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คู่มือการใชง้าน
ขอบคณุมาก สำหรบัการซ้ือผลิตภณัฑ ์ี้  รุน่น

ก่อนท่ีจะใชล้ำโพงน้ี โปรดอา่นคู่มือการใชง้าน สำหรบัการดำเนินงาน ท่ีเหมาะสม หลงัจากท่ีไดอ้า่น ผ่าน โปรด เก็บไว ้สำหรบั การอา้งอิงในอนาคต

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

เพ่ือความปลอดภยั การใชท่ี้เหมาะสม ของผลิตภณัฑ ์น้ีมาก่อน โปรดอา่น คู่มือการใชง้านน้ีอยา่งละเอียดอีกครั้ง

หลงัจาก อา่นใหเ้ขา้ใจ แลว้ โปรดเก็บรกัษาใหมี้ความปลอดภยั เพ่ือใหอ้า้งอิงในอนาคต

<ข ้อควรระว ังทางความปลอดภ ัย>เป็ นโลโก ้ต ่ างท ี ่ จ ัดทำข ึ้ น เพ ื ่อป้ องก ันไม ่ให ้ค ุณ หร ือคนอ ื ่นๆได ้ร ับความอ ันตราย การส ูญเส ียทร ัพย ์ส ิน 

ความสำคญัของโลโกมี้ดงัต่อไปน้ี โปรด อ่านและทำความเขา้ใจ

 คำเตอืน แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้น้ี ใชผิ้ด อาจส่งผลให ้ไดร้บับาดเจ็บสาหสั หรือเสียชีวติ

 หมายเหตุ แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้น้ี ใชผิ้ด อาจส่งผลให ้ส่ิงของไดร้บัความเสียหาย หรือใหค้นไดร้บับาดเจ็บ 

ตวัอยา่งแสดงโลโก้

 เคร่ืองหมายแสดงวา่ ็นขอ้ความท่ีจะตอ้งสนใจ / เตือน นตรงกลางของ โลโกร้ะบุขอ้ควรระวงัท่ีเฉพาะเจาะจง( ขอ้ความภาพดา้นซา้ย 

เป็นขอ้ควรระวงัไฟฟ้าช็อต )

 เคร่ืองหมายแสดงวา่ ็นพฤติกรรมท่ีแจง้ใหท้ราบ ตอ้งหา้ม ตรงกลางของ โลโกร้ะบุขอ้ความตอ้งหา้มท่ีเฉพาะเจาะจง(ขอ้ความภาพดา้นซา้ย 

เป็นการแบ่งแยกขอ้ความตอ้งหา้ม)

เคร่ืองหมายแสดงวา่ ็นพฤติกรรมบงัคบั ือเป็นขอ้ความคำช้ีแนะ นตรงกลางของ โลโกร้ะบุขอ้ความคำช้ีแนะ ท่ีเฉพาะเจาะจง  ●
(ขอ้ความภาพดา้นซา้ยหมายถึง ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตา้เสียบ)

คำเตอืน

ไมต่อ้งใชต่้อไป ในภาวะการเกิดขดัขอ้ง ■

ในกรณีท่ี มี ควนั กล่ินแปลกๆ เสียง ท่ีผิดปกติ หรือภาวะ ผิดปกติ อ่ืน ๆ ยงัคงใชต่้อไป อาจกอ่ใหเ้กิดไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต  ●
เคร่ืองขยายเสียงเกิดขดัขอ้ง 

โปรดปิดไฟ เคร่ืองขยายเสียงทนัที ใหถ้อดปลั๊ก สายไฟ ออกจากเตา้เสียบ เม่ือยนืยนัวา่ ไมมี่ควนัแลว้ ขอให ้ตวัแทนจำหน่ายเพ่ือ ซ่อมแซม

ไมต่อ้งดดัแปลง ■

ไมต่อ้งดดัแปลงหรือถอดแยกผลิตภณัฑน้ี์ มิฉน้ัน อาจส่งผลให ้เกิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

อยา่วางไวท่ี้มีนำ้ ■

 
ผลิตภณัฑน้ี์ไมส่ามารถแชน่ำ้ ไมต่อ้งตากฝน ถา้นำ้เขา้หรือตากฝน อาจกอ่ใหเ้กิดไฟไหมห้รือ ช็อตไฟฟ้า  ●
ถา้ใชง้าน ในวนัเวลาฝนตก หิมะตก ชายฝัง่ ริมนำ้ จะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจุนำ้  ■

 
อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เคร่ืองสำอาง ยา ภาชนะบรรจุนำ้ และส่ิงของโลหะ ขนาดเล็กบนผลิตภณัฑน้ี์   ●
หากนำ้ทะลกัออกมา เขา้สู่ใน เคร่ือง อาจกอ่ใหเ้กิดไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อต

ในกรณีนำ้เขา้สู่ในเคร่ืองน้ี โปรดปิด ไฟเคร่ืองขยายเสียงทนัทีใหถ้อดปลั๊กสายไฟออกจากเตา้เสียบ แลว้ติดต่อตวัแทนจำหน่าย  ●
ถา้ยงัคงใชต่้อไป อาจส่งผลใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต

อยา่ยดัส่ิงแปลกปลอมเขา้ไป  ■

ในกรณีท่ีวตัถุแปลกปลอม เขา้สู่ในเคร่ือง โปรดปิดไฟเคร่ืองขยายเสียงทนัที ใหถ้อดปลั๊ก สายไฟออกจากเตา้เสียบ แลว้ ติดต่อตวัแทนจำหน่าย  ●
ถา้ยงัคงใชต่้อไป อาจส่งผลใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต

ลำโพง มืออาชีพ
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ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัทางการตั้งคา่ ■

อยา่วางไว ้ในสถานท่ีเขยา่ ถา้ตกลงมา หล่นลงมา จะทำใหเ้กิด ความเสียหาย ●

เม่ือตอ้งยา้ยผลิตภณัฑน้ี์ อยา่จบัตาขา่ย เหล็ก หน่วย ลำโพงดว้ยมือ อาจทำใหเ้กิดความเสียหาย ●

เม่ือตอ้งยา้ยผลิตภณัฑน้ี์ โปรดปิดไฟเคร่ืองขยายเสียง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสียบ และถอด สายลำโพงแลว้ยา้ยต่อไป  ●
มิฉน้ัน อาจทำใหเ้กิด ความเสียหายใหก้บั สายเคเบิล และทำใหเ้กิดไฟไหม ้ช็อตไฟฟฟ้า ฯลฯ 

ในกรณีท่ีวางเคร่ืองทีว ีอุปกรณเ์คร่ืองเสียงอยูบ่นผลิตภณัฑน้ี์ อยา่ยา้ย ผลิตภณัฑน้ี์ ส่ิงของอาจจะล่มลง และกอ่ใหเ้กิดความเสียหาย  ●

ไมค่วรวาง ส่ิงของนำ้หนักมากกวา่ 10 กิโลกรมั หรือส่ิงของท่ีมิติขนาดใหญ่กวา่น้ันอยูบ่นผลิตภณัฑน้ี์ มิฉะน้ัน ความไมส่มดุลอาจะทำใหส่ิ้งขอ ●
งล่มลง หล่นลงและ ทำใหเ้กิดการบาดเจ็บ

ไมต่อ้งตั้งอยูใ่นสถานท่ีดงัต่อไปน้ี ■

ไมต่อ้งวางอยูใ่นสถานท่ีมีไอระเหย ควนันำ้มนั เชน่โต๊ะแปรรปูอาหาร เคร่ืองเพ่ิมความช้ืน ฯลฯ มิฉน้ัน อาจส่งผลใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

อยา่วางไวใ้นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยความช้ืนและฝุ่น มิฉน้ัน อาจส่งผลใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟฟ้าช็อต ●

เก่ียวกบัการเดินสายไฟ ■

เม่ือเช่ือมต่อเคร่ืองน้ีกบัอุปกรณเ์คร่ือง เสียง เคร่ืองทีว ีและอ่ืนๆ น้ัน โปรด อ่านคูมื่อการใชง้านอยา่งละเอียดแต่ละเคร่ือง  ●
โปรดปิดไฟฟ้ากอ่น แลว้ทำตาม คำแนะนำ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน ■

ปรบัระดบัเสียง เป็นนอ้ยท่ีสุด แลว้เปิดไฟฟ้า เสียงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทำใหเ้กิดการสญูเสียการไดย้นิ ●

อยา่ใชเ้สียงบิดเบ้ียวเป็นเวลานาน เพราะลำโพงจะเกิดความรอ้นท่ีรา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กิด ไฟไหม้ ●

อยา่นัง่หรือแขวนบนลำโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสำหรบัเด็ก การล่มลง การทำลาย จะทำใหไ้ดร้บัการบาดเจ็บ  ●

ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงินสด ดิสกแ์ละ ผลิตภณัฑแ์มเ่หล็กอ่ืน ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลำโพง อาจจะทำใหข้อ้มลูหายไป  ●
และส่งผลกระทบต่อ การใชผ้ลิตภณัฑ ์

วิธีการตดิตัง้ หรอืการตัง้ค่า

มีแต่พนักงานท่ีมีประสบการณท่ี์เหมาะสม และมีคุณสมบติัในการติดตั้งสามารถติดตั้งได ้สำหรบัการ เกิดอุบติัเหตุ การไดร้บับาดเจ็บ หรือความเสียหายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเน่ืองมาจากการติดตั้งหรือการตั้งค่ ●
า การใชผิ้ด การดดัแปลงท่ีไมถ่กูตอ้ง หรือภยัธรรมชาติ จะไมส่ามารถ แบกรบัความรบัผิดชอบทุกประการ

ผลิตภณัฑน้ี์สามารถแขวนกบัผนัง หรือเพดาน หรือขาตั้งพ้ืนโดย เป็น แนวตั้งหรือ แนวนอน ดา้นบน ดา้นล่างของผลิตภณัฑน้ี์มีรสูกร ูM10 สาม รแูต่ละดา้น ดา้นขา้งและดา้นหลงัมีรสูกร ูM10  ●
สองรแูต่ละดา้น โปรดขนัสกรท่ีูอุดตนัออกมากอ่น กอ่นท่ีจะใช ้ในขณะเดียวกนั ดา้นล่างยงัมีรกูา้นคำ้แบบ Φ36 1รู

กอ่นการติดตั้ง ผลิตภณัฑก์บัผนัง หรือเพดานน้ัน โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ความแข็งแรงของผนัง หรือเพดาน สามารถรองรบันำ้หนักของผลิตภฑัณน้ี์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีหรือไม ่( 23kg ) หากมีขอ้สงสยั  ●
โปรดปรึกษา กบัผูเ้ช่ียวชาญ หากมีกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ตกลงมา อาจจะมีความเส่ียงการบาดเจ็บรา้ยแรง

กอ่นผลิตภณัฑน้ี์ร่วมใชข้าตั้ง ช้ินส่วนโลหะดว้ยกนัน้ัน โปรด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ช้ินส่วนรอบรบัเหล่าน้ี สมาชิก มีความแข็งแรง เพียงพอหรือไม่ ●

ถา้หากตอ้งการเคล่ือนยา้ยเป็นระยะทาง สั้น ๆ คุณสามารถใชมื้อจบัดา้นขา้งของตวัตู ้ ●

ไมต่อ้งติดตั้งลำโพงในสภาพแวดลอ้มท่ีมีแสงแดดโดยตรงหรือท่ีมีความช้ืน มาก ไมต่อ้งติดตั้งอยูใ่กลก้บัเตาหรือ แหล่งความรอ้น อ่ืน ๆ ●

เพ่ือใหมี้ เสียง ความถ่ีสงูอยา่งสมบรูณแ์บบ ควรจะวางลำโพงทวตีเตอรอ์ยู ่ในระดบัความสงูท่ีมีความสงูเดียวกนักบัหขูองผูฟั้ง ●

สำหรบัเสียงเบส สามารถวาง ลำโพงใกลก้บัผนัง เพ่ือเพ่ิมระดบั เสียงเบส( เม่ือวางลำโพงอยูท่ี่มุมในหอ้งน้ัน สามารถเพ่ิมเสียงเบสอยา่งเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุด ) ●

ผลิตภณัฑน้ี์ ไมมี่ฟังกช์นัฉนวนแมเ่หล็ก ถา้ลำโพงใกลก้บัโทรทศัน์เกินไป สีของโทรทศัน์อาจ จะเบลอ หากมีเหตุการณน้ี์ เกิดข้ึน โปรดปิดทีว ีเม่ือรอคอย15 ถึง 30 นาทีแลว้เปิดใหม ่หากปัญหาน้ียงัคงอยู ่ ●
ทำใหล้ำโพงหา่งจากทีวี
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ก่อนการใชง้าน

ความตา้นทานพิกดัของลำโพง น้ีเป็น 8 ● Ω จะตอ้งมีการ เช่ือมต่อกบั เคร่ืองขยายเสียงท่ียอมรบัการโหลดน้ี (คา่ความตา้นทานท่ีต่ำสุดและสงูสุด ซ่ึงเคร่ืองขยายเสียงยอมรบัไดร้ะบุไวท่ี้เตา้เสียบของลำโพง: 

เชน่ " 4Ω ~ 16Ω " หรือ " 6Ω ~ 16Ω " )

กำลงัไฟฟ้าเขา้สงูสุดของลำโพงน้ีเป็น2000 วตัต ์( คา่สงูสุด ) กำลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกินไป สามารถใหล้ำโพง เกิดความเสียหาย อยา่ใหก้ำลงัไฟฟ้าท่ีสงูกวา่คา่กำลงัไฟฟ้าสงูสุดกบัลำโพง ●
ในกรณีท่ีปิดเคร่ืองขยายเสียง หรืออยา่งนอ้ย ตดัการเช่ือมต่อลำโพง (ถา้ เคร่ืองขยายเสียงยอมรบัได ้) ถึงจะมีการเช่ือมต่อ เปิดหรือปิดระบบ เสียงหรือส่วนหน่ึง ของมนั ( เคร่ืองเล่นซีดี จนูเนอร ์ฯลฯ )  ●
มิฉะน้ัน การรบกวนท่ีกอ่ใหเ้กิดจากการดำเนินการน้ัน จะมีผลต่อลำโพง และหน่วย ลำโพงอาจ ไดร้บัความเสียหาย

อยา่บงัคบัใหเ้คร่ืองขยายเสียงท่ีมีกำลงัไฟฟ้าต่ำเกิดเสียงท่ี มีปริมาณเสียงสงู ในกรณีน้ี คา่ความเพ้ียนฮารม์อนิก จะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว และอาจสรา้งความเสียหายต่อหน่วย ลำโพง ●
ในกรณีท่ีเสริมสรา้งความถ่ีท่ีเฉพาะเจาะจงดว้ยกราฟฟิกอีควอไลเซอรห์รือคอรเ์ร็คเตอรเ์สียงเบสและเสียงแหลม โปรดเพ่ิมระดบัเสียงของเคร่ืองขยายเสียงเกินไป มิฉน้ัน ลำโพง จะ เกินพิกดัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ●
อยา่สมัผสักบัไดอะแฟรม และระบบกนัสะเทือน มนัของหน่วยลำโพง เพราะ ไดร้บัความเสียหายไดอ้ยา่งงา่ยดาย ไมต่อ้งสมัผสั ●

การเช่ือมตอ่เครือ่งขยายเสียง 

ผลิตภณัฑน้ี์มีขั้วตอ่สายไฟอินพทุแบบSPEAKON 2 ชุด ขั้วตอ่สายไฟเป็นขั้วแบบเช่ือมตอ่ เป็นขนาน โปรดใชชุ้ดท่ีมีความสะดวกหน่ึงชุด

 ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์เช่ือมตอ่เครือ่งขยายเสียง อยา่ใหข้ั้วตอ่สายไฟอ่ืนๆลดัวงจร มิฉนั้น อาจสง่ผลใหผ้ลิตภณัฑน้ี์หรอื เครือ่งขยายเสียง เกิดความผิดปกติ

 หลงัจากเช่ือมตอ่อลว้ ดึงสายเคเบ้ิลอยา่งเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่า มีการเช่ือมตอ่อยา่งน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ ถา้มีการเช่ือมตอ่ไม่ดี อาจเกิดเสียงไม่สม่ำเสมอ 

หรอืเสียงรบกวน

 ถา้สายแกนของสายเคเบิลกระจายออกจากขั้ว อาจจะสมัผสักนั จะทำใหเ้ครือ่งขยายเสียงก่อใหเ้กิดขอ้ขดัขอ้งท่ีหยุดการทำงาน อนัเน่ืองมาจากเครือ่งขยายเ

สียงเกินพิกดั 
ผลิตภณัฑน้ี์ใชต้วัเช่ือมลำโพงของ Neutrik Speakon ® [ NL4MP ) แนวทาง การเดินสายไฟ เป็น "A + " และ " 1 - . " 

สามารถใชต้วัเช่ือมสาย ลำโพงNeutrik (NL4FX) หรือ (NL4FC) Speakon

ปิดไฟฟ้าเคร่ืองขยายเสียง1. 

เช่ือมต่อขั้วอินพุทของลำโพงกบัสายเคเบิล แนวทาง การเดินสายไฟ เป็น 1 + " และ " 1 - . "2. 

เช่ือมต่อสายเคเบ้ิลกบัขั้วเอาทพุ์ทลำโพงของเคร่ืองขยายเสียง ( วธีิการเช่ือมต่อท่ีละเอียด โปรดปฏิบติัตาม คูมื่อการใชง้านของเคร่ืองขยายเสียง )3. 

การเช่ือมต่อสายลำโพง Speakon กบัขั้วเอาทพุ์ทลำโพงของเคร่ืองขยายเสียง: ●
Speakon 1 +  เคร่ืองขยายเสียง +

Speakon 1 -  เคร่ืองขยายเสียง -

 ใส่ตวัเช่ือม ขนัไปดา้นขวาเพ่ือล็อคใหแ้น่น

 ดึงคลิปโรดไปดา้นหลงั หมุนไปดา้นซา้ยเพ่ือออกจากตวัเช่ือม

ขั้วอินพุทลำโพง

(ดา้นหลงั)

ขั้วเอาทพุ์ทเคร่ืองขยายเสียง

(ดา้นหลงั)

แผนผงัวงจรไฟฟ้าลำโพง

การเช่ือมตอ่ลำโพงเพ่ิมเตมิ

ผลิตภณัฑน้ี์มีขั้วเช่ือมต่ออินพุทแบบ Speakon 2ชุด สามารถ เช่ือมต่อลำโพงอ่ืนๆท่ีเป็นประเภทเดียวกนั กบัลำโพงน้ี ●

ตาม ความตา้นทานพิกดัท่ีแตกต่างกนัของเคร่ืองขยายเสียง จำนวนลำโพงท่ีเช่ือมต่อไดย้งัแตกต่างเหมือนกนั สำหรบัรายละเอียด โปรดดคููมื่อการใชง้าน ของเคร่ืองขยายเสียง  ●

แผนภาพต่อไปน้ี แสดงวา่ การเช่ือมต่อสายลำโพง 2ตวั ●

เคร่ืองขยายเสียง
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แผ่นป้ายแบบหมุน

แผ่นป้ายประจำผลิตภณัฑน้ี์สามารถหมุตได้ ●

เม่ือดึงแผ่นป้ายออกและใหห้มุนน้ัน จะตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหใ้ชแ้รงมากเกินไป เพ่ือหลีกเล่ียงไมใ่หแ้ผ่นป้ายหรือตาขา่ยเหล็กเสียรปู ●

การบำรุงรกัษาตูล้ำโพง

โปรดใชผ้า้นุ่มเพ่ือแปรงเช็ดฝุ่น และส่ิงสกปรก ●

ถา้ตูล้ำโพงสกปรก มาก โปรดใชผ้า้นุ่มท่ีแชต่วัทำละลายท่ีเป็นกลาง ซ่ีงเจือจางดว้ยนำ้5-6เท่า จากน้ันใชผ้า้แหง้ แปรงเช็ด อยา่ใชทิ้นเนอร ์เบนซินนำ้ยาทำความสะอาดหรือตวัทำละลายสารเคมีอ่ืน  ●
ๆบนตูล้ำโพงหรือท่ีใกล้ๆ  มิฉน้ัน อาจเป็นอนัตรายต่อผิวตูล้ำโพง อน่ึง อยา่ใชส้ารกำจดัศตัรพืูชหรือสเปรยอ่ื์น ๆ อยูท่ี่ใกลก้บัลำโพง

สเปค

รูปโครงรา่ง 
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คณุสมบตัมิาตรฐาน

ลกัษณะการตอบสนอง ความถ่ี 

ดา้นหนา้ของ ลำโพงทวีตเตอร์
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 )

ลกัษณะความตา้นทาน 

ค
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ม
ต
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ท
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 Ω
 )

ชนิด ................................................................... ประเภทสะทอ้น เสียงเบสดว้ยสองแบบแบ่งความถ่ี

หน่วยลำโพง  ................................ ไดรส์ตารท์เสียงเบส 300mm พรอ้มดว้ยวอยซค์อยล ์65mm x 1 

 .....คอมเพรสเซอรท่ี์มีความถ่ีสงูแบบทางออก1 " พรอ้มดว้ยวอยซค์อยล ์44.4mm x 1

การตอบสนองความถ่ี ......................................................................... 75Hz ~20,000Hz (± 3dB)

ความไว ......................................................................................................................... 98dB/W/m

ระดบัความดนัเสียงสงูสุด ................................................................................................. 133dB/m

ระดบัความดนัเสียงสงูสุดแบบต่อเน่ืองระยะยาว .............................................................. 127dB/m

กำลงัไฟพิกดั .......................................................................................................................... 500W

กำลงัไฟสงูสุด .......................................................................................................................2000W

กำลงัไฟสญัญาณดนตรี ........................................................................................................1000W

มุมบอกทิศทาง .......................................................................................................... H80° x V50°
เตา้เสียบท่ีเช่ือมต่อ ..........................................................................Neutrik Speakon® NL4MP x 2

ความตา้นทานพิกดั.................................................................................................................... 8Ω
ขนาด ความกวา้ง ........................................................... 380 x ตวามสงู 615 x ความลึก 339mm

มวล .......................................................................................................................................... 23kg

แผ่นไม ้....................................................................................................แผ่นไมอ้ดั ป็อปลาร1์5mm 

ส่ิงท่ีแนบ  .................................................................................... คูมื่อการใชง้าน (คูมื่อฉบบัน้ี ) x 1 

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

เน่ืองจาก การปรบัปรุง ผลิตภณัฑ ์ถา้ขนาดและรปูร่างดงักล่าวนีจะมีการ เปล่ียนแปลง จะไมต่อ้ง แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ●


