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1    แนะนำโน้ตบุ๊คพีซี

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้
คุณกำลังอ่านคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊คพีซี คู่มือผู้ใช้น้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประกอบต่าง  ๆในโน้ตบุ๊คพีซี 
และวิธีการ.
ใช้ส่วนประกอบเหล่าน้ัน หัวข้อต่อไปน้ีเป็นเน้ือหาหลัก  ๆของคู่มือผู้ใช้ฉบับน้ี:
1. แนะนำโน้ตบุ๊คพีซี
 แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊คพีซี และคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
2. ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโน้ตบุ๊คพีซี
3. เริ่มต้นการใช้งาน
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการใช้งานกับโน้ตบุ๊คพีซี
4. การใช้โน้ตบุ๊คพีซี
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของโน้ตบุ๊คพีซี
5. ภาคผนวก
 แนะนำคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ และให.้

ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ

หมายเหตุสำหรับคู่มือนี้
ตลอดท้ังคู่มือฉบับน้ีจะมีการใช้หมายเหตุ และคำเตือนท่ีแสดงเป็นตัวหนา ซ่ึงคุณควรให้ความระมัดระวัง .
เพ่ือทำงานท่ีต้องการได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย หมายเหตุเหล่าน้ีมีความสำคัญในระดับท่ีแตกต่างกัน .
ดังอธิบายด้านล่าง:

หมายเหตุ: เทคนิคและข้อมูลสำหรับสถานการณ์พิเศษ

เทคนิค: เทคนิคและข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทำงานให้สำเร็จ

ข้อความที่ถูกห้อมล้อมด้วย < > หรือ [ ] หมายถึงปุ่มบนแป้นพิมพ์; ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย .
< > หรือ [ ] และตัวอักษรที่ล้อมรอบเข้าไป  

< >
[  ]

คำเตือน! ข้อมูลสำคัญซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติตามเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

สำคัญ! ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้อมูล.
ชิ้นส่วนต่างๆ หรือบุคคลใดๆ
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แนะนำโน้ตบุ๊คพีซี    1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยต่อไปน้ีจะยืดอายุการใช้งานโน้ตบุ๊คพีซีให้ยาวข้ึน ปฏิบัติตามข้อควรระวัง.
และขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ยกเว้นที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้นำเครื่องไปซ่อมแซมกับบุคคลที่มี.
คุณสมบัติ อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีเสียหาย อย่าใช้ตัวทำละลายเข้มข้น เช่น .
ธินเนอร์ เบนซิน หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้กับพื้นผิว

ถอดสายไฟ AC และนำแพคแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทำความสะอาด เช็ดโน้ตบุ๊คพีซีด้วยฟอง.
น้ำเซลลูโลส หรือผ้าชามัวร์ที่สะอาดชุบสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน .
ผสมกับน้ำอุ่นปริมาณเล็กน้อย และเช็ดความชื้นออกด้วยผ้าแห้ง

อย่าให้เคร่ืองสัมผัสถูก หรืออยู่ใกล้.
ของเหลว ฝน หรือความช้ืน อย่าใช้.
โมเด็มระหว่างท่ีเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

อย่าให้สัมผัสถูกสภาพแวดล้อมท่ี.
สกปรก หรือมีฝุ่นมาก อย่าใช้ในขณะ.
ท่ีมีแก๊สร่ัว

คำเตือนความปลอดภัยเก่ียวกับแบตเตอร่ี 
อย่าท้ิงแบตเตอร่ีลงในไฟ.
อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ 
อย่าถอดช้ินส่วนแบตเตอร่ี

อย่าให้เคร่ืองสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก .
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าวางบนพ้ืนผิวทำงานท่ีไม่สม่ำ.
เสมอ หรือไม่ม่ันคง นำเคร่ืองไปซ่อม .
ถ้าตัวเคร่ืองได้รับความเสียหาย

อย่าวาง หรือทำวัตถุหล่นใส่ และ.
อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ เข้าไป.
ในโน้ตบุ๊คพีซี

อย่ากดหรือสัมผัสหน้าจอแสดงผล .
อย่าวางไว้ใกล้กับสิ่งของเล็กๆ ที่อาจ.
ทำให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน หรือหล่น.
เข้าไปในโน้ตบุ๊คพีซี

อย่าปล่อยโน้ตบุ๊คพีซีไว้บนตก 
หรือส่วนใดของ ร่างกายคุณ 
เพ่ือป้องกันความไม่สบาย หรือการ 
บาดเจ็บจากการสัมผัสถูกความร้อน

อุณหภูมิที่ปลอดภัย: คุณควรใช้.
โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อม.
ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0˚C (32˚F) .
ถึง 35˚C (95˚F)

พลังงานไฟฟ้าขาเข้า:
รุ่น 1:.19VDC, 3.42A(65W)
รุ่น 2: 19VDC, 4.74A(90W)

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน.
ตรวจสอบกฏข้อบังคับในการทิ ้งผลิตภัณฑ์อิเล็ก 
ทรอนิกส์
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่ง
ในการเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีสำหรับการขนส่ง คุณควรปิดเคร่ือง และถอดอุปกรณ์.
ต่อพ่วงภายนอกท้ังหมดออก เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับข้ัวต่อ.
ต่างๆ หัวฮาร์ดดิสก์จะหดเม่ือปิดเคร่ือง เพ่ือป้องกันการขีดข่วนท่ีพ้ืนผิวของ.
ฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการขนส่ง ดังน้ัน คุณไม่ควรขนส่งโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ.
ท่ีเปิดเคร่ืองอยู่ ปิดหน้าจอแสดงผล และตรวจสอบว่าสลักยึดอย่างม่ันคงใน.
ตำแหน่งปิด เพ่ือป้องกันแป้นพิมพ์และหน้าจอแสดงผล

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

หมายเหตุ: พื้นผิวกระจกนั้นมัวได้ง่าย ถ้าไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสม ใช้ความระมัดระวังอย่า.
ถูหรือเช็ดพื้นผิวของโน้ตบุ๊คพีซีเมื่อขนย้ายโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ชาร์จแบตเตอรี่
ถ้าคุณวางแผนท่ีจะใช้พลังงานแบตเตอร่ี ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จแบตเตอร่ีแพคไว้เต็ม และมีแบตเตอร่ีแพค.
สำรองไว้ด้วย ก่อนท่ีจะเดินทางไกล จำไว้ว่า อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะชาร์จแบตเตอร่ีไปเร่ือยๆ ตราบเท่าท่ี.
ยังเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่า เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีใช้งานอยู่ จะใช้เวลาใน.
การชาร์จแบตเตอร่ีแพคนานข้ึนเป็นอย่างมาก

ข้อควรระวังบนเครื่องบิน
ติดต่อสายการบินของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนเคร่ืองบิน สายการบินส่วนมากมีข้อจำกัดใน.
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนมากจะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่ีบิน .
แต่มักไม่ให้ใช้ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะออก หรือกำลังลงจอด

หมายเหตุ: มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สนามบินอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ: เครื่อง X-ray (ใช.้
สำหรับรายการที่วางบนสายพานลำเลียง), เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก (ใช้กับผู้คนที่เดินผ่าน.
ด่านตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย), และเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบใช้มือถือ (อุปกรณ์มือถือที่.
ใช้ตรวจบนร่างกายผู้คน หรือสิ่งของที่ต้องการ) คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊คพีซี และแผ่นดิสเก็ตต์.
ผ่านเครื่อง X-ray ที่สนามบินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้คุณส่งโน้ตบุ๊คพีซี หรือดิสเก็ตต์.
ผ่านเครื่องตรวจจับแม่เหล็ก หรือให้สัมผัสถูกเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบใช้มือถือที่สนามบิน



�

แนะนำโน้ตบุ๊คพีซี    1
การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
น่ีเป็นเพียงข้ันตอนอย่างรวดเร็วในการใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณเท่าน้ัน อ่านเน้ือหาในส่วนถัดไป สำหรับ.
ข้อมูลอย่างละเอียดในการใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

1. ติดตั้งแบตเตอรี่แพค

3. เปิดหน้าจอแสดงผล 4. เปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี

2. เช่ือมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC

กดปุ่มเพาเวอร์ และปล่อย
(ใน Windows XP ปุ่มนี้ยังสามารถใช้เพื่อปิด.
โน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยอีกด้วย)

สำคัญ! ในขณะที่เปิด อย่าใช้แรงผลักหน้า.
จอลงกับโต๊ะ ไม่เช่นนั้นบานพับอาจแตกได้! .
อย่ายกโน้ตบุ๊คโดยจับที่หน้าจอแสดงผล

1
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2. ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ
ด้านต่างๆ ของโน้ตบุ๊คพีซี
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ด้านบน
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีด้านนี้

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
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ทัชแพดและปุ่ม
ทัชแพดพร้อมกับปุ่มกด คืออุปกรณ์การช้ีท่ีทำงานเหมือนกับเมาส์บนเคร่ืองเดสก์ทอป มีฟังก์ช่ันการเล่ือน.
ท่ีควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ให้ หลังจากท่ีติดต้ังยูทิลิต้ีท่ีให้มาพร้อมกับทัชแพด เพ่ือให้การเคล่ือนท่ีใน .
Windows หรือเว็บทำได้ง่ายข้ึน

ปุ่มอินสแตนต์
ปุ่มอินสแตนต์ ใช้ในการเปิดแอปพลิเคช่ันท่ีใช้บ่อยๆ โดยการกดเพียงปุ่มเดียว รายละเอียดจะมีอธิบายใน.
ส่วนที่ 3

ไฟแสดงสถานะ (ด้านหน้า)
รายละเอียดของไฟแสดงสถานะจะมีอธิบายในส่วนที่ 3

ไมโครโฟน (ในตัว)
ไมโครโฟนโมโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ.
ง่ายๆ ได้

ไฟแสดงสถานะ (ด้านบน)
รายละเอียดของไฟแสดงสถานะจะมีอธิบายในส่วนที่ 3

หน้าจอแสดงผล
การทำงานของหน้าจอเหมือนกับการทำงานของจอภาพสำหรับเคร่ืองเดสก์ทอป โน้ตบุ๊ค.
พีซีใช้จอแอกทีฟแมทริกซ์ TFT LCD ซ่ึงให้การรับชมท่ีดีเย่ียม เหมือนกับจอภาพสำหรับ.
เคร่ืองเดสก์ทอป จอ LCD ไม่มีการแผ่รังสี หรือการกะพริบ ซ่ึงไม่เหมือนกับจอภาพบน.
เคร่ืองเดสก์ทอป ดังน้ันตาของคุณจะสบายมากข้ึน ใช้ผ้านุ่มโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ .
(ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำเปล่า) เพ่ือทำความสะอาดหน้าจอแสดงผล

กล้อง (เฉพาะบางรุ่น)
กล้องในตัว ใช้ในการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถใช้กล้องกับการประชุมทางวิดีโอ และแอป.
พลิเคช่ันแบบอินเตอร์แอกทีฟอ่ืนได้

แป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่มาตรฐานพร้อมน้ำหนักปุ่มท่ีสะดวกสบาย (ความลึกซ่ึงปุ่มจะถูกกด) และท่ีพักฝ่ามือ.
สำหรับมือทั้งสองข้าง ปุ่มฟังก์ชั่น WindowsTM 2 ปุ่ม เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่อย่างง่ายดายในระบบ.
ปฏิบัติการ WindowsTM

สวิตช์เพาเวอร์
สวิตช์เพาเวอร์ใช้ในการเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซี และเรียกคืนจากสถานะ STD กดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อ.
เปิด และกดอีกครั้งเพื่อปิดโน้ตบุ๊คพีซี ใน Windows XP ปุ่มนี้ยังสามารถใช้เพื่อปิดโน้ตบุ๊คพีซี.
อย่างปลอดภัยอีกด้วย สวิตช์เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น
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ด้านล่าง
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีด้านนี้

คำเตือน! ด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ใช้ความระมัดระวัง.
เมื่อจับโน้ตบุ๊คพีซีในระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเพิ่งใช้งานเสร็จ อุณหภูมิที่สูงเป็นเรื่องปกติ.
ระหว่างการชาร์จหรือการทำงาน อย่าใช้เครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เตียง หรือโซฟา ซึ่ง.
อาจปิดกั้นทางระบายอากาศ อย่าวางโน้ตบุ๊คพีซีบนตักหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายของคุณ .
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

5
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หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
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แบตเตอรี่ล็อค - สปริง
แบตเตอร่ีล็อคแบบสปริงใช้เพ่ือยึดแบตเตอร่ีแพคให้แน่นหนา เม่ือใส่แบตเตอร่ีแพคแล้ว แบตเตอร่ีจะถูก.
ล็อคโดยอัตโนมัติ ในการนำแบตเตอร่ีแพคออก สปริงล็อคต้องอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค

แบตเตอรี่ล็อค - แมนนวล
แบตเตอร่ีล็อคแบบแมนนวลใช้เพ่ือยึดแบตเตอร่ีแพคให้แน่นหนา เล่ือนแบตเตอร่ีล็อคไปยังตำแหน่งปลด.
ล็อค เพ่ือใส่หรือถอดแบตเตอร่ีแพค เล่ือนแมนนวลล็อคไปยังตำแหน่งล็อค หลังจากท่ีใส่แบตเตอร่ีแพค.
เรียบร้อยแล้ว

ช่องใส่หน่วยความจำ (RAM)
ช่องใส่หน่วยความจำ ให้ความสามารถในการเพ่ิมหน่วยความจำเพ่ิมเติม หน่วยความจำเพ่ิมเติมจะเพ่ิม.
สมรรถนะการทำงานของแอปพลิเคช่ัน โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS จะตรวจพบหน่วย.
ความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และต้ังค่าคอนฟิก CMOS ให้สัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ POST (Power-
On- Self-Test) คุณไม่จำเป็นต้องต้ังค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ (รวมท้ัง BIOS) หลังจากท่ีติดต้ังหน่วย.
ความจำเข้าไป สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการอัปเกรดหน่วยความจำสำหรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ โปรดเย่ียมชม.
ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง หรือร้านค้าปลีก ซ้ือเฉพาะโมดูลสำหรับเพ่ิมหน่วยความจำจากร้านค้าท่ีได้รับ.
การแต่งตั้งของโน้ตบุ๊คพีซีนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ท่ีสูงสุด

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
โน้ตบุ๊คพีซีบางรุ่นมีการออกแบบโปรเซสเซอร์แบบซ็อกเก็ต เพ่ืออนุญาตให้สามารถอัปเกรดเป็นโปรเซส.
เซอร์ท่ีเร็วข้ึนได้ในอนาคต บางรุ่นมีดีไซน์แบบ ULV เพ่ือความกะทัดรัด และไม่สามารถอัปเกรดได้เย่ียม.
ชมศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง หรือร้านค้าปลีก สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอัปเกรด

คำเตือน! การถอด CPU หรือฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้ จะเป็นการทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ถูกยึดอยู่ในช่องใส่ การอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ต้องกระทำโดยศูนย์บริการท่ี.
ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ปุ่มชัตดาวน์ (ฉุกเฉิน)
ในกรณีท่ีระบบปฏิบัติการไม่สามารถปิดหรือเร่ิมต้นใหม่อย่างเหมาะสมได้ คุณสามารถกดปุ่มชัตดาวน์ด
ว้ยคลิปหนีบ กระดาษท่ียืดออก เพ่ือทำการปิดโน้ตบุ๊คพีซี

แบตเตอรี่แพค
แบตเตอร่ีแพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติเม่ือเช่ือมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC และจะให้พลังงาน.
แก่โน้ตบุ๊คพีซีเม่ือไม่ได้เช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ลักษณะเช่นน้ีช่วยให้สามารถใช้งานเคร่ือง.
ได้ในระหว่างท่ีกำลังย้ายสถานท่ีช่ัวคราว ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอร่ีข้ึนกับการใช้งาน.
 และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊คพีซีน้ี ไม่สามารถถอดช้ินส่วนแบตเตอร่ีแพคได้ และต้องซ้ือมาท้ังก้อน

พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อนจะเปิดหรือปิด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุณหภูมิเพื่อให้ทำงาน

ช่องต่อ LAN ไร้สาย (WLAN)
ช่องต่อ WLAN ใช้ในการติดต้ังการ์ดเน็ตเวิร์กไร้สาย เพ่ือเช่ือมต่อกับจุดการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย 
หรืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบ อื่นๆ
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ด้านหน้า
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ด้านหน้าของโน้ตบุ๊คพีซี 

สล็อตหน่วยความจำแฟลช
โดยปกติคุณต้องซ้ือเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำ PCMCIA หรือ USB แยกต่างหาก เพ่ือใช้.
การ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เคร่ืองเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ .
และ PDA โน้ตบุ๊คน้ีมีเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ซ่ึงสามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำ.
แฟลชได้หลายอย่าง ตามท่ีจะมีการอธิบายในคู่มือฉบับน้ี เคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว.
ไม่เพียงมีความสะดวก แต่ยังทำงานได้เร็วกว่าเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำรูปแบบอ่ืนๆ ส่วน.
มากด้วย เน่ืองจากเคร่ืองอ่านน้ีใช้ประโยชน์จากบัส PCI แบนด์วิธสูง

แจ็คไมโครโฟนเข้า
คุณสามารถใช้แจ็คไมโครโฟนโมโน (1/8 น้ิว) เพ่ือเช่ือมต่อไมโครโฟนภายนอก หรือสัญญาณ.
เสียงภายนอกจากแหล่งกำเนิดเสียงอ่ืนได้ การใช้แจ็คน้ีจะเป็นการปิดการทำงานไมโครโฟนใน.
ตัวโดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัติน้ีสำหรับการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการ.
บันทึกเสียงง่ายๆ

แจ็คเอาต์พุตหูฟัง
แจ็คหูฟังสเตอริโอ (1/8 น้ิว) ใช้เพ่ือเช่ือมต่อสัญญาณเสียงออกของโน้ตบุ๊คพีซีไปยังลำโพงท่ี.
มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง การใช้แจ็คน้ีจะเป็นการปิดการทำงานลำโพงในตัวโดยอัตโนมัติ

สลักหน้าจอ
สลักท่ีใช้สปริงท่ีด้านหน้าของโน้ตบุ๊คพีซี จะล็อคหน้าจอแสดงผลในตำแหน่งปิดเม่ือไม่ได้ใช้งานโน้ตบุ๊ค
พีซี ในการเปิดหน้าจอแสดงผล ให้ใช้น้ิวหัวแม่มือ ของคุณผลักสลัก และยกหน้าจอแสดงผลข้ึนในขณะ
ท่ีกดสลักไว้ ค่อยๆ เอียงจอแสดงผลไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ไปยังมุมการมองท่ีสะดวกสบายท่ีสุด

คำเตือน!  ในขณะท่ีเปิด อย่าใช้แรงผลักหน้าจอลงกับโต๊ะ ไม่เช่นน้ันบานพับอาจแตกได้! อย่ายก 
โน้ตบุ๊คโดยจับที่หน้าจอแสดงผล
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ด้านหลัง
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีด้านนี้

พลังงาน (DC) เข้า
อะแดปเตอร์พลังงานท่ีให้มา แปลงพลังงาน AC ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็ค.
น้ี พลังงานท่ีจ่ายผ่านแจ็คน้ีให้พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพีซี และชาร์จแบตเตอร่ีแพคภายใน .
เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับโน้ตบุ๊คพีซี และแบตเตอร่ีแพค ให้ใช้อะแดปเตอร์.
พลังงานท่ีให้มาเสมอ ข้อควรระวัง: อาจอุ่นหรือร้อนเม่ือใช้งาน ให้แน่ใจว่าไม่มี.
อะไรปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

ช่องระบายอากาศ
ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊คพีซี และอากาศอุ่นระบายออกนอกเคร่ือง

สำคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทาง.
ระบายอากาศ ไม่เช่นนั้น โน้ตบุ๊คพีซีอาจมีภาวะร้อนเกินไปได้

พอร์ต USB (2.0/1.1)
ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส น้ันใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 .
เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ช้ี, กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เคร่ืองพิมพ์ และสแกนเนอร์ท่ี.
เช่ือมต่อแบบอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 12Mbits/วินาที (USB 1.1) และ.
480Mbits/วินาที (USB 2.0) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกัน.
ได้บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ USB และจอภาพรุ่น.
ใหม่บางเคร่ือง จะทำงานเป็นไซต์หรือฮับแบบพลักอินเพ่ิมเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติฮ็อต.
สว็อปของอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้องเร่ิมต้นคอมพิว.
เตอร์ใหม่

แบตเตอรี่แพค
แบตเตอร่ีแพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติเม่ือเช่ือมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC และจะให้พลังงาน.
แก่โน้ตบุ๊คพีซีเม่ือไม่ได้เช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ลักษณะเช่นน้ีช่วยให้สามารถใช้งานเคร่ือง.
ได้ในระหว่างท่ีกำลังย้ายสถานท่ีช่ัวคราว ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอร่ีข้ึนกับการใช้งาน.
 และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊คพีซีน้ี ไม่สามารถถอดช้ินส่วนแบตเตอร่ีแพคได้ และต้องซ้ือมาท้ังก้อน
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ด้านขวา
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีด้านนี้

สล็อต ExpressCard
สล็อตเอ็กซ์เพรสการ์ด 26 พิน ใช้เพ่ือใส่เอ็กซ์แพนช่ันการ์ด ExpressCard/34มม. 
หน่ึงการ์ด หรือ ExpressCard/54มม. หน่ึงการ์ด อินเตอร์เฟซใหม่น้ีทำงานเร็วกว่าเดิม 
โดยใช้บัสอนุกรมท่ีสนับสนุน USB 2.0 และ PCI Express แทนการใช้ บัสขนานท่ีช้ากว่า 
ซ่ึงเดิมใช้ในสล็อตพีซีการ์ด (ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ PCMCIA การ์ดรุ่นก่อนหน้า)

พอร์ต USB (2.0/1.1)
ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส น้ันใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 .
เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ช้ี, กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เคร่ืองพิมพ์ และสแกนเนอร์ท่ี.
เช่ือมต่อแบบอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 12Mbits/วินาที (USB 1.1) และ.
480Mbits/วินาที (USB 2.0) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกัน.
ได้บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ USB และจอภาพรุ่น.
ใหม่บางเคร่ือง จะทำงานเป็นไซต์หรือฮับแบบพลักอินเพ่ิมเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติฮ็อต.
สว็อปของอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้องเร่ิมต้นคอมพิว.
เตอร์ใหม่

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

พอร์ต IEEE1394 
IEEE1394 เป็นบัสซีเรียลความเร็วสูง เหมือนกับ SCSI แต่มีการเช่ือมต่อท่ีง่าย และมีคุณ.
สมบัติฮ็อตพลักเหมือนกับ USB อิน-เตอร์เฟซ IEEE1394 มีแบนด์วิธ 100-400 Mbits/.
วินาที และสามารถจัดการกับ 63 หน่วยบนบัสเดียวกัน นอกจากน้ี IEEE1394 ยังใช้ใน.
อุปกรณ์ดิจิตอลระดับไฮเอ็นด์ ท่ีมีเคร่ืองหมาย “DV” สำหรับพอร์ตดิจิตอลวิดีโอ

พอร์ต TV-ออก
พอร์ต TV-ออก มีลักษณะเป็นข้ัวต่อ S-Video ซ่ึงช่วยให้สามารถส่งผ่านการ.
แสดงผลของโน้ตบุ๊คพีซีไปยังโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์วิดีโอโปรเจ็กช่ันได้ คุณ.
สามารถเลือกระหว่างการแสดงผลพร้อมกันสองจอ หรือการแสดงบนจอเดียว.
ก็ได้ ใช้สายเคเบิล S-Video (ไม่ได้ให้มา) สำหรับจอแสดงผลคุณภาพสูง.
หรือใช้อะแดปเตอร์แปลง RCA เป็น S-Video วิดีโอท่ีให้มา สำหรับอุปกรณ์.
แสดงผลมาตรฐานท่ัวไป พอร์ตน้ีสนับสนุนท้ังรูปแบบ NTSC และ PAL
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พอร์ต LAN
พอร์ต LAN RJ-45 ท่ีมี 8 พินน้ันใหญ่กว่าพอร์ตโมเด็ม RJ-11 และสนับสนุนสาย.
เคเบิลอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน สำหรับเช่ือมต่อไปยังเครือข่ายแลน ข้ัวต่อในตัว ช่วยให้.
ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพ่ิมเติมใดๆ

พอร์ตโมเด็ม
พอร์ตโมเด็ม RJ-11 ท่ีมี 2 พิน มีขนาดเล็กกว่าพอร์ต LAN RJ-45 และสนับสนุนสาย.
โทรศัพท์มาตรฐาน โมเด็มภายใน สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงถึง 56K .
V.90 ข้ัวต่อในตัวช่วยให้ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพ่ิมเติมใดๆ

สำคัญ! โมเด็มในตัวไม่สนับสนุนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ดิจิตอล อย่าเชื่อม.
ต่อพอร์ตโมเด็มไปยังระบบโทรศัพท์ดิจิตอล ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้นกับโน้ต.
บุ๊คพีซี

พอร์ตขยาย
พอร์ตขยาย ให้โซลูช่ันในการเสียบโน้ตบุ๊คเข้ากับฐานเพ่ือใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม.
อ่ืนของเคร่ืองเดสก์ทอปท่ีง่าย ผ่านทางข้ัวต่อตัวเดียว

�

�

�



�0

�    ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ

ด้านซ้าย
อ้างอิงถึงไดอะแกรมด้านล่าง เพื่อระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีด้านนี้

ออปติคัลไดรฟ์
โน้ตบุ๊คพีซีมีหลากหลายรุ่น ซ่ึงแต่ละรุ่นก็มีออปติคัลไดรฟ์ท่ีแตกต่างกัน .
ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับ-สนุนการทำงานของคอมแพคดิสก์ .
(CD) และ/หรือดิจิตอลวิดีโอดิสก์ (DVD) และอาจมีความสามารถในการบันทึก.
(R) หรือเขียนซ้ำ (RW) ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดของแต่ละรุ่น ให้ดูข้อมูล.
จำเพาะด้านการตลาด

ปุ่มดีดออกอิเล็กทรอนิกส์ของออปติคัลไดรฟ์
ปุ่มดีดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับเปิดถาดออก นอกจากน้ี คุณยัง.
สามารถเปิดถาดออปติคัลไดรฟ์ออกผ่านทางเคร่ืองเล่นซอฟต์แวร์ หรือโดยการคลิกขวาท่ี.
ออปติคัลไดรฟ์ใน “My Computer” ของ WindowsTM

ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินของออปติคัลไดรฟ์ (ตำแหน่งแตกต่างกันไปตามรุ่น)
ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉิน ใช้เพื่อดีดถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบ.
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่มดีดออกแบบ.
อิเล็กทรอนิกส

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของออปติคัลไดรฟ์ (ตำแหน่งแตกต่างกันไปตามรุ่น)
ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของออปติคัลไดรฟ์แสดงขึ้นเมื่อข้อมูลกำลังถูกถ่ายโอนโดยออปติคัลไดรฟ์ .
ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่าง ตามอัตราส่วนขนาดของข้อมูลที่มีการถ่ายโอน

พอร์ตล็อค Kensington®

พอร์ตล็อค Kensington® อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์.
ด้านความปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซีท่ีคอมแพทิเบิลกับ Kensington® โดยปกติ ผลิตภัณฑ์.
เพ่ือความปลอดภัยเหล่าน้ีจะประกอบด้วยสายเคเบิลโลหะ ซ่ึงป้องกันไม่ให้ดึงโน้ตบุ๊คพีซี.
ออกจากวัตถุท่ีติดตาย นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยบางอย่างยังมีตัวตรวจจับ.
ความเคล่ือนไหว เพ่ือส่งเสียงเตือนเม่ือมีการเคล่ือนย้ายอีกด้วย
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3. เริ่มต้นการใช้งาน
การใช้พลังงาน AC
การใช้พลังงานแบตเตอรี่
การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี
การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่
การเริ่มใหม่ หรือการบูต
การปิดเครื่องี
ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์พิเศษ
สวิตช์และไฟแสดงสถานะ
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หมายเหตุ: โน้ตบุ๊คพีซีอาจมาพร้อมกับปลั๊กสองหรือสามขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ถ้ามี.
ปลั๊กสามขาให้มา คุณต้องใช้เต้าเสียบ AC ที่มีสายดิน หรือใช้อะแดปเตอร์สายดินที่เหมาะสม .
เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซี

ในขณะท่ีสายไฟ AC เช่ือมต่อไปยังตัวแปลง AC-DC, ให้เช่ือมต่อสายไฟ AC ไปยังเต้าเสียบ AC (ควร.
มีเคร่ืองป้องกันไฟฟ้ากระชาก) จากน้ันเช่ือมต่อปล๊ัก DC เข้ากับโน้ตบุ๊คพีซี การเช่ือมต่ออะแดปเตอร์ .
AC-DC ไปยังเต้าเสียบ AC ก่อน อนุญาตให้คุณทดสอบพลังงานของเต้าเสียบ AC และตัวแปลง AC-DC .
สำหรับปัญหาของความเข้ากันได้ ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อสายไฟ DC ไปยังโน้ตบุ๊คพีซี ไฟ LED เพาเวอร์สี.
เขียวบนอะแดปเตอร์จะติดข้ึน ถ้าพลังงานอยู่ภายในช่วงท่ียอมรับได้

สำคัญ! ถ้าคุณใช้อะแดปเตอร์ท่ีแตกต่างให้พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพีซี หรือใช้อะแดปเตอร์ของ.
โน้ตบุ๊คพีซีเพ่ือให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน อาจเกิดความเสียหายข้ึนได้ ถ้ามีควัน กล่ิน.
ไหม้ หรือความร้อนท่ีสูงมากออกมาจากอะแดปเตอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อม ถ้าคุณสงสัยว่าจะ.
มีส่ิงผิดพลาดบนอะแดปเตอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อมแซมทันที เน่ืองจากการใช้อะแดปเตอร์ .
AC-DC ท่ีเสีย อาจทำให้ท้ังแบตเตอร่ีแพค และโน้ตบุ๊คพีซีเกิดความเสียหาย

ระบบไฟ

การใช้พลังงาน AC 
พลังงานของโน้ตบุ๊คพีซีประกอบด้วยสองส่วน น่ันคืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า และระบบพลังงานแบตเตอร่ี .
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะแปลงพลังงาน AC จากเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีกำแพงไปเป็นพลังงาน DC ท่ีโน้ตบุ๊ค.
พีซีต้องการ โน้ตบุ๊คพีซีของคุณมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC-DC สากล น่ันหมายความว่าคุณสามารถ.
เช่ือมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบท่ีมีแรงดันไฟฟ้า 100V-120V และ 220V-240V โดยไม่ต้องต้ังค่าสวิตช์ .
หรือใช้ตัวแปลงไฟใดๆ ในประเทศท่ีแตกต่างกันคุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์เพ่ือเช่ือมต่อเข้ากับ.
สายไฟ AC มาตรฐาน US เข้ากับมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน โรงแรมส่วนมาก จะมีเต้าเสียบสากลให้ เพ่ือ.
สนับสนุนการใช้งานสายไฟแบบต่างๆ รวมท้ังแรงดันไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน คุณควรสอบถามนักเดินทางท่ี.
มีประสบการณ์เก่ียวกับแรงดันไฟฟ้า AC เม่ือนำอะแดปเตอร์ไฟฟ้าไปยังประเทศอ่ืน 

เทคนิค: คุณสามารถซื้อชุดเดินทางสำหรับโน้ตบุ๊คพีซี ซึ่งประกอบด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า.
และโมเด็ม สำหรับใช้ได้ในเกือบทุกประเทศ

คำเตือน! อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรปกคลุมอะแดป.
เตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ
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สำคัญ! อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่แพคออกในขณะที่โน้ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องอยู่ เนื่องจาก.
การทำเช่นนี้อาจเป็นผลให้ข้อมูลในการทำงานสูญหายได้

สำคัญ! ใช้เฉพาะแบตเตอรี่แพค และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ให้มาพร้อมกับโน้ตบุ๊คพีซีนี้ หรือได้.
รับการรับรองเป็นพิเศษจากผู้ผลิต หรือร้านค้าปลีก สำหรับใช้กับโน้ตบุ๊ครุ่นนี้ ไม่เช่นนั้นอาจ.
ทำให้โน้ตบุ๊คพีซีเสียหายได้

การใช้พลังงานแบตเตอรี่
โน้ตบุ๊คพีซีได้รับการออกแบบมาเพ่ือทำงานกับแบตเตอร่ีแพคท่ีถอดเข้าออกได้ แบตเตอร่ีแพคประกอบ.
ด้วยชุดของเซลล์แบตเตอร่ีประกอบเข้าด้วยกัน แบตเตอร่ีแพคท่ีชาร์จเต็มแล้วจะมีอายุการใช้งานนาน.
หลายช่ัวโมง ซ่ึงคุณสามารถยืดอายุการทำงานให้ยาวข้ึนได้โดยใช้คุณสมบัติการจัดการด้านพลังงาน .
ผ่านการต้ังค่า BIOS แบตเตอร่ีแพคเพ่ิมเติมเป็นอุปกรณ์เสริม ท่ีคุณสามารถเลือกซ้ือเพ่ิมเติมได้ผ่าน.
ทางร้านค้าปลีกโน้ตบุ๊คพีซี

การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่แพค
โน้ตบุ๊คพีซีอาจติดต้ังแบตเตอร่ีแพคไว้แล้ว หรือยังไม่ได้ติดต้ังไว้ก็ได้ ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณยังไม่ได้ติด.
ต้ังแบตเตอร่ีแพคไว้ ให้ใช้กระบวนการต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังแบตเตอร่ีแพค

การชาร์จแบตเตอรี่แพค
ก่อนท่ีคุณจะใช้โน้ตบุ๊คพีซีนอกสถานท่ี คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอร่ีแพคเสียก่อน แบตเตอร่ีแพคเร่ิม.
ชาร์จทันทีท่ีโน้ตบุ๊คพีซีเช่ือมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานภายนอกโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอร่ี.
แพคให้เต็มท่ีก่อนท่ีจะใช้เคร่ืองเป็นคร้ังแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอร่ีแพคใหม่ให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะถอด.
โน้ตบุ๊คพีซีออกจากแหล่งพลังงานภายนอก การชาร์จแบตเตอร่ีใหม่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณสองถึง.
สามช่ัวโมงเม่ือโน้ตบุ๊คพีซีปิดอยู่ และอาจใช้เวลาเป็นสองเท่า เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ ไฟการชาร์จแบต.
เตอร่ีจะดับไป เม่ือแบตเตอร่ีแพคชาร์จเสร็จแล้ว

ในการติดตั้งแบตเตอรี่แพค: ในการถอดแบตเตอรี่แพค:

1

2

2

1

1
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การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
เม่ือคุณเปิดโน้ตบุ๊คพีซี เคร่ืองจะรันการทดสอบวินิจฉัยท่ีควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ ท่ีเรียกว่ากระบวนการ.
ทดสอบตัวเองเม่ือเปิดเคร่ือง (POST) ซอฟต์แวร์ท่ีควบคุม POST ถูกติดต้ังไว้ถาวรเป็นส่วนของสถาปัต-.
ยกรรมโน้ตบุ๊คพีซี POST ประกอบด้วยรายการค่าคอนฟิเกอเรช่ันฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊คพีซี ซ่ึงใช้เพ่ือทำ.
การตรวจสอบวินิจฉัยระบบ รายการน้ีถูกสร้างข้ึนโดยใช้โปรแกรมการต้ังค่า BIOS ถ้า POST พบความ.
แตกต่างระหว่างรายการและฮาร์ดแวร์ท่ีมีอยู่ ระบบจะแสดงข้อความบนหน้าจอเพ่ือบอกให้คุณแก้ไข.
ข้อขัดแย้ง โดยการรันการต้ังค่า BIOS ส่วนมากแล้ว รายการควรถูกต้องเม่ือคุณได้รับโน้ตบุ๊คพีซีมา .
เม่ือการทดสอบเสร็จ คุณอาจได้รับข้อความรายงานว่า “ไม่พบระบบปฏิบัติการ (No operating system .
found)” ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ติดต้ังระบบปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า ส่ิงน้ีเป็นการระบุว่าฮาร์ดดิสก์ถูกตรวจพบ.
อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการติดต้ังระบบปฏิบัติการใหม่
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) จะตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวน.
การ POST และให้ข้อความเตือนถ้าฮาร์ดดิสก์ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ถ้ามีคำเตือนว่าฮาร์ดดิสก์.
เกิดวิกฤตระหว่างกระบวนการบูต ให้สำรองข้อมูลของคุณทันที และรันโปรแกรมการตรวจสอบดิสก์.
ของ Windows ในการรันโปรแกรมการตรวจสอบดิสก์ของ Windows: (1) คลิกขวาท่ีไอคอนฮาร์ดดิสก์.
ใน “คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer)”, (2) เลือก คุณสมบัติ (Properties), (3) คลิกท่ีแท็บ .
เคร่ืองมือ (Tools), (4) คลิก ตรวจสอบเด๋ียวน้ี (Check Now), (5) เลือกฮาร์ดดิสก์, (6) เลือก ท้ังหมด .
(Thorough) เพ่ือตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพด้วย และ (7) คลิก เร่ิม (Start) นอกจากน้ี คุณ.
ยังสามารถใช้ยูทิลิต้ีของบริษัทอ่ืน เช่น Norton Disk Doctor ของ Symantec เพ่ือดำเนินการอย่าง.
เดียวกัน แต่ง่ายกว่า และมีคุณสมบัติต่างๆ มากกว่า

การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี
ข้อความการเปิดเคร่ืองของโน้ตบุ๊คพีซีจะปรากฏบนหน้าจอเม่ือคุณเปิดเคร่ือง ถ้าจำเป็น คุณอาจปรับ.
ความสว่างได้โดยการใช้ฮ็อตคีย์ ถ้าคุณจำเป็นต้องรันการต้ังค่า BIOS เพ่ือต้ังค่าหรือแก้ไขค่าคอนฟิก.
เกอเรช่ันของระบบ ให้กด [F2] ระหว่างกระบวนการบูตเพ่ือเข้าสู่การต้ังค่า BIOS ถ้าคุณกด [Tab] .
ระหว่างหน้าจอท่ีกำลังเปล่ียน คุณก็สามารถเห็นข้อมูลการบูตมาตรฐาน  เช่น เวอร์ช่ัน BIOS ได้ กด .
[ESC] และคุณจะเข้าสู่เมนูบูต พร้อมด้วยตัวเลือกต่างๆ ในการบูตจากไดรฟ์ท่ีมีในเคร่ืองของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะบูต หน้าจอแสดงผลจะกะพริบเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา นี่เป็นส่วนของรูทีน.
การทดสอบโน้ตบุ๊คพีซี และไม่ได้เป็นปัญหาของจอแสดงผล

สำคัญ! ถ้ายังคงมีคำเตือนระหว่างกระบวนการบูต หลังจากที่รันยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์แล้ว .
คุณควรนำโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ารับการซ่อมแซม การใช้งานต่อไปอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

สำคัญ! เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี ก่อน.
ที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง
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คำเตือน! Suspend-to-RAM (STR) อยู่ได้ไม่นานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ค่อยๆ หมดไป .
Suspend-to-Disk (STD) ไม่เหมือนกับการปิดเครื่อง STD ต้องการพลังงานปริมาณเล็ก.
น้อย และจะล้มเหลวถ้าไม่มีพลังงานให้ใช้ เนื่องจากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง หรือไม่มี.
แหล่งจ่ายไฟ (เช่น คุณถอดทั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพคออกไป)

การดูแลแบตเตอรี่
แบตเตอร่ีแพคของโน้ตบุ๊คพีซี มีข้อจำกัดเร่ืองจำนวนคร้ังท่ีสามารถชาร์จใหม่ได้ ซ่ึงก็เหมือนกับแบต.
เตอร่ีท่ีชาร์จใหม่ได้ชนิดอ่ืนๆ การใช้พลังงานจนหมดและชาร์จแบตเตอร่ีใหม่วันละคร้ังทุกวัน จะใช้งาน.
แบตเตอร่ีได้มากกว่าหน่ึงปี แต่จะนานเท่าไรน้ัน ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิสภาพแวดล้อม ความช้ืน และวิธีการ.
ใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ การใช้แบตเตอร่ีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10˚C ถึง 29˚C (50˚F ถึง 85˚F) นับว่า.
เป็น ส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด นอกจากน้ี คุณต้องคำนึงว่า อุณหภูมิภายในของโน้ตบุ๊คพีซีจะสูงกว่าอุณหภูมิ.
ภายนอกด้วย อุณหภูมิท่ีสูงหรือต่ำกว่าช่วงน้ี จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอร่ีส้ันลง แต่ไม่ว่าจะเป็น.
เช่นไร ท้ายท่ีสุด เวลาการใช้แบตเตอร่ีแพคจะค่อยๆ ลดลง และคุณจำเป็นต้องซ้ือแบตเตอร่ีแพคใหม่.
จากตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับการแต่งต้ัง สำหรับโน้ตบุ๊คพีซีน้ี เน่ืองจากแบตเตอร่ีมีช่วงอายุการวางโชว์.
บนช้ันสินค้าด้วย เราจึงไม่แนะนำให้คุณซ้ือแบตเตอร่ีหลายๆ ก้อนเก็บไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จถ้าอุณหภูมินั้นสูงเกินไป หรือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่.
สูงเกินไป BIOS มีฟังก์ชั่นการรีเฟรชแบตเตอรี่แบบสมาร์ต

เลื่อนเมาส์เหนือไอคอนแบตเตอรี่ เพื่อด.ู
ข้อมูลพลังงานที่เหลืออยู่

เม่ือเช่ือมต่อพลังงาน AC อยู่ สถานะการชาร์จ.
จะแสดงข้ึน

คลิกขวาท่ีไอคอนแบตเตอร่ี.
สำหรับเมนูย่อย

คลิกท่ีไอคอนแบตเตอร่ีสำหรับการต้ังค่า.
การจัดการพลังงาน

การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่
ระบบการจัดการแบตเตอร่ีใช้มาตรฐานแบตเตอร่ีอัจฉริยะภายใต้.
สภาพแวดล้อม Windows ซ่ึงช่วยให้สามารถรายงานปริมาณความจุ.
ท่ีเหลืออยู่ในแบตเตอร่ีได้อย่างแม่นยำ แบตเตอร่ีแพคท่ีชาร์จเต็ม.
ท่ี ให้พลังงานโน้ตบุ๊คพีซีได้นานสองถึงสามช่ัวโมงของการทำงาน .
แต่ตัวเลขท่ีแท้จริงอาจแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับวิธีการใช้คุณสมบัติ.
การจัดการด้านพลังงาน, นิสัยการทำงานท่ัวไปของคุณ, CPU, ขนาด.
หน่วยความจำระบบ และขนาดของหน้าจอแสดงผล
ในการตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ ให้เลื่อนตัวกะพริบ.
ไว้บนไอคอนพลังงาน ไอคอนพลังงานจะเป็นรูป “แบตเตอรี่” .
เมื่อไม่ได้ใช้พลังงาน AC และเป็นรูป “ปลั๊ก” เมื่อใช้พลังงาน AC .
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการตั้งค่าต่างๆ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการเตือนเม่ือพลังงานแบตเตอร่ีเหลือน้อย.
ถ้าคุณไม่สนใจคำเตือน แบตเตอรี่ต่ำ ท้ายที่สุด โน้ตบุ๊คพีซี.
จะเข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (ค่ามาตร-ฐานของ Windows ใช้ STR)

หมายเหตุ: ภาพที ่จ ับจากหน้าจอที ่
แสดงที่นี ่ เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้น 
และไม่สามารถสะท้อนถึงสิ่งที่คุณเห็น 
ในระบบของคุณ

คำเตือน! อย่าปล่อยแบตเตอรี ่แพคให้พลังงานหมด พลังงานของแบตเตอรี ่แพคจะค่อยๆ 
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แพค คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องทุก 
สามเดือน ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แพคได้อีกในอนาคต
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การเริ่มใหม่ หรือการบูต
หลังจากท่ีทำการเปล่ียนแปลงกับระบบปฏิบัติการ.
ของคุณแล้ว คุณอาจถูกขอให้เร่ิมระบบใหม่ กระบวน.
การติดต้ังบางอย่างจะมีกล่องโต้ตอบเพ่ือขอให้เร่ิม.
ระบบใหม่ ในการเร่ิมระบบใหม่ด้วยตัวเองให้คลิกปุ่ม .
เร่ิม (Start) ของ Windows และเลือก ปิดเคร่ือง .
(Shut Down) จากน้ันเลือก เร่ิมใหม่ (Restart)

การปิดเครื่อง
ใน Windows XP, ปิดเคร่ืองโน้ตบุ๊คพีซีโดยการ.
คลิกท่ีปุ่ม เร่ิม (Start) ของ Windows และเลือก .
ปิดเคร่ือง (Shut Down) จากน้ันเลือก ปิด .
(Turn off) (หรือ ปิดเคร่ือง (Shut down))..
สำหรับระบบปฏิบัติการท่ีไม่มีการจัดการพลังงานท่ี.
เหมาะสม (DOS, Windows NT) คุณต้องปิดแอปพลิเคช่ันท้ังหมด และออกจากระบบปฏิบัติการ จาก.
น้ันจึงปิดเคร่ืองโดยการกดสวิตช์เพาเวอร์ค้างไว้ 2 วินาที (ไม่เหมือนกับการกดค้างไว้ 1 วินาทีเพ่ือเปิด.
เคร่ือง) การกดสวิตช์เพาเวอร์เป็นเวลา 2 วินาทีเป็นส่ิงจำเป็น เพ่ือป้องกันการปิดเคร่ืองโดยไม่ได้ต้ังใจ

สำคัญ! เพ่ือป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเคร่ืองโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ .
ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

(หน้าจอจะแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับการต้ังค่าด้านความปลอดภัย)

การปิดเครื่องฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีระบบปฏิบัติการของคุณไม่สามารถปิด หรือเร่ิมต้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีสองวิธีในการปิด.
โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:

(1) กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว  ประมาณ 4 วินาที หรือ (2) กดปุ่มชัตดาวน ์

สำคัญ! อย่าใช้การปิดฉุกเฉินในขณะที่กำลังเขียนข้อมูล เนื่องจากการทำเช่นนั้นสามารถทำให้.
ข้อมูลสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของคุณได้

เทคนิค: ใช้คลิปหนีบกระดาษท่ียืดออก เพ่ือ 
กดปุ่มชัตดาวน์
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ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์พิเศษ

ฮ็อตคีย์สี
ส่วนต่อไปน้ี กำหนดฮ็อตคีย์สีบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซี คุณสามารถเรียกใช้คำส่ังสีได้โดยแรกสุดให้.
กดปุ่มฟังก์ช่ันค้างไว้ ในขณะเดียวกันก็กดปุ่มท่ีมีคำส่ังสี

หมายเหตุ: ตำแหน่งของฮ็อตคีย์บนปุ่มฟังก์ชั่นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ฟังก์ชั่น.
ต่างๆ ควรจะเหมือนกัน ให้ดูตามไอคอนแทนปุ่มฟังก์ชั่น

ไอคอน “Moon” (F1): ส่งโน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (ไม่ว่าจะเป็น Save-to-RAM หรือ .
Save-to-Disk ข้ึนอยู่กับการต้ังค่าปุ่มสลีปในการต้ังค่าการจัดการพลังงาน).

เสาวิทยุ (F2): โหมดไร้สายเท่าน้ัน: สลับระหว่างการเปิด หรือปิด LAN ไร้สายหรือบลูทูธ .
(เฉพาะบางรุ่น) โดยมีการแสดงผลบนหน้าจอ เม่ือเปิดการทำงาน ไฟแสดงสถานะไร้สายท่ี.
สัมพันธ์กันจะสว่างข้ึน จำเป็นต้องต้ังค่าซอฟต์แวร์ของ Windows เพ่ือใช้ LAN ไร้สายหรือ.
บลูทูธ

ไอคอนพระอาทิตย์ขึ้น (F5): .
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ

ไอคอนพระอาทิตย์ตก (F4): .
ลดความสว่างของหน้าจอ

ไอคอนลำโพงกากบาท (F6): .
สลับระหว่างการ เปิด และปิดลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

ไอคอนลำโพงลง (F7): .
ลดระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

ไอคอนลำโพงขึ้น (F8): .
เพิ่มระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

ไอคอน LCD/จอภาพ (F3): สลับระหว่างจอแสดงผล LCD ของโน้ตบุ๊คพีซี และจอภาพภ
ายนอกตามลำดับดังน้ี: LCD โน้ตบุ๊คพีซี -> จอภาพภายนอก -> ท้ังสองจอ (ฟังก์ช่ันน้ีไม่
ทำงานในโหมด 256 สี, ให้เลือก สีสูง (High Color) ในการต้ังค่าคุณสมบัติของหน้าจอ)  
สำคัญ: เชื่อมต่อจอภาพภายนอกก่อนที่จะบูตโน้ตบุ๊คพีซีขึ้นมา

ไอคอนเล่น/หยุด CD ชั่วคราว (F9): .
ระหว่างท่ี CD หยุด, เร่ิมการเล่น CD  ระหว่างท่ี CD กำลังเล่น, หยุดการเล่น CD ช่ัวคราว

ไอคอนหยุด CD (F10):.
ระหว่างที่ CD กำลังเล่น, หยุดการเล่น CD

ไอคอนข้าม CD ไปยังแทร็กก่อนหน้า (ถอยหลัง) (F11): ระหว่างการเล่น CD 
การกดครั้งแรกจะเริ่มแทร็กปัจจุบันใหม่ การกดครั้งที่สองจะข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า
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Num Lk (Ins): สลับระหว่างการเปิดและปิดปุ่มกดตัวเลข (ล็อคตัวเลข) อนุญาตให้คุณ.
ใช้แป้นพิมพ์ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการป้อนตัวเลข

Scr Lk (Del): สลับระหว่างการเปิดและปิด “ล็อคการเล่ือน” อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์.
ในบริเวณท่ีกว้างข้ึนสำหรับการเคล่ือนท่ีในเซลล์

ฮ็อตคีย์สี (ต่อ)

Fn+C: สลับระหว่างการเปิด และปิดฟังก์ช่ัน “เทคโนโลยี Splendid Video Intelligent” .
ฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้คุณสามารถสลับระหว่าง โหมดเพิ่มความสามารถด้านสีแบบต่างๆ 
ของหน้าจอ เพ่ือปรับปรุงความเข้ม ความสว่าง สกินโทน และความอ่ิมตัวของสีสำหรับสีแดง 
เขียว และน้ำเงินได้อย่างเป็นอิสระ คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบันผ่านได้ผ่านทางการแสดงผล
บนหน้าจอ (OSD)

ไอคอน 
OSD

ไอคอนข้าม CD ไปยังแทร็กถัดไป (เดินหน้าแบบเร็ว) (F12): .
ระหว่างที่ CD กำลังเล่น, ข้ามไปยังแทร็กถัดไป 
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ปุ่มของ Microsoft Windows
มีปุ่ม Windows พิเศษอยู่สองปุ่มบนแป้นพิมพ์ ดังที่อธิบายด้านล่าง

ปุ่มที่มีโลโก้ Windows จะเปิดทำงานเมนู เริ่ม (Start) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของเดสก์ทอป .
Windows

ปุ่มอ่ืนๆ ท่ีดูเหมือนเมนู Windows ท่ีมีเคอร์เซอร์ขนาดเล็ก จะเปิดเมนู คุณสมบัติ ข้ึนมา และ.
เทียบเท่ากับการกดปุ่มเมาส์ข้างขวาท่ีออบเจ็กต์ของ Windows

แป้นพิมพ์เมื่อใช้เป็นปุ่มตัวเลข 
ปุ่มตัวเลขฝังอยู่ในแป้นพิมพ์ และประกอบด้วยปุ่ม 15 ปุ่ม ซ่ึงทำให้การ.
ป้อนตัวเลขจำนวนมากทำได้สะดวกมากข้ึน ปุ่มท่ีมีวัตถุประสงค์สองแบบ.
เหล่าน้ี มีตัวอักษรสีส้มพิมพ์ไว้บนปุ่มด้วย การกำหนดตัวเลข แสดงอยู่ท่ี.
มุมขวาบนของแต่ละปุ่ม ดังแสดงในภาพ เม่ือปุ่มตัวเลขถูกเรียกใช้งาน.
โดยการกด [Fn][Ins/ Num LK], ไฟ LED ล็อคหมายเลขจะสว่างข้ึน .
ถ้ามีแป้นพิมพ์ภายนอกเช่ือมต่ออยู่ การกดปุ่ม [Ins/Num LK].บน.
แป้นพิมพ์ภายนอกจะเป็นการเปิด/ปิดทำงาน NumLock บนแป้นพิมพ์ท้ัง.
สองอันพร้อมกัน ในการปิดการทำงานแป้นพิมพ์ตัวเลขในขณะท่ียังคงให้.
แป้นพิมพ์ตัวเลขบนแป้นพิมพ์ภายนอกทำงานอยู่ ให้กดปุ่ม.[Fn][Ins/.
Num LK] บน โน้ตบุ๊คพีซี

แป้นพิมพ์เมื่อใช้เป็นเคอร์เซอร์
แป้นพิมพ์สามารถใช้เป็นเคอร์เซอร์ได้ในขณะท่ี Number .
Lock เปิดหรือปิด เพ่ือเพ่ิมความง่ายในการเคล่ือนท่ีในขณะ.
ท่ีกำลังป้อนข้อมูลประเภทตัวเลขในสเปรดชีต หรือแอปพลิ.
เคช่ันในลักษณะเดียวกัน 
ในขณะท่ี Number Lock ปิด, กด [Fn] และปุ่มเคอร์.
เซอร์ปุ่มใดปุ่มหน่ึงจะแสดงด้านล่าง ตัวอย่างเช่น [Fn][8]..
สำหรับข้ึน, [Fn][K] สำหรับลง, [Fn][U] สำหรับซ้าย .
และ [Fn][O] สำหรับขวา
ในขณะท่ี Number Lock เปิด, ใช้ [Shift] และปุ่มเคอร์.
เซอร์ปุ่มใดปุ่มหน่ึงจะแสดงด้านล่าง ตัวอย่างเช่น [Shift][8] สำหรับข้ึน, [Shift][K] สำหรับลง, .
[Shift][U] สำหรับซ้าย และ [Shift][O] สำหรับขวา

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงที่นี่ สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น สัญลักษณ์ไม่มีการแสดงไว้.
บนแป้นพิมพ์เหมือนที่แสดงไว้ที่นี่
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สวิตช์

สวิตช์และไฟแสดงสถานะ

ปุ่มเปิดอีเมล์
การกดปุ่มนี้จะเปิดแอปพลิเคชั่นอีเมล์ของคุณในขณะที่กำลังรัน Windows อยู่

ปุ่มแพดล็อค
การกดปุ่มน้ี จะล็อคทัชแพดของคุณเม่ือใช้เมาส์ภายนอก การล็อคทัชแพดจะป้องกันไม่ให้คุณเล่ือนเคอร์เซอร์.
โดยไม่ได้ต้ังใจในขณะท่ีกำลังพิมพ์ ในการเปิดทำงานทัชแพด ก็เพียงกดปุ่มน้ีอีกคร้ัง

ปุ่มเปิดอินเตอร์เน็ต
การกดปุ่มนี้จะเปิดแอปพลิเคชั่นอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณในขณะที่กำลังรัน Windows อยู่

ปุ่ม Power4 Gear+ 
ปุ่ม Power4 Gear+ จะสลับโหมดการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพลังงานหลายๆ แบบ .
โหมดการประหยัดพลังงานจะควบคุมลักษณะหลายอย่างของโน้ตบุ๊คพีซี เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและเวลาการ.
ใช้งานแบตเตอร่ีให้สูงสุดระหว่างเหตุการณ์หลายๆ แบบ
ในขณะท่ีคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC, Power4 Gear+ จะสลับระหว่างโหมด 3 โหมดในส่วนโหมด.
พลังงาน AC เม่ือคุณถอดอะแดปเตอร์ AC, Power4 Gear+ จะสลับระหว่างโหมด 7 โหมดในส่วนโหมด.
แบตเตอร่ี (DC) เม่ือคุณถอดหรือใช้อะแดปเตอร์ AC, Power4 Gear+ จะเปล่ียนโหมดข้ึน หรือลงไปเป็น.
ส่วนโหมดท่ีเหมาะสม (AC หรือ DC) โดยอัตโนมัติ

โหมดแบตเตอรี โหมด AC
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ไฟแสดงสถานะเพาเวอร ์
LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ และกะพริบช้าๆ เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด Suspend-.
to-RAM (เตรียมพร้อม) LED น้ีจะดับ เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์.
เนชั่น) 

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่คือ LED ที่แสดงถึงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ดังต่อไปนี้:
ติด: แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊คพีซีกำลังชาร์จอยู่เมื่อเชื่อมต่ออยู่กับไฟ AC
ดับ: แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊คพีซีชาร์จเสร็จแล้ว หรือหมดโดยสมบูรณ
กะพริบ: พลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10% และไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟ AC

ไฟแสดงสถานะ

ขอบด้านหน้า

ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
ใช้เฉพาะกับรุ่นท่ีมี LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัวเท่าน้ัน เม่ือเปิดการทำงาน LAN ไร้สายในตัว และ.
/หรือบลูทูธในตัว ไฟแสดงสถานะน้ีจะติด (จำเป็นต้องต้ังค่าซอฟต์แวร์ใน Windows)

ไฟแสดงสถานะอีเมล ์
กะพริบเม่ือมีอีเมล์ใหม่เข้ามาในอินบ็อกซ์ของโปรแกรมอีเมล์ ฟังก์ช่ันน้ีต้องการการต้ังค่าบนซอฟต์แวร์ .
และอาจยังไม่ได้ต้ังค่าคอนฟิกบนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ ฟังก์ช่ันน้ีได้รับการออกแบบสำหรับซอฟต์แวร์อีเมล์.
ของ Microsoft เท่าน้ัน และอาจไม่ทำงานกับซอฟต์แวร์อีเมล์จากบริษัทอ่ืน 
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock
เม่ือสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock] เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษร.
บนแป้นพิมพ์ พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เม่ือไฟ Capital lock ดับ ตัวอักษรท่ีพิมพ์จะอยู่ใน.
รูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)

ไฟแสดงสถานะ Scroll Lock
เม่ือสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคการเล่ือน [Scr Lk] เปิดทำงานอยู่ Scroll lock อนุญาตให้ตัวอักษร.
บนแป้นพิมพ์บางตัว ทำหน้าท่ีเป็นปุ่มบังคับทิศทาง เพ่ือให้สามารถเคล่ือนท่ีได้ง่ายข้ึนเม่ือจำเป็นต้องใช้.
งานเพียงบางปุ่มเท่านั้น เช่น ในขณะที่กำลังเล่นเกมส์ เป็นต้น

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ ์
แสดงว่าโน้ตบุ๊คพีซีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวใดตัวหน่ึงอยู่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ไฟจะกะพริบโดยสัมพันธ์กับ.
เวลาการเข้าถึง

ไฟแสดงสถานะ Number Lock 
เม่ือสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวเลข [Num Lk] เปิดทำงานอยู่ Number lock ช่วยให้ตัวอักษรบน.
แป้นพิมพ์บางตัว ทำหน้าท่ีเป็นปุ่มตัวเลข เพ่ือให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายข้ึน

ส่วนบนของแป้นพิมพ์
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4. การใช้โน้ตบุ๊คพีซี
ระบบปฏิบัติการ
อุปกรณ์ชี้
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
....สล็อต ExpressCard
    ออปติคัลไดรฟ์
    เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช
    ฮาร์ดดิสก์
การเชื่อมต่อ
    การเชื่อมต่อโมเด็ม
    การเชื่อมต่อเครือข่าย
    การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)
    การเชื่อมต่อบลูทูธไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)
โหมดการจัดการพลังงาน



��

�    การใช้โน้ตบุ๊คพีซี

ระบบปฏิบัติการ
โน้ตบุ๊คพีซีน้ีอาจติดต้ังระบบปฏิบัติการล่วงหน้า (ข้ึนอยู่กับประเทศ) ให้กับลูกค้าไว้แล้ว เช่น Microsoft .
Windows XP ซอฟต์แวร์และภาษาท่ีติดต้ังให้ ข้ึนอยู่กับประเทศ ระดับของการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์.
และซอฟต์แวร์น้ันแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังให้ เราไม่สามารถรับประกันถึงความมีเสถียร.
ภาพและความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ

ซอฟต์แวร์สนับสนุน
โน้ตบุ๊คพีซีน้ีมาพร้อมกับ CD สนับสนุนท่ีบรรจุ BIOS, ไดรเวอร์ .
และแอปพลิเคช่ันเพ่ือเปิดการทำงานคุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์, .
เพ่ิมความสามารถในการทำงาน, ช่วยเหลือจัดการโน้ตบุ๊คพีซีของ.
คุณ หรือเพ่ิมความสามารถในการทำงานท่ีไม่มีให้ในระบบปฏิบัติ.
การ ถ้าจำเป็นต้องอัปเดต หรือเปล่ียนแผ่น CD สนับสนุน ให้ติดต่อ.
ตัวแทนจำหน่ายของคุณ เพ่ือสอบถามเว็บไซต์เพ่ือดาวน์โหลดไดร.
เวอร์ซอฟต์แวร์ และยูทิลิต้ีท่ีต้องการ 
แผ่น CD สนับสนุนประกอบด้วยไดรเวอร์ ยูทิลิต้ี และซอฟต์แวร์ท้ังหมดสำหรับทุกระบบปฏิบัติการท่ีเป็น.
ท่ีนิยม รวมท้ังของระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังให้ล่วงหน้าด้วย แผ่น CD สนับสนุนไม่ได้ให้ระบบปฏิบัติการ.
มาด้วย คุณจำเป็นต้องใช้แผ่น CD สนับสนุน แม้ว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณได้รับการต้ังค่าคอนฟิกให้ล่วงหน้า .
เพ่ือใช้ในการติดต้ังซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมท่ีไม่ได้รวมอยู่ในส่วนของโปรแกรมท่ีติดต้ังให้ล่วงหน้าจากโรงงาน
แผ่น CD กู้คืน เป็นรายการท่ีต้องซ้ือเพ่ิม ซ่ึงประกอบด้วยอิมเมจของระบบปฏิบัติการด้ังเดิมท่ีติดต้ังบน.
ฮาร์ดไดรฟ์มาจากโรงงาน แผ่น CD กู้คืน ให้โซลูช่ันในการกู้คืนอย่างรวดเร็ว ท่ีจะกู้คืนระบบปฏิบัติการ.
ของโน้ตบุ๊คพีซีกลับไปสู่สถานะการทำงานด้ังเดิมอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ในสถานะ.
การทำงานท่ีดี ถ้าคุณต้องการโซลูช่ันในการแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อร้านค้าปลีกท่ีคุณซ้ือเคร่ืองมา

หมายเหตุ: ส่วนประกอบและคุณสมบัติบางอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีอาจไม่ทำงาน จนกว่าจะติด.
ตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ และยูทิลิตี้เรียบร้อยแล้ว

OS
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สำคัญ! อย่าใช้วัตถุใดๆ แทนนิ้วของคุณเพื่อ.
ใช้งานทัชแพด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสีย.
หายขึ้นกับพื้นผิวของทัชแพดได้

อุปกรณ์ชี้
อุปกรณ์ชี้แบบทัชแพดของโน้ตบุ๊คพีซี นั้นคอมแพทิเบิลส
มบูรณ์กับเมาส์ PS/2 แบบ.
สอง/สามปุ่ม ที่มีปุ่มเลื่อนทุกรุ่น 
ทัชแพดมีความไวต่อแรงกด และไม่มีส่วนที่เคลื่อน.
ไหวได้ ดังนั้นจึงสามารถป้องกันความเสียหายทางกลได้ 
ระบบยังคงต้องการไดรเวอร.์
อุปกรณ์สำหรับทำงานกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นบางตัว

การใช้ทัชแพด
เพียงออกแรงกดเบาๆ ด้วยปลายน้ิวมือ เพ่ือใช้งาน.
ทัชแพด เน่ืองจากทัชแพดน้ันมีความไวต่อไฟฟ้า.
สถิตย์ จึงไม่สามารถใช้วัตถุต่างๆ แทนน้ิวมือของ.
คุณได้ หน้าท่ีการทำงานหลักของทัชแพด ก็คือ.
เล่ือนเคอร์เซอร์ไปรอบๆ และเลือกรายการท่ีแสดง.
บนหน้าจอด้วยการใช้ปลายน้ิวของคุณ แทนการ.
ใช้เมาส์เดสก์ทอปมาตรฐาน ภาพสาธิตต่อไปน้ี .
แสดงถึงการใช้ทัชแพดอย่างถูกต้อง

การเลื่อนเคอร์เซอร์
วางนิ้วในตำแหน่งกึ่งกลางของทัชแพด และสไลด.์
ไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

การเคล่ือนไหวของ.
เคอร์เซอร์

คลิกขวา

คลิกซ้าย

การเลื่อน (ในเครื่องบางรุ่น)
สไลด์นิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ด้านขวา เพื่อเลื่อน.
หน้าต่างขึ้นหรือลง

พ้ืนท่ีเล่ือนแนวต้ัง

เลื่อนลงเลื่อนขึ้น

สไลด์นิ้วไปข้างหน้า

สไลด์นิ้วไปทางซ้าย

สไลด์นิ้วไปข้างหลัง

สไลด์นิ้วไปทางขวา
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การดับเบิลคลิก/การดับเบิลแท็ป - น่ีเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียกใช้งานโปรแกรมโดยตรงจาก.
ไอคอนท่ีคุณเลือก ย้ายเคอร์เซอร์มาวางบนไอคอนท่ีคุณต้องการรัน กดปุ่มซ้าย หรือแท็ปทัชแพดสอง.
คร้ังอย่างรวดเร็ว ระบบจะเปิดโปรแกรมของไอคอนน้ัน ถ้าช่วงเวลาระหว่างการคลิกหรือการแท็ปยาว.
เกินไป การทำงานจะไม่เร่ิมทำงาน คุณสามารถต้ังความเร็วในการดับเบิลคลิกได้โดยใช้ แผงควบคุม .
(Control Panel) “เมาส์ (Mouse)” ของ Windows ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างต่อไปน้ีให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

(กดปุ่มซ้ายสองครั้ง และปล่อย) (แตะทัชแพดสองครั้งเบาๆ แต่รวดเร็ว)

(กดปุ่มเคอร์เซอร์ซ้าย และปล่อย) (แตะทัชแพดเบาๆ แต่รวดเร็ว)

การคลิก/การแท็ป - ในขณะท่ีเคอร์เซอร์อยู่เหนือรายการ กดปุ่มซ้าย หรือใช้ปลายน้ิวของคุณแตะทัช.
แพดเบาๆ ค้างน้ิวของคุณไว้บนทัชแพดจนกระท่ังรายการถูกเลือก รายการท่ีถูกเลือกจะเปล่ียนสี ตัวอย่าง .
2 ตัวอย่างต่อไปน้ีให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

การคลิก การแท็ป 

การดับเบิลคลิก การดับเบิลแท็ป 

การสาธิตการใช้ทัชแพด
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การดูแลทัชแพด
ทัปแพดเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความไวต่อแรงกด ถ้าไม่ดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเสียได้ง่าย โปรดปฏิบัติตามข้อ.
ควรระวังต่อไปน้ี
•  ให้แน่ใจว่าทัชแพดจะไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ของเหลว หรือไขมัน
•  อย่าสัมผัสทัชแพดด้วยนิ้วที่สกปรก หรือเปียก
•  อย่าวางวัตถุที่หนักไว้บนทัชแพดหรือปุ่มของทัชแพด
•  อย่าขูดขีดทัชแพดด้วยเล็บ หรือวัตถุที่แข็ง

การลาก - การลากหมายถึงการหยิบรายการข้ึนมา และนำไปวางยังอีกสถานท่ีหน่ึงบนหน้าจอตามท่ีคุณ.
ต้องการ คุณสามารถเล่ือนเคอร์เซอร์บนรายการท่ีคุณเลือก ในขณะท่ียังคงกดปุ่มซ้ายอยู่ เล่ือนเคอร์เซอร์.
ไปยังตำแหน่งท่ีต้องการ จากน้ันปล่อยปุ่ม หรือคุณสามารถดับเบิลแท็ปท่ีรายการ และกดค้างไว้ในขณะท่ี.
ลากรายการด้วยปลายน้ิวของคุณ ตัวอย่างต่อไปน้ีให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

(กดปุ่มซ้ายค้างไว้ และสไลด์นิ้วบนทัชแพด) (แตะทัชแพดสองครั้งเบาๆ, สไลด์นิ้วบนทัชแพด.
ระหว่างการแตะครั้งที่สอง)

การลาก-การคลิก การลาก-การแท็ป

หมายเหตุ: มีฟังก์ชั่นการเลื่อนที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ให้ หลังจากที่ติดตั้งยูทิลิตี้ที่ให้มา.
พร้อมกับทัชแพด เพื่อให้การเคลื่อนที่ใน Windows หรือเว็บทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถปรับ.
ฟังก์ชั่นพื้นฐานได้ที่ แผงควบคุมของ Windows เพื่อให้การคลิกและการแท็ปทำได้อย่าง.
สะดวกสบายมากขึ้น

หมายเหตุ: ทัชแพดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ต่อแรงกด ไม่มีความจำเป็นต้องแท็ป.
พื้นผิวแรงเกินไป การแท็ปแรงเกินไป ไม่ได้เพิ่มการตอบสนองของทัชแพด ทัชแพดตอบ.
สนองต่อแรงกดเบาๆ ได้ดีที่สุด
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อุปกรณ์เก็บข้อมูล
อุปกรณ์เก็บข้อมูลอนุญาตให้โน้ตบุ๊คพีซีสามารถอ่านหรือเขียนเอกสาร รูปภาพ และไฟล์อ่ืนๆ ลงใน.
อุปกรณ์เก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ โน้ตบุ๊คพีซีน้ีมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่อไปน้ี:

 •  สล็อต ExpressCard
 •  ออปติคัลไดรฟ์
 •  เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช์
 •  ฮาร์ดดิสก์

การใส่ ExpressCard

1. ขั้นตอน “การถอด ExpressCard” ด้านล่าง 
ถ้ามีตัวป้องกันซ็อกเก็ต ExpressCard 
ให้ถอดออกก่อนโดยทำตาม

2. ใส่ ExpressCard โดยใส่ด้านที่มีขั้วต่อเ
ข้าไปก่อน และด้านที่มีฉลากหัน หน้าขึ้น 
เมื่อเสียบเข้าไปเต็มที่ ExpressCards 
มาตรฐานจะได้ระดับพอดี กับโน้ตบ๊คุ พีซี

3. เชื่อมต่อสายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์ที่ Ex-
pressCard จำเป็นต้องใช้ .
โดยปกติ ขั้วต่อต่างๆ จะสามารถใส่ได้ในทิศ
ทางเดียวเท่านั้น มองหา.
สติ๊กเกอร์ ไอคอน หรือเครื่องหมายที่ด้านห
นึ่งของขั้วต่อที่ระบุว่าเป็น.
ด้านบน

การถอด ExpressCard
สล็อต ExpressCard ไม่มีปุ่มดีดออก กด Ex-
pressCard เข้าไปด้านใน .
และปล่อย เพื่อดีด ExpressCard ออกมา 
ค่อยๆ ดึง ExpressCard ที่.
เด้งออกมาออกจากซ็อกเก็ต

ในขณะที่ใส่ ให้แน่ใจว่า ExpressCard 
อยู่ในแนวระดับ

สล็อต ExpressCard
สล็อตเอ็กซ์เพรสการ์ด 26 พิน ใช้เพ่ือใส่เอ็กซ์แพนช่ันการ์ด ExpressCard/34มม. 
หน่ึงการ์ด หรือ ExpressCard/54มม. หน่ึงการ์ด อินเตอร์เฟซใหม่น้ีทำงานเร็วกว่าเดิม 
โดยใช้บัสอนุกรมท่ีสนับสนุน USB 2.0 และ PCI Express แทนการใช้ บัสขนานท่ีช้ากว่า 
ซ่ึงเดิมใช้ในสล็อตพีซีการ์ด (ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ PCMCIA การ์ดรุ่นก่อนหน้า)
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ออปติคัลไดรฟ์
การใส่ออปติคัลดิสก์

1. เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มดีด.
ของของไดรฟ์ และถาดวางแผ่นจะดีดออก.
มาบางส่วน

2.  ค่อยๆ ถึงแผงด้านหน้าของไดรฟ์ และเล่ือน.
ถาดออกมาจนสุด ใช้ความระมัดระวังอย่าแตะ.
เลนส์ของไดรฟ์ CD และกลไกอ่ืนๆ ตรวจดูให้.
แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวาง ซ่ึงอาจทำให้เกิด.
การติดขัดอยู่ข้างใต้ถาดของไดรฟ์

3.  ถือแผ่นดิสก์ท่ีขอบ และหงายด้านท่ีพิมพ์.
ของแผ่นดิสก์ข้ึน ผลักลงท่ีด้านท้ังสองของ.
ศูนย์กลางแผ่นดิสก์ จนกระท่ังดิสก์ยึดกับฮับ .
ฮับควรอยู่สูงกว่าดิสก์เม่ือวางแผ่นอย่าง.
ถูกต้อง 

4. ค่อยๆ ผลักถาดของไดรฟ์กลับเข้าไปด้าน.
ใน ไดรฟ์จะเริ่มอ่านสารบัญ (TOC) บนดิสก์ .
เมื่อไดรฟ์หยุด ดิสก์ก็พร้อมที่จะถูกใช้งาน

หมายเหตุ: เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิน และรู้สึกถึงการหมุนของ CD ที่หนักแน่นใน CD ไดรฟ์ใน.
ขณะที่เครื่องกำลังอ่านข้อมูล
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ตัวอักษรไดรฟ์ของ CD ควรมีอยู่ โดยไม่คำนึงว่าจะมีแผ่น CD อยู่ในไดรฟ์หรือไม่ หลังจากท่ีใส่ CD อย่าง.
เหมาะสมแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับท่ีทำกับฮาร์ดดิสก์ ยกเว้นว่าไม่สามารถเขียน .
หรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาบน CD ได้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม ไดรฟ์ CD-RW หรือไดรฟ์ DVD+.
CD-RW สามารถทำให้แผ่น CD-RW ใช้งานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ น่ันคือมีความสามารถในการเขียน ลบ .
และแก้ไขข้อมูลได้ 
การส่ันสะเทือนเป็นเร่ืองปกติสำหรับออปติคัลไดรฟ์ความเร็วสูงทุกชนิด เน่ืองจากความไม่สมดุลของ.
แผ่น CD หรือลายพิมพ์บน CD เพ่ือท่ีจะลดการส่ันสะเทือน ให้ใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนพ้ืนผิวท่ีสม่ำเสมอ และ.
อย่าแปะฉลากใดๆ บนแผ่น CD

การฟัง CD เพลง
ออปติคัลไดรฟ์สามารถเล่น CD เพลงได้ แต่เฉพาะไดรฟ์ DVD-ROM ท่ีสามารถเล่นแผ่น DVD เพลงได้.
 ใส่แผ่น CD เพลง และ WindowsTM จะเปิดเคร่ืองเล่นเพลงข้ึนมา และเร่ิมเล่นโดยอัตโนมัติข้ึนอยู่กับ.
แผ่น DVD เพลงและซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังในเคร่ือง คุณอาจต้องเปิดเคร่ืองเล่น DVD เองเพ่ือฟังเพลงจาก.
แผ่น DVD เพลง คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ฮ็อตคีย์ หรือไอคอนลำโพงของ WindowsTM บน.
ทาสก์บาร์

การใช้ออปติคัลไดรฟ์
คุณต้องจับออปติคัลดิสก์และอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับกลไกท่ีละเอียด.
อ่อน พึงระลึกถึงข้ันตอนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสำคัญท่ีได้รับจากผู้จำหน่าย CD ของคุณ ไม่เหมือนกับ.
ออปติคัลไดรฟ์ของเคร่ืองเดสก์ทอป โน้ตบุ๊คพีซีใช้ฮับเพ่ือจับ CD ให้อยู่กับท่ี โดยไม่คำนึงถึงมุมเม่ือ.
ใส่แผ่น CD จึงต้องแน่ใจว่าได้กด CD ท่ีศูนย์กลางของฮับ ไม่เช่นน้ันถาดออปติคัลไดรฟ์จะข่วน CD ให้.
เป็นรอย

คำเตือน! ถ้าแผ่น CD ไม่ล็อคบนฮับที่อยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม CD สามารถเสียหายได้เมื่อ.
ปิดถาดวาง มอง CD ด้วยความระมัดระวังในขณะที่ปิดถาดช้าๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย

ออปติคัลไดรฟ์ (ต่อ)
การนำออปติคัลดิสก์ออก 

ดีดถาดวางแผ่นออกมา และค่อยๆ เอียงขอบ.
ของแผ่นดิสก์ขึ้นเป็นมุม เพื่อนำแผ่นดิสก์ออก.
จากฮับ

ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินมีลักษณะเป็นรูอยู่บนตัวออป.
ติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก .
ในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทำงาน 
อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่ม.
ดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส หมายเหตุ: ให้แน่ใจ.
ว่าไม่แทงเข้าไปในไฟแสดงสถานะกิจกรรม ซึ่ง.
อยู่ในบริเวณเดียวกัน

การนำออกฉุกเฉิน

ตำแหน่งที่แท้จริงแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
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เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช
โดยปกติคุณต้องซ้ือเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำ PCMCIA แยกต่างหาก เพ่ือใช้การ์ดหน่วยความจำ.
จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เคร่ืองเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน้ตบุ๊คพีซีน้ีมีเคร่ือง.
อ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ซ่ึงสามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลชต่อไปน้ีได้: Secure Digital .
(SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), .
Memory Stick Duo (ท่ีมีอะแดปเตอร์ MS), Memory Stick Pro และ Memory Stick Pro Duo (ท่ีมี.
อะแดปเตอร์ MS Pro) Memory Stick อาจเป็นได้ท้ังแบบมาตรฐาน หรือแบบท่ีมีเทคโนโลยี MagicGate .
เคร่ืองอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวไม่เพียงมีความสะดวก แต่ยังทำงานได้เร็วกว่าเคร่ืองอ่านการ์ดหน่วย.
ความจำรูปแบบอ่ืนๆ ส่วนมากด้วย เน่ืองจากเคร่ืองอ่านน้ีใช้ประโยชน์จากบัส PCI แบนด์วิธสูง

ฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์มีความจุสูงกว่า และทำงานที่ความเร็วสูงกว่าฟล็อปปี้ดิสก.์
ไดรฟ์ และออปติคัลไดรฟ์ โน้ตบุ๊คพีซีมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ IDE.
ที่มีความกว้าง 2.5” (6.35 ซม.) และสูง .374” (.95 ซม.) ฮาร์ดดิสก์ .
IDE ปัจจุบันสนับสนุน S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting .
Technology) เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของฮาร์ด.
ดิสก์ ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออัปเกรดฮาร์ด.
ดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโน้ตบุ๊คพีซีนี้มาเสมอ

สำคัญ: การถือโน้ตบุ๊คพีซีไม่ดี อาจทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้ จับโน้ตบุ๊คพีซีอย่างทะนุถนอม .
และเก็บให้อยู่ห่างจากประจุไฟฟ้าสถิตย์ และการสั่นสะเทือน หรือป้องกันไม่ให้มีการกระแทก.
รุนแรง ฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบที่บอบบางที่สุด และมักจะเป็นชิ้นส่วนแรก หรือชิ้นส่วน.
เพียงอย่างเดียวที่เสียหาย ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีตกพื้น

ชนิดหน่วยความจำที่สนับสนุน

สำคัญ: อย่าถอดการ์ดออกทันที หรือในขณะท่ีกำลังอ่าน กำลังคัดลอก กำลังฟอร์แมต หรือกำลัง.
ลบข้อมูลบนการ์ด ไม่เช่นนั้นข้อมูลอาจสูญหายได้

MS (Memory Stick)
Duo/Pro/Duo Pro/MG

MS (Memory Stick)
Select

MS (Memory Stick)
Magic Gate (MG)

MS (Memory Stick)

MS adapter

MMC (Multimedia Card)
SD (Secure Digital)

SD / MMC

MS / MS Pro

512MB
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การเชื่อมต่อโมเด็ม
สายโทรศัพท์ท่ีใช้เพ่ือเช่ือมต่อโมเด็มภายในของโน้ตบุ๊คพีซีควรมี.
สายไฟสองหรือส่ีเส้น (โมเด็มใช้สายเพียงสองเส้นเท่าน้ัน (สาย.
โทรศัพท์ #1)) และควรมีข้ัวต่อ RJ - 11 ท่ีปลายท้ังสองด้านเช่ือมต
อ่ปลายด้านหน่ึงไปยังพอร์ตโมเด็ม และปลายอีกด้านหน่ึงไปยัง.
ซ็อกเก็ตโทรศัพท์แบบอนาล็อกท่ีกำแพง (ปล๊ักท่ีพบในอาคารท่ีอยู่.
อาศัย) หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์แล้วโมเด็มก็พร้อมใช้งาน

แจ็คโทรศัพท์ที่กำแพง

สายเคเบิลโทรศัพท์ที่ม.ี
ขั้วต่อ RJ-11

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เป็นทางเลือก

ขั้วต่อโทรศัพท์มีขนาดเล็กกว่า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถติดตั้งโมเด็มหรือการ์ดเน็ตเวิร์กในตัวในภายหลังเป็นอุปกรณ์อัปเกรด.
ได้ หลังจากที่ซื้อเครื่องมาแล้ว คุณสามารถติดตั้งโมเด็มและการ์ดเน็ตเวิร์กแบบพีซีการ์ด .
(PCMCIA)

สำคัญ: เพื ่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า ใช้เฉพาะสายเคเบิลโทรศัพท์เบอร์ 26AWG .
หรือสูงกว่าเท่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านคำศัพท์)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังบริการออนไลน์ อย่าให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (หรือ.
โหมดสลีป) ไม่เช่นนั้น จะเป็นการตัดการเชื่อมต่อโมเด็ม

ตัวอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมต่อไปยังแจ็คโทรศัพท์สำหรับใช้กับโมเด็มในตัว:

การเชื่อมต่อ
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คำเตือน! ใช้เฉพาะเต้าเสียบโทรศัพท์แบบอนาล็อกเท่านั้น โมเด็มในตัวไม่สนับสนุนแรงดัน.
ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ดิจิตอล อย่าเชื่อมต่อขั้วต่อ RJ-11 ไปยังระบบโทรศัพท์ดิจิตอล.
ที่พบในอาคารพาณิชย์หลายแห่ง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้!

เน็ตเวิร์กฮับ หรือสวิตช์

สายเคเบิลเน็ตเวิร์กที่มีขั้วต่อ RJ-45 

ขั้วต่อ LAN ม.ี
ขนาดใหญ่กว่า

ตัวอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กฮับ หรือสวิตช์สำหรับใช้กับคอนโทรลเลอร์อีเธอร์.
เน็ตในตัว:

การเชื่อมต่อเครือข่าย
เช่ือมต่อสายเคเบิลเครือข่ายด้วยข้ัวต่อ RJ-45 ท่ีปลายแต่ละด้านไปยังพอร์ตโมเด็ม/เครือข่ายของโน้ต.
บุ๊คพีซี และปลายอีกด้านหน่ึงไปยังฮับ หรือสวิตช์ สำหรับความเร็ว 100 BASE-TX / 1000 BASE-T .
สายเคเบิลเครือข่ายของคุณต้องเป็นประเภท 5 หรือดีกว่า (ไม่ใช่ประเภท 3) ท่ีมีระบบสายทวิสต์-แพร์ .
ถ้าคุณวางแผนท่ีจะรันอินเตอร์เฟซท่ี 100/1000Mbps, คุณต้องเช่ือมต่อไปยังฮับ 100 BASE-TX/1000 .
BASE-T (ไม่ใช่ฮับ BASE- T4) สำหรับ 10Base-T ให้ใช้ระบบสายทวิสต์-แพร์ประเภท 3, 4 หรือ 5 โน้ต.
บุ๊คพีซีน้ีสนับสนุนฟุลดูเพล็กซ์ 10/100 Mbps แต่จำเป็นต้องใช้การเช่ือมต่อไปยังเน็ตเวิร์กสวิตช์ช่ิงฮับ.
ท่ีเปิดการทำงาน “ดูเพล็กซ์” ค่ามาตรฐานของซอฟต์แวร์ก็คือใช้การต้ังค่าท่ีเร็วท่ีสุด เพ่ือท่ีผู้ใช้จะได้ไม่.
ต้องเข้าไปต้ังค่าใดๆ

สนับสนุน 1000BASE-T (หรือกิกะบิต) บนเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
 
สายเคเบิลทวิสต์-แพร์
สายเคเบิลท่ีใช้เพ่ือเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตการ์ดไปยังโฮสต์ (โดยท่ัว.
ไปจะเป็นฮับ หรือสวิตช์) เรียกว่าสายทวิสต์-แพร์ อีเธอร์เน็ต .
(TPE) ปลายของข้ัวต่อเรียกว่าข้ัวต่อ RJ-45 ซ่ึงไม่คอมแพทิเบิล.
กับข้ัวต่อโทรศัพท์ RJ-11 ถ้าเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองเข้า.
ด้วยกันโดยไม่ใช้ฮับค่ันระหว่างกลาง คุณจำเป็นต้องครอสโอ.
เวอร์สายเคเบิล LAN (รุ่นฟาสต์-อีเธอร์เน็ต) (รุ่นกิกะบิต สนับสนุน.
ระบบออโต้ครอสโอเวอร์ ดังน้ันสายเคเบิลครอสโอเวอร์ LAN จึง.
เป็นทางเลือก)
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นี่เป็นตัวอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)
ระบบ LAN ไร้สายในตัว คืออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตไร้สายท่ีใช้งานง่าย ด้วยการใช้มาตรฐาน IEEE .
802.11 สำหรับ LAN ไร้สาย (WLAN), LAN ไร้สายซ่ึงเป็นอุปกรณ์เพ่ิมเติมในตัว มีความสามารถใน.
การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง โดยใช้เทคโนโลยี Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) และ .
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) บนความถ่ี 2.4 GHz นอกจากน้ี LAN ไร้สาย.
ในตัวยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับมาตรฐาน IEEE 802.11 รุ่นก่อนหน้า อนุญาตให้สร้าง.
อินเตอร์เฟซเช่ือมต่อ LAN ไร้สายได้อย่างราบร่ืน
LAN ไร้สายในตัว เป็นไคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ท่ีสนับสนุนโหมดโครงข่าย และโหมด Ad-hoc ช่วยให้คุณ.
มีความคล่องตัวในการใช้ระบบเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้ว หรือสร้างระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ในอนาคต โดยมี.
ระยะห่างระหว่างไคลเอ็นต์และจุดการเข้าถึงได้ไกลถึง 40 เมตร
เพื่อให้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่ระบบการสื่อสารไร้สายของคุณ LAN ไร้สายในตัวมาพร้อ
มกับการเข้ารหัส Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-บิต/128-บิต และคุณสมบัติ Wi-Fi .
Protected Access (WPA)

โหมดโครงข่าย
โหมดโครงข่ายอนุญาตให้โน้ตบุ๊คพีซี และอุปกรณ์ไร้สาย.
อ่ืนสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายไร้สายท่ีสร้างข้ึนโดยจุด.
การเข้าถึง (AP) (จำหน่ายแยกต่างหาก) ท่ีให้การเช่ือม.
โยงสู่ศูนย์กลางสำหรับไคลเอ็นต์ไร้สายเพ่ือส่ือสารถึงกัน.
และกัน หรือส่ือสารกับเครือข่ายไร้สาย
(อุปกรณ์ทุกช้ินต้องติดต้ังอะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย .
802.11)

โหมด Ad-hoc
โหมด Ad-hoc อนุญาตให้โน้ตบุ๊คพีซีเช่ือมต่อไปยัง.
อุปกรณ์ไร้สายอ่ืนๆ ได้ ไม่ต้องการจุดการเข้าถึง (AP) .
ในสภาพแวดล้อมแบบไร้สายน้ี
(อุปกรณ์ทุกช้ินต้องติดต้ังอะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย .
802.11)

เดสก์ทอปพีซี

PDA

โน้ตบุ๊คพีซี

จุดการเข้าถึง

เดสก์ทอปพีซี

PDA

โน้ตบุ๊คพีซี
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การเชื่อมต่อบลูทูธไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)
โน้ตบุ๊คพีซีที่มีเทคโนโลยีบลูทูธ จะลดความจำเป็นในการใช้สายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อไปยัง.
อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ ก็คือโน้ตบุ๊คพีซี เดสก์ทอป.
พีซี โทรศัพท์มือถือ และ PDA

หมายเหตุ: ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่มีคุณสมบัติบลูทูธในตัว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อโมดูล.
บลูทูธแบบ USB หรือพีซีการ์ด เพื่อใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

โทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
คุณสามารถเช่ือมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณแบบไร้สาย ข้ึนอยู่กับความสามารถของ.
โทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ภาพถ่าย ไฟล์เสียง .
ฯลฯ หรือใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพ่ือเช่ือมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากน้ีคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์.
สำหรับการส่งข้อความ SMS ได้ด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือ PDA ท่ีมีคุณสมบัติบลูทูธ
คุณสามารถเช่ือมต่อไปยังคอมพิวเตอร์หรือ PDA เคร่ืองอ่ืน และแลกเปล่ียนไฟล์แบ่งปัน.
อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือใช้อินเตอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อเครือข่ายร่วมกันได้ นอกจากน้ี คุณยัง.
สามารถใช้งานแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายแบบบลูทูธได้ด้วย
การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
แรกสุดคุณจำเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ กับอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติบลูทูธก่อนท่ีคุณจะ.
สามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติบลูทูธเปิดอยู่ และ.
พร้อมท่ีจะยอมรับการจับคู่ เปิด การต้ังค่าบลูทูธ (Bluetooth Settings) จากเมนูของ .
Windows โดยเลือก เร่ิม (Start) | โปรแกรม (Programs) | บลูทูธ (Bluetooth)..
หรือเลือก เพ่ิมการเช่ือมต่อใหม่ (Add New Connection) จากไอคอนบลูทูธบนทาสก์บาร์ ถ้ามี

เพิ่มการเชื่อมต่อใหม่ (Add New.
Connection) จากไอคอนบลูทูธบน ทาสก์บาร์

การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth Settings) ใน Windows เลือก.
เริ่ม (Start) | โปรแกรม (Programs) | บลูทูธ (Bluetooth)

คลิก การเชื่อมต่อใหม่ (New Connection).
จาก การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth Settings)

ทำตามวิซาร์ดเพื่อเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ หลังจากที่เสร็จ คุณควรเห็นอุปกรณ.์
ของคุณในหน้าต่าง
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โหมดการจัดการพลังงาน
โน้ตบุ๊คพีซีมีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ และแบบท่ีสามารถปรับได้หลายอย่าง .
ซ่ึงคุณสามารถใช้เพ่ือยืดอายุการทำงานแบตเตอร่ีให้นานท่ีสุด และลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของให้ต่ำ.
ท่ีสุด (TCO) คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติเหล่าน้ีผ่านทางเมนู พลังงาน (Power) ในการต้ังค่า BIOS .
การต้ังค่าการจัดการด้านพลังงาน ACPI น้ันทำผ่านทางระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติด้านการจัดการพลัง.
งาน ได้รับการออกแบบเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยส่งให้องค์.
ประกอบต่างๆ เข้าสู่โหมดการส้ินเปลืองพลังงานต่ำบ่อยท่ีสุด เท่าท่ีจะทำได้ แต่ยังคงอนุญาตให้เคร่ือง.
สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เม่ือมีความต้องการ โหมดพลังงานต่ำเหล่าน้ี ถูกเรียกว่าโหมด“สแตนด์.
บาย” (หรือ Suspend-to-RAM) และโหมด “ไฮเบอร์เนช่ัน” หรือ Suspend-to-Disk (STD) โหมด.
สแตนด์บาย เป็นฟังก์ช่ันง่ายๆ ซ่ึงระบบปฏิบัติการเตรียมไว้ให้ เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมดการประหยัด.
พลังงานแบบใดแบบหน่ึง สถานะจะแสดงดังต่อไปน้ี: “สแตนด์บาย”: ไฟ LED เพาเวอร์กะพริบ .
และ “ไฮเบอร์เนช่ัน”: ไฟ LED ดับ

โหมดใช้พลังงานเต็มที่ & สมรรถนะสูงสุด
โน้ตบุ๊คพีซีจะทำงานในโหมดใช้พลังงานเต็มท่ี เม่ือปิดการทำงานฟังก์ช่ันการจัดการด้านพลังงาน โดย.
การต้ังค่าคอนฟิกการจัดการพลังงานของ Windows และ SpeedStep เม่ือโน้ตบุ๊คพีซีทำงานในโหมด.
ใช้พลังงานเต็มท่ี ไฟ LED เพาเวอร์จะติด ถ้าคุณให้ความสนใจท้ังในเร่ืองสมรรถนะของระบบ และการ.
ส้ินเปลืองพลังงาน ให้เลือก “สมรรถนะสูงสุด (Maximum Performance)” แทนการปิดการทำงานคุณ.
สมบัติการจัดการพลังงานท้ังหมด

ACPI
การต้ังค่าคอนฟิเกอเรช่ันช้ันสูง และการจัดการพลังงาน (ACPI) ได้รับการพัฒนาข้ึนโดย Intel, .
Microsoft และ Toshiba เพ่ือทำงานกับ Windows โดยเฉพาะ และควบคุมคุณสมบัติด้านการจัดการ.
พลังงาน และพลักแอนด์เพลย์ ACPI เป็นมาตรฐานใหม่ในการจัดการพลังงานสำหรับโน้ตบุ๊คพีซี

หมายเหตุ: APM มีการใช้ในระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า เช่น Windows NT4 และ Windows 98 .
แต่เนื่องจากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ เช่น Windows XP, Windows 2000 และ Windows .
ME นั้นใช้ ACPI โน้ตบุ๊คพีซีนี้จึงไม่สนับสนุน APM อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป

โหมดซัสเพนด์
ใน “สแตนด์บาย” (STR) และ “ไฮเบอร์เนชั่น” (STD) นาฬิกา CPU จะหยุด และอุปกรณ์ส่วนมากของ.
โน้ตบุ๊คพีซีจะถูกสั่งให้อยู่ในสถานะที่แอกทีฟน้อยที่สุด โหมดซัสเพนด์เป็นสถานะการใช้พลังงาน.
ต่ำที่สุดของโน้ตบุ๊คพีซี โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดซัสเพนด์เมื่อระบบไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาที่ระบุไว้ .
หรือมีการใช้ปุ่ม [Fn][F1] เพื่อสั่งให้ระบบเข้าสู่โหมดนี้แบบแมนนวล ไฟ LED เพาเวอร์จะกะพริบ.
เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด STR ในโหมด STD โน้ตบุ๊คพีซีจะดูเหมือนว่าปิดอยู่ ออกจากโหมด .
STR โดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ (ยกเว้น Fn) ออกจากโหมด STD โดยการใช้สวิตช.์
เพาเวอร์ (เหมือนกับการเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี)

การประหยัดพลังงาน
นอกเหนือจากการลดการใช้นาฬิกา CPU โหมดน้ียังส่งอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังหน้าจอ LCD ให้เข้าสู่สถานะ.
ท่ีแอกทีฟน้อยท่ีสุด โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมด “สแตนด์บาย” (ลำดับความสำคัญต่ำ) เม่ือระบบไม่ได้ใช้งาน.
ในช่วงระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ คุณสามารถต้ังค่าไทม์เอาต์ผ่านทางการจัดการด้านพลังงานของ Windows .
(ลำดับความสำคัญสูงกว่า) ในการเรียกให้ระบบกลับมาทำงานตามปกติ ให้กดปุ่มใดๆ
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สรุปสถานะพลังงาน

การควบคุมพลังงานความร้อน
มีวิธีการควบคุมพลังงาน 3 วิธีสำหรับควบคุมสถานะด้านความร้อนของโน้ตบุ๊คพีซี ผู้ใช้ไม่สามารถต้ังค่า.
คอนฟิกการควบคุมพลังงานเหล่าน้ี แต่ควรทราบข้อมูลไว้ ในกรณีท่ีโน้ตบุ๊คพีซีเกิดเข้าสู่สถานะเหล่าน้ี .
อุณหภูมิต่อไปน้ี หมายถึงอุณหภูมิของตัวเคร่ือง (ไม่ใช่ CPU)
• พัดลมเปิด เพ่ือระบายความร้อนโดยตรง เม่ืออุณหภูมิถึงขีดจำกัดความปลอดภัยด้านบน
• CPU จะลดความเร็วลง เพ่ือระบายความร้อนทางอ้อม เม่ืออุณหภูมิเกินขีดจำกัดความปลอดภัยด้านบ
• ระบบจะปิดเคร่ืองเพ่ือระบายความร้อนโดยเร็วท่ีสุด เม่ืออุณหภูมิเกินจุดสูงสุดของขีดจำกัดความ.

ปลอดภัยด้านบน

เหตุการณ์ที่ทำให้เข้าสู่สถานะ การออกจากสถานะ

“สแตนด์บาย”
•  “สแตนด์บาย” ผ่านทางปุ่ม เร่ิม (Start) ของ Windows
•  ตัวตั้งเวลาที่ตั้งไว้ผ่าน “การจัดการพลังงาน (Power 

Management)” ในแผงควบคุมของ Windows 
(ลำดับ ความสำคัญสูงกว่า)

•  ปุ่มใดๆ
•  แบตเตอรี่ต่ำ

STR (“สแตนด์บาย”)
(Suspend-to-RAM)

•  ฮ็อตคีย์ (ดู “ฮ็อตคีย์สี” ภายใต้ “ฟังก์ช่ันแป้นพิมพ์พิเศษ” 
ใน ส่วนก่อนหน้าน้ี)

•  สัญญาณจากพอร์ตโมเด็ม
•  ปุ่มเพาเวอร์ หรือปุ่มใดๆ

STD (“ไฮเบอร์เนต”)
(Suspend-to-Disk)

•  ฮ็อตคีย์ (ดู “ฮ็อตคีย์สี” ภายใต้ “ฟังก์ช่ันแป้นพิมพ์พิเศษ” 
ใน ส่วนก่อนหน้าน้ี)

•  ปุ่มเพาเวอร์

ปิดเครื่องแบบซอฟต์ •  ปุ่มเพาเวอร์ (สามารถกำหนดเป็น STR หรือ STD))
•  “ชัตดาวน์” ผ่านทางปุ่ม เริ่ม (Start) ของ Windows

•  ปุ่มเพาเวอร์
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สแตนด์บายและไฮเบอร์เนต
คุณสามารถพบการต้ังค่าการจัดการพลังงานในแผงควบคุมของ Windows ส่วนต่อไปน้ีแสดงคุณสมบัติ.
ด้านพลังงานใน Windows คุณสามารถกำหนดสถานะ “สแตนด์บาย” หรือ “ชัตดาวน์” สำหรับการปิด.
หน้าจอ, การกดปุ่มเพาเวอร์ หรือการเปิดการทำงานโหมดสลีป “สแตนด์บาย” และ “ไฮเบอร์เนต” จะ.
ประหยัดพลังงานเม่ือโน้ตบุ๊คพีซีไม่ได้ใช้งาน โดยการปิดส่วนประกอบบางอย่าง เม่ือคุณกลับมาทำงาน .
สถานะสุดท้ายของคุณ (เช่น เอกสารเล่ือนลงมาคร่ึงทาง หรืออีเมล์ท่ีพิมพ์ไปคร่ึงหน่ึง) จะปรากฏข้ึน.
อีกคร้ัง เหมือนกับคุณไม่เคยหยุดทำงานไปไหน “ชัตดาวน์” จะปิดแอปพลิเคช่ันท้ังหมด และถามคุณว่า.
ต้องการบันทึกงานของคุณที่ยังไม่ได้บันทึกหรือไม่

“สแตนด์บาย” เหมือนกับโหมด Suspend-to-RAM (STR) .
ฟังก์ช่ันน้ีจะเก็บข้อมูลและสถานะปัจจุบันของคุณไว้ใน RAM .
ในขณะท่ีองค์ประกอบหลายอย่างจะถูกปิด เน่ืองจาก RAM 
น้ันมีการเปล่ียนแปลงง่าย จึงจำเป็นต้องใช้พลังงานในการ.
เก็บ (รีเฟรช) ข้อมูล ในการทำงาน: เลือก “เร่ิม (Start)” | .
“ชัตดาวน์ (Shut down)”, และ “สแตนด์บาย (Stand by)”

“ไฮเบอร์เนต” เหมือนกับโหมด Suspend-to-Disk (STD) .
และเก็บข้อมูลและสถานะปัจจุบันของคุณลงบนฮาร์ดดิสก์ .
เม่ือทำเช่นน้ี RAM จะไม่ต้องรีเฟรชข้อมูลเป็นระยะๆ และกา
รใช้พลังงานจะลดลงเป็นอย่างมาก แต่ไม่ถึงกับว่าไม่ใช้พลัง.
งานทีเดียว เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีทำงานอยู่ เช่น LAN .
ยังคงจำเป็นต้องได้รับไฟหล่อเล้ียงอยู่ “ไฮเบอร์เนต” จะ.
ประหยัดพลังงานมากกว่า เม่ือเทียบกับ “สแตนด์บาย” ใน.
การทำงาน: เปิดการทำงานไฮเบอร์เนช่ันใน “ตัวเลือกด้าน.
พลังงาน (Power Options)” และเลือก “เร่ิม (Start)” | .
“ชัตดาวน์ (Shut down)” และ “ไฮเบอร์เนต (Hibernate)”
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ภาคผนวก
อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม 
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ
คำศัพท์
การประกาศ และถ้อยแถลงเพื่อความปลอดภัย
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
ข้อมูลเกี่ยวกับโน้ตบุ๊คพีซี
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อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม
อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะถูกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความสามารถของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ ถ้าคุณต้องการ

ฮับ USB (อุปกรณ์เลือกซื้อ)
การต่อฮับ USB จะเป็นการเพิ่มพอร์ต USB เพื่อให้.
คุณสามารถเชื่อมต่อ หรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB .
หลายตัวผ่านทางสายเคเบิลเส้นเดียวได้อย่างรวด.
เร็วขึ้น

ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB
ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB เป็นอุปกรณ์ท่ี.
สามารถเลือกซ้ือเพ่ิมเติมได้โดยใส่แทนท่ีฟล็อปป้ีดิ.
สก์ 1.44MB ซ่ึงมีประโยชน์ คือ ให้พ้ืนท่ีเก็บข้อมูล.
มากถึงหลายร้อยเมกะไบต์ และมีความเร็วการถ่าย.
โอนท่ีสูงกว่า และความทนทานท่ีมากกว่า เม่ือใช้.
ในระบบปฏิบัติการปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้.
ไดรเวอร์ 

แป้นพิมพ์และเมาส์ USB
การต่อแป้นพิมพ์ USB ภายนอก จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล.
ได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน การต่อเมาส์ USB ภายนอกก็ช่วยผู้.
ใช้เคล่ือนท่ีใน Windows ได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึนเช่นกัน ท้ัง.
แป้นพิมพ์และเมาส์ USB ภายนอก จะใช้งานได้พร้อมกับแป้นพิมพ์.
และทัชแพดของโน้ตบุ๊คพีซี

คำเตือน! เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบ ให้ใช ..
(เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย) .
บนทาสก์บาร์ ก่อนที่จะถอดฟล็อปปี้ดิสก์ USB ออก ดีดฟล็อปปี้ดิสก์ออกก่อนที่จะเคลื่อนย้าย.
โน้ตบุ๊คพีซี เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก

ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ USB
ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์อินเตอร์เฟซ USB ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม 
สามารถใช้กับฟล็อปปี้ดิสก์ 3.5 นิ้วมาตรฐาน 1.44MB (หรือ 
720KB)
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ภาคผนวก    A
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ
ถ้าต้องการรายการเหล่านี้ คุณสามารถซื้อได้จากบริษัทอื่นๆ

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ USB หนึ่งหรือหลายเครื่องบนพอร์ต USB .
หรือฮับ USB ได้พร้อมกัน
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คำศัพท์
ACPI (ค่าคอนฟิเกอเรชั่นชั้นสูง และอินเตอร์เฟซการจัดการพลังงาน)
มาตรฐานสมัยใหม่สำหรับการลดการใช้พลังงานในเครื่องคอมพิวเตอร์

APM (การจัดการพลังงานชั้นสูง)
มาตรฐานสมัยใหม่สำหรับการลดการใช้พลังงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

AWG (เกจสายไฟอเมริกัน)

หมายเหตุ: ตารางนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นแหล่งของมาตรฐานเกจ.
สายไฟอเมริกัน เนื่องจากตารางนี้อาจไม่สมบูรณ์ และไม่ทันสมัย

BIOS (ระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน)
BIOS เป็นชุดของรูทีนท่ีส่งผลกระทบต่อวิธีการท่ีคอมพิวเตอร์ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างส่วนประกอบ.
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หน่วยความจำ ดิสก์ และอะแดปเตอร์การแสดงผล ข้ันตอนการทำงานของ BIOS .
ถูกสร้างข้ึนลงในหน่วยความจำท่ีอ่านได้อย่างเดียวของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถต้ังค่าพารามิเตอร์ BIOS .
ผ่านทางโปรแกรมการต้ังค่า BIOS คุณสามารถอัปเดต BIOS ได้โดยใช้ยูทิลิต้ีท่ีให้มา เพ่ือคัดลอกไฟล์ .
BIOS ใหม่ลงใน EEPROM
บิต (หน่วยไบนารี)
หมายถึงหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของข้อมูลท่ีใช้โดยคอมพิวเตอร์ หน่ึงบิตสามารถมีค่าเป็นค่าใดค่าหน่ึง คือ: 0 หรือ 1
บูต
บูตหมายถึงการเร่ิมระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ โดยการโหลดโปรแกรมเข้าไปในหน่วยความจำ.
ระบบ เม่ือคู่มือบอกให้คุณ “บูต” ระบบ (หรือคอมพิวเตอร์) หมายถึงให้คุณเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ.
คุณ “บูตใหม่” หมายถึงการเร่ิมคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เม่ือใช้ Windows 95 หรือระบบท่ีใหม่กว่าน้ัน .
การเลือก “เร่ิมใหม่ (Restart)” จาก “เร่ิม (Start) | ชัตดาวน์ (Shut Down)...” จะเป็นการบูตคอมพิว.
เตอร์ใหม่
บลูทูธ (ในเครื่องบางรุ่น)
บลูทูธเป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ ท่ีช่วยให้คุณสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ.
อุปกรณ์มือถือแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมท้ังเช่ือมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตด้วย เทคโนโลยีบลูทูธช่วยขจัด.
ความจำเป็นในการใช้สายเคเบิลเพ่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยอุปกรณ์ท่ีใช้บลูทูธจะเช่ือม.
ต่อกันแบบไร้สายภายในระยะ 10 เมตร
ไบต์ (ไบนารีเทิร์ม)
หน่ึงไบต์ คือกลุ่มของบิตท่ีติดกัน 8 บิต ไบต์ใช้แทนตัวอักษร เคร่ืองหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 
หน่ึงตัว 

Gauge Diam Area R  I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)	
33	 0.18	 0.026	 676	 	75	
		 0.19	 0.028	 605	 	85	
32	 0.20	 0.031	 547	 	93	
30	 0.25	 0.049	 351	 	147	
29	 0.30	 0.071	 243	 	212	
27	 0.35	 0.096	 178	 	288	
26	 0.40	 0.13	 137	 	378
25	 0.45	 0.16	 108	 	477	

Gauge Diam Area R  I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
24	 0.50	 0.20	 87.5	 	588
		 0.55	 0.24	 72.3	 	715
		 0.60	 0.28	 60.7	 	850
22	 0.65	 0.33	 51.7	 	1.0	A
		 0.70	 0.39	 44.6	 	1.16	A
		 0.75	 0.44	 38.9	 	1.32	A
20	 0.80	 0.50	 34.1	 	1.51	A
		 0.85	 0.57	 30.2	 	1.70	A
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การปรับรอบนาฬิกา (Clock Throttling)
ฟังก์ช่ันชิปเซ็ต ซ่ึงอนุญาตให้นาฬิกาของโปรเซสเซอร์หยุด และเร่ิมท่ีรอบการทำงานท่ีกำหนด การ.
ปรับรอบนาฬิกาใช้สำหรับการประหยัดพลังงาน, การจัดการด้านความร้อน และการลดความเร็วในการ.
ประมวลผล
CPU (หน่วยประมวลผลกลาง)
CPU บางครั้งเรียกว่า “โปรเซสเซอร์” จริงๆ แล้วทำหน้าที่เป็น “สมอง” ของคอมพิวเตอร์ โดยจะแปล.
และรันคำสั่งโปรแกรม และประมวลผลข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำ
ไดรเวอร์อุปกรณ์
ไดรเวอร์อุปกรณ์ คือชุดของคำส่ังการท่ีอนุญาตให้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ส่ือสารกับอุปกรณ์.
ต่างๆ เช่น VGA, เสียง, อีเธอร์เน็ต, เคร่ืองพิมพ์ หรือโมเด็ม
DVD
DVD เหมือนกับแผ่น CD แต่มีความจุมากกว่า ทำงานเร็วกว่า และสามารถเก็บข้อมูลวิดีโอและเสียง .
รวมท้ังข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยความสามารถเหล่าน้ี รวมท้ังอัตราการเข้าถึงท่ีรวดเร็ว แผ่น DVD จึง.
ให้ภาพท่ีมีสีสมจริง, วิดีโอภาพเคล่ือนไหวท่ีสมบูรณ์, กราฟฟิกท่ีสวยงาม, ภาพท่ีคมชัดข้ึน และเสียง.
ดิจิตอลสำหรับประสบการณ์ท่ีเหมือนกับการชมในโรงภาพยนตร์ DVD มีเป้าหมายสำหรับความบันเทิง.
ในบ้าน คอมพิวเตอร์ และข้อมูลธุรกิจท่ีมีรูปแบบดิจิตอล ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะมาแทน CD เพลง, วิดีโอเทป, 
เลเซอร์ดิสก์, CD-ROM และตลับวิดีโอเกม 
สล็อต ExpressCard (ในเครื่องบางรุ่น)
สล็อต ExpressCard มี 26 พิน และสนับสนุนเอ็กซ์แพนช่ันการ์ด ExpressCard/34มม. หน่ึงการ์ด หรือ 
ExpressCard/54มม. หน่ึงการ์ด อินเตอร์เฟซใหม่น้ีทำงานเร็วกว่าเดิม โดยใช้บัสอนุกรมท่ีสนับสนุน USB 
2.0 และ PCI Express แทนการใช้ บัสขนานท่ีช้ากว่า ซ่ึงเดิมใช้ในสล็อตพีซีการ์ด (ไม่สามารถทำงานร่วมก
นัได้กับ PCMCIA การ์ดรุ่นก่อนหน้า)
ฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์เป็นคำทั่วไป ที่หมายถึงส่วนประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย.
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม และอุปกรณ์ชี้
IDE (ไดรฟ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว)
อุปกรณ์ IDE รวมวงจรการควบคุมไดรฟ์ไว้บนตัวไดรฟ์เอง ทำให้ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์การ์ดแยกต่างหาก.
อีกการ์ดหน่ึง (เช่นในกรณีของอุปกรณ์ SCSI) อุปกรณ์ UltraDMA/66 หรือ 100 IDE สามารถมีการถ่าย.
โอนข้อมูลท่ีเร็วถึง 33MB/วินาที
IEEE1394 (1394)
หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า iLINK (Sony) หรือ FireWire (Apple). 1394 เป็นบัสซีเรียลความเร็วสูง .
เหมือนกับ SCSI แต่มีการเช่ือมต่อท่ีง่าย และมีคุณสมบัติฮ็อตพลักเหมือนกับ USB อินเตอร์เฟซ 1394a .
ท่ีเป็นท่ีนิยม มีความกว้างแถบท่ีมีความเร็ว 400Mbits/วินาที และสามารถจัดการกับข้อมูลได้ถึง 63 .
หน่วยในบัสเดียวกัน อินเตอร์เฟซ 1394b ท่ีใหม่กว่า สามารถสนับสนุนความเร็วเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า .
และจะปรากฏในคอมพิวเตอร์รุ่นท่ีจะออกในอนาคต เม่ืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ สนับสนุนความเร็วท่ีสูง.
ข้ึน ค่อนข้างจะเป็นท่ีแน่นอนว่า 1394 พร้อมกับ USB จะแทนท่ีพอร์ต Parallel, IDE, SCSI และ EIDE .
นอกจากน้ี 1394 ยังใช้ในอุปกรณ์ดิจิตอลระดับไฮเอ็นด์อีกด้วย และมักจะมีเคร่ืองหมาย “DV” สำหรับ.
พอร์ตดิจิตอลวิดีโอ
พอร์ตอินฟราเรด (IrDA) (ในเครื่องบางรุ่น)
พอร์ตการส่ือสารอินฟราเรด (IrDA) ใช้ในการส่ือสารข้อมูลไร้สายกับอุปกรณ์ต่างๆ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีมี.
ระบบอินฟราเรดได้อย่างสะดวก โดยมีความเร็วสูงถึง 4Mbits/วินาที ระบบน้ีช่วยให้การซิงโครไนซ์แบบ.
ไร้สายกับ PDA หรือโทรศัพท์มือถือทำได้อย่างง่ายดาย หรือแม้กระท่ังสามารถส่ังพิมพ์แบบไร้สายไปยัง.
เคร่ืองพิมพ์ก็ได้ สำนักงานขนาดเล็ก สามารถใช้เทคโนโลยี IrDA เพ่ือใช้เคร่ืองพิมพ์ร่วมกันระหว่างโน้ต
บุ๊คพีซีหลายเคร่ืองท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และส่งไฟล์ระหว่างกันโดยไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่าย
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ระบบล็อค Kensington®

ระบบล็อค Kensington® (หรือคอมแพทิเบิล) ช่วยให้โน้ตบุ๊คพีซีมีความปลอดภัย ซ่ึงโดยปกติจะใช้สาย.
เคเบิลโลหะและล็อคเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเคล่ือนย้ายโน้ตบุ๊คพีซีจากวัตถุท่ียึดแน่นอยู่กับท่ี นอกจากน้ี .
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยบางอย่างยังมีตัวตรวจจับความเคล่ือนไหว เพ่ือส่งเสียงเตือนเม่ือมีการ.
เคล่ือนย้ายอีกด้วย

การจำแนกประเภทเลเซอร์
เลเซอร์เร่ิมมีหลายประเภทมากข้ึน และมีการใช้งานอย่างกว้างขวางข้ึน จึงมีความจำเป็นต้องเตือนผู้ใช้ถึง.
อันตรายจากการใช้เลเซอร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความจำเป็นน้ี จึงมีการสร้างมาตรฐานการจำแนกเลเซอร์.
ข้ึนมา ระดับการจำแนกปัจจุบันน้ันมีหลายระดับ นับต้ังแต่ระดับท่ีปลอดภัยต่อสายตา ซ่ึงไม่ต้องการมีการ.
ควบคุมใดๆ (คลาส 1) ไปจนถึงระดับท่ีอันตรายมาก จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด (คลาส 4)

คลาส 1: เลเซอร์คลาส 1 หรือระบบเลเซอร์ท่ีปล่อยระดับพลังงานแสง ท่ีมีความปลอดภัยต่อตา.
ดังน้ันจึงไม่ต้องมีการควบคุมใดๆ ตัวอย่างของระบบเลเซอร์คลาสน้ี ก็คืออุปกรณ์การสแกนสินค้าท่ี.
พบในร้านขายของชำส่วนใหญ่ หรือเลเซอร์ท่ีใช้ในออปติคัลไดรฟ์
คลาส 2 & คลาส 3A: เลเซอร์คลาส 2 และคลาส 3A จะปล่อยรังสีท่ีมองเห็นได้, ระดับแสงคล่ืน.
ต่อเน่ือง (CW) น้ันสูงกว่าระดับสูงสุดท่ียอมให้สัมผัสถูกได้เล็กน้อย (MPE) แม้ว่าเลเซอร์เหล่าน้ี.
สามารถทำความเสียหายต่อตา แต่โดยท่ัวไป ความสว่างของมันจะทำให้ผู้คนต้องหันหน้าหนี หรือ.
กะพริบตาก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายต่อตา เลเซอร์เหล่าน้ีมีการควบคุมการบริหารจัดการอย่างเข้ม.
งวด โดยจำเป็นต้องวางป้ายเตือนไม่ให้ผู้ใดมองไปท่ีลำแสงโดยตรง ห้ามมองเลเซอร์คลาส 3A .
ด้วยอุปกรณ์ช่วยด้านสายตา
คลาส 3B: เลเซอร์คลาส 3B และเลเซอร์คลาส 3A ท่ีมีพลังงานออก 2.5mW เป็นอันตรายต่อบุคคล .
ซ่ึงอยู่ภายในเส้นทางเดินของลำแสง และมองไปท่ีแหล่งกำเนิดของลำแสง โดยตรงหรือมองแสงท่ี.
สะท้อนออกมา เลเซอร์เหล่าน้ีไม่สามารถสร้างการสะท้อนท่ีมีการกระจายอันตรายออกไป บุคคล.
ท่ีทำงานกับเลเซอร์เหล่าน้ีควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตาท่ีเหมาะสมระหว่างการทำงานกับเลเซอร์ .
เลเซอร์คลาส 3B มีท้ังการควบคุมการบริหารจัดการ และการควบคุมทางกายภาพ เพ่ือการป้องกัน.
ส่วนบุคคล การควบคุมทางกายภาพ ประกอบด้วยการจำกัดการเข้าถึงพ้ืนท่ีทำงาน การควบคุม.
การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการติดป้ายเตือนพิเศษภายนอกทางเข้าไปยังพ้ืนท่ีทำงานเลเซอร์ .
และติดไฟภายนอกทางเข้า เพ่ือเตือนบุคคลต่างๆ ในขณะท่ีใช้เลเซอร์อย
คลาส 4: เลเซอร์คลาส 4 เป็นเลเซอร์พลังงานสูง ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาและผิวหนังท่ี.
ไม่มีการป้องกัน เม่ือมองผ่านลำแสง และถูกแสงสะท้อนท่ีกระจายออกมา ดังน้ัน ห้ามให้บุคคลใด.
อยู่ในห้องท่ีมีเลเซอร์คลาส 4 กำลังทำงานอยู่ โดยไม่มีการป้องกันตาท่ีเหมาะสม

PCI บัส (โลคอลบัสการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วง)
PCI บัสเป็นคุณสมบัติท่ีกำหนดอินเตอร์เฟซบัสข้อมูล 32 บิต PCI เป็นมาตรฐานท่ีใช้กันอย่างกว้างขวาง.
ในผู้ผลิตการ์ดเอ็กซ์แพนช่ัน
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POST (การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง)
เม่ือคุณเปิดคอมพิวเตอร์ แรกสุดเคร่ืองจะรันการทดสอบ POST ซ่ึงเป็นชุดการทดสอบวินิจฉัยท่ีควบคุม.
ด้วยซอฟต์แวร์ POST จะตรวจสอบหน่วยความจำระบบ, วงจรเมนบอร์ด, หน้าจอ, แป้นพิมพ์, ดิสเก็ตต์.
ไดรฟ์ และอุปกรณ์ I/O อ่ืนๆ

RAM (หน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม)
มี RAM ท่ีแตกต่างกันอยู่หลายชนิด เช่น DDR (ดับเบิลไดนามิก RAM), DRAM (ไดนามิก RAM), EDO .
DRAM (เอ็กซ์เทนด์ ดาต้า เอาต์พุต DRAM), SDRAM (ซิงโครนัส DRAM)

ROM (หน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียว)
ROM เป็นหน่วยความจำท่ีไม่เปล่ียนแปลงง่าย ซ่ึงใช้เพ่ือเก็บโปรแกรมถาวร (เรียกว่า เฟิร์มแวร์) ท่ีใช้ใน.
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์บางอย่าง แฟลช ROM (หรือ EEPROM) สามารถถูกต้ังโปรแกรมใหม่ด้วย.
โปรแกรมใหม่ได้ (หรือ BIOS)

โหมดซัสเพนด์
ในโหมด Save-to-RAM (STR) และ Save-to-Disk (STD) นาฬิกา CPU จะหยุด และอุปกรณ์ส่วนมาก.
ของโน้ตบุ๊คพีซีจะถูกส่ังให้อยู่ในสถานะท่ีแอกทีฟน้อยท่ีสุด โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดซัสเพนด์เม่ือระบบไม่.
ได้ใช้งานในช่วงเวลาท่ีระบุไว้ หรือมีการใช้ปุ่มฟังก์ช่ันเพ่ือส่ังให้ระบบเข้าสู่โหมดน้ีแบบแมนนวล คุณ.
สามารถต้ังค่าเวลาหยุดทำงานของท้ังฮาร์ดดิสก์ และวิดีโอได้ด้วยโปรแกรมการต้ังค่า BIOS ไฟ LED .
เพาเวอร์จะกะพริบเม่ือโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด STR ในโหมด STD โน้ตบุ๊คพีซีจะดูเหมือนว่าปิดอยู่

ดิสก์ระบบ
ดิสก์ระบบประกอบด้วยไฟล์หลักของระบบปฏิบัติการ และใช้เพื่อบูตระบบปฏิบัติการขึ้นมา

สายเคเบิลทวิสต์-แพร์
สายเคเบิลท่ีใช้เพ่ือเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตการ์ดไปยังโฮสต์ (โดยท่ัวไปจะเป็นฮับ หรือสวิตช์) เรียกว่าสาย.
ทวิสต์-แพร์ อีเธอร์เน็ต (TPE) ปลายของข้ัวต่อเรียกว่าข้ัวต่อ RJ-45 ซ่ึงไม่คอมแพทิเบิลกับข้ัวต่อโทร.
ศัพท์ RJ-11 ถ้าเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองเข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ฮับค่ันระหว่างกลาง คุณจำเป็นต้อง.
ครอสโอเวอร์สายทวิสต์-แพร์

UltraDMA/66 หรือ 100
UltraDMA/66 หรือ 100 เป็นข้อมูลจำเพาะใหม่ เพ่ือปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน IDE ให้ดีข้ึนไม่เหมือน.
กับโหมด PIO ด้ังเดิม ซ่ึงใช้เฉพาะขอบขาข้ึนของสัญญาณคำส่ัง IDE เพ่ือถ่ายโอนข้อมูล แต่ Ultra.
DMA/66 หรือ 100 น้ันใช้ท้ังขอบขาข้ึน และขอบขาลงพร้อมกัน

USB (บัสอนุกรมสากล)
บัสอุปกรร์ต่อพ่วงอนุกรม 4 ขาแบบใหม่ ช่วยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แบบพลักแอนด์เพลย์ เช่น .
แป้นพิมพ์, เมาส์, จอยสต๊ิก, สแกนเนอร์, เคร่ืองพิมพ์ และโมเด็ม/ISDN ต้ังค่าคอนฟิกเองโดยอัตโนมัติ.
เม่ือถูกเสียบลงในเคร่ือง โดยไม่ต้องติดต้ังไดรเวอร์ หรือบูตเคร่ืองใหม่ ด้วยการใช้ USB คุณก็สามารถ.
เลิกใช้สายเคเบิลท่ีซับซ้อนแบบด้ังเดิมท่ีแผงด้านหลังของพีซีได้ 
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การประกาศ และถ้อยแถลงเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์
โน้ตบุ๊คพีซีมาพร้อมกับ DVD-ROM ไดรฟ์ท่ีสามารถเลือกซ้ือเพ่ิม หรือ CD-ROM ไดรฟ์ ในการดูภาพยนตร์ .
DVD คุณต้องติดต้ังซอฟต์แวร์การรับชม DVD ของคุณเอง คุณสามารถซ้ือซอฟต์แวร์การดู DVD พร้อมกับ.
โน้ตบุ๊คพีซีน้ีได้ DVD-ROM ไดรฟ์สามารถใช้ได้ท้ังแผ่น CD และ DVD

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค
การเล่นภาพยนตร์ DVD น้ันมีความเก่ียวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียงดิจิตอล AC3 และการ.
ถอดรหัสเน้ือหาท่ีได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางคร้ังเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นช่ือท่ีต้ังให้กับ.
วิธีการป้องกันเน้ือหาท่ีได้รับการสร้างข้ึนโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพ่ือให้สามารถป้องกันการคัดลอก.
เน้ือหาท่ีผิดกฎหมายได้อย่างพอใจ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS น้ันมี.
หลายข้อ แต่มีกฎข้อหน่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องกับข้อจำกัดในการเล่นของเน้ือหาท่ีมีการแบ่งตามเขตภูมิภาค .
เพ่ือให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ท่ีมีจำหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำหน่ายโดย.
แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามท่ีมีการกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธ์ิกำหนดให้.
ภาพยนตร์ DVD ทุกเร่ืองต้องจำกัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหน่ึง (โดยท่ัวไปจะเข้ารหัสเป็นเขตท่ีวาง.
จำหน่ายภาพยนตร์เร่ืองน้ัน) ในขณะท่ีเน้ือหาภาพยนตร์ DVD เร่ืองต่างๆ อาจมีจำหน่ายในหลายภูมิภาค .
กฎการออกแบบ CSS น้ันกำหนดให้ระบบใดๆ ท่ีมีความสามารถในการเล่นเน้ือหาท่ีเข้ารหัส CSS สามารถ.
เล่นเน้ือหาได้เพียงเขตเดียวเท่าน้ัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต
เขต 1
แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
เขต 2
เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, .
อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, .
สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย
เขต 3
พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม
เขต 4
ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, 
อเมริกาใต้
เขต 5
CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ
เขต 6
จีน

หมายเหตุ: คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์ .
จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD ได้เฉพาะสำหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น .
การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น จำเป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม.
ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.
ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง
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ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
โน้ตบุ๊คพีซีท่ีมีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญ่ีปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, .
เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการ .
98/482/EC สำหรับการเช่ือมต่อเทอร์มินัลเด่ียว pan-European ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์แบบสลับสาย.
สาธารณะ (PSTN) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละระบบในประเทศต่างๆ .
การรับรองจึงไม่ให้หลักประกันท่ีไม่มีเง่ือนไขถึงการทำงานท่ีประสบความสำเร็จในจุดปลายเครือข่าย .
PSTN ทุกแห่ง ในกรณีท่ีเกิดปัญหา คุณควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของคุณเป็นอันดับแรก

ภาพรวม
ในวันท่ี 4 สิงหาคม 1998 มีการเผยแพร่มติของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ในเร่ืองเก่ียวกับ CTR 21 .
ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ปลายทางท่ีไม่มีเสียงทุกประเภทท่ีมีการส่ง .
สัญญาณ DTMF ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือเช่ือมต่อไปยัง PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์แบบสลับสายสาธารณะ) .
แบบอนาล็อก
CTR 21 (กฎระเบียบด้านเทคนิคท่ัวไป) สำหรับความต้องการในการต่อ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังเครือข่าย.
โทรศัพท์แบบสลับสายสาธารณะของอุปกรณ์ปลายทาง (ไม่รวมอุปกรณ์ปลายทางท่ีสนับสนุนบริการ.
ระบบโทรศัพท์ท่ีใช้เสียง) ซ่ึงมีการใช้เครือข่ายสำหรับการส่งสัญญาณ DTMF

การประกาศความสามารถในการใช้เครือข่ายร่วมกัน
ถ้อยแถลงประกาศโดยผู้ผลิตไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผู้จำหน่าย: “การประกาศน้ี จะระบุถึงเครือข่ายซ่ึง.
อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วย และเครือข่ายท่ีต้องได้รับการบอกกล่าว ซ่ึงอุปกรณ์อาจมีความ.
ยากลำบากในการทำงานด้วย”

การประกาศความสามารถในการใช้เครือข่ายร่วมกัน
ถ้อยแถลงประกาศโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศน้ี จะระบุถึงเครือข่ายซ่ึงอุปกรณ์ได้รับการออกแบบ.
ให้ทำงานด้วย และเครือข่ายท่ีต้องได้รับการบอกกล่าว ซ่ึงอุปกรณ์ของเครือข่ายดังกล่าวอาจมีอุปสรรค.
ในการทำงานร่วมกัน นอกจากน้ี ผู้ผลิตยังคงมีถ้อยแถลงท่ีสัมพันธ์กัน เพ่ือระบุให้ชัดเจนว่าความเข้ากัน.
ได้ของเครือข่ายน้ัน ข้ึนอยู่กับการต้ังค่าสวิตช์ท้ังทางกายภาพและจากซอฟต์แวร์ นอกจากน้ี ยังแนะนำ.
ให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำหน่าย ถ้ามีความต้องการใช้อุปกรณ์บนเครือข่ายอ่ืน”
จนถึงปัจจุบัน เน้ือหาท่ีมีการบอกกล่าวของ CETECOM ได้ออกข้อรับรองของสหภาพยุโรปหลายข้อใน.
การใช้ CTR 21 ผลลัพธ์ก็คือ ตัวโมเด็มไม่ต้องการการรับรองด้านกฎข้อบังคับในการใช้ในประเทศแถบ.
ยุโรป

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ท่ีมีลำโพง มีสิทธ์ิในการใช้งาน รวมท้ังโมเด็ม เคร่ือง.
แฟกซ์ เคร่ืองหมุนอัตโนมัติ และระบบเตือนภัย ไม่รวมถึงอุปกรณ์ท่ีมีการควบคุมคุณภาพเสียงพูดแบบ.
ปลายถึงปลาย ท่ีถูกควบคุมโดยกฎข้อบังคับ (เช่น โทรศัพท์มือถือ และในบางประเทศ รวมถึงโทรศัพท์.
ไร้สาย)
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ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน (ต่อ)
ตารางนี้แสดงประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในปัจจุบัน

ประเทศ. มีการใช.้ มีการทดสอบมากขึ้น
ออสเตรีย1 ใช่ ไม่
เบลเยี่ยม  ใช่  ไม่
สาธารณรัฐเช็ก  ไม่  ไม่มีข้อมูล
เดนมาร์ก1  ใช่  ใช่   
ฟินแลนด  ใช่  ไม่   
ฝรั่งเศส  ใช่  ไม่   
เยอรมันนี  ใช่  ไม
กรีซ  ใช่  ไม่  
ฮังการี  ไม่  ไม่มีข้อมูล   
ไอซ์แลนด์  ใช่  ไม่   
ไอร์แลนด์  ใช่  ไม่   
อิตาลี  ยังคงรออยู่  ยังคงรออยู่  
อิสราเอล ไม่  ไม่ 
ลิกเทนสไตน์  ใช่  ไม่    
ลักเซมเบิร์ก ใช่  ไม่   
เนเธอร์แลนด1 ใช่  ใช่   
นอร์เวย์  ใช่  ไม่ 
โปแลนด์  ไม่  ไม่มีข้อมูล
โปรตุเกส  ไม่  ไม่มีข้อมูล
สเปน ไม่  ไม่มีข้อมูล
สวีเดน ใช่ ไม่   
สวิตเซอร์แลนด์ ใช่  ไม่ 
สหราชอาณาจักร  ใช่  ไม่   

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก CETECOM และเผยแพร่โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลล่าสุดของ.
ตารางนี้ คุณสามารถดูได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 ข้อกำหนดแห่งชาติ จะใช้เฉพาะเม่ืออุปกรณ์ใช้ระบบการโทรแบบหมุน (ผู้ผลิตอาจระบุในคู่มือผู้ใช้ว่า.
อุปกรณ์ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนเฉพาะการส่งสัญญาณแบบ DTMF เท่าน้ัน ซ่ึงอาจทำให้ไม่จำเป็นต้อง.
ทำการทดสอบเพ่ิมเติมใดๆ)
จำเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ิมเติมในประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับการเช่ือมต่อแบบอนุกรม และคุณสมบัติ.
แสดงเลขหมายเรียกเข้า
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(พิมพ์ข้ึนใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำนักทะเบียน.
กลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

คำเตือนเครื่องหมาย CE
น่ีเป็นผลิตภัณฑ์คลาส B, ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นท่ีพักอาศัย ผลิตภัณฑ์น้ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนทาง.
วิทยุ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้อาจต้องดำเนินมาตรการการป้องกันอย่างเพียงพอ

คำเตือน! จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC .
และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสาย.
ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัด.
ระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความ.
สอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนท่ี 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสองข้อต่อไปน้ี:
• อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ
• อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ท่ีได้รับ รวมท้ังการรบกวนท่ีอาจก่อให้เกิดการทำงานท่ีไม่พึง.

ประสงค์
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซ่ึงเป็นไปตาม.
ส่วนท่ี 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการส่ือสารกลาง (FCC) ข้อจำกัดเหล่าน้ีได้รับการออกแบบ.
เพ่ือให้การป้องกันท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอันตรายในการติดต้ังบริเวณท่ีพักอาศัย อุปกรณ์น้ีสร้าง 
ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถ่ีคล่ืนวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดต้ังและใช้อย่างเหมาะสมตามท่ีระบุในข้ัน.
ตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการส่ือสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ.
ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในกรณีท่ีติดต้ังอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์น้ีก่อให้เกิดการรบกวนกับ.
บริการการส่ือสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซ่ึงสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร.
พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปน้ีหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกัน:
• ปรับทิศทางหรือเปล่ียนสถานท่ีของเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพ่ิมระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญาณ
• เช่ือมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีใช้เสียบเคร่ืองรับอยู่
• ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
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ข้อกำหนดการรบกวนทางความถี่วิทยุของ FCC
ถ้อยแถลง MPE: อุปกรณ์ของคุณประกอบด้วยเคร่ืองรับส่งพลังงานต่ำ เม่ืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ .
อุปกรณ์จะส่งสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RF) ออกมา
อุปกรณ์น้ีถูกจำกัดให้ ใช้ภายในอาคาร เน่ืองจากมีการทำงานในช่วงความถ่ี 5.15 ถึง 5.25GHz FCC .
กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ีภายในอาคาร สำหรับช่วงความถ่ี 5.15 ถึง 5.25GHz เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด.
การรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อช่องสัญญาณร่วมของระบบดาวเทียมเคล่ือนท่ี
เรดาร์พลังงานสูงถูกจัดสรรเป็นผู้ใช้หลักของแถบความถ่ี 5.25 ถึง 5.35GHz และ 5.65 ถึง 5.85GHz .
สถานีเรดาร์เหล่าน้ี สามารถก่อให้เกิดการรบกวนกับ และ / หรือทำให้อุปกรณ์น้ีเสียหายได้

อุปกรณ์นี้และเสาอากาศของอุปกรณ์ ต้องไม่อยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศ หรือเครื่องรับส่ง.
สัญญาณอื่น

คำแนะนำการสัมผัสถูก RF ของ FCC (ไคลเอ็นต์ไร้สาย)
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของการสัมผัสถูก RF ของ FCC (SAR) ในระบบ.
เคร่ืองแบบพกพาท่ัวไป เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อจำกัด SAR ท่ีสร้างข้ึนในมาตรฐาน ANSI C95.1 แนะ.
นำว่าเม่ือใช้อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายท่ีมีเสาอากาศในตัว ให้วางอุปกรณ์ห่างจากร่างกายของคุณ หรือ.
บุคคลท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นระยะห่างมากกว่า [20 ซม.] ในระหว่างท่ีมีการทำงานกับอุปกรณ์อย่างต่อ.
เน่ือง ถ้าระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับผู้ใช้น้อยกว่า [20 ซม.] ผู้ใช้ต้องจำกัดระยะเวลาการสัมผัส.
ถูกให้ส้ันลง

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC
ต้องติดต้ังและใช้อุปกรณ์ LAN ไร้สายน้ี ตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในเอกสารท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อย่าง.
เคร่งครัด ใช้เฉพาะเสาอากาศท่ีให้มาเท่าน้ัน การใช้เสาอากาศท่ีไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือ.
การต่อเช่ือม สามารถทำให้เคร่ืองรับส่งเสียหาย และอาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบ FCC การเปล่ียน.
แปลง หรือการดัดแปลง (รวมถึงเสาอากาศ) อุปกรณ์น้ีโดยไม่มีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจ.
ทำให้สิทธ์ิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้ส้ินสุดลงได้
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการรบกวนท่ีเกิดข้ึนในวิทยุและโทรทัศน์ท่ีมีสาเหตุจากการดัดแปลง หรือการ.
ทดแทนอุปกรณ์น้ีโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมท้ังการเช่ือมต่อสายเคเบิล และอุปกรณ์อ่ืนท่ีนอกเหนือจาก.
ท่ีระบุไว้โดยผู้ผลิต เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการแก้ไขการรบกวนท่ีเกิดจากการดัดแปลง การ.
ทดแทน หรือการต่ออุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับ.
การแต่งต้ังจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใดๆ หรือการละเมิดกฎระเบียบของรัฐ ท่ีเกิดจากการไม่.
ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่าน้ี

การประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง (ข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC)
รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง 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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แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส
บางพ้ืนท่ีของประเทศฝร่ังเศส มีแถบความถ่ีท่ีถูกจำกัดการใช้งาน พลังงานในอาคารท่ีได้รับอนุญาตสูง.
สุดในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ: 
• 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: ในท่ีดินซ่ึงเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์.
สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็นไปตามกระบวนการท่ีได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม .
โดยมีพลังงานท่ีอนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคาร.
บริเวณท่ีดินสาธารณะ 
ในเขตท่ีแสดงด้านล่าง สำหรับแถบ 2.4 GHz ท้ังหมด:
• พลังงานสูงสุดท่ีอนุญาตในอาคารคือ 100mW 
• พลังงานสูงสุดท่ีอนุญาตนอกอาคารคือ 10mW 
เขตซ่ึงใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP ในอาคารน้อยกว่า 100mW .
และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:
 01  Ain Orientales 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 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 

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

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW

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
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ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซ่ึงครอบคลุมถึงอุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ท่ีออกแบบมาเพ่ือ.
เช่ือมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพ้ืนดิน.
ไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดต้ัง หรือใช้โดยสอดคล้องกับ.
หลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)
เม่ือใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยพ้ืนฐานเสมอ เพ่ือลด.
ความเส่ียงท่ีจะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี:
•. อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก.

ผ้า, ในใต้ถุนท่ีเปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ 
• อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเส่ียงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเน่ืองจาก.

ฟ้าผ่าได้
•. อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับท่ีมีแก๊สร่ัว
บังคับใช้ UL 1642 ซ่ึงครอบคลุมถึงแบตเตอร่ีลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถ.
ชาร์จใหม่ได้) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอร่ีเหล่าน้ีประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือ.
ลิเธียมอัลลอย หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหน่ึงเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือ.
มากกว่า โดยเช่ือมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน หรือท้ังสองอย่าง ซ่ึงแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน.
ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีท่ีไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้
•. อย่า ท้ิงแบตเตอร่ีแพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก.

ปฏิบัติในท้องถ่ิน สำหรับข้ันตอนการท้ิงแบบพิเศษ เพ่ือลดความเส่ียงของการบาดเจ็บต่อร่างกาย.
เน่ืองจากไฟ หรือการระเบิด

•. อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอร่ีจากอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงของการบาดเจ็บต่อ.
ร่างกายเน่ืองจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอร่ีท่ีได้รับการรับรอง .
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกท่ีได้รับการแต่งต้ังเท่าน้ัน

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟท่ีได้รับการรับรองท่ี.
มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm2.หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2
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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. Sos-
tituire 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 ai-
noastaan 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 recom-
mandé 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) 

ข้อควรระวัง! ถ้าใส่แบตเตอร่ีอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดข้ึนได้ ใช้เฉพาะแบตเตอร่ี.
ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่า ท่ีแนะนำโดยผู้ผลิตเท่าน้ัน ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามข้ันตอนของ.
ผู้ผลิต (ไทย)

(Japanese)
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ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำเตือน: การปรับแต่ง หรือดำเนินขั้นตอนใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิด.
อันตรายการจากสัมผัสถูกเลเซอร์ได้ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนออปติคัลไดรฟ์ เพื่อความ.
ปลอดภัยของคุณ ให้นำออปติคัลไดรฟ์เข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง.
เท่านั้น

ข้อควรระวัง: เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำแสง หรือดู.
อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH
ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเก่ียวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา .
ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่าน้ี ใช้กับ.
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ท่ีผลิตต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 1976 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง.
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบน้ี

ข้อควรระวัง: การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ใน.
คู่มือการติดต้ังผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีท่ีเป็นอันตรายได้

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation
ผลิตภัณฑ์น้ีใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธ์ิ ซ่ึงได้รับการป้องกันโดยวิธีท่ีมีการระบุในสิทธิบัตรของ.
สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ท่ีเป็นของ Macrovision Corporation และ.
เจ้าของสิทธ์ิอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธ์ิน้ี ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision .
Corporation และต้ังใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมท่ีจำกัดอ่ืนๆ เท่าน้ัน ถ้าไม่ได้รับอนุญาต.
จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดช้ินส่วนใดๆ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ์

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์
ออปติคัลไดรฟ์ภายในหรือภายนอกท่ีจำหน่ายมากับโน้ตบุ๊คพีซีน้ี ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 .
คุณสามารถพบการจำแนกประเภทของเลเซอร์ในส่วนคำศัพท์ ท่ีท้ายของคู่มือฉบับน้ี
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 Danish

 Dutch

 English

 Finnish

 French

 German

 Greek

 Italian

 Portuguese

 Spanish

 Swedish

การรับรอง CTR 21 (สำหรับโน้ตบุ๊คพีซีที่มีโมเด็มในตัว)
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ข้อมูลเกี่ยวกับโน้ตบุ๊คพีซี
หน้านี้มีให้สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต .
หรือสำหรับขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค เก็บคู่มือผู้ใช้นี้ในสถานที่ปลอดภัย ถ้ามีการกรอก.
รหัสผ่านไว้

ชื่อเจ้าของ:.____________________________ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของ:._______________

ผู้ผลิต:.___________________________ รุ่น:.__________ หมายเลขผลิตภัณฑ์:._______________

ขนาดหน้าจอ:.____________ ความละเอียด:.__________ขนาดหน่วยความจำ:._______________

ร้านค้าปลีก:.___________________สถานที่:._____________________วันที่ซื้อ:._______________

ผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์:.__________________________________________ ความจุ:._______________

ผู้ผลิตออปติคัลไดรฟ์:._________________________________________ ชนิด:._______________

เวอร์ชั่น BIOS:._______________________________________________ วันที่:._______________

อุปกรณ์เสริม:._____________________________________________________________________

อุปกรณ์เสริม:._____________________________________________________________________

ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ:.______________ เวอร์ชั่น:.__________ หมายเลขผลิตภัณฑ์:._______________

ซอฟต์แวร์:.___________________ เวอร์ชั่น:.__________ หมายเลขผลิตภัณฑ์:._______________

ซอฟต์แวร์:.___________________ เวอร์ชั่น:.__________ หมายเลขผลิตภัณฑ์:._______________

การรักษาความปลอดภัย
ชื่อซุปเปอร์ไวเซอร์:.__________________________ รหัสผ่านซุปเปอร์ไวเซอร์:._______________

ชื่อผู้ใช้:.______________________________________________ รหัสผ่านผู้ใช้:._______________

เครือข่าย
ชื่อผู้ใช้:._____________________ รหัสผ่าน:._____________________ โดเมน:._______________

ชื่อผู้ใช้:._____________________ รหัสผ่าน:._____________________ โดเมน:._______________ .


