HƯỚNG DẪN NHANH
Qbox Receiver 2.0
HỘP SẢN PHẨM BAO GỒM

♦ Qbox Receiver (Nano Router)
♦ USB Sound Adapter
Phụ kiện kèm theo:

CẤU HÌNH

Bước 1
♦ Vị trí nút gạt chọn ở vị trí AP (chế độ cấu hình)
♦ Khởi động (Rút nguồn rồi cắm lại). Đợi khoảng 30s
cho thiết bị khởi động xong.

♦ AC Adapter (220V sang 5v)
♦ Cáp Mini USB (dây cấp nguồn)
♦ Cáp âm thanh 3.5mm hoặc RCA

LẮP ĐẶT

Nút gạt chọn ở vị trí AP

Bước 2
Kết nối điện thoại/laptop vào mạng wifi tên Qox
(không cần mật khẩu).

Bạn nhập thông số wifi nhà bạn vào. Lưu ý phân biệt
chữ HOA chữ Thường.
Phần PLAYER NAME là đặt lại tên loa cho nhà bạn,
thường đặt theo tên phòng/vùng, ví dụ: LivingRoom
chẳng hạn.
Phần SMART PLUG: Nhập MAC Address của
Smartplug. Tùy chọn cho phiên bản hỗ trợ ổ cắm thông
minh. Để mặc định nếu bạn không dùng SmartPlug kèm
theo.
Nhập xong, chọn SAVE.
Chuyển nút gạt về vị trí 3G/4G
Sau khi cấu hình Wifi/pass xong, chuyển nút gạt về vị trí
3G/4G (chế độ hoạt động) và khởi động lại thiết bị.
Đợi khoảng 30s thiết bị khởi động xong. Việc lắp đặt &
cấu hình Qbox Receiver đến đây là hoàn tất.

NGHE NHẠC QUA QBOX
♦ Đảm bảo có Qbox Music Server hoặc Logitech
Music Server đang hoạt động trong mạng nhà bạn.
♦ Sử dụng giao diện web hoặc app cài đặt trên mobile
để tiến hành nghe nhạc qua Qbox.

Sơ đồ lắp đặt Qbox Receiver vào dàn âm thanh

♦ Sau khi mở hộp, bạn lắp sound adapter vào
cổng USB trên thiết bị, sử dụng dây nguồn và cục
adapter nguồn kèm theo để cấp nguồn.
♦ Nối dây âm thanh 3.5mm/RCA một đầu vào jack
headphone trên sound adapter và đầu còn lại vào ngõ
AUX/INPUT trên ampli/loa nhà bạn.
Việc lắp đặt như vậy là xong, ta chuyển sang bước cấu
hình wifi để Qbox Receiver kết nối wifi vào mạng
nhà.

Chạy trang web cấu hình
Dùng Safari hoặc bất cứ trình duyệt nào có trên điện
thoại/laptop của bạn truy cập vào http://192.168.1.1
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