คูม่ ือการใช้ งาน

 แนะนาอุปกรณ์ Smart box รุ่น Quad Core 1

1.เมื่ออินเตอร์ เน็ตใช้ งานได้ สถานะไฟLEDจะเป็ นแสงสีเขียว แต่ถ้าไม่ได้ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตLEDจะ
เป็ นแสงสีแดง
2.เมื่อเครื่ องพร้ อมใช้ งานสถานะไฟLEDจะเป็ นแสงสีเขียวในโหมดstandbyสถานะไฟLEDจะเป็ น
แสงสีแดง และเมื่อมีการใช้ งานรี โมทไฟจะLEDกะพริ บ
3.เซ็นเซอร์ รับสัญญาณรี โมท

4.ปุ่ ม Power สาหรับเปิ ด-ปิ ดเครื่ อง
5.ช่องต่ออแดปเตอร์
6.ช่องต่อ AV OUT
7.ช่องต่อสาย HDMI
8.ช่องต่อสาย LAN
9.ช่อง IR สาหรับรับสัญญาณรี โมทแบบอินฟาเรด

10. ช่องต่อ USB
11. ช่องเสีย micro sd card

 วิธีการติดตัง้

ข้ อควรระวัง
ควรต่อAdapterเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย

 Remote Control Description
1. POWER : ปุ่ มเปิ ด-ปิ ดเครื่ อง
2. MUTE : ปุ่ มปิ ดเสียง
3. ▲/▼/◄/►: ปุ่ มเลื่อนขึ ้น,ปุ่ มเลื่อนลง,ปุ่ มเลื่อนซ้ าย,ปุ่ มเลื่อนขวา
ปุ่ ม◄/►ใช้ ปรับเสียง, ▼/▲ ใช้ เปลี่ยนช่อง
4. OK: ปุ่ มตกลง
5. BACK
: ปุ่ มย้ อนกลับหน้ าที่แล้ ว
6. HOME
: ปุ่ มหน้ าเมนูหลัก
7. : ปุ่ มแสดงรายการ
8. V-/V+: ปุ่ มลดเสียง/ปุ่ มเพิ่มเสียง

 การตังค่
้ าใช้ งานกล่อง Smart Box
 เปิ ดทีวีและ Smart box
 เปิ ดใช้ งานครัง้ แรก หน้ าจอจะขึ ้นหน้ าเมนู Welcome
 ตังค่
้ าภาษา,โหมดแสดงผล,การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
โดยกดปุ่ มขึ ้น/ลง/ซ้ าย/ขวา เพื่อเปลี่ยนการตังค่
้ า,กด
ปุ่ ม OK และ Next เพื่อดาเนินการขันต่
้ อไป
เมื่อการตังค่
้ าเสร็ จสิ ้นขึ ้น Finish กดปุ่ ม OK
 หลังจากเสร็ จสิ ้นการตังค่
้ าที่หน้ าเมนู Welcome จะ

เข้ าสูห่ น้ าเมนูหลัก

เมนูหลัก

 หน้ าเมนูหลักสามารถกดปุ่ ม ▲/▼/◄/►

เพื่อเลือก
แอบพริ เคชัน่ ที่ต้องการใช้ งาน
 กดปุ่ ม Back ออกจากเมนู
: เมนูหลักมี 6 เมนู
Online Video สามารถเพิเ่ พิ่มแอบพรี เคชัน
่ ในเมนุ
เมนูรายการโปรด
Settings การตังค่
้ าระบบต่างๆ เช่น เสียง, กานร
แสดงผลและอื่นๆ
My Apps แอบพรี เคชัน่ ทังหมด
้
Music
เพิ่มแอบพรี เคชัน่ เพลงในเมนู
Local
เพิ่ม แอบพรี เคชัน่ สาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

การตังค่
้ าเมนู

 เลือกตังค่
้ าในเมนู Home กดปุ่ ม OK แล้ วกด enter
ที่เมนู Setting ในเมนูสามารถตังค่
้ าระบบ
parameters ได้
Network เลือกเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่าน Wi-Fi หรื อ
Lan
Display ตังค่
้ าการแสดงผล เช่นการแสดงผล

หน้ าจอ และอื่นๆ

Advanced ตังค่
้ าระบบ advanced
Other
ดูรายละเอียดข้ อมูลของระบบและการตังค่
้ าการแสดงผลอื่นๆ

การตังค่
้ าระบบ

 เลือก Network ในเมนู Settings, กดปุ่ ม ▼ แล้ ว
กด enter, กดปุ่ ม ◄/► เลือกโหมดเชื่อมต่อ

อินเตอร์ เน็ต จากนันสามารถเลื
้
อก เชื่อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตผ่าน Wi-Fi หรื อ Lan
 กดปุ่ ม▲/▼/◄/► เพื่อเลือกรายการ, กดปุ่ ม OK
เพื่อยืนยันการตังค่
้ า, กดปุ่ ม Back เพื่อออกจากเมนู

Wi-Fi
เลือก Wi-Fi, หลังจากนันกดปุ่
้
ม OK เพื่อเปิ ด-ปิ ด Wi-Fi ,Wi-Fi จะใช้ เวลาในการหาสัญญาณ
 เมื่อเปิ ด Wi-Fi กดปุ่ ม ▲/▼ เลือก Wi-Fi แล้ วกดปุ่ ม OK หลังจากนันกด
้ Enter
 กด enter ในช่องใส่ password แล้ วให้ ใส่ password เมื่อกด enter Wi-Fi จะถูกเข้ ารหัส
 เมื่อใส่ password โดยรหัสเป็ นตัวเลข เลือก “Connect Now” กดปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ
 รอสักครู่ ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเมื่อการเชื่อมต่อสาเร็ จหน้ าจอจะแสดง “Wi-Fi connected”
 กดปุ่ ม Back เพื่อออกจากเมนู

อินเตอร์ เน็ต
เลือก Ethernet แล้ วกดปุ่ ม OK เพื่อเปิ ด-ปิ ด อินเตอร์ เน็ต จาเป็ นต้ องเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตเป็ นอันดับแรก หลังจาก
นันจึ
้ งสามารถตังค่
้ าการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต

