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HƯỚNG DẪN NHANH 
                               Qbox Music Server v1.0 

 

 
 

HỘP SẢN PHẨM BAO GỒM  

♦ Qbox Music Server (bao gồm ổ cứng bên trong) 

Phụ kiện kèm theo: 

♦ AC Adapter (220V sang 12v) 

♦ Cáp mạng RJ45 
 

LẮP ĐẶT  
Qbox Music Server (QMS) được cài đặt và cấu hình sẵn dịch vụ music server, bạn chỉ cần 
lắp đặt và bật nguồn là xong. 

Thực hiện: Xác định vị trí modem internet trong nhà bạn. QMS không chiếm nhiều diện 
tích nên chúng tôi khuyến cáo lắp đặt cạnh modem wifi để thuận lợi trong việc kết nối và 
quản lý. 

Bước � Nối dây mạng, một đầu vào QMS đầu còn lại vào cổng LAN trên modem internet. 
Thông thường thì modem internet ở gia đình có 4 cổng LAN, bạn có thể nối 1 cổng bất kỳ 
trong 4 cổng của modem internet vào QMS. 

 

Bước � Nối dây cấp nguồn từ Adapter cho QMS và cắm điện.  

Bước � Bật nguồn cho QMS bằng cách trượt nút công tắt ở phía sau vào vị trí ON. Sau 
khi bật thì QMS sẽ khởi động trong khoảng thời gian 50 giây, trong thời gian khởi động 
thì đèn LED phía trên QMS sẽ nhấp nháy màu xanh dương và dừng nhấp nháy (sáng đứng) 
khi khởi động xong. 

 
Bạn không cần phải cấu hình gì cho QMS, nó sẽ tìm và kết nối tự động với các Qbox 
Receiver có trong nhà bạn. 

SỬ DỤNG QBOX MUSIC SERVER 
Sau khi khởi động xong, bạn sử dụng trình duyệt trên máy tính (IE, Chrome, Firefox,…) 
hoặc thiết bị di động truy cập vào địa chỉ http://qbox:9000 hoặc http://xx.xx.xx.xx:9000 
trong đó xx:xx:xx:xx là địa chỉ IP address của Qbox Music Server. 

 
Giao diện Qbox Music Server truy cập qua trình duyệt trên máy tính 

 
Nếu trong mạng nhà bạn đã cài đặt và cấu hình Qbox Music Receiver xong bạn có thể sử 
dụng App trên thiết bị di động để truy cập và điều khiển nghe nhạc trên Qbox. 

 
 


