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เริ่มตนใชงาน...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพวิเตอรและสุขภาพของคุณ
• ตําแหนงปุมเปดปดเครือ่ง พอรต และตัวเชื่อมตอ
• เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
• การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคนื
• คูมอืเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
• ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟทแวรท่ีติดตั้งมาจาก Acer
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กอนอื่น

ขอขอบคุณท่ีคณุเลือก Acer โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพกพา 
ของคุณ

คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Acer โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูมือชุดนี้ข้ึน:
อันดับแรกคือ คูมือการต้ังคาท่ีจะชวยในการเริ่มติดตัง้คอมพวิเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัตแิละฟงกชั่นเบ้ืองตนในคอมพิวเตอร
เครือ่งใหมของคณุ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพวิเตอร
ของคุณจะชวยใหคุณทํางานไดมากข้ึน โปรดดูท่ี คูมือผูใช คูมือนี้
ประกอบไปดวยขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรม
อรรถประโยชนตางๆ ของระบบ, การกูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย 
และวิธีการแกไขปญหา นอกเหนือจากขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับท่ัวไปและ
ขอสังเกตดานความปลอดภัยสําหรบัโนตบุคของคณุ มีใหเลือกจากเดสกท็อป 
คลิกสองครัง้ที่ไอคอนวิธีใช และคลิก คูมือผูใช ในเมนูท่ีเปดอยู

การดูแลรักษาเบ้ืองตนและเคล็ดลับในการใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณ

การเปดและปดคอมพิวเตอรของคุณ

เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามข้ันตอนดังตอไปน้ี:
• ใชคําส่ัง Shutdown (ปดเครื่อง) ของ Windows กด ปุม Windows + <C> 
แลวคลิก การตั้งคา > เปดปด จากนั้นคลิกที่ ชัตดาวน

หากคณุตองการปดคอมพวิเตอรของคุณเปนเวลา ไมนาน แตไมตองการปด
เครือ่งอยางสมบูรณแบบ คณุสามารถเขาสูโหมด Hibernate ไดโดยการ
กดปุมเปดปด
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คุณยังสามารถนําคอมพวิเตอรเขาสูโหมด Sleep ไดโดยการกดปุมฮอตคีย 
Sleep <Fn> + <F4>

การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ

คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดแูลเครื่องอยางเอาใจใส
• หามมใิหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผสัแสงอาทิตยโดยตรง หามวางไว
ใกลแหลงความรอน เชนเครือ่งนําความรอน

• หามไมใหคอมพวิเตอรมีอุณหภมูิต่ํากวา 0º C (32º F) หรือสูงกวา 50º C 
(122º F)

• หามมใิหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหลก็
• หามมใิหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผสัฝนหรือความชืน้
• หามมใิหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
• หามมใิหคอมพิวเตอรไดรบัการส่ันสะเทือนอยางรุนแรง
• หามมใิหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผสัฝุนหรือส่ิงสกปรก
• อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพวิเตอร
• หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
• อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผวิท่ีไมสม่ําเสมอ

การดูแลรักษาอแดปเตอร AC

ขอมูลดงัตอไปนี้คือวิธกีารดแูลรกัษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
• หามเหยียบสายไฟหรอืวางวัตถุท่ีมนี้ําหนักมากท ับบนอแดปเตอร  
ใหระมดัระวังการวางสายไฟและสายอื่นๆ ใหหางจากทางเดนิ

• เมื่อถือสายไฟออก หามดงึที่สายไฟแตใหดงึที่ตวัปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณท่ีเชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรา
กระแสไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้ อัตรากระแสไฟฟา
รวมของอุปกรณท้ังหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบตดิผนังเดียวกัน ไมควรเกิน
อัตรากระแสไฟฟาของฟวส

หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพวิเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมพาวเวอรคางไวเปนเวลา
นานกวาสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการ
เปดเคร่ืองใหมอีกคร้ัง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเคร่ือง
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การทําความสะอาดและการซอมแซม

เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามข้ันตอนด ังนี้:
1.ปดคอมพวิเตอรของคุณ
2.ถอดอแดปเตอร AC ออก
3.ใชผาน่ิม ท่ีเปยกเล็กนอย หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลว
หรือเปนละออง

หากส่ิงดังตอไปนี้เกิดข้ึน:
• คอมพวิเตอรตกหรือตวัเครือ่งไดรับความเสียหาย
• คอมพวิเตอรทํางานผิดปกติ
โปรดดท่ีู "คําถามท่ีถูกถามบอย" ท่ีหนา 62
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ทัวรชมโนตบุค ACER ของคุณ

หลังจากติดตัง้คอมพวิเตอรตามภาพในคําแนะนําการติดตัง้ ตอไปนี้เปนวิธีการ
ใชงาน Acer คอมพิวเตอร ใหมของคณุ

มุมมองหนาจอ

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1 เว็บแคม
เว็บแคมสําหรับการส่ือสารทางวิดโีอ
ไฟที่อยูถัดจากเวบ็แคมแสดงวา
เว็บแคมกําลังทํางานอยู

2 หนาจอ แสดงผลการทํางานของคอมพวิเตอร

3 ไมโครโฟน

ไมโครโฟนสเตอริโอในตวัสําหรับ
การบันทึกเสียง
เฉพาะรุน V7-581 จะมไีมโครโฟนคู 
รุนอื่นๆ จะมีไมโครโฟนเดี่ยว
อยูดานลางของทัชแพด

1

2

3



10 - ทวัรชมโนตบุค Acer ของคุณ
มุมมองคียบอรด

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1

ตัวแสดงพลงังาน ระบุสถานะการเปดใชงานคอมพิวเตอร

ตัวแสดงระดบั
แบตเตอรี่

แสดงสถานะของแบตเตอรี่
กําลงัชารจ: ไฟสวางเปนสีเหลือง
อําพนัเมื่อทําการชารจแบตเตอรี่
ชารจไฟเต็ม: ไฟเปนสีฟา

2 คียบอรด

เพือ่ปอนขอมูลเขาสูคอมพวิเตอร
ของคุณ
โปรดด ู"การใชงานคียบอรด" 
ท่ีหนา 14
อยาใชแผนปองกันคียบอรดหรอืแผน
คลมุคียบอรดใดๆ ท่ีมลีักษณะ
คลายกัน เนื่องจากคียบอรดมี
ชองดดูอากาศเขาเพือ่การระบาย
ความรอนอยู

3 ทัชแพด

อุปกรณชี้ตําแหนงระบบสัมผัส
ทัชแพดและปุมเลอืกอยูบนพืน้ผิว
เดยีวกัน 
กดที่ทัชแพดเพื่อทําการคลิกซาย 
กดที่บริเวณมุมลางขวาของทัชแพด
เพือ่ทําการคลิกขวา

1

2

3



ทัวรชมโนตบุค Acer ของคณุ - 11
มุมมองดานซาย 

ขอมูลเก่ียวกับ USB 3.0

• พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
• เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณ รุนกอนหนา 
• เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ท่ีไดรับการรบัรอง
• กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)

มุมมองดานขวา 

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1 พอรต USB เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB

2 ปุมเปดปด เปดและปดคอมพิวเตอร

1 2

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1 ชองเสียบหูฟง/
ลําโพง

เชือ่มตอกบัอุปกรณเสียง (เชนลําโพง 
ชุดหูฟง) หรอืชุดหฟูงพรอมไมโครโฟน

2 การดรดีเดอร SD

สามารถใชงานรวมกับการด Secure 
Digital (SD หรือ SDHC)
กดเพื่อถอด/ติดตัง้การด
ใชงานการดไดครั้งละหนึ่งชุดเทาน้ัน

3 พอรต USB เชือ่มตอเขากับอุปกรณ USB

1 2 3



12 - ทวัรชมโนตบุค Acer ของคุณ
มุมมองดานหลัง 

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1
อุปกรณระบายอากาศ
และพดัลมระบาย
ความรอน

ชวยปรบัใหคอมพวิเตอรเย็นลง
หามปดหรอืขวางชองที่เปดอยูนี้

2 พอรต Ethernet 
(RJ-45)

เชือ่มตอเครอืขาย Ethernet 10/100/
1000
ดงึฝาปดลงเพือ่เปดพอรตทั้งหมด

3
พอรต USB ท่ีสามารถ
ชารจไดแมเมือ่ปด
เครื่อง

เชือ่มตอเขากับอุปกรณ USB

4 พอรตตัวแปลง Acer

เชือ่มตอเขากับสายเคเบิลตัวแปลง Acer 
ชวยใหสามารถเชื่อมตอเขา LAN 
หนาจอแสดงผลภายนอก หรอือุปกรณ 
USB เพิม่เติมไดอยางงายดาย
มสีายเคเบิลสําหรบัใชงานท่ีแตกตางกัน 
โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายของคุณ 
เพือ่ดูวาสายเคเบิลใดที่ใชรวมกันกับ
คอมพิวเตอรของคณุได

5 พอรต HDMI รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจิตอล
ความละเอียดสูง

6

สล็อตล็อค 
Kensington

เชือ่มตอกบัระบบล็อคความปลอดภัย
สําหรบัคอมพวิเตอรที่ใชงานไดกับ 
Kensington
คลองสายล็อคนิรภัยนี้เขากับวัตถุ
ท่ีเคลื่อนท่ีไมได เชนโตะ หรือมือจับ
ของลิ้นชักที่ดงึออกไมได 
ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุน
ตวัล็อกไปยังตําแหนงลอ็ก 
มรีุนระบบคียเลส

7 แจ็ค DC-in เชือ่มตอกบัอแดปเตอร AC

2

1

3 4 5 6 7



ทัวรชมโนตบุค Acer ของคณุ - 13
มุมมองดานลาง

# ไอคอน รายการ คําอธิบาย

1
อุปกรณระบายอากาศ
และพดัลมระบาย
ความรอน

ชวยปรับใหคอมพวิเตอรเย็นลง
หามปดหรอืขวางชองที่เปดอยูนี้

2 รูรีเซ็ตแบตเตอรี่

ใสคลิปหนีปกระดาษลงไปในรูนี้และ
กดเปนเวลาส่ีวินาทีเพื่อรีเซ็ตคอมพวิเตอร 
(เทียบไดกบัการถอดแบตเตอรีอ่อกและ
ใสเขาไปใหม)

3 ลําโพง เอาทพทุสเตอริโอ

1

2

3



14 - การใชงานคียบอรด
การใชงานคียบอรด

คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขแบบแยก โดยแยกปุมเคอรเซอร, 
ล็อค, Windows, ฟงกชัน่ และปุมพิเศษไวตางหาก

ปุมล็อค
คียบอรดมีปุมล็อคสามปุมซึ่งคุณสามารถสลับเปดปดได

ฮ็อตคีย

คอมพิวเตอรจะมคีียลัดหรือชดุแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตางๆ ของ
คอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระดบัเสียง
เพื่อเปดใชงานคียลดั ใหกดปุม <Fn> คางเอาไวกอนท่ีจะกดปุมอื่น
ในชุดคยีลัด

ปุมล็อค คําอธิบาย

Caps Lock เมื่อ Caps Lock เปดอยู การพมิพตวัอักษรท้ังหมดจะเปน
ตัวอักษรใหญ

Num Lock 
<Fn> + <F11>

เมื่อ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขจะอยูในโหมดตัวเลข 
ฟงกชั่นหลักอยางเครือ่งคิดเลข (พรอมเครื่องหมาย
การใชงานทางคณิต +, -, *, และ /) ใชโหมดนี้เมื่อคณุ
ตองการที่จะทําการปอนขอมูลตวัเลขจํานวนมาก

Scroll Lock 
<Fn> + <F12>

เมื่อเปด Scroll Lock หนาจอจะเลื่อนข้ึนหรือลงครั้งละ
หนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดปุมลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock 
ไมสามารถทํางานไดกับแอพพลิเคชั่นบางตัว

ฮ็อตคีย ไอคอน ฟงกช่ัน คําอธิบาย

<Fn> + <F3> โหมดเครือ่งบิน เปด / ปด อุปกรณเครอืขาย
ของคอมพิวเตอร

<Fn> + <F4> สลปี ตัง้คอมพวิเตอรใหอยูในโหมด 
Sleep

<Fn> + <F5> สวติชเปดปด
จอแสดงผล

สลับเอาทพุทจอแสดงผลระหวาง
หนาจอแสดงผล, จอแสดงผล
ภายนอก (หากเชื่อมตออยู) และ
ท้ังสองชนิด



การใชงานคยีบอรด - 15
ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาท่ีเปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows

<Fn> + <F6> ปดการแสดงผล

ปดไฟพื้นหลงัจอแสดงผล
เพือ่ประหยัดพลังงาน กดปุมใด
ก็ไดเพือ่เปดหนาจอกลับมา
อีกครั้ง

<Fn> + <F7> สวติชเปดปด
แปนสัมผัส เปดและปดทัชแพดท่ีมีในตัว

<Fn> + <F8> สวติชเปดปด
ลําโพง เปดและปดลําโพง

<Fn> + <F9> ไฟสองคียบอรด
เปดหรือปดไฟสองคียบอรด
คณุสมบัตินี้มใีหเฉพาะบางรุน
เทาน้ัน

<Fn> + < > เพิ่มความสวาง เพิม่ความสวางของหนาจอ

<Fn> + < > ลดความสวาง ลดความสวางของหนาจอ

<Fn> + < > เพิ่มเสียง เพิม่ระดับเสียง

<Fn> + < > ลดเสียง ลดระดบัเสียง

<Fn> + 
<Home> เลน/หยุดเลน เลนหรือหยุดเลนไฟลมเีดีย

ชั่วคราว
<Fn> + 
<Pg Up> หยุด หยุดการเลนไฟลมีเดยี

<Fn> + 
<Pg Dn> กอนหนา กลับสูไฟลมีเดยีกอนหนา

<Fn> + 
<End> ถัดไป ไปสูไฟลมีเดยีถัดไป

ฮ็อตคีย ไอคอน ฟงกช่ัน คําอธิบาย

ปุม คําอธิบาย

ปุม Windows

กดที่ปุมเพือ่กลับไปที่หนาจอเริม่ตน หรอืกล ับไปยัง
แอพพลิเคชั่นท่ีเปดลาสุด 
ปุมนี้ยังสามารถใชรวมกับปุมอื่นเพือ่การใชงานพิเศษ 
โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows



16 - การใชงานคียบอรด
ปุมแอพ-
พลิเคชัน่

ปุมนี้มีหนาท่ีเหมือนกับการคลิกขวา; ซึ่งเปนการ
เปดเมนูบรบิทของแอพพลิเคชั่น

ปุม คําอธิบาย



ทัชแพด - 17
ทัชแพด

การใชทัชแพดเบ้ืองตน
ทัชแพดควบคุมลูกศร (หรอื 'เคอรเซอร') บนหนาจอ เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปมา
บนทัชแพด เคอรเซอรจะขยับตามการเคล่ือนไหวของคุณ

เคอรเซอรจะถูกควบคุมโดยการวาดนิ้วพืน้ฐาน:
• การสไลดน้ิวเดียว: เลือ่นนิ้วของคณุไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อน
เคอรเซอร

• กด หรอื แตะดวยน้ิวเดียว: กดลงบนทัชแพด หรือแตะเบาๆ 
ท่ีทัชแพดดวยนิ้ว เพื่อทําการ 'คลิก' ซึ่งจะเปนการเลือกหรือเริม่
ใชงานรายการ แตะซ้ําเรว็ๆ เพือ่ทําการแตะสองครั ง หรือ 'ดบัเบ้ิลคลิก'

• กดดวยน้ิวเดียวท่ีมุมขวาลาง: กดที่มุม
ขวาลางของทัชแพด  เพื่อทําการ 'คลิกขวา' 
ในหนาจอ เริม่ตน จะเปนการเปดคําส่ังของ
แอพพลิเคชั่น ในแอพพลิเคชั่นท่ัวไป
จะเปนการเปดเมนูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับ
รายการท่ีเลือก 

• ลาก: กดคางท่ีมุมซายลางของทัชแพด หรอืแตะสองครั้งในท่ีใดก็ได
บนทัชแพด แลวลากนิ้วท่ีสองบนทัชแพดเพื่อเลือกรายการทั้งหมด
ในพื้นท่ีนั้น 

การวาดนิ้วบนทัชแพด
Windows 8.1 และแอพพลเิคชั่นมากมายสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพด
ท่ีใชนิ้วหน่ึงนิ้วหรือมากกวา

หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้นการสัมผัสเพียงเบาๆ จะให
การตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด

หมายเหตุ
การสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพดขึ้นอยูกับแอพพลิเคช่ันที่เปดใชงานอยู

 

 

 



18 - ทชัแพด
ซึ่งชวยใหคณุสามารถควบคุมแอพพลิเคชัน่ตางๆ ไดดวยการวาดน้ิวงายๆ 
สองสามครั้ง เชน: 
• กวาดน้ิวจากขอบ: เรยีกใชเครื่องมือตางๆ 
ของ Windows โดยการกวาดมาที่ศนูยกลาง
ของทัชแพดจากดานขวา ดานบน หรือดานซาย
• กวาดน้ิวจากขอบดานขวา: สลบัใชทางลัด
• กวาดน้ิวจากขอบดานบน: เปดใชคําส่ังแอพพลิเคชั่น
• กวาดน้ิวจากขอบดานซาย: สลับไปยังแอพพลิเคชั่นกอนหนา

• การสไลดสองน้ิว: เลื่อนดเูว็บเพจ, เอกสาร, เพลยลิสตอยาง
รวดเร็วโดยการวางนิ้วสองนิ้วบนทัชแพดและเลื่อนท้ังสองนิ้ว
ไปยังทิศทางใดๆ ท่ีตองการ

• การรวบดวยสองน้ิว:ใชซูมขยายและยอภาพ, แผนท่ี และเอกสาร
อยางรวดเร็ว โดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้



การเรียกคืน - 19
การเรียกคืน

หากคณุมีปญหากับคอมพิวเตอร และคําถามท่ีถูกถามบอย (โปรดดู 
คําถามท่ีถูกถามบอย ท่ีหนา 62) ไมสามารถชวยได คุณสามารถ 
'เรยีกคืน'คอมพวิเตอรของคุณ – เชน กลับสูสถานะที่เคยเปนกอนหนา
หัวขอนี้อธิบายถึงเครือ่งมือในการเรยีกคืนที มีใหใชงานบนคอมพิวเตอร
ของคุณ Acer ประกอบดวย Acer การจดัการการเรียกคืน ซึ่งจะชวยใหคุณ
สราง การสํารองขอมลูสําหรบัเรยีกคืน การสํารองขอมูลไดรฟเวอรและ
แอพพลิเคชัน และเพื่อใชตัวเลอืกการเรียกคืน โดยใชเครือ่งมือของ Windows 
หรอืการสํารองขอมลูสําหรบัการเรียกคืน 

การสรางการสํารองขอมูลเรียกคืน
เพื่อตดิตัง้ใหมโดยใชการสํารองขอมลูลงในไดร ฟ USB คุณตองจดัทําขอมูล
สํารองเรยีกคืนกอน ขอมูลสํารองเรียกคืนประกอบไปดวยขอมูลเดมิท้ังหมด
บนฮารดไดรฟของคอมพวิเตอรคุณ รวมถึง Windows และซอฟทแวรและ
ไดรเวอรท่ีโหลดมาจากโรงงาน การใชขอมลูสํารองนี้เปนการเรียกคนืระบบ
ไปยังสถานะเดิม ณ เวลาท่ีคณุซื้อ และยังมีตัวเล ือกในการจดจําการตัง้คา
และขอมลูสวนตัวท้ังหมดสําหรบัการกูคืน

หมายเหตุ
Acer การจัดการการเรียกคืนสามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 
ที่ติดต้ังไวกอนหนาเทานั้น

สําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง การสํารองขอมูลสําหรับเร ียกคืน และ การสํารอง
ขอมูลไดรฟเวอรและแอพพลิเคชัน ใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
ในบางสถานการณ การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจําเปนต องใชการสํารองขอมูล
สําหรับกูคืนดวย USB

หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 16 GB 
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่ม ีความจุ 32 GB หรือมากกวา
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1.จาก Start พิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management 
ในรายการแอพพลเิคชั่น

2.คลิก Create Factory Default Backup หนาตาง Recovery Drive 
จะถูกเปดข้ึน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Copy contents from the recovery 
partition to the recovery drive แลว ตวัเลือกนี้เปนการสํารอง
ขอมลูเรยีกคืนท่ีสมบูรณแบบและปลอดภัยที่สุด

3. เสียบไดรฟ USB แลวคลกิ Next
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• เนื่องจากการสํารองขอมูลเพือ่การกูคืนจะตองใชพื้นท่ีจัดเก็บขอมูล
อยางนอย 16 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB 
ท่ีมคีวามจุ 32 GB หรอืมากกวา

4.คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏข้ึน
5. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จส้ิน
6.หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคนื คณุสามารถเลือกเพื่อลบขอมูล
การเรียกคืนน้ีบนคอมพิวเตอรของคุณได หากคณุลบขอมูลนี้ คณุจะสามารถ
ใชเฉพาะขอมูลสํารองเรียกคนืน้ีเพื่อเรยีกคืนคอมพิวเตอร หากคุณลบ
หรือทําไดรฟ USB นี้สูญหาย คุณจะไมสามารถ กูคอมพิวเตอรของคุณได

7. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน

การสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
เพื่อสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชั น ท่ีประกอบไปดวย ซอฟทแวร
และไดรเวอรท่ีโหลดมาจากโรงงานที่จําเปนกับเครื่องคอมพวิเตอรของคณุ 
คุณสามารถใชท้ังไดรฟ USB หรือหากคอมพิวเตอรของคุณมเีครือ่งบันทึก 
DVD สามารถใชแผน DVD เปลาหน่ึงแผนหรือมากกวาได 

สําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ 
เชน 'Windows Recovery Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูล
สํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
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1.จาก Start พิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management 
ในรายการแอพพลเิคชั่น

2.คลิก Create Drivers and Applications Backup 
เสียบดสิก USB หรือแผนเปลาเขาไปในไดรฟ DVD แลวคลิก Next
• หากคุณกําลงัใชงานไดรฟ USB ตรวจสอบใหแนใจวา ดสิกนั้นมีขนาด
ความจุท่ีเพียงพอกอนท่ีจะดําเนินการตอไป

• หากคุณใชแผน DVD หนาตางจะแสดงจํานวนของแผนดิสกเปลา
ท่ีตองใชในการบันทึกเพือ่ใหการสราง ดสิกขอมลูสํารองเสร็จสมบูรณ 
ตรวจใหแนใจวาคณุมแีผนเปลาชนิดเดยีวกันตามจํานวนท่ีตองการ

3.คลิก Start เพือ่คัดลอกไฟล 
คุณไดพบความคืบหนาในการสํารองขอมูลบนหนาจอ

4. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จส้ิน:
• หากคุณใชดสิกออพติคอลไดรฟจะเปดออกหลงัจากท่ีเสร็จส้ิน
การเบิรนดสิกแตละแผน นําแผนดิสกออกจากไดรฟและทําเครื่องหมายไว
ดวยปากกา
หากจําเปนตองใชดิสกหลายแผน ใหใสแผนดิสก แผนใหมเมื่อถูกรองขอ 
แลวคลิก ตกลง ดําเนินการตอไปจนกวากระบวนการจะเสร็จส้ิน
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• หากคุณใชไดรฟ USB ใหถอดไดรฟออกและตดิฉลากใหชดัเจน 

การเรียกคืนคาระบบของคุณ
วิธีเรยีกคืนคาระบบของคุณ:
1. ทําการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
หากมซีอฟทแวรหรอืฮารดแวรเพยีงหนึ่งหรือสองตัวทํางานไมถูกตอง 
อาจแกไขปญหาไดโดยการตดิตัง้ซอฟทแวรหรอืไดรเวอรอุปกรณใหม 
เพื่อตดิตั้งซอฟตแวรและไดรฟเวอรท่ีไดรับการติดตั้งลวงหนาจากโรงงานซ้ํา 
โปรดดู โปรดดู การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคช่ันใหมซํ้า ท่ีหนา 23 
สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรท่ีไมไดติดตัง้มากับ
เครือ่ง ดเูอกสารสําหรบัผลิตภณัฑนั้นๆ หรือเว็บไซตการสนับสนุน

2.การยอนกลบัไปยังสถานะระบบกอนหนาน้ี
หากการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรใหมไมสามารถชวยได อาจสามารถ
แกปญหาไดโดยการคืนสถานะระบบของคณุกลบัไป เปนสถานะกอนหนาน้ี 
ในขณะที่ยังทํางานไดอยางถูกตอง 
สําหรับคําแนะนํา โปรดดู การกลับสูสถานะระบบกอนหนา ท่ีหนา 25

3.การรเีซ็ทระบบปฏบัิตกิารของคุณ
หากไมมีวิธใีดแกไขปญหาของคณุได และคุณตองการรีเซ็ทระบบ 
แตตองการเก็บขอมลูผูใชของคุณไว โปรดดู 
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะท่ีตั้งมาจากโรงงาน ท่ีหนา 26

4.รีเซ็ทระบบของคุณใหเปนสถานะท่ีตัง้มาจากโรงงาน
หากไมมีวิธใีดสามารถแกไขปญหาไดและคุณตองการรเีซ็ทระบบของคุณ
ใหเปนสถานะท่ีตัง้มาจากโรงงาน โปรดดู 
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะท่ีตั้งมาจากโรงงาน ท่ีหนา 26

การติดต้ังไดรเวอรหรือแอพพลิเคช่ันใหมซ้ํา

ตามข้ันตอนการแกไขปญหา คุณอาจตองการตดิตัง้แอพพลิเคชั่นและ
ไดรเวอรท่ีไดรับการตดิตัง้มากับเครือ่งจากโรงงานในคอมพวิเตอรของคุณใหม
อีกครัง้ คณุสามารถตดิตั้งซ้ําโดยใชฮารดไดรฟหรือการสํารองขอมูลที่คณุ
สรางข้ึน

สําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ 
เชน 'Drivers and Applications Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บ
ขอมูลสํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
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• แอพพลิเคชั่นอื่น – หากคุณตองการติดตั้งซ้ําซอฟทแวรท่ีไมไดรบั
การตดิตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ คุณจําเปนตองทําตาม
คําแนะนําในการติดตัง้ของซอฟทแวรนั้น 

• ไดรเวอรอุปกรณใหม – หากคณุตองการติดตัง้ ซ้ําไดรเวอรท่ีไมไดรับ
การตดิตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ ใหทําตามคําแนะนําในการ
ติดตัง้ที่มาพรอมกับอุปกรณนั้น

หากคุณจะทําการติดตั้งซ้ําโดยใช Windows และขอมูลในการ
เรยีกคืนท่ีถูกเก็บไวบนคอมพิวเตอรของคุณ:
1.จาก Startพมิพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management 
ในรายการแอพพลเิคชั่น

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

รูปภาพใชเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน
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4.คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการท่ีคณุตองการตดิตัง้ จากนั้น
ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหเสรจ็
สมบูรณ ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรับทุกรายการท่ีคุณตองการติดตั้งใหม

หากคุณติดตั้งซ้ําจากการสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
บน DVD หรือไดรฟ USB:
1.ใสแผนดสิก Drivers and Applications Backup ลงในไดรฟหรอื
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ท่ีวางอยู
• หากคุณใสแผน DVD โปรดรอให Acer Resource Center เริม่ทํางาน

• หาก Acer Resource Center ไมเริม่ทํางานโดยอัตโนมัติ กดปุม 
Windows + <E>, แลวดับเบ้ิลคลิกบนไอคอนไดรฟออพติคอล 

• หากคุณใชไดรฟ USB กดปุม Windows + <E>แลวดับเบ้ิลคลิก
บนไดรฟที่มกีารสํารองขอมลูนี้อยู ดับเบ้ิลคล ิกบน ResourceCenter

2.คุณควรพบหัวขอ Contents ใน Acer Resource Center 

รูปภาพใชเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน

3.คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการท่ีคณุตองการตดิตัง้ จากนั้น
ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหเสรจ็
สมบูรณ ทําซ้ําข้ันตอนนี้สําหรับทุกรายการท่ีคุณตองการติดตั้งใหม

การกลับสูสถานะระบบกอนหนา

Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ เปนระยะ
และบันทึกส่ิงเหลาน้ันไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีท่ีการแกไข
ปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คณุสามารถคนืสถานะระบบกลับไปยัง
จุดเรียกคืนระบบเพือ่ใหระบบของคณุสามารถทํางานไดอีกครั้ง
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Windows จะสรางจดุเรยีกคืนระบบโดยอัตโนมัตใินแตละวัน และรวมถึง
ทุกครัง้ที่คณุติดตัง้ซอฟทแวรหรอื ไดรฟเวอรอุปกรณ

การกลับไปยงัจุดเรียกคืนระบบ
1.จาก เริ่มตน ฝหพมิพ 'แผงควบคมุ' และจากนั้น คลิกที่ แผงควบคุม 
ในรายการแอพพลเิคชัน

2.คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) > Action 
Center (ศูนยการกระทํา) จากนั้นคลิกที่ Recovery (เรียกคืน) 
ท่ีดานลางของหนาตาง 

3.คลิกที่ Open System Restore (เปดการเรียกคืนระบบ) และคลิก 
Next (ถัดไป) 

4.คลิกที่จุดเรียกคนืลาสุด (ซึ่งเปนเวลาท่ีระบบของคณุทํางานไดอยางถูกตอง) 
แลวคลิกถัดไปจากนั้นคลิก สิ้นสุด 

5.หนาตางการยืนยันจะปรากฏข้ึน ใหคลิก ใช ระบบของคุณจะถูกเรยีกคืนคา
โดยใชจุดเรียกคนืระบบท่ีคณุเลือก กระบวนการนี อาจใชเวลานานหลายนาที 
และอาจรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ

เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ต้ังมาจากโรงงาน

หากคณุพบวาคอมพิวเตอรของคุณมปีญหาท่ีไมสามารถเรียกคนืคาไดดวย
วิธีการอื่น คณุอาจจําเปนตองติดตัง้ทุกอยางใหมเพื่อคืนสถานะระบบของคณุ
ใหเปนสถานะท่ีตั้งมาจากโรงงาน คุณสามารถเรียกคนืจากฮารดไดรฟหรือ
การสํารองขอมูลที่คุณสรางข้ึน
• หากคณุยังสามารถรัน Windows  และยังไมไดลบพารติชั่นสําหรบั
การเรียกคืน โปรดดู การเรียกคืนระบบจาก Windows ท่ีหนา 26

• หากคณุไมสามารถใชงาน Windows ไดและฮารดไดรฟของคุณไดถูก
ฟอรแมตเรียบรอยแลว หรอืคุณไดติดตั้งฮารดไดรฟอื่นทดแทนแลว โปรดดู 
การเรียกคืนจากขอมูลท่ีสํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ ท่ีหนา 29

การเรียกคืนระบบจาก Windows

เริ่มใชงาน Acer Recovery Management:

หมายเหตุ
สําหรับขอมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการเรียกคืนระบบ Microsoft จาก เร่ิมตน 
ใหพมิพ ’ความชวยเหลือ’ จากนั้นคลิกที่ ความช วยแหลือและสนบัสนุน 
ในรายช่ือแอพพลิเคชัน พิมพ 'การเรียกคืนระบบ Windows' ในกลองคนหา
ความชวยเหลือ จากนั้นกด Enter
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• จาก เริ่มตน ใหพิมพ 'การเรยีกคืน' และจากนั้น คลิกที่ Acer การจัดการ
การเรียกคืน ในรายการแอพพลิเคชัน

มีตวัเลือกสองตัวเลือก Restore Factory Settings (รีเซ็ตพีซีของฉัน) หรอื 
Customized Restore (รเีฟรชพีซีของฉัน) 

Restore Factory Settings จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดสิกของคุณ 
จากนั้นจึงตดิตั้ง Windows  ซอฟทแวรและไดรเวอรท้ังหมดที่เคยไดรับการ
ติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคณุสามารถเขาถึงไฟลท่ีสําคัญ
บนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู 
กูคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management 
ท่ีหนา 27
Customized Restore จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว 
แตจะทําการติดตัง้ซอฟทแวรและไดรเวอรใหม ท้ังหมด ซอฟทแวรท่ีติดตั้งไว
ตั้งแตท่ีคุณซื้อพซีีของคณุมาจะถูกลบ (ยกเวนซอฟทแวรท่ีตดิตั้งจาก 
Windows Store) โปรดดู ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery 
Management ท่ีหนา 29

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

สําคัญ
'การเรียกคืนคาที่ต้ังมาจากโรงงาน' จะลบไฟลทั งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ
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2.หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดข้ึน

รูปภาพใชเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน

3.คลิก Nextแลวเลอืกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ 
a.Just remove my files จะลบไฟลท้ังหมดอยางรวดเรว็กอนท่ีจะ
เรียกคนืคอมพวิเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที 

b.Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก
ท่ีไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดไูฟลใดๆ  ไดหลังจากการเรยีกคืน 
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่โมง 
แตจะปลอดภัยกวาเน่ืองจากไฟลเกาจะถูกลบอยางส้ินเชิง 

4.คลิก Reset (รีเซ็ต) 
5.กระบวนการเรียกคนืระบบจะเริ่มตน โดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ 
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคณุ 

6.หลังจากการเรยีกคืนเสร็จส้ิน  คณุสามารถเริม่ใชคอมพวิเตอรของคุณได
โดยการทําซ้ําข้ันตอนท่ีคุณเริม่ทําแตแรก

การเรียกคืนระบบจากฮารดไดรฟระหวางการสตารทเครื่อง
1. เปดคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นกด <Alt> + <F10> ระหวางท่ีเครื่อง
เริ่มทํางาน หนาจอปรากฎ เพือ่ถามใหคณุเลือกเลยเอาทคียบอรด

2.ตัวเลอืกหลากหลายตวัเลือกจะปรากฎ คลิก แกไขปญหา
3.คลิกที่ รีเฟรชพีซีของคุณ หรอื รีเซ็ตพซีีของคุณ

4.คลิก Next (ถัดไป) กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที

หมายเหตุ
"รีเฟรชพีซีของคุณ" ชวยเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานของพีซีของคุณพรอมดวย
ไฟลที่เกี่ยวของ "รีเซ็ตพีซีของคุณ" จะทําการลบไฟลตางๆ ของคุณทั้งหมดและ
รีเซ็ตคอมพิวเตอรของคุณกลับสูการต้ังคาจากโรงงาน
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ปรับแตงการเรียกคนืดวย Acer Recovery Management
1.คลิก Customized Restore (Retain User Data) 

(ปรับแตงการเรียกคืนคา (คงขอมูลผูใช ))

2.หนาตาง Refresh your PC จะเปดข้ึน

รูปภาพใชเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน

3.คลิก Nextแลวคลิก Refresh
4.กระบวนการเรียกคนืระบบจะเริ่มตน โดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ 
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคณุ  ข้ันตอนนี้จะใชเวลา
ประมาณ 30 นาที

การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ

เพื่อเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวบนไดรฟ USB:
1.หาขอมูลสํารองสําหรับเรยีกคืนของคุณ
2.หากคอมพิวเตอรของคณุไมมคีียบอรดตดิมาในตัว ใหตรวจสอบใหแนใจวา
คียบอรดนั้นไดเชือ่มติดอยูกับคอมพวิเตอรของคุณ 

3. เสียบไดรฟ USB แลวเปดคอมพิวเตอรของคณุ
4.หากยังไมเปดใชงาน คุณสามารถเปดใชงานไดใน F12 Boot Menu:

a.กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอรของคณุเริ่มทํางาน 
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b.ใชปุมลูกศรซายหรอืขวาเพื่อเลือกเมนู Main
c. กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5> 
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาน้ีไปเปน Enabled 

d.ใชปุมลูกศรซายหรอืขวาเพื่อเลือกเมนู Exit
e. ข้ึนอยูกับประเภทของ BIOS ท่ีคอมพวิเตอรของคุณใช เลือก Save 

Changes and Exit หรือ Exit Saving Changes และกด Enter 
เลือก OK หรอื Yes เพื่อยืนยัน 

f. คอมพวิเตอรของคุณจะรีสตารท
5.ระหวางการสตารทเครื่อง ใหกด <F12> เพื่อเปดเมนูการบูต เมนูการบูต
คือเมนูท่ีชวยคุณเลือกอปุกรณ ในการสตารทเครื่อง ใหเลอืกไดรฟ USB
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก USB Device แลวกด Enter 
b.Windows จะเริ่มทํางานจากขอมูลสํารองแทนท่ีจะเริ่มกระบวนการเริม่
ทํางานตามปกติ

6. เลือกประเภทคียบอรดของคณุ
7. เลือก Troubleshoot แลวเลือกประเภทของการเรียกคนืท่ีจะใช:

a.คลิก Advanced (ขั้นสูง) แลวคลกิ System Restore 
(การกูคืนระบบ) เพื่อเริม่ใชงาน Microsoft System Restore:
Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคณุ
เปนระยะและบันทึกส่ิงเหลาน้ันไวเปนจุดเรยีกคืน โดยมากแลวในกรณีท่ี
การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะระบบ
กลับไปยังจดุเรยีกคืนระบบเพื่อใหระบบของคุณสามารถทํางานไดอีกครัง้

b.คลิก Reset your PC (รีเซ็ตพีซีของคุณ) เพือ่เริ่มกระบวนการรีเซ็ท:
รีเซ็ตพซีีของคุณ จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคณุ จากนั น
จงึตดิตัง้ Windows  ซอฟทแวรและไดรเวอรท้ังหมดที่เคยไดรบัการติดตั้ง
ไวลวงหนาบนคอมพวิเตอรของคณุ หากคุณสามารถเขาถึงไฟล
ท่ีสําคญับนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมลูไว โปรดดู 
รีเซ็ทพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพื่อเรียกคืน ท่ีหนา 31

c. คลิก Refresh your PC (รีเฟรชพีซีของคุณ) เพื่อเริ่มกระบวนการ
รเีฟรช:
รีเฟรชพซีีของคุณ จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว 
แตจะทําการตดิตัง้ซอฟทแวรและไดรเวอรใหม ท้ังหมด 
ซอฟแวรท่ีติดตั้งไวตั้งแตคุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ 
(ยกเวนซอฟแวรท่ีติดตั้งจาก Windows Store) โปรดดู 
รีเฟรชพซีีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ่เรียกคืน ท่ีหนา 32
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รีเซท็พซีีของคุณจากการสํารองขอมลูเพือ่เรยีกคืน

1.หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดข้ึน

รูปภาพใชเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน

2.คลิก Next
3. เลือกระบบปฏบัิตกิารท่ีจะทําการเรยีกคืน (ปกติจะมีตวัเลือกเพียง
ตัวเลอืกเดียว)

4. เลือกเพือ่เก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฮารดไดรฟ:
a.หากคุณไดลบพารติชั่นสําหรับการเรียกคืนไปแลว หรอืมีการเปลี่ยนแปลง
กบัพารตชิั่นน้ันบนฮารดไดรฟ และตองการเก็บการเปลี่ยนแปลงนี้ไว 
เลือก No 

b. เพื่อเรยีกคืนการตั้งคาจากโรงงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร 
เลือก Yes (ใช)

5. เลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคณุ: 
a.Just remove my files จะลบไฟลท้ังหมดอยางรวดเรว็กอนท่ีจะ
เรียกคนืคอมพวิเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที 

b.Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจากที่
ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดไูฟลใดๆ  ไดหลังจากการเรยีกคืน 
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่โมง แตจะ
ปลอดภัยกวาเน่ืองจากไฟลเกาจะถูกลบอยางส้ินเชิง 

6.คลิก Reset (รีเซ็ต) 
7.หลังจากการเรยีกคืนเสร็จส้ิน  คณุสามารถเริม่ใชคอมพวิเตอรของคุณ
ไดโดยการทําซ้ําข้ันตอนท่ีคุณเริ่มทําแตแรก

สําคัญ
การรีเซ็ทพีซีจะเปนการลบไฟลตางๆ ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ
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รีเฟรชพซีีของคุณจากการสํารองขอมลูเพือ่เรยีกคืน
1.หนาตาง Refresh your PC จะเปดข้ึน

2.คลิก Next (ถัดไป)
3. เลือกระบบปฏบัิตกิารท่ีจะทําการเรยีกคืน (ปกติจะมีตวัเลือกเพียง
ตัวเลอืกเดียว)

4.คลิก Refresh (รีเฟรช) 
5.กระบวนการเรียกคนืระบบจะเริ่มตนโดยการ รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ 
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคณุ  ข้ันตอนนี้จะใชเวลา
ประมาณ 30 นาที
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การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

บทน้ีวาดวยขอมูลพื้นฐานของประเภทการเชื่อมตอ และข้ันตอนการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต สําหรบัรายละเอียดขอมูล  โปรดดท่ีู การเช่ือมตอเครือขาย 
ท่ีหนา 77

การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล

คุณสมบัติเครือขายที่มีในตัว

คุณสมบัติเครือขายท่ีมีในตวัทําใหเปนเรือ่งงายสําหรับคุณในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณกับอินเตอรเน็ต ดวยสายเคเบิล
ลําดบัแรก ผูใหบรกิารอินเตอรเน็ต (ISP) -- ตามปกตแิลวคือผูใหบรกิาร
โทรศัพทหรือผูใหบริการเคเบิล -- ตองไปที่บานหรอืสํานักงานของคุณ
เพื่อตดิตัง้บรกิารอินเตอรเน็ต ISP จะตดิตั้งกล องเครือ่งมอืขนาดเล็ก เรยีกวา
เราทเตอร  ท่ีจะทําใหคณุเชื่อมตออินเตอรเน็ตได
เมื่อคณุติดตัง้เราทเตอรแลว ส่ิงที่ตองทําก็คือเสียบดานหน่ึงของสายเคเบิล
เครอืขายเขากับพอรตเครอืขาย ของคอมพิวเตอรของคุณ และอีกดานหนึ่ง
เขากับพอรตของเราทเตอร (อางอิงภาพดานลาง) จากนั้น คณุก็พรอมที่จะ
ออนไลน

หมายเหตุ
ขอมูลในสวนนี้อาจไมสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรของคุณ
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การเชื่อมตอดวยวิธีไรสาย

การเช่ือมตอกับ LAN ไรสาย

LAN ไรสาย (หรือ WLAN) คอืเครอืขายทองถิ่นแบบไรสาย ท่ีสามารถ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครื่องโดยไมตองใชสาย เมือ่เชื่อมตอกับ 
WLAN แลว คุณจะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต คุณยังสามารถแบงปนไฟล 
อุปกรณอื่นๆ หรอืแมแตแบงปนการเชือ่มตออินเตอรเน็ตเอง

โดยคาเริ่มตนแลวการเชื่อมตอไรสายของ คอมพวิเตอรของคุณจะถูกเปด 
และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายท่ีพรอมใชงาน
ระหวางการตั้งคา เลือกเครอืขายและใสรหัสผานของคุณถาตองการ
คอมพิวเตอรโนตบุค Acer มปุีมลัดสําหรบัเปดปด โหมดเครื่องบิน ท่ีจะเปด
หรอืปดการเชื่อมตอเครอืขาย คณุสามารถใชตวัเลือกการบริหารจัดการ
เครอืขายในการเปด/ปดเครอืขายไรสายของคณุ หรอืควบคมุวาจะแบงปน
อะไรบางบนเครือขาย จากหนาจอเริ่มตน ใหเริม่พิมพ ’wireless’ (ไรสาย) 
จากนั้นเลอืก Connect to a network (เช่ือมตอกับเครือขาย) หรอื 
Change Wi-Fi settings (เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi) หรือคุณอาจ 
เปด Internet Explorer และปฏิบัติตามคําแนะนํา

คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเคร่ืองบินอาจเป ็นสิ่งตองหาม ตองปด
อุปกรณไรสายท้ังหมดกอนข้ึนเคร่ืองบินและระหวางการขึ้นบิน เนื่องจาก
อุปกรณเหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเคร่ืองบิน ขัดขวาง
การสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย คุณสามารถเปดอ ุปกรณไรสายของ
คอมพิวเตอรของคุณเม่ือไดรับแจงวาสามารถทําไดอยางปลอดภัยโดย
ลูกเรือเทานั้น

หมายเหตุ
โปรดอางถึงผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ หรือเอกสารของเราทเตอร
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
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การเช่ือมตอกับเครือขาย 3G

ถาคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อต SIM คุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
โดยใชเครือขาย 3G (โทรศัพทมอืถือ) เพือ่จะทําส่ิงนี้ได คุณตองมีการด SIM 
ท่ีเขากันได  และการทําสัญญาบริการขอมูลกบัผูใหบรกิารโทรศัพทมอืถือ
ของคุณ

หมายเหตุ
โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณสำหรับรายละเอียดการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน 3G
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การใชงานการเชื่อมตอ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีท่ีชวยใหคณุสามารถสงถายขอมูลไดแบบไรสาย
ผานระยะทางใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ อ ุปกรณท่ีเปดใชงาน 
Bluetooth ไดนั้นมีท้ังคอมพวิเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ชุดหูฟงไรสาย 
และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth  คุณตองแนใจวามส่ิีงเหลาน้ี:
1.Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณท้ังสองตัว
2.อุปกรณของคณุไดรบัการ “จบัคู” (หรือเชื่อมตอ)

การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
อแดปเตอร Bluetooth ตองถูกเปดใชงานบนอุปกรณท้ังสองตัว สําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ การทํางานนี้อาจเปนสวติชภายนอก เปนการตั้งคา
ซอฟทแวร หรือเปดดองเกิ้ล Bluetooth แยกตางหากท่ีเสียบเขากับพอรต USB 
ของคอมพวิเตอร (หากไมมีอแดปเตอร Bluetooth  ภายนอกใหใชงาน)

การใช Bluetooth จาก Windows 8.1

ตามคาเริม่ตน Bluetooth  บนคอมพิวเตอรของคณุจะถูกปดใชงานอยู เพื่อเปด
ใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร ใหทําตามข้ันตอนดงันี้:
1. เปดทางลัด และเลือก การตั้งคา > เปลีย่นการตั้งคาพีซี > ระบบไรสาย 
หรือกดปุม Windows + <W> และจากนั้นพมิพ ’ระบบไรสาย’; ในชอง
แสดงผล คลิกที่ ระบบไรสาย

2.คลิกสวิตชเปดปดที่อยูถัดจาก Bluetooth เพื่อเปด/ปดการทํางาน
3.จากนั้น ที่บรเิวณการแจงเตอืน เดสกทอป ใหคลิกที่ไอคอน Bluetooth 

(บลูทูธ) แลวเลือก Open Settings (เปดการตั้งคา).

หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth 
ของอุปกรณนั้นๆ
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4. เลือกกลองทําเครื่องหมาย อนุญาตใหอุปกรณ Bluetooth ตรวจพบ
คอมพิวเตอรเคร่ืองน้ี แลวคลกิ นําไปใช แลวจากนั้นคลิก ตกลง

การเพ่ิมอุปกรณ Bluetooth
อุปกรณใหมทุกชิน้ตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth ของ
คอมพิวเตอรคณุเสียกอน นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรบัการอนุญาต
เพื่อวตัถุประสงคดานความปลอดภัย  คุณตองการทําการจับคูเพยีงแค
ครัง้เดียวเทาน้ัน หลงัจากนั้น เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth 
ของอุปกรณท้ังสองก็จะเปนการ เชื่อมตออุปกรณเขาดวยกัน
จากบริเวณการแจงเตอืน ใหคลิกที่ไอคอน Bluetooth แลวเลือก เพิ่มอุปกรณ 
Bluetooth
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คลิกอปุกรณท่ีคณุตองการจะเพิ่ม

จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งควรจะตรงกับรหัสท่ีแสดง
อยูบนอุปกรณ เลือก ใช จากนั้น ใหยอมรบัการจับคูจากอุปกรณของคณุ

อุปกรณของคุณจะแสดงในรายการอุปกรณหากไดรบัการจับคูเรยีบรอยแลว 
เปด แผงควบคุม ภายใต ฮารดแวรและเสียงคลิกที ่ดูอปุกรณและ

หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรช่ันที่ตํ่ากวา จะขอใหอุปกรณ
ทั้งสองปอนรหัส PIN ในกรณีที่อุปกรณเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งไมมีที่ปอนขอมูล 
(เชนชุดหูฟง) รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ (โดยทั่วไปแลวจะเปน 
“0000” หรือ “1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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เคร่ืองพมิพ คลิกขวาท่ีอุปกรณของคณุและเลอืก การดําเนินการขั้นสูง > 
เช่ือมตอไปยงัหนาตางการดําเนินการ  

หนาจอการควบคมุชวยใหคุณเลนเพลงและเสียงจากอุปกรณของคุณ
ผานคอมพิวเตอรของคณุ สงไฟลไปยังอุปกรณของคณุ และเปลี่ยนแปลง
การตั้งคา Bluetooth 



40 - 

รักษาคอมพิวเตอรและ
ขอมูลของคุณใหปลอดภัย...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• วิธีปกปองคอมพวิเตอรของคุณ
• การตั้งคารหัสผาน
• ส่ิงที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดนิทาง
• จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร
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BIOS ยูทิลิต้ี

BIOS ยูทิลิตี้คอืโปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรท่ีตดิตั้งอยูใน BIOS 
ของคอมพวิเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคา ไวอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนท่ีจะตองเรยีกใชงานยูทิลิตีน้ี้ 
อยางไรก็ดี หากคณุพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา คุณอาจจําเปนตอง
ใชงานยูทิลิตี้
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลติี้ ใหกด <F2> ในชวงการ POST; ในขณะที่โลโก
คอมพิวเตอรปรากฏอยู

ลําดับการบูต
เพื่อตัง้คาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลติี้ จากนั้น
เลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานบนของหนาจอ 

การต้ังคารหัสผาน
เพื่อตัง้คารหัสผานเมือ่ทําการบูต ใหเปดใช งาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้นเลือก 
Security จากหมวดรายการที่อยูดานบนของหนาจอ หา Password on 
boot: และใชปุม <F5> และ <F6> เพื่อเปดใชงานคณุสมบัตนิี้
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การปกปองคอมพิวเตอรของคุณ

คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนท่ีมีคา และจําเปนตองเอาใจใสดูแล เรยีนรู
วิธีปกปองและดแูลคอมพิวเตอรของคณุ
คุณลักษณะการรกัษาความปลอดภยัที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและ
ซอฟทแวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหสัผาน

การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรนี้มาพรอมกับสล็อตตัวลอ็กนิรภัยท ี่เขากันไดกับมาตรฐาน 
Kensington สําหรับการลอ็ค
พันสายล็อคคอมพวิเตอรเขากับวัตถุท่ีไมสามารถเคลื่อนยายได เชน โตะหรือ
มือจับลิ้นชักที่ล็อคกุญแจ ใสตัวลอ็คลงในรองบากและหมนุตัวลอ็คไปยัง
ตําแหนงล็อค ในบางรุนอาจไมมีระบบล็อคนี้

การใชรหัสผาน
รหสัผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคณุจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต 
การตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง การปกปองในระดับท่ีหลากหลายมากข้ึน
สําหรับคอมพิวเตอรและขอมูล:
• รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบัอนุญาตสําหรับ
ยูทิลิตี้ไบออส เมื่อตัง้คาแลว คุณตองปอนรหสัผานเพื่อเขาถึงยูทิลิตีไ้บออส 
โปรดดู การตั้งคารหัสผาน ท่ีหนา 41

• รหัสผานของผูใชจะปกปองคอมพิวเตอรของคณุจากการใชงาน
ท่ีไมไดรบัอนุญาต  รวมการใชงานรหัสผานน้ีเขากับการตรวจสอบรหัส
ผานบนกระบวนการบูตเครือ่งและการกลับจาก โหมดจําศึล (ถามี) 
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

• รหัสผานเมื่อบูตจะปกปองคอมพวิเตอรของคุณจากการใชงาน
ท่ีไมไดรบัอนุญาต  รวมการใชงานรหัสผานน้ีเขากับการตรวจสอบรหัสผาน
บนกระบวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมดจําศลึ (ถาม)ี 
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

สําคัญ
อยาลืมรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ได รับอนุญาต
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การปอนรหัสผาน

เมื่อตัง้คารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏข้ึนท่ีหนาจอแสดงผล
• เมื่อมกีารตัง้รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะมกีารถามเมื่อคณุเขาใช
ยูทิลิตี้ BIOS

• พิมพรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรและกด <Enter> เพือ่เขาสูยูทิลติี้
ไบออสเมื่อบูต หากคณุใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตอืนปรากฏข้ึน 
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>

• เมื่อไดตั้งคารหสัผานสําหรับผูใชและ รหัสผานเมื่อบูตแลว จะมีการถาม
เมื่อบูต

• พิมพรหัสผานสําหรับสําหรับผูใชและกด <Enter> เพือ่เขาใชงาน
คอมพวิเตอร หากคณุใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตอืนปรากฏข้ึน 
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>

สําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามคร้ังเทานั้น หากคุณใสรหัสผาน
ไมถูกตองหลังจากคร้ังที่สาม ระบบจะหยุดทํางาน กดปุม พาวเวอร คางไว
ราวสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร จากนั้นใหเป ิดเคร่ืองและลองใหมอีกคร้ัง



44 - เครื่องมือจัดการพลงังาน
เคร่ืองมือจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมอืจัดการพลงังานติดตัง้ไวในตวัซึ่งทําหนาท่ี
ติดตามกจิกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะอางอิง
ถึงการกิจกรรมการทํางานใดๆ  ท่ีตองใชงานอุปกรณใดตอไปน้ีอุปกรณหนึ่ง
หรอืมากกวาน้ัน คยีบอรด เมาส ฮารดดิสก อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ
กับคอมพวิเตอร และหนวยความจําวิดโีอ หากไมมีกิจกรรมการทํางานใด
ถูกตรวจพบในชวงเวลาหน่ึง คอมพิวเตอรจะหยุดอุปกรณบางชิ้นเหลาน้ี
หรอืทั้งหมดเพื่อเปนการรักษาพลงังาน

การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน

คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครือ่งใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว แตระบบนี้ใชพลังงานเล็กนอยเพือ่รอตรวจสอบสัญญาณ
ในการเริ่มใชงาน การตรวจสอบน้ีจะทําใหแบตเตอรีข่องคอมพวิเตอร
ลดลงอยางชาๆ 
หากคณุตองการลดการใชพลงังานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ใหปดระบบการเริ่มใชงานดวน:

1. เปดเดสกท็อป
2.คลิก ตัวเลือกการใชพลังงาน ในพื้นท่ีแจงเตอืน
3. เลือก ตัวเลือกการใชพลังงานเพิม่เติม

4. เลือก เลือกหนาท่ีของปุมพาวเวอร

หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจาก
โหมดสลีปนานกวาเดิมคอมพิวเตอรของคุณจะไมเร ิ่มถาไดรับคําสั่งใหเร่ิมทาง
เครือขาย (Wake on LAN)
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5. เพื่อเขาถึงการตั้งคาสําหรับการปดเครือ่ง  เลือก เปลีย่นการตั้งคา
ท่ีไมมีใหเลือกในปจจบุัน

6. เลื่อนลงและเลือกปด เปดระบบการเร่ิมใชงานดวน 

7. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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แบตเตอร่ี

คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวท่ีมอบอายุการใชงานไดนานระหวาง
การชารจแตละครั้ง

คุณลักษณะของแบตเตอร่ี
แบตเตอรีน่ี้จะรีชารจทุกครัง้ที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC 
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจ
แบตเตอรีไ่ดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม การรีชารจเมื่อปด
คอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหส้ันลง
แบตเตอรีย่ังเปนประโยชนเมือ่คุณตองเดินทางหรอืเมื่อเกดิไฟตก 

การชารจแบตเตอร่ี

เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ คุณสามารถ
ใชงานคอมพิวเตอรตอเนื่องในขณะที่ชารจแบตเตอรี่ไดจากการเสียบสายไฟ 
AC อยางไรก็ตาม การชารจแบตเตอรีเ่มื่อปดคอมพิวเตอรจะชวยลดเวลา
ในการชารจใหส้ันลง

สําหรับแบตเตอร่ีใหม
กอนท่ีคุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครัง้แรก  นี่คือขอปฏิบัตท่ีิคุณควรทํา:
1.ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่หเตม็
2. เปดคอมพิวเตอรและตั้งคาระบบปฏบัิตกิารใหเสรจ็ส้ิน
3.ถอดอแดปเตอร AC ออก
4.ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชแบตเตอรี่
5.ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่หเตม็ใหมอีกครัง้
ทําซ้ําข้ันตอนเหลาน้ีจนกวาแบตเตอรี่จะถูก ชารจและปลอยประจไุฟฟาสามครัง้

หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอร่ีกอนเลิกทํางานในแตละวัน การชารจแบตเตอรี่
ใหพรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเร่ิมวันใหมพรอมกับแบตเตอร่ีที่ชารจ
อยางเต็มเปยม
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ใชขอปฏิบัตนิี้สําหรับแบตเตอรีใ่หมท้ังหมด หรอืสําหรับแบตเตอรีท่ี่ไมไดใช
เปนเวลานาน 

การทําตามขอปฏิบัติสําหรบัแบตเตอรี่ จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถ
รับการชารจไดสูงสุด  การไมทําตามขอปฏิบัตินี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคณุ
ไมสามารถรบัการชารจไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานท่ีส้ันลง
นอกจากนี้ อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงาน
ดังตอไปนี้:
• การใชคอมพวิเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ท่ีสม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาแลวจึง รชีารจจนเต็มดังที่ไดอธิบาย
ไวขางตน

• ใชงานบอย ยิ่งคณุใชงานแบตเตอรี่บอยๆ อายุการใชงานของแบตเตอรี่
จะยิ่งส้ันข้ึน แบตเตอรี่ท่ีมาพรอมกับคอมพวิเตอรมีอายุการใชงานสําหรับ
รอบการชารจ/คายประจุมากกวา 1,000 ครั้ง

การยืดอายุการใชงานแบตเตอร่ี

การยืดอายุการใชงานแบตเตอรจีะชวยใหคุณ ไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี ่รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/ รชีารจ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรีชารจ ขอแนะนําใหคณุทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมือ่ใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงท่ีไมไดใชงานท้ังหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB) 
เนื่องจากอุปกรณเหลาน้ีใชพลังงานอยางตอเนื่อง

• เก็บเครือ่งคอมพวิเตอรของคุณไวในท่ีเย็นและแหง อุณหภูมิท่ีแนะนําคือ 
10 °C (50 °F) ถึง 30 °C (86 °F) อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คาย
ประจุไฟฟาอยางรวดเรว็

• การรชีารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวงัรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรีข่องคณุ 

คําเตือน
หามใหแบตเตอร่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา 0° C (32° F) หรือส ูงกวา 45° C (113° F) 
อุณหภูมิที่สูงหรือตํ่าเกินไปอาจทําใหแบตเตอรี เสียหายได
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การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอร่ี

ตัววดัพลงังานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่ วางเคอรเซอร
เหนือไอคอนแบตเตอรี/่พาวเวอรบนทาสกบารเพือ่ดูระดับการชารจของ
แบตเตอรี่

การเตือนแบตเตอร่ีตํ่า

เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรีใ่หคอยดูท่ีตัววดัพลงังาน

เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา วิธปีฏิบัติที แนะนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ
ของคุณ:

สําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอร่ีตํ่า 
ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอร่ีจนหมดและคอมพิวเตอรจะปด
การทํางาน

สถานการณ การกระทําท่ีแนะนํา

มอีแดปเตอร AC 
และปลั๊กไฟ

1. เสียบอแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอ
เขากับแหลงจายไฟหลกั
2. บันทึกไฟลท่ีใชงานอยูท้ังหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอร่ี
อยางรวดเร็ว

มอีแดปเตอร AC 
หรือปลั๊กไฟ 

1. บันทึกไฟลท่ีใชงานอยูท้ังหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นท้ังหมด
3. ปดคอมพวิเตอรของคุณ
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การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ

สวนน้ีใหคําแนะนําและเคลด็ลับสําหรบัการนําโนตบุคพซีีไปยังที่ตางๆ 
หรอืเดินทางไปกับคุณ

ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามข้ันตอนเหลาน้ีเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณกับ
อุปกรณเสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลท่ีใชงานอยูท้ังหมด
2.นําดิสกออกจากไดรฟออพตคิอล
3.ปดเครือ่งคอมพวิเตอรหรอืเขาสูโหมดสลีปหรอืไฮเบอรเนต
4.ปดฝาจอแสดงผล
5.ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6.ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครือ่งพิมพ, จอแสดงผลภายนอก, 
และอุปกรณภายนอกอื่นๆ

7. ถอดระบบล็อค Kensington หากคณุใชเพื่อรกัษา ความปลอดภัยของ
คอมพวิเตอร

ไปในที่ตางๆ
เมื่อคณุเคลื่อนยายเพียงระยะทางใกลๆ  ตัวอยางเชน จากโตะทํางานไปยัง
หองประชุม

การเตรียมคอมพิวเตอร

กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและลอ็คจอแสดงผลเพือ่ใหเครื่องอยูในโหมด 
Sleep จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคณุไดอยางปลอดภัย
ไมวาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพือ่ปลกุคอมพวิเตอรจากโหมดสลีปเปด
ฝาจอแสดงผลและ กด และปลอย ปุมเปดปดเครือ่ง
หากคณุนําคอมพวิเตอรไปยังสํานักงาน ของลูกคาหรอืตึกสํานักงานอื่น 
คุณอาจตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร 
กด ปุม Windows + <C> คลกิที่ การตั้งคา  > เปดปดเคร่ือง จากนั้น 
คลิกที่ ปดเคร่ือง
หรอื:
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คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีปไดโดยการกด <Fn> + <F4> 
หรอืปดการแสดงผล
เมื่อคณุตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น 
กด และปลอย ปุมเปดปดเครือ่ง

ตองการนําเขาประชุม

หากการประชุมของคณุใชเวลาเพียงส้ันๆ  คณุอาจไมจําเปนตองนําส่ิงใด
ไปกับคุณยกเวนคอมพิวเตอร หากการประชมุของคุณจะตองใชเวลานาน 
หรอืหากแบตเตอรีไ่มไดถูกชารจใหเต็ม คณุอาจตองนําอแดปเตอร AC 
ไปกับคุณดวยเพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ  คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ไดโดย
การใหคอมพิวเตอรอยูในโหมด Sleep กด <Fn> + <F4> หรอืปดฝา
จอแสดงผลเมือ่คุณไมไดใชงานคอมพวิเตอร

นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคณุนําคอมพวิเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน

การเตรียมคอมพิวเตอร

หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคณุ ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี
เพื่อเตรียมคอมพิวเตอรสําหรบั การเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมเีดียหรือคอมแพค็ดสิกท้ังหมดออกจากไดรฟแลว 
การไมลบมีเดยีออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหวัไดรฟ

• เก็บคอมพวิเตอรลงในเคสท่ีสามารถปกปองเครื่องจากการไถลไปมาและ
เปนท่ีรองรับในกรณีท่ีรวงหลน

หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนี้อาจเขาสูโหมดจําศีลหรือโหมดหล ับลึกหลังจากเขาสูโหมดพัก
แลวชวงเวลาหนึ่ง

คําเตือน
หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร แรงกดบนฝาเคร่ือง
สามารถทําใหจอแสดงผลเสียหายได



การเดนิทางไปกบัคอมพิวเตอรของคณุ - 51
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ

เวนแตคณุมอีุปกรณบางสวนอยูท่ีบานแลว  ใหนําอุปกรณตอไปนี้ติดตัว
ไปกับคุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาท่ีพิมพไว

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ

ทําตามแนวทางน้ีเพื่อปองกันคอมพวิเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและ
กลับจากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมโิดยเก็บคอมพิวเตอร
ไวกับคุณ

• หากคณุตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิวเตอร
ไปกับคณุได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถเพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรบัความรอนมากเกนิไป

• การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถ ทําใหเกิดหยดน้ําได 
ใหอุณหภูมขิองคอมพวิเตอรอยูในระดบั อุณหภูมิหองและตรวจสอบวา
เกิดหยดนํ้าท่ีจอแสดงผลหรือไมกอนเปดเครื่องคอมพิวเตอร หากอุณหภูมิ
เปลีย่นแปลงเกินกวา 10° C (18° F) พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสู
อุณหภูมิหองชาๆ หากเปนไปได ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอม
ซึ่งมีอุณหภูมอิยูในระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหองเปนเวลา 
30 นาที

การจัดต้ังสํานักงานในบาน

หากคณุทํางานกับคอมพิวเตอรท่ีบานบอยๆ คณุอาจตองการซ้ืออแดปเตอร AC 
ชิ้นท่ีสองสําหรับใชท่ีบาน ดวยอแดปเตอร AC  ชิน้ท่ีสอง คุณสามารถหลีกเลีย่ง
การแบกน้ําหนักเพิม่เตมิจากการเดนิทางไปและกลับจากท่ีบาน
หากคณุใชคอมพิวเตอรท่ีบานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิม่คยีบอรด 
จอแสดงผล หรอืเมาส

เดินทางไปกับคอมพิวเตอร

สําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอร่ีลิเธียม
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เมื่อคณุตองเดนิทางไปท่ีไกลข้ึน เชน จากตึก สํานักงานของคณุไปยัง
สํานักงานของลกูคาหรือเดนิทางไปยังตางจังหวดั

การเตรียมคอมพิวเตอร

เตรยีมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับท่ีคณุนํากลับไปท่ีบาน ตรวจดูใหแนใจวา
แบตเตอรีใ่นคอมพวิเตอรถูกชารจแลว ระบบรกัษาความปลอดภัยของ
สนามบินอาจจําเปนตองใหคุณเปดคอมพิวเตอร เมื่อนําเครือ่งเขาไปยัง
บรเิวณประตทูางออก

ตองการนําติดตัวไปกับคุณ

นําอุปกรณตอไปน้ีไปกับคณุ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครือ่งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ่งพิมพอื่น

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ

เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพวิเตอรกลับไปที่บาน ทําตามแนวทางเหลาน้ี
เพื่อปกปองคอมพวิเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางท่ีคุณเปน ผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพวิเตอร ดวยมือ เครือ่งเอกซเรย
ท่ีใชสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปนอันตรายตอ
ตัวเครื่อง แตหามนําคอมพิวเตอรผานเครือ่งตรวจจับโลหะ

นําคอมพิวเตอรเดินทางไปยังตางประเทศ

เมื่อคณุเดินทางจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหนึ่ง

การเตรียมคอมพิวเตอร

เตรยีมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับท่ีคณุเตรียมสําหรับการเดินทาง

สําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอร่ีลิเธียม
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อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ

นําอุปกรณตอไปน้ีไปกับคณุ:
• อแดปเตอร AC
• สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางท่ีคุณกําลังจะเดินทางไป
• ไฟลไดรเวอรเครือ่งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ่งพิมพอื่น
• เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตอง แสดงใหกับหนวยงานตางๆ
• เอกสารการรับประกันสําหรบัการเดนิทางในตางประเทศ

ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ

ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมือ่นําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย 
นอกจากนี้ 
คําแนะนําเหลาน้ีจะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทางไปยังตางประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดนัไฟฟา AC ทองถิ่น
และสายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามคีวามเขากันไดหรือไม 
หากไมสามารถใชได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น 
หามซื้อชุดแปลงไฟท่ีวางขายเพือ่ปรบั การใชพลังงานของคอมพิวเตอร

• หากคณุใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหวัตอนั้นมีความเขากันไดกับ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศที่คณุเดินทางไปหรอืไม
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พอรตและตัวเชื่อมตอ...

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัวเชือ่มตอ ท่ีติดตัง้ไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
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พอรตตัวแปลง ACER

พอรตตัวแปลง Acer เปนพอรตที่ชวยใหคณุสามารถขยายตวัเลือกการเชื่อมตอ
ของคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิลเพียงสายเดยีว
พอรตตัวแปลง Acer สนับสนุนการเชือ่มตอแตละแบบหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 
โดยใชสายเคเบิลเฉพาะสําหรบัฟงกชัน่น้ี: การเชื่อมตอ LAN พอรตแสดงผล
ภายนอก (VGA) และพอรต USB เพิ่มเติม
คุณอาจเชื่อมตออุปกรณตอพวงมากกวาหน่ึงรายการเขากับสายเคเบิลตวัแปลง 
Acer ซึ่งสามารถใชงานรวมกันกับคอมพวิเตอรของ คุณได

หมายเหตุ
มีสายเคเบิลสําหรับใชงานที่แตกตางกัน โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายของคุณ 
เพื่อดูวาสายเคเบิลใดที่ใชรวมกันกับคอมพิวเตอรของคุณได
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เมมโมรี่การดรีดเดอร

ตัวเลือกในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณมีตวัอานการดและพอรต/แจ็คอืน่ๆ ซึ่งชวยใหคณุสามารถ
เชื่อมตออุปกรณตอพวงเขาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ สําหรบัคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกที่แตกตางกันเขากับคอมพิวเตอร
ของคุณใหอานในสวนตอไปนี้

เมมโมรี่ การด รีดเดอร
การดหนวยความจําถูกใชอยางแพรหลายใน
กลองดิจติอล PDA เครือ่งเลน MP3 และโทรศพัท
เคลือ่นท่ี 

การใสเมมโมรี่การด
1.วางการดในแนวท่ีจุดคอนเน็กเตอรตรงกัน กับพอรต โดยใหคอนเน็กเตอร
คว่ําหนาลง

2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง หากคณุพบวาตองใชแรง
เพื่อใสการด ใหลองขยับการดเล็กนอย

3.ดันจนกระทั่งมเีสียงกริก๊บอกวาการดเขาท่ี การดจะเหลืออยูนอกสล็อต
สองสามมลิลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง Windows Auto Play (เลนอัตโนมัต)ิ 
อาจปรากฏข้ึน (ข้ึนอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด) และถามวา
คุณตองการใชโปรแกรมเพื่อเขาถึงเนื้อหา ขอมูลภายในการดหรอืไม 
เลือกตวัเลือกที่นี่หากจําเปน หรือเลอืก Cancel (ยกเลิก) หากการด
ไมมไีฟล หรือมีไฟลท่ีไมทราบคา หนาตางจะเปดโดยแสดงเนื้อหาขอมูล
ภายในการด

การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ท่ีตางกันจะมีความสามารถตางกัน ขณะใชงานรปูแบบ
เดียวกัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC มคีวามจุมากถึง 32 GB



เมมโมรี่การดรีดเดอร - 57
และการด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB) คอมพวิเตอรของคณุ
มีการดรดีเดอรท่ีใชงานไดกับท้ัง SDHC หรอื SDXC

การถอด การดจากเมมโมรี่การดรีดเดอร
1.คลิกที่ลูกศร แสดงไอคอนท่ีซอนไว 
ในพื้นท่ีแสดงการแจงเตือน 
(ถัดจากนาฬิกา)

2.คลิกที่ไอคอน เอาฮารดแวรออก
อยางปลอดภัย

3.คลิกบน Eject SD Card 
(ถอด SD Card) 
(หรือบนชื่อ อุปกรณ)

4.รอจนกระทั่งขอความ Safe to 
Remove Hardware 
(ปลอดภัยสําหรบัถอดฮารดแวร) 
ปรากฏข้ึน

5.ถอดการดออก

หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได 
การด SD และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท

3

2

1
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ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง

เชื่อมตอจอภาพเขากับพอรต VGA หรือ DVI (ประเภทการเชื่อมตอที่รองรบั
ข้ึนอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร) โดยทั่วไปแลวจอแสดงผล
จะมาพรอมกับสายเคเบ้ิลที่เหมาะสม 
ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพือ่เชื่อมตอมอนิเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคณุ
1.ตรวจสอบดวูาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวติซมอนิเตอรอยูหรือไม
2.ตอสายเคเบ้ิลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร ขันตอสายเคเบ้ิล
ใหแนนดวยสกรูท่ีมีมาให

3.ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดนิสายดนิไว
อยางถูกตอง

4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาท่ีอยูในคูมือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพวิเตอร
6.ตรวจสอบใหแนใจวาคาความละเอียดและอัตรารีเฟรชนั้นไมเกินขอกําหนด
เฉพาะของมอนิเตอร หากจําเปนใหเปลี่ยนการตัง้คาการแสดงผลท่ีใช
ดวยคอมพิวเตอร

ชุดหูฟงและไมโครโฟน
พอรตนี้สําหรบัเชือ่มตออุปกรณเสียง ใชพอรตหฟูงเพื่อเสียบปลั๊กหูฟง
สเตอรโิอหรือลําโพง  การเสียบปลั๊กอุปกรณเสียงกับพอรตหูฟงจะปดลําโพง
ในตัว ใชพอรตไมโครโฟนเพือ่เชื่อมตอไมโครโฟนภายนอกสําหรับ
การบันทึกเสียงแบบโมโน การเสียบปล๊ักไมโครโฟนภายนอกจะปด
ไมโครโฟนในตวั

หมายเหตุ
เพื่อเขาถึงการควบคุมการแสดงผล กดปุม Windows ( ) + W, พิมพ 
"จอแสดงผล" แลวคลิกที่ จอแสดงผล

หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ" ซ่ึงจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟง
ขาเดียวที่มีไมโครโฟนติดต้ังในตัวได ชุดหูฟงเหลานี้มักใชกับสมารทโฟน
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) คอืการเชื่อมประสาน
การทํางานภาพและเสียงแบบดิจิตอลคุณภาพสูง HDMI ชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจิตอล ท่ีสามารถใชงานรวมกันได
ทุกชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ กลองเซ็ตท็อป, เครือ่งเลน DVD และ
เครือ่งรับสัญญาณเสียง/วิดีโอไปยังมอนิเตอรเส ียงและ/หรอืวิดีโอแบบดิจิตอล
ท่ีสามารถทํางานรวมกนัได เชนโทรทัศนดิจิตอล (DTV) ดวยสายเคเบ้ิล
เพียงสายเดยีว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ ในขณะที่การเชื่อมตอ
เปนไปไดอยางงายดาย และคุณภาพเสียงและภาพที ดีท่ีสุด
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UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง ซึ่งชวยใหคณุสามารถเชือ่มตออุปกรณ
ตอพวง USB เชน เมาส คยีบอรดภายนอก พืน้ท่ีจดัเก็บขอมูลเพิม่เตมิ 
(ฮารดดิสกภายนอก) หรอือุปกรณท่ีใชรวมกัน ไดอื่นๆ

คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรอือุปกรณอื่น
ผานพอรต USB พอรต USB 3.0 บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจ
เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนตหรอืเมื อปดเครื่อง นอกเหนือจากนี้ 
คุณสามารถใช USB hub เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลาย เครื่องเขากับพอรต 
USB เดี่ยว

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 ในขณะท่ีพอรต USB 3.0 
มีแถบสีฟา สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0 
เขากับพอรต USB 3.0 เสมอ โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณเพื่อศึกษา
มาตรฐานที่พอรตสนับสนุน

สําคัญ
เม่ือมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB 
ในแถบงาน Windows และเลือก "เปดดิสกเอาอุปกรณ<ออก>" เพื่อให
ระบบปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการ
ตามข้ันตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือ ทําใหอุปกรณตอพวง
เสียหายได
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มีคําถามหรือไม?

ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• คําถามท่ีถูกถามบอย
• เคล็ดลับสําหรบัการใช Windows 8.1
• ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
• วิธีปกปองตัวคณุในระหวางออนไลน
• ขอมูลตดิตอศูนยบริการ Acer
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คําถามท่ีถูกถามบอย

ลําดบัตอไปนี้คือรายการของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยมีวธิีการแกไขงายๆ สําหรับแตละเหตุการณ

ฉันเปดสวิตซพาวเวอร แตคอมพิวเตอรไมเริ่มทํางานหรือบูต
ดูท่ีไฟแสดงสถานะพาวเวอร:
• หากไฟไมติด หมายถึงไมมพีลังงานไฟฟาปอนใหก ับคอมพิวเตอร 
ใหตรวจสอบส่ิงตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี ่แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถ
ใหพลังงานกับคอมพิวเตอรได ตออแดปเตอร AC  เพื่อทําการรชีารจ
แบตเตอรี่

• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพวิเตอร
และปลั๊กจายไฟดีแลว

• หากไฟติด ใหตรวจสอบดงันี้:
• มแีผนดิสกอยูในไดรฟออพติคอลหรือไม? นําแผนดิสกออกและกด 

<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรสีตารทเครื่อง
• คณุมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ดสิก USB หรอืสมารทโฟน) เชื่อมตอ
อยูกับคอมพิวเตอรของคณุหรือไม? นําดิสกนี้ออกและกด 
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรสีตารทเครื่อง

ไมมอีะไรปรากฏขึน้บนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอ ใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลบัคนืมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป กด <Fn> + < > (เพิม่) เพื่อปรับระดบั
ความสวาง

• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก กดฮอตคยีสลบั
จอแสดงผล <Fn> + <F5> เพื่อสลับหนาจอใหกลับมาเปนหนาจอ
ของคอมพิวเตอร

• หากไฟ LED ท่ีปุมเปดปดเครื่องกระพริบ คอมพิวเตอรอาจอยูในโหมด
สลปีหรอืไฮเบอรเนต กด ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพื่อกลับมาใชงานตอ

ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
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• เสียงอาจถูกปดอยู ดท่ีูไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร 
หากมเีครือ่งหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือก
ตัวเลอืก Mute all

• ระดับเสียงอาจต่ําเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุมเสียง 
(ลําโพง) บนทาสกบาร คุณยังสามารถใชปุมควบคมุเสียงเพื่อปรับเสียง
ไดอกีดวย

• หากมหีูฟงหรอืลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟงบนคอมพิวเตอร 
ลําโพงบนเครือ่งคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ

คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคยีบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร หากสามารถ
ใชงานได ใหติดตอผูขายของคุณหรือศูนยบริการท่ีไดรับการแตงตั้งเนื่องจาก
สายคียบอรดอาจหลวม

เครื่องพิมพไมทํางาน
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจดูใหแนใจวาเครือ่งพิมพนั้นเสียบเขาก ับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครือ่งพิมพนั้น เชื่อมตอเขากับพอรต USB และ
พอรตที่ถูกตองของเครือ่งพิมพแนนดแีลว

ฉันตองการท่ีจะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาท่ีตั้ง
มาตัง้แตแรกเริ่ม

กระบวนการเรียกคนืคาน้ีจะชวยใหคณุเรียกคืนคาไดรฟ C: ไดรฟที่มีซอฟทแวร
ดั้งเดมิท่ีติดตั้งไวเมื่อคณุซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้

กอนทําการเรียกคนืคา โปรดตรวจสอบการตัง้คา BIOS
1.ตรวจดูวา Acer disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2.ตรวจใหแนใจวาการตั้งคา D2D Recovery ใน Main นั้นเปดใชงานอยู

หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน้เปนเวอรช่ันหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษา
ที่คุณเลือกเม่ือคุณเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรเป ็นคร้ังแรกจะเปนตัวเลือกเดียวสําหรับ
ทําการเรียกคืนในอนาคต

คําเตือน
ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ การสํารอง
ไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ
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3.ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปล่ียนแปลง ระบบจะทําการรีบูต

สําหรับรายละเอียดขอมลูเกี่ยวกับกระบวนการเรียกคนืคา โปรดดู 
การเรียกคืนคาระบบของคุณ ท่ีหนา 23

การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางตางประเทศ (ITW)

คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับ
ผูเดนิทางตางประเทศ (ITW) คณุจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในท่ีตางๆ 
พาสปอรต ITW จําหนายมาพรอมกับคอมพวิเตอรของคุณ พาสปอรตนี้
ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนท้ังหมดเกี่ยวกับแผน ITW พรอมทั้งระบุ
ศูนยใหบรกิารท่ีไดรับอนุญาตตางๆ ไวในชุด คูมือที่พกพาไดสะดวกนี้ 
กรุณาอานรายละเอยีดในพาสปอรตใหครบถวน
และพกพาสปอรต ITW ติดตวัไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทาง 
เพื่อรบัสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตางๆ อยางเต็มท่ี 
แนบเอกสารการส่ังซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศท่ีคุณไปนั้นไมมีศูนยใหบรกิาร ITW  ท่ีไดรบัการแตงตั้งจาก 
Acer คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดท่ัวโลก โปรดเขาชม 
www.acer.com

กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมลูเหลาน้ีใหพรอมเมือ่คุณติดตอ Acer สําหรบัการใหบริการ
ออนไลน และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมือ่คุณทําการติดตอ ดวยการ
สนับสนุนของคณุ เราจะสามารถลดเวลาในการติดตอ ท่ีเกิดข้ึนและชวยใหคณุ
แกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมขีอความแสดงขอผิดพลาด
หรอืเสียงบ๊ีบจากคอมพิวเตอรของคณุ ใหจดบันทึกขอความเหลาน้ันตาม
ท่ีปรากฏบนหนาจอ (หรอืจํานวนและลําดับในกรณีท่ีเปนเสียงบ๊ีบ)
คุณมีความจําเปนท่ีจะตองใหขอมูลตอไปน้ี
ชื่อ: ___________________________________________
ท่ีอยู: _________________________________________
หมายเลขโทรศัพท: _______________________________
ประเภทเครื่องและรุน: ______________________________

หมายเหตุ
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลิต้ี ใหกด <F2> เม่ือคุณเห็นโลโก Acer 
ในระหวางการบูต
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ซีเรียลนัมเบอร: __________________________________
วันท่ีซื้อ: _______________________________________
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??????????
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 8.1
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุนเคยในการใชงาน
พอสมควร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรข้ึน เพื่อชวยสรางความคุนเคย
ใหกับคุณ

ฉนัจะไปยังเมนู เร่ิม ไดอยางไร

กดปุม Windows คลกิที่ปุมเริ่มตนบนทาสกบาร เดสกทอป หรือเลือ่น
เคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอแลวคลิกที่ชุดทางลดั เร่ิมตน

ปุมเริ่มตนอยูท่ีไหน?
ปุมเริ่มตนจะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การคลิก ท่ีปุมจะเปด เริม่ตน 
ท่ีซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน

ฉันจะดูแอพพลิเคชันท้ังหมดของฉันไดอยางไร?
คลิกที่ไอคอนลูกศรซ่ึงอยูดานลางของ เริ่มตน เมื่อคุณยายเคอรเซอรของคุณ

ฉันจะสามารถทําใหมุมมอง "แอพพลิเคชันท้ังหมด" เป ็นคาเริ่มตนสําหรบั 
เริ่มตน ไดหรอืไม?

ได คณุสามารถทําได เพียงดําเนินการตามข้ันตอนเหลาน้ี:
1.ไปท่ีเดสกทอป
2.คลิกขวาท่ีทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดข้ึนมา
3.จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ่งหมาย แสดงมุมมอง
แอพพลิเคชันโดยอัตโนมตัิ เมื่อฉันไปที่ เริ่มต น

"ชุดทางลัด" คืออะไร?

ทางลัด ชวยใหคุณใชฟงกชัน่ตางๆ ท่ีเปนประโยชน เชนการแบงปนขอมลู 
ปดพีซี หรอืเปลี่ยนการตัง้คาได 

ฉันจะเขาถึงทางลัดไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปท่ี  มุมขวาบนของหนาจอ
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ฉนัจะสามารถบูตโดยตรงไปท่ีเดสกทอปหรือไม?

ได คณุสามารถทําได เพียงดําเนินการตามข้ันตอนเหลาน้ี:
1.ไปท่ีเดสกทอป
2.คลิกขวาท่ีทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดข้ึนมา
3.จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ่งหมาย ไปท่ีเดสกทอป 
แทนที่จะเปน เริ่มตน เมื่อฉันไซนอิน

ฉนัจะสลับระหวางโปรแกรมไดอยางไร?

เลื่อนเคอรเซอรไปยังมุมซายบนของหนาจอ และคลิกที่ภาพขนาดเล็ก
ของแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการใชงาน

ฉนัจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?

ยายเคอรเซอรไปท่ีมุมบนขวาของหนาจอ คลิกที่ การตั้งคา > เปดปดเคร่ือง 
และเลือกการดําเนินการท่ีตองการทํา

ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนในชวงเวลาเฉพาะ เพื่อใหคุณสามารถ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
1.ยายเคอรเซอรของคณุไปที่มมุบนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา > 
เปลี่ยนการตั้งคา PC > คนหา & แอพพลิเคชัน > การแจงเตือน

2.ยายแถบเลื่อน ชั่วโมงพกั ไปท่ี เปด และเลอืกชวงเวลาเพื่อเริ่มและหยุด
การปดใชงานการแจงเตอืน

ฉนัจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?

กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช  เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร 
หากบัญชีของคุณมีการตั้งรหสัผานไว คณุจําเปนตองปอนรหัสผาน
เพื่อดําเนินการตอ
คลิกที่ไอคอน แสดงผลบนจอภาพ เพือ่ดูตวัอักษรท่ีคุณปอนเขา 
เพื่อตรวจสอบใหแนใจกอนวา รหัสผานน้ันถูกต อง
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ฉันจะสามารถปรบัแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรบัแตงหนาจอล็อค โดยใชภาพท่ีแตกตางกัน เพื่อแสดงสไลโชว
ภาพตางๆ หรือเพือ่แสดงสถานะและการแจงเตอืน ท่ีเหมาะกับความตองการ
สวนตัวของคุณไดอยางรวดเรว็
เพื่อเปล่ียนภาพพืน้หลัง ยายเคอรเซอรของคณุไปที่มมุบนขวาของหนาจอ 
และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคา PC > PC & อุปกรณ > 
หนาจอลอ็ค จากหนาจอนี้ คณุสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปดสไลดโชว
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค

ฉันจะต้ังคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1.ยายเคอรเซอรของคณุไปที่มมุบนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา > 
เปลี่ยนการตั้งคา PC > PC & อุปกรณ > หนาจอล็อค

2.ยายแถบเลื่อนไปท่ี เปด และเลือกวา จะใชงานสไลดโชวในระหวางท่ี
ใชคอมพิวเตอรจากพลังงานแบตเตอรี่

3.แตะที่ เพิม่โฟลเดอร และเปดโฟลเดอรท่ีคณุตองการใช (โฟลเดอร 
รูปภาพ ของคุณจะเปดข้ึนตามคาเริ่มตน) คลิกที่ ใชโฟลเดอรน้ี > ตกลง

4.คุณสามารถเห็นรายการโฟลเดอรภายใต เพิม่โฟลเดอร เลอืกชื่อโฟลเดอร 
และคลิกที่ ลบออก เพื่อลบโฟลเดอรออกจากสไลดโชวหนาจอล็อค

5. เปลีย่นการตัง้คาอื่นเพือ่ใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ

ฉนัจะปรับแตงคอมพิวเตอรของฉนัไดอยางไร?

คุณสามารถปรบัแตง เริม่ ไดดวยภาพพื้นหลงัอื่น หรือดวยการปรับ ตําแหนง
ไทลใหเหมาะสมกับความตองการสวนตวัของคุณ
เพื่อเปล่ียนภาพพืน้หลัง ยายเคอรเซอรของคณุไปท่ีมมุบนขวาของหนาจอ 
และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคา PC > การปรับแตง 
คลิก หนาจอเร่ิมตน ท่ีดานบนของหนาแลวเลือกสีและภาพ
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ฉันจะต้ังคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการ เปนเชนนาฬิกาปลุก เริ่มพิมพ 
’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชนั การปลุก
1.ตั้งคาเวลาโดยใชแถบเลื่อนท่ีดานซายมือของหนาจอ
2. เลือก AM หรือ PM
3. เลือกวันท่ีควรปดการปลุก
4. เลือกการแจงเตือน
5. บันทึกการปลกุโดยคลกิที่ไอคอน บันทึก ท่ีมุมบนขวา 

ฉันจะเคล่ือนยายไทลไดอยางไร
คลิกขวาท่ีไทลเพือ่เลือก จากนั้นลากไปวางบน เริม่ตน ท่ีคุณตองการ
ใหปรากฏไทลนั้น ไทลอื่นๆ จะถูกยายตามไทล ท่ีอยูในตําแหนงใหม

ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรอืไม?
ได คณุสามารถ: คลกิขวาท่ีไทลเพือ่เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง 
คุณจะเหน็ ตัง้ชื่อกลุม ปรากฏเหนือกลุมที่ยังไมมกีารตัง้ชื่อ คุณสามารถ
ตั้งชื่อกลุม และจดัการไทลภายในกลุมตามท่ีค ุณตองการ

ชั่วโมง
นาที

บันทึกลบ

หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเม่ือคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลา
ที่ต้ังคาไว
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ฉันจะทําใหไทลมขีนาดใหญขึน้หรือเล็กลงไดหร ือไม
คลิกขวาในท่ีใดๆ บน เริ่มตน เพื่อเปดเมนู กําหนดคาเอง คลิกที่ไทลท่ีคณุ
ตองการปรบัขนาด และคลิกที่ ปรับขนาด เลอืกขนาดจากเมนูท่ีปรากฏข้ึน

ฉันจะปดแอพพลิเคชันไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปท่ีดานบนของหนาจอ คุณจะเหน็สัญลักษณเปลี่ยนเปนรูปมือ 
คลิกและลากมือลงดานลางผานจดุกึ่งกลาง ของหนาจอ

ฉันจะเปล่ียนความละเอียดของหนาจอไดหรอืไม
ยายเคอรเซอรไปท่ีมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา คลิกที่ชอง
ขอความ เพื่อแสดงคียบอรดบนหนาจอ และเริม่พ ิมพ 'แผงควบคมุ' เพื่อแสดง
ผลลัพธ คลิกที่ แผงควบคุม > ปรับความละเอียดของหนาจอ

แอพพลิเคช่ันตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?

ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา เริม่พมิพชื่อ
แอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด ระบบจะแสดงผลลัพธไวท่ีดานขวามือ
ของหนาจอ

ฉันจะทําใหแอพพลิเคช่ันปรากฏอยูบน Start ไดอยางไร
หากคณุอยูใน แอพพลิเคชนัท้ังหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบน เริ่มตน ใหคลกิขวาท่ีไทลเพือ่เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง 
เลือก ปกหมุดท่ีเร่ิมตน จากเมนูท่ีปรากฏที่ดานลางของหนาจอ

ฉันจะลบพืน้หลังออกจาก เริ่ม ไดอยางไร?
คลิกขวาท่ีไทลเพือ่เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง คลิกไทลท่ีคณุตองการ
ลบออก และคลิกที่ ถอดหมุดออกจาก เร่ิมตน จากเมนูท่ีปรากฏท่ีดานลาง
ของหนาจอ

ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอย างไร?
หากคณุอยูใน แอพพลิเคชนัท้ังหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบนทาสกบาร คลิกขวาท่ีไทลเพือ่เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง 
แตะที่ ปกหมุดท่ีทาสกบาร



คําถามที่ถกูถามบอย - 71
ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคช่ันไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน่ Windows Store ไดจาก Store 
คุณจะตองมี Microsoft ID เพือ่ซื้อและดาวนโหลดแอพพลเิคชั่นจาก Store 

ฉันไมพบแอพพลิเคช่ันอยาง Notepad และ Paint! โปรแกรมพวกน้ี
หายไปไหนหมด

ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา เริม่พมิพ
ชื่อแอพพลเิคชันซึ่งคณุตองการเปดโดยใชคยีบอรดท่ีปอปอัพข้ึนมา หรือเปด 
แอพพลิเคชั่นท้ังหมด แลวเลื่อนมายัง Windows Accessories เพื่อดูรายชื่อ
โปรแกรมเกาๆ

ฉันจะสามารถใชแอพพลิเคชันหลายรายการในคราวเด ียวกันหรือไม?
1.คลิกที่ไทลเพื่อเปดแอพพลิเคชันจากหนาจอ เริ่มตน
2.กลับไปที่หนาจอ เริม่ตน และดําเนินการซ้ําอีกครั้ง
3.กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอเพือ่แสดงผลแอพพลิเคชันลาสุด
ท่ีมีการเปดใช

4.กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอ จนกระทั่งคณุเห็นตัวแบงคอลัมน 
เพื่อแสดงผลแอพพลิเคชนัท้ังสองรายการพรอมกัน สามารถแสดงผล
แอพพลิเคชันไดพรอมกันถึงสามรายการผานคอลัมนท้ังสาม

ฉันจะสามารถแสดงแอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกหรือไม?
ได คณุสามารถทําได เพียงดําเนินการตามข้ันตอนเหลาน้ี:
1.ไปท่ีเดสกทอป
2.คลิกขวาท่ีทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดข้ึนมา
3.จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ่งหมาย แสดงรายการ
แอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกในมุมมองแอพพลิเคชัน 
เมื่อมกีารจัดเรียงโดยชนิด

Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร

บัญชี Microsoft คอืที่อยูอีเมลและรหัสผานท่ีคุณใชเพื่อลงชื่อเขาใชงาน 
Windows คุณสามารถใชท่ีอยูอีเมลได  แตจะใหดท่ีีสุดคือคุณเลอืกที่อยูอีเมล
ท่ีคุณใชสําหรบัตดิตอกับเพื่อนๆ และใชเพือ่ลงชื่อเขาใชงานเว็บไซต

หมายเหตุ
มีการจํากัดฟงกชันนี้สําหรับอุปกรณที่มีความละเอียดของหนาจอสูงกวา 
1366 x 768 พิกเซล
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ท่ีคุณชื่นชอบ เมื่อคณุลงชือ่เขาใชงานกับ พซีีของคณุดวยบัญชี Microsoft 
คุณจะทําการเชื่อมตอพีซีของคณุกับผูคน ไฟล และอุปกรณท่ีคุณ
ใหความสําคญั

ฉันตองมีบัญชีน้ีหรือไม
คุณไมจําเปนตองม ีMicrosoft ID เพื่อใชงาน Windows 8 แตการมีบัญชีนี้ไว
จะทําใหชวีิตคณุงายข้ึนเน่ืองจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผานอุปกรณตางๆ 
ท่ีคุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID 

ฉันจะมีบญัช้ีน้ีไดอยางไร
หากคณุมีการติดตัง้ Windows 8.1 ไวแลวและยังไมไดลงชื่อเขาใชโดยใช
บัญชี Microsoft หรือคุณไมมีบัญชี Microsoft และตองการจะมีบัญชไีวใชงาน 
ยายเคอรเซอรของคณุไปที่มุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา > 
เปลีย่นการตั้งคา PC > บัญชี > เช่ือมตอไปยงับัญชี Microsoft 
จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ฉนัจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน  Internet Explorer 
ไดอยางไร?

Internet Explorer 10 จะไมมีรายการโปรดเหมือนเกา แตคุณจะสามารถ
ปกหมุดทางลัดไวบนหนา เริ่ม ไดแทน เมือ่คุณเปดหนาเว็บเพจแลว 
ใหกวาดน้ิวจากขอบดานลางของหนาจอข้ึนดานบนเพือ่เปดเมนูท่ีดานลางของ
หนาจอ คลิก ปกหมุดกับเร่ิม

ฉนัจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร

ยายเคอรเซอรของคณุไปที่มุมบนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา > 
เปลีย่นการตั้งคา PC > อัพเดต & กูคืน > Windows Update คลิกที่ 
ตรวจสอบเด๋ียวน้ี

ฉนัจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปน้ี:
• วธิีการใชงาน Windows 8 และ 8.1: 

www.acer.com/windows8-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com 
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การแกไขปญหา
ในบทน้ีจะแสดงใหคณุทราบถึงวิธีการรับมือกับ ปญหาท่ัวไปของระบบ 
อานขอมูลในบทน้ีกอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดข้ึน วิธีการแกไข
สําหรับปญหาท่ีรุนแรงกวาน้ีจําเปนตองมีการเปดตวัเครือ่ง หามพยายาม
เปดตัวเครือ่ง คอมพิวเตอรนี้ดวยตวัคุณเอง ใหตดิตอตวัแทนจําหนาย
หรอืศูนยบริการที่ไดรบัอนุญาต

เคล็ดลับการแกไขปญหา

คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาท่ีจะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาด
บนหนาจอที่จะชวยคณุในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรอืแจงอาการของขอผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึน ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผดิพลาด" ดานลาง 
หากไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ใหติดต อตัวแทนจําหนายของคณุ 
โปรดดู ขอความแสดงขอผดิพลาด ท่ีหนา 73

ขอความแสดงขอผิดพลาด

หากคณุไดรบัขอความแสดงขอผิดพลาด ใหอานขอความนั้นและดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาน้ันตามความเหมาะสม ตารางดังตอไปน้ีแสดงรายการ
ขอความแสดงขอผิดพลาดเรยีงตามลําดับตัวอักษรพรอมดวยวิธกีารดําเนินการ
แกไขท่ีแนะนํา

ขอความแสดง
ขอผิดพลาด วิธีการแกไข

CMOS battery bad ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต

CMOS checksum 
error ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต

การบูตดสิกลมเหลว ใสดสิกระบบ (ท่ีสามารถบูตได) จากนั้นกด 
<Enter> เพื่อรบูีต

Equipment 
configuration error

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

Hard disk 0 ผิดพลาด ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต
Hard disk 0 ผิดพลาด
ชนิดเพิม่เติม ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต
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หากคณุยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดงักลาวแลว 
โปรดตดิตอตวัแทนจําหนายของคุณหรอืศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตสําหรบั
ความชวยเหลือ

I/O parity error ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต

คยีบอรดผดิพลาด 
หรือไมมีคยีบอรด
เชื่อมตออยู

ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต

ขอผดิพลาดสวนติดตอ
คยีบอรด ติดตอผูแทนจําหนายหรือศนูยบรกิารท่ีไดรับอนุญาต

ขนาดหนวยความจํา
ไมตรงกัน

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

ขอความแสดง
ขอผิดพลาด วิธีการแกไข
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อินเตอรเน็ตและความปลอดภัย 
ในระบบออนไลน

ขั้นตอนแรกบนเน็ต

การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ

เปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัส
และภัยคุกคามตางๆ บนอินเตอรเน็ต (โปรดดู ความปลอดภัย ท่ีหนา 79) 
ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรกัษาความปลอดภัยบนอินเตอรเน็ตที่ใชกันอยูท่ัวไป
เมื่อคณุเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณเปน ครั้งแรก คุณควรจะเปดใชงาน
การปองกันน้ีในทันทีท่ีสามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนท่ีคณุจะเชื่อมตอ
เขากับอินเตอรเน็ต

เลือก ผูใหบริการอินเตอรเน็ต

การใชงานอินเตอรเน็ตนั้นกลายเปนเรื่องปกติในการใชงาน
คอมพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยข้ันตอนงายๆ ไมกี่ข้ันตอน
ก็สามารถเชื่อมตอคุณเขากับความรูและเครื่องมอืในการ
ส่ือสารมากมายหลายรูปแบบ เพื่อทําข้ันตอนเหลา นี้ใหสําเร็จ
คณุตองเลือกผูใหบรกิารอินเตอรเน็ต (ISP) เสียกอน 
ซึ่งผูใหบรกิารน้ีจะเปนผูใหบริการการเชื อมตอระหวางคุณ

กับอินเตอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ในทองถิ่นของคุณ 
โดยอยาลมืท่ีจะพูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครวัเกี่ยวกับประสบการณในการ
ใชงานหรอืตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของลูกคาสําหรับ ISP 
เจาน้ันๆ ISP ท่ีคุณเลอืกจะมอบคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชือ่มตอเขากบั
อินเตอรเน็ตใหกับคณุ (คณุอาจตองการ ซอฟทแวรหรือ ‘กลอง’ พิเศษเพิ่มเตมิ
เพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ)

ประเภทการเช่ือมตอ
ข้ึนอยูกับรุนของคอมพิวเตอร สถานท่ี และความตองการในการส่ือสารของคุณ 
คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอนเน็กเตอรสําหรบั หมุนสายโทรศพัท ('โมเดม็') 
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ 
ดวยการเชื่อมตอแบบหมนุสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเดม็และ
โทรศัพทไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดยีว ได ขอแนะนําใหใช
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การเชื่อมตอประเภทนี้เฉพาะเมือ่คุณมีการใชงานอินเตอรเน็ตอยางจํากัดเทาน้ัน 
เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ําและโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการ
ในการเชื่อมตอเปนรายชั่วโมง 

DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’ ซึ่ง
ทํางานผานสายโทรศพัท เนื่องจาก DSL และโทรศพัทไมไดใชความถ่ีเดียวกัน 
คุณจึงสามารถใชโทรศพัทไดพรอมกับการเชือ่มตออนิเตอรเน็ต (โดยจําเปน
ตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’ ตอกับโทรศัพทแตละเครือ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน) 
เพื่อใหสามารถใชงาน DSL ได คณุตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุมสาย
โทรศัพทที่มีการติดตัง้ DSL ไว (บางครั้งจะไมมใีหบริการในพื้นท่ีหางไกล) 
ความเรว็ในการเชื่อมตอนั้นแตกตางกันไปตามสถานท่ีของคณุ แตโดยทั่วไป
แลว DSL จะมอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่รวดเร ็วและเชื่อถือได เนื่องจาก
การเชื่อมตอจะเปดอยูตลอดเวลา โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการเปนรายเดือน

เคเบ้ิล
การเชื่อมตอแบบเคเบ้ิลจะมอบการใหบรกิารอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและเปดอยู
ตลอดเวลาผานทางสายเคเบ้ิลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมกีารใหบรกิารน้ี
ในเมืองใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคณุและรบัชมเคเบ้ิลทีวไีด
ในเวลาเดียวกันกับท่ีคุณเชือ่มตอกับอินเตอรเน็ต 

3G (WWAN หรือ 'Wireless Wide-Area Network')
การเชื่อมตอ 3G จะอนุญาตใหคุณใชงานเครือขายเซลลูลาร (เชนท่ีใชอยูกับ
โทรศัพทมือถือ) เพื่อเชือ่มตอกับอินเตอรเน็ตในขณะท่ีคุณอยูนอกบาน 
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีชองสําหรบัใส SIM การด หรืออาจตองการอุปกรณ
ภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB หรอืแมกระทั่งโทรศพัทมือถือที่ไดรับ
การติดตัง้อุปกรณอยางถูกตอง

หมายเหตุ
การเช่ือมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP 
จะมอบโมเด็มใหกับคุณเม่ือคุณจดทะเบยีนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี 
‘เราทเตอร’ ที่จะมอบการเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi

หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่
สามารถใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผ ูใหบริการเครือขายเซลลูลาร 
กอนการใชงานคุณสมบัติ 3G ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการ
เพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิงคาบริการในการใชงานขามเขต 
(Roaming)
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การเช่ือมตอเครือขาย

LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพวิเตอร (เชน ท่ีอยูภายใน
อาคารสํานักงานหรอืที่บาน) ท่ีใชงานสายและทรัพยากรในการส่ือสารท่ัวไป
รวมกัน เมื่อคุณไดตั้งเครือขายข้ึน คุณสามารถแบงปนไฟล อุปกรณตอพวง 
(เชน เครือ่งพิมพ) และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกนัได คุณสามารถตั้งคา 
LAN ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเธอรเน็ต) หรอืเทคโนโลยี
แบบไรสาย (เชน Wi-Fiหรอื Bluetooth) 

เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรอื WLAN คือเครือขายภายในพื้นท่ีแบบไรสาย ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวา เขาดวยกันไดโดยไมตองใชสาย
ใดๆ การตัง้คาเครือขายไรสายน้ันงายดายและจะชวยใหคุณแบงปนไฟล 
อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันได 

อะไรคือประโยชนท่ีไดจากเครอืขายไรสาย
เคล่ือนท่ีได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายภายในบาน
ของคุณนั้นเขาใชงานไฟลและอุปกรณตางๆ รวมกันไดผานทางเครอืขาย 
เชนเครื่องพมิพหรอืเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอร
เครือ่งอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย
การติดตั้งท่ีรวดเร็วและงายดาย
การติดตัง้ระบบ LAN ไรสายน้ันสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
และยังขจัดความยุงยากที่ตองเดนิสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป 

สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตัง้คาเครือขายไรสายท่ีบานของคณุ คณุจําเปนตองมีส่ิงเหลาน้ี:

จุดเช่ือมตอ (เราทเตอร)
จุดเชื่อมตอ (เราทเตอร) คืออุปกรณในการรับสงสัญญาณสองทิศทางท่ีจะ
แผกระจายขอมลูไปยังบรเิวณโดยรอบ จุดเชื่อมตอนั้นทํางานเปนตัวกลาง
ระหวางเครอืขายแบบใชสายและแบบไรสาย เราทเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม 
DSL ในตวัท่ีจะชวยใหคุณสามารถเขาใชงาน การเชื่อมตอ DSL ความเรว็สูงได 
โดยทั่วไป ISP (ผูใหบริการอินเตอรเน็ต) ท่ีคุณไดเลือกใชบรกิารน้ันจะมี
โมเดม็/เราทเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ อานเอกสารที่มากับจุดเชือ่มตอ/
เราทเตอรของคณุใหละเอียดเพื่อดรูายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
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สายเคเบ้ิลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบ้ิลเครือขาย (หรอืเรียกวาสายเคเบ้ิล RJ45) นั้นใชเพื่อเชือ่มตอ
โฮสตคอมพิวเตอรเขากับจุดเชื่อมตอ (ดภูาพประกอบดานลาง) สายเคเบ้ิล
ชนิดนี้ยังสามารถใชเพือ่เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเชื่อมตอ
ไดอีกดวย

อแดปเตอรไรสาย
โดยทั่วไปแลวอแดปเตอรไรสายภายในน้ัน จะไดรบัการติดตั้งมา
ในคอมพิวเตอรของคุณแลว ปุมหรือตัวควบคมุใน Windows จะชวยให
คุณเปดหรือปดการใชงานอแดปเตอรนี้ได

แผนภาพของเครอืขายในการทํางาน
1.จุดเชือ่มตอ/เราทเตอร
2.คอมพวิเตอรเดสกท็อป
3.โมเด็ม
4. เครือ่งพิมพ
5.คอมพวิเตอรแบบพกพา
6.PDA/สมารทโฟน
7. สายเคเบ้ิลเครือขาย (RJ45)

การเปด/ปดการเช่ือมตอเครือขาย WiFi
คุณสมบัติของคอมพวิเตอรสวนใหญมีปุม ‘Wi-Fi’ สําหรับเปดหรอืปดการ
เชื่อมตอเครือขาย หากคอมพิวเตอรของคณุมีระบบไรสาย แตไมมีปุม 
การสื่อสารคุณก็สามารถเปดหรือปดเครอืขายไรสายของคุณ หรอืควบคุม
ส่ิงที่ใชงานรวมกันบนเครือขายไดดวยตวัเล ือกการจัดการเครอืขาย กดปุม 
Windows ( ) + W พิมพ "โฮมกรุป" แลวคลกิที่ โฮมกรุป

คําเตือน
หามใชอุปกรณไรสายในขณะที่กําลังเดินทางอยู บนเครื่องบิน ปดสวิตซ
อุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเคร่ืองบิน อุปกรณ เหลานี้อาจเปนอันตรายตอ
การทํางานของเคร่ืองบิน รบกวนการสื่อสาร และอาจผิดกฎหมาย
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ทองอินเตอรเน็ต!

เพื่อทองอินเตอรเน็ต คุณจําเปนตองมโีปรแกรมที่เรยีกวา
บราวเซอรอินเตอรเน็ต Internet Explorer มอบประสบการณ
การเรียกดเูว็บท่ีงายดายและปลอดภัย  ทันทีท่ีคุณไดติดตั้ง
การเขาใชงานอินเตอรเน็ตของคณุและคณุไดเช ือมตอกับ
อินเตอรเน็ต ใหคลิกที่ช็อตคัท Internet Explorer ท่ีอยูบน
เดสกท็อปจาก เริ่มตน แลวใหประสบการณ การใชงาน
อินเตอรเน็ตของคณุกาวสูอีกระดับ!

Acer เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเวบ็ไซตของเราเพื่อเริม่การใชงานท่ี www.acer.com
Acer นั้นไดสรางข้ึนมาเพือ่มอบการสนับสนุนใหกับคณุแบบสวนตัว ดท่ีูสวน 
Support (การสนับสนุน) ของเราเพื่อขอรบัความชวยเหลือในแบบท่ี
คุณตองการ
www.acer.com คอืประตูสูกิจกรรมและบริการบนโลกออนไลน ของคณุ: 
เขาชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพือ่ขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด! 

ความปลอดภัย

คุณอาจกระตือรอืรนท่ีจะสํารวจทุกอยางท่ีสามารถพบไดบนอินเตอรเน็ต 
เพื่อใหคุณออนไลนไดอยางปลอดภัย Acerจึงมกีารตดิตั้งโปรแกรม McAfee 
Internet Security Suite ไวลวงหนาบนคอมพวิเตอรของคุณ 
McAfee Internet Security Suite ทํางานอยูเบ้ืองหลังไดอยางเงียบเชียบ
เพื่อปองกันการคุกคามที่ซับซอนในปจจบัุนและปกปองการระบุตัวตนของคุณ
ในขณะที่คณุเลือกซื้อ ทํารายการธนาคาร หรอืเรียกดเูนื้อหาขอมลูออนไลน
McAfee Internet Security Suite บล็อคการโจรกรรมการระบุตัวตนออนไลน
และลบสปายแวร ไวรสัและหนอนอินเตอรเน็ต รวมถึงปกปองคอมพิวเตอร
ของคุณจากแฮกเกอร

คําจํากัดความ

ไวรัสคืออะไร?
ซอฟทแวรท่ีเปนอันตรายหรอืที่เรียกวา ‘ไวรสั’ คอืโปรแกรมท่ีไดรับการ
ออกแบบเพื่อแพรกระจายและทําลายคอมพิวเตอร  ไวรัสสวนใหญจะถูกสงผาน
ทางอินเตอรเน็ต อีเมล  หรอืเว็บไซตท่ีประสงคราย ไวรสัท่ัวไปจะสรางตัวเอง
ข้ึนมาซ้ําและสงตัวเองผานไปยังคอมพวิเตอรหลายเครือ่งโดยไมสามารถ
ตรวจจับได ตวัอยางไวรัสท่ีสรางความรําคาญ  เชน Trojan horses หนอน 
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หรอืสแปมท่ีสามารถตดิเขามายังคอมพวิเตอรของคุณไดหลากหลายทาง 
และจะกอกวนโดยการใชทรพัยากรเพิ่มข้ึนหรอืขัดขวางการใชเครือขาย

สปายแวร คืออะไร?
โดยทั่วไปแลวสปายแวรหมายถึงโปรแกรมไมพึงประสงคท่ีถูกดาวนโหลด
ลงบนคอมพวิเตอรของคุณขณะเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต และบอยครั้ง
เกิดข้ึนโดยที่คณุไมรูตัว เมื่อไดฝงตัวเขาในคอมพิวเตอรของคณุแลว 
สปายแวรจะสอดแนมกิจกรรมการเรียกดส่ิูงตางๆ ของคุณ เก็บรวบรวมขอมูล
สวนตัว แสดงปายโฆษณาหรือแมกระทั่งเปล่ียนแปลงการตั้งคาของ
คอมพิวเตอรของคุณ สปายแวรจะใชทรัพยากรบนคอมพิวเตอรของคุณ 
และสามารถทําใหการเชื่อมตออินเตอรเน็ตหรือระบบคอมพวิเตอรท้ังหมด
ของคุณชาลง หรอืแมกระทั่งทําใหระบบขัดของ
สปายแวรในบางครั้งจะถูกใชโดยบรษัิทท่ีไมมีจรยิธรรม ในการตรวจสอบและ
ติดตามเว็บไซตท่ีคณุแวะชมบนอินเตอรเน็ตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการ
ทองเว็บของคณุ  และแสดงปายโฆษณาท่ีถูกกําหนดไวบนหนาจอของคณุ 
อยางไรก็ตาม สปายแวรบางประเภทเปนมากกวาการติดตามอยางงายๆ 
โดยจะตรวจจบัการกดแปนพิมพและการปอนรหัสผาน รวมถึงการใชงาน
ท่ีเส่ียงตอความปลอดภยัอยางรายแรง 

มัลแวรคืออะไร?
ซอฟทแวรท่ีเปนอันตรายนั้นรูจักในอีกชือ่หนึ่งวา มัลแวร ซึ่งก็คอืซอฟทแวร
ท่ีไดรับการออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อทําราย คอมพวิเตอรของคุณ ตวัอยางเชน 
ไวรสั เวริม และ Trojan horses ลวนแตเปนซอฟทแวรท่ีเปนอันตราย เพือ่ชวย
ปกปองคอมพิวเตอรของคณุจากมัลแวร ตรวจดใูหแนใจวาคอมพิวเตอรของคณุ
ใชซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันมัลแวร ท่ี อัพเดต

ไฟรวอลล สวนบุคคลคืออะไร
โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคล  คอืโปรแกรมซอฟทแวรท่ีไดรบัการออกแบบมา
เพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบัอนุญาตไปย ังหรือจากเครอืขายสวนตวั 
โดยทําหนาท่ีเสมอืนเกราะปองกันท่ีคอยปองกันการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ของคุณจากการเชื่อมตอที่ไมพึงประสงค ท่ีอาจพยายามเขาควบคมุ
คอมพิวเตอรของคุณเพือ่ติดตัง้หรอืแพรกระจายโปรแกรมไวรัสหรอืมัลแวร 
แตละการเชื่อมตอกับคอมพวิเตอรของคุณท้ังหมดจะถูกตรวจสอบ โปรแกรม
ที่พยายามรับขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากคุณจะถูกตรวจจับและไฟรวอลล
จะแสดงการแจงเตอืน จากนั้นคณุสามารถตดัสินใจไดวาจะอนุญาต

หมายเหตุ
Acer ใหการรับประกันวาคอมพิวเตอรของคุณจะปลอดภัยจากไวรัส ณ เวลาที่ซ้ือ 
100% แตไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวร ัส
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การเชื่อมตอหรือไม หากการเชือ่มตอนั้นคอืโปรแกรมที่คุณกําลงัใชงานอยู
คุณอาจอนุญาตใหเชื่อมตอได (เชน การเชือ่มตอไปยังเซิรฟเวอรเกม
ท่ีมีผูเลนหลายคน หรือเชือ่มตอไปยังสารานุกรมเพื่ออัพเดตเน้ือหาขอมูล)

วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันการกออาชญากรรมในโลกไซเบอรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง 
และสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตสีวนมากไดดวยคําแนะนําจากชางเทคนิค
และการใชสามญัสํานึก โดยทั่วไปแลว อาชญากรออนไลนจะพยายามหาเงิน
อยางรวดเรว็และงายดายมากที่สุด ยิ่งคณุทําใหงานของพวกเขายากมากข้ึน
เทาใด พวกเขาจะมีแนวโนมท่ีจะละทิ้งคณุ และเปลี่ยนไปหาเปาหมาย
ท่ีงายดายกวา เคล็ดลับดานลางมอบขอมูลพื้นฐานสําหรบัวธิีท่ีคุณสามารถ
ปองกันการฉอโกงออนไลนได

รักษาคอมพวิเตอรของคุณใหทันสมัยเปนปจจุบันดวยแพทชและ
อัพเดตลาสดุ

หนึ่งในวิธีท่ีดท่ีีสุดในการอยูใหหางจาก ผูไมประสงคดีคอืการใชแพทชและ
ซอฟทแวรแกไขตางๆ เมื่อมใีหเลือกใช ดวยการอัพเดตคอมพิวเตอรของคณุ
เปนประจํา คุณจะสามารถบลอ็คผูไมประสงคดีจากการใชประโยชนจาก
ชองโหวในซอฟทแวร ซึ่งเปนส่ิงที่พวกเขาสามารถใชเพื่อบุกรุกเขามาในระบบ
ของคุณได 
ในขณะที่การทําใหคอมพิวเตอรของคณุอัพเดตไมสามารถปกปองคุณจาก
การโจมตีทุกประเภทได แพทชและซอฟแวรสําหรับ แกไขจะทําใหแฮกเกอร
เขาถึงระบบของคณุไดยากยิ่งข้ึน จึงเปนการบล ็อคการโจมตีพื้นฐานและ
การโจมตีโดยอัตโนมัตสิวนมากไดอยางสมบูรณ และอาจพอเพยีงตอการ
ทําใหผูไมประสงคดลีาถอยจากไปอยางผูแพและหันไปมองหาคอมพวิเตอร
ท่ีออนแอกวาในท่ีอื่นแทน 
Microsoft Windows เวอรชั่นลาสุดและซอฟทแวรท่ีเปนท่ีนิยมอื่นๆ ในปจจุบัน
สามารถปรบัตัง้คาเพือ่ดาวนโหลดและใชอัพเดตไดโดยอัตโนมัต ิเพื่อใหคณุ
ไมตองจดจําเพื่อคอยตรวจสอบซอฟทแวรลาสุด การใชประโยชนจาก
คุณสมบัติ “อัพเดตอัตโนมัต”ิ ในซอฟทแวรของคุณคอืการเริม่ตนท่ีดเียี่ยม
ในการทําใหตัวคุณปลอดภัยเมือ่ออนไลน 

ปกปองคอมพวิเตอรของคุณดวยซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ซอฟทแวรรกัษาความปลอดภัยที่มีอยูหลายประเภทนั้นเพียงพอสําหรับ
ความปลอดภัยในการออนไลนข้ันพืน้ฐาน ซอฟทแวรรกัษาความปลอดภัยนั้น
มีไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรสั  ไฟรวอลลคือดานแรกของคอมพิวเตอร
ของคุณในการปองกัน ดวยการควบคมุวาใครและอะไรที่สามารถส่ือสารกับ
คอมพิวเตอรของคุณไดเมื่อคอมพวิเตอรของคุณออนไลน คุณอาจลองนึกถึง
ไฟรวอลลในฐานะ “ตํารวจ” ท่ีคอยจับตาดขูอมูล ท้ังหมดที่พยายามจะไหลเขา



82 - อนิเตอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
และออกจากคอมพิวเตอรของคณุไปบนอินเตอรเน็ต อนุญาตการส่ือสารท่ีรูจัก
วามคีวามปลอดภัยและทําการบล็อคการสื่อสารที่ “ไมดี” เชน การโจมตจีาก
ใครก็ตามที่พยายามเขาถึงคอมพวิเตอรของคุณ 
การปองกันในดานถัดมาคอืซอฟทแวรปองกัน ไวรัสของคุณ ท่ีคอยติดตาม
กิจกรรมออนไลนท้ังหมด เชน การรบัสงขอความทางอีเมลและการเรยีกดู
เนื้อหาขอมลูเว็บ และคอยปกปองคอมพิวเตอรแตละเครือ่งจากไวรัส เวิรม 
Trojan horse และโปรแกรมมัลแวรอื่นๆ ซอฟทแวรปองกันไวรสัและปองกัน
สปายแวรของคณุควรไดรบัการปรับตั้งคาเพื่อใหอัพเดตดวยตัวเอง และควร
ทําการอัพเดตทุกครัง้ที่คุณเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
ชุดซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งมา ในตัว เชน McAfee Internet 
Security Suite ซึ่งประกอบดวยไฟรวอลล การปองกันไวรัส  การปองกนั
สปายแวร และคุณสมบัติอื่นๆ เชน การปองกันสแปมและ การควบคมุของ
ผูปกครองนั้นไดกลายเปนท่ีนิยมในการใชงานเน่ืองจากมีซอฟทแวรรักษา
ความปลอดภัยที่จําเปนสําหรับการปกปอง ออนไลนท้ังหมดอยูในแพก็เกจเดยีว 
ผูคนมากมายพบวาการใชชุดรกัษาความปลอดภัยนั นเปนทางเลือกที่นาสนใจ 
เนื่องจากการติดตั้ง การกําหนดคาและการอัพเดต มีใหเลือกหลากหลายตาม
ประเภทของซอฟทแวรความปลอดภัย 
เวอรชั่นท่ีสมบูรณของ McAfee Internet Security Suite นั้นมีตดิตัง้ไวแลว
ในคอมพิวเตอร Acer ของคุณ และมกีารสมัครเพือ่ทดลองใชฟรีสําหรบั
อัพเดตการปองกนัตางๆ คณุตองแนใจวาไดเริ่มใชงานแลว!

เลือกรหัสผานท่ีมีความแขง็แรงและเก็บรกัษาอย างปลอดภัย
รหสัผานคือความจรงิของชวีิตบนอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ท่ีเราใชสําหรับ
ทุกอยางตั้งแตการสั่งดอกไมและธนาคาร ออนไลน ไปจนถึงการลงชื่อเขาใช
เว็บไซตสายการบินท่ีชื่นชอบเพื่อดจูํานวนไมลท่ีสะสม เคล็ดลบัดานลาง
สามารถชวยใหคณุไดรบัประสบการณออนไลนท่ีปลอดภัย: 
• ข้ันแรกคอืการเลือกรหสัผานท่ีไมสามารถคาดเดาไดงาย และตอมาคอืการ
เก็บรักษารหสัผานใหปลอดภยัและหางไกลจากผูไมประสงคดี รหัสผาน
ท่ีแข็งแรงประกอบดวยรหัสผานท่ีมีอักขระตัง้แตแปดตวัหรอืมากกวา 
และตองประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข  และสัญลักษณ (เชน # $ % ! ?) 
หลีกเลีย่งการใชส่ิงเหลาน้ีเปนรหัสผานของคณุ: ชื่อลอ็กอินของคณุ 
ทุกอยางท่ีมีพื้นฐานมาจากขอมลูสวนตัวของคุณ เชน นามสกุล และคําท่ี
สามารถพบไดจากพจนานุกรม โดยเฉพาะ "รหัสผาน" พยายามเลือก
รหัสผานท่ีมคีวามแข็งแรงเปนพิเศษและมเีอกลักษณสําหรับการปกปอง
กิจกรรมท่ีสําคัญ เชน ธนาคารออนไลน 

• เก็บรหัสผานของคุณในท่ีที่ปลอดภยัและหามใชรหัสผานเดมิสําหรบับริการ
ท้ังหมดท่ีคณุใชออนไลน 
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• เปลีย่นรหัสผานอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ 90 วัน การกระทําดงัขางตนสามารถ
จํากัดความเสียหายท่ีเกิดจากใครบางคนท่ีสามารถเขาถึงบัญชีผูใชของคุณ
ได หากคุณสังเกตวามบีางส่ิงนาสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผูใชออนไลนของคุณ 
ส่ิงแรกที่คณุสามารถทําไดคือการเปลี่ยนรหสัผานของคุณ 

ปกปองขอมูลสวนตัวของคุณ
ใชความระมัดระวังเมื่อทําการแบงปนขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณออนไลน เพือ่รับประโยชนจากบริการ
ออนไลนท่ีมใีหมากมาย คุณจึงหลกีเลี่ยงไมไดท่ีจะตองมอบขอมูลสวนตัวเพื่อ
จัดการกับคาใชจายและการจดัสงสําหรับสินคาท่ีซื้อ เนื่องจากการไมเปดเผย
ความลับของขอมลูสวนตัวน้ันสามารถทําไดยาก รายการดานลางคือคําแนะนํา
สําหรับวิธีการแบงปนขอมูลสวนตัวบนโลกออนไลนไดอยางปลอดภัย: 
• ระมัดระวังขอความอีเมลท่ีหลอกลวงหรือแอบอาง ส่ิงที่ระบุวาขอความ
นั้นอาจเปนการหลอกลวงไดแก การสะกดคําผิด ใชไวยากรณไมถูกตอง 
ใชวลีไมถูกตอง ท่ีอยูเว็บไซตมีสวนขยาย ท่ีแปลกออกไป ท่ีอยูเว็บไซต
เปนตวัเลขท้ังหมดซึ่งโดยปกติแลวตองเปนคํา และสิ่งอื่นๆ ท่ีผิดปกต ิ
นอกจากนี้ ขอความจากเว็บไซตลวงมกัจะบอกใหคุณรีบรกัษาบัญชีผูใช
ของคณุ อัพเดตความปลอดภัย หรอืกระตุนใหคุณมอบขอมูลโดยดวน
หากมเิชนน้ันจะมีส่ิงที่เลวรายเกิดข้ึน อยาตกเปนเหย่ือ 

• หามตอบรับขอความอีเมลท่ีรองขอขอมูล สวนตัว บริษัทท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายจะไมใชขอความอีเมลในการรองขอขอมูลสวนตวัของคุณ 
หากมขีอสงสัย ใหติดตอบรษัิทน้ันๆ ทางโทรศัพท หรือโดยการพิมพท่ีอยู
เว็บไซตของบริษัทในเว็บบราวเซอรของคุณ หามคลิกที่ลิงคในขอความ
เหลาน้ัน เนื่องจากลิงคจะนําคณุไปยังเว็บไซตหลอกลวงที่ประสงคราย 

• อยูใหหางจากเว็บไซตลอลวงท่ีจองจะขโมยขอมูลสวนตัว เมือ่เขาชม
เว็บไซต ใหพิมพท่ีอยูเว็บ (URL) โดยตรงในเว็บบราวเซอรแทนการคลกิ
ท่ีลิงคในอีเมลหรอืขอความดวน นักตมตุนมักจะปลอมแปลงลิงคเหลาน้ี
เพื่อทําใหดูนาเชือ่ถือ 
การเลือกซื้อ การทําธุรกรรมทางธนาคาร หรอืกับ เว็บไซตอื่นๆ ท่ีจําเปน
ตองใชขอมูลที่มคีวามออนไหวจะตองมตีัวอักษร "S" ตามหลัง "http" (เชน 
https://www.yourbank.com ไมใช http://www.yourbank.com) 
ตัวอักษร "S" หมายถึงความปลอดภัย (Secure) และควรมีแสดงอยูเมื่อคุณ
อยูในพื้นท่ีท่ีตองการใหคณุลงชือ่เขาใชหรอืมอบขอมูลที่มีความออนไหว
อื่นๆ สัญลักษณอื่นๆ ท่ีแสดงวาคณุมกีารเชื่อมตอที่ปลอดภัยคือไอคอน
กุญแจขนาดเล็กทางดานลางของเว็บบราวเซอร (โดยทั่วไปจะอยู
มุมลางขวา) 
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• ใหความสนใจกับนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตและ
ซอฟทแวรตางๆ ถือเปนส่ิงสําคญัในการทําความเขาใจวิธีท่ี องคกรตางๆ 
อาจเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนตวัของคุณ กอนท่ีคุณจะเขารวมใชงาน 

• ปกปองท่ีอยูอีเมลของคุณ Spammer และ "Phishers" ในบางครั้งจะสง
ขอความหลายลานขอความไปยังที่อยูอีเมลท่ีอาจมหีรือไมมอียูจริงโดย
หวังวาจะเจอผูท่ีหลงเปนเหย่ือ การตอบกลบัขอความเหลาน้ีหรอืแมแต
ดาวนโหลดภาพทําใหแนใจไดวาคณุไดถูกรวมเขาในรายชื่อของพวกเขา
สําหรับการสงขอความในลักษณะเดียวกันน้ีอีกในอนาคต และควรระมดัระวัง
เมื่อทําการประกาศที่อยูอีเมลของคุณออนไลนในกลุมขาว บล็อก หรอื
สังคมออนไลนตางๆ 

ขอเสนอออนไลนมักใหภาพลักษณท่ีดูดีกวาความเปนจริงเสมอ
ดังเชนคําโบราณท่ีวา “ไมมขีองฟรใีนโลก”  ท่ียังคงเปนจริงแมในปจจุบัน 
ซอฟทแวรท่ีคาดวานาจะให “ฟรี” เชน ภาพพักหนาจอหรอืสไมลี ่(Smiley) 
การลอหลอกใหลงทุนอยางลับๆ โดยอางวาสามารถเปล่ียนอนาคตของคุณ
ไดอยางมากมาย และการแขงขันท่ีคุณกลายเปน ผูชนะไดโดยที่ไมไดเขารวม 
เหลาน้ีคือการลอลวงจากบรษัิทตางๆ  เพื่อดงึดูดความสนใจของคุณ 
หากคณุไมไดจายเงินโดยตรงใหกับซอฟทแวรหร ือบรกิาร ซอฟทแวรหรือ
บรกิารฟรีท่ีคุณรองขออาจมีซอฟแวรโฆษณา (“แอดแวร”) รวมอยูดวย 
ซึ่งซอฟทแวรนี้จะตดิตามพฤตกิรรมของคุณและแสดงโฆษณาท่ีไมพงึประสงค 
คุณอาจตองเปดเผยขอมลูสวนตัวหรอืซื้อบาง อยางเพือ่อางสิทธิ์ในการมโีอกาส
เปนผูชนะการแขงขัน หากขอเสนอนั้นดดูีเกินกวาจะเชื่อถือ ใหลองถาม
ความคิดเห็นจากคนอื่นๆ อานเอกสารฉบับพิมพ  หรอืดีท่ีสุดคือการเพกิเฉยเสีย 

ตรวจสอบรายการเดนิบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอย ูเสมอ 
ผลกระทบจากการโจรกรรมอัตลักษณและอาชญากรรมออนไลนสามารถลดลง
ไดอยางมากหากคุณสามารถตรวจจับไดทันทีหลังจากที่ขอมูลของคุณ
ถูกขโมย หรือเมือ่มีการพยายามเขาใชขอมูลของคณุ หนึ่งในวิธท่ีีงายที่สุด
ในการตรวจสอบส่ิงผิดปกติคอืการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของธนาคาร
และบัตรเครดิตของคุณเปนประจําทุกเดอืน 
นอกจากนี้ ธนาคารและบริการตางๆ ใชระบบที่ปองกันการฉอโกงที่จะยกเลิก
พฤตกิรรมการซื้อที่ไมปกติ (เชน หากคุณอาศัย อยูในเท็กซัสและเกิดการ
ซื้อตูเย็นๆ หลายเครื่องในบูดาเปสต) เพือ่ยืนยันการซ้ือที่ไมปกติเหลาน้ี 
ธนาคารหรอืผูใหบรกิารอาจโทรศัพทหาคณุและถามเพื่อยืนยัน อยาถือวา
การสอบถามเชนน้ีคือเรือ่งธรรมดา นี่อาจเปนการบงชี้วามีบางอยางท่ีไมดี
ไดเกิดข้ึน และคณุควรใหความสนใจอยางจรงิจัง
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ปกปองคอมพวิเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ 
Windows

Windows มอบแอพพลิเคชั่นรกัษาความปลอดภัยท่ีหลากหลาย

Windows Updates
หากคณุเชื่อมตออินเตอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพเดตที่สําคัญ
สําหรับคอมพิวเตอรของคณุและตดิตั้งโดยอตัโนมัติ อัพเดตเหลาน้ี
ประกอบดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพเดตที่สามารถ
ปรบัปรงุการใชงานคอมพวิเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิวเตอรของคณุ
จากไวรัสและการโจมตีใหมๆ

จะรูไดอยางไรวาคอมพวิเตอรของฉันมีความเส ี่ยง
เมื่อ Action Center รายงานการแจงเตือน หรอืคอมพวิเตอรของคุณทํางาน
ไดอยางไมสม่ําเสมอ ขัดของโดยไมมสีาเหต ุหร ือบางโปรแกรมทํางาน
ไมถูกตอง ส่ิงเหลาน้ีบงบอกวาคอมพวิเตอรของคุณอาจตดิมัลแวร 
อยางไรก็ตาม ปญหาคอมพิวเตอรท้ังหมดไมไดมาจากไวรัส! หากคุณสงสัยวา
คอมพิวเตอรของคุณติดไวรสั ส่ิงแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีท่ียังไมได
อัพเดต จากนั้นใหรันซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
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การฉายภาพยนตรจากแผน BLU-RAY หรือ 
DVD

หากมกีารตดิตัง้ไดรฟว Blu-ray หรอื DVD บนคอมพิวเตอรของคุณ 
คุณจะสามารถดูภาพยนตรบนคอมพิวเตอรของคณุหรือบนทีวีท่ีมีความละเอียด
สูงผานพอรต HDMI
1.ใสแผนดสิกเขาไปในไดรฟ
2.หลังจากนั้นสักครู ระบบจะเริ่มฉายภาพยนตร
3.หากระบบไมมีการเริ่มฉายภาพยนตร ใหเปดโปรแกรมสําหรับเลน
ภาพยนตรและเปดแผนดิสกจากเมนู ไฟล 

สําคัญ
 เม่ือคุณใชเคร่ืองเลน DVD เปนคร้ังแรก โปรแกรมจะขอใหคุณปอน
การจํากัดโซน (Region Code) DVD มีใหเลือกใช 6 โซน

การจํากัดโซน ประเทศหรือโซน
1 สหรัฐอเมริกา แคนาดา
2 ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต ญ่ีปุน
3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไตหวัน เกาหลใีต

4 ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
5 สหภาพโซเวียต แอฟริกา อินเดยี

6 สาธารณรฐัประชาชนจีน

หมายเหตุ
วิธีเปล่ียนการจํากัดโซน ใสภาพยนตร DVD ในโซนที่แตกตางกันในไดรฟ DVD
เม่ือไดรฟ DVD ของคุณไดรับการกําหนดรหัสภูมิภาคแลว ไดรฟจะเลนเฉพาะ DVD 
ของภูมิภาคนั้นเทานั้น คุณสามารถต้ังคาการจํากัดโซนไดสูงสุดหาคร้ัง 
(รวมถึงคร้ังแรก) หลังจากนั้นการจํากัดโซนสุดทายที่ถูกต้ังคาจะเปน
คาที่ถูกใชถาวร
การเรียกคืนฮารดดิสกไมไดเปนการรีเซ็ทจํานวนครั้งในการต้ังคาการจํากัดโซน
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