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เริ่มตนใชงาน...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
•

ขอมูลที่มป
ี ระโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพิวเตอรและสุขภาพของคุณ
ตําแหนงปุมเปดปดเครือ
่ ง พอรต และตัวเชื่อมตอ
เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคืน
คูมอ
ื เกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟทแวรที่ติดตั้งมาจาก Acer
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กอนอื่น
ขอขอบคุณที่คณ
ุ เลือก Acer โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพกพา
ของคุณ

คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Acer โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูม
 ือชุดนี้ขึ้น:
อันดับแรกคือ คูมือการตั้งคาที่จะชวยในการเริ่มติดตัง้ คอมพิวเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัตแ
ิ ละฟงกชั่นเบื้องตนในคอมพิวเตอร
เครือ
่ งใหมของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร
ของคุณจะชวยใหคุณทํางานไดมากขึ้น โปรดดูที่ คูมือผูใ ช คูมือนี้
ประกอบไปดวยขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรม
อรรถประโยชนตางๆ ของระบบ, การกูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย
และวิธีการแกไขปญหา นอกเหนือจากขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับทั่วไปและ
ขอสังเกตดานความปลอดภัยสําหรับโนตบุคของคุณ มีใหเลือกจากเดสกท็อป
คลิกสองครัง้ ที่ไอคอนวิธีใช และคลิก คูมือผูใช ในเมนูที่เปดอยู

การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณ
การเปดและปดคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ใชคําสั่ง Shutdown (ปดเครื่อง) ของ Windows กด ปุม Windows + <C>
แลวคลิก การตั้งคา > เปดปด จากนั้นคลิกที่ ชัตดาวน
หากคุณตองการปดคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลาไมนาน แตไมตองการปด
เครือ
่ งอยางสมบูรณแบบ คุณสามารถเขาสูโหมด Hibernate ไดโดยการ
กดปุมเปดปด

กอนอืน
่ -7

คุณยังสามารถนําคอมพิวเตอรเขาสูโหมด Sleep ไดโดยการกดปุมฮอตคีย
Sleep <Fn> + <F4>
หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพิวเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมพาวเวอรคางไวเปนเวลา
นานกวาสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการ
เปดเครื่องใหมอีกครั้ง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเครื่อง

การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดูแลเครื่องอยางเอาใจใส
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสแสงอาทิตยโดยตรง หามวางไว
ใกลแหลงความรอน เชนเครือ
่ งนําความรอน
• หามไมใหคอมพิวเตอรมีอุณหภูมิต่ํากวา 0º C (32º F) หรือสูงกวา 50º C
(122º F)
• หามมิใหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหล็ก
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝนหรือความชืน
้
• หามมิใหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
• หามมิใหคอมพิวเตอรไดรบ
ั การสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝุน
 หรือสิ่งสกปรก
• อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพิวเตอร
• หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
• อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ

การดูแลรักษาอแดปเตอร AC
ขอมูลดังตอไปนี้คือวิธก
ี ารดูแลรักษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
• หามเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มน
ี ้ําหนักมากทับบนอแดปเตอร
ใหระมัดระวังการวางสายไฟและสายอื่นๆ ใหหา งจากทางเดิน
• เมื่อถือสายไฟออก หามดึงที่สายไฟแตใหดงึ ที่ตวั ปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณที่เชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรา
กระแสไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้ อัตรากระแสไฟฟา
รวมของอุปกรณทั้งหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบติดผนังเดียวกัน ไมควรเกิน
อัตรากระแสไฟฟาของฟวส
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การทําความสะอาดและการซอมแซม
เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
2. ถอดอแดปเตอร AC ออก
3. ใชผานิ่ม ที่เปยกเล็กนอย หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลว
หรือเปนละออง
หากสิ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น:
• คอมพิวเตอรตกหรือตัวเครือ
่ งไดรับความเสียหาย
• คอมพิวเตอรทํางานผิดปกติ
โปรดดูที่ "คําถามที่ถูกถามบอย" ที่หนา 62
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ทัวรชมโนตบุค ACER ของคุณ
หลังจากติดตัง้ คอมพิวเตอรตามภาพในคําแนะนําการติดตัง้ ตอไปนี้เปนวิธีการ
ใชงาน Acer คอมพิวเตอร ใหมของคุณ

มุมมองหนาจอ
1

2

3
#

ไอคอน รายการ

คําอธิบาย

1

เว็บแคม

เว็บแคมสําหรับการสื่อสารทางวิดโี อ
ไฟที่อยูถัดจากเว็บแคมแสดงวา
เว็บแคมกําลังทํางานอยู

2

หนาจอ

แสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนสเตอริโอในตัวสําหรับ
การบันทึกเสียง
เฉพาะรุน
 V7-581 จะมีไมโครโฟนคู
รุนอื่นๆ จะมีไมโครโฟนเดี่ยว
อยูดานลางของทัชแพด

3
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มุมมองคียบอรด
1

2

3

#

1

2

3

ไอคอน รายการ

คําอธิบาย

ตัวแสดงพลังงาน

ระบุสถานะการเปดใชงานคอมพิวเตอร

ตัวแสดงระดับ
แบตเตอรี่

แสดงสถานะของแบตเตอรี่
กําลังชารจ: ไฟสวางเปนสีเหลือง
อําพันเมื่อทําการชารจแบตเตอรี่
ชารจไฟเต็ม: ไฟเปนสีฟา

คียบอรด

เพือ
่ ปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร
ของคุณ
โปรดดู "การใชงานคียบอรด"
ที่หนา 14
อยาใชแผนปองกันคียบอรดหรือแผน
คลุมคียบอรดใดๆ ที่มล
ี ักษณะ
คลายกัน เนื่องจากคียบอรดมี
ชองดูดอากาศเขาเพือ
่ การระบาย
ความรอนอยู

ทัชแพด

อุปกรณชี้ตําแหนงระบบสัมผัส
ทัชแพดและปุมเลือกอยูบนพืน
้ ผิว
เดียวกัน
กดที่ทัชแพดเพื่อทําการคลิกซาย
กดที่บริเวณมุมลางขวาของทัชแพด
เพือ
่ ทําการคลิกขวา
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มุมมองดานซาย

1 2
#

ไอคอน

รายการ

คําอธิบาย

1

พอรต USB

เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB

2

ปุมเปดปด

เปดและปดคอมพิวเตอร

ขอมูลเกี่ยวกับ USB 3.0
•
•
•
•

พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณ รุน
 กอนหนา
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ที่ไดรับการรับรอง
กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)

มุมมองดานขวา

1
# ไอคอน รายการ

2

3

คําอธิบาย

ชองเสียบหูฟง /
ลําโพง

เชือ
่ มตอกับอุปกรณเสียง (เชนลําโพง
ชุดหูฟง) หรือชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน

2

การดรีดเดอร SD

สามารถใชงานรวมกับการด Secure
Digital (SD หรือ SDHC)
กดเพื่อถอด/ติดตัง้ การด
ใชงานการดไดครั้งละหนึ่งชุดเทานั้น

3

พอรต USB

เชือ
่ มตอเขากับอุปกรณ USB

1
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มุมมองดานหลัง
1

2 34 5

6 7

# ไอคอน รายการ
คําอธิบาย
อุปกรณระบายอากาศ
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
1
และพัดลมระบาย
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
ความรอน
เชือ
่ มตอเครือขาย Ethernet 10/100/
พอรต Ethernet
1000
2
(RJ-45)
ดึงฝาปดลงเพือ
่ เปดพอรตทั้งหมด
พอรต USB ที่สามารถ
3
ชารจไดแมเมือ
่ ปด
เชือ
่ มตอเขากับอุปกรณ USB
เครื่อง
เชือ
่ มตอเขากับสายเคเบิลตัวแปลง Acer
ชวยใหสามารถเชื่อมตอเขา LAN
หนาจอแสดงผลภายนอก หรืออุปกรณ
USB เพิม
่ เติมไดอยางงายดาย
4
พอรตตัวแปลง Acer
มีสายเคเบิลสําหรับใชงานที่แตกตางกัน
โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายของคุณ
เพือ
่ ดูวาสายเคเบิลใดที่ใชรวมกันกับ
คอมพิวเตอรของคุณได
รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจิตอล
5
พอรต HDMI
ความละเอียดสูง
เชือ
่ มตอกับระบบล็อคความปลอดภัย
สํ
า
หรับคอมพิวเตอรที่ใชงานไดกับ
สล็อตล็อค
Kensington
Kensington
คลองสายล็อคนิรภัยนี้เขากับวัตถุ
ที่เคลื่อนที่ไมได เชนโตะ หรือมือจับ
6
ของลิ้นชักที่ดงึ ออกไมได
ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุน
ตัวล็อกไปยังตําแหนงล็อก
มีรุนระบบคียเลส
7

แจ็ค DC-in

เชือ
่ มตอกับอแดปเตอร AC
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มุมมองดานลาง

1

2

3
# ไอคอน รายการ
1

คําอธิบาย

อุปกรณระบายอากาศ
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
และพัดลมระบาย
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
ความรอน

2

รูรีเซ็ตแบตเตอรี่

ใสคลิปหนีปกระดาษลงไปในรูนี้และ
กดเปนเวลาสี่วินาทีเพื่อรีเซ็ตคอมพิวเตอร
(เทียบไดกบ
ั การถอดแบตเตอรีอ
่ อกและ
ใสเขาไปใหม)

3

ลําโพง

เอาทพท
ุ สเตอริโอ
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การใชงานคียบอรด
คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขแบบแยก โดยแยกปุมเคอรเซอร,
ล็อค, Windows, ฟงกชน
ั่ และปุมพิเศษไวตา งหาก

ปุมล็อค
คียบอรดมีปุมล็อคสามปุมซึ่งคุณสามารถสลับเปดปดได
ปุม
 ล็อค

คําอธิบาย
เมื่อ Caps Lock เปดอยู การพิมพตวั อักษรทั้งหมดจะเปน
Caps Lock
ตัวอักษรใหญ
เมื่อ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขจะอยูในโหมดตัวเลข
Num Lock
ฟงกชั่นหลักอยางเครือ
่ งคิดเลข (พรอมเครื่องหมาย
<Fn> + <F11> การใชงานทางคณิต +, -, *, และ /) ใชโหมดนี้เมื่อคุณ
ตองการที่จะทําการปอนขอมูลตัวเลขจํานวนมาก
เมื่อเปด Scroll Lock หนาจอจะเลื่อนขึ้นหรือลงครั้งละ
Scroll Lock
หนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดปุมลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock
<Fn> + <F12>
ไมสามารถทํางานไดกับแอพพลิเคชั่นบางตัว

ฮ็อตคีย
คอมพิวเตอรจะมีคียลัดหรือชุดแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตางๆ ของ
คอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระดับเสียง
เพื่อเปดใชงานคียลด
ั ใหกดปุม <Fn> คางเอาไวกอนที่จะกดปุมอื่น
ในชุดคียลัด
ฮ็อตคีย
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>

<Fn> + <F5>

ไอคอน ฟงกชั่น

คําอธิบาย
เปด / ปด อุปกรณเครือขาย
โหมดเครือ
่ งบิน
ของคอมพิวเตอร
ตัง้ คอมพิวเตอรใหอยูในโหมด
สลีป
Sleep
สลับเอาทพุทจอแสดงผลระหวาง
สวิตชเปดปด
หนาจอแสดงผล, จอแสดงผล
จอแสดงผล
ภายนอก (หากเชื่อมตออยู) และ
ทั้งสองชนิด
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ฮ็อตคีย
<Fn> + <F6>

<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + <F9>

ไอคอน ฟงกชั่น

คําอธิบาย
ปดไฟพื้นหลังจอแสดงผล
เพือ
่ ประหยัดพลังงาน กดปุมใด
ปดการแสดงผล
ก็ไดเพือ
่ เปดหนาจอกลับมา
อีกครั้ง
สวิตชเปดปด
เปดและปดทัชแพดที่มีในตัว
แปนสัมผัส
สวิตชเปดปด
เปดและปดลําโพง
ลําโพง
เปดหรือปดไฟสองคียบอรด
ไฟสองคียบอรด คุณสมบัตินี้มใี หเฉพาะบางรุน
เทานั้น

<Fn> + < >

เพิ่มความสวาง เพิม
่ ความสวางของหนาจอ

<Fn> + < >

ลดความสวาง

ลดความสวางของหนาจอ

<Fn> + < >

เพิ่มเสียง

เพิม
่ ระดับเสียง

<Fn> + < >

ลดเสียง

ลดระดับเสียง

เลน/หยุดเลน

เลนหรือหยุดเลนไฟลมเี ดีย
ชั่วคราว

หยุด

หยุดการเลนไฟลมีเดีย

กอนหนา

กลับสูไฟลมีเดียกอนหนา

ถัดไป

ไปสูไฟลมีเดียถัดไป

<Fn> +
<Home>
<Fn> +
<Pg Up>
<Fn> +
<Pg Dn>
<Fn> +
<End>

ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาที่เปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows
ปุม


คําอธิบาย
กดที่ปุมเพือ
่ กลับไปที่หนาจอเริม
่ ตน หรือกลับไปยัง
แอพพลิ
เ
คชั
น
่
ที
เ
่
ป
ด
ล
า
สุ
ด
ปุม Windows
ปุมนี้ยังสามารถใชรว มกับปุมอื่นเพือ
่ การใชงานพิเศษ
โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows

16 - การใชงานคียบอรด

ปุม


คําอธิบาย
ปุมแอพพลิเคชัน
่

ปุมนี้มีหนาที่เหมือนกับการคลิกขวา; ซึ่งเปนการ
เปดเมนูบริบทของแอพพลิเคชั่น

ทัชแพด - 17

ทัชแพด
การใชทัชแพดเบื้องตน
ทัชแพดควบคุมลูกศร (หรือ 'เคอรเซอร') บนหนาจอ เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปมา
บนทัชแพด เคอรเซอรจะขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ
หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้นการสัมผัสเพียงเบาๆ จะให
การตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด

เคอรเซอรจะถูกควบคุมโดยการวาดนิ้วพืน
้ ฐาน:
• การสไลดนิ้วเดียว: เลือ
่ นนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อน
เคอรเซอร
• กด หรือ แตะดวยนิ้วเดียว: กดลงบนทัชแพด หรือแตะเบาๆ
่
ที่ทัชแพดดวยนิ้ว เพื่อทําการ 'คลิก' ซึ่งจะเปนการเลือกหรือเริม
ใชงานรายการ แตะซ้ําเร็วๆ เพือ
่ ทําการแตะสองครัง หรือ 'ดับเบิ้ลคลิก'
• กดดวยนิ้วเดียวที่มุมขวาลาง: กดที่มุม
ขวาลางของทัชแพด เพื่อทําการ 'คลิกขวา'
ในหนาจอ เริม
่ ตน จะเปนการเปดคําสั่งของ
แอพพลิเคชั่น ในแอพพลิเคชั่นทั่วไป
จะเปนการเปดเมนูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับ
รายการที่เลือก
• ลาก: กดคางที่มุมซายลางของทัชแพด หรือแตะสองครั้งในที่ใดก็ได
บนทัชแพด แลวลากนิ้วที่สองบนทัชแพดเพื่อเลือกรายการทั้งหมด
ในพื้นที่นั้น

การวาดนิ้วบนทัชแพด
Windows 8.1 และแอพพลิเคชั่นมากมายสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพด
ที่ใชนิ้วหนึ่งนิ้วหรือมากกวา
หมายเหตุ
การสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพดขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่เปดใชงานอยู
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ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถควบคุมแอพพลิเคชัน
่ ตางๆ ไดดว ยการวาดนิ้วงายๆ
สองสามครั้ง เชน:
• กวาดนิ้วจากขอบ: เรียกใชเครื่องมือตางๆ
ของ Windows โดยการกวาดมาที่ศน
ู ยกลาง
ของทัชแพดจากดานขวา ดานบน หรือดานซาย
• กวาดนิ้วจากขอบดานขวา: สลับใชทางลัด
• กวาดนิ้วจากขอบดานบน: เปดใชคําสั่งแอพพลิเคชั่น
• กวาดนิ้วจากขอบดานซาย: สลับไปยังแอพพลิเคชั่นกอนหนา
• การสไลดสองนิ้ว: เลื่อนดูเว็บเพจ, เอกสาร, เพลยลิสตอยาง
รวดเร็วโดยการวางนิ้วสองนิ้วบนทัชแพดและเลื่อนทั้งสองนิ้ว
ไปยังทิศทางใดๆ ที่ตองการ
• การรวบดวยสองนิ้ว:ใชซูมขยายและยอภาพ, แผนที่ และเอกสาร
อยางรวดเร็ว โดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้
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การเรียกคืน
หากคุณมีปญหากับคอมพิวเตอร และคําถามที่ถูกถามบอย (โปรดดู
คําถามที่ถูกถามบอย ที่หนา 62) ไมสามารถชวยได คุณสามารถ
'เรียกคืน'คอมพิวเตอรของคุณ – เชน กลับสูสถานะที่เคยเปนกอนหนา
หัวขอนี้อธิบายถึงเครือ
่ งมือในการเรียกคืนทีมีใหใชงานบนคอมพิวเตอร
ของคุณ Acer ประกอบดวย Acer การจัดการการเรียกคืน ซึ่งจะชวยใหคุณ
สราง การสํารองขอมูลสําหรับเรียกคืน การสํารองขอมูลไดรฟเวอรและ
แอพพลิเคชัน และเพื่อใชตัวเลือกการเรียกคืน โดยใชเครือ
่ งมือของ Windows
หรือการสํารองขอมูลสําหรับการเรียกคืน
หมายเหตุ
Acer การจัดการการเรียกคืนสามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows
ที่ติดตั้งไวกอนหนาเทานั้น

สําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง การสํารองขอมูลสําหรับเรียกคืน และ การสํารอง
ขอมูลไดรฟเวอรและแอพพลิเคชัน ใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
ในบางสถานการณ การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจําเปนตองใชการสํารองขอมูล
สําหรับกูคืนดวย USB

การสรางการสํารองขอมูลเรียกคืน
เพื่อติดตัง้ ใหมโดยใชการสํารองขอมูลลงในไดรฟ USB คุณตองจัดทําขอมูล
สํารองเรียกคืนกอน ขอมูลสํารองเรียกคืนประกอบไปดวยขอมูลเดิมทั้งหมด
บนฮารดไดรฟของคอมพิวเตอรคุณ รวมถึง Windows และซอฟทแวรและ
ไดรเวอรที่โหลดมาจากโรงงาน การใชขอมูลสํารองนี้เปนการเรียกคืนระบบ
ไปยังสถานะเดิม ณ เวลาที่คณ
ุ ซื้อ และยังมีตัวเลือกในการจดจําการตัง้ คา
และขอมูลสวนตัวทั้งหมดสําหรับการกูคืน
หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 16 GB
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มีความจุ 32 GB หรือมากกวา
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1. จาก Start พิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management
ในรายการแอพพลิเคชั่น

2. คลิก Create Factory Default Backup หนาตาง Recovery Drive
จะถูกเปดขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Copy contents from the recovery
partition to the recovery drive แลว ตัวเลือกนี้เปนการสํารอง
ขอมูลเรียกคืนที่สมบูรณแบบและปลอดภัยที่สุด
3. เสียบไดรฟ USB แลวคลิก Next
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• เนื่องจากการสํารองขอมูลเพือ
่ การกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูล
อยางนอย 16 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB
ที่มค
ี วามจุ 32 GB หรือมากกวา

4. คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏขึ้น
5. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
6. หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคืน คุณสามารถเลือกเพื่อลบขอมูล
การเรียกคืนนี้บนคอมพิวเตอรของคุณได หากคุณลบขอมูลนี้ คุณจะสามารถ
ใชเฉพาะขอมูลสํารองเรียกคืนนี้เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร หากคุณลบ
หรือทําไดรฟ USB นี้สูญหาย คุณจะไมสามารถ กูคอมพิวเตอรของคุณได
7. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน
สําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ
เชน 'Windows Recovery Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูล
สํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได

การสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
เพื่อสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน ที่ประกอบไปดวย ซอฟทแวร
และไดรเวอรที่โหลดมาจากโรงงานที่จําเปนกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถใชทั้งไดรฟ USB หรือหากคอมพิวเตอรของคุณมีเครือ
่ งบันทึก
DVD สามารถใชแผน DVD เปลาหนึ่งแผนหรือมากกวาได
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1. จาก Start พิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management
ในรายการแอพพลิเคชั่น

2. คลิก Create Drivers and Applications Backup
เสียบดิสก USB หรือแผนเปลาเขาไปในไดรฟ DVD แลวคลิก Next
• หากคุณกําลังใชงานไดรฟ USB ตรวจสอบใหแนใจวา ดิสกนั้นมีขนาด
ความจุที่เพียงพอกอนที่จะดําเนินการตอไป
• หากคุณใชแผน DVD หนาตางจะแสดงจํานวนของแผนดิสกเปลา
ที่ตอ
 งใชในการบันทึกเพือ
่ ใหการสราง ดิสกขอมูลสํารองเสร็จสมบูรณ
ตรวจใหแนใจวาคุณมีแผนเปลาชนิดเดียวกันตามจํานวนที่ตอ
 งการ

3. คลิก Start เพือ
่ คัดลอกไฟล
คุณไดพบความคืบหนาในการสํารองขอมูลบนหนาจอ
4. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น:
• หากคุณใชดส
ิ กออพติคอลไดรฟจะเปดออกหลังจากที่เสร็จสิ้น
การเบิรนดิสกแตละแผน นําแผนดิสกออกจากไดรฟและทําเครื่องหมายไว
ดวยปากกา
หากจําเปนตองใชดิสกหลายแผน ใหใสแผนดิสกแผนใหมเมื่อถูกรองขอ
แลวคลิก ตกลง ดําเนินการตอไปจนกวากระบวนการจะเสร็จสิ้น
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• หากคุณใชไดรฟ USB ใหถอดไดรฟออกและติดฉลากใหชด
ั เจน
สําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ
เชน 'Drivers and Applications Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บ
ขอมูลสํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได

การเรียกคืนคาระบบของคุณ
วิธีเรียกคืนคาระบบของคุณ:
1. ทําการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
หากมีซอฟทแวรหรือฮารดแวรเพียงหนึ่งหรือสองตัวทํางานไมถูกตอง
อาจแกไขปญหาไดโดยการติดตัง้ ซอฟทแวรหรือไดรเวอรอุปกรณใหม
เพื่อติดตั้งซอฟตแวรและไดรฟเวอรที่ไดรับการติดตั้งลวงหนาจากโรงงานซ้ํา
โปรดดู โปรดดู การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหมซ้ํา ที่หนา 23
สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรที่ไมไดติดตัง้ มากับ
เครือ
่ ง ดูเอกสารสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ หรือเว็บไซตการสนับสนุน
2. การยอนกลับไปยังสถานะระบบกอนหนานี้
หากการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรใหมไมสามารถชวยได อาจสามารถ
แกปญหาไดโดยการคืนสถานะระบบของคุณกลับไป เปนสถานะกอนหนานี้
ในขณะที่ยังทํางานไดอยางถูกตอง
สําหรับคําแนะนํา โปรดดู การกลับสูส
 ถานะระบบกอนหนา ที่หนา 25
3. การรีเซ็ทระบบปฏิบัตก
ิ ารของคุณ
หากไมมีวิธใี ดแกไขปญหาของคุณได และคุณตองการรีเซ็ทระบบ
แตตองการเก็บขอมูลผูใชของคุณไว โปรดดู
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน ที่หนา 26
4. รีเซ็ทระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตงั้ มาจากโรงงาน
หากไมมีวิธใี ดสามารถแกไขปญหาไดและคุณตองการรีเซ็ทระบบของคุณ
ใหเปนสถานะที่ตงั้ มาจากโรงงาน โปรดดู
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน ที่หนา 26

การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหมซ้ํา
ตามขั้นตอนการแกไขปญหา คุณอาจตองการติดตัง้ แอพพลิเคชั่นและ
ไดรเวอรที่ไดรับการติดตัง้ มากับเครือ
่ งจากโรงงานในคอมพิวเตอรของคุณใหม
อีกครัง้ คุณสามารถติดตั้งซ้ําโดยใชฮารดไดรฟหรือการสํารองขอมูลที่คณ
ุ
สรางขึ้น
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• แอพพลิเคชั่นอื่น – หากคุณตองการติดตั้งซ้ําซอฟทแวรที่ไมไดรบ
ั
การติดตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ คุณจําเปนตองทําตาม
คําแนะนําในการติดตัง้ ของซอฟทแวรนั้น
• ไดรเวอรอุปกรณใหม – หากคุณตองการติดตัง้ ซ้ําไดรเวอรที่ไมไดรับ
การติดตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ ใหทําตามคําแนะนําในการ
ติดตัง้ ที่มาพรอมกับอุปกรณนั้น

หากคุณจะทําการติดตั้งซ้ําโดยใช Windows และขอมูลในการ
เรียกคืนที่ถูกเก็บไวบนคอมพิวเตอรของคุณ:
1. จาก Startพิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management
ในรายการแอพพลิเคชั่น

2. คลิก ติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหม
3. คุณควรพบหัวขอ Contents ใน Acer Resource Center

รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
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4. คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการที่คณ
ุ ตองการติดตัง้ จากนั้น
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็จ
สมบูรณ ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการติดตั้งใหม

หากคุณติดตั้งซ้ําจากการสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
บน DVD หรือไดรฟ USB:

1. ใสแผนดิสก Drivers and Applications Backup ลงในไดรฟหรือ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ที่วางอยู
• หากคุณใสแผน DVD โปรดรอให Acer Resource Center เริม
่ ทํางาน
• หาก Acer Resource Center ไมเริม
่ ทํางานโดยอัตโนมัติ กดปุม
Windows + <E>, แลวดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนไดรฟออพติคอล
• หากคุณใชไดรฟ USB กดปุม Windows + <E>แลวดับเบิ้ลคลิก
บนไดรฟที่มก
ี ารสํารองขอมูลนี้อยู ดับเบิ้ลคลิกบน ResourceCenter
2. คุณควรพบหัวขอ Contents ใน Acer Resource Center

รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

3. คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการที่คณ
ุ ตองการติดตัง้ จากนั้น
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็จ
สมบูรณ ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการติดตั้งใหม

การกลับสูสถานะระบบกอนหนา
Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ เปนระยะ
และบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีที่การแกไข
ปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะระบบกลับไปยัง
จุดเรียกคืนระบบเพือ
่ ใหระบบของคุณสามารถทํางานไดอีกครั้ง
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Windows จะสรางจุดเรียกคืนระบบโดยอัตโนมัตใิ นแตละวัน และรวมถึง
ทุกครัง้ ที่คณ
ุ ติดตัง้ ซอฟทแวรหรือ ไดรฟเวอรอุปกรณ
หมายเหตุ
สําหรับขอมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการเรียกคืนระบบ Microsoft จาก เริ่มตน
ใหพม
ิ พ ’ความชวยเหลือ’ จากนั้นคลิกที่ ความชวยแหลือและสนับสนุน
ในรายชื่อแอพพลิเคชัน พิมพ 'การเรียกคืนระบบ Windows' ในกลองคนหา
ความชวยเหลือ จากนั้นกด Enter

การกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบ
1. จาก เริ่มตน ฝหพม
ิ พ 'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกที่ แผงควบคุม
ในรายการแอพพลิเคชัน
2. คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) > Action
Center (ศูนยการกระทํา) จากนั้นคลิกที่ Recovery (เรียกคืน)
ที่ดานลางของหนาตาง
3. คลิกที่ Open System Restore (เปดการเรียกคืนระบบ) และคลิก
Next (ถัดไป)
4. คลิกที่จุดเรียกคืนลาสุด (ซึ่งเปนเวลาที่ระบบของคุณทํางานไดอยางถูกตอง)
แลวคลิกถัดไปจากนั้นคลิก สิ้นสุด
5. หนาตางการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคลิก ใช ระบบของคุณจะถูกเรียกคืนคา
โดยใชจุดเรียกคืนระบบที่คณ
ุ เลือก กระบวนการนีอาจใชเวลานานหลายนาที
และอาจรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ

เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน
หากคุณพบวาคอมพิวเตอรของคุณมีปญหาที่ไมสามารถเรียกคืนคาไดดวย
วิธีการอื่น คุณอาจจําเปนตองติดตัง้ ทุกอยางใหมเพื่อคืนสถานะระบบของคุณ
ใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณสามารถเรียกคืนจากฮารดไดรฟหรือ
การสํารองขอมูลที่คุณสรางขึ้น
• หากคุณยังสามารถรัน Windows และยังไมไดลบพารติชั่นสําหรับ
การเรียกคืน โปรดดู การเรียกคืนระบบจาก Windows ที่หนา 26
• หากคุณไมสามารถใชงาน Windows ไดและฮารดไดรฟของคุณไดถูก
ฟอรแมตเรียบรอยแลว หรือคุณไดติดตั้งฮารดไดรฟอื่นทดแทนแลว โปรดดู
การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ ที่หนา 29

การเรียกคืนระบบจาก Windows
เริ่มใชงาน Acer Recovery Management:
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• จาก เริ่มตน ใหพิมพ 'การเรียกคืน' และจากนั้น คลิกที่ Acer การจัดการ
การเรียกคืน ในรายการแอพพลิเคชัน
มีตวั เลือกสองตัวเลือก Restore Factory Settings (รีเซ็ตพีซีของฉัน) หรือ
Customized Restore (รีเฟรชพีซีของฉัน)

Restore Factory Settings จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ
จากนั้นจึงติดตั้ง Windows ซอฟทแวรและไดรเวอรทั้งหมดที่เคยไดรับการ
ติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึงไฟลที่สําคัญ
บนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู
กูคืนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management
ที่หนา 27
Customized Restore จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว
แตจะทําการติดตัง้ ซอฟทแวรและไดรเวอรใหมทั้งหมด ซอฟทแวรที่ติดตั้งไว
ตั้งแตที่คุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ (ยกเวนซอฟทแวรที่ตด
ิ ตั้งจาก
Windows Store) โปรดดู ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery
Management ที่หนา 29

กูคืนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management
1. คลิก Restore Factory Settings (เรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน)

สําคัญ
'การเรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน' จะลบไฟลทังหมดบนฮารดไดรฟของคุณ
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2. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น

รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

3. คลิก Nextแลวเลือกวิธีการลบไฟลตา งๆ ของคุณ
a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ
เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที
b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก
ที่ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่ โมง
แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง
4. คลิก Reset (รีเซ็ต)
5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตน โดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ
6. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม
่ ใชคอมพิวเตอรของคุณได
โดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริม
่ ทําแตแรก

การเรียกคืนระบบจากฮารดไดรฟระหวางการสตารทเครื่อง
1. เปดคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นกด <Alt> + <F10> ระหวางที่เครื่อง
่ ถามใหคณ
ุ เลือกเลยเอาทคียบอรด
เริ่มทํางาน หนาจอปรากฎ เพือ
2. ตัวเลือกหลากหลายตัวเลือกจะปรากฎ คลิก แกไขปญหา
3. คลิกที่ รีเฟรชพีซีของคุณ หรือ รีเซ็ตพีซีของคุณ
หมายเหตุ
"รีเฟรชพีซีของคุณ" ชวยเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานของพีซีของคุณพรอมดวย
ไฟลที่เกี่ยวของ "รีเซ็ตพีซีของคุณ" จะทําการลบไฟลตางๆ ของคุณทั้งหมดและ
รีเซ็ตคอมพิวเตอรของคุณกลับสูการตั้งคาจากโรงงาน

4. คลิก Next (ถัดไป) กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที
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ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management
1. คลิก Customized Restore (Retain User Data)
(ปรับแตงการเรียกคืนคา (คงขอมูลผูใ ช))

2. หนาตาง Refresh your PC จะเปดขึ้น

รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

3. คลิก Nextแลวคลิก Refresh
4. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตน โดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ ขั้นตอนนี้จะใชเวลา
ประมาณ 30 นาที

การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ
เพื่อเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวบนไดรฟ USB:
1. หาขอมูลสํารองสําหรับเรียกคืนของคุณ
2. หากคอมพิวเตอรของคุณไมมค
ี ียบอรดติดมาในตัว ใหตรวจสอบใหแนใจวา
คียบอรดนั้นไดเชือ
่ มติดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณ
3. เสียบไดรฟ USB แลวเปดคอมพิวเตอรของคุณ
4. หากยังไมเปดใชงาน คุณสามารถเปดใชงานไดใน F12 Boot Menu:
a. กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเริ่มทํางาน
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b. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Main
c. กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5>
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคานี้ไปเปน Enabled
d. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Exit
e. ขึ้นอยูกับประเภทของ BIOS ที่คอมพิวเตอรของคุณใช เลือก Save
Changes and Exit หรือ Exit Saving Changes และกด Enter
เลือก OK หรือ Yes เพื่อยืนยัน
f. คอมพิวเตอรของคุณจะรีสตารท
5. ระหวางการสตารทเครื่อง ใหกด <F12> เพื่อเปดเมนูการบูต เมนูการบูต
คือเมนูที่ชว ยคุณเลือกอุปกรณ ในการสตารทเครื่อง ใหเลือกไดรฟ USB
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก USB Device แลวกด Enter
b. Windows จะเริ่มทํางานจากขอมูลสํารองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริม
่
ทํางานตามปกติ
6. เลือกประเภทคียบอรดของคุณ
7. เลือก Troubleshoot แลวเลือกประเภทของการเรียกคืนที่จะใช:
a. คลิก Advanced (ขั้นสูง) แลวคลิก System Restore
(การกูคืนระบบ) เพื่อเริม
่ ใชงาน Microsoft System Restore:
Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ
เปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีที่
การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะระบบ
กลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพื่อใหระบบของคุณสามารถทํางานไดอีกครัง้
b. คลิก Reset your PC (รีเซ็ตพีซีของคุณ) เพือ
่ เริ่มกระบวนการรีเซ็ท:
รีเซ็ตพีซีของคุณ จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ จากนัน
จึงติดตัง้ Windows ซอฟทแวรและไดรเวอรทั้งหมดที่เคยไดรบ
ั การติดตั้ง
ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึงไฟล
ที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู
รีเซ็ทพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพื่อเรียกคืน ที่หนา 31
c. คลิก Refresh your PC (รีเฟรชพีซีของคุณ) เพื่อเริ่มกระบวนการ
รีเฟรช:
รีเฟรชพีซีของคุณ จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใ ช) ของคุณเอาไว
แตจะทําการติดตัง้ ซอฟทแวรและไดรเวอรใหมทั้งหมด
ซอฟแวรที่ติดตั้งไวตั้งแตคุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ
(ยกเวนซอฟแวรที่ติดตั้งจาก Windows Store) โปรดดู
รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน ที่หนา 32
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รีเซ็ทพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน
สําคัญ
การรีเซ็ทพีซีจะเปนการลบไฟลตางๆ ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ

1. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น

รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

2. คลิก Next
3. เลือกระบบปฏิบัตก
ิ ารที่จะทําการเรียกคืน (ปกติจะมีตวั เลือกเพียง
ตัวเลือกเดียว)
4. เลือกเพือ
่ เก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฮารดไดรฟ:
a. หากคุณไดลบพารติชั่นสําหรับการเรียกคืนไปแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กับพารตช
ิ ั่นนั้นบนฮารดไดรฟ และตองการเก็บการเปลี่ยนแปลงนี้ไว
เลือก No
b. เพื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร
เลือก Yes (ใช)
5. เลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ:
a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ
เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที
b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจากที่
ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่ โมง แตจะ
ปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง
6. คลิก Reset (รีเซ็ต)
่ ใชคอมพิวเตอรของคุณ
7. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม
ไดโดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริ่มทําแตแรก
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รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน
1. หนาตาง Refresh your PC จะเปดขึ้น

2. คลิก Next (ถัดไป)
3. เลือกระบบปฏิบัตก
ิ ารที่จะทําการเรียกคืน (ปกติจะมีตวั เลือกเพียง
ตัวเลือกเดียว)
4. คลิก Refresh (รีเฟรช)
5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการ รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ ขั้นตอนนี้จะใชเวลา
ประมาณ 30 นาที
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การเชื่อมตออินเตอรเน็ต
หมายเหตุ
ขอมูลในสวนนี้อาจไมสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรของคุณ

บทนี้วาดวยขอมูลพื้นฐานของประเภทการเชื่อมตอ และขั้นตอนการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรดดูที่ การเชื่อมตอเครือขาย
ที่หนา 77

การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
คุณสมบัติเครือขายที่มีในตัว
คุณสมบัติเครือขายที่มีในตัวทําใหเปนเรือ
่ งงายสําหรับคุณในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณกับอินเตอรเน็ตดวยสายเคเบิล
ลําดับแรก ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) -- ตามปกติแลวคือผูใหบริการ
โทรศัพทหรือผูใหบริการเคเบิล -- ตองไปที่บานหรือสํานักงานของคุณ
เพื่อติดตัง้ บริการอินเตอรเน็ต ISP จะติดตั้งกลองเครือ
่ งมือขนาดเล็ก เรียกวา
เราทเตอร ที่จะทําใหคณ
ุ เชื่อมตออินเตอรเน็ตได
เมื่อคุณติดตัง้ เราทเตอรแลว สิ่งที่ตองทําก็คือเสียบดานหนึ่งของสายเคเบิล
เครือขายเขากับพอรตเครือขาย ของคอมพิวเตอรของคุณ และอีกดานหนึ่ง
เขากับพอรตของเราทเตอร (อางอิงภาพดานลาง) จากนั้น คุณก็พรอมที่จะ
ออนไลน
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่ มตออินเตอรเน็ต

การเชื่อมตอดวยวิธีไรสาย
การเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย
LAN ไรสาย (หรือ WLAN) คือเครือขายทองถิ่นแบบไรสาย ที่สามารถ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครื่องโดยไมตองใชสาย เมือ
่ เชื่อมตอกับ
WLAN แลว คุณจะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต คุณยังสามารถแบงปนไฟล
อุปกรณอื่นๆ หรือแมแตแบงปนการเชือ
่ มตออินเตอรเน็ตเอง
คําเตือน

การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเป็นสิ่งตองหาม ตองปด
อุปกรณไรสายทั้งหมดกอนขึ้นเครื่องบินและระหวางการขึ้นบิน เนื่องจาก
อุปกรณเหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน ขัดขวาง
การสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย คุณสามารถเปดอุปกรณไรสายของ
คอมพิวเตอรของคุณเมื่อไดรับแจงวาสามารถทําไดอยางปลอดภัยโดย
ลูกเรือเทานั้น

โดยคาเริ่มตนแลวการเชื่อมตอไรสายของคอมพิวเตอรของคุณจะถูกเปด
และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายที่พรอมใชงาน
ระหวางการตั้งคา เลือกเครือขายและใสรหัสผานของคุณถาตองการ
คอมพิวเตอรโนตบุค Acer มีปุมลัดสําหรับเปดปด โหมดเครื่องบิน ที่จะเปด
หรือปดการเชื่อมตอเครือขาย คุณสามารถใชตวั เลือกการบริหารจัดการ
เครือขายในการเปด/ปดเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมวาจะแบงปน
อะไรบางบนเครือขาย จากหนาจอเริ่มตน ใหเริม
่ พิมพ ’wireless’ (ไรสาย)
จากนั้นเลือก Connect to a network (เชื่อมตอกับเครือขาย) หรือ
Change Wi-Fi settings (เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi) หรือคุณอาจ
เปด Internet Explorer และปฏิบัติตามคําแนะนํา
หมายเหตุ
โปรดอางถึงผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ หรือเอกสารของเราทเตอร
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
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การเชื่อมตอกับเครือขาย 3G
ถาคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อต SIM คุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
โดยใชเครือขาย 3G (โทรศัพทมอ
ื ถือ) เพือ
่ จะทําสิ่งนี้ได คุณตองมีการด SIM
ื ถือ
ที่เขากันได และการทําสัญญาบริการขอมูลกับผูใหบริการโทรศัพทมอ
ของคุณ
หมายเหตุ
โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณสำหรับรายละเอียดการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน 3G
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การใชงานการเชื่อมตอ BLUETOOTH
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ชวยใหคณ
ุ สามารถสงถายขอมูลไดแบบไรสาย
ผานระยะทางใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ อุปกรณที่เปดใชงาน
Bluetooth ไดนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ชุดหูฟงไรสาย
และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth คุณตองแนใจวามีสิ่งเหลานี้:
1. Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณทั้งสองตัว
2. อุปกรณของคุณไดรบ
ั การ “จับคู” (หรือเชื่อมตอ)

การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
อแดปเตอร Bluetooth ตองถูกเปดใชงานบนอุปกรณทั้งสองตัว สําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ การทํางานนี้อาจเปนสวิตชภายนอก เปนการตั้งคา
ซอฟทแวร หรือเปดดองเกิ้ล Bluetooth แยกตางหากที่เสียบเขากับพอรต USB
ของคอมพิวเตอร (หากไมมีอแดปเตอร Bluetooth ภายนอกใหใชงาน)
หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณนั้นๆ

การใช Bluetooth จาก Windows 8.1
ตามคาเริม
่ ตน Bluetooth บนคอมพิวเตอรของคุณจะถูกปดใชงานอยู เพื่อเปด
ใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. เปดทางลัด และเลือก การตั้งคา > เปลีย
่ นการตั้งคาพีซี > ระบบไรสาย
หรือกดปุม Windows + <W> และจากนั้นพิมพ ’ระบบไรสาย’; ในชอง
แสดงผล คลิกที่ ระบบไรสาย
2. คลิกสวิตชเปดปดที่อยูถัดจาก Bluetooth เพื่อเปด/ปดการทํางาน
3. จากนั้น ที่บริเวณการแจงเตือน เดสกทอป ใหคลิกที่ไอคอน Bluetooth
(บลูทูธ) แลวเลือก Open Settings (เปดการตั้งคา).
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4. เลือกกลองทําเครื่องหมาย อนุญาตใหอุปกรณ Bluetooth ตรวจพบ
คอมพิวเตอรเครื่องนี้ แลวคลิก นําไปใช แลวจากนั้นคลิก ตกลง

การเพิ่มอุปกรณ Bluetooth
อุปกรณใหมทุกชิน
้ ตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth ของ
คอมพิวเตอรคณ
ุ เสียกอน นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรบ
ั การอนุญาต
เพื่อวัตถุประสงคดานความปลอดภัย คุณตองการทําการจับคูเพียงแค
ครัง้ เดียวเทานั้น หลังจากนั้น เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณทั้งสองก็จะเปนการเชื่อมตออุปกรณเขาดวยกัน
จากบริเวณการแจงเตือน ใหคลิกที่ไอคอน Bluetooth แลวเลือก เพิ่มอุปกรณ
Bluetooth
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คลิกอุปกรณที่คณ
ุ ตองการจะเพิ่ม

จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งควรจะตรงกับรหัสที่แสดง
อยูบนอุปกรณ เลือก ใช จากนั้น ใหยอมรับการจับคูจากอุปกรณของคุณ

หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรชั่นที่ต่ํากวา จะขอใหอุปกรณ
ทั้งสองปอนรหัส PIN ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใดเครื่องหนึ่งไมมีที่ปอนขอมูล
(เชนชุดหูฟง) รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ (โดยทั่วไปแลวจะเปน
“0000” หรือ “1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณของคุณจะแสดงในรายการอุปกรณหากไดรบ
ั การจับคูเรียบรอยแลว
เปด แผงควบคุม ภายใต ฮารดแวรและเสียงคลิกที่ ดูอป
ุ กรณและ
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เครื่องพิมพ คลิกขวาที่อุปกรณของคุณและเลือก การดําเนินการขั้นสูง >
เชื่อมตอไปยังหนาตางการดําเนินการ

หนาจอการควบคุมชวยใหคุณเลนเพลงและเสียงจากอุปกรณของคุณ
ผานคอมพิวเตอรของคุณ สงไฟลไปยังอุปกรณของคุณ และเปลี่ยนแปลง
การตั้งคา Bluetooth
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รักษาคอมพิวเตอรและ
ขอมูลของคุณใหปลอดภัย...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•

วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การตั้งคารหัสผาน
สิ่งที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดินทาง
จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร

BIOS ยูทิลต
ิ ี้ - 41

BIOS ยูทิลิตี้
BIOS ยูทิลิตี้คอ
ื โปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรที่ตด
ิ ตั้งอยูใน BIOS
ของคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคา ไวอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนที่จะตองเรียกใชงานยูทิลิตน
ี้ ี้
อยางไรก็ดี หากคุณพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา คุณอาจจําเปนตอง
ใชงานยูทิลิตี้
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ ใหกด <F2> ในชวงการ POST; ในขณะที่โลโก
คอมพิวเตอรปรากฏอยู

ลําดับการบูต
เพื่อตัง้ คาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ จากนั้น
เลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานบนของหนาจอ

การตั้งคารหัสผาน
เพื่อตัง้ คารหัสผานเมือ
่ ทําการบูต ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้นเลือก
Security จากหมวดรายการที่อยูดานบนของหนาจอ หา Password on
boot: และใชปุม <F5> และ <F6> เพื่อเปดใชงานคุณสมบัตน
ิ ี้
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การปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนที่มีคา และจําเปนตองเอาใจใสดูแล เรียนรู
วิธีปกปองและดูแลคอมพิวเตอรของคุณ
คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและ
ซอฟทแวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหัสผาน

การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรนี้มาพรอมกับสล็อตตัวล็อกนิรภัยที่เขากันไดกับมาตรฐาน
Kensington สําหรับการล็อค
พันสายล็อคคอมพิวเตอรเขากับวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน โตะหรือ
มือจับลิ้นชักที่ล็อคกุญแจ ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุนตัวล็อคไปยัง
ตําแหนงล็อค ในบางรุน
 อาจไมมีระบบล็อคนี้

การใชรหัสผาน
รหัสผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
การตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง การปกปองในระดับที่หลากหลายมากขึ้น
สําหรับคอมพิวเตอรและขอมูล:
• รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาตสําหรับ
ยูทิลิตี้ไบออส เมื่อตัง้ คาแลว คุณตองปอนรหัสผานเพื่อเขาถึงยูทิลิตไ
ี้ บออส
โปรดดู การตั้งคารหัสผาน ที่หนา 41
• รหัสผานของผูใชจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงาน
ที่ไมไดรบ
ั อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัส
ผานบนกระบวนการบูตเครือ
่ งและการกลับจากโหมดจําศึล (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
• รหัสผานเมื่อบูตจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงาน
ที่ไมไดรบ
ั อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผาน
บนกระบวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมดจําศึล (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สําคัญ
อยาลืมรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
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การปอนรหัสผาน
เมื่อตัง้ คารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏขึ้นที่หนาจอแสดงผล
• เมื่อมีการตัง้ รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะมีการถามเมื่อคุณเขาใช
ยูทิลิตี้ BIOS
• พิมพรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรและกด <Enter> เพือ
่ เขาสูยูทิลต
ิ ี้
ไบออสเมื่อบูต หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
• เมื่อไดตั้งคารหัสผานสําหรับผูใชและรหัสผานเมื่อบูตแลว จะมีการถาม
เมื่อบูต
• พิมพรหัสผานสําหรับสําหรับผูใชและกด <Enter> เพือ
่ เขาใชงาน
คอมพิวเตอร หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
สําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามครั้งเทานั้น หากคุณใสรหัสผาน
ไมถูกตองหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะหยุดทํางาน กดปุม พาวเวอร คางไว
ราวสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร จากนั้นใหเปิดเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
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เครื่องมือจัดการพลังงาน
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตัง้ ไวในตัวซึ่งทําหนาที่
ติดตามกิจกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะอางอิง
ถึงการกิจกรรมการทํางานใดๆ ที่ตองใชงานอุปกรณใดตอไปนี้อุปกรณหนึ่ง
หรือมากกวานั้น คียบอรด เมาส ฮารดดิสก อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอร และหนวยความจําวิดโี อ หากไมมีกิจกรรมการทํางานใด
ถูกตรวจพบในชวงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอรจะหยุดอุปกรณบางชิ้นเหลานี้
หรือทั้งหมดเพื่อเปนการรักษาพลังงาน

การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน
คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครือ
่ งใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว แตระบบนี้ใชพลังงานเล็กนอยเพือ
่ รอตรวจสอบสัญญาณ
ในการเริ่มใชงาน การตรวจสอบนี้จะทําใหแบตเตอรีข
่ องคอมพิวเตอร
ลดลงอยางชาๆ
หากคุณตองการลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ใหปดระบบการเริ่มใชงานดวน:
หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจาก
โหมดสลีปนานกวาเดิมคอมพิวเตอรของคุณจะไมเริ่มถาไดรับคําสั่งใหเริ่มทาง
เครือขาย (Wake on LAN)

1. เปดเดสกท็อป
2. คลิก ตัวเลือกการใชพลังงาน ในพื้นที่แจงเตือน
3. เลือก ตัวเลือกการใชพลังงานเพิม
่ เติม

4. เลือก เลือกหนาที่ของปุม
 พาวเวอร
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5. เพื่อเขาถึงการตั้งคาสําหรับการปดเครือ
่ ง เลือก เปลีย
่ นการตั้งคา
ที่ไมมีใหเลือกในปจจุบัน

6. เลื่อนลงและเลือกปด เปดระบบการเริ่มใชงานดวน

7. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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แบตเตอรี่
คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่มอบอายุการใชงานไดนานระหวาง
การชารจแตละครั้ง

คุณลักษณะของแบตเตอรี่
แบตเตอรีน
่ ี้จะรีชารจทุกครัง้ ที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจ
แบตเตอรีไ
่ ดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม การรีชารจเมื่อปด
คอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
แบตเตอรีย
่ ังเปนประโยชนเมือ
่ คุณตองเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก

การชารจแบตเตอรี่
เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ คุณสามารถ
ใชงานคอมพิวเตอรตอ
 เนื่องในขณะที่ชารจแบตเตอรี่ไดจากการเสียบสายไฟ
AC อยางไรก็ตาม การชารจแบตเตอรีเ่ มื่อปดคอมพิวเตอรจะชวยลดเวลา
ในการชารจใหสั้นลง
หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่กอนเลิกทํางานในแตละวัน การชารจแบตเตอรี่
ใหพรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเริ่มวันใหมพรอมกับแบตเตอรี่ที่ชารจ
อยางเต็มเปยม

สําหรับแบตเตอรี่ใหม
กอนที่คุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครัง้ แรก นี่คือขอปฏิบัตท
ิ ี่คุณควรทํา:
1. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็ม
2. เปดคอมพิวเตอรและตั้งคาระบบปฏิบัตก
ิ ารใหเสร็จสิ้น
3. ถอดอแดปเตอร AC ออก
4. ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชแบตเตอรี่
5. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็มใหมอีกครัง้
ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวาแบตเตอรี่จะถูกชารจและปลอยประจุไฟฟาสามครัง้
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ใชขอปฏิบัตน
ิ ี้สําหรับแบตเตอรีใ่ หมทั้งหมด หรือสําหรับแบตเตอรีท
่ ี่ไมไดใช
เปนเวลานาน
คําเตือน

หามใหแบตเตอรี่มีอุณหภูมิต่ํากวา 0° C (32° F) หรือสูงกวา 45° C (113° F)
อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหแบตเตอรีเสียหายได

การทําตามขอปฏิบัติสําหรับแบตเตอรี่ จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถ
รับการชารจไดสูงสุด การไมทําตามขอปฏิบัตินี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณ
ไมสามารถรับการชารจไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานที่สั้นลง
นอกจากนี้ อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงาน
ดังตอไปนี้:
• การใชคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ที่สม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาแลวจึง รีชารจจนเต็มดังที่ไดอธิบาย
ไวขางตน
• ใชงานบอย ยิ่งคุณใชงานแบตเตอรี่บอยๆ อายุการใชงานของแบตเตอรี่
จะยิ่งสั้นขึ้น แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานสําหรับ
รอบการชารจ/คายประจุมากกวา 1,000 ครั้ง

การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรีจะชวยใหคุณ ไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี่ รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/ รีชารจ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรีชารจ ขอแนะนําใหคณ
ุ ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมือ
่ ใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงที่ไมไดใชงานทั้งหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB)
เนื่องจากอุปกรณเหลานี้ใชพลังงานอยางตอเนื่อง
• เก็บเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณไวในที่เย็นและแหง อุณหภูมิที่แนะนําคือ
10 °C (50 °F) ถึง 30 °C (86 °F) อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คาย
ประจุไฟฟาอยางรวดเร็ว
• การรีชารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวังรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรีข
่ องคุณ
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การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
ตัววัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่ วางเคอรเซอร
เหนือไอคอนแบตเตอรี/่ พาวเวอรบนทาสกบารเพือ
่ ดูระดับการชารจของ
แบตเตอรี่

การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรีใ่ หคอยดูที่ตัววัดพลังงาน
สําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอรจะปด
การทํางาน

เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา วิธป
ี ฏิบัติทีแนะนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ
ของคุณ:
สถานการณ

การกระทําที่แนะนํา

มีอแดปเตอร AC
และปลั๊กไฟ

1. เสียบอแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอ
เขากับแหลงจายไฟหลัก
2. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอรี่
อยางรวดเร็ว

มีอแดปเตอร AC
หรือปลั๊กไฟ

1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
3. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
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การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ
สวนนี้ใหคําแนะนําและเคล็ดลับสําหรับการนําโนตบุคพีซีไปยังที่ตา งๆ
หรือเดินทางไปกับคุณ

ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับ
อุปกรณเสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. นําดิสกออกจากไดรฟออพติคอล
3. ปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรหรือเขาสูโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต
4. ปดฝาจอแสดงผล
5. ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6. ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครือ
่ งพิมพ, จอแสดงผลภายนอก,
และอุปกรณภายนอกอื่นๆ
7. ถอดระบบล็อค Kensington หากคุณใชเพื่อรักษา ความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร

ไปในที่ตางๆ
เมื่อคุณเคลื่อนยายเพียงระยะทางใกลๆ ตัวอยางเชน จากโตะทํางานไปยัง
หองประชุม

การเตรียมคอมพิวเตอร
กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและล็อคจอแสดงผลเพือ
่ ใหเครื่องอยูในโหมด
Sleep จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคุณไดอยางปลอดภัย
ไมวาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพือ
่ ปลุกคอมพิวเตอรจากโหมดสลีปเปด
ฝาจอแสดงผลและ กด และปลอย ปุมเปดปดเครือ
่ ง
หากคุณนําคอมพิวเตอรไปยังสํานักงาน ของลูกคาหรือตึกสํานักงานอื่น
คุณอาจตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร
กด ปุม Windows + <C> คลิกที่ การตั้งคา > เปดปดเครื่อง จากนั้น
คลิกที่ ปดเครื่อง
หรือ:
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คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีปไดโดยการกด <Fn> + <F4>
หรือปดการแสดงผล
เมื่อคุณตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น
กด และปลอย ปุมเปดปดเครือ
่ ง
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนี้อาจเขาสูโหมดจําศีลหรือโหมดหลับลึกหลังจากเขาสูโหมดพัก
แลวชวงเวลาหนึ่ง

ตองการนําเขาประชุม
หากการประชุมของคุณใชเวลาเพียงสั้นๆ คุณอาจไมจําเปนตองนําสิ่งใด
ไปกับคุณยกเวนคอมพิวเตอร หากการประชุมของคุณจะตองใชเวลานาน
หรือหากแบตเตอรีไ
่ มไดถูกชารจใหเต็ม คุณอาจตองนําอแดปเตอร AC
ไปกับคุณดวยเพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ไดโดย
การใหคอมพิวเตอรอยูในโหมด Sleep กด <Fn> + <F4> หรือปดฝา
จอแสดงผลเมือ
่ คุณไมไดใชงานคอมพิวเตอร

นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคุณนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน

การเตรียมคอมพิวเตอร
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคุณ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้
เพื่อเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับ การเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสกทั้งหมดออกจากไดรฟแลว
การไมลบมีเดียออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหัวไดรฟ
• เก็บคอมพิวเตอรลงในเคสที่สามารถปกปองเครื่องจากการไถลไปมาและ
เปนที่รองรับในกรณีที่รวงหลน
คําเตือน

หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร แรงกดบนฝาเครื่อง
สามารถทําใหจอแสดงผลเสียหายได
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ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
เวนแตคณ
ุ มีอุปกรณบางสวนอยูที่บานแลว ใหนําอุปกรณตอ
 ไปนี้ติดตัว
ไปกับคุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาที่พิมพไว

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามแนวทางนี้เพื่อปองกันคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและ
กลับจากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมโิ ดยเก็บคอมพิวเตอร
ไวกับคุณ
• หากคุณตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิวเตอร
ไปกับคุณได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถเพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรบ
ั ความรอนมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถ ทําใหเกิดหยดน้ําได
 งและตรวจสอบวา
ใหอุณหภูมข
ิ องคอมพิวเตอรอยูในระดับ อุณหภูมิหอ
เกิดหยดน้ําที่จอแสดงผลหรือไมกอนเปดเครื่องคอมพิวเตอร หากอุณหภูมิ
เปลีย
่ นแปลงเกินกวา 10° C (18° F) พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสู
อุณหภูมิหอ
 งชาๆ หากเปนไปได ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอม
ซึ่งมีอุณหภูมอ
ิ ยูในระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหอ
 งเปนเวลา
30 นาที

การจัดตั้งสํานักงานในบาน
หากคุณทํางานกับคอมพิวเตอรที่บานบอยๆ คุณอาจตองการซื้ออแดปเตอร AC
ชิ้นที่สองสําหรับใชที่บาน ดวยอแดปเตอร AC ชิน
้ ที่สอง คุณสามารถหลีกเลีย
่ ง
การแบกน้ําหนักเพิม
่ เติมจากการเดินทางไปและกลับจากที่บาน
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่บานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิม
่ คียบอรด
จอแสดงผล หรือเมาส

เดินทางไปกับคอมพิวเตอร
สําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม

52 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ

เมื่อคุณตองเดินทางไปที่ไกลขึ้น เชน จากตึกสํานักงานของคุณไปยัง
สํานักงานของลูกคาหรือเดินทางไปยังตางจังหวัด

การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ นํากลับไปที่บาน ตรวจดูใหแนใจวา
แบตเตอรีใ่ นคอมพิวเตอรถูกชารจแลว ระบบรักษาความปลอดภัยของ
สนามบินอาจจําเปนตองใหคุณเปดคอมพิวเตอรเมื่อนําเครือ
่ งเขาไปยัง
บริเวณประตูทางออก

ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ทําตามแนวทางเหลานี้
เพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางที่คุณเปน ผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพิวเตอรดวยมือ เครือ
่ งเอกซเรย
ที่ใชสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปนอันตรายตอ
ตัวเครื่อง แตหามนําคอมพิวเตอรผานเครือ
่ งตรวจจับโลหะ

นําคอมพิวเตอรเดินทางไปยังตางประเทศ
สําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม

เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ เตรียมสําหรับการเดินทาง
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อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางที่คุณกําลังจะเดินทางไป
• ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น
• เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตอง แสดงใหกับหนวยงานตางๆ
• เอกสารการรับประกันสําหรับการเดินทางในตางประเทศ

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมือ
่ นําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย
นอกจากนี้
คําแนะนําเหลานี้จะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทางไปยังตางประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น
และสายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามีความเขากันไดหรือไม
หากไมสามารถใชได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น
หามซื้อชุดแปลงไฟที่วางขายเพือ
่ ปรับ การใชพลังงานของคอมพิวเตอร
• หากคุณใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหัวตอนั้นมีความเขากันไดกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่คณ
ุ เดินทางไปหรือไม

54 -

พอรตและตัวเชื่อมตอ...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัวเชือ
่ มตอที่ติดตัง้ ไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
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พอรตตัวแปลง ACER
หมายเหตุ
มีสายเคเบิลสําหรับใชงานที่แตกตางกัน โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายของคุณ
เพื่อดูวาสายเคเบิลใดที่ใชรวมกันกับคอมพิวเตอรของคุณได

พอรตตัวแปลง Acer เปนพอรตที่ชวยใหคณ
ุ สามารถขยายตัวเลือกการเชื่อมตอ
ของคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลเพียงสายเดียว
พอรตตัวแปลง Acer สนับสนุนการเชือ
่ มตอแตละแบบหรือมากกวาดังตอไปนี้
โดยใชสายเคเบิลเฉพาะสําหรับฟงกชน
ั่ นี้: การเชื่อมตอ LAN พอรตแสดงผล
ภายนอก (VGA) และพอรต USB เพิ่มเติม
คุณอาจเชื่อมตออุปกรณตอพวงมากกวาหนึ่งรายการเขากับสายเคเบิลตัวแปลง
Acer ซึ่งสามารถใชงานรวมกันกับคอมพิวเตอรของ คุณได

56 - เมมโมรี่การดรีดเดอร

เมมโมรี่การดรีดเดอร
ตัวเลือกในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณมีตวั อานการดและพอรต/แจ็คอืน
่ ๆ ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถ
เชื่อมตออุปกรณตอพวงเขาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกที่แตกตางกันเขากับคอมพิวเตอร
ของคุณใหอานในสวนตอไปนี้

เมมโมรี่ การด รีดเดอร
การดหนวยความจําถูกใชอยางแพรหลายใน
กลองดิจต
ิ อล PDA เครือ
่ งเลน MP3 และโทรศัพท
เคลือ
่ นที่

การใสเมมโมรี่การด
1. วางการดในแนวที่จุดคอนเน็กเตอรตรงกัน กับพอรต โดยใหคอนเน็กเตอร
คว่ําหนาลง
2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง หากคุณพบวาตองใชแรง
เพื่อใสการด ใหลองขยับการดเล็กนอย
3. ดันจนกระทั่งมีเสียงกริก
๊ บอกวาการดเขาที่ การดจะเหลืออยูนอกสล็อต
สองสามมิลลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง Windows Auto Play (เลนอัตโนมัต)ิ
อาจปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด) และถามวา
คุณตองการใชโปรแกรมเพื่อเขาถึงเนื้อหา ขอมูลภายในการดหรือไม
เลือกตัวเลือกที่นี่หากจําเปน หรือเลือก Cancel (ยกเลิก) หากการด
ไมมไ
ี ฟล หรือมีไฟลที่ไมทราบคา หนาตางจะเปดโดยแสดงเนื้อหาขอมูล
ภายในการด

การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ที่ตา งกันจะมีความสามารถตางกัน ขณะใชงานรูปแบบ
เดียวกัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC มีความจุมากถึง 32 GB
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และการด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB) คอมพิวเตอรของคุณ
มีการดรีดเดอรที่ใชงานไดกับทั้ง SDHC หรือ SDXC
หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได
การด SD และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท

การถอด การดจากเมมโมรี่การดรีดเดอร
1. คลิกที่ลูกศร แสดงไอคอนที่ซอนไว
ในพื้นที่แสดงการแจงเตือน
(ถัดจากนาฬิกา)
2. คลิกที่ไอคอน เอาฮารดแวรออก
อยางปลอดภัย
3. คลิกบน Eject SD Card
(ถอด SD Card)
(หรือบนชื่อ อุปกรณ)
4. รอจนกระทั่งขอความ Safe to
Remove Hardware
(ปลอดภัยสําหรับถอดฮารดแวร)
ปรากฏขึ้น
5. ถอดการดออก

2

1

3

58 - ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง

ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
เชื่อมตอจอภาพเขากับพอรต VGA หรือ DVI (ประเภทการเชื่อมตอที่รองรับ
ขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร) โดยทั่วไปแลวจอแสดงผล
จะมาพรอมกับสายเคเบิ้ลที่เหมาะสม
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพือ
่ เชื่อมตอมอนิเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
1. ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวิตซมอนิเตอรอยูหรือไม
2. ตอสายเคเบิ้ลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร ขันตอสายเคเบิ้ล
ใหแนนดวยสกรูที่มีมาให
3. ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดินสายดินไว
อยางถูกตอง
4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาที่อยูในคูม
 ือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพิวเตอร
6. ตรวจสอบใหแนใจวาคาความละเอียดและอัตรารีเฟรชนั้นไมเกินขอกําหนด
เฉพาะของมอนิเตอร หากจําเปนใหเปลี่ยนการตัง้ คาการแสดงผลที่ใช
ดวยคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
เพื่อเขาถึงการควบคุมการแสดงผล กดปุม Windows (
"จอแสดงผล" แลวคลิกที่ จอแสดงผล

) + W, พิมพ

ชุดหูฟงและไมโครโฟน
พอรตนี้สําหรับเชือ
่ มตออุปกรณเสียง ใชพอรตหูฟงเพื่อเสียบปลั๊กหูฟง
สเตอริโอหรือลําโพง การเสียบปลั๊กอุปกรณเสียงกับพอรตหูฟงจะปดลําโพง
ในตัว ใชพอรตไมโครโฟนเพือ
่ เชื่อมตอไมโครโฟนภายนอกสําหรับ
การบันทึกเสียงแบบโมโน การเสียบปลั๊กไมโครโฟนภายนอกจะปด
ไมโครโฟนในตัว
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ" ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟง
ขาเดียวที่มีไมโครโฟนติดตั้งในตัวได ชุดหูฟงเหลานี้มักใชกับสมารทโฟน
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HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) คือการเชื่อมประสาน
การทํางานภาพและเสียงแบบดิจิตอลคุณภาพสูง HDMI ชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถใชงานรวมกันได
ทุกชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ กลองเซ็ตท็อป, เครือ
่ งเลน DVD และ
เครือ
่ งรับสัญญาณเสียง/วิดีโอไปยังมอนิเตอรเสียงและ/หรือวิดีโอแบบดิจิตอล
ที่สามารถทํางานรวมกันได เชนโทรทัศนดิจิตอล (DTV) ดวยสายเคเบิ้ล
เพียงสายเดียว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ ในขณะที่การเชื่อมตอ
เปนไปไดอยางงายดาย และคุณภาพเสียงและภาพทีดีที่สุด

60 - Universal Serial Bus (USB)

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)
พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถเชือ
่ มตออุปกรณ
ตอพวง USB เชน เมาส คียบอรดภายนอก พืน
้ ที่จด
ั เก็บขอมูลเพิม
่ เติม
(ฮารดดิสกภายนอก) หรืออุปกรณที่ใชรวมกัน ไดอื่นๆ

หมายเหตุ
ในขณะนี้ มีพอรต USB มาตรฐานอยูสองพอรตที่ใชงานไดบนคอมพิวเตอร Acer:
USB 2.0 (High-speed USB) และ USB 3.0 (SuperSpeed USB) พอรต
USB 2.0 บนคอมพิวเตอร Acer มีแถบสีดําอยูที่พอรต ในขณะที่พอรต USB 3.0
มีแถบสีฟา สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0
เขากับพอรต USB 3.0 เสมอ โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณเพื่อศึกษา
มาตรฐานที่พอรตสนับสนุน

คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรืออุปกรณอื่น
ผานพอรต USB พอรต USB 3.0 บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจ
เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนตหรือเมือปดเครื่อง นอกเหนือจากนี้
คุณสามารถใช USB hub เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลาย เครื่องเขากับพอรต
USB เดี่ยว
สําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB
ในแถบงาน Windows และเลือก "เปดดิสกเอาอุปกรณ<ออก>" เพื่อให
ระบบปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการ
ตามขั้นตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือ ทําใหอุปกรณตอพวง
เสียหายได
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มีคําถามหรือไม?

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•

คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 8.1
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีปกปองตัวคุณในระหวางออนไลน
ขอมูลติดตอศูนยบริการ Acer
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คําถามที่ถูกถามบอย
ลําดับตอไปนี้คือรายการของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยมีวธ
ิ ีการแกไขงายๆ สําหรับแตละเหตุการณ

ฉันเปดสวิตซพาวเวอร แตคอมพิวเตอรไมเริ่มทํางานหรือบูต
ดูที่ไฟแสดงสถานะพาวเวอร:
• หากไฟไมติด หมายถึงไมมพ
ี ลังงานไฟฟาปอนใหกับคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถ
ใหพลังงานกับคอมพิวเตอรได ตออแดปเตอร AC เพื่อทําการรีชารจ
แบตเตอรี่
• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพิวเตอร
และปลั๊กจายไฟดีแลว
• หากไฟติด ใหตรวจสอบดังนี้:
• มีแผนดิสกอยูในไดรฟออพติคอลหรือไม? นําแผนดิสกออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทเครื่อง
• คุณมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ดิสก USB หรือสมารทโฟน) เชื่อมตอ
อยูกับคอมพิวเตอรของคุณหรือไม? นําดิสกนี้ออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทเครื่อง

ไมมอ
ี ะไรปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลับคืนมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป กด <Fn> + < > (เพิม
่ ) เพื่อปรับระดับ
ความสวาง
• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก กดฮอตคียสลับ
จอแสดงผล <Fn> + <F5> เพื่อสลับหนาจอใหกลับมาเปนหนาจอ
ของคอมพิวเตอร
• หากไฟ LED ที่ปุมเปดปดเครื่องกระพริบ คอมพิวเตอรอาจอยูในโหมด
สลีปหรือไฮเบอรเนต กด ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพื่อกลับมาใชงานตอ

ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

คําถามที่ถก
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• เสียงอาจถูกปดอยู ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร
หากมีเครือ
่ งหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือก
ตัวเลือก Mute all
• ระดับเสียงอาจต่ําเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุมเสียง
(ลําโพง) บนทาสกบาร คุณยังสามารถใชปุมควบคุมเสียงเพื่อปรับเสียง
ไดอก
ี ดวย
• หากมีหูฟงหรือลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟง บนคอมพิวเตอร
ลําโพงบนเครือ
่ งคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ

คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคียบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร หากสามารถ
ใชงานได ใหติดตอผูขายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งเนื่องจาก
สายคียบอรดอาจหลวม

เครื่องพิมพไมทํางาน
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจดูใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพนั้นเสียบเขากับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครือ
่ งพิมพนั้น เชื่อมตอเขากับพอรต USB และ
พอรตที่ถูกตองของเครือ
่ งพิมพแนนดีแลว

ฉันตองการที่จะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาที่ตั้ง
มาตัง้ แตแรกเริ่ม
หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน
้ เปนเวอรชั่นหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษา
ที่คุณเลือกเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรเป็นครั้งแรกจะเปนตัวเลือกเดียวสําหรับ
ทําการเรียกคืนในอนาคต

กระบวนการเรียกคืนคานี้จะชวยใหคณ
ุ เรียกคืนคาไดรฟ C: ไดรฟที่มีซอฟทแวร
ดั้งเดิมที่ติดตั้งไวเมื่อคุณซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้
คําเตือน

ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ การสํารอง
ไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ

กอนทําการเรียกคืนคา โปรดตรวจสอบการตัง้ คา BIOS
1. ตรวจดูวา Acer disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2. ตรวจใหแนใจวาการตั้งคา D2D Recovery ใน Main นั้นเปดใชงานอยู
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3. ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทําการรีบูต
หมายเหตุ
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ ใหกด <F2> เมื่อคุณเห็นโลโก Acer
ในระหวางการบูต

สําหรับรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียกคืนคา โปรดดู
การเรียกคืนคาระบบของคุณ ที่หนา 23

การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางตางประเทศ (ITW)
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับ
ผูเดินทางตางประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในที่ตางๆ
พาสปอรต ITW จําหนายมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ พาสปอรตนี้
ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดเกี่ยวกับแผน ITW พรอมทั้งระบุ
ศูนยใหบริการที่ไดรับอนุญาตตางๆ ไวในชุด คูมือที่พกพาไดสะดวกนี้
กรุณาอานรายละเอียดในพาสปอรตใหครบถวน
และพกพาสปอรต ITW ติดตัวไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทาง
เพื่อรับสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตางๆ อยางเต็มที่
แนบเอกสารการสั่งซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศที่คุณไปนั้นไมมีศูนยใหบริการ ITW ที่ไดรบ
ั การแตงตั้งจาก
Acer คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดทั่วโลก โปรดเขาชม
www.acer.com

กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอมเมือ
่ คุณติดตอ Acer สําหรับการใหบริการ
ออนไลน และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมือ
่ คุณทําการติดตอ ดวยการ
สนับสนุนของคุณ เราจะสามารถลดเวลาในการติดตอ ที่เกิดขึ้นและชวยใหคณ
ุ
แกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีขอความแสดงขอผิดพลาด
หรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอรของคุณ ใหจดบันทึกขอความเหลานั้นตาม
ที่ปรากฏบนหนาจอ (หรือจํานวนและลําดับในกรณีที่เปนเสียงบี๊บ)
คุณมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลตอไปนี้
ชื่อ: ___________________________________________
ที่อยู: _________________________________________
หมายเลขโทรศัพท: _______________________________
ประเภทเครื่องและรุน: ______________________________
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ซีเรียลนัมเบอร: __________________________________
วันที่ซื้อ: _______________________________________

? ? ?? ? ? ?? ? ?
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เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 8.1
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุน
 เคยในการใชงาน
พอสมควร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรขึ้น เพื่อชวยสรางความคุนเคย
ใหกับคุณ

ฉันจะไปยังเมนู เริ่ม ไดอยางไร
กดปุม Windows คลิกที่ปุมเริ่มตนบนทาสกบารเดสกทอป หรือเลือ
่ น
เคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอแลวคลิกที่ชุดทางลัด เริ่มตน

ปุมเริ่มตนอยูท
 ี่ไหน?
ปุมเริ่มตนจะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การคลิก ที่ปุมจะเปด เริม
่ ตน
ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน

ฉันจะดูแอพพลิเคชันทั้งหมดของฉันไดอยางไร?
คลิกที่ไอคอนลูกศรซึ่งอยูดา นลางของ เริ่มตน เมื่อคุณยายเคอรเซอรของคุณ

ฉันจะสามารถทําใหมุมมอง "แอพพลิเคชันทั้งหมด" เป็นคาเริ่มตนสําหรับ
เริ่มตน ไดหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย แสดงมุมมอง
แอพพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เมื่อฉันไปที่ เริ่มตน

"ชุดทางลัด" คืออะไร?
ทางลัด ชวยใหคุณใชฟงกชน
ั่ ตางๆ ที่เปนประโยชน เชนการแบงปนขอมูล
ปดพีซี หรือเปลี่ยนการตัง้ คาได

ฉันจะเขาถึงทางลัดไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมขวาบนของหนาจอ
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ฉันจะสามารถบูตโดยตรงไปทีเ่ ดสกทอปหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย ไปที่เดสกทอป
แทนที่จะเปน เริ่มตน เมื่อฉันไซนอิน

ฉันจะสลับระหวางโปรแกรมไดอยางไร?
เลื่อนเคอรเซอรไปยังมุมซายบนของหนาจอ และคลิกที่ภาพขนาดเล็ก
ของแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการใชงาน

ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมบนขวาของหนาจอ คลิกที่ การตั้งคา > เปดปดเครื่อง
และเลือกการดําเนินการที่ตองการทํา

ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนในชวงเวลาเฉพาะ เพื่อใหคุณสามารถ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
1. ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลี่ยนการตั้งคา PC > คนหา & แอพพลิเคชัน > การแจงเตือน
2. ยายแถบเลื่อน ชั่วโมงพัก ไปที่ เปด และเลือกชวงเวลาเพื่อเริ่มและหยุด
การปดใชงานการแจงเตือน

ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร
หากบัญชีของคุณมีการตั้งรหัสผานไว คุณจําเปนตองปอนรหัสผาน
เพื่อดําเนินการตอ
คลิกที่ไอคอน แสดงผลบนจอภาพ เพือ
่ ดูตวั อักษรที่คุณปอนเขา
เพื่อตรวจสอบใหแนใจกอนวา รหัสผานนั้นถูกตอง
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ฉันจะสามารถปรับแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรับแตงหนาจอล็อค โดยใชภาพที่แตกตางกัน เพื่อแสดงสไลโชว
ภาพตางๆ หรือเพือ
่ แสดงสถานะและการแจงเตือน ที่เหมาะกับความตองการ
สวนตัวของคุณไดอยางรวดเร็ว
เพื่อเปลี่ยนภาพพืน
้ หลัง ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ
และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคา PC > PC & อุปกรณ >
หนาจอล็อค จากหนาจอนี้ คุณสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปดสไลดโชว
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค

ฉันจะตั้งคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1. ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลี่ยนการตั้งคา PC > PC & อุปกรณ > หนาจอล็อค
2. ยายแถบเลื่อนไปที่ เปด และเลือกวา จะใชงานสไลดโชวในระหวางที่
ใชคอมพิวเตอรจากพลังงานแบตเตอรี่
3. แตะที่ เพิม
่ โฟลเดอร และเปดโฟลเดอรที่คณ
ุ ตองการใช (โฟลเดอร
รูปภาพ ของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริ่มตน) คลิกที่ ใชโฟลเดอรนี้ > ตกลง
4. คุณสามารถเห็นรายการโฟลเดอรภายใต เพิม
่ โฟลเดอร เลือกชื่อโฟลเดอร
และคลิกที่ ลบออก เพื่อลบโฟลเดอรออกจากสไลดโชวหนาจอล็อค
5. เปลีย
่ นการตัง้ คาอื่นเพือ
่ ใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ

ฉันจะปรับแตงคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
คุณสามารถปรับแตง เริม
่ ไดดว ยภาพพื้นหลังอื่น หรือดวยการปรับ ตําแหนง
ไทลใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ
เพื่อเปลี่ยนภาพพืน
้ หลัง ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ
และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคา PC > การปรับแตง
คลิก หนาจอเริ่มตน ที่ดา นบนของหนาแลวเลือกสีและภาพ
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ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการ เปนเชนนาฬิกาปลุก เริ่มพิมพ
’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน การปลุก
1. ตั้งคาเวลาโดยใชแถบเลื่อนที่ดา นซายมือของหนาจอ
2. เลือก AM หรือ PM
3. เลือกวันที่ควรปดการปลุก
4. เลือกการแจงเตือน
5. บันทึกการปลุกโดยคลิกที่ไอคอน บันทึก ที่มุมบนขวา
ลบ บันทึก

ชั่วโมง
นาที

หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลา
ที่ตั้งคาไว

ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร
คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก จากนั้นลากไปวางบน เริม
่ ตน ที่คุณตองการ
ใหปรากฏไทลนั้น ไทลอื่นๆ จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม

ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
คุณจะเห็น ตัง้ ชื่อกลุม ปรากฏเหนือกลุมที่ยังไมมก
ี ารตัง้ ชื่อ คุณสามารถ
ตั้งชื่อกลุม
 และจัดการไทลภายในกลุมตามที่คุณตองการ
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ฉันจะทําใหไทลมข
ี นาดใหญขน
ึ้ หรือเล็กลงไดหรือไม
คลิกขวาในที่ใดๆ บน เริ่มตน เพื่อเปดเมนู กําหนดคาเอง คลิกที่ไทลที่คณ
ุ
ตองการปรับขนาด และคลิกที่ ปรับขนาด เลือกขนาดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น

ฉันจะปดแอพพลิเคชันไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่ดานบนของหนาจอ คุณจะเห็นสัญลักษณเปลี่ยนเปนรูปมือ
คลิกและลากมือลงดานลางผานจุดกึ่งกลางของหนาจอ

ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม
ยายเคอรเซอรไปที่มุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา คลิกที่ชอง
ขอความ เพื่อแสดงคียบอรดบนหนาจอ และเริม
่ พิมพ 'แผงควบคุม' เพื่อแสดง
ผลลัพธ คลิกที่ แผงควบคุม > ปรับความละเอียดของหนาจอ

แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา เริม
่ พิมพชื่อ
แอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด ระบบจะแสดงผลลัพธไวที่ดา นขวามือ
ของหนาจอ

ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน Start ไดอยางไร
หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบน เริ่มตน ใหคลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
เลือก ปกหมุดที่เริ่มตน จากเมนูที่ปรากฏที่ดา นลางของหนาจอ

ฉันจะลบพืน
้ หลังออกจาก เริ่ม ไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง คลิกไทลที่คณ
ุ ตองการ
ลบออก และคลิกที่ ถอดหมุดออกจาก เริ่มตน จากเมนูที่ปรากฏที่ดา นลาง
ของหนาจอ

ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอยางไร?
หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบนทาสกบาร คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
แตะที่ ปกหมุดที่ทาสกบาร
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ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
่ Windows Store ไดจาก Store
คุณจะตองมี Microsoft ID เพือ
่ ซื้อและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Store

ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง Notepad และ Paint! โปรแกรมพวกนี้
หายไปไหนหมด
ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา เริม
่ พิมพ
ชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปดโดยใชคย
ี บอรดที่ปอปอัพขึ้นมา หรือเปด
แอพพลิเคชั่นทั้งหมด แลวเลื่อนมายัง Windows Accessories เพื่อดูรายชื่อ
โปรแกรมเกาๆ

ฉันจะสามารถใชแอพพลิเคชันหลายรายการในคราวเดียวกันหรือไม?
1. คลิกที่ไทลเพื่อเปดแอพพลิเคชันจากหนาจอ เริ่มตน
2. กลับไปที่หนาจอ เริม
่ ตน และดําเนินการซ้ําอีกครั้ง
3. กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอเพือ
่ แสดงผลแอพพลิเคชันลาสุด
ที่มีการเปดใช
4. กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอ จนกระทั่งคุณเห็นตัวแบงคอลัมน
เพื่อแสดงผลแอพพลิเคชันทั้งสองรายการพรอมกัน สามารถแสดงผล
แอพพลิเคชันไดพรอมกันถึงสามรายการผานคอลัมนทั้งสาม
หมายเหตุ
มีการจํากัดฟงกชันนี้สําหรับอุปกรณที่มีความละเอียดของหนาจอสูงกวา
1366 x 768 พิกเซล

ฉันจะสามารถแสดงแอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย แสดงรายการ
แอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกในมุมมองแอพพลิเคชัน
เมื่อมีการจัดเรียงโดยชนิด

Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร
บัญชี Microsoft คือที่อยูอีเมลและรหัสผานที่คุณใชเพื่อลงชื่อเขาใชงาน
Windows คุณสามารถใชที่อยูอีเมลได แตจะใหดท
ี ี่สุดคือคุณเลือกที่อยูอีเมล
ที่คุณใชสําหรับติดตอกับเพื่อนๆ และใชเพือ
่ ลงชื่อเขาใชงานเว็บไซต
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ที่คุณชื่นชอบ เมื่อคุณลงชือ
่ เขาใชงานกับ พีซีของคุณดวยบัญชี Microsoft
คุณจะทําการเชื่อมตอพีซีของคุณกับผูคน ไฟล และอุปกรณที่คุณ
ใหความสําคัญ

ฉันตองมีบัญชีนี้หรือไม
คุณไมจําเปนตองมี Microsoft ID เพื่อใชงาน Windows 8 แตการมีบัญชีนี้ไว
จะทําใหชวี ิตคุณงายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผานอุปกรณตางๆ
ที่คุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID

ฉันจะมีบญ
ั ชี้นี้ไดอยางไร
หากคุณมีการติดตัง้ Windows 8.1 ไวแลวและยังไมไดลงชื่อเขาใชโดยใช
บัญชี Microsoft หรือคุณไมมีบัญชี Microsoft และตองการจะมีบัญชีไวใชงาน
ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลีย
่ นการตั้งคา PC > บัญชี > เชื่อมตอไปยังบัญชี Microsoft
จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ฉันจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน Internet Explorer
ไดอยางไร?
Internet Explorer 10 จะไมมีรายการโปรดเหมือนเกา แตคุณจะสามารถ
ปกหมุดทางลัดไวบนหนา เริ่ม ไดแทน เมือ
่ คุณเปดหนาเว็บเพจแลว
ใหกวาดนิ้วจากขอบดานลางของหนาจอขึ้นดานบนเพือ
่ เปดเมนูที่ดา นลางของ
หนาจอ คลิก ปกหมุดกับเริ่ม

ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร
ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มุมบนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลีย
่ นการตั้งคา PC > อัพเดต & กูคืน > Windows Update คลิกที่
ตรวจสอบเดี๋ยวนี้

ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปนี้:
• วิธีการใชงาน Windows 8 และ 8.1:
www.acer.com/windows8-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com
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การแกไขปญหา
ในบทนี้จะแสดงใหคณ
ุ ทราบถึงวิธีการรับมือกับ ปญหาทั่วไปของระบบ
อานขอมูลในบทนี้กอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดขึ้น วิธีการแกไข
สําหรับปญหาที่รุนแรงกวานี้จําเปนตองมีการเปดตัวเครือ
่ ง หามพยายาม
เปดตัวเครือ
่ ง คอมพิวเตอรนี้ดวยตัวคุณเอง ใหตด
ิ ตอตัวแทนจําหนาย
หรือศูนยบริการที่ไดรบ
ั อนุญาต

เคล็ดลับการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาที่จะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาด
บนหนาจอที่จะชวยคุณในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรือแจงอาการของขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผิดพลาด" ดานลาง
หากไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ใหติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
โปรดดู ขอความแสดงขอผิดพลาด ที่หนา 73

ขอความแสดงขอผิดพลาด
หากคุณไดรบ
ั ขอความแสดงขอผิดพลาด ใหอานขอความนั้นและดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหานั้นตามความเหมาะสม ตารางดังตอไปนี้แสดงรายการ
ขอความแสดงขอผิดพลาดเรียงตามลําดับตัวอักษรพรอมดวยวิธก
ี ารดําเนินการ
แกไขที่แนะนํา
ขอความแสดง
ขอผิดพลาด

วิธีการแกไข

CMOS battery bad

ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

CMOS checksum
error

ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

การบูตดิสกลมเหลว

ใสดส
ิ กระบบ (ที่สามารถบูตได) จากนั้นกด
<Enter> เพื่อรีบูต

Equipment
configuration error

กด <F2> (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลิตี้
ไบออส แลวกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ไบออส
เพื่อรีบูต

Hard disk 0 ผิดพลาด ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Hard disk 0 ผิดพลาด
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ชนิดเพิม
่ เติม
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ขอความแสดง
ขอผิดพลาด

วิธีการแกไข

I/O parity error

ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

คียบอรดผิดพลาด
หรือไมมีคย
ี บอรด
เชื่อมตออยู

ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

ขอผิดพลาดสวนติดตอ
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
คียบอรด
ขนาดหนวยความจํา
ไมตรงกัน

กด <F2> (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลิตี้
ไบออส แลวกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ไบออส
เพื่อรีบูต

หากคุณยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาวแลว
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตสําหรับ
ความชวยเหลือ
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อินเตอรเน็ตและความปลอดภัย
ในระบบออนไลน
ขั้นตอนแรกบนเน็ต
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัส
และภัยคุกคามตางๆ บนอินเตอรเน็ต (โปรดดู ความปลอดภัย ที่หนา 79)
ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเตอรเน็ตที่ใชกันอยูทั่วไป
เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณเปน ครั้งแรก คุณควรจะเปดใชงาน
การปองกันนี้ในทันทีที่สามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่คณ
ุ จะเชื่อมตอ
เขากับอินเตอรเน็ต

เลือก ผูใหบริการอินเตอรเน็ต
การใชงานอินเตอรเน็ตนั้นกลายเปนเรื่องปกติในการใชงาน
คอมพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยขั้นตอนงายๆ ไมกี่ขั้นตอน
ก็สามารถเชื่อมตอคุณเขากับความรูแ
 ละเครื่องมือในการ
สื่อสารมากมายหลายรูปแบบ เพื่อทําขั้นตอนเหลา นี้ใหสําเร็จ
คุณตองเลือกผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) เสียกอน
ซึ่งผูใหบริการนี้จะเปนผูใ หบริการการเชือมตอระหวางคุณ
กับอินเตอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ในทองถิ่นของคุณ
โดยอยาลืมที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครัวเกี่ยวกับประสบการณในการ
ใชงานหรือตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของลูกคาสําหรับ ISP
่ มตอเขากับ
เจานั้นๆ ISP ที่คุณเลือกจะมอบคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชือ
อินเตอรเน็ตใหกับคุณ (คุณอาจตองการ ซอฟทแวรหรือ ‘กลอง’ พิเศษเพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ)

ประเภทการเชื่อมตอ
ขึ้นอยูกับรุน
 ของคอมพิวเตอร สถานที่ และความตองการในการสื่อสารของคุณ
คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอนเน็กเตอรสําหรับ หมุนสายโทรศัพท ('โมเด็ม')
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ
ดวยการเชื่อมตอแบบหมุนสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเด็มและ
โทรศัพทไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดียว ได ขอแนะนําใหใช
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การเชื่อมตอประเภทนี้เฉพาะเมือ
่ คุณมีการใชงานอินเตอรเน็ตอยางจํากัดเทานั้น
เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ําและโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการ
ในการเชื่อมตอเปนรายชั่วโมง

DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’ ซึ่ง
ทํางานผานสายโทรศัพท เนื่องจาก DSL และโทรศัพทไมไดใชความถี่เดียวกัน
คุณจึงสามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการเชือ
่ มตออินเตอรเน็ต (โดยจําเปน
ตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’ ตอกับโทรศัพทแตละเครือ
่ งเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน)
เพื่อใหสามารถใชงาน DSL ได คุณตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุมสาย
โทรศัพทที่มีการติดตัง้ DSL ไว (บางครั้งจะไมมใี หบริการในพื้นที่หางไกล)
ความเร็วในการเชื่อมตอนั้นแตกตางกันไปตามสถานที่ของคุณ แตโดยทั่วไป
แลว DSL จะมอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได เนื่องจาก
การเชื่อมตอจะเปดอยูตลอดเวลา โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการเปนรายเดือน
หมายเหตุ
การเชื่อมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP
จะมอบโมเด็มใหกับคุณเมื่อคุณจดทะเบียนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี
‘เราทเตอร’ ที่จะมอบการเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi

เคเบิล
้
การเชื่อมตอแบบเคเบิ้ลจะมอบการใหบริการอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและเปดอยู
ตลอดเวลาผานทางสายเคเบิ้ลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมีการใหบริการนี้
ในเมืองใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณและรับชมเคเบิ้ลทีวไ
ี ด
ในเวลาเดียวกันกับที่คุณเชือ
่ มตอกับอินเตอรเน็ต

3G (WWAN หรือ 'Wireless Wide-Area Network')
การเชื่อมตอ 3G จะอนุญาตใหคุณใชงานเครือขายเซลลูลาร (เชนที่ใชอยูกับ
โทรศัพทมือถือ) เพื่อเชือ
่ มตอกับอินเตอรเน็ตในขณะที่คุณอยูนอกบาน
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีชองสําหรับใส SIM การด หรืออาจตองการอุปกรณ
ภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB หรือแมกระทั่งโทรศัพทมือถือที่ไดรับ
การติดตัง้ อุปกรณอยางถูกตอง
หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่
สามารถใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผูใหบริการเครือขายเซลลูลาร
กอนการใชงานคุณสมบัติ 3G ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการ
เพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาบริการในการใชงานขามเขต
(Roaming)
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การเชื่อมตอเครือขาย
LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพิวเตอร (เชน ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานหรือที่บาน) ที่ใชงานสายและทรัพยากรในการสื่อสารทั่วไป
รวมกัน เมื่อคุณไดตั้งเครือขายขึ้น คุณสามารถแบงปนไฟล อุปกรณตอพวง
(เชน เครือ
่ งพิมพ) และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันได คุณสามารถตั้งคา
LAN ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเธอรเน็ต) หรือเทคโนโลยี
แบบไรสาย (เชน Wi-Fiหรือ Bluetooth)

เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรือ WLAN คือเครือขายภายในพื้นที่แบบไรสาย ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวา เขาดวยกันไดโดยไมตองใชสาย
ใดๆ การตัง้ คาเครือขายไรสายนั้นงายดายและจะชวยใหคุณแบงปนไฟล
อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันได

อะไรคือประโยชนที่ไดจากเครือขายไรสาย
เคลื่อนที่ได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายภายในบาน
ของคุณนั้นเขาใชงานไฟลและอุปกรณตางๆ รวมกันไดผานทางเครือขาย
เชนเครื่องพิมพหรือเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอร
เครือ
่ งอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย

การติดตั้งที่รวดเร็วและงายดาย
การติดตัง้ ระบบ LAN ไรสายนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย
และยังขจัดความยุงยากที่ตองเดินสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป

สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตัง้ คาเครือขายไรสายที่บานของคุณ คุณจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้:

จุดเชื่อมตอ (เราทเตอร)
จุดเชื่อมตอ (เราทเตอร) คืออุปกรณในการรับสงสัญญาณสองทิศทางที่จะ
แผกระจายขอมูลไปยังบริเวณโดยรอบ จุดเชื่อมตอนั้นทํางานเปนตัวกลาง
ระหวางเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เราทเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม
DSL ในตัวที่จะชวยใหคุณสามารถเขาใชงาน การเชื่อมตอ DSL ความเร็วสูงได
โดยทั่วไป ISP (ผูใ หบริการอินเตอรเน็ต) ที่คุณไดเลือกใชบริการนั้นจะมี
โมเด็ม/เราทเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ อานเอกสารที่มากับจุดเชือ
่ มตอ/
เราทเตอรของคุณใหละเอียดเพื่อดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
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สายเคเบิ้ลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบิ้ลเครือขาย (หรือเรียกวาสายเคเบิ้ล RJ45) นั้นใชเพื่อเชือ
่ มตอ
โฮสตคอมพิวเตอรเขากับจุดเชื่อมตอ (ดูภาพประกอบดานลาง) สายเคเบิ้ล
ชนิดนี้ยังสามารถใชเพือ
่ เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเชื่อมตอ
ไดอีกดวย

อแดปเตอรไรสาย
โดยทั่วไปแลวอแดปเตอรไรสายภายในนั้น จะไดรบ
ั การติดตั้งมา
ในคอมพิวเตอรของคุณแลว ปุมหรือตัวควบคุมใน Windows จะชวยให
คุณเปดหรือปดการใชงานอแดปเตอรนี้ได

แผนภาพของเครือขายในการทํางาน
1. จุดเชือ
่ มตอ/เราทเตอร
2. คอมพิวเตอรเดสกท็อป
3. โมเด็ม
4. เครือ
่ งพิมพ
5. คอมพิวเตอรแบบพกพา
6. PDA/สมารทโฟน
7. สายเคเบิ้ลเครือขาย (RJ45)

การเปด/ปดการเชื่อมตอเครือขาย WiFi
คุณสมบัติของคอมพิวเตอรสวนใหญมีปุม ‘Wi-Fi’ สําหรับเปดหรือปดการ
เชื่อมตอเครือขาย หากคอมพิวเตอรของคุณมีระบบไรสาย แตไมมีปุม
การสื่อสารคุณก็สามารถเปดหรือปดเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุม
สิ่งที่ใชงานรวมกันบนเครือขายไดดวยตัวเลือกการจัดการเครือขาย กดปุม
Windows ( ) + W พิมพ "โฮมกรุป
 " แลวคลิกที่ โฮมกรุป
คําเตือน

หามใชอุปกรณไรสายในขณะที่กําลังเดินทางอยูบนเครื่องบิน ปดสวิตซ
อุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน อุปกรณเหลานี้อาจเปนอันตรายตอ
การทํางานของเครื่องบิน รบกวนการสื่อสาร และอาจผิดกฎหมาย
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ทองอินเตอรเน็ต!
เพื่อทองอินเตอรเน็ต คุณจําเปนตองมีโปรแกรมที่เรียกวา
บราวเซอรอินเตอรเน็ต Internet Explorer มอบประสบการณ
การเรียกดูเว็บที่งายดายและปลอดภัย ทันทีที่คุณไดติดตั้ง
การเขาใชงานอินเตอรเน็ตของคุณและคุณไดเชือมตอกับ
อินเตอรเน็ต ใหคลิกที่ช็อตคัท Internet Explorer ที่อยูบน
เดสกท็อปจาก เริ่มตน แลวใหประสบการณ การใชงาน
อินเตอรเน็ตของคุณกาวสูอีกระดับ!

Acer เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเว็บไซตของเราเพื่อเริม
่ การใชงานที่ www.acer.com
Acer นั้นไดสรางขึ้นมาเพือ
่ มอบการสนับสนุนใหกับคุณแบบสวนตัว ดูที่สวน
Support (การสนับสนุน) ของเราเพื่อขอรับความชวยเหลือในแบบที่
คุณตองการ
www.acer.com คือประตูสูกิจกรรมและบริการบนโลกออนไลนของคุณ:
เขาชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพือ
่ ขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด!

ความปลอดภัย
คุณอาจกระตือรือรนที่จะสํารวจทุกอยางที่สามารถพบไดบนอินเตอรเน็ต
เพื่อใหคุณออนไลนไดอยางปลอดภัย Acerจึงมีการติดตั้งโปรแกรม McAfee
Internet Security Suite ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ
McAfee Internet Security Suite ทํางานอยูเบื้องหลังไดอยางเงียบเชียบ
เพื่อปองกันการคุกคามที่ซับซอนในปจจุบันและปกปองการระบุตัวตนของคุณ
ในขณะที่คณ
ุ เลือกซื้อ ทํารายการธนาคาร หรือเรียกดูเนื้อหาขอมูลออนไลน
McAfee Internet Security Suite บล็อคการโจรกรรมการระบุตัวตนออนไลน
และลบสปายแวร ไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ต รวมถึงปกปองคอมพิวเตอร
ของคุณจากแฮกเกอร

คําจํากัดความ
ไวรัสคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายหรือที่เรียกวา ‘ไวรัส’ คือโปรแกรมที่ไดรับการ
ออกแบบเพื่อแพรกระจายและทําลายคอมพิวเตอร ไวรัสสวนใหญจะถูกสงผาน
ทางอินเตอรเน็ต อีเมล หรือเว็บไซตที่ประสงครา ย ไวรัสทั่วไปจะสรางตัวเอง
ขึ้นมาซ้ําและสงตัวเองผานไปยังคอมพิวเตอรหลายเครือ
่ งโดยไมสามารถ
ตรวจจับได ตัวอยางไวรัสที่สรางความรําคาญ เชน Trojan horses หนอน
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หรือสแปมที่สามารถติดเขามายังคอมพิวเตอรของคุณไดหลากหลายทาง
และจะกอกวนโดยการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือขัดขวางการใชเครือขาย
หมายเหตุ
Acer ใหการรับประกันวาคอมพิวเตอรของคุณจะปลอดภัยจากไวรัส ณ เวลาที่ซื้อ
100% แตไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัส

สปายแวร คืออะไร?
โดยทั่วไปแลวสปายแวรหมายถึงโปรแกรมไมพึงประสงคที่ถูกดาวนโหลด
ลงบนคอมพิวเตอรของคุณขณะเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต และบอยครั้ง
เกิดขึ้นโดยที่คณ
ุ ไมรต
ู ัว เมื่อไดฝง ตัวเขาในคอมพิวเตอรของคุณแลว
สปายแวรจะสอดแนมกิจกรรมการเรียกดูสิ่งตางๆ ของคุณ เก็บรวบรวมขอมูล
สวนตัว แสดงปายโฆษณาหรือแมกระทั่งเปลีย
่ นแปลงการตั้งคาของ
คอมพิวเตอรของคุณ สปายแวรจะใชทรัพยากรบนคอมพิวเตอรของคุณ
และสามารถทําใหการเชื่อมตออินเตอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
ของคุณชาลง หรือแมกระทั่งทําใหระบบขัดของ
สปายแวรในบางครั้งจะถูกใชโดยบริษัทที่ไมมีจริยธรรม ในการตรวจสอบและ
ติดตามเว็บไซตที่คณ
ุ แวะชมบนอินเตอรเน็ตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการ
ทองเว็บของคุณ และแสดงปายโฆษณาที่ถูกกําหนดไวบนหนาจอของคุณ
อยางไรก็ตาม สปายแวรบางประเภทเปนมากกวาการติดตามอยางงายๆ
โดยจะตรวจจับการกดแปนพิมพและการปอนรหัสผาน รวมถึงการใชงาน
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยอยางรายแรง

มัลแวรคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายนั้นรูจักในอีกชือ
่ หนึ่งวา มัลแวร ซึ่งก็คอ
ื ซอฟทแวร
ที่ไดรับการออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อทําราย คอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน
ไวรัส เวิรม และ Trojan horses ลวนแตเปนซอฟทแวรที่เปนอันตราย เพือ
่ ชวย
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากมัลแวร ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณ
ใชซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันมัลแวรที่ อัพเดต

ไฟรวอลล สวนบุคคลคืออะไร
โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมซอฟทแวรที่ไดรบ
ั การออกแบบมา
เพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาตไปยังหรือจากเครือขายสวนตัว
โดยทําหนาที่เสมือนเกราะปองกันที่คอยปองกันการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ของคุณจากการเชื่อมตอที่ไมพึงประสงค ที่อาจพยายามเขาควบคุม
คอมพิวเตอรของคุณเพือ
่ ติดตัง้ หรือแพรกระจายโปรแกรมไวรัสหรือมัลแวร
แตละการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ โปรแกรม
ที่พยายามรับขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากคุณจะถูกตรวจจับและไฟรวอลล
จะแสดงการแจงเตือน จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจไดวาจะอนุญาต
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การเชื่อมตอหรือไม หากการเชือ
่ มตอนั้นคือโปรแกรมที่คุณกําลังใชงานอยู
คุณอาจอนุญาตใหเชื่อมตอได (เชน การเชือ
่ มตอไปยังเซิรฟเวอรเกม
ที่มีผูเลนหลายคน หรือเชือ
่ มตอไปยังสารานุกรมเพื่ออัพเดตเนื้อหาขอมูล)

วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันการกออาชญากรรมในโลกไซเบอรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
และสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีสวนมากไดดวยคําแนะนําจากชางเทคนิค
และการใชสามัญสํานึก โดยทั่วไปแลว อาชญากรออนไลนจะพยายามหาเงิน
อยางรวดเร็วและงายดายมากที่สุด ยิ่งคุณทําใหงานของพวกเขายากมากขึ้น
เทาใด พวกเขาจะมีแนวโนมที่จะละทิ้งคุณ และเปลี่ยนไปหาเปาหมาย
ที่งายดายกวา เคล็ดลับดานลางมอบขอมูลพื้นฐานสําหรับวิธีที่คุณสามารถ
ปองกันการฉอโกงออนไลนได

รักษาคอมพิวเตอรของคุณใหทันสมัยเปนปจจุบันดวยแพทชและ
อัพเดตลาสุด
หนึ่งในวิธีที่ดท
ี ี่สุดในการอยูใหหางจากผูไมประสงคดีคอ
ื การใชแพทชและ
ซอฟทแวรแกไขตางๆ เมื่อมีใหเลือกใช ดวยการอัพเดตคอมพิวเตอรของคุณ
เปนประจํา คุณจะสามารถบล็อคผูไมประสงคดีจากการใชประโยชนจาก
ชองโหวในซอฟทแวร ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถใชเพื่อบุกรุกเขามาในระบบ
ของคุณได
ในขณะที่การทําใหคอมพิวเตอรของคุณอัพเดตไมสามารถปกปองคุณจาก
การโจมตีทุกประเภทได แพทชและซอฟแวรสําหรับ แกไขจะทําใหแฮกเกอร
เขาถึงระบบของคุณไดยากยิ่งขึ้น จึงเปนการบล็อคการโจมตีพื้นฐานและ
การโจมตีโดยอัตโนมัตส
ิ วนมากไดอยางสมบูรณ และอาจพอเพียงตอการ
ทําใหผไ
ู มประสงคดล
ี าถอยจากไปอยางผูแพและหันไปมองหาคอมพิวเตอร
ที่ออนแอกวาในที่อื่นแทน
Microsoft Windows เวอรชั่นลาสุดและซอฟทแวรที่เปนที่นิยมอื่นๆ ในปจจุบัน
ุ
สามารถปรับตัง้ คาเพือ
่ ดาวนโหลดและใชอัพเดตไดโดยอัตโนมัติ เพื่อใหคณ
ไมตองจดจําเพื่อคอยตรวจสอบซอฟทแวรลาสุด การใชประโยชนจาก
คุณสมบัติ “อัพเดตอัตโนมัต”ิ ในซอฟทแวรของคุณคือการเริม
่ ตนที่ดเี ยี่ยม
ในการทําใหตัวคุณปลอดภัยเมือ
่ ออนไลน

ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยที่มีอยูหลายประเภทนั้นเพียงพอสําหรับ
ความปลอดภัยในการออนไลนขั้นพืน
้ ฐาน ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยนั้น
มีไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัส ไฟรวอลลคือดานแรกของคอมพิวเตอร
ของคุณในการปองกัน ดวยการควบคุมวาใครและอะไรที่สามารถสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรของคุณไดเมื่อคอมพิวเตอรของคุณออนไลน คุณอาจลองนึกถึง
ไฟรวอลลในฐานะ “ตํารวจ” ที่คอยจับตาดูขอมูล ทั้งหมดที่พยายามจะไหลเขา
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และออกจากคอมพิวเตอรของคุณไปบนอินเตอรเน็ต อนุญาตการสื่อสารที่รจ
ู ัก
วามีความปลอดภัยและทําการบล็อคการสื่อสารที่ “ไมดี” เชน การโจมตีจาก
ใครก็ตามที่พยายามเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันในดานถัดมาคือซอฟทแวรปองกัน ไวรัสของคุณ ที่คอยติดตาม
กิจกรรมออนไลนทั้งหมด เชน การรับสงขอความทางอีเมลและการเรียกดู
เนื้อหาขอมูลเว็บ และคอยปกปองคอมพิวเตอรแตละเครือ
่ งจากไวรัส เวิรม
Trojan horse และโปรแกรมมัลแวรอื่นๆ ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกัน
สปายแวรของคุณควรไดรบ
ั การปรับตั้งคาเพื่อใหอัพเดตดวยตัวเอง และควร
ทําการอัพเดตทุกครัง้ ที่คุณเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ชุดซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งมาในตัว เชน McAfee Internet
Security Suite ซึ่งประกอบดวยไฟรวอลล การปองกันไวรัส การปองกัน
สปายแวร และคุณสมบัติอื่นๆ เชน การปองกันสแปมและ การควบคุมของ
ผูปกครองนั้นไดกลายเปนที่นิยมในการใชงานเนื่องจากมีซอฟทแวรรักษา
ความปลอดภัยที่จําเปนสําหรับการปกปองออนไลนทั้งหมดอยูในแพ็กเกจเดียว
ผูคนมากมายพบวาการใชชุดรักษาความปลอดภัยนันเปนทางเลือกที่นาสนใจ
เนื่องจากการติดตั้ง การกําหนดคาและการอัพเดตมีใหเลือกหลากหลายตาม
ประเภทของซอฟทแวรความปลอดภัย
เวอรชั่นที่สมบูรณของ McAfee Internet Security Suite นั้นมีตด
ิ ตัง้ ไวแลว
ในคอมพิวเตอร Acer ของคุณ และมีการสมัครเพือ
่ ทดลองใชฟรีสําหรับ
อัพเดตการปองกันตางๆ คุณตองแนใจวาไดเริ่มใชงานแลว!

เลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงและเก็บรักษาอยางปลอดภัย
รหัสผานคือความจริงของชีวิตบนอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ที่เราใชสําหรับ
ทุกอยางตั้งแตการสั่งดอกไมและธนาคารออนไลน ไปจนถึงการลงชื่อเขาใช
เว็บไซตสายการบินที่ชื่นชอบเพื่อดูจํานวนไมลที่สะสม เคล็ดลับดานลาง
สามารถชวยใหคณ
ุ ไดรบ
ั ประสบการณออนไลนที่ปลอดภัย:
• ขั้นแรกคือการเลือกรหัสผานที่ไมสามารถคาดเดาไดงาย และตอมาคือการ
เก็บรักษารหัสผานใหปลอดภัยและหางไกลจากผูไมประสงคดี รหัสผาน
ที่แข็งแรงประกอบดวยรหัสผานที่มีอักขระตัง้ แตแปดตัวหรือมากกวา
และตองประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ (เชน # $ % ! ?)
หลีกเลีย
่ งการใชสิ่งเหลานี้เปนรหัสผานของคุณ: ชื่อล็อกอินของคุณ
ทุกอยางที่มีพื้นฐานมาจากขอมูลสวนตัวของคุณ เชน นามสกุล และคําที่
สามารถพบไดจากพจนานุกรม โดยเฉพาะ "รหัสผาน" พยายามเลือก
รหัสผานที่มค
ี วามแข็งแรงเปนพิเศษและมีเอกลักษณสําหรับการปกปอง
กิจกรรมที่สําคัญ เชน ธนาคารออนไลน
• เก็บรหัสผานของคุณในที่ที่ปลอดภัยและหามใชรหัสผานเดิมสําหรับบริการ
ทั้งหมดที่คณ
ุ ใชออนไลน
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• เปลีย
่ นรหัสผานอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ 90 วัน การกระทําดังขางตนสามารถ
จํากัดความเสียหายที่เกิดจากใครบางคนที่สามารถเขาถึงบัญชีผูใชของคุณ
ได หากคุณสังเกตวามีบางสิ่งนาสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผูใชออนไลนของคุณ
สิ่งแรกที่คณ
ุ สามารถทําไดคือการเปลี่ยนรหัสผานของคุณ

ปกปองขอมูลสวนตัวของคุณ
ใชความระมัดระวังเมื่อทําการแบงปนขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณออนไลน เพือ
่ รับประโยชนจากบริการ
ออนไลนที่มใี หมากมาย คุณจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมอบขอมูลสวนตัวเพื่อ
จัดการกับคาใชจายและการจัดสงสําหรับสินคาที่ซื้อ เนื่องจากการไมเปดเผย
ความลับของขอมูลสวนตัวนั้นสามารถทําไดยาก รายการดานลางคือคําแนะนํา
สําหรับวิธีการแบงปนขอมูลสวนตัวบนโลกออนไลนไดอยางปลอดภัย:
• ระมัดระวังขอความอีเมลที่หลอกลวงหรือแอบอาง สิ่งที่ระบุวาขอความ
นั้นอาจเปนการหลอกลวงไดแก การสะกดคําผิด ใชไวยากรณไมถูกตอง
ใชวลีไมถูกตอง ที่อยูเว็บไซตมีสวนขยาย ที่แปลกออกไป ที่อยูเว็บไซต
เปนตัวเลขทั้งหมดซึ่งโดยปกติแลวตองเปนคํา และสิ่งอื่นๆ ที่ผิดปกติ
นอกจากนี้ ขอความจากเว็บไซตลวงมักจะบอกใหคุณรีบรักษาบัญชีผูใช
ของคุณ อัพเดตความปลอดภัย หรือกระตุน
 ใหคุณมอบขอมูลโดยดวน
หากมิเชนนั้นจะมีสิ่งที่เลวรายเกิดขึ้น อยาตกเปนเหยื่อ
• หามตอบรับขอความอีเมลที่รองขอขอมูลสวนตัว บริษัทที่ถูกตอง
ตามกฎหมายจะไมใชขอความอีเมลในการรองขอขอมูลสวนตัวของคุณ
หากมีขอสงสัย ใหติดตอบริษัทนั้นๆ ทางโทรศัพท หรือโดยการพิมพที่อยู
เว็บไซตของบริษัทในเว็บบราวเซอรของคุณ หามคลิกที่ลิงคในขอความ
เหลานั้น เนื่องจากลิงคจะนําคุณไปยังเว็บไซตหลอกลวงที่ประสงครา ย
 ลวงที่จองจะขโมยขอมูลสวนตัว เมือ
่ เขาชม
• อยูใหหางจากเว็บไซตลอ
เว็บไซต ใหพิมพที่อยูเว็บ (URL) โดยตรงในเว็บบราวเซอรแทนการคลิก
ที่ลิงคในอีเมลหรือขอความดวน นักตมตุน
 มักจะปลอมแปลงลิงคเหลานี้
เพื่อทําใหดูนาเชือ
่ ถือ
การเลือกซื้อ การทําธุรกรรมทางธนาคาร หรือกับ เว็บไซตอื่นๆ ที่จําเปน
ตองใชขอมูลที่มค
ี วามออนไหวจะตองมีตัวอักษร "S" ตามหลัง "http" (เชน
https://www.yourbank.com ไมใช http://www.yourbank.com)
ตัวอักษร "S" หมายถึงความปลอดภัย (Secure) และควรมีแสดงอยูเมื่อคุณ
อยูในพื้นที่ที่ตองการใหคณ
ุ ลงชือ
่ เขาใชหรือมอบขอมูลที่มีความออนไหว
อื่นๆ สัญลักษณอื่นๆ ที่แสดงวาคุณมีการเชื่อมตอที่ปลอดภัยคือไอคอน
กุญแจขนาดเล็กทางดานลางของเว็บบราวเซอร (โดยทั่วไปจะอยู
มุมลางขวา)
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• ใหความสนใจกับนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตและ
ซอฟทแวรตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขาใจวิธีที่ องคกรตางๆ
อาจเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนตัวของคุณ กอนที่คุณจะเขารวมใชงาน
• ปกปองที่อยูอีเมลของคุณ Spammer และ "Phishers" ในบางครั้งจะสง
ขอความหลายลานขอความไปยังที่อยูอีเมลที่อาจมีหรือไมมอ
ี ยูจริงโดย
หวังวาจะเจอผูที่หลงเปนเหยื่อ การตอบกลับขอความเหลานี้หรือแมแต
ดาวนโหลดภาพทําใหแนใจไดวาคุณไดถูกรวมเขาในรายชื่อของพวกเขา
สําหรับการสงขอความในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต และควรระมัดระวัง
เมื่อทําการประกาศที่อยูอีเมลของคุณออนไลนในกลุมขาว บล็อก หรือ
สังคมออนไลนตางๆ

ขอเสนอออนไลนมักใหภาพลักษณที่ดูดีกวาความเปนจริงเสมอ
ดังเชนคําโบราณที่วา “ไมมข
ี องฟรีในโลก” ที่ยังคงเปนจริงแมในปจจุบัน
ซอฟทแวรที่คาดวานาจะให “ฟรี” เชน ภาพพักหนาจอหรือสไมลี่ (Smiley)
การลอหลอกใหลงทุนอยางลับๆ โดยอางวาสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณ
ไดอยางมากมาย และการแขงขันที่คุณกลายเปน ผูชนะไดโดยที่ไมไดเขารวม
เหลานี้คือการลอลวงจากบริษัทตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ
หากคุณไมไดจายเงินโดยตรงใหกับซอฟทแวรหรือบริการ ซอฟทแวรหรือ
บริการฟรีที่คุณรองขออาจมีซอฟแวรโฆษณา (“แอดแวร”) รวมอยูดวย
ซึ่งซอฟทแวรนี้จะติดตามพฤติกรรมของคุณและแสดงโฆษณาที่ไมพงึ ประสงค
คุณอาจตองเปดเผยขอมูลสวนตัวหรือซื้อบาง อยางเพือ
่ อางสิทธิ์ในการมีโอกาส
เปนผูชนะการแขงขัน หากขอเสนอนั้นดูดีเกินกวาจะเชื่อถือ ใหลองถาม
ความคิดเห็นจากคนอื่นๆ อานเอกสารฉบับพิมพ หรือดีที่สุดคือการเพิกเฉยเสีย

ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอยูเสมอ
ผลกระทบจากการโจรกรรมอัตลักษณและอาชญากรรมออนไลนสามารถลดลง
ไดอยางมากหากคุณสามารถตรวจจับไดทันทีหลังจากที่ขอมูลของคุณ
ถูกขโมย หรือเมือ
่ มีการพยายามเขาใชขอมูลของคุณ หนึ่งในวิธท
ี ี่งายที่สุด
ในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติคอ
ื การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของธนาคาร
และบัตรเครดิตของคุณเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารและบริการตางๆ ใชระบบที่ปองกันการฉอโกงที่จะยกเลิก
พฤติกรรมการซื้อที่ไมปกติ (เชน หากคุณอาศัยอยูในเท็กซัสและเกิดการ
ซื้อตูเย็นๆ หลายเครื่องในบูดาเปสต) เพือ
่ ยืนยันการซื้อที่ไมปกติเหลานี้
ธนาคารหรือผูใหบริการอาจโทรศัพทหาคุณและถามเพื่อยืนยัน อยาถือวา
การสอบถามเชนนี้คือเรือ
่ งธรรมดา นี่อาจเปนการบงชี้วามีบางอยางที่ไมดี
ไดเกิดขึ้น และคุณควรใหความสนใจอยางจริงจัง
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ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ
Windows
Windows มอบแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย

Windows Updates
หากคุณเชื่อมตออินเตอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพเดตที่สําคัญ
สําหรับคอมพิวเตอรของคุณและติดตั้งโดยอัตโนมัติ อัพเดตเหลานี้
ประกอบดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพเดตที่สามารถ
ปรับปรุงการใชงานคอมพิวเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
จากไวรัสและการโจมตีใหมๆ

จะรูไ
 ดอยางไรวาคอมพิวเตอรของฉันมีความเสี่ยง
เมื่อ Action Center รายงานการแจงเตือน หรือคอมพิวเตอรของคุณทํางาน
ไดอยางไมสม่ําเสมอ ขัดของโดยไมมส
ี าเหตุ หรือบางโปรแกรมทํางาน
ไมถูกตอง สิ่งเหลานี้บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณอาจติดมัลแวร
อยางไรก็ตาม ปญหาคอมพิวเตอรทั้งหมดไมไดมาจากไวรัส! หากคุณสงสัยวา
คอมพิวเตอรของคุณติดไวรัส สิ่งแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีที่ยังไมได
อัพเดต จากนั้นใหรันซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
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การฉายภาพยนตรจากแผน BLU-RAY หรือ
DVD
หากมีการติดตัง้ ไดรฟว Blu-ray หรือ DVD บนคอมพิวเตอรของคุณ
คุณจะสามารถดูภาพยนตรบนคอมพิวเตอรของคุณหรือบนทีวีที่มีความละเอียด
สูงผานพอรต HDMI
1. ใสแผนดิสกเขาไปในไดรฟ
2. หลังจากนั้นสักครู ระบบจะเริ่มฉายภาพยนตร
3. หากระบบไมมีการเริ่มฉายภาพยนตร ใหเปดโปรแกรมสําหรับเลน
ภาพยนตรและเปดแผนดิสกจากเมนู ไฟล
สําคัญ
เมื่อคุณใชเครื่องเลน DVD เปนครั้งแรก โปรแกรมจะขอใหคุณปอน
การจํากัดโซน (Region Code) DVD มีใหเลือกใช 6 โซน

การจํากัดโซน ประเทศหรือโซน
1

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

2

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต ญี่ปุน

3

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไตหวัน เกาหลีใต

4

ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

5

สหภาพโซเวียต แอฟริกา อินเดีย

6

สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ
วิธีเปลี่ยนการจํากัดโซน ใสภาพยนตร DVD ในโซนที่แตกตางกันในไดรฟ DVD
เมื่อไดรฟ DVD ของคุณไดรับการกําหนดรหัสภูมิภาคแลว ไดรฟจะเลนเฉพาะ DVD
ของภูมิภาคนั้นเทานั้น คุณสามารถตั้งคาการจํากัดโซนไดสูงสุดหาครั้ง
(รวมถึงครั้งแรก) หลังจากนั้นการจํากัดโซนสุดทายที่ถูกตั้งคาจะเปน
คาที่ถูกใชถาวร
การเรียกคืนฮารดดิสกไมไดเปนการรีเซ็ทจํานวนครั้งในการตั้งคาการจํากัดโซน

