
ด็องเกิล WiFi QUMI 

คู่มือผู้ใช้

(ชื�อรุ่น: QW-Wifi��) 

เวอร์ชั�น: �.�  
วันที�: มิถุนายน ���� 
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สารบัญ 

�.  สิ�งที�ให้มาด้วยในบรรจุภัณฑ์ .................................................................. �

�.  ภาพรวมผลิตภัณฑ์ด็องเกิล WiFi QUMI (QW-WiFi��) .......................... �

�.  เสียบด็องเกิล WiFi เข้ากับ QUMI ของคุณ ............................................. �

�.  WiFi......................................................................................................... �

�.  เว็บเบราเซอร์ ......................................................................................... �

�.  หน้าจอ WiFi ........................................................................................... �

�.�. ติดตั�งและเริ�มแอพพลิเคชั�นในโน๊ตบุ๊คหรือเครื�องคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows 

และ MAC)

�.�. ติดตั�งและเริ�มต้นแอพบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ (iphone/ipad/ipod)

�.�. ติดตั�งและเริ�มแอพในอุปกรณ์ Android ของคุณ
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�. สิ�งที�ให้มาด้วยในบรรจุภัณฑ์ 

�. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ด็องเกิล WiFi QUMI (QW-WiFi��) 

�. เสียบด็องเกิล WiFi เข้ากับ QUMI ของคุณ 

* ด็องเกิล USB ไร้สาย � ตัว 

* คู่มือการเริ�มต้นอย่างรวดเร็ว � ฉบับ 

* บัตรรับประกัน � ใบ 

* บัตรด้านความปลอดภัย � ใบ 

* CD � แผ่น { โปรแกรม MirrorOP (Windows และ MAC) / โปรแกรม PtG converter 

Multi-language QSG / คู่มือผู้ใช้}  

�. ตัวเชื�อมต่อ USB 

�. ฝาปิดตัวเชื�อมต่อ (เพื�อปกป้องช่องเสียบ USB เมื�อไม่ได้ใช้) 

�. LED กิจกรรม/การเชื�อมต่อ 

�. QW-Wifi��
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ในการเปิด Wifi ให้ดำเนินการต่อไปนี�:

�.  กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพื�อเลือกไอคอน Wifi ในเมนู Media Suite

�.  กด        เพื�อเข้าสู่การตั�งค่า Wifi 

�.  กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพื�อเลือก เปิดทำงาน จากนั�นกด       เพื�อเปิดฟังก์ชั�น Wifi

�.  กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพื�อเลือก            แล้วกด        เพื�อค้นหา AP 

�.  กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื�อเลือก AP จากนั�นกด        เพื�อเชื�อมต่อ

การเปิด Wifi

ระบบติดต่อสำหรับควบคุม

การกระทำ คำอธิบาย

กลับไปยังหน้าต่างหลัก

สแกน AP ทั�งหมดใหม่

เปิดทำงาน/ปิดทำงาน Wifi

การกำหนดค่า Wifi

4. Wifi

เมื�อเสียบ Q� WIFI USB ด็องเกิลที�เป็นอุปกรณ์ซื�อเพิ�ม คุณสามารถท่องเว็บผ่าน Wi-Fi โดยใช้เว็บเบราเซอร์ได้

การตั�งค่า Wifi ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี�:

หมายเหตุ: 
1. ฟังก์ชั�น Wifi ใช้ได้เฉพาะเมื�อต่อกับด็องเกิลที�เป็นอุปกรณ์เสริมของ Q� เท่านั�น

2. กด เลื�อนหน้าขึ�น บนรีโมทคอนโทรล เพื�อกลับไปยังส่วนบนของบริเวณฟังก์ชั�น จากที�นี� คุณสามารถรีเฟรชรายการ AP ได้ 
3. กด เลื�อนหน้าลง เพื�อเลื�อนไปยังส่วนล่างของรายการ AP เมื�ออยู่ในบริเวณฟังก์ชั�น
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การเยี�ยมชมเว็บไซต์

ระบบติดต่อสำหรับควบคุม

แถบหลักประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี�:

การกระทำ คำอธิบาย

ถอยกลับหนึ�งหน้า

ไปยังหน้าถัดไป

โหลดหน้าปัจจุบันใหม่/หยุดการโหลดหน้าปัจจุบัน

กลับไปยังหน้าหลัก

เข้าสู่หน้าบุ๊คมาร์ก

เพิ�ม/ลบหน้าปัจจุบันไปยังบุ๊คมาร์ก

คลิกเพื�อเข้าไปยังหน้าอินพุท URL

ซูมหน้าเข้า/ออก

ล้างประวัติ และออกจากเบราเซอร์

�. เว็บเบราเซอร์

�.  เสียบ Q� Wi-Fi ด็องเกิลที�เป็นอุปกรณ์ซื�อเพิ�มลงในซ็อกเก็ต USB ของ Qumi

�.  กด ▲ ▼ ◄ ► บนรีโมทคอนโทรล เพื�อควบคุมเคอร์เซอร์ ดูรีโมทคอนโทรลที�หน้า �.

�.  ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการเคลื�อนที� กดไอคอน Q (มุมขวาล่าง) เพื�อเข้าไปยังแถบแอดเดรส

�. กด       เพื�อแสดงแป้นพิมพ์เสมือน หรือกด       ในแถบแอดเดรส

หมายเหตุ: 

เสียบ USB ฮับเข้ากับช่องเสียบ USB ของ Qumi, จากนั�นเสียบด็องเกิล Wi-Fi Q� ที�เป็นอุปกรณ์เสริม แป้นพิมพ์ และเมาส์ เข้ากับ 

USB ฮับ เพื�อท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย
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ระบบติดต่อสำหรับควบคุม

แสดง Wifi ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี�:

การกระทำ คำอธิบาย

SSID โปรเจ็กเตอร์

การตั�งค่า IP

IP แอดเดรส

เน็ตมาสก์

เกตเวย์

DNS

หมายเหตุ: 

�. หน้าจอ WiFi

เริ�มการเล่นมีเดียจาก Wi-Fi

ป้อนตัวระบุชุดบริการที�นี�

เลือก ใช้ IP เริ�มต้น เพื�อกำหนดค่าการตั�งค่า IP โดยอัตโนมัติ หรือ ใช้ IP อื�น 

เพื�อกำหนดค่าการตั�งค่า IP ด้วยตัวเอง

กำหนดค่า IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์ที�นี�

กำหนดค่าซับเน็ตมาสก์ที�นี�

กำหนดค่า IP แอดเดรสของเกตเวย์เริ�มต้นที�นี�

กำหนดค่า IP แอดเดรสของ DNS เซิร์ฟเวอร์ที�นี�

ฟังก์ชั�น Wifi & เว็บเบราเซอร์จะใช้ได้เฉพาะเมื�อเสียบด็องเกิล Q� ที�เป็นอุปกรณ์ซื�อเพิ�มเท่านั�น
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�.�. ติดตั�งและเริ�มแอพพลิเคชั�นในโน๊ตบุ๊คหรือเครื�องคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows 

และ MAC) 

โปรดติดตั�งแอพพลิเคชั�นจาก CD ที�ให้มาด้วย

หลังจากติดตั�งแอพพลิเคชั�นแล้ว คุณจะเห็น MirropOP-Liteicon บนเดสก์ทอปของคุณ：

�) ดับเบิลคลิกเพื�อให้ไคลเอนต์ MirrorOP-Lite เริ�มทำงาน

�) โปรแกรมจะเริ�มแสดงรายการจุดการเข้าถึงที�มีทั�งหมด (เปิดใช้งานการเชื�อมต่อ WiFi โดยอัตโนมัติ)

�) โปรแกรมจะเริ�มค้นหา QUMI ที�มีด็องเกิล WiFi 

�) หลังจากที�พบ QUMI ที�มีด็องเกิล WiFi ให้คลิกที�เริ�มการฉาย

ค้นหาอุปกรณ์
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พื้นที่เมนู

ปุ่มเล่น/หยุด

ปุ่มหยุดชั่วคราว

ในระหว่างที�เปิดการใช้งานการเชื�อมต่อ WiFi โดยอัตโนมัติ 

แสดงรายการจุดการเข้าถึงที�ใช้ได้ทั�งหมด

�.�.�.  อินเทอร์เฟซผู้ใช้หลัก
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�.�.�. การฉายบนหน้าจอ 

ปุ่ม คำอธิบาย 

�.�.�  คำอธิบายเมนู

เมนู

ออก

คลิกที�ปุ่ม                 สำหรับการใช้งานแบบเต็มจอ คุณสามารถฉายหน้าจอหลักไปยังหน้าจอในทันที คลิกที�ปุ่ม               

คุณสามารถหยุดการฉายไปยังหน้าจอ

การฉายเต็มหน้าจอ

หยุดการฉายชั�วคราว
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�.�.�  คุณภาพการฉาย

�.�.�  การจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติ

ปรับคุณภาพการฉายภาพใน <คุณภาพการฉาย> คุณภาพที�สูงขึ�นจะต้องใช้แบนด์วิธที�สูงขึ�น 

ค่าเริ�มต้นคือธรรมดา

<การจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติ>เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพการฉายสูงสุด แอพพลิเคชั�นเปลี�ยนแผนพลังง

านวินโดว์ของ PC ให้เป็น "ประสิทธิภาพสูงสุด" อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิก "การจัดการพลังงานโ

ดยอัตโนมัติ" เพื�อเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั�นนี�และเรียกคืนแผนพลังงานของคุณในทันที
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�.�.�  เชื�อมต่อ WiFi โดยอัตโนมัติ

�.�.�  จับภาพหน้าจอขั�นสูง

*เปิดการใช้งาน / ปิดการใช้งาน “จับภาพหน้าจอขั�นสูง”

คลิกที� <จับภาพหน้าจอขั�นสูง> คุณจะสามารถดูหน้าต่างบนสุดและหน้าต่างชั�นอื�นๆ (รวมถึง UI หลัก) 

ที�หน้าจอที�เชื�อมต่อ

อย่างไรก็ตาม เคอร์เซอร์เมาส์อาจจะกระพริบเป็นบางครั�งเมื�อคุณฉายหน้าจอ PC ของคุณ

คลิก <เชื�อมต่อ WiFi อัตโนมัติ> เพื�อเปิดใช้ฟังก์ชั�น AWZC ฟังก์ชั�นนี�จะสามารถบันทึกขั�นตอนการเชื�อมต่อ 

WiFi ได้
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�.�.�  เกี�ยวกับ 

คลิก <เกี�ยวกับ> เพื�อแสดงข้อมูลระบบ ซึ�งจะรวมถึงชื�อรุ่นของผลิตภัณฑ์ เวอร์ชั�นไคลเอนต์ IP แอดเดรส 

และข้อมูลอื�นๆ

�.�.� ออก 

คลิก <ออก> เพื�อออกจากแอพพลิเคชั�นนี� ระบบจะหยุดสถานะการเล่นปัจจุบันและปิดแอพพลิเคชั�นในทันที 
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�.�.� ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั�นจาก App Store

�.�.� อัพโหลดไฟล์ด้วย iTunes
ภาพที่ 1 

�.�. ติดตั�งและเริ�มต้นแอพบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ (iphone/ipad/ipod)

A. เปิด WiFi ที�โทรศัพท์ของคุณ 

B. เชื�อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

C. เปิดใช้งาน App Store  

D. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั�น MobiShow (ภาพที� �) 

E. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื�อดำเนินการติดตั�งให้เสร็จสิ�น 

A. คลิก iTunes เพื�อเปิดใช้งานแอพพลิเคชั�น

B. เชื�อมต่อ  iPhone/iPod/iPad เข้ากับ PC/แล็ปท็อป 

C. คลิกที�อุปกรณ์ iPhone/iPod/iPad (ขั�นที� �) 

D. คลิกที�รายการแอพ (ขั�นที� �) 

E. คลิกที� MobiShow และคุณจะเห็นทุกอย่างที�คุณได้อัพโหลดโดยใช้ MobiShow Lite (ขั�นที� �) 

F. คลิกที�ปุ่มเพิ�ม และเลือกไฟล์เพื�ออัพโหลดไปยัง iPhone/iPod/iPad ของคุณ (ขั�นที� �)
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ภาพที�ี� �ภาพที� �

ภาพที� �

�.�.� การใช้ Mobishow กับอุปกรณ์ iOS 

A. เปิดใช้งาน WiFi และเชื�อมต่อกับจุดการเข้าถึงที�มีอุปกรณ์ที�สามารถใช้งานได้กับ 

Mobishow เชื�อมต่ออยู่

B. เลือกไอคอน "MobiShow”             เพื�อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ 

C. ไคลเอนต์ MobiShow จะเริ�มค้นหาอุปกรณ์ที�ใช้งานกับ MobiShow ได้โดยอัตโนมัต 

(ภาพที�ิ �) 

D. เลือกอุปกรณ์ MobiShow ระบบจะแสดงป๊อบอัพหน้าการเข้าสู่ระบบ 

ใส่รหัสการเข้าสู่ระบบแล้วกดเข้าสู่ระบบ (ภาพที� �)
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�.�.� รูปภาพ

ภาพที� � ภาพที� �

ปุ่ม

คุณสามารถใช้ MobiShow เพื�อฉายรูปภาพที�จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเพื�อแสดงในจอขนาดใหญ่ได้ด้วย 

QUMI ระบบจะจัดเตรียมรูปภาพให้มีความเหมาะสมในการแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ 

แทนที�จะแสดงในหน้าจอขนาดจิ�วของโทรศัพท์ของคุณ 

เปิดและเลือกไฟล์รูปภาพเพื�อฉายบนจอขนาดใหญ่โดยใช้ QUMI ของคุณ 

คำอธิบาย 

ไปที�ไฟล์รูปภาพก่อนหน้า 

เริ�ม/หยุดสไลด์โชว์ 

หยุดสไลด์โชว์ 

ไปที�ไฟล์รูปภาพต่อไป 

หมุนทางซ้าย �� องศา 

หมุนทางขวา �� องศา 
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6.2.5 PtG

ภาพที� � ภาพที� �

ปุ่ม

คุณสามารถใช้ MobiShow เพื�อสร้างการนำเสนออินเทอร์แอคทีฟโดยไม่ต้องใช้ PC ด้วยคุณสมบัติ PtG 

เมื�อไฟล์ PtG เปิดอยู่ สไลด์ PtG 

จะถูกฉายและระบบจะแสดงหน้าจอต่อไปนี�บนโทรศัพท์ของคุณเพื�อควบคุมการนำเสนอ PtG ของคุณ 

คำอธิบาย 

ไปยังหน้าก่อนหน้า 

ไปยังขั�นตอนก่อนหน้า 

ไปยังขั�นตอนต่อไป 

ไปยังหน้าถัดไป 

เล่นขั�นตอนต่อไป 

หยุดการฉาย 

หมายเหตุ:
คุณต้องใช้ “PtG converter.exe” เพื�อแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ PtG เป็นการล่วงหน้า
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�.�.� การใช้ตัวแปลง PtG

ภาพที� ��

�.�. ติดตั�งและเริ�มแอพในอุปกรณ์ Android ของคุณ:

�.�.� ดาวน์โหลดแอพจาก Google Play (Play Store APP)

A. เปิด WiFi ที�โทรศัพท์ของคุณ

B. เชื�อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

C. เปิด Store และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั�น MobiShow (ภาพที� �)

D. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื�อดำเนินการติดตั�งให้เสร็จสิ�น

A. เปิด “แปลง PtG” ในโฟลเดอร์ “แปลง PtG” จาก “โปรแกรม” ในเมนู เริ�มต้น 

ระบบจะแสดงแผงควบคุมต่อไปนี�บนเดสก์ทอปของคุณเมื�อแอพพลิเคชั�นดังกล่าวทำงาน

B. คลิกที�ปุ่ม “              แปลง” เพื�อเลือกไฟล์ PowerPoint PPT และเริ�มการแปลง แปลง PtG 

จะเปิดไฟล์ PowerPoint และแปลงเป็นรูปแบบ PtG 

คุณสามารถดูระบวนการแปลงได้จากเดสก์ทอปของคุณ

C. คลิกที�ปุ่ม “             แสดงตัวอย่าง” เพื�อขยายหรือย่อบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิก “           

เล่น” เพื�อเล่นไฟล์ PtG ที�เลือก หรือคลิก “             เปิด” เพื�อเลือกไฟล์ PtG 
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ภาพที� �

�.�.�  การใช้ MobiShow ในโทรศัพท์ Android 

A. เปิดใช้งาน WiFi และเชื�อมต่อกับจุดการเข้าถึงที�มีอุปกรณ์ที�สามารถใช้งานได้กับ MobiShow 

เชื�อมต่ออยู่

B. เลือกไอคอน "MobiShow”          เพื�อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไคลเอนต์

C. ไคลเอนต์ MobiShow จะเริ�มค้นหาอุปกรณ์ที�ใช้งานกับ MobiShow ได้โดยอัตโนมัติ (ภาพที� �)

D. เลือกอุปกรณ์ที�ใช้งานกับ MobiShow ได้ ระบบจะแสดงป๊อบอัพหน้าการเข้าสู่ระบบ (ภาพที� �)

E. ใส่รหัสการเข้าสู่ระบบแล้วกดเชื�อมต่อ

 (กดเชื�อมต่อโดยตรงหากอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อปิดการใช้งานการปกป้องด้วยรหัสการเข้าสู่รหัส)
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ภาพที� �

ภาพที� �

ภาพที� �

F. เลือกไอคอน “รูปภาพ” เพื�อฉายไฟล์รูปภาพ

G. เลือกไอคอน “PtG” เพื�อสร้างการนำเสนออินเทอร์แอคทีฟโดยไม่ต้องใช้ PC ด้วย 

Presentation-to-Go (PtG)
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ภาพที� �

ปุ่ม คำอธิบาย

�.�.� รูปภาพ

คุณสามารถใช้ MobiShow เพื�อฉายรูปภาพที�จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเพื�อแสดงในจอขนาดใหญ่ได้ 

ระบบจะจัดเตรียมรูปภาพให้มีความเหมาะสมในการแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ 

แทนที�จะแสดงในหน้าจอขนาดจิ�วของโทรศัพท์ของคุณ

เปิดและเลือกไฟล์รูปภาพ เพื�อฉายบนจอขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ที�ใช้งานกับ MobiShow ของคุณ 

ไปที�ไฟล์รูปภาพก่อนหน้า

เริ�ม/หยุดสไลด์โชว์

ไปที�ไฟล์รูปภาพต่อไป

หมุนทางซ้าย �� องศา

หมุนทางขวา �� องศา

เปิดไฟล์รูปภาพ
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6.3.4 PtG 

ภาพที� �

ปุ่ม คำอธิบาย

หมายเหตุ:

คุณสามารถใช้ MobiShow เพื�อสร้างการนำเสนออินเทอร์แอคทีฟโดยไม่ต้องใช้ PC ด้วยคุณสมบัติ 

PtG เมื�อไฟล ์PtG เปิดอยู่ สไลด์ PtG 

จะถูกฉายและระบบจะแสดงหน้าจอต่อไปนี�บนโทรศัพท์ของคุณเพื�อควบคุมการนำเสนอ PtG 

ของคุณ

ไปยังหน้าก่อนหน้า

ไปยังขั�นตอนก่อนหน้า

ไปยังขั�นตอนต่อไป

ไปยังหน้าถัดไป

หยุดการฉาย

กลับไปที�หน้าหลัก

เปิดไฟล์ PtG

คุณต้องใช้ “PtG converter.exe” เพื�อแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ PtG เป็นการล่วงหน้า
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�.�.�  การใช้ตัวแปลง PtG 

ภาพที� �

A. เปิด “แปลง PtG” ในโฟลเดอร์ “แปลง PtG” จาก “โปรแกรม” ในเมนู เริ�มต้น 

ระบบจะแสดงแผงควบคุมต่อไปนี�บนเดสก์ทอปของคุณเมื�อแอพพลิเคชั�นดังกล่าวทำงาน

B. คลิกที�ปุ่ม “               แปลง” เพื�อเลือกไฟล์ PowerPoint PPT และเริ�มการแปลง แปลง PtG 

จะเปิดไฟล์ PowerPoint และแปลงเป็นรูปแบบ PtG 

คุณสามารถดูระบวนการแปลงได้จากเดสก์ทอปของคุณ

C. คลิกที�ปุ่ม “             แสดงตัวอย่าง” เพื�อขยายหรือย่อบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 คลิก “           เล่น” เพื�อเล่นไฟล์ PtG ที�เลือก หรือคลิก “             เปิด” เพื�อเลือกไฟล์ PtG


