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CSV-480(SE)
ตูลํ้าโพงคาราโอกะ

คูม่อืการใชง้าน
ขอบคณุมาก สําหรับการซื�อผลติภณัฑ ์         รุน่นี�
กอ่นที�จะใชลํ้าโพงนี� โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน สําหรับการดําเนนิงาน ที�เหมาะสม หลงัจากที�ไดอ้า่น ผา่น โปรด เก็บไว ้
สําหรับ การอา้งองิในอนาคต

เพื�อความปลอดภยั การใชท้ี�เหมาะสม ของผลติภณัฑ ์นี�มากอ่น โปรดอา่น คูม่อืการใชง้านนี�อยา่งละเอยีดอกีครั �ง
หลงัจาก อา่นใหเ้ขา้ใจ แลว้ โปรดเกบ็รักษาใหม้คีวามปลอดภยั  เพื�อใหอ้า้งองิในอนาคต

ตวัอยา่งแสดงโลโก ้

ไมต่อ้งใชต้อ่ไป ในภาวะการเกดิขดัขอ้ง

ไมต่อ้งดดัแปลง

อยา่วางไวท้ี�มนํี�า

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนํุ�า 

อยา่ยดัสิ�งแปลกปลอมเขา้ไป 

เครื�องหมายแสดงวา่  เป็นขอ้ความที�จะตอ้งสนใจ / เตอืน ในตรงกลางของ โลโกร้ะบขุอ้ควรระวงัที�เฉพาะเจาะจง 
(ขอ้ความภาพดา้นซา้ย เป็นขอ้ควรระวงัไฟฟ้าชอ็ต )

เครื�องหมายแสดงวา่ เป็นพฤตกิรรมที�แจง้ใหท้ราบ ตอ้งหา้ม ในตรงกลางของ โลโกร้ะบขุอ้ความตอ้งหา้มที�เฉพาะเจาะจง
(ขอ้ความภาพดา้นซา้ย เป็นการแบง่แยกขอ้ความตอ้งหา้ม)

เครื�องหมายแสดงวา่ เป็นพฤตกิรรมบงัคบั หรอืเป็นขอ้ความคําชี�แนะ ในตรงกลางของ โลโกร้ะบขุอ้ความคําชี�แนะ ที�เฉพาะเจาะจง 
(ขอ้ความภาพดา้นซา้ยหมายถงึ ถอดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ)

ในกรณีที� ม ีควนั กลิ�นแปลกๆ เสยีง ที�ผดิปกต ิหรอืภาวะ ผดิปกต ิอื�น ๆ ยงัคงใชต้อ่ไป อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหม ้
ไฟฟ้าชอ็ต เครื�องขยายเสยีงเกดิขดัขอ้ง โปรดปิดไฟ เครื�องขยายเสยีงทนัท ีใหถ้อดปลั�ก สายไฟ 
ออกจากเตา้เสยีบ เมื�อยนืยนัวา่ ไมม่คีวนัแลว้ ขอให ้ตวัแทนจําหน่ายเพื�อ ซอ่มแซม

ไมต่อ้งดดัแปลงหรอืถอดแยกผลติภณัฑน์ี� มฉินั�น อาจสง่ผลให ้เกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

ผลติภณัฑน์ี�ไมส่ามารถแชนํ่�า ไมต่อ้งตากฝน ถา้นํ�าเขา้หรอืตากฝน อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอื ชอ็ตไฟฟ้า 
ถา้ใชง้าน ในวนัเวลาฝนตก หมิะตก ชายฝั�ง รมินํ�า จะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ

อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เครื�องสําอาง ยา ภาชนะบรรจนํุ�า และสิ�งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลติภณัฑน์ี� 
หากนํ�าทะลกัออกมา เขา้สูใ่น เครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต
ในกรณีนํ�าเขา้สูใ่นเครื�องนี� โปรดปิด ไฟเครื�องขยายเสยีงทนัทใีหถ้อดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ 
แลว้ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย

ในกรณีที�วตัถแุปลกปลอม เขา้สูใ่นเครื�อง โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีงทนัท ีใหถ้อดปลั�ก 
สายไฟออกจากเตา้เสยีบ แลว้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย ถา้ยงัคงใชต้อ่ไป อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

<ขอ้ควรระวงัทางความปลอดภยั>เป็นโลโกต้า่งที�จัดทําขึ�น เพื�อป้องกนัไมใ่หค้ณุ หรอืคนอื�นๆไดรั้บความอนัตราย 
การสญูเสยีทรัพยส์นิ ความสําคญัของโลโกม้ดีงัตอ่ไปนี� โปรด อา่นและทําความเขา้ใจ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรอืเสยีชวีติ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้สิ�งของไดรั้บความเสยีหาย 
หรอืใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

คําเตอืน

คําเตอืน

ขอ้ควรระวงั
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ขอ้ควรระวงัทางการตั �งคา่

ไมต่อ้งตั �งอยูใ่นสถานที�ดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัการเดนิสายไฟ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ขอ้ควรระวงัในการดําเนนิงาน

อยา่วางไว ้ในสถานที�เขยา่ ถา้ตกลงมา หลน่ลงมา จะทําใหเ้กดิ ความเสยีหาย

เมื�อยา้ยผลติภณัฑน์ี� ไมส่ามารถจับรั �วตะแกรงเหล็ก หน่วยลําโพง อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย

เมื�อตอ้งยา้ยผลติภณัฑน์ี� โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ และถอด 
สายลําโพงแลว้ยา้ยตอ่ไป มฉินั�น อาจทําใหเ้กดิ ความเสยีหายใหก้บั สายเคเบลิ และทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ชอ็ตไฟฟฟ้า ฯลฯ 
ในกรณีที�วางเครื�องทวี ีอปุกรณเ์ครื�องเสยีงอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� อยา่ยา้ย ผลติภณัฑน์ี� สิ�งของอาจจะลม่ลง 
และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย  
ไมค่วรวาง สิ�งของนํ�าหนักมากกวา่ 10 กโิลกรัม หรอืสิ�งของที�มติขินาดใหญก่วา่นั�นอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�น 
ความไมส่มดลุอาจะทําใหส้ ิ�งของลม่ลง หลน่ลงและ ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ปรับระดบัเสยีง เป็นนอ้ยที�สดุ แลว้เปิดไฟฟ้า เสยีงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ

อยา่ใชเ้สยีงบดิเบี�ยวเป็นเวลานาน เพราะลําโพงจะเกดิความรอ้นที�รา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กดิ ไฟไหม ้

อยา่นั�งหรอืแขวนบนลําโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสําหรับเด็ก การลม่ลง การทําลาย 
จะทําใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บ  
ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงนิสด ดสิกแ์ละ ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กอื�น ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลําโพง 
อาจจะทําใหข้อ้มลูหายไป และสง่ผลกระทบตอ่ การใชผ้ลติภณัฑ ์ 

กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุของลําโพงเป็น 500 วตัต ์(คา่ยอด) กําลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกนิไปอาจจะใหลํ้าโพงคาราโอกะเกดิความเสยีหาย ดงันั�น 
จําเป็นตอ้งใหค้วามสนใจวา่  รักษากําลงัอยูใ่นขอบเขตที�กําหนดไว ้

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครื�องขยายเสยีง โปรดใหแ้น่ใจวา่ 
สวติชไ์ฟของเครื�องขยายเสยีงอยูท่ี�ตําแหน่ง"OFF" (ปิด)

ถา้ขั �วลําโพงดา้นซา้ยและขวาเชื�อมตอ่ไมถ่กูตอ้ง 
จะทําใหค้ณุภาพเสยีง บรรยากาศสภาพแวดลอ้มและ
ความรูส้กึทศิทางไดรั้บผลกระทบอยา่งมนัียสําคญั
เมื�อมกีารเชื�อมตอ่ จําเป็นตอ้งใหแ้น่ใจวา่ 
อยา่ใหต้วันําสายลําโพงลดัวงจร

ทําใหข้ั �ว“-”และขั �ว"+"ของลําโพลจอ่ถงึขั �ว“-”และขั �วของชอ่
งเสยีงดา้นซา้ย(L)และขวา(R)เครื�องขยายเสยีง 
แลว้เชื�อมตอ่ลําโพงกบัขั �วปลายของลําโพงของเครื�องขยา
ยเสยีง (โปรดดรูปูดา้นลา่ง).

แมว้า่ กําลงัไฟฟ้าขาออกสงูสดุของเครื�องขยายเสยีงนอ้ยกวา่ 500 วตัต ์อยา่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงใหส้งูเกนิไป 
หรอืใหลํ้าโพงออกเสยีงเพี�ยน ทั �งนี� จะทําลายลําโพง
เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครื�องขยายเสยีง โปรดใหแ้น่ใจวา่ สวติชไ์ฟของเครื�องขยายเสยีงอยูท่ี�ตําแหน่ง"OFF" (ปิด)
เปิดสวติชไ์ฟของเครื�องขยายเสยีงไปที�ตําแหน่ง "0K" (เปิด) โปรดใหแ้น่ใจวา่ 
ระดบัเสยีงของเครื�องขยายเสยีงอยูท่ี�ตําแหน่งตํ�าสดุ

ไมต่อ้งวางอยูใ่นสถานที�มไีอระเหย ควนันํ�ามนั เชน่โตะ๊แปรรปูอาหาร เครื�องเพิ�มความชื�น ฯลฯ มฉินั�น 
อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

ไมส่ามารถวางอยูใ่นสถานที�ชื�น สถานที�เต็มไปดว้ยฝุ่ น มฉินั�น อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

เมื�อเชื�อมตอ่เครื�องนี�กบัอปุกรณเ์ครื�อง เสยีง เครื�องทวี ีและอื�นๆ นั�น โปรด 
อา่นคูม่อืการใชง้านอยา่งละเอยีดแตล่ะเครื�อง โปรดปิดไฟฟ้ากอ่น แลว้ทําตาม คําแนะนํา

ขอ้ควรระวงั

กอ่นการใชง้าน

การเชื�อมตอ่

ลําโพงดา้นขวา ลําโพงดา้นซา้ย
เครื�องขยายเสยีงที�

ไดเ้ชื�อมตอ่ 
(ขั �วปลายลําโพง)

ขวา ซา้ย
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ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

6 Ω 6 Ω 6 Ω 6 Ω

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

8 Ω 6 Ω 6 Ω 8 Ω

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

6 Ω 6 Ω 6 Ω 6 Ω 8 Ω 6 Ω 6 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

TREBLEFLAT TREBLEFLAT

ไมต่อ้งตดิตั �งลําโพงในสภาพแวดลอ้มที�แสงแดดสาดสอ่งโดยตรงและชื�นมาก และยงัไมต่อ้งดําเนนิการในบรเิวณ
ใกลก้บัเตาหรอืแหลง่ความรอ้นอื�น ๆ

ถา้คณุกําลงัฟังเพลงตามสภาวะปกต ิโปรดตดิตั �งลําโพงอยูท่ี�ตําแหน่งสงูกวา่หู
ระยะทางที�ดทีี�สดุจากลําโพงเป็น 2-5 เมตร
ถา้ตดิตั �งลําโพงอยูบ่นขายดุที�มั�นคง หรอืวางไวก้บัผนัง ถงึกระนั�น เสยีงเบสจะเต็มสมบรูณม์ากขึ�น 
หากวางสิ�งของที�มผีลสะทอ้นเสยีงเบสไมด่พีอไวด้า้นหนา้ลําโพง งั �นจะสญูเสยีผลเสยีงเบส

สําหรับตูลํ้าโพงคาราโอกะ เสยีงที�ยนินั�นจะมกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมากเนื�องจากตําแหน่งการตดิตั �งที�แตกตา่งกนั 
เพื�อไดรั้บผลดทีี�สดุในการฟังเพลง โปรดเกบ็รายการตอ่ไปนี�ไวใ้นใจ

ถา้คณุตอ้งการที�จะแขวนลําโพงที�เพดาน กรณุาตดิตอ่พนักงานตดิตั �งมอือาชพี
ผลติภณัฑน์ี�ไมม่ฟัีงกช์นัที�ป้องกนัสนามแมเ่หล็ก ถา้ลําโพงใกลก้บัเครื�องทวีเีกนิไป สสีรรหนา้จอทวีอีาจจะเบลอ หากเกดิเหตกุารณน์ี� 
โปรดปิดทวี ีแลว้เปิดใหมอ่กีครั �งหลงัจาก 15 ถงึ 30 นาท ีหากยงัคงมปัีญหานี� โปรดเคลื�อนยา้ยลําโพงหา่งจากทวีี

โปรดใชผ้า้นุ่มเพื�อแปรงเชด็ฝุ่ น และสิ�งสกปรก

ตั �งคา่และเชื�อมตอ่ลําโพง  เพื�อใหค้วามตา้นทานสงัเคราะหอ์ยูใ่นระหวา่งชว่ง 6-32 Ω

ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง
ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง 2 ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง 3ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง 1

(ขั �วปลายลําโพง)
ความสําเร็จ: ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น 12 Ω ความสําเร็จ: ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น 14 Ω ความสําเร็จ: ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น 16 Ω

ความลม้เหลว:ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น3Ω ความลม้เหลว:ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น3.4Ω ความลม้เหลว:ความตา้นทานสงัเคราะหเ์ป็น4Ω

(ขั �วปลายลําโพง) (ขั �วปลายลําโพง)

(ขั �วปลายลําโพง) (ขั �วปลายลําโพง) (ขั �วปลายลําโพง)

ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ผดิพลาด 2 ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ผดิพลาด 3ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ผดิพลาด 1
ตวัอยา่งการตั �งคา่ที�ผดิพลาด 

การเลอืกตําแหน่ง

ตําแหน่ง (เสยีงแหลม) TREBLE ตําแหน่ง (ไมม่ ีเอฟเฟ็กตเ์สยีง) FLAT

ถา้ตูลํ้าโพงสกปรก มาก โปรดใชผ้า้นุ่มที�แชต่วัทําละลายที�เป็นกลาง ซี�งเจอืจางดว้ยนํ�า5-6เทา่ จากนั�นใชผ้า้แหง้ 
แปรงเชด็ อยา่ใชท้นิเนอร ์เบนซนินํ�ายาทําความสะอาดหรอืตวัทําละลายสารเคมอีื�น ๆบนตูลํ้าโพงหรอืที�ใกล ้ๆ  มฉินั�น 
อาจเป็นอนัตรายตอ่ผวิตูลํ้าโพง  อนึ�ง  อยา่ใชส้ารกําจัดศตัรพูชืหรอืสเปรยอ์ื�น ๆ อยูท่ี�ใกลก้บัลําโพง

สวติชเ์ลื�อนที�ระบบลําโพงนี�จัดใหนั้�น 
สามารถใหต้วัเลอืกคณุภาพเสยีงสองชนดิ 
TREBLE (เสยีงแหลม) และFLAT (ไมม่ ี
เอฟเฟ็กตเ์สยีง) TREBLE ตําแหน่ง (เสยีงแหลม) 
เพื�อจะใชสํ้าหรับการรับฟังในหอ้งขนาดใหญ ่
ตําแหน่ง FLAT (ไมม่ ีเอฟเฟ็กตเ์สยีง) 
เหมาะสําหรับการรับฟังในหอ้งขนาดเล็ก
สวทิชน์ี�ตั �งอยูบ่นดา้นหลงัแตล่ะลําโพง

ขอ้ควรระวงั:
หากใชลํ้าโพงCSV- 480นี�โดยรปูแบบการแขวนที�เพดาน โปรดใชช้ ิ�นสว่นตดิตั �งที�ทนตอ่การโหลดอยา่งเต็ม นอกจากนี� 
จําเป็นตอ้งใชส้กรทูี�เหมาะสมกบัวสัดเุพดาน และไขชิ�นสวน่ใหแ้น่นที�ตําแหน่งที�มเีนื�อแข็งแรง

ขอ้ควรระวงั:
คําแนะนําในกําหนดใหค้วามตา้นทานสงัเคราะหส์ามารถอยูใ่นระหวา่ง 4 ถงึ 32 Ω แตไ่มแ่นะนําใหใ้ชก้ารตั �งคา่ 4 Ω 
โปรดมากที�สดุเทา่ที�เป็นไปไดไ้มใ่ชก้ารตั �งคา่ 4Ω

วธิกีารตดิตั �ง หรอืการตั �งคา่

การบํารงุรักษาตูลํ้าโพง

การควบคมุคณุภาพเสยีง

เชื�อมตอ่กบัลําโพง  และเครื�องขยายเสยีงของคณุอยา่งถกูตอ้ง (เชน่ ลําโพง 4ตวั)

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย

ขวา ซา้ย
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ขนาด คณุสมบตัมิาตรฐาน

การตอบสนองความถี�

ตําแหน่ง (เสยีงแหลม) TREBLE (อยูใ่นดา้นหนา้ของลําโพงทวตีเตอร)์

เสน้โคง้ความตา้นทาน

ตําแหน่ง (เสยีงแหลม) TREBLE

ตําแหน่ง (ไมม่ ีเอฟเฟ็กตเ์สยีง) FLAT (อยูใ่นดา้นหนา้ของลําโพงทวตีเตอร)์

ตําแหน่ง (ไมม่ ีเอฟเฟ็กตเ์สยีง) FLAT 

ลขิสทิธิ�ของคูม่อืการใชง้านฉบบันี�เป็นของ BMB International Corp.
เนื�องจาก การปรับปรงุ ผลติภณัฑ ์ ถา้ขนาดและรปูรา่งดงักลา่วนจีะมกีาร เปลี�ยนแปลง จะไมต่อ้ง แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ระบบ: ............................................... ลําโพงหน่วย3ที�มสีามความถี�
หน่วยลําโพงซบัวฟูเฟอร:์ .................. แบบกรวยกระดาษ25 ซม. x 1 
หน่วยลําโพงอลัต:์ .............................. แบบกรวยกระดาษ8 ซม. x 1
หน่วยลําโพงทวตีเตอร:์ ...................... แบบกรวยกระดาษ 8 ซม. x 1
กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุ: .................................................... 500 W
กําลงัไฟฟ้าเขา้ที�ระบไุว:้ .................................................... 250 W
ระดบัความดงัเสยีง: ................................................... 88 dB/W/m
การตอบสนองความถี�: .......................................... 40 Hz - 20 kHz
ความตา้นทาน: ...................................................................... 8 Ω
ขนาด: .............................. 560 (กวา้ง) x292 (สงู) x297 (ยาว) มม.
นํ�าหนัก: .......................................................................... 11.5 kg
สิ�งที�แนบ: ....................................................... คูม่อืการใชง้าน x 1

............................................... บตัรลงทะเบยีนสนิคา้ x 1

http://www.bmb.com


