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ตูล้ำโพงเสียงท่ีมีความถ่ีต่ำกวา่

คู่มือการใชง้าน
ขอบคุณท่ีซ้ือสินคา้น้ี .

โปรดอ่านคูมื่อการใชง้านอยา่งระมดัระวงั กอ่นท่ีจะใชล้ำโพงรุ่นน้ี เพ่ือดำเนินการใหถ้กูตอ้ง หลงัจากอ่านเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โปรดเก็บไวใ้หมี้ความปลอดภยั สำหรบัการอา้งอิงในอนาคต

ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยั

กอ่นการใชผ้ลิตภณัฑน้ี์อยา่งถกูตอ้ง โปรดอ่านคูมื่อการใชง้านน้ีอยา่งระมดัระวงัอีกครั้ง เพ่ือรกัษาความปลอดภยั 
หลงัจากอ่านเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โปรดเก็บไวใ้หมี้ความปลอดภยั สำหรบัการอา้งอิงในอนาคต

<ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยั>เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดอนัตรายและการสญูเสียทรพัยสิ์นสำหรบัคุณหรือคนอ่ืน ๆ โลโกท่ี้ดำเนินการต่างๆ 
โลโกและความหมายดงัต่อไปน้ี โปรดอ่านและทำความเขา้ใจ

 คำเตอืน แสดงวา่ ถา้ไมส่นใจโลโกน้ี หรือมีขอ้ผิดพลาดในการใชง้าน อาจส่งผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวติ

 ขอ้ควรระวงั แสดงวา่ ถา้ไมส่นใจโลโกน้ี หรือมีขอ้ผิดพลาดในการใชง้าน อาจส่งผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บหรือส่ิงของเสียหาย

ตวัอยา่งโลโก

 เคร่ืองหมายเพ่ือจะตอ้งใส่ใจ/ เน้ือหาในคำเตือน ระบุเน้ือหาเฉพาะในขอ้ควรระวงัท่ีตรงกลางในโลโก 

(คำอธิบายในภาพซา้ย หมายถึงตอ้งใสใจการช็อตไฟฟ้า)

 เคร่ืองหมาย เพ่ือบอกพฤติกรรมตอ้งหา้ม ระบุเน้ือหาตอ้งหา้มเฉพาะท่ีตรงกลางของโลโก 

(คำอธิบายในภาพซา้ย หมายถึงหา้มจำแนก)

เคร่ืองหมาย เพ่ือบอกพฤติกรรมบีบบงัคบัหรือเน้ือหาคำแนะนำ ระบุเน้ือหาคำแนะนำเฉพาะท่ีตรงกลางของโลโก  ●
(คำอธิบายในภาพซา้ย หมายถึงถอดปลั๊กไฟอกจากเตา้เสียบ)

คำเตอืน

มีอาการขดัขอ้ง อยา่ใชต้อ่ไป ■
ในกรณีท่ีมีควนั กล่ิน เสียงผิดปกติ และสภาพผิดปกติอ่ืนๆ ถา้ใชต่้อไป จะทำใหเ้กิดไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต เคร่ืองขยายเสียงเกิดขดัขอ้ง  ●
โปรดปิดไฟของเคร่ืองขยายเสียงไฟฟ้า และถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบ ตรวจสอบวา่ ไมมี่ควนัอีกต่อไป แลว้ส่งไปซ่อมแซมท่ีรา้นขาย

อยา่ดดัแปลง ■

อยา่ดดัแปลงหรือร้ือถอนผลิตภณัฑน้ี์ มิฉน้ัน อาจจะทำใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

อยา่วางอยูใ่นสถานท่ีใกลน้ำ้ ■

 
ผลิตภณัฑน้ี์ไมต่อ้งใหน้ำ้เขา้ และไมต่อ้งใหเ้ปียกนำ้ ถา้นำ้เขา้และเปียกนำ้ อาจกอ่ใหเ้กิดไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต  ●
ในกรณีท่ีใชง้านในวนัฝนตก วนัหิมะตก ท่ีชายฝัง่และริมนำ้ ควรใส่ใจเป็นพิเศษ

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนุำ้ ■

 
อยา่วางแจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เคร่ืองสำอาง ยา ภาชนะบรรจุนำ้และวตัถุโลหะขนาดเล็ก บนผลิตภณัฑน้ี์  ●
นำ้ทะลกัออกมา เขา้ในเคร่ือง อาจทำใหเ้กิดไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต

ในกรณีท่ีนำ้เขา้เคร่ืองน้ี โปรดปิดไฟของเคร่ืองขยายเสียง ถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบ แลว้ติดต่อตวัแทนจำหน่าย  ●
ถา้ใชต่้อไป อาจกอ่ใหเ้กิดไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต

อยา่ยดัส่ิงแปลกปลอม ■

ในกรณีท่ีส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปในเคร่ือง โปรดปิดไฟของเคร่ืองขยายเสียง ถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบ แลว้ติดต่อรา้นขาย  ●
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ขอ้ควรระวงั 

ขอ้ควรระวงัในการตั ■ ง้ค่า

อยา่วางไวส้ถานท่ีสัน่สะเทือน ถา้ตกลงมา หล่นลงมา อาจทำใหเ้กิดการบาดเจ็บ ●

เม่ือยา้ยผลิตภณัฑน้ี์ อยา่จบัตาขา่ยเหล็ก หน่วยลำโพง อาจทำใหเ้กิดการบาดเจ็บ ●

เม่ือยา้ยผลิตภณัฑน้ี์ โปรดปิดไฟเคร่ืองขยายเสียง ถอดสายไฟจากเตา้เสียบ ร้ือถอนสายลำโพง แลว้คอ่ยๆยา้ยไป  ●
มิฉะน้ัน จะทำใหส้ายไฟเกิดความเสียหาย และกอ่ใหเ้กิดไฟไหม ้ช็อตไฟฟ้าและอ่ืนๆ

หา้มเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑน้ี์ ในกรณีท่ีวางทีว ีเคร่ืองเสียงอยูบ่นผลิตภณัฑน้ี์ ส่ิงของอาจจะโคน่ลม้และกอ่ใหเ้กิดความเสียหาย ●

อยา่วางส่ิงของนำ้หนักมากกวา่ 10 กก. หรือส่ิงของขนาดใหญ่กวา่เม่ือเทียบแลว้บนผลิตภณัฑน้ี์  ●
มิฉะน้ัน ความไมส่มดุลจะทำใหผ้ลิตภณัฑท์รุดลม้ลง หล่นลงและทำใหเ้กิดความเสียหาย

ไม่ตอ้งตั ■ ง้ค่าในสถานท่ีดงัตอ่ไปน้ี 

ไมต่อ้งวางไวใ้นสถานท่ีท่ีมีโต๊ะแปรรปูอาหาร เคร่ืองเพ่ิมความช้ืน และมีควนันำ้มนั ไอและอ่ืน ๆ มิฉน้ัน อาจทำใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

ไมส่ามารถวางไวใ้นสถานท่ีท่ีมีความช้ืน เต็มไปดว้ยฝุ่น มิฉน้ัน อาจทำใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

เก่ียวกบัการเดินสายไฟ ■

โปรดอ่านคูมื่อการใชง้านของเคร่ืองต่างๆอยา่งรอบคอบ ในการเดินสายของเคร่ืองน้ีกบัเคร่ืองเสียงและโทรทศัน์และเคร่ืองอ่ืน ๆ โปรดปิดไฟ  ●
แลว้ปฏิบติัตามคำแนะนำ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านำ ■

ปรบัระดบัเสียงเป็นต่ำสุด แลว้เช่ือมต่อสายไฟ เกิดเสียงดงัในทนัใดน้ัน จะทำใหก้ารไดย้นิเกิดการบาดเจ็บ ●

อยา่ใชส้ถานะเสียงบิดเบ้ียวเป็นระยะเวลานาน เพราะวา่ ลำโพงจะมีความรอ้นอยา่งรวดเร็ว ทำใหเ้กิดไฟไหม้ ●

อยา่นัง่หรือแขวนบนลำโพง จะตอ้งใส่ใจกบัเด็กโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้รุดตวัลงและทำลายอาจทำใหเ้กิดการบาดเจ็บ ●

บตัรเงินสด ดิสกแ์ละผลิตภณัฑแ์มเ่หล็กอ่ืน ๆ อยา่ทำใหอ้ยูใ่กล้ๆ  แมเ่หล็กลำโพงจะทำใหข้อ้มบูหายไป ส่งผลกระทบต่อการใชง้าน ●

ก่อนการใชง้าน 

ความตา้นทานของโพงน้ีเป็น 8 จะตอ้งเช่ือมต่อกบัเคร่ืองขยายเสียงท่ียอมรบัภาระชนิดน ี้ (ความตา้นทานท่ีเคร่ืองขยายเสียงยอมรบัต่ำสุดและสงูสุดจะถกูทำเคร่ืองหมายท่ีเตา้รบัลำโพง ●
โดยทัว่ไป: อาทิเชน่ "4 Ω-16 Ω" หรือ "6 Ω-16 Ω").

กำลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสุดของลำโพงน้ีเป็น 1000 วตัต ์(คา่ยอด) กำลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูเกินไปจะทำใหล้ำโพงเกิดความเสียหาย อยา่ส่งกำลงัท่ีเกินกำลงัสงูสุดใหก้บัลำโพง ●
ในกรณีท่ีจะตอ้งปิดเคร่ืองขยายเสียงหรืออยา่งนอ้ยถอดเตา้รบัลำโพง (ถา้เคร่ืองขยายเสียงอนุญาตให)้ เช่ือมต่อ เปิดหรือปิดระบบเสียงหรือส่วนหน่ึงส่วนใด ๆ (เคร่ือเล่นซีดีจนูเนอร ์ ●
ฯลฯ ) มิฉะน้ัน การรบกวนจากการดำเนินการเหล่าน้ีจะมีผลต่อลำโพงและหน่วยลำโพงอาจไดร้บัความเสียหาย

อยา่บงัคบัใหเ้คร่ืองขยายเสียงท่ีกำลงัต่ำเกิดเสียงระดบัสงู ในกรณีน้ี ฮารม์อนิกจะเพ่ิมความเพ้ียนอยา่งรวดเร็ว และทำใหห้น่วยลำโพงเกิดความเสียหาย ●
เม่ือใชอี้ควอไลเซอรแ์บบกราฟิก หรือคอรเ์ร็คเตอรเ์สียงทุม้ คอรเ์ร็คเตอรร์ะดบัเสียงแหลมเพ่ือเพ่ิมความถ่ีเฉพาะน้ัน อยา่เพ่ิมระดบัเสียงของเคร่ืองขยายเสียงมากเกินไป มิฉน้ัน  ●
ลำโพงจะเกินกำลงัอยา่งรวดเร็ว

อยา่แตะตอ้งไดอะแฟรมหน่วยลำโพงและระบบกนัสะเทือน เพราะมนัเกิดความเสียหายไดง้า่ย โปรดอยา่แตะตอ้ง ●
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วิธีการตัง้ค่า

อยา่ติดตั้งลำโพงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีตากแดดโดยตรงหรือมีความช้ืนมาก และอยา่ติดตั้งกบัท่ีใกลเ้คียงเตาหรือแหล่งความรอ้นอ่ืน ๆ ●
สำหรบัเสียงทุม้ สามารถวางลำโพงไวใ้กลก้บัผนังเพ่ือเพ่ิมระดบัเสียงทุม้(เม่ือวางลำโพงอยูใ่นมุมของหอ้งน้ัน สามารถเพ่ิมเสียงทุม้มากท่ีสุด) ●
ผลิตภณัฑน้ี์ไมใ่หร้ปูแบบติดเพดานหรือแขวนกบัผนัง ถา้ตอ้งการท่ีจะเคล่ือนยา้ยเป็นระยะสั้น สามารถใชด้า้มจบัดา้นขา้งตวักล่อง ●
ผลิตภณัฑน้ี์ไมมี่ฟังกช์นัฉนวนแมเ่หล็ก ถา้วางลำโพงอยูใ่กลก้บัโทรทศัน์เกินไป สีของทีวอีาจจะเบลอ หากกรณีน้ีเกิดข้ึน โปรดใหปิ้ดทีว ีแลว้เม่ือ15 ถึง 30 นาทีแลว้ จึงจะเปิดใหม ่ ●
หากปัญหาน้ียงัคงอยู ่โปรดเคล่ือนยา้ยลำโพงหา่งจากทีวี

การเช่ือมตอ่เครือ่งขยายเสียง

ผลิตภณัฑน้ี์ใหมี้ขั้วอินพุททั้งสองแบบ:แบบสลกัเกลียวและแบบ Speakon กรุณาเลือกใชช้นิดท่ีสะดวก

 ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์เช่ือมต่อเคร่ืองขยายเสียงน้ัน อยา่ทำใหข้ั้วต่อสายไฟส่วนท่ีเหลือลดัวงจร มิฉน้ัน อาจทำใหผ้ลิตภณัฑน้ี์หรือเคร่ืองขยายเสียงเกิดขดัขอ้ง

 เม่ือเช่ือมต่อแลว้ คอ่ยๆดึงสายเคเบิลอยา่งเบาๆ เพ่ือใหต้รวจสอบวา่ เช่ือมต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเช่ือถือไดห้รือไม ่การเช่ือมต่อท่ีไมดี่อาจเกิดเสียงไมส่มำ่เสมอหรือเสียงรบกว
น

 ถา้ลวดแกนสายเคเบิลกระจายออกมาจากขั้ว อาจจะสมัผสักนั น่ีจะทำใหเ้คร่ืองขยายเสียงเกินพิกดั และเกิดขดัขอ้งท่ีใหเ้คร่ืองขยายเสียงหยุดทำงาน

การเช่ือมตอ่ขั้วอินพทุแบบสลกัเกลียว

ปิดไฟของเคร่ืองขยายเสียง1. 

เช่ือมต่อขั้วอินพุทลำโพงกบัสายเคเบิล การแสดงความมีขั้วของขั้วอินพุทลำโพง: สีแดงแสดงวา่ขั้ว (+) และสีดำแสดงวา่ ขั้ว (-)2. 

เช่ือมต่อสายเคเบิลกบัขั้วเอาทพุ์ทลำโพงของเคร่ืองขยายเสียง (วธีิการเช่ือมต่อท่ีรายละเอียดโปรดปฏิบติัตามคำแนะนำในคูมื่อการใชง้านของเคร่ืองขยายเสียง.)3. 

SPEAKER
－ －+ +

ขั้วอินพุทลำโพง 

(ดา้นหลงั)

ขั้วเอาทพุ์ทเคร่ืองขยายเสียง

(ดา้นหลงั)

 ขนัน็อตออกตามเข็มทวนเวลา  แทรกสายเคเบิล
 ขนัน็อตใหแ้น่นตามเข็มนาฬกิา

การเช่ือมตอ่ขั้วอินพทุแบบSpeakon

ผลิตภณัฑน้ี์ใชค้อนเนคเตอรล์ำโพงNeutrik Speakon [NL4MP] แนวทางการเดินสายเป็น "2+" และ "2-"
สามารถใชN้eutrik [NL4FX] หรือ [NL4FC] เพ่ือเช่ือมต่อสายเคเบิลลำโพง Speakon

ปิดไฟของเคร่ืองขยายเสียง1. 
เช่ือมต่อขั้วอินพุทลำโพงและสายเคเบิล แนวทางการเดินสายเป็น "2+" และ "2-"2. 
เช่ือมต่อสายเคเบิลกบัขั้วเอาทพุ์ทลำโพงของเคร่ืองขยายเสียง (วธีิการเช่ือมต่อท่ีรายละเอียดโปรดปฏิบติัตามคำแนะนำในคูมื่อการใชง้านของเคร่ืองขยายเสียง.)3. 

เช่ือมต่อสายเคเบิลลำโพงSpeakonกบัขั้วเอาทพุ์ทลำโพงของเคร่ืองขยายเสียง ●
Speakon 2+  เคร่ืองขยายเสียง +

Speakon 2-  เคร่ืองขยายเสียง -

SPEAKER
－ －+ +

ขั้วอินพุทลำโพง

(ดา้นหลงั)

ขั้วเอาทพุ์ทเคร่ืองขยายเสียง

(ดา้นหลงั)

 แทรกคอนเนคเตอร ์ขนัไปขวาเพ่ือล็อกแน่น

 ดึงคลิปโรด(clip-rod)ไปหลงั  ขนัคอนเนคเตอรไ์ปซา้ยเพ่ือถอนออก
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รายละเอียด

ชนิด ....................................................................... รุ่นตั้งพ้ืนแบบสะทอ้นเสียงทุม้ 

หน่วยลำโพง ......................................................................................... 38cm x 1

Iความตา้นทานท่ีกำหนด ............................................................................... 8Ω
การตอบสนองความถ่ี ................................................................ 40Hz~4,000Hz

ระดบัความดงัของเสียง่ ..................................................................... 95dB/W/m

กำลงัไฟขาเขา้ 

กำลงัไฟสงูสุด ..................................................................................1000W

กำลงัไฟท่ีกำหนด .............................................................................. 600W

ขนาด ...............................ความกวา้ง 410 x ความสงู 545 x ความลึก 545mm

นำ้หนัก ........................................................................................................ 30kg

ส่ิงท่ีแนบมา ...................................................คูมื่อการใชง้าน (หนังสือเล่มน้ี) x 1

 ............................................................................ บตัรลงทะเบียนสินคา้ x 1

รปูโครงร่าง

 

คณุสมบตัมิาตรฐาน

คุณสมบติัการตอบสนองความถ่ี

 ดา้นหนา้ตรงของลำโพง

02 002001 K02K01K5K2K1005

07

08

09

001

06

011

02 002001 K02K01K5K2K1005

8

61

23

46
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 ดา้นหนา้ตรงของลำโพง

คุณสมบติัความตา้นทาน

ระ
ดบั

คว
าม

ดนั
เสี

ยง
  (

dB
)

คว
าม

ตา้
น

ท
าน

 (
Ω

)

เน่ืองจากปรบัปรุงสินคา้ สเปคและรปูลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ●

การหมุนป้ายประจำเครือ่ง(nameplate )

ป้ายประจำเคร่ืองผลิตภณัฑน้ี์สามารถหมุนได้ ●
เม่ือดึงออกและหมุนป้ายประจำเคร่ืองน้ัน ตอ้งระวงัวา่ จะไมใ่ชแ้รงมากเกินไป เพ่ือหลีกเล่ียงไมใ่หป้้ายประจำเคร่ืองหรือตาขา่ยเหล็กผิดรปู ●

การบำรุงรกัษาตูล้ำโพง

โปรดใชผ้า้นุ่มปัดฝุ่นและส่ิงสกปรก ●
ถา้ตูล้ำโพงสกปรกมาก โปรดแปรงปัดโดยผา้นุ่มท่ีชุบตวัทำละลายเป็นกลางท่ีเจือจางดว้ยนำ้ 5-6เท่า แลว้ใชผ้า้แหง้แปรงปัด อยา่ใชทิ้นเนอร ์เบนซิน นำ้ยาทำความสะอาดหรือตวัทำล ●
ะลายสารเคมีอ่ืน ๆท่ีตูล้ำโพงและใกล้ๆ  มิฉน้ัน อาจเป็นอนัตรายต่อผิวของตูล้ำโพง อน่ึง จะใชส้ารกำจดัศตัรพืูชหรือสเปรยอ่ื์น ๆ ท่ีใกลล้ำโพงไมไ่ด้


