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ให้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภยั 

การตคีวามแบบกราฟิก • 

ลกูศรแบบแฟลชฟ้าผา่ในกราฟิกสามเหล่ียม กแ็สดงคำเตือนวา่ มีแรงดนั ไฟฟ้า

เป็นอนัตรายท่ีไม่มีฉนวนอยูใ่นอุปกรณ์   แรงดนัไฟฟ้าน้ีจะมีความเส่ียงท่ีทำให้

คนช็อตไฟฟ้า

มีเคร่ืองหมายอศัเจรียอ์ยูใ่นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ กแ็สดงคำเตือนวา่ มีคำแนะน

ำการดำเนินงานและกาบำรุงรักษา(บริการ)ท่ีสำคญับนสิงพิมพท่ี์แนบอุปกรณ์

คำอธิบายทีป้่องกนัไฟไหม้  ไฟฟ้าช็อตและการบาดเจบ็ส่วนบุคคล 

ความหมายของเก่ียวกบัคำเตือน   และขอ้ควรระวงั  

คำเตอืน  
เพื่อแจง้เตือนผูใ้ชว้า่ ในกรณีท่ีใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ไม่ถกูตอ้ง อาจส่งผ

ลใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวติอยา่งร้ายแรง

ข้อควรระวงั

เพื่อแจง้เตือนผูใ้ชว้า่ ในกรณีท่ีใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ไม่ถกูตอ้

ง อาจทำใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือความเสียหายส่ิงของ 

ความเสียหายส่ิงของหมายถึง  เกิดความเสียหายหรือผลขา้งเคียงส

ำหรับบา้นเรือน เฟอร์นิเจอร์และสตัวเ์ล้ียง 

ตวัอยา่งสญัลกัษณ์กราฟิก

 สญัลกัษณ์น่้ี เพื่อแจง้เตือนผูใ้ชว้า่ มีคำแนะนำท่ีสำคญัหรือคำเตือน ความหม

ายข้ึนอยูก่บัสญัลกัษณ์ในทรงรูปสามเหล่ียม เม่ือปรากฏสญัลกัษณ์ทางดา้นซา้ยข้ึน 

เป็นขอ้ครวระวงั เตือนหรือระมดัระวงัทัว่ไป

 สญัลกัษณ์น้ี เพื่อแจง้เตือนใหผู้ใ้ชว้า่ เป็นขอ้หา้มการดำเนินงาน   

สญัลกัษณ์ในรูปวงกลม หมายถึงผูใ้ชค้วรจะหา้ม เม่ือปรากฏสญัลกัษณ์ทางดา้นซา้ยข้ึ

น  แสดงใหเ้ห็นวา่ "หา้มถอดออก."

 สญัลกัษณ์น้ี เพื่อแจง้เตือนผูใ้ชว้า่ สามารถดำเนินการบงัคบัได ้

สญัลกัษณ์ในรูปวงกลม หมายถึงผูใ้ชค้วรปฏิบติัตามไป เม่ือปรากฏสญัลกัษณ์ทางดา้น

ซา้ยข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ จะตอ้งถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบ

-------โปรดปฏิบติัตามคำแนะนำดงัต่อไปน้ี------

 คำเตอืน

อย่าถอดหรือปรับเปลีย่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

อยา่เปิด(หรือปรับเปล่ียนโดยวธีิใดๆ) อุปกรณ์หรือสายไฟออก

อย่าซ่อมแซมหรือเปลีย่นช้ินส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต

อยา่งลองซ่อมแซมอุปกรณ์น้ีหรือเปล่ียนช้ินส่วนภายใน (ยกเวน้มีคำอ

ธิบายโดยเฉพาะในคู่มือฉบบัน้ี และแนะนำใหคุ้ณปฎิฺบติัตามอยา่งน้ี) 

สำหรับการบริการซ่อมทั้งหมด โปรดติดต่อร้านคา้ปลีกท่ีคุณซ้ือนั้น

อย่าใช้งานหรือจดัเกบ็ในสถานทีด่งัต่อไปนี้

• สถานท่ีอุณหภมิูสูงเกินไป (เช่น ตูร้ถยนตท่ี์ปิดผนึกโดยแสงแดดโดยตรง   

ท่ีใกลห้ลอดฮิทเตอร์  ดา้นบนของอุปกรณ์ทำความร้อน )

สถานท่ีใกลแ้หล• ่งนำ้ (เช่น หอ้งอาบนำ้  หอ้งนำ้ พื้นดินเปียก) 

สถานท่ีสมัผสัก• บัไอนำ้หรือหมอกควนั

สถานท่ีท่ีมีอากาศเคม็สูงกว• า่ 

สถานท่ีเปียก • 

สถานท่ีท่ีสมัผสัก• บัฝนตกโดยตรง

สถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ น • 

สถานท่ีท่ีมีการสั• น่สะเทือนอยา่งรุนแรง

สถานท่ีท่ีสามารถสมัผสัก• บัควนั นำ้มนั ความร้อน 

เน่ืองมาจากใกลก้บัเคร่ืองครัว 

อย่าวางอยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่มัน่คง

ใหแ้น่ใจวา่ จะวางอุปกรณ์เป็นระดบัแนวตลอดไปและมีเสถียรภาพ  อยา่วางอยูบ่น

ขาคำ้ยนัท่ีแกวง่ไดง่้ายหรือลาดเอียง

ใช้สายไฟทีใ่ห้มาเท่าน้ัน

ใชส้ายไฟท่ีใหม้าเท่านั้น นอกจากน้ี สายไฟท่ีใหม้าไม่สามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์อ่ื

น ๆ

อย่าโค้งงอสายไฟหรือวางวตัถุหนักกบัสายไฟ

อยา่พนัสายไฟหรือโคง้งอสายไฟมากเกินไป และอยา่วางวตัถุหนกักบัมนั 

การทำเช่นน้ี อาจเกิดความเสียหายกบัสายไฟ ทำใหส้ายไฟเกิดความแตกแยกและลั

ดวงจร  สายไฟเกิดความเสียหายอาจทำใหเ้กิดกรณีช็อตไฟและไฟไหม!้

หลกีเลีย่งการขยายการใช้การในขณะทีม่ปีริมาณเสียงสูง

ระดบัเสียงท่ีอุปกรณ์น้ีใชร่้วมกบัลำโพงสร้างข้ึนอาจทำใหเ้กิดการสูญเสียการไดย้นิ

ถาวร อยา่ใชอุ้ปกรณ์น้ีภายใตร้ะดบัปริมาณเสียงสูง(หรือระดบัเสียงท่ีทำใหค้นอึดอั

ด)เป็นเวลานาน  หากคุณรู้สึกวา่ การไดย้นิสูญเสียหรือมีเสียงในหู ควรหยดุใชอุ้ปก

รณ์น้ีและหาหมอทนัที

ลกูศรรูปฟ้าแลบแสดงคำเตือนวา่ มีแรงดนัไฟฟ้าเป็นอนัตรายท่ีไม่มีฉนวนอยูใ่นอุป

กรณ์ แรงดนัไฟฟ้าน้ีจะมีความเส่ียงท่ีทำใหค้นช็อตไฟฟ้า 
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 คำเตอืน

อย่าปล่อยให้ส่ิงแปลกปลอมหรือของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์ อย่าวางภาชนะทีเ่ตม็ไปด้วยของเหลวอยู่บนอุป

กรณ์

อยา่วางภาชนะท่ีเตม็ไปดว้ยของเหลวอยูบ่นผลิตภณัฑน้ี์ 

อยา่ปล่อยใหส่ิ้งแปลกปลอม (เช่นส่ิงไวไฟ เหรียญเงิน ลวดโลหะ) หรือของเหลว 

(เช่น นำ้หรือเคร่ืองด่ืม) ลงในผลิตภณัฑน้ี์ การทำเช่นน้ี อาจทำใหเ้กิดการลดัวงจร 

การทำงานผดิพลาดหรือขอ้ขดัขอ้งอ่ืน ๆ

ถ้ามข้ีอยกเว้น หรือข้อขดัข้องเกดิขึน้ กปิ็ดอุปกรณ์

ในกรณีท่ีสถานภาพต่อไปน้ีเกิดข้ึนนั้น  โปรดปิดอุปกรณ์ทนัที 

ใหถ้อดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบ และติดต่อร้านคา้ปลีกของคุณ 

เพื่อร้องขอบริการซ่อม:

สายไฟหรือปลั• ก๊เสียหาย หรือ

มีควนัหรือกลิ• ่นท่ีผดิปกติ หรือ

วตัถุหล• ่นลงในอุปกรณ์น้ี หรือสาดของเหลวลงบนอุปกรณ์น้ี หรือ

อุปกรณ์ถกูเปียกดว้ยนำ้ฝน (หรือมีความชื• ้นอนัเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ ) หรือ

อุปกรณ์ดูเหมือนว• า่ เดินเคร่ืองผดิปกติ หรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสำคญั

ในระหวา่งการใชง้าน

ผู้ใหญ่จะต้องดูแลทีส่ถานทีม่เีดก็

หากใชอุ้ปกรณ์น้ีท่ีสถานท่ีมีเดก็ จะตอ้งระมดัระวงัวา่ อยา่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในกา

รดำเนินงาน ผูใ้หญ่ควรดูแลและใหค้ำแนะนำท่ีดา้นขา้ง

ไม่หล่นลงหรือถูกชนกนัอย่างร้ายเแรง

เพื่อป้องกนัไม่ใหอุ้ปกรณ์น้ีถกูชนกนัอยา่งร้ายเแรง (ไม่หล่นลง!)

 คำเตอืน

อย่าร่วมใช้ซ็อกเกต็เดยีวกบัอุปกรณ์อืน่ๆมากเกนิไป

อยา่บงัคบัร่วมใชส้ายไฟของอุปกรณ์น้ีร่วมใชซ็้อกเกต็เดียวกบัอุปกรณ์อ่ืนๆมากเกิ

นไป เม่ือมีการใชส้ายไฟขยายนั้น โปรดระวงัระวงัวา่: กำลงัไฟรวมของอุปกรณ์ทั้ง

หมดท่ีเช่ือมสายไฟขยายต่อกบัเตา้เสียบ จะตอ้งไม่เกินกำลงัไฟท่ีกำหนดไวข้องสาย

ไฟขยายน้ี (วตัต ์/ แอมแปร์) โหลดมากเกินไปอาจทำใหช้ั้นฉนวนสายไฟเกิดความ

ร้อนกระทัง่หลอมละลาย

ตรวจสอบว่า ค่าแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัในท้องถิน่

อยา่เช่ือมต่อสายไฟกบัแหล่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

อุปกรณ์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีมีระบบกราวดก์นัไฟช็อต

เม่ือเช่ือมต่อขั้วลำโพงนั้น จะตอ้งเช่ือมต่อโดยบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหรือใช้

สายไฟอ่อนหรือสายเคเบิลสำเร็จรูป  

เฉพาะใชอ้ยา่งปลอดภยักบัพื้นท่ีระดบันำ้ทะเลท่ีต่ำกวา่ 2,000 เมตร   

 คำเตอืน

ปฏิบตัตามคำแนะนำทั้งหมด

ใส่ใจต่อคำเตือนทั้งหมด

ปฏิบตัตามคำแนะนำ 

อยา่ปิดกั้นช่องระบายอากาศ ปฏิบตัตามคำแนะนำของผูผ้ลิตในการติดตั้ง

อยา่ติดตั้งท่ีใกลแ้หล่งกำเนิดความร้อน เช่น หมอ้นำ้ความร้อน เตา หรืออุปกรณ์ท่ีก่

อใหเ้กิดความร้อนอ่ืน ๆ (รวมถึงเคร่ืองขยายสญัญาณ)

อยา่ทำลายการใชป้ระโยชนเ์พื่อรักษาความปลอดภยัของปลัก๊แบบมีขั้วหรือป

ลัก๊สายดิน ปลัก๊แบบมีขั้วมีสองแผน่แทรกท่ีมีความกวา้งแตกต่างกนั ปลัก๊สาย

ดินมีสองแผน่แทรกและขาสายดิน แผน่แทรกท่ีกวา้งกวา่ หรือขาเสียบท่ีสาม 

มีบทบาทของการรักษาความปลอดภยั  หากปลัก๊ไฟท่ีใหน้ั้นไม่เหมาะสมกบัเตา้เสี

ยบของคุณ โปรดใหช่้างไฟฟ้าเปล่ียนใชเ้ตา้เสียบใหม่

โปรดป้องกนัสายไฟ เพื่อไม่ถกูเหยยีบหรือบีบอดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปลัก๊และเตา้รั

บไฟฟ้า และส่วนท่ียดืออกมาจากอุปกรณ์น้ี

ใชเ้ฉพาะตูเ้คล่ือนท่ี  เคานเ์ตอร์ เสา้ ขาคำ้ยนั หรือหนา้แท่นท่ีระบุไวโ้ดยผูผ้ลิตห

รือขายพร้อมกบัอุปกรณ์น้ี ถา้ตูเ้คล่ือนท่ี ควรจะระมดัระวงัในการรวมอุปกรณ์ / 

ตูเ้คล่ือนท่ีนั้น เพื่อป้องกนัไม่ใหตู้เ้คร่ืองลม้ลง  ทำใหค้นอ่ืนๆไดรั้บบาดเจบ็

ในระหวา่งท่ีเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง หรือเม่ือไม่ใชง้านเป็นเวลานาน  

ควรถอดปลัก๊สายไฟของอุปกรณ์น้ี

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อ อยา่ใหอุ้ปกรณ์น้ีสมัผสักบัฝนหรือไดรั้

บความช้ืน

 ข้อควรระวงั

นำไปวางไว้ในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก

ควรจะวางอุปกรณ์น้ีไวใ้นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก

การจดัการความปลอดภยัของสายเคเบิล้

เพื่อหลีกเล่ียงสายไฟฟ้าและสายเคเบิลพนักนั  นอกจากน้ี กค็วรจะวางสายไฟและส

ายเคเบิลทั้งหมดไวส้านท่ีท่ีพน้จากมือเดก็

หลกีเลีย่งการเหยยีบด้านบนของอุปกรณ์นี ้หรือวางส่ิงของหนักอยู่ด้านบนอุปกรณ์ 

อยา่เหยยีบดา้นบนอุปกรณ์หรือวางส่ิงของหนกัอยูด่า้นบนของอุปกรณ์
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 ข้อควรระวงั

อย่าเช่ือมต่อหรือถอดสายไฟด้วยมอืเปียก

เม่ือแทรกหรือถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบหรืออุปกรณ์นั้น ไม่ไดส้มัผสักบัสายไ

ฟหรือปลัก๊ดว้ยมือเปียก

ก่อนเคลือ่นย้ายอุปกรณ์น้ัน จะต้องตดัการเช่ือมต่อทั้งหมด

ก่อนเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์นั้น  ใหป้ลดสายไฟและสายไฟของอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

ก่อนการทำความสะอาด โปรดถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ

ก่อนการทำความสะอาดอุปกรณ์น้ี โปรดปิดและถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบ

ก่อน

ถอดสายไฟ ก่อนทีจ่ะซ่อม

ก่อนท่ีจะซ่อมแซม โปรดปิดอุปกรณ์ก่อน แลว้ถอดสายไฟ

จะวางส่ิงของขนาดเลก็อยู่สถานทีพ้่นจากมอืเดก็

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลืนโดยไม่ไดต้ั้งใจ โปรดวางไวใ้หพ้น้จากมือเดก็

เมือ่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นีเ้ป็นเวลานาน

เม่ือคุณตอ้งการท่ีจะออกจากบา้นเป็นเวลานานโปรดปลดสายไฟ (OFF)  และถอด

สายไฟจากเตา้เสียบสลบักระแสไฟ น่ีสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุหรือเกิดไ

ฟไหม้

อุปกรณ์ควรหลีกเล่ียงนำ้หยดหรือกระเซ็นนำ้และอยา่วางภาชนะท่ีเตม็ไปดว้ยของเ

หลวอยูบ่นอุปกรณ์ เช่นแจกนั

หากปลัก๊ไฟหรือคอปเปอร์ของเคร่ืองใชเ้ป็นอุปกรณ์ตดัการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ตดักา

รเช่ือมต่อน้ีควรจะสามารถใหด้ำเนินงานดว้ยความสะดวก 

จะตอ้งดำเนินงานเฉพาะโดยบุคคลซ่อมแซมตามคำแนะนำการซ่อมแซมน้ี   

ถา้คุณไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ โปรดไม่ดำเนินการตามคำแนะนำการดำเนิน

การใด ๆ เพื่อหลีกเล่ียงการไฟฟ้าช็อต



ข้อควรระวงัทีส่ำคญั

เพาเวอร์ซัพพลาย ■

อย• า่ทำใหอุ้ปกรณ์น้ีร่วมใชเ้ตา้เสียบเดียวกนักบั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีควบคุม

ดว้ยอินเวอร์เตอร์หรือมอเตอร์(เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ เตาอบไมโครเวฟ 

หรือเคร่ืองปรับอากาศ) ตามรูปแบบการใชข้องอุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้า  เสียงรบกวนแหล่

งจ่ายไฟอาจทำใหอุ้ปกรณ์น้ีเกิดขดัขอ้งหรือเสียงรบกวน   ถา้ไม่สามารถท่ีจะใชซ็้อ

กเกต็ท่ีแยกต่างหากได ้ โปรดเช่ือมต่อตวักรองสญัญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟในระ

หวา่งอุปกรณ์และเตา้เสียบ 

เพื่อป้องก• นัไม่ใหเ้กิดขดัขอ้งและความเสียหายก่อนท่ีจะดำเนินการเช่ือมต่อใดๆ โ

ปรดใหปิ้ดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ทั้งหมด

วางไว้ ■

ถา้ใชอุ้ปกรณ์นี• ้ ท่ีขา้งๆอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีมีหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

อาจจะเกิดเสียงรบกวน  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ี โปรดเปล่ียนทิศทางของอุปกรณ์น้ี  ห

รือใหห่้างจากแหล่งท่ีมาของสญัญาณรบกวน

อุปกรณ์นี• ้อาจจะรบกวนวทิยแุละการรับสญัญาณทีว ีโปรดอยา่ใชอุ้ปกรณ์น้ีในบริเ

วณใกลเ้คียงของอุปกรณ์ท่ีรับสญัญาณประเภทน้ี

หากใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารไร้สายในบริเวณใกลเ้คียงของอุปกรณ์นี• ้ (เช่น 

โทรศพัทมื์อถือ )  อาจจะเกิดเสียงรบกวน ถา้รับสาย โทรออกหรือในระหวา่งการเ

รียกเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนดงักล่าว หากคุณพบปัญหาดงักล่าว ควรจะวางอุปกร

ณ์ส่ือสารไร้สายเหล่าน้ีห่างไกลออกไปจากอุปกรณ์น้ี หรือปิดอุปกรณ์เหล่าน้ี

อย• า่วางอุปกรณ์อยูใ่นการโดนแสงแดดตรง  ท่ีใกล้ๆ อุปกรณ์ระบายความร้อน  

ตูร้ถท่ีปิดผนึก หรือสถานท่ีอุณหภมิูสูงมากอ่ืน ๆ  อาจทำใหอุ้ปกรณ่์น้ีเสียรูปหรือเ

ปล่ียนสีอนัเน่ืองมาจากความร้อนมากกวา่

เม่ือเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์นี• ้ จากสานถท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีท่ีมีอุณหภมิูและ/

หรือความช้ืนแตกต่างกนัมาก อาจมีหยดนำ้ (คอนเดนเสท) ภายในอุปกรณ์น้ี 

ในกรณีน้ี ถา้คุณจะลองใชอุ้ปกรณ์น้ี อาจทำใหเ้กิดความเสียหายหรือเกิดขด้ขอ้ง 

ดงันั้น ก่อนท่ีจะใชอุ้ปกรณ์น้ี คุณจะตอ้งวางอยูเ่ป็นเวลาหลายชัว่โมง จนกระทัง่คอ

นเดนเสทระเหยไปหมดกลายเป็นไอ 

เน่ืองจากพื• ้นผวิของวสัดุและอุณหภมิูของอุปกรณ์ท่ีคุณวางอยูน่ั้น ขาคำ้ยนัยางอาจ

จะเปล่ียนสีหรือพื้นผวิเกิดความเสียหาย  คุณสามารถวางผา้สกัหลาดหรือผา้ทออยู่

ภายใตข้าคำ้ยนัยาง เพื่อป้องกนักรณีน้ีเกิดข้ึน ถา้คุณทำอยา่งน้ี เพื่อหแ้น่ใจวา่ อุปกร

ณ์ไม่ล่ืนหลุดหรือเคล่ือนยา้ยโดยบงัเอิญ

อย• า่วางส่ิงของท่ีมีนำ้ใดๆอยูบ่นอุปกรณ์น้ี นอกจากน้ี โปรดหลีกเล่ียงการใชส้ารกำ

จดัศตัรูพืช นำ้หอม  แอลกอฮอล ์ยาทาเลบ็  สเปรยแ์ละอ่ืนๆท่ีบริเวณใกล้ๆ อุปกรณ์

น้ี โปรดเช็ดของเหลวท่ีสาดบนอุปกรณ์น้ีออกดว้ยผา้นุ่มท่ีแหง้

การบำร ■ ุงรักษา

สำหรับการทำความสะอาดประจำวนั โปรดใชผ้า้นุ• ่มท่ีแหง้หรือผา้ชุบนำ้เลก็นอ้ยท

ำความสะอาดอุปกรณ์ ถา้จะลบคราบปากแขง็ โปรดใชผ้า้ท่ีชุบนำ้ยาทำความสะอา

ดท่ีอ่อนโยนและมีความไม่ขดั  แลว้ใหแ้น่ใจวา่ จะใชผ้า้นุ่มท่ีแหง้เช็ดอุปกรณ์น้ีให้

มีความสะอาด

อย• า่ใชเ้บนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอลห์รือตวัทำละลายใด ๆ 

เพื่อป้องกนัการเปล่ียนสีและ / หรือเสียรูป

ข้อควรระวงัอืน่ ๆก่อนการใช้ ■

เม่ือใชปุ่้ม คานผลกัหรือตวัควบคุมอ่ืน ๆ พร้อมก• บัแจค็และขอ้ต่อนั้น  

ตอ้งใชแ้รงท่ีเหมาะสม   ถา้ดำเนินการอยา่งป่าเถ่ือน อาจทำใหเ้กิดขด้ขอ้งข้ึน

อย• า่เคาะหรือใชแ้รงท่ีแขง็แกร่งเบนหนา้จอแสดงผล

เม่ือถอดสายเคเบิลทั• ้งหมดนั้น โปรดจบัขั้วต่อ อยา่ดึงสายเคเบิล ทำอยา่งน้ีสามารถป้อ

งกนัไฟฟ้าลดัวงจร หรือเกิดความเสียหายกบัส่วนประกอบภายในของสายเคเบิล

เม่ือจำเป็นตอ้งขนส• ่งอุปกรณ์น้ี  มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดใ้ชก้ล่องบรรจุภณัฑเ์ม่ือซ้ื

อนั้น(รวม ฟิลเลอร์)เพื่อบรรจุใหเ้รียบร้อย มิฉะนั้น คุณจะตอ้งใชว้สัดุบรรจุภณัฑเ์ดี

ยวกนั

บางสายเคเบิ• ้ลเช่ือมต่อมีตวัตา้นทาน อยา่ใชส้ายเคเบิลเช่ือมต่อท่ีมีตวัตา้นท

านเพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์ การใชส้ายเคเบิลดงักล่าวน้ีสามารถกใหมี้ระดบัเสีย

งท่ีต่ำมากหรือเกือบจะยนิเสียงไม่ได ้สำหรับขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดสายเคเบิล 

โปรดติดต่อผูผ้ลิตสายเคเบิล

ลขิสิทธ์ิ / ใบอน ■ ุญาต / เคร่ืองหมายการค้า

กฎหมายหา้มมิใหบ้นัทึกวดีิโอ บนัทึกเสียงคดัลอกและแก• ไ้ขสำหรับบทประพนัธ์

ลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม(บทประพนัธ์เพลง บทประพนัธ์วดีิโอ การกระจายเสียง 

การแสดงสดหรือบทประพนัธ์อ่ืนๆ)ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมจากผูถื้อลิขสิทธ์ิ จะไม่ตอ้งเปิดเผย ขาย ใหเ้ช่า แสดง หรือโฆษณา

ผลิตภณัฑนี์• ้จะไม่ตอ้งนำมาใชก้ารละเมิดลิขสิทธ์ิ ของบุคคลท่ีสาม สำหรับพฤ

ติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆของบุคคลท่ีสามในการใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ บริษทั ฯ 

จะไม่รับผดิชอบใด ๆ

ช่ือบริษทัและช่ือผลิตภณัฑท่ี์ปรากฏขึ• ้นในเอกสารน้ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเ

บียนหรือเคร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของผลิตภณัฑน์ั้น  
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ก่อนการเช่ือมต่อ

เคร่ืองขยายเสียงดิจิตอลระดบัมืออาชีพท่ีมีประสิทธิภาพการทำงานสูงมาก• 

รูปแบบการกำหนดค• ่าหลายชนิด 

DAS-300 

โหมด 300W: 300W × 2 ช่องเสียง 

                       ระบบดา้นหนา้ (300W) + ระบบดา้นหลงั(300W) 

โหมด 150W: 150W × 2 ช่องเสียง × 2ระบบ (4 ช่องเสียง) 

DAS-150 

150W × 2 ช่องเสียง

ประกอบรูปแบบรีเวร์ิบ 6ชนิด สามารถจบัคู• ่ตามทำนองเพลง

สามารถเลือกฟังก• ช์ัน่ของ3ช่องอินพตุออกโดยอตัโนมติั ตามลำดบัความสำคญัท่ีตั้

งไวล่้วงหน้

พร้อมก• บัควอไลเซอร์ 10 แบนด ์ สามารถตั้งค่าเสียงแยกเพลงและไมโครโฟนตาม

ลำดบั

ขั• ้วอุปกรณ์ประมวลผลสามารถเช่ือมต่อกบั กราฟิกควอไลเซอร์ 

ใชไ้มโครโฟน5ตวัพร้อมก• นั หน่ึงในนั้น สามารถใหพ้ิธีกรเช่ือมต่อหรือปิดเสียงสะ

ทอ้น

เคร่ืองขยายเสียงกำลงัสูงและความตา้นทานต• ่ำท่ีเชา้กนัได ้สามารถขบัเคล่ือนลำโพ

งสองชุดตามลำดบั

พร้อมก• บัตวัควบคุมแบบkeyระดบั6  สามารถทำใหน้ำ้เสียงสูงและต่ำเปล่ียนแปลงเ

ป็น 3 ระดบั  (ช่วงเสียงบนัไดเสียงโครมาติก)  

หนา้จอแสดงผลสีLCDมลัติฟังก• ช์ัน่   สามารถแสดงผลและตั้งค่าการป้อนขอ้มูลเสี

ยงและเสียงสะทอ้นของควอไลเซอร์ ฯลฯ

ตวับ• ่งช้ีค่าสูงสุดPEAK INDICATOR  สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงค่าสูงสุด   เพื่อหลีก

เล่ียงการโหลดเกินพิกดั 

ข้อควรระวงั ■

ในการเช่ือมต• ่อ ควรจะปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์น้ี   

แจค็อินพตุและเอาทพ์ทุของเคร่ืองขยายเสียง  "สีขาว" หมายถึงช• ่องเสียงทางซา้ย  

"สีแดง" หมายถึงช่องเสียงทางขวา เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ช่องเสียงทางซา้ยและขวาเช่ือม

ต่อไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั

ทำใหป้ลั• ก๊สายไฟคงท่ี การเช่ือมต่อท่ีไม่ดี อาจส่งผลใหไ้ม่มีเสียงเอาทพ์ตุหรือเกิดเ

สียงรบกวน 

เม่ือถอดาสายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้า โปรดใหจ้บัปลั• ก๊สายไฟ
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ช่ือแผงควบคุมด้านหน้าและฟังก์ช่ัน 

1 พาวเวอร์สวทิช์ (แหล่งจ่ายไฟ) (ON /OFF )

กดลงสามารถเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ (ON)  กดลงอีกคร้ัง เพื่อตดัแหล่งจ่ายไฟ (ปิด)

แมว้า่ สวติชแ์หล่างจ่ายไฟอยูใ่นตำแหน่งOFF อุปกรณ์น้ียงัคงเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่าย

ไฟ

2 บ่งช้ีค่าสูงสุด PEAK INDICATOR

แสดงใหเ้ห็นถึงกำลงัเอาทพ์ทุขนาดใหญ่เลก็  เม่ือกำลงัเอาทพ์ทุมีขนาดใ

หญ่เกินไป   ไฟแสดงสถานะค่าสูงสุด PEAK INDICATORจะสวา่งข้ึน  

ตอนน้ี โปรดปรับระดบัเสียง MUSIC VOL และ MIC MASTERVOL 

ใหต่้ำลง  และปรับค่าตั้งของค่าใหญ่ท่ีสุด (MAX) MUSIC VOL 

และปรับค่าตั้งของค่าใหญ่ท่ีสุด (MAX)MUSIC VOL และค่าตั้งของค่าใหญ่ท่ีสุด  

(MAX)  MIC MASTERในอินเตอร์เฟซท่ีตั้งค่าไว้

3 / / / ปุ่มขึน้ / ลง / ซ้าย / ขวา

เม่ือกดปุ่มต่างๆลง จะเขา้สู่อินเตอร์เฟซท่ีสอดคลอ้งกนั

 : เลือกโหมดผลท่ีดา้นบนของหนา้จออินเตอร์เฟซหลกั

 : เลือกโหมดรีเวร์ิบท่ีดา้นบนของหนา้จออินเตอร์เฟซหลกั

นอกจากน้ี เม่ือกดปุ่ม  สามารถเพิม่ทำนองเพลงหลกัข้ึนจากทำนองเพลงมาตรฐาน

เม่ือกดปุ่ม  สามารถลดทำนองเพลงหลกัลงจากทำนองเพลงมาตรฐาน

4  ปุ่มยนืยนั

เม่ือกดปุ่มน้ี  กำหนดอินเตอร์เฟซท่ีเลือกไว ้นอกจากนั้น  กดปุ่มน้ีเพื่อกลบัไปทำน

องเพลงหลกัมาตรฐาน

5 MUTE / EXIT ปุ่มปิดเสียง / ถอนออก

กดปุ่มน้ีลงในการใชง้าน  จะปิดเสียง

กดปุ่มน้ีลงในการตั้งค่า เพื่อกลบัไปอินเตอร์เฟซเดิม

6 MIC 1/ , MIC 2/ , MIC 3 ปุ่ม

MIC 1/ :  ปรับปรุง INPUT MIC 1 และปริมาณการป้อนขอ้มูลMIC  

แผงดา้นหลงั

MIC 2/ :  ปรับปรุง INPUT MIC 2 และปริมาณการป้อนขอ้มูลMIC  

แผงดา้นหลงั  

MIC 3: ปรับปรุงปริมาณการป้อนขอ้มูล MIC INPUT 3 

นอกจากน้ี  เลือกรีเวร์ิบ MIC 3 จนปิดแลว้  ฟังกช์นัพิธีกรเปิดใชง้าน

7 แจค็1, 2, 3 INPUT MIC 

แจค็อินพตุไมโครโฟน

8 ลูกบิด MUSIC VOL 

ปรับระดบัเสียงอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อขั้วเอินพตุสญัญาณเสียง  

9 ลูกบิด BALANCE

ปรับความสมดุลในระหวา่งระดบัเสียงเอาทพ์ทุลำโพงทางซา้ยและขวา  

0 จอภาพผลกึเหลวLCD Display

อินเตอร์เฟซท่ีแสดงผลการทำงานต่างๆ

A ลูกบิดMIC MASTER VOL

ปรับระดบัเสียงอินพตุของไมโครโฟนโดยรวม

B ลูกบิด ECHO VOL

ปรับ MIC INPUTs 1, 2, 3 และรีเวร์ิบแผงดา้นหลงั MIC  , MIC  ทั้งหมด

แผงด้านหน้า (DAS-300/DAS-150)
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NAMES OF FRONT PANEL CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS

FRONT PANEL (DAS-300/DAS-150)

POWER switch (ON /OFF )
Press to turn ON the power. Press this again to 
turn it OFF.
The product is still connected to power supply, 
even if the power switch is OFF.

PEAK INDICATOR
Indicates the output power.
When the output power is too high, the PEAK 
INDICATOR lights. Reduce the volume level by 
adjusting MUSIC VOL and MIC MASTER VOL, 
and adjusting the setting value of MAX for 
MUSIC VOL and  MIC MASTER VOL at setting 
interface.

/ / / (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) buttons
Press each button to enter your desired 
interface.

: Select the EQ mode at the Top interface.
: Select the Echo mode at the Top interface.

Note: To increase the pitch, press the  button.
To lower the pitch, press the  button.

ENTER button
Press this button to confirm the interface that 
you have just selected.
Note: Pressing this button also allows the 
standard pitch to be resumed.

MUTE/EXIT button
When the unit is in use, press this button to mute.
During setting, press this button to return to the 
previous interface.

MIC 1/ , MIC 2/ , MIC 3 knobs
MIC 1/ :Adjust the input levels of MIC INPUT 1 

and MIC (Rear).
MIC 2/ :Adjust the input levels of MIC INPUT 2 

and MIC (Rear).
MIC 3: Adjust the input level of MIC INPUT 3.
Note: When Mic 3 Echo is set to OFF, use by an 
emcee is enabled. 

MIC INPUT 1, 2, 3 jacks
Microphone input jacks.

MUSIC VOL knob
Adjust the volume of the equipment connected 
to the audio input terminals.

BALANCE knob
Adjust the balance between the right and left 
channel levels output from the speakers.

LCD Display
Display various interfaces.

MIC MASTER VOL knob
Adjust the overall microphone input volume 
level.

ECHO VOL knob
Adjust the entire echo and effect level of MIC 
INPUTs 1, 2, 3 and MIC , MIC  (Rear).

BALANCE

L R

MUSIC VOL

POWER PEAK INDICATOR

EQ-SEL ECHO-SEL

/EXIT
MUTE

MIC1

MIC2

MIC3

ECHO VOL

MIC MASTER VOL

MIC INPUT

1 2 3

41 2 6 75

8 9 0 ab

3
 Push here for 7 
seconds to enter 
SETTING mode.
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ช่ือแผงควบคุมด้านหลงัและฟังก์ช่ัน

1 สวทิช์ AUTO SELECT

คาราโอเกะ

ข้ึนอยูก่บัตำแหน่งของสวทิช ์โหมดการทดสอบจะเปล่ียนแปลงในระหวา่งAudio, 

A&V, VIDEO (เสียง เสียงและวดีิโอ วดีิโอ) 

AUX 1

ข้ึนอยูก่บัตำแหน่งของสวทิช ์โหมดการทดสอบจะเปล่ียนแปลงในระหวา่ง Audio, 

A&V, VIDEO (เสียง เสียงและวดีิโอ วดีิโอ) 

2 พอร์ตอนุกรม RS232C

ใชสำหรับการป้อนคำสัง่ควบคุมระยะไกล

3 แจค็ SUB OUT 

สามารถเช่ือมต่อกบัซบัวฟูเฟอร์

4 แจค็ VIDEO IN

KARA:ตรงน้ี เช่ือมต่อแจค็เอาทด์พทุวดีิโอ ของคาราโอเกะ

AUX 1:ตรงน้ีเช่ือมต่อแจค็เอาทด์พทุวดีิโอ ภายนอก

AUX 2:ตรงน้ีเช่ือมต่อแจค็เอาทด์พทุวดีิโอภายนอก

5 VIDEO. แจค็ OUT

สามารถเช่ือมต่อกบัทีวสีามเคร่ืองโดยแจค็เอาทพ์ตุวดีิโอ

6 อุปกรณ์ควบคุมKARAOKE INPUT LEVEL

ปรับแอมพลิจูเลเวลอินพตุ

7 สวทิช์KARAOKE SENSITIVITY

ตง้ ัค่าเลเวลอินพตุเสียง KARAOKE ท่ีระดบัความไวท่ีทดสอบและเปล่ียนแปลงโ

ดยอตัโนมติั

L (ต่ำ): แมว้า่ KARAOKE เกิดใหม่เสร็จสมบูรณ์ ฟังกช์ัน่จะไม่เปล่ียนไปโหมดอ่ืน

ใหต้ั้งค่าในตำแหน่งน้ี

M (กลาง): ภายใตส้ภาพการทำงานปกติ ใหต้ั้งค่าในตำแหน่งน้ี

H (สูง): ในระหวา่งการรีไซเคิลKARAOKEจะเปล่ียนฟังกช์นัไปโหมดอ่ืนๆใหต้ั้ง

ค่าในตำแหน่งน้ี้ี

8 แจค็ KARAOKE

แจค็เอาทพ์ตุเสียงท่ีเช่ือมต่อคาราโอเกะ 

9 แจค็AUX 1

ตรงน้ี เช่ือมต่อแจค็เอาทพ์ตุเสียงของอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งเสียงภายนอก 

0 อุปกรณ์ควบคุมAUX INPUT 1 LEVEL 

ปรับระดบัแอมพลิจูเลเวลอินพตุ

A สวทิช์ AUX 1 SENSITIVITY

ตั้งค่าเลเวลอินพตุเสียง AUX 1 ท่ีระดบัความไวท่ีทดสอบและเปล่ียนแปลงโดยอตั

โนมติั 

 L (ต่ำ): แมว้า่ AUX 1 เกิดใหม่เสร็จสมบูรณ์ ฟังกช์ัน่จะไม่เปล่ียนไปโหมดอ่ืนๆ 

ใหต้ั้งค่าในตำแหน่งน้ี

M (กลาง): ภายใตส้ภาพการทำงานปกติ ใหต้ั้งค่าในตำแหน่งน้ี

H (สูง): ในระหวา่ง AUX 1เกิดใหม่เ จะเปล่ียนฟังกช์นัไปโหมดอ่ืนๆ 

ใหต้ั้งค่าในตำแหน่งน้ี

แผงด้านหลงั
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NAMES OF REAR PANEL CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS

REAR PANEL

AUTO SELECT switches
KARAOKE
Depending on the switch position, the detection 
mode will be switched from among the three 
modes, Audio, A&V or VIDEO.
AUX 1
Depending on the switch position, the detection 
mode will be switched from among the three 
modes, Audio, A&V or VIDEO.

RS232C serial port
Input commands for remote control.

SUB OUT jack
Connect the jack of the amplifier of sub woofer.

VIDEO IN jacks
KARA: Connect the video output jack of the 
KARAOKE unit here.
AUX 1: Connect the output jack of external video 
source equipment here.
AUX 2: Connect the output jack of external video 
source equipment here.

VIDEO OUT jacks
Up to three TV monitors can be connected to 
these video output jacks. 

KARAOKE INPUT LEVEL control 
Adjust this control by balancing with the level of 
inputs .

KARAOKE SENSITIVITY switch
Set the sensitivity at which KARAOKE audio 
input level is detected and switched automati-
cally.
L(ow): Set to this position when the function 
does not change to other mode even if 
KARAOKE play is over.
M(id): Set to this position in normal operating 
conditions. 
H(igh): Set to this position when function 
changes to other mode during KARAOKE play.

KARAOKE jacks
Connect the audio output jack of the KARAOKE 
unit.

AUX 1 jacks
Connect the audio output jacks of external audio 
source equipment here.

AUX 1 INPUT LEVEL control
Adjust this control by balancing with the level of 
inputs .

KARAOKE AUX1

A&V

AUDIOAUDIO VIDEO VIDEO

A&V

KARA AUX1 AUX2

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

AUTO SELECT

VIDEO IN KARAOK

VIDEO OUT

L

R R

L L

R R

L

AUX 1 AUX 2 PRE-OUT MIC SRK
SYSTEMS SPEAKER

SYSTEM Setting

SPEAKER SYSTEM

Front

R L

Rear

SYSTEM
150W

SYSTEM
150W

300W
SPEAKER IMPEDANCE

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

300W

RS232C SUB
OUT

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

MIN MAX

INPUT
LEVEL

OUTPUT
LEVEL

MIC A

BMIC

LINE MIC

150W 300W

L

R

R L

SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

1 2 3

4 5

6

8 9

a 0

b

c d

e

f g h i

7
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B อุปกรณ์ควบคุม AUX 2 INPUT LEVEL

ปรับระดบัแอมพลิจูเลเวลอินพตุ

C แจค็ AUX 2

ตรงน้ี เช่ือมต่อแจค็เอาทพ์ทุเสียงของอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งเสียงภายนอก 

D แจค็PRE-OUT

ขั้วเอาทพ์ทุท่ีเช่ือมต่อเคร่ืองขยายเสียง

E อุปกรณ์ควบคุม PRE-OUT OUTPUT LEVEL

ปรับอุปกรณ์ควบคุมน้ี เพื่อใหเ้ลเวลของเคร่ืองขยายเสียงมีความสมดุล

F สวทิช์ MIC/LINE 

เม่ือสวติชน้ี์ถกูเลือกใหอ้ยูใ่นตำแหน่ง MIC MIC  MIC  B ถกูเปิดใชง้าน

เม่ือสวติชน้ี์ถกูเลือกใหอ้ยูใ่นตำแหน่งLINE เช่ือมต่อระบบ Mac อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะควบคุมสวทิชน้ี์ โปรดปรับระดบัเสียง MIC MASTER VOL 

หรือกดปุ่ม MUTE / EXIT ลงเพือ่ปิดเสียง

G แจค็ MIC  , MIC  

แจค็Aเป็นแจค็เขา้ผสม MIC INPUT 1 บนแผงดา้นหนา้ 

แจค็Bเป็นแจค็เขา้ผสม MIC INPUT 2 

H SPK SYSTEM switch (Only for DAS-300)

300W:  ระบบดา้นหนา้หรือระบบดา้นหลงัสามารถขบัเคล่ือน 300Wตามลำดบั

150W:  L / R ระบบดา้นหนา้ และL/Rระบบดา้นหลงั L / R สามารถขบัเคล่ือน 

150Wตามลำดบั

หมายเหตุ: DAS-150 ไม่มีสวติชเ์ลือกลำโพงน้ี

I คอนเนคเตอร์SPEAKER SYSTEM

คอนเนคเตอร์ท่ีเช่ือมต่อลำโพงความตา้นทาน 8 Ω 

โปรดดูคำแนะนำรายละเอียดหนา้ 10
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SYSTEM CONNECTIONS

DAS-300

DAS-150
1. SPEAKER CONNECTIONS 2. The connection method of other jacks is similar 

to that of DAS-300, but no SPK SYSTEM switch.

KARAOKE AUX1

A&V

AUDIOAUDIO VIDEO VIDEO

A&V

KARA AUX1 AUX2

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

AUTO SELECT

VIDEO IN KARAOK

VIDEO OUT

L

R R

L L

R R

L

AUX 1 AUX 2 PRE-OUT MIC SRK
SYSTEMS SPEAKER

SYSTEM Setting

SPEAKER SYSTEM

Front

R L

Rear

SYSTEM
150W

SYSTEM
150W

300W
SPEAKER IMPEDANCE

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

300W

RS232C SUB
OUT

MIN MAX

INPUT
LEVEL

L M H
SENSITIVITY

MIN MAX

INPUT
LEVEL

OUTPUT
LEVEL

MIC A

BMIC

LINE MIC

150W 300W

L

R

R L

SYSTEM 300W : RATED 8 OHMS

1

TV

Karaoke player

AUX 1

AUX 2 Subwoofer

MIC

Right Left

Right

Power amplifier

Left

Right Left

2

TV

3

TV

SPEAKER SYSTEM

Right Left

เคร่ืองเล่น Kara OK ลำโพงซบัวฟูเฟอร์

ไมโครโฟน

โทรทศัน์ โทรทศัน์ โทรทศัน์
เคร่ืองขยายเสียง

ขวา

ขวา

ขวา

ซา้ย

ซา้ย

ซา้ย

ขวา ซา้ย

ระบบการเช่ือมต่อ

DAS-300 ■

DAS-150 ■

1. การเช่ือมต่อลำโพง 2. วธีิการเช่ือมต่อของแจค็อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัDAS-300 แต่ไม่มีสวติช ์SPK SYSTEM
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การเช่ือมต่อ 

วธีิการเช่ือมต ■ ่อสายลำโพง

1. ขนัขั้วลำโพงออก

2. ทำใหส่้วนปลายสายเคเบ้ิลท่ีปอกเปลือกนอกใส่ลงจากดา้นบน

3. ขนัขั้วลำโพงเขา้

หมายเหตุ: สำหรับ DAS-300 การเช่ือมต่อขั้วลำโพงแถวดา้นล่าง ใส่ลงจากดา้นล่าง

  
ก่อนการเช่ือมต่อ จะตอ้งปอกเปลือกนอกสายเคเบ้ิ

ลดว้ยคีม ประมาณ 15 มม. 

วธีิการเช่ือมต ■ ่อปลัก๊ RCA

เม่ือเช่ือมต• ่อสายเคเบ้ิลแบบปลัก๊RCA (pin plug) โปรดจบัคู่สี - สายสีแดงใส่แจค็สี

แดงและสายสีขาวใส่แจค็สีขาว

ซา้ย สีขาว
สีแดง

สีขาว
สีแดง

ขวา

ข้อควรระวงั

•เห็นท่ีปอกเปลือกสายเคเบิ• ้ล(ตวันำบริสุทธ์ิ)ไม่ไดผ้า่นออกไปจากค

อนเนคเตอร์ลำโพง ถา้ท่ีปอกเปลือกสายเคเบ้ิลสมัผสักบัตวันำอ่ืนๆ 

อาจทำใหอุ้ปกรณ์น้ีทำงานผดิปกติ

ใชล้ำโพงความตา้นทาน8 • Ω
ถา้เช่ือมต• ่อลำโพงความตา้นทานนอ้ยกวา่ 8 Ωวงจรป้องกนัอาจจะเร่ิมทำงาน 

และทำลายการเกิดสเตอริโอปกติใหม่

เม่ือตั• ้งค่าโหมด300Wนั้น โปรดใชล้ำโพงความตา้นทาน 8 Ω 

และเช่ือมต่อใหเ้รียบร้อย

DAS-150

ระบบ

DAS-300

การตั้งค่าโหมด 300W

เร่ิมต้น โปรดตั้งค่าจุดเร่ิมต้นอยู่่ในตำแหน่ง "300W"

การตั้งค่าโหมด150W

เร่ิมต้น โปรดตั้งค่าจุดเร่ิมต้นอยู่่ในตำแหน่ง "150W "

หมายเหตุ:  เม่ือใชช่้องเสียง 4 ช่อง ทำใหเ้ปล่ียนระดบัเสียงเอาทพ์ตุของช่องเสียง L และ 

R ระบบต่างๆโดยปรับปรุงระดบัเสียงแต่ละช่อง
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การดำเนินงานขั้นพืน้ฐาน

1 กดสวติช์ไฟของอุปกรณ์นีแ้ละอุปกรณ์อืน่ ๆ

2 เช่ือมต่อไมโครโฟนทีม่จีำนวนทีต้่องการ

3 ตั้งค่าเคร่ืองาราโอเกะเป็ นรูปแบบการเกดิใหม่ แล้วปรับลูกบิด MUSIC VOLเป็ 

นระ ดบัเสียงทีต้่องการ

4 ปรับลูกบิด MIC VOL และลูกบิด MIC MASTER VOL ทำให้ระดบัเสียงความส

มดุลกบัระดบัเสียงของแหล่งทีม่าของเพลง 

หมายเหตุ:

ถา้ไฟบ่งช้ีสถานะPEAK INDICATORสวา่งข้ึน กแ็สดงวา่ 

มีระดบัเสียงอินพทุสูงเกินไป จำเป็นท่ีจะตอ้งปรับ MUSIC VOL หรือ MIC 

MASTER VOL เพ่ือลดระดบัอินพทุลง

5 จะต้องปรับโหมดรีเวร์ิบและปริมาณรีเวร์ิบ 

6 ปรับปรุงระดบัเสียงด้วยปุ่มควบคุมทำนองหลกั(คำศัพท์ดนตรี)

ในขณะน้ี การตั้งค่าท่ีตอ้งการนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ คุณไม่จำเป็นตอ้งใชง้านอุปกรณ์น้ี

อีกแลว้ เร่ืองท่ีคุณตอ้งทำนั้น กไ็ปควบคุมอุปกรณ์แหล่งท่ีมาของเพลง 

วธีิการใช้ไมโครโฟนอย่างถ ■ ูกต้องและข้อควรระวงัในการดำเนินงาน

ระหว• า่งไมโครโฟนกบัปากของคุณ ควรจะมีระยะทางประมาณ 5 ~ 10CM (ซม. )

เพื่อใหไ้มโครโฟนมีเสียงท่ีชดัเจน ในระหว• า่งหวัไมโครโฟนและตำแหน่งท่ีถือไม

โครโฟน ควรจะใหมี้ระยะทางท่ีเหมาะสม

อย• า่ครอบคลุมกระบงัลมดา้นล่างของไมโครโฟน เช่นน้ี อาจทำใหเ้บส( bass) 

กำจดัเสียง และทำลายเเสียงพดูเกิดใหม่อยา่งถกูตอ้ง และอาจทำใหเ้กิดเสียงหอน 

(howling)

(1)  ตั้งระยะทางประมาณ 5 ถึง 10 ซม.

(2)  ตั้งระยะทางท่ีเหมาะสม

เม่ือคุณใชร้ะบบไมโครโฟน IR (บางส• ่วนตาข่ายพลาสติกสีดำ) ไม่ตอ้ง

ครอบคลุมหรือปิดบงัท่ีส่งสญัญาณแบบไร้สายดา้นล่างไมโครโฟนIR 

ทำอยา่งน้ีจะทำใหส้ญัญาณอ่อนแอไป

อย• า่ทำใหไ้มโครโฟนใกลก้บัลำโพง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดเสียงหอน

12

BASIC OPERATION

Depress the power switch of this unit and 
other equipment.

Connect the required number of micro-
phones.

Set the KARAOKE machine to the play mode, 
then set the MUSIC VOL knob to the required 
level.

Turn the MIC VOL knobs and MIC MASTER 
VOL knob to balance the level with that of 
music source.

Note:
If the PEAK INDICATOR lights, input level is too 
high, then reduce the input level by adjusting 
MUSIC VOL, or MIC MASTER VOL knobs.

Adjust the echo level as required.

Adjust the pitch using the key control 
buttons.

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. 

 How to use microphones properly and 
operating precautions

from your mouth.

proper space between the microphone head and 
holding position on the microphone. 

microphone. As this may muffle the bass sound, 
defeating proper vocal reproduction. It may also 
cause howling.

cover or shade the IR radiation parts (black 
plastic window) of microphone at the bottom as 
the wireless signal is weakened. 

as it may cause the feedback (howling).

BALANCE

L R

MUSIC VOL

POWER PEAK INDICATOR

EQ-SEL ECHO-SEL

/EXIT
MUTE

MIC1

MIC2

MIC3

ECHO VOL

MIC MASTER VOL

MIC INPUT

1 2 3

(2) Leave the proper 
space.
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โหมดทดสอบสัญญาณเสียง / วดิโีอ

การแปลงวดิโีอ

โหมดการตั้งค่า

สำหรับฟังกช์นั KARAOKE และAUX 1 โหมดทดสอบจะข้ึนอยูก่บัตำแหน่งสวติชA์U

TO SELECTบนแผงดา้นหลงั (เลือกอตัโนมติั) จะเปล่ียนแปลงในระหวา่งโหมดสามโ

หมด(AUDIO, A & V หรือVIDEO) (เสียง เสียงและวดีิโอ วดีิโอ) 

เมือ่สวติช์ไปที“่AUDIO”(เสียง) ■

สญัญาณเสียงอินพตุจะถกูทดสอบ• 

เมือ่สวติช์ตั้งค่าเป็น“VIDEO” (วดิโีอ) ■

วดีิโออินพตุจะถกูทดสอบ• 

เมือ่สวติช์ตั้งค่าเป็น "A & V" (เสียงและวดิโีอ) ■

เสียงอินพตุหรือสญัญาณวดีิโออินพตุจะถกูทดสอบ• 

KARAOKE

คาราโอเกะ

AUX 1

AUX 2

VIDEO OUT

มอนิเตอร์

มอนิเตอร์

มอนิเตอร์

AUX 1VIDEO IN

AUX 2

กดปุ่มน้ีคา้งไว7้ วนิาที เพื่อเขา้สู่โหมดการตั้งค่า

โปรดดำเนินการตามการแสดงบนหนา้จอ LCD 
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การแก้ไขข้อขดัข้อง

ข้อขดัข้อง สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ วธีิการแก้ไขกู้คนื

ไม่มีไฟฟ้าจ่ายไปยงัอุปกรณ์น้ี ปลั• ก๊เสียบสายไฟหลุดพน้จากเตา้เสียบไฟฟ้าออก เสียบสายไฟเขา้ก• บัเตา้เสียบไฟฟ้าอยา่งแน่นหนา

เปิดแหล่งจ่ายไฟ แต่ไม่มีเสียง Music volume (ระดบัเสียงเพลง) หรือ Mic Volume • 

((ระดบัเสียงไมโครโฟน) อุปกรณ์ควบคุมอาจจะตั้งค่าเป็

นค่าท่ีสุด 

ปรับเป็นระดบัเสียงท่ีเหมาะสม • 

สายไฟลำโพงหลุดพน้ออก• เช่ือมต• ่อสายลำโพงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

สายไฟลำโพงเก• ิดความเสียหาย ซ• ่อมแซมสายไฟท่ีเสียหสาย

สายไฟลำโพงช็อค• ซ• ่อมวงจรไฟฟ้าท่ีลดัวงจร

อุปกรณ์ท่ีควรจะเช่ือมต• ่อหลุดพน้ออก เช่ือมต• ่ออุปกรณ์อยา่งถกูตอ้ง

เม่ือแปลงเพลงฟังกช์นั ดนตรีเร่ิมตน้ 

แต่ไม่มีเสียงเอาทพ์ทุ

ตั• ้งค่าสวติช ์(Sensitivity) (ความไว) เป็น“low” (ต่ำ) ตั• ้งค่าสวติชS์enisitivity (ความไว) เป็น “High” (สูง)

เอาทพ์ทุของชุดองคป์ระกอบเสียงตั• ้งค่าเป็นค่าต่ำท่ีสุด หากมีอุปกรณ์ควบคุมเลเวล โปรดปรับเป็นค• ่าท่ีเหมาะสม

ไมโครโฟนไม่มีเสียง

(แต่วา่ สามารถเล่นเพลงเอาทพ์ทุ)

สวติชไ์มโครโฟนอยู• ใ่นตำแหน่งOFF เปล่ียนสวทิชไ์ปท่ีตำแหน• ่ง ON

สายไมโครโฟนเสียหาย• การซ• ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลง

ปลั• ก๊เสียบไมโครโฟนหลุดพน้ออก เช่ือมต• ่อปลัก๊เสียบไมโครโฟนอยา่งถกูตอ้ง

ไม่มีสญัญาณวดีิโอ ไม• ่ไดเ้ช่ือมต่อแจค็VIDEO OUTอยา่งเตม็ท่ี 

(วดีิโอเอาทพ์ตุ) 

ใส• ่ปลัก๊สายไฟท่ีเช่ือมต่อกบัทีวเีขา้สู่แจค็ VIDEOOUT 

ไม• ่ไดเ้ช่ือมต่อแจค็VIDEO IN อยา่งเตม็ท่ี (วดีิโออินพตุ) ใส• ่ปลัก๊สายไฟเขา้สู่แจค็VIDEO IN

แมว้า่ CDหรือLDมีสญัญาณเสียงอินพตุ 

ยงัคงไม่มีเสียงออกมา

ตั• ้งค่าสวติชA์UTO SELECT (เลือกอตัโนมติั) ไปท่ี 

VIDEO (วดีิโอ)

ตั• ้งค่าสวติชA์UTO SELECTไปท่ีAUDIO (เสียง) หรือ A 

& V (เสียงและวดีิโอ)

แมว้า่ CDหรือLDมีสญัญาณเสียงอินพตุ 

ยงัคงไม่แสดงภาพเกิดใหม่

ตั• ้งค่าสวติชA์UTO SELECT (เลือกอตัโนมติั) 

ไปท่ีAUDIO (เสียง)

ตั• ้งค่าสวติชA์UTO SELECTไปท่ี VIDEO (วดีิโอ) หรือ A 

& V (เสียงและวดีิโอ)

เม่ือคาราโอเกะหรือ AUX 1เกิดใหม่นั้น 

เปล่ียนฟังกช์นัไปยงั AUX 2

ความไวอินพตุคาคาโอเกะหรือAUX 1 อยู• ใ่นระดบัต่ำ ตั• ้งสวติชS์ENSITIVITYไปท่ีตำแหน่ง H (สูง)

แมว้า่ สญัญาณเสียงคาราโอเกะเหรือ AUX 

1มีสญัญาณเสียงอินพตุ ยงัคงไม่มีสญัญาณเสียงเอาทพ์ตุ

ตั• ้งค่าสวติช ์AUTO SELECT ไปท่ี VIDEO ตั• ้งสวติชA์UTO SELECTไปท่ีAUDIOหรือA/V

แมว้า่ สญัญาณวดีิโอคาราโอเกะเหรือ AUX 

1มีสญัญาณอินพตุ ยงัคงไม่มีสญัญาณวดิิโอเอาทพ์ตุ

ตั• ้งค่าสวติช ์AUTO SELECT ไปท่ี AUDIO ตั• ้งสวติชA์UTO SELECTไปท่ีVIDEOหรือA/V
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การบริการหลงัขาย

(1) หากพบอุปกรณ์น้ีวา่มีขอ้บกพร่องตวัแทนจำหน่ายในทอ้งถ่ิน จะซ่อมแซมและเปล่ี

ยนช้ินส่วนท่ีชำรุดสำหรับคุณ ตามคำขอของคุณ โดยคิดค่าใชจ่้าย

(2) ก่อนท่ีคุณขอใหต้วัแทนจำหน่ายในทอ้งถ่ินไปซ่อมแซม เร่ิมแรก โปรดเรียกดูบท 

"การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง" และตรวจสอบดว้ย

ข้อควรทราบผู้จำหน่าย 

ถา้ลูกคา้ของคุณขอร้องการบริการหลงัขายโปรดตรวจสอบรายการดงัต่อไปน้ี:

ตรวจสอบรายละเอียดของขอ้ขดัขอ้ง• 

ตรวจสอบสายไฟและการเช่ือมต• ่อทั้งหมด

แผ• น่ดิสกห์รือเลนส์ของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์น้ี ทำความสะอาดหรือไม่

เตือนใหล้กูคา้ทราบสำหรับขอ้ควรระวงัในการดำเนินการและขอ้กำหนดในการใช้• 

ระบบ

กริิยาท่าทางงดงามของผู้ใช้

แมว้• า่คาราโอเกะมีความช่ืนชอบ โดยมีเง่ือนไขวา่ เวลาการใชแ้ละสถานท่ีมีความถู

กตอ้ง มิฉะนั้น บางคร้ังอาจรบกวนคนอ่ืน ๆ กรุณาสมมติสำหรับเพื่อนบา้นของคุณ

หากคุณร้องเพลงอย• า่งลืมรัก ระดบัเสียงคาราโอเกะอาจจะสูงเกินไป 

แมมี้เสียงเลก็นอ้ย กจ็ะกลายเป็นความระคายหู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคืนเงียบๆ 

ดงันั้น โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกบัระดบัเสียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลากลางคืน เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหเ้สียงกระจายออกไป โปรดใหปิ้ดหนา้ต่างโดยท่ีดีท่ีสุด โปรดใส่ใจกั

บกิริยาท่าทางงดงามของผูใ้ช ้เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีสะดวกสบาย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา วทิยกุระจายเสียง แหล• ่งท่ีมาของเพลง 

เช่นเทปเพลง เทปวดิิทศัน ์CD ฯลฯ จะไดรั้บการปกป้อง

นอกจากความสนุกสนานของตวัเอง ในกรณีท่ีใชง้านเชิงพาณิชย ์แจกจ• ่ายหรือใหเ้

ช่าแหล่งท่ีมาของเพลง หรือขายใหก้บัคนอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมขจากเจา้

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์

อุปกรณ์นี• ้ทำจากวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย ตามกฎระเบียบความปลอดภยัของผลิตภณั

ฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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สเปค

เคร่ืองขยายเสียงคาราโอเกะDAS-300/DAS-150 

DAS-300 DAS-150

กำลงัเอาตพ์ตุสญัญาณเสียง
150W+150W+150W+150W(4ch)

150W+150W
300W 300 วตัต ์(2ch)

ความตา้นทานลำโพง  กำหนด 8 Ω

ความตา้นทานอินพตุ

MIC1-MIC3 3.3kΩ
MIC A/MIC B 3.3kΩ
อินพตุสญัญาณเสียง (คาราโอเกะ, AUX1, AUX2) 4.7kΩ (ตำแหน่งกลาง)

อินพตุวดีิโอ (คาราโอเกะ, AUX1, AUX2) 75Ω

ความตา้นทานเอาทพ์ทุ

ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงPRE-OUT 1kΩ
ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงSUB-OUT 1kΩ
เอาทพ์ทุวดีิโอ 75Ω

เลเวลอินพตุท่ีกำหนด

MIC1-MIC3 10mV

MIC A/MIC B 
10mV (ตั้งค่าการขยายสญัญาณ: MIC)

1Vpp (ตั้งค่าการขยายสญัญาณ: LINE)

อินพตุสญัญาณเสียง (คาราโอเกะ, AUX1, AUX2) 1Vpp

อินพตุวดีิโอ (คาราโอเกะ, AUX1, AUX2) 1Vpp

เลเวลเอาทพ์ทุท่ีกำหนด
ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงPRE-OUT 1Vpp

ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงSUB-OUT 1Vpp

รูปแบบวดีิโอ NTSC,PAL

หวัต่อ

ขั้วลำโพง (สีดำ / สีแดง) 4 2

แผงดา้นหนา้ MICอินพตุ 3

แผงดา้นหลงั MICอินพตุ 2

ช่องเสียบอินพตุสญัญาณเสียงคาราโอเกะ(L & R) 1

ช่องเสียบอินพตุสญัญาณเสียง AUX1 (L & R) 1

ช่องเสียบอินพตุสญัญาณเสียง AUX2 (L & R) 1

ช่องเสียบอินพตุสญัญาณเสียงวดีิโอ 3

ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณวดีิโอ 3

ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงPRE-OUT (L & R) 1

ช่องเสียบเอาทพ์ทุสญัญาณเสียงSUB-SUB-OUT 1

พอร์ตควบคุมระยะไกล (RS232) 1

แสดง หนา้จอแสดงผล4.3น้ิว LCD TFT

ขนาด

420 (กวา้ง) × 135 (สูง) × 335 (ลึก)

นำ้หนกัรวม 14kg 12kg

นำ้หนกัสุทธิ 12.5kg 10.5kg

เพาเวอร์ซพัพลาย 100:AC110-120V, 200:AC220-240V  50/60 Hz

การใชพ้ลงังาน 650W 350W
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For Korea

This product complies with the requirements of EMC Directive 2004/108/EC.

For EU Countries

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du  Canada.

NOTICE

AVIS

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Canada

WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

For C.A. US (Proposition 65)

For the USA

DECLARATION OF CONFORMITY
Compliance Information Statement

Model Name :
Type of Equipment :
Responsible Party :

Address :
Telephone :

DAS-300 / DAS-150
KARAOKE AMPLIFIER
ACE KARAOKE CORP.
161 S. 8th Ave., City of Industry, CA 91746, USA
+1-626-600-5366

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required 
to correct the interference at his own expense.
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