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คำ�นำ�

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
©2012 Vivitek Corporation.  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Vivitek Corporation 
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของแต่ละแห่ง ค่า น้ำาหนัก และขนาดต่างๆ 
เป็นตัวเลขโดยประมาณ ข้อมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อคว�มปฏิเสธคว�มรับผิดชอบ
ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือ
รับประกันใดๆ ในเน้ือหาต่างๆ และปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันโดยนัยต่างๆ ของ
ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานสำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ผู้ผลิต
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับปรุงเอกสารเผยแพร่นี้ และทำาการเปล่ียนแปลงเน้ือหาเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีข้อ
ผูกมัดที่ผู้ผลิตต้องแจ้งให้บุคคลใดๆ ทราบถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาดังกล่าว

เคร่ืองหม�ยก�รค้�
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็น
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing 
LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ช่ือผลิตภัณฑ์อื่นท้ังหมดที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ และมีการแจ้งให้
ทราบเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูลเพ่ือคว�มปลอดภัยท่ีสำ�คัญ

สำ�คัญ: 
แนะนำาให้คุณอ่านเน้ือหาในส่วนน้ีด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่จะใช้เครื่อง Qumi ขั้นตอนเพื่อความ
ปลอดภัยและการใช้งานเหล่านี้ จะทำาให้มั่นใจว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้ Qumi อย่างปลอดภัยไป
อีกหลายปี เก็บคู่มือนี้ไว้สำาหรับการอ้างอิงในอนาคต

สัญลักษณ์ที่ใช้

มีการใช้สัญลักษณ์คำาเตือนบนเครื่อง และในคู่มือฉบับนี้ เพ่ือเตือนคุณถึงสถานการณ์ที่มีความอันตราย
ต่างๆ

มีการใช้รูปแบบต่อไปนี้ในคู่มือฉบับนี้ เพ่ือเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลสำาคัญต่างๆ

หม�ยเหตุ: 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อท่ีกำาลังอธิบาย

สำ�คัญ: 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไม่ควรมองข้าม

ข้อควรระวัง: 
เตือนคุณถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำาให้เครื่องเสียหาย

คำ�เตือน: 
เตือนคุณถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำาให้เครื่องเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำาให้
เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย

ตลอดทั้งคู่มือฉบับนี้ ส่วนประกอบต่างๆ และรายการในเมนู OSD (เมนูหน้าจอ) จะพิมพ์เป็นตัวหนา 
ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้: 

“กดปุ่ม เมน ูบนรีโมทคอนโทรล เพ่ือเปิดเมนู หลัก”

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั่วไป
• อย่าเปิดฝาตัวเครื่อง ไม่มีชิ้นส่วนท่ีผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ในตัวเครื่อง สำาหรับการซ่อม

ผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อช่างบริการที่มีคุณสมบัติ

• ปฏิบัติตามคำาเตือนและข้อควรระวังต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้ และบนตัวเครื่อง

• ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เราทำาให้แหล่งกำาเนิดแสงในการฉายมีความสว่างมาก เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหายต่อดวงตา อย่ามองเข้าไปในเลนส์เมื่อไฟ LED ติดอยู่

• อย่าวางเครื่องไว้บนพื้นผิวหรือขาต้ังที่ไม่มั่นคง

• หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใกล้น้ำา ถูกแสงแดดโดยตรง หรือใกล้อุปกรณ์ที่สร้างความร้อน

• อย่าวางวัตถุท่ีมีน้ำาหนักมาก เช่น หนังสือ หรือกระเป๋า ไว้บนเคร่ือง
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ข้อสังเกตในการติดตั้ง Qumi
• เว้นช่องว่างรอบๆ ช่องระบายอากาศร้อนอย่างน้อย 50 ซม.

ต่ำสุด 100 มม.

ต่ำสุด 500 มม.

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องอากาศเข้าไม่ได้ดูดอากาศร้อนจากช่องระบายอากาศร้อนกลับไปใช้ใหม่

• ในขณะท่ีใช้งานเครื่อง Qumi ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นตู้ ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบภายในตู้ ไม่
เกินอุณหภูมิการทำางานของเครื่องในขณะท่ี Qumi กำาลังทำางานอยู่ และช่องดูดอากาศเข้า และ
ระบายอากาศเสียไม่มีอะไรปิดกั้น

• ตู้ท้ังหมดควรผ่านการประเมินด้านความร้อนที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่า Qumi จะไม่นำา
อากาศร้อนไปใช้ซ้ำา เน่ืองจากการทำาเช่นน้ีอาจเป็นผลให้อุปกรณ์ปิดเครื่องเอง แม้ว่าอุณหภูมิใน
ตู้จะอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำางานที่ยอมรับได้ก็ตาม

ข้อควรระวัง: 
หลีกเลี่ยงการใช้ Qumi ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
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ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่าน้ัน

• อย่าวางสิ่งใดไว้บนสายไฟ วางสายไฟในท่ีซ่ึงไม่อยู่ในเส้นทางท่ีมีคนเดินผ่าน

• นำาแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลในขณะที่เก็บ หรือเมื่อไม่ใช้เป็นระยะเวลานาน

การทำาความสะอาด Qumi
• ถอดสายไฟก่อนที่จะทำาความสะอาด ดู การทำาความสะอาด Qumi ในหน้า 41

หม�ยเหตุ: 
Qumi จะอุ่นขึ้นหลังจากการใช้งาน ปล่อยให้ Qumi เย็นลงก่อนที่จะนำาไปเก็บในตู้

คำาเตือนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ก่อนที่จะติดตั้งและใช้ Qumi ให้อ่านประกาศเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ใน ความสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับ ในหน้า 50

คำาอธิบายสัญลักษณ์

การทิ้ง: อย่าท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะในบ้าน หรือบริการเก็บ
รวบรวมของเสียในชุมชน ประเทศในแถบ EU ระบุว่าต้องใช้บริการเก็บรวบรวมเพ่ือนำาไป
รีไซเคิลแยกต่างหาก

คุณสมบัติหลัก
• เครื่องน้ำาหนักเบา ง่ายต่อการพกพาและขนส่งไปยังสถานท่ีต่างๆ

• ใช้งานได้กับมาตรฐานวิดีโอหลักๆ ทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วย NTSC, PAL และ SECAM

• ระดับความสว่างสูง ช่วยให้นำาเสนอได้ภายใต้แสงแดด หรือในห้องท่ีสว่างมาก

• สนับสนุนความละเอียดข้อมูลสูงถึง UXGA ท่ี 16.7 ล้านสี เพ่ือให้ภาพท่ีสวยสดและคมชัด

• การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น อนุญาตให้ฉายภาพจากด้านหน้า ด้านหลัง บนเพดานด้านหน้า และบน
เพดานด้านหลัง

• การฉายเส้นท่ีคงความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมการแก้ไขการปรับภาพเพี้ยนอัตโนมัติขั้นสูง 
สำาหรับการฉายท่ีเป็นมุม

• ตรวจจับสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ

เก่ียวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้มีไว้สำาหรับผู้ใช้ และอธิบายวิธีการติดตั้งและใช้งาน Qumi เม่ือใดก็ตามที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 
เช่น ภาพประกอบ หรือคำาอธิบาย จะถูกทำาให้อยู่ในหน้าเดียวกัน รูปแบบท่ีเหมาะกับการพิมพ์นี้ 
จัดเตรียมให้คุณเพื่อความสะดวก และเพื่อช่วยประหยัดกระดาษ และปกป้องสิ่งแวดล้อม แนะนำาให้
พิมพ์เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณเท่านั้น
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บทที่ 1  ภ�พรวม

ส่วนต่�งๆ

มุมมองด้านหน้า/ด้านบน/ด้านขวา

ปุ่มกด

ปุ่มกด
ดูปุ่มกด - ปุ่มท่ีแสดงบนเมนูหน้าจอ 
(OSD)

ช่องดูดอ�ก�ศเย็น
อย่าปิดกั้นเลนส์

เลนส์การฉาย
แหวนโฟกัส
โฟกัสภาพที่ฉาย

ช่องดูดอ�ก�ศเย็น
อย่าปิดกั้น

เคอร์เซอร์ขว�
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่างๆ ใน OSD

เคอร์เซอร์ป้อน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน OSD

เคอร์เซอร์ซ้�ย
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ต่างๆ ใน OSD

เคอร์เซอร์ข้ึน
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ต่างๆ ใน OSD

เมนู
เปิดและออกจาก OSD

เคอร์เซอร์ลง
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่างๆ ใน OSD
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มุมมองด้านหลัง/ด้านบน/ด้านซ้าย

มุมมองด้านล่าง

DC เข้�
เช่ือมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์

ท่ีให้มา

เสียงออก
เช่ือมต่อสายเคเบิลเสียงไป

ยังลำาโพงหรือหูฟัง

AV เข้�
เช่ือมต่อสายเคเบิล AV เข้า

จากอุปกรณ์วิดีโอ

สวิตช์เพ�เวอร์
เปิด/ปิด Qumi

I/O ส�กล
เช่ือมต่อสายเคเบิล RGB หรือ
คอมโพเนนต์จากอุปกรณ์

HDMI
เช่ือมต่อสายเคเบิล HDMI จากอุปกรณ์ 
HDMI

ตัวรับสัญญ�ณ IR
รับสัญญาณ IR จากรีโมทคอนโทรล

USB
เช่ือมต่อไดรฟ์หรืออุปกรณ์ 

USB

ขั้วต่อสำ�หรับเสียบ
เสียบเข้ากับแบตเตอรี่แพคท่ีเป็น
อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม (แกะสติ๊กเกอร์ออกก่อน
ใช้งาน)

ปุ่มย�งรอง
ทำาให้เคร่ืองมั่นคง รักษาการระบาย

อากาศเย็นให้คงที่

ช่องดูดอ�ก�ศเย็น
อย่าปิดกั้น

ช่องเสียบข�ต้ัง
ไม่รวมขาตั้งมาให้ 
(แกะสติ๊กเกอร์ออกก่อนใช้งาน)
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ ให้มาพร้อมกับเครื่อง Qumi:

รีโมทคอนโทรล 
(พร้อมแบตเตอรี่ CR2025 3V หน่ึงก้อน)

สายเคเบิล HDMI มาตรฐาน

สายเคเบิล VGA

สายไฟและอะแดปเตอร์เพาเวอร์สำาหรับแต่ละ
ภูมิภาค

 

W A R R A N T Y

 

ชุดเอกสาร 
(คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ, ใบรับประกัน)

กระเป๋าถือ

ท่ีร้อยสายเคเบิล (x2)*

สายเคเบิลเสียง/ภาพ

ด็องเกิล WIFI Q5 (อุปกรณ์ซ้ือเพิ่ม)

ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของคุณทันที ถ้ามีรายการใดๆ หายไป หรือมีลักษณะเสียหาย หรือถ้าเครื่องไม่
ทำางาน แนะนำาให้คุณเก็บวัสดุบรรจุหีบห่อด้ังเดิมเอาไว้ สำาหรับกรณีที่คุณจำาเป็นต้องส่งคืนอุปกรณ์เพื่อ
รับบริการภายใต้การรับประกัน

หม�ยเหตุ:
อุปกรณ์เสริมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น 
* เพื่อให้แน่ใจว่าจะฉายภาพท่ีมีคุณภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI), 
ให้ร้อยสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอ VGA หรือ HDMI ด้วยที่ร้อยสายเคเบิลที่ให้มา



4

รีโมทคอนโทรล

สำ�คัญ:
1.  ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกั้นเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและ Qumi ถ้าเส้นทางระหว่างรีโมท

คอนโทรลและ Qumi ถูกขวางกั้น สัญญาณสามารถสะท้อนออกจากพื้นผิวท่ีมีการสะท้อนบางอย่าง
ได้

2.  ปุ่มต่างๆ บน Qumi มีตำาแหน่งและหน้าที่เหมือนกับปุ่มท่ีตรงกันบนรีโมทคอนโทรล คู่มือผู้ใช้น้ี
อธิบายฟังก์ชั่นท่ีอยู่บนรีโมทคอนโทรล

ปุ่มบน Qumi และรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถสั่งการ Qumi โดยใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มกดที่ส่วนบนของ Qumi การดำาเนินการ
ทั้งหมดสามารถทำาได้ด้วยรีโมทคอนโทรล อย่างไรก็ตาม ปุ่มกดบน Qumi ทำาหน้าที่เดียวกับ
รีโมทคอนโทรลโดยการกดปุ่มต่างๆ ผสมกัน

รีโมทคอนโทรลไม่เพียงใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ในเมนูเท่านั้น แต่ยังใช้เพ่ือควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ของ
มีเดียด้วย (การเล่นเพลงและวิดีโอ) สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ 
ของมีเดียด้วยรีโมทคอนโทรล โปรดดู หน้า 14

เม�ส์
ปุ่มเมาส์ซ้าย เม่ือใช้เว็บเบราเซอร์

เคอร์เซอร์ข้ึน
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ต่างๆ ใน OSD
การเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ในขณะที่ใช้

เว็บเบราเซอร์

ป้อน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน OSD
เข้าสู่ฟังก์ชั่นในขณะที่ใช้เว็บเบราเซอร์

ออก
ปิด OSD
ออกจากฟังก์ชั่นในขณะที่ใช้เว็บเบรา
เซอร์

เคอร์เซอร์ขว�
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่างๆ ใน OSD
การเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ในขณะที่ใช้
เว็บเบราเซอร์

เคอร์เซอร์ลง
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่างๆ ใน OSD
การเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ในขณะที่ใช้
เว็บเบราเซอร์

สัญญ�ณ
เปลี่ยนสัญญาณเข้า

เพิ่ม/ลดระดับเสียง
เปลี่ยนระดับเสียง

เคอร์เซอร์ซ้�ย
เคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ต่างๆ ใน OSD
การเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ในขณะที่ใช้

เว็บเบราเซอร์

เมนู
เปิดและออกจาก OSD

เล่ือนหน้�ขึ้น/ลง
เลื่อนหน้าข้ึนและลง เมื่อใช้เว็บเบรา

เซอร์

ปิดเสียง
ปิดเสียงลำาโพงในตัว

เปิด/ปิด
เปิดหรือปิดเครื่อง Qumi
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หน้�จอเคร่ืองเล่นมีเดีย
หน้าจอเครื่องเล่นมีเดีย เป็นระบบติดต่อผู้ใช้หลักสำาหรับ Qumi Q5 ซีรีส์ ถ้าเสียบ USB ไดรฟ์เข้ามาใน
ขณะท่ีเปิด Qumi หน้าจอเคร่ืองเล่นมีเดีย จะปรากฏขึ้น ในหน้าจอเคร่ืองเล่นมีเดีย คุณสามารถเลือก
ชนิดของมีเดียที่จะแสดง โดยการเลือก:

• เพลง – เคร่ืองเล่นเพลงที่สนับสนุนไฟล์เสียงหลากหลายชนิด ท่ีพร้อมสำาหรับการเล่นเพลง

• ภาพยนตร์ – วิธีง่ายๆ ในการใช้เคร่ืองเล่นภาพยนตร์ซึ่งแสดงภาพยนตร์ได้หลายรูปแบบ

• ภาพถ่าย – โปรแกรมดูภาพถ่ายท่ีประกอบด้วยฟังก์ชั่นสไลด์โชว์

• โปรแกรมดูออฟฟิซ – โปรแกรมดูเอกสารที่แสดงเอกสารต่างๆ

• แสดง Wifi – ใช้คุณสมบัติน้ีเพื่อกำาหนดค่าการเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สาย

• เว็บเบราเซอร์ – เว็บเบราเซอร์สำาหรับการท่องอินเทอร์เน็ต

• Wifi – ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือก Wi-Fi แอคเซสพอยต์

• การตั้งค่า – การต้ังค่าของ Qumi สามารถถูกปรับได้ในเมนูน้ี

หม�ยเหตุ:
ฟังก์ชั่น Wifi & เว็บเบราเซอร์ ใช้ได้เฉพาะเมื่อเสียบด็องเกิล Q5 ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเท่าน้ัน



6

บทที่ 2  เริ่มต้นก�รใช้ง�น

สิ่งท่ีคุณต้องก�ร
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิดเข้ากับ Qumi คุณสามารถ
เช่ือมต่อเครื่องเล่นเพลงภายนอกหรือเครื่องเล่นพกพาเพื่อเล่นเพลงได้ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่อง
เล่น DVD, VCD และ VHS เพ่ือเล่นภาพยนตร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล้องถ่ายวิดีโอ และ
กล้องดิจิตอลเพื่อเล่นวิดีโอ และแสดงภาพได้ด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ เช่น USB ไดรฟ์เพื่อแสดงเอกสารและมีเดียชนิดอื่นๆ ได้

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Qumi โดยใช้สายเคเบิลท่ีเหมาะสม ตรวจดูให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อมีขั้วต่อเอาต์พุตที่เหมาะสม

คำ�เตือน:
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ให้ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดไปยัง Qumi และอุปกรณ์ที่จะ
เช่ือมต่อก่อนที่จะทำาการเชื่อมต่อ

เช่ือมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC

เช่ือมต่อวิดีโอหรืออุปกรณ์ Apple®

เช่ือมต่อเสียง

เสียบอุปกรณ์ USB

เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง HDMI

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือ
อุปกรณ์ Apple®
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ก�รต้ังค่� Qumi

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple  

เช่ือมต่ออุปกรณ์ Apple® เข้ากับ Qumi โดยใช้อุปกรณ์ต่อไปน้ี:

ชุดการเชื่อมต่อ Apple  

iPhone iPod iPad

อะแดปเตอร์แปลง VGA เป็น Apple   Video (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

(Available at Apple Store)

iPhone iPod iPad

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดย HDMI

เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมี HDMI เข้ากับ Qumi โดยใช้สายเคเบิล HDMI มินิเป็นมาตรฐาน (อุปกรณ์
ซ้ือเพ่ิม)

Game
Console

Personal
Computer

SmartphoneCamera

®

®

®

กล้อง สมาร์ตโฟน

(มีจำาหน่ายท่ี Apple Store)

คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล

คอนโซลเกม
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การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ากับ Qumi โดยใช้สายเคเบิล VGA

Personal
Computer

หม�ยเหตุ: 
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องมีพอร์ต VGA เอาต์พุตเพื่อที่จะใช้สายเคเบิล VGA ในการเชื่อมต่อไปยัง Qumi

การใส่ USB ไดรฟ์

เช่ือมต่อ USB ไดรฟ์เข้ากับ Qumi โดยการเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลลงในพอร์ตที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อวิดีโอ

เช่ือมต่ออุปกรณ์วิดีโอเข้ากับ Qumi โดยใช้สายเคเบิลเสียง/วิดีโอ

Game
Console

���
�la�e�

คอนโซล
เกม

 
เครื่องเล่น DVD

คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล
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การเชื่อมต่อเสียง

เช่ือมต่อหูฟังหรือลำาโพงขนาดเล็กเข้ากับ Qumi โดยการเสียบสายเข้ากับพอร์ต เสียงออก

Earphone Mini Speaker

การเริ่มและการปิดเครื่อง Qumi

1. เช่ือมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้า
กับ Qumi เช่ือมต่อปลายอีกด้านหนึ่ง
ของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับ
เต้าเสียบท่ีผนัง

หม�ยเหตุ: 
รุ่นอะแดปเตอร์อาจแตกต่างกัน
ในภูมิภาคต่างๆ

2. กดปุ่ม  เพ�เวอร ์เพ่ือเปิดเครื่อง 
Qumi

หน้าจอเริ่มต้นของ Qumi จะแสดงข้ึน 
และเครื่องจะตรวจพบอุปกรณ์ที่
เช่ือมต่ออยู่

ดู การตั้งค่ารหัสผ่านการเข้าถึง (ล็อค
ป้องกัน) ในหน้า 11 ถ้า ล็อคป้องกัน 
เปิดทำางานอยู่

หูฟัง ลำาโพงมินิ
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3. ถ้ามีอุปกรณ์อินพุตมากกว่าหนึ่งอย่าง
เช่ือมต่ออยู่ กดปุ่ม สัญญาณ บน
รีโมทคอนโทรล และใช้ปุ่ม ▲ หรือ 
▼ เพ่ือเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ได้ หรือกด 
▲ และ ▼ หรือ ◄ และ ► บนปุ่มกด
พร้อมกันบน Qumi

• VGA:  อนาล็อค RGB, 
คอมโพเนนต์: DVD 
อินพุต YCbCr / YPbPr, 
หรือ HDTV อินพุต YPbPr

• คอมโพไซต์วิดีโอ: คอมโพสิต
วิดีโอแบบดั้งเดิม

• HDMI: HDMI / DVI

• USB: USB ดิสก์

4. กดปุ่ม  เพ�เวอร ์เพ่ือปิดเครื่อง 
Qumi

5. เมื่อข้อความว่า “ปิดเครื่อง? กดปุ่ม
เปิด/ปิดอีกครั้ง” แสดงข้ึน, กดปุ่ม  
เพ�เวอร ์โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่อง

การปรับภาพ

ถ้าภาพท่ีฉายไม่ชัด คุณสามารถปรับภาพได้โดยการเลื่อน
แหวนโฟกัสข้ึนหรือลง จนกระทั่งภาพชัด
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การตั้งค่ารหัสผ่านการเข้าถึง (ล็อคป้องกัน)

เพื่อป้องกันการใช้เครื่อง Qumi โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างรหัสผ่านข้ึนมา เม่ือฟังก์ชั่น 
รหัสผ่านการเข้าถึง เปิดทำางาน คุณต้องป้อนรหัสผ่านหลังจากท่ี Qumi เปิดเคร่ือง 

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านได้โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม เมน ูบนรีโมทคอนโทรล หรือ
กด เมน ูและ  บนปุ่มกดพร้อมกัน 
เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แท็บ ก�รติดต้ัง 
I และเล่ือนลงเพื่อเลือก ระดับสูง

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลือก ล็อค
ป้องกัน

4. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางาน
หรือปิดทำางานฟังก์ชั่น ล็อคป้องกัน

กล่องโต้ตอบ รหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
โดยอัตโนมัติ

5. คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲▼◄► 
ท่ีอยู่ด้านบนของ Qumi หรือบนรีโมท
คอนโทรลเพื่อป้อนรหัสผ่าน คุณ
สามารถใช้การผสมปุ่มใดๆ ก็ได้ (ต้อง
เลือก 5 ปุ่ม)

กดปุ่มลูกศรในลำาดับใดก็ได้เพื่อตั้งค่า
รหัสผ่าน 

จากนั้นกดปุ่ม เมน ูเพ่ือออกจากกล่อง
โต้ตอบ
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6. เมนูการยืนยันรหัสผ่าน จะปรากฏ
ข้ึนเม่ือคุณเปิดเครื่อง Qumi 
ในขณะท่ี ล็อคป้องกัน เปิด
ทำางานอยู่ 

ป้อนรหัสผ่านท่ีถูกสร้างขึ้นใน
ข้ันตอนท่ี 5

สำ�คัญ: 
เก็บรหัสผ่านไว้ในสถานท่ีปลอดภัย ถ้าไม่มีรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถใช้ Qumi ได้ ถ้าคุณทำารหัสผ่าน
หาย ให้ติดต่อร้านค้าของคุณสำาหรับข้อมูลในการรีเซ็ตรหัสผ่าน

การใช้ขาตั้ง

คุณสามารถใช้ Qumi กับขาต้ังได้โดยเชื่อมต่อขาตั้งเข้า
กับส่วนล่างของ Qumi คุณสามารถเช่ือมต่อกับขาตั้งทั่วไป
ได้หลายแบบ

ข้อกำาหนดของขาตั้งที่สนับสนุน:

• ชนิด: ขาต้ังขนาดเล็ก

• ขนาดช่องเสียบ: 1/4-20 L6.3 มม.

หม�ยเหตุ: 
แกะสติก๊เกอร์ออกก่อนใช้งาน



13

ก�รต้ังค่�รีโมท
รีโมทคอนโทรลมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม 3V 
(CR2025) หน่ึง (1) ก้อน แบตเตอร่ีถูกติดตั้งไว้แล้วใน
รีโมทคอนโทรล

ในการเริ่มใช้รีโมทคอนโทรล ให้ดึงแผ่นพลาสติก (A) 
ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

A

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

1. แกะฝาปิดช่องใส่
แบตเตอรี่ออก โดย
การเลื่อนฝาไปตาม
ลูกศร (A) จากน้ันดึง
ฝาออกไปตามลูกศร 
(B)

2. นำาแบตเตอรี่เก่าออก 
และใส่แบตเตอรี่ใหม่
เข้าไป โดยให้ด้านท่ี
เป็นข้ัวบวกหงายข้ึน

3. ติดตั้งฝาปิด

A �

ข้อควรระวัง: 
1. ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียม 3V (CR2025) เท่าน้ัน 
2. ทิ้งแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติในท้องถิ่น 
3. นำาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้ Qumi เป็นระยะเวลานาน

ระยะการทำางาน

รีโมทคอนโทรลใช้การส่งสัญญาณอินฟราเรด (IR) เพ่ือควบคุม Qumi ไม่จำาเป็นต้องช้ี
รีโมทคอนโทรลไปที่ Qumi โดยตรง

รีโมทคอนโทรลทำางานอย่างเหมาะสมภายในรัศมี 7 เมตร (23 ฟุต) และ 15 องศาเหนือหรือต่ำากว่า
ระดับ Qumi โดยประมาณ (ถ้าไม่ถือรีโมทคอนโทรลต้ังฉากกับด้านข้างหรือด้านหลังของ Qumi)

ถ้า Qumi ไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล ให้เล่ือนเข้าไปใกล้ Qumi มากข้ึน
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บทที่ 3  Qumi Media Suite

ส่วนต่�งๆ
Qumi Media Suite ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณจาก USB ไดรฟ์ที่
เสียบเข้ามาได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถแสดงได้ทั้งเพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ และเอกสาร 

เมนูของ Media Suite ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่น 8 ตัวท่ีคุณสามารถเรียกใช้ได้:

• เพลง – เคร่ืองเล่นเพลงที่สนับสนุนไฟล์เสียงหลากหลายชนิด ท่ีพร้อมสำาหรับการเล่นเพลง

• ภาพยนตร์ – วิธีง่ายๆ ในการใช้เคร่ืองเล่นภาพยนตร์ซึ่งแสดงภาพยนตร์ได้หลายรูปแบบ

• ภาพถ่าย – โปรแกรมดูภาพถ่ายท่ีประกอบด้วยฟังก์ชั่นสไลด์โชว์

• โปรแกรมดูออฟฟิซ – โปรแกรมดูเอกสารที่แสดงเอกสารต่างๆ

• แสดง Wifi – ใช้คุณสมบัติน้ีเพื่อกำาหนดค่าการเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สาย

• เว็บเบราเซอร์ – เว็บเบราเซอร์สำาหรับการท่องอินเทอร์เน็ต

• Wifi – ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือก Wi-Fi แอคเซสพอยต์

• การตั้งค่า – การต้ังค่าของ Qumi สามารถถูกปรับได้ในเมนูน้ี

หม�ยเหตุ:
ฟังก์ชั่น Wifi & เว็บเบราเซอร์ ใช้ได้เฉพาะเมื่อเสียบด็องเกิล Q5 ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเท่าน้ัน
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เพลง

รูปแบบท่ีสนับสนุน:

เครื่องเล่นเพลง สามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้:

• MP3 (อัตราบิตสูงสุด 256Kbps)

• WMA, MID, MIDI, MP1, MP2, OGG, AAC, AMR, WAV, AC3, M4A, AWB, APE

การเล่นแทร็ก

ในการเปิดรายการเพลง ให้ดำาเนินการดังนี้:

1. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกไอคอนเพลง ในเมนู Media Suite

2. กด  เพ่ือเปิดไดเรกทอรีของไฟล์

3. เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุเพลงที่ต้องการ

4. กด  เพ่ือเล่นเพลงที่ต้องการ

คุณสามารถหยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อได้โดยการเลือกปุ่ม หยุดช่ัวคราว/เล่น ในระบบติดต่อของ
เครื่องเล่นเพลง

ในขณะท่ีเคอร์เซอร์กำาลังเลือกที่แถบความก้าวหน้า คุณสามารถหยุดเพลงช่ัวคราวหรือเล่นเพลงต่อได้
โดยการกด 

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

ระบบติดต่อของเครื่องเล่นเพลง ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้:
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เครื่องเล่นเพลงมีตัวควบคุมมากมาย เพื่อเคลื่อนท่ีภายในรายการเพลง ตารางต่อไปนี้แสดงคำาอธิบาย
ของตัวควบคุมต่างๆ

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

 /  / สลับเอาต์พุตลำาโพงไปยัง ซ้าย/ขวา/สเตอริโอ

 / กลับไปยังแทร็กก่อนหน้า/เดินหน้าไปยังแทร็กถัดไป

 / หยุดชั่วคราว/เล่นแทร็ก

หยุดการเล่น

กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

คุณสามารถปรับลำาดับของเพลงและโหมดการเล่นได้ ตารางต่อไปนี้แสดงคำาอธิบายของโหมดการเล่น
ต่างๆ

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

เพลงในรายการเล่นจะเล่นในลำาดับต่อเนื่อง

เพลงทั้งหมดในรายการเล่นจะเล่นซ้ำา

เฉพาะเพลงที่กำาลังเล่นในปัจจุบันจะเล่นซ้ำา

เพลงทั้งหมดในรายการเล่น จะถูกสลับระหว่างการเล่น

เครื่องเล่นเพลงประกอบด้วยการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายอย่าง ซึ่งสามารถนำาไปใช้
ได้ ตารางต่อไปนี้แสดงคำาอธิบายของการตั้งค่าอีควอไลเซอร์แบบต่างๆ

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

ปกติ

คลาสสิก

แจ๊ส

ป๊อป

ร็อค

เบส
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ภ�พยนตร์

รูปแบบท่ีสนับสนุน

เครื่องสนับสนุนรูปแบบวิดีโอต่อไปนี้:

• วิดีโอ H.264 ความละเอียดสูง 720p ท่ี 30 เฟรมต่อวินาที; ระดับโปรไฟล์หลัก 3.1 พร้อมเสียง 
AAC-LC ท่ี 160 Kbps, 48kHz, เสียงสเตอริโอ ในรูปแบบไฟล์ .m4v, .mp4 และ .mov 

• วิดีโอ MPEG-4 ท่ีอัตรา 2.5 Mbps, ความละเอียด 640 x 480 พิกเซลท่ี 30 เฟรมต่อวินาที; 
โปรไฟล์แบบง่าย พร้อมเสียง AAC-LC ท่ี 160 Kbps ต่อแชนเนล, 48kHz, เสียงสเตอริโอ ใน
รูปแบบไฟล์ .m4v, .mp4 และ .mov

• JPEG เคลื่อนไหว (M-JPEG) ท่ีอัตรา 35 Mbps, ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล, 30 เฟรม
ต่อวินาที, เสียงเข้า U-Law, เสียงสเตอริโอ PCM ในไฟล์ .avi

การชมภาพยนตร์

ในการเปิดรายการของภาพยนตร์ ให้ดำาเนินการดังนี้:

1. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกไอคอนภาพยนตร์ ในเมนู Media Suite

2. กด  เพ่ือเปิดไดเรกทอรีของไฟล์

3. เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์ภาพยนตร์ที่ต้องการ

4. กด  เพ่ือเล่นไฟล์ภาพยนตร์ที่ต้องการ

ในขณะท่ีภาพยนตร์กำาลังเล่น ระบบติดต่อสำาหรับควบคุมสามารถถูกซ่อนได้ ในการซ่อนระบบติดต่อ
สำาหรับควบคุม กดปุ่ม ▲ กดปุ่ม ▲ อีกครั้ง เพ่ือแสดงระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ใช้ไม่ป้อนอะไรเป็นเวลา 5 วินาที

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

ฟังก์ชั่นการเล่นต่อไปนี้ถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล ซึ่งแสดงในตารางด้านล่าง:

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

หยุดชั่วคราว/เล่นต่อ กด  เพ่ือหยุดการเล่นภาพยนตร์ชั่วคราว หรือเล่นต่อ

ความเร็วเดินหน้า กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนความเร็ว (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
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ภ�พถ่�ย

รูปแบบท่ีสนับสนุน

โปรแกรมดูภาพถ่ายสามารถเปิดไฟล์ภาพชนิดต่อไปนี้:

• BMP (สูงสุด 4000 x 3000 พิกเซล)

• PNG (สูงสุด 4000 x 3000 พิกเซล)

• JPG (สูงสุด 4000 x 3000 พิกเซล)

การดูภาพถ่าย

เมื่อเสียบ USB ไดรฟ์สำาหรับเก็บข้อมูล ไอคอนโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลจะแสดงในไดเรกทอรีไฟล์

ในการเปิดภาพถ่ายในโปรแกรมดูภาพถ่าย ให้ดำาเนินการดังนี้:

1. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกไอคอนภาพถ่าย ในเมนู Media Suite

2. กด  เพ่ือเปิดไดเรกทอรีของไฟล์

3. เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุภาพถ่ายที่ต้องการ

4. กด  เพ่ือแสดงภาพถ่ายที่ต้องการ

ในการดูรายละเอียดของภาพถ่าย ให้เลื่อนไปยังภาพ รายละเอียดของภาพถ่ายจะปรากฏขึ้นท่ีส่วนล่าง
ของหน้าจอ

ในการดูภาพถ่ายในโหมดเต็มหน้าจอ ให้ดำาเนินการดังนี้:

1. เลื่อนไปยังภาพถ่าย

2. กด  เพ่ือดูภาพถ่ายในโหมดเต็มหน้าจอ

ในการใช้เครื่องมือการซูมเข้า กด  (2X, 4X, 8X, 16X)

เพื่อที่จะซูมออกไปเป็นขนาดมาตรฐานของภาพ ให้กดปุ่ม ออก

ในขณะท่ีภาพถ่ายกำาลังแสดง ระบบติดต่อสำาหรับควบคุมสามารถถูกซ่อนได้ ในการซ่อนระบบติดต่อ
สำาหรับควบคุม กดปุ่ม ▲ กดปุ่ม ▲ อีกครั้ง เพ่ือแสดงระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุมำาหรับควบคุมหรับควบคุม

โปรแกรมดูภาพถ่ายประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้:

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

ตั้งค่าช่วงเวลาสไลด์โชว์

ดูภาพถ่ายในโหมดสไลด์โชว์

หมุนภาพในตำาแหน่งทวนเข็มนาฬิกา

หมุนภาพในตำาแหน่งตามเข็มนาฬิกา
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โปรแกรมดูออฟฟิซ

รูปแบบท่ีสนับสนุน

โปรแกรมดูเอกสารใน Qumi Media Suite สามารถเปิดเอกสารชนิดต่อไปนี้:

• Microsoft® Word (97-2007, .doc/.docx)

• Microsoft® PowerPoint (97-2007, .ppt/.pptx)

• Microsoft® Excel (97-2007, .xls/.xlsx)

• Adobe® PDF (.pdf)

• Text (.txt) 

การเลือกเอกสาร

ในการเปิดไฟล์ในโปรแกรมดูเอกสาร ให้ดำาเนินการดังนี้:

1. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกไอคอนโปรแกรมดูออฟฟิซ ในเมนู Media Suite

2. กด  เพ่ือเปิดไดเรกทอรีของไฟล์

3. เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์ที่ต้องการ

4. กด  เพ่ือแสดงไฟล์ที่ต้องการ

หลังจากที่ไฟล์ถูกเปิดแล้ว กด  เพ่ือซูมเข้า สำาหรับมุมมองของไฟล์ที่ใหญ่ข้ึน ไฟล์สามารถถูกซูม
ได้ในขนาด 2X, 4X, 8X และ 16X ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนมุมมองของไฟล์

ในการไปต่อยังหน้าถัดไป หรือกลับไปยังหน้าก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼

หม�ยเหตุ: 
คุณไม่สามารถเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปได้ ถ้าภาพถูกซูมเข้าอยู่

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

โปรแกรมดูออฟฟิซ ไม่มีระบบติดต่อสำาหรับควบคุมเฉพาะ
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Wifi

การเปิด Wifi

เมื ่อเสยีบ Q5 WIFI USB ด็องเกลิที ่เป็นอปุกรณซ์ื ้อเพิ ่ม คณุสามารถทอ่งเว็บผา่น Wi-Fi โดยใชเ้ว็บเบ
ราเซอรไ์ด ้

ในการเปิด Wifi, ใหด้ำาเนนิการตอ่ไปนี ้:

1. กดปุม่ ◄ หรอื ► เพื ่อเลอืกไอคอน Wifi ในเมนู Media Suite

2. กด  เพื ่อเขา้สู ่การตั ้งคา่ Wifi

3. กดปุม่ ◄ หรอื ► เพื ่อเลอืก เปิดทำางาน จากนั ้นกด  เพื ่อเปิดฟังกช์ั ่น Wifi

4. กดปุม่ ◄ หรอื ► เพื ่อเลอืก  จากนั ้นกด  เพื ่อคน้หา AP

5. กดปุม่ ◄ หรอื ► เพื ่อเลอืก AP จากนั ้นกด  เพื ่อเชื ่อมตอ่

หมายเหต:ุ
1.  ฟังกช์ั ่น Wifi ใชไ้ดเ้ฉพาะเมื ่อตอ่กบัด็องเกลิที ่เป็นอปุกรณเ์สรมิของ Q5 เทา่นั ้น
2.  กด เลื ่อนหนา้ขึ ้น บนรโีมทคอนโทรล เพื ่อกลบัไปยงัสว่นบนของบรเิวณฟังกช์ั ่น จากที ่นี ่ คณุ

สามารถรเีฟรชรายการ AP ได ้
3.  กด เลื ่อนหนา้ลง เพื ่อเลื ่อนไปยงัสว่นลา่งของรายการ AP เมื ่ออยู ่ในบรเิวณฟังกช์ั ่น

ระบบตดิตอ่สำาหรับควบคมุ

การตั ้งคา่ Wifi ประกอบดว้ยตวัควบคมุตอ่ไปนี ้:

การกระทำา คำาอธบิาย

กลบัไปยงัหนา้ตา่งหลกั

สแกน AP ทั ้งหมดใหม่

เปิดทำางาน/ปิดทำางาน Wifi

การกำาหนดคา่ Wifi



21

เว็บเบร�เซอร์

การเยี่ยมชมเว็บไซต์

1. เสียบ Q5 Wi-Fi ด็องเกิลที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มลงในซ็อกเก็ต USB ของ Qumi

2. กด ▲ ▼ ◄ ► บนรีโมทคอนโทรล เพื่อควบคุมเคอร์เซอร์ ดู รีโมทคอนโทรล ในหน้า 4

3. ใช้รีโมทคอนโทรลสำาหรับควบคุมการเคลื่อนที่ กดไอคอน Q (มุมขวาล่าง) เพื่อเข้าไปยังแถบ
แอดเดรส

4. กด  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์เสมือน หรือกด  ในแถบแอดเดรส

หม�ยเหตุ: 
เสียบ USB ฮับเข้ากับซ็อกเก็ต USB ของ Qumi, จากนั้นเสียบ Q5 Wi-Fi ด็องเกิลที่เป็นอุปกรณ์เสริม, 
แป้นพิมพ์ และเมาส์ เข้ากับ USB ฮับ เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุม

แถบหลักประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้:

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

ถอยกลับหนึ่งหน้า

ไปยังหน้าถัดไป

โหลดหน้าปัจจุบันใหม่/หยุดการโหลดหน้าปัจจุบัน

กลับไปยังหน้าหลัก

เข้าสู่หน้าบุ๊คมาร์ก

เพิ่ม/ลบหน้าปัจจุบันไปยังบุ๊คมาร์ก

คลิกเพื่อเข้าไปยังหน้าอินพุต URL 

ซูมหน้าเข้า/ออก

ล้างประวัติ และออกจากเบราเซอร์
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แสดง Wifi

ระบบติดต่อสำาหรับควบคุมำาหรับควบคุมหรับควบคุม

แสดง Wifi ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้:

ก�รกระทำ� คำ�อธิบ�ย

เริ่มการเล่นมีเดียจาก Wi-Fi

SSID โปรเจ็กเตอร์ ป้อนตัวระบุชุดบริการที่น่ี

การตั้งค่า IP
เลือก ใช้ IP เริ่มต้น เพ่ือกำาหนดค่าการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติ หรือ ใช้ IP 
อื่น เพ่ือกำาหนดค่าการตั้งค่า IP ด้วยตัวเอง

IP แอดเดรส กำาหนดค่า IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์ที่น่ี

เน็ตมาสก์ กำาหนดค่าซับเน็ตมาสก์ที่น่ี

เกตเวย์ กำาหนดค่า IP แอดเดรสของเกตเวย์เริ่มต้นท่ีน่ี

DNS กำาหนดค่า IP แอดเดรสของ DNS เซิร์ฟเวอร์ที่น่ี

หม�ยเหตุ: 
ฟังก์ชั่น Wifi & เว็บเบราเซอร์ ใช้ได้เฉพาะเมื่อเสียบด็องเกิล Q5 ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเท่าน้ัน
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ก�รต้ังค่�

ตัวเลือกระบบ

เมนู ตัวเลือกระบบ แสดงข้อมูลระบบและเฟิร์มแวร์ เมนู ข้อมูล ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่น
ซอฟต์แวร์

โหมดการเล่น

เมนู โหมดการเล่น แสดงการตั้งค่าต่างๆ สำาหรับตัวเลือกของทั้งเครื่องเล่นวิดีโอและเครื่องเล่นเพลง 
ซ่ึงมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ไม่ซ้ำา – แทร็กวิดีโอหรือเพลง จะไม่เล่นซ้ำาหลังจากเล่นเสร็จ

• สลับ – ลำาดับของแทร็กวิดีโอหรือเพลง จะเล่นในลำาดับสุ่ม

• ซ้ำาหน่ึงรายการ – แทร็กวิดีโอหรือเพลงที่เลือก จะเล่นซ้ำาไปเรื่อยๆ หลังจากเล่นเสร็จ

• ซ้ำาท้ังหมด – แทร็กวิดีโอหรือเพลงทั้งหมดในรายการเล่น จะเล่นซ้ำาหลังจากที่เล่นไฟล์ทั้งหมด
ในรายการเล่นเสร็จแล้ว

หม�ยเหตุ: 
Qumi Media Suite จะให้เอาต์พุตที่มีความละเอียด 1280x800 ไปยังระบบเสมอ ดังนั้น OSD จะแสดง
ความละเอียด 1280x800 ว่าเป็นสัญญาณที่ได้รับ น่ีไม่เป็นการระบุถึงความละเอียดที่แท้จริงของไฟล์
มัลติมีเดียจริง

ตัวเลือก USB

ตัวเลือก ที่เก็บข้อมูล USB อนุญาตให้คุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยสายเคเบิล USB ท่ี
สนับสนุน เพ่ือถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Qumi และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หม�ยเหตุ: 
Qumi Media Suite สนับสนุนเฉพาะอินพุตจาก USB ไดรฟ์เท่านั้น
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ตัวเลือกเล่นอัตโนมัติ

ใช้เมนู ตัวเลือกเล่นอัตโนมัติ เพื่อกำาหนดค่าสิ่งที่ Qumi จะเล่นโดยอัตโนมัติเม่ือเปิดเครื่อง มีการตั้ง
ค่าต่อไปนี้เมื่อ เล่นอัตโนมัติ เปิดอยู่

• เล่นอัตโนมัติ – เปิดหรือปิดการเล่นอัตโนมัติ

• ชนิดการเล่นอัตโนมัติ – เล่นภาพถ่ายหรือไฟล์วิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

• เส้นทางไฟล์ – เล่นไฟล์ในไดเรกทอรีรากของ USB หรือหน่วยความจำาในเครื่องโดยอัตโนมัติ

ในการใช้ฟังก์น เล่นอัตโนมัติ บน Qumi:

1. เช่ือมต่อ PC เข้ากับ Qumi โดยใช้สายเคเบิล USB

2. ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม (Movies สำาหรับไฟล์ภาพยนตร์ หรือ Photos สำาหรับ
ไฟล์ภาพ)

ในการใช้ฟังก์น เล่นอัตโนมัติ บนอุปกรณ์ USB:

1. สร้างโฟลเดอร์ Movies หรือ Photos ใน USB ไดรฟ์

2. คัดลอกไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม (Movies สำาหรับไฟล์ภาพยนตร์ หรือ Photos 
สำาหรับไฟล์ภาพ)

3. ถอด USB ไดรฟ์ออก และเสียบลงใน Qumi

หม�ยเหตุ:
1.  ในการเล่นไฟล์มีเดียด้วยฟังก์ชั่นน้ี ไฟล์ที่จะเล่นอัตโนมัติบน USB ไดรฟ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ที่ช่ือ 

Movies หรือ Photos จึงจะสามารถเล่นได้
2. หน่วยความจำาในตัวสำาหรับ Qumi Q5 คือ 4GB
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บทที่ 4  ก�รต้ังค่�เมนูหน้�จอ (OSD)

ตัวควบคุมเมนู OSD
Qumi มีเมนู การต้ังค่าเมนูหน้าจอ (OSD) ท่ีอนุญาตให้คุณทำาการปรับแต่ง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่างๆ เช่น การต้ังค่าการแสดงผล และการตั้งค่าเสียง มี 5 เมนูภายในเมนู OSD:

• รูป – ลักษณะต่างๆ ของคุณภาพของภาพสามารถปรับแต่งได้ในเมนูนี้

• คอมพิวเตอร์ – การตั้งค่าสำาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถปรับแต่งได้ในเมนูนี้

• ภาพ/เสียง – การต้ังค่าหลายอย่างสำาหรับวิดีโอและเสียงสามารถปรับแต่งได้ในเมนูนี้

• การติดตั้ง I – ภาษาเริ่มต้น และการตั้งค่าอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ในเมนูน้ี

• การติดตั้ง II – รีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และการตั้งค่าอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ในเมนูน้ี

ถ้าระบบติดต่อผู้ใช้ถูกตั้งค่าบนเมนู AV-เข้า, HDMI หรือ I/O สากล, คุณสามารถเข้าถึงเมนู OSD ได้
โดยการกดปุ่ม เมนู บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มกด

ถ้าระบบติดต่อผู้ใช้ถูกตั้งค่าบนเมนู Qumi Media Suite, คุณสามารถเข้าถึงเมนู OSD ได้โดยการกด
ปุ่ม เมนู บนรีโมทคอนโทรล หรือโดยการกดปุ่ม เมนู และ  บนปุ่มกดพร้อมกัน

หม�ยเหตุ: 
ถ้าเมนู OSD ไม่แอกทีฟเป็นเวลา 15 วินาที เมนู OSD จะปิด

การเคลื่อนท่ีใน OSD

ปุ่มเคอร์เซอร์ของรีโมทคอนโทรล หรือปุ่มท่ีส่วนบนของ Qumi สามารถใช้เพ่ือเคลื่อนท่ี ภายทำาการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า OSD

1. เข้าสู่เมนู OSD
2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือ

เลื่อนระหว่าง 5 เมนู
3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือ

เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นและลง
ภายในเมนู

4. กด ◄ หรือ ► เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับ
การตั้งค่าแต่ละอย่าง

5. กดปุ่ม เมน ูหรือ ออก 
บนรีโมทคอนโทรล เพื่อ
ปิด OSD หรือปิดเมนูย่อย

หม�ยเหตุ: 
ข้ึนอยู่กับแหล่งสัญญาณวิดีโอ ไม่ใช่ทุกรายการใน OSD ที่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น รายการ 
ตำาแหน่งตามแนวนอน/แนวต้ัง ในเมนู คอมพิวเตอร์ สามารถถูกปรับได้เฉพาะเมื่อ Qumi เชื่อมต่ออยู่กับ 
PC ผ่านสายเคเบิล VGA เท่านั้น การตั้งค่าที่ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่สามารถถูกแก้ไขได้จะเป็นสีเทา



26

ก�รต้ังค่�ภ�ษ� OSD
ภาษาท่ีแสดงในเมนู OSD สามารถเปล่ียนแปลงได้ ในการเปลี่ยนภาษาใน OSD ให้ทำาตามข้ันตอน
ต่อไปนี้: 

1. เข้าสู่เมนู OSD กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู ก�รติดต้ัง I

2. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จนกระท่ังเคอร์เซอร์ไฮไลต์ที่การตั้งค่า ภ�ษ�

3. กดปุ่ม ◄ หรือ ► จนกระท่ังภาษาท่ีคุณต้องการแสดงในเคอร์เซอร์

4. กดปุ่ม ออก หรือปุ่ม เมน ูสองครั้งเพื่อปิด OSD
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ภ�พรวมเมนู OSD
ใช้ภาพประกอบต่อไปนี้ เพ่ือค้นหาการตั้งค่า หรือกำาหนดช่วงสำาหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

รูป

ความสวาง

ความเขม

ความคมชัด

วิดีโอ ตาราง ขาวดํา

คอมพิวเตอร

ตําแหนงตามแนวน
อน

ตําแหนงตามแนวตั้
ง

ความถี่

แทร็กกิ้ง

ภาพอัตโนมัติ

การติดตั้ง I

ปดภาพ แดง เขียว นํ้าเงิน ขาว

วิดีโอ / เสียง

ความอิ่มของสีวิดีโอ

โทนสีวิดีโอ

วิดีโอโอเวอรสแกน

English , Français , Deutsch, Español, Português, 简体中文, 繁體中文, Italiano, 
Norsk, Svenska, Nederlands, Английский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, 
Magyar, Čeština, ةيبرعلا , Türkçe, Việt, 日本語, ไทย, یسراف תירבע ,

โหมดการแสดงผล

สีสดใส

การนําเสนอ สวาง เกม ภาพยนตร ผูใช
ผใช1



ภาษา

การฉาย

อัตราสวนภา
พ

ปรับความเพี้ย
นภาพ

ซูมดิจิตอล

เติม เล็ตเตอรบ็อกซ ด้ังเดิม

การติดตั้ง II

ประหยัด
ปกติโหมด LED

รีเซ็ตเปนคาจากโรงงาน

สถานะ

รีเซ็ต

วิดีโอ เอจีซี

รีเซ็ต

ความสวางระดับธร
รมดา

ระดับสูง

เสียง

สัญญาณอัตโนมัติ

รีเซ็ต

ระดับสูง

เปด ปด

เปด ปด

เปด ปด

คําบรรยาย เปด ปด

ระดับสูง

ปดอัตโนมัติ (นาที) 0 ~ 180

เปดอัตโนมัติ เปด ปด
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ภ�พรวมเมนูย่อย OSD

เสียง
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เมนู รูป 
ในการเข้าถึงเมนู รูป และปรับการต้ังค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู รูป

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู รูป

4. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับการตั้งค่าที่ใช้ได้แต่ละตัว

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

โหมดจอภาพ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือตั้งค่าโหมดการแสดงผล

สีสดใส กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับค่า สีสดใส

ความสว่าง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับความสว่างของการแสดงผล

ความเข้ม กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับความเข้มของการแสดงผล

ความคมชัด กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับระดับความคมชัดของการแสดงผล

ความสว่างระดับธรรมดา กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับการแก้ไขแกมม่าของการแสดงผล

ระดับสูง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู ระดับสูง ดู คุณสมบัติระดับสูง ในหน้า 30

รีเซ็ต กด  เพ่ือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

หม�ยเหตุ: 
การตั้งค่า สีสดใส, ความสว่าง, ความเข้ม, ความคมชัด, แกมม่า และระดับสูง สามารถถูกปรับได้เฉพาะ
เมื่อโหมดการแสดงผล ถูกตั้งค่าเป็น ผู้ใช้ และ ผู้ใช้1 เท่านั้น
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คุณสมบัติระดับสูง

ในการเข้าถึงเมนู ระดับสูง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู รูป

3. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพ่ือเลื่อนไปยังเมนู ระดับสูง จากน้ันกด 

4. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ระดับสูง

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ขอบเขตสี กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับขอบเขตสี

อุณหภูมิสี กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับอุณหภูมิสี
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เมนู คอมพิวเตอร์
ในการเข้าถึงเมนู คอมพิวเตอร์ และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู คอมพิวเตอร์

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู คอมพิวเตอร์

4. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับการตั้งค่าที่ใช้ได้แต่ละตัว

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ตำาแหน่งตามแนวนอน กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับตำาแหน่งการแสดงผลไปทางซ้ายหรือขวา

ตำาแหน่งตามแนวต้ัง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับตำาแหน่งการแสดงผลขึ้นหรือลง

ความถี่ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับนาฬิกาแซมปลิง A/D

ติดตาม กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับจุดแซมปลิง A/D

ภาพอัตโนมัติ กด  เพื่อปรับค่าอัตโนมัติสำาหรับเฟส, แทร็กก้ิง, ขนาด และตำาแหน่ง

หม�ยเหตุ: 
รายการในเมนู คอมพิวเตอร ์สามารถถูกแก้ไขได้เฉพาะเมื่อ Qumi เชื่อมต่ออยู่กับ PC ผ่านสายเคเบิล 
VGA เท่าน้ัน การตั้งค่าที่ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่สามารถถูกแก้ไขได้จะเป็นสีเทา
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เมนู ภ�พ/เสียง
ในการเข้าถึงเมนู ภาพ/เสียง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู ภ�พ/เสียง

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ภ�พ/เสียง

4. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับการตั้งค่าที่ใช้ได้แต่ละตัว

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

วิดีโอ เอจีซี
กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานและปิดทำางาน การควบคุมเกนอัตโนมัติ 
สำาหรับสัญญาณวิดีโอ

ความเข้มของวิดีโอ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับความอิ่มของสีวิดีโอ

วิดีโอสว่าง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับโทนสี/เฉดสีวิดีโอ

วิดีโอสแกนล้น กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานวิดีโอโอเวอร์สแกน

Closed Captioning กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพื่อเปิดทำางานหรือปิดทำางานการแสดงคำาบรรยาย

เสียง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู เสียง ดู เสียง ในหน้า 33

รีเซ็ต กด  เพ่ือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

หม�ยเหตุ: 
การตั้งค่า วิดีโอ เอจีซี, ความอิ่มของสีวิดีโอ, โทนสีวิดีโอ และคำาบรรยาย สามารถปรับได้เฉพาะเมื่อ
แหล่งสัญญาณมาจากคอมโพสิตวิดีโอเท่านั้น การตั้งค่า วิดีโอโอเวอร์สแกน สามารถปรับได้เฉพาะเมื่อ
แหล่งสัญญาณมาจากคอมโพสิต, คอมโพเนนต์ และ HDMI วิดีโอ
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เสียง

ในการปรับการตั้งค่าเสียง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อย เสียง

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ระดับเสียง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับระดับเสียง

ปิดเสียง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดหรือปิดลำาโพง

อินพุตเสียง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกอินพุตเสียง
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เมนู ก�รติดต้ัง I
ในการเข้าถึงเมนู ก�รติดต้ัง I และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู ก�รติดต้ัง I

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ก�รติดต้ัง I

4. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับการตั้งค่าที่ใช้ได้แต่ละตัว

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ภาษา กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนูภาษาต่างๆ

ปิดภาพ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกสีต่างๆ เพื่อปิดภาพบนหน้าจอ

โปรเจคชั่น
กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกระหว่างวิธีการฉาย 4 แบบ: ด้านหน้า, ด้านหลัง, 
เพดาน-ด้านหน้า, เพดาน-ด้านหลัง

อัตราส่วนภาพ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับอัตราส่วนภาพของวิดีโอ

ปรับความเพี้ยนภาพ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับความเพี้ยนของการแสดงผล

ซูมดิจิตอล กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับเมนู ซูมดิจิตอล

ระดับสูง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู ระดับสูง ดู ระดับสูง ในหน้า 35

รีเซ็ต กด  เพ่ือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น 
(ยกเว้น ภาษา และ ล็อคป้องกัน)
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ระดับสูง

ในการปรับการตั้งค่าระดับสูง กด  เพ่ือเข้าไปยังเมนูย่อย ระดับสูง

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ล็อคป้องกัน กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น ล็อคป้องกัน

ล็อคปุ่ม กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น ล็อคปุ่ม

ตัวตั้งเวลาการนำาเสนอ กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู การนำาเสนอ

ปรับภาพเพ้ียนอัตโนมัติ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานการปรับภาพเพี้ยนอัตโนมัติ

ตัวตั้งเวลาการนำาเสนอ

ในการปรับการตั้งค่าตัวตั้งเวลาการนำาเสนอ กด  เพ่ือเข้าไปยังเมนูย่อย ตัวต้ังเวล�ก�รนำ�เสนอ

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ตัวตั้งเวลา
กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น ตัวต้ังเวลาการ
นำาเสนอ

ช่วงเวลาตัวตั้งเวลา กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปรับช่วงเวลาตัวตั้งเวลาของการแสดงผล

รีเซ็ตตัวตั้งเวลา กด  เพ่ือรีเซ็ตตัวนับตัวตั้งเวลาการนำาเสนอ
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เมนู ก�รติดต้ัง II
ในการเข้าถึงเมนู ก�รติดต้ัง II และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู ก�รติดต้ัง II

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ก�รติดต้ัง II

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

สัญญาณอัตโนมัติ
กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานการตรวจจับสัญญาณ
อัตโนมัติ

ปิดอัตโนมัติ (นาที) กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือปิดหลอดโปรเจ็กเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณ

เปิดอัตโนมัติ กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางานหรือปิดทำางานการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

โหมด LED
กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกโหมด LED สำาหรับความสว่างท่ีสูงข้ึน หรือทำา
ให้ความสว่างต่ำาลง เพ่ือยืดอายุ LED ให้นานข้ึน

ระดับสูง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู ระดับสูง ดู คุณสมบัติระดับสูง ในหน้า 37

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน กด  เพ่ือรีเซ็ตรายการทั้งหมดเป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน

สถานะ กด  เพื่อเข้าสู่เมนู สถานะ ดู หน้า 40 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานะ
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คุณสมบัติระดับสูง

ในการเข้าถึงเมนู ระดับสูง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู OSD

2. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกเมนู ก�รติดต้ัง II

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลือกเมนู ระดับสูง จากน้ันกด 

4. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ระดับสูง

5. กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปลี่ยนแปลงค่าสำาหรับการตั้งค่าที่ใช้ได้แต่ละตัว

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

การตั้งค่าเมนูหน้าจอ กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู การต้ังค่า OSD ดู หน้า 38 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งค่าเมนูหน้าจอ

ทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู ทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ดูหน้า หน้า 38 สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

3D กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู 3D ดู 3D ในหน้า 39

โหมดพลังงานต่ำา

กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดทำางาน (การส้ินเปลืองพลังงาน <1W) หรือปิด
ทำางานโหมดพลังงานต่ำา
หม�ยเหตุ:
เปิดทำางานโหมดหลังงานต่ำา เพื่อปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์เมื่อโปรเจ็กเตอร์
ถูกปิด ปิดทำางาน โหมดพลังงานต่ำา เพื่ออนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย ใน
ขณะที่โปรเจ็กเตอร์ถูกปิด

หม�ยเหตุ:
เพื่อใช้ฟังก์ชั่น 3D, การตั้งค่า เล่นภาพยนตร์เป็น 3D ที่พบในเครื่องเล่นของคุณ ภายใต้เมนู แผ่น 3D 
ต้องถูกเปิดทำางาน ฟังก์ชั่น 3D ทำางานเฉพาะเมื่อสัญญาณอินพุตสนับสนุน 120Hz
1.  รายการเมนู OSD 3D เป็นสีเทาถ้าไม่มีสัญญาณ 3D ที่เหมาะสม นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
2.  เมื่อโปรเจ็กเตอร์เชื่อมต่อไปยังสัญญาณ 3D ที่เหมาะสม, รายการเมนู OSD 3D จะเปิดให้สามารถ

เลือกได้
3.  ใช้แว่น 3D เพื่อดูภาพ 3D
4.  คุณจำาเป็นต้องมีเน คุณจำาเป็นต้องมีเนคุณจำาเป็นต้องมีเนื้อหา 3D จาก DVD 3D หรือไฟล์มีเดีย 3D 
5.  คุณจำาเป็นต้องเปิดทำางานสัญญาณ 3D (ภาพยนตร์ DVD 3D บางเร คุณจำาเป็นต้องเปิดทำางานสัญญาณ 3D (ภาพยนตร์ DVD 3D บางเรคุณจำาเป็นต้องเปิดทำางานสัญญาณ 3D (ภาพยนตร์ DVD 3D บางเรื่องอาจมีคุณสมบัติเปิด-ปิด 3D 

ให้เลือก)
6.  คุณจำาเป็นต้องมีแว่น DLP Link 3D หรือแว่น IR 3D ชัตเตอร์ เม คุณจำาเป็นต้องมีแว่น DLP Link 3D หรือแว่น IR 3D ชัตเตอร์ เมคุณจำาเป็นต้องมีแว่น DLP Link 3D หรือแว่น IR 3D ชัตเตอร์ เมื่อใช้แว่น IR 3D ชัตเตอร์, คุณ

จำาเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์บน PC ของคุณ และเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ USB
7.  โหมด 3D ของ OSD จำาเป็นต้องตรงกับชนิดของแว่น (DLP Link หรือ IR 3D) โหมด 3D ของ OSD จำาเป็นต้องตรงกับชนิดของแว่น (DLP Link หรือ IR 3D)โหมด 3D ของ OSD จำาเป็นต้องตรงกับชนิดของแว่น (DLP Link หรือ IR 3D)
8.  เปิดเครื่องแว่น โดยปกติแว่นมีสวิตช์เปิด-ปิด

แว่นแต่ละชนิดมีข้ันตอนการกำาหนดค่าที่ไม่เหมือนกัน โปรดทำาตามขั้นตอนการกำาหนดค่าที่มาพร้อม
กับแว่นของคุณ เพื่อทำากระบวนการตั้งค่าให้เสร็จ
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การตั้งค่าเมนูหน้าจอ

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

เลื่อนเมนู กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกตำาแหน่ง OSD ต่างๆ

เมนูโปร่ง กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกระดับความโปร่งแสงของฉากหลัก OSD

หน้าจอเมนู กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพ่ือเลือกการหน่วงเวลาไทม์เอาต์ OSD

ทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

ทดสอบรีโมทคอนโทรล กด  เพ่ือทดสอบรีโมทคอนโทรล IR สำาหรับการวินิจฉัย

ทดสอบสี กด  เพ่ือเลือกสีต่างๆ บนหน้าจอ

ทดสอบปุ่ม กด  เพ่ือทดสอบปุ่มบนแผงปุ่มกด
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3D

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

3D กด ◄ หรือ ► เพ่ือเลือก ปิด, DLP-Link หรือ IR

3D ซิงค์ กลับ กด ◄ หรือ ► เพ่ือเปิดหรือปิด 3D ซิงค์ กลับ

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

ในการรีเซ็ตรายการเมนูกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ยกเว้น ภาษา และล็อคป้องกัน) ให้ดำาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ก�รติดต้ัง II

2. เลือกเมนูย่อย รีเซ็ตเป็นค่�จ�กโรงง�น

3. กด 
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สถานะ

ในการดูสถานะของ Qumi ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงภายในเมนู ก�รติดต้ัง II

2. เลือกเมนูย่อย ก�รติดต้ัง II

3. กด  เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อย สถ�นะ

ร�ยก�ร คำ�อธิบ�ย

เปิดสัญญาณ แสดงสัญญาณท่ีเปิดทำางาน

ข้อมูลวิดีโอ
แสดงความละเอียด/ข้อมูลวิดีโอสำาหรับสัญญาณ RGB และมาตรฐานสี
สำาหรับสัญญาณวิดีโอ

LED ช่ัวโมง (อีโค, ปกติ)
ข้อมูลการใช้ LED จะแสดงข้ึน (ในหน่วยช่ัวโมง) ตัวนับอีโค และตัวนับปกติ
จะแยกกัน
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บทที่ 5  ก�รดูแลเคร่ือง Qumi

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด Qumi
การทำาความสะอาด Qumi โดยนำาฝุ่นและสิ่งสกปรกออกเป็นประจำา จะช่วยให้ใช้งานเคร่ืองได้โดย
ปราศจากปัญหา

คำ�เตือน: 
1.  ควรปิดเครื่อง Qumi และดึงปลั๊กออกก่อนที่จะทำาความสะอาด การไม่ดำาเนินการดังกล่าว อาจเป็น

ผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายกับระบบ
2.  ใช้ผ้าเปียกหมาดๆ เพื่อทำาความสะอาดเท่าน้ัน อย่าให้น้ำาเข้าไปในช่องระบายอากาศบนเครื่อง Qumi 
3.  ถ้ามีน้ำาปริมาณเล็กน้อยเข้าไปด้านในของเครื่อง Qumi ในขณะที่ทำาความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่อง 

Qumi และปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะใช้งาน
4.  ถ้ามีน้ำาปริมาณมากเข้าไปด้านในของเครื่อง Qumi ในขณะที่ทำาความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่อง 

Qumi และนำาเครื่องไปเข้าศูนย์บริการ

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเลนส์
คุณสามารถซื้อน้ำายาทำาความสะอาดออปติคัลเลนส์ได้จากร้านขายกล้อง และห้างสรรพสินค้าท่ัวไป 
ในการทำาความสะอาดเลนส์ Qumi ให้ทำาตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. หยดน้ำายาทำาความสะอาดออปติคัลเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้านุ่มที่สะอาด (อย่าใช้น้ำายา
ทำาความสะอาดโดยตรงไปยังเลนส์)

2. ค่อยๆ เช็ดเลนส์โดยหมุนเป็นวงกลม

ข้อควรระวัง: 
1. อย่าใช้น้ำายาทำาความสะอาดสำาหรับขัดถู หรือตัวทำาละลายชนิดต่างๆ
2. เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีหรือสีซีดจาง อย่าให้น้ำายาทำาความสะอาดสัมผัสกับตัวเครื่อง Qumi
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ก�รแก้ไขปัญห�

ปัญหาและทางแก้ไขปัญหาท่ัวไป

แนวทางเหล่าน้ีให้เทคนิคในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะท่ีใช้ Qumi ถ้าปัญหายัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

บางครั้ง ปัญหาก็เป็นเร่ืองที่ง่ายๆ เช่น สายไฟไม่เชื่อมต่อสมบูรณ์ ดังนั้นให้ทบทวนประเด็นท่ีอาจ
เป็นไปได้ต่อไปนี้ ก่อนท่ีจะดำาเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะต่อไป

• ลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเต้าเสียบน้ันทำางานอย่างเหมาะสม

• ตรวจดูให้แน่ใจว่า Qumi เปิดเคร่ืองอยู่

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อไว้เปิดเครื่องอยู่

• ตรวจดูให้แน่ใจว่า PC ท่ีเช่ือมต่ออยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดซัสเพนด์ หรือโหมดสลีป

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออยู่ มีการกำาหนดค่าสำาหรับจอแสดงผลภายนอก
อย่างเหมาะสม

เทคนิคสำาหรับการแก้ไขปัญหา
ในส่วนของปัญหาเฉพาะแต่ละอย่าง ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนในลำาดับท่ีแนะนำา การดำาเนินการเช่นน้ี
อาจช่วยแก้ปัญหาให้รวดเร็วข้ึน

เพื่อหลีกเลี่ยงการแทนท่ีช้ินส่วนท่ีไม่มีความบกพร่อง พยายามค้นหาและแยกแยะปัญหา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปล่ียนแบตเตอรี่ไปแล้ว และปัญหายังคงมีอยู่ ให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนเดิมกลับคืน 
และย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป

จดบันทึกข้ันตอนท่ีคุณทำาในขณะท่ีแก้ปัญหา ข้อมูลน้ีอาจเป็นประโยชน์สำาหรับการอ้างอิง เมื่อโทรไป
ยังฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค หรือเม่ือนำา Qumi ไปยังศูนย์บริการ

LED ข้อความผิดพลาด

ข้อความรหัสความผิดพลาด
ปุ่มซ้าย 

กะพริบเป็นสีน้ำาเงิน
ปุ่มขวา 

กะพริบเป็นสีน้ำาเงิน

ข้อผิดพลาดอุณหภูมิสูงเกินไป (อากาศเข้า) 3 ปิด

LED อุณหภูมิสูงเกินไป (สีแดง) 3 1

LED อุณหภูมิสูงเกินไป (สีเขียว) 3 2

LED อุณหภูมิสูงเกินไป (สีน้ำาเงิน) 3 3

พัดลม 1 (ตัวเป่า) ผิดพลาด 6 1

พัดลม 2 (ระบบ) ผิดพลาด 6 2

LED เทอร์มิสเตอร์สีแดงผิดพลาด 8 1

LED เทอร์มิสเตอร์สีเขียวผิดพลาด 8 2

LED เทอร์มิสเตอร์สีน้ำาเงินผิดพลาด 8 3

ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดของ LED ให้ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ AC และรอเป็นเวลาหน่ึง (1) นาทีก่อนท่ี
จะเริ่ม Qumi ใหม่

ถ้ามีสถานการณ์อื่นๆ ท่ีไม่ได้แสดงในแผนภูมิด้านบน โปรดติดต่อศูนย์บริการของคุณ
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ปัญหาเก่ียวกับภาพ

ปัญห�: ไม่มีภ�พปร�กฏบนหน้�จอ

1. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณมีการกำาหนดค่าอย่างเหมาะสม

2. ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดและเปิดเครื่องอุปกรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง ในลำาดับท่ีถูกต้อง

ปัญห�: ภ�พเบลอ

1. ปรับโฟกัสบนเครื่อง Qumi

2. ให้แน่ใจว่าระยะทางระหว่าง Qumi ถึงหน้าจอ อยู่ภายในช่วงท่ีระบุ

3. ทำาความสะอาดเลนส์ Qumi ด้วยผ้าทำาความละอาดออปติคัลเลนส์ ถ้าเลนส์สกปรก

ปัญห�: ภ�พท่ีด้�นบนหรือด้�นล่�งกว้�งกว่�บริเวณตรงกล�ง (เอฟเฟ็กต์ส่ีเหล่ียมค�งหมู)

1. วางตำาแหน่ง Qumi ให้ต้ังฉากกับหน้าจอมากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

2. ปรับการตั้งค่า ปรับภาพเพ้ียน ใน OSD เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตั้งค่า ปรับภาพเพ้ียนอัตโนมัติ 
เป็น เปิด

ปัญห�: ภ�พกลับด้�น

ตรวจสอบทิศทางของการตั้งค่า การฉาย ในเมนู การติดต้ัง I ใน OSD

ปัญห�: ภ�พเป็นร้ิว

1. ตั้งค่า ความถ่ี และ แทร็กก้ิง บนเมนู คอมพิวเตอร์ ใน OSD ไปเป็นการต้ังค่ามาตรฐาน

2. เช่ือมต่อ Qumi ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่าปัญหาไม่ได้มีสาเหตุจากวิดีโอ
การ์ดของคอมพิวเตอร์

ปัญห�: ภ�พแบน โดยไม่มีคว�มเข้ม

ปรับการตั้งค่า ความเข้ม ในเมนู ภาพ ใน OSD

ปัญห�: สีของภ�พท่ีฉ�ยไม่ตรงกับภ�พต้นกำ�เนิด

ปรับการตั้งค่า อุณหภูมิสี และ แกมม่า ในเมนู ภาพ ใน OSD

ปัญหาเก่ียวกับรีโมทคอนโทรล

ปัญห�: Qumi ไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล

1. เล็งรีโมทคอนโทรลเข้าหาเซนเซอร์รีโมทบน Qumi

2. ให้แน่ใจว่าเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร์ไม่มีอะไรขวางกั้น

3. ปิดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในห้อง

4. ตรวจสอบเพื่อดูว่าข้ัวแบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่

5. เปลี่ยนแบตเตอรี่

6. ปิดอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินฟราเรดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง

7. นำารีโมทคอนโทรลไปซ่อม
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ปัญหาเก่ียวกับเสียง

ปัญหา: ไม่มีเสียง

1. ปรับระดับเสียงของแหล่งกำาเนิดเสียง

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง

3. ทดสอบเอาต์พุตของแหล่งกำาเนิดเสียงด้วยลำาโพงตัวอื่น

4. นำา Qumi ไปซ่อม

ปัญห�: เสียงแตก

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง

2. ทดสอบเอาต์พุตของแหล่งกำาเนิดเสียงด้วยลำาโพงตัวอื่น

3. นำา Qumi ไปซ่อม

คำาถามท่ีพบบ่อยๆ

1. Qumi ทำ�ง�นกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ค หรือเน็ตบุ๊คหรือไม่?

ใช่ ใช้สายเคเบิล VGA หรือสายเคเบิล HDMI ท่ีให้มา Qumi สามารถเช่ือมต่อไปยัง PC, 
โน้ตบุ๊ค หรือเน็ตบุ๊ค ถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นมีพอร์ต HDMI หรือ VGA ท่ีเหมาะสม ในการเล่นเสียง 
จำาเป็นต้องใช้สายเคเบิลเสียงสเตอริโอมินิแจ็ค 3.5 มม. แยกต่างหาก เพ่ือเชื่อมต่อไปยังพอร์ต
เสียงของ Qumi

2. เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเชื่อมต่อ Qumi เข้�กับเกมคอนโซล เช่น Microsoft® Xbox หรือ 
Sony® PS3?

ใช่ Qumi สามารถใช้เพ่ือแสดงเนื้อหาจากคอนโซล Xbox หรือ PS3 ได้ คุณสามารถดำาเนินการ
โดยการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI จากเกมคอนโซลไปยัง Qumi

3. Qumi ส�ม�รถฉ�ยภ�พจ�กโทรทัศน์ได้หรือไม่?

การชมรายการจากโทรทัศน์ สามารถทำาได้โดยการเชื่อมต่อเคเบิลบ็อกซ์ ดิจิตอลเซ็ตท็อปบ็
อกซ์ หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เน่ืองจากโทรทัศน์สามารถสร้างภาพบนหน้าจอของ
ตัวเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เคเบิลบ็อกซ์ คุณสามารถเช่ือมต่อโดยใช้สายเคเบิล HDMI 
เข้ากับ Qumi

4. iPad® ส�ม�รถเช่ือมต่อไปยัง Qumi ได้อย่�งไร?

จำาเป็นต้องใช้สายเคเบิลแปลง Apple® iPad เป็น VGA ในการเช่ือมต่อเครื่องเข้ากับ Qumi ให้
เช่ือมต่อสายเคเบิลจาก iPad เข้ากับตัวแปลง จากน้ันให้เช่ือมต่อตัวแปลง VGA เข้ากับ Qumi 
เอาต์พุตของ iPad จะถูกปรับขนาดอย่างเหมาะสมเพื่อให้พอดีกับความละเอียดมาตรฐานของ 
Qumi และเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ
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5. ส�ม�รถแสดงภ�พจ�กกล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่�งไร?

ภาพและเนื้อหาอื่นๆ สามารถถูกแสดงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อไปนี้เข้ากับ Qumi:

• USB แฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์ เครื่องอ่านการ์ด

• กล้องดิจิตอล

• สมาร์ตโฟน

• โปรแกรมดูที่เก็บข้อมูลมัลติมีเดีย

หลังจากที่อุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อ ภาพสามารถถูกแสดงได้โดยใช้ Qumi Media Suite

6. ส�ยเคเบิลใดท่ีจำ�เป็นเพ่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์วิดีโอไปยัง Qumi?

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอไปยัง Qumi ได้โดยใช้สายเคเบิลเสียง/วิดีโอ หรือสาย 
HDMI ถ้าอุปกรณ์มีพอร์ตที่เหมาะสม ในการเล่นเสียง ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลอะแดปเตอร์
สเตอริโอมินิแจ็คแยกต่างหาก (มินิปลั๊ก 3.5 มม. และปลั๊ก RCA สองอัน) นอกจากน้ี ต้อง
เช่ือมต่อสายเคเบิล RCA เข้ากับ Qumi ด้วย

7. Qumi สนับสนุนรูปแบบวิดีโอชนิดอะไรบ้�ง?

H.264, MPEG-4, VC-1, WMV9, DivX(Xvid), Real Video, AVS และ MJPEG

8. Qumi สนับสนุนรูปแบบเสียงชนิดอะไรบ้�ง?

MP3 และ WMA

9. QUMI สนับสนุนรูปแบบเอกส�รชนิดอะไรบ้�ง?

Microsoft® Office 2003 และ Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®, PowerPoint®), 
Adobe® PDF และไฟล์ข้อความ (txt)

10. QUMI สนับสนุนรูปแบบภ�พถ่�ยชนิดอะไรบ้�ง?

JPEG, PNG และ BMP

11. แหล่งแสง LED ใน Qumi อยู่ได้น�นเท่�ใด และส�ม�รถเปล่ียนได้หรือไม่?

Qumi ไม่ได้ใช้หลอด Qumi ท่ัวไป เคร่ืองใช้ชุดของไดโอดเปล่งแสง (LED) เพื่อส่องสว่าง 
และฉายภาพ LED มีช่วงอายุที่ยาวนานกว่าหลอดท่ัวไปมาก คาดการณ์ว่า LED ของ Qumi อยู่
ได้นานประมาณ 30,000 ช่ัวโมง ช่วงอายุของ LED ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสว่าง การ
ใช้งาน และเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อม ความสว่างของ LED สามารถลดลงเม่ือเวลาผ่านไป 
โมดูล LED ไม่สามารถเปล่ียนได้

12. ทำ�ไมจึงต้องปรับโฟกัสใหม่บน Qumi หลังจ�กท่ีเปิดเคร่ืองข้ึนม�?

เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพดีที่สุด อาจจำาเป็นต้องปรับแหวนโฟกัสหลังจากที่เครื่องมีอุณหภูมิ
ข้ึนไปถึงอุณหภูมิการทำางานแล้ว

ไซต์สนับสนุนของ Vivitek
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุน และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่ 
www.vivitekcorp.com

http://www.vivitekcorp.com
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ข้อมูลจำ�เพ�ะ
รุ่น Qumi Q5 ซีรีส์

คว�มละเอียด HD (720p - 1280x800)

ระยะท�งก�รฉ�ย 1000 มม. ~ 3000 มม. (39.37” ~ 118.11”)

ขน�ดหน้�จอก�รฉ�ย (ทแยงมุม) 762 มม. ~ 2286 มม. (30” ~ 90”)

เลนส์ก�รฉ�ย แมนนวลโฟกัส

อัตร�ส่วนระยะเลนส์ถึงจอ 1.55x

ก�รแก้ไขก�รปรับคว�มเพ้ียนภ�พ
แนวต้ัง

+/- 40 ข้ัน

วิธีก�รฉ�ย ด้านหน้า, ด้านหลัง, ต้ังโต๊ะ, เพดาน-ด้านหน้า, เพดาน-
ด้านหลัง

คว�มเข้�กันของข้อมูล VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

คว�มเข้�กันได้ของวิดีโอ HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/
I/M/N/60), SECAM

ใบรับรองคว�มปลอดภัย FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, 
RoHS, ICES-003 (แคนาดา)

อุณหภูมิขณะทำ�ง�น 5° ~ 35°C

ขน�ด (กxสxล) 160.0 มม. (6.3”) x 102.4 มม. (4.03”) x 32.3 มม. (1.27”)

AC อินพุต AC สากล 100 - 240, ท่ัวไป @ 110VAC (100-240)/
+-10%

ก�รส้ินเปลืองพลังง�น 62W

ลำ�โพง ลำาโพงโมโน 2W

ขั้วต่ออินพุต

VGA (ผ่านข้ัวต่อ 24 พิน) x 1

AV เข้า 3.5 มม. x 1

HDMI™ x 1

USB ชนิด A x 1

ขั้วต่อเอ�ต์พุต แจ็คหูฟัง 3.5 มม. (ตัวควบคุมระดับเสียง) x 1

หม�ยเหตุ: 
สำาหรับคำาถามต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลจำาเพาะของผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายในประเทศของ
คุณ



47

ระยะท�งก�รฉ�ย vs ขน�ดก�รฉ�ย
 

ต�ร�งระยะท�งก�รฉ�ย และขน�ด

เส้นทแยงมุม
ภ�พ (มม./น้ิว)

คว�มกว้�งภ�พ  
(มม./น้ิว)

คว�มสูงภ�พ 
(มม./น้ิว)

ระยะท�งก�ร
ฉ�ย (มม./น้ิว)

ออฟเซ็ต-A 
(มม./น้ิว)

762/30 646/25.43 404/15.91 1000/39.37 10/0.40

1016/40 862/33.94 538/21.18 1340/52.76 13/0.51

1143/45 969/38.15 606/23.86 1500/59.06 15/0.59

1270/50 1077/42.40 673/26.50 1670/65.75 17/0.66

1524/60 1292/50.87 808/31.81 2000/78.74 20/0.79

1778/70 1508/59.37 942/37.09 2340/92.13 24/0.92

2032/80 1723/67.83 1077/42.40 2670/105.12 27/1.06

2286/90 1939/76.34 1212/47.72 3000/118.11 30/1.18
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ต�ร�งโหมดไทม์มิ่ง

สัญญ�ณ คว�มละเอียด
ซิงค์

แนวนอน 
(KHZ)

ซิงค์แนว
ต้ัง (HZ)

คอมโพสิต / 
S-VIDEO

คอมโพเนนต์ RGB
DVI/
HDMI

NTSC — 15.734 60.0 O — — —

PAL/SECAM — 15.625 50.0 O — — —

VESA

720 x 400 37.9 85.0 — — O O

800 x 600 31.5 60.0 — — O O

800 x 600 37.9 72.0 — — O O

800 x 600 37.5 75.0 — — O O

640 x 480 43.3 85.0 — — O O

800 x 600 35.2 56.0 — — O O

800 x 600 37.9 60.0 — — O O

800 x 600 48.1 72.0 — — O O

800 x 600 46.9 75.0 — — O O

800 x 600 53.7 85.0 — — O O

1024 x 768 48.4 60.0 — — O O

1024 x 768 56.5 70.0 — — O O

1024 x 768 60.0 75.0 — — O O

1024 x 768 68.7 85.0 — — O O

1280 x 800 49.7 59.8 — — O O

1280 x 800 62.8 74.9 — — O O

1280 x 800 71.6 84.8 — — O O

1280 x 1024 63.98 60.0 — — O O

1280 x 1024 79.98 75.0 — — O O

1280 x 960 60.0 60.0 — — O O

1280 x 960 85.9 85.0 — — O O

1400 x 1050 65.3 60.0 — — O O

1440 x 900 70.6 75.0 — — O O

1440 x 900 55.6 60.0 — — O O

Apple® Mac

640 x 480 35.0 66.68 — — O O

832 x 624 49.725 74.55 — — O O

1024 x 768 60.24 75.0 — — O O

1152 x 870 68.68 75.06 — — O O

SDTV
480i 15.734 60.0 — O — O

576i 15.625 50.0 — O — O

EDTV
480p 31.469 60.0 — O — O

576p 31.25 50.0 — O — O

HDTV

720p 37.5 50.0 — O — O

720p 45.0 60.0 — O — O

1080i 33.8 60.0 — O — O

1080i 28.1 50.0 — O — O

1080p 67.5 60.0 — O — O

1080p 56.3 50.0 — O — O

O: ความถ่ีท่ีสนับสนุน

—: ความถ่ีท่ีไม่สนับสนุน

*: ระดับท่ีสามารถแสดงผลได้
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คว�มสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

คำาเตือน FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ที่
สอดคล้องกับส่วนท่ี 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำากัดเหล่าน้ีได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่
สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตราย เม่ืออุปกรณ์ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถ่ีวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างสอดคล้อง
กับข้ันตอนท่ีระบุในคู่มือ อาจทำาให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การใช้อุปกรณ์
น้ีในบริเวณท่ีพักอาศัย ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ในแต่ละกรณี ผู้ใช้จำาเป็นต้องแก้ไขการ
รบกวนต่างๆ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งโดยหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ด้านความสอดคล้อง สามารถทำาให้สิทธ์ิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้ส้ินสุดได้

แคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับข้อกำาหนดของแคนาดา ICES-003

ใบรับรองคว�มปลอดภัย
FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003 (แคนาดา)

ก�รท้ิงและก�รรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยของเสียอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายถ้าไม่ได้ทิ้งอย่าง
เหมาะสม รีไซเคิลหรือทิ้งอย่างสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.eiae.org

http://www.eiae.org
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