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ข้อควรระวัง 

 

 

 

Federal Communications Commission Statement 

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions: 

 This device may not cause harmful interference. 

 This device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, 

pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are 

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 

used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 

equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one 

or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.  

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 

the user's authority to operate the equipment. 
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CE Mark Warning 

 

 

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth 

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 

2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 

"Information technology equipment-Safety ".” 
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ข้อควรระวังเพือ่ความปลอดภยั 

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and 

instructions. 

Electrical Safety 

Unplug this product from the power source before cleaning. 

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device. 

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the 

power adapter for the power rating. 

Operation Safety 

 DO NOT place this product in a location where it may get wet. 

 Place this product on a flat and stable surface. 

 Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C. 

 DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for 

this product. 

 DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems 

with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to 

repair this product yourself. 

 

 

DO NOT throw this product in municipal 

waste.  

This product has been designed to enable proper reuse of parts and 

recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the 

product (electrical and electronic equipment) should not be placed in 

municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic 

products. 
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1. อุปกรณ์ทีม่ากับสินคา้ 

สินค้ารุน่: AS3302T, AS3304T 

ชื่อรุ่น 
 

AS3302T 

 

AS3304T 

 

สายไฟ 

x1 x1 

 

อแด็ปเตอร ์

x1 x1 

 

สายเคเบิล RJ45 

x1 x1 

 

สกรูส าหรับฮาร์ดไดรฟ์ 

2.5 นิว้ 

x8 x16 

 

คู่มือการติดตั้ง 

x1 x1 
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2. อุปกรณ์เสริม 

 

สามารถซื้อสินคา้ตามรายการขา้งล่างนี้ได้จากร้านค้าอปุกรณเ์สริมของ ASUSTOR http://shop.asustor.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.asustor.com/
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3. คู่มือการตดิตั้งฮาร์ดแวร ์

ข้อมูลที่ถกูเกบ็ไว้ในฮาร์ดดสิก์ทั้งหมดจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได ้

โปรดส ารองข้อมูลทีส่ าคญัทัง้หมดก่อนที่จะท าการเริ่มต้นใช้งานระบบ 

เครือ่งมอืที่จ าเปน็ในการตดิตัง้ฮารด์ดสิก์ 

 ไขควงปากแฉก 

 ฮาร์ดดสิก ์SATA ขนาด 2.5 หรือ 3.5 นิ้ว จ านวนอยา่งน้อยหนึ่งลูก 

(สามารถตรวจสอบฮาร์ดดสิก์ที่สามารถท างานร่วมกันได้ที่ http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

การตดิตัง้ฮารด์ดสิก์ 

1. เปิดฝาด้านหน้าของตวัเครือ่ง ตามภาพ 

 AS3302T                                                                                AS3304T 

                                          

2. ดึงสลักออกมา จากนัน้ค่อย ๆ ถึงถาดใส่ฮาร์ดดิสก์ออกมาจากช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ 

AS3302T                                                              AS3304T 

                            

3. ใส่ฮาร์ดดสิกเ์ขา้ไปในถาด 

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 การตดิตัง้ฮารด์ไดรฟข์นาด 3.5 นิว้ โปรดถอดรางที่ยดึอยู่ทั้งสองขา้งของถาดใสฮ่ารด์ไดรฟ์ออก 

วางฮาร์ดไดรฟ์ลงไปในถาด จากนั้นใส่รางกลับไปเหมือนเดิมเพื่อยดึฮารด์ไดรฟ์ให้แน่น และปลอดภัย 

เมื่อเสร็จเรยีบร้อย ให้ใส่ถาดใส่ฮาร์ดไดรฟ์กลับเขา้ไปในตัวเครื่อง NAS 

             

 

 การตดิตัง้ฮารด์ไดรฟข์นาด 2.5 นิว้ ถอดรางที่ยึดอยู่ทั้งสองข้างของถาดใส่ฮาร์ดไดรฟ์ออก 

จัดวางให้ฮาร์ดฮาร์ดไดรฟ์อยู่ตรง 4 รู ที่มีสัญลักษณ ์2.5" โดยใหข้ั้วต่อ SATA หันออกขา้งนอก 

จากนั้นจบัไว้ให้แน่น แล้วคว่ าลงเพื่อยดึด้วยสกร ูM3 ทีใ่ห้มาในกล่องทั้ง 4 ตวั ตามภาพ         

 

 

4. เลื่อนถาดใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปในช่องใส่ฮารด์ดิสก์ จับสลกัดันเข้าไปจนสุด จากนั้นให้กดสลักลงเพื่อยึดใหแ้น่น 

สลักควรจะกดได้จนลงล็อค และได้ยินเสียง “คลิก” 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ใส่ถาดใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปในเครื่อง NAS จนสุดกอ่นจะกดสลักลง 

 AS3302T 

                

AS3304T 
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5. ใส่ฝาดา้นหนา้กลับคนืไปทีเ่ดิม 

AS3302T                                                                             AS3304T 

                                      

 

การยดึสายไฟ 

หมายเหต:ุ หากคณุกงัวลวา่สายไฟจะขาดเมือ่คณุท าการเคลือ่นยา้ยตวัเครือ่ง NAS 

คณุสามารถใชข้ายดึสายไฟทีใ่หม้าเพือ่ยดึสายไฟใหเ้ขา้ทีไ่ด้ 

ขั้นตอนการยึดสายไฟ สามารถดขูั้นตอนการติดตั้งได้ตามรูปภาพด้านล่างนี้ 

AS3302T                                                                                             AS3304T 
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การเชือ่มตอ่และการเปดิเครือ่ง NAS 

1. ต่อสายไฟเข้ากับตวัเครื่อง NAS และท าการเสียบปลัก๊ 

AS3302T                                                                              AS3304T 

                       

2. เชื่อมต่อ NAS กับเราท์เตอรช์องคุณดว้ยสายเคเบิล Ethernet 

3. กดปุ่มเปิดปิดทีข่้างหลังตวัเครื่องค้างไว้ 1-2 วินาที จนกวา่จะแสดงไฟ LED สเีหลือง เป็นการแสดงว่าเครื่อง NAS 

ถูกเปดิแล้ว ระหวา่งที่เครื่อง NAS ก าลังเปิด ไฟ LED แสดงสถานะระบบสีเหลืองจะกระพริบ และไฟ LED 

สีเหลืองจะแสดงบนสถานะเครือขา่ย 

AS3302T                                                                              AS3304T 

                      

 

4. ตัวเครื่อง NAS จะพร้อมเริ่มท างานเมื่อไฟ LED สีเหลืองตรงสถานะระบบนั้นหยดุกระพริบ 

จากนั้นคุณจะได้ยินเสียง “ปีบ๊” จากระบบเตือน ตอนนีฮ้าร์ดแวร์จะถกูตดิตั้งเสร็จแล้ว 

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งซอฟแวรต์่อ เพื่อตั้งคา่ระบบของคุณ 
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4. คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร ์  

มีทั้งหมด 4 วธิีในการตดิตั้งซอฟต์แวร์ โปรดเลือกวิธทีี่เหมาะกบัคณุที่สุด 

คุณสามารถไปที่หนา้ดาวน์โหลดในเว็บไซตข์องเรา http://www.asustor.com/service/downloads) 

เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์ล่าสุด 

 

 

การตดิตัง้ Download Center 

ผู้ใช้ Windows 

1. หลังจากทีต่ิดตั้ง ASUSTOR Control Center 

จากนั้นโปรแกรมจะท าการคน้หาเครือขา่ยทีเ่ชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NAS ของ ASUSTOR โดยอัตโนมัต ิ

 

 

http://www.asustor.com/service/downloads
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2. เลือก NAS ของคณุจากรายการทั้งหมด จากนั้นท าตามขั้นตอนของการติดตั้ง wizard 

เพื่อก าหนดคา่ให้เสร็จสิ้น 

 

ผู้ใช้ MAC 

1. หลังจากทีต่ิดตั้ง ASUSTOR Control Center แล้ว โปรแกรมจะท าการค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมตอ่กับอปุกรณ์ 

NAS ของ ASUSTOR โดยอัตโนมัต ิ
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2. เลือก NAS ของคณุจากรายการทั้งหมด จากนั้นท าตามขั้นตอนของการติดตั้ง wizard 

เพื่อก าหนดคา่ให้เสร็จสิ้น 

 

การตดิตัง้เวบ็ 

1. หากคณุรู ้IP address เครื่อง NAS ของคณุอยู่แล้ว คุณสามารถเปิดเว็บเบราส์เซอร ์จากนั้นกรอก IP 

address เครื่อง NAS ของคุณได้เลยเพื่อเริ่มใช้งาน (ตวัอย่าง: http://192.168.1.168:8000) 

 

2 โปรดท าตามขั้นตอนในการติดตั้ง wizard เพื่อก าหนดคา่ให้เสร็จสิ้น 

http://192.168.1.168:8000/
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การตดิตัง้การใชง้านบนโทรศพัทม์อืถอื 

1. ค้นหาแอปพลิเคชัน “AiMaster” ใน Google Play หรือ  App Store หรอืจะสแกน QR code 

ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ได ้จากนั้นดาวนโ์หลดและติดตั้งแอปพลิเคชันนี้บนมือถือของคุณ 
 

 

AiMaster ส าหรบัระบบ Android                 AiMaster ส าหรบัระบบ iOS 

            

 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือถือของคุณไดถู้กเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกับที่ NAS ของคณุเชื่อมต่ออยู ่

 

3. จากนั้นใหเ้ปิดแอปพลิเคชัน AiMaster และเลือกที่สญัลักษณ ์[ + ] จากแถบเครื่องมือด้านบนของจอ 
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4. เลอืก [Auto Discovery] เพือ่ที่ AiMaster จะไดค้้นหาเครือข่ายท้องถิ่นของ NAS ของคุณ 
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5. เลือก NAS ของคณุจากรายชื่อที่ปรากฏ 

 
6. เลือก [Start Initialization] เพื่อติดตั้ง จากนั้นท าตามค าแนะน า และด าเนินการตั้งคา่ให้เสร็จสิ้น 
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การตดิตัง้การเชือ่มตอ่โดยตรง 

โปรดดูในสว่น การแก้ไขปญัหา เพือ่ดูค าแนะน าในการก าหนดค่า 

 

การปดิเครือ่ง NAS 

1. ยืนยันการตั้งคา่ฟังกช์ันส าหรับปุ่มเปิดปดิดังแสดงในภาพด้านล่าง เมื่อกดปุ่มเปดิ/ปิดค้างไว้ 1.5 วินาท ี

โดยคุณสามารถเลือกได้วา่จะปิดเครื่อง NAS หรือให ้NAS เขา้สู่โหมดพกัเครื่อง 

การตั้งค่านีส้ามารถเขา้ถึงได้โดยการเลือก: [Settings]  [Hardware]  [Power]  [Settings] 
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2. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว ้1.5 วินาที คุณจะได้ยินเสียง “ปี๊บ” จากระบบเตือน จากนั้นปล่อยมือออก ตัวเครื่อง NAS 

จะถูกปิด หรือเข้าสูโ่หมดพักเครื่อง ขึ้นอยูก่ับทีคุ่ณตั้งค่าไว้ 

AS3302T                                                                               AS3304T 
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5. ภาคผนวก 

ตวัแสดงไฟ LED 

AS3302T AS3304T 

  

 ไฟ LED แสดงสถานะเครื่อง  USB LED Indicator 

 ไฟ LED แสดงสถานะระบบ  
ไฟ LED แสดงสถานะฮาร์ดดิสก ์

 ไฟ LED แสดงสถานะเครือข่าย   

 

สถานะไฟ LED ส ี รายละเอยีด สถานะ 

สถานะเครื่อง 

ฟ้า แสดง เครื่องเปิดท างาน 

ส้ม กระพรบิทกุ 10 วินาท ี โหมดกลางคืน 

สถานะระบบ เขียว 

กระพรบิ ก าลังเปิดเครื่อง 

แสดง ระบบพร้อมท างาน 
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สถานะเครือข่าย 

ฟ้า แสดง เชื่อมต่อเครือขา่ยแล้ว 

ม่วง แสดง  เชื่อมตอ่เครือข่ายแล้ว 

USB เขียว 

แสดง 

อุปกรณ์ USB 

ที่เชื่อมต่อกับแผงดา้นหนา้ของ NAS 

พร้อมใช้งานแล้ว 

กระพรบิ อยู่ระหวา่งการเข้าถึงข้อมูล 

สถานะระบบ 

เขียว 

แสดง ฮาร์ดดสิก์พรอ้มใช้งาน 

กระพรบิ อยู่ระหวา่งการเข้าถึงข้อมูล 

แดง แสดง พบความผิดปกตขิองฮาร์ดดสิก ์

 

แผงหลงั 

AS3302T AS3304T 

 

 

 

 พอร์ต USB 3.2 Gen 1  DC Input 
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 พอร์ตเครือข่าย  พัดลมระบายความร้อน 

 ปุ่มรีเซ็ต  K-Lock 

 

การแกไ้ขปญัหา 

Q: ท าไมถงึไมพ่บ ASUSTOR NAS ของฉนัใน ASUSTOR Control Center? 

A: หากคณุพบปัญหาในการค้นหา NAS ใน ASUSTOR Control Center 

โปรดท าตามขั้นตอนด้านล่างน้ี 

 

1. โปรดตรวจสอบการเช่ิอมต่อเครือข่ายของคุณ: 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ และเครื่อง NAS ของคุณใช้สัญญาณเครอืข่ายเดียวกันอยู่ 

 ตรวจสอบว่าไฟแสดงผล LED นั้นกระพริบ ถ้าไฟไม่กระพริบ ให้ลองใช้สายเคเบิล Ethernet 

เช่ือมต่อกับพอร์ตเครื่อข่ายอื่น หรือลองเปลี่ยนสายเคเบิล Ethernet ด ู

2. โปรดปิด firewall ต่าง ๆ ที่ก าลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นลองค้นหาเครื่อง NAS 

ของคุณอกีครั้งด้วย ASUSTOR Control Center 

3. หากคุณยังไม่สามารถค้นหา NAS ของคณุได ้โปรดเช่ือมต่อเครื่อง NAS ของคุณด้วยสายเคเบิล RJ-

45 และเปลี่ยนการต้ังค่าเลข IP คอมพิวเตอร์ของคณุ 

 เลือก [Start]  [Control Panel]   [Network and Sharing Center]  
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 คลิกเลือก [Change adapter settings] ในแถบด้านซ้ายมือ 

 

 

 คลิกขวาตรง [Local Area Connection] และเลอืก [Properties]. 
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 ข้างใต้ [Networking] กดเลือกตรง [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] จากนั้นเลือก 

[Properties]. 

 

 

 ข้างใต้ [General] กดเลือกตรง [Use the following IP address] จากนั้นต้ังค่าตรง [IP address] 

ให้เป็น 169.254.1.1 และตรง [Subnet mask] ให้เป็น 255.255.0.0 จากนั้นเลือก [OK]. 
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 เปิดโปรแกรม ASUSTOR Control Center ขึ้นมาเพ่ือค้นหา NAS ของคณุ 

 

4. หากขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถแกป้ัญหาของคณุได้ โปรดติดต่อตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ASUSTOR 

ใกล้บา้น หรือกรอกข้อมูลเพ่ือแจ้งปัญหาของคุณให้กับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUSTOR 
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ทราบได้ที่ http://support.asustor.com และคุณยังสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ASUSTOR 

Knowledgebase 

 

 

 

http://support.asustor.com/
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List

