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การตดิตั(ง addlink SSD นั(นง่ายและทาํให้คอมพวิเตอร์ของ
คุณเร็วขึ(นอย่างมาก!

ซลดิสเตตไดรฟ์ (SSD) เป็นอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูนวตักรรมที+ให้ประสทิธิภาพคณุภาพและความ

น่าเชื+อถือสงูโดยใช้หน่วยความจําแฟลช NAND เข้ากนัได้กบัฮาร์ดไดรฟ์บลอ็กอินพตุ / เอาท์พตุดั ;งเดิม (I 
/ O) (HDD) ซึ+งอนญุาตให้เปลี+ยนได้งา่ย .

SSD ไมมี่สว่นประกอบเชิงกลที+เคลื+อนไหวได้แทนที+จะเป็นดสิก์แมเ่หลก็ไฟฟ้าที+ใช้ในฮาร์ดดสิก์แบบ

ดั ;งเดิม (HDD) ปอ้งกนัการกระแทกและการสั+นสะเทือนสามารถปกปอ้งข้อมลูด้วยความปลอดภยั

มากกวา่ HDD ทั+วไป นอกจากนี ; SSD ยงัมอบความเร็วในการอา่น / เขียนได้เร็วขึ ;นการบตูอย่าง

รวดเร็วและความเร็วในการโหลดแอปพลเิคชนัและการตอบสนองของระบบ นอกจากนี ; SSD ยงัมีการใช้

พลงังานตํ+าและมีความร้อนน้อยมากไมมี่เสียงดงัรบกวนในการทํางานและให้ความเสถียรที+โดดเดน่เมื+อเทียบ

กบัฮาร์ดดิสก์แบบดั ;งเดิม (HDD)

2



เครื%องมือและอะไหล่ที%จาํเป็น: 
•ขั #วตอ่อินเตอร์เฟส SATA 
•ขั #วตอ่เพาเวอร์ SATA 
•สายเคเบลิ SATA (อาจจําเป็นสําหรับเดสก์ท็อปบางรุ่น)

ข้อควรระวังการตดิตั Aง:

ปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปิดเครืEอง PC แล้วและถอดสายไฟออกก่อนทีEจะถอดฝาครอบ PC เพืEอตดิตั #ง 

SSD ความเสียหายร้ายแรงอาจเกิดขึ #นได้หากนํา HDD ออกหรือติดตั #ง SSD ในขณะทีEเปิดเครืEอง PC 
นอกจากนี #ให้ถอดแบตเตอรีEออกจากสมดุบนัทกึของคณุ

แม้วา่พีซีและอปุกรณ์เก็บข้อมลูจํานวนมากรองรับคณุสมบตัิ Hot Plugging (Hot Swapping) 

ของ SATA แต ่addlink ขอแนะนําอย่างยิEงให้คณุปิดเครืEอง PC ก่อนทีEจะเริEมกระบวนการตดิตั #ง ใช้

ความระมดัระวงัในการจดัการสืบทอดมา อย่าสมัผสัขั #วตอ่

หาก SATA HDD ทีEมีอยูจ่ะถกูแทนทีEด้วย SSD คณุสามารถใช้สายเคเบลิอินเตอร์เฟซ SATA ทีEมีอยู่

และสายไฟ SATA หาก SSD กําลงัติดตั #งใหมก่บัพีซีเดสก์ทอปของคณุคณุควรเตรียมสิEงของทีEจําเป็น

เชน่สายเคเบลิอินเตอร์เฟซ SATA, สายไฟ SATA, ตวัยดึอะแดปเตอร์ S.U นิ #ว, สกรูและอืEน ๆ

สายเคเบลิอินเตอร์เฟซ SATA ทีEมีความยาวมากกวา่ X เมตรอาจสง่ผลให้การตรวจจบัฮาร์ดแวร์

ล้มเหลวหรือความล้มเหลวในการปฏิบติังาน หมายเหต:ุ สาย SATA สามารถใช้งานได้กบัทกุประเภท

อินเตอร์เฟสของ SATA (SATA 1.5 Gb / s, 3Gb / s และ ^Gb / s)
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เตรียมการ

1. รวบรวมสิ/งของ 
คณุจะต้องมีระบบของคณุ ไขควง addlink SSD สายเคเบลิ SATA กบั USB และคูมื่อสําหรับ
เจ้าของระบบของคณุ หากคณุไมมี่สายเคเบลิ SATA-to-USB คณุสามารถซื Bอได้ใน addlink
SSD Install Kit ซึGงขายแยกตา่งหาก

2. สาํรองไฟล์สาํคัญ 
ก่อนเริGมการตดิตั Bงจริงใช้เวลาสกัครู่เพืGอบนัทกึไฟล์สําคญัในคอมพิวเตอร์ของคณุไปยงัไดรฟ์จดัเก็บ
ข้อมลูภายนอกหรือไดรฟ์ USB

3. จงไปอย่างช้าๆและจงใจ 
ข้อมลูทีGคณุต้องการคือทั BงหมดทีGนีG ระบบของคณุอาจดแูตกตา่งจากทีGแสดง แตก่ระบวนการนั Bน
เหมือนกนั
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การตดิตั (งเดสก์ทอ็ป

ช่องเก็บและฮาร์ดไดรฟ์ที5มีอยู่บางแห่งนั<นใหญ่กว่า SSD ขนาดมาตรฐานอย่างมาก 

หากเป็นเช่นนี<ในระบบของคณุคณุจะตอ้งใชต้วัแปลงขนาด J.L นิ<วถึง P.L นิ<วเพื5อให ้

SSD พอดี

l ปิดระบบและถอดสายไฟทั 2งหมดออก

l นําแผงด้านนอกของระบบออก (โปรดดคููมื่อผู้ใช้ระบบของคณุ)

l หากระบบของคณุมีชอ่งใสไ่ดรฟ์ J.L นิ 2วไมจํ่าเป็นต้องใช้ตวัยดึอะแดปเตอร์ S.L นิ 2ว
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l หากระบบของคณุไมมี่ชอ่งใสไ่ดรฟ์ขนาด 9.; นิ =วคณุจะต้องติดตั =ง SSD ในตวัยดึอะแดปเตอร์
9.; นิ =วถึง I.; นิ =ว (ตวัยดึอะแดปเตอร์ I.; นิ =วทีLมาพร้อมกบัรุ่นทีLเลือก) 

l ตดิตั =ง SSD ลงในชอ่งใสไ่ดรฟ์ทีLมีอยู่

l เชืLอมตอ่ปลายด้านหนึLงของสายเคเบลิข้อมลู SATA * และสายไฟเข้ากบัชอ่งเสียบ SATA บน
เมนบอร์ดของคณุและปลายด้านทีLเหลือเข้ากบั SSD ของคณุ

l ตดิตั =งแผงด้านนอกอีกครั =งและเชืLอมตอ่สายไฟเข้ากบัพีซีของคณุ

l เปิดระบบของคณุเพืLอตรวจสอบการตดิตั =งสําเร็จ

หมายเหต:ุ หาก SSD เป็นไดรฟ์สําหรับบตูหลกัของคณุโปรดดคููมื่อผู้ใช้ของระบบปฏิบติัการของคณุ
สําหรับคําแนะนําในการตดิตั =งระบบปฏิบตักิารเพิLมเตมิ หาก SSD นี =จะใช้เป็นไดรฟ์รองจําเป็นต้อง
ฟอร์แมตไดรฟ์ก่อนใช้งาน

* SATA 6Gbit / s เข้ากนัได้กบั SATA 3Gbit / s อย่างไรก็ตามการเชืLอมตอ่อปุกรณ์ 
SATA 6Gbit / s เข้ากบัการเชืLอมตอ่ SATA 3Gbit / s จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพลดลง
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แล็ปทอ็ปตดิตั +ง
ดูอย่างใกลชิ้ดกบัไดรฟ์จดัเก็บขอ้มูลเก่าที;คณุถอดออกสําหรบัวงเล็บตวัยึดอะแดปเตอร์

เฟรมรองรบัวงเล็บปีกกาแท็บดึงหรือสกรูที;อาจติดอยู่ หากมีสิ;งใดติดอยู่กบัไดรฟ์เก่าให้

ถอดออกและวางลงบน SSD ในลกัษณะเดียวกนั ตอนนีMใส่ SSD เขา้ไปในช่องเก็บ 

หากยงัไม่พอดีใหใ้ชต้วัเวน้วรรคที;คณุตัMงไวก่้อนหนา้นีMแลว้ติดเขา้กบั SSD โดยลอกกาว

ออกแลว้ติดเขา้กบัไดรฟ์ดงัที;แสดง การติดตัMงสเปเซอร์ทําให ้SSD มีความหนาในระดบั

เดียวกนักบัไดรฟ์ที;คณุถอดออก

หมายเหต:ุ การติดตั /งจํานวนมากไมจํ่าเป็นต้องใช้ตวัเว้นวรรคดงันั /นคณุอาจไมจํ่าเป็นต้องใช้มนั
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l ปิดระบบถอดสายไฟทั 0งหมดออกและถอดแบตเตอรี:ออก

l ค้นหาแผงเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ คลายเกลียวและถอดแผงเข้าถึง

l ถอดและถอดไดรฟ์เก็บข้อมลูปัจจบุนัออกจากชอ่งใสไ่ดรฟ์ (โปรดดคููมื่อผู้ใช้ระบบของคณุ)

l ลบวงเลบ็และตวัเชื:อมตอ่ทั 0งหมดออกจาก HDD ของคณุและติดตั 0งลงบน SSD (หากจําเป็น) 

หมายเหต:ุ หากมีการเชื:อมตอ่ที:เป็นกรรมสทิธิTและ / หรือวงเลบ็อยูบ่น HDD นําออกอย่างระมดัระวงัและ
เชื:อมตอ่กบั SSD ระบบจะแตกตา่งกนัไป และรายการเหลา่นี 0อาจมีหรือไมมี่

l ใส ่SSD ลงในชอ่งใสไ่ดรฟ์อย่างระมดัระวงัโดยจดัให้ SSD กบัตวัเชื:อมตอ่ SATA *

l ยดึ SSD ในชอ่งไดรฟ์ ตดิตั 0งแผงเข้าถึงอีกครั 0งและใสแ่บตเตอรี:กลบัเข้าไปในระบบ

l เปิดระบบของคณุเพื:อตรวจสอบการตดิตั 0งสําเร็จ สําหรับไดรฟ์สําหรับบู๊ตนี:เป็นสญัญาณที:บง่บอกวา่ 

BIOS แจ้งให้ตดิตั 0งระบบปฏิบตักิาร สําหรับไดรฟ์รองให้ทําตามคําแนะนําการจดัรูปแบบด้านลา่ง

หมายเหต:ุ หาก SSD เป็นไดรฟ์บตูหลกัของคณุโปรดอ้างอิงผู้ใช้ระบบปฏิบตักิารของคณุ คูมื่อสําหรับ
คําแนะนําการตดิตั 0งระบบปฏิบตักิารเพิ:มเตมิ หาก SSD นี 0จะใช้เป็นไดรฟ์รองจําเป็นต้องฟอร์แมตไดรฟ์

ก่อนใช้งาน

• SATA 6Gbit / s เข้ากนัได้กบั SATA 3Gbit / s อย่างไรก็ตามการเชื:อมตอ่อปุกรณ์ SATA 
6Gbit / s เข้ากบัการเชื:อมตอ่ SATA 3Gbit / s จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพลดลง
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การจัดรูปแบบ SSD ใน WINDOWS
การฟอร์แมตผลติภณัฑ์อาจทําให้ข้อมลูทั 9งหมดที=เก็บไว้ในผลติภณัฑ์สญูหายหรือเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจ

วา่ผลติภณัฑ์ไมมี่ข้อมลูหรือไฟล์ที=จําเป็นก่อนทําการฟอร์แมตใหม่

สาํหรับ Windows 8.1 และ Windows 10: 
ปอ้นปุ่ มทางลดั“ Windows key + X” เลือก“ การจดัการดสิก์”

สาํหรับ Windows 7:

l คลกิที=ปุ่ มเริ=มของ Windows คลกิขวาที=“ คอมพิวเตอร์” แล้วเลือก“ จดัการ” หน้าตา่ง“ การจดัการ

คอมพิวเตอร์” จะปรากฏขึ 9นบนเมนดู้านซ้าย (ใต้“ การจดัเก็บ”) เลือก“ การจดัการดสิก์” หมายเหต:ุ หาก

หน้าตา่งป๊อปอพัปรากฏขึ 9นเพื=อขอให้คณุเริ=มต้นดสิก์ คลกิ“ ตกลง”

l คลิกขวาที=ดิสก์“ ไมไ่ด้ปันสว่น” ใหมจ่ากนั 9นเลือก“ New Simple Volume” แล้วทําตามบนหน้าจอ

l คําแนะนํา หมายเหต:ุ ไมจํ่าเป็นต้องเปลี=ยนแปลงการตั 9งคา่ Simple Volume เริ=มต้น

l คลิก“ เสร็จสิ 9น” เมื=อได้รับแจ้ง

l SSD ได้รับการฟอร์แมตแล้วและพร้อมสําหรับการติดตั 9งระบบปฏิบติัการ
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หนึ$ง Gigabyte (1GB) หมายถึง +,9 = 1,000,000,000 bytes และ One Terabyte (1TB) 

หมายถึง +,+5 = +,,,,,,,,,,,,,,,, bytes โดยใช้กําลงั +, อย่างไรก็ตามระบบปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์จะรายงานความจขุองหน่วยเก็บข้อมลูโดยใช้อํานาจ 5 สําหรับนิยาม +GB = 230 = 

1,073,741,824 bytes และ +TB = 240 = +,,WW,X++,Y5Z,ZZY ไบต์ดงันั [นจงึมีความจนุ้อยกวา่ ความจุ

ที$เก็บได้ (รวมถึงตวัอย่างของไฟล์สื$อตา่งๆ) จะแตกตา่งกนัไปตามขนาดไฟล์การจดัรูปแบบการตั [งคา่

ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตักิารและปัจจยัอื$น ๆ
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SATA III 6Gb/s
SSD
คู่มือการใช้งาน

บทนํา 

เครื$องมือและเตรียมที$จําเป็น

ตดิตั [งเดสก์ท็อป

แลป็ท็อปติดตั [ง

การจดัรูปแบบ SSD ได้รับ

การฟอร์แมตแล้วและพร้อม

สําหรับการตดิตั [ง

ระบบปฏิบตักิารSSD ใน 

WINDOWS 

การคํานวณกําลงัการผลติ



สาํนักงานใหญ่
3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

ข้อมูลตดิต่อ
TEL : +886-2-8797 3116
FAX : +886-2-8797 3522
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