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มือในการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ได้ซื้อแอมปลิไฟเออร์4ช่องเอวีเอคโคแบบดิจิตอลของเรา
ก่อนการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดตามหน้าทีละหน้า
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้ เมื่อประสบปัญหา หรือความยุ่งยากใด
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คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ควรจะติดตั้งเครื่องนี้อยู่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น
ควรจะติดตั้งเครื่องนี้อยู่ที่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น
แหล่งที่มาความร้อนของเตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
(รวมถึงแอมปลิไฟเออร์) ซึ่งจะเกิดความร้อน
เครื่องนี้เพียงเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับที่แสดง
แรงดันไฟฟ้าและความถี่บนแผงด้านหลังของเ
ครื่องนี้เท่านั้น

ระมัดระวัง
กับความเสี่ยงของการไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด

●●อธิบายกราฟิก
ลูกศรแบบฟ้าผ่าในทรงรูปสามเหลี่ยมแสดง
คำ�เตือนว่า มีแรงดันไฟฟ้าเป็นอันตรายที่ไ
ม่มีฉนวนอยู่ในอุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้านี้จ
ะทำ�ให้คนมีความอันตรายที่ช็อตไฟ

ควรจะต้องจัดวางสายไฟตามวงจรที่กำ�หนดไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายมาจากการเหยียบย่ำ�
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำ�แหน่งที่ใกล้กับปลั๊กเสียบ
เต้ารับหลายเฟสหรือส่วนที่สายไฟตัวเครื่องยื่นออกมา
โปรดทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องนี้อย่างเคร่งครัด
เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องนี้เป็นเวลายาวนาน
อย่าต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

เครื่องหมายอัศเจรีย์ภายในรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วแสดงคำ�เตือนว่า
มีคำ�แนะนำ�การดำ�เนินและการบำ�รุงรักษา
(บริการ)
ที่สำ�คัญอยู่บคำ�เตือนิมพ์ที่แนบกับอุปกรณ์

ต้องระมัดระวังว่า ไม่ให้ตกสิ่งใดๆหรือของเหลวใดๆภายใน
จากส่วนช่องเปิด ในกรณีต่อไปนี้การบริการและการ
ซ่อมแซมเครื่องนี้หลังขายจะต้องรับผิดชอบโดยพนักงาน
ที่มีคุณวิฒิ

คำ�เตือน
เพื่อลดความเสี่ยงของการช็อกไฟ หรือไฟลุกไหม้
โปรดอย่าวางเครื่องนี้อยู่ในฝนหรือที่ชื้น

A. สายไฟหรือปลั๊กชำ�รุด หรือ
B. สิ่งของหรือของเหลวตกเข้าในตัวเครื่องลง หรือ
C. ตัวเครื่องสัมผัสกับน้ำ�ฝนหรือของเหลวใหๆอื่น ๆ หรือ
D. เครื่องจักรทำ�งานไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ หรือg
E. เ ครื่องจักรหล่นลงหรือชิ้นส่วนภายในเสียหาย

ก่อนการเชื่อมต่อและใช้เครื่อวนี้ โปรดอ่านคำ�แนะนำ�ด้านค
วามปลอดภัยและการปฏิบัติการทั้งหมดอย่างละเอียด
เก็บรักษาประกาศนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้ส�ำ หรับการอ้างอิงในอนาคต
คำ�เตือนและคำ�แนะนำ�การดำ�เนินงานเกีย
่ วกับเครือ
่ งนีท
้ ง้ั หมด
ควรติดกับคู่มือการใช้งาน
ควรปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินงานและการใช้งาน
ทั้งหมด
อย่าวางเครื่องนี้อยู่ที่ใกล้น้ำ� เช่น ที่ใกล้อ่างอาบน้ำ�
อ่างล้างหน้า (ห้องครัว) อ่างน้ำ� ห้องซักผ้า
หรือห้องใต้ดินที่เปียก สระว่ายน้ำ�

ไม่พยายามที่จะซ่อมแซมเครื่องนี้โดยตนเอง
จะต้องซ่อมแซมโดยพนักงานที่มีคุณวุฒิ
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ระบุค่าของแรงดันไฟฟ้าสลับในท้องถิ่น

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งของใด ๆ
ตกหรือของเหลวไหลเข้าไปในอุปกรณ์นี้
หรือ

อย่าใช้สายไฟต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ถ้ามีความชำ�รุด

อย่าให้ตกสิง่ ของประเภทใดๆลงในอุปกรณ์นจ
้ี ากทีช
่ อ
่ งเปิด
ถ้าอย่างนี้ อาจจะสัมผัสกับจุดแรงดันไฟที่อันตราย
หรือทำ�ให้ลด
ั วงจร และเกิดจากการช็อตไฟหรือเกิดไฟไหม้
อย่าปล่อยให้ของเหลวใด ๆ ลงในอุปกรณ์นี้
ในกรณีที่สิ่งของหรือของเหลวตกลงในอุปกรณ์นี้
โปรดถอดสายจ่ายไฟออกจากเต้ารับไฟ
และให้คำ�ปรึกษาต่อตัวแทนจำ�หน่ายในท้องถิ่น

ถ้ามีความชำ�รุด เช่น เสียงรบกวนหรือกลิ่นเหม็น
โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับสายไฟทันที
หยุดใช้อุปกรณ์นี้
และให้ปรึกษาต่อตัวแทนจำ�หน่ายในท้องถิ่น

ไม่ให้สายไฟเกิดความเสียหาย

อย่าถอดแยกอุปกรณ์นโ้ี ดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

ในขณะที่ถอดสายจ่ายไฟออกจากเต้ารับนั้น
โปรดจับหรือดึงส่วนปลั๊กเสียบไฟ ไม่ใช่ส่วนสายไฟ
ถ้าสายไฟรับความเสียหาย อาจจะเกิดการลัดวงจร
หรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรวางสายไฟอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์
หรือวางอยู่ที่สายไฟอาจเกิดความเสียหาย

อย่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยน
ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องนี้
ถ้าเปิดหรือถอดฝาครอบออกมา
อาจจะให้คุณสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าสูงที่เป็นอันตราย
หรืออันตรายอื่น ๆ
ไม่มีชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมสำ�หรับผู้ใช้ในอุปกรณ์นี้
ถ้าคุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นี้
และเกิดปัญหาหรือมีความชำ�รุด
เราไม่รับประกันคุณภาพของอุปกรณ์นี้ได้

อย่าให้เต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับของอุปกรณ์น้ี
เกินพิกด
ั

เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี้เป็นเวลายาวนาน

อุปกรณ์นี้ได้ตั้งค่าเต้ารับไฟฟ้า
สามารถเชื่อมต่อชุดชิ้นส่วนระบบได้
แต่โปรดอย่าให้เต้ารับไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้เกินพิกัด
ถ้าการใช้พลังงานพลังงานเกินกว่าค่าของค่าแสดงบน
แผงด้านหลัง อาจจจะทำ�ให้เกิดไฟไหม้หรือมีอันตรายอื่น
ๆ ไม่ควรใช้เต้ารับไฟฟ้านี้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
โทรทัศน์อาจจะเกินกว่าค่าที่สูงสุดช่วงเวลาสั้นๆ

เมื่อคุณต้องการจะออกจากบ้านเป็นเวลานาน
โปรดตัดการทำ�งานของแหล่งจ่ายไฟ (OFF)
และถอดสายจ่ายไฟจากเต้ารับไฟกระแสสลับ
การกระทำ�นีส
้ ามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบต
ั เิ หตุหรือไฟไหม้
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ชื่ออุปกรณ์ควบคุมของแผงด้านหน้าและฟังก์ชั่น
แผงด้านหน้า

7

TAPE VOL (ระดับเสียงเทป) อุปกรณ์ควบคุม
ปรับระดับเสียงรีเคลมของ "เทป" (playback)

8

BALANCE 8REC (ความสมดุลในการบันทึกเสียง)
อุปกรณ์ควบคุม
ปรับระดับเสียงแหล่งที่มาดนตรีและไมโครโฟนให้มีความ
สมดุลในการบันทึกเสียง คำ�อธิบายรายละเอียดโปรดดูหน้า
15

9

อุปกรณ์ควบคุม (เอ็คโค) (ซ้�
ำ /ล่าช้า)
REPEAT (ซ้ำ�ๆ): ปรับระยะเวลาการพักเสียงสะท้อน
DELAY (ล่าช้า): ปรับเวลาพักทีเ่ สียงสะท้อนปรากฏขึน
้ อึก

Rec/Play (บันทึก/เล่น) เลือกสวิทช์ (Rec /PLAY
(บันทึก /เล่น ) ในการบันทึกเสียงโดยเทปให้กด
สวิทช์นี้ไปยังที่ REC (บันทึก ): เมื่อเล่นเทปนั้น
โปรดกด PLAY (บันทึก )
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนในการบันทึกเสียง
โปรดตั้งค่า REC (บันทึก)

10

BGM VOL (ระดับเสียงเพลงพืน
้ หลัง) อุปกรณ์ควบคุม
ปรับเพลงพืน
้ หลังเป็นระดับเสียงทีเ่ หมาะ สม
อุปกรณ์ควบคุมนีต
้ ง้ ั ค่าเดิมเป็นช่วง 09:00-10:00

MC-3/ECHO (พิธก
ี ร/สวิทช์เสียงสะท้อน (ON/OFF)
ถ้าจะป้อนเสียงสะท้อนที่ไมโครโฟนที่สาม (พิธีกรใช้งาน)
โปรดกดสวิทช์นี้

11

BALANCE (สมดุล) อุปกรณ์ควบคุม
ปรับระดับเสียงเอาต์พุตของลำ�โพงซ้ายและขวาให้มี
ความสมดุล

MIC INUPTแจ็ค (อินพุตไมโครโฟน)
(ไมโครโฟน 1/2/3-)
แจ็คไมโครโฟน

12

Remote control sensor (เซ็นเซอร์ของรีโมท)
สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายที่การควบคุมระยะ
ไกลรวมถึงไร้สายที่เป็นของชำ�ร่วย (RMR-800)

1

สวิทช์ (ไฟฟ้า) POWER
กดลงเพือ
่ ต่อสายไฟ (เปิด) กดลงอีกครัง้ เพือ
่ ตัดกระแสไฟ
(ปิด)

2

MUSIC TONE (คุณภาพดนตรี) อุปกรณ์ควบคุม
(BASS/MID/TREBLE)
เพื่อเสริมสร้างระดับความถี่ต�่ำ ปานกลางหรือสูง
สามารถปรับการอินพุตดนตรี

3

TONE MIC (คุณภาพเสียงไมโครโฟน)
อุปกรณ์ควบคุม (BASS/MID/TREBLE)
เพื่อเสริมสร้างระดับความถี่ต�่ำ ปานกลางหรือสูง
สามารถปรับการอินพุตไมโครโฟน

4

5

6

4

)
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Key control buttons (ปุ่มควบคุมหลัก)
ในขณะที่เปลี่ยนน้ำ�เสียงเพลงนั้น โปรดกดปุ่มที่ต้องการ
ปุ่มเหล่านี้สามารถเปลี่ยนน้ำ�เสียง ±3 น้ำ�เสียง
ปุ่มแต่ละอันตรงกับน้�ำ เสียงก่อนหน้านี้
สามารถเปลี่ยนน้ำ�เสียงของบันไดเสียงครึ่ง
เลือกน้�ำ เสียงออกมา
จะมีการเปลี่ยนแปลงสีของปุ่มที่กดลงเพื่อเป็นการแสดง
(เมื่อเพลงหนึ่งเพลงรีเคลมแล้ว
จะฟื้นฟูเป็นน้�ำ เสียงมาตรฐานโดยอัตโนมัติ)

14

MIC MASTER VOLอุปกรณ์ควบคุม
(ระดับเสียงหลักไมโครโฟน)
ปรับระดับเสียงอินพุตไมโครโฟน

15

MIC VOL อุปกรณ์ควบคุม (ไมโครโฟน)
(1/A, 2/B, 3-MC)
1/A: ป
 รับปริมาณอินพุตของ MIC INPUT
(อินพุตไมโครโฟน) 1 และ MIC (ไมโครโฟน) A
(แผงด้านหลัง)
2/B: ป
 รับปริมาณอินพุตของ MIC INPUT
(อินพุตไมโครโฟน) 2 และ MIC (ไมโครโฟน) B
(แผงด้านหลัง)
3-MC (พิธีกรแสดงเจ้าบ้าน): ปรับปริมาณอินพุต MIC
INPUT (ไมโครโฟน) 3-MC
● มีข้อเสนอแนะว่า
ค่าปริมาณอินพุตตั้งค่าเป็นค่าสูงสุดในการใช้งานปกติ

16

17

19

V-CHG: ตัวบ่งชี้เปลี่ยนแปลงเสียงมนุษย์
แสดงโหมดฟังก์ชั่นเปลี่ยนแปลงเสียงมนุษย์งที่เลือกไว้

20

E ตัวบ่งชี้เสียงสะท้อน
แสดงผลสะท้อนเสียงที่เลือกไว้

21

REVERB: Reverb Indicator
ตัวบ่งชีก
้ อ
้ งเสียงสะท้อน
แสดงผลสะท้อนที่เลือกไว้

22

MUSIC ตัวบ่งชี้ค่าป้อนคนตรี แสดงค่าป้อน
ดนตรี (ประมาณ)

24

LCD Displayจอแสดงผลแอลซีดี

ตำ�แหน่งศูนย์กลาง

แสดงค่าป้อน
9 × 2 (ซ้าย, ขวา)
1
2

ECHO VOL อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง (เอ็คโค)
ปรับระดับเสียง MIC INPUTs (อินพุตไมโครโฟน) 1, 2,
3-MC กับ MICs (ไมโครโฟน) A และ Bทั้งหมด
EFFECT Effect Mode Indicator
ตัวบ่งชี้แสดงผล แสดโหมดการแสดงผลที่เลือกไว้

MIC Input Peak Indicator
ตัวบ่งชี้แสดงผลค่าไมโครโฟน
แสดงค่าป้อน MIC-1/2A (ซ้าย) และแสดง MIC-3/B
(ขวา) (-3dB)
ตัวบ่งชี้ฟังก์ชัน

MUSIC VOL อุปกรณ์ควบคุม (ระดับเสียงดนตรี)
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขั้วสัญญาณ
เสียงอินพุท (อุปกรณ์ควบคุมนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงระดับ
เสียงเพลงพื้นหลัง ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับเสียง
โปรดให้ใช้อุปกรณ์ควบคุม BGM VOL
(ระดับเสียงเพลงพื้นหลัง))

18

23

	Function Indicator ตัวบ่งชี้ฟังก์ชัน
แสดงฟังก์ชน
ั และสถภาพแอมปลิไฟเออร์นใ้ี นปัจจุบน
ั นี้
	Peak Level Indicator แสดงค่าป้อนสูงสุด
แสดงค่าป้อนสูงสุดของช่องอินพุตด้านซ้ายและขวา
(9 จุด/CH และจุดศูนย์)

25

SP 1-2 BALANCE สมดุลลำ�โพง
ปรับค่าสมดุลลำ�โพงในระหว่าง SYSTEM-1 และ
SYSTEM-2 สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า P12
1. ล
 ำ�โพง SYSTEM-1 (โหมด BTL: ช่องซ้าย)
2. ลำ�โพง SYSTEM-2 (โหมด BTL: ช่องขวา)

26

ECHO SELECT Switch สวิทช์เลือกเสียงสะท้อน
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกผลสะท้อนและจะแสดบนจอแสดงผลว่า
เสียงสะท้อน → ผลเสียงกังวาน → เสียงผสม →

FEEDBACK REDUCER (ON/OFF)
ตัวลดทอนเสียงเป่านกหวีด
กดปุ่มนี้เพื่อหาจุดที่เป่านกหวีดและลดทอน
ความแรงของการลดทอนเสียงเป่านกหวีด
หมายเหตุ:
หากกดปุ่มนี้ลง ยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเสียงเป่านกหวีด
ให้ตรวจสอบตำ�แหน่งไมโครโฟนและลำ�โพง
ปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนมุมลำ�โพง
เพื่อไม่ให้ระดับเสียงป้อนกลับไปยังไมโครโฟน
27

V-CHG Selector Switch
สวิทช์เลือกโหมดเสียงมนุษย์ปรับเปลีย
่ น
กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเสียงมนุษย์และแสดงผลบนหน้าจอ
LCD
หมายเหตุ:
สำ�หรับ 18 19 20 21 22 23 26 27 28 ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูหน้า P15
28

5

ชื่ออุปกรณ์ควบคุมแผงด้านหลังและฟังก์ชั่น
แผงด้านหลัง

1

2

KARAOKE SENSITIVITY (KARAOKความไว)
สวิทช์เลือก
ตั้งค่าเลเวลอินพุตสัญญาณเสียง CD
เป็นความไวที่ทดสอบและแปลงโดยอัตโนมัติ
L(ow) (ต่ำ�):	
แม้ว่า ฟังก์ชันรีเคลม CD
ไม่เปลี่ยนเป็น "BGM" หรือโหมดอื่น
ๆ ถูกตั้งค่าไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
M(id) (กลาง):	
ตั้งค่าไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
ภายใต้เงื่อนไขการทำ�งานปกติ
H(igh) (สูง):	
เมื่อดีวีดีรีเคลมและฟังก์ชัน
เปลี่ยนแปลงเป็นโหมดอื่น ๆ
ถูกตั้งไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
KARAOKE อุปกรณ์ควบคุม (KARAOKE
อินพุตเลเวล)
ปรับอุปกรณ์ควบคุมนี้
เพื่อให้มีความสมดุลกับเลเวลอื่นๆที่ป้อนนั้น (DVD,
TAPE, AUX) (เลเซอร์ดิสก์, เทป, อุปกรณ์เสริม)

3

KARAOKE แจ็คอินพุตสัญญาณเสียง
แจ็คเอาท์พต
ุ สัญญาณเสียงทีเ่ ชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่นคาราโอเกะ
KARAOKE

4

DVD (เลเซอร์ดิสก์) แจ็คเอาท์พุตสัญญาณเสียง
แจ็คเอาท์พต
ุ สัญญาณเสียงทีเ่ ชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่นคาราโอเกะ
LD (KARAOKE) (อย่าเชื่อมต่อ BGV (วิดีโอพื้นหลัง)
เครื่องเล่นดีวีดี DVD

5

DVD INPUT LEVEL (DVDอินพุตเลเวล)
อุปกรณ์ควบคุม
ปรับตำ�แหน่งการควบคุมนี้เพื่อให้มีความสมดุลกับการอิน
พุคอื่น ๆ (คาราโอเกะ, เทป, อุปกรณ์เสริม)

6

DVD SENSITIVITY (DVD ความไว) สวิทช์เลือก
ตั้งค่าเลเวลอินพุตสัญญาณเสียง CD
เป็นความไวที่สามารถทดสอบและแปลงได้โดยอัตโนมัติ
L(ow) (ต่ำ�):	
แม้ว่า ฟังก์ชันรีเคลม DVD
ยังไม่เปลี่ยนเป็น "เพลงพื้นหลัง"
หรือโหมดอืน
่ ๆ ถูกตัง้ ค่าไว้ทต
่ี �ำ แหน่งนี้
M(id) (กลาง):	
ตั้งค่าไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
ภายใต้เงื่อนไขการทำ�งานปกติ
H(igh) (สูง):	
เมื่อดีวีดีรีเคลมและฟังก์ชัน
เปลี่ยนแปลงเป็นโหมดอื่น ๆ
ถูกตั้งไว้ที่ตำ�แหน่งนี้

7

TAPEIN (ใส่เทป) แจ็ค
เชือ
่ มต่อกับแจ็คเอาท์พต
ุ สัญญาณเสียงของเครือ
่ งเล่นเทป

8

TAPE OUT (เทปเอาท์) แจ็ค
แจ็คLINE INที่เชื่อมต่อเครื่องเล่นเทป

เลเวลที่ตั้งค่าโดยอุปกรณ์ควบคุมการอินพุตอื่น ๆ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ควบคุม MIC MASTER VOL
(ระดับเสียงหลักไมโครโฟน) และอุปกรณ์ควบคุม
MUSIC VOL (ระดับเสียงเพลง) เอาท์พุคที่นี้
(เลเวลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงของลำ�โพง)

6

TAPE SENSITIVITY (ความไวเทป) สวิทช์
ตั้งค่าเลเวลใส่เทปเพื่อรีเคลมเป็นตำ�แหน่งที่ทดสอบและ
แปลงโดนอัตโนมัติ
L(ow) (ต่ำ�):	
แม้ว่า
ฟังก์ชันเทปรีเคลมไม่เปลี่ยนไปโหาด
"BGM" หรือโหมดอื่น ๆ
ถูกตั้งค่าเป็นตำ�แหน่งนี้
M(id) (ใกลาง):	
ภายใต้เงื่อนไขการทำ�งานปกติ
ตั้งค่าเป็นตำ�แหน่งนี้
H(igh) (สูง):	
เมื่อฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงเป็นโหมด
อื่นๆนั้นในระหว่างเทปรีเคลม
ถูกตั้งไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
หมายเหตุ:
หากมีเสียงรบกวนเป็นจำ�นวนมากในระหว่างสองเพลง
แม้ว่า สวิตช์นี้ตั้งค่าเป็นระดับ L (ต่ำ�)
ความไวยังคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้
ถ้าระดับเสียงบันทึกในระดับต่ำ�เกินไป แม้ว่า
สวิทช์นถ
้ี ก
ู ตัง้ ค่าเป็น H (สูง), ความไวยังคงเปลีย
่ นแปลงไ
ม่ได้โดยอัตโนมัติ
9

10

11

13

BGM IN แจ็ค (ใส่เพลงพื้นหลัง)
เชือ
่ มต่อแหล่งทีม
่ าเกิดเสียงของระบบกระจายเสียงตามสาย
เช่น เพลงพื้นหลัง.

14

PRE-OUT OUTPUT LEVEL อุปกรณ์ควบคุม
(พรีเอาท์เอาท์พุตเลเวล)
ปรับอุปกรณ์ควบคุมนี้
เพื่อให้มีความสมดุลกับเลเวลพาวเวอร์แอมป์

16

PRE-OUT แจ็ค (พรีเอาท์)
ใช้เพือ
่ เชือ
่ มต่อพาวเวอร์แอมป์หรือขัว้ เอาท์พท
ุ เครือ
่ งผสม

MUSIC effector IN/OUT แจ็ค
(อินพุต/เอาท์พต
ุ อุปกรณ์เสียงเอฟเฟค)
เพื่อเชื่อมต่อกับแจ็คอินพุตและเอาท์พุตของอุปกรณ์เสริม
เช่น อีควอไลเซอร์แสดงภาพ
หมายเหตุ:
ถ้าเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะไม่มีเสียงส่งออก

AUX SENSITIVITY (ความไวของอุปกรณ์เสริม)
สวิตช์เลือก
ตั้งค่าเลเวลอินพุตสัญญาณเสียง AUX (อุปกรณ์เสริม)
เป็นความไวที่สามารถทดสอบและเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
L(ow) (ต่ำ�):	
แม้ว่า AUX (อุปกรณ์เสริม)
รีเคลมได้ส�ำ เร็จเรียบร้อย
ฟังก์ชันยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็น
โหมด "BGM" หรือโหมดอื่น ๆ
ถูกตั้งค่าไว้ที่ตำ�แหน่งนี้
M(id) (กลาง):	
ภายใต้เงื่อนไขการทำ�งานปกติ
ตั้งค่าอยู่ที่ตำ�แหน่งนี้
H(igh) (สูง):	
ในขณะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั เปลีย
่ นเป็นโหมดอืน
่ ๆ
ในระหว่าง AUX (อุปกรณ์เสริม)
รีเคลม ถูกตั้งค่าเป็นตำ�แหน่งนี้
AUX IN (ใส่อุปกรณ์เสริม) แจ็ค
เชื่อมต่อแจ็คเอาท์พุตสัญญาณเสียงอุปกรณ์แหล่งกำ�เนิด
เสียงภายนอกที่นี่

MONO/STEREO (โมโน/สเตอริโอ) สวิทช์เลือก
ตามอินพุตสัญญาณเสียงเพลงพื้นหลัง
(ระบบวิทยุกระจายเสียงตามสาย)
ให้เลือกตำ�แหน่งที่ต้องการ
ถ้าเพลงพื้นหลังเป็นแหล่งกำ�เนิดเสียงสเตอริโอ
โปรดเชื่อมต่อกับช่องด้านซ้าย
แล้วตั้งค่าสวิทช์นี้เป็นตำ�แหน่ง stero (สเตอริโอ)
ถ้าเพลงพื้นหลังเป็นแหล่งกำ�เนิดเสียงโมโน
โปรดเชื่อมต่อช่อง L (ซ้าย) หรือ R (ขวา) จากนั้น
ตั้งค่าสวิทช์นี้เป็นตำ�แหน่ง MONO (โมโน)
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AUX INPUT LEVEL (เลเวลอินพุตอุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์ควบคุม
ปรับอุปกรณ์ควบคุมนีเ้ พือ
่ ให้มค
ี วามสมดุลกับข้อมูลอินพุตอืน
่
ๆ (CD, LD, เทป)

12

15

7

18

SPEAKER SYSTEMS ตัวเชื่อมต่อ (ระบบลำ�โพง)
ตัวเชือ
่ มต่อทีเ่ ชือ
่ มต่อลำ�โพงทีม
่ ค
ี วามต้านทาน 4 Ω-16 Ω
● หากเชือ
่ มต่อชุดของลำ�โพงทัง้ สองชุด
โปรดใช้ล�ำ โพงทีม
่ ค
ี วามต้านทาน 8 Ω-32 Ω

19

SINGAL GND ส่วนปลาย (สัญญาณต่อลงดิน)
เพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์นี้ช็อตไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆเกิด
เสียงรบกวน มีข้อเสนอว่า อุปกรณ์นี้ต่อลงดิน
ถ้าต่อลงดินแล้ว อาจจะแก้ไขอุบัติเหตุที่ไม่รู้สาเหตุ

21

EXT(ernal) REMOTE SENSOR ส่วนปลาย
(เซ็นเซอร์ระยะไกลภายนอก)
ส่วนปลายสำ�หรับการเชื่อมต่อรีโมทระยะไกลภายนอก
ถ้าเชื่อมต่อรีโมทจากภายนอก
อุปกรณ์คันเกียร์บนแผงด้านหน้าจะหยุดการทำ�งาน

26

MIC [A][B] แจ็ค (ไมโครโฟน [A][B])
แจ็ค A เป็นแจ็คอินพุตผสมที่ร่วมใช้กับ MIC INPUT
(อินพุตไมโครโฟน) 1 แผงด้านหน้า (ไมโครโฟน) แจ็ค B
เป็นแจ็คอินพุตผสมที่ร่วมใช้กับ MIC INPUT
(อินพุตไมโครโฟน) 2

22

AUTO SELECT สวิทช์ (เลือกอัตโนมัต)ิ
แล้วแต่ตำ�แหน่งของสวิตช์
โหมดการทดสอบจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างสามโหมด
(AUDIO, A & V หรือ VIDIO) (เสียง, เสียงกับวิดีโอ
หรือวิดีโอ)

27

USB I/F (interface) USB อินเตอร์เฟซ
จะใช้สายเชื่อมต่อ USB
เมื่อบำ�รุงรักษานั้นและใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ปกติ

28

SPEAKER SYSTEM Selector switch
สวิทช์เลือกลำ�โพง
BTL: BTL แอมปลิไฟเออร์ขับเคลื่อนลำ�โพงสองชุด
SYSTEM 1+2:
ล�ำ โพงสองชุดขับเคลื่อน
(โมดูลเครื่องขยายสัญญาณแแบบอิสระ4ชุด)
ตามลำ�ดับ
SYSTEM 1 = ช่องทางเสียงซ้าย - ขวา (สเตอริโอ)
SYSTEM 2 = ซ้าย - ช่องทางขวา (สเตอริโอ)
SYSTEM 1:
เพียง SYSTEM 1
ลำ�โพงชุดหนึ่งสามารถนำ�มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
โปรดดูคำ�แนะนำ�รายละเอียดในการตั้งค่าลำ�โพง

29

SUB OUT (Sub แจ็ค)
สามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายสัญญาณความถี่ต่ำ�พิเศษ
(ความถี่ต่ำ�พิเศษหมายถึงน้อยกว่า 50 HZ)

23

VIDION IN แจ็ค (อินพุทวิดีโอ)
KARAOKE:	เชือ
่ มต่อแจ็คเอาท์พท
ุ วิดโี อของคาราโอเกะทีน
่ ่ี
DVD:	
เชือ
่ มต่อแจ็คเอาท์พท
ุ วิดโี อของคาราโอเกะ
DVD ที่นี่
CAMERA (กล้องถ่ายภาพยนต์): เชื่อมต่อแจ็คเอาท์พุ
ทวิดีโอของกล้องถ่ายภาพยนต์ที่นี่
เมือ
่ ฟังก์ชน
ั ตัง้ ค่าเป็น BGM (เพลงพืน
้ หลัง)
(ระบบวิทยุกระจายเสียงเสียงตามสาย),
TAPE (เทป) หรือ AUX (อุปกรณ์เสริม)
นั้น สัญญาณเอาท์พุตวิดีโอที่ผ่านแจ็คนี้
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
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VIDEO OUT แจ็ค(เอาท์พุทวิดีโอ)
ถึงสามชุดทีวีสามารถเชื่อมต่อกับแจ็คเอาท์พุทวิดีโอนี้
หมายเหตุ: ไมโครโฟนของพิธีกร (3-MC)
สามารถนำ�มาใช้ในเวลาใด ๆ
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MIC FREEสวิตช์(ไมโครโฟนฟรี)
สวิตช์นี้เลือกไปยังตำ�แหน่ง
ช่วยให้ไมโครโฟนที่จะใช้ในเวลาใด ๆ
เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันเป็น BGM (เพลงพื้นหลัง)
(ระบบวิทยุกระจายเสียงตามสาย) นั้น
สวิตช์นจ
้ี ะทำ�ให้เสียงไมโครโฟนุถก
ู เชือ
่ มต่อหรือตัดออกไป
ถ้าสวิตช์นี้จะถูกตั้งค่าไปที่ตำ�แหน่ง OFF
จะไม่มีสัญญาณเสียงเอาท์พุตใดๆ ภายใต้โหมด BGM
(เพลงพื้นหลัง)
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การเชื่อมต่อระบบ
เครื่องรับสัญญาณ
ไมโครโฟนไร้สายอินฟาเรด

เครื่องเล่นซีดี LD
(แผ่นเสียงรังสี)

เครื่องเล่นซีดี
Kara OK

กล้องถ่ายภาพยนต์

WT-4500

ขวา

ซ้าย

ขวา

ซ้าย

เซ็นเซอร์แบบรับจากภายนอก

ควอไลเซอร์แนะนำ�
พาวเวอร์แอมป์

เครื่องเทปคาสเซ็ต

เครื่องเล่นเพลงพื้นหลัง

1
ทีวี

2

3

ทีวี

ทีวี
ขวา
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ซ้าย

เชื่อมต่อ
 วิธีการเชื่อมต่อสายลำ�โพง

ชุดลำ�โพงหนึ่งชุด

1. ห
 ลังจากกดคันโยกลงแล้ว
ฝังส่วนปลายสายไฟที่ปอกเปลือกนอกเข้า
2. ป
 ล่อยคันโยกเพื่อให้จับยึดสายไฟนี้และคงที่

ชุดประกอบสาย +
ตัวเชื่อมต่อ +

หมายเหตุ:
อย่าเชื่อมต่อแจ็คด้านล่าง ในโหมด SYSTEM 1
เนื่องจากไม่มีผลใด ๆ และไม่มีเสียง

ชุดประกอบสาย ตัวเชื่อมต่อ -

ชุดลำ�โพง 2 ชุด

ก่อนการเชื่อมต่อนั้น
ปอกเปลือกนอกสายไฟด้วยคีมก่อน
ประมาณ 15 มม

● เ มื่อเชื่อมต่อสายไฟแบบปลั๊กเสียบ RCA นั้น
โปรดเชือ
่ มต่อสายสีแดงกับแจ็คสีแดง สีขาวเชือ
่ มต่อสีขาว

หมายเหตุ:
● ดูให้ชัดว่า ที่ปอกเปลือกสายไฟ (ตัวนำ�บริสุทธิ)์
ไม่ได้ผ่านไปจากตัวเชื่อมต่อของลำ�โพง
หากที่ปอกเปลือกสายไฟสัมผัสกับตัวนำ�อื่นๆ
อาจจะทำ�ให้อุปกรณ์นี้เกิดความชำ�รุด
● ต้องใช้ลำ�โพงที่มีความต้านทาน 6 Ω-16 Ω
● หากเชื่อมต่อลำ�โพงที่มีความต้านทานน้อยกว่า 6 Ω,
วงจรป้องกันอาจจะเริ่มมีผล
และหยุดชะงักการรีเคลมเตอริโอตามปกติ
● เมื่อตั้งค่าเป็นโหมด BTL นั้น
โปรดใช้ลำ�โพงที่มีความต้านทานเป็น 8 Ω หรือสูงกว่า

โหมด BTL

ระบบ 1
สามมิติ
ระบบ 2
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การออกแบบสำ�หรับการป้องกันระดับเสียงของ
อุปกรณ์การควบคุมระดับเสียงไมโครโฟนหลัก
และอุปกรณ์การควบคุมระดับเสียงเพลงสูงกว่า
หมายเหตุ!

แม้ว่า; ระดับโดยทั่วไปจาก 0 กลายเป็นถึง 10,
อุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียง
เป็นค่าสูงสุดที่คุณต้องการ (เช่น สูงถึง 8, 9, 10, ฯลฯ)

เมือ
่ ใช้ล�ำ โพง DAR-800II นัน
้ โปรดให้ใช้ล�ำ โพงทีม
่ ก
ี �ำ ลังสูงกว่า
กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด DAR-800II เกินกว่า 360/CH
โปรดยืนยันระดับเสียงที่จะปรับเพื่อเป็นระดับเสียงที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการไม่ให้เกินพิกัดและการบิดเบือน
ควรหลีกเลี่ยงไม่เกินพิกัดและบิดเบือน
เพราะทำ�อย่างนี้จะทำ�ให้เกิดปัญหาระบบ
กรุณาอย่าใกล้กบ
ั ลำ�โพง เพือ
่ ฟังเสียง ระดับเสียงมากจะเจ็บหู

 กระบวนการตั้งค่า

1. ถ
 อดลูกบิดปรับระดับเสียงออกมา
2. อ
 ดสกรูที่อยู่เบื้องหลังลูกบิดลง
แล้วติดตั้งไปที่ตำ�แหน่งที่มีระดับเสียงสูงสุดที่ต้องการ
ระดับเสียงหลัก
ไมโครโฟน

ระดับเสียงหลัก
ไมโครโฟน

สกรู

สกรู

ลูกบิดปรับระดับเสียงหลักไมโครโฟน

ลูกบิดปรับระดับเสียงนี้อยุ่ที่ตำ�แหน่งที่ยึดติดด้วยสกรู
โปรดปรับตำ�แหน่งระดับเสียง
เพื่อป้องกันไม่ให้หมุนเกินไปเพื่อรักษาลำ�โพง

แผ่นควบคุมสวิตช์ปแบบฝาครอบ
แผ่นควบคุมฝาครอบด้านหน้าสามารถป้องกันการตั้งค่า
ถ้าจะปลดไป กดทับส่วนล่างของแผ่นควบคุมก็ได้

ภาพวิวส่วนล่างของแผ่นควบคุม

เข้าใกล้ที่นี่และกดทับลง
สามารถควบคุมสวิทช์ฝาครอบได้

เปิด

ปิด

เลื่อนคันโยกนี้ เพื่อควบคุมสวิทช์

ในขณะที่เปิดใช้นั้น: ก
 ดทับด้านขวาแผ่นควบคุมเพื่อเปิดแผ่น
ควบคุม
ในขณะที่ปิดใช้นั้น: แผ่นควบคุมปิด จะเปิดออกไม่ได้
เพื่อป้องกันการกระทบให้เสียหายในการ
ตั้งค่านั้น
หมายเหตุ:
ในขณะที่เปิดใช้นั้น จะปิดแผ่นควบคุมไม่ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายให้กับแผ่นควบคุม

คันโยก
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โหมดทดสอบสัญญาณเสียง/วิดีโอ
ฟังก์ชันคาราโอเกะและ DVD,
โหมดการทดสอบจะแล้วแต่ตำ�แหน่งสวิทช์ (เลือกอัตโนมัติ)
AUTO SELECT บนแผงด้านหลัง
เปลีย
่ นแปลงในระหว่างสามโหมด (AUDIO A&V หรือ VIDEO)
(เสียง เสียงและวิดีโอ วิดีโอ) ฟังก์ชั่น AUX (อุปกรณ์เสริม)
และ TAPE (เทป) จะทดสอบโดยสัญญาณเสีย

● เมื่อตั้งค่าสวิตช์เป็น "VIDEO" (วิดีโอ)
จะทดสอบการอินพุตวิดีโอ
ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปตามลำ�ดับดังนี้  KARAOKE
 DVD และ  กล้องถ่ายภาพยนต์
● เมื่อตั้งค่าสวิตช์เป็น "A & V" (เสียงและวิดีโอ)
อินพุตสัญญาณเสียงหรือสัญญาณอินพุตวิดีโอจะทดสอบ
ฟังก์ชันจะเปลี่ยนแปลงไปตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
 คาราโอเกะ  ดีวีดี  อุปกรณ์เสริม  เทปและ
 เพลงพื้นหลัง วิดีโอจะเปลี่ยนไปตามลำ�ดับดังต่อไปนี้:
 KARAOKE  DVD และ  กล้องถ่ายภาพยนต์
ถ้าคุณป้อนเสียงและวิดโี อ
ฟังก์ชน
ั จะเปลีย
่ นแปลงไปตามสัญญาณทีท
่ ดสอบครัง้ แรก

● เมื่อสวิทช์ไปยัง AUDIO (เสียง)
อินพุตสัญญาณเสียงจะถูกทดสอบฟังก์ชันจะเปลี่ยน
แปลงตามลำ�ดับความสำ�คัญที่ตั้งไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้
 KARAOKE คาราโอเกะ  ดีวีดี DVD
 อุปกรณ์เสริม  เทปและ  เพลงพื้นหลัง เช่น
ถ้าไม่มีเสียง KARAOKE และ กำ�ลังรีเคลม DVD
และอุปกรณ์เสริม จะทำ�ให้ลำ�ดับความสำ�คัญกับ DVD
และรีเคลมการอินพุท DVD

แปลงวิดีโอ
แม้ว่าสัญญาณวิดีโอจะแลกเปลี่ยนกับสัญญาณเสียงในเวลา
เดียวกัน ถ้าตั้งค่าฟังก์ชันไปยังอุปกรณ์เสริม,
เทปหรือเพลงพืน
้ หลัง, สัญญาณวิดโี อจากกล้องจะถูกส่งออก
KARAOKE
VIDEO IN

DVD
KAMERA

KARAOKE
Monitor

DVD
AUX

Monitor

TAP
BGM

Monitor
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VIDEO OUT

ข้อมูลเทคโนโลยี
แอมปลิไฟเออร์

ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก)......................... 420×142×396 mm
น้ำ�หนัก1���������������������������������������������������������������17.1 kg
อุปกรณ์เสริม
คู่มือการใช้งาน..........................................................1
รีโมทไร้สาย (RMR-800)...........................................1
AAA (R03, UM-4) แบตเตอรี่.....................................2

กำ�ลังเอาท์พุตเสียง
150 W+150 W+150 W+150 W (Separate 4 amps)
360 W+360 W (BTL)
ฮาร์มอนิกผิดเพี้ยน (1 KHZ, -3DB, 8C)..................... 0.1%
อินพุตสัญญาณเสียง (ค่าความไว/ความต้านทาน)
ไมโครโฟน............................................ 6 mV/3.3 KΩ
คาราโอเกะ, เทป DVD, อุปกรณ์เสริม.... 300 mV/22 KΩ
เพลงพื้นหลัง (มีสาย)........................... 300 mV/22 KΩ
อินพุตสัญญาณเสียง
PRE-OUT............................................... 2.5 V/1 KΩ
อุปกรณ์ผลงานดนตรี.............................. 300 mV/1 KΩ
ผลการบันทึกเสียง................................. 300 mV/1 KΩ
SUB OUT............................................... 2.5 V/1 KΩ
ตอบสนองความถี่
ไมโครโฟน............................... 20 Hz~20 KHZ±3 dB
ดนตรี....................................... 10 Hz~20 KHZ±3 dB
ตอบสนองการควบคุมเสียง
คุณภาพดนตรี bass............................ ±7 dB (100 Hz)
Mid............................................... ±5 dB (2 KHz)
Treble......................................... ±7 dB (10 KHz)
คุณภาพเสียงไมโครโฟนbass............ ±10 dB (100 Hz)
Mid............................................... ±5 dB (2 KHz)
Treble......................................... ±7 dB (10 KHz)
ความต้านทานของลำ�โพง6���������������������������� 6 Ω~16 Ω
(เพียงช่องทางหนึ่ง 1 หรือ 2)
8 Ω~32 Ω (สองช่องทาง 1 และ 2)
13 ช่วงเสียง ± น้ำ�เสียง 3

● การเปลีย
่ นแปลงข้อมูลสำ�หรับการออกแบบและสเปคทัง้ หมด
จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบเขตควบคุมน้�ำ เสียงหลัก
สัญญาณอินพุตวิดีโอ
(ความไว/ความต้านทานอินพุต)................. 1 Vp-p/75 Ω
เอาท์พุตวิดีโอ
(เลเวลเอาท์พุต/ต้านทานเอาท์พุต)............ 1 Vp-p/75 Ω
พาวเวอร์
พาวเวอร์........................................... 220 VAC, 50 Hz
กำ�ลังไฟฟ้าสิ้นเปลือง8��������������������������������������� 840 W
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