. เลือกอุปกรณ์จ�กร�ยก�ร เปรียบเทียบรหัสผ่�นบนแท็บเล็ต 

ASUS ของคุณกับรหัสผ่�นที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของ

คุณ ถ้�เหมือนกัน แทป Yes (ใช่) เพื่อ  

ดำ�เนินก�รจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ:  สำ�หรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบ�งอย่�ง  

คุณอ�จถูกขอให้ป้อนรหัสผ่�นของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
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1. เปิดใช้ง�น Charms bar (ชาร์มบาร์)

2. แทป  และแทป 

3. เลื่อนตัวเลื่อนไปท�งขว� เพื่อเปิดโหมดก�รบิน

กด 

1. เปิดใช้ง�น Charms bar (ชาร์มบาร์)

2. แทป  และแทป 

3.  เลื่อนตัวเลื่อนไปท�งซ้�ย เพื่อปิดโหมดก�รบิน

กด 

โหมดเครื่องบิน
Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำ�ง�นก�รสื่อส�รไร้ส�ย  

ช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ต ASUS ได้อย่�งปลอดภัยในระหว่�งที่อยู่บนเครื่องบิน

การเปิดโหมดการบิน

การปิดโหมดการบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักง�นส�ยก�รบินของคุณ  

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริก�รบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่ส�ม�รถใช้ได้  

และข้อจำ�กัดต่�งๆ ที่ต้องปฏิบัติต�มเมื่อใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณในเที่ยวบิน
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1. เปิด Desktop (เดสก์ทอป)

2. จ�กท�สก์บ�ร์ของ Windows®, คลิกขว�ที่ไอคอนเครือข่�ย 
 จ�กนันแทป Open Network and Sharing Center 

(เปิดศูนย์เครือข่ายและการแชร์)

3. ในหน้�ต่�ง ศูนย์เครือข่�ยและก�รแชร์, แทป Change 
adapter settings (เปลี่ยนแปลงการตังค่าอะแดปเตอร์)

4. คลิกขว�ที่ LAN ของคุณ จ�กนั้นเลือก Properties 
(คุณสมบัติ)

5. แทป Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 
(อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน 4 (TCP/IPv4)) จ�
กนันแทป Properties (คุณสมบัติ)

6. แทป Obtain an IP address automatically  
(รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จ�กนันแทป OK (ตกลง)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย
นอกจ�กนี คุณยังส�ม�รถเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยแบบมีส�ย เช่น  

เครือข่�ยแลน และก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

โดยใช้พอร์ต LAN ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำ�หรับร�ยละเอียด หรือ

ผู้ดูแลระบบเครือข่�ยของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือในก�รตังค่�ก�รเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

ในก�รกำ�หนดค่�ก�รตังค่�ของคุณ ให้ดูกระบวนก�รต่อไปนี

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่�ส�ยเคเบิลเครือข่�ยเชื่อมต่ออยู่ระหว่�งพอร์ต LAN ของแท็บเล็ต 

ASUS และเครือข่�ยแลน ก่อนที่จะดำ�เนินก�รกระทำ�ต่�งๆ

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก  

IP/PPPoE 
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หมายเหตุ: ดำ�เนินก�รในขั้นตอนถัดไป ถ้�คุณกำ�ลังใช้ก�รเชื่อมต่อ PPPoE

7. กลับไปยังหน้�ต่�ง Network and Sharing Center  

(ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) จ�กนันแทป Set up a new connection or 

network (ตังค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม

8. เลือก Connect to the Internet (เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จ�กนันแทป 

Next (ถัดไป)

9. แทป Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์ (PPPoE))

10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่�น และชื่อก�รเชื่อมต่อของคุณ จ�กนันแทป Connect 

(เชื่อมต่อ)

11. แทป Close (ปิด) เพื่อเสร็จสินก�รกำ�หนดค่�

12. แทป  บนท�สก์บ�ร์ จ�กนันแทปก�รเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้�งขึน

13. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�นของคุณ จ�กนันแทป Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่ม

ก�รเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

1. ทำ�ซำ�ขันตอนที่ 1 ถึง 5 ภ�ยใต้  

ก�รกำ�หนดค่�ก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยไดน�มิก IP/PPPoE

2 แทป Use the following IP address  

(ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี)

3. พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตม�สก์ และเกตเวย์เริ่มต้น จ�กผู้

ให้บริก�รของคุณ

4. ถ้�จำ�เป็น คุณส�ม�รถพิมพ์ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส

ที่เลือกใช้ และ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสท�งเลือก จ�

กนันแทป OK (ตกลง) ได้ด้วย

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP 
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การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
คุณส�ม�รถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS 

ของคุณโดยก�รดำ�เนินก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อไปนี:

• แทป จ�ก Charms bar (ชาร์มบาร์)  

จ�กนั้นแทป > Shut down (ปิดเครื่อง) 

เพื่อทำ�ก�รปิดเครื่องต�มปกติ

• จ�กหน้�จอล็อกอิน, แทป > Shut down 

(ปิดเครื่อง)

• นอกจ�กนี้คุณส�ม�รถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย  

ในก�รดำ�เนินก�ร เปิดเดสก์ทอป จ�กนั้นกด alt + f4 

เพื่อเปิดหน้�ต่�งก�รปิดเครื่อง เลือก  

Shut Down (ปิดเครื่อง) จ�กร�ยก�รแบบดึงลง 

จ�กนั้นเลือก OK (ตกลง)

• ถ้�แท็บเล็ต ASUS ของคุณค้�ง,  

ให้กดปุ่มเพ�เวอร์ค้�งไว้เป็นเวล�สี่ (4)  

วิน�ที จนกระทั่งแท็บเล็ต ASUS ของคุณปิดเครื่อง

คุณส�ม�รถสั่งให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้�สู่โหมดสลีปโดยใช้

โหมดเดสก์ทอปได้ ในก�รดำ�เนินก�ร เปิดเดสก์ทอป จ�กนั้นกด  

alt + f4 เพื่อเปิดหน้�ต่�งก�รปิดเครื่อง เลือก Sleep (สลีป) จ�ก

ร�ยก�รแบบดึงลง จ�กนั้นเลือก OK (ตกลง)

การสั่งให้แท็บเล็ต ASUS เข้าสู่โหมดสลีป
ในก�รสั่งให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้�สู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพ�เวอร์หนึ่งครั้ง
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หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1
หน้�จอล็อคของ Windows® 8.1 จะปร�กฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณจ�ก

โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต และยังปร�กฏขึ้นเมื่อคุณล็อคหรือปลดล็อค Windows® 

8.1 อีกด้วย 

ส�ม�รถปรับแต่งหน้�จอล็อคเพื่อควบคุมก�รเข้�ถึงระบบปฏิบัติก�รของคุณได้  

คุณส�ม�รถเปลี่ยนก�รแสดงผลพืนหลังและเข้�ถึงแอพพลิเคชั่นบ�งร�ยก�รของคุณ

ในระหว่�งที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณยังล็อคอยู่ได้ 

วิธีการออกจากหน้าจอล็อค
1. แตะ/คลิกที่หน้�จอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ  

บนแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 

2. (ท�งเลือก) ห�กบัญชีของคุณมีก�รปกป้องด้วยรหัสผ่�น 

คุณจะต้องใส่รหัสผ่�นเพือดำ�เนินก�รต่อไปยังหน้�จอเริ่ม

ต้น
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การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ
คุณส�ม�รถปรับแต่งหน้�จอล็อคเพือแสดงภ�พ สไลด์โชว์ภ�พ 

เพิ่มอัพเดต และก�รเข้�ถึงกล้องได้อย่�งรวดเร็วจ�กโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ 

วิธีก�รเปลี่ยนแปลงก�รตังค่�ของหน้�จอล็อค คุณส�ม�รถดูข้อมูลดังต่อไปนีได้:

1. เปิดใช้ง�น ช�ร์มบ�ร์ > Settings (การตังค่า) 

2. เลือก Change PC Settings (เปลียนการตังค่า) > Lock 

screen (หน้าจอล็อค)

3. ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค) คลิก 

Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกภ�พที่ต้องก�รใช้เป็นภ�พพืน

หลังของหน้�จอล็อค

การเล่นสไลด์โชว์ 
1. เปิดใช้ง�น ช�ร์มบ�ร์ > Settings (การตั้งค่า) 

2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock 

screen (หน้าจอล็อค)

3. ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค)  

เลื่อนแถบ Play a slide show on the lock screen  

(เล่นสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อค) เป็น On (เปิด)

4. เลื่อนลงเพื่อปรับแต่งตัวเลือกต่อไปนี้สำ�หรับสไลด์โชว์ของ

หน้�จอล็อคของคุณ:

การเลือกภาพถ่าย 
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การเพิ่มอัพเดตแอพ

1. เปิดใช้ง�น ช�ร์มบ�ร์ > Settings (การตังค่า) 

2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตังค่า) > Lock 

screen (หน้าจอล็อค)

3. เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Lock screen apps  

(แอพพลิเคชันล็อคหน้าจอ)

4. ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นท่ีคุณต้องก�รเห็น

อัพเดตจ�กหน้�จอล็อคของคุณ:

การเปิดใช้งานกล้องโน๊ตบุ๊ค PC จากหน้าจอล็อค
จ�กหน้�จอล็อค คุณส�ม�รถปัดลงเพื่อเปิดใช้ง�นและใช้กล้องโน๊ตบุ๊ค PC  

ของคุณได้ โปรดอ่�นขันตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้ง�นคุณสมบัตินี:

1. เปิดใช้ง�น ช�ร์มบ�ร์ > Settings (การตั้งค่า)

2. เลือก Change PC Settings (เปลียนการตังค่า) > Lock 

screen (หน้าจอล็อค)

3. เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Camera (กล้อง)

4. เลื่อนสไลด์บ�ร์เป็น On (เปิด)
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1. เริ่มแท็บเล็ต ASUS ของคุณใหม่ จ�กนันกด  ระหว่�ง

กระบวนก�ร POST 
2. รอให้ Windows® โหลดหน้�จอ Choose an option  

(เลือกตัวเลือก) จ�กนันแทป  

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3. แทป Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)

4. ในหน้�จอ รีเฟรช PC ของคุณ, อ่�นหัวข้อต่�งๆ เพื่อเรียนรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รใช้ตัวเลือกนี จ�กนันแทป Next (ถัดไป)

5. แทปบัญชีที่คุณต้องก�รรีเฟรช

6. พิมพ์รหัสผ่�นของบัญชี จ�กนันแทป Continue (ทำาต่อ)

7. แทป Refresh (รีเฟรช)

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่�แท็บเล็ต ASUS  

ของคุณเสียบปลักอยู่ก่อนที่จะรีเฟรชระบบของคุณ

การแก้ไขปัญหา
โดยก�รกด  ระหว่�งกระบวนก�ร POST, 
คุณส�ม�รถเข้�ถึงตัวเลือกก�รแก้ไขปัญห�ของ Windows® 8.1 
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี:

• รีเฟรช PC ของคุณ

• รีเซ็ต PC ของคุณ

• ตัวเลือกขันสูง

รีเฟรช PC ของคุณ
ใช้ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)  

ถ้�คุณต้องก�รรีเฟรชระบบโดยไม่ทำ�ให้ไฟล์ปัจจุบันและแอปพลิเคชั่นต่�งๆ ห�ยไป 

ในก�รเข้�ถึงตัวเลือกนีระหว่�งกระบวนก�ร POST:
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1. เริ่มแท็บเล็ต ASUS ของคุณใหม่ จ�กนันกด  ระหว่�ง

กระบวนก�ร POST 
2. รอให้ Windows® โหลดหน้�จอ Choose an option  

(เลือกตัวเลือก) จ�กนันแทป Troubleshoot  

(การแก้ไขปัญหา)

3. แทป Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)

4. ในหน้�จอ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ),  

อ่�นหัวข้อต่�งๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รใช้ตัวเลือกนี  

จ�กนันแทป Next (ถัดไป)

5. แทปตัวเลือกรีเซ็ตที่คุณต้องก�ร: Just remove my files  

(ลบไฟล์เท่านัน) หรือ Fully clean the drive  

(ล้างไดรฟ์อย่างสมบูรณ์) 

6.  แทป Reset (รีเซ็ต)

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่�แท็บเล็ต ASUS  

ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบของคุณ

รีเซ็ต PC ของคุณ

สำาคัญ! สำ�รองข้อมูลทังหมดของคุณก่อนที่จะดำ�เนินก�รด้วยตัวเลือกนี

ใช้ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ) เพื่อกู้คืนแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณกลับเป็นค่�ม�ตรฐ�น 

ในก�รเข้�ถึงตัวเลือกนีระหว่�งกระบวนก�ร POST:
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1. เริ่มแท็บเล็ต ASUS ของคุณใหม่ จ�กนันกด  ระหว่�ง

กระบวนก�ร POST 
2. รอให้ Windows® โหลดหน้�จอ Choose an option  

(เลือกตัวเลือก) จ�กนันแทป Troubleshoot  

(การแก้ไขปัญหา)

3. แทป Advanced options (ตัวเลือกขันสูง)

4. ในหน้�จอ Advanced options (ตัวเลือกขันสูง),  

เลือกตัวเลือกก�รแก้ไขปัญห�ที่คุณต้องก�รดำ�เนินก�ร

5. ปฏิบัติต�มขันตอนเพื่อดำ�เนินก�รให้สมบูรณ์

1. เริ่มแท็บเล็ต ASUS ของคุณใหม่ จ�กนันกด   

ระหว่�งกระบวนก�ร POST 

2. รอให้ Windows® โหลดหน้�จอ Choose an option 

(เลือกตัวเลือก) จ�กนันแทป  

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3. แทป Advanced options (ตัวเลือกขันสูง)

การใช้การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ
ภ�ยใต้ Advanced options (ตัวเลือกขันสูง), คุณส�ม�รถใช้ System Image 

Recovery (การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)  

เพื่อกู้คืนก�รตังค่�ระบบของคุณโดยใช้ไฟล์อิมเมจเฉพ�ะได้ 

ในก�รเข้�ถึงตัวเลือกนีระหว่�งกระบวนก�ร POST:

ตัวเลือกขั้นสูง
ใช้ Advanced options (ตัวเลือกขันสูง) เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�เพิ่มเติมใน

แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในก�รเข้�ถึงตัวเลือกนีระหว่�งกระบวนก�ร POST:
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4. ในหน้�จอ Advanced options (ตัวเลือกขันสูง), เลือก 

System Image Recovery (การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)

5. เลือกบัญชีที่คุณต้องก�รกู้คืนโดยใช้ไฟล์อิมเมจระบบ

6. พิมพ์รหัสผ่�นของบัญชี จ�กนันแทป Continue (ทำาต่อ)

7. เลือก Use the latest available system image 

(recommended) (ใช้อิมเมจระบบที่มีล่าสุด (แนะนำา)),  

จ�กนันแทป Next (ถัดไป) นอกจ�กนี คุณส�ม�รถเลือก 

Select a system image (เลือกอิมเมจระบบ)  

ถ้�อิมเมจระบบของคุณอยู่ในอุปกรณ์ภ�ยนอก หรือ DVD  

ได้ด้วย

8. ปฏิบัติต�มขันตอนเพื่อดำ�เนินกระบวนก�รกู้คืนด้วยอิมเมจ

ระบบให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: แนะนำ�ให้สำ�รองระบบของคุณเป็นประจำ�  

เพื่อป้องกันก�รสูญห�ยของข้อมูลในกรณีที่แท็บเล็ต ASUS  

ของคุณหยุดทำ�ง�น
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บทที่ 4:  

การอัปเกรดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
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การตดิตัง้ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์
ดขูัน้ตอนตอ่ไปนี ้ถ้�คณุจำ�เป็นต้องติดตัง้ HDD (ฮ�ร์ดดสิก์ไดรฟ์) ของแทบ็เลต็ ASUS  

ของคณุ

สำาคัญ! ซือ้เฉพ�ะ HDD จ�กร้�นค้�ท่ีได้รับก�รแตง่ตัง้ของแทบ็เลต็ ASUS นี ้ 

เพ่ือให้มัน่ใจ ถงึคว�มเข้�กนัได้ และคว�มเช่ือถือได้ท่ีสงูสดุ แนะนำ�ให้คณุเปลี่ยน 

HDD ภ�ยใต้ก�ร ดแูลของมืออ�ชีพ  

หรือคณุอ�จไปท่ีศนูย์บริก�รท่ีได้รับก�รแตง่ตัง้เพ่ือ ขอคว�มชว่ยเหลือ เพ่ิมเตมิก็ได้

คำาเตือน! ตัดก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด,  

ส�ยโทรศัพท์หรือก�รสื่อส�รใดๆ และขั้วต่อเพ�เวอร์ (เช่นแหล่งจ่�ยไฟภ�ยนอก, 

แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝ�ฮ�ร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ: ลกัษณะของด้�นล�่งของแทบ็เลต็ ASUS และ HDD  

ของคณุอ�จแตกต�่งกนั ในรุ่นต�่งๆ แตก่�รตดิตัง้ HDD นัน้เหมือนกนั
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A. ไขสกรูของฝ�ปิดชอ่งใสข่อง ASUS โมบ�ยล์ดอ็ก

B. ดงึฝ�ปิดชอ่งใสอ่อก และนำ�ฝ�ออกจ�ก ASUS โมบ�ยล์ดอ็กของคณุ
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C.  ไขสกรูที่ยึดถ�ด HDD เข้�กับช่องใส่ออก

D. ถอดถ�ด HDD ออกจ�กชอ่งใสโ่ดยใช้แฟลป

แฟลป
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E. ว�ง HDD ลงในถ�ด HDD

F. ยดึ HDD ภ�ยในชอ่งใส ่HDD โดยใช้สกรูท่ีให้ม�กบัชอ่งใส ่HDD

HDD

ถ�ด HDD
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G. ใสถ่�ด HDD กลบัลงในชอ่งใส ่โดยจดัให้ขัว้ตอ่ HDD ตรงกบัพอร์ต HDD ของ  

ASUS โมบ�ยล์ดอ็ก ผลกัถ�ด HDD จนกระทัง่เช่ือมตอ่เข้�กบั ASUS โมบ�ยล์ 

ดอ็ก 

H. ยึดถ�ด HDD ด้วยสกรูที่คุณไขออกม�ก่อนหน้�นี้
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I. จัดให้ตรง จ�กนั้นผลักฝ�ปิดช่องใส่กลับลงในตำ�แหน่ง

J. ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกม�ก่อนหน้�น้ีให้แน่น
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เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ
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เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,  
คงไว้ซึงสมรรถนะระบบที่สูง  
และมั่นใจว่�ข้อมูลทังหมดของคุณถูกเก็บอย่�งปลอดภัย  
ด้�นล่�งนีคือเทคนิคที่มีประโยชน์บ�งอย่�งที่คุณควรปฏิบัติต�ม:

• อัพเดต Windows® อย่�งสม่ำ�เสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่�แอพพลิเคชั่นของคุณมีก�รตังค่�ด้�นคว�มปลอดภัยล่�สุด 

• ใช้ ASUS Live Update เพื่ออัพเดตแอพพลิเคชั่น, ไดรเวอร์  
และยูทิลิตีเฉพ�ะของ ASUS ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ดู ASUS Tutor 
ที่ติดตังในแท็บเล็ต ASUS ของคุณสำ�หรับร�ยละเอียด

• ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ  
และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่�งสม่ำ�เสมอด้วย

• ถ้�ไม่จำ�เป็นจริงๆ อย่�ใช้ก�รบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS 
ของคุณ 

• สำ�รองข้อมูลของคุณ 
และกำ�หนดจุดเพื่อสร้�งข้อมูลสำ�รองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภ�ยนอกเสมอ

• ละเว้นก�รใช้แท็บเล็ต ASUS ที่อุณหภูมิสูงสุดขัว 
ถ้�คุณจะไม่ใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นเวล�น�น (อย่�งน้อยหนึ่งเดือน) 
เร�แนะนำ�ให้คุณนำ�แบตเตอรี่ออก ถ้�แบตเตอรี่ส�ม�รถถอดออกได้ 

• ตัดก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ภ�ยนอกทั้งหมด 
และตรวจดูให้แน่ใจว่�คุณมีร�ยก�รต่อไปนี้ก่อนหน้�ที่จะรีเซ็ตแท็บเล็ต ASUS 
ของคุณ:

- คีย์ผลิตภัณฑ์สำ�หรับระบบปฏิบัติก�รของคุณ  
และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ

- ข้อมูลสำ�รอง
- ID และรหัสผ่�นสำ�หรับล็อกอิน
- ข้อมูลก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์
1. จุดสีดำา หรือบางครังเรียกว่าจุดสี  

ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดแท็บเล็ต ASUS ควรทำาอย่างไร?

แม้ว่�โดยปกติจุดสีเหล่�นี้จะปร�กฏบนหน้�จอ  

แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้�เหตุก�ณ์นี้ยังดำ�เนินต่อไป  

และต่อม�ภ�ยหลังส่งผลกระทบกับระบบ  

ให้ปรึกษ�ศูนย์บริก�ร ASUS ที่ได้รับก�รแต่งตั้ง

2. หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำาเสมอ จะแก้ไขได้อย่างไร?

สีและคว�มสว่�งของหน้�จอแสดงผลของคุณอ�จ 

ได้รับผลกระทบโดยมุมและตำ�แหน่งปัจจุบันของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

คว�มสว่�งและโทนสีของแท็บเล็ต ASUS ของคุณอ�จแตกต่�งกันในรุ่นต่�งๆ  

คุณส�ม�รถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือก�รตังค่�ก�รแสดงผลในระบบปฏิบัติก�รของคุณ 

เพื่อปรับลักษณะของหน้�จอแสดงผลของคุณ 

3. ฉันสามารถทำาให้แบตเตอรี่ของแท็บเล็ต ASUS  

ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:

• ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับคว�มสว่�งของจอแสดงผลี

• ถ้�คุณไม่ได้ใช้ก�รเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,  

ให้สลับระบบของคุณไปยัง Airplane mode (โหมดการบิน)

• ตัดก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้

• ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้หน่วยคว�มจำ�ระบบม�กเกินไป
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4. LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึนมา มีอะไรผิดปกติ?

• ตรวจสอบว่�อะแดปเตอร์เพ�เวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่�งถูกต้อง  

คุณอ�จลองถอดอะแดปเตอร์เพ�เวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งน�ที  

จ�กนันเชือมต่อกลับไปยังเต้�เสียบไฟฟ้�และแท็บเล็ต ASUS

• ถ้�ปัญห�ยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริก�ร ASUS  

ในประเทศของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

5.  ทำาไมทัชแพดไม่ทำางาน?

• กด  เพื่อเปิดทำ�ง�นทัชแพดของคุณ 

• ตรวจสอบว่� ASUS สม�ร์ตเจสเจอร์ 

ถูกตังค่�เพื่อปิดทำ�ง�นทัชแพดเมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ชีภ�ยนอกหรือไม่ 

6. ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ  

ทำาไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำาโพงของแท็บเล็ต ASUS ของฉัน?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี:

• กด  เพื่อเร่งระดับเสียงลำ�โพงขึน 

• ตรวจสอบว่�ลำ�โพงถูกตังค่�เป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่

• ตรวจสอบว่�แจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณหรือไม่ และถอดออก

7. ควรทำาอย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของแท็บเล็ต ASUS  

ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำางาน?

ติดต่อศูนย์บริก�ร ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ
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8.  ทำาไมยังคงมีเสียงออกมาจากลำาโพงของแท็บเล็ต ASUS ของฉัน  

แม้ว่าฉันเชือมต่อหูฟังเข้ากับพอร์ตแจ็คที่ถูกต้องแล้ว?

 ไปที่ Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound  

(ฮาร์ดแวร์และเสียง) จ�กนัน Audio Manager (ตัวจัดการเสียง)  

เพื่อกำ�หนดค่�ก�รตังค่� 

9. แท็บเล็ต ASUS ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง  

เนื่องจากเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ควรทำาอย่างไร?

ตรวจดูให้แน่ใจว่�ไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพดโดย 

ไม่ได้ตังใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจ�กนี  

คุณส�ม�รถปิดทำ�ง�นทัชแพดของคุณโดยก�รกด  ก็ได้

10. ทัชแพดของแท็บเล็ต ASUS ของฉันไม่ทำางาน ควรทำาอย่างไร?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี: 

• ตรวจสอบว่� ASUS สม�ร์ตเจสเจอร์ 

ถูกตังค่�เป็นปิดทำ�ง�นทัชแพดโดยก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ชีภ�ยนอก 

ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณหรือไม่ ถ้�ใช่ ให้ปิดทำ�ง�นฟังก์ชั่นนี 

• กด 

11. แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”  

บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่างไร?

กดปุ่ม  หรือ  (ในเครื่องบ�งรุ่น)  

บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี  

และใช้ปุ่มดังกล่�วสำ�หรับก�รป้อนตัวอักษร 

12. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบของฉันทำางานอยู่?

กดปุ่ม เปิดปิดเครื่อง ค้�งเป็นเวล�สอง (2) วิน�ทีจนไฟ LED  

แสดงสถ�นะก�รเปิดปิดเครื่องกระพริบห้�ครังและไฟ LED  

แสดงสถ�นะกล้องกระพริบหนึ่งครั้ง
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คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์
1. เมื่อเปิดแท็บเล็ต ASUS ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ติดขึน  

แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย  

ต้องทำาอย่างไรในการแก้ไข?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:

• บังคับก�รปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณโดยก�รกดปุ่มเพ�เวอร์เป็นเวล�น�นกว่�สิบี่ (10) วิน�ที 

ตรวจสอบว่�อะแดปเตอร์เพ�เวอร์และแบตเตอรี่แพคถูกใส่อย่�งถูกต้อง 

จ�กนันเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

• ถ้�ปัญห�ยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริก�ร ASUS  

ในประเทศของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

2. ควรทำาอย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี: “Remove disks or 

other media. Press any key to restart.  

(นำาดิสก์หรือสืออืนๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม)่”?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:

• ถอดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก  

จ�กนั้นเริ่มแท็บเล็ต ASUS ของคุณใหม่ 

• ถ้�ปัญห�ยังคงมีอยู่ แท็บเล็ต ASUS  

ของคุณอ�จมีปัญห�เกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยคว�มจำ�  

ติดต่อศูนย์บริก�ร ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

3.  แท็บเล็ต ASUS ของฉันบูตช้ากว่าปกติ  

และระบบปฏิบัติการทำางานช้ามาก จะแก้ไขได้อย่างไร?

ลบแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้  

หรือไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติก�รของคุณออก  

จ�กนั้นเริ่มระบบใหม่ 
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4. แท็บเล็ต ASUS ของฉันไม่บูตขึนมา จะแก้ไขได้อย่างไร?

คุณส�ม�รถลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี:

• ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแท็บเล็ต ASUS  

ของคุณทังหมดออก จ�กนันเริ่มระบบของคุณใหม่

• กด F9 ขณะเริ่มต้น เมื่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้�ไปยัง 

Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา), เลือก Refresh  

(รีเฟรช) หรือ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)

• ถ้�ปัญห�ยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริก�ร ASUS  

ในประเทศของคุณเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

5. ทำาไมแท็บเล็ต ASUS  

ของฉันไม่ตื่นจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต?

• คุณจำ�เป็นต้องกดปุ่มเพ�เวอร์  

เพื่อดำ�เนินก�รในสถ�นะก�รทำ�ง�นสุดท้�ยของคุณ

• ระบบของคุณอ�จใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยสินเชิง  

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพ�เวอร์เข้�กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ  

และเชื่อมต่อเข้�กับเต้�เสียบไฟฟ้� จ�กนันกดปุ่มเพ�เวอร์
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ภาคผนวก
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ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
แท็บเล็ต ASUS ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, 

เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 

98/482/EC สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)  

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN 

แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางานที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ 

เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา คุณควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

ภาพรวม
ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ 

CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ 

เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำาหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN  

(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก 

CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) 

สำาหรับความต้องการในการเช่ือมต่อกับเครือข่าย โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล 

(ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำาโดยกา 

รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน
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การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย 
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ 

รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี 

ความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน” นอกจากนี  

ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำาให้ มีความชัดเจนด้วยว่า 

ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึนอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา  

ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี ยังแนะนำาให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำาหน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ 

ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำาเป็นต้อง 

มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง 
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำาโพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์  

รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน 

ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย  

ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)
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ตารางนีแสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 

ในขณะนี
ประเทศ   มีการใช้ ทดสอบเพิ่มเติม

ออสเตรียออสเตรีย1  ใช่   ไม่   

เบลเยี่ยม    ใช่   ไม่   

สาธารณรัฐเชค    ไม่   ไม่ใช้      

เดนมาร์ก1    ใช่   ใช่   

ฟินแลนด์    ใช่   ไม่   

ฝรั่งเศส    ใช่   ไม่   

เยอรมนี    ใช่   ไม่

กรีซ    ใช่   ไม่  

ฮังการี    ไม่   ไม่ใช้      

ไอซ์แลนด์    ใช่   ไม่   

ไอร์แลนด์    ใช่   ไม่   

อิตาลี    ยังคงรออยู่  ยังคงรออยู่  

อิสราเอล    ไม่   ไม่ 

ลิกเทนสไตน์    ใช่   ไม่    

ลักเซมเบิร์ก    ใช่   ไม่   

เนเธอร์แลนด์1   ใช่   ใช่   

นอร์เวย์    ใช่   ไม่ 

โปแลนด์    ไม่   ไม่ใช้      

โปรตุเกส    ไม่   ไม่ใช้    

สเปน    ไม่   ไม่ใช้    

สวีเดน    ใช่  ไม่   

สวิสเซอร์แลนด์    ใช่  ไม่ 

สหราชอาณาจักร   ใช่  ไม่   
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ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์นีสอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15  

การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี:

• อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ย และ

• อุปกรณ์ต้องส�ม�รถทนต่อก�รรบกวนใดๆ ที่ได้รับ  

รวมทังก�รรบกวนที่อ�จก่อให้เกิดก�รทำ�ง�นที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 

15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำากัดเหล่านีได้รับการออกแบบ 

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตังบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์น้สร้าง 

ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุ

ในขันตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสือสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม 

ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึนในกรณีที่ติดตังอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นีก่อให้เกิดการรบกวน

กับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร 

พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

• ปรับทิศท�งหรือเปลี่ยนสถ�นที่ของเส�อ�ก�ศรับสัญญ�ณ

• เพิ่มระยะห่�งระหว่�งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญ�ณ

ข้อมูลนีถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ  

สำาหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ 

ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF  

เท่านั้น ซึ่งอาจทำาให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำาเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำาเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำาหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม 

และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า
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คำาเตือน! จำ�เป็นต้องใช้ส�ยไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำ�กัดก�รแผ่พลังง�นตรงต�มกฎของ FCC  

และเพื่อป้องกันก�รรบกวนต่อก�รรับสัญญ�ณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำ�เป็นต้องใช้เฉพ�ะส�ย 

ไฟที่ให้ม� ใช้เฉพ�ะส�ยเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O  

เข้�กับอุปกรณ์นี คุณต้องระมัดระวังว่�  

ก�รเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับก�รเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้�ที่รับผิดชอบเรื่องคว�มสอดคล้อง  

จะทำ�ให้สิทธิ์ในก�รใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สินสุด

• เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้�เสียบในวงจรที่แตกต่�งจ�กที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

• ปรึกษ�ตัวแทนจำ�หน่�ย หรือช่�งเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบก�รณ์เพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: 

สำานักทะเบียนกลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำาคัญแห่งชาติ, สำานักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง ข้อกำาหนด R&TTE  

(199/5/EC)
รายการต่อไปนีมีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

• ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ ใน [บทคว�ม 3]

• ข้อกำ�หนดในก�รป้องกันสำ�หรับสุขภ�พ และคว�มปลอดภัย ใน [บทคว�ม 3.1a]

• ก�รทดสอบคว�มปลอดภัยท�งไฟฟ้� ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]

•  ข้อกำ�หนดในก�รป้องกัน สำ�หรับคว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� ใน [บทคว�ม 3.1b]

•  ก�รทดสอบคว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� ใน [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

• ก�รใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่�งมีประสิทธิภ�พ ใน [บทคว�ม 3.2]

• ชุดก�รทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]
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ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

คำาเตือน! ก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รดัดแปลงที่ไม่ได้รับก�รเห็นชอบโดยองค์กร 

ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบเรื่องคว�มสอดคล้อง จะทำ�ให้สิทธิ์ในก�รใช้ง�นอุปกรณ์นีของผู้ใช้ 

สินสุด “ผู้ผลิตประก�ศว่�อุปกรณ์นีถูกจำ�กัดในแชนเนล 1 ถึง 11  

ในคว�มถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริก�”

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC  

ที่ตั้งขึนสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม  

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF  

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล 

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขันตอนการทำางานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ 

อปุกรณ์นีท้ำ�ง�นภ�ยในชว่งคว�มถ่ี 5.15-5.25 GHz และถกูจำ�กดัให้ใช้ภ�ยในอ�ค�รเท�่นัน้ ห้�ม 

ใช้ง�นนอกอ�ค�รภ�ยในชว่งคว�มถ่ี 5150-5250 MHz

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)
อุปกรณ์น้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำาหนดของรัฐบาลสำาหรับการสัมผัสถูกคลืนวิทยุ 

อุปกรณ์นีได้รับการออกแบบและผลิตขึนไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำากัดสำาหรับการสัมผัสถูก 

พลังงานความถี่วิทยุ (RF)ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำากัด  

SAR ที่ตังขึนโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำาหรับ SAR 

ดำาเนินการโดยใช้ตำาแหน่งการทำางานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT 

ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแชนเนลต่างๆ ค่า SAR สูงสุดสำาหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC  

คือ 0.66 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์สำาหรับอุปกรณ์นี ซึ่งระดับ SAR 

ที่รายงานทังหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับคำาแนะนำาในการสัมผัสถูก RF ของ FCC  

ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นีอยู่บนไฟล์กับ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาต ของ  

www.fcc.gov/oet/ea/fccid หลังจากการค้นหา FCC ID: ZQ6-AP6234A
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เครืองหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำาหนด EEC ที่ 2004/108/EC 

“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา”

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง 

สหภาพยุโรป ตังแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม 

และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำาหรับอุปกรณ์คือ 0.264 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้สามารถทำางานใน:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR
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ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE
อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด EU (1999/519/EC) 

เกี่ยวกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทัวไป 

ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำากัดต่างๆ เป็นส่วนของคำาแนะนำาที่ครอบคลุมสำาหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป 

คำาแนะนำาเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ 

ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำากัดที่แนะนำาของ

สภายุโรปสำาหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำากัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. 

เฉลี่ยต่อนำาหนักเนือเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการระหว่าง

ประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP)

สำาหรับการทำางานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำา

แนะนำาในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 50566 และ EN 62209-2  SAR 

ถูกวัดเมืออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะทีกำาลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด 

ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ
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ถ้อยแถลงคำาเตือน IC
อุปกรณ์สามารถหยุดการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะส่งสัญญาณ  

หรือการทำางานล้มเหลว โปรดทราบว่า นี่ไม่ได้เป็นการตั้งใจห้ามการส่งสัญญาณของการควบคุม 

หรือการส่งสัญญาณข้อมูล หรือการใช้รหัสซ้ำาๆ ซึ่งจำาเป็นต้องใช้โดยเทคโนโลยี

อุปกรณ์สำาหรับแถบความถี่ 5150-5250 MHz มีไว้สำาหรับใช้ในอาคารเท่านั้น 

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน; 

เกนขยายเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาต (สำาหรับอุปกรณ์ในแถบความถี่ 5250-5350 MHz และ  

5470-5725 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำากัด EIRP; และเกนขยายเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาต 

(สำาหรับอุปกรณ์ในแถบความถี่ 5275-5850 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำากัด EIRP 

ที่ระบุสำาหรับการทำางานแบบจุดต่อจุด และไม่ใช่แบบจุดต่อจุดตามความเหมาะสม ตามที่ระบุในส่วน A9.2(3) 

นอกจากนี้ มีการจัดสรรเรดาร์พลังงานสูงเป็นผู้ใช้หลัก (หมายความว่ามีความสำาคัญสูงกว่า) ในช่วง  

5250-5350 MHz และเรดาร์เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการรบกวน และ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN

คณุสมบตัิก�รเลือกรหสัประเทศ ถกูปิดทำ�ง�นสำ�หรับผลติภณัฑ์ท่ีว�งจำ�หน�่ยในสหรัฐอเมริก�/ 

แคน�ด� สำ�หรับผลติภณัฑ์ท่ีว�งจำ�หน�่ยในตล�ดสหรัฐอเมริก�/แคน�ด� ส�ม�รถใช้ง�นได้ใน 

ชอ่ง 1-11 เท�่นัน้ ไมส่�ม�รถทำ�ก�รเลือกชอ่งอ่ืน ๆ ได้
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แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ
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

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส
บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำากัดการใช้งาน  

พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ: 

• 10mW สำ�หรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด (2400 MHz–2483.5 MHz) 

• 100mW สำ�หรับคว�มถี่ระหว่�ง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

หมายเหตุ:  แชนเนล 10 ถึง 13 รวมก�รทำ�ง�นในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5 MHz

การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:  

ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ 

การใช้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW 

ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ 

ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:

• พลังง�นสูงสุดที่อนุญ�ตในอ�ค�รคือ 100mW 

• พลังง�นสูงสุดที่อนุญ�ตนอกอ�ค�รคือ 10mW 
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เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP  

ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

01  Ain 02  Aisne 03  Allier

05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09  Ariège

11  Aude 12  Aveyron 16  Charente

24  Dordogne 25  Doubs 26  Drôme

32  Gers 36  Indre 37  Indre et Loire

41  Loir et Cher 45  Loiret 50  Manche

55  Meuse 58  Nièvre 59  Nord

60  Oise 61  Orne 63  Puy du Dôme

64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées Orientales 67  Bas Rhin

68  Haut Rhin 70  Haute Saône 71  Saône et Loire

75  Paris 82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse

88  Vosges 89  Yonne 90  Territoire de Belfort

94  Val de Marne

ข้อกำาหนดนีมักจะมีการเปล่ียนแปลงเมือเวลาผ่านไป ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพืนท่ีภายใน 

ประเทศฝรังเศสได้มากขึน สำาหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr) 

หมายเหตุ: ก�ร์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังง�นน้อยกว่� 100mW แต่ม�กกว่� 10mW
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ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพือ 

เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 

ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำางานถึงพืนดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms, 

และมีการติดตัง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพืนฐานเสมอ 

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี:

• อย่�ใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับนำ� ตัวอย่�งเช่น ใกล้อ่�งอ�บนำ�, อ่�งล้�งหน้�, อ่�งล้�งจ�นหรือถังซักผ้�, 

ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่�ยนำ� 

• อย่�ใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่�งเกิดพ�ยุฝนฟ้�คะนอง อ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกไฟฟ้�ช็อตเนื่องจ�กฟ้�ผ่�ได้

• อย่�ใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง 

(สามารถชาร์จใหม่ได้) สำาหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านีประกอบด้วยโลหะลิเธียม 

หรือลิเธียมอัลลอย หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ 

หรือมากกว่า โดยเชือมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน หรือทังสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน  

ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้

• อย่� ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจ�กอ�จเกิดก�รระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก 

ปฏิบัติในท้องถิ่น สำ�หรับขั้นตอนก�รทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดคว�มเสี่ยงของก�รบ�ดเจ็บต่อร่�งก�ยเนื่องจ�กไฟ  

หรือก�รระเบิด

• อย่� ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้� หรือแบตเตอรี่จ�กอุปกรณ์อื่น เพ่ือลดคว�มเสี่ยงของก�รบ�ดเจ็บต่อ 

ร่�งก�ยเนื่องจ�กไฟ หรือก�รระเบิด ใช้เฉพ�ะอะแดปเตอร์ไฟฟ้�หรือแบตเตอรี่ที่ได้รับก�รรับรอง  

UL จ�กผู้ผลิตหรือร้�นค้�ปลีกที่ได้รับก�รแต่งตั้งเท่�นั้น
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ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีนำาหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองทีมากกว่า 

หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2

REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ 

ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำากัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่  

http://csr.asus.com/english/REACH.htm. 

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV
บันทึกถึงผู้ติดตังระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน (กราวด์) ตาม 

มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 

เรื่องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวนำาของสายโคแอกเซียล โดยการติดตังควรเชือมยึดสกรีนของสาย 

โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation
ผลิตภัณฑ์นีใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ 

สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอืน ทีเป็นของ Macrovision Corporation และ 

เจ้าของสิทธิอืนๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธินี ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation  

และตังใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำากัดอื่นๆ เท่านัน ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision 

Corporation ห้ามไม่ให้ทำากระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชินส่วนใดๆ

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้  

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
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ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก 

(สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)
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) 

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно 
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями 
производителя. (Russian)
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำาเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำาเตือน! เพื่อป้องกันก�รสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ 

อย่�พย�ย�มถอดชินส่วน หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อคว�มปลอดภัยของคุณ 

ให้ติดต่อช่�งเทคนิคมืออ�ชีพเพื่อขอคว�มช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำาเตือน! เม่ือเปิดจะมีก�รแผ่รังสีของเลเซอร์ท่ีมองไม่เห็น อย่�มองไปท่ีลำ�แสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH
ศูนย์กลางสำาหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา  

ได้ออกกฎข้อบังคับสำาหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี ใช้กับ 

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทีจำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง  

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี

คำาเตือน! ก�รใช้ตัวควบคุม หรือก�รปรับแต่ง หรือกระบวนก�รอื่น ที่นอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ใน 

คู่มือก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อ�จเป็นผลให้เกิดก�รสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตร�ยได

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำาคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของแท็บเล็ต ASUS ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่์
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การอนุมัติ CTR 21 

(สำาหรับแท็บเล็ต ASUS ที่มีโมเด็มในตัว)
Danish

Dutch

English

Finnish

French
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German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish
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ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป
โน้ตบุ๊คพีซีนีได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี:

1. ก�รสินเปลืองพลังง�นลดลงระหว่�งที่ใช้และในโหมดสแตนด์บ�ย

2. มีก�รจำ�กัดก�รใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ

3. มีก�รจำ�กัดก�รใช้ส�รที่เป็นอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ

4. ก�รลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติโดยก�รส่งเสริมก�รรีไซเคิล

5. ออกแบบม�สำ�หรับก�รอัปเกรดที่ง่�ย และอ�ยุก�รใช้ง�นท่ีย�วน�น ด้วยก�รใช้อะไหล่ที่ทำ�ง�นร่วมกันได้ เช่น 
แบตเตอรี่ เพ�เวอร์ซัพพล�ย แป้นพิมพ์ หน่วยคว�มจำ� และในบ�งเครื่องก็มี CD ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์

6. ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่�นนโยบ�ยก�รนำ�กลับคืน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่  

http://www.ecolabel.eu.
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การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ 

วดล้อมของโลก 
ASUS ดำาเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพือออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา 

และทำาให้มันใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS  

นันสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี ASUS 

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm 

สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

กฎหมายพลังงานของสวิส

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ  

ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชินส่วนอื่นๆ 

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่  

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำาหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ
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การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ 

วดล้อมของโลก 
ASUS ดำาเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพือออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา 

และทำาให้มันใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS  

นันสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี ASUS 

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm 

สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

กฎหมายพลังงานของสวิส

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ  

ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชินส่วนอื่นๆ 

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่  

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำาหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : Tablet 

Model name : T200T, J200T, R204T 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.8.1(2012-06) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12) 
 EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 62209-1: 2006 
 EN 62209-2: 2010 
 EN 62479:2010 
 EN 50566: 2013 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 50360: 2001 
 EN 50360/A1 :2012 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 140331 

CE marking   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 20/06/2014 

Year to begin affixing CE marking: 2014 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : Mobile Dock 

Model name : T200T Mobile Dock, J200T Mobile Dock, R204T 

Mobile Dock 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.6.1(2011-11) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 62479:2010 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 

 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 140331 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 20/06/2014 

Year to begin affixing CE marking: 2014 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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