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เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บต่อ 
บุคคลและทรัพย์สินเกิดความเสียหายในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ก่อนที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้อย่างเอาจริงเอาจัง 
ความหมายของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้ : 
กรุณาอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียด

คำาเตือน (WARNING) 

หมายเหตุ (ATTENTION)

เมื่อละเมิดคำาแนะนำาในข้อที่เกี่ยวข้องนั้น 
อาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและเสี 
ยชีวิต

เมื่อละเมิดข้อที่เกี่ยวกับเครื่องหมายนั้น 
อาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุ 
คคลหรือสินค้าเสียหาย

เครื่องหมายด้านซ้ายฎที่แผงด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แสดงว่า 
สารพิษและสารรต่ำาก่วาขีดจำากัดที่ี่ SJ/T 11363-2006 กำาหนดไว้

กระดาษลูกฟูก แผ่น

พาร์ทิชัน 
กล่องบรรจุ 
ภัณฑ์

สาร 
บัฟเฟอร์

ถุงเครื่อง ถุงชิ้นส่วน 
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ข้อควรระวังในการติดตั้ง

อย่าติดตั้งในสถานที่ต่อไปน:
- บริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือบริเวณที่ปิด
- สถานที่รอบๆที่ติดตั้งอุปกรณ์ทำาความร้อน หรือสถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- สถานที่ที่สั่นสะเทือนรุนแรงหรือสถานที่ ที่ไม่เสถียร
- สถานที่ที่อุณหภูมิสูงหรือฝุ่นละอองเยอะมาก

วิธีการติดตั้งเพื่อระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์นี้จะกระจายความร้อนบางอย่างในการใช้งาน ฉนั้น 
ควรติดตั้งในสถานที่ที่มีเงื่อนไขระบายลมที่ดีกว่า 
ข้อเสนอว่า ควรมีระยะห่าง10ซม. ขึ้นไปในระหว่างส่วนบนของตัวเครื่องกับผนัง 
ทั้งสองด้านมีระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. ขึ้นไป. ด้านหลังมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. ขึ้นไป 

ข้อควรระวัง
 ในขณะที่เชื่อมต่อนั้น เมื่อถอดสายไฟของตัวเครื่องออกจากเต้ารับไฟแล้ว จึงเชื่อมต่อใหม่ 
ชื่อส่วนปลายของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่ออาจจะแตกต่างกับเครื่องนี้
โปรดอ้างอิงคู่มือในการใช้งานอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง 
จะต้องเลือกใช้ลำาโพงที่มีค่าความต้านทาน 5 Ω ขึ้นไป
มีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 
อาจจะมีความเสียหายให้กับอุปกรณ์ และเกิดสัญญาณรบกวน หลังจากการติดตั้งแล้ว 
ในการเชื่อมต่อสายไฟนั้น หากเชื่อมต่อสายอื่นๆให้ผิด หรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น 
ๆมากเกินไป อาจจะมีสัญญาณรบกวนรูปแบบการส่งออกไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้ 
แบ่งเป็นรูปแบบการส่งออกไฟฟ้าแบบเชื่อมโยงและแบบไม่เชื่อมโยงสองรูปแบบ 
กรุณาใช้เลือกส่วนปลายที่ถูกต้อง

กำาลังเอาท์พุทจากขั้วต่อเอาท์พุทไฟกระแสสลับ
โปรดใช้อุปกรณ์เสียงที่ไม่เกินกว่าค่ากำาลังเอาท์พุตสูงสุดในส่วนปลายนี้ 
เพียงใช้ขั้วต่อเอาท์พุทไฟฟ้า (AO Outlet) ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ
อุปกรณ์เสียงเท่านั้น อย่าใช้ กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เครื่องทำาความร้อนไฟฟ้า, 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่ากำาลังที่ระบุไว้)

ก่อนการเชื่อมต่อ
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10 ซม. 
ข้ึนไป

5 ซม. 
ข้ึนไป

5 ซม. 
ข้ึนไป

5~10 ซม.



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่กำาหนดแรงดันไฟฟ้า

ถ้ามีกรณีดังต่อไปน้ี อย่าเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ

อย่าเปิดกล่องโฮสต์ หรือถอดแยก 
ปรับเปลี่ยนโดยตนเอง

 �อาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้และอื่น ๆ

 �อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน เช่น ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ 
ถ้าต้องการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบ กรุณาติดต่อ
ผู้จำาหน่ายหรือศูนย์บริการการขาย

- ขณะที่เชื่อมต่อในระหว่างอุปกรณ์
- ขณะที่ไม่ใช้งานเป็นระยะยาว
- ขณะที่ทำาความสะอาดและบำารุงรักษา

 �อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้มีและอื่น ๆ

ถ้าโฮสต์ทำางานผิดปกติ อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดปิดไฟระบบโฮสต์ทันที 
ให้ถอดปล๊ักสายไฟออกมา และโปรดติดต่อกับตัวแทน 
จำาหน่ายหรือศูนย์บริการหลังขายโดยเร็วท่ีสุด

- อย่าโค้งงอหรือลากสายไฟ
- อย่าวางวัตถุหนักบนสายไฟ
- อย่าปรับเปล่ียนสายไฟโดยตนเอง
- อย่าใช้สกรูเพ่ือ ยึดติดสายไฟ
- อย่าวางสายไฟอยู่ท่ีใกล้เตาทำาความร้อน 

เคร่ืองเป่าลมร้อน หรืออุปกรณ์ทำาความร้อนอ่ืน ๆ

 � เม่ือสายไฟเกิดความเสียหาย 
อาจจะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต 
และอุบัติเหตุอ่ืน ๆกรุณาติดต่อตัวแทน 
จำาหน่ายหรือศูนย์บริการโดยเร็วท่ีสุด

- ผลิตภัณฑ์น้ีเหมาะกับแหล่งจ่ายไฟ AC 220 V/50 HZ 
สิ่งแปลกปลอมหรือน้ำาเข้าไปในกล่องโฮสต์ 
อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต 
ระวังหากสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำาเข้าไปในกล่องโฮสต์ 
โดยไม่ระมัดระวัง โปรดปิดไฟทันที และถอดปลั๊ก
ไฟฟ้าออก และติดต่อกับศูนย์บริการหลังขายโดยเร็ว

 �ถ้าแรงดันไฟสูงเกินไป อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

สำาหรับ 
220 โวลต์
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อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกินกว่าค่ากำาลัง 
เอาท์พุตของขั้วเอาท์พุทไฟฟ้าที่กำาหนดไว้

จะต้องระวังว่า เพ่ือหลีกเล่ียงวัตถุ 
แปลกปลอมหรือน้ำาเข้าสู่ในเมนเฟรม

อย่าทำาให้สายไฟเสียหาย

ถ้าภายในโฮสต์มีกลิ่นแปลกๆ หมอกควัน 
หรือเสียงผิดปกติ



ชื่อของแผงด้านหน้าและฟังก์ชันการทำางาน

 1. ระดับเสียงหลักเพลง (MUSIC 
VOLUME)

 2. เซ็นเซอร์รีโมท (REMOTE SENSOR)
เพื่อใช้ในการรับสัญญาณรีโมท

 3. แสดงการเลือกอินพุต
โหมดอินพุตโดยอัตโนมัติมีลำาดับต่อไปน้ี 
คาราโอเกะ→ดีวีดี→BGM 
เม่ือเปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว เลือกการ
คาราโอเกะก่อน ถ้าคาราโอเกะไม่มีสัญญาณ 
จะค้นหาดีวีดีโดยอัตโนมัติ ถ้า DVD 
ไม่ได้ส่งสัญญาณ จึงเลือกค่าเร่ิมต้นของBGM

 4. มอดูเลเตอร์ที่สมดุลด้านซ้ายขวา 
(balance)
เพื่อใช้กับการปรับระดับเสียงซ้าย/ขวา 
เมื่อเข็มเรกูเลเตอร์ชี้ไปตำาแหน่งตรงกลางนั้น 
ระดับเสียงช่องทางเสียงซ้าย/ขวาเดียวกัน

 5. โมดูเลเตอร์ความถี่ FR (FREQ.)
ต้องใช้โมดูเลเตอร์นี้ เมื่อไมโครโฟน 
มีเสียงเป่านกหวีดในการใช้งานา 
(โปรดดูวิธีการใช้งานเฉพาะของหน้า 15.)

 6. FR QAIN ตัวปรับ (QAIN)
ใช้ร่วมกับ FREQ 
(โปรดดูวิธีการใช้งานเฉพาะหน้า 15)

 7. ไฟสัญญาณควบคุมระดับเสียง
เมื่อทำานองเสียงลงกลายเป็นทำานองเสียง 
ขึ้นในสถานะแหล่งที่มาเสียง ไฟแสดงสถานะ 
LED ที่่สอดคล้องกันสว่างขึ้น

 8. ปุ่มทำาเนียมเสียงลง
กดปุ่มแต่ละครั้ง 
สามารถลดระดับเสียงตามลำาดับ (b)

 9. ปุ่มกลับคืน
เมื่อเป็นทำานองเสียงขึ้น (#) หรือ 
ทำานองเสียงลง (b) กดปุ่มกลับคืน (#) 
เพื่อกลับไปที่เป็นทำานองเสียงเริ่มต้น

 10. ปุ่มทำาเนียมเสียงขึ้น
กดปุ่มแต่ละครั้ง ก็ทำาให้ทำาเนียมเสียงขึ้น 
ตามลำาดับ (#)

 11. มอดูเลเตอร์ระดับเสียงรีเวิร์บ
เพื่อใช้ในการปรับระดับเสียงรีเวิร์บ 
สามารถปรับผลระดับเสียงรีเวิร์บข 
เงไมโครโฟน

 12. ตัวปรับระดับเสียงหลักไมโครโฟน 
(MIC MASTER) 
เพื่อใช้ในการปรับระดับเสียงของไมโครโฟน 
โดยรวม
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ชื่อของแผงด้านหน้าและฟังก์ชันการทำางาน

 13. ตัวปรับระดับเสียงเพลงพื้นหลัง 
(BGM)
ไม่ใช้อุปกรณ์ภายนอก, 
หรือใช้เคร่ืองบรรเลงท่ีห้องคาราโอเกะ หลังจาก
เล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเวลาว่างเปล่า 
สามารถปรับระดับเสียงเพลงพ้ืนหลังเอาท์พุต

 14. ตัวปรับเสียงทุ้มเพลง
เพื่อใช้กับการปรับระดับเสียงทุ้มของเครื่อง 
บรรเลงห้องคาราโอเกะและ DVD 
ตัวปรับที่สอดคล้องกันปรับได้ในช่วง  
-10 ~ +10 dB

 15. ตัวปรับเสียงกลางเพลง
เพื่อใช้กับการปรับระดับเสียงกลางของเครื่อง 
บรรเลงห้องคาราโอเกะและ DVD 
ตัวปรับท่ีสอดคล้องกันปรับได้ในช่วง  
-10 ~ +10 dB

 16. ตัวปรับเสียงสูงเพลง
เพื่อใช้กับการปรับระดับเสียงสูงของเครื่อง 
บรรเลงห้องคาราโอเกะและ DVD 
ตัวปรับที่สอดคล้องกันปรับได้ในช่วง  
-10 ~ +10 dB  
ในกรณีปกติ ปรับเสียงทุ้ม 
เสียงกลางและเสียงสูงโดย LEVEL(0)
ที่เป็นมาตรฐาน ถ้าปรับเสียงทุ้ม เสียงกลาง 
เสียงสูงมากเกินไป อาจจะให้ลำาโพงได้รับ
ความเสียหาย และจะเกิดเสียงเป่านกหวีได้ง่าย

 17. สวิตช์เลือกเสียงรีเวิร์บ
สวิตช์เลือกเสียงรีเวิร์บ 
ใช้กับการเลือกผลโเสียงสะท้อนมโน/
สเตอริโอของไมโครโฟน ในขณะท่ีเลือกโมโน 
ผงเสียงรีเวิร์บไมโครโฟนจะรวมอยู่ในตำาแหน่ง 
ตรงกลางของลำาโพงซ้ายและขวา 
ในขณะที่เลือกสเตอริโอ ระดับเสียงของ 
ไมโครโฟนจะแพร่กระจายไปยังช่องทางเสียง 
อิสระด้านซ้ายและขวา

 18. ตัวปรับจำานวนครั้งเสียงรีเวิร์บซ้ำา
เพื่อใช้กับการปรับจำานวนครั้งเสียงรีเวิร์บซ้ำา

 19. ตัวปรับหน่วงเวลาเสียงรีเวิร์บ 
เพื่อใช้กับการปรับระยะเวลาที่เสียงรีเวิร์บ 
ต่อเนื่อง

 20. ตัวปรับเสียงทุ้มไมโครโฟน.
เพื่อใช้กับการปรับผลเสียงทุ้มไมโครโฟน 
ที่เชื่อมต่อส่ว 
ยปลายต่างๆ ตัวปรับที่สอดคล้องกันฃปรับ 
ได้ในช่วง -10 ~ 10 dB เดซิเบล

 21. ตัวปรับเสียงกลางไมโครโฟน.
เพ่ือใช้กับการปรับผลเสียงกลางไมโครโฟน 
ท่ีเช่ือมต่อ 
ส่วยปลายต่างๆ ตัวปรับท่ีสอดคล้องกันฃปรับ 
ได้ในช่วง -10 ~ 10 dB เดซิเบล

 22. ตัวปรับเสียงสูงไมโครโฟน.
เพื่อใช้กับการปรับผลเสียงสูงไมโครโฟน 
ที่เชื่อมต่อส่ว 
ยปลายต่างๆ ตัวปรับที่สอดคล้องกันฃปรับ 
ได้ในช่วง -10 ~ 10 dB เดซิเบล

 23. ตัวปรับระดับเสียงไมโครโฟน 1/A
เพื่อใช้กการปรับระดับเสียงเอาท์พุตของ 
ไมโครโฟน1ด้านหน้าและ MIC A ด้านหลัง

 24. ตัวปรับระดับเสียงไมโครโฟน 2/B
เพื่อใช้กการปรับระดับเสียงเอาท์พุตของ 
ไมโครโฟน 2 ด้านหน้าและ MIC B ด้านหลัง

 25. ตัวปรับระดับเสียงไมโครโฟน 3
เพื่อใช้กการปรับระดับเสียงเอาท์พุตของ 
ไมโครโฟน3ด้านหน้า

 26. สวิตช์เสียงรีเวิร์บ ON/OFF
สามารถตั้งค่าผลเสียงรีเวิร์บไมโครโฟน3  
เมื่อเปิดสวิทช์รีเวิร์บนั้น 
เพิ่มผลเสียงรีเวิร์บขึ้นในไมโครโฟน3 
เมื่อปิดสวิตช์รีเวิร์บนั้น ไม่มีผลเสียงรีเวิร์บ

27. 28. 29. ข้ัวอินพุตไมโครโฟน 
ใส่ขั้วอินพุตไมโครโฟน

 30. สวิตช์ไฟ
เมื่อกดสวิตช์ไฟ สามารถต่อสายไฟโฮสต  
กดสวิทช์ไฟอีกครั้ง สามารถปิดไฟโฮสต์
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ชื่อของแผงด้านหลังและฟังก์ชันการทำางาน

 1. ขั้วอินพุตไมโครโฟน
เพื่อใช้กับการขั้วต่อไมโครโฟน  
ใช้กับการเชื่อมต่อไมโครโฟนยากมาก   
หรืออย่าใช้กับการเชื่อมต่อด้านหลัง

 2. ขั้วอินพุตไมโครโฟน B
เพื่อใช้กับการขั้วต่อไมโครโฟน 
ใช้กับการเชื่อมต่อไมโครโฟนยากมาก 
หรืออย่าใช้กับการเชื่อมต่อด้านหลัง

 3. ขั้วอินพุทวิดีโอ
เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อขั้วของเครื่องบรรเลง 
ในห้องคาราโอเกะหรือ DVD 
และอุปกรณ์เอาท์พุตวิดีโอ

 4. ขั้วเอาต์พุตวิดีโอ
เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อขั้วของเอาท์พุตวิดีโอ 
ถึงจอภาพ ของเครื่องบรรเลงในห้อง
คาราโอเกะหรือ DVD และอุปกรณ์อื่นๆ

 5. สวิทช์เลือกออดีโอและวิดีโอคารา 
โอเกะ
สวิทช์เลือกและเล่นออดีโอและวิดีโอของ 
เครื่องบรรเลงในห้องคาราโอเกะ

 6. สวิทช์เลือกออดีโอและวิดีโอ DVD
สวิทช์เลือกและเล่นออดีโอและวิดีโอของ 
DVD

 7. สวิตช์เลือกอินพุทอัตโนมัต ิON/
OFF
เพื่อใช้กับรูปแบบเลือกสัญ 
ญาณแหล่งที่มา เสียงภายนอก 
ซึ่งสวิทช์เลือกอัตโนมัติเชื่อมต่อขั้วแผง 
ด้านหลัง เมื่อปิดนั้น เลือกเป็นโหมด 
KARAOKE โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้นั้น 
เลือกโหมดตามลำาดับ อินพุตสัญญาณ
แหล่งที่มาเสียงภายนอก

 8. ขั้วปรับสายไฟภายนอก
ถ้าติดตั้งโฮสต์ในสถานที่ที่รับสัญญาณ 
รีโมทไม่ได้ สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ
โฮสต์ โดยใช้ขั้วเชื่อมต่อสายไฟภายนอก 
เชื่อมต่อขั้วอินพุต IR

 9. ขั้วเอาท์พุทซับวูฟเฟอร์
เพื่อเพิ่มผลสั่นสะเทือนของเสียงทุ้ม 
สามารถเชื่อมต่อ ซับวูฟเฟอร์ที่ตั้ง 
ค่าแอมป์ภายในและภายนอก 
โดยขั้วเอาท์พุตซับวูฟเฟอร์ 
ขั้วเอาท์พุตด้านหลัง→ซับวูฟเฟอร์ี่
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ชื่อของแผงด้านหลังและฟังก์ชันการทำางาน

 10.  คาราโอเกะควบคุมระดับอินพุต
เมื่อคาราโอเกะอินพุตสัญญาณเลเวลใหญ่ 
เกินไปหรือน้อยเกินไปนั้น สามารถปรับ 
ได้โดยตัวปรับเลเวลอินพุตสัญญาณ 
คาราโอเกะ

 11. สวิทช์เลือกระดับอินพุตคาราโอเกะ
เพื่อใช้กับสวิทช์ไวที่เลือกเลเวลสัญญาณ 
อินพุตคาราโอเกะ

 12. เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อขั้วอินพุต 
เสียงของขั้วอินพุตค
าราโอเกะกับเครื่องบรรเลงในห้องคาราโอเกะ 
(อุปกรณ์คาราโอเกะ)

 13. เพ่ือใช้กับการเช่ือมต่อข้ัวอินพุต DVD 
กับ
ขั้วอินพุตสัญญาณเสียง DVD

 14. ตัวปรับเลเวลอินพุต DVD
เมื่อสัญญาณเสียงอินพุตดีวีดีใหญ่เกินไปหรือ 
น้อยเกินไป ปรับได้โดยตัวปรับเลเวลอินพุต 
DVD

 15. สวิทช์เลือกระดับอินพุต DVD
สวิทช์ไวที่ใช้กับการเลือกเลเวลสัญญาณ 
อินพุต DVD

 16. สวิทช์เลือก โมโน/สเตอริโอ BGM
เลือกโหมดอินพุตสัญญาณ 
BGMในระหว่างโมโน/สเตอริโอ 
โดยสวิทช์เลือก โมโน/สเตอริโอBGM

 17. ขั้วอินพุต BGM
เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อขั้วอินพุตของอุปกรณ์ 
BGM (เพลงพื้นหลัง)

 18. ขั้วอินพุท effector
เพื่อเพิ่มผลเพลงเครื่องบรรเลงและ 
DVDในห้องคาราโอเกะ ใช้กับการเชื่อมต่อ 
ขั้วอินพุตของตัวปรับเสียงเอฟเฟคและอื่นๆ

 19. ขั้วเอาท์พุท. effector
 เพ่ือเพ่ิมผลเพลงเคร่ืองบรรเลงและ 
DVDในห้องคาราโอเกะ ใช้กับการเช่ือมต่อตัว 
ปรับเสียงเอฟเฟคของอีควอไลเซอร์ และอ่ืนๆ

 20. ขั้วเอาท์พุท. PRE
เพื่อเพิ่มฟังก์ชันเอาท์พัตลำาโพง 
ในการใช้แอมปริไฟเออร์ภายนอก ให้เชื่อมต่อ 
ข้้วเอาท์พุตของโฮสต์กับขั้วเอาท์พุต 
สัญญาณเสียงแอมปริไฟเออร์ภายนอก

 �หมายเหตุ: 
เม่ือเช่ือมต่อกับแอมปริไฟเออร์ภายนอก 
เม่ือปิดไฟฟ้าโฮส์ตและแอมปริไฟเออร์ 
ภายนอกก่อนแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่าตัวควบคุม
ระดับเสียงอยู่ในสถานะน้อยท่ีสุดหรือไม่  
แล้วให้เช่ือมต่อ 
ถ้าเลเวล เอาท์พัตใหญ่เกินไป อาจจะเกิด 
ความเสียหายต่อโฮสต์และลำาโพง
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ชื่อของแผงด้านหลังและฟังก์ชันการทำางาน

 21. ขั้วต่อลำาโพง
2 เมื่อขั้วต่อที่1เชื่อมต่อลำาโพง1เชื่อมต่อ 
ขั้วต่อลำาโพงนั้น โปรดดูเนื้อหาในหน้า 11

22. ขั้วต่อลำาโพง
1 เมื่อขั้วต่อที่1เชื่อมต่อลำาโพง1เชื่อมต่อ 
ขั้วต่อลำาโพงนั้นโปรดดูเนื้อหาในหน้า 11

 23. ขั้วเอาท์พุตไฟฟ้า 
(สวิทช์แบบไม่เชื่อมโยง)
เมื่อเปิดหรือปิดไฟฟ้าโฮสต์นั้น 
ไฟฟ้าอยู่ในสถานะอินพุตตลอดไป 
กำาลังที่กำาหนดสูงสุดของขั้วเอาท์พัต 
ไฟฟ้าเป็น 100 W อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ที่เกินกำาลังที่กำาหนด

 24. ข้ัวเอาท์พุทไฟฟ้า 
(สวิทช์แบบเช่ือมโยง)
เมื่อเปิดหรือปิดไฟฟ้าโฮสต์นั้น 
ไฟฟ้าจะถูกเปิดหรือปิดตามด้วย 
กำาลังที่กำาหนดสูงสุดของขั้วเอาท์พัต 
ไฟฟ้าเป็น 200 W อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
เกินกำาลังที่กำาหนด

 25. ขั้วต่อลงดิน 
ข้ัวต่อลงดินท่ีใช้เพ่ือเช่ือมต่อลงดิน 
ข้ัวต่อน้ีใช้เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนและ 
การช็อตไฟฟ้าในใช้ไมโครโฟน เม่ือมีการใช้น้ัน 
จะต้องต่อลงดิน ถ้าสถานท่ีติดต้ังมีกความช้ืนหนัก 

หรือต่อลงดินไม่ได้ผลดี อาจทำาให้เกิดความ 
เสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าช็อต ไฟร่ัว 
ไฟไหม้และอุบัติเหตุอ่ืน ๆ

 26. ฟิวส์
 เปิดฝาครอบกล่องฟิวส์ 
ภายในมีฟิวส์ เม่ือเปล่ียนฟิวส์น้ัน 
จะต้องใช้ฟิวส์ท่ีมีสเปคเดียวกัน

 27. ขั้วอินพุทพไฟฟ้า (input AC)
อุปกรณ์นี้ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V/50 HZ 
เมื่อยืนยันการใช้แรงดันไฟเป็นเดียวกันแล้ว 
เชื่อมต่อสายไฟและขั้วอินพุตแรงดันไฟฟ้า 
ในที่สุดก็เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ

 �หมายเหตุ: 
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ จะต้องใช้สายไฟ่
จากโรงงานเดิม ถ้าใช้สายไฟอื่น ๆ 
อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือ 
ไฟไหม้
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แผนภาพเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
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วิธีต้ังค่าสวิทช์ปรับระดับเสียงเอาท์พุตแบบมอเตอร์

ประตู (DOOR) เปิด/ปิด

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเลเวลเอาท์พุตสูงสุดของระดับเสียงหลักเพลงและระดับเสียง 
หลักไมโครโฟน ตั้งค่าเลเวลเอาท์พุตสูงสุด สามารถป้องกันลำาโพงและวรจรขยายเสียง 
วิธีตั้งค่าเลเวลเอาท์พุตสูงสุดมีดังนี้
1. ถอดลูกบิดระดับเสียงหลักไมโครโฟนและเพลง 

*  หมายเหตุในการถอดลูกบิด  
 เนื่องจากมีสายไฟเชื่อมต่อกันในระหว่างลูกบิด จึงไม่ใช้แรงมากเกินไป 
โปรดดึงออกอย่างระมัดระวัง

2. ถอดสกรูที่รอบๆระดับเสียงหลักออกมา และยึดติดที่ตำาแหน่งที่ตรงกัน 
ถ้ายึดติดสกรูแน่นเกินไป ก็อาจทำาให้ยึดติดเลเวลไม่มีผลดี 
ทำาให้ความสูงสกรูที่ตั้งค่าตำาแหน่งเริ่มต้นสอดคล้องกัน หรือยืนยันว่า 
ตำาแหน่งที่ยึดติดลูกบิดระดับเสียงหลักมั่นคงหรือไม่

3. ให้ใช้สกรูเลเวลที่มีสเปคระดับเดียวกัน 
ถ้าใช้สกรูท่ีไม่เหมาะสม อาจจะหลุดออกมาและตกอยู่ในโฮสต์ ทำาให้เกิดความเสียหาย 
หรือทำาให้ลูกบิดระดับเสียงหลักได้รับความเสียหาย

4. เมื่อปรับตามเข็มนาฬิกา เลเวลเอาท์พุตจะค่อยๆกลายเป็นขนาดเล็ก

1. เมื่อกดส่วนนูน “A” ประตูของ “A” ของ DOOR ลงนั้น: 
DOOR ประตูเปิดออก ถ้าดำาเนินการตามลำาดับที่กลับกัน 
จะปิดประตูได้

2. ด้านในช่อง DOOR มีไมโครโฟน เพลง ส่วนปรับรีเวิร์บ 
และBGM ตัวปรับสมดุลของลำาโพง

3. เพื่อดำาเนินงานในสถานที่มีแสงต่ำา เมื่อเปิด DOOR 
ประตูนั้น ไฟสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อ DOOR ประตูปิดนั้น 
ไฟดับโดยอัตโนมัติ

4. เมื่อควบคุมตัวปรับภายใน DOOR แล้ว โปรดปิดประตู 
DOOR

* หมายเหตุ:  
หากใช้แรงมากเกินไปที่ทิศทาง “B” 
อาจจะมีความเสียหายให้กับโครงสร้าง อย่าใช้แรงมากเกินไป
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สกรู



คุณสมบัติและสเปค

แอมปลิไฟเออร์ 
กำาลังไฟที่กำาหนด ............... 160 W×4/8 Ω

ความไว/ความต้านทานอินพุต 
คาราโอเกะ ......................... 200 mV/22 kΩ 
ดีวีดี ................................... 300 mV/22 kΩ 
BGM ................................. 300 mV/22 kΩ 
MIC .................................. 17 mV/3.3 kΩ

เลเวล/ความต้านทานพรีเอาท์พุต 
MUSIC EFFECTOR OUT ....190 mV/1 kΩ 
SUB WOOFER (150 Hz) ... 2.5 V/1 kΩ 
PRE-OUT ......................... 3.6 V/1 kΩ 
VIDEO OUT ..................... 1 Vp-p/75 Ω

ปรับคุณภาพเสียงเพลง 
BASS ............................... ±10 dB (100 Hz) 
MID .................................. ±10 dB (2 KHz) 
TREBLE ........................... ±10 dB (10 KHz)

ปรับคุณภาพเสียงไมโครโฟน 
BASS ............................... ±10 dB (100 Hz) 
MID .................................. ±10 dB (2 KHz) 
TREBLE ........................... ±10 dB (10 KHz)

แหล่งจ่ายไฟ 
แหล่งจ่ายไฟ ....................220 VAC. 50 Hz 
กำาลังไฟ ...........................800 W 
ขั้วเอาท์พุตไฟฟ้า ........ สวิทช์แบบเช่ือมโยง X2

(สูงสุด 200 W) 
สวิทช์แบบไม่เช่ือมโยง X1 

 ............................................. (สูงสุด 100 W)

ขนาด  
(กว้าง×สูง×ลึก) ....... 420×159×415 mm

น้ำาหนัก ........................ 18.75 กก.

สิ่งที่แนบมา 
คู่มือในการใช้งาน .....................................1 
รีโมท ......................................................1 
แบตเตอรี่แห้ง ..........................................2 
สายไฟ....................................................1 
หนังสือรับประกันคุณภาพสินค้า .................1

* คุณสมบัติและสเปคของผลิตภัณฑ์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บริษัท ฯ 
ในเวลาจริง
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