QUY CÁCH

GIÁ ĐỠ BỘ LOA ÂM SIÊU TRẦM

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN
TẦN SỐ ĐÁP ỨNG

Tên

Giá đỡ bộ loa mang âm thanh
siêu trầm

Giá đỡ bộ loa không mang âm
thanh siêu trầm

Hệ thống

Loa 1 bộ 1 tần số

Hòm gỗ

Đơn vị loa âm bass

20 cm kiểu bồn giấy *1

Không

Công suất lớn nhất

300 W *2

Không

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công suất định mức 150 W *2

Không

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm
này.
Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Kích thước (mm)

290 (rộng) *527 (cao) *253,5 (dài)

Trọng lượng

8,28 kg

6,86 kg

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

Không

Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này theo đúng cách, hãy đọc kỹ cả quyển sách hướng dẫn sử dụng này lần nữa. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản
kỹ để tham khao ngày sau.

ĐƯỜNG CONG TRỞ KHÁNG

Trở kháng

8 Ω*2 (DVC)

Phụ kiện:

Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) *1 quyển
Thẻ đăng ký sản phẩm *1
Dây điện *2
Đinh vit *4
Bộ ren *4
Nút nhựa *4

“Những điều cần chú ý về an toàn” là những tiêu chí hình vẽ để tránh việc làm hư hại sức khỏe, tài sản của bạn hoặc của người khác. Tiêu chí và ý nghĩa của hình
vẽ như sau, hãy đọc và hiểu biết.

CẢNH BÁO

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể dẫn đến sự cố bị thương nặng thậm chí tử vong.

CHÚ Ý

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể làm hư hỏng vật phẩm thậm chí làm bị thương người.

VÍ DỤ VỀ CÁC HÌNH VẼ
Dấu hiệu là nội dung cần chú ý/cảnh báo. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung cần chú ý cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả về chú ý điện giật).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bị cấm. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung bị cấm cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc cấm tháo dỡ).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bắt buộc hoặc nội dung được chỉ thị. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung được chỉ thị cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc tháo phích cắm
nguồn điện từ ổ cắm).
233,5

CẢNH BÁO

270

CẤM TIẾP TỤC SỬ DỤNG DƯỚI TRẠNG THÁI TRỤC TRẶC
Nếu tiếp tục sử dụng trong tình hình bóc khói, có mùi lạ, có tiếng lạ, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, máy khếch đại trục trăc. Hãy tắt nguồn máy khuếch đại ngay lập tức
và tháo phích cắm từ ổ cắm. Xác định không bóc khói nữa sau đó ủy thác nhà bán hàng để sửa chữa.

ĐỪNG SỬA ĐỔI
527

487

Đừng sửa đổi hoặc tháo dỡ sản phẩm này. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

ĐỪNG ĐẶT Ở CHỖ CÓ NƯỚC
Cấm cho nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này. Việc nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Phải đặc biệt chú ý khi sử dụng sản phẩm
này trong ngày mưa, ngày tuyết, ở bờ biển, bờ nước.

ĐỪNG ĐẶT DƯỚI ĐỒ ĐỰNG NƯỚC.
Cấm đặt bình hoa, cây cảnh, cốc, đồ làm đẹp, dược phẩm, đồ đựng nước và đồ kim loại nhỏ trên sản phẩm này. Nước tràn ra mà xâm vào thiết bị này có thể dẫn đến hỏa
hoạn, điện giật.
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253,5

Giá đỡ bộ loa
không mang âm
thanh siêu trầm

Nếu có nước xâm vào thiết bị này, hãy tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng,
có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

Giá đỡ bộ loa
mang âm thanh
siêu trầm

ĐỪNG NHÉT VẬT LẠ VÀO
Nếu có vật lạ xâm vào thiết bị này, tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng, có thể
dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

CHÚ Ý
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ CÀI ĐẶT
Cấm đặt ở chỗ rung chuyển. Nếu rơi xuống sẽ làm tổn thương.
Khi di chuyển sản phẩm, không được dùng tay cầm vào lưới sắt, bộ phận loa. Có thể sẽ dẫn đến hỏng hóc.
Khi di chuyển sản phẩm này, hãy tắt nguồn máy khuếch đại, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, tháo dỡ cáp điện loa, sau đó mới có thể di chuyển. Nếu không, sẽ làm hư hỏng cáp điện,
dẫn dến hỏa hoạn, điện giật v.v.

Do việc cải tiến sản phẩm, quy cách và hình dáng bên ngoài nếu có thay đổi hãy tha thứ cho chúng tôi không
thông báo nữa.
Bản quyền hướng dẫn sử dụng thuộc về BMB International Corp..

Khi đã đặt máy tivi, thiết bị âm thanh trên sản phẩm này đừng di chuyển sản phẩm này. Đồ vật có thể sụp đổ mà làm tổn thương.
Cấm đặt đồ vật nặng hơn 10kg hoặc có kích thước bên ngoài lớn hơn soi với sản phẩm này. Nếu không, sự mất cân bằng sẽ làm sụp đổ, làm rơi xuống đồ vật mà gây tổn thương.

CẤM ĐẶT Ở CÁC CHỖ DƯỚI ĐÂY
Cấm đặt ở chỗ có khói dầu, hơi nước ví dụ như bàn chế biến thực phẩm, máy tăng ẩm. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.
Không để ở nơi độ ẩm không khí cao, nhiều bụi. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

VỀ NỐI DÂY
Khi nối sản phẩm này với thiết bị âm thanh khác, máy tivi v.v, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của các thiết bị.Hãy tắt nguồn điện trước, sau đó thao tác theo hướng dẫn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG
Hãy điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất trước, nối nguồn điện sau. Bất thình lình có âm thanh rất lớn sẽ làm tổn thương thính giác.

http://www.bmb.com

Đừng sử dụng trạng thái biến dạng âm thanh trong thời gian dài. Vì loa sẽ nóng lên mạnh mẽ mà dẫn đến hỏa hoạn.
Đừng nguồi lên hoặt treo trên loa. Đặc biệt chú ý trẻ nhỏ. Việc sụp đổ, hư hỏng sẽ làm bị thương trẻ nhỏ.
Đừng để các chế phẩm có từ tính ví dụ như thẻ ghi nợ, đĩa từ v.v đến gần. Từ tính của loa sẽ làm mất số liệu, ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm.
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LẮP ĐẶT

KẾT NỐI
DAH-100

Linh kiện

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAH-100)

CSH-200
Loa phát thanh ra

Vặn chặt
đinh vít

Đinh vit 4x

Đinh vít và lỗ
vít thẳng hàng

Bộ ren 4x

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-300)

Đầu trước

DAS-300

Nút nhựa 4x

Bộ loa âm trầm

CSH-W200
CSH-200

Các buớc lắp đặt: 1

CSH-200

Các buớc lắp đặt: 2

CSH-200
Khoảng trống bộ
ren hướng lên trên

Hệ thống bộ loa
âm trầm gia đình
BMB

CSH-200
Ép chặt nút
nhựa

DAS-400

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-400)

Hệ thống bộ loa âm trầm gia đình BMB
Bộ loa âm trầm

Đầu trước

Xoay khoảng
180°
Vặn chặt
bàn ốc

Các mục cần chú ý khi kết nối dây điện của bộ loa

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 3

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 4

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 5

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Các hạng mục chú ý thao tác
Công suất lớn nhất của loa là 300 W (giá trị max). Công suất quá cao sẽ gây hỏng loa karaoke, do đó phải chú
ý duy trì công suất trong phạm vi quy định.
Cho dù toàn công suất sử dụng ampli nhỏ hơn 300 W, cũng không được cho âm lượng của loa quá lớn, hoặc
làm mất âm thanh phát ra của loa, như vậy đều sẽ gây hỏng loa.

Khi kết nối dây điện mềm của bộ loa giữa loa và bộ khuyếch đại công suất (PA), vui lòng tắt công tắc
nguồn điện của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đỏ (+) của loa với đầu cuối màu đỏ (+)
của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đen (-) của loa với đầu cuối màu đen (-)
của bộ khuyếch đại công suất (PA)
Nếu nối nhầm đầu màu đỏ (+) vào đầu màu đen (-), âm thanh sẽ xảy ra bất thường, âm trầm rất bé, điều
này có thể là nguyên nhân làm hỏng loa và bộ khuyếch đại công suất (PA).

Chú ý: vi trí đặt giá đỡ bộ loa mang âm thanh siêu trầm và giá đỡ bộ loa không mang âm thanh siêu
trầm có thể hoán đổi cho nhau.

QUY CÁCH

GIÁ ĐỠ BỘ LOA ÂM SIÊU TRẦM

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN
TẦN SỐ ĐÁP ỨNG

Tên

Giá đỡ bộ loa mang âm thanh
siêu trầm

Giá đỡ bộ loa không mang âm
thanh siêu trầm

Hệ thống

Loa 1 bộ 1 tần số

Hòm gỗ

Đơn vị loa âm bass

20 cm kiểu bồn giấy *1

Không

Công suất lớn nhất

300 W *2

Không

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công suất định mức 150 W *2

Không

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm
này.
Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Kích thước (mm)

290 (rộng) *527 (cao) *253,5 (dài)

Trọng lượng

8,28 kg

6,86 kg

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

Không

Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này theo đúng cách, hãy đọc kỹ cả quyển sách hướng dẫn sử dụng này lần nữa. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản
kỹ để tham khao ngày sau.

ĐƯỜNG CONG TRỞ KHÁNG

Trở kháng

8 Ω*2 (DVC)

Phụ kiện:

Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) *1 quyển
Thẻ đăng ký sản phẩm *1
Dây điện *2
Đinh vit *4
Bộ ren *4
Nút nhựa *4

“Những điều cần chú ý về an toàn” là những tiêu chí hình vẽ để tránh việc làm hư hại sức khỏe, tài sản của bạn hoặc của người khác. Tiêu chí và ý nghĩa của hình
vẽ như sau, hãy đọc và hiểu biết.

CẢNH BÁO

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể dẫn đến sự cố bị thương nặng thậm chí tử vong.

CHÚ Ý

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể làm hư hỏng vật phẩm thậm chí làm bị thương người.

VÍ DỤ VỀ CÁC HÌNH VẼ
Dấu hiệu là nội dung cần chú ý/cảnh báo. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung cần chú ý cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả về chú ý điện giật).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bị cấm. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung bị cấm cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc cấm tháo dỡ).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bắt buộc hoặc nội dung được chỉ thị. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung được chỉ thị cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc tháo phích cắm
nguồn điện từ ổ cắm).
233,5

CẢNH BÁO

270

CẤM TIẾP TỤC SỬ DỤNG DƯỚI TRẠNG THÁI TRỤC TRẶC
Nếu tiếp tục sử dụng trong tình hình bóc khói, có mùi lạ, có tiếng lạ, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, máy khếch đại trục trăc. Hãy tắt nguồn máy khuếch đại ngay lập tức
và tháo phích cắm từ ổ cắm. Xác định không bóc khói nữa sau đó ủy thác nhà bán hàng để sửa chữa.

ĐỪNG SỬA ĐỔI
527

487

Đừng sửa đổi hoặc tháo dỡ sản phẩm này. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

ĐỪNG ĐẶT Ở CHỖ CÓ NƯỚC
Cấm cho nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này. Việc nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Phải đặc biệt chú ý khi sử dụng sản phẩm
này trong ngày mưa, ngày tuyết, ở bờ biển, bờ nước.

ĐỪNG ĐẶT DƯỚI ĐỒ ĐỰNG NƯỚC.
Cấm đặt bình hoa, cây cảnh, cốc, đồ làm đẹp, dược phẩm, đồ đựng nước và đồ kim loại nhỏ trên sản phẩm này. Nước tràn ra mà xâm vào thiết bị này có thể dẫn đến hỏa
hoạn, điện giật.

290

253,5

Giá đỡ bộ loa
không mang âm
thanh siêu trầm

Nếu có nước xâm vào thiết bị này, hãy tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng,
có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

Giá đỡ bộ loa
mang âm thanh
siêu trầm

ĐỪNG NHÉT VẬT LẠ VÀO
Nếu có vật lạ xâm vào thiết bị này, tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng, có thể
dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

CHÚ Ý
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ CÀI ĐẶT
Cấm đặt ở chỗ rung chuyển. Nếu rơi xuống sẽ làm tổn thương.
Khi di chuyển sản phẩm, không được dùng tay cầm vào lưới sắt, bộ phận loa. Có thể sẽ dẫn đến hỏng hóc.
Khi di chuyển sản phẩm này, hãy tắt nguồn máy khuếch đại, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, tháo dỡ cáp điện loa, sau đó mới có thể di chuyển. Nếu không, sẽ làm hư hỏng cáp điện,
dẫn dến hỏa hoạn, điện giật v.v.

Do việc cải tiến sản phẩm, quy cách và hình dáng bên ngoài nếu có thay đổi hãy tha thứ cho chúng tôi không
thông báo nữa.
Bản quyền hướng dẫn sử dụng thuộc về BMB International Corp..

Khi đã đặt máy tivi, thiết bị âm thanh trên sản phẩm này đừng di chuyển sản phẩm này. Đồ vật có thể sụp đổ mà làm tổn thương.
Cấm đặt đồ vật nặng hơn 10kg hoặc có kích thước bên ngoài lớn hơn soi với sản phẩm này. Nếu không, sự mất cân bằng sẽ làm sụp đổ, làm rơi xuống đồ vật mà gây tổn thương.

CẤM ĐẶT Ở CÁC CHỖ DƯỚI ĐÂY
Cấm đặt ở chỗ có khói dầu, hơi nước ví dụ như bàn chế biến thực phẩm, máy tăng ẩm. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.
Không để ở nơi độ ẩm không khí cao, nhiều bụi. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

VỀ NỐI DÂY
Khi nối sản phẩm này với thiết bị âm thanh khác, máy tivi v.v, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của các thiết bị.Hãy tắt nguồn điện trước, sau đó thao tác theo hướng dẫn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG
Hãy điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất trước, nối nguồn điện sau. Bất thình lình có âm thanh rất lớn sẽ làm tổn thương thính giác.

http://www.bmb.com

Đừng sử dụng trạng thái biến dạng âm thanh trong thời gian dài. Vì loa sẽ nóng lên mạnh mẽ mà dẫn đến hỏa hoạn.
Đừng nguồi lên hoặt treo trên loa. Đặc biệt chú ý trẻ nhỏ. Việc sụp đổ, hư hỏng sẽ làm bị thương trẻ nhỏ.
Đừng để các chế phẩm có từ tính ví dụ như thẻ ghi nợ, đĩa từ v.v đến gần. Từ tính của loa sẽ làm mất số liệu, ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm.
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LẮP ĐẶT

KẾT NỐI
DAH-100

Linh kiện

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAH-100)

CSH-200
Loa phát thanh ra

Vặn chặt
đinh vít

Đinh vit 4x

Đinh vít và lỗ
vít thẳng hàng

Bộ ren 4x

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-300)

Đầu trước

DAS-300

Nút nhựa 4x

Bộ loa âm trầm

CSH-W200
CSH-200

Các buớc lắp đặt: 1

CSH-200

Các buớc lắp đặt: 2

CSH-200
Khoảng trống bộ
ren hướng lên trên

Hệ thống bộ loa
âm trầm gia đình
BMB

CSH-200
Ép chặt nút
nhựa

DAS-400

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-400)

Hệ thống bộ loa âm trầm gia đình BMB
Bộ loa âm trầm

Đầu trước

Xoay khoảng
180°
Vặn chặt
bàn ốc

Các mục cần chú ý khi kết nối dây điện của bộ loa

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 3

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 4

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 5

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Các hạng mục chú ý thao tác
Công suất lớn nhất của loa là 300 W (giá trị max). Công suất quá cao sẽ gây hỏng loa karaoke, do đó phải chú
ý duy trì công suất trong phạm vi quy định.
Cho dù toàn công suất sử dụng ampli nhỏ hơn 300 W, cũng không được cho âm lượng của loa quá lớn, hoặc
làm mất âm thanh phát ra của loa, như vậy đều sẽ gây hỏng loa.

Khi kết nối dây điện mềm của bộ loa giữa loa và bộ khuyếch đại công suất (PA), vui lòng tắt công tắc
nguồn điện của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đỏ (+) của loa với đầu cuối màu đỏ (+)
của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đen (-) của loa với đầu cuối màu đen (-)
của bộ khuyếch đại công suất (PA)
Nếu nối nhầm đầu màu đỏ (+) vào đầu màu đen (-), âm thanh sẽ xảy ra bất thường, âm trầm rất bé, điều
này có thể là nguyên nhân làm hỏng loa và bộ khuyếch đại công suất (PA).

Chú ý: vi trí đặt giá đỡ bộ loa mang âm thanh siêu trầm và giá đỡ bộ loa không mang âm thanh siêu
trầm có thể hoán đổi cho nhau.

QUY CÁCH

GIÁ ĐỠ BỘ LOA ÂM SIÊU TRẦM

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN
TẦN SỐ ĐÁP ỨNG

Tên

Giá đỡ bộ loa mang âm thanh
siêu trầm

Giá đỡ bộ loa không mang âm
thanh siêu trầm

Hệ thống

Loa 1 bộ 1 tần số

Hòm gỗ

Đơn vị loa âm bass

20 cm kiểu bồn giấy *1

Không

Công suất lớn nhất

300 W *2

Không

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công suất định mức 150 W *2

Không

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm
này.
Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Kích thước (mm)

290 (rộng) *527 (cao) *253,5 (dài)

Trọng lượng

8,28 kg

6,86 kg

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

Không

Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này theo đúng cách, hãy đọc kỹ cả quyển sách hướng dẫn sử dụng này lần nữa. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản
kỹ để tham khao ngày sau.

ĐƯỜNG CONG TRỞ KHÁNG

Trở kháng

8 Ω*2 (DVC)

Phụ kiện:

Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) *1 quyển
Thẻ đăng ký sản phẩm *1
Dây điện *2
Đinh vit *4
Bộ ren *4
Nút nhựa *4

“Những điều cần chú ý về an toàn” là những tiêu chí hình vẽ để tránh việc làm hư hại sức khỏe, tài sản của bạn hoặc của người khác. Tiêu chí và ý nghĩa của hình
vẽ như sau, hãy đọc và hiểu biết.

CẢNH BÁO

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể dẫn đến sự cố bị thương nặng thậm chí tử vong.

CHÚ Ý

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể làm hư hỏng vật phẩm thậm chí làm bị thương người.

VÍ DỤ VỀ CÁC HÌNH VẼ
Dấu hiệu là nội dung cần chú ý/cảnh báo. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung cần chú ý cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả về chú ý điện giật).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bị cấm. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung bị cấm cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc cấm tháo dỡ).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bắt buộc hoặc nội dung được chỉ thị. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung được chỉ thị cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc tháo phích cắm
nguồn điện từ ổ cắm).
233,5

CẢNH BÁO

270

CẤM TIẾP TỤC SỬ DỤNG DƯỚI TRẠNG THÁI TRỤC TRẶC
Nếu tiếp tục sử dụng trong tình hình bóc khói, có mùi lạ, có tiếng lạ, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, máy khếch đại trục trăc. Hãy tắt nguồn máy khuếch đại ngay lập tức
và tháo phích cắm từ ổ cắm. Xác định không bóc khói nữa sau đó ủy thác nhà bán hàng để sửa chữa.

ĐỪNG SỬA ĐỔI
527

487

Đừng sửa đổi hoặc tháo dỡ sản phẩm này. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

ĐỪNG ĐẶT Ở CHỖ CÓ NƯỚC
Cấm cho nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này. Việc nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Phải đặc biệt chú ý khi sử dụng sản phẩm
này trong ngày mưa, ngày tuyết, ở bờ biển, bờ nước.

ĐỪNG ĐẶT DƯỚI ĐỒ ĐỰNG NƯỚC.
Cấm đặt bình hoa, cây cảnh, cốc, đồ làm đẹp, dược phẩm, đồ đựng nước và đồ kim loại nhỏ trên sản phẩm này. Nước tràn ra mà xâm vào thiết bị này có thể dẫn đến hỏa
hoạn, điện giật.

290

253,5

Giá đỡ bộ loa
không mang âm
thanh siêu trầm

Nếu có nước xâm vào thiết bị này, hãy tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng,
có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

Giá đỡ bộ loa
mang âm thanh
siêu trầm

ĐỪNG NHÉT VẬT LẠ VÀO
Nếu có vật lạ xâm vào thiết bị này, tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng, có thể
dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

CHÚ Ý
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ CÀI ĐẶT
Cấm đặt ở chỗ rung chuyển. Nếu rơi xuống sẽ làm tổn thương.
Khi di chuyển sản phẩm, không được dùng tay cầm vào lưới sắt, bộ phận loa. Có thể sẽ dẫn đến hỏng hóc.
Khi di chuyển sản phẩm này, hãy tắt nguồn máy khuếch đại, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, tháo dỡ cáp điện loa, sau đó mới có thể di chuyển. Nếu không, sẽ làm hư hỏng cáp điện,
dẫn dến hỏa hoạn, điện giật v.v.

Do việc cải tiến sản phẩm, quy cách và hình dáng bên ngoài nếu có thay đổi hãy tha thứ cho chúng tôi không
thông báo nữa.
Bản quyền hướng dẫn sử dụng thuộc về BMB International Corp..

Khi đã đặt máy tivi, thiết bị âm thanh trên sản phẩm này đừng di chuyển sản phẩm này. Đồ vật có thể sụp đổ mà làm tổn thương.
Cấm đặt đồ vật nặng hơn 10kg hoặc có kích thước bên ngoài lớn hơn soi với sản phẩm này. Nếu không, sự mất cân bằng sẽ làm sụp đổ, làm rơi xuống đồ vật mà gây tổn thương.

CẤM ĐẶT Ở CÁC CHỖ DƯỚI ĐÂY
Cấm đặt ở chỗ có khói dầu, hơi nước ví dụ như bàn chế biến thực phẩm, máy tăng ẩm. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.
Không để ở nơi độ ẩm không khí cao, nhiều bụi. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

VỀ NỐI DÂY
Khi nối sản phẩm này với thiết bị âm thanh khác, máy tivi v.v, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của các thiết bị.Hãy tắt nguồn điện trước, sau đó thao tác theo hướng dẫn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG
Hãy điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất trước, nối nguồn điện sau. Bất thình lình có âm thanh rất lớn sẽ làm tổn thương thính giác.

http://www.bmb.com

Đừng sử dụng trạng thái biến dạng âm thanh trong thời gian dài. Vì loa sẽ nóng lên mạnh mẽ mà dẫn đến hỏa hoạn.
Đừng nguồi lên hoặt treo trên loa. Đặc biệt chú ý trẻ nhỏ. Việc sụp đổ, hư hỏng sẽ làm bị thương trẻ nhỏ.
Đừng để các chế phẩm có từ tính ví dụ như thẻ ghi nợ, đĩa từ v.v đến gần. Từ tính của loa sẽ làm mất số liệu, ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm.
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LẮP ĐẶT

KẾT NỐI
DAH-100

Linh kiện

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAH-100)

CSH-200
Loa phát thanh ra

Vặn chặt
đinh vít

Đinh vit 4x

Đinh vít và lỗ
vít thẳng hàng

Bộ ren 4x

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-300)

Đầu trước

DAS-300

Nút nhựa 4x

Bộ loa âm trầm

CSH-W200
CSH-200

Các buớc lắp đặt: 1

CSH-200

Các buớc lắp đặt: 2

CSH-200
Khoảng trống bộ
ren hướng lên trên

Hệ thống bộ loa
âm trầm gia đình
BMB

CSH-200
Ép chặt nút
nhựa

DAS-400

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-400)

Hệ thống bộ loa âm trầm gia đình BMB
Bộ loa âm trầm

Đầu trước

Xoay khoảng
180°
Vặn chặt
bàn ốc

Các mục cần chú ý khi kết nối dây điện của bộ loa

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 3

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 4

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 5

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Các hạng mục chú ý thao tác
Công suất lớn nhất của loa là 300 W (giá trị max). Công suất quá cao sẽ gây hỏng loa karaoke, do đó phải chú
ý duy trì công suất trong phạm vi quy định.
Cho dù toàn công suất sử dụng ampli nhỏ hơn 300 W, cũng không được cho âm lượng của loa quá lớn, hoặc
làm mất âm thanh phát ra của loa, như vậy đều sẽ gây hỏng loa.

Khi kết nối dây điện mềm của bộ loa giữa loa và bộ khuyếch đại công suất (PA), vui lòng tắt công tắc
nguồn điện của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đỏ (+) của loa với đầu cuối màu đỏ (+)
của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đen (-) của loa với đầu cuối màu đen (-)
của bộ khuyếch đại công suất (PA)
Nếu nối nhầm đầu màu đỏ (+) vào đầu màu đen (-), âm thanh sẽ xảy ra bất thường, âm trầm rất bé, điều
này có thể là nguyên nhân làm hỏng loa và bộ khuyếch đại công suất (PA).

Chú ý: vi trí đặt giá đỡ bộ loa mang âm thanh siêu trầm và giá đỡ bộ loa không mang âm thanh siêu
trầm có thể hoán đổi cho nhau.

QUY CÁCH

GIÁ ĐỠ BỘ LOA ÂM SIÊU TRẦM

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN
TẦN SỐ ĐÁP ỨNG

Tên

Giá đỡ bộ loa mang âm thanh
siêu trầm

Giá đỡ bộ loa không mang âm
thanh siêu trầm

Hệ thống

Loa 1 bộ 1 tần số

Hòm gỗ

Đơn vị loa âm bass

20 cm kiểu bồn giấy *1

Không

Công suất lớn nhất

300 W *2

Không

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công suất định mức 150 W *2

Không

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm
này.
Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Kích thước (mm)

290 (rộng) *527 (cao) *253,5 (dài)

Trọng lượng

8,28 kg

6,86 kg

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

Không

Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này theo đúng cách, hãy đọc kỹ cả quyển sách hướng dẫn sử dụng này lần nữa. Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản
kỹ để tham khao ngày sau.

ĐƯỜNG CONG TRỞ KHÁNG

Trở kháng

8 Ω*2 (DVC)

Phụ kiện:

Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) *1 quyển
Thẻ đăng ký sản phẩm *1
Dây điện *2
Đinh vit *4
Bộ ren *4
Nút nhựa *4

“Những điều cần chú ý về an toàn” là những tiêu chí hình vẽ để tránh việc làm hư hại sức khỏe, tài sản của bạn hoặc của người khác. Tiêu chí và ý nghĩa của hình
vẽ như sau, hãy đọc và hiểu biết.

CẢNH BÁO

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể dẫn đến sự cố bị thương nặng thậm chí tử vong.

CHÚ Ý

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể làm hư hỏng vật phẩm thậm chí làm bị thương người.

VÍ DỤ VỀ CÁC HÌNH VẼ
Dấu hiệu là nội dung cần chú ý/cảnh báo. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung cần chú ý cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả về chú ý điện giật).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bị cấm. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung bị cấm cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc cấm tháo dỡ).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bắt buộc hoặc nội dung được chỉ thị. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung được chỉ thị cụ thể (hình vẽ bên trái miêu tả việc tháo phích cắm
nguồn điện từ ổ cắm).
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CẢNH BÁO
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CẤM TIẾP TỤC SỬ DỤNG DƯỚI TRẠNG THÁI TRỤC TRẶC
Nếu tiếp tục sử dụng trong tình hình bóc khói, có mùi lạ, có tiếng lạ, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, máy khếch đại trục trăc. Hãy tắt nguồn máy khuếch đại ngay lập tức
và tháo phích cắm từ ổ cắm. Xác định không bóc khói nữa sau đó ủy thác nhà bán hàng để sửa chữa.

ĐỪNG SỬA ĐỔI
527

487

Đừng sửa đổi hoặc tháo dỡ sản phẩm này. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

ĐỪNG ĐẶT Ở CHỖ CÓ NƯỚC
Cấm cho nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này. Việc nước xâm vào, làm ướt sản phẩm này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Phải đặc biệt chú ý khi sử dụng sản phẩm
này trong ngày mưa, ngày tuyết, ở bờ biển, bờ nước.

ĐỪNG ĐẶT DƯỚI ĐỒ ĐỰNG NƯỚC.
Cấm đặt bình hoa, cây cảnh, cốc, đồ làm đẹp, dược phẩm, đồ đựng nước và đồ kim loại nhỏ trên sản phẩm này. Nước tràn ra mà xâm vào thiết bị này có thể dẫn đến hỏa
hoạn, điện giật.
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253,5

Giá đỡ bộ loa
không mang âm
thanh siêu trầm

Nếu có nước xâm vào thiết bị này, hãy tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng,
có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

Giá đỡ bộ loa
mang âm thanh
siêu trầm

ĐỪNG NHÉT VẬT LẠ VÀO
Nếu có vật lạ xâm vào thiết bị này, tắt nguồn điện máy khuếch đại ngay lập tức, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, sau đó liên hệ nhà bán hàng. Nếu tiếp tục sử dụng, có thể
dẫn đến hỏa hoạn, điện giật.

CHÚ Ý
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ CÀI ĐẶT
Cấm đặt ở chỗ rung chuyển. Nếu rơi xuống sẽ làm tổn thương.
Khi di chuyển sản phẩm, không được dùng tay cầm vào lưới sắt, bộ phận loa. Có thể sẽ dẫn đến hỏng hóc.
Khi di chuyển sản phẩm này, hãy tắt nguồn máy khuếch đại, tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm, tháo dỡ cáp điện loa, sau đó mới có thể di chuyển. Nếu không, sẽ làm hư hỏng cáp điện,
dẫn dến hỏa hoạn, điện giật v.v.

Do việc cải tiến sản phẩm, quy cách và hình dáng bên ngoài nếu có thay đổi hãy tha thứ cho chúng tôi không
thông báo nữa.
Bản quyền hướng dẫn sử dụng thuộc về BMB International Corp..

Khi đã đặt máy tivi, thiết bị âm thanh trên sản phẩm này đừng di chuyển sản phẩm này. Đồ vật có thể sụp đổ mà làm tổn thương.
Cấm đặt đồ vật nặng hơn 10kg hoặc có kích thước bên ngoài lớn hơn soi với sản phẩm này. Nếu không, sự mất cân bằng sẽ làm sụp đổ, làm rơi xuống đồ vật mà gây tổn thương.

CẤM ĐẶT Ở CÁC CHỖ DƯỚI ĐÂY
Cấm đặt ở chỗ có khói dầu, hơi nước ví dụ như bàn chế biến thực phẩm, máy tăng ẩm. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.
Không để ở nơi độ ẩm không khí cao, nhiều bụi. Nếu không có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện.

VỀ NỐI DÂY
Khi nối sản phẩm này với thiết bị âm thanh khác, máy tivi v.v, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của các thiết bị.Hãy tắt nguồn điện trước, sau đó thao tác theo hướng dẫn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG
Hãy điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất trước, nối nguồn điện sau. Bất thình lình có âm thanh rất lớn sẽ làm tổn thương thính giác.

http://www.bmb.com

Đừng sử dụng trạng thái biến dạng âm thanh trong thời gian dài. Vì loa sẽ nóng lên mạnh mẽ mà dẫn đến hỏa hoạn.
Đừng nguồi lên hoặt treo trên loa. Đặc biệt chú ý trẻ nhỏ. Việc sụp đổ, hư hỏng sẽ làm bị thương trẻ nhỏ.
Đừng để các chế phẩm có từ tính ví dụ như thẻ ghi nợ, đĩa từ v.v đến gần. Từ tính của loa sẽ làm mất số liệu, ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm.

201609

LẮP ĐẶT

KẾT NỐI
DAH-100

Linh kiện

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAH-100)

CSH-200
Loa phát thanh ra

Vặn chặt
đinh vít

Đinh vit 4x

Đinh vít và lỗ
vít thẳng hàng

Bộ ren 4x

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-300)

Đầu trước

DAS-300

Nút nhựa 4x

Bộ loa âm trầm

CSH-W200
CSH-200

Các buớc lắp đặt: 1

CSH-200

Các buớc lắp đặt: 2

CSH-200
Khoảng trống bộ
ren hướng lên trên

Hệ thống bộ loa
âm trầm gia đình
BMB

CSH-200
Ép chặt nút
nhựa

DAS-400

Làm thế nào kết nối dây điện của bộ loa (DAS-400)

Hệ thống bộ loa âm trầm gia đình BMB
Bộ loa âm trầm

Đầu trước

Xoay khoảng
180°
Vặn chặt
bàn ốc

Các mục cần chú ý khi kết nối dây điện của bộ loa

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 3

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 4

CSH-W200

Các buớc lắp đặt: 5

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Các hạng mục chú ý thao tác
Công suất lớn nhất của loa là 300 W (giá trị max). Công suất quá cao sẽ gây hỏng loa karaoke, do đó phải chú
ý duy trì công suất trong phạm vi quy định.
Cho dù toàn công suất sử dụng ampli nhỏ hơn 300 W, cũng không được cho âm lượng của loa quá lớn, hoặc
làm mất âm thanh phát ra của loa, như vậy đều sẽ gây hỏng loa.

Khi kết nối dây điện mềm của bộ loa giữa loa và bộ khuyếch đại công suất (PA), vui lòng tắt công tắc
nguồn điện của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đỏ (+) của loa với đầu cuối màu đỏ (+)
của bộ khuyếch đại công suất (PA).
Vui lòng dùng một sợi dây điện mềm màu đỏ kết nối đầu cuối màu đen (-) của loa với đầu cuối màu đen (-)
của bộ khuyếch đại công suất (PA)
Nếu nối nhầm đầu màu đỏ (+) vào đầu màu đen (-), âm thanh sẽ xảy ra bất thường, âm trầm rất bé, điều
này có thể là nguyên nhân làm hỏng loa và bộ khuyếch đại công suất (PA).

Chú ý: vi trí đặt giá đỡ bộ loa mang âm thanh siêu trầm và giá đỡ bộ loa không mang âm thanh siêu
trầm có thể hoán đổi cho nhau.

