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ให้ ใช้ อุปกรณ์ ได้ อย่ างปลอดภัย
-------โปรดปฏิบตั ิตามคำแนะนำดังต่อไปนี้------

คำเตือน
อย่ าถอดหรือปรับเปลีย่ นโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
อย่าเปิ ด(หรื อปรับเปลี่ยนโดยวิธีใดๆ) อุปกรณ์หรื อสายไฟออก

•• การตีความแบบกราฟิ ก
อย่ าซ่ อมแซมหรือเปลีย่ นชิ้นส่ วนโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
ลูกศรแบบแฟลชฟ้ าผ่าในกราฟิ กสามเหลี่ยม ก็แสดงคำเตือนว่า มีแรงดัน ไฟฟ้ า
เป็ นอันตรายที่ไม่มีฉนวนอยูใ่ นอุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้ านี้จะมีความเสี่ ยงที่ทำให้
คนช็อตไฟฟ้ า

อย่างลองซ่อมแซมอุปกรณ์น้ ีหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนภายใน (ยกเว้นมีคำอ
ธิบายโดยเฉพาะในคู่มือฉบับนี้ และแนะนำให้คุณปฎฺิบตั ิตามอย่างนี้)
สำหรับการบริ การซ่อมทั้งหมด โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้ อนั้น
อย่ าใช้ งานหรือจัดเก็บในสถานทีด่ งั ต่ อไปนี้

มีเครื่ องหมายอัศเจรี ยอ์ ยูใ่ นรู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ก็แสดงคำเตือนว่า มีคำแนะน
ำการดำเนินงานและกาบำรุ งรักษา(บริ การ)ที่สำคัญบนสิ งพิมพ์ที่แนบอุปกรณ์

•• สถานที่อุณหภูมิสูงเกินไป (เช่น ตูร้ ถยนต์ที่ปิดผนึกโดยแสงแดดโดยตรง
ที่ใกล้หลอดฮิทเตอร์ ด้านบนของอุปกรณ์ทำความร้อน )
•• สถานที่ใกล้แหล่งน้ำ (เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ พื้นดินเปี ยก)
•• สถานที่สมั ผัสกบั ไอน้ำหรื อหมอกควัน
•• สถานที่ที่มีอากาศเค็มสูงกวา่
•• สถานที่เปี ยก
•• สถานที่ที่สมั ผัสกบั ฝนตกโดยตรง
•• สถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่ น
•• สถานที่ที่มีการสัน่ สะเทือนอย่างรุ นแรง
•• สถานที่ที่สามารถสัมผัสกบั ควัน น้ำมัน ความร้อน
เนื่องมาจากใกล้กบั เครื่ องครัว

คำอธิบายทีป่ ้ องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บส่ วนบุคคล
ความหมายของเกี่ยวกับคำเตือน

และข้อควรระวัง

คำเตือน

เพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้วา่ ในกรณี ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ถกู ต้อง อาจส่ งผ
ลให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ อย่างร้ายแรง

ข้ อควรระวัง

เพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้วา่ ในกรณี ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ถกู ต้อ
ง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรื อความเสี ยหายสิ่ งของ
ความเสี ยหายสิ่ งของหมายถึง เกิดความเสี ยหายหรื อผลข้างเคียงส
ำหรับบ้านเรื อน เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง

อย่ าวางอยู่ในสถานทีท่ ไี่ ม่ มนั่ คง
ให้แน่ใจว่า จะวางอุปกรณ์เป็ นระดับแนวตลอดไปและมีเสถียรภาพ อย่าวางอยูบ่ น
ขาค้ำยันที่แกว่งได้ง่ายหรื อลาดเอียง

ตัวอย่างสัญลักษณ์กราฟิ ก

ใช้ สายไฟทีใ่ ห้ มาเท่ านั้น

สัญลักษณ์น่้ ี เพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้วา่ มีคำแนะนำที่สำคัญหรื อคำเตือน ความหม
ายขึ้นอยูก่ บั สัญลักษณ์ในทรงรู ปสามเหลี่ยม เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายขึ้น
เป็ นข้อครวระวัง เตือนหรื อระมัดระวังทัว่ ไป

ใช้สายไฟที่ให้มาเท่านั้น นอกจากนี้ สายไฟที่ให้มาไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่
นๆ

สัญลักษณ์น้ ี เพื่อแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้วา่ เป็ นข้อห้ามการดำเนินงาน
สัญลักษณ์ในรู ปวงกลม หมายถึงผูใ้ ช้ควรจะห้าม เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายขึ้
น แสดงให้เห็นว่า "ห้ามถอดออก."

อย่ าโค้ งงอสายไฟหรือวางวัตถุหนักกับสายไฟ
อย่าพันสายไฟหรื อโค้งงอสายไฟมากเกินไป และอย่าวางวัตถุหนักกับมัน
การทำเช่นนี้ อาจเกิดความเสี ยหายกับสายไฟ ทำให้สายไฟเกิดความแตกแยกและลั
ดวงจร สายไฟเกิดความเสี ยหายอาจทำให้เกิดกรณี ช็อตไฟและไฟไหม้!

สัญลักษณ์น้ ี เพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้วา่ สามารถดำเนินการบังคับได้
สัญลักษณ์ในรู ปวงกลม หมายถึงผูใ้ ช้ควรปฏิบตั ิตามไป เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ทางด้าน
ซ้ายขึ้น แสดงให้เห็นว่า จะต้องถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้าเสี ยบ

หลีกเลีย่ งการขยายการใช้ การในขณะทีม่ ปี ริมาณเสี ยงสู ง
ระดับเสี ยงที่อุปกรณ์น้ ีใช้ร่วมกับลำโพงสร้างขึ้นอาจทำให้เกิดการสูญเสี ยการได้ยนิ
ถาวร อย่าใช้อุปกรณ์น้ ีภายใต้ระดับปริ มาณเสี ยงสูง(หรื อระดับเสี ยงที่ทำให้คนอึดอั
ด)เป็ นเวลานาน หากคุณรู ้สึกว่า การได้ยนิ สูญเสี ยหรื อมีเสี ยงในหู ควรหยุดใช้อุปก
รณ์น้ ีและหาหมอทันที
ลูกศรรู ปฟ้ าแลบแสดงคำเตือนว่า มีแรงดันไฟฟ้ าเป็ นอันตรายที่ไม่มีฉนวนอยูใ่ นอุป
กรณ์ แรงดันไฟฟ้ านี้จะมีความเสี่ ยงที่ทำให้คนช็อตไฟฟ้ า
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คำเตือน

คำเตือน

อย่ าปล่ อยให้ สิ่งแปลกปลอมหรือของเหลวเข้ าไปในอุปกรณ์ อย่ าวางภาชนะทีเ่ ต็มไปด้ วยของเหลวอยู่บนอุป
กรณ์

ปฏิบตั ตามคำแนะนำทั้งหมด

อย่าวางภาชนะที่เต็มไปด้วยของเหลวอยูบ่ นผลิตภัณฑ์น้ ี
อย่าปล่อยให้สิ่งแปลกปลอม (เช่นสิ่ งไวไฟ เหรี ยญเงิน ลวดโลหะ) หรื อของเหลว
(เช่น น้ำหรื อเครื่ องดื่ม) ลงในผลิตภัณฑ์น้ ี การทำเช่นนี้ อาจทำให้เกิดการลัดวงจร
การทำงานผิดพลาดหรื อข้อขัดข้องอื่น ๆ

ใส่ ใจต่อคำเตือนทั้งหมด

ปฏิบตั ตามคำแนะนำ
ถ้ ามีข้อยกเว้ น หรือข้ อขัดข้ องเกิดขึน้ ก็ปิดอุปกรณ์
ในกรณี ที่สถานภาพต่อไปนี้เกิดขึ้นนั้น โปรดปิ ดอุปกรณ์ทนั ที
ให้ถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้าเสี ยบ และติดต่อร้านค้าปลีกของคุณ
เพื่อร้องขอบริ การซ่อม:
•• สายไฟหรื อปลัก๊ เสี ยหาย หรื อ
•• มีควันหรื อกลิ่นที่ผดิ ปกติ หรื อ
•• วัตถุหล่นลงในอุปกรณ์น้ ี หรื อสาดของเหลวลงบนอุปกรณ์น้ ี หรื อ
•• อุปกรณ์ถกู เปี ยกด้วยน้ำฝน (หรื อมีความชื้ นอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ ) หรื อ
•• อุปกรณ์ดูเหมือนวา่ เดินเครื่ องผิดปกติ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สำคัญ
ในระหว่างการใช้งาน

อย่าปิ ดกั้นช่องระบายอากาศ ปฏิบตั ตามคำแนะนำของผูผ้ ลิตในการติดตั้ง

อย่าติดตั้งที่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำความร้อน เตา หรื ออุปกรณ์ที่ก่
อให้เกิดความร้อนอื่น ๆ (รวมถึงเครื่ องขยายสัญญาณ)
อย่าทำลายการใช้ประโยชน์เพื่อรักษาความปลอดภัยของปลัก๊ แบบมีข้วั หรื อป
ลัก๊ สายดิน ปลัก๊ แบบมีข้วั มีสองแผ่นแทรกที่มีความกว้างแตกต่างกัน ปลัก๊ สาย
ดินมีสองแผ่นแทรกและขาสายดิน แผ่นแทรกที่กว้างกว่า หรื อขาเสี ยบที่สาม
มีบทบาทของการรักษาความปลอดภัย หากปลัก๊ ไฟที่ให้น้ นั ไม่เหมาะสมกับเต้าเสี
ยบของคุณ โปรดให้ช่างไฟฟ้ าเปลี่ยนใช้เต้าเสี ยบใหม่

ผู้ใหญ่ จะต้ องดูแลทีส่ ถานทีม่ เี ด็ก
หากใช้อุปกรณ์น้ ีที่สถานที่มีเด็ก จะต้องระมัดระวังว่า อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดในกา
รดำเนินงาน ผูใ้ หญ่ควรดูแลและให้คำแนะนำที่ดา้ นข้าง
ไม่ หล่ นลงหรือถูกชนกันอย่ างร้ ายเแรง

โปรดป้ องกันสายไฟ เพื่อไม่ถกู เหยียบหรื อบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปลัก๊ และเต้ารั
บไฟฟ้ า และส่ วนที่ยดื ออกมาจากอุปกรณ์น้ ี

เพื่อป้ องกันไม่ให้อุปกรณ์น้ ีถกู ชนกันอย่างร้ายเแรง (ไม่หล่นลง!)

ใช้เฉพาะตูเ้ คลื่อนที่ เคาน์เตอร์ เส้า ขาค้ำยัน หรื อหน้าแท่นที่ระบุไว้โดยผูผ้ ลิตห
รื อขายพร้อมกับอุปกรณ์น้ ี ถ้าตูเ้ คลื่อนที่ ควรจะระมัดระวังในการรวมอุปกรณ์ /
ตูเ้ คลื่อนที่น้ นั เพื่อป้ องกันไม่ให้ตเู ้ ครื่ องล้มลง ทำให้คนอื่นๆได้รับบาดเจ็บ

คำเตือน

ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง หรื อเมื่อไม่ใช้งานเป็ นเวลานาน
ควรถอดปลัก๊ สายไฟของอุปกรณ์น้ ี

อย่ าร่ วมใช้ ซ็อกเก็ตเดียวกับอุปกรณ์ อนื่ ๆมากเกินไป
อย่าบังคับร่ วมใช้สายไฟของอุปกรณ์น้ ีร่วมใช้ซ็อกเก็ตเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆมากเกิ
นไป เมื่อมีการใช้สายไฟขยายนั้น โปรดระวังระวังว่า: กำลังไฟรวมของอุปกรณ์ท้ งั
หมดที่เชื่อมสายไฟขยายต่อกับเต้าเสี ยบ จะต้องไม่เกินกำลังไฟที่กำหนดไว้ของสาย
ไฟขยายนี้ (วัตต์ / แอมแปร์) โหลดมากเกินไปอาจทำให้ช้ นั ฉนวนสายไฟเกิดความ
ร้อนกระทัง่ หลอมละลาย

เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าช็อ อย่าให้อุปกรณ์น้ ีสมั ผัสกับฝนหรื อได้รั
บความชื้น

ตรวจสอบว่ า ค่ าแรงดันไฟฟ้าของแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ากระแสสลับในท้ องถิน่
อย่าเชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งไฟฟ้ ากระแสตรง (DC)

ข้ อควรระวัง
นำไปวางไว้ ในสถานทีท่ มี่ อี ากาศถ่ ายเทสะดวก

อุปกรณ์ตอ้ งเชื่อมต่อกับเต้าเสี ยบไฟฟ้ าที่มีระบบกราวด์กนั ไฟช็อต

ควรจะวางอุปกรณ์น้ ีไว้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

เมื่อเชื่อมต่อขั้วลำโพงนั้น จะต้องเชื่อมต่อโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรมหรื อใช้
สายไฟอ่อนหรื อสายเคเบิลสำเร็ จรู ป

การจัดการความปลอดภัยของสายเคเบิล้
เพื่อหลีกเลี่ยงสายไฟฟ้ าและสายเคเบิลพันกัน นอกจากนี้ ก็ควรจะวางสายไฟและส
ายเคเบิลทั้งหมดไว้สานที่ที่พน้ จากมือเด็ก

เฉพาะใช้อย่างปลอดภัยกับพื้นที่ระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 2,000 เมตร

หลีกเลีย่ งการเหยียบด้ านบนของอุปกรณ์ นี้ หรือวางสิ่ งของหนักอยู่ด้านบนอุปกรณ์
อย่าเหยียบด้านบนอุปกรณ์หรื อวางสิ่ งของหนักอยูด่ า้ นบนของอุปกรณ์
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ข้ อควรระวัง
อย่ าเชื่อมต่ อหรือถอดสายไฟด้ วยมือเปี ยก
เมื่อแทรกหรื อถอดสายไฟออกจากเต้าเสี ยบหรื ออุปกรณ์น้ นั ไม่ได้สมั ผัสกับสายไ
ฟหรื อปลัก๊ ด้วยมือเปี ยก
ก่ อนเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์ น้ัน จะต้ องตัดการเชื่อมต่ อทั้งหมด
ก่อนเคลือ่ นย้ายอุปกรณ์น้นั ให้ปลดสายไฟและสายไฟของอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

ก่ อนการทำความสะอาด โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ าเสี ยบ
ก่อนการทำความสะอาดอุปกรณ์น้ ี โปรดปิ ดและถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้าเสี ยบ
ก่อน
ถอดสายไฟ ก่ อนทีจ่ ะซ่ อม
ก่อนที่จะซ่อมแซม โปรดปิ ดอุปกรณ์ก่อน แล้วถอดสายไฟ

จะวางสิ่ งของขนาดเล็กอยู่สถานทีพ่ ้นจากมือเด็ก
เพื่อป้ องกันไม่ให้กลืนโดยไม่ได้ต้ งั ใจ โปรดวางไว้ให้พน้ จากมือเด็ก

เมือ่ ไม่ ได้ ใช้ อุปกรณ์ นีเ้ ป็ นเวลานาน
เมื่อคุณต้องการที่จะออกจากบ้านเป็ นเวลานานโปรดปลดสายไฟ (OFF) และถอด
สายไฟจากเต้าเสี ยบสลับกระแสไฟ นี่สามารถป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดไ
ฟไหม้
อุปกรณ์ควรหลีกเลี่ยงน้ำหยดหรื อกระเซ็นน้ำและอย่าวางภาชนะที่เต็มไปด้วยของเ
หลวอยูบ่ นอุปกรณ์ เช่นแจกัน
หากปลัก๊ ไฟหรื อคอปเปอร์ของเครื่ องใช้เป็ นอุปกรณ์ตดั การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตดั กา
รเชื่อมต่อนี้ควรจะสามารถให้ดำเนินงานด้วยความสะดวก
จะต้องดำเนินงานเฉพาะโดยบุคคลซ่อมแซมตามคำแนะนำการซ่อมแซมนี้
ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ โปรดไม่ดำเนินการตามคำแนะนำการดำเนิน
การใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการไฟฟ้ าช็อต
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ข้ อควรระวังทีส่ ำคัญ
■■เพาเวอร์ ซัพพลาย
•• อยา่ ทำให้อุปกรณ์น้ ีร่วมใช้เต้าเสี ยบเดียวกันกับ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ควบคุม
ด้วยอินเวอร์เตอร์หรื อมอเตอร์(เช่น ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ
หรื อเครื่ องปรับอากาศ) ตามรู ปแบบการใช้ของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้ า เสี ยงรบกวนแหล่
งจ่ายไฟอาจทำให้อุปกรณ์น้ ีเกิดขัดข้องหรื อเสี ยงรบกวน ถ้าไม่สามารถที่จะใช้ซ็อ
กเก็ตที่แยกต่างหากได้ โปรดเชื่อมต่อตัวกรองสัญญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟในระ
หว่างอุปกรณ์และเต้าเสี ยบ
•• เพื่อป้ องกนั ไม่ให้เกิดขัดข้องและความเสี ยหายก่อนที่จะดำเนินการเชื่อมต่อใดๆ โ
ปรดให้ปิดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ท้ งั หมด

■■ข้ อควรระวังอืน่ ๆก่ อนการใช้
•• เมื่อใช้ปุ่ม คานผลักหรื อตัวควบคุมอื่น ๆ พร้อมกบั แจ็คและข้อต่อนั้น
ต้องใช้แรงที่เหมาะสม ถ้าดำเนินการอย่างป่ าเถื่อน อาจทำให้เกิดข้ดข้องขึ้น
•• อยา่ เคาะหรื อใช้แรงที่แข็งแกร่ งเบนหน้าจอแสดงผล
•• เมือ่ ถอดสายเคเบิลทั้งหมดนั้น โปรดจับขั้วต่อ อย่าดึงสายเคเบิล ทำอย่างนี้สามารถป้ อ
งกันไฟฟ้ าลัดวงจร หรื อเกิดความเสียหายกับส่วนประกอบภายในของสายเคเบิล
•• เมื่อจำเป็ นต้องขนส่ งอุปกรณ์น้ ี มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ใช้กล่องบรรจุภณั ฑ์เมื่อซื้
อนั้น(รวม ฟิ ลเลอร์)เพื่อบรรจุให้เรี ยบร้อย มิฉะนั้น คุณจะต้องใช้วสั ดุบรรจุภณั ฑ์เดี
ยวกัน
•• บางสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อมีตวั ต้านทาน อย่าใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อที่มีตวั ต้านท
านเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ การใช้สายเคเบิลดังกล่าวนี้สามารถกให้มีระดับเสี ย
งที่ต่ำมากหรื อเกือบจะยินเสี ยงไม่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดสายเคเบิล
โปรดติดต่อผูผ้ ลิตสายเคเบิล

■■วางไว้
•• ถ้าใช้อุปกรณ์น้ ีที่ขา้ งๆอุปกรณ์อื่นๆที่มีหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาดใหญ่
อาจจะเกิดเสี ยงรบกวน เพื่อบรรเทาปั ญหานี้ โปรดเปลี่ยนทิศทางของอุปกรณ์น้ ี ห
รื อให้ห่างจากแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวน
•• อุปกรณ์น้ ีอาจจะรบกวนวิทยุและการรับสัญญาณทีวี โปรดอย่าใช้อุปกรณ์น้ ีในบริ เ
วณใกล้เคียงของอุปกรณ์ที่รับสัญญาณประเภทนี้
•• หากใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายในบริ เวณใกล้เคียงของอุปกรณ์น้ ี(เช่น
โทรศัพท์มือถือ ) อาจจะเกิดเสี ยงรบกวน ถ้ารับสาย โทรออกหรื อในระหว่างการเ
รี ยกเสี ยงอาจจะมีเสี ยงรบกวนดังกล่าว หากคุณพบปั ญหาดังกล่าว ควรจะวางอุปกร
ณ์สื่อสารไร้สายเหล่านี้ห่างไกลออกไปจากอุปกรณ์น้ ี หรื อปิ ดอุปกรณ์เหล่านี้
•• อยา่ วางอุปกรณ์อยูใ่ นการโดนแสงแดดตรง ที่ใกล้ๆอุปกรณ์ระบายความร้อน
ตูร้ ถที่ปิดผนึก หรื อสถานที่อุณหภูมิสูงมากอื่น ๆ อาจทำให้อุปกรณ์่น้ ีเสี ยรู ปหรื อเ
ปลี่ยนสี อนั เนื่องมาจากความร้อนมากกว่า
•• เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์น้ ีจากสานถที่หนึ่งไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิและ/
หรื อความชื้นแตกต่างกันมาก อาจมีหยดน้ำ (คอนเดนเสท) ภายในอุปกรณ์น้ ี
ในกรณี น้ ี ถ้าคุณจะลองใช้อุปกรณ์น้ ี อาจทำให้เกิดความเสี ยหายหรื อเกิดข้ดข้อง
ดังนั้น ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์น้ ี คุณจะต้องวางอยูเ่ ป็ นเวลาหลายชัว่ โมง จนกระทัง่ คอ
นเดนเสทระเหยไปหมดกลายเป็ นไอ
•• เนื่องจากพื้นผิวของวัสดุและอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่คุณวางอยูน่ ้ นั ขาค้ำยันยางอาจ
จะเปลี่ยนสี หรื อพื้นผิวเกิดความเสี ยหาย คุณสามารถวางผ้าสักหลาดหรื อผ้าทออยู่
ภายใต้ขาค้ำยันยาง เพื่อป้ องกันกรณี น้ ีเกิดขึ้น ถ้าคุณทำอย่างนี้ เพื่อห้แน่ใจว่า อุปกร
ณ์ไม่ลื่นหลุดหรื อเคลื่อนย้ายโดยบังเอิญ
•• อยา่ วางสิ่ งของที่มีนำ้ ใดๆอยูบ่ นอุปกรณ์น้ ี นอกจากนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้สารกำ
จัดศัตรู พืช น้ำหอม แอลกอฮอล์ ยาทาเล็บ สเปรย์และอื่นๆที่บริ เวณใกล้ๆอุปกรณ์
นี้ โปรดเช็ดของเหลวที่สาดบนอุปกรณ์น้ ีออกด้วยผ้านุ่มที่แห้ง

■■ลิขสิ ทธิ์ / ใบอนุญาต / เครื่องหมายการค้ า
•• กฎหมายห้ามมิให้บนั ทึกวิดีโอ บันทึกเสี ยงคัดลอกและแกไ้ ขสำหรับบทประพันธ์
ลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลที่สาม(บทประพันธ์เพลง บทประพันธ์วดิ ีโอ การกระจายเสี ยง
การแสดงสดหรื อบทประพันธ์อื่นๆ)ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณี ที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์ จะไม่ตอ้ งเปิ ดเผย ขาย ให้เช่า แสดง หรื อโฆษณา
•• ผลิตภัณฑ์น้ ีจะไม่ตอ้ งนำมาใช้การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลที่สาม สำหรับพฤ
ติกรรมการละเมิดลิขสิ ทธิ์ใดๆของบุคคลที่สามในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
•• ชื่อบริ ษทั และชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏขึ้ นในเอกสารนี้เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเ
บียนหรื อเครื่ องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั

■■การบำรุงรักษา
•• สำหรับการทำความสะอาดประจำวัน โปรดใช้ผา้ นุ่มที่แห้งหรื อผ้าชุบน้ำเล็กน้อยท
ำความสะอาดอุปกรณ์ ถ้าจะลบคราบปากแข็ง โปรดใช้ผา้ ที่ชุบน้ำยาทำความสะอา
ดที่อ่อนโยนและมีความไม่ขดั แล้วให้แน่ใจว่า จะใช้ผา้ นุ่มที่แห้งเช็ดอุปกรณ์น้ ีให้
มีความสะอาด
•• อยา่ ใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์หรื อตัวทำละลายใด ๆ
เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนสี และ / หรื อเสี ยรู ป
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ลักษณะพิเศษ
•• เครื่ องขยายเสี ยงดิจิตอลระดับมืออาชีพที่มีประสิ ทธิภาพการทำงานสู งมาก
•• รู ปแบบการกำหนดค่าหลายชนิด
DAS-400
โหมด 300W: 300W × 2 ช่องเสี ยง
ระบบด้านหน้า (300W) + ระบบด้านหลัง(300W)
โหมด 150W: 150W × 2 ช่องเสี ยง × 2ระบบ (4 ช่องเสี ยง)
DAS-200
150W × 2 ช่องเสี ยง
•• ประกอบรู ปแบบรี เวิร์บ 6ชนิด สามารถจับคู่ตามทำนองเพลง
•• สามารถเลือกฟังกช์ น่ั ของ3ช่องอินพุตออกโดยอัตโนมัติ ตามลำดับความสำคัญที่ต้ ั
งไว้ล่วงหน้
•• พร้อมกบั ควอไลเซอร์ 10 แบนด์ สามารถตั้งค่าเสี ยงแยกเพลงและไมโครโฟนตาม
ลำดับ

•• ขั้วอุปกรณ์ประมวลผลสามารถเชื่อมต่อกับ กราฟิ กควอไลเซอร์
•• ใช้ไมโครโฟน5ตัวพร้อมกนั หนึ่งในนั้น สามารถให้พิธีกรเชื่อมต่อหรื อปิ ดเสี ยงสะ
ท้อน
•• เครื่ องขยายเสี ยงกำลังสูงและความต้านทานต่ำที่เช้ากันได้ สามารถขับเคลื่อนลำโพ
งสองชุดตามลำดับ
•• พร้อมกบั ตัวควบคุมแบบkeyระดับ6 สามารถทำให้นำ้ เสี ยงสูงและต่ำเปลี่ยนแปลงเ
ป็ น 3 ระดับ (ช่วงเสี ยงบันไดเสี ยงโครมาติก)
•• หน้าจอแสดงผลสี LCDมัลติฟังกช์ น่ั สามารถแสดงผลและตั้งค่าการป้ อนข้อมูลเสี
ยงและเสี ยงสะท้อนของควอไลเซอร์ ฯลฯ
•• ตัวบ่งชี้ค่าสูงสุ ดPEAK INDICATOR สามารถแสดงให้เห็นถึงค่าสู งสุ ด เพื่อหลีก
เลี่ยงการโหลดเกินพิกดั

ก่ อนการเชื่อมต่ อ
■■ข้ อควรระวัง
•• ในการเชื่อมต่อ ควรจะปิ ดแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อมต่ออุปกรณ์น้ ี
•• แจ็คอินพุตและเอาท์พทุ ของเครื่ องขยายเสี ยง "สี ขาว" หมายถึงช่องเสี ยงทางซ้าย
"สี แดง" หมายถึงช่องเสี ยงทางขวา เพื่อให้แน่ใจว่า ช่องเสี ยงทางซ้ายและขวาเชื่อม
ต่อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
•• ทำให้ปลัก๊ สายไฟคงที่ การเชื่อมต่อที่ไม่ดี อาจส่ งผลให้ไม่มีเสี ยงเอาท์พตุ หรื อเกิดเ
สี ยงรบกวน
•• เมื่อถอดาสายไฟออกจากเต้าเสี ยบไฟฟ้ า โปรดให้จบั ปลัก๊ สายไฟ

6

ชื่อแผงควบคุมด้ านหน้ าและฟังก์ ชั่น
แผงด้ านหน้ า (DAS-/DAS-)
8

9

0

b

a

MIC1

BALANCE
ECHO VOL

L

R

MIC2

MIC3
MUTE

/EXIT

MIC MASTER VOL

MUSIC VOL
PEAK INDICATOR

POWER

ECHO DLY/RPT
(ECHO-SEL)

TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)

1

2

3

MIC INPUT

3
1

2

ř ɇɚɠɚɬɢɟɞɚɧɧɨɣ
Push here for 7
ɤɧɨɩɤɢ3ɫɟɤɭɧɞɢ
seconds to enter
ɜɯɨɞɢɬɜɦɨɞɟɥɶ
SETTING mode.

4

5

6

7

ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

1. พาวเวอร์ สวิทช์ (แหล่ งจ่ ายไฟ) (ON /OFF )
กดลงสามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ (ON) กดลงอีกครั้ง เพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ (ปิ ด)
แม้วา่ สวิตช์แหล่างจ่ายไฟอยูใ่ นตำแหน่งOFF อุปกรณ์น้ ียงั คงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ

6. MIC 1/ , MIC 2/ , MIC 3 ปุ่ ม
MIC 1/ : ปรับปรุ ง INPUT MIC 1 และปริ มาณการป้ อนข้อมูลMIC
แผงด้านหลัง
MIC 2/ : ปรับปรุ ง INPUT MIC 2 และปริ มาณการป้ อนข้อมูลMIC
แผงด้านหลัง
MIC 3: ปรับปรุ งปริ มาณการป้ อนข้อมูล MIC INPUT 3
นอกจากนี้ เลือกรี เวิร์บ MIC 3 จนปิ ดแล้ว ฟังก์ชนั พิธีกรเปิ ดใช้งาน

2. บ่ งชี้ค่าสู งสุ ด PEAK INDICATOR
แสดงให้เห็นถึงกำลังเอาท์พทุ ขนาดใหญ่เล็ก เมื่อกำลังเอาท์พทุ มีขนาดใ
หญ่เกินไป ไฟแสดงสถานะค่าสู งสุ ด PEAK INDICATORจะสว่างขึ้น
ตอนนี้ โปรดปรับระดับเสี ยง MUSIC VOL และ MIC MASTERVOL
ให้ต่ำลง และปรับค่าตั้งของค่าใหญ่ที่สุด (MAX) MUSIC VOL
และปรับค่าตั้งของค่าใหญ่ที่สุด (MAX)MUSIC VOL และค่าตั้งของค่าใหญ่ที่สุด
(MAX) MIC MASTERในอินเตอร์เฟซที่ต้ งั ค่าไว้
3.

4.

7. แจ็ค1, 2, 3 INPUT MIC
แจ็คอินพุตไมโครโฟน
8. ลูกบิด MUSIC VOL
ปรับระดับเสี ยงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขั้วเอินพุตสัญญาณเสี ยง

/ / / ปุ่ มขึน้ / ลง / ซ้ าย / ขวา
เมื่อกดปุ่ มต่างๆลง จะเข้าสู่ อินเตอร์เฟซที่สอดคล้องกัน
: เลือกโหมดผลที่ดา้ นบนของหน้าจออินเตอร์เฟซหลัก
: เลือกโหมดรี เวิร์บที่ดา้ นบนของหน้าจออินเตอร์เฟซหลัก
นอกจากนี้ เมือ่ กดปุ่ ม สามารถเพิม่ ทำนองเพลงหลักขึ้นจากทำนองเพลงมาตรฐาน
เมื่อกดปุ่ ม สามารถลดทำนองเพลงหลักลงจากทำนองเพลงมาตรฐาน

9. ลูกบิด BALANCE
ปรับความสมดุลในระหว่างระดับเสี ยงเอาท์พทุ ลำโพงทางซ้ายและขวา
0. จอภาพผลึกเหลวLCD Display
อินเตอร์เฟซที่แสดงผลการทำงานต่างๆ

ปุ่ มยืนยัน
เมื่อกดปุ่ มนี้ กำหนดอินเตอร์เฟซที่เลือกไว้ นอกจากนั้น กดปุ่ มนี้เพื่อกลับไปทำน
องเพลงหลักมาตรฐาน

A. ลูกบิดMIC MASTER VOL
ปรับระดับเสี ยงอินพุตของไมโครโฟนโดยรวม
B. ลูกบิด ECHO VOL
ปรับ MIC INPUTs 1, 2, 3 และรี เวิร์บแผงด้านหลัง MIC

5. MUTE / EXIT ปุ่ มปิ ดเสี ยง / ถอนออก
กดปุ่ มนี้ลงในการใช้งาน จะปิ ดเสี ยง
กดปุ่ มนี้ลงในการตั้งค่า เพื่อกลับไปอินเตอร์เฟซเดิม
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, MIC

ทั้งหมด

REAR
CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS
ชืNAMES
่อแผงควบคุมOF
ด้ านหลั
งและฟังPANEL
ก์ ชั่น
REAR PANEL
แผงด้ านหลัง
1

3 b

2

RS232C

AUTO SELECT
KARAOKE

AUX1

A&V

A&V

e

SPEAKER SYSTEM

SUB
OUT

Rear

Front

4CH 150W

4CH 150W

SUB WOOFER

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO
SPEAKER IMPEDANCE

2CH
VIDEO IN
KARA

AUX1

KARAOK
L

AUX2

AUX 1

PRE-OUT

AUX 2

L

L

L

MIC

SPK
SPEAKER
SYSTEM
SYSTEM Setting

INPUT
LEVEL

VIDEO OUT

INPUT
LEVEL

MAX

L M H
SENSITIVITY

MIN

R

R

MAX

INPUT
LEVEL

MIN

2CH

R

Front SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Rear SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Front/Rear
SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

L

MIC A

4CH
MIN

L

OUTPUT
LEVEL

150W

MIC B

300W

R

300W

MAX

L M H
SENSITIVITY

R

R

LINE

MIC

2CH
300W

6 7
4 5

a0
89

cd

fg h

1. สวิทช์ AUTO SELECT
 AUTO SELECT switches
คาราโอเกะ
KARAOKE
ขึ้นอยูก่ บั ตำแหน่งของสวิทช์ โหมดการทดสอบจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างAudio,
Depending on the switch position, the detection
A&V,
VIDEO
ยง เสีswitched
ยงและวิดีโอ วิดfrom
ีโอ) among the three
mode
will(เสีbe
AUX
1
modes, Audio, A&V or VIDEO.
ขึAUX
ตำแหน่งของสวิทช์ โหมดการทดสอบจะเปลี่ยนแปลงในระหว่าง Audio,
้ นอยูก่ บั 1
A&V,
VIDEO
(เสี ยงon
เสี ยthe
งและวิswitch
ดีโอ วิดีโอ)position, the detection
Depending
mode will be switched from among the three
ตอนุกรมAudio,
RS232C A&V or VIDEO.
2. พอร์
modes,
ใชสำหรับการป้ อนคำสัง่ ควบคุมระยะไกล
 RS232C serial port
Input
for remote control.
ค SUBcommands
OUT
3. แจ็

i

7. สวิทช์ KARAOKE SENSITIVITY
 KARAOKE INPUT LEVEL control
ต้ง ั ค่าเลเวลอินพุตเสี ยง KARAOKE ที่ระดับความไวที่ทดสอบและเปลี่ยนแปลงโ
Adjust this control by balancing with the level of
ดยอั
ตโนมัติ.
inputs
L (ต่ำ): แม้วา่ KARAOKE เกิดใหม่เสร็ จสมบูรณ์ ฟังก์ชนั่ จะไม่เปลี่ยนไปโหมดอื่น
ต้ งั ค่าในตำแหน่งนีSENSITIVITY
้
ให้
KARAOKE
switch
MSet
(กลาง):
ภายใต้
ส
ภาพการทำงานปกติ
ให้
ต
ง
ั
าในตำแหน่งนี้ audio
้
the sensitivity at which ค่KARAOKE
Hinput
(สูง): ในระหว่
า
งการรี
ไ
ซเคิ
ล
KARAOKEจะเปลี
่ยนฟังก์ชนั ไปโหมดอื
่นๆให้ต้ งั
level is detected and switched
automatiค่cally.
าในตำแหน่งนี้ ี้
L(ow): Set to this position when the function
ค KARAOKE
8. แจ็
does
not change to other mode even if
KARAOKE
is over.
แจ็คเอาท์พตุ เสี ยงที่เชืplay
่อมต่อคาราโอเกะ
M(id): Set to this position in normal operating
.
แจ็
คAUX 1
9 conditions.
H(igh):
to พthis
position
ตรงนี้ เชื่อมต่อSet
แจ็คเอาท์
ตุ เสี ยงของอุ
ปกรณ์ทwhen
ี่เป็ นแหล่งfunction
เสี ยงภายนอก
changes to other mode during KARAOKE play.

สามารถเชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์
 SUB OUT jack
Connect the jack of the amplifier of sub woofer.
4. แจ็ค VIDEO IN
อแจ็คเอาท์ดพุทวิดีโอ ของคาราโอเกะ
้ เชื่อมต่
 KARA:ตรงนี
VIDEO IN
jacks
AUX
1:ตรงนีConnect
ดพุvideo
ทวิดีโอ ภายนอก
้ เชื่อมต่อแจ็คเอาท์
KARA:
the
output jack of the
AUX
2:ตรงนี
เ
ชื
่
อ
มต่
อ
แจ็
ค
เอาท์
ด
พุ
้
KARAOKE unit here.ทวิดีโอภายนอก

. อุปกรณ์ ควบคุมAUX INPUT 1 LEVEL
0
 KARAOKE jacks
ปรั
บระดับแอมพลิ
จูเลเวลอิ
นพุต output jack of the KARAOKE
Connect
the
audio
unit.
.
สวิ
A ทช์ AUX 1 SENSITIVITY
ตัAUX
1 นjacks
พุตเสี ยง AUX 1 ที่ระดับความไวที่ทดสอบและเปลี่ยนแปลงโดยอัต
้ งค่าเลเวลอิ
Connect
the audio output jacks of external audio
โนมัติ
source
equipment
here.
L (ต่ำ): แม้วา่ AUX 1 เกิดใหม่เสร็
จสมบูรณ์ ฟังก์ชน่ั จะไม่เปลี่ยนไปโหมดอื่นๆ
ให้ต้ งั ค่าในตำแหน่งนี้
MAUX
INPUT
LEVEL control
(กลาง):1ภายใต้
สภาพการทำงานปกติ
ให้ต้ งั ค่าในตำแหน่งนี้
Adjust
this
control
by
balancing
with the
H (สูง): ในระหว่าง AUX 1เกิดใหม่เ จะเปลี่ยนฟังก์ชนั ไปโหมดอื
่นๆ level of
inputs
.
ให้ต้ งั ค่าในตำแหน่งนี้

AUX 1: Connect the output jack of external video
แจ็คequipment
OUT
5. VIDEO.
source
here.
สามารถเชื
อกับทีวสี ามเครื
่ องโดยแจ็
คเอาท์jack
พตุ วิดีโof
อ external video
AUX 2:่อมต่Connect
the
output
source equipment here.
6. อุปกรณ์ ควบคุมKARAOKE INPUT LEVEL
 ปรั
VIDEO
บแอมพลิจOUT
ูเลเวลอินjacks
พุต
Up to three TV monitors can be connected to
these video output jacks.

8
8

B. อุปกรณ์ ควบคุม AUX 2 INPUT LEVEL
ปรับระดับแอมพลิจูเลเวลอินพุต
C. แจ็ค AUX 2
ตรงนี้ เชื่อมต่อแจ็คเอาท์พทุ เสี ยงของอุปกรณ์ที่เป็ นแหล่งเสี ยงภายนอก
D. แจ็คPRE-OUT
ขั้วเอาท์พทุ ที่เชื่อมต่อเครื่ องขยายเสี ยง
E. อุปกรณ์ ควบคุม PRE-OUT OUTPUT LEVEL
ปรับอุปกรณ์ควบคุมนี้ เพื่อให้เลเวลของเครื่ องขยายเสี ยงมีความสมดุล
F. สวิทช์ MIC/LINE
เมือ่ สวิตช์น้ ถี กู เลือกให้อยูใ่ นตำแหน่ง MIC MIC MIC B ถูกเปิ ดใช้งาน
เมือ่ สวิตช์น้ ถี กู เลือกให้อยูใ่ นตำแหน่งLINE เชือ่ มต่อระบบ Mac อืน่ ๆ
หมายเหตุ: ก่อนทีจ่ ะควบคุมสวิทช์น้ ี โปรดปรับระดับเสียง MIC MASTER VOL
หรื อกดปุ่ ม MUTE / EXIT ลงเพือ่ ปิ ดเสียง
G. แจ็ค MIC , MIC
แจ็คAเป็ นแจ็คเข้าผสม MIC INPUT 1 บนแผงด้านหน้า
แจ็คBเป็ นแจ็คเข้าผสม MIC INPUT 2
H. SPK SYSTEM switch (Only for DAS-400)
300W: ระบบด้านหน้าหรื อระบบด้านหลังสามารถขับเคลื่อน 300Wตามลำดับ
150W:L / R ระบบด้านหน้า และL/Rระบบด้านหลัง L / R สามารถขับเคลื่อน
150Wตามลำดับ
หมายเหตุ: DAS-200 ไม่มีสวิตช์เลือกลำโพงนี้
I. คอนเนคเตอร์ SPEAKER SYSTEM
คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อลำโพงความต้านทาน 8 Ω
โปรดดูคำแนะนำรายละเอียดหน้า 10
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SYSTEM CONNECTIONS
DAS-400
■ DAS-300

เครื� องเล่นซีดี คาราOK

ลําโพงซบัวฟูเฟอร์

AUX 2

ซา้ย

ซา้ย

ไมโครโฟน

RS232C

AUTO SELECT
KARAOKE

AUX1

A&V

A&V

AUDIO

VIDEO

AUDIO

SPEAKER SYSTEM

SUB
OUT

VIDEO

VIDEO IN
AUX1

AUX 1

KARAOK
L

AUX2

AUX 2

L

INPUT
LEVEL

MIN

VIDEO OUT

Front
4CH 150W

SUB WOOFER

2CH

KARA

Rear
4CH 150W

INPUT
LEVEL

MAX

L M H
SENSITIVITY

MIN

R

R

PRE-OUT
L

MAX

L M H
SENSITIVITY

L

INPUT
LEVEL

MIN

MIC

SPK
SPEAKER
SYSTEM
SYSTEM Setting

SPEAKER IMPEDANCE

L

2CH

R

Front SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Rear SYSTEM 150W : RATED 8 OHMS
Front/Rear
SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

L

MIC A

OUTPUT
LEVEL

4CH
MIC B

300W

150W

R

300W

MAX

R

R

LINE

MIC

2CH
300W

1

2

3

โทรทศัน์

โทรทศัน์

ขวา
โทรทศัน์

ขวา

AUX 1

ขวา
DAS-200
■ DAS-150
1. SPEAKER
่อลาํโพงCONNECTIONS

2. The connection
methodั of other
่
่ไjacks
ม่มีสวติช์ is
SPKsimilar
SYSTEM
4
to that of DAS-300, but no SPK SYSTEM switch.

SPEAKER SYSTEM

ขวา
Right

ซา้ย

ซา้ย
Left
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■

่อสายลําโพง
ขนัขวั ลําโพงออก
แทรกปลายด้านหนึ�งของสายเคเบิลที�ปอกเปลือกนอกเข้าไปจากด้านข้าง
ขนัขวั ลําโพงเขา้

DAS-200

ระบบ

DAS-400

การตังค่

หมายเหตุ: สําหรับDAS-400 การเชื�อมต่อขั�วลําโพงในแถวด้านล่าง จะถูกแทรกจากด้านข้าง
ุ

SPK
SYSTEM

ู

4CH
150W

2CH
300W

ก่

่อ จะตอ้งปอกเปลือกนอกสายเคเบิ
SPEAKER SYSTEM
Rear

Front

4CH 150W

4CH 150W

SUB WOOFER

■

่อปลัก RCA
่อสายเคเบิลแบบปลักRCA (pin plug) โปรดจบัคู่สี - สายสีแดงใส่ แจค็สี
เม
แดงและสายสีขาวใส่ แจค็สี ขาว

L

2CH

R

L

300W

300W
R

300W

ซา้ย

สี ขาว

สีขาว

300W

สีแดง

สีแดง

ขวา

การตังค่
SPK
SYSTEM

ุ

ข้ อควรระวงั
•

ล(ตวันําบริสทุ ธิ )ไม่ไดผ้า่ นออกไปจากค
ลสมัผสักั
อาจทําใหอุ้ปกรณ์นีทํางานผดิปกติ

•

2CH

4CH

ู

150W

2CH
300W

SPEAKER SYSTEM

150W

Ω
ถา้เช ่อลําโพงความตา้นทานนอ้ยกว่ Ωวงจรป้องก นั อาจจะเริมทํางาน
และทําลายการเกิดสเตอริโอปกติใหม่
งค่
น โปรดใช
Ω
่อใหเ้รี ยบร้อย

Rear

Front

4CH 150W

4CH 150W

150W

SUB WOOFER

2CH

L

R
300W

2CH

L
R

300W

150W

่
หมายเหตุ: เม ่
R ระบบต่างๆโดยปรับปรุ งระดบัเสี ยงแต่ละช่อง

150W

่องเสียง L และ

การดำเนิ
นงานขั
้นพืน้ ฐาน
BASIC
OPERATION




MIC1

BALANCE
ECHO VOL

L

R

MIC2

MIC3
MUTE

/EXIT

MUSIC VOL

TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)

ECHO DLY/RPT
(ECHO-SEL)

PEAK INDICATOR

POWER



MIC MASTER VOL
1

2

3

MIC INPUT







ธีการใช้ ไto
มโครโฟนอย่
างถูกต้ องและข้ อควรระวัproperly
งในการดำเนินงาน
■
Ŗ■วิHow
use microphones
and
•• ระหว
า่ งไมโครโฟนกั
บปากของคุณ ควรจะมีระยะทางประมาณ 5 ~ 10CM (ซม. )
operating
precautions
•• .HHSWKHPLFURSKRQHDSSUR[WRFPDZD\
เพื่อให้ไมโครโฟนมีเสี ยงที่ชดั เจน ในระหวา่ งหัวไมโครโฟนและตำแหน่งที่ถือไม
from
mouth.
โครโฟนyour
ควรจะให้
มีระยะทางที่เหมาะสม
 7RPDNHWKHYRLFHVRXQGFOHDUO\OHDYHWKH
•• proper
อยา่ ครอบคลุspace
มกระบังลมด้
านล่างของไมโครโฟน
เช่นนี้ อาจทำให้head
เบส( bass)and
between
the microphone
กำจัดเสี ยง และทำลายเเสี
ดเกิthe
ดใหม่microphone.
อย่างถูกต้อง และอาจทำให้เกิดเสี ยงหอน
holding
positionยงพู
on
(howling)
 'RQRWFRYHUWKHORZHUZLQGVFUHHQRIWKH
microphone. As this may muffle the bass sound,
defeating proper vocal reproduction. It may also
(1) ต ้ งั ระยะทางประมาณ 5 ถึง 10 ซม.
cause
howling.

ตช์ ไฟของอุthe
ปกรณ์power
นีแ้ ละอุปกรณ์
อนื่ ๆ of this unit and
1
. กดสวิ
Depress
switch
other equipment.
2. เชื่อมต่ อไมโครโฟนทีม่ จี ำนวนทีต่ ้ องการ
 Connect the required number of microphones.
3. ตั้งค่ าเครื่องาราโอเกะเป็ นรู ปแบบการเกิดใหม่ แล้ วปรับลูกบิด MUSIC VOLเป็
เสี ยงทีKARAOKE
ต่ ้ องการ
 นระ
Setดับthe
machine to the play mode,
then set the MUSIC VOL knob to the required
level.
บลูกบิด MIC VOL และลูกบิด MIC MASTER VOL ทำให้ ระดับเสี ยงความส
4. ปรั

มดุลกับระดับเสี ยงของแหล่ งทีม่ าของเพลง
 Turn the MIC VOL knobs and MIC MASTER
VOL knob to balance the level with that of
หมายเหตุ
:
music
source.
ถ้าไฟบ่งชี้สถานะPEAK INDICATORสว่างขึ้น ก็แสดงว่า
Note:
มีระดับเสี ยงอินพุทสูงเกินไป จำเป็ นที่จะต้องปรับ MUSIC VOL หรื อ MIC
MASTER
VOL เพื่อลดระดั
บอินพุทลง lights, input level is too
If the PEAK
INDICATOR
high, then reduce the input level by adjusting
MUSIC VOL, or MIC MASTER VOL knobs.
5. จะต้ องปรับโหมดรีเวิร์บและปริมาณรีเวิร์บ

 3URYLGHDVSDFHRIDSSUR[
(2) ต ้ งั ระยะทางที่เหมาะสม
WRFP
(2) Leave the proper
space.

 Adjust the echo level as required.
6. ปรับปรุงระดับเสี ยงด้ วยปุ่ มควบคุมทำนองหลัก(คำศัพท์ ดนตรี)
 Adjust the pitch using the key control
buttons.
ในขณะนี
้ การตั้งค่าที่ตอ้ งการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็ นต้องใช้งานอุปกรณ์น้ ี

•• เมื่อคุณใช้ระบบไมโครโฟน IR (บางส่ วนตาข่ายพลาสติกสี ดำ) ไม่ตอ้ ง
 :KHQ\RXXVHWKH,5PLFURSKRQHV\VWHPGRQRW
ครอบคลุมหรื อปิ ดบังที่ส่งสัญญาณแบบไร้สายด้านล่างไมโครโฟนIR
cover
shade
the
IR radiation parts (black
ทำอย่างนี้จor
ะทำให้
สญ
ั ญาณอ่
อนแอไป
plastic window) of microphone at the bottom as
the wireless signal is weakened.
•• อยา่ ทำให้ไมโครโฟนใกล้กบั ลำโพง ซึ่งจะก่อให้เกิดเสี ยงหอน
 'RQRWXVHWKHPLFURSKRQHWRZDUGWKHVSHDNHU
as it may cause the feedback (howling).

อีกแล้ว เรื่ องที่คุณต้องทำนั้น ก็ไปควบคุมอุปกรณ์แหล่งที่มาของเพลง
Now that the required setting is finished, you do not
have to operate this unit. All you need to do is to
operate the music source equipment.
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โหมดทดสอบสั ญญาณเสี ยง / วิดโี อ
■■เมือ่ สวิตช์ ต้งั ค่ าเป็ น“VIDEO” (วิดโี อ)
•• วิดีโออินพุตจะถูกทดสอบ

สำหรับฟังก์ชนั KARAOKE และAUX 1 โหมดทดสอบจะขึ้นอยูก่ บั ตำแหน่งสวิตช์AU
TO SELECTบนแผงด้านหลัง (เลือกอัตโนมัติ) จะเปลี่ยนแปลงในระหว่างโหมดสามโ
หมด(AUDIO, A & V หรื อVIDEO) (เสี ยง เสี ยงและวิดีโอ วิดีโอ)

■■เมือ่ สวิตช์ ต้งั ค่ าเป็ น "A & V" (เสี ยงและวิดโี อ)
•• เสี ยงอินพุตหรื อสัญญาณวิดีโออินพุตจะถูกทดสอบ

■■เมือ่ สวิตช์ ไปที“่ AUDIO”(เสี ยง)
•• สัญญาณเสี ยงอินพุตจะถูกทดสอบ

การแปลงวิดโี อ
KARAOKE

VIDEO IN

AUX 1

AUX 2

คาราโอเกะ
มอนิเตอร์
AUX 1

มอนิเตอร์

AUX 2

มอนิเตอร์

โหมดการตั้งค่ า
กดปุ่ มนี้คา้ งไว้3 วินาที เพื่อเข้าสู่ โหมดการตั้งค่า
/EXIT

โปรดดำเนินการตามการแสดงบนหน้าจอ LCD

TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)
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ECHO DLY/RPT
(ECHO-SEL)

VIDEO OUT

การแก้ ไขข้ อขัดข้ อง
ข้ อขัดข้ อง

สาเหตุทเี่ ป็ นไปได้

วิธีการแก้ ไขกู้คนื

ไม่มีไฟฟ้ าจ่ายไปยังอุปกรณ์น้ ี

••

ปลัก๊ เสี ยบสายไฟหลุดพ้นจากเต้าเสี ยบไฟฟ้ าออก

••

เสี ยบสายไฟเข้ากบั เต้าเสี ยบไฟฟ้ าอย่างแน่นหนา

เปิ ดแหล่งจ่ายไฟ แต่ไม่มีเสี ยง

••

Music volume (ระดับเสี ยงเพลง) หรื อ Mic Volume
((ระดับเสี ยงไมโครโฟน) อุปกรณ์ควบคุมอาจจะตั้งค่าเป็
นค่าที่สุด

••

ปรับเป็ นระดับเสี ยงที่เหมาะสม

••

สายไฟลำโพงหลุดพ้นออก

••

เชื่อมต่อสายลำโพงได้อย่างถูกต้อง

••

สายไฟลำโพงเกิดความเสี ยหาย

••

ซ่อมแซมสายไฟที่เสี ยหสาย

••

สายไฟลำโพงช็อค

••

ซ่อมวงจรไฟฟ้ าที่ลดั วงจร

••

อุปกรณ์ที่ควรจะเชื่อมต่อหลุดพ้นออก

••

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง

เมื่อแปลงเพลงฟังก์ชนั ดนตรี เริ่ มต้น
แต่ไม่มีเสี ยงเอาท์พทุ

••

ตั้ งค่าสวิตช์ (Sensitivity) (ความไว) เป็ น“low” (ต่ำ)

••

ตั้ งค่าสวิตช์Senisitivity (ความไว) เป็ น “High” (สูง)

••

เอาท์พทุ ของชุดองค์ประกอบเสี ยงตั้ งค่าเป็ นค่าต่ำที่สุด

••

หากมีอุปกรณ์ควบคุมเลเวล โปรดปรับเป็ นค่าที่เหมาะสม

ไมโครโฟนไม่มีเสี ยง
(แต่วา่ สามารถเล่นเพลงเอาท์พทุ )

••

สวิตช์ไมโครโฟนอยูใ่ นตำแหน่งOFF

••

เปลี่ยนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง ON

••

สายไมโครโฟนเสี ยหาย

••

การซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนแปลง

••

ปลัก๊ เสี ยบไมโครโฟนหลุดพ้นออก

••

เชื่อมต่อปลัก๊ เสี ยบไมโครโฟนอย่างถูกต้อง

••

ไม่ได้เชื่อมต่อแจ็คVIDEO OUTอย่างเต็มที่
(วิดีโอเอาท์พตุ )

••

ใส่ ปลัก๊ สายไฟที่เชื่อมต่อกับทีวเี ข้าสู่ แจ็ค VIDEOOUT

••

ไม่ได้เชื่อมต่อแจ็คVIDEO IN อย่างเต็มที่ (วิดีโออินพุต)

••

ใส่ ปลัก๊ สายไฟเข้าสู่ แจ็คVIDEO IN

แม้วา่ CDหรื อLDมีสญ
ั ญาณเสี ยงอินพุต
ยังคงไม่มีเสี ยงออกมา

••

ตั้ งค่าสวิตช์AUTO SELECT (เลือกอัตโนมัติ) ไปที่
VIDEO (วิดีโอ)

••

ตั้ งค่าสวิตช์AUTO SELECTไปที่AUDIO (เสี ยง) หรื อ A
& V (เสี ยงและวิดีโอ)

แม้วา่ CDหรื อLDมีสญ
ั ญาณเสี ยงอินพุต
ยังคงไม่แสดงภาพเกิดใหม่

••

ตั้ งค่าสวิตช์AUTO SELECT (เลือกอัตโนมัติ)
ไปที่AUDIO (เสี ยง)

••

ตั้ งค่าสวิตช์AUTO SELECTไปที่ VIDEO (วิดีโอ) หรื อ A
& V (เสี ยงและวิดีโอ)

เมื่อคาราโอเกะหรื อ AUX 1เกิดใหม่น้ นั
เปลี่ยนฟังก์ชนั ไปยัง AUX 2

••

ความไวอินพุตคาคาโอเกะหรื อAUX 1 อยูใ่ นระดับต่ำ

••

ตั้ งสวิตช์SENSITIVITYไปที่ตำแหน่ง H (สูง)

แม้วา่ สัญญาณเสี ยงคาราโอเกะเหรื อ AUX
1มีสญ
ั ญาณเสี ยงอินพุต ยังคงไม่มีสญ
ั ญาณเสี ยงเอาท์พตุ

••

ตั้ งค่าสวิตช์ AUTO SELECT ไปที่ VIDEO

••

ตั้ งสวิตช์AUTO SELECTไปที่AUDIOหรื อA/V

แม้วา่ สัญญาณวิดีโอคาราโอเกะเหรื อ AUX
1มีสญ
ั ญาณอินพุต ยังคงไม่มีสญ
ั ญาณวิดิโอเอาท์พตุ

••

ตั้ งค่าสวิตช์ AUTO SELECT ไปที่ AUDIO

••

ตั้ งสวิตช์AUTO SELECTไปที่VIDEOหรื อA/V

ไม่มีสญ
ั ญาณวิดีโอ
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การบริการหลังขาย
ข้ อควรทราบผู้จำหน่ าย
ถ้าลูกค้าของคุณขอร้องการบริ การหลังขายโปรดตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้:
•• ตรวจสอบรายละเอียดของข้อขัดข้อง
•• ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อทั้งหมด
•• แผน่ ดิสก์หรื อเลนส์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์น้ ี ทำความสะอาดหรื อไม่
•• เตือนให้ลกู ค้าทราบสำหรับข้อควรระวังในการดำเนินการและข้อกำหนดในการใช้
ระบบ

(1) หากพบอุปกรณ์น้ ีวา่ มีขอ้ บกพร่ องตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น จะซ่อมแซมและเปลี่
ยนชิ้นส่ วนที่ชำรุ ดสำหรับคุณ ตามคำขอของคุณ โดยคิดค่าใช้จ่าย
(2) ก่อนที่คุณขอให้ตวั แทนจำหน่ายในท้องถิ่นไปซ่อมแซม เริ่ มแรก โปรดเรี ยกดูบท
"การแก้ไขข้อขัดข้อง" และตรวจสอบด้วย

กิริยาท่ าทางงดงามของผู้ใช้
•• แม้วา่ คาราโอเกะมีความชื่นชอบ โดยมีเงื่อนไขว่า เวลาการใช้และสถานที่มีความถู
กต้อง มิฉะนั้น บางครั้งอาจรบกวนคนอื่น ๆ กรุ ณาสมมติสำหรับเพื่อนบ้านของคุณ

•• หากคุณร้องเพลงอยา่ งลืมรัก ระดับเสี ยงคาราโอเกะอาจจะสูงเกินไป
แม้มีเสี ยงเล็กน้อย ก็จะกลายเป็ นความระคายหู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคืนเงียบๆ
ดังนั้น โปรดใส่ ใจเป็ นพิเศษกับระดับเสี ยง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลากลางคืน เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เสี ยงกระจายออกไป โปรดให้ปิดหน้าต่างโดยที่ดีที่สุด โปรดใส่ ใจกั
บกิริยาท่าทางงดงามของผูใ้ ช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
•• ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา วิทยุกระจายเสี ยง แหล่งที่มาของเพลง
เช่นเทปเพลง เทปวิดิทศั น์ CD ฯลฯ จะได้รับการปกป้ อง

•• นอกจากความสนุกสนานของตัวเอง ในกรณี ที่ใช้งานเชิงพาณิ ชย์ แจกจ่ายหรื อให้เ
ช่าแหล่งที่มาของเพลง หรื อขายให้กบั คนอื่น ๆ จะต้องได้รับความยินยอมขจากเจ้า
ของทรัพย์สินทางปัญญา

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
•• อุปกรณ์น้ ีทำจากวัสดุที่ไม่เป็ นอันตราย ตามกฎระเบียบความปลอดภัยของผลิตภัณ
ฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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สเปค
4

200

400

200

กําลงัเอาตพ์ตุสญ
ั ญาณเสี ยง
ความตา้นทานลําโพง

Ω
Ω

ความตา้นทานอินพตุ

MIC A/MIC B

Ω
Ω (ตาํแหน่งกลาง)
Ω

ความตา้นทานเอาทพ์ทุ

PRE-OUT

Ω

SUB-OUT

Ω

เอาทพ์ทุวดิีโอ

Ω

MIC A/MIC B

งค่าการขยายสญ
ั ญาณ: MIC)
งค่าการขยายสญ
ั ญาณ: LINE)

PRE-OUT
SUB-OUT
รู ปแบบวดิีโอ

NTSC,PAL
ขัวลาํโพง (สดีาํ / สแีดง)
แผงดา้นหนา้ MICอินพตุ
แผงดา้นหลงั MICอินพตุ
ช่องเสี ยบอินพตุสญ
ั ญาณเสี ยงคาราโอเกะ(L & R)
ช่

หวัต่อ

ช่
ช่องเสี ยบอินพตุสญ
ั ญาณเสี ยงวดิีโอ
ช่องเสี ยบเอาทพ์ทุสญ
ั ญาณวดิีโอ
ช่องเสี ยบเอาทพ์ทุสญ
ั ญาณเสี ยงPRE-OUT (L & R)
ช่องเสี ยบเอาทพ์ทุสญ
ั ญาณเสี ยงSUB-SUB-OUT

แสดง

ว LCD TFT

ขนาด

/EXIT
TONE LO/MID/HI
(EQ-SEL)

นํา้หนกัรวม
นํา้หนกัสุ ทธิ
เพาเวอร์ซพัพลาย
การใชพ้ลงังาน

ECHO DLY/RPT
(ECHO-SEL)

