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จ�ากดัอยูเ่พยีงการรับประกนั หรอืเงือ่นไขของความสามารถเชงิพาณชิย ์หรอืความเขา้กนัไดส้�าหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  
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ผลติภณัฑน์ี้
ขอ้ก�าหนดและขอ้มลูตา่งๆ ทีร่ะบใุนคูม่อืฉบบันี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเพือ่การใชง้านเทา่นัน้ และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเวลา 
ทีผ่า่นไปโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ จงึไมค่วรถอืเป็นภาระผกูพันของ ASUS ASUS ไม ่
ขอรับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่ขอ้ผดิพลาด หรอืความไมถ่กูตอ้งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในคูม่อืฉบบันี ้รวมทัง้ผลติภณัฑแ์ละ 
ซอฟตแ์วรท์ีร่ะบใุนคูม่อืดว้ย
ผลติภณัฑแ์ละชือ่บรษัิททีป่รากฏในคูม่อืนีอ้าจเป็น หรอืไมเ่ป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืลขิสทิธิข์องบรษัิทที ่
เป็นเจา้ของ และมกีารใชเ้ฉพาะส�าหรับการอา้งองิ หรอือธบิายเพือ่ประโยชนข์องเจา้ของเทา่นัน้ โดยไมม่วีตัถปุระสงคใ์น 
การละเมดิใดๆ
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ประกาศ
ถอ้ยแถลงของคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ชาติ

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC การท�างานตอ้งเป็นไปตาม 
เงือ่นไขสองขอ้ตอ่ไปนี:้
•	 อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ
•	 อปุกรณต์อ้งสามารถทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ 

ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จ�ากดัของอปุกรณด์จิติอล 
คลาส B ซึง่เป็นไปตามสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบัของ FCC ขอ้จ�ากดัเหลา่นีไ้ดรั้บ 
การออกแบบเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในการตดิตัง้ 
บรเิวณทีพั่กอาศยั อปุกรณน์ีส้รา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุและ 
ถา้ไมไ่ดต้ดิตัง้และใชอ้ยา่งเหมาะสมตามทีร่ะบใุนขัน้ตอนการใชง้าน อาจกอ่ใหเ้กดิ 
การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การสือ่สาร อยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรับประกนัวา่การ 
รบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในกรณีทีต่ดิตัง้อยา่งเหมาะสม ถา้อปุกรณน์ีก้อ่ใหเ้กดิการรบกวน 
กบับรกิารการสือ่สารตอ่วทิยหุรอืการรับโทรทศัน ์ซึง่สามารถทราบไดโ้ดยการเปิด 
และปิดอปุกรณ ์คณุควรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิดีงัตอ่ไปนีห้นึง่หรอืหลาย 
วธิรีว่มกนั:
•	 ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นสถานทีข่องเสาอากาศรับสญัญาณ
•	 เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับสญัญาณ
•	 เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้สยีบเครือ่งรับอยู่
•	 ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ 

ขอความชว่ยเหลอื

ถอ้ยแถลงของกระทรวงสือ่สารของแคนาดา

อปุกรณด์จิติอลนีต้อ้งสง่สญัญาณรบกวนทางคลืน่วทิยอุอกจากตวัอปุกรณด์จิติอล 
ไมเ่กนิขอ้จ�ากดัคลาส B ทีม่กีารก�าหนดไวใ้นกฎระเบยีบการรบกวนทางวทิย ุของ 
กระทรวงสือ่สารของแคนาดา

อปุกรณด์จิติอลคลาส B นีส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแคนาดา ICES-003

ค�าเตอืน: ซโีรไ่คลเอ็นตน์ีม้คีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด EMC เฉพาะเมือ่คณุ 
ใชส้ายเคเบลิอเีธอรเ์น็ตทีม่ฉีนวนหุม้เทา่นัน้
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ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั
ใชเ้ฉพาะอะแดปเตอร ์AC/DC: 
AD891M21010ALF&AD891M21210ALF
•	 กอ่นทีจ่ะตดิตัง้บ็อกซ ์โปรดอา่นเอกสารทัง้หมดทีอ่ยูใ่นกลอ่งบรรจดุว้ยความ 

ระมดัระวงั
•	 เพือ่ป้องกนัเพลงิไหม ้หรอือนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหซ้โีรไ่คลเอ็นตถ์กูฝน 

หรอืความชืน้
•	 อยา่พยายามเปิดตวัเครือ่งซโีรไ่คลเอ็นต ์แรงดนัไฟฟ้าสงูทีเ่ป็นอนัตรายภายใน 

ซโีรไ่คลเอ็นต ์อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่รา่งกายอยา่งรนุแรง
•	 ถา้แหลง่จา่ยไฟเสยีหาย อยา่พยายามซอ่มแซมดว้ยตวัเอง ตดิตอ่ชา่งเทคนคิ 

ซอ่มแซมทีม่คีณุสมบตั ิหรอืรา้นคา้ของคณุ
•	 กอ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิทัง้หมดเชือ่มตอ่อยา่งถกู 

ตอ้ง และสายเคเบลิเพาเวอรไ์มไ่ดช้�ารดุ ถา้คณุพบความเสยีหายใดๆ ใหต้ดิตอ่ 
ตวัแทนจ�าหน่ายทนัที

•	 สล็อตและชอ่งเปิดตา่งๆ ทีด่า้นหลงั หรอืดา้นบนของตวัเครือ่ง มไีวเ้พือ่ระบาย 
อากาศ อยา่ขวางกัน้ชอ่งเปิดเหลา่นี ้อยา่วางผลติภณัฑน์ีใ้กล ้หรอืบนเครือ่งท�า 
ความรอ้น หรอืแหลง่ความรอ้น ถา้ไมม่กีารระบายอากาศทีเ่หมาะสม

•	 คณุควรใชซ้โีรไ่คลเอ็นตเ์ฉพาะจากแหลง่พลงังานทีร่ะบไุวบ้นฉลากเทา่นัน้  
ถา้คณุไมแ่น่ใจถงึชนดิของแหลง่พลงังานในบา้นของคณุ ใหป้รกึษาตวัแทน 
จ�าหน่าย หรอืบรษัิทไฟฟ้าในประเทศของคณุ

•	 ใชป้ลั๊กไฟฟ้าทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นพลงังานในประเทศของคณุ 
•	 อยา่เสยีบอปุกรณห์ลายอยา่งเขา้กบัปลั๊กไฟ หรอืสายตอ่พว่งมากเกนิไป การ 

เสยีบอปุกรณม์ากเกนิไป อาจท�าใหเ้กดิไฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้
•	 หลกีเลีย่งฝุ่ น ความชืน้ และอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืเย็นจัด อยา่วางซโีรไ่คลเอ็นตใ์น 

บรเิวณทีอ่าจท�าใหเ้ปียกได ้วางซโีรไ่คลเอ็นตไ์วบ้นพืน้ผวิทีม่ัน่คง
•	 ถอดปลั๊กจอระหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง หรอืเมือ่จะไมใ่ชจ้อภาพเป็นเวลานาน  

การท�าเชน่นีเ้พือ่ป้องกนัซโีรไ่คลเอ็นตไ์มใ่หเ้สยีหายเนือ่งจากเกดิไฟฟ้ากระชาก
•	 อยา่สอดวตัถ ุหรอืท�าของเหลวชนดิใด ๆ หกลงไปในชอ่งเปิดบนตวัเครือ่งของ 

ซโีรไ่คลเอ็นต์
•	 ชอ่งเสยีบทีก่�าแพงควรตดิตัง้ใกลก้บัอปุกรณ ์และควรเขา้ถงึไดง้า่ย
•	 ถา้คณุมปัีญหาทางดา้นเทคนคิกบัซโีรไ่คลเอ็นต ์โปรดตดิตอ่ชา่งเทคนคิบรกิาร 

ทีม่คีณุสมบตั ิหรอืรา้นคา้ทีค่ณุซือ้ผลติภณัฑม์า
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การดแูลรกัษาและการทำาความสะอาด
•	 กอ่นทีค่ณุจะยก หรอืเปลีย่นต�าแหน่งซโีรไ่คลเอ็นตข์องคณุ แนะน�าใหถ้อดสาย 

เคเบลิและสายไฟตา่ง ๆ ออกกอ่น ปฏบิตัติามเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้ง เมือ่ยา้ย 
สถานทีซ่โีรไ่คลเอ็นต ์ในขณะทีย่ก หรอืถอืซโีรไ่คลเอ็นต ์ใหจั้บทีข่อบของซโีร ่
ไคลเอ็นต ์อยา่ยกซโีรไ่คลเอ็นตท์ีข่าตัง้ หรอืทีส่ายไฟ

•	 การท�าความสะอาด ปิดซโีรไ่คลเอ็นตข์องคณุ และดงึสายไฟออก ท�าความ 
สะอาดซโีรไ่คลเอ็นตด์ว้ยผา้ทีไ่มม่เีสน้ใย และไมท่�าใหเ้กดิรอยขดีขว่น คณุ 
สามารถเชด็รอยเป้ือนทีฝั่งแน่นดว้ยผา้ชบุน�้ายาท�าความสะอาดอยา่งออ่นที ่
เปียกหมาด ๆ

•	 หลกีเลีย่งการใชส้ารท�าความสะอาดทีป่ระกอบดว้ยแอลกอฮอล ์หรอือะซโีตน  
ใชน้�้ายาท�าความสะอาดทีอ่อกแบบมาส�าหรับใชก้บัหนา้จอ อยา่พน่สเปรย ์
ท�าความสะอาดลงบนหนา้จอโดยตรง เนือ่งจากอาจหยดเขา้ไปภายในซโีร ่
ไคลเอ็นต ์และท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

อาการตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ปกตสิำาหรบัซโีรไ่คลเอ็นต:์
•	 หนา้จออาจกะพรบิระหวา่งการใชค้รัง้แรกๆ เนือ่งจากธรรมชาตขิองแสงจาก 

หลอดฟลโูอเรสเซนต ์ปิดสวติชเ์พาเวอร ์จากนัน้เปิดขึน้มาใหมอ่กีครัง้ อาการ 
กะพรบิกจ็ะหายไป

•	 คณุอาจพบวา่มคีวามสวา่งบนหนา้จอไมส่ม�า่เสมอกนัเล็กนอ้ย เนือ่งจากรปูแบบ 
ของเดสกท์อปทีค่ณุใช ้

•	 เมือ่ภาพเดยีวกนัแสดงอยูน่านหลายชัว่โมง อาการภาพคา้งของหนา้จอกอ่นหนา้ 
อาจยงัคงอยูห่ลงัจากทีเ่ปลีย่นภาพไปแลว้ หนา้จอจะคอ่ยๆ กลบัสูส่ภาพปกต ิ
อยา่งชา้ๆ หรอืคณุสามารถปิดสวติชเ์พาเวอรท์ิง้ไวเ้ป็นเวลาหลายชัว่โมง

•	 เมือ่หนา้จอกลายเป็นสดี�า หรอืมกีารกะพรบิ หรอืไมส่ามารถท�างานไดอ้กี ให ้
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย หรอืศนูยบ์รกิารของคณุ เพือ่ท�าการซอ่มแซม อยา่ 
พยายามซอ่มแซมซโีรไ่คลเอ็นตด์ว้ยตวัเอง!

ขอ้กำาหนดทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้

ค�าเตอืน: ขอ้มลูเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บ เมือ่พยายามปฏบิตังิาน 
ใหส้�าเร็จ

ขอ้ควรระวงั: ขอ้มลูเพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ชิน้สว่นตา่งๆ เมือ่พยายาม 
ปฏบิตังิานใหส้�าเร็จ

ส�าคญั: ขอ้มลูทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ท�างานใหส้�าเร็จ

หมายเหต:ุ เทคนคิและขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ชว่ยเหลอืในการท�างานใหส้�าเร็จ
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จะคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากทีไ่หน

คน้หาจากแหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ และส�าหรับผลติภณัฑแ์ละ 
ซอฟตแ์วรอ์ปัเดต

1. เว็บไซต ์ASUS

เว็บไซต ์ASUS ทัว่โลก ใหข้อ้มลูอปัเดตเกีย่วกบัผลติภณัฑฮ์ารด์แวรแ์ละ 
ซอฟตแ์วร ์ASUS อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.asus.com

2. เอกสารเพิม่เตมิ

ในกลอ่งบรรจผุลติภณัฑข์องคณุอาจมเีอกสารเพิม่เตมิ ซึง่ตวัแทนจ�าหน่ายของ 
คณุอาจบรรจเุพิม่เขา้มาในกลอ่ง เอกสารเหลา่นี ้ไมไ่ดเ้ป็นสว่นของรายการ 
มาตรฐาน
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1.1 ยนิดตีอ้นรบั
ขอขอบคณุทีซ่ ือ้ ASUS® zero client box

Zero client box ลา่สดุจาก ASUS มอบประสบการณเ์ครือ่งเดสกท์อปและการ 
รับชมทีไ่รร้อยตอ่

โปรดสนุกสนานกบัประสบการณท์ีส่ะดวกและสนุกสนานซึง่ซโีรไ่คลเอ็นตม์อบ 
ใหค้ณุ!

1.2 สิง่ตา่งๆ ในกลอ่งบรรจุ
ตรวจสอบภายในกลอ่งบรรจเุพือ่ดวูา่มรีายการตอ่ไปนีค้รบหรอืไม:่

 บ็อกซเ์ซต็

 ทีย่ดึผนัง

 ฐานและสกรู

 คูม่อืเริม่ตน้อยา่งเร็ว

 ใบรับประกนั

 อะแดปเตอร์

 สายเคเบลิ DVI

• ถา้มรีายการใดดา้นบนเสยีหาย หรอืหายไป ใหต้ดิตอ่รา้นคา้ปลกีของคณุทนัที
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1.3 การประกอบ zero client box
1. ใชส้ว่นประกอบของฐาน
•	 ตอ่ฐานเขา้กบับ็อกซ ์และยดึดว้ยสกร ูเพือ่ตดิเขา้ดว้ยกนัใหแ้น่น คณุสามารถ 

ไขสกรดูว้ยไขควงไดง้า่ย ๆ

21

2. ใชส้ว่นประกอบยดึผนงั
•	 ตดิทีย่ดึผนังเขา้กบัดา้นหลงัของจอแสดงผล และยดึดว้ยสกรเูพือ่ตอ่เขา้ดว้ยกนั 

ใหแ้น่น
•	 ตดิบ็อกซเ์ขา้กบัทีย่ดึผนัง (คณุสามารถใช ้100x100 มม. หรอื 75x75 มม.  

สองโหมดเพือ่ล็อค)
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1 2

3 4

หรือ
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1.4 แนะนำาซโีรไ่คลเอ็นต์

1.4.1 ดา้นหนา้ของบ็อกซ์

2 3 4 51

1. ตวัแสดงสถานะเพาเวอร:์
• สขีองตวัแสดงสถานะเพาเวอรแ์สดงอยูด่า้นลา่ง

2. ตวัแสดงสถานะ LED ไคลเอ็นตล์งิค:์
• สขีองตวัแสดงสถานะ LED ไคลเอ็นตล์งิคแ์สดงอยูด่า้นลา่ง

สถานะ คำาอธิบาย
LED1 สีขาว ไคลเอ็นต์เปิด

LED1 สีส้ม ปิดเครือ่ง และปลกุผา่น 
แลน / ปลกุผา่น USB

LED2 สีเขียว ลงิคไ์ปยงัเดสกท์อป
เสมอืน 

3. ขัว้ตอ่ USB

4. หฟัูงออก

5. อนิพตุไมโครโฟน
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1.4.2 ดา้นหลงัของบ็อกซ์

2 3 4 5 61

1. ระบบล็อค Kensington

2. แจ็คไฟเขา้

3. DVI-I

4. DVI-D

5. RJ45

6. ขัว้ตอ่ USB
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1.4.3 เร ิม่ตน้ใชง้านดว้ยระบบไคลเอ็นต์
ปุ่ม คำาอธิบาย
เพาเวอร์ กดปุ่ มนีเ้พือ่เปิด/ปิด zero client box
ลิงค์(LED2) ลงิคไ์ปยงัเซริฟ์เวอร์

1.4.4 พฤตกิรรมของตวัแสดงสถานะไคลเอ็นต์
สถานะ เพาเวอร์ ลงิค ์
เปิดเครือ่ง สีขาว ดับ
ปิดเครือ่ง ดับ ดับ
เปิดเครือ่ง และลงิคไ์ปยงั 
เดสกท์อปเสมอืน

สีขาว สีเขียว

ปิดเครือ่ง และปลกุผา่น 
แลน

สีส้ม ดับ

ปิดเครือ่ง และปลกุผา่น  
USB

สีส้ม ดับ

เปิดเครือ่ง เป็นปิดเครือ่ง 
และปลกุผา่น USB

สขีาว (กะพรบิ 12 
วนิาทจีากนัน้ดบั) /  
สสีม้ (ตดิตลอด)

สเีขยีว (ตดิเป็นเวลา 
12 วนิาทจีากนัน้ดบั)
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2.1 การตั้งค่า Client
1. เปิดเครื่อง.

2. ล็อกอินเข้าตัวช่วยสร้าง Client, คลิก “[Options (ตัวเลือก)]” ที่มุมซ้ายบน

Options

3. เลือก “[Options (ตัวเลือก)]” --> “[Configuration (การก�าหนดค่า)]”

Options

Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
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4. เข้าไปยัง “[Configuration (การก�าหนดค่า)]” --> [Network (เครือข่าย)], 
และเลือก “Enable DHCP (เปิดท�างาน DHCP)”

Configuration

Change the network settings for the device

Enable DHCP:

192 . 168 . 100 . 51

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 100 . 1

192 . 168 . 100 . 2

0    .  0    . 0     . 0

Auto

IP Address:

Subnet Mask:

Gateway:

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Domain Name:

FQDN:

Ethernet Mode:

Enable 802.1X Security:

Identity:

Client Certificate:

Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset

OK Cancel Apply

5. เลือกชีต [Session (เซสชั่น)] และป้อน “DNS Name or IP Address” (ชื่อ 
DNS หรือ IP แอดเดรส), จากนั้นคลิก “Apply (ใช้)” เพื่อด�าเนินการ

Configuration

Configure the connection to a peer device

Connection Type:

DNS Name or IP Address:

View Connection Server

192.168.100.252

vmware Horizon ViewTM Client

Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset

OK Cancel

Advanced

Apply



2-3 บทที ่2: การตดิตัง้

6. เลือกชีต [Language (ภาษา)], และภาษาที่ต้องการ, จากนั้นคลิก “Apply 
(ใช้)” เพื่อด�าเนินการ

Configuration

Select language for the user interface

Language:

Keyboard Layout:

English

US

Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset

OK Cancel Apply

7. เลือก [OK (ตกลง)] เพื่อเสร็จสิ้น [Configuration (การก�าหนดค่า)]

8. กลับไปยังเมนูหลัก, เลือก [Options (ตัวเลือก)] ที่มุมซ้ายบนและไปที่  
[User settings (การตั้งค่าผู้ใช้)]

Options

Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
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9. เลือกชีต [Certificate (ใบรับรอง)], เลือกรายการและการตั้งค่า, จากนั้นคลิก 
[OK (ตกลง)]

User Settings

Certificate Checking Mode:

Never connect to untrusted servers

Warn before connecting to untrusted servers

Do not verify server identity certificates

vmware Horizon ViewTM Client

Certificate Mouse Keyboard Image Display Topology Touch Screen

OK Cancel Apply

This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that 
your connection to the server is secure. It is not recommended that you 
change this setting unless instructed to do so by your system administrator.

10. ลิงค์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ IP และเข้าสู่อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ, คลิก [Connect 
(เชื่อมต่อ)]

Enter the address of the View
Connection Server.

Server: 192.168.100.252

Connect
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11. ป้อน “User name” (ชื่อผู้ใช้) และ “password” (รหัสผ่าน), จากนั้นคลิก 
[Login (ล็อกอิน)]

Enter your user name and password

https://192.168.100.252

Server:

User name:

Password:

192.168.100.252

CancelLogin

12. คลิก [Connect (เชื่อมต่อ)]

Log on to desktopwin7

CancelReser VMConnect

13. เข้าสู่อินเทอร์เฟซ Client
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14. เลือก “Start” (เริ่ม) บนเดสก์ทอป, เลือก “Logout” (ล็อกเอาต์) เพื่อออกจาก  
Client
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3.1 ขอ้มลูจำาเพาะ

รุน่ CPX20
ความละเอยีด 
สงูสดุ

เดีย่ว 1920 x 1200/60

คู่ 2560 x 1600/60

การสิน้เปลอืงพลงังานเมือ่เปิดเครือ่ง โหมดเปิดเครือ่ง: < 20 W

ไมโครโฟน ใช่

หูฟัง ใช่

ปิดเครือ่ง < 0.8 W

ปิดเครือ่ง และปลกุผา่นแลน < 2.5 W

ปิดเครือ่ง และปลกุผา่น USB < 1.0 W

อินเตอร์เฟซส�าหรับยึด 100 มม. x 100 มม. & 75 มม. x 75 มม.

กายภาพ ขนาด (กxสxล) 135 x 204.8 x 84 มม.

ขนาดกล่อง (กxสxล) 195.6 x 31.2 x 130.5 มม.

น�้าหนักสทุธ ิ(โดยประมาณ) 0.6 กก.

น�้าหนักรวม (โดยประมาณ) 1.2 กก.

แรงดันไฟฟ้า AC 100~240V (ภายนอก)
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3.2 การแกไ้ขปญัหา (คำาถามทีพ่บบอ่ย)

ปัญหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้

ไฟ LED ไม่ติด
• กดปุ่ ม  เพือ่ตรวจสอบวา่บ็อกซเ์ปิดอยูห่รอืไม่
• ตรวจสอบวา่สายไฟเชือ่มตอ่อยูก่บับ็อกซ ์และเตา้เสยีบ 

ไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม
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3.3 รายการไทมม์ ิง่ทีส่นบัสนนุ
ความละเอียด อัตรารีเฟรช
2560 x 1600 60Hz
2048 x 1152 60Hz 
1920 x 1440 60Hz
1920 x 1200 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1856 x 1392 56Hz
1792 x 1344 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1600 x 1200 60Hz
1600 x 900 60Hz
1440 x 900 60Hz
1400 x 1050 60Hz
1366 x 768 60Hz
1360 x 768 60Hz
1280 x 1024 60Hz
1280 x 960 60Hz
1280 x 800 60Hz
1280 x 768 60Hz
1280 x 720 60Hz
1024 x 768 60Hz
848 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
640 x 480 60Hz

* จอแสดงผลใด ๆ ทีต่อ่อยูก่บัไคลเอ็นตจ์ะถกูต ัง้คา่เป็นความละเอยีดเนทฟีที ่1024 x 768 เมือ่ตวัเลอืกนีเ้ปิด 
ทำางาน

แสดงผล

12

*CPX20 DVI ดอูลั-ดสิเพลย ์PCoIP ซโีรไ่คลเอ็นต:์ ซโีรไ่คลเอ็นตน์ีส้นบัสนนุจอภาพ 2560x1600 /  
1920x1440 / 1856x1392 / 1792x1344 หนึง่จอ เชือ่มตอ่ข ัว้ตอ่สายเคเบลิ DVI-D สองอนับนอะแดป- 
เตอรเ์คเบลิดอูลั-ลงิค ์DVI-I ไปยงัพอรต์ DVI-D สองพอรต์บนซโีรไ่คลเอ็นต ์ตามทีแ่สดงในภาพดา้นบน
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