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 การใชง้านเครือ่งอยา่งปลอดภยั 

• เกีย่วกบัสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

คาํแนะนําในการป้องกนัไฟไหม ้
ไฟฟ้าช็อตหรอืการไดร้บับาดเจ็บ 

เกีย่วกบัความหมายของ  คําเตอืนและ ขอ้พงึระวงั 

เกีย่วกบัสญัลักษณ์ 

------- โปรดปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนีอ้ยูเ่สมอ------- 

สญัลักษณล์กูศรแบบรปูฟ้าผา่ทีอ่ยูใ่นรูปสามเหลีย่ม
ดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่มอีนัตราย
จากแรงดันไฟฟ้าทีไ่มม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายในเครือ่ง 
ซึง่แรงดันไฟฟ้าดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
ในการถกูไฟฟ้าช็อตได ้

เครือ่งหมายอศัเจรยีท์ีอ่ยูใ่นรูปสามเหลีย่ม
ดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่มคํีาแนะ
นําในการใชง้านและการบํารงุรักษา (การบรกิาร) 
ทีสํ่าคัญอยูใ่นเอกสารทีม่าพรอ้มกบัเครือ่ง

 คาํเตอืน 
ใชเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่
อาจทําใหเ้สยีชวีติไดห้รอืไดรั้บ
บาดเจ็บอยา่งรนุแรง หากใช ้
เครือ่งอยา่งไมถ่กูตอ้ง 

 ขอ้พงึระวงั 

ใชเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ 
อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่บคุ
คลหรอืความเสยีหายตอ่สิง่ของ 
หากใชเ้ครือ่งอยา่งไมถ่กูตอ้ง 
* ความเสยีหายของสิง่ของหมาย
ถงึความเสยีหายหรอืผลกระทบอืน่ ๆ 
ทีเ่กดิขึน้กบับา้นเรอืน เครือ่งเรอืน
หรอืสตัวเ์ลีย้ง 

 สญัลักษณ์นี้มไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึ
คําแนะนําหรอืคําเตอืนทีสํ่าคัญ ความหมาย
เฉพาะของสญัลักษณ์จะถกูกําหนดโดยสญัลักษณ์
ทีม่อียูภ่ายในรูปสามเหลีย่ม ในกรณีปรากฏ
ขึน้เป็นสญัลักษณท์ีด่า้นซา้ย จะใชสํ้าหรับขอ้
พงึระวัง คําเตอืนหรอืการแจง้เตอืนทีเ่ป็นอนัตราย
ท่ัวไป 

 สญัลักษณ์นีม้ไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึ
การดําเนนิการอนัเป็นทีต่อ้งหา้ม โดยเครือ่ง
หมายทีม่อียูภ่ายในวงกลม จะหมายถงึสิง่ที่
ผูใ้ชไ้มค่วรกระทําการ ในกรณีปรากฏขึน้เป็น
สญัลักษณ์ทีด่า้นซา้ย จะหมายความวา่ “หา้ม
ถอดแยกชิน้สว่น” 

 สญัลักษณ์นีม้ไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึสิง่
ทีจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการ โดยเครือ่งหมายทีม่ี
อยูภ่ายในวงกลม จะหมายถงึสิง่ทีผู่ใ้ชต้อ้งปฏบัิตติาม 
ในกรณีปรากฏขึน้เป็นสญัลักษณ์ทีด่า้นซา้ย จะหมาย
ความวา่ปล๊ักไฟตอ้งถกูถอดออกจากเตา้เสยีบ 

สญัลักษณล์กูศรแบบรปูฟ้าผา่ มไีวเ้พือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ช ้
ทราบวา่มอีนัตรายจากแรงดันไฟฟ้าทีไ่มม่ฉีนวน
หุม้อยูภ่ายในเครือ่ง ซึง่แรงดันไฟฟ้าดังกลา่วอาจกอ่
ใหเ้กดิความเสีย่งในการถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้

CAUTION
RISK OF ELECTRIC  SHOCK 

DO NOT OPEN

ขอ้พงึระวัง
มคีวามเสีย่งในการถูก
ไฟฟ้าช็อตหา้มเปิด

 คาํเตอืน 
โปรดอยา่ถอดแยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงดว้ย
ตวัเอง 

โปรดอยา่เปิดออกหรอืดัดแปลงตัวเครือ่งหรอืสายไฟ 
ดว้ยวธิใีด ๆ 

โปรดอยา่ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นดว้ยตวัเอง 

ไมค่วรพยายามทีจ่ะซอ่มแซมตัวเครือ่งหรอืเปลีย่น
ชิน้สว่นภายในตัวเครือ่ง (ยกเวน้คูม่อืนีม้คํีาแนะ
นําเฉพาะทีใ่หท้า่นทําเชน่นัน้) การขอรับบรกิารซอ่มบํา
รงุทัง้หมดโปรดสอบถามทีผู่ค้า้ปลกีของทา่น 

โปรดอยา่นํามาใชง้านหรอืเก็บไวใ้นสถานทีด่งัตอ่ไปนี ้

• สถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป (เชน่ ภายใน
ยานพาหนะทีปิ่ดสนทิซึง่มแีสงแดดสอ่งถงึโดย
ตรง บรเิวณทีใ่กลท้อ่ความรอ้น ดา้นบนของ
อปุกรณ์ทําความรอ้น) หรอื 

• สถานทีท่ีอ่ยูใ่กลก้บัแหลง่น้ํา (เชน่ หอ้งอาบ
น้ํา หอ้งน้ํา พืน้ทีเ่ปียกน้ํา) หรอื 

• สถานทีท่ีส่มัผัสกบัไอน้ําหรอืควัน หรอื 
• สถานทีท่ีม่คีวามเค็มสงูในอากาศ หรอื 
• สถานทีเ่ปียกชืน้ หรอื 
• สถานทีท่ีต่ากฝนโดยตรง หรอื 
• สถานทีม่ฝีุ่ นละอองคอ่นขา้งมาก 
• สถานทีท่ีม่กีารสัน่สะเทอืนอยา่งรุนแรง หรอื 
• สถานทีท่ีอ่ยูใ่กลก้บัเครือ่งครัวซึง่อาจตอ้งสมัผัส
กบัคราบน้ํามัน ควันไฟหรอืความรอ้นได ้

โปรดอยา่จดัวางในตําแหนง่ทีไ่มม่ ัน่คง

หา้มตัง้วางเครือ่งนี้ไวบ้นพืน้ผวิทีไ่มม่ั่นคง 
เชน่ บนพืน้ผวิทีล่าดเอยีง หรอื 
บนโครงยดึทีอ่าจโยกเยกได ้

ใหใ้ชง้านเฉพาะสายไฟทีม่าพรอ้มกบัเครือ่ง
เทา่น ัน้ 

ใหใ้ชง้านเฉพาะสายไฟทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งเทา่
นัน้ นอกจากนี้แลว้ หา้มนําสายไฟทีม่าพรอ้มกบั
เครือ่งนัน้ใชง้านกบัอปุกรณ์อืน่ใด 

โปรดอยา่ทําใหส้ายไฟบดิงอหรอืวางของหนกัทบัสายไฟ

โปรดอยา่ทําใหส้ายไฟบดิเกลยีวหรอืบดิงอมาก
เกนิไป และอยา่วางของหนักทับสายไฟดว้ย 
การทําเชน่นี้ อาจทําใหส้ายไฟเสยีหายได ้จน
เป็นสาเหตทุีทํ่าใหส้ายไฟแตกชํารดุและเกดิ
ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟทีชํ่ารุดอาจทําใหเ้กดิ
ไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ตได ้

หลกีเลีย่งการใชง้านในระดบัเสยีงสงู 

ระดับเสยีงทีเ่กดิจากเครือ่งรว่มกับลําโพง
อาจกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิอยา่งถาวร
โปรดอยา่ใชง้านในระดับเสยีงทีส่งูหรอืระดับ
ทีทํ่าใหรู้ส้กึไมส่บายตัวเป็นเวลานาน
หากทา่นมปัีญหาในการไดย้นิหรอืรูส้กึวา่หอูือ้
ทา่นควรหยดุใชเ้ครือ่งและเขา้รับการรักษา
ทันท ี
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 การใชง้านเครือ่งอยา่งปลอดภยั

 คาํเตอืน 
หา้มมสี ิง่แปลกปลอมหรอืของเหลวเขา้ไปในเครือ่ง 
และหา้มวางภาชนะบรรจขุองเหลวไวบ้นเครือ่งโดยเด็ดขาด 

โปรดอยา่วางภาชนะบรรจขุองเหลวไวบ้นเครือ่ง 
และหา้มมสี ิง่แปลกปลอม (เชน่ วัตถไุวไฟ เหรยีญ 
ลวดโลหะ) หรอืของเหลว (เชน่ น้ําหรอืเครือ่งดืม่) 
เขา้ไปในเครือ่ง การทําเชน่นี้ อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้า
ลัดวงจร การทํางานผดิพลาดหรอืขอ้ขดัขอ้งอืน่ ๆ 

ปิดเครือ่งหากมคีวามผดิปกตหิรอืขอ้ขดัขอ้ง 

หากเกดิเหตกุารณต์อ่ไปนี ้ โปรดปิดเครือ่ง
ทันท ีพรอ้มถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบ 
และขอรับบรกิารซอ่มบํารงุจากผูค้า้ปลกีของทา่น 
• สายไฟหรอืปล๊ักไฟชํารดุเสยีหาย หรอื 
• มคีวันหรอืกลิน่ผดิปกต ิหรอื 
• วัตถหุลน่เขา้ไปในเครือ่งหรอืของเหลวหกใส่
เครือ่ง หรอื 

• เครือ่งตากฝนจนเปียกโชกหรอืไดรั้บความชืน้
เนือ่งจากสาเหตอุืน่ๆ หรอื 

• เครือ่งทํางานไมเ่ป็นปกตหิรอืมกีารเปลีย่น
แปลงอยา่งชดัเจน 

เมือ่เด็ก ๆ อยูใ่กล ้ๆ ตอ้งมผีูใ้หญค่อยดแูล
อยูไ่มไ่กล 

เมือ่ใชง้านเครือ่งนี้ในสถานทีท่ีม่เีด็กอยูด่ว้ย ตอ้ง
ระวังอยา่ดําเนนิงานทีผ่ดิพลาด 
ผูใ้หญค่วรอยูข่า้ง ๆ โดยตลอดเพือ่ใหก้ารกํากบัดแูลและ
ใหคํ้าแนะนํา 

อยา่ตกหลน่หรอืไดร้บัการกระแทกอยา่งรนุแรง 

ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บการกระแทกอยา่งรนุแรง 
 (หา้มตกหลน่) 

 คาํเตอืน 
โปรดอยา่ใชเ้ตา้เสยีบรว่มกบัอปุกรณ์อืน่ ๆ จนมากเกนิไป 

โปรดอยา่ฝืนใชส้ายไฟของเครือ่งนี้รว่มกบัเตา้เสยีบที่
มอีปุกรณ์อืน่เสยีบร่วมอยูด่ว้ย
โปรดใชค้วามระมัดระวังเป็นพเิศษเมือ่ใชป้ล๊ักพ่วง 
กําลังไฟรวมของอปุกรณทั์ง้หมดทีต่อ่เขา้กบัเตา้เสยีบ
ปล๊ักพว่งตอ้งไมเ่กนิกําลังไฟทีกํ่าหนด 
(วัตต ์/ แอมป์) ของปล๊ักพว่งดังกลา่ว 
การใชง้านเกนิกําลัง อาจเป็นสาเหตใุหฉ้นวนกนั
ความรอ้นปล๊ักพว่งมคีวามรอ้นขึน้มา
และละลายในทีส่ดุ 

ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าของเตา้เสยีบไฟในประเทศของทา่น 

สายไฟไมค่วรเชือ่มตอ่กบัไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ควรเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเตา้เสยีบทีร่องรับ
การตอ่สายดนิ 

เชือ่มตอ่เครือ่งนีเ้ขา้กับขัว้ตอ่ลําโพงดว้ยสายเคเบลิ 
(หาซือ้ไดต้ามทอ้งตลาด) 
หรอืขอคําแนะนําจากผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนี้

ใหใ้ชง้านในพืน้ทีป่ลอดภัยซึง่มรีะดับ
ความสงูต่ํากวา่ 2,000 เมตร เทา่นัน้ 

  

 คาํเตอืน 
โปรดอา่นคําแนะนําเหลา่นี ้

โปรดเก็บรักษาคําแนะนําเหลา่นีใ้หด้ ี

โปรดใหค้วามสนใจกับคําเตอืนทัง้หมด 

โปรดปฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นี ้

โปรดอยา่ใชง้านเครือ่งนีใ้นสถานทีท่ีอ่ยู่
ใกลกั้บแหลง่น้ํา 

ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้แหง้เทา่นัน้ 

หา้มปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศใด ๆ ไว ้
ใหต้ดิตัง้ตามคําแนะนําของผูผ้ลติ 

โปรดอยา่ตดิตัง้ในสถานทีท่ีอ่ยูใ่กลกั้บแหลง่ความรอ้น 
เชน่ เครือ่งกระจายความรอ้น เครือ่งปรับความรอ้น 
เตาหรอือปุกรณ์อืน่ ๆ ทีส่รา้งความรอ้น (รวมถงึเครือ่ง
นีด้ว้ย) 

โปรดอย่าทําลายคุณสมบัตดิา้นความปลอดภัย
ของปล๊ักแบบโพลาไรซห์รอืปล๊ักชนิดมสีายดนิ 
ปล๊ักแบบโพลาไรซม์สีองขาเสยีบ โดยขา
เสยีบหนึ่งจะมขีนาดกวา้งกว่าอกีขาเสยีบหนึง่ 
ปล๊ักชนิดมสีายดนิมสีองขาเสยีบและมขีาตอ่สาย
ดนิอกีหนึง่ขา การออกแบบของขาเสยีบแบบ
กวา้งหรอืขาต่อสายดนิ เพือ่ใหม้คีวามปลอด
ภัยทัง้สิน้ ถา้ปล๊ักเสยีบทีม่าพรอ้มกับเครือ่ง
ไม่พอดกีับเตา้เสยีบ โปรดตดิต่อชา่งไฟเพือ่
เปลีย่นเตา้เสยีบทีไ่ม่เหมาะสมกับการใชง้าน 

ป้องกันไมใ่หส้ายไฟถกูเหยยีบทับหรอืบบีอัด 
โดยเฉพาะทีหั่วปล๊ัก เตา้เสยีบและจดุขาออก
จากตัวเครือ่ง 

ใหใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิ/อปุกรณ์ประกอบที่
กําหนดโดยผูผ้ลติเทา่นัน้ 

ใหใ้ชเ้ฉพาะรถเข็น ขาตัง้ ขาตัง้กลอ้ง แทน่รอง
รับหรอืโตะ๊ทีกํ่าหนดโดยผูผ้ลติและ/หรอืจํา
หน่ายซึง่มาพรอ้มกบัเครือ่งเทา่นัน้ เมือ่ใชร้ถเข็น 
ตอ้งมคีวามระมัดระวังในการเคลือ่นยา้ยรถเข็น/
ชดุอปุกรณ ์เพือ่หลกีเลีย่งการไดรั้บ
ความเสยีหายเนื่องจากลม้ลง 

ใหถ้อดปล๊ักของอปุกรณ์ออก เมือ่เกดิพายุ
ฝนฟ้าคะนองหรอืไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน 
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การใชง้านเครือ่งอยา่งปลอดภยั 

โปรดสอบถามการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งจากผูใ้ห ้
บรกิารทีม่คีวามรูค้วามชํานาญ
ตอ้งบํารุงรักษาเครือ่ง เมือ่เครือ่งเกดิการเสยี
หายจากสาเหตใุด ๆ เชน่ สายไฟหรอืหัวปล๊ัก
เสยีหาย มขีองเหลวหกใสห่รอืมขีองตกหลน่ใสเ่ครือ่ง 
เครือ่งเปียกฝนหรอืสมัผัสความชืน้ 
เครือ่งทํางานไมป่กตหิรอืเครือ่งตกพืน้ 

โปรดอยา่ใหเ้ครือ่งเปียกฝนหรอืโดนความชืน้ เพือ่ลด
ความเสีย่งในการเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต 

ขอ้พงึระวงั 
การวางเครือ่งอยูใ่นสถานทีท่ ีอ่ากาศถา่ยเทไดด้ ี

ตอ้งตดิตัง้เครือ่งนี้ใหอ้ยูใ่นสถานทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท
ไดด้ ี
มฉิะนัน้ เครือ่งจะไมส่ามารถระบายอากาศไดต้ามปกต ิ

จดัเก็บสายเคเบลิไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ควรป้องกันไมใ่หส้ายพันกัน 
นอกจากนี้แลว้ ยังตอ้งเก็บสายไฟใหพ้น้มอื เด็ก ๆ 

หลกีเลีย่งการวางของทบับนเครือ่งหรอืวางของ
หนกัไวบ้นเครือ่ง

โปรดอยา่วางของทับเครือ่งหรอืวางของหนัก
ไวบ้นเครือ่ง 

โปรดอยา่เชือ่มตอ่หรอืถอดสายไฟดว้ยมอืเปียก 

หา้มสมัผัสสายไฟหรอืหัวปล๊ักดว้ยมอืเปียก ในขณะ
เสยีบปล๊ักหรอืถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบหรอืเครือ่ง 

ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมดกอ่นทีจ่ะเคลือ่นยา้ยเครือ่ง 

กอ่นเคลือ่นยา้ยเครือ่ง ใหถ้อดสายไฟและสายอืน่ 
ๆ ทัง้หมดทีต่อ่อยูก่ับอปุกรณ์ภายนอก 

ถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบกอ่นทําความสะอาด 

กอ่นทําความสะอาด ใหปิ้ดเครือ่งพรอ้ม
ถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ 

ถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบกอ่นซอ่ม 

กอ่นซอ่มเครือ่ง ใหปิ้ดเครือ่งพรอ้มถอด
สายไฟออกจากเตา้เสยีบ 

ควรเก็บสิง่ของเล็ก ๆ ใหพ้น้มอืเด็ก ๆ  

ควรเก็บใหพ้น้มอืเด็ก ๆ เพือ่ป้องกนัการกลนื
กนิโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ 

ในกรณีไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งเป็นระยะเวลานาน 

ในกรณีทา่นตอ้งจากบา้นไปเป็นระยะเวลานาน 
ใหปิ้ดสวติชแ์ละถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ  
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบัุตเิหตแุละไฟไหม ้

อยา่ใหเ้ครือ่งโดนน้ําหยดใสห่รอืโดนน้ําสาด 
และอยา่วางภาชนะทีบ่รรจขุองเหลว (เชน่ 
แจกนั ฯลฯ) เต็มไวบ้นตัวเครือ่ง 

แมว้า่ทา่นสามารถปิดเครือ่งไดด้ว้ยการถอด
ปล๊ักไฟหรอือปุกรณ์ตอ่เชือ่มของเครือ่ง 
แตก็่ควรตดิตัง้เซอรก์ติเบรคเกอรแ์ละเก็บ
ไวใ้นขณะใชง้านเครือ่ง 

คูม่อืการซอ่มบํารุงนีใ้ชสํ้าหรับผูใ้หบ้รกิาร
ทีม่คีวามรูค้วามชํานาญเทา่นัน้ 
เพือ่ลดความเสีย่งในการถกูไฟฟ้าชอ็ต 
อยา่ดําเนนิการใด ๆ นอกเหนอื
จากทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้าน เวน้แตท่า่น
มคีณุสมบัตเิพยีงพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ 
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 ขอ้ควรทราบทีส่ําคญั

■ แหลง่จา่ยไฟ
• อยา่เสยีบตวัเครือ่งกับเตา้เสยีบไฟฟ้าทีม่อีปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ
ใชง้านรว่มอยู ่โดยเฉพาะอปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่กีารควบคมุจาก
อนิเวอรเ์ตอรห์รอืมอเตอร ์(เชน่ ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผา้ 
ไมโครเวฟหรอืเครือ่งปรับอากาศ) 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัการใชง้านของอปุกรณ์ไฟฟ้า 
หากมเีสยีงจากแหลง่จา่ยไฟรบกวน 
อาจทําใหต้ัวเครือ่งทํางานผดิปกตแิละมเีสยีงดังดว้ยเชน่กัน  
หากไมส่ามารถใชง้านแยกออกจากกนัได ้
แนะนําใหต้ดิตัง้ตัวกรองเปลีย่นแหลง่จา่ยไฟระหวา่งตัว
เครือ่ง BMB และเตา้เสยีบไฟฟ้า

• เพือ่ป้องกนัการเกดิขอ้ขดัขอ้งและความเสยีหายของอปุกรณ์ 
โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดการทํางานของอปุกรณ์ทัง้
หมดกอ่นทีจ่ะทําการเชือ่มตอ่

■ การจดัวาง
• การใชเ้ครือ่งใกลก้บัอปุกรณ์อืน่ทีม่หีมอ้แปลงกําลังไฟฟ้า
ขนาดใหญ ่อาจทําใหเ้กดิเสยีงรบกวนได ้หากตอ้งการ
บรรเทาปัญหานี ้ใหเ้ปลีย่นทศิทางการจัดวางของ
ตวัเครือ่งหรอืยา้ยเครือ่งใหอ้ยูห่า่งจากแหลง่กําเนดิสญัญาณ
รบกวน

• เครือ่งนีอ้าจรบกวนการรับสง่สญัญาณของวทิยแุละโทรทัศน ์
โปรดอยา่ใชเ้ครือ่งนีใ้นบรเิวณทีอ่ยูใ่กลก้ับเครือ่งรับสญัญาณ
ประเภทนี้

• อาจเกดิเสยีงรบกวนได ้หากใชอ้ปุกรณส์ือ่สารไรส้าย (เชน่ 
โทรศพัทม์อืถอื) ในบรเิวณทีอ่ยูใ่กลก้บัเครือ่ง เสยีงรบ
กวนดงักลา่วอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่รับสายเรยีกเขา โทร
ออกหรอืขณะสนทนา ถา้ทา่นไดป้ระสบปัญหาดงักลา่ว ให ้
เปลีย่นตําแหน่งการจัดวางของอปุกรณไ์รส้ายดงักลา่วเพือ่
ใหอ้ยูใ่นระยะไกลมากขึน้จากเครือ่งนีห้รอืปิดอปุรณเ์หลา่นีเ้ลย

• อยา่วางตัวเครือ่งในทีท่ีถ่กูแสงแดดสอ่งโดยตรง 
หรอืวางใกลก้บัอปุกรณ์ทีร่ะบายความรอ้นออกมาได ้หรอื
ทิง้ไวภ้ายในรถทีปิ่ดสนทิ หรอืจัดวางอยูใ่นสถานทีท่ีใ่ห ้
อณุหภมูสิงูเกนิไป ความรอ้นทีม่ากเกนิไปอาจทําใหเ้ครือ่ง
เกดิการเปลีย่นรปูหรอืเปลีย่นสี

• เมือ่ยา้ยจากสถานทีห่นึง่ไปยังอกีทีห่นึง่ซึง่มอีณุหภมูแิละ / 
หรอืความชืน้แตกตา่งกนัมาก อาจเกดิเป็นหยดน้ํา (ไอน้ํา
ควบแน่น) ขึน้ภายในตัวเครือ่ง อาจเกดิความเสยีหาย
หรอืขอ้ขดัขอ้งได ้หากทา่นพยายามใชเ้ครือ่งใน
สภาพเชน่นี ้ดงันัน้ ทา่นควรปลอ่ยเครือ่งทิง้ไว ้
นานหลายชัว่โมงกอ่นใชเ้ครือ่ง จนกวา่ไอน้ําควบแน่นมี
การระเหยหมดไปโดยสิน้เชงิ

• ขาตัง้ทีทํ่ามาจากยางพาราอาจเกดิการเปลีย่นสี
หรอืทําลายพืน้ผวิของวัสดทุีท่า่นใชว้างตัวเครือ่งได ้
ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัวสัดแุละอณุหภมูขิองพืน้ผวิทีท่า่นไดว้า
งตวัเครือ่งดว้ย ทา่นสามารถปผูา้สกัหลาดหรอืผนืผา้ไว ้
ใตข้าตัง้ทีทํ่ามาจากยางพาราแตห่ากทา่นใชผ้า้รองไว ้ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะไมล่ืน่ไถลหรอืเคลือ่นที่
โดยบงัเอญิ

• อยา่วางภาชนะทีม่น้ํีาบรรจอุยูไ่วบ้นตวัเครือ่ง
นอกจากนีแ้ลว้ ควรหลกีเลีย่งการใชย้าฆา่แมลง 
น้ําหอม แอลกอฮอล ์ยาทาเล็บ กระป๋องสเปรย ์
ฯลฯ ใกลต้วัเครือ่ง  ควรเชด็ของเหลวทีห่ก
ใสบ่นตวัเครือ่งดว้ยผา้นุ่มแหง้

■ การบํารงุรกัษา
• สําหรับการทําความสะอาดตามประจําวนั ใหเ้ช็ดเครือ่ง
ดว้ยผา้นุ่มแหง้หรอืผา้ชบุน้ําหมาด ๆ  หากตอ้งการขจัดสิง่
สกปรกทีห่ลดุออกยาก ใหเ้ชด็ดว้ยผา้ชบุน้ํายาทําความ
สะอาดชนดิออ่นโยนและไมก่ดักรอ่น  หลังจากนัน้ 
เชด็เครือ่งใหส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มแหง้

• โปรดอยา่ใชน้ํ้ามนัเบนซนิ ทนิเนอร ์แอลกอฮอลห์รอื
สารละลายใด ๆ เพือ่หลกีเลีย่งความเป็นไปไดท้ีจ่ะ
เกดิการเปลีย่นสแีละ / หรอืเปลีย่นรปู

• ฝุ่ นละอองทีส่ะสมไวบ้นเตา้เสยีบไฟฟ้าอาจทําใหเ้กดิ
ไฟไหมไ้ดค้วรทําความสะอาดเตา้เสยีบไฟฟ้าตามระยะเวลา
ทีก่ําหนด

■ ขอ้ควรทราบอืน่ ๆ กอ่นใชง้าน
• โปรดใชง้านปุ่ มกด ปุ่ มหมนุหรอืปุ่ มควบคมุอืน่ๆ ชอ่งเสยีบ
และขัว้ตอ่ของเครือ่งดว้ยความระมัดระวัง 
การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้งได ้

• โปรดอยา่เคาะหรอืออกแรงกดทีต่ัวเครือ่ง
• ในกรณีถอดสายเคเบลิทัง้หมดออก
ควรจับทีข่อ้ตอ่แลว้ดงึออกไมค่วรจับทีส่ายเคเบลิ  
การจับทีข่อ้ตอ่เป็นการหลกีเลีย่งการเกดิไฟฟ้าลัดวงจรหรอื
ลดความเสยีหายภายในสายเคเบลิ

• เมือ่ทา่นตอ้งการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง ใหบ้รรจลุงในกลอ่ง 
(พรอ้มทัง้วัสดกุนักระแทก) 
ทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งในครัง้แรกเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ถา้ไมเ่ชน่นัน้ 
ใหท้า่นใชว้ัสดบุรรจภัุณฑช์นดิอืน่ทีม่ลัีกษณะคลา้ยกนั

• สายเคเบลิบางสายจะมตีัวตา้นทานอยูด่ว้ย 
โปรดอยา่ใชส้ายเคเบลิทีม่ตีัวตา้นทานไวส้ําหรับ
เชือ่มตอ่กบัเครือ่งนี ้การใชส้ายชนดินีอ้าจทํา
ใหเ้กดิเสยีงในระดับตํา่มากหรอืแทบไม่
ไดย้นิเสยีง สําหรับขอ้มลูทีเ่กีย่วกับคณุลักษณะ
ของสายเคเบลิ โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติสายเคเบลิ

■ เทคโนโลยบีลทูธู
• กอ่นใชง้านเครือ่ง โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีาร
ใชส้ถานหีรอืแหลง่รับสง่สญัญาณไรส้าย 
(ระบบแสดงอปุกรณ์ทีเ่คลือ่นที)่ ใด ๆ ภายในอาคาร

• หากคลืน่ความถีว่ทิยจุากเครือ่งไดร้บกวนสถานหีรอืแหลง่รับสง่
สญัญาณไรส้าย(ระบบแสดงอปุกรณ์ทีเ่คลือ่นที)่ 
ภายในอาคาร ใหห้ยดุใชเ้ครือ่งนี ้เพือ่ทําขัน้ตอนที่
หลกีเลีย่งการรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยตุอ่ไป

• จัดวางเครือ่งใหอ้ยูห่า่งจากผูป่้วยทีม่อีปุกรณ์ทางการแพทย ์ 
(เชน่ เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจ เครือ่งกระตกุ
หัวใจไฟฟ้าชนดิอัตโนมัต ิฯลฯ )มากกวา่ 22 เซนตเิมตร

• โปรดอยา่ใชเ้ครือ่งนีใ้กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทยห์รอื
ในสถานบรกิารทางการแพทย ์คลืน่วทิยหุรอื
ไมโครเวฟจากอปุกรณบ์ลทูธู อาจสง่ผลตอ่
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์างการแพทย์

• ตอ้งปิดอปุกรณ์บลทูธู (รวมถงึชดุอปุกรณ)์ ในสถานที่
ตอ่ไปนี้
- สถานทีม่ปีระตฉุูกเฉนิ (ประตอูตัโนมัต)ิ หรอืมกีาร
ตดิตัง้สญัญาณเตอืนอคัคภัีย
- สถานทีม่แีกส๊ไวไฟ (เชน่ ป๊ัมน้ํามัน เครือ่งบนิ รถไฟ ฯลฯ )

• ใชอ้ปุกรณ์บลทูธูภายในระยะ 10 เมตรจากตัวเครือ่ง 
สถานการณ์ตอ่ไปนี ้อาจทําใหช้ว่งการสือ่สาร ของ
บลทูธูสัน้ลง
- ใชอ้ปุกรณ ์Wireless LAN อืน่ ๆ ในบรเิวณตัวเครือ่ง
- ใชอ้ปุกรณท์ีส่รา้งคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (เชน่ ไมโครเวฟ ฯลฯ) 
ในบรเิวณตวัเครือ่ง
- มสีิง่กดีขวาง (เชน่ บคุคล ผนัง ฯลฯ) 
อยูใ่กลก้บัเครือ่งหรอือปุกรณ์บลทูธู

• เนือ่งจากอปุกรณ์บลทูธูและ Wireless LAN 
(IEEE802.11b / g) ใชค้วามถีเ่ดยีวกนั 
การรบกวนจากเตาไมโครเวฟอาจเกดิขึน้และสง่ผลใหค้วาม
เร็วในการสือ่สารลดลง มเีสยีงรบกวน 
หรอืไมส่ามารถเชือ่มตอ่ได ้

• เครือ่งนีอ้าจไมส่ามารถรองรับหรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้าย
ไดท้กุชนดิ
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ขอ้ควรทราบทีสํ่าคญั 

■ ลขิสทิธิ ์/ ใบอนญุาต / เครือ่งหมายการคา้
• หา้มมใิหม้กีารบนัทกึเสยีง บนัทกึวดิโีอ คัดลอกหรอืแก ้
ไขงานทีม่ลีขิสทิธิข์องบคุคลทีส่าม (งานดา้นดนตร ีงาน
วดีทิัศน ์ออกรายการทางอากาศ การแสดงสดหรอืงาน
อืน่ ๆ) ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น และหา้ม
แจกจา่ย วางจําหน่าย ใหเ้ชา่  นํามาแสดงหรอืแพรห่ลาย
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ์

• หา้มใชผ้ลติภัณฑน์ีเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ีอ่าจละเมดิลขิสทิธิ์
ทีถ่อืโดยบคุคลทีส่าม เราไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่การกระทําใด
ๆ ทีท่า่นไดใ้ชผ้ลติภัณฑน์ีซ้ ึง่ละเมดิ
ลขิสทิธิข์องบคุคลทีส่าม

• ชือ่บรษัิทและชือ่ผลติภัณฑท์ีป่รากฏในเอกสารฉบบันีเ้ป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

• โลโกบ้ลทูธู®และเครือ่งหมายการคา้เป็นเครือ่งหมาย
การคา้จดทะเบยีนของ Bluetooth SIG, Inc. ทัง้สิน้ และการ
ใชเ้ครือ่งหมายดงักลา่วโดย BMB international Corp. 
ไดรั้บการอนุญาตแลว้ทัง้ส ิน้   เครือ่งหมายการคา้
และชือ่ทางการคา้อืน่ ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ
เจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

 คณุสมบตัพิเิศษ

• เครือ่งแอมป์คาราโอเกะดจิติอลประสทิธภิาพสงู 
ไดใ้ชเ้ทคโนโลยแีหลง่จา่ยไฟสวทิซท์ีทั่นสมัยใหม่

• ฟังกช์ัน่บลทูธูชว่ยใหท้า่นสามารถเลน่เพลงผา่น
โทรศพัทม์อืถอืได ้

• แรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ AC แบบไรร้อยตอ่ตัง้แต1่00 V 
ถงึ 240 V ทําใหผ้ลติภัณฑน์ีส้ามารถใชง้านไดท่ั้วโลก

• การใชเ้ทคโนโลยแีหลง่จา่ยไฟสวทิซท์ีทั่นสมัยใหม ่
ทําใหม้น้ํีาหนักเบาสดุๆ
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 ชือ่ของตวัควบคมุทีแ่ผงดา้นหนา้

แผงดา้นหนา้

MIC MASTER
ปรับระดบัเสยีงทัง้หมดของไมโครโฟนสําหรับ MIC 1 
และ MIC 2

ปุ่ มปรบัโทนเสยีง Mic (LO / MID / HI)
ปรับโทนเสยีงของไมโครโฟนดว้ยการเพิม่ความ
ถีตํ่า่ กลางและสงูตามลําดบั

 ECHO
ปรับระดบัเสยีงสะทอ้นและระดับเอฟเฟคทัง้หมดของ 
MIC 1 และ MIC 2

ปุ่ มปรบัโทนเสยีง Echo(LO/MID/HI)
ปรับเอฟเฟคเสยีงสะทอ้นดว้ยการเพิม่ความถีตํ่า่ 
กลางและสงูตามลําดบั

ปุ่ ม MUSIC 
ปรับระดบัเสยีงของแหลง่เพลงทีเ่ชือ่มตอ่
กบัขัว้ตอ่สญัญาณเสยีง 

ปุ่ มปรบัโทนเสยีง Music (LO/MID/HI)
ปรับโทนเสยีงของเพลงดว้ยการเพิม่ความถีตํ่า่ 
กลางและสงูตามลําดบั

ปุ่ ม MASTER 
ปรับระดบัเสยีงทัง้หมด

ปุ่ มปรบัโทนเสยีง Master (LO/MID/HI)
ปรับโทนเสยีงทัง้หมด (เพลงและไมโครโฟน) 
ดว้ยการเพิม่ความถีตํ่า่ กลางและสงูตามลําดบั

Power LED
แสดงสถานะไฟของเครือ่ง
ไฟสแีดง: On
Off: เครือ่งปิดอยู่

POWER
กดปุ่ มดา้นบนเพือ่เปิดเครือ่ง 
กดปุ่ มดา้นลา่งเพือ่ปิดเครือ่ง

7621

a

0

9

8

b

3 4 5

c d e gf h

ปิด
เปิด
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ชือ่ของตวัควบคมุทีแ่ผงดา้นหนา้ 

! ปุ่ มปรบัโทนเสยีง Mic (Mic1/Mic 2)
ปรับระดบัเสยีงของไมโครโฟนสําหรับ MIC 1 
และ MIC 2

@ GAIN-12dB
กดปุ่ มนี้เมือ่เชือ่มตอ่ / ตัดการเชือ่มตอ่กบั MIC INPUT 
เพือ่ป้องกนัการเกดิเสยีงรบกวน

# MIC INPUT (MIC 1/MIC 2)
แจ็คอนิพตุของไมโครโฟน

$ DELAY/REPEAT
DELAY: ปรับชว่งเวลาการทําซํ้าของ echo
REPEAT: ปรับระยะเวลาทีต่อ่เนื่องของ echo

% ST /MO 
ST: ใหเ้กดิเสยีงสะทอ้นดว้ยลําโพง L/R 
(เสยีงสะทอ้นแบบสเตอรโิอ)
MO:  กดปุ่ มดงักลา่วอกีครัง้ 
เพือ่ทําใหเ้สยีงสะทอ้นแบบโมโนเรลชดัเจน
ขึน้ดว้ย L / R (เสยีงสะทอ้นแบบโมโนเรล)

^ SELECTOR
เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้จาก INPUT A, INPUT B 
(ทีแ่ผงดา้นหลัง) หรอือปุกรณ์บลทูธู (P.15)

& ไฟบลทูธู (สนํีา้เงนิ)
แสดงสถานะของบลทูธู (P.14)
ไฟสวา่งขึน้:  การจบัคูเ่สร็จสิน้ / เชือ่มตอ่แลว้
ไฟกะพรบิ: เตรยีมพรอ้มสําหรับการจับคู ่/ 
กําลงัเชือ่มตอ่

* BALANCE
ปรับความสมดลุระหวา่งระดบัเอาทพ์ตุของลํา
โพงดา้นซา้ยและดา้นขวา
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 ชือ่ของตวัควบคมุทีแ่ผงดา้นหลงั

แผงดา้นหลงั

  เสาอากาศบลทูธู
ยกขึน้มาเมือ่ใชง้านบลทูธู ปรับมมุตามความตอ้งการ 
(P.14)

 ระดบัเสยีงอนิพตุ(สําหรบั INPUT B)
ปรับ INPUT B ดว้ยการปรับระดับเสยีงอนิพตุ

 INPUT B (L/R)
เสยีบสายลําโพงเขา้กบั INPUT B ของดา้นซา้ย/
ดา้นขวา เพือ่ใหเ้สยีงเพลงออกจากลําโพงทีน่ี่
(เครือ่งคาราโอเกะ ฯลฯ ) 

 INPUT A (L/R)
เสยีบสายลําโพงเขา้กบั INPUT A ของดา้นซา้ย/
ดา้นขวา เพือ่ใหเ้สยีงเพลงออกจากลําโพงทีน่ี่
(เครือ่งคาราโอเกะ ฯลฯ ) ทีน่ี่

 ระดบัเสยีงอนิพตุ(สําหรบั INPUT A)
ปรับ INPUT A ดว้ยการปรับระดับเสยีงอนิพตุ

PRE-OUT
ขัว้ต่อสัญญาณออกเพือ่เชือ่มต่อกับเครือ่งขยายเสยีงหรอื
มกิเซอร ์ ฯลฯ (P.10)

 SUB-OUT
ขัว้ต่อสัญญาณออกเพือ่เชือ่มต่อลําโพงซับวฟูเฟอรค์วาม
ถีตํ่า่ทีม่แีอมป์ในตวั (ความถีตํ่า่หมายถงึตํา่กวา่ 
200 Hz P.10)

 SPEAKER OUTPUT
เชือ่มตอ่ลําโพงโดยมคีา่อมิพแีดนซป์กต ิ4 ΩW ถงึ 
8 ΩW. (P.12)

LR

INPUT  B INPUT  A PRE-
OUT

SUB-
OUT

L

R

L

R

L

R

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOSITURE

SERIAL
No.

SPEAKER
IMPEADANCE
4~8 OHMS

KARAOKE AMPLIFIER

MODEL NO.: DAH-100

AC: 100 - 240 V  50/60Hz  60W
Designed by BMB Interna�onal Corp. Japan Assembled in China

72

1

83 5 64
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 การเชือ่มตอ่ระบบ

แผงดา้นหนา้

 แผงดา้นหลงั

MIC

INPUT  B INPUT  A PRE-
OUT

SUB-
OUT

L

R

L

R

L L

R

R

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOSITURE

SERIAL
No.

SPEAKER
IMPEADANCE
4~8 OHMS

KARAOKE AMPLIFIER

MODEL NO.: DAH-100

AC: 100 - 240 V  50/60Hz  60W
Designed by BMB Interna�onal Corp. Japan Assembled in China

เครือ่งเลน่ DVD เครือ่งเลน่คาราโอเกะ

เครือ่งขยาย
เสยีงของ
ลําโพง

ซฟัวฟู
เฟอรแ์บบ 
Active

ลําโพงขวา 
(P.12)

ลําโพงซา้ย
(P.12)
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 การเชือ่มตอ่

■ วธิกีารเชือ่มตอ่ปล ัก๊ (หวัแบบ RCA)
เมือ่เชือ่มตอ่ปลั๊ก  (หัวแบบ RCA) ตอ้งจับคูส่ใีหถ้กูตอ้ง
โดยตอ่สายสแีดงเขา้กบัชอ่งเสยีบสแีดงและตอ่สายสขีาว
เขา้กบัชอ่งเสยีบสขีาว

■ วธิกีารเชือ่มตอ่ลําโพง
1 ลอกสายลําโพงออก

2 กดคนัโยกสแีดง (และสดีาํ) ของ SPEAKER 
OUTPUT คา้งไวเ้พือ่เปิดข ัว้ตอ่ จากน ัน้
เสยีบปลายสายทีล่อกออกแลว้เขา้ไป 
(ขณะเดยีวกนักดคนัโยกลง)  

3 ปลอ่ยคนัโยกสแีดง (และสดีาํ) 
เพือ่ปิดข ัว้ตอ่เพือ่จบัยดึสายเคเบลิใหด้ ี
การเชือ่มตอ่ของ CSH-200 / CSH-W200 
(ไมไ่ดใ้หม้าดว้ย) ดังแสดงใน P.12.

หมายเหตุ
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายตวันําทีช่ํารดุ 

(สายตวันําทีห่ลดุลุย่) ไมโ่ผลอ่อกจากขัว้ตอ่  
หากสายตวันําทีห่ลดุลุย่ไปสมัผัสกบัสายตวันําอืน่ 
ๆ อาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

• ใชลํ้าโพงทีม่คีา่อมิพแีดนซป์กต ิ4 ΩW> ถงึ 8 ΩW.
• หากลําโพงทีเ่ชือ่มตอ่มคีา่อมิพแีดนซน์อ้ยกวา่ 4 ΩW  
วงจรไฟฟ้าป้องกนัอาจทํางานไดซ้ึง่จะเป็นอปุสรรคตอ่
การเลน่สเตอรโิอปกติ

Red
Red

White
White

Right

Leftซา้ย สขีาว สขีาว

สแีดง
สแีดง

ขวา

Strip about 15 mm of the outer 
covering from the ends of the 
cables by using pliers before 
making connections.

ลอกปลอกดา้นนอกประมาณ 
15 มลิลเิมตรจากปลายสายดว้ยคมีกอ่นการ
เชือ่มตอ่

คันโยกสแีดง

ขัว้ตอ่

ปลายสายที่
ลอกออก

คนัโยกสดํีา เอาตพ์ตุลําโพง

จับคู ่+ สาย 
(พรอ้ม + 
คอนเนคเตอร)์

จับคู ่- 
สาย (พรอ้ม - 
คอนเนคเตอร)์
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การเชือ่มตอ่ 

SPEAKER OUTPUT 
■ การเชือ่มตอ่ CSH-200 (ไมไ่ดใ้หม้าดว้ย)

■ การเชือ่มตอ่ CSH-200 และ CSH-W200 (ไมไ่ดใ้หม้าดว้ย)

หมายเหตุ
• โปรดปิดเครือ่งนีก้อ่นตอ่สายเคเบลิของลําโพง
• โปรดเชือ่มตอ่ขัว้เดยีวกนัตามทีแ่สดงดา้นลา่ง

-  จับคูข่ัว้ตอ่สแีดง (+) ของชดุลําโพง 
เขา้กบัขัว้ตอ่สแีดง (+) ของเครือ่งขยายเสยีง 
-  จับคูข่ัว้ตอ่สดํีา (-) ของชดุลําโพง เขา้กบัขัว้ตอ่สดํีา 
(-) ของเครือ่งขยายเสยีง 

• หากวธิกีารเชือ่มตอ่ของขัว้ตอ่ไมถ่กูตอ้ง 
เสยีงจะผดิเพีย้นและเสยีงเบสจะเบามาก 
เป็นเหตใุหช้ดุลําโพงและเครือ่งขยาย
เสยีงทํางานผดิปกติ

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOSITURE

SERIAL
No.

SPEAKER
IMPEADANCE
4~8 OHMS

KARAOKE AMPLIFIER

MODEL NO.: DAH-100

AC: 100 - 240 V  50/60Hz  60W
Designed by BMB Interna�onal Corp. Japan Assembled in China

CSH-200
DAH-100 (เครือ่งนี้)

CSH-200

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE
TO RAIN OR MOSITURE

SERIAL
No.

SPEAKER
IMPEADANCE
4~8 OHMS

KARAOKE AMPLIFIER

MODEL NO.: DAH-100

AC: 100 - 240 V  50/60Hz  60W
Designed by BMB Interna�onal Corp. Japan Assembled in China

CSH-200 CSH-200

CSH-W200 DAH-100 (เครือ่งนี)้ CSH-W200
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การใชง้านพืน้ฐาน

■ วธิกีารเลน่เครือ่ง

1 เปิดแหลง่เพลง (เครือ่งคาราโอเกะ ฯลฯ) 

2 เปิดเครือ่ง ()

3 เสยีบปล ัก๊ไมโครโฟนเขา้ทีพ่อรต์ MIC INPUT 
ขณะทีก่ด GAIN-12dB คา้งไว ้()

4 ต ัง้แหลง่เพลงใหอ้ยูใ่นโหมดเพลย์

5 จบัหมนุปุ่ ม MUSIC และ MASTER 
ใหไ้ดร้ะดบัทีต่อ้งการ ()

6  จบัหมนุปุ่ ม MIC MASTER และตวัควบคมุเสยีง 
mic เพือ่ปรบัความสมดลุระหวา่งระดบัเสยีง
ไมโครโฟนและเพลง ()

7 จบัหมนุปุ่ ม ECHO 
เพือ่ปรบัเสยีงสะทอ้นใหเ้หมาะสม ()
ตอนนี้การตัง้คา่ทีต่อ้งการเสร็จสิน้แลว้ 
ทา่นสามารถใชง้านแหลง่เพลงไดแ้ลว้ 

■ ขอ้ควรทราบเมือ่ใชง้านไมโครโฟน
• จับไมโครโฟนใหอ้ยูห่า่งจากปากของทา่นประมาณ 

5  ถงึ 10 ซม. 
• เพือ่ใหเ้สยีงคมชดั ใหม้รีะยะหา่งทีเ่หมาะสมระหวา่งหัว
ไมโครโฟนและตําแหน่งทีจ่บัยดึบนดา้มจบัไมโครโฟน

• อยา่ปิดบังหนา้จอลมลา่งของไมโครโฟน เพราะอาจ
ทําใหเ้สยีงเบสลดลงและกดีขวางการทําเสยีงที่
ถกูตอ้ง นอกจากนี ้ยังอาจทําใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิหรอื
เสยีงหอนจากไมโครโฟนได ้

1

4 5

2

3

PLAY

(1) เวน้ระยะหา่งไวป้ระมาณ 
5-10 ซม.

(2) เวน้ระยะหา่งที่
เหมาะสมระหวา่งมอื
ของทา่นและไมโคร
โฟน
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การใช ้อปุกรณ์บลทูธู

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงโดยเชือ่มตอ่
เครือ่งนีใ้หเ้ขา้กบัอปุกรณ์บลทูธู (โทรศพัทม์อืถอื 
แท็บเล็ต ฯลฯ) 

■ วธิกีารตดิต ัง้เครือ่ง

1 ใหต้ดิต ัง้ตามข ัน้ตอนตอ่ไปนี้

2 ยกเสาอากาศบลทูธูขึน้มา (P.9)

หมายเหตุ
• โปรดอยา่ตดิตัง้เครือ่งและอปุกรณ์บลทูธูบนแผน่โลหะ

 (แผน่เหล็ก ฯลฯ)  
• หา้มคลมุเครือ่งดว้ยผา้
• ตดิตัง้อปุกรณ์บลทูธูภายในระยะหา่ง 10 เมตรจากเครือ่ง 

(ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางใด ๆ)

■ วธิกีารจบัคูเ่ครือ่งนีก้บัอปุกรณ์บลทูธู
ทา่นสามารถเลอืกเพยีงหนึง่อปุกรณ์บลทูธู
ใหเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งนี้

1 เปิดอปุกรณ์บลทูธู

2 กดปุ่ ม POWER เพือ่เปิดเครือ่งนี้
ไฟแสดงสถานะของบลทูธูกะพรบิตดิขึน้มา  
(เตรยีมพรอ้มสําหรับการจับคูห่รอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์บ
ลทูธู) 

3 คน้หาอปุกรณท์ีเ่ปิดใชฟ้งักช์ ัน่บลทูธูดว้ย
อปุกรณ์บลทูธู

4 เลอืก"BMB DAH-100" จากผลการคน้หา

ไฟแสดงสถานะบลทูธูของเครือ่งสวา่งขึน้ 
แสดงวา่การจับคูเ่สร็จสมบรูณ์แลว้ 
ไฟสวา่งขึน้:  การจบัคูเ่สร็จสิน้ / เชือ่มตอ่แลว้
ไฟกะพรบิ: เตรยีมพรอ้มสําหรับการจับคู ่/ 
กําลังเชือ่มตอ่

หมายเหตุ
• หากทา่นปิดเครือ่งในขณะจับคู ่(หรอืเชือ่มตอ่) 
เครือ่งเลน่จะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์บลทูธูโดยอตัโนมัติ
หลังจากทีเ่ครือ่งเปิดแลว้

• แมว้า่ทา่นจะปิดเครือ่งในขณะจับคู ่แตเ่ครือ่งจะจํา
อปุกรณ์บลทูธูทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่กนัครัง้ลา่สดุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์บลทูธูไดจั้บคูเ่รยีบรอ้ยแลว้
• หากการจับคูล่ม้เหลว ใหเ้ริม่ตน้ใหมจ่ากขัน้ตอนที ่2.
• ถา้ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดทูีคู่ม่อื
การใชง้านของอปุกรณ์บลทูธู

ภายใน 
10 เมตร

R

INPUT  B INPUT  A PRE-
OUT

SUB-
OUT

L

R

L

R

L

R

SPEAKER
IMPEADANCE
4~8 OHMS

เปิดเครื่
อง 

Bluetooth ON

BMB DAH-100
AAAA
BBBB
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 การใช ้อปุกรณ์บลทูธู

■ วธิกีารเลน่เพลง

1 หลงัเสร็จสิน้การจบัคูก่บัอปุกรณบ์ลทูธูแลว้ 
(P.14)

2 ต ัง้คา่ซเีล็คเตอรส์วติชใ์หเ้ป็นบลทูธู

3 เร ิม่เลน่เพลงดว้ยอปุกรณบ์ลทูธู

4 จบัหมนุปุ่ ม MUSIC และ MASTER 
เพือ่ปรบัระดบัเสยีง

■ วธิกีารยกเลกิการเชือ่มตอ่บลทูธู
ปิดฟังกช์ัน่บลทูธูทีอ่ปุกรณ์บลทูธู 
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การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง

ขอ้ขดัขอ้ง สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ วธิกีารแกไ้ข
ไมม่ไีฟจา่ยไปยังเครือ่ง • ปล๊ักไฟหลดุออกจากเตา้เสยีบ • เสยีบปล๊ักไฟเขา้ทีเ่ตา้เสยีบใหแ้น่น

ไมม่เีสยีงแมว้า่จะมกีารเปิด
ใชง้านแลว้

• ตวัควบคมุ MUSIC volume 
(ระดบัเสยีงเพลง) หรอื Mic volume 
(ระดบัเสยีงของไมโครโฟน) 
อาจมกีารตัง้คา่ทีน่อ้ยทีส่ดุ

• ปรับระดบัเสยีงใหเ้หมาะสม

• สายลําโพงหลดุออกมา • ตอ่สายลําโพงใหถ้กูตอ้ง

• สายลําโพงชํารดุ • เปลีย่นสาย

• สายลําโพงเกดิไฟฟ้าลัดวงจร • เปลีย่นสาย

• แหลง่เพลงถกูตัดการเชือ่มตอ่จากเครือ่ง • เชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกเขา้กับเครือ่งให ้
ถกูตอ้ง

ไมม่เีสยีงจากไมโครโฟนแมว้า่มี
การเลน่เพลงแลว้ก็ตาม

• ไมโครโฟนปิดไปแลว้ • เปิดไมโครโฟนใหมอ่กีครัง้

• สายไมโครโฟนชํารดุ • ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นสายใหม่

• หัวแจ็คของไมโครโฟนหลดุ 
หรอืเชือ่มตอ่ไมแ่น่น

• เชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง

ไมม่เีสยีงเลน่แมว้า่จะมสีญัญาณ
จากแหลง่เพลงก็ตาม

• มกีารเลอืกทีม่าของแหล่งสัญญาณไม่ถูกตอ้ง • หมนุปุ่ มเลอืกแหลง่สญัญาณอนิพตุไป
ยังแหลง่สญัญาณอนิพตุทีถ่กูตอ้ง

ไมส่ามารถจับคูห่รอืเชือ่มตอ่กับ
อปุกรณ์บลทูธูไดภ้ายใตโ้หมด
บลทูธู

• เครือ่งนีไ้ดจั้บคูห่รอืเชือ่มตอ่กบัชดุ
อปุกรณ์อืน่ ๆ แลว้

• ปิดฟังกช์ัน่บลทูธูของอปุกรณ์บลทูธู

• อปุกรณ์บลทูธูอยูห่า่งจากเครือ่ง
นีม้ากเกนิไป

• ควรตดิตัง้เครือ่งนีภ้ายในระยะ 
10 เมตรจากอปุกรณ์บลทูธู (P.14)

• อปุกรณ์บลทูธูไมร่องรับ A2DP • จับคูก่บัอปุกรณ์บลทูธูทีร่องรับ A2DP

• มอีปุกรณ์อืน่ ๆ (ไมโครเวฟ อปุกรณ์ 
wireless LAN ฯลฯ ) 
ทีส่รา้งคลืน่ความถีว่ทิย ุ2.4 GH 
อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง

• เกบ็เครือ่งใหอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์เหลา่นี้

ไมม่เีสยีงหรอืเสยีงไมต่อ่เนือ่ง
เมือ่เปิดใชบ้ลทูธู

• ซเีล็คเตอรส์วติชไ์มไ่ด ้
ตัง้คา่ทีฟั่งกช์ัน่บลทูธู

• ตัง้คา่ซเีล็คเตอรส์วติชท์ีฟั่งกช์ัน่บลทูธู 
(P.8, 15)

• ฟังกช์ัน่บลทูธูถกูตดัการเชือ่มตอ่จาก
อปุกรณ์บลทูธู

• เชือ่มตอ่ (หรอืจับคู)่ 
อปุกรณบ์ลทูธูกบัเครือ่งนีผ้า่นฟังกช์ัน่
บลทูธู (P.14)

• มอีปุกรณ์อืน่ ๆ (ไมโครเวฟ อปุกรณ์ 
wireless LAN ฯลฯ ) 
ทีส่รา้งคลืน่ความถีว่ทิย ุ2.4 GH 
อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง

• เกบ็เครือ่งใหอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์เหลา่นี้

• ฟังกช์ัน่บลทูธูของอปุกรณ์บลทูธูถกูปิด
ใชง้าน

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่ฟังกช์ัน่บลทูธูของ
อปุกรณบ์ลทูธูถกูตอ้งหรอืไม ่

• เครือ่งนีไ้มไ่ดรั้บการตัง้คา่เป็นอปุกรณ์ทีก่ํา
ลังเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์บลทูธู

• เลอืก "BMB DAH-100" 
จากผลการคน้หาของอปุกรณ์บลทูธู (P.14)

• ระดบัเสยีงของอปุกรณ์บลทูธูตํา่เกนิไป • ปรับระดบัเสยีงของอปุกรณ์บลทูธู
16



การบรกิารหลงัการขาย

(1) หากพบวา่เครือ่งนีม้ขีอ้บกพรอ่ง 
ตวัแทนจําหน่ายในประเทศของทา่นจะซอ่มหรอืเปลีย่น
ชิน้สว่นทีบ่กพรอ่งเป็นไปตามเงือ่นไข

(2) กอ่นทีท่า่นจะขอรับการซอ่มแซมจากตวัแทน
จําหน่ายในประเทศของทา่น โปรดตรวจดู
ทีห่มวด "การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง" พรอ้มตรวจสอบ
อกีครัง้

ขอ้ควรทราบสําหรบัตวัแทนจําหนา่ย
ถา้ลกูคา้ของทา่นไดข้อรับบรกิารหลังการขาย 
โปรดตรวจสอบรายการตอ่ไปนีก้อ่น 

• ตรวจสอบรายละเอยีดของขอ้ขดัขอ้ง
• ตรวจสอบสายเคเบลิและการเชือ่มตอ่ทัง้หมด
• ทําความสะอาดเลนสห์รอืแผน่ดสิกข์องอปุกรณ์ที่
ตอ่กบัเครือ่งนีอ้ยู่

• แจง้ขอ้พงึระวังในการดําเนนิการและคําแนะนําในการ
ใชร้ะบบใหล้กูคา้ของทา่นรับทราบ

ขอ้พงึระวงัในสว่นของผูใ้ช้

• คาราโอเกะแมว้า่สนุกสนานเฮฮา 
แตอ่าจจะสง่เสยีงดงัรบกวนผูอ้ืน่ได ้ดังนัน้ 
ควรใชง้านในเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
โปรดคํานงึถงึเพือ่นบา้นของทา่นดว้ย 

• หากทา่นมัวแตจ่อจอ่ในการรอ้งเพลง 
ระดับเสยีงคาราโอเกะอาจจะสงูขึน้โดยทีท่า่นไมรู่ต้ัว
ถงึแมว้า่เสยีงทีร่อ้งออกไปเป็นเสยีงทีเ่บาสําหรับทา่น 
แตก่็อาจกลายเป็นเสยีงทีห่นวกหไูด ้
ควรคํานงึถงึความดังของเสยีงเพลง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเวลากลางคนื
ขอแนะนําใหท้า่นปิดหนา้ตา่งเพือ่เป็นการป้องกนัเสยีง
ทีร่ั่วไหลไปยังเพือ่นบา้น ทัง้นี้จะเป็นการชว่ยรั
กษาการอาศยัรว่มละแวกเดยีวกนัได ้

เกีย่วกบัลขิสทิธิ์

• การเผยแพรข่อ้มลูแหลง่เพลง เชน่ เทปเพลง เทป
ดวีดี ีเทปวดิโีอ ซดีแีละอืน่ ๆ 
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิอ์ยา่ง
เครง่ครัด

• ทา่นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูถ้อืลขิสทิธิใ์นการใชป้ระโยชน ์
แจกจา่ยหรอืใหเ้ชา่แหลง่เพลงเหลา่นีเ้พือ่การพาณชิยห์รอื
ขายใหผู้อ้ืน่ ยกเวน้การใชแ้หลง่เพลงเหลา่นีเ้พือ่ความ
สนุกของตวัเอง

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์

• เครือ่งนีทํ้าจากวสัดทุีไ่มเ่ป็นอนัตรายตามกฎหมาย
วา่ดว้ยความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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ขอ้มลูผลติภณัฑ์

■ ท ัว่ไป

■ บลทูธู

■ แหลง่จา่ยไฟ / อืน่ ๆ

ชือ่รุน่ DAH-100
กําลังไฟฟ้าดา้นออกของเสยีงออดโิอ 100 W+100 W (4 W ถงึ 8  W)

ความผดิเพีย้นรวมทัง้หมด (1 kHz, -3 dB, 8W 1%

ดา้นเขา้ของเสยีงออดโิอ (ความไว/อมิพแีดนซ)์ MIC 1/MIC 2: 6 mV/600 kW
INPUT A/INPUT B: 300 mV/22 kW

ดา้นออกของเสยีงออดโิอ (เลเวล/อมิพแีดนซ)์ SUB-OUT: 7.0 V/1 kW
PRE-OUT: 5.0 V/1 kW

การตอบสนองตอ่ความถี ่ MIC 1/MIC 2: 50 Hz ถงึ 20 kHz ±3 dB
MUSIC: 20 Hz ถงึ 20 kHz ±3 dB

การตอบสนองตอ่การควบคมุโทนเสยีง

MASTER/MUSIC 
LO: ± 8 dB(100 Hz)
MID: ± 3 dB(2 kHz)
HI: ± 8 dB(10 kHz)

MIC/ECHO
LO: ±13 dB(100 Hz)
MID: ±6 dB(1 kHz)
HI: ±13 dB(10 kHz)

อมิพแีดนซลํ์าโพง 4 W ถงึ 8 W

เวอรช์ัน่ Ver.4.0
กําลังไฟฟ้าดา้นออกของRF ประเภทที ่2
ชว่งการสือ่สารสงูสดุ 10 ม. โดยไมม่สี ิง่กดีขวาง
โปรไฟลท์ีร่องรับ A2DP
โคเดกทีร่องรับ SBC, AAC

แหลง่จา่ยไฟ AC 100 V ถงึ 240 V 50/60 Hz
การใชพ้ลังงาน 60 W 

ขนาด (W×H×D) 

420(W)×169(H)×341(D) mm 

น้ําหนัก 4.9 kg
อปุกรณ์เสรมิ คูม่อืการใชง้าน (1), บัตรลงทะเบยีน (1)

420 mm

341 m
m

169 m
m

304 m
m

159 m
m

290 mm
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