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                               VOLUME v1.0 

 

HỘP SẢN PHẨM BAO GỒM  

 
Bạn sẽ hoàn tất lắp đặt trong khoảng 5 phút 

 
CHUẨN BỊ 

Xác định vị trí router wifi nhà bạn, thông thường trên 
router wifi sẽ có 4 cổng mạng LAN và đảm bảo còn dư 1 
cổng LAN để nối mạng cho VOLUME 

 
Xác định vị trí cổng Audio Input trên dàn âm thanh, 
thông thường cổng âm thanh này ký hiệu là LINE IN / 
AUDIO IN / AUX... 

 
cổng âm thanh thông thường 

LẮP ĐẶT 

� Gắn hộp ổ cứng vào đế VOLUME  Xác định khớp 
nối tương ứng (đực-cái) giữa hộp ổ cứng với đế 
VOLUME,  thao tác dứt khoát như hình mô tả dưới đây 

 
� Nối dây cáp mạng LAN một đầu vào cổng LAN 
trên đế VOLUME, đầu còn lại nối vào cổng LAN của 
router wifi nhà bạn 

 
� Gắn USB sound adapter vào cổng USB duy nhất 
trên đế VOLUME   

 

� Gắn dây loa  

Dây loa đi kèm hộp sản phẩm là loại 3.5mm sang RCA 
(2 jack bông sen). Bạn gắn đầu jack 3.5mm vào lổ có 
hình cái tai nghe trên USB sound, 2 đầu jack bông sen 
còn lại nối vào cổng LINE IN/AUX trên dàn âm thanh. 

 
* Một số loa vi tính, dàn âm thanh gia đình sử dụng jack 
aux 3.5mm làm cổng Audio Input. Trong trường hợp này 
bạn hãy sử dụng dây loa hai đầu 3.5mm tương ứng để 
cắm. Dây loa 2 đầu 3.5mm này không được kèm trong 
hộp sản phẩm. 

�Cấp nguồn cho VOLUME 
Trước khi tiến hành cắm dây nguồn vào ổ điện, bạn kiểm 
tra nút công tắt ở vị trí OFF để đảm bảo an toàn cho thiết 
bị 

 
Nút công tăt ON/OFF VOLUME 

 
Sử dụng Adapter nguồn kèm theo hộp sản phẩm để cấp 
nguồn cho VOLUME 

 
 



  MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM VIDEO HƯỚNG DẪN TẠI AIRPLAYCAR.COM  

 
sơ đồ lắp đặt VOLUME hoàn chỉnh 

 
Quá trình lắp đặt đến đây là hoàn tất và bạn hãy bật nút 
công tắt ON để khởi động VOLUME. 

 
 

�Quan sát quá trình khởi động VOLUME 
Ở mặt trước VOLUME được bố trí 2 đèn LED, đèn 
HDD chỉ trạng thái hoạt động của ổ cứng, đèn Ready 
sáng báo hệ thống đã sẵn sàng.  
Khi bắt đầu quá trình khởi động, đèn HDD sẽ nhấp nháy 
(xanh lá - green). Khi hoàn tất quá trình khởi động thì 
đèn Ready sẽ sáng (trắng - solid white). 

 
 2 đèn LED ở mặt trước 

 
Chúc bạn lắp đặt  thành công! 

NGHE NHẠC VỚI  VOLUME 
 

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt và khởi động, bạn sử 
dụng trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị di động truy 
cập vào http://volume hoặc http://volume.local 

 
MAIN (MENU > MAIN): Phần này gồm có 3 thẻ tab  

• Browse 
- NAS: hiển thị tất cả album, file nhạc được lưu trữ trong 
ổ cứng của VOLUME. 
- WEBRADIO: chứa các đường link internet radio 
- Các file playlist tạo ra trong quá trình nghe nhạc hiển 
thị ở thẻ tab này. 
Khi truy cập thư mục hoặc file nhạc thì tương ứng bên 
phải sẽ có menu cho bạn lựa chọn, gồm: 
    +Add: đưa file nhạc/thư mục tương ứng bổ sung vào 
playlist đang phát 
    +Add and play: đưa file nhạc/thư mục tương ứng bổ 
sung vào playlist và phát luôn. 
    +Add,replace and play: xóa playlist đang phát, bổ 
sung file/thư mục tương ứng vào playlist và phát luôn. 
    +Update this folder: cập nhật lại các file nhạc trong 
folder tương ứng. 
Phía trên góc phải là ô tìm kiếm để tìm tất cả file nhạc 
lưu trong thư mục NAS. 
 

• Playback 

 
Màn hình chính của VOLUME 

 
- Có hai vòng tròn đồ họa hiển thị thông tin và cho phép 
điều chỉnh chức năng bằng cách thao tác trực tiếp lên nó. 
Một là về độ dài bài hát, vị trí hiện tại, thời gian phát... 
vòng tròn thứ hai thể hiện âm lượng. 
- Phía dưới vòng tròn đồ họa thứ nhất có 4 nút chức năng 
gồm: Repeat (phát lặp lại playlist hiện tại) / Random 
(phát ngẫu nhiên) / Single (phát lặp lại bài đang chọn) / 
Consume mode (sau khi phát xong thì đưa bài hát ra khỏi 
playlist). 
- Phía dưới vòng tròn đồ họa âm lượng có 3 nút chức 
năng: giảm âm lượng / im lặng / tăng âm lượng. 

• Playlist 
Danh sách bài hát trong playlist đang phát hiển thị tại 
mục này, muốn phát bài hát nào bạn click bào bài hát đó, 
bài hát sẽ được phát ngay lập tức. Phía bên phải bài hát 
tương ứng là nút đưa bài hát ra khỏi playlist (remove). 
 
LIBRARY (MENU > LIBRARY) 
"Update Library" dùng để cập nhật toàn bộ file nhạc có 
trong bộ sưu tập bao gồm các file trong thư mục NAS, 
WEBRADIO và PLAYLIST.  
Mỗi lần bạn thực hiện chép nhạc, webradio từ nguồn 
ngoài vào ổ cứng của VOLUME bạn phải thực hiện thao 
tác "Update Library" để hệ thống cập nhật vào giao diện 
điều khiển. 
 
NETWORK(MENU >NETWORK) 
Mục này giúp bạn xem địa chỉ IP Address mà router wifi 
cấp cho VOLUME, bạn có thể truy cập vào VOLUME 
bằng địa chỉ IP Address này. 
 
SYSTEM(MENU >SYSTEM) 
Tùy chọn thay đổi tên VOLUME, tắt mở tính năng 
Airplay, Network sharing, Startup sound. 
 
CREDITS((MENU >CREDITS) 
Thông tin về phiên bản VOLUME. 
 
TURN OFF(MENU >TURN OFF) 
Chức năng khởi động lại (Reboot) hoặc tắt (Power Off) 
thiết bị. 
Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, bạn nên thực 
hiện "Power Off " - tắt mềm thiết bị trước khi rút điện. 


