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1 คำาประกาศเครื่องหมายการคา

  
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks 
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

  
Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and 
worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered 
trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. 
All Rights Reserved.

  
Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

®
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2 คำาประกาศและความปลอดภัย

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชผลิตภัณฑ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติ
ตามคำาแนะนำา การรับประกันจะไมมีผลใชได

ความปลอดภัย

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสผลิตภัณฑ 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนผลิตภัณฑ (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ 

หรืออื่นๆ
•	 อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบ

เทานั้น
 
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑอาจทำาใหเกิดอันตรายรายแรงจากรังสีของ EMC หรือทำาใหเกิดการทำางานที่
ไมปลอดภัยอื่นๆ

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้
 • หามวางทีวีบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
 • เก็บผลิตภัณฑใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 

 • ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอรไดงายเพื่อตัดการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับไฟฟา

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

Class II สัญลักษณอุปกรณ:
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อุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมีสายดินปองกัน
 

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑจะอยดานลางของผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไป เราพยายามทำาใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุสามชนิดไดงาย ไดแก 
กระดาษแข็ง (กลอง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง แผนโฟมปองกัน) 
เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำากลับมาใชใหมได หากถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผชำานาญการ 
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ และอุปกรณเกา

 
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล 
และใชใหมได 
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การ
ทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพไดโปรดศึกษา
เกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบใน
ทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
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คำาประกาศ

หนังสือที่เปนลายลักษณอักษร

WOOX Innovations ในที่นี้เสนอที่จะสงมอบสำาเนาซอรสโคดทั้งหมดของชุดซอฟตแวรโอเพนซอสที่มีลิขสิทธิ์ที่
ใชในผลิตภัณฑนี้ตามการรองขอ เมื่อขอเสนอนี้ไดรับการรองขอตามใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 
ขอเสนอนี้ใชไดนานถึงสามปหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ ในการขอรับซอรสโคด โปรดติดตอ open.source@woox.
com หากคุณไมตองการใชอีเมล หรือหากคุณไมไดรับการยืนยันการรับภายในหนึ่งสัปดาหหลังจากสงอีเมลไปยัง
อีเมลแอดเดรสนี้ โปรดสงอีเมลไปที่ Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East 
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong หากคุณไมไดรับการยืนยันจดหมาย
ในเวลาที่เหมาะสม โปรดสงอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสดานบน
 
บางสวนของผลิตภัณฑนี้อางอิงตามซอฟตแวรโอเพนซอรส ขอความการอนุญาตและการรับทราบ
สามารถเรียกดูจากอุปกรณใน 
  > About Mediabox (เกี่ยวกับ Mediabox) > Legal information (ขอมูลกฎหมาย)
 
ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Philips และ Philips’ Shield Emblem เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใชโดย WOOX Innovations Limited ภาย
ใตลิขสิทธิ์จาก Koninklijke Philips N.V.. WOOX Innovations ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไดตลอด
เวลา โดยไมมีขอผูกพันที่จะตองดำาเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑกอนหนานั้นใหเหมือนกัน

การรับประกัน

•	 อยาพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิดกับ
ผลิตภัณฑ และจะทำาใหการรับประกันเปนโมฆะ

•	 ควรใชทีวีและอุปกรณเสริมตามวัตถุประสงคที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น เครื่องหมายขอควรระวังที่พิมพอยดาน
หลังของผลิตภัณฑ ระบุวาอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต

•	 หามถอดฝาครอบผลิตภัณฑออกโดยเด็ดขาด ติดตอฝายบริการลูกคาทุกครั้งเพื่อขอรับบริการหรือการซอม
แซม

•	 การกระทำาใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือนี้วาไมสามารถกระทำาได ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแกไข หรือ
กระบวนการประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือนี้วาเปนสิ่งแนะนำาใหกระทำาหรืออนุญาตใหกระทำาได จะ
ทำาใหการรับประกันเปนโมฆะทันที 
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3 เริ่มตนใชงาน

วาง

HMP8100 ทำางานรวมกับรีโมทคอนโทรล uWand ที่มีให เพื่อการนาวิเกตและประสบการณการทำางานรวมกันที่ดี 
ใหทำาตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1 วาง HMP8100 ตามที่แสดง:

  
2 หากจำาเปน ใหลดระยะหางและมุมระหวาง HMP8100 และรีโมทคอนโทรล 

เคล็ดลับ

 • รีโมทคอนโทรลจะใชกลไกการชี้เพียงอยางเดียวเพื่อใหใชงานงาย และสามารถคาดการณได และสามารถสื่อสารกับ
อินเตอรเฟซผใชไดรวดเร็วขึ้น เคอรเซอรจะแสดงบนตำาแหนงหนาจอแตละมุมเสมอ แมวาจะออกจากหนาจอแลว ไมจำาเปนตองมี
การปรับเทียบเนื่องจากจุดอางอิงจะแพรสัญญาณที่เครื่องสงที่อยในเครื่องเลน ดังนั้น ควรจัดวางเครื่องเลนไวในพื้นที่ที่ใกลกับทีวี
เพื่อใหชี้ตำาแหนงไดดีที่สุด

TV

BestGood Good
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ติดตั้ง

เชื่อมตอกับ HDTV ของคุณ

 
•	 โดยใชสาย HDMI เชื่อมตอ HMP8100 เขากับทีวีความละเอียดสูง (HDTV) 
เชื่อมตอกับระบบเสียงภายนอก
เพื่อเสียงคุณภาพสูง คุณสามารถเชื่อมตอ HMP8100 เขากับระบบเสียงที่ทันสมัย
ผานR AUDIO L: 

 
•	 ใชสายสัญญาณเสียงในการเชื่อมตอ HMP8100 เขากับชองเสียบอินพุตเสียงบนระบบเสียงของคุณได 
•	 ตรวจดูใหแนใจวาปลั๊กและชองเสียบอยในตรงกับสี 
ผาน OPTICAL:

HDMI INHDMI IN

L R
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•	 ใชสายไฟเบอรออปติคอลในการเชื่อมตอ OPTICAL หรือ SPDIF ชองเสียบอินพุตบนระบบเสียงของคุณ 

เปดหรือปดการใชงาน

1 ในการเปดสวิตช HMP8100

a เชื่อมตอ HMP8100เขากับเตารับไฟ 

b บนรีโมทคอนโทรล ใหกด  เพื่อเปดเครื่อง 
 » ไฟแสดงการเปดปดเครื่องติดสวางเปนสีเขียว 

  
2 บนทีวี ใหสลับไปที่แหลงอินพุตของ HMP8100:

•	 บนรีโมทคอนโทรลของทีวีของคุณ ใหใชปุ่มแหลงเพื่อเลือกชองสัญญาณอินพุตของ HMP8100
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3 ในการสลับ HMP8100 ไปที่โหมดสแตนดบาย ใหกด 

  อีกครั้งบนรีโมทคอนโทรล
 » ไฟแสดงการเปดปดเครื่องติดสวางสีแดง 

การตั้งคาครั้งแรก

ในครั้งแรกที่คุณใชงาน < proddesc >ใหทำาการตั้งคาตอไปนี้ 
•	 เลือกภาษาเมนูที่ HMP8100
•	 ตั้งคาการแสดงผลบนหนาจอบนทีวีของคุณ
•	 เชื่อมตอ HMP8100 เขากับเครือขายในบานของคุณผานทางสายอีเธอรเน็ตหรือ Wi - Fi
•	 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Google 

ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อเลือกตัวเลือก:

1 คลิกปุ่มตัวเลือกเพื่อแสดงรายการตัวเลือก

2 เลือกตัวเลือกของคุณ

3 คลิก Next (ถัดไป) เพื่อยายไปยังขั้นตอนถัดไป 
ในการเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งคาในภายหลัง 

•	 จากหนาจอหลักใหไปที่ 
  Settings (การตั้งคา)

ตั้งคาการแสดงผลของหนาจอ

•	 ใน Output mode (โหมดเอาตพุต) ใหเลือกความละเอียดวิดีโอที่ทีวีของคุณรองรับ 

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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•	 ใน Display position (ตำาแหนงการแสดงผล) ปรับขอบของหนาจอแสดงผล ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบน

หนาจอเพื่อปรับและบันทึกการปรับเปลี่ยน 

 
ตั้งคาเครือขาย

เชื่อมตอ HMP8100 เขากับเราเตอร (จุดเชื่อมตอ) ผานทางสายอีเธอรเน็ตหรือผานทาง Wi - Fi คุณสามารถเชื่อมตอ 
 HMP8100 เขากับเครือขายที่สรางไวรอบเราเตอร 
ในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไดเชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ตโดยตรง และไมจำาเปนตอง
มีการโทรออกบนคอมพิวเตอร
ในการขามหนาจอการติดตั้งอีเธอรเน็ตหรือ Wi - Fi ใหคลิก Next (ถัดไป) 
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เชื่อมตอผานสายอีเธอรเน็ต

1 ใชสายอีเทอรเน็ตสำาหรับเชื่อมตอ HMP8100 กับเราเตอร

  
2 บน HMP8100 ใหคลิก Ethernet Configuration (การกำาหนดคาอีเธอรเน็ต) เลือก  ON (เปด) เพื่อ

เปดการเชื่อมตออีเธอรเน็ต 
 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้นสำาหรับคุณในการตั้งคาการเชื่อมตอเครือขายผานสายอีเธอรเน็ต 
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ในการใช IP แอดเดรสที่เราเตอรกำาหนดใหโดยอัตโนมัติ
•	 เลือก DHCP

 » HMP8100  เริ่มรับ IP แอดเดรส

เคล็ดลับ

 • หาก DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ไมพรอมใชงานหรือถูกปดบนเราเตอร ใหปอน IP แอดเดรสของเครื่อง
เลนดวยตนเอง

ในการปอน IP แอดเดรสของเครื่องเลนดวยตนเอง 

1 รับ IP แอดเดรสของเราเตอร 
•	 ดูคมือการใชงานของเราเตอร หรือ
•	 ในการตรวจสอบการตั้งคาของเราเตอร ใหปอน IP แอดเดรส (ตัวอยางเชน 192.168.1.1 ) ในเว็บเบรา

เซอร (เชน Internet Explorer ) ของคอมพิวเตอรได รับขอมูลที่อยในหนาการตั้งคา

2 ที่ HMP8100 ใหเลือก Static IP (Static IP) กำาหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง
•	 บนเครื่องเลน ปอน IP แอดเดรสที่อนุญาตใหเครื่องเลนอยในเครือขายยอยเดียวกับเราเตอร
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ตัวอยางเชน หากเราเตอรได 
IP แอดเดรส: 192.168.1.1, ซับเน็ตมาสค: 255.255.255.000;
จากนั้น ปอนหมายเลขตอไปนี้บนเครื่องเลน: 
IP แอดเดรส: 192.168.1.XX (ซึ่ง XX คือตัวเลข), ซับเน็ตมาสค: 255.255.255.000

เชื่อมตอผาน Wi-Fi

  
1 บน HMP8100ใหคลิก Wi-Fi Configuration (การกำาหนดคา Wi - Fi) 

2 เลือก Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi - Fi)

3 เลือกตัวเลือกเพื่อเปดการฟงกชัน Wi - Fi
 » คุณจะเห็นรายการของเครือขาย Wi - Fi ที่มี 

WWW
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4 เชื่อมตอ HMP8100 กับเครือขาย:

a ในรายการเครือขาย Wi - Fi ใหเลือกตัวเลือก

b ในหนาจอปอปอัพ ใหปอนรหัสผานเพื่อเขาสเครือขาย 
 »  แสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อการเชื่อมตอ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ

 » ในครั้งถัดไปที่คุณเปดใชงาน HMP8100, HMP8100 จะเชื่อมตอกับเครือขายที่เชื่อมตอกอน
หนานี้โดยอัตโนมัติ 
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หมายเหตุ

 • หากเปดใชการกรอง MAC แอดเดรสบนเราเตอร ใหเพิ่ม MAC แอดเดรสของ HMP8100 เขากับรายการอุปกรณที่ไดรับ
อนุญาตใหรวมเครือขาย ในการคนหาแอดเดรส Wi-Fi MAC ใหไปที่  Settings (การตั้งคา) > About MediaBox (เกี่ยวกับ 
MediaBox) > Status (สถานะ) บนหนาจอหลัก

 • ในการรีเฟรชรายการเครือขาย ใหเลือก  Scan  (สแกน) ที่มุมขวาบนของหนาจอ 
 • หากคุณปดการถายทอด SSID หรือซอน Service Set Identifier (SSID) ของเราเตอร ใหปอน SSID หรือชื่อสาธารณะของเครือ

ขายดวยตนเอง ไปยัง  Settings  (การตั้งคา) > Wi-Fi (Wi-Fi) ที่ดานบนสุดของแถบใหเลือก 
 • หาก DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ไมพรอมใชงานหรือถูกปดบนเราเตอร ใหปอน IP แอดเดรสของ 

HMP8100 ดวยตนเอง

ใชรีโมทคอนโทรล

  
เปด HMP8100 หรือไปที่โหมดสแตนดบาย

•	 กด 
เลื่อนไปยังหนาจอตางๆ หรือผานตัวเลือก

•	 ยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
 , 

  , 
  , 
 
•	 เลื่อนดูตัวเลือก
OK
•	 ยืนยันตัวเลือก
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•	 ยอนกลับหนึ่งระดับ
ดูเมนูตัวเลือก

•	 กด 
ควบคุมการเลน 

•	 เริ่ม หยุดเลนชั่วคราว หรือเลนตอ

•	 หยุดการเลน
 / 

 
•	 เลือกไฟลกอนหนาหรือถัดไป

การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล

a เปดชองใสแบตเตอรี่

b ใสแบตเตอรี่ AAA (1,100 mA) สองกอนโดยตอขั้วใหถูกตองดังตัวอยาง (+/-)

c ปดชองใสแบตเตอรี่

  
ปรับแตงรีโมทคอนโทรล

ดวย uWand ที่มีใหพรอมกับรีโมทคอนโทรล คุณสามารถเลื่อนดู และเลือกเปด HMP8100 เชนเดียวกับที่คุณทำางาน
กับเมาสบนคอมพิวเตอรได 

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดใส HMP8100 ถูกตองแลว (โปรดดูที่ 'วาง' ในหนา 9)

2 ไปที่  Setupwizard (วิซารดการตั้งคา )

3 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อปรับแตงรีโมทคอนโทรลของคุณ
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เคล็ดลับ

 • หากทีวีของคุณสามารถใชงานโหมดเกมได ใหเลือกโหมดเกมเพื่อลดระยะเวลาการใชงานรูปภาพ และอนุญาตใหเคอรเซอรเคลื่อน
ไหวดวยความนมนวลมากขึ้น 

 • ในการจับค uWand ใหมกับรีโมทคอนโทรลดวย HMP8100 โปรดดูที่ "การแกไขปญหา" (โปรดดูที่ 'วิธีแกไขปญหา' ในหนา 47)

 • คุณสามารถใชเมาสไรสายกับ HMP8100

เลื่อนดู

การนาวิเกตบนหนาจอ
 เลื่อนดูและเลือก 

  
1 หากตองการเลื่อนไปที่รายการ ใหชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ HMP8100 และเคลื่อนรีโมทคอนโทรลไดตามตอง

การ 
 » เคอรเซอรจะเลื่อนไปตามที่คุณเคลื่อนรีโมทคอนโทรล 

 » หากจำาเปน ใหรอจนกวาเคอรเซอรจะปรากฏขึ้ 

2 หากตองการเลือกรายการ ใหกด OK
เลื่อนไป 
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1 วางเคอรเซอรในพื้นที่วาง 

2 กด OK คางไว ้ 
 » ไฟสถานะ LED จะกะพริบ 

3 เลื่อนไปทางซาย/ขวา หรือขึ้น/ลง 
 » คุณสามารถสลับไปมาระหวางหนา หรือเลื่อนผานรายการของตัวเลือกได 

ลาก 

1 เลือกรายการ 

2 กดคางที่ OK เพื่อลากรายการนั้นตามที่คุณตองการ 
เลื่อนดูตัวเลือก
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1  ในการเลื่อนดูตัวเลือก ใหกด   
      
   

 » เคอรเซอรจะเปลี่ยนเปนปุ่มเลื่อน 4 ทิศทาง   

2  กด   ซๆ เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกของคุณ 
      
    

•	 เพื่อการเลื่อนที่รวดเร็ว ใหกดคางที่
      
    

3  หากตองการเลือกรายการ ใหกด OK 
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ซูมเขาหรือออก

  
1 เขาสโหมดซูม: 

•	 กด 
  คางไว 
 » ไฟสถานะ LED จะกะพริบ 

 » ไอคอนการซูมจะปรากฏขึ้น 

2 ซูมเขาหรือออก: 
•	 ใชนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลง 

3 ออกจากโหมดซูม: 
•	 ปลอย 
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เพิ่มหรือลดระดับเสียง

  
1 เขาสโหมดระดับเสียง: 

•	 กด 
  คางไว 
 » ไฟสถานะ LED จะกะพริบ 

 » แถบระดับเสียงจะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงระดับเสียงปจจุบัน 

2 เพิ่มหรือลดระดับเสียง 
•	 เลื่อนไปทางซายหรือขวา 

3 ออกจากโหมดระดับเสียง: 
•	 ปลอย 

 
 

ใชรีโมทคอนโทรลเป นเครื่องเลนเกม (สำาหรับบางเกม)

 ในบางเกม คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรลเปนเครื่องเลนเกม 
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1 เขาสโหมดเกม:

•	 กดคางที่  มากกวาสามวินาที 
 » ไฟสถานะ LED จะสวางขึ้นเปนสีแดง 

 » การจัดวางของปุ่มนาวิเกตจะเปลี่ยนจากแนวตั้งเปนแนวนอน 

 »  และ 
  จะถูกปดใชงาน 

2 ออกจากโหมดเกม: 
•	 กดคางที่  มากกวาสามวินาที 

 » ไฟสถานะ LED จะดับลง 

 

3 sec.
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4 พื้นฐาน

หนาจอหลัก

  
a แอปพลิเคชัน 

•	  รายการแอปพลิเคชันทั้งหมด 
 วิดเจ็ต 
•	 รายการทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน 

b Google Search 
•	  :ใชกลองคนหาดวนเพื่อคนหาบน HMP8100 หรือเว็บ 

c ปุ่มนาวิเกต 
•	  : ยอนกลับไปยังหนาจอหลัก 
•	  : ยอนกลับหนึ่งระดับหรือออก 
•	  : แสดงแอปพลิเคชันที่คุณเคยเขาใชงาน 
•	  : (สำาหรับบางแอปพลิเคชัน): ดูเมนูตัวเลือก 

d การแจงเตือน เวลา สถานะการตั้งคา
•	 เลือกเพื่อตรวจสอบรายละเอียด และเลือกตัวเลือกการตั้งคา  

คนหาแอปพลิเคชัน

นาวิเกตบนหนาจอหลักเพื่อคนหาแอปพลิเคชัน:
•	 เลือก Apps (แอปพลิเคชัน) เพื่อเปดรายการแอปพลิเคชัน 

dc

ab
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ในการสลับไปมาระหวางหนา ใหกดคาOK บนOKรีโมทคอนโทรล และเลื่อนไปทางซาย/ขวา
•	 ในการเลื่อนผานแอปพลิเคชัน คุณสามารถกด    

     
    บนรีโมทคอนโทรลไดอีกดวย 

•	 ในการไปที่แอปพลิเคชันที่คุณใชงานเมื่อไมนานมานี้ ใหเลือก 
 

เคล็ดลับ

 • บน HMP8100 คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Play Store หรือแหลงอื่นได

   /  
 
Play Store / 
  : 

•	 ดาวนโหลดแอปพลิเคชันตางๆ เกม และอื่นๆ 

MoviePlayer: 
•	 เลนไฟลสื่อจากอุปกรณจัดเก็บที่คุณไดเชื่อมตอกับ HMP8100 รวมถึงอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ USB 

และการด SD / SDHC 

Movie Center: 
•	 การเลนสื่อจาก PC ที่ใชงานซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ DLNA 

คลังภาพ: 
•	 ดูภาพ และวิดีโอบน HMP8100

 / 
 
เลนเพลง/เพลง: 

•	 เลนเพลงบน HMP8100

การตั้งคา: 
•	 ปรับแตงการตั้งคาของ HMP8100 

ES File Explorer: 
•	 เบราสไฟล/ โฟลเดอรบนอุปกรณ ติดตั้งแอปพลิเคชัน และจัดการไฟล 

เบราเซอร: 
•	 เบราสเว็บเพจ 
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อีเมล: 
•	 ตั้งคาบัญชีอีเมลบน HMP8100

เครื่องคิดเลข 

YouTube: 
•	 บริการวิดีโอออนไลนของ Google 

  / 
 

 / 
  : พอรทัลขาว 
 

การปอนขอความ

ดวยแปนพิมพบนหนาจอ คุณสามารถปอนขอความในภาษาอื่นได 

เลือกปอนวิธีการ

1 เลือกวิธีการปอนขอความตามตองการ: 

a จากหนาจอหลัก กด 
 

b บนหนาจอปอปอัพ ใหเลือก System settings (การตั้งคาระบบ) > Language & input (ภาษา
และการปอน) 

c เลือกวิธีการปอนขอความของคุณ:
แปนพิมพ Android: สำาหรับการปอนในภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาจีน
การปอน Baidu: สำาหรับการปอนภาษาจีนผานการจดจำาลายมือ การเคลื่อนไหว และพินอิน และการ
ปอนภาษาอังกฤษ
Google Pinyin: สำาหรับการปอนพินอินจีน และอังกฤษ
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2 ในการสลับไปมาระหวางวิธีการปอนขอความ ในขณะกำาลังปอนขอความ: 

•	 คลิก 
  ที่ดานลางของหนาจอ 

 
ปอนขอความ

•	 บนแปนพิมพบนหนาจอ ใหใชรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกปุ่ม
•	 สำาหรับการจดจำาลายมือ ใหกดคาง OK บนรีโมทคอนโทรลเพื่อลากเคอรเซอร และปอนตัวอักษร

Wallpaper
Manage apps
System settingsSystem settings

Language & input
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ในการลบขอความกอนหนาเคอรเซอร

•	 เลือก 
 

ในการเลื่อนไปยังบรรทัดถัดไป
•	 เลือก 

 

การปรับแตงหนาจอหลัก

ในการเขาใชงานฟงกชันตางๆไดอยางรวดเร็วจากหนาจอหลัก คุณสามารถจัดเรียงรายการใหมได

การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชัน และวิดเจ็ต

1 บนหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปดานซาย/ขวา เพื่อเลือกหนา
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาหนานั้นวาง

2 เลือก Apps (แอปพลิเคชัน) / Widget (วิดเจ็ต) เพื่อเปดรายการแอปพลิเคชันไอคอนและวิดเจ็ต 

  
3 เลือกและกดคางไวที่ไอคอน หรือวิดเจ็ตจนกวาหนาจะปรากฏขึ้น

 » ไอคอนหรือวิดเจ็ตถูกเพิ่มไปยังหนาที่เลือก 
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การลบรายการ

1 เลือกแลวกดคางที่รายการเพื่อปลดล็อค 

  
2 ลากไอคอนไปที่ 

 

การจัดตำาแหนงรายการใหม

1 เลือกแลวกดคางที่รายการเพื่อปลดล็อค

2 ลากรายการไปยังพื้นที่วางในหนา

3 ปลอยรายการ 
 » รายการจะยายไปยังที่วาง
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5 เลน

บน HDTV คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเลนสื่อจาก 
•	 บริการออนไลน; 
•	 อุปกรณเก็บขอมูล รวมถึงอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB หรือการด SD / SDHC; 
•	 อุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับ DLNA บนเครือขายในบานของคุณ เชน PC หรืออุปกรณ 

Network Attached Storage ( NAS )

การเลนจากบริการออนไลน

เชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ต คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการออนไลนบน HDTV ได

ติดตั้งแอปพลิเคชัน

บน < proddesc > คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจาก
•	  (Play Store) ผานทางอินเตอรเน็ต หรือ 
•	 แหลงที่มาอื่นๆ เชน

แหลงขอมูลออนไลนอื่นๆ
การจัดเก็บภายใน ของ HMP8100 และ
อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB และการด SD / SDHC ที่คุณไดเชื่อมตอกับ HMP8100

Play Store

1 ล็อกอิน หรือสรางแอคเคาท Google ของคุณ เพื่อเขาใชบริการของ Google 
ในการเพิ่มแอคเคาท Google ใหทำาตามขั้นตอนตอไปนี้: 

a ไปที่ 
  (Play Store) Tap 
  > Accounts (แอคเคาท) 
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b เลือก Add account (เพิ่มแอคเคาท) 

c ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อเพิ่มแอคเคาท 

2 คนหาแอปพลิเคชันที่ตองการ 
•	 แตะ  เพื่อคนหาตามคำาหลัก 

3 ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน:
•	 แตะที่แอปพลิเคชัน ยืนยันตามตองการ 

 » เมื่อการดาวนโหลดเสร็จสิ้น การติดตั้งจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 

 » ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อคนหาสถานะ หากจำาเปน ใหแตะที่ไอคอนเพื่อเริ่มการติดตั้งเมื่อ
พรอมท 

เคล็ดลับ

 • ในการจัดการแอคเคาทของคุณ ใหไปที่  Settings  (การตั้งคา) > ACCOUNTS (แอคเคาท) แตะที่แอคเคาทเพื่อเลือกตัวเลือก

แหลงที่มาอื่นๆ
อนุญาตใหมีการติดตั้งจากแหลงที่ไมรจัก

•	 ไปที่ 
  Settings (การตั้งคา) > Security (การรักษาความปลอดภัย) เปดสวิตช Unknown sources 
(ไมทราบแหลงที่มา)

ดาวนโหลด/ ถายโอนแอปพลิเคชัน
•	 ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชันจากแหลงขอมูลออนไลน ใหทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอ
•	 ในถายโอนแอปพลิเคชันจาก PC ใหบันทึกแอปพลิเคชันลงในการด SD / SDHC จากนั้น ใหเสียบ

การดหนวยความจำาเขากับ HMP8100
เริ่มตนการติดตั้ง

•	 แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดจะเริ่มตนการติดตั้งโดยอัตโนมัติ หรือเริ่มการติดตั้งเมื่อพรอมท 
•	 ในการคนหาแอปพลิเคชันบน HMP8100 หรือการด SD / SDHC ใหไปที่ 

  File Explorer es คนหาแอปพลิเคชัน และเลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

การจัดการแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันบน HMP8100 และการด SD / SDHC ได เชน ติดตั้ง/ ถอนการติดตั้งแอปพลิเค
ชัน หยุดการทำางานแอปพลิเคชัน หรือเลือกตัวเลือกอื่น

1 บนหนาจอหลัก ใหกด 
  บนรีโมทคอนโทรล
 » เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น 
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2 เลือก Manage apps (การจัดการแอปพลิเคชัน) 

 
เลนภาพยนตรจากอุปกรณเก็บขอมูล

เลนภาพยนตรจากอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่คุณเชื่อมตอกับ HMP8100 ดวย HDTV อุปกรณเก็บขอมูลสามารถเปน: 
•	 อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB, 
•	 การด SD / SDHC

 
  
1 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลเขากับ HMP8100:

•	 สำาหรับอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใหเชื่อมตอกับ 
  บน HMP8100

•	 ใสการด SD / SDHC ในชองเสียบ SDHC

2  ไปที่  MoviePlayer จากนั้น เลือก 
  หรือ 
 

Wallpaper
Manage apps
System settings

Manage apps

HDMI

1

2

HDMI

1

2
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3 เลือกไฟลเพื่อเริ่มเลน

การเลนสื่อจาก PC หรืออุปกรณ NAS ( DLNA )

 
1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ HMP8100 เขากับ PC บนเครือขายเดียวกันกับอุปกรณ Network 

Attached Storage (NAS)
•	 ตรวจดูใหแนใจวาฟงกชัน UPnP ( พลักแอนดเพลยอเนกประสงค) ถูกเปดใชงานบนเราเตอร 

2 บน PC ใหเริ่มตนซอฟตแวรของเซิรฟเวอรมีเดีย DLNA เปดใชงานฟงกชันการแบงปนสื่อ 

3 บน HMP8100 ใหเลือก 
  Media Center (ศูนยสื่อ) > Media Player (เครื่องเลนสื่อ)
•	  คนหาไฟลสื่อบน PC หรืออุปกรณ NAS

4 การใชรีโมทคอนโทรลเพื่อคนหา และเลนไฟลสื่อบน HMP8100
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6 การใชอุปกรณในเครือขายองคกร

 คุณสามารถใช HMP8100 ในเครือขายองคกรได ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือใบรับรองการ
รักษาความปลอดภัยกอนที่คุณจะเขาใชเครือขายองคกร
การเขาใชเครือขายองคกรอาจทำาใหคุณตั้งคาแอคเคาท Microsoft Exchange และเพิ่ม VPN บนอุปกรณได ดวย
แอคเคาท Microsoft Exchange คุณสามารถเขาใชการแลกเปลี่ยนกลองจดหมายของที่ทำางานได 

การติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย

โปรดถามผดูแลระบบเครือขายของคุณสำาหรับขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือใบรับรองการรักษาความ
ปลอดภัย 
ในการติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณทำาการถายโอนไฟลขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย จากการ PC ไปที่การด 
SD / SDHC ที่เชื่อมตอกับอุปกรณ

หมายเหตุ

 • บน HMP8100 ใหตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย จะถูกบันทึกไวในไดเร็กทอรีรากของการด SD / 
SDHC แทนการบันทึกในโฟลเดอร

2 ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัย

a ไปที่ 
  Settings (การตั้งคา) > Security (การรักษาความปลอดภัย) > Install from SD card (ติด
ตั้งจากการด SD)

b เลือกไฟลเพื่อเริ่มการติดตั้ง

c แตะรหัสผานและชื่อสำาหรับขอมูลเมื่อพรอมท

ในการนำาขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยมาใช

1 ใน  Settings (การตั้งคา) ใหเลือก Security (การรักษาความปลอดภัย) > Trusted credentials 
(ขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได)

2 ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกขอมูลอางอิงแลว 
 » บน HMP8100 คุณอนุญาตใหแอปพลิเคชันใชขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยได 
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ตั้งคาแอคเคาท Microsoft Exchange ของคุณ

1 ไปที่  Email (อีเมล) 

2 การตั้งคาแอคเคาทอีเมลของคุณ
•	 ปอนขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทของคุณ และเลือก Exchange (แลกเปลี่ยน) เปนประเภทแอคเคาท
•	 หากคุณเคยตั้งคาแอคเคาทอีเมลอื่นไว ใหเลือก 

  > Settings  (การตั้งคา) บนหนาจอรายการอีเมล เลือก Add account (เพิ่มแอคเคาท)

3 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ
•	 สำาหรับแอดเดรสเซิรฟเวอร ใหปอนเว็บแอดเดรสเพื่อเขาใชเว็บ Outlook ของคุณ เชน owa.

company name.com หรืออีเมล company name.com/owa
•	 สำาหรับขอมูลการตั้งคาอื่น เชน ชื่อโดเมน, ชื่อผใช โปรดตรวจสอบกับผดูแลระบบของคุณ 

หมายเหตุ

 • อุปกรณสามารถทำางานกับ Microsft Exchange 2003 และ 2007 ได

การเพิ่ม VPN

Virtual private network (VPN) ชวยใหคุณเชื่อมตอกับเครือขายสวนตัวผานการใชงาานที่มีความปลอดภัยได 
ในบางครั้ง คุณจำาเปนตองเขาใช VPN เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายองคกร 
ในการเพิ่ม VPN บนอุปกรณ

1 สอบถามผดูแลระบบเครือขายของคุณสำาหรับขอมูลการตั้งคา 

2 จากหนาจอหลักใหไปที่ 
  Settings (การตั้งคา) > WIRELESS & NETWORKS (เครือขายและไรสาย) > More (เพิ่มเติม) > 
VPN (วีพีเอ็น)

3 ตั้งคา VPN เมื่อพรอมท

4 ติดตั้งขอมูลอางอิงที่มีการรักษาความปลอดภัยเมื่อจำาเปน
ในการเชื่อมตอกับ VPN 

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ตแลว 

2 ไปยัง  Settings (การตั้งคา) > WIRELESS & NETWORKS (เครือขายและไรสาย) > More (เพิ่ม
เติม)
 » รายการ VPN จะปรากฏขึ้น
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3 เลือก VPN เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ 
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7 การตั้งคา

ในการเลือกการตั้งคาของคุณ 

1 ที่ดานลางของหนาจอ ใหคลิกไอคอนสถานะการตั้งคา บนหนาจอปอปอัพ ใหเลือก 
 
•	 หรือไปที่ 

  การตั้งคา จากหนาจอหลัก หรือ 
•	 บนหนาจอหลัก ใหกด 

  บนรีโมทคอนโทรล เลือก การตั้งคาระบบ จากเมนูตัวเลือก 

2 ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกตัวเลือก 

WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi

ใน WIRELESS & NETWORKS (เครือขายและไรสาย) > Wi-Fi ใหเลือกการตั้งคา Wi-Fi บนอุปกรณของคุณ 
(โปรดดูที่ 'ตั้งคาเครือขาย' ในหนา 13)
การแจงเตือนเครือขาย
เปดใช Network notification (การแจงเตือนเครือขาย) ที่ดานลางของหนาจอ 
  จะปรากฏขึ้นเมื่อเครือขาย Wi - Fi ที่เปดสามารถใชงานได 

1 ใน Wi-Fi ใหเลือก ON เพื่อเปด 

2 ที่แถบดานบน ใหเลือก 
  > 
 Advanced (ขั้นสูง)> Network notification (การแจงเตือนเครือขาย) 
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Hotspot แบบพกพา
HMP8100 สามารถเปนอุปกรณ Wi-Fi hotspot ได ผานทาง HMP8100 คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายของ
คุณกับอินเทอรเน็ตได 
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน HMP8100

1 เชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ต 

2 ใน Hotspot แบบพกพา ใหเลือกชองทำาเครื่องหมายเพื่อเปดใชงาน Hotspot Wi-Fi แบบพกพา

3 ไปที่ Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งคา Hotspot Wi-Fi) เพื่อตรวจสอบและแกไขชื่อเครือขาย( SSID) และ
รหัสผาน

4 บนอุปกรณไรสายของคุณ ใหคนหาและเชื่อมตอกับ < proddesc >

อีเธอรเน็ต

ใน WIRELESS & NETWORKS (เครือขายและไรสาย) > Ethernet (อีเธอรเน็ต) ใหเลือกการตั้งคาสำาหรับตั้งคา
เครือขายผานสายเคเบิลอีเธอรเน็ต (โปรดดูที่ 'ตั้งคาเครือขาย' ในหนา 13)

อุปกรณ

เสียง

ใน Sound (เสียง) ใหเลือกการตั้งคาเสียงสำาหรับ HMP8100
ระดับเสียง

•	 เลือกระดับเสียงสำาหรับสื่อและการแจงเตือน 
เสียงคลิก

•	 เลือกเสียงคลิกของคุณบนหนาจอ
เอาตพุตเสียงดิจิตอล

•	 หากคุณใชลำาโพงทีวีสำาหรับเอาตพุตเสียง ใหเลือก PCM
•	 หากคุณใชแอมพลิไฟเออรภายนอกสำาหรับการถอดรหัส ใหเลือก SPDIF passthrough (ผาน 

SPDIF) หรือ HDMI passthrough (ผาน HDMI)
อีควอไลเซอร

•	 เลือกตัวเลือกของอีควอไลเซอรของคุณสำาหรับเอาตพุตเสียง
•	 แอปพลิเคชันบางอยางที่คุณติดตั้งบน HMP8100 อาจไมรองรับฟงกชัน
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การแสดงผล

ใน Display (การแสดงผล) เลือกตั้งคาการแสดงผล:
พื้นหลัง

•	 ตั้งคาวอลลเปเปอรของอุปกรณ 
คำาขอแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนทิศทาง

•	 ทำาใหคุณสามารถเลือกไดวาตองการเปลี่ยนทิศทางของหนาจอเปนแบบใด 
SLEEP

•	 เมื่อพนระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปดโดยอัตโนมัติ 
โหมดเอาตพุต

•	 เลือกความละเอียดวิดีโอที่ทีวีของคุณรองรับ โปรดดูคมือผใชทีวีของคุณสำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โหมดเอาตพุตอัตโนมัติ HDMI 

•	 ทำาใหความละเอียดเอาตพุตสามารถจับคกับความละเอียดที่ดีที่สุดของทีวีของคุณไดโดยอัตโนมัติ
ตำาแหนงการแสดงผล

•	 ทำาใหหนาจอแสดงผลตามตำาแหนงที่ตองการ 
ขนาดตัวอักษร

•	 เลือกขนาดตัวอักษรสำาหรับการแสดงบนหนาจอ

การจัดเก็บ

ใน Storage (การจัดเก็บ) ดูขอมูลพื้นที่วางเกี่ยวกับหนวยความจำาภายในของ HMP8100 ของคุณ

แอปพลิเคชัน

ใน Apps (แอปพลิเคชัน) ใหจัดการแอปพลิเคชันบน  HMP8100 และการด SD/SDHC คุณสามารถติดตั้ง/ยกเลิก
การติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือเลือกตัวเลือกอื่นได 

PERSONAL

การรักษาความปลอดภัย

ผดูแลระบบอุปกรณ
แอปพลิเคชันในเครือขายองคกรตองมีสิทธิ์ผดูแลระบบอุปกรณ เชน อีเมลในบัญชีผใช Microsoft Exchange ของ
คุณ 
กอนที่จะยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน ใหปดสิทธิผดูแลระบบอุปกรณ 
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•	 ใน Device administrators (ผดูแลระบบอุปกรณ) ใหเลือกแอปพลิเคชัน 
 » สิทธิผดูแลระบบอุปกรณถูกปด 

 » คุณไมสามารถซิงคขอมูลแอปพลิเคชันได 

ไมทราบแหลงสัญญาณ
บน HMP8100 คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวนโหลดจาก 
  (Play Store) หรือจากแหลงอื่นนอกเหนือจาก 
 

•	 สำาหรับแอปพลิเคชันจากแหลงอื่นที่ไมใช 
  ใหเลือก Unknown sources (ไมทราบแหลงที่มา) เพื่ออนุญาตใหมีการติดตั้งบน  HMP8100

ภาษาและการปอน

ภาษา
ใน Language (ภาษา) ใหเลือกภาษาสำาหรับคำาแนะนำาบนหนาจอของ HMP8100
พจนานุกรมสวนตัว
ใน Personal dictionaries (พจนานุกรมสวนตัว) ใหเพิ่มหรือลบคำาหรือประโยคลงใน/ออกจากพจนานุกรมของผใช 
คุณสามารถกำาหนดการแนะนำาคำาที่แสดงบนหนาจอปอปอัพระหวางการปอนขอมูลถัดไปบนแปนพิมพ Android 
ในการเพิ่มคำาหรือประโยค 

•	 เลือก  เพื่อเพิ่มคำาหรือประโยค
ในการแกไขคำาหรือประโยค 

1 เลือกคำาหรือประโยค 
 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 

2 แกไขคำาหรือประโยค 
ในการลบคำาหรือประโยค 

1 เลือกคำาหรือประโยค 

2 เลือก 
แปนพิมพและวิธีการปอนขอความ
ใน KEYBOARD & INPUT METHODS (แปนพิมพและวิธีการปอนขอความ) ใหเลือกวิธีปอนขอความของคุณ 
ในการสลับไปมาระหวางวิธีการปอนขอความในระหวางการปอนขอความ ใหคลิก 
  ที่ดานลางของหนาจอ 
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เมาส/แทร็คแพด
บน HMP8100 คุณสามารถติดตั้งเมาสไรสาย เมาสไรสายสามารถใชเปนรีโมทคอนโทรลได 
ใน Pointer speed (ความเร็วตัวชี้) ใหตั้งคาความเร็วสำาหรับตัวชี้เมาสของคุณ 
รีโมทคอนโทรล uWand
บนหนาจอทีวีของคุณ ใหปรับแตงเคอรเซอรของรีโมทคอนโทรล uWand ของคุณ 

รีเซ็ต

In reset  (รีเซ็ต) > Factory data reset (รีเซ็ตคาเริ่มตนของโรงงาน) คุณสามารถลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจำาภายในของ HMP8100ได 

แอคเคาท

ใน ACCOUNTS (แอคเคาท) ใหเพิ่ม ลบ หรือจัดการแอคเคาท 

เพิ่มแอคเคาท

•	 เลือก Add account (แอคเคาท) เพื่อเพิ่มแอคเคาท 
•	 เลือกแอคเคาทเพื่อจัดการแอคเคาทนั้น ตัวอยางเชน ลบแอคเคาทหรือเลือกตัวเลือกการซิงค
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ระบบ

วันและเวลา

การตั้งคาอัตโนมัติ
คุณสามารถซิงควันและเวลาบน HMP8100 จากเครือขายไดโดยผานทางอินเตอรเน็ต 
ในการเปดการตั้งคานาฬิกาอัตโนมัติ 

1 ใน Date & time (วันที่และเวลา) ใหเปด Automatic date & time (วันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ)
 » ในฟงกชันเปดใชงาน กลองทำาเครื่องหมายจะถูกเลือกไว 

2 ใน เลือกโซนเวลา เลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ 

3 ใน ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง และ เลือกรูปแบบวันที่ ใหเลือกตัวเลือกสำาหรับการแสดงผลเวลาและวัน 
การตั้งคาดวยตนเอง

1 ใน Date & time (วันที่และเวลา) ใหปดการทำางาน Automatic date & time (วันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ)
 » หากฟงกชันเปดใชงาน กลองทำาเครื่องหมายจะถูกเลือกไว

2 เลือกวันที่ เวลา และโซนเวลาใน Set date (ตั้งวันที่), Set time (ตั้งเวลา) และ Set time zone (ตั้งโซน
เวลา)

เกี่ยวกับ MediaBox

ใน About MediaBox (เกี่ยวกับ MediaBox) เรียนรเกี่ยวกับสถานะและขอมูลเกี่ยวกับ HMP8100 ของคุณ

การอัพเดตระบบ

ใน System updates (การอัพเดตระบบ) ใหตรวจสอบการอัพเดตระบบของ HMP8100 ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
ไดเชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ตแลว
ลงทะเบียน HMP8100 ของคุณเพื่อเขาใชการอัพเกรดเฟรมแวร
ลงทะเบียน

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ตแลว

2 ในการลงทะเบียน HMP8100 ที่ www.philips.com/welcome

a ใหเลือก System updates (การอัพเดตระบบ) > Register (ลงทะเบียน)

http://www.philips.com/welcome
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b ปอนอีเมลแอดเดรสที่ถูกตองของคุณ
 » คุณจะไดรับขอความอีเมลจาก ConsumerCare@Philips.com

c ใชลิงคเว็บเพจในอีเมลเพื่อลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ

ในการตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
คุณสามารถตรวจสอบวาคุณลงทะเบียน HMP8100 ของคุณแลวหรือไม คุณดำาเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณแลว
หรือไม และคุณใชแอคเคาทใดในการลงทะเบียน 

•	 เลือก Register (ลงทะเบียน) > Registration information (ขอมูลการลงทะเบียน)
หากตองการยกเลิกการลงทะเบียนHMP8100
หากตองการใชอีเมลแอดเดรสอื่นเปนแอคเคาทของคุณกับ www.philips.com/welcome คุณสามารถถอนการลง
ทะเบียน HMP8100 ได

1 เลือก Register (ลงทะเบียน) > Unregister(ยกเลิกการลงทะเบียน)

2 ยืนยันเมื่อพรอมท
อัพเกรด

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ตแลว

2 เลือก System updates (การอัพเดตระบบ) > Upgrade (อัพเกรด)
 » อุปกรณเริ่มตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

 » ขอมูลเฟรมแวรของรายการนั้นจะปรากฏขึ้นมา 

3 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดการอัพเดตเฟรมแวรลงในอุปกรณของคุณ
 » เมื่อขอความ "An update.zip is detected from your Device Storage Do you want to have 

this update?" ปรากฏขึ้น แสดงวาการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณแลว 

4 เลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มการอัพเกรด

หมายเหตุ

 • ในระหวางขั้นตอนการอัพเกรด ใหหลีกเลี่ยงการทำางานของ HMP8100

 • เปด HMP8100 ไวกอนการอัพเดตเฟรมแวรจะเสร็จสมบูรณ

สถานะและขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ

•	 In Status (สถานะ)IP address (IP แอดเดรส): แสดง IP แอดเดรสที่กำาหนดใหกับ HMP8100 เมื่ออุ
ปกรณถูกเชื่อมตอกับเครือขาย Wi - Fi แลว

http://www.philips.com/welcome
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•	 Wi-Fi MAC address (แอดเดรส Wi-Fi MAC): แสดงผลตัวระบุที่ไมซกันที่กำาหนดใหกับอะแดป
เตอรเครือขายของ HMP8100 หากเปดใชการกรอง MAC แอดเดรสบนเราเตอร ใหเพิ่ม MAC 
แอดเดรสของ HMP8100 เขากับรายการอุปกรณที่ไดรับอนุญาตใหรวมเครือขาย

•	 Serial number: คนหาหมายเลข ผลิตภัณฑ HMP8100 ของคุณ
Legal information: ขอมูลดานกฎหมายสำาหรับ HMP8100
Model number: หมายเลขรนของอุปกรณ
Android version:เวอรชันของเฟรมแวรของแพลตฟอรม Android ที่อุปกรณกำาลังรันทำางาน
Build number: ซอฟตแวรเวอรชันลาสุดของ HMP8100
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8 อัพเดตเฟรมแวร

บน HMP8100 คุณสามารถอัพเดตเฟรมแวรผานบริการออนไลนของ Philips ไดทางอินเตอรเน็ต
เชื่อมตอ HMP8100 กับอินเตอรเน็ต คุณสามารถรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการอัพเดตเฟรมแวรได ตรวจดูการแจง
เตือนที่ดานลางของหนาจอ
หรือไปที่ Settings (การตั้งคา)> About Mediabox (เกี่ยวกับ Mediabox)> Systemupdate (การอัพเดตระบบ) 
เพื่อตรวจดูการอัพเกรดเฟรมแวร (โปรดดูที่ 'การอัพเดตระบบ' ในหนา 44)

อัพเดตเฟรมแวรผานทางการด SD

1 ถอดปลั๊กไฟออกจาก HMP8100

2 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหทำาตามขั้นตอนตอไปนี้

a ไปที่ www.philips.com/support เพื่อดูเฟรมแวรลาสุด 

b คนหารนผลิตภัณฑของคุณ แลวคลิกที่ Software and drivers (ซอฟตแวรและไดรเวอร)

c ดาวนโหลดแลวเปดซิปไฟลอัพเดทเฟรมแวร 

d  บันทึกไฟลที่เปดซิปไปยังไดเรกทอรีรากของการด SD

3 บน HMP8100 ใหทำาดังนี้

a เสียบการด SD

b เชื่อมตอ HMP8100 เขากับเตารับไฟ 
 » การอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 

http://www.philips.com/support
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9 วิธีแกไขปญหา

หมายเลขรนและ SN

หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑของเครื่องเลนนี้ หมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑจะอยที่ดานหลังเครื่องเลนนี้ เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

ไมมีภาพ

 • โปรดอานคมือผใชทีวีสำาหรับวิธีการเลือกชองอินพุตวิดีโอที่ถูกตอง

ไมสามารถอานเนื้อหาของ USB ได

 • ไมรองรับรูปแบบของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
 • หนวยความจำาสูงสุดที่สนับสนุน คือ 1 TB 
 • ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องเลนนี้รองรับไฟลเหลานี้ (โปรดดูที่ "Specifications" (ขอมูลจำาเพาะ) > "Playable 

media" (สื่อที่เลนได))

HMP8100 ไมตอบสนองเมื่อกดปุ่ม

 • ใชปลายปากกาลูกลื่นกดชอง RESET (รีเซ็ต) ที่ดานหลังของ HMP8100



49TH

 
รีโมทคอนโทรลไมสามารถตอบสนองตอการกดปุ่มไดอยางรวดเร็ว

 • ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่มีประจุไฟเพียงพอ ใสแบตเตอรี่ AAA ( 1,100 mA) สองกอนลงใน
รีโมทคอนโทรล (โปรดดูที่ 'การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล' ในหนา 19)

รีโมทคอนโทรลใหมไมทำางานกับเครื่องเลน

 • สำาหรับรีโมทคอนโทรลที่มีมาใหพรอมกับ HMP8100มีการจับคมาจากโรงงานเรียบรอยแลว ในการใชรีโมท
คอนโทรลใหมกับ HMP8100ใหกด 
  และ 
  เพื่อทำาใหการจับคระหวางรีโมทคอนโทรลและ HMP8100 เสร็จสมบูรณ

การอัพเดตเฟรมแวรยังไมเสร็จสมบูรณหลังเวลาผานไปนาน

•	 หากคุณอัพเดตเฟรมแวรผานบริการออนไลน อาจตองใชเวลานานในการดาวนโหลดไฟลอัพเดท
เฟรมแวรจากเซิรฟเวอร เพื่อเปนการประหยัดเวลา ใหอัพเดตเฟรมแวรผานทางการด SD (โปรดดูที่ 'อัพเดต
เฟรมแวรผานทางการด SD' ในหนา 46)

HMP8100 คางในระหวางการปรับปรุงเฟรมแวร

 • หากสายไฟถูกถอดออกในระหวางการอัพเดตเฟรมแวร HMP8100 จะคาง
 • ทำาตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อรีสตารทเการอัพเดตเฟรมแวร

RESET



50 TH

1 ถอดปลั๊กไฟออกจาก HMP8100

2 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหทำาตามขั้นตอนตอไปนี้

a ไปที่ www.philips.com/support เพื่อดูเฟรมแวรลาสุด 

b คนหารนของคุณและคลิกบน "ซอฟตแวรและไดรเวอร"

c ดาวนโหลดแลวเปดซิปไฟลอัพเดทเฟรมแวร 

d  บันทึกไฟลที่เปดซิปไปยังไดเรกทอรีรากของการด SD

3 บน HMP8100 ใหทำาดังนี้

a เสียบการด SD

b เชื่อมตอ HMP8100 เขากับเตารับไฟ 
 » การอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 

http://www.philips.com/support
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