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ขอ้ควรระวงั 

 

 

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. 

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 ".” 

 

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the 
United States and other countries. 
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ขอ้ควรระวงัเพื-อความปลอดภยั 

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. อุปกรณ์ที-มากบัสนิคา้ 

สนิคา้รุน่:  AS5202T, AS5304T 

ชื,อรุน่ 

 

AS5202T 

 

AS5304T 

 

สายไฟ 

x1 x1 

 

อแดป็เตอร ์

x1 x1 

 

สายเคเบลิ RJ45 

x2 x2 

 

สกรสูาํหรบัฮารด์ไดรฟ์ 2.5 นิLว 

x8 x16 

 

คูม่อืการตดิตั Lง 

x1 x1 
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2. อุปกรณ์เสรมิ 

 

สามารถซืLอสนิคา้ตามรายการขา้งลา่งนีLไดจ้ากรา้นคา้อุปกรณ์เสรมิของ ASUSTOR http://shop.asustor.com. 
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3. มอืการตดิตั Dงฮารด์แวร ์

ขอ้มลูที,ถกูเกบ็ไวใ้นฮารด์ดสิกท์ั Lงหมดจะถกูลบและไมส่ามารถกูค้นืได ้โปรดสาํรองขอ้มลูที,สาํคญัทั Lงหมดก่อนที,จะทาํการเริ,มตน้ใชง้านระบบ 

 

ครื%องมอืที%จาํเป็นในการตดิตั 8งฮารด์ดสิก ์

l ไขควงปากแฉก 

l ฮารด์ดสิก ์SATA ขนาด 2.5 หรอื 3.5 นิLว จาํนวนอยา่งน้อยหนึ,งลกู (สามารถตรวจสอบฮารด์ดสิกท์ี,สามารถทาํงานรว่มกนัไดท้ี, 
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

การตดิตั 8งฮารด์ดสิก ์

1. เปิดฝาดา้นหน้าของตวัเครื,อง ตามภาพ 

 AS5202T                                                                AS5304T 

                              

2. ดงึสลกัออกมา จากนั Lนคอ่ย ๆ ถงึถาดใสฮ่ารด์ดสิกอ์อกมาจากชอ่งใสฮ่ารด์ดสิก.์ 

AS5202T                                                              AS5304T 

                            

3. ใสฮ่ารด์ดสิกเ์ขา้ไปในถาด. 

 การติดตั -งฮารด์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ- ว โปรดถอดรางที,ยดึอยูท่ ั Lงสองขา้งของถาดใสฮ่ารด์ไดรฟ์ออก วางฮารด์ไดรฟ์ลงไปในถาด 
จากนั Lนใสร่างกลบัไปเหมอืนเดมิเพื,อยดึฮารด์ไดรฟ์ใหแ้น่น และปลอดภยั เมื,อเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหใ้สถ่าดใสฮ่ารด์ไดรฟ์กลบัเขา้ไปในตวัเครื,อง NAS. 
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 การติดตั -งฮารด์ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ- ว ถอดรางที,ยดึอยูท่ ั Lงสองขา้งของถาดใสฮ่ารด์ไดรฟ์ออก จดัวางใหฮ้ารด์ฮารด์ไดรฟ์อยูต่รง 4 ร ูที,มสีญัลกัษณ์ 2.5" 
โดยใหข้ ั Lวต่อ SATA หนัออกขา้งนอก จากนั Lนจบัไวใ้หแ้น่น แลว้ควํ,าลงเพื,อยดึดว้ยสกร ูM3 ที,ใหม้าในกลอ่งทั Lง 4 ตวั ตามภาพ. 

          

 

4. เลื,อนถาดใสฮ่ารด์ดสิกเ์ขา้ไปในชอ่งใสฮ่ารด์ดสิก ์จบัสลกัดนัเขา้ไปจนสดุ จากนั Lนใหก้ดสลกัลงเพื,อยดึใหแ้น่น สลกัควรจะกดไดจ้นลงลอ็ค และไดย้นิเสยีง “คลกิ” 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สถ่าดใสฮ่ารด์ดสิกเ์ขา้ไปในเครื,อง NAS จนสดุก่อนจะกดสลกัลง. 

 AS5202T 

                

AS5304T 

               

5. ใสฝ่าดา้นหน้ากลบัคนืไปที,เดมิ. 

AS5202T                                                                     AS5304T 
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การยดึสายไฟ 

หมายเหต:ุ หากคณุกงัวลว่าสายไฟจะขาดเมืFอคณุทาํการเคลืFอนย้ายตวัเครืFอง NAS คณุสามารถใช้ขายึดสายไฟทีFให้มาเพืFอยึดสายไฟให้เข้าทีFได้ 

ขั Lนตอนการยดึสายไฟ สามารถดขู ั Lนตอนการตดิตั Lงไดต้ามรปูภาพดา้นลา่งนีL. 

AS5202T                                                                         AS5304T 

                                  

การเชื%อมต่อและการเปิดเครื%อง NAS 

1. ต่อสายไฟเขา้กบัตวัเครื,อง NAS และทาํการเสยีบปลั �ก. 

AS5202T                                                                         AS5304T 

                             

2.    เชื,อมต่อ NAS กบัเราทเ์ตอรช์องคณุดว้ยสายเคเบลิ Ethernet 

3. กดปุ่ มเปิดปิดที,ขา้งหลงัตวัเครื,องคา้งไว ้�-� วนิาท ีจนกวา่จะแสดงไฟ LED สเีหลอืง เป็นการแสดงวา่เครื,อง NAS ถกูเปิดแลว้ ระหวา่งที,เครื,อง NAS กาํลงัเปิด 
ไฟ LED แสดงสถานะระบบสเีหลอืงจะกระพรบิ และไฟ LED สเีหลอืงจะแสดงบนสถานะเครอืขา่ย. 

 

AS5202T                                                                AS5304T 
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4. ตวัเครื,อง NAS จะพรอ้มเริ,มทาํงานเมื,อไฟ LED สเีหลอืงตรงสถานะระบบนั Lนหยดุกระพรบิ จากนั Lนคณุจะไดย้นิเสยีง “ปี�บ” จากระบบเตอืน 
ตอนนีLฮารด์แวรจ์ะถกูตดิตั Lงเสรจ็แลว้ โปรดอ่านคูม่อืการตดิตั Lงซอฟแวรต่์อ เพื,อตั Lงคา่ระบบของคณุ. 

การอปัเกรดหน่วยความจาํของระบบ 

คาํเตอืน และ คาํแนะนํา 

อุปกรณ์รุน่ AS52 และ AS53 ทั Lงหมด รองรบัหน่วยความจาํสงูสดุ 8GB ก่อนที,จะใส ่หรอืถอดหน่วยความจาํออก โปรดอ่านคาํเตอืนใหล้ะเอยีด 

• เครื,อง NAS และหน่วยความจาํของคณุใชส้ว่นประกอบที,มคีวามแมน่ยาํสงู และเทคโนโลยใีนการเชื,อมต่ออเิลก็ทรอนิกส ์
เพื,อหลกีเลี,ยงการทาํใหก้ารรบัประกนัเป็นโมฆะในระหวา่งระยะเวลาการรบัประกนัผลติภณัฑข์องคณุ เราขอแนะนําวา่:  

ü หน่วยความจาํสาํหรบัอุปกรณ์รุน่AS52 และ AS53 สามารถซืLอไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายในพืLนที,ของคณุ หรอืรา้นคา้อุปกรณ์เสรมิของ ASUSTOR 
(http://shop.asustor.com) 

ü คณุไมค่วรตดิตั Lงหน่วยความจาํดว้ยตวัเอง หากคณุไมคุ่น้เคยกบัการอปัเกรดหน่วยความจาํบนคอมพวิเตอร ์
ü คณุไมค่วรสมัผสัขั Lวต่อหรอืเปิดฝาปิดชอ่งใสห่น่วยความจาํ 

• การใสห่รอืถอดหน่วยความจาํดว้ยตวัเองอาจสง่ผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุหรอืการทาํงานผดิพลาดของ NAS ที,เกดิจากการแตกของสลอ็ตและโมดลู 
หรอืการเชื,อมต่อผดิพลาด ในกรณนีีLจะมกีารเรยีกเกบ็คา่ซ่อม 

• ระวงัอยา่ใหม้คีวามแหลมคมบนมอืหรอืนิLวของโดนขอบโมดลูหน่วยความจาํ สว่นประกอบภายใน หรอืแผงวงจรของ NAS ของคณุ 

• ไมร่บัประกนัวา่โมดลูหน่วยความจาํของ third party จะใชง้านไดก้บั NAS ของคณุ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ด NAS และอุปกรณ์ต่อพว่ง และถอดอุปกรณ์ต่อพว่งและสายเชื,อมต่อทั Lงหมดออกก่อนที,จะเพิ,มหรอืถอดโมดลูหน่วยความจาํ 

• เพื,อป้องกนัความเสยีหายจากไฟฟ้าสถติไปยงัโมดลูหน่วยความจาํ ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําดา้นลา่ง: 

ü หา้มทาํงานในสถานที,ที,เกดิไฟฟ้าสถติยไ์ดง้า่ย เชน่ บนพรม 
ü ก่อนใสห่รอืถอดโมดลูหน่วยความจาํ ใหแ้ตะวตัถุโลหะภายนอกอื,นที,ไมใ่ช ่NAS เพื,อต่อสายดนิและกาํจดัไฟฟ้าสถติ และหา้มสมัผสัชิLนสว่นโลหะใดๆ ภายใน 

NAS 

• อยา่ใสโ่มดลูหน่วยความจาํเขา้ไปในชอ่งเสยีบโดยหนัผดิทศิทาง อาจทาํใหโ้มดลูหรอืชอ่งเสยีบเสยีหาย หรอืทาํใหแ้ผงวงจรเกดิไฟไหมไ้ด ้

• ใชไ้ขควงที,ตรงกบัขนาดของสกร ู

• หา้มถอดหรอืถอดสกรทูี,ไมไ่ดร้ะบุใหถ้อดออก 

ชิ8นสว่นและเครื%องมอืที%จาํเป็น 

 ไขควงปากแฉก 

 

การถอดฝาครอบ 

1. ปิดเครื,อง NAS ดว้ยการเลอืก [Shut down] จากเมนูผูใ้ชใ้น ADM 
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2. ถอดสายเคเบลิและสายไฟทั Lงหมดที,เชื,อมต่อกบั NAS ออก 

     AS5202T                                                                              AS5304T 

                               

 

3. ใชไ้ขควงปากแฉกถอดสกรบูนฝาหลงัออกทั Lงหมด ตามภาพ 

      AS5202T                                                                             AS5304T 
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4. จบัฝานอกทั Lงสองดา้นดว้ยมอืสองขา้ง แลว่คอ่ย ๆ ดนัออกมาอยา่งเบามอื 

     AS5202T 

        

       AS5304T 

           

 

การตดิตั 8งหน่วยความจาํ 

เลื,อนโมดลูหน่วยความจาํเขา้ไปในชอ่งเสยีบหมายเลข � (ตามภาพดา้นลา่ง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั Lวต่อของโมดลูหน่วยความจาํเขา้ไปในชอ่งเสยีบจนสดุ 
ใชส้องนิLวกดลงอยา่งระมดัระวงับนโมดลูหน่วยความจาํจนกระทั ,งเขา้ลอ็ก คณุจะไดย้นิเสยีง "คลกิ"  
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AS5202T 

    

AS5304T 

     

 

การใสฝ่ากลบัคนื 

1. ใสฝ่ากลบัไปยงัที,เดมิ จากนั Lนใชส้กรยูดึใหแ้น่นเหมอืนก่อนถอดออก 

2. เชื,อมต่อสายเคเบลิและสายไฟเพื,อเปิดใชง้านเครื,อง NAS 
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4. คูม่อืการตดิตั Dงซอฟตแ์วร ์

มทีั Lงหมด � วธิใีนการตดิตั Lงซอฟตแ์วร ์โปรดเลอืกวธิทีี,เหมาะกบัคณุที,สดุ คณุสามารถไปที,หน้าดาวน์โหลดในเวบ็ไซตข์องเรา 
http://www.asustor.com/service/downloads) เพื,อดาวน์โหลดซอฟแวรล์า่สดุ. 

 

การตดิตั 8ง Download Center 

ผูใ้ช ้Windows 

1. หลงัจากที,ตดิตั Lง ASUSTOR Control Center จากนั Lนโปรแกรมจะทาํการคน้หาเครอืขา่ยที,เชื,อมต่อกบัอุปกรณ์ NAS ของ ASUSTOR โดยอตัโนมตั.ิ 

 

 

2. เลอืก NAS ของคณุจากรายการทั Lงหมด จากนั Lนทาํตามขั Lนตอนของการตดิตั Lง wizard เพื,อกาํหนดคา่ใหเ้สรจ็สิLน. 
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ผูใ้ช ้MAC 

1. หลงัจากที,ตดิตั Lง ASUSTOR Control Center แลว้ โปรแกรมจะทาํการคน้หาเครอืขา่ยที,เชื,อมต่อกบัอุปกรณ์ NAS ของ ASUSTOR โดยอตัโนมตั.ิ 

 

 

2. เลอืก NAS ของคณุจากรายการทั Lงหมด จากนั Lนทาํตามขั Lนตอนของการตดิตั Lง wizard เพื,อกาํหนดคา่ใหเ้สรจ็สิLน. 
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การตดิตั 8งเวบ็ 

1. หากคณุรู ้IP address เครื,อง NAS ของคณุอยูแ่ลว้ คณุสามารถเปิดเวบ็เบราสเ์ซอร ์จากนั Lนกรอก IP address เครื,อง NAS ของคณุไดเ้ลยเพื,อเริ,มใชง้าน 
(ตวัอยา่ง: http://192.168.1.168:8000) 

 

2. โปรดทาํตามขั Lนตอนในการตดิตั Lง wizard เพื,อกาํหนดคา่ใหเ้สรจ็สิLน 
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การตดิตั 8งการใชง้านบนโทรศพัทม์อืถอื 

1. คน้หาแอปพลเิคชนั “AiMaster” ใน Google Play หรอื  App Store หรอืจะสแกน QR code ที,อยูด่า้นลา่งนีLกไ็ด ้
จากนั Lนดาวน์โหลดและตดิตั LงแอปพลเิคชนันีLบนมอืถอืของคณุ 
 
 

AiMaster สาํหรบัระบบ Android                 AiMaster สาํหรบัระบบ iOS 

            
 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืถอืของคณุไดถ้กูเชื,อมต่อกบัเครอืขา่ยทอ้งถิ,นเดยีวกบัที, NAS ของคณุเชื,อมต่ออยู ่
 
3. จากนั Lนใหเ้ปิดแอปพลเิคชนั AiMaster และเลอืกที,สญัลกัษณ์ [ + ] จากแถบเครื,องมอืดา้นบนของจอ 

 
4. เลอืก [Auto Discovery] เพื,อที, AiMaster จะไดค้น้หาเครอืขา่ยทอ้งถิ,นของ NAS ของคณุ 
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5. เลอืก NAS ของคณุจากรายชื,อที,ปรากฏ 

 
6. เลอืก [Start Initialization] เพื,อตดิตั Lง จากนั Lนทาํตามคาํแนะนํา และดาํเนินการตั Lงคา่ใหเ้สรจ็สิLน 
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การตดิตั 8งการเชื%อมต่อโดยตรง 

โปรดดใูนสว่น การแกไ้ขปัญหา เพื,อดคูาํแนะนําในการกาํหนดคา่ 

 

 

การปิดเครื%อง NAS 

1. ยนืยนัการตั Lงคา่ฟังกช์นัสาํหรบัปุ่ มเปิดปิดดงัแสดงในภาพดา้นลา่ง เมื,อกดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้1.5 วนิาท ีโดยคณุสามารถเลอืกไดว้า่จะปิดเครื,อง NAS หรอืให ้

NAS เขา้สูโ่หมดพกัเครื,อง การตั Lงคา่นีLสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยการเลอืก: [Settings] à [Hardware] à [Power] à [Settings]. 
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2. กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้�.� วนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีง “ปี�บ” จากระบบเตอืน จากนั Lนปลอ่ยมอืออก ตวัเครื,อง NAS จะถกูปิด หรอืเขา้สูโ่หมดพกัเครื,อง 
ขึLนอยูก่บัที,คณุตั Lงคา่ไว.้ 

AS5202T                                                                AS5304T 
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5. ภาคผนวก 

ตวัแสดงไฟ LED 

 

 

 

 

 

สถานะไฟ LED สี รายละเอียด สถานะ 

สถานะเครื,อง 

ฟ้า 

แสดง เครื,องเปิดทาํงาน 

กระพรบิ เปิดเครื,องจากโหมดพกัผอ่น (S3) 

สม้ 

แสดง โหมดพกัเครื,อง (S3) 

กระพรบิทุก �� วนิาท ี โหมดกลางคนื 

สถานะระบบ เขยีว 

กระพรบิ กาํลงัเปิดเครื,อง 

แสดง ระบบพรอ้มทาํงาน 

AS5202T 

1. ไฟ LED แสดงสถานะเครื,อง 
2. ไฟ LED แสดงสถานะระบบ 
3. ไฟ LED แสดงสถานะเครอืขา่ย 
4.  USB ตวัแสดงไฟ LED 

5. ไฟ LED แสดงสถานะฮารด์ดสิก ์

AS5304T 

1. ไฟ LED แสดงสถานะเครื,อง 
2. ไฟ LED แสดงสถานะระบบ 
3. ไฟ LED แสดงสถานะเครอืขา่ย 
4. USB ตวัแสดงไฟ LED 

5. ไฟ LED แสดงสถานะฮารด์ดสิก ์
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สถานะเครอืขา่ย 

ฟ้า แสดง เชื,อมต่อเครอืขา่ยแลว้ 

มว่ง แสดง  เชื,อมต่อเครอืขา่ยแลว้ 

USB เขยีว 

แสดง 
อุปกรณ์ USB ที,เชื,อมต่อกบัแผงดา้นหน้าของ NAS 
พรอ้มใชง้านแลว้ 

กระพรบิ อยูร่ะหวา่งการเขา้ถงึขอ้มลู 

สถานะระบบ 

เขยีว 

แสดง ฮารด์ดสิกพ์รอ้มใชง้าน 

กระพรบิ อยูร่ะหวา่งการเขา้ถงึขอ้มลู 

แดง แสดง พบความผดิปกตขิองฮารด์ดสิก ์

 

แผงหลงั 

 

 

AS5202T 

1. พอรต์ USB 3.2 Gen 1 

2. HDMI Port 

3. พอรต์เครอืขา่ย 

4. ปุ่ มรเีซต็ 

5. DC Input 

6. K-lock 

7. พดัลมระบายความรอ้น 

AS5304T 

1. พอรต์ USB 3.2 Gen 1 

2. HDMI Port 

3. พอรต์เครอืขา่ย 

4. ปุ่ มรเีซต็ 

5. DC Input 

6. K-lock 

7. พดัลมระบายความรอ้น 
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การแกไ้ขปัญหา 

Q: ทาํไมถึงไม่พบ ASUSTOR NAS ของฉันใน ASUSTOR Control Center? 

A: หากคณุพบปัญหาในการคน้หา NAS ใน ASUSTOR Control Center โปรดทาํตามขั Dนตอนดา้นลา่งนีD 

 

1. โปรดตรวจสอบการเชิ-อมต่อเครอืขา่ยของคณุ: 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอร ์และเครื-อง NAS ของคณุใชส้ญัญาณเครอืขา่ยเดยีวกนัอยู ่

 ตรวจสอบวา่ไฟแสดงผล LED นั Dนกระพรบิ ถา้ไฟไมก่ระพรบิ ใหล้องใชส้ายเคเบลิ Ethernet เชื-อมต่อกบัพอรต์เครื-อขา่ยอื-น 
หรอืลองเปลี-ยนสายเคเบลิ Ethernet ด ู

2. โปรดปิด firewall ต่าง ๆ ที-กาํลงัใชง้านอยูบ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั Dนลองคน้หาเครื-อง NAS ของคณุอกีครั Dงดว้ย ASUSTOR Control Center 

3. หากคณุยงัไมส่ามารถคน้หา NAS ของคณุได ้โปรดเชื-อมต่อเครื-อง NAS ของคณุดว้ยสายเคเบลิ RJ-45 และเปลี-ยนการตั Dงคา่เลข IP 
คอมพวิเตอรข์องคณุ 

 เลอืก [Start]  [Control Panel]   [Network and Sharing Center]  

 

 

 คลกิเลอืก [Change adapter settings] ในแถบดา้นซา้ยมอื 
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 คลกิขวาตรง [Local Area Connection] และเลอืก [Properties]. 

 

 ขา้งใต ้[Networking] กดเลอืกตรง [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] จากนั Dนเลอืก [Properties]. 
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 ขา้งใต ้[General] กดเลอืกตรง [Use the following IP address] จากนั Dนตั Dงคา่ตรง [IP address] ใหเ้ป็น 169.254.1.1 และตรง [Subnet mask] 
ใหเ้ป็น 255.255.0.0 จากนั Dนเลอืก [OK]. 

 

 

 เปิดโปรแกรม ASUSTOR Control Center ขึDนมาเพื-อคน้หา NAS ของคณุ 



 

 
26 

 

4. หากขั Dนตอนดงักลา่วไมส่ามารถแกปั้ญหาของคณุได ้โปรดตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ ASUSTOR ใกลบ้า้น 
หรอืกรอกขอ้มลูเพื-อแจง้ปัญหาของคณุใหก้บัฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิคของ ASUSTOR ทราบไดท้ี- http://support.asustor.com 
และคณุยงัสามารถเขา้ไปหาขอ้มลูเพิ-มเตมิไดท้ี- ASUSTOR Knowledgebase 

 

 
 

 


