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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 B 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 

สินค้ารุ่น: AS6508T, AS6510T 

ชื่อรุ่น 

 

AS6508T 

 

AS6510T 

 

สายไฟ 

x1 x1 

 

สายเคเบิล RJ45 

x2 x2 

 

สายเคเบิล 10 กิกะบิต 

x2 x2 

 

สกรูมือ M.2  

x2 x2 

 

สกรูส าหรับฮาร์ดไดรฟ์ 

3.5 นิว้ 

x32 x40 
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สกรูส าหรับฮาร์ดไดรฟ์ 

2.5 นิว้ 

x32 x40 

 

คู่มือการติดตั้ง 

x1 x1 
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2. อุปกรณ์เสริม 

 

สามารถซื้อสินคา้ตามรายการขา้งล่างนี้ได้จากร้านค้าอปุกรณเ์สริมของ ASUSTOR http://shop.asustor.com. 

 

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

ข้อมูลที่ถกูเกบ็ไว้ในฮาร์ดดสิก์ทั้งหมดจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได ้

โปรดส ารองข้อมูลทีส่ าคญัทัง้หมดก่อนที่จะท าการเริ่มต้นใช้งานระบบ 

ครื่องมือท่ีจ าเป็นในการติดต้ังฮาร์ดดิสก์ 

 ไขควงปากแฉก 

 ฮาร์ดดสิก ์SATA ขนาด 2.5 หรือ 3.5 นิ้ว จ านวนอยา่งน้อยหนึ่งลูก 

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

 

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 

1. กดปุ่มที่ดา้นล่างของถาดใสฮ่าร์ดดสิก์เพื่อปลดสลกั 

                 

  

2. ใช้มือจับตรงสลัก จากนั้นคอ่ยๆ ดึงถาดใส่ฮาร์ดดิสก์ออกมา 

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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3. ใส่ฮาร์ดดสิกเ์ขา้ไปในถาดใส่ฮาร์ดดิสก ์

  

 ฮารด์ดสิกข์นาด 3.5 นิว้: วางฮาร์ดดิสก์ลงในถาดให้ตรงกับรูบนถาดทั้งสองข้าง 

ยึดฮาร์ดไดรฟ์ให้แนน่ด้วยการใส่สกรูทั้ง 4 ตวั 

 

 

 ฮารด์ดสิกข์นาด 2.5 นิว้: วางฮาร์ดดิสก์บนถาดที่มีขอบสแีดง (ตามภาพ) 

ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าฮารฺดดิสก์อยูต่รงกับรขูา้งล่างถาดใส่ฮาร์ดดสิก ์

จากนั้นยึดฮาร์ดไดรฟ์ใหแ้นน่ด้วยการใส่สกรูทั้ง 4 ตัว 
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4. เลื่อนถาดใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปในรางของช่องใสฮ่ารด์ดิสก์ จับสลักแล้วดันถาดใส่ฮารด์ดิสก์เขา้ไปจนสุด 

จากนั้นล็อกฮาร์ดถาดใสฮ่าร์ดดิสก์ดว้ยการกดสลักลง สลักควรจะกดลงได้อยา่งง่าย และแนบสนิท 

โดยเราจะได้ยินเสียง “คลิก” 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถาดใส่ดสิกถ์ูกดันเขา้ไปในช่องใส่ดิสก์จนสุดก่อนที่จะกดสลักลง 

      

 

5. เมื่อสลักแน่นแล้ว คุณสามารถยึดให้เขา้ทีโ่ดยใช้ตวัล็อคถาดดสิก ์

ใช้ไขควงปากแบนหมุนตัวลอ็คทวนเข็มนาฬกิาเพื่อล็อคกลไกสลัก หมุนล็อคตามเข็มนาฬกิาจะปลดล็อค 
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การเชื่อมต่อและการเปิดเครื่อง NAS 

1. ต่อสายไฟเข้ากับตวัเครื่อง NAS และท าการเสียบปลัก๊. 

2. เชื่อมต่อ NAS กับเราท์เตอรช์องคุณดว้ยสายเคเบิล Ethernet 

 

3. กดปุ่มเปิดปิดทีข่้างหลังตวัเครื่องค้างไว ้ 1-2 วินาท ี จนกว่าจะแสดงไฟ LED สีเหลือง เปน็การแสดงวา่เครื่อง 

NAS ถูกเปิดแล้ว ระหว่างที่เครื่อง NAS ก าลังเปิด ไฟ LED แสดงสถานะระบบสีเหลืองจะกระพริบ และไฟ LED 

สีเหลืองจะแสดงบนสถานะเครือขา่ย. 
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4. ตัวเครื่อง NAS จะพร้อมเริ่มท างานเมื่อไฟ LED สีเหลืองตรงสถานะระบบนั้นหยดุกระพริบ 

จากนั้นคุณจะได้ยินเสียง “ปีบ๊” จากระบบเตือน ตอนนีฮ้าร์ดแวร์จะถกูตดิตั้งเสร็จแล้ว 

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งซอฟแวรต์่อ เพื่อตั้งคา่ระบบของคุณ. 

 

การอปัเกรดหนว่ยความจ าของระบบ 

ค าเตือน และ ค าแนะน า  

อุปกรณ์รุ่น AS6508T และ AS6510T ทั้งหมด รองรับหน่วยความจ าสูงสุด 64GB กอ่นที่จะใส ่

หรือถอดหนว่ยความจ าออก โปรดอ่านค าเตือนให้ละเอียด 

 เครื่อง NAS และหน่วยความจ าของคณุใช้ส่วนประกอบที่มีความแม่นย าสูง 

และเทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออิเล็กทรอนกิส ์

เพื่อหลีกเล่ียงการท าให้การรับประกันเป็นโมฆะในระหวา่งระยะเวลาการรับประกนัผลิตภัณฑข์องคณุ 

เราขอแนะน าวา่:  

 หน่วยความจ าส าหรบัอุปกรณ์รุ่น AS6508T และ AS6510T 

สามารถซื้อได้จากตัวแทนจ าหน่ายในพื้นทีข่องคณุ หรอืร้านคา้อุปกรณเ์สริมของ ASUSTOR 

(http://shop.asustor.com) 

 คุณไม่ควรติดตั้งหน่วยความจ าด้วยตัวเอง หากคณุไม่คุ้นเคยกับการอัปเกรดหนว่ยความจ าบนคอมพิวเตอร์ 

 คุณไม่ควรสัมผัสขั้วตอ่หรือเปิดฝาปดิช่องใส่หนว่ยความจ า 

 การใส่หรือถอดหนว่ยความจ าด้วยตัวเองอาจส่งผลให้เกดิอุบัติเหตุหรือการท างานผดิพลาดของ NAS 

ที่เกิดจากการแตกของสล็อตและโมดูล หรือการเชื่อมต่อผิดพลาด ในกรณีนี้จะมีการเรียกเกบ็ค่าซ่อม 

 ระวังอยา่ให้มีความแหลมคมบนมือหรือนิ้วของโดนขอบโมดูลหน่วยความจ า ส่วนประกอบภายใน 

หรือแผงวงจรของ NAS ของคุณ 

 ไม่รับประกันว่าโมดูลหน่วยความจ าของ third party จะใช้งานได้กับ NAS ของคณุ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปดิ NAS และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

และถอดอุปกรณต์่อพว่งและสายเชือ่มต่อทั้งหมดออกก่อนที่จะเพิ่มหรือถอดโมดูลหนว่ยความจ า 

 เพื่อป้องกนัความเสียหายจากไฟฟ้าสถติไปยังโมดูลหน่วยความจ า ให้ปฏบิัตติามค าแนะน าด้านล่าง: 

 ห้ามท างานในสถานที่ทีเ่กิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่าย เช่น บนพรม 

http://shop.asustor.com/
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 ก่อนใส่หรือถอดโมดูลหนว่ยความจ า ใหแ้ตะวตัถุโลหะภายนอกอื่นที่ไม่ใช่ NAS 

เพื่อต่อสายดินและก าจัดไฟฟ้าสถิต และห้ามสัมผสัชิ้นสว่นโลหะใดๆ ภายใน NAS 

 อย่าใส่โมดูลหนว่ยความจ าเข้าไปในช่องเสียบโดยหันผดิทิศทาง อาจท าให้โมดูลหรอืช่องเสียบเสียหาย 

หรือท าใหแ้ผงวงจรเกิดไฟไหม้ได้ 

 ใช้ไขควงทีต่รงกับขนาดของสกร ู

 ห้ามถอดหรือถอดสกรูที่ไม่ได้ระบุให้ถอดออก 

ชิ้นส่วนและเครื่องมือที่จ าเป็น 

 ไขควงปากแฉก 

 

การถอดฝาครอบ 

1. ปิดเครื่อง NAS ด้วยการเลือก [Shut down] จากเมนูผู้ใช้ใน ADM 

 

2. ถอดสายเคเบิลและสายไฟทัง้หมดที่เชื่อมต่อกับ NAS ออก 
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3. ใช้ไขควงปากแฉกถอดสกรบูนฝาหลังออกทั้งหมด ตามภาพ 

 

 

4. จับฝานอกทั้งสองด้านดว้ยมือสองขา้ง แล่วค่อย ๆ ดันออกมาอย่างเบามือ. 

 

 

การติดตั้งหน่วยความจ า 

1. เมื่อเปิด NAS จะพบสล็อต RAM บนเมนบอร์ดทางดา้นซ้ายมือของ NAS ใส ่DIMM ลงในช่องวา่งที่มุม 45° 

แล้วจัดแนวรอยบากของ RAM และช่องเสียบ 
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2. ค่อยๆ ดัน DIMM ลงจนสลักทั้งสองเขา้ที ่RAM ควรแนบพอดีกับเมนบอร์ด 

 

 

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิตัง้ RAM ใหม ่ASUSTOR NAS ของคณุจะท าการตรวจสอบหนว่ยความจ าเมือ่เริม่ตน้ 

กระบวนการนีเ้กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวและอาจใชเ้วลาถงึ 10 นาทจีงึจะเสรจ็สมบรูณ์  

 

การใส่ฝากลับคืน 

1. ใส่ฝากลับไปยังที่เดิม จากนั้นใช้สกรูยึดให้แน่นเหมือนก่อนถอดออก 
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2. เช่ือมต่อสายเคเบิลและสายไฟเพ่ือเปิดใช้งานเครื่อง NAS 

      

 

การตดิตัง้ M.2 SSD 

ชิ้นส่วนและเครื่องมือที่จ าเป็น 

 ไขควงปากแฉก 

 

การถอดฝาครอบ 

1. ปิดเครื่อง NAS ด้วยการเลือก [Shut down] จากเมนูผู้ใช้ใน ADM 

 

ถอดสายเคเบิล สายไฟ และอุปกรณ์ทั้งหมดทีเ่ชื่อมต่อกบั NAS ทั้งหมดออก 
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2. ถอดสายเคเบิลและสายไฟทัง้หมดที่เชื่อมต่อกับ NAS ออก. 

 

 

3. ใช้ไขควงปากแฉกถอดสกรบูนฝาหลังออกทั้งหมด ตามภาพ 

 

ข้อควรระวังในการติดตั้ง M.2  

1. AS6508T และ AS6510T มีสล็อต M.2 SSD สองช่อง เพื่อให้การท างานเขา้กันมีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี ่

เพื่อดูรายการ M.2 SSD ทีเ่ข้ากันได ้

2. หากติดตั้งสองไดรฟ์ ASUSTOR ขอแนะน าให้ใช้รุ่นเดยีวกันเพื่อประสทิธิภาพสูงสดุ 

https://www.asustor.com/th/service/m2ssd?id=m2ssd
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3. อย่าใช ้PCIe NVMe และ SATA AHCI SSD รวมกนัในสล็อต M.2 เนื่องจาก NAS 

ของคุณจะไม่ท างานเมื่อติดตั้งไดรฟ์ทั้งสองประเภท 

การติดตั้งไดรฟ์ M.2  

 

1. ใส่ไดรฟ์ M.2 ที่มุม 45° แล้วค่อยๆ ดันเขา้ไปในช่องเสียบ 

         

2. จัดวางเพื่อให้ตรงกบัความยาวของ SSD จากนั้นค่อยๆ ดันไดรฟ์ลงตามลูกศรดังในภาพ 

เพื่อให้ตรงกบัต าแหน่งในการจัดวาง ยึดไดรฟ์ให้แนน่ดว้ยสกรูหมุนด้วยมือทีแ่ถมมาให้ 

ท าตามขัน้ตอนอีกครั้งในการติดตั้งไดรฟท์ี่สอง 
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การใส่ฝากลับคืน  

1. ใส่ฝาครอบกลับเขา้ทีแ่ละขนัสกรูสามตวัทีถ่อดออกก่อนหน้านี้ให้แน่น 

  

2. เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมด รวมทั้งสายไฟอีกครั้ง จากนั้นเปิดเครือ่ง NAS 
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4. คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร ์

มีทั้งหมด 4 วธิีในการตดิตั้งซอฟต์แวร์ โปรดเลือกวิธทีี่เหมาะกบัคณุที่สุด 

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

เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์ล่าสุด. 

 

การติดตั้ง Download Center 

ผู้ใช ้Windows 

1. หลังจากทีต่ิดตั้ง ASUSTOR Control Center 

จากนั้นโปรแกรมจะท าการคน้หาเครือขา่ยทีเ่ชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NAS ของ ASUSTOR โดยอัตโนมัติ. 

 

 

2. เลือก NAS ของคณุจากรายการทั้งหมด จากนั้นท าตามขั้นตอนของการติดตั้ง wizard 

เพื่อก าหนดคา่ให้เสร็จสิ้น. 

http://www.asustor.com/service/downloads
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ผู้ใช ้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 าหนดคา่ให้เสร็จส้ิน. 

 

การติดตั้งเว็บ 

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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การติดตั้งการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ 

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 ่
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3. จากนั้นใหเ้ปิดแอปพลิเคชัน AiMaster และเลือกที่สญัลักษณ ์[ + ] จากแถบเครื่องมือด้านบนของจอ 

 

4. เลือก [Auto Discovery] เพือ่ที่ AiMaster จะไดค้้นหาเครือข่ายท้องถิ่นของ NAS ของคุณ 
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5. เลือก NAS ของคณุจากรายชื่อที่ปรากฏ 
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6. เลือก [Start Initialization] เพื่อติดตั้ง จากนั้นท าตามค าแนะน า และด าเนินการตั้งคา่ให้เสร็จสิ้น 

 

การติดตั้งการใช้งานหน้าจอ LCD  

 หน้าจอ LCD จะถามคณุวา่คุณตอ้งการเริ่มต้น NAS หรอืไม่ เมื่อตรวจพบวา่ NAS ยงัไม่ได้เริ่มต้นใช้งาน 

 โปรดกดปุ่ม "↵" ที่ดา้นขวาของจอ LCD เพื่อยืนยันว่าคณุต้องการเริ่มต้น NAS 

ขณะนี้ระบบจะเริ่มตน้การใช้งาน 

    



 

 

28 

 การเริ่มใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อที่อยู่ IP ของ NAS ปรากฏบนจอ LCD (หมายเหต:ุ รหัสผา่นส าหรับบัญชี 

"admin" จะถูกตั้งเป็น "admin") 

 วิธีการตดิตั้งนี้เหมาะส าหรบัรุ่นที่มีจอ LCD เทา่นั้น 

 

การติดตั้งการเชื่อมต่อโดยตรง 

โปรดดูในส่วน การแกไ้ขปัญหา เพ่ือดูค าแนะน าในการก าหนดคา่ 

 

การปิดเครื่อง NAS 

1. ยืนยันการตั้งคา่ฟังกช์ันส าหรับปุ่มเปิดปดิดังแสดงในภาพด้านล่าง เมื่อกดปุ่มเปดิ/ปิดค้างไว้ 1.5 วินาท ี

โดยคุณสามารถเลือกได้วา่จะปิดเครื่อง NAS หรือให ้NAS เขา้สู่โหมดพกัเครื่อง 

การตั้งค่านีส้ามารถเขา้ถึงได้โดยการเลือก: [Settings]  [Hardware]  [Power]  [Settings]. 

 

2. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 1.5 วนิาที คุณจะได้ยินเสียง “ปี๊บ” จากระบบเตือน จากนัน้ปล่อยมือออก ตวัเครือ่ง NAS 

จะถูกปิด หรือเข้าสูโ่หมดพักเครื่อง ขึ้นอยูก่ับทีคุ่ณตั้งค่าไว้ 
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5. ภาคผนวก 

ตัวแสดงไฟ LED 

 

 

*Additional notes: The AS6508T and AS6510T NAS devices have two LEDs indicating network 

connection on the front of the NAS. LAN LED 1 indicates that a 2.5-Gigabit LAN connection has been 

established, while LAN LED 2 is for 10-Gigabit connections. 

สถานะไฟ LED ส ี รายละเอยีด สถานะ 

สถานะเครื่อง 

 

ฟ้า แสดง เครื่องเปิดท างาน 

ส้ม กระพรบิทกุ 10 วินาท ี โหมดกลางคืน 

สถานะระบบ 

 

เขียว 

กระพรบิ ก าลังเปิดเครื่อง 

แสดง ระบบพร้อมท างาน 

สถานะเครือข่าย 

 

ฟ้า แสดง เชื่อมต่อเครือขา่ยแล้ว 

USB 

 

เขียว 

แสดง 

อุปกรณ์ USB 

ที่เชื่อมต่อกับแผงดา้นหนา้ของ NAS 

พร้อมใช้งานแล้ว 

กระพรบิ อยู่ระหวา่งการเข้าถึงข้อมูล 

สถานะระบบ เขียว แสดง ฮาร์ดดสิก์พรอ้มใช้งาน 

AS6508T/AS6510T 

1. ไฟ LED แสดงสถานะเครือ่ง 

2. ไฟ LED แสดงสถานะระบบ 

3. ไฟ LED แสดงสถานะฮาร์ดดิสก ์

4. ไฟ LED แสดงสถานะเครอืข่าย (*) 

5. USB ตวัแสดงไฟ LED 
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  กระพรบิ อยู่ระหวา่งการเข้าถึงข้อมูล 

แสดง ฮาร์ดดสิก์พรอ้มใช้งาน 

แดง แสดง พบความผิดปกตขิองฮาร์ดดสิก ์

 

แผงหลัง 

 

 

การท างานของหนา้จอ LCD 

คุณสามารถใช้หน้าจอ LCD เพื่อก าหนดการตั้งคา่ระบบ และตรวจสอบขอ้มูลระบบได้ ปุ่มตา่งๆ 

ที่อยู่ทางด้านขวาของแผง LCD สามารถใช้เพื่อเลื่อนดูเมนูต่างๆ ได้ 

โปรดดูภาพดา้นล่างส าหรับค าอธบิายของแต่ละปุ่ม 

 

 

1. พาวเวอรซ์ พพลาย 

2. พอร์ต USB 3.2 Gen 1 

3. พอร์ต 10G RJ45 

4. พอร์ต 2.5G RJ45 

5. ปุ่มรีเซต็ 

6. K-lock 

7. พัดลมระบายความร้อน 

1. ปุ่ม [ขึน้]  

2. ปุ่ม [ลง]  

3. ปุ่ม [ยอ้นกลบั] 

4. ปุ่ม [ยนืยนั]  
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หลังจากเปิดเครื่อง NAS แล้ว คณุจะสามารถเหน็ชื่อ NAS ของคณุ และ IP address บนหนา้จอ LCD 

หน้าจอจะปิดเองโดยอัตโนมัติในไม่กี่วินาท ีคณุสามารถใช้หน้าจอในการก าหนดการตั้งค่า 

และตรวจสอบขอ้มูลของระบบ 

 

 

เมนูหลักประกอบด้วยเมนูยอ่ยดังต่อไปนี:้ 

1. วันทัช แบก็อัป 

2. เครอืขา่ย 

3. การจัดเก็บ 

4. อณุหภูมิ 

5. การท างาน 

6. การก าหนดค่า 

กดปุ่ม [ขึน้] หรือ [ลง] เพื่อเลือ่นดูรายการเมนู กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อเขา้สู่เมนูยอ่ยใดๆ กดปุ่ม [กลับ] 

เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอ่นหน้า 

 

1. ทชัแบก็อปั  

ในเมนูย่อยของวันทัช แบ็กอัป คณุสามารถใช้ปุ่ม [ขึ้น], [ลง] และ [ยืนยนั] เพื่อเลือก 

และด าเนนิการตามขั้นตอนด้านล่าง 

 

1.1. ความคืบหนา้: เรยีกใช้ฟังก์ชันการส ารองขอ้มูลส าหรับพอร์ต USB ทีแ่ผงดา้นหน้า 

1.2. น าอุปกรณ์ออก: น าอุปกรณ ์USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่แผงด้านหน้าออก 

 

2. เครอืขา่ย 

ในเมนูย่อยของเครือข่าย คณุสามารถใช้ปุ่ม [ขึ้น], [ลง], [ตกลง] เพือ่ดูรายการข้อมูลข้างล่าง 

 

2.1. LAN 

2.1.1 IP Address   
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2.1.2 Subnet Mask 

2.2 WAN 

2.2.1 IP Address  

2.2.2 Subnet Mask 

 

3. พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู 

ในเมนูย่อยของพืน้ที่จัดเก็บข้อมูล คณุสามารถใช้ปุ่ม [ขึน้], [ลง] และ [ยืนยนั] เพื่อดขู้อมูลที่แสดงด้านล่าง 

 

3.1. พื้นที่ทั้งหมด: ความจุรวมของไดรฟข์้อมูล 

3.2. พื้นที่ที่ใช้: จ านวนพื้นที่ที่ใช้อยู่ในปัจจบุัน 

3.3. พื้นที่วา่ง: จ านวนพื้นทีท่ี่ว่างอยู ่

 

4. อณุหภมู ิ

ในเมนูย่อยของอณุหภูมิ คณุสามารถใช้ปุ่ม [ขึ้น], [ลง] และ [ยืนยัน] เพื่อดูอณุหภูมิส าหรับรายการดา้นล่าง 

 

4.1. CPU: อณุหภูมิของ CPU 

4.2. ระบบ : อณุหภูมิของระบบ NAS 

4.3. HDD: อณุหภูมิของฮาร์ดดิสก ์

 

5. การท างาน 

ในเมนูย่อยของการท างาน คุณสามารถใช้ปุ่ม [ขึ้น], [ลง] และ [ยนืยัน] เพื่อด าเนินการตามรายการด้านล่าง 

 

5.1. การปิดเครื่อง: ปิดเครื่อง NAS 

5.2. รีสตารท์: รีสตารท์เครื่อง NAS 

 

6. การก าหนดคา่ 
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ในเมนูย่อยของการก าหนดค่า คุณสามารถใช้ปุ่ม [ขึน้], [ลง] และ [ยืนยนั] เพื่อก าหนดค่ารายการดา้นล่าง 

 

6.1. ชื่อเซิร์ฟเวอร ์

กดปุ่ม [ขึน้] หรือ [ลง] เพื่อเลือ่นไปยังตัวอกัษรและตวัเลขที่ต้องการ กดปุ่ม [ยืนยัน] เพือ่ยืนยันตวัอักษรทีคุ่ณเลือก 

และไปยังอกัษรตัวถัดไป ท าขั้นตอนนีซ้้ าจนกวา่จะก าหนดค่าอกัขระทั้งหมด การกดปุ่ม [ย้อนกลับ] 

จะแสดงตวัเลือก "ยนืยันการเปล่ียนแปลง" คุณสามารถเลือกระหว่าง "ใช่" และ "ไม่ใช่" 

 

6.2. การตั้งคา่เครอืขา่ย 

6.2.1. LAN 

6.2.1.1. DHCP 

กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อแสดงตัวเลือก “ยืนยันการเปล่ียนแปลง” คณุสามารถเลือกระหวา่ง "ใช่" และ "ไม่ใช่" 

6.2.1.2. Static address 

6.2.1.2.1. IP Address 

กดปุ่ม [ขึน้] หรือ [ลง] เพื่อเลือ่นดูตัวเลข กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อยืนยันหมายเลขที่คณุเลือกและไปยังหมายเลขถัดไป 

ท าขั้นตอนนี้ซ้ าจนกวา่จะก าหนดค่าตัวเลขทั้งหมด การกดปุ่ม [ย้อนกลับ] จะแสดงตวัเลือก 

"ยืนยันการเปล่ียนแปลง" คณุสามารถเลือกระหวา่ง "ใช"่ และ "ไม่ใช่" 

6.2.1.2.2. Subnet Mask 

กดปุ่ม [ขึน้] หรือ [ลง] เพื่อเลือ่นดูตัวเลข กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อยืนยันหมายเลขที่คณุเลือกและไปยังหมายเลขถัดไป 

ท าขั้นตอนนี้ซ้ าจนกวา่จะก าหนดค่าตัวเลขทั้งหมด การกดปุ่ม [ย้อนกลับ] จะแสดงตวัเลือก 

"ยืนยันการเปล่ียนแปลง" คณุสามารถเลือกระหวา่ง "ใช"่ และ "ไม่ใช่" 

การแก้ไขปัญหา 

Q: ท าไมถงึไมพ่บ ASUSTOR NAS ของฉนัใน ASUSTOR Control Center? 

A: หากคณุพบปัญหาในการค้นหา NAS ใน ASUSTOR Control Center โปรดท าตามขัน้ตอนด้านล่างนี ้

 

1. โปรดตรวจสอบการเชิ่อมต่อเครือขา่ยของคุณ: 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพวิเตอร ์และเครื่อง NAS ของคุณใช้สัญญาณเครือขา่ยเดยีวกันอยู ่
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 ตรวจสอบวา่ไฟแสดงผล LED นั้นกระพรบิ ถา้ไฟไม่กระพริบ ให้ลองใช้สายเคเบิล Ethernet 

เชื่อมต่อกบัพอรต์เครือ่ขา่ยอืน่ หรือลองเปล่ียนสายเคเบิล Ethernet ดู 

2. โปรดปิด firewall ตา่ง ๆ ที่ก าลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคณุ จากนัน้ลองค้นหาเครื่อง NAS 

ของคุณอีกครั้งดว้ย ASUSTOR Control Center 

3. หากคณุยังไม่สามารถคน้หา NAS ของคณุได้ โปรดเชื่อมต่อเครื่อง NAS ของคณุดว้ยสายเคเบิล RJ-45 

และเปล่ียนการตั้งค่าเลข IP คอมพิวเตอรข์องคุณ 

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

 

 

 คลิกเลือก [Change adapter settings] ในแถบดา้นซา้ยมือ 
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 คลิกขวาตรง [Local Area Connection] และเลือก [Properties]. 

 

 ข้างใต ้[Networking] กดเลือกตรง [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] จากนั้นเลือก [Properties]. 

 

 

 ข้างใต ้[General] กดเลอืกตรง [Use the following IP address] จากนัน้ตั้งคา่ตรง [IP address] ใหเ้ป็น 

169.254.1.1 และตรง [Subnet mask] ให้เป็น 255.255.0.0 จากนั้นเลือก [OK]. 
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 เปิดโปรแกรม ASUSTOR Control Center ขึ้นมาเพื่อค้นหา NAS ของคณุ 
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4. หากขั้นตอนดังกลา่วไม่สามารถแก้ปญัหาของคณุได้ โปรดติดตอ่ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า ASUSTOR ใกล้บา้น 

หรือกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งปัญหาของคณุให้กบัฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUSTOR ทราบไดท้ี่ 

http://support.asustor.com และคณุยังสามารถเขา้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ASUSTOR Knowledgebase 

 

 

 

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

