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1 ภาพรวม

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุุ

• RT-N�� ซีรีส์ ไวร์เลส เราเตอร์ ประกอบด้วยรุ่น RT-N�� D�  
และ RT-N�� HP คู่ม�ือนี้อธิบายคุณสม�บัติต่างๆ  
สำหรับรุ่นทั้งสอง

• ถ้าม�ีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อ 
สอบถาม�และรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสาย 
ด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่ม�ือผู้ใช้ฉบับนี้

• เก็บวัสดุบรรจุหีบห่อด้ังเดิม�ไว้ ในกรณีท่ีคุณจำเป็นต้องรับบริการ 
ภายใต้การรับประกันในอนาคต เช่นการนำม�าซ่อม�หรือเปลี่ยน 
เครื่อง

 RT-N�� ไวร์เลส เราเตอร์ ไวร์เลส เราเตอร์
 สายเคเบิลเครือข่าย(RJ-45)
 อะแดปเตอร์เพาเวอรอะแดปเตอร์เพาเวอร์
 คู่ม�ือเริ่ม�ต้นอย่างเร็วคู่ม�ือเริ่ม�ต้นอย่างเร็ว
 ใบรับประกันใบรับประกัน
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คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 
ด้านหน้า
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ตัวแสดงสถานะ
LED สถานะ ความหมาย

เพาเวอร์

ปิด ไม�่ม�ีไฟเข้า หรือสัญญาณไร้สายปิดทำงาน
เปิด ระบบพร้อม�
กะพริบช้า โหม�ดช่วยเหลือ
กะพริบเร็ว อยู่ระหว่าง WPS

ไร้สาย

ปิด ไม�่ม�ีพลังงานเข้า
เปิด ระบบไร้สายพร้อม�
กะพริบ กำลังส่งหรือรับข้อม�ูล (ไร้สาย)

WAN 
เครือข่ายบริเวณกว้าง

ปิด ไม�่ม�ีพลังงานเข้า หรือไม�่ม�ีการเชื่อม�ต่อทาง 
กายภาพ

เปิด ม�ีการเชื่อม�ต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายอี 
เธอร์เน็ต

กะพริบ กะพริบ กำลังส่งหรือรับข้อม�ูล  
(ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต)

LAN 1-4
เครือข่ายในพื้นที่

ปิด ไม�่ม�ีพลังงานเข้า หรือไม�่ม�ีการเชื่อม�ต่อทาง 
กายภาพ

เปิด ม�ีการเชื่อม�ต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายอี 
เธอร์เน็ต

กะพริบ กะพริบ กำลังส่งหรือรับข้อม�ูล  
(ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต)
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ด้านหลัง (RT-N12 D1)

ข้อความ คำอธิบาย

ปุ่มรีเซ็ต
กดปุ่ม�นี้เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น 
การตั้งค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน

เพาเวอร์

กดปุ่ม�นี้ เพื่อเปิด/ปิดไวร์เลส เราเตอร์

เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อม�ต่อเราเตอร ์
ของคุณเข้ากับแหล่งพลังงาน

LAN1-LAN4
เชื่อม�ต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 เข้ากับพอร์ตเหล่านี้  
เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ LAN

WAN
เชื่อม�ต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 เข้ากับพอร์ตนี้  
เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ WAN 

WPS กดปุ่ม�นี้เป็นเวลานานกว่า 4 วินาที เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ 
ไร้สายที่ปลอดภัยกับอุปกรณ์ไร้สายที่สนับสนุน WPS
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ด้านหลัง (RT-N12 HP)

ข้อความ คำอธิบาย
WPS กดปุ่ม�นี้เป็นเวลานานกว่า 4 วินาที เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ 

ไร้สายที่ปลอดภัยกับอุปกรณ์ไร้สายที่สนับสนุน WPS

LAN1-LAN4
เชื่อม�ต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 เข้ากับพอร์ตเหล่านี้  
เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ LAN

WAN
เชื่อม�ต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 เข้ากับพอร์ตนี้  
เพื่อสร้างการเชื่อม�ต่อ WAN 

ปุ่มรีเซ็ต
กดปุ่ม�นี้เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น 
การตั้งค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน

ปุ่มรีเซ็ต

กดปุ่ม�นี้ เพื่อเปิด/ปิดไวร์เลส เราเตอร์

เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อม�ต่อเราเตอร ์
ของคุณเข้ากับแหล่งพลังงาน
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รายการ คำอธิบาย

1 ขอเกี่ยวสำหรับยึด
ใช้ขอเกี่ยวสำหรับยึดเพื่อยึดเราเตอร์ของคุณบนผนังคอนกรีตหรือ 
พื้นผิวไม�้ โดยใช้สกรูหัวกลม� � ตัว

2 ช่องระบายอากาศ
ช่องเหล่านี้ม�ีไว้เพื่อระบายอากาศในเราเตอร์ของคุณ

แผงด้านล่าง

ไม�่แนะนำให้ยึดไวร์เลสเราเตอร์ไว้บนผนัง  
เนื่องจากลดสม�รรถนะการทำงานไร้สายลง 

2

1
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2 การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของ	
คุณ

การวางตำแหน่งเราเตอร์
เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไวร์เลสเราเตอร์ 
และอุปกรณ ์
เครือข่ายที่เชื่อม�ต่ออยู่ม�ีคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:

 • วางไวร์เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุม�พ้ืนที่ไร ้
สายม�ากที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย

• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากวัตถุขวางกั้นที่เป็นโลหะ และไม�่ให้ถูก 
แสงแดดโดยตรง

• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 8��.��g หรือ ��MHz,  
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอม�พิวเตอร์ �.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ,  
โทรศัพท์ไร้สาย, หม�้อแปลง, ม�อเตอร์พลังงานสูง, แสงฟลูออเรส 
เซนต์, เตาไม�โครเวฟ, ตู้เย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรม�อื่นๆ เพื่อ 
ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญหาย

• เพื่อให้ครอบคลุม�พื้นที่จากด้านหน้าไปถึงด้านหลังดีที่สุด ให้วาง 
ตำแหน่งไวร์เลสเราเตอร์ในตำแหน่งตั้งตรง

• เพื่อให้ครอบคลุม�พื้นที่จากด้านบนไปถึงด้านล่างดีที่สุด ให้วาง 
ตำแหน่งไวร์เลสเราเตอร์ในตำแหน่งเอียง

• อัพเดตไปเป็นเฟิร์ม�แวร์ล่าสุดเสม�อ เยี่ยม�ชม�เว็บไซต์ ASUS ที่  
http://support.asus.com เพื่อรับอัพเดตเฟิร์ม�แวร์ล่าสุด
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การตั้งค่าไวร์เลส เราเตอร์
•ใช้การเชื่อม�ต่อแบบม�ีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ  

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความ� 
ไม�่แน่นอนของระบบไร้สาย

• ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
• ถ้าคุณกำลังแทนที่เราเตอร์ที่ม�ีอยู่ ให้ตัดการเชื่อม�ต่ออุปกรณ์ 

เก่าจากเครือข่ายของคุณ
• ถอดสายเคเบิล/สายไฟจากชุดโม�เด็ม�ที่ม�ีอยู่ของคุณ ถ้าโม�เด็ม� 

ของคุณม�ีแบตเตอรี่สำรอง ให้ถอดออกด้วย
• บูตคอม�พิวเตอร์ใหม�่ (แนะนำ)

• ถ้าคอม�พิวเตอร์ของคุณไม�่ม�ีความ�สาม�ารถไร้สายในตัว คุณอาจ 
ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 8��.�� b/g/n เข้ากับ 
คอม�พิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อม�ต่อไปยังเครือข่าย

• สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเชื่อม�ต่ออุปกรณ ์
เครือข่าย ไม�่ควรม�ีความ�ยาวเกิน ��� เม�ตร

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้
ในการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ คุณจำเป็นต้องม�ีคอม�พิวเตอร์หนึ่งหรือ 
สองเครื่อง ซึ่งม�ีคุณสม�บัติระบบดังต่อไปนี้:
 • พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (��B��e-T/���B��e-T�) พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (��B��e-T/���B��e-T�)พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (��B��e-T/���B��e-T�)
 • ความ�สาม�ารถไร้สาย IEEE 8��.�� b/g/n
 • บริการ TCP/IP ที่ติดตั้งไว้แล้ว
 • เว็บเบราเซอร์ เช่น Inte�net Ex��o�e�, Fi�e�ox, S����i หรือ เว็บเบราเซอร์ เช่น Inte�net Ex��o�e�, Fi�e�ox, S����i หรือเว็บเบราเซอร์ เช่น Inte�net Ex��o�e�, Fi�e�ox, S����i หรือ  

Goog�e Ch�ome
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� ใช้สายเคเบิลเครือข่ายท่ีให้ม�า เช่ือม�ต่อโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับพอร์ต 
LAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:
�. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต  

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

ไวร์เลสเราเตอร์ขงอคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อ 
ตรง หรือแบบไขว้ เม�ื่อตั้งค่าการเชื่อม�ต่อแบบม�ีสาย

RT-N12 D1
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3 ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหน่ึง เช่ือม�ต่อโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับ 
พอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

4. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า  
และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

 ตรวจดูให้แน่ใจว่า LED LAN กะพริบอยู่

RT-N12 HP
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การเชื่อมต่อไร้สาย

ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:
�. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต  

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
� ใช้สายเคเบิลเครือข่ายท่ีให้ม�า เช่ือม�ต่อโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับพอร์ต 

WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้าเสียบอะแดปเตอร์ AC ของโม�เด็ม�ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า  

และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
4. ติดต้ังอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 8��.�� b/g/n บนคอม�พิวเตอร์ 

ของคุณ

RT-N12 D1

• สำหรับรายละเอียดในการเชื่อม�ต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดู 
คู่ม�ือผู้ใช้ของอะแดปเตอร์ WLAN

• ในการตั้งค่าระบบความ�ปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของคุณ ให้ด ู
ส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
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RT-N12 HP
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ก่อนที่จะดำเนินการ

A. ปิดทำงานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเปิดทำงานอยู่

Windows®	7
�.  คลิก Start (เริ่ม) > 

Internet Explorer 
(อินเทอร์เน็ต 
เอ็กซ์พลอเรอร์) 
เพื่อเปิดเว็บเบราเซอร์

�. คลิกคลิก Tools (เครื่องมือ) 
> Internet options 
(ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) 
> แท็บ Connections 
(การเชื่อมต่อ) > LAN 
settings (การตั้งค่า 
LAN)

ก่อนที่จะกำหนดค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ให ้
ใช้ขั้นตอนที่อธิบายในส่วนนี้บนคอม�พิวเตอร์แต่ละเครื่องบน 
เครือข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อม�ต่อไปยังเครือข่าย 
ไร้สาย
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3. จากหน้าจอ Lo��� A�e� จากหน้าจอ Lo��� A�e�จากหน้าจอ Lo��� A�e�  
Netwo�k (LAN) Setting� 
(การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น  
(LAN)), ลบเครื่องหม�ายจาก  
Use a proxy server for  
your LAN (ใช้พร็อกซ	ี
เซิร์ฟเวอร์สำหรับ LAN 
 ของคุณ)

4. คลิก OK (ตกลง) จากนั้น  
Apply (ใช้)

MAC OSX
�. จากเบราเซอร์Apple 

Safari ของคุณ, คลิก 
Safari (ซาฟารี) 
> Preferences 
(การกำหนดลักษณะ) 
> Advanced 
(ขั้นสูง). บนรายการ 
Proxies 	
(พร็อกซี่), คลิก  
Change Settings... 	
(เปลี่ยนแปลงการ	
ตั้งค่า...)

�.  จากหน้าจอ Netwo�kจากหน้าจอ Netwo�k  
(เครือข่าย), ยกเลิก 
การเลือก FTP Proxy 
(FTP พร็อกซ่ี) และ Web 
Proxy (HTTP) 	
(เว็บพร็อกซี่ (HTTP))

3. คลิก OK (ตกลง) จากนั้น  
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B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically 	
obtain an IP address (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ).

�.  บนหน้าต่าง Netwo�k  
Conne�tion�  
(การเชื่อม�ต่อเครือข่าย), 
คลิกที่  
Local Area Connection 	
(การเชื่อมต่อแลน)

3.  บนหน้าต่าง Lo��� A�e�  
Conne�tion Netwo�k 
St�tu�  
(สถานะเครือข่ายการ 
เชื่อม�ต่อแลน), คลิก  
Properties (คุณสมบัติ)

4.  เลือก Inte�net P�oto�o�  
Ve��ion 4 (TCP/IPv4)  
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล 
เวอร์ชั่น4 (TCP/IPv4)) หรือ  
Inte�net P�oto�o� Ve��ion 
6  
(TCP/IPv6) (อินเตอร์เน็ต 
โปรโตคอลเวอร์ชั่น6  
(TCP/IPv6)), จากนั้นคลิก  
Properties (คุณสมบัติ)

Windows®	7
�. คลิก Start (เริ่ม)  

> Control Panel 	
(แผงควบคุม) >  
Network and Internet 	
(เครือข่ายและ	
อินเทอร์เน็ต) > Network 	
and Sharing Center 	
(ศูนย์เครือข่ายและการ	
แชร์) > Change 	
adapter settings 	
(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดป	
เตอร์)
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MAC OSX
�. คลิก Apple Menu 	

(เมนู Apple)>System  
Preferences (การ	
กำหนดลักษณะระบบ) >  
Network (เึครือข่าย)

5. ทำเครื่องหม�ายที่ Obtain an 	
IP address automatically 	
(รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ)

6. คลิก Apply (ใช้)

�. คลิก Ethernet 	
(อีเธอร์เน็ต) 	
บนแผงด้านซ้าย

3. บนรายการ 
Configu�e  
IPv4 (กำหนดค่า 
IPv4),  
เลือก Using DHCP 	
(ใช้ DHCP)

4. คลิก Apply (ใช้)
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C. เปิดการทำงานเครือข่ายแบบโทรเข้า
Windows®	7
�. คลิก Start (เริ่ม) > Internet 

Explorer 	
(อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์) 	
เพื่อเปิดเว็บเบราเซอร ์

�. คลิก Tools (เครื่องมือ) 
> Internet options 
(ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) > แท็บ  
Connections (การเชื่อมต่อ)

3. ทำเครื่องหม�ายที่ ทำเครื่องหม�ายที่ทำเครื่องหม�ายที่ Never dial a 	
connection (ไม่โทรเพื่อ	
เชื่อมต่อ)

4. คลิก Apply (ใช้) จากนั้น  
OK (ตกลง)
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3 การกำหนดค่าเครือข่าย 
การใช้เว็บ GUI

Logging in to the web GUI
ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ  
ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดค่าเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราเซอร์ใดๆ  
เช่น Inte�net Ex��o�e�, Mozi��� Fi�e�ox, A���e S����i หรือ  
Goog�e Ch�ome

ในการเข้าระบบไปยังเว็บ GUI:
�. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ จากนั้นป้อน IP แอดเดรสเริ่ม�ต้นของ 

ไวร์เลสเราเตอร์: 192.168.1.1
�. บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่ม�ต้น (�dmin)  

และรหัสผ่าน (�dmin) เข้าไป
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3. GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ ให้การเข้าถึงยังการตั้งค่าคอนฟิเกอ 
เรชั่นต่างๆ

การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในขณะท่ีต้ังค่าการเช่ือม�ต่ออินเทอร์เน็ตเป็นคร้ัง 
แรก, กดปุ่ม� รีเซ็ต บนไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพ่ือรีเซ็ตเคร่ืองกลับ 
เป็นการตั้งค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน
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การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบ	
อัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) จะแนะนำวิธีการในการตั้ง 
ค่าการเชื่อม�ต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างรวดเร็ว
ในการใช้ QIS ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ:
�. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Inte�net Ex��o�e�, Mozi��� Fi�e�ox, 

A���e S����i หรือ Goog�e Ch�ome

�. โปรแกรม�ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วนจะเปิดขึ้นโดยอัตโนม�ัติ  
คลิก Next (ถัดไป)

• ถ้าล้ม�เหลว QIS เพื่อเปิดโดยอัตโนม�ัติด้วยตนเองเปิดของคุณ  
เราเตอร์ไร้สายบนเว็บของ GUI เพื่อเข้าถึงหน้า QIS การทำเช่นนี้ 
ทำตาม�ขั้นตอนเหล่านี้:

 �. ป้อน 192.168.1.1 บนเว็บเบราเซอร์ของคุณ
 �.  บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่ม�ต้น (admin) และร

หัสผ่าน (admin)
 3.  คลิก Quick Internet Setup (ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน)  

บนหน้าต่าง
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3. พิม�พ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบใหม�่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงยังเรา 
เตอร์โดยไม�่ได้รับอนุญาต คลิก Next (ถัดไป)

4. เลือกโหม�ดไวร์เลสเราเตอร์, โหม�ดรีพีตเตอร์  
หรือโหม�ดแอคเซสพอยต์ (AP)  
คลิก Next (ถัดไป)

ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเพื่อใช้กับการเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ต, ใช้ โหมดไวร์เลสเราเตอร์
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ขอรับข้อม�ูลที่จำเป็นเกี่ยวกับชนิดการเชื่อม�ต่อ 
อินเทอร์เน็ตของคุณ และข้อม�ูลการล็อกอินเพิ่ม�เติม�จากผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

•  การตรวจจับชนิดการเชื่อม�ต่อ ISP ของคุณโดยอัตโนม�ัต ิ
จะเกิดขึ้นเม�ื่อคุณกำหนดค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็นครั้งแรก  
หรือเม�ื่อไวร์เลสเราเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการ 
ตั้งค่าเริ่ม�ต้น

• ถ้า QIS ตรวจไม�่พบชนิดการเชื่อม�ต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ, 
 คลิก Skip to manual setting (ข้ามไปยังการตั้งค่า	
แบบแมนนวล) และกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อม�ต่อของ 
คุณแบบแม�นนวล

5. ไวร์เลสเราเตอร์จะพยายาม�หาชนิดการเชื่อม�ต่อของคุณ  
ถ้าจำเป็น เลือกชนิดการเชื่อม�ต่อที่จำเป็น และป้อนข้อม�ูลที ่
จำเป็นใดๆ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ISP ของคุณ
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6. ในหน้าจอ Wi�e�e�� �etting (การตั้งค่าไร้สาย), พิม�พ์  
ชื่อเครือข่าย (SSID) และกำหนดคีย์ระบบรักษาความ� 
ปลอดภัยสำหรับการเชื่อม�ต่อไร้สายของคุณ คลิก Apply (ใช้)

7. ข้อม�ูลสรุปการตั้งค่าเครือข่ายของคุณจะแสดงขึ้น  
คลิก Next (ถัดไป)
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8. อ่านข้อม�ูลการสอนเกี่ยวกับการเชื่อม�ต่อเครือข่ายไร้สาย เม�ื่อ 
 ทำเสร็จ, คลิกก Finish (เสร็จ)
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การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
เพ่ือป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่�ได้รับอนุญาต คุณ 
จำเป็นต้องกำหนดค่าของการต้ังค่าระบบความ�ปลอดภัยของเครือข่าย
ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย:
�. ป้อน 192.168.1.1 บนเว็บเบราเซอร์ของคุณ
�. บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่ม�ต้น (admin) และรหัสผ่าน  

(admin), จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เว็บ GUI ของไวร์เล 
สเราเตอร์จะเปิดขึ้นม�า

3. บนหน้าจอ Netwo�k M�� (แผนที่เครือข่าย), พื้นที่  
System Status (สถานะระบบ) จะแสดง SSID  
(ตัวระบุชุดบริการ), วิธีการยืนยันตัวบุคคล และการตั้งค่าคีย์ 
ระบบรักษาความ�ปลอดภัของเครือข่ายไร้สายของคุณ
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4. บนฟิลด์ Wireless name (SSID) (ชื่อไร้สาย (SSID)), ป้อน 
ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ

5. จากรายการแบบดึงลง Authentication Method 
(วิธีการยืนยันตัวบุคคล) , เลือกวิธีการเข้ารหัสสำหรับ 
เครือข่ายไร้สายของคุณ

ข้อสำคัญ! ม�าตรฐาน IEEE 8��.��n ห้าม�การใช้ไฮทรูพุต 
กับ WEP หรือ WPA-TKIP เป็นยูนิแคสต์ไซเฟอร์ ถ้าคุณใช้วิธีการ 
เข้ารหัสเหล่านี้ อัตราการรับส่งข้อม�ูลของคุณจะตกลงเป็นการ 
เชื่อม�ต่อ IEEE 8��.��g 54Mb��

6. ป้อนรหัสผ่านระบบความ�ปลอดภัยของคุณ
7. คลิก Apply (นำไปใช้)นำไปใช้) เม�ื่อเสร็จ
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การปรับพลังงาน Tx 	
(สำหรับ RT-N12 HP เท่านั้น)
การปรับพลังงาน Tx หม�ายถึงม�ิลลิวัตต์ (mW) ที่จำเป็นต้องใช้ 
เพื่อส่งสัญญาณวิทยุของไวร์เลสเราเตอร์ RT-N�� HP  
เราเตอร์สนับสนุนพลังงานการส่งสัญญาณสูงสุดถึง ��� mW
ในการปรับพลังงาน TX:
�. คลิก Wireless (ไร้สาย) บนหน้าต่างควบคุม�
�. คลิกแท็บ Professional (มืออาชีพ) 
3. บนรายการ Tx Power adjustment 	

(การปรับพลังงาน Tx), ป้อนค่าระหว่าง � ถึง ��� mW

การเพิ่ม�ค่าการปรับพลังงาน Tx อาจส่งผลกระทบ 
ต่อความ�ม�ีเสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย และอายุของ 
ไวร์เลสเราเตอร์
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การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ
การตั้งค่าเครือข่ายแขก ให้การเชื่อม�ต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย 
สำหรับผู้เยี่ยม�ชม�ชั่วคราว ในขณะที่จำกัดการเข้าถึงยังเครือข่าย 
ส่วนตัวของคุณ
ในการสร้างเครือข่ายแขกของคุณ:
�. คลิก Guest Network (เครือข่ายเกสต์) ที่หน้าต่างควบคุม�
�. คลิก Enable (เปิดทำงาน)

3. ในการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่ม�เติม� คลิกรายการใดๆ ที่แสดงอยู่ 
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4. กำหนดชื่อเครือข่ายไร้สายสำหรับเครือข่ายชั่วคราวของ 
คุณบนฟิลด์ ชื่อเครือข่าย (SSID) 

5. เลือก วิธีการยืนยันตัวบุคคล
6. เลือกวิธี การเข้ารหัส WEP
7. ระบุ เวลาการเข้าถึง หรือคลิก Limitless (ไม่จำกัด)
8. เลือก Di��b�e (ปิดทำงาน) หรือ En�b�e (เปิดทำงาน)  

บนรายการ Access Intranet (เข้าถึงอินทราเน็ต)
9. คลิก Apply (ใช้)
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ข้อม�ูลแบนด์วิดธ์ของคุณจาก ISP จะใช้ได้

การใช้ตัวจัดการจราจร
การจัดการ QoS (คุณภาพของบริการ) แบนด์วิดธ์
คุณภาพของบริการ (QoS) อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำดับความ�สำคัญของ 
แบนด์วิดธ์ และจัดการจราจรเครือข่าย 
ในการตั้งค่า QoS:
�. คลิก Traffic Manager (ตัวจัดการจราจร)  

บนหน้าต่างควบคุม� และคลิกแท็บ QoS 
�. คลิก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำงาน QoS
3. คลิก Save (บันทึก)
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4. ถ้าคุณต้องการจัดลำดับความ�สำคัญของแอปพลิเคชั่นเครือข่าย  
และบริการเครือข่าย, คลิก User-defined Priority 	
(ลำดับความสำคัญที่ผู้ใช้กำหนด) ที่ม�ุม�ขวาบน

5. ปรับค่าตาม�ต้องการ คลิก Apply (ใช้)
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การตรวจดูแลจราจร
คลิกแท็บ Traffic Monitor (ตรวจดูแลจราจร) เพื่อดูข้อม�ูล 
แบนด์วิดธ์เรียลไทม�์ หรือประวัติข้อม�ูลของการเชื่อม�ต่ออินเทอร์เน็ต  
ทั้งแบบม�ีสายและไร้สายของคุณ
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การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง
การตั้งค่า DHCP เซิร์ฟเวอร์

ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้ DHCP เพื่อกำหนด IP แอดเดรสบนเ 
ครือข่ายของคุณโดยอัตโนม�ัติ คุณสาม�ารถระบุช่วง IP แอดเดรส  
และลีสไทม�์ สำหรับไคลเอ็นต์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ

ในการกำหนดค่า DHCP เซิร์ฟเวอร์:
�. คลิก LAN (แลน) บนหน้าต่างควบคุม�
�. คลิกแท็บ DHCP Server (DHCP เซิร์ฟเวอร์) 

3. ในฟิลด์ Enable the DHCP Server (เปิดทำงาน DHCP 	
เซิร์ฟเวอร์หรือไม่), คลิก Yes (ใช่)

4. ในฟิลด์ IP Pool Starting Address (แอดเดรสเริ่มต้น IP 	
พูล), ป้อน IP แอดเดรสเริ่ม�ต้นเข้าไป

5. ในฟิลด์ IP Pool Ending Address (แอดเดรสสิ้นสุด IP 	
พูล), ป้อน IP แอดเดรสสิ้นสุดเข้าไป
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• ASUS แนะนำให้คุณใช้รูปแบบ IP แอดเดรสเป็น  
�9�.�68.�.xxx (ซึ่ง xxx สาม�ารถเป็นตัวเลขใดๆ ก็ได้ระหว่าง  
� ถึง �54) ในขณะที่ระบุช่วง IP แอดเดรส

• แอดเดรสเริ่ม�ต้น IP พูล ไม�่ควรม�ีค่าม�ากกว่าแอดเดรสสิ้นสุด IP  
พูล

6. ในฟิลด์ Lease Time (เวลาลีส), ป้อนเวลาที่ IP แอดเดรสจะ 
หม�ดอายุ และไวร์เลสเราเตอร์จะกำหนด IP แอดเดรสใหม�่ 
สำหรับเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์โดยอัตโนม�ัติ 
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ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์:
�. คลิก Administration (การดูแลระบบ) บนหน้าต่างควบคุม�
�. คลิกแท็บ Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัปเกรด)
3. ในฟิลด์ New Firmware File (ไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่), คลิก  

Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาเฟิร์ม�แวร์ใหม�่ในคอม�พิวเตอร์ของ 
คุณ

4. คลิก Upload (อัปโหลด) กระบวนการอัปโหลดใช้เวลาประม�าณ  
3 นาที

การอัปเกรดเฟิร์มแวร์
หมายเหต:  ดาวน์โหลดเฟิร์ม�แวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS ที่ http://
support.asus.com

ถ้ากระบวนการอัปเกรดล้ม�เหลว ไวร์เลสเราเตอร์จะเข้า 
สู่โหม�ดช่วยเหลือโดยอัตโนม�ัติ และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร ์
ที่แผงด้านหน้าจะกะพริบช้าๆ ในการเรียกคืน หรือกู้คืนระบบ ให้ใช้ 
ยูทิลิตี้ Fi�mw��e Re�to��tion (การกู้คืนเฟิร์ม�แวร์) 



40

การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า
ในการกู้คืน/จัดเก็บ/อัปโหลดการตั้งค่า:
�. คลิก Administration (การดูแลระบบ) บนหน้าต่างควบคุม�
�. คลิกแท็บ Restore (กู้คืน)/Save (บันทึก)/	

Upload Setting (อัปโหลดการตั้งค่า)

3. เลือกงานที่คุณต้องการทำ:
 • ในการกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน, คลิก ในการกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน, คลิกในการกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน, คลิก  

Restore (กู้คืน), และคลิก OK (ตกลง) ในข้อความ�การยืนยัน
 • ในการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก ในการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิกในการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก Save (จัดเก็บ),  

และคลิก Save (จัดเก็บ) ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อ 
จัดเก็บไฟล์ระบบลงในพาธที่คุณต้องการ

 • ในการกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก ในการกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิกในการกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก Browse (เรียกดู)  
เพื่อค้นหาไฟล์ระบบที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นคลิก Upload 	
(อัปโหลด)
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4 การใช้ยูทิลิตี้การใช้ยูทิลิตี้

การค้นหาอุปกรณ

Devi�e Di��ove�y (การค้นหาอุปกรณ์) เป็นยูทิลิต้ี ASUS 
WLAN ซ่ึงทำหน้าท่ีตรวจ 

คุณสาม�ารถดาวน์โหลดยูทิลิตี้ ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ได้จาก 
htt�://�u��o�t.��u�.�om

หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ติดตั้งสำหรับยูทิลิตี้ ASUS  
ไวร์เลสแล้ว, ยูทิลิตี้ การสำรวจอุปกรณ์ และการกู้คืนเฟิร์ม�แวร์  
จะถูกเพิ่ม�เข้าม�ายังแอปพลิเคชั่นของคุณ
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การกู้คืนเฟิร์มแวร์
การกู้คืนเฟิร์ม�แวร์ ถูกใช้บน ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ หลังจากที ่
ทำการอัปเกรดเฟิร์ม�แวร์ล้ม�เหลว ยูทิลิตี้นี้จะอัปโหลดไฟล์เฟิร์ม� 
แวร์ไปยังไวร์เลส เราเตอร์ กระบวนการจะใช้เวลาประม�าณ  
3 ถึง 4 นาที

ในการเปิดโหมดช่วยเหลือ และใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์:

�. ถอดปลั๊กไวร์เลสเราเตอร์จากแหล่งพลังงาน

ข้อสำคัญ!ปิดโหม�ดช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์ม�แวร์

หาอุปกรณ์ ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ และอนุญาตให้คุณต้ังค่าค
อนฟิกอุปกรณ์

ในการเปิดยูทิลิตี้ การค้นหาอุปกรณ์:
• จากเดสก์ทอปของคอม�พิวเตอร์ของคุณ, คลิก Start (เร่ิม) 

> All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > ASUS Utility 
(ยูทิลิต้ี ASUS) > RT-N12 Wireless Router (RT-N12	
ไวร์เลส เราเตอร์) > Device Discovery (การค้นหา	
อุปกรณ)

หมายเหต: เม�ื่อคุณตั้งค่าเราเตอร์เป็นโหม�ดแอคเซสพอยต์, คุณ 
จำเป็นต้องใช้ การสำรวจอุปกรณ์ เพื่อรับ IP แอดเดรสของเราเตอร์
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ยูทิลิตี้การกู้คืนเฟิร์ม�แวร์ ไม�่ได้ใช้เพื่ออัปเกรดเฟิร์ม�แวร์ของ  
ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ที่ยังคงใช้งานได้ คุณต้องทำการอัป 
เกรดเฟิร์ม�แวร์ตาม�ปกติผ่าน GUI ดู การอัปเกรดเฟิร์มแวร์  
สำหรับรายละเอียดเพิ่ม�เติม�

5. คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์ม�แวร์ จากนั้นคลิก  
Upload (อัปโหลด)

�. กดปุ่ม�กู้คืน ที่แผงด้านหลังค้างไว้ ในขณะเดียวกันก็เสียบปลั๊ก  
ไวร์เลสเราเตอร์กลับเข้าไป ยังแหล่งพลังงาน ปล่อยปุ่ม�กู้คืน เม�ื่อ 
LED  
เพาเวอร์ที่แผงด้านหน้ากะพริบช้าๆ ซึ่งเป็นการ ระบุว่าไวร์เลส  
เราเตอร์อยู่ในโหม�ดช่วยเหลือ

3. ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า TCP/IP ของคุณ:
IP แอดเดรสแอดเดรส: �9�.�68.�.x
สับเน็ต มาสก: �55.�55.�55.�

4. จากเดสก์ทอปของคอม�พิวเตอร์ของคุณ, คลิก Start (เร่ิม) 
> All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > ASUS Utility 
(ยูทิลิต้ี ASUS) > RT-N12 Wireless Router (RT-N12 
ไวร์เลส เราเตอร์) > Device Discovery (การค้นหา 
อุปกรณ์)
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5 การแก้ไขปัญหา

หมายเหต:ถ้าคุณพบปัญหาที่ไม�่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ติดต่อ�่ายถ้าคุณพบปัญหาที่ไม�่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ติดต่อ�่าย 
สนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS

การแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถเข้าถึงเว็บเบราเซอร์เพื่อตั้งค่าคอนฟิกเราเตอร์ได้
• ลบคุกกี้และไฟล์ชั่วคราวในเว็บเบราเซอร์ของคุณ  

ในการดำเนินการใน Inte�net Ex��o�e� 8:
�. เปิดเว็บเบราเซอร์, จากนั้นคลิก Tools (เครื่องมือ) > 

Internet Options (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต)
�.  บนแท็บ Gene��� (ทั่วไป), คลิก Delete (ลบ) ภายใต้  

B�ow�ing hi�to�y (ประวัติการเบราซ์)
3.  ทำเครื่องหม�ายที่ Temporary Internet Files 	

(ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) และ Cookies (คุกกี้)  
คลิก Delete (ลบ)

• ปิดทำงานการตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์, 
ยกเลิกการเชื่อม�ต่อแบบโทร 
เข้า และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนม�ัติ สำหรับ 
รายละเอียดเพิ่ม�เติม� ให้ดูส่วน ก่อนที่จะดำเนินการ ในคู่ม�ือผู้ใช ้
ฉบับนี้
ไคลเอ็นต์ไม�่สาม�ารถสร้าง การเชื่อม�ต่อไร้สายกับ เราเตอร์ได้
อยู่นอกพื้นที่ทำงาน:
• ย้ายเราเตอร์ให้เข้าใกล้ไวร์เลส ไคลเอ็นต์ ม�ากขึ้น
• ลองเปลี่ยนการตั้งค่าแชนเนล
การยืนยันตัวบุคคล:
• ใช้การเชื่อม�ต่อแบบม�ีสายเพื่อเชื่อม�ต่อไปยัง เราเตอร์

คำส่ังสำหรับการลบคุกก้ีและไฟล์น้ันแตกต่างกันในเว็บเบ 
ราเซอร์แต่ละตัว
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ไม่สามารถพบเราเตอร์:
• กดปุ่ม� รีเซ็ต ที่แผงด้านหลังเป็นเวลานาน กว่า 5 วินาที
• ตรวจสอบการตั้งค่าในไวร์เลส อะแดปเตอร์ เช่น SSID 

และการตั้งค่าการเข้ารหัส

ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ผ่านไวร์เลส LAN อะแดป เตอร์
• ย้ายเราเตอร์ให้เข้าใกล้ไวร์เลส ไคลเอ็นต์ ม�ากขึ้น
• ตรวจสอบว่าไวร์เลสอะแดปเตอร์เชื่อม�ต่อกับ ไวร์เลส  

เราเตอร์ที่ถูกต้องหรือไม�่
• ตรวจสอบว่าไวร์เลส แชนเนลที่ใช้สอดคล้อง  

กับแชนเนลที่ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ของคุณ หรือไม�่
• ตรวจสอบการตั้งค่าการเข้ารหัส
• ตรวจสอบว่าการเชื่อม�ต่อ ADSL หรือสาย 

เคเบิลถูกต้องหรือไม�่
• ลองใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเส้นอื่น

ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้
• ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนโม�เด็ม� ADSL และไวร์เลส 

เราเตอร์
• ตรวจสอบว่า LED WAN บนไวร์เลส เราเตอร์ ติดอยู่หรือไม�่ ถ้า 

LED ไม�่ติด, ให้เปลี่ยนสาย เคเบิล และลองใหม�่อีกครั้ง

เมื่อไฟ "Link" ของโมเด็ม ADSL ติด (ไม่กะพริบ), 
หมายความว่าสามารถเข้า ถึงอินเตอร์เน็ตได

• เริ่ม�คอม�พิวเตอร์ของคุณใหม�่
• ให้ดูคู่ม�ือการเริ่ม�ต้นฉบับย่อของไวร์เลส เราเตอร์  

และคอนฟิกการตั้งค่าใหม�่
• ตรวจสอบว่า LED WAN บนไวร์เลส เราเตอร์ ติดอยู่หรือไม่�
• ตรวจสอบการตั้งค่าการเข้ารหัสไร้สาย

• ตรวจสอบการตั้งค่าระบบป้องกันแบบไร้สาย
• กดปุ่ม� รีเซ็ต ที่แผงด้านหลังเป็นเวลานาน กว่า 5 วินาที
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• ตรวจสอบว่าคอม�พิวเตอร์สาม�ารถรับ IP แอดเดรสได้หรือไม�่  
(ผ่านทั้งเครือข่ายแบบ ม�ีสาย และเครือข่ายแบบไร้สาย)

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเว็บเบราเซอร์ของคุณถูก 
คอนฟิกให้ใช้โลคอล LAN, และไม�่ได้ถูก 
คอนฟิกให้ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

ถ้าไฟ "LINK" ADSL กะพริบ อย่างต่อเนื่อง หรือดับ, จะไม่	
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้ - เราเตอร์ไม่สามารถ	
สร้างการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ADSL ได้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทั้งหม�ดเชื่อม� ต่ออย่างถูกต้อง
• ตัดการเช่ือม�ต่อสายไฟจาก ADSL หรือ เคเบิลโม�เด็ม�, 

 รอสองสาม�นาที จากน้ันเช่ือม� ต่อสายใหม่�
• ถ้าไฟ ADSL ยังคงกะพริบต่อเน่ือง หรือดับ, 

ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ADSL ของคุณ

ลืมชื่อเครือข่าย หรือคีย์การ เข้ารหัส
• ลองต้ังค่าการเช่ือม�ต่อแบบมี�สาย และต้ังค่า 

คอนฟิกการเข้ารหัสแบบไร้สายอีกคร้ัง
• กดปุ่ม� กู้คืน ที่แผงด้านหลังของไวร์เลส  

เราเตอร์เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที

วิธีการกู้คืนระบบกลับเป็นการ ตั้งค่าเริ่มต้น
• กดปุ่ม� กู้คืน ที่แผงด้านหลังของไวร์เลส 

เราเตอร์เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที
• ดูส่วน การกู้คืนกลับเป็นการต้ังค่าเร่ิมต้น ใน 

บทท่ี 4 ของคู่มื�อผู้ใช้น้ี
ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่ม�ต้นจากโรงงาน:
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ชื่อผู้ใช:้ �dmin
รหัสผ่าน: �dmin
เปิดทำงาน DHCP: ใช่ 

(ถ้าเสียบสายเคเบิล
IP แอดเดรส: �9�.�68.�.�
ชื่อโดเมน: (ว่าง)
ซับเน็ต มาสก: �55.�55.�55.�
DNS เซิร์ฟเวอร์ 1: �9�.�68.�.�
DNS เซิร์ฟเวอร์ 2: (ว่าง)
SSID: ASUS
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บริการ ASUS DDNS
RT-N�� สนับสนุนบริการ ASUS DDNS เม�ื่อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ที่  
ศูนย์บริการ, ถ้าคุณจดทะเบียนบริการ ASUS DDNS ไว้  
และต้องการเก็บ ชื่อโดเม�นดั้งเดิม�ของคุณไว้ คุณต้องถ่ายโอนข้อม�ูล  
สำหรับข้อม�ูลเพิ่ม�เติม� โปรดเยี่ยม�ชม�ศูนย์บริการในประเทศของคุณ 

• ถ้าไม�่ม�ีกิจกรรม�ในโดเม�น - เช่น การกำหนดค่าเราเตอร์ใหม�่  
หรือการเข้าถึง ชื่อโดเม�นที่จดทะเบียนภายใน 9� วัน,  
ระบบจะลบข้อม�ูลที่จดทะเบียนทิ้ง โดยอัตโนม�ัติ

• ถ้าคุณพบปัญหาหรือม�ีความ�ยุ่งยากในการใช้อุปกรณ์ของคุณ  
ให้ติดต่อศูนย์บริการ

คำถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)
1. ข้อมูลท่ีจดทะเบียนไว้จะหายไป หรือถูกจดทะเบียนโดยผู้อ่ืนหร

อืไม่?
 ถ้าคุณไม�่อัปเดตข้อม�ูลที่จดทะเบียนไว้ใน 9� วัน,  

ระบบจะ ลบข้อม�ูลที่จดทะเบียนโดย 
อัตโนม�ัติ และชื่อโดเม�นอาจ ถูกจดทะเบียนโดยผู้อื่น

2. ฉันไม่ได้จดทะเบียน ASUS DDNS สำหรับเราเตอร์ที่ฉันซื้อมาเมื่อ 
6 เดือนก่อน ฉันยังคงสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่?

 ได้ คุณยังคงสาม�ารถจดทะเบียนบริการ ASUS DDNS  
สำหรับเราเตอร์ของคุณได้ บริการ  
DDNS ถูก�ังอยู่ในเราเตอร์ของคุณ  
ดังนั้นคุณสาม�ารถจดทะเบียนบริการ ASUS DDNS  
ได้ตลอดเวลา ก่อนที่จะจดทะเบียน, คลิก Query (สอบถาม) 
 เพื่อตรวจสอบว่าชื่อโฮสต์ ถูก จดทะเบียนไปหรือยัง ถ้ายัง  
ระบบจะจดทะเบียนชื่อโฮสต์ให้โดยอัตโนม�ัติ
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3. ฉันจดทะเบียนชื่อโดเมนมาก่อน และทำงานได้ดีมาตลอด จนกระทั่ง 	
เพื่อนของฉันบอกว่า ไม่สามารถเข้าถึงชื่อโดเมนของฉันได้

 Che�k the �o��owing:
  �. อินเทอร์เน็ตทำงานได้ดี
  �. DNS เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ดี
  3. ครั้งสุดท้ายที่คุณอัปเดตชื่อโดเม�น
 ถ้ายังคงม�ีปัญหาในการเข้าถึงชื่อโดเม�นของคุณ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
4. ฉันสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน 2 ชื่อแยกกันเพื่อเข้าถึง  

http และ ftp เซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่?
 ไม�่สาม�ารถทำได้  

คุณสาม�ารถจดทะเบียนช่ือโดเม�นเพียงช่ือเดียวสำหรับเราเตอร์แต่ละตัว 
เท่าน้ัน ใช้ พอร์ตแม�ปป้ิง เพ่ือใส่ระบบความ�ปลอดภัยเข้าไปในเครือข่าย

5. หลังจากที่เริ่มเราเตอร์ใหม่ ทำไมจึงเห็น WAN IP ใน MS DOS 
และในหน้าการ กำหนดค่าเราเตอร์แตกต่างกัน?

 นี่เป็นเรื่องปกติ ช่วงเวลาระหว่าง ISP DNS เซิร์ฟเวอร์ และผลลัพธ์  
ASUS DDNS ใน WAN IP ทำให้เกิดความ�แตกต่างกันใน  
MS DOS และในหน้าการกำหนดค่าเราเตอร์ ISP  
ที่แตกต่างกันอาจม�ีช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับการอัปเดต IP

6. บริการ ASUS DDNS เป็นบริการฟรี หรือเป็นเวอร์ช่ันทดลองเท่าน้ัน?
 บริการ ASUS DDNS เป็นบริการฟรี และเป็นบริการที่�ังใน ASUS 

เราเตอร์บางรุ่น ตรวจสอบ ASUS  
เราเตอร์ของคุณว่าสนับสนุนบริการ ASUS DDNS หรือไม�่
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ภาคผนวก
การแจ้งเตือน
ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS �e�y��ing �nd t�keb��k ��og��m� �ome ��om ou� 
�ommitment to the highe�t �t�nd��d� �o� ��ote�ting ou� 
envi�onment. We be�ieve in ��oviding �o�ution� �o� you 
to be �b�e to �e��on�ib�y �e�y��e ou� ��odu�t�, b�tte�ie�, 
othe� �om�onent�, �� we�� �� the ���k�ging m�te�i���. 
P�e��e go to htt�://���.��u�.�om/eng�i�h/T�keb��k.
htm �o� the det�i�ed �e�y��ing in�o�m�tion in diffe�ent 
�egion�.
REACH

Com��ying with the REACH (Regi�t��tion, Ev��u�tion, 
Autho�i��tion, �nd Re�t�i�tion o� Chemi����) �egu��to�y 
���mewo�k, we �ub�i�hed the �hemi��� �ub�t�n�e� in 
ou� ��odu�t� �t ASUS REACH web�ite �t
http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

Thi� devi�e �om��ie� with P��t �5 o� the FCC Ru�e�. 
O�e��tion i� �ubje�t to the �o��owing two �ondition�: 
• Thi� devi�e m�y not ��u�e h��m�u� inte��e�en�e.
• Thi� devi�e mu�t ���e�t �ny inte��e�en�e �e�eived, 

in��uding inte��e�en�e th�t m�y ��u�e unde�i�ed 
o�e��tion.

Thi� equi�ment h�� been te�ted �nd �ound to �om��y 
with the �imit� �o� � ����� B digit�� devi�e, �u��u�nt to 
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Prohibition of Co-location
Thi� devi�e �nd it� �ntenn�(�) mu�t not be �o-�o��ted 
o� o�e��ting in �onjun�tion with �ny othe� �ntenn� o� 
t��n�mitte�

Any �h�nge� o� modifi��tion� not ex��e���y ����oved 
by the ���ty �e��on�ib�e �o� �om��i�n�e �ou�d void the 
u�e�’� �utho�ity to o�e��te the equi�ment.

���t �5 o� the FCC Ru�e�. The�e �imit� ��e de�igned 
to ��ovide �e��on�b�e ��ote�tion �g�in�t h��m�u� 
inte��e�en�e in � �e�identi�� in�t����tion.
Thi� equi�ment gene��te�, u�e� �nd ��n ��di�te ��dio 
��equen�y ene�gy �nd, i� not in�t���ed �nd u�ed in 
���o�d�n�e with the in�t�u�tion�, m�y ��u�e h��m�u� 
inte��e�en�e to ��dio �ommuni��tion�. Howeve�, the�e 
i� no gu���ntee th�t inte��e�en�e wi�� not o��u� in � 
���ti�u��� in�t����tion. I� thi� equi�ment doe� ��u�e 
h��m�u� inte��e�en�e to ��dio o� te�evi�ion �e�e�tion, 
whi�h ��n be dete�mined by tu�ning the equi�ment 
off �nd on, the u�e� i� en�ou��ged to t�y to �o��e�t the 
inte��e�en�e by one o� mo�e o� the �o��owing me��u�e�:
• Reo�ient o� �e�o��te the �e�eiving �ntenn�.
• In��e��e the �e����tion between the equi�ment �nd 

�e�eive�.
• Conne�t the equi�ment into �n out�et on � �i��uit 

diffe�ent ��om th�t to whi�h the �e�eive� i� �onne�ted.
• Con�u�t the de��e� o� �n ex�e�ien�ed ��dio/TV 

te�hni�i�n �o� he��.
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Safety Information

To m�int�in �om��i�n�e with FCC’� RF ex�o�u�e 
guide�ine�, thi� equi�ment �hou�d be in�t���ed �nd 
o�e��ted with minimum di�t�n�e ���m between the 
��di�to� �nd you� body. U�e on the �u���ied �ntenn�.
Declaration of Conformity for R&TTE directive 
1999/5/EC

E��enti�� �equi�ement� – A�ti��e 3
P�ote�tion �equi�ement� �o� he��th �nd ���ety – A�ti��e 
3.��
Te�ting �o� e�e�t�i� ���ety ���o�ding to EN 6�95�-� h�� 
been �ondu�ted. The�e ��e �on�ide�ed �e�ev�nt �nd 
�uffi�ient.
P�ote�tion �equi�ement� �o� e�e�t�om�gneti� 
�om��tibi�ity – A�ti��e 3.�b
Te�ting �o� e�e�t�om�gneti� �om��tibi�ity ���o�ding to 
EN 3�� 489-� �nd EN 3�� 489-�7 h�� been �ondu�ted. 
The�e ��e �on�ide�ed �e�ev�nt �nd �uffi�ient.
Effe�tive u�e o� the ��dio ��e�t�um – A�ti��e 3.�
Te�ting �o� ��dio te�t �uite� ���o�ding to EN 3�� 3�8- � 
h�� been �ondu�ted. The�e ��e �on�ide�ed �e�ev�nt �nd 
�uffi�ient.
CE Mark Warning

Thi� i� � C���� B ��odu�t, in � dome�ti� envi�onment, 
thi� ��odu�t m�y ��u�e ��dio inte��e�en�e, in whi�h ���e 
the u�e� m�y be �equi�ed to t�ke �dequ�te me��u�e�.
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Canada, Industry Canada (IC) Notices

Thi� C���� B digit�� ������tu� �om��ie� with C�n�di�n 
ICES-��3 �nd RSS-���.
O�e��tion i� �ubje�t to the �o��owing two �ondition�: 
(�) thi� devi�e m�y not ��u�e inte��e�en�e, �nd (�) 
thi� devi�e mu�t ���e�t �ny inte��e�en�e, in��uding 
inte��e�en�e th�t m�y ��u�e unde�i�ed o�e��tion o� the 
devi�e.
Radio Frequency (RF) Exposure Information

The ��di�ted out�ut �owe� o� the Wi�e�e�� Devi�e 
i� be�ow the Indu�t�y C�n�d� (IC) ��dio ��equen�y 
ex�o�u�e �imit�. The  Wi�e�e�� Devi�e �hou�d be u�ed 
in �u�h � m�nne� �u�h th�t the �otenti�� �o� hum�n 
�ont��t du�ing no�m�� o�e��tion i� minimized.
Thi� devi�e h�� been ev��u�ted �o� �nd �hown �om��i�nt 
with the IC S�e�ifi� Ab�o��tion R�te (“SAR”) �imit� 
when in�t���ed in ��e�ifi� ho�t ��odu�t� o�e��ted in 
�o�t�b�e ex�o�u�e �ondition� (�ntenn�� ��e �e�� th�n �� 
�entimete�� o� � �e��on’� body).
Thi� devi�e h�� been �e�tified �o� u�e in C�n�d�. St�tu� 
o� the �i�ting in the Indu�t�y C�n�d�’� REL (R�dio 
Equi�ment Li�t) ��n be �ound �t the �o��owing web 
�dd�e��:  htt�://www.i�.g�.��/���/�itt/�e�te�/���h/
nwRdS��h.do?��ng=eng
Addition�� C�n�di�n in�o�m�tion on RF ex�o�u�e ���o 
��n be �ound �t the �o��owing web: htt�://www.i�.g�.
��/ei�/�ite/�mt-g�t.n��/eng/���879�.htm�
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Canada, avis d’Industry Canada (IC)

Cet �����ei� numé�ique de �����e B e�t �on�o�me �ux 
no�me� ��n�dienne� ICES-��3 et RSS-���.
Son �on�tionnement e�t �oumi� �ux deux �ondition� 
�uiv�nte�: (�) �et �����ei� ne doit ��� ��u�e� 
d’inte��é�en�e et (�) �et �����ei� doit ���e�te� toute 
inte��é�en�e, not�mment �e� inte��é�en�e� qui �euvent � 
e�te� �on �on�tionnement.
NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或
使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及
功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電
波輻射性電機設備之干擾。

มีอำนาจจัดจำหน่าย ในประเทศตุรกี :
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GNU General Public License

Licensing information
Thi� ��odu�t in��ude� �o�y�ighted thi�d-���ty �o�tw��e 
�i�en�ed unde� the te�m� o� the GNU Gene��� Pub�i� 
Li�en�e. P�e��e �ee The GNU Gene��� Pub�i� Li�en�e 
�o� the ex��t te�m� �nd �ondition� o� thi� �i�en�e. We 
in��ude � �o�y o� the GPL with eve�y CD �hi��ed with 
ou� ��odu�t. A�� �utu�e fi�mw��e u�d�te� wi�� ���o be 
���om��nied with thei� �e��e�tive �ou��e �ode. P�e��e 
vi�it ou� web �ite �o� u�d�ted in�o�m�tion. Note th�t we 
do not offe� di�e�t �u��o�t �o� the di�t�ibution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Ve��ion �, June �99�
Co�y�ight (C) �989, �99� F�ee So�tw��e Found�tion, In�.
59 Tem��e P���e, Suite 33�, Bo�ton, MA �����-�3�7 USA
Eve�yone i� �e�mitted to �o�y �nd di�t�ibute ve�b�tim �o�ie� 
o� thi� �i�en�e do�ument, but �h�nging it i� not ���owed.

Preamble
The �i�en�e� �o� mo�t �o�tw��e ��e de�igned to t�ke 
�w�y you� ��eedom to �h��e �nd �h�nge it. By �ont���t, 
the GNU Gene��� Pub�i� Li�en�e i� intended to gu���ntee 
you� ��eedom to �h��e �nd �h�nge ��ee �o�tw��e-
-to m�ke �u�e the �o�tw��e i� ��ee �o� ��� it� u�e��. 
Thi� Gene��� Pub�i� Li�en�e ����ie� to mo�t o� the 
F�ee So�tw��e Found�tion’� �o�tw��e �nd to �ny othe� 
��og��m who�e �utho�� �ommit to u�ing it. (Some othe� 
F�ee So�tw��e Found�tion �o�tw��e i� �ove�ed by the 
GNU Lib���y Gene��� Pub�i� Li�en�e in�te�d.) You ��n 
����y it to you� ��og��m�, too.
When we ��e�k o� ��ee �o�tw��e, we ��e �e�e��ing to 
��eedom, not ��i�e. Ou� Gene��� Pub�i� Li�en�e� ��e 
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de�igned to m�ke �u�e th�t you h�ve the ��eedom to 
di�t�ibute �o�ie� o� ��ee �o�tw��e (�nd �h��ge �o� thi� 
�e�vi�e i� you wi�h), th�t you �e�eive �ou��e �ode o� ��n 
get it i� you w�nt it, th�t you ��n �h�nge the �o�tw��e 
o� u�e �ie�e� o� it in new ��ee ��og��m�; �nd th�t you 
know you ��n do the�e thing�.
To ��ote�t you� �ight�, we need to m�ke �e�t�i�tion� th�t 
�o�bid �nyone to deny you the�e �ight� o� to ��k you 
to �u��ende� the �ight�. The�e �e�t�i�tion� t��n���te to 
�e�t�in �e��on�ibi�itie� �o� you i� you di�t�ibute �o�ie� o� 
the �o�tw��e, o� i� you modi�y it.
Fo� ex�m��e, i� you di�t�ibute �o�ie� o� �u�h � ��og��m, 
whethe� g��ti� o� �o� � �ee, you mu�t give the �e�i�ient� 
��� the �ight� th�t you h�ve. You mu�t m�ke �u�e th�t 
they, too, �e�eive o� ��n get the �ou��e �ode. And you 
mu�t �how them the�e te�m� �o they know thei� �ight�.
We ��ote�t you� �ight� with two �te��: (�) �o�y�ight the 
�o�tw��e, �nd (�) offe� you thi� �i�en�e whi�h give� you 
�eg�� �e�mi��ion to �o�y, di�t�ibute �nd/o� modi�y the 
�o�tw��e.
A��o, �o� e��h �utho�’� ��ote�tion �nd ou��, we w�nt 
to m�ke �e�t�in th�t eve�yone unde��t�nd� th�t the�e 
i� no w����nty �o� thi� ��ee �o�tw��e. I� the �o�tw��e 
i� modified by �omeone e��e �nd ����ed on, we w�nt 
it� �e�i�ient� to know th�t wh�t they h�ve i� not the 
o�igin��, �o th�t �ny ��ob�em� int�odu�ed by othe�� wi�� 
not �efle�t on the o�igin�� �utho��’ �e�ut�tion�.
Fin���y, �ny ��ee ��og��m i� th�e�tened �on�t�nt�y 
by �o�tw��e ��tent�. We wi�h to �void the d�nge� 
th�t �edi�t�ibuto�� o� � ��ee ��og��m wi�� individu���y 
obt�in ��tent �i�en�e�, in effe�t m�king the ��og��m 
��o��iet��y. To ��event thi�, we h�ve m�de it ��e�� th�t 
�ny ��tent mu�t be �i�en�ed �o� eve�yone’� ��ee u�e o� 
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not �i�en�ed �t ���.
The ��e�i�e te�m� �nd �ondition� �o� �o�ying, 
di�t�ibution �nd modifi��tion �o��ow.

Terms & conditions for copying, distribution, & 
modification
�. Thi� Li�en�e ����ie� to �ny ��og��m o� othe� wo�k 

whi�h �ont�in� � noti�e ����ed by the �o�y�ight 
ho�de� ��ying it m�y be di�t�ibuted unde� the te�m� 
o� thi� Gene��� Pub�i� Li�en�e. The “P�og��m”, be�ow, 
�e�e�� to �ny �u�h ��og��m o� wo�k, �nd � “wo�k 
b��ed on the P�og��m” me�n� eithe� the P�og��m 
o� �ny de�iv�tive wo�k unde� �o�y�ight ��w: th�t i� 
to ��y, � wo�k �ont�ining the P�og��m o� � �o�tion 
o� it, eithe� ve�b�tim o� with modifi��tion� �nd/o� 
t��n���ted into �nothe� ��ngu�ge. (He�ein��te�, 
t��n���tion i� in��uded without �imit�tion in the te�m 
“modifi��tion”.) E��h �i�en�ee i� �dd�e��ed �� “you”.

 A�tivitie� othe� th�n �o�ying, di�t�ibution �nd 
modifi��tion ��e not �ove�ed by thi� Li�en�e; they ��e 
out�ide it� ��o�e. The ��t o� �unning the P�og��m i� 
not �e�t�i�ted, �nd the out�ut ��om the P�og��m i� 
�ove�ed on�y i� it� �ontent� �on�titute � wo�k b��ed 
on the P�og��m (inde�endent o� h�ving been m�de by 
�unning the P�og��m). Whethe� th�t i� t�ue de�end� 
on wh�t the P�og��m doe�.

�.  You m�y �o�y �nd di�t�ibute ve�b�tim �o�ie� 
o� the P�og��m’� �ou��e �ode �� you �e�eive it, in 
�ny medium, ��ovided th�t you �on��i�uou��y �nd 
����o��i�te�y �ub�i�h on e��h �o�y �n ����o��i�te 
�o�y�ight noti�e �nd di����ime� o� w����nty; kee� 
int��t ��� the noti�e� th�t �e�e� to thi� Li�en�e �nd 
to the �b�en�e o� �ny w����nty; �nd give �ny othe� 
�e�i�ient� o� the P�og��m � �o�y o� thi� Li�en�e ��ong 
with the P�og��m.

 You m�y �h��ge � �ee �o� the �hy�i��� ��t o� 
t��n��e��ing � �o�y, �nd you m�y �t you� o�tion offe� 
w����nty ��ote�tion in ex�h�nge �o� � �ee.
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�. You m�y modi�y you� �o�y o� �o�ie� o� the P�og��m 
o� �ny �o�tion o� it, thu� �o�ming � wo�k b��ed on the 
P�og��m, �nd �o�y �nd di�t�ibute �u�h modifi��tion� 
o� wo�k unde� the te�m� o� Se�tion � �bove, ��ovided 
th�t you ���o meet ��� o� the�e �ondition�:

 �) You mu�t ��u�e the modified fi�e� to ����y 
��ominent noti�e� �t�ting th�t  you �h�nged the fi�e� 
�nd the d�te o� �ny �h�nge.

 b) You mu�t ��u�e �ny wo�k th�t you di�t�ibute o� 
�ub�i�h, th�t in who�e o� in ���t �ont�in� o� i� de�ived 
��om the P�og��m o� �ny ���t the�eo�, to be �i�en�ed 
�� � who�e �t no �h��ge to ��� thi�d ���tie� unde� the 
te�m� o� thi� Li�en�e.

 �) I� the modified ��og��m no�m���y �e�d� �omm�nd� 
inte���tive�y when �un, you mu�t ��u�e it, when 
�t��ted �unning �o� �u�h inte���tive u�e in the mo�t 
o�din��y w�y, to ��int o� di����y �n �nnoun�ement 
in��uding �n ����o��i�te �o�y�ight noti�e �nd � noti�e 
th�t the�e i� no w����nty (o� e��e, ��ying th�t you 
��ovide � w����nty) �nd th�t u�e�� m�y �edi�t�ibute 
the ��og��m unde� the�e �ondition�, �nd te��ing the 
u�e� how to view � �o�y o� thi� Li�en�e. (Ex�e�tion: i� 
the P�og��m it�e�� i� inte���tive but doe� not no�m���y 
��int �u�h �n �nnoun�ement, you� wo�k b��ed on the 
P�og��m i� not �equi�ed to ��int �n �nnoun�ement.)

 The�e �equi�ement� ����y to the modified wo�k �� 
� who�e. I� identifi�b�e �e�tion� o� th�t wo�k ��e not 
de�ived ��om the P�og��m, �nd ��n be �e��on�b�y 
�on�ide�ed inde�endent �nd �e����te wo�k� in 
them�e�ve�, then thi� Li�en�e, �nd it� te�m�, do not 
����y to tho�e �e�tion� when you di�t�ibute them �� 
�e����te wo�k�. But when you di�t�ibute the ��me 
�e�tion� �� ���t o� � who�e whi�h i� � wo�k b��ed on 
the P�og��m, the di�t�ibution o� the who�e mu�t be 
on the te�m� o� thi� Li�en�e, who�e �e�mi��ion� �o� 
othe� �i�en�ee� extend to the enti�e who�e, �nd thu� 
to e��h �nd eve�y ���t �eg��d�e�� o� who w�ote it.
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 Thu�, it i� not the intent o� thi� �e�tion to ���im �ight� 
o� �onte�t you� �ight� to wo�k w�itten enti�e�y by you; 
��the�, the intent i� to exe��i�e the �ight to �ont�o� 
the di�t�ibution o� de�iv�tive o� �o��e�tive wo�k� 
b��ed on the P�og��m.

 In �ddition, me�e �gg�eg�tion o� �nothe� wo�k not 
b��ed on the P�og��m with the P�og��m (o� with � 
wo�k b��ed on the P�og��m) on � vo�ume o� � �to��ge 
o� di�t�ibution medium doe� not b�ing the othe� wo�k 
unde� the ��o�e o� thi� Li�en�e.

3. You m�y �o�y �nd di�t�ibute the P�og��m (o� � 
wo�k b��ed on it, unde� Se�tion �) in obje�t �ode o� 
exe�ut�b�e �o�m unde� the te�m� o� Se�tion� � �nd � 
�bove ��ovided th�t you ���o do one o� the �o��owing:

 �) A��om��ny it with the �om��ete �o��e��onding 
m��hine-�e�d�b�e �ou��e �ode, whi�h mu�t be 
di�t�ibuted unde� the te�m� o� Se�tion� � �nd � 
�bove on � medium �u�tom��i�y u�ed �o� �o�tw��e 
inte��h�nge; o�,

 b) A��om��ny it with � w�itten offe�, v��id �o� �t �e��t 
th�ee ye���, to give �ny thi�d ���ty, �o� � �h��ge no 
mo�e th�n you� �o�t o� �hy�i����y �e��o�ming �ou��e 
di�t�ibution, � �om��ete m��hine-�e�d�b�e �o�y o� 
the �o��e��onding �ou��e �ode, to be di�t�ibuted 
unde� the te�m� o� Se�tion� � �nd � �bove on � 
medium �u�tom��i�y u�ed �o� �o�tw��e inte��h�nge; 
o�,

�) A��om��ny it with the in�o�m�tion you �e�eived �� 
to the offe� to di�t�ibute �o��e��onding �ou��e �ode. 
(Thi� ��te�n�tive i� ���owed on�y �o� non�omme��i�� 
di�t�ibution �nd on�y i� you �e�eived the ��og��m in 
obje�t �ode o� exe�ut�b�e �o�m with �u�h �n offe�, in 
���o�d with Sub�e�tion b �bove.)

 The �ou��e �ode �o� � wo�k me�n� the ��e�e��ed �o�m 
o� the wo�k �o� m�king modifi��tion� to it. Fo� �n 
exe�ut�b�e wo�k, �om��ete �ou��e �ode me�n� ��� 
the �ou��e �ode �o� ��� modu�e� it �ont�in�, ��u� �ny 
���o�i�ted inte����e definition fi�e�, ��u� the ���i�t� 
u�ed to �ont�o� �om�i��tion �nd in�t����tion o� the 
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exe�ut�b�e. Howeve�, �� � ��e�i�� ex�e�tion, the 
�ou��e �ode di�t�ibuted need not in��ude �nything 
th�t i� no�m���y di�t�ibuted (in eithe� �ou��e o� 
bin��y �o�m) with the m�jo� �om�onent� (�om�i�e�, 
ke�ne�, �nd �o on) o� the o�e��ting �y�tem on whi�h 
the exe�ut�b�e �un�, un�e�� th�t �om�onent it�e�� 
���om��nie� the exe�ut�b�e.

 I� di�t�ibution o� exe�ut�b�e o� obje�t �ode i� m�de 
by offe�ing ���e�� to �o�y ��om � de�ign�ted ����e, 
then offe�ing equiv��ent ���e�� to �o�y the �ou��e 
�ode ��om the ��me ����e �ount� �� di�t�ibution o� 
the �ou��e �ode, even though thi�d ���tie� ��e not 
�om�e��ed to �o�y the �ou��e ��ong with the obje�t 
�ode.

4. You m�y not �o�y, modi�y, �ub�i�en�e, o� di�t�ibute 
the P�og��m ex�e�t �� ex��e���y ��ovided unde� 
thi� Li�en�e. Any �ttem�t othe�wi�e to �o�y, modi�y, 
�ub�i�en�e o� di�t�ibute the P�og��m i� void, �nd 
wi�� �utom�ti����y te�min�te you� �ight� unde� thi� 
Li�en�e. Howeve�, ���tie� who h�ve �e�eived �o�ie�, 
o� �ight�, ��om you unde� thi� Li�en�e wi�� not h�ve 
thei� �i�en�e� te�min�ted �o �ong �� �u�h ���tie� 
�em�in in �u�� �om��i�n�e.

5. You ��e not �equi�ed to ���e�t thi� Li�en�e, �in�e you 
h�ve not �igned it. Howeve�, nothing e��e g��nt� you 
�e�mi��ion to modi�y o� di�t�ibute the P�og��m o� 
it� de�iv�tive wo�k�. The�e ��tion� ��e ��ohibited by 
��w i� you do not ���e�t thi� Li�en�e. The�e�o�e, by 
modi�ying o� di�t�ibuting the P�og��m (o� �ny wo�k 
b��ed on the P�og��m), you indi��te you� ���e�t�n�e 
o� thi� Li�en�e to do �o, �nd ��� it� te�m� �nd 
�ondition� �o� �o�ying, di�t�ibuting o� modi�ying the 
P�og��m o� wo�k� b��ed on it.

6. E��h time you �edi�t�ibute the P�og��m (o� �ny wo�k 
b��ed on the P�og��m), the �e�i�ient �utom�ti����y 
�e�eive� � �i�en�e ��om the o�igin�� �i�en�o� to �o�y, 
di�t�ibute o� modi�y the P�og��m �ubje�t to the�e 
te�m� �nd �ondition�. You m�y not im�o�e �ny 
�u�the� �e�t�i�tion� on the �e�i�ient�’ exe��i�e o� the 
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�ight� g��nted he�ein. You ��e not �e��on�ib�e �o� 
en�o��ing �om��i�n�e by thi�d ���tie� to thi� Li�en�e.

7. I�, �� � �on�equen�e o� � �ou�t judgment o� ���eg�tion 
o� ��tent in��ingement o� �o� �ny othe� �e��on (not 
�imited to ��tent i��ue�), �ondition� ��e im�o�ed on 
you (whethe� by �ou�t o�de�, �g�eement o� othe�wi�e) 
th�t �ont��di�t the �ondition� o� thi� Li�en�e, they do 
not ex�u�e you ��om the �ondition� o� thi� Li�en�e. I� 
you ��nnot di�t�ibute �o �� to ��ti��y �imu�t�neou��y 
you� ob�ig�tion� unde� thi� Li�en�e �nd �ny othe� 
�e�tinent ob�ig�tion�, then �� � �on�equen�e you 
m�y not di�t�ibute the P�og��m �t ���. Fo� ex�m��e, 
i� � ��tent �i�en�e wou�d not �e�mit �oy��ty-��ee 
�edi�t�ibution o� the P�og��m by ��� tho�e who �e�eive 
�o�ie� di�e�t�y o� indi�e�t�y th�ough you, then the 
on�y w�y you �ou�d ��ti��y both it �nd thi� Li�en�e 
wou�d be to �e���in enti�e�y ��om di�t�ibution o� the 
P�og��m.

 I� �ny �o�tion o� thi� �e�tion i� he�d inv��id o� 
unen�o��e�b�e unde� �ny ���ti�u��� �i��um�t�n�e, 
the b���n�e o� the �e�tion i� intended to ����y �nd 
the �e�tion �� � who�e i� intended to ����y in othe� 
�i��um�t�n�e�.

 It i� not the �u��o�e o� thi� �e�tion to indu�e you to 
in��inge �ny ��tent� o� othe� ��o�e�ty �ight ���im� o� 
to �onte�t v��idity o� �ny �u�h ���im�; thi� �e�tion h�� 
the �o�e �u��o�e o� ��ote�ting the integ�ity o� the ��ee 
�o�tw��e di�t�ibution �y�tem, whi�h i� im��emented 
by �ub�i� �i�en�e ����ti�e�. M�ny �eo��e h�ve 
m�de gene�ou� �ont�ibution� to the wide ��nge o� 
�o�tw��e di�t�ibuted th�ough th�t �y�tem in �e�i�n�e 
on �on�i�tent ����i��tion o� th�t �y�tem; it i� u� to 
the �utho�/dono� to de�ide i� he o� �he i� wi��ing to 
di�t�ibute �o�tw��e th�ough �ny othe� �y�tem �nd � 
�i�en�ee ��nnot im�o�e th�t �hoi�e.

 Thi� �e�tion i� intended to m�ke tho�ough�y ��e�� 
wh�t i� be�ieved to be � �on�equen�e o� the �e�t o� 
thi� Li�en�e.
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8. I� the di�t�ibution �nd/o� u�e o� the P�og��m i� 
�e�t�i�ted in �e�t�in �ount�ie� eithe� by ��tent� o� by 
�o�y�ighted inte����e�, the o�igin�� �o�y�ight ho�de� 
who ����e� the P�og��m unde� thi� Li�en�e m�y 
�dd �n ex��i�it geog���hi��� di�t�ibution �imit�tion 
ex��uding tho�e �ount�ie�, �o th�t di�t�ibution i� 
�e�mitted on�y in o� �mong �ount�ie� not thu� 
ex��uded. In �u�h ���e, thi� Li�en�e in�o��o��te� the 
�imit�tion �� i� w�itten in the body o� thi� Li�en�e.

9. The F�ee So�tw��e Found�tion m�y �ub�i�h �evi�ed 
�nd/o� new ve��ion� o� the Gene��� Pub�i� Li�en�e 
��om time to time. Su�h new ve��ion� wi�� be �imi��� in 
��i�it to the ��e�ent ve��ion, but m�y diffe� in det�i� 
to �dd�e�� new ��ob�em� o� �on�e�n�.

 E��h ve��ion i� given � di�tingui�hing ve��ion 
numbe�. I� the P�og��m ��e�ifie� � ve��ion numbe� 
o� thi� Li�en�e whi�h ����ie� to it �nd “�ny ��te� 
ve��ion”, you h�ve the o�tion o� �o��owing the te�m� 
�nd �ondition� eithe� o� th�t ve��ion o� o� �ny ��te� 
ve��ion �ub�i�hed by the F�ee So�tw��e Found�tion. 
I� the P�og��m doe� not ��e�i�y � ve��ion numbe� 
o� thi� Li�en�e, you m�y �hoo�e �ny ve��ion eve� 
�ub�i�hed by the F�ee So�tw��e Found�tion.

��. I� you wi�h to in�o��o��te ���t� o� the P�og��m into 
othe� ��ee ��og��m� who�e di�t�ibution �ondition� ��e 
diffe�ent, w�ite to the �utho� to ��k �o� �e�mi��ion.

 Fo� �o�tw��e whi�h i� �o�y�ighted by the F�ee 
So�tw��e Found�tion, w�ite to the F�ee So�tw��e 
Found�tion; we �ometime� m�ke ex�e�tion� �o� 
thi�. Ou� de�i�ion wi�� be guided by the two go��� o� 
��e�e�ving the ��ee �t�tu� o� ��� de�iv�tive� o� ou� ��ee 
�o�tw��e �nd o� ��omoting the �h��ing �nd �eu�e o� 
�o�tw��e gene����y.
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NO WARRANTY
��. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE 

OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE E�TENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. E�CEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER E�PRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS 
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

�� IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE 
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO 
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM 
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES 
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE 
OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Area Hotline Number Support 	
Languages

Working 
Hour

Working 
Day

Au�t���i� �3��-�787-88 Eng�i�h 8:��-��:�� Mon. to F�i.
Au�t�i� ��43-8���4�5�3 Ge�m�n 9:��-�8:�� Mon. to F�i.

Be�gium ��3�-78�5��3� Dut�h 
/F�en�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

Chin� 4��-6��-6655 Sim��ified 
Chine�e 9:��-�8:�� Mon. to Sun.

Denm��k ��45-383�-�943 Deni�h/
Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

Fin��nd ��358-9693-7969
Finni�h/
Eng�i�h/
Swedi�h

��:��-
�8:�� Mon. to F�i.

F��n�e ��33-�7�9494�� F��n�e 9:��-�7:45 Mon. to F�i.

G�ee�e ��8��-44-�4-
��-44 G�eek

9:��-
�3:��; 
�4:��-
�8:��

Mon. to F�i.

Hong Kong 358�-477� 
C�ntone�e/ 
Chine�e/ 
Eng�i�h

��:��-
��:�� Mon. to F�i.

��:��-
�7:�� S�t.

I�e��nd ��35-
�1890719918 Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

It��y �99-4���89 It��i�n

�9:��-
�3:��
�4:��-
�8:��

Mon. to F�i.

J���n �8��-��3-�787 J���ne�e
9:��-�8:�� Mon. to F�i.
9:��-�7:�� S�t. to Sun.

M���y�i�

+6�3 ��48 �8�7 
(Che�k Re��i� 
Det�i� St�tu� On�y)
+6�3-6�79-5�77

B�h��� 
Me��yu/
Eng�i�h

��:��-
�9:�� Mon. to F�i.

Nethe���nd�/
Luxembou�g ��3�-59�-57��9� Dut�h / 

Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

New Ze���nd �8��-�78-788 / 
�8��-�78-778 Eng�i�h 8:��-��:�� Mon. to F�i.

No�w�y ��47-�3�6-�68� No�wegi�n 
/Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

Phi�i��ine +63�-636 85�4; 
18001441057� Eng�i�h 9:��-�8:�� Mon. to F�i.

Po��nd
����5-7�8-�33
����5-7�8-�4�

Po�i�h
9:��-�7:��
8:3�-�7:3�

Mon. to F�i.

Po�tug�� 7�7-5��-3�� Po�tugue�e 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

ข้อมูลฮ็อตไลน์เครือข่ายทั่วโลก
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Area Hotline Number Support 	
Languages Working Hour Working Day

Ru��i� +8-8��-���-ASUS; 
+7-495-�3�-�999

Ru��i�n/ 
Eng�i�h 9:��-�8:�� Mon. to F�i.

Sing��o�e
+65-67��-3835 
(Che�k Re��i� Det�i� 
St�tu� On�y)
-66���7��

Eng�i�h
��:��-�9:�� Mon. to F�i.

S�ov�k ��4��-�3�-�6�-
6�1 Cze�h 8:��-�7:�� Mon. to F�i.

S��in 9��-88-96-88 S��ni�h 9:��-�8:�� Mon. to F�i.

Sweden ��46-8587-694� Swedi�h/ 
Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

Switze���nd
��4�-848������ Ge�m�n 9:��-�8:�� Mon. to F�i.
��4�-848�����4 F�en�h Mon. to F�i.
��4�-848������ It��i�n Mon. to F�i.

T�iw�n �8��-�93-456; 
��-8�439���

T��dition�� 
Chine�e 

9:��-��:��; 
�3:3�-�8:�� Mon. to F�i.

Th�i��nd
+66�-679-8367 
-7�; ��� 8�� 85� 
5�01

Th�i/Eng�i�h 9:��-�8:�� Mon. to F�i.

Tu�key +9�-��6-5�4-
3��� Tu�ki�h �9:��-�8:�� Mon. to F�i

United 
Kingdom

��44-87�-
���834�; 
��35-
�1890719918

Eng�i�h 9:��-�7:�� Mon. to F�i.

USA/
C�n�d� �-8��-�8�-�787 Eng�i�h

8:3�-��:���m 
EST
(5:3��m-9:���m 
PST)

Mon. to F�i.

9:���m-6:���m 
EST
(6:���m-3:���m 
PST)

S�t. to Sun.

หมายเหต:สำหรับข้อมู�ลเพ่ิม�เติม� โปรดเย่ียม�ชม�ไซต์สนับสนุนของ ASUS ท่ี:: 
http://support.asus.com
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ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC. (เอเชีย แปซิฟิก)
ที่อยู ่ �5 Li-Te Ro�d, Peitou, T�i�ei, T�iw�n ���59
เว็บไซต ์ www.��u�.�om.tw

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท ์ +886��8943447
Sแฟกซ์สนับสนุน  +886��89�7698
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด �u��o�t.��u�.�om

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL	(อเมริกา)
ที่อยู ่ 8�� Co��o��te W�y, F�emont, CA 94539, USA
โทรศัพท ์ +�5��7393777
แฟกซ ์ +�5��6�84555
เว็บไซต ์ u��.��u�.�om
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด �u��o�t.��u�.�om

ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันนีและออสเตรีย)
ที่อยู ่ H��ko�t St�. ��-�3, D-4�88� R�tingen, Ge�m�ny
โทรศัพท ์ +49�8�5���9�3*
แฟกซ ์ +49����9599��
เว็บไซต ์ www.��u�.de
On�ine �ont��t www.��u�.de/���e�

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบ  +49�8�5���9�3*
ระบบ/โน้ตบุ๊ค/Eee/LCD โทรศัพท ์  +49�8�5���9��*
แฟกซ ์    +49����9599��
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด    �u��o�t.��u�.�om

* สิ่งที่ม�ีบนไซต์นี้ เป็นแบบฟอร์ม�สอบถาม�ด้านเทคนิคแบบออนไลน์  
ซึ่งคุณสาม�ารถกรอกข้อม�ูลเพื่อติดต่อ�่ายสนับสนุนด้านเทคนิค.
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ผลิต: ASUSTeK Computer Inc.
โทรศัพท:์ +886-�-�894-3447
ที่อยู:่ 4F, No. �5�, LI-TE RD., 

PEITOU, TAIPEI ���, 
TAIWAN

ตัวแทนผู้มีอำนาจ

ในยุโรป :

ASUS Computer GmbH
ที่อยู:่ HARKORT STR. ��-

�3, 4�88� RATINGEN, 
GERMANY

EEE Yönetme�iğine Uygundu�.
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