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 คำเตอืน 

กรุณาอยา่ถอดหรอืปรบัเปล่ียนอปุกรณด์ว้ยตน

เอง

กรุณาอยา่แกะ (หรือทำการปรบัเปล่ียนใดๆ) 

อุปกรณห์รือตวัอแดปเตอร์

กรุณาอยา่ทำการซ่อมหรอืเปล่ียนช้ินสว่นดว้ยต

นเอง

กรุณาอยา่ทดลองซ่อมอุปกรณน้ี์ 

หรือเปล่ียนช้ินส่วนใดๆ (เวน้แต่มีการแนะนำและ

กล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือคูมื่อวา่ควรทำอยา่งไ

ร) บริการการซ่อมใดๆกรุณาติดต่อตวัแทนจำหน่

าย

กรุณาอยา่ใชแ้ละเก็บรกัษาอปุกรณใ์นสถานท่ีดั

งน้ี

• บริเวณท่ีมีอุณหภมิูสงู (เชน่ 

ภายในรถยนตปิ์ดท่ีมีแสงแดดส่อง 

บริเวณท่อท่ีมีการเพ่ิมความรอ้น 

อุปกรณท่ี์มีการเกิดความรอ้น เป็นตน้)

• บริเวณท่ีใกลน้ำ้ (เชน่ หอ้งอาบนำ้ 

หอ้งสุขา พ้ืนท่ีเปียกช้ืน )

• บริเวณท่ีมีไอนำ้หรือควนั

• บริเวณท่ีอากาศมีปริมาณเกลือคอ่นขา้ง

สงู

• บริเวณท่ีมีความช้ืน

• บริเวณท่ีมีฝุ่นคอ่นขา้งมาก

• บริเวณท่ีเปียกฝนโดยตรง

• บริเวณท่ีมีการสัน่สะเทือนอยา่งรุนแรง

หา้มวางไวบ้รเิวณท่ีไม่มีความมัน่คง

จะตอ้งมัน่ใจวา่ไดว้างอุปกรณไ์วใ้นแนวระดบัและมี

ความมัน่คงอยา่งเพียงพอ หา้มวางไวใ้นท่ีมีการสัน่

งา่ยดายหรือพ้ืนท่ีลาดเอียง

 คำเตอืน 

ใหใ้ชเ้พียงตวัอแดปเตอรท่ี์อยูใ่นชุดและแรงดั

นไฟฟ้าท่ีถูกตอ้งเทา่นั้น 

กรุณาใชเ้พียงอุปกรณอ์แดปเตอรท่ี์อยูใ่นชุดเท่าน้ั

น นอกจากน้ี กรุณายนืยนัวา่ตำแหน่งการติดตั้งข

องสายแรงดนัเหมาะสมกบัแรงดนัขาเขา้ของตวัอแ

ดปเตอร ์ตวัอแดปเตอรอ่ื์นๆอาจจะมีการใชใ้นกระ

แสไฟฟ้าท่ีต่างกนั หรือแรงดนัท่ีต่างกนั เม่ือเป็นเช่

นน้ีเม่ือใชต้วัอแดปเตอรอ่ื์นๆอาจจะทำใหอุ้ปกรณเ์

กิดความเสียหายได ้และอาจจะทำใหเ้กิดความผิด

พลาดอ่ืนๆหรือแมก้ระทัง่เกิดการลดัวงจรได้

ใหใ้ชเ้พียงสายไฟท่ีอยูใ่นชุดเทา่นั้น

ใหใ้ชเ้พียงสายไฟท่ีอยูใ่นชุดเท่าน้ัน นอกจากน้ีสา

ยไฟในชุดหา้มมิใหน้ำไปใชก้บัอุปกรณอ่ื์นๆ

หา้มดดัสายไฟหรอืนำส่ิงของหนกัทบัสายไฟ 

หา้มมว้นหรือดดัสายไฟมากเกินไป 

และหา้มนำส่ิงของหนักวางทบัสายไฟ การกระทำ

เชน่น้ีอาจจะทำใหส้ายไฟชำรุด ขาดได ้เม่ือสายไฟ

ชำรุดอาจจะทำใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรเป็นตน้เหตุขอ

งอคัคีภยัได้

ใหห้ลีกเล่ียงการใชง้านหลายฟังกช์ัน่ในขณะใ

ชร้ะดบัเสียงท่ีสูง

อุปกรณน้ี์เม่ือใชก้บัเคร่ืองขยายสญัญาณ หฟัูง 

หรือลำโพง พรอ้มกนั อาจจะทำใหเ้กิดการสญูเสีย

ของระบบการฟัง หา้มใชอุ้ปกรณเ์หล่าน้ีในเป็นเวล

านานขณะท่ีใชใ้นระดบัเสียงท่ีสงูมาก (หรือระดบั

เสียงท่ีดงัจนไมเ่หมาะสมต่อการไดย้นิของมนุษย)์ 

หากวา่คุณรูสึ้กหอ้ืูอหรือสญูเสียระบบการฟัง ควร

หยุดการใชง้านอุปกรณแ์ละรีบไปพบแพทยเ์พ่ือทำ

การรกัษาทนัที

 คำเตอืน 

หา้มมิใหส่ิ้งแปลกปลอมหรอืของเหลวเขา้สูต่วั

อปุกรณ ์; หา้มนำภาชนะท่ีบรรจขุองเหลววางไ

วบ้นตวัอปุกรณ ์

หา้มมิใหส่ิ้งแปลกปลอมหรือของเหลวเขา้สู่ตวัอุป

กรณ ์; หา้มนำภาชนะท่ีบรรจุของเหลววางไวบ้น

ตวัอุปกรณ ์หา้มนำภาชนะท่ีบรรจุของเหลววางไว ้

บนตวัอุปกรณ ์หา้มมิใหน้ำส่ิงแปลกปลอม (เชน่ 

วตัถุไวไฟ เหรียญ ลวดทองแดง) หรือของเหลว 

(เชน่ นำหรือเคร่ืองด่ืม) เขา้สู่ตวัอุปกรณ ์ซ่ึงหากเ

ขา้สู่ตวัอุปกรณจ์ะทำใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจร การทำง

านท่ีผิดพลาดหรือความเสียหายอ่ืนๆ

หากเกิดความผิดปกตหิรอืความผิดปกตใิดๆใ

หร้บีทำการปิดอปุกรณ์

เม่ือเกิดเหตุการณด์งัน้ี ใหรี้บทำการปิดอุปกรณ ์โ

ดยการถอดอแดปเตอรจ์ากปลั๊กไฟทนัที และใหแ้จ้

งขอรบับริการการซ่อมจากตวัแทนขายทนัที

• ตวัอแดปเตอร ์

สายไฟหรือหวัสียบเกิดการชำรุด

• มีควนัหรือกล่ินแปลก

• มีส่ิงแปลกปลอมหรือของเหลวตกเขา้ไปในอุป

กรณ์

• โดนความช้ืนจากฝน(หรือไดร้บัความช้ืนจากเ

หตุอ่ืนๆ)

• ในขณะท่ีใชอุ้ปกรณเ์กิดการทำงานท่ีไมป่กติหรื

อเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติข้ึน

ควรมีการเก็บรกัษาใหพ้น้มือเด็ก

ในบริเวณท่ีมีเด็ก ใหร้ะมดัระวงัในการใชง้านไมใ่ห้

เกิดความผิดพลาด ผูใ้หญ่ควรใหค้ำแนะนำและคว

บคุมการดแูล

ามทำตกพ้ืนหรอืโดนกระแทกจากวตัถุท่ีมีควา

มแข็ง

ใหด้แูลรกัษาตวัอุปกรณ ์หลีกเล่ียงการกระแทกกบั

วตัถุท่ีมีความแข็ง (และหา้มทำตกพ้ืน)

การใชอุ้ปกรณอ์ยา่งปลอดภยั

คำอธิบายการป้องกนัอคัคีภยั ไฟช็อตและอนัตรายท่ีมีผลตอ่มนุษย์

เก่ียวกบัความหมายของสญัญาณแจง้เตือนและขอ้ควรระวงั   ตวัอยา่งของสญัลกัษณภ์าพ

 คำเตือน

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไมถ่กูตอ้ง อาจจะเป็นเหตุทำใหเ้กิดควา

มเสียหายหรือการบาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 

 สญัลกัษณน้ี์จะใชเ้พ่ือแจง้เตือนหรืออธิบายการใชง้านท่ีสำคญัแกผู่ใ้ช ้ซ่ึงมีคว

ามหมายท่ีตดัสินโดยเคร่ืองหมายตรงกลางในสามเหล่ียมเป็นตวักำหนด เคร่ืองห

มายสามเหล่ียมเม่ือปรากฏท่ีทางซา้ยมือของภาพ จะหมายถึงการแจง้เตือนทัว่ไป 

หรือการแจง้เตือนท่ีไมร่า้ยแรง

 ขอ้ควรระวงั

ความเสียหายของผลิตภณัฑอ์าจจะมีผลต่อท่ีพกั 

เฟอรนิ์เจอร ์และสตัวเ์ล้ียง ทำใหเ้กิดความเสียหาย 

บาดเจ็บ หรือผลกระทบอ่ืนๆได้

* คำเตือนผูใ้ช ้การใชผ้ลิตภณัฑไ์มถ่กูตอ้ง อาจจะเป็นเหตุ

ทำใหเ้กิดการบาดเจ็บต่อผูค้นหรือความเสียหายต่อส่ิงข

อง

 สญัลกัษณน้ี์จะใชเ้พ่ือแจง้เตือนใหผู้ใ้ชห้ยุดดำเนินการ ซ่ึงสญัลกัษณ ์

ตรงกลางของเคร่ืองหมายวงกลม หมายถึงผูใ้ชค้วรจะหยุดการดำเนินการ และเม่ือป

รากฏข้ึนท่ีดา้นซา้ยมือของรปูภาพ หมายถึงหา้มร้ือถอน

 สญัลกัษณน้ี์จะใชเ้พ่ือแจง้เตือนผูใ้ชใ้นการดำเนินการบงัคบั สญัลกัษณต์รงกลาง

ของวงกลมหมายถึงส่ิงท่ีผูใ้ชค้วรปฏิบติัตาม และเม่ือปรากฏข้ึนท่ีดา้นซา้ยมือของรปู

ภาพ หมายถึงจำเป็นจะตอ้งถอดปลั๊กของตวัจา่ยไฟออกจากเตา้ไฟ

............................................................................................กรุณาทำตามคำแนะนำเหลา่น้ี ...........................................................................................
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 คำเตอืน

หา้มใชเ้ตา้เสียบรว่มกบัอปุกรณอ่ื์นๆพรอ้มกนั

หลายตวั

หา้มใชป้ลั๊กไฟร่วมกบัอุปกรณห์ลายๆตวัพรอ้มกนั 

เม่ือใชไ้ฟร่วมกนัเป็นเวลานานใหค้ำนึงถึงส่ิงเหล่า

น้ี : ปริมาณของกระแสไฟและส่วนขยายทั้งหมดท่ีเ

ช่ือมต่อกบัแหล่งจา่ยไฟน้ีจะตอ้งไมเ่กินส่วนขยายสู

งสุดของสายไฟ (วตัต/์แอมแปร)์ โดยหากมีการโ

หลดกระแสไฟท่ีมากจนเกินไปอาจจะทำใหต้วัฉนว

นเกิดความรอ้นและหลอมละลาย

หา้มใชใ้นตา่งประเทศ

โดยกอ่นจะนำไปใชใ้นต่างประเทศ กรุณาสอบถาม

ขอ้มลูจากตวัแทนจำหน่ายใหแ้น่ชดัเสียกอ่น

 ขอ้ควรระวงั

ใหว้างไวใ้นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ใหว้างอุปกรณแ์ละตวัอแดปเตอรไ์วใ้นบริเวณท่ีมีอ

ากาศถ่ายเทสะดวก

การเช่ือมตอ่หรอืถอดตวัอแดปเตอร ์

ใหจ้บัหวัอุปกรณใ์หม้ัน่ขณะกำลงัเสียบหรือถอดออ

กจากปลั๊กไฟ

การทำความสะอาดหวัอแดปเตอร์

ใหถ้อดปลั๊กออกและใชผ้า้แหง้เช็ดทำความสะอาด 

หากไมมี่การใชง้านเป็นระยะเวลานาน ก็จำเป็นจะ

ตอ้งถอดปลั๊กออกกอ่นจึงทำความสะอาด เพราะฝุ่

นท่ีบริเวณหวัเสียบและเตา้เสียบก็สามารถทำใหฉ้

นวนกนัความรอ้นมีการเปล่ียนแปลงและอาจจะท

ำใหเ้กิดอคัคีภยัได้

การจดัการความปลอดภยัของสายไฟ

จะตอ้งพยายามไมใ่หส้ายไฟจากแหล่งจา่ยไฟและ

สายไฟของอุปกรณพ์นักนั นอกจากน้ีตำแหน่งท่ีวา

งของสายไฟเหล่าน้ีจะตอ้งอยูใ่นจุดท่ีพน้มือเด็ก

หลีกเล่ียงการใชเ้ทา้เหยยีบตวัอปุกรณห์รอืนำส่ิ

งของวางบนตวัอปุกรณ์

กรุณาอยา่ใชเ้ทา้เหยยีบอุปกรณห์รือนำส่ิงของวาง

บนตวัอุปกรณ์

หา้มเช่ือมตอ่หรอืถอดอแดปเตอรใ์นขณะท่ีมือเ

ปียก

หา้มเช่ือมต่อหรือถอดอุปกรณจ์ากปลั๊กไฟ 

ในขณะท่ีมือเปียก

 ขอ้ควรระวงั

ก่อนการเคล่ือนยา้ยอปุกรณจ์ะตอ้งหยุดการเช่ื

อมตอ่ทั้งหมด

กอ่นการเคล่ือนยา้ยอุปกรณจ์ะตอ้งถอดตวัอแดปเ

ตอรแ์ละอุปกรณส์ายไฟภายนอกทั้งหมด 

ก่อนการทำความสะอาดจะตอ้งถอดปลัก๊ออกเ

สียก่อน

ในการทำความสะอาดอุปกรณ ์จะตอ้งทำการปิดอุ

ปกรณแ์ละถอดปลั๊กออกเสียกอ่น (หนา้ท่ี 7)

หากเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าชอ๊ต หา้มมิใหส้มัผั

สตวัอแดปเตอรโ์ดยตรงเด็ดขาด

หากคุณสงสยัวา่บริเวณน้ันสามารถเกิดฝ้าผ่าได ้ห้

ามสมัผสัโดนตวัอแดปเตอรห์รืออุปกรณโ์ดยเด็ดข

าด

ก็บรกัษาช้ินสว่นท่ีมีขนาดเล็กใหพ้น้มือเด็กเพ่ือ

ป้องกนัการนำเอาเขา้ปากและกลืน ลงคอ

กรุณาเก็บรกัษาใหพ้น้มือเด็ก

• อาจจะทำการเปล่ียนเป็นสกรยูดึ

ใหร้ะมดัระวงัหากสว่นหน่ึงสว่นใดของอปุกรณ์

สมัผสัพ้ืน

หากบางส่วนของอุปกรณมี์การสมัผสัท่ีพ้ื

น กรุณาเปล่ียนสถานท่ีจดัเก็บ เพ่ือป้องกนัไ

มใ้หเ้ด็กนำช้ินส่วนใดๆเขา้ปากหรือกลืนลงค

อ และหากเม่ือทำการยดึสกร ูจะตอ้งยดึใหแ้น่น 

ไมใ่หห้ลวม

การใชอุ้ปกรณอ์ยา่งปลอดภยั
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ท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้า

• อุปกรณน้ี์หา้มใชป้ลัก๊เสียบรว่มกบัตวัอินเวอรเ์ตอรห์รือ

อุปกรณค์วบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า (เชน่ ตูเ้ย็น เคร่ืองซกัผา้ 

ไมโครเวฟ หรือแอร)์ ตามวธีิการใชข้องอุปกรณไ์ฟฟ้า เสีย

งรบกวนจากแหล่งจา่ยไฟอาจจะทำใหก้ารทำงานของอุปก

รณน้ี์เกิดความผิดพลาดหรือเกิดเสียงรบกวนข้ึนได ้แต่หาก

จำเป็นจะตอ้งใชป้ลัก๊เสียบรว่มกบัอุปกรณข์า้งตน้ท่ีกล่าวมา 

ระหวา่งการเช่ือมต่อของหวัปลัก๊อุปกรณแ์ละเตา้เสียบใหติ้

ดตัง้เคร่ืองกรองสญัญาณรบกวน

• ตวัอแดปเตอรเ์ม่ือมีการเช่ือมต่อนานจะเกิดความรอ้นข้ึน 

ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นปรกติ

• เม่ือจะทำการเช่ือมต่อใดๆจะตอ้งทำการปิดแหล่งจา่ยไฟ

ของอุปกรณเ์สียกอ่น เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและเสีย

หายของอุปกรณท่ี์อาจเกิดข้ึน

ตำแหน่งการตดิตัง้

• เม่ือเปิดอุปกรณด์ว้ยระดบัเสียงท่ีดงั (หรือรวมถึงอุปกร

ณจ์ากหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่) อาจจะเกิดเสียงรบ

กวนต่อบริเวณขา้งเคียง และหากตอ้งการแกไ้ขปัญหาน้ี 

ใหเ้ปล่ียนทิศทางตำแหน่งของอุปกรณ ์

หรือวางใหห้า่งจากแหล่งรบกวน

• อุปกรณน้ี์อาจจะรบกวนตวัรบัของสญัญาณวทิยุและสญัญ

าณโทรทศัน์ หา้มใชง้านอุปกรณใ์นบริเวณใกลก้บัตวัรบัสั

ญญาณเหล่าน้ี

• หากบริเวณใกลเ้คียงน้ีมีการใชส้ญัญาณ wifi (เชน่ 

มือถือ) อาจจะเกิดเสียงรบกวนข้ึนได ้และในขณ

ะโทรศพัทอ์าจจะเกิดเสียงรบกวนข้ึนไดเ้ชน่กนั 

หากพบปัญหาเชน่น้ี ใหข้ยบัตวั wifi ใหไ้กลตวัอุปกรณน้ี์ 

หรือ ทำการปิดอุปกรณอ่ื์นๆ

• หา้มนำอุปกรณน้ี์ไปตากแดดโดยตรง 

วางไวใ้กลจุ้ดท่ีมีรงัสีความรอ้น ภายในรถท่ีปิดสนิทหรือส

ถานท่ีท่ีมีอุณหภมิูสงู ซ่ึงอาจจะทำใหร้ปูร่างของอุปกรณเ์

ปล่ียนแปลงไปหรือสีซีดจางลง

• เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยอุปกรณน้ี์จากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง ซ่ึง

ทั้งสองบริเวณมีอุณหภมิูท่ีต่างกนัมาก อาจจะทำใหภ้ายใ

นอุปกรณเ์กิดละอองนำ้ข้ึน (คอนเดนเสท) ซ่ึงภายในสถ

านการณเ์ชน่น้ีหากมีการใชง้านอุปกรณอ์าจจะทำใหอุ้ปก

รณท์ำงานผิดพลาดและอาจเกิดความเสียหายได ้ดงัน้ันเ

ม่ือเกิดละอองนำ้ข้ึนในอุปกรณค์วรจะปล่อยท้ิงไวใ้หล้ะอ

องนำ้หายไปเสียกอ่น เม่ืออุปกรณแ์หง้สนิทจึงคอ่ยทำกา

รใชง้าน

• จากตำแหน่งพ้ืนผิวของวสัดุและอุณหภมิูท่ีวางอุปกรณแ์ล้

ว นอกจากน้ีชั้นวางท่ีทำจากยางอาจจะทำใหสี้ของอุปกร

ณซี์ดจางลงและพ้ืนผิวของอุปกรณเ์กิดความเสียหายได ้ซ่ึ

งวธีิแกคื้ออาจจะมีการปดูว้ยสกัหลาดหรือผา้รองไวเ้พ่ือป้

องกนัไมใ่หเ้กิดเหตุการณใ์นขา้งตน้ และหากมีการปผูา้แ

ละสกัหลาดแลว้จะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หอุ้ปกรณมี์การขยั

บหรือเคล่ือนท่ีได้

• และหา้มนำส่ิงของท่ีมีนำ้ใดๆวางไวบ้นตวัอุปกรณ ์

นอกจากน้ีใหห้ลีกเล่ียงการใช ้สารกำจดัแมลง นำ้หอม 

แอลกอฮอล ์ยาทาเล็บ หรือเคร่ืองพน่ใด เหล่าน้ี เป็นตน้ 

ในบริเวณใกลเ้คียงกบัจุดท่ีวางอุปกรณ ์เม่ือจะทำความส

ะอาดอุปกรณใ์หใ้ชผ้า้นุ่ม แหง้ เช็ด

การบำรุงรกัษา

• การทำความสะอาดโดยทัว่ไป ใหใ้ชผ้า้นุ่มแหง้หรือผา้ท่ีพ

รมนำ้เล็กนอ้ยเช็ดบนตวัอุปกรณ ์และหากมีคราบท่ียาก

ต่อการทำความสะอาด ใหน้ำผา้แชใ่นนำ้อุ่นบิดใหห้มาด

แลว้นำมาเช็ด หา้มใช ้สกอ๊ตไบรต ์หรือฝอยขดัหมอ้(อุป

กรณท่ี์มีความคม)มาใชท้ำความสะอาด แลว้จากน้ันก็ใช้

ผา้นุ่มแหง้มาเช็ดซำ้อีกรอบใหแ้หง้

•  หา้มใชน้ำ้มนักา๊ด ทินเนอร ์แอลกอฮอล ์หรือสารละลาย

อ่ืนๆมาใชท้ำความสะอาด เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดสีซีดจาง

และอาจเกิดการเปล่ียนแปลงของรปูร่างของอุปกรณ ์ได้

นอกจากน้ีกอ่นการใชอุ้ปกรณจ์ะตอ้งระมดัระวงัดั

งน้ี

• หน่วยความจำอาจจะเกิดความลม้เหลวหรือเกิดจากการ

ทำงานท่ีผิดพลาดของอุปกรณ ์จนทำใหเ้กิดความเสียหา

ยท่ีไมอ่าจจะกูข้อ้มลูคืนได้

• เน้ือหาของขอ้มลูในหน่วยความจำเม่ือหายไปอาจจะไมส่

ามารถกูคื้นมากได ้ซ่ึงกรณีการสญูหายของขอ้มลูน้ี ทาง 

BMB International Corp จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน

• ในขณะใชปุ่้มกด ตวัเล่ือนหรือเคร่ืองควบคุมใดๆ 

ตลอดจนแจค๊เสียบและหวัเสียบ ใหก้ระทำอยา่งเบามือ มิ

ฉะน้ันอุปกรณอ์าจจะเกิดความผิดพลาด เสียหายได้

• หากสมัผสัหนา้จอใหก้ระทำอยา่งเบามือ

• เม่ือจะทำการถอดสายเช่ือมต่างๆ 

ใหจ้บัท่ีตวัหวัปลั๊กแน่นๆ หา้มดึงท่ีตวัสายไฟ เพ่ือป้องกนั

ไมใ่หภ้ายในของสายไฟเกิดการชำรุดหรือเกิดไฟฟ้าลดัวง

จรได้

• เม่ือมีการขนส่งเคล่ือนยา้ยอุปกรณ ์ใหใ้ชก้ล่องเฉพาะท่ีม

าพรอ้มกบัตวัอุปกรณใ์นตอนซ้ือ (รวมถึงอุปกรณก์นักระ

แทกจากภายในกล่องดว้ย) บรรจุใหเ้รียบรอ้ย หรือมิฉะ

น้ันจะตอ้งใชก้ล่องท่ีทำจากวสัดุท่ีเหมือนกบักล่องบรรจุข้

างตน้

• มีสายไฟบางตวัท่ีใชเ้ช่ือมต่อจะมีตวัตา้นทานอยูภ่

ายใน โดยหา้มนำสายท่ีมีตวัตา้นทานมาใชท้ำการ

เช่ือมต่อกบัอุปกรณน้ี์ ซ่ึงหากใชส้ายไฟเช่ือมต่อท่ี

มีตวัตา้นทาน อาจจะทำใหเ้สียงมีระดบัท่ีเบามาก 

หรืออาจจะแทบไมไ่ดย้นิ หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสายไฟ 

กรุณาติดต่อท่ีตวัแทนจำหน่ายสายไฟ

• จากสภาพแวดลอ้มท่ีทำการติดตั้งอุปกรณน้ี์ อาจจะท

ำใหคุ้ณมีความรูสึ้กท่ีไมส่บาย หรือเม่ือคุณสมัผสั เช่ือ

มต่อไมโครโฟนหรืออุปกรณอ่ื์นๆท่ีเป็นโลหะ จะทำให้

ผิวสมัผสัของอุปกรณเ์กิดความรูสึ้กสากมือคลา้ยเน้ือท

รายเม่ือสมัผสั สาเหตุเน่ืองจากเกิดปริมาณประจุไฟฟ้

าข้ึน แต่ปริมาณท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กนอ้ยไมมี่อนัตราย

ใดๆ แต่หากผูใ้ชเ้กิดความกงัวลใหเ้ช่ือมอุปกรณก์บัสา

ยดิน (ดรูปู) เม่ืออุปกรณน้ี์ไดเ้ช่ือมต่อกบัสายดินแลว้ 

อาจจะเกิดเสียงรบกวนเบาๆเล็กนอ้ย
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• 请勿将本设备与由逆变器或电机控制的
电器设备（例如，电冰箱、洗衣机、微波
炉或空调）共用一个插座。根据电气设备
的使用方式，电源噪声可能会导致本设备
故障或产生噪音。如果无法使用单独的插
座，请在本设备与插座之间连接一个电源
噪声滤波器。

• 交流适配器在长时间的连续使用之后将会
发热。这是正常现象，无需担心。

• 为防止故障和设备损坏，进行任何连接之
前请务必关闭所有设备的电源。

• 在功率放大器（或包含大型功率变压器
的其他装置）旁使用本设备可能会产生杂
音。若要缓解此问题，请更改本设备的方
位；或使其远离干扰源。

• 本设备可能会干扰收音机和电视机信号的
接收。请勿在接收此类信号的设备附近使
用本设备。

• 如果在本设备的附近使用无线通信装置
（例如手机），则可能会产生噪音。接听、
拨打电话或在通话中都可能出现此类噪音。
如果您遇到此类问题，则应将这些无线装
置放置在离本设备更远的地方或关闭这些
装置。

• 请勿将本设备直接暴晒在阳光下，放置在
散热装置附近、封闭的车厢内，或其他极
端高温下的场所。过热可能会导致本设备
变形或褪色。

• 将本设备从一个地方移动到另一个温度和/
或湿度差异很大的地方时，设备内可能会
形成水滴（冷凝物）。如果您在这种情况
下尝试使用本设备，则可能会造成损坏或
故障。因此，在使用本设备之前，您必须
将其放置几个小时，直到冷凝物完全蒸发
为止。

• 根据您放置本设备的表面的材料和温度，
其橡胶支架可能会发生褪色或表面破损。
您可以在橡胶支架下放一块毛毡或布料以
防止这种情况的发生。如果您这么做，请
确保本设备不会意外滑动或移动。

• 请勿在本设备上放置装有水的任何物品。
另外，请避免在本设备附近使用杀虫剂、
香水、酒精、指甲油、喷雾器等。使用柔
软的干布擦拭掉泼洒在本设备上的液体。

• 对于日常清洁，请使用柔软的干布或微湿
的布料擦拭本设备。若要清除顽固污渍，
请使用浸有温和、非研磨性清洁剂的布
料。之后，请务必使用柔软的干布将本设
备擦拭干净。

• 请勿使用汽油、稀释剂、酒精或任何溶
剂，以避免褪色和/或变形的可能性。

• 请注意，内存内容可能因故障或误操作设
备而造成不可恢复的丢失。

• 遗憾的是，存储在设备内存中的数据
内容一旦丢失则可能无法恢复。BMB 
International Corp. 对此类数据丢失不承担
任何责任。

• 使用设备的按钮、推杆或其他控制器，以
及插孔和接头时，力道要适度。野蛮操作
可能会导致故障。

• 请勿在显示屏上敲击或施加强力。

• 断开所有电缆时，请握住接头本身，绝不
要拉扯电缆。这样可以避免发生短路或对
电缆的内部元件造成损坏。

• 需要运输本设备时，尽可能使用购买时的
包装箱（包括填充物）将其打包。否则，
您将需要使用相同的包装材料。

• 某些接线电缆包含电阻。请勿使用包含电阻
的电缆来连接本设备。使用此类电缆可能会
导致声级非常低或几乎听不到声音。有关电
缆规格的信息，请联系电缆制造商。

• 根据特定安装的环境，您可能会有不适的 
感觉，或者当您触摸本设备、所连接的麦
克风或其他物件的金属部分时，其表面感
觉像磨砂。原因在于绝对无害的极小电
荷。不过，如果您对此很担心，请用外接
地方式连接接地终端（见图）。当设备接
地时，根据安装的具体情况可能发出轻微
的嗡嗡声。

不适合的连接位置

• 水管（可能导致震动或触电）

• 煤气管道（可能导致着火或爆炸）

• 地面电话线或避雷针（有闪电时可能会
很危险）

/ /

• 法律禁止对第三方版权作品进行录音、录
像、复制或改版（音乐作品、影像作品、
广播、现场表演或其他作品），无论是全
部或是部分，在未经版权所有者同意的情
况下不得发布、销售、出租、表演或宣传。

• 不得将本产品用于可能侵犯第三方拥有之版
权的目的。对于您使用本产品侵犯第三方版
权的任何行为，本公司不承担任何责任。

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) 
refers to a patent portfolio concerned 
with microprocessor architecture, which 
was developed by Technology Properties 
Limited (TPL). Roland has licensed this 
technology from the TPL Group.

• This product contains eCROS integrated 
software platform of eSOL Co.,Ltd. eCROS is 
a trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan.

• Roland 和 V-Remastering 是 Roland Corporation 
在美国和/或其他国家或地区的注册商标或
商标。

• 本文档中出现的公司名和产品名是其各自所
有者的注册商标或商标。

重要注意事项

ตำแหน่งท่ีไมเ่หมาะสมต่อการเช่ือมต่อ

• ท่อนำ้ (อาจทำใหเ้กิดการสัน่สะเทือนหรือเกิดไฟช็อตได)้

• ท่อแกส๊ (อาจจะทำใหเ้กิดไฟหรือการระเบิดได)้

• สายโทรศพัทบ์นดินหรือสายล่อฟ้า (เม่ือมีฟ้าผ่าอาจจะท

ำใหเ้กิดอนัตรายได)้

ลิขสิทธ์ิ/ใบอนุญาต/เครือ่งหมายการคา้

•  ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหา้มดำเนินการบนัทึกเสียง 

บนัทึกรปู หา้มทำซำ้หรือแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของเน้ืองา

น (งานเสียง งานภาพ โฆษณา งานแสดงสดหรืออ่ืนๆ ) 

หากไมไ่ดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิหา้มทำการ

ประกาศ ขาย ใหเ้ชา่ แสดง หรือโฆษณา

•  หา้มใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ละเมิดบุคคลท่ี 3 หากมีการ

นำผลิตภณัฑน้ี์ไปใชล้ะเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ี 3 

ดว้ยวธีิใดๆก็ตาม ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน

•   Roland และ V-Remastering เป็นของ Roland 

Corporation ในประเทศอเมริกา หรือเป็นเคร่ืองหมายกา

รคา้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศหรือภมิูภา

คอ่ืนๆ

•  ช่ือบริษัทและช่ือผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองห

มายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ทะเบียนของเจา้ของผ

ลิตภณัฑน้ั์นๆ

ขอ้ควรระวงัท่ีสำคญั
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ฟังกช์ัน่หลกั

ผลของ HANAMICHI (หนา้ท่ี 14)

ผลลพัธน้ี์ไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีV-Remastering ของบริษัท Roland โดยนำเสียงคลอของดนตรีจากสนามเสียงส่วนกลางส่งไปยงัดา้นซา้ยหรือขวา เม่ือทำเชน่น้ีจะทำใหง้า่ยต่อการไดย้นิเสียงรอ้งตน้เสียง เพ่ือเพ่ิ

มความสะดวกใหแ้กผู่ร้อ้งเพลง 

* HANAMICHI และคนัจิ "花道" คือเคร่ืองหมายการคา้ของ Roland Corporation

5.1 เอาตพ์ตุของช่องสญัญาณเสียง

สามารถถ่ายทอดเสียงท่ีทรงพลงัและมีหลากหลายมิติ

ฟังกช์ัน่ควบคมุอตัโนมตัขิองรูมอะคสูตกิ (หนา้ท่ี 10) 

ทุกๆชอ่งสญัญาณเสียงจะปรบัสญัญาณเอาตพุ์ตอตัโนมติัตามคา่รมูอะคสูติก(โทนเสียง)

15 Graphic Equalizer และ Parametric equalizer (หนา้ท่ี 13)

ทุกๆเอาตพุ์ตของชอ่งสญัญาณทางออกจะมีควอไลเซอร ์ตวัควอไลเซอรส์ามารถใชท้ำ Graphic Equalizer หรือ Parametric equalizer ได ้ซ่ึงจะชว่ยปรบัโทนเสียงตามท่ีคุณตอ้งการได้

เสียงกอ้งและเสียงสะทอ้นคณุภาพสูง (หนา้ท่ี 13)

ซ่ึง เป็นผลท่ีไดร้บัจากเทคโนโลยเีฉพาะจากตลาดคาราโอเกะ 

เพ่ือตอบสนองรสสมัผสัจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีทั้งแสง เสียงและเงาสะทอ้น

ขอ้จำกดัของขอ้เสนอแนะ (หนา้ท่ี 12 และ หนา้ท่ี 15)

ลดระดบัเสียงเน่ืองจากตำแหน่งของไมโครโฟน ลำโพง และปริมาณเสียงท่ีเปล่ียนแปลง อาจจะสรา้งความรำคาญใหแ้กร่ะบบรบัฟังมนุษยไ์ด้

ลดความผนัผวนของระดบัเสียงจากเครือ่งบีบอดัเสียง (หนา้ท่ี 13)

ลดความผนัผวนระดบัเสียงของไมโครโฟนใหเ้ป็นระดบัมาตรฐาน

ฟังกช์ัน่การสลบัโหมดอตัโนมตัขิองวีดีโอและเสียง (หนา้ท่ี 11)

ตรวจสอบตวั เพลเยอร ์ของคาราโอเกะ และ เพลเยอร ์ของ BGV วา่ยงัอยูใ่นสญัญาณวดีิโอและเสียงหรือไม ่และมีการการสลบัโหมดอตัโนมติัของวดีีโอและเสียงหรือไม่

ฟังกช์ัน่ควบคมุภายนอก

ประกอบดว้ยฟังกช์ัน่ควบคุมภายนอกสามประเภท คือ USB RS-232C และ อินฟาเรด จะชว่ยในการตั้งคา่พารามิเตอรข์องอุปกรณภ์ายนอก และชว่ยในการบนัทึกสกรีน (หนา้ท่ี 9)
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คำอธิบายแผ่นเพลท

เพลทหนา้

6

面板说明

1 2 4 6 73 8 10

9

5

1 [  ] 此开关控制电源打开和关闭。

2 USB 连接维护 PC 的端口。

3 IR 接收远程控制器（另售）操作。

4

[MIC] 显示“MIC”屏幕。

[MUSIC] 显示“MUSIC”屏幕。

[OUTPUT] 显示“OUTPUT”屏幕。

[MIC] + [MUSIC] (SYSTEM) 

  [MIC]  [MUSIC] 显示“SYSTEM”屏幕。

5 根据操作显示各种信息。

6 SELECT [  ] [  ] 移动光标位置。

7 [EXIT] 返回到上一屏幕。在某些屏幕上，阻止操作的执行。

8 [VALUE] [ENTER] 
转动旋钮来切换场景（第 9 页）或改变参数值。按下旋钮确认新的值或执行操作。

在屏幕上方，您可以按 [ENTER] 按钮以静音所有声音。再按一次该按钮可取消静音。

9 MIC 1–MIC 4 连接麦克风。

10 [GAIN] 调整 MIC 1–4 的输入灵敏度。

为防止出现故障和设备损坏，进行任何连接之前请务必调小音量和关闭所有设备。

1 [ ] (แหลง่จา่ยไฟ) สวิตซ์ สวติซค์วบคุมปุ่มเปิดปิดของแหล่งจา่ยไฟ

2 พอรต์ USB รกัษาการเช่ือมต่อของพอรต์ PC

3 IR (เครือ่งรบัอินฟาเรด) ยอมรบัการควบคุมจากระยะทางไกล (ขายแยก)

4

ปุ่มกด [MIC] แสดงหนา้จอ MIC

ปุ่มกด [MUSIC] แสดงหนา้จอ MUSIC

ปุ่มกด [OUTPUT] แสดงหนา้จอ OUTPUT

ปุ่มกด [MIC] + [MUSIC] (SYSTEM)

(กด ปุ่ม [MIC] คา้งไว ้และในขณะเดียวกนัใหก้ดปุ่ม 

[MUSIC])

แสดงหนา้จอ SYSTEM

5 แสดงหนา้จอ ปรากฏขอ้มลูต่างๆตามการทำงาน

6 ปุ่มกด SELECT [] [] เล่ือนตำแหน่งเคอรเ์ซอร์

7 ปุ่มกด EXIT] กลบัไปยงัหนา้จอท่ีผ่านมา มีบางหนา้จอ ท่ีหยุดการทำงาน

8  ปุ่มหมุน [VALUE] (ปุ่มกด [ENTER])
หมุนปุ่มหมุนเพ่ือเปล่ียนสกรีน (หนา้ท่ี 9) หรือเปล่ียนคา่พารามิเตอร ์กดท่ีปุ่มหมุนเพ่ือยนืยนัคา่หรือการดำเนินการ

บนหนา้จอ คุณสามารถกดปุ่ม [ENTER] เพ่ือปิดเสียงทั้งหมด เม่ือกดซำ้อีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกการปิดเสียง

9 แจค๊เสียบ MIC 1–MIC 4 เช่ือมต่อไมโครโฟน

10 ปุ่มหมุน [GAIN] แกไ้ขความไวขาเขา้ของ MIC 1–4

เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและความเสียหายของอุปกรณ ์เม่ือจะทำการเช่ือมต่อกบัอุปกรณอ่ื์น ควรจะปรบัลดระดบัเสียงลงและปิดอุปกรณอ่ื์นๆ
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คำอธิบายแผ่นเพลท

เพลทหลงั

7

扬声器

5 6

87 9

1

功率放大器

电视显示器

远程控制卫星

交流适配器

 

放置交流适配器，使其指示灯一面朝上（见
插图），文字信息一面朝下。
当您将交流适配器插入交流插座时，指示灯
会亮起。

42

3

卡拉 OK 播放器 背景音乐/ 
背景视频播放器

DVD 播放器

1
AUDIO OUTPUT FRONT-L FRONT-R  
SUR-L SUR-R CENTER SUBWOOFER  

接受商用功率放大器的连接。提供 5.1 声道音频输出。

* 该仪器配有均衡 (XLR) 型接头。右侧显示这些插孔的接线图。
首先查看您要连接的其他设备的接线图，然后再进行连接。

2 AUDIO INPUT KARAOKE AUX 1  
AUX 2

接受外部装置（例如卡拉 OK 播放器或 DVD 播放器）音频输出插头的连接。

通过将 AUX1 Input Type 和 AUX2 Input Type 参数（第 15 页）设置为“MIC”，您可以使用 AUX 1 或 AUX 2 插孔
作为麦克风输入。

3 VIDEO INPUT KARAOKE AUX 1  
AUX 2 接受外部装置（例如卡拉 OK 播放器或 DVD 播放器）视频输出插头的连接。

4 VIDEO OUTPUT (1–3) 接受电视显示器的连接。在“INPUT SELECT”（第 9 页）中选择的视频出现在显示器中。相同的视频从这三个
插孔中输出。

5 CONTROL 接受卡拉 OK 播放器的连接。它允许您通过卡拉 OK 播放器控制 KSP-100。

6 EXT. R SENSOR 接受远程控制卫星的连接。当 KSP-100 的 IR（红外线接收器）不能用时可使用此接头（例如距离太远时）。
通过外部有线连接端子连接 IR 输入端子可遥控主机各项功能。

7 DC IN 在此处连接提供的交流适配器。

8
在此处钩住交流适配器的电源线。

* 为防止无意间中断设备电源（比如意外拔出插头），以及避免对 DC IN 插孔施加过度的应力，如图所示使用
绳钩来固定电源线。

9 将其连接到地面（第 4 页）。

为防止出现故障和设备损坏，进行任何连接之前请务必调小音量和关闭所有设备。

ตวัเพลเยอรข์องคาราโอเกะ

การขยายเสียง

จอทีวี

ลำโพง

ตำแหน่งของอแดปเตอร ์ดา้นบนมีไฟแจง้เตือน(ดภูาพ
ประกอบ) คำอธิบายจะอยูด่า้นล่าง เม่ือนำตวัอแดปเต
อรเ์สียบเขา้ท่ีชอ่ง จะมีไฟแจง้เตือนสวา่งข้ึน

เตา้เช่ือมต่อ

ตวัอแดปเตอร์

พ้ืนหลงัเพลเยอรข์องดนตรี/
วดีิโอ

ตวัเพลเยอร ์ของ ดีวดีี การควบคุมระยะทางไกลผ่านดาวเทียม

1
หวัเสียบ AUDIO OUTPUT (FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, 

CENTER, SUBWOODER)

การเช่ือมต่อเคร่ืองขยายเสียงในเชิงพาณิชย ์จะมี 5.1 เอาตพุ์ตชอ่งสญัญาณเสียง

* อุปกรณป์ระกอบมีความสมดุลของหวัเสียบแบบ (XLR) ปรากฏทางดา้นขวาของภาพตวัรบั

หวัแจค๊  

กอ่นอ่ืนจะตอ้งตรวจสอบภาพสายรบัของอุปกรณอ่ื์นๆท่ีตอ้งการเช่ือมต่อ 

แลว้จึงเร่ิมดำเนินการเช่ือมต่อ

2 หวัแจค๊ AUDIO INPUT (KARAOKE, AUX 1, AUX 2)
รบัการติดตั้งจากภายนอก (เชน่ คาราโอเกะเพลเยอรห์รือดีวดีีเพลเยอร ์) การเช่ือมต่อของสญัญาณเสียง ผ่านพารามิเตอรข์อง AUX1 Input Type 

และ AUX2 Input Type (หนา้ท่ี 15) เป็น “MIC” คุณสามารถใชห้วัแจค๊ของ AUX 1 หรือ AUX 2 ใหเ้ป็นอินพุตของไมโครโฟน

3 หวัแจค๊ VIDEO INPUT (KARAOKE, AUX 1, AUX 2) รบัการติดตั้งจากภายนอก (เชน่ คาราโอเกะเพลเยอรห์รือดีวดีีเพลเยอร ์) การเช่ือมต่อของวดีิโอเอาตพุ์ต

4 หวัแจค๊ VIDEO OUTPUT (1-3)
ยอมรบัการเช่ือมต่อจากโทรทศัน์ ใน “INPUT SELECT” (หนา้ท่ี 9) ไดป้รากฏการเลือกวดีีโอในเคร่ือง และจะปรากฏวดีิโอท่ีเหมือนกนัออกจากหั

วแจค๊ทั้งสาม

5 หวัเสียบ CONTROL ยอมรบัการเช่ือมต่อของคาราโอเกะเพลเยอร ์มีทำใหมี้การควบคุม KSP-100 ผ่านคาราโอเกะเพลเยอร์

6 หวัเสียบ EXT. R SENSOR

ยอมรบัการเช่ือมต่อระยะทางไกลผ่านดาวเทียม ในตอนท่ี IR(เคร่ืองรบัอินฟาเรด) ของ KSP-100 ไมส่ามารถใชง้านไดส้ามารถใชห้วัเช่ือมต่อน้ีไ

ด ้(เชน่ ระยะทางไกลเกินไป) 

ผ่านการเช่ือมจากสายภายนอกท่ีเช่ือมต่อพอรต์ อินพุต IR จะสามารถควบคุมฟังกช์ัน่หนา้จอหลกัต่างๆได้

7 หวัแจค๊ DC IN การเช่ือมต่อท่ีน่ีจะมีการตอบสนองของตวัอแดปเตอร์

8 ตะขอเก่ียว

การคลอ้งสายตวัจา่ยไฟท่ีจุดน้ี

* เพ่ือป้องกนัเหตุการณส์ายระหวา่งอุปกรณแ์ละแหล่งจา่ยไฟหลุดโดยไมต่ั้งใจ (เชน่ ปลั๊กหลุด) ตลอดจนป้องกนัไมใ่หช้อ่งต่อ DC IN 

มีความเครียดมากจนเกินไป ดงัรปูท่ีแสดงการใชต้ะขอเพ่ือเก่ียวยดึสายไฟจากแหล่งจา่ยไฟใหม้ัน่คง

9 สายดิน เช่ือมต่อถึงพ้ืน (หนา้ท่ี 4)

เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและความเสียหายของอุปกรณ ์เม่ือจะทำการเช่ือมต่อกบัอุปกรณอ่ื์น ควรจะปรบัลดระดบัเสียงลงและปิดอุปกรณอ่ื์นๆ
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ในบทน้ีจะแนะนำการทำงานพ้ืนฐานของ KSP-100

เปิดแหลง่จา่ยไฟ

หลงัการเช่ือมต่อ อุปกรณท์ั้งหมดจะมีความถกูตอ้ง (หนา้ท่ี 6 หนา้ท่ี 7) กรุณากดปุ่มดำเนิน

การต่อไปเพ่ือเปิดแหล่งจา่ยไฟ หากกดลำดบัการเปิดอุปกรณผิ์ด อาจจะทำใหเ้กิดความผิดพล

าดหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณไ์ด้

หมายเหตุ

• อุปกรณน้ี์มีวงจรป้องกนั หลงัจากเปิดอุปกรณ ์โดยปกติกอ่นการเร่ิมทำงานจะมีระยะเวลา

ชว่งเวลาสั้นๆในการทำงาน (ไมก่ี่วนิาที)

• กอ่นเปิดและปิดเคร่ือง กรุณาลดระดบัเสียงลง และถึงแมว้า่จะลดระดบัเสียงลง ในขณะเปิ

ดปิดเคร่ืองก็อาจจะไดย้นิเสียงเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นปกติ ไมไ่ดบ่้งช้ีถึงความผิดปกติใดๆของเคร่ื

อง

เปิดสวิตซ ์KSP-100 ของ [11 ] (แหลง่จา่ยไฟ)

นอกจากเครือ่งขยายเสียงแลว้ใหเ้ปิดแหลง่จา่ยไฟของอปุกรณต์อ่พว่งภ21 
ายนอกอ่ืนๆ

ปรบัลดระดบัเสียงของเครือ่งขยายเสียงอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่ปิด31 
เปิดเครือ่งขยายเสียง41 
การปรบัระดบัเสียงของเครือ่งขยายเสียง51 
ยนืยนัการเขา้สู่ความถ่ีคล่ืนของ KSP-100 คือออกมาจากลำโพง นอกจากน้ี ยนืยนัวดีิโอจะโ

ชวท่ี์บนหนา้จอของทีวี

ปิดแหลง่จา่ยไฟ

ปรบัลดระดบัเสียงของเครือ่งขยายเสียงอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่ปิด11 
ปิดเครือ่งขยายเสียง21 
3.ปิดสวิตซ ์KSP-100 ของ [31 ] (ตวัจา่ยไฟ) หลงัจากนั้นใหปิ้ดแหลง่จ่
ายไฟของอปุกรณต์อ่พว่งภายนอกอ่ืนๆ

เปิดหนา้จอ

หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอพ้ืนฐานเม่ือมีการเช่ือมต่อกบัแหล่งจา่ยไฟ

คา่พารามิเตอร์

คา่อินพุตของระดบัไฟฟ้า

หมายเหตุ

• คำอธิบายในคูมื่อน้ีรวมถึงการใชเ้น้ือหาภาพเป็นตวัอธิบาย

 แต่อยา่งไรก็ตาม อุปกรณข์องคุณอาจจะมีการพฒันารุ่นจากระบบใหม ่เชน่น้ีการ

แสดงผลท่ีพบอาจจะไมเ่หมือนเน้ือหาในคูมื่อในบางส่วน

• เม่ือ “Top Screen Design” ไดต้ั้งคา่พารามิเตอรเ์ป็น Type 1” 

หนา้จอจะปรากฏดงัรปู หากคา่พารามิเตอรย์งัไมเ่ป็น Type 1” 

ก็จะปรากฏหนา้จอเป็นอยา่งอ่ืน

เปล่ียนแปลงหนา้จอเริม่ตน้

ในหนา้จอเร่ิมตน้ ใหก้ดปุ่ม SELECT [] [] เพ่ือใหแ้สดงหนา้จออ่ืนขณะเปิดเคร่ือง

เล่ือนเคอรเ์ซอร์

ในหนา้จอมีคา่พารามิเตอรม์ากมาย (ตั้งคา่) และเลือก

กดปุ่ม SELECT [] [] เพ่ือเล่ือนเคอรเ์ซอร์

จะแสดงเคอรเ์ซอรใ์หเ้ลือกคา่พารามิเตอร์

แสดงหนา้จอการตัง้ค่าขั้นสูง

ขยบัเคอรเ์ซอรม์ารายการและกด ปุ่ม [ENTER] จะแสดงหนา้จอการตั้งคา่ขั้นสงู แต่หาก 

ตั้งคา่เป็น “Off” จะไมแ่สดงหนา้จอการตั้งคา่ขั้นสงู

กดปุ่ม [EXIT] กลบัไปยงัหนา้ท่ีผ่านมา

เปล่ียนค่า

ตอ้งการแกไ้ขคา่พารามิเตอร ์ใหเ้ล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัคา่พารามิเตอรท่ี์เหมาะสม 

หลงัจากน้ันหมุนปุ่ม [VALUE] ปรบัคา่ หากหมุนไปทิศทางเดียวกบัเข็มนาฬกิาจะเป็นการเพ่ิม

คา่ [VALUE] แต่หากหมุนทวนเข็มนาฬกิาจะเป็นการลดคา่ [VALUE]

การอธิบายการทำงานของโปรแกรม
ในเอกสารฉบบัน้ี จะใชว้ธีิดงักล่าวน้ีอธิบายถึงการทำงาน ตวัอยา่งเชน่ กดปุ่ม [MIC] 

เลือก “Compressor” หลงัจากน้ันกดปุ่ม [ENTER] 

ตวัอยา่ง

ดำเนินการตามลำดบัขั11 ้นตอนตอ่ไป : กดปุ่ม [MIC] กดปุ่ม → 
"“Compressor”"→[ENTER]

ในเอกสารฉบบัน้ี จะใชว้ธีิดงักล่าวน้ีอธิบายถึงการทำงาน ตวัอยา่งเชน่ กดปุ่ม [MIC] 

และปุ่ม [MUSIC] พรอ้มกนั 

ตวัอยา่ง

กดปุ่ม [MIC] + [MUSIC] (SYSTEM)11 

การทำงานพ้ืนฐาน
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เลือกใชส้กรนี

คา่พารามิเตอรข์อง HANAMICHI และคา่อ่ืนๆสามารถเก็บรวมกนัไวเ้ป็นสกรีนได ้และเม่ือตอ้ง

การเม่ือใดสามารถเลือกใชไ้ด ้มี 9 อนัท่ีสามารถเลือกเป็นชนิด “Preset Scene” ได ้และสาม

ารถจดัเก็บและตั้งเป็นคา่พารามิเตอรข์อง “UserScene”

เม่ือเปิดหนา้จอ ใหเ้ล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัหมายเลขสกรนี และช่ือสกรนี11 
หมุนเปิดปุ่ม [VALUE]21 
หมายเลขสกรีน

P1–P9

U1–U9

คำอธิบาย

หมายเลขสกรีน คำอธิบาย

การตั้งสกรีนล่วงหนา้

สกรีนของผูใ้ช ้

ช่ือของสกรีน

หมายเหตุ

• ในขณะเปิด KSP-100 คุณสามารถเลือกใชห้มายเลขสกรีนไดอ้ตัโนมติั ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอ

ยา่งละเอียดกรุณาด ูStartup Scene”(หนา้ท่ี 16)

• ในตอนท่ีคา่พารามิเตอรข์อง “Top Screen Design” (หนา้ท่ี 16)ถกูตั้งเป็น 

Type 1” หนา้จอจะปรากฏดงัรปู หากคา่พารามิเตอรย์งัไมไ่ดต้ั้งเป็น Type 1” 

หนา้จอจะปรากฏเป็นอยา่งอ่ืน

บนัทึกสกรนี

ตั้งคา่พารามิเตอรบ์นัทึกเป็นสกรีน

ดำเนินการตามลำดบัขั11 ้นตอนตอ่ไป : กดปุ่ม [MIC] +[MUSIC] (SYSTEM) 
+ "“Scene Save”"
[ENTER] ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “Scene Save”

ในช่อง “Name”ใหใ้สช่ื่อสกรนี21 
กดปุ่ม SELECT [] [] เพ่ือเล่ือนเคอรเ์ซอร ์และใชปุ่้ม [VALUE] เพ่ือเลือกตวัอกัษร

หมายเหตุ

 เราขอเสนอแนะใหคุ้ณใชช่ื้อของเน้ือหาสกรีน

เล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปท่ี “to” และเลือกหมายเลขสกรนีท่ีคณุตอ้งการบนัทึก31 
เลือกหมายเลขสกรีน (U1–U9)

กดปุ่ม [ENTER]41 
จะปรากฏ “Are you sure?” ข้ึน

กดปุ่ม [ENTER] เพ่ือบนัทึกการตั51 ง้ค่า
กด [EXIT] เพ่ือยกเลิก

ขอ้ควรระวงั

 ขณะท่ีบนัทึกสกรีน ขอ้มลูใหมจ่ะแทนท่ีขอ้มลูเดิม 

 แต่หากยงัไมบ่นัทึกคา่พารามิเตอรข์อง “SYSTEM” และคา่พารามิเตอรข์อง ECHO” เ

ม่ือเขา้ถึงหนา้จอตอนท่ีคุณกำลงัเปิดเคร่ือง ระบบจะทำการบนัทึกคา่โดยอตัโนมติั 

และในตอนท่ีคุณออกจากหนา้จอ ECHO” จะมีการบนัทึกพารามิเตอรข์องเสียงสะทอ้นโดย

อตัโนมติั (หนา้ท่ี 13)

หากปรากฏเคร่ืองหมาย “*”

เม่ือคุณแกไ้ขคา่พารามิเตอรข์อง KSP-100 เคร่ืองหมาย “*”อาจจะปรากฏออกมา

ท่ีขา้งช่ือสกรีน

เม่ือปรากฏเคร่ืองหมาย “*” หากมีการเลือกสกรีนอ่ืนหรือปิดแหล่งจา่ยไ

ฟ ส่ิงท่ีคุณไดท้ำการปรบัแกใ้หมจ่ะหายไป หากตอ้งการเก็บรกัษาส่ิงท่ีทำ

การแกไ้ข ใหก้ดตรงคำอธิบายบนัทึกสกรีน (หนา้ท่ี 9) (เม่ือบนัทึกสกรีน 

เคร่ืองหมายจะหายไป)

การแกไ้ขพารามิเตอรพ้ื์นฐานของ KSP-100

หนา้จอเม่ือเปิดเคร่ืองจะปรากฏพารามิเตอรพ้ื์นฐานดงัน้ี ใชส้ำหรบัการตั้งคา่แกไ้ขอยา่งด่วน

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

ECHO

1: Popular1,  

2: Ballade1, 3: Pro,  

4: Rock, 5: Vintage, , , C1: 

Custom1– 

C9: Custom9

เลือกชนิดของเสียงสะทอ้นท่ีตอ้งการ

ECHO LEVEL 0–100 ระดบัเสียงสะทอ้นของ MIC

MASTER Mute, -64.0dB–+6.0dB ระดบัการควบคุมหลกัของเอาตพุ์ต (*)

MUSIC Mute, -64.0dB–+6.0dB
ระดบัรวมของแจค๊ KARAOKE AUX 1 และ 

AUX 2 (*)

MIC Mute, -64.0dB–+6.0dB ระดบัอินพุตรวมของ MIC

INPUT SELECT Auto, KARAOKE, AUX1, AUX2

เพ่ือเขา้สู่การใชง้าน ใหเ้ลือกหวัแจค๊ INPUT 

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียด ใหด้ท่ีู 

การปรบัสญัญาณเขา้อตัโนมติั (หนา้ท่ี 11)

หมายเหตุ

 (*) คุณสามารถใช ้Maximum Level (ระดบัสงูสุด) (หนา้ท่ี 15)

เพ่ือกำหนดขอบเขตของคา่สงูสุด หากวา่ตอ้งการแกไ้ขคา่ท่ีนอกเหนือจากคา่พารามิเตอรข์

อง MASTER MUSIC และ MIC จะชว่ยป้องกนัระดบัเสียงท่ีดงัเกินไปได้

ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งงา่ย
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การปรบัค่าสมดลุโดยอตัโนมตัิ

ฟังกช์ัน่น้ีจะวดัขอ้มลูรมูอะคสูติกและดำเนินการปรบัแก ้เชน่น้ีแลว้เสียงจากทุกๆลำโพงก็จะเ

หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มภายใน เพราะทุกพารามิเตอร ์“Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, 

SUR-L, SUR-R, CENTER > EQ (EQ Type = GEQ)”ของลำโพงจะมีการวดัรมูอะคสูติกแบบอั

ตโนมติั

ดำเนินการตามลำดบัขั11 ้นตอนตอ่ไป : กดปุ่ม [MIC] +[MUSIC] (SYSTEM) 
"“Room Acoustic Control”" [ENTER] 
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “RAC Entry”

จะใชว้ดัค่าตอนไมโครโฟนเช่ือมตอ่กบั แจค๊ของ MIC (MIC 1–4 21 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง) หลงัจากนั้นใหน้ำไมโครโฟนวางไวท่ี้ตำแหน่งการฟัง
หลกั

หมายเหตุ

การใชไ้มโครโฟนดำเนินการตรวจสอบในเชิงพาณิชย์

กดปุ่ม [ENTER]31 
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “RAC Setting1

ตั41 ง้ค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย

Analyze FRONT วเิคราะหล์ำโพงของFRONT-L และ FRONT-R แลว้ทำการแกไ้ข

Analyze SUR วเิคราะหล์ำโพงของ SUR-L และ SUR-R แลว้ทำการแกไ้ข

Analyze CENTER วเิคราะหล์ำโพงของ CENTER แลว้ทำการแกไ้ข

MIC Input Sens ปรบัแกค้วามไวแสงของอินพุตของ MIC

กดปุ่ม [ENTER]51 
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “RAC Setting2”

ตั61 ง้ค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Response Curve

เลือกกราฟตอบสนองท่ีใชใ้นการปรบัคา่อา้งอิง

Flat: คา่เฉล่ียของเสียงสะทอ้น

Bump:

เพ่ิมความถ่ีสงูและต่ำของเสียงสะทอ้

น เพ่ือใหเ้กิดเสียงท่ีเป็น ศิลปะของเสียง 

(ซาวนด ์อารต์ )

Warm:
เพ่ิมความถ่ีระดบักลางของเสียงสะทอ้น เพ่ือใ

หเ้กิดเสียงท่ีเต็มและอ่อนโยน

Response 

Curve  

Amplitude

70%–130%
การตั้งความคมชดัของเสน้เสียงสะทอ้น คา่ท่ี

สงูมากจะมีเสียงสะทอ้นกลบัท่ีทรงพลงั

Lower Freq.  

Limit
40Hz, 63Hz, 100Hz

เพ่ือวดัคา่ขอ้มลูของอะคสูติก ใหต้ั้งคา่ขอบเข

ตของความถ่ีขั้นต่ำ

Upper Freq.  

Limit
16kHz, 20kHz

เพ่ือวดัคา่ขอ้มลูของรมูอะคสูติกรมู ใหต้ั้งคา่ข

อบเขตของความถ่ีขั้นสงู

กดปุ่ม [ENTER]71 
หน่ึงสญัญาณทดสอบจะเร่ิมจากใน 4 ขั้นตอน เลือก “Yes” ของลำโพงเพ่ือเร่ิม

ตามคำอธิบายของ KSP-100 ท่ีไดป้รากฏบนหนา้จอ ใชปุ่้มหมุน 81 
[VALUE] เพ่ือปรบัระดบัเสียง
หากหนา้จอปรากฏ “Turn Up Level”, ใหเ้พ่ิมระดบัเสียง แต่หากหนา้จอปรากฏ Turn Down 

Level”, ใหล้ดระดบัเสียง

เม่ือปรบัระดบัเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ หนา้จอของอุปกรณจ์ะปรากฏ 

“Measuring...” และจะเร่ิมทำการตรวจสอบ

เม่ือมีการตรวจสอบลำโพงเรียบรอ้ยแลว้ ก็จะเร่ิมการตรวจสอบลำโพงอ่ืนๆต่อไป เม่ือตรวจสอ

บทั้งหมดเรียบรอ้ยแลว้ หนา้จอจะปรากฏ “Completed”

หมายเหตุ

• เม่ือนำไมโครโฟนออกหา่งจากเสียงรบกวนและในชว่งเวลาตรวจสอบใหห้ยุดการพดูคุย

• กดปุ่ม [EXIT] เพ่ือหยุดการตรวจสอบ.

ใชส้ำหรบัหยุดการเช่ือมตอ่ไมโครโฟนท่ีใชต้รวจสอบ และการเช่ือมตอ่จ91 
ะใชส้ำหรบัไมโครโฟนคอนเสิรต์

กดปุ่ม [ENTER]111 
โดยจะแสดงเป็นหนา้จอ “RAC Exit” ในขณะน้ี

ปรบัเสียงหลกัของ MIC111 
หมายเหตุ

เสียงหลกัของ MIC และตวัเลขพารามิเตอรข์อง MICท่ีอยูบ่นสุดของหนา้จอจะเหมือนกนั 

(หนา้ท่ี 9)

กดปุ่ม [ENTER]121 
ก็จะจบการชดเชยของรมูอะคสูติก

ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย
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ปรบัค่าสญัญาณเขา้โดยอตัโนมตัิ

ตามระดบัความสำคญั KSP-100สามารถตรวจสอบสญัญาณเขา้ไปยงั แจค๊ของ 

INPUT(KARAOKE, AUX 1 หรือ AUX 2) และยงัมีการเปล่ียนแปลงการใชแ้จค๊ของ INPUT โดย 

อตัโนมติั

ในหนา้จอเริม่ตน้ เล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงั “INPUT SELECT”11 
ปรบั “INPUT SELECT (หนา้ท่ี 9) เป็น Auto”21 
หมายเหตุ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียด ใหด้ ู“KARAOKE Auto Sel” “AUX1 Auto Sel”และ “AUX2 

Auto Sel” (หนา้ท่ี 15 )

ความสำคญัของแจค๊ INPUT

เม่ือปรบัคา่ “INPUT SELECT” (หนา้ท่ี 9) เป็น “Auto” แลว้หากมีรายการเป็นจำนวนมากไป

ยงัแจค๊ INPUT ตามลำดบัการตั้งคา่ความสำคญัจะมีการเลือกแจค๊ INPUT แบบอตัโนมติั

ตวัอยา่ง1:

 

KARAOKE 1 A

AUX 1 2 B

AUX 2 3 C

C B A B

CCC

B

CCC

CCCCCCCCCCCCCCC

แจค๊ INPUT ลำดบัความสำคญั

มาจากวิดีโอและเสียงท่ีเลือกแจค๊ 

INPUTไวแ้ลว้

วิดีโอและเสียงท่ีป้อนเขา้ในแจค๊ INPUT

* ระดบัแกนหมายถึงระยะเวลาท่ีใชไ้ป

วิธีการปรบัเปล่ียนลำดบัความสำคญัของการเขา้สญัญาณ

ดา้นล่างเป็นการแนะนำสญัญาณท่ีเขา้ไปยงัแจค๊ท่ีมีลำดบัความสำคญัสงู แต่ไมใ่ชแ่จค๊ INPUT 

ท่ีเลือก ณ.ปัจจุบนั ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการปรบัเปล่ียนสญัญาณ

ในหนา้จอเริม่ตน้ เล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงั “INPUT SELECT”11 
ปรบั “INPUT SELECT”(หนา้ท่ี 9) เป็น “Auto”21 
ปรบั “AUX 1 Input Type”หรอื“AUX2 Input Type”(หนา้ท่ี 15) เป็น 31 
“KARAOKE”หรอื“BGM”

ความสมัพนัธร์ะหว่างสญัญาณของแจค๊ 

INPUTและสญัญาณท่ีเลือก

ตวัอยา่ง1:

KARAOKE – A

AUX 1 BGM B

AUX 2 BGM C

C B A BB

CCC

CCCCCCCCCCC

แจค๊ INPUT
ชนิดอินพตุของ AUX1

ชนิดอินพตุของ AUX2
วิดีโอและเสียงท่ีป้อนเขา้ในแจค๊ INPUT

มาจากวิดีโอและเสียงท่ีเลือกแจค๊ 

INPUTไวแ้ลว้

ตวัอยา่ง 2:

– A

B

C

BC A BCCC B B

KARAOKE

AUX 1 BGM

AUX 2 KARAOKE

แจค๊ INPUT
ชนิดอินพตุของ AUX1

ชนิดอินพตุของ AUX2
วิดีโอและเสียงท่ีป้อนเขา้ในแจค๊ INPUT

มาจากวิดีโอและเสียงท่ีเลือกแจค๊ 

INPUTไวแ้ลว้

* ระดบัแกนหมายถึงระยะเวลาท่ีใชไ้ป

ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย
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ขอ้จำกดัของขอ้เสนอแนะ (Static Anti-Feedback)

ผ่านการตรวจสอบล่วงหนา้ อาจจะเกิดอตัราความถ่ีเพ่ือลดเสียงสะทอ้นกลบั

นำเสียงไมโครโฟนเช่ือมตอ่กบัแจค๊ของ MIC )MIC 1–4 11 
เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) แลว้วางไวท่ี้ตำแหน่งคอนเสิรต์ 

ใหก้ดตามลำดบัขั21 ้นตอน : ใหก้ดปุ่ม [MIC] + [MUSIC] 
(SYSTEM)+→"“Anti-Feedback”"→[ENTER]
แลว้หนา้จอจะปรากฏ “Anti-Feedback”

ปรบั“Static Filter Switch”เป็น“On”31 

ใหก้ดตามลำดบัขั41 ้นตอน : ใหก้ดปุ่ม “Static Filter Setting”" [ENTER]
แลว้หนา้จอจะปรากฏ Static Filter

ตั51 ง้ค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Filter Number 2, 4, 6, 8,10, 12
หากมีอตัราความถ่ีมากอาจจะเกิดเสียงสะทอ้นกลบัได ้ใหคุ้ณตั้

งจำนวนอตัราความท่ีท่ีตอ้งการบนัทึก (จำนวนตวักรอง)

Filter Type

เลือกชนิดของตวักรอง

Wide เพ่ิมตวัตา้นทานการสะทอ้นกลบั

Normal
เม่ือปรบัเสียงคอ่นขา้งนอ้ย จะทำใหก้ารทำงานของตวัตา้นทาน

การสะทอ้นกลบัทำงานไดดี้ข้ึน

Pilot Tone 

Level
Off, -36–0dB

การตั้งคา่เอาตพุ์ตของสญัญาญวดั

หากนำรายการน้ีปรบัเป็นคา่อ่ืนๆนอกเหนือจาก “off” 

สญัญาณวดัจะออกจากลำโพงไป

กดปุ่ม [ENTER]61 
หนา้จอจะปรากฏ “Filter is made automatically. Are you sure?”

กดปุ่ม [ENTER]71 
หนา้จอของอุปกรณแ์สดง Measuring...” และเร่ิมการตรวจสอบ

เม่ือการตรวจสอบเสร็จส้ิน หนา้จอจะแสดง “Completed”และดารตรวจสอบสญัญาณออกจะ

หยุดลง

หมายเหตุ

•  เม่ือนำไมโครโฟนออกหา่งจากเสียงรบกวนและในชว่งเวลาตรวจสอบใหห้ยุดการพดูคุย

•  หากวา่ฟังกช์ัน่การตา้นทานเสียงสะทอ้นกลบัไมเ่พียงพอจะยบัยัง้การสะทอ้นกลบั ใหด้ำเนิ

นการตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี:

•  เปล่ียนทิศทางของไมโครโฟน

•  ใหน้ำไมโครโฟนออกหา่งลำโพง

•  ลดระดบัเสียง

ล็อคค่าพารามิเตอรเ์พ่ือป้องกนัการแกไ้ข (Panel Lock)

เม่ือล็อคเพลทแลว้ใหต้ั้งเป็น “On” ป้องกนัการแกไ้ขท่ีอาจเกิดขึน

ดำเนินการตามลำดบัขั11 ้นตอนตอ่ไป : กดปุ่ม [MIC] +[MUSIC] (SYSTEM) 
+ →"“Panel Lock”"→ [ENTER] 
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ "“Panel Lock”"

ท่ีหนา้จอจะปรากฏ "“Panel Lock”"21 
KSP-100 ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “Completed” เพลทท่ีล็อคจะเปล่ียนเป็น On” 

ถา้ตอ้งการทดสอบสถานภาพโดยเปล่ียนคา่พารามิเตอร ์หนา้จอจะปรากฏ “Panel Locked”

ปลดล็อคแผ่นเพลท

การปลดล็อคแผ่นเพลทจะทำใหคุ้ณสามารถดำเนินการแกไ้ขหรือใชต้วัพารามิเตอรไ์ด้

กดปุ่ม [EXIT] คา้งไวม้ากกว่าสองนาทีขึ11 ้ นไป

ตัง้ค่า KSP-100 คืนเป็นค่าจากโรงงาน

ดา้นล่างแนะนำอยา่งไร คืนคา่พารามิเตอรข์อง KSP-100 เป็นคา่จากโรงงาน 

ดำเนินการตามลำดบัขั11 ้นตอนตอ่ไป : กดปุ่ม [MIC] +[MUSIC] (SYSTEM) 
+ →"“Factory Reset”"→ [ENTER]
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ "“Factory Reset”" 

ตั21 ง้ค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คา่ คำอธิบาย

Factory 
Reset

All คา่พารามิเตอรท์ั้งหมดจะกลบัไปเป็นคา่จากโรงงาน

SYSTEM คา่พารามิเตอรข์องระบบจะกลบัไปเป็นคา่จากโรงงาน

กดปุ่ม [ENTER]31 
ท่ีหนา้จอจะปรากฏ “Are you sure?”

ขอ้ควรระวงั

 หากกลบัไปเป็นคา่จากโรงงาน คา่ท่ีเคยบนัทึกไวก้อ่นหนา้ทั้งหมดจะหายไป

ตอ้งการกลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน กรุณากดปุ่ม [ENTER]41 
การตั้งคา่จะกลบัไปเป็นคา่จากโรงงาน

ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย การเปล่ียนแปลงการตั้งคา่
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พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

MIC1/2 Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัดินพุตของ MIC 1/2

MIC3/4 Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัดินพุตของ MIC 3/4

MIC Direct Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าท่ีต่อตรง MIC

Low Cut Freq. Flat, 20.0Hz–1.00kHz ความถถ่ีของการตดัความถ่ีเสียงต่ำ

EQ Type PEQ, GEQ เลือกชนิดของ EQ

Noise Suppressor (เครือ่งยบัยัง้เสียงรบกวน)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซเ์คร่ืองยบัยัง้เสียงรบกวน

Threshold 0–100 เร่ิมปริมาณการยบัยัง้เสียงรบกวน

Release 0–100
เร่ิมปริมาณการยบัยัง้เสียงรบกวนจนเวลาเ

ป็นศนูย์

Compressor (เครือ่งบีบอดั)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซเ์คร่ืองบีบอดั

Attack 0–100 เร่ิมความเร็วของการบีบอดั

Release 0–100
ลดระดบัเสียงจนถึงเกณฑล่์างกระทัง่ไมส่าม

ารถใชผ้ลของเวลาของเคร่ืองบีบอดัไดอี้ก

Threshold 0–100 เร่ิมระดบัเสียงบีบอดั

Ratio 1.00:1–16.0:1, Inf:1 อตัราส่วนการอดั

Post Gain 0dB–+18dB เอาตพุ์ตเพ่ิมข้ึน

Output Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าเอาตพุ์ต

EQ (EQ Type = GEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซข์อง EQ

BAND1 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

:

BAND15 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

EQ (EQ Type = PEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

BAND1 Type Shelving, Peaking ประเภทของตวักรอง

BAND1 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND1 Gain -12dB–+12dB Gain เพ่ิมข้ึน

BAND1 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

BAND2 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND2 Gain -12dB–+12dB Gain เพ่ิมข้ึน

BAND2 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

:

BAND15 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

Echo (แอคโค่)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Delay Level 0–100 ความล่าชา้ของระดบัเอาตพุ์ต

Delay Time Rate 0–100 กำหนดอตัราส่วนเวลาในการล่าชา้

Delay Feedback 0–100 ระดบัเสียงสะทอ้น

Reverb Level 0–100 ระดบัเอาตพุ์ตของเสียงกอ้ง

Reverb Size 0–100 เวลาของเสียงกอ้ง

กดปุ่มดา้นล่างสามารถปรบัแกค้า่ KSP-100 รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ใหด้หูนา้ถดัไป

การตั้งคา่ ดำเนินการ หมายเลขหนา้

คา่พารามิเตอรข์อง MIC กดปุ่ม [MIC] หนา้ท่ี 13

คา่พารามิเตอรข์องเสียงดนตรี กดปุ่ม [MUSIC] หนา้ท่ี 14

คา่พารามิเตอรเ์อาตพุ์ต กดปุ่ม [OUTPUT] หนา้ท่ี 14

คา่พารามิเตอรข์องระบบ กดปุ่ม [MIC] + [MUSIC] (SYSTEM) หนา้ท่ี 15

คา่พารามิเตอรแ์ละสญัญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู กรณูาดภูาพ กล่องภาพ(หนา้ท่ี 17)

หมายเหตุ

พารามิเตอร์

Switch Off, On

Threshold 0–100

Noise Suppressor (เครื�องยับยั�งเสียงรบกวน)

Off, On

0–100

r (เครื�องยับยั�งเสียงรบกวน)

ค่า

สำหรบัฉากหลงัสีเทาท่ีปรากฏหลงัคา่พารามิเตอร(์จะมีคำนำหนา้ปรากฏบน

หนา้จอ)คุณสามารถเล่ือนเคอรเ์ซอรไ์ปยงัพารามิเตอรน้ี์และกดปุ่ม [ENTER] 

เพ่ือเขา้สู่การตั้งคา่ขั้นสงู

* แต่หากตั้งคา่เป็น “off” จะไมป่รากฏการตั้งคา่ขั้นสงูบนหนา้จอ

กดปุ่ม [EXIT] เพ่ือกลบัไปยงัหนา้จอท่ีผ่านมา

การตัง้ค่าพารามิเตอรข์อง MIC

เพ่ือเขา้สู่การตั้งคา่อินพุตของสญัญาณ MIC 1–4

หมายเหตุ

 ปรบัคา่ MIC 1–4 ใหเ้หมือนคา่พารามิเตอรข์อง MIC

ฟังกช์ัน่การใชง้านอยา่งง่าย การเปล่ียนแปลงการตั้งคา่
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การตัง้ค่าพาราม้ิตเอรข์องดนตรี

คา่พารามิเตอรด์า้นล่างใหคุ้ณปรบัแกเ้อาตพุ์ตไปยงัสญัญาณคุณภาพเสียงของแจค๊ AUDIO 

INPUT KARAOKE AUX 1 และ AUX 2 และปรบัปริมาณผลของเสียงสะทอ้น

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

KARAOKE Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัเอาตพุ์ตของคาราโอเกะ

AUX1 Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัเอาตพุ์ต-v’ AUX 1

AUX2 Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัเอาตพุ์ต-v’ AUX 2

ประเภทของ EQ PEQ, GEQ เลือก ประเภทของ EQ

Noise Suppressor (เครือ่งยบัยัง้เสียงรบกวน)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On เคร่ืองยบัยัง้เสียงรบกวน

Threshold 0–100 เร่ิมปริมาณการยบัยัง้เสียงรบกวน

Release 0–100
เร่ิมปริมาณการยบัยัง้เสียงรบกวนจนเวลาเ

ป็นศนูย์

Compressor (เครือ่งบีบอดั)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซเ์คร่ืองบีบอดั

Attack 0–100 เร่ิมความเร็วของการบีบอดั

Release 0–100

ลดระดบัเสียงจนถึงเกณฑล่์าง

กระทัง่ไมส่ามารถใชผ้ลของเวลาของเคร่ือง

บีบอดัไดอี้ก

Threshold 0–100 เร่ิมระดบัเสียงการบีบอดั

Ratio 1.00:1–16.0:1, Inf:1 อตัราส่วนการอดั

Post Gain 0–+18dB เอาตพุ์ตเพ่ิมข้ึน

Output Level 0–100 ระดบัเอาตพุ์ต

EQ (EQ Type = GEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซข์อง EQ

BAND1 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

:

BAND15 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

EQ (EQ Type = PEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

BAND1 Type Shelving, Peaking ประเภทของตวักรอง

BAND1 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND1 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

BAND1 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

BAND2 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND2 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

BAND2 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

:

BAND15 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

การตัง้ค่าพารามิเตอรเ์อาตพ์ตุ

ตวัพารามิเตอรต่์อไปน้ีชว่ยใหคุ้ณสามารถตั้งคา่ผลของ HANAMICHI แลว้ยงัปรบัคา่เสียงท่ีออก

จากลำโพง

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Output Channel

2ch
ขณะเช่ือมต่อ FRONT-L และ FRONT-R 

ของลำโพง ใหเ้ลือกรายการน้ี

3ch

ขณะเช่ือมต่อ FRONT-L FRONT-R 

ตลอดจน CENTER ของลำโพง 

ใหเ้ลือกรายการน้ี

4ch

ขณะเช่ือมต่อ FRONT-L, FRONT-R, 

SUR-L ตลอดจน SUR-R ของลำโพง 

ใหเ้ลือกรายการน้ี

5ch

ขณะเช่ือมต่อ FRONT-L, FRONT-R, 

SUR-L, SUR-R ตลอดจน CENTER 

ของลำโพง ใหเ้ลือกรายการน้ี

HANAMICHI Switch Off, On ผลการเปิดปิด HANAMICHI

HANAMICHI Width 0–2 ปรบัระดบัความกวา้งของเสียง

HANAMICHI Depth 0–5 ปรบัระดบัความลึกของเสียง

FRONT-L / FRONT-R / SUR-L / SUR-R / CENTER

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Output Level Mute, -63.0dB–0.0dB ระดบัไฟฟ้าเอาตพุ์ต

MIC Direct Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าท่ีต่อตรง MIC

MIC Echo Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าของเสียงสะทอ้นของ MIC

MUSIC Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าของเสียงดนตรี

HANAMICHI Level 0–100
การตัง้คา่สวติซข์อง HANAMICHI คือระดบัไฟ

ฟ้าของเสียงดนตรีท่ีกำหนดไวใ้นตอนเปิด

SUBWOOFER (ซบัวูฟเฟอร ์)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Output Level Mute, -64.0dB–+6.0dB ระดบัไฟฟ้าเอาตพุ์ต

Phase Normal, Inverse เฟสสญัญาณ

MIC Direct Level 0–100 ระดบัไฟฟ้าท่ีต่อตรง MIC

MIC Echo Level 0–100 ระดบัเสียงแอคโคข่อง MIC

MUSIC Level 0–100 ระดบัเสียงดนตรี

การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่า การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่า
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การตัง้ค่าพารามิเตอรข์องระบบ

คา่พารามิเตอรน้ี์ใหคุ้ณสามารถดำเนินการตั้งคา่ KSP-100 ของระบบ

Room Acoustic Control (การควบคมุคมุรูมอะคสูตกิ)

ขอ้มลูอยา่งละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง กรุณาดท่ีูการปรบัคา่สมดุลโดยอตัโนมติั (หนา้ท่ี 10) 

Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Low Cut Freq. Flat, 20.0Hz–1.00kHz ความถ่ีของการตดัความถ่ีเสียงต่ำ

ประเภทของ EQ PEQ, GEQ เลือกประเภทของ EQ

Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER > EQ (EQ Type = GEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซ ์ของ EQ

BAND 1 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

:

BAND 15 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER > EQ (EQ Type = PEQ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Switch Off, On สวติซ ์ของ EQ

BAND 1 Type Shelving, Peaking สวติซ ์ของ EQ

BAND 1 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND 1 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

BAND 1 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

BAND 2 Freq. 20.0Hz–20.0kHz อตัราความถ่ี

BAND 2 Gain -12dB–+12dB เพ่ิมข้ึน

BAND 2 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

:

BAND 15 Q 0.3–16
ปริมาณการรบัและส่งขอ้มลู มีคา่ท่ีเพ่ิมสงูข้ึ

นซ่ึงอาจจะทำใหว้งคล่ืนแคบลง

Output EQ > SUBWOOFER

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Low Pass Freq. 20Hz–400Hz, Flat อตัราความถ่ีโลวพ์าส

Anti-Feedback (วงจรตา้นทานการสะทอ้นกลบั)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Dynamic Filter Switch Off, On

สวติซต์วัตา้นทานการสะทอ้นกลบั

ขณะตั้งคา่เป็น “On” KSP-100 จะสามาร

ถตรวจสอบคุณภาพของเสียงสะทอ้นกลบัได้

ทนัทีและจะมีการยบัยัง้

Dynamic Filter 

Release
0–16`

ระยะเวลาในการรกัษาผลตา้นทานการสะท้

อนกลบั

ขอ้มลูอยา่งละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง กรุณาดท่ีูการยบัยัง้ขอ้เสนอแนะ (หนา้ท่ี 12)  

(Static Anti-Feedback)

Input Setting (การตัง้ค่าเอาตพ์ตุ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

KARAOKE Auto Sel

AUX1 Auto Sel

AUX2 Auto Sel

หนา้จอขณะเปิดเคร่ืองคา่พารามิเตอรข์อง “INPUT SELECT ตั้งคา่เป็น 

“Auto” เพ่ือระบุการกระทำของอินพุต (หนา้ท่ี 9 และหนา้ท่ี 11 )

A&V
ตอนท่ีตรวจสอบถึงสญัญาณเอาตพุ์ตของเสี

ยงหรือของวดีิโอ ใหเ้ลือกหวัแจค๊เอาตพุ์ต

Audio
ตอนท่ีตรวจสอบถึงสญัญาณเอาตพุ์ตของเสี

ยง ใหเ้ลือกหวัแจค๊เอาตพุ์ต

Video
ตอนท่ีตรวจสอบถึงสญัญาณเอาตพุ์ตของวดีิ

โอ ใหเ้ลือกหวัแจค๊เอาตพุ์ต

KARAOKE Sens

AUX1 Sens

AUX2 Sens

Low, Mid, High

การตั้งคา่ความไวแสงของการตรวจสอบอตั

โนมติัและการเปล่ียนแปลงคา่ทุกๆระดบัสั

ญญาณเอาตพุ์ตของเสียง

AUX1 Input Type

AUX2 Input Type

เม่ือปรบั “INPUT SELECT”(หนา้ท่ี 9) เป็น “Auto” ใหแ้กไ้ขหวัแจค๊ AUX 1 

และ AUX 2 ตามลำดบัความสำคญั รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ใหด้ ูวธีิการปรบั

เปล่ียนลำดบัความสำคญัของการเขา้สญัญาณ (หนา้ท่ี 11)

KARAOKE

คาราโอเกะถกูเปิดใชง้าน (แม ้

หากทำการเลือกหวัแจค๊แลว้) 

หลงัจากน้ันคา่ “INPUT SELECT” (หนา้ท่ี 

9)จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้จนกวา่จะ

มีการป้อนขอ้มลูไปยงัสญัญาณหวัแจค๊ของค

าราโอเกะ

BGM

จึงหยุด ถึงแมว้า่จะมีลำดบัความสำคญัของ

สญัญาณสงูจนถึง แต่หากตรวจพบลำดบัคว

ามสำคญัของสญัญาณขาเขา้ ก็จะมีการสลบั

คา่เขา้มาเป็นสญัญาณน้ี

MIC

ใชแ้จค๊เป็นอินพุตของ MIC เม่ือคุณเช่ือ

มต่อเคร่ืองรบัสญัญาณ wifi (แยกขาย) 

โดยใชค้า่น้ี อินพุตไมไ่ดข้ึ้นอยูก่บัการเปล่ีย

นแปลงของลำดบัความสำคญั

Release Time(Video) 0sec–5sec

ตั้งคา่ไวเ้ป็นเวลาชว่งหน่ึง โดยเร่ิมจากตอนไ

มมี่สญัญาณวดีีโอท่ีมากกวา่น้ีไดอิ้นพุตท่ีหวั

แจค๊“VIDEOINPUT”ถกูเลือกไวใ้นขณะน้ี จน

กวา่วดีีโอสบัเปล่ียนไปท่ีอีกหวัแจ็ค“VIDEOI

NPUT”

Release Time(Audio) 0sec–5sec

ตั้งคา่ไวเ้ป็นเวลาชว่งหน่ึง โดยเร่ิมจากตอนไ

มมี่สญัญาณวดีีโอท่ีมากกวา่น้ีไดอิ้นพุตท่ีหวั

แจค๊“AUDIO INPUT”ถกูเลือกไวใ้นขณะน้ี จ

นกวา่วดีีโอสบัเปล่ียนไปท่ีอีกหวัแจ็ค“AUDI

O INPUT”

Maximum Level (ระดบัใหญสุ่ด)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

MASTER Level Mute, -64.0dB– +6.0dB
ระบุ “MASTER” (หนา้ท่ี 9) 

กำหนดคา่ขอบเขตบน

MUSIC Level Mute, -64.0dB–+6.0dB
ระบุ “MUSIC” (หนา้ท่ี 9) 

กำหนดคา่ขอบเขตบน

MIC Level Mute, -64.0dB–+6.0dB
ระบุ “MIC” (หนา้ท่ี 9) 

กำหนดคา่ขอบเขตบน

MIC3/4 Bypass Switch (สวิตซบ์ายพาส)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

MIC3/4 Bypass 

Switch
Off, On

เม่ือปรบัคา่พารามิเตอรเ์ป็น “On” 

ตวัแจค๊ของ MIC 3 และ MIC 4 

จะมีการปิดใชง้านไมโครโฟน 

LCD Contrast (ความคมชดัของหนา้จอ LCD )

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

LCD Contrast 0-10 ปรบัคา่ความคมชดัของหนา้จอ

การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่า การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่า
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Top Screen Design (การออกแบบหนา้จอเริม่ตน้)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Top Screen Design Type1–Type4

ประเภทการเปล่ียนแบบหนา้จอเร่ิมตน้ (เ

ช่ือมต่อแหล่งจา่ยไฟหรือกดหนา้จอ [EXIT] 

หลายๆครัง้) 

Scene Lock (ล็อคสกรนี)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Scene Lock Off, On
หากคา่พารามิเตอรเ์ป็น On” การเปล่ียนส

กรีนผ่านรีโมทควบคุมจะถกูหยุดใชง้าน

Echo Lock (ล็อคแอคโค่)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Echo Lock Off, On

หากคา่พารามิเตอรเ์ป็น On” การเปล่ียนป

ระเภทของแอคโคผ่่านรีโมทควบคุมจะถกูห

ยุดใชง้าน

Input Select Lock (เลือกล็อคอินพตุ)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Input Select Lock Off, On
หากคา่พารามิเตอรเ์ป็น On” การเปล่ียนหวัแจ๊

คอินพุตผ่านรีโมทควบคุมจะถกูหยุดใชง้าน

Startup Scene (เริม่ตน้สกรนี)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Startup Scene
Last

อุปกรณจ์ะตอ้งปิดตวัจา่ยไฟกอ่นเลือกหมา

ยเลขสกรีนสุดทา้ยเพ่ือเร่ิมตน้ 

1–9, C1–C9 อุปกรณเ์ลือกหมายเลขสกรีนเพ่ือเร่ิมตน้

Startup Echo (เริม่ตน้เสียงสะทอ้น)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Startup Echo

Last
อุปกรณจ์ะตอ้งปิดตวัจา่ยไฟกอ่นเลือกประเ

ภทของเสียงสะทอ้นตวัสุดทา้ยเพ่ือเร่ิมตน้ 

1–9, C1–C9
อุปกรณเ์ลือกประเภทของเสียงสะทอ้นเพ่ือเ

ร่ิมตน้

Panel Lock (เพลทล็อค)

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ใหด้กูารล็อคพารามิเตอรเ์พ่ือป้องกนัการแกไ้ข (หนา้ท่ี 12)

Scene Save (บนัทึกสกรนี)

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ใหด้กูารบนัทึกสกรีน (หนา้ท่ี 9)

Scene Erase (การลบสกรนี)

เลือกหมายเลขสกรีนท่ีตอ้งการลบ

Echo Reset (เลือกหมายเลขสกรนีท่ีตอ้งการลบ)

เลือกประเภทของเสียงสะทอ้นกลบัไปเป็นการตั้งคา่แบบgibj,9ho

Remote Setting (การตัง้ค่าระยะทางไกล)

พารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย

Scene #1–Scene #4 P1–P9, U1–U9
แบ่งหมายเลขสกรีนใหปุ่้มกด [SCENE 

1]–[SCENE 4] ของเคร่ืองควบคุมระยะไกล

Echo #1–Echo #4 1–9, C1–C9

แบ่งประเภทของเสียงสะทอ้นใ

หปุ่้มกด [ECHO 1]–[ECHO 4] 

ของเคร่ืองควบคุมระยะไกล

Factory Reset (การปรบัเป็นค่าจากโรงงาน)

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง กรุณาดท่ีู การตัง้กลบัเป็นคา่โรงงานของ KSP-100 (หนา้ท่ี 12)

Information (ขอ้มูล)

แสดง รุ่นของระบบโปรแกรม KSP-100

การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่า
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รูปแบบ

BMB KSP-100: KARAOKE SOUND PROCESSOR

ระดบัอินพุตท่ีกำหนด

MIC 1–MIC 4 -35– -10 dBu

AUDIO INPUT (KARAOKE/AUX 1/AUX 2) 0 dBu

VIDEO INPUT (KARAOKE/AUX 1/ AUX 2) 1.0 Vp-p

ระดบัอินพุตสงูสุด
MIC 1–MIC 4 0 dBu

AUDIO INPUT (KARAOKE/AUX 1/AUX 2) +10 dBu

ความตา้นทานของอินพุต

MIC 1–MIC 4 7.5 kΩ

AUDIO INPUT (KARAOKE/AUX 1/AUX 2) 20 kΩ

VIDEO INPUT (KARAOKE/AUX 1/AUX 2) 7.5 kΩ

ระดบัเอาตพุ์ตท่ีกำหนด
AUDIO OUTPUT (FRONT-L/FRONT-R/SUR-L/SUR-R/CENTER/SUBWOOFER) +5 dBu

VIDEO OUTPUT (1–3) 1.0 Vp-p (75 Ω)

ระดบัเอาตพุ์ตสงูสุด AUDIO OUTPUT (FRONT-L/FRONT-R/SUR-L/SUR-R/CENTER/SUBWOOFER) +15 dBu

ความตา้นทานของเอาตพุ์ต
AUDIO OUTPUT (FRONT-L/FRONT-R/SUR-L/SUR-R/CENTER/SUBWOOFER) 2 kΩ (สมดุล) 

VIDEO OUTPUT (1–3) 75 Ω

รปูแบบของวดีิโอ NTSC/PAL

หวัเสียบ

MIC 1–MIC 4 แจค๊ ประเภทมือถือขนาด ¼ น้ิว

AUDIO OUTPUT (FRONT-L/FRONT-R/SUR-L/SUR-R/CENTER/SUBWOOFER) หวัเสียบ ประเภทของ XLR

AUDIO INPUT KARAOKE (L/R) แจค๊ ประเภทของเคร่ือง RCA

AUDIO INPUT AUX 1 (L/R) แจค๊ ประเภทของเคร่ือง RCA

AUDIO INPUT AUX 2 (L/R) แจค๊ ประเภทของเคร่ือง RCA

VIDEO INPUT (KARAOKE/AUX 1/AUX 2) แจค๊ การสงัเคราะห ์ประเภทของเคร่ือง RCA

VIDEO OUTPUT (1–3) แจค๊ การสงัเคราะห ์ประเภทของเคร่ือง RCA

CONTROL หวัเสียบ ประเภทของ DB-9

EXT. R SENSOR หวัเสียบ ประเภทของ DIN แบบมินิ 4 ขา 

USB พอรต์ ประเภทของ USB B (ชอ่งเสียบเคร่ืองดนตรีแบบดิจิตอล)

DC IN แจค๊ 

แสดง Monitor LCD gráfico de 128x64 puntos

ปริมาณการใชก้ระแสไฟ 600 mA

ขนาด หนา้จอ LCD ขนาด 128 x 64 จุด 420 (ความกวา้ง) x 167 (ความลึก) x 44 (ความสงู) mm

นำ้หนัก 2.0 kg

วตัถุประกอบ

คูมื่อผูใ้ช ้

ตวัอแดปเตอร์

บตัรลงทะเบียน

* 0 dBu = 0.775 Vrms

* เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ ์รปูแบบของอุปกรณห์รือรปูร่างภายนอกอาจจะมีการเปล่ียนแปลง และไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ภาคผนวก




