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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH THIẾT BỊ



HÌNH DÁNG VÀ CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ

a. Nút mở tắt nguồn và reset thiết bị

b. LINE OUT: cổng âm thanh xuất ra chuẩn 3.5mm

c. SPDIF OUT: cổng âm thanh quang

d. USB 2.0

e. HDMI OUT

f. DC Power IN: nguồn vào

g. LAN: cổng mạng Internet

h. Khe móc chống trộm

i. Lỗi thông hơi

j. Đèn báo hiệu

Ghi chú: Mô tả về đèn báo hiệu

1. Đèn trắng luôn mở: thể hiện thiết bị đang hoạt động bình thường

2. Đèn tắt: thiết bị đang tắt hoặc ở chế độ sleep



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Cắm dây HDMI từ cổng ra của WB01 vào cổng vào của thiết bị hiển thị (Tivi, màn 
hình, máy chiếu …)

2. Bật nguồn thiết bị hiển thị

3. Bật nguồn WB01

Ghi chú: Bộ cấp nguồn hỗ trợ 12V và chuẩn PoE



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Cho lần sử dụng đầu tiên trên laptop/pc

- Sử dụng khi kết nối không dây bằng thiết bị dongle WTA01:

+ Gắn bộ thiết bị không dây dongle WTA01 (nếu có) vào WB01 để các thiết bị 

hiểu và kết nối với nhau

+ Kết nối thiết bị không dây dongle WTA01 vào PC



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

+ Tiếp tục chọn Run ScreenShare.exe



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

- Sau khi hoàn tất các bước cài đặt cho lần sử dụng đầu tiên -> click vào nút maxhub trên dongle 

để chia sẻ thiết bị lên màn hình



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

2. Sử dụng chia sẽ qua phần mềm 

+ Tải phần mềm chia sẽ không dây từ link: http://www.maxhub.vip/share/

+ Chạy chương trình

+ Nhập mã code thể hiện trên WB01 lên PC để tiến hành chia sẽ không dây

http://www.maxhub.vip/share/


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

3. Sử dụng chia sẽ qua phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng:

+  Tải phần mềm “Maxhub Screenshare” từ trang web http://www.maxhub.vip/share/

+  Hoặc dùng thiết bị quét mã QR Code trên màn hình WB01 để nhận đường link tải về trực tiếp

+ Xác nhận – cho phép tải file apk và cài đặt file apk.

+ Mở ứng dụng trên thiết bị di động

+  Kết nối thiết bị di động với WB01 bằng cách: quét mã QR code hoặc nhập code từ WB01

http://www.maxhub.vip/share/


* Đối với các thiết bị chạy hệ điều hành IOS:

Cách 1. Có thể tải app như android

Cách 2. Kết nối hotspot của WB01 và sử dụng tính năng AirPlay để trình chiếu

+ Sau khi thiết bị đã kết nối, lựa chọn các tùy chọn chia sẽ:

- Mirroring: chia sẽ dạng mirror cả màn hình thiết bị Picture: chỉ chia sẽ hình ảnh lựa chọn

- Video: chỉ video hình ảnh lựa chọn

- Audio Playback: chỉ chia sẽ audio lựa chọn

- Maxhub Controller: chức năng tương tác ngược, dành cho các thiết bị hiển thị tương tác



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


