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ชื่อ

ระบบ ลำโพงหน่วย1ที่มี1ความถี่ กล่องไม้

หน่วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. x 1 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 300 W × 2 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีระบุไว้ 150 W × 2 ไม่มี

ขนาด (mm) 290 (กว้าง) × 527 (สูง) ×253.5 (ยาว)

น้ำหนัก 8.28 kg 6.86 kg

ความต้านทาน 8 Ω×2 (DVC) ไม่มี

สิ่งที่แนบ

คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ )x1
บัตรลงทะเบียนสินค้า x1
สายไฟ x2
สกรูเกลียว x4
แผ่นดิสก์แบบเกลียว x4
จุกยาง x4

ขาต้ังตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์

ตดิตั �ง การเชื�อมตอ่

ขนาด คณุสมบตัมิาตรฐาน
การตอบสนองความถี�

เสน้โคง้ความตา้นทาน

ขอ้ควรระวงัในการดําเนนิงาน

กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุของลําโพงเป็น 300 วตัต ์(คา่ยอด) กําลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกนิไปอาจจะใหลํ้าโพงคาราโอกะเกดิความเสยีหาย 
ดงันั�น จําเป็นตอ้งใหค้วามสนใจวา่ รักษากําลงัอยูใ่นขอบเขตที�กําหนดไว ้
แมว้า่ กําลงัไฟฟ้าขาออกสงูสดุของเครื�องขยายเสยีงนอ้ยกวา่ 300 วตัต ์อยา่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงใหส้งูเกนิไป 
หรอืใหลํ้าโพงออกเสยีงเพี�ยน ทั �งนี� จะทําลายลําโพง

กอ่นการใชง้าน

หมายเหตุ: ขาต้ังตู้ลำโพงท่ีมีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์และขาต้ังตู้ลำโพงท่ีไม่มีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์วางอยู่ในด้านขวาและซาย 
สามารถเปล่ียนกัน

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

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเ
ครื่องเสียงซับวูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่
มีเครื่องเสียงซับ

วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

http://www.bmb.com

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

สกรเูกลยีว 4x ขนัสกรเูกลยีว

CSH-200

CSH-200 CSH-200 CSH-200

CSH-W200 CSH-W200 CSH-W200

CSH-200

CSH-W200

สกรเูกลยีวจัดแนวกบัรู

ชอ่งวา่งแผน่ดสิกแ์บ
บเกลยีวขึ�น กดจกุยางใหแ้น่น

ขนัแผน่ดสิกแ์บบเ
กลยีวใหแ้น่น

หมนุประมาณ 
180 °

แผน่ดสิกแ์บบเก
ลยีว 4x

จกุยาง 4x

ฟิตติ�ง

1 2

3 4 5

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

กอ่นที�จะใชลํ้าโพงนี� โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน สําหรับการดําเนนิงาน ที� เหมาะสม หลงัจากที�ไดอ้า่น ผา่น โปรด เกบ็ไว ้สําหรับ การอา้งองิในอนาคต

ตวัอยา่งแสดงโลโก ้

ไมต่อ้งใชต้อ่ไป ในภาวะการเกดิขดัขอ้ง

ไมต่อ้งดดัแปลง

อยา่วางไวท้ี�มนํี�า

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนํุ�า

อยา่ยดัสิ�งแปลกปลอมเขา้ไป

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

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

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

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

ไมต่อ้งดดัแปลงหรอืถอดแยกผลติภณัฑน์ี� มฉินั�น อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

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

อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เครื�องสําอาง ยา ภาชนะบรรจนํุ�า และสิ�งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลติภณัฑน์ี� หากนํ�าทะลกัออกมา เขา้สูใ่น เครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

ในกรณีนํ�าเขา้สูใ่นเครื�องนี� โปรดปิด ไฟเครื�องขยายเสยีงทนัทใีหถ้อดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ แลว้ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย ถา้ยงัคงใชต้อ่ไป อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

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

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

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรอืเสยีชวีติ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้สิ�งของไดรั้บความเสยีหาย หรอืใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

คําเตอืน

คําเตอืน

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัทางการตั �งคา่

ไมต่อ้งตั �งอยูใ่นสถานที�ดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัการเดนิสายไฟ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

อยา่วางไว ้ในสถานที�เขยา่ ถา้ตกลงมา หลน่ลงมา จะทําใหเ้กดิ ความเสยีหาย

เมื�อยา้ยผลติภณัฑน์ี� ไมส่ามารถจับรั �วตะแกรงเหล็ก หน่วยลําโพง อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย

เมื�อตอ้งยา้ยผลติภณัฑน์ี� โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ และถอด สายลําโพงแลว้ยา้ยตอ่ไป มฉินั�น อาจทําใหเ้กดิ ความเสยีหายใหก้บั สายเคเบลิ และทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ชอ็ตไฟฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที�วางเครื�องทวี ีอปุกรณเ์ครื�องเสยีงอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� อยา่ยา้ย ผลติภณัฑน์ี� สิ�งของอาจจะลม่ลง และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ไมค่วรวาง สิ�งของนํ�าหนักมากกวา่ 10 กโิลกรัม หรอืสิ�งของที�มติขินาดใหญก่วา่นั�นอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�น ความไมส่มดลุอาจะทําใหส้ ิ�งของลม่ลง หลน่ลงและ ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ปรับระดบัเสยีง เป็นนอ้ยที�สดุ แลว้เปิดไฟฟ้า เสยีงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ

อยา่ใชเ้สยีงบดิเบี�ยวเป็นเวลานาน เพราะลําโพงจะเกดิความรอ้นที�รา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กดิ ไฟไหม ้

อยา่นั�งหรอืแขวนบนลําโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสําหรับเด็ก การลม่ลง การทําลาย จะทําใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บ

ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงนิสด ดสิกแ์ละ ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กอื�น ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลําโพง อาจจะทําใหข้อ้มลูหายไป และสง่ผลกระทบตอ่ การใชผ้ลติภณัฑ์

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

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

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

ขอ้ควรระวงั

เมื�อเชื�อมตอ่สายไฟระหวา่งเครื�องขยายเสยีงและลําโพง โปรดปิดสวติชไ์ฟฟ้าเครื�องขยายเสยีง

โปรดใชส้ายไฟสแีดงเชื�อมตอ่เทอรม์นิอลสแีดงลําโพง (+) กบัเทอรม์นิอลสแีดงเครื�องขยายเสยีง (+)
โปรดใชส้ายไฟสดํีาเชื�อมตอ่กบัเทอรม์นิอลสดํีาลําโพง (-) กบัเทอรม์นิอลสดํีาเครื�องขยายเสยีง (-) 
ถา้หากเชื�อมพอรท์สแีดง (+) กบัพอรท์สดํีา (-) จะมเีสยีงผดิปกต ิระดบัเบสจะเป็นเสยีงตํ�ามาก 
ซึ�งอาจเพราะสาเหตทุี�ลําโพงและเครื�องขยายเสยีงไดรั้บความเสยีหาย

ขอ้ควรระวงัในการเชื�อมตอ่ตูลํ้าโพง

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-300)

ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์
ครอบครัวBMB

ตูล้ํ
าโ

พ
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า้น

หน
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ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอรค์รอบครัวBMB
ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์ สว่นปลายดา้นหนา้

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-400)

DAH-100

DAS-300

DAS-400

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAH-100)

เอาทพ์ตุลําโพง
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ชื่อ

ระบบ ลำโพงหน่วย1ที่มี1ความถี่ กล่องไม้

หน่วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. x 1 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 300 W × 2 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีระบุไว้ 150 W × 2 ไม่มี

ขนาด (mm) 290 (กว้าง) × 527 (สูง) ×253.5 (ยาว)

น้ำหนัก 8.28 kg 6.86 kg

ความต้านทาน 8 Ω×2 (DVC) ไม่มี

สิ่งที่แนบ

คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ )x1
บัตรลงทะเบียนสินค้า x1
สายไฟ x2
สกรูเกลียว x4
แผ่นดิสก์แบบเกลียว x4
จุกยาง x4

ขาต้ังตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์

ตดิตั �ง การเชื�อมตอ่

ขนาด คณุสมบตัมิาตรฐาน
การตอบสนองความถี�

เสน้โคง้ความตา้นทาน

ขอ้ควรระวงัในการดําเนนิงาน

กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุของลําโพงเป็น 300 วตัต ์(คา่ยอด) กําลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกนิไปอาจจะใหลํ้าโพงคาราโอกะเกดิความเสยีหาย 
ดงันั�น จําเป็นตอ้งใหค้วามสนใจวา่ รักษากําลงัอยูใ่นขอบเขตที�กําหนดไว ้
แมว้า่ กําลงัไฟฟ้าขาออกสงูสดุของเครื�องขยายเสยีงนอ้ยกวา่ 300 วตัต ์อยา่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงใหส้งูเกนิไป 
หรอืใหลํ้าโพงออกเสยีงเพี�ยน ทั �งนี� จะทําลายลําโพง

กอ่นการใชง้าน

หมายเหตุ: ขาต้ังตู้ลำโพงท่ีมีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์และขาต้ังตู้ลำโพงท่ีไม่มีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์วางอยู่ในด้านขวาและซาย 
สามารถเปล่ียนกัน

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

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเ
ครื่องเสียงซับวูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่
มีเครื่องเสียงซับ

วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

http://www.bmb.com

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

สกรเูกลยีว 4x ขนัสกรเูกลยีว

CSH-200

CSH-200 CSH-200 CSH-200

CSH-W200 CSH-W200 CSH-W200

CSH-200

CSH-W200

สกรเูกลยีวจัดแนวกบัรู

ชอ่งวา่งแผน่ดสิกแ์บ
บเกลยีวขึ�น กดจกุยางใหแ้น่น

ขนัแผน่ดสิกแ์บบเ
กลยีวใหแ้น่น

หมนุประมาณ 
180 °

แผน่ดสิกแ์บบเก
ลยีว 4x

จกุยาง 4x

ฟิตติ�ง

1 2

3 4 5

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

กอ่นที�จะใชลํ้าโพงนี� โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน สําหรับการดําเนนิงาน ที� เหมาะสม หลงัจากที�ไดอ้า่น ผา่น โปรด เกบ็ไว ้สําหรับ การอา้งองิในอนาคต

ตวัอยา่งแสดงโลโก ้

ไมต่อ้งใชต้อ่ไป ในภาวะการเกดิขดัขอ้ง

ไมต่อ้งดดัแปลง

อยา่วางไวท้ี�มนํี�า

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนํุ�า

อยา่ยดัสิ�งแปลกปลอมเขา้ไป

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

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

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

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

ไมต่อ้งดดัแปลงหรอืถอดแยกผลติภณัฑน์ี� มฉินั�น อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

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

อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เครื�องสําอาง ยา ภาชนะบรรจนํุ�า และสิ�งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลติภณัฑน์ี� หากนํ�าทะลกัออกมา เขา้สูใ่น เครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

ในกรณีนํ�าเขา้สูใ่นเครื�องนี� โปรดปิด ไฟเครื�องขยายเสยีงทนัทใีหถ้อดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ แลว้ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย ถา้ยงัคงใชต้อ่ไป อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

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

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

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรอืเสยีชวีติ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้สิ�งของไดรั้บความเสยีหาย หรอืใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

คําเตอืน

คําเตอืน

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัทางการตั �งคา่

ไมต่อ้งตั �งอยูใ่นสถานที�ดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัการเดนิสายไฟ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

อยา่วางไว ้ในสถานที�เขยา่ ถา้ตกลงมา หลน่ลงมา จะทําใหเ้กดิ ความเสยีหาย

เมื�อยา้ยผลติภณัฑน์ี� ไมส่ามารถจับรั �วตะแกรงเหล็ก หน่วยลําโพง อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย

เมื�อตอ้งยา้ยผลติภณัฑน์ี� โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ และถอด สายลําโพงแลว้ยา้ยตอ่ไป มฉินั�น อาจทําใหเ้กดิ ความเสยีหายใหก้บั สายเคเบลิ และทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ชอ็ตไฟฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที�วางเครื�องทวี ีอปุกรณเ์ครื�องเสยีงอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� อยา่ยา้ย ผลติภณัฑน์ี� สิ�งของอาจจะลม่ลง และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ไมค่วรวาง สิ�งของนํ�าหนักมากกวา่ 10 กโิลกรัม หรอืสิ�งของที�มติขินาดใหญก่วา่นั�นอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�น ความไมส่มดลุอาจะทําใหส้ ิ�งของลม่ลง หลน่ลงและ ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ปรับระดบัเสยีง เป็นนอ้ยที�สดุ แลว้เปิดไฟฟ้า เสยีงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ

อยา่ใชเ้สยีงบดิเบี�ยวเป็นเวลานาน เพราะลําโพงจะเกดิความรอ้นที�รา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กดิ ไฟไหม ้

อยา่นั�งหรอืแขวนบนลําโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสําหรับเด็ก การลม่ลง การทําลาย จะทําใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บ

ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงนิสด ดสิกแ์ละ ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กอื�น ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลําโพง อาจจะทําใหข้อ้มลูหายไป และสง่ผลกระทบตอ่ การใชผ้ลติภณัฑ์

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

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

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

ขอ้ควรระวงั

เมื�อเชื�อมตอ่สายไฟระหวา่งเครื�องขยายเสยีงและลําโพง โปรดปิดสวติชไ์ฟฟ้าเครื�องขยายเสยีง

โปรดใชส้ายไฟสแีดงเชื�อมตอ่เทอรม์นิอลสแีดงลําโพง (+) กบัเทอรม์นิอลสแีดงเครื�องขยายเสยีง (+)
โปรดใชส้ายไฟสดํีาเชื�อมตอ่กบัเทอรม์นิอลสดํีาลําโพง (-) กบัเทอรม์นิอลสดํีาเครื�องขยายเสยีง (-) 
ถา้หากเชื�อมพอรท์สแีดง (+) กบัพอรท์สดํีา (-) จะมเีสยีงผดิปกต ิระดบัเบสจะเป็นเสยีงตํ�ามาก 
ซึ�งอาจเพราะสาเหตทุี�ลําโพงและเครื�องขยายเสยีงไดรั้บความเสยีหาย

ขอ้ควรระวงัในการเชื�อมตอ่ตูลํ้าโพง

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-300)

ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์
ครอบครัวBMB

ตูล้ํ
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ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอรค์รอบครัวBMB
ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์ สว่นปลายดา้นหนา้

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-400)

DAH-100

DAS-300

DAS-400

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAH-100)

เอาทพ์ตุลําโพง



233.5 270

253.5 290

52
7

48
7

201609

ชื่อ

ระบบ ลำโพงหน่วย1ที่มี1ความถี่ กล่องไม้

หน่วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. x 1 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 300 W × 2 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีระบุไว้ 150 W × 2 ไม่มี

ขนาด (mm) 290 (กว้าง) × 527 (สูง) ×253.5 (ยาว)

น้ำหนัก 8.28 kg 6.86 kg

ความต้านทาน 8 Ω×2 (DVC) ไม่มี

สิ่งที่แนบ

คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ )x1
บัตรลงทะเบียนสินค้า x1
สายไฟ x2
สกรูเกลียว x4
แผ่นดิสก์แบบเกลียว x4
จุกยาง x4

ขาต้ังตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์

ตดิตั �ง การเชื�อมตอ่

ขนาด คณุสมบตัมิาตรฐาน
การตอบสนองความถี�

เสน้โคง้ความตา้นทาน

ขอ้ควรระวงัในการดําเนนิงาน

กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุของลําโพงเป็น 300 วตัต ์(คา่ยอด) กําลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกนิไปอาจจะใหลํ้าโพงคาราโอกะเกดิความเสยีหาย 
ดงันั�น จําเป็นตอ้งใหค้วามสนใจวา่ รักษากําลงัอยูใ่นขอบเขตที�กําหนดไว ้
แมว้า่ กําลงัไฟฟ้าขาออกสงูสดุของเครื�องขยายเสยีงนอ้ยกวา่ 300 วตัต ์อยา่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงใหส้งูเกนิไป 
หรอืใหลํ้าโพงออกเสยีงเพี�ยน ทั �งนี� จะทําลายลําโพง

กอ่นการใชง้าน

หมายเหตุ: ขาต้ังตู้ลำโพงท่ีมีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์และขาต้ังตู้ลำโพงท่ีไม่มีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์วางอยู่ในด้านขวาและซาย 
สามารถเปล่ียนกัน

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

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเ
ครื่องเสียงซับวูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่
มีเครื่องเสียงซับ

วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

http://www.bmb.com

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

สกรเูกลยีว 4x ขนัสกรเูกลยีว

CSH-200

CSH-200 CSH-200 CSH-200

CSH-W200 CSH-W200 CSH-W200

CSH-200

CSH-W200

สกรเูกลยีวจัดแนวกบัรู

ชอ่งวา่งแผน่ดสิกแ์บ
บเกลยีวขึ�น กดจกุยางใหแ้น่น

ขนัแผน่ดสิกแ์บบเ
กลยีวใหแ้น่น

หมนุประมาณ 
180 °

แผน่ดสิกแ์บบเก
ลยีว 4x

จกุยาง 4x

ฟิตติ�ง

1 2

3 4 5

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

กอ่นที�จะใชลํ้าโพงนี� โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน สําหรับการดําเนนิงาน ที� เหมาะสม หลงัจากที�ไดอ้า่น ผา่น โปรด เกบ็ไว ้สําหรับ การอา้งองิในอนาคต

ตวัอยา่งแสดงโลโก ้

ไมต่อ้งใชต้อ่ไป ในภาวะการเกดิขดัขอ้ง

ไมต่อ้งดดัแปลง

อยา่วางไวท้ี�มนํี�า

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนํุ�า

อยา่ยดัสิ�งแปลกปลอมเขา้ไป

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

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

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

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

ไมต่อ้งดดัแปลงหรอืถอดแยกผลติภณัฑน์ี� มฉินั�น อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

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

อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เครื�องสําอาง ยา ภาชนะบรรจนํุ�า และสิ�งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลติภณัฑน์ี� หากนํ�าทะลกัออกมา เขา้สูใ่น เครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

ในกรณีนํ�าเขา้สูใ่นเครื�องนี� โปรดปิด ไฟเครื�องขยายเสยีงทนัทใีหถ้อดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ แลว้ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย ถา้ยงัคงใชต้อ่ไป อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

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

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

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรอืเสยีชวีติ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้สิ�งของไดรั้บความเสยีหาย หรอืใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

คําเตอืน

คําเตอืน

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัทางการตั �งคา่

ไมต่อ้งตั �งอยูใ่นสถานที�ดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัการเดนิสายไฟ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

อยา่วางไว ้ในสถานที�เขยา่ ถา้ตกลงมา หลน่ลงมา จะทําใหเ้กดิ ความเสยีหาย

เมื�อยา้ยผลติภณัฑน์ี� ไมส่ามารถจับรั �วตะแกรงเหล็ก หน่วยลําโพง อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย

เมื�อตอ้งยา้ยผลติภณัฑน์ี� โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ และถอด สายลําโพงแลว้ยา้ยตอ่ไป มฉินั�น อาจทําใหเ้กดิ ความเสยีหายใหก้บั สายเคเบลิ และทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ชอ็ตไฟฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที�วางเครื�องทวี ีอปุกรณเ์ครื�องเสยีงอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� อยา่ยา้ย ผลติภณัฑน์ี� สิ�งของอาจจะลม่ลง และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ไมค่วรวาง สิ�งของนํ�าหนักมากกวา่ 10 กโิลกรัม หรอืสิ�งของที�มติขินาดใหญก่วา่นั�นอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�น ความไมส่มดลุอาจะทําใหส้ ิ�งของลม่ลง หลน่ลงและ ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ปรับระดบัเสยีง เป็นนอ้ยที�สดุ แลว้เปิดไฟฟ้า เสยีงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ

อยา่ใชเ้สยีงบดิเบี�ยวเป็นเวลานาน เพราะลําโพงจะเกดิความรอ้นที�รา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กดิ ไฟไหม ้

อยา่นั�งหรอืแขวนบนลําโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสําหรับเด็ก การลม่ลง การทําลาย จะทําใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บ

ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงนิสด ดสิกแ์ละ ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กอื�น ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลําโพง อาจจะทําใหข้อ้มลูหายไป และสง่ผลกระทบตอ่ การใชผ้ลติภณัฑ์

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

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

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

ขอ้ควรระวงั

เมื�อเชื�อมตอ่สายไฟระหวา่งเครื�องขยายเสยีงและลําโพง โปรดปิดสวติชไ์ฟฟ้าเครื�องขยายเสยีง

โปรดใชส้ายไฟสแีดงเชื�อมตอ่เทอรม์นิอลสแีดงลําโพง (+) กบัเทอรม์นิอลสแีดงเครื�องขยายเสยีง (+)
โปรดใชส้ายไฟสดํีาเชื�อมตอ่กบัเทอรม์นิอลสดํีาลําโพง (-) กบัเทอรม์นิอลสดํีาเครื�องขยายเสยีง (-) 
ถา้หากเชื�อมพอรท์สแีดง (+) กบัพอรท์สดํีา (-) จะมเีสยีงผดิปกต ิระดบัเบสจะเป็นเสยีงตํ�ามาก 
ซึ�งอาจเพราะสาเหตทุี�ลําโพงและเครื�องขยายเสยีงไดรั้บความเสยีหาย

ขอ้ควรระวงัในการเชื�อมตอ่ตูลํ้าโพง

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-300)

ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์
ครอบครัวBMB

ตูล้ํ
าโ

พ
งซ

บัว
ฟู

เฟ
อร

์
สว่

นป
ลา
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า้น

หน
า้

ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอรค์รอบครัวBMB
ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์ สว่นปลายดา้นหนา้

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-400)

DAH-100

DAS-300

DAS-400

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAH-100)

เอาทพ์ตุลําโพง



233.5 270

253.5 290

52
7

48
7

201609

ชื่อ

ระบบ ลำโพงหน่วย1ที่มี1ความถี่ กล่องไม้

หน่วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. x 1 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 300 W × 2 ไม่มี

กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีระบุไว้ 150 W × 2 ไม่มี

ขนาด (mm) 290 (กว้าง) × 527 (สูง) ×253.5 (ยาว)

น้ำหนัก 8.28 kg 6.86 kg

ความต้านทาน 8 Ω×2 (DVC) ไม่มี

สิ่งที่แนบ

คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้ )x1
บัตรลงทะเบียนสินค้า x1
สายไฟ x2
สกรูเกลียว x4
แผ่นดิสก์แบบเกลียว x4
จุกยาง x4

ขาต้ังตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์

ตดิตั �ง การเชื�อมตอ่

ขนาด คณุสมบตัมิาตรฐาน
การตอบสนองความถี�

เสน้โคง้ความตา้นทาน

ขอ้ควรระวงัในการดําเนนิงาน

กําลงัไฟฟ้าขาเขา้สงูสดุของลําโพงเป็น 300 วตัต ์(คา่ยอด) กําลงัไฟฟ้าเขา้สงูเกนิไปอาจจะใหลํ้าโพงคาราโอกะเกดิความเสยีหาย 
ดงันั�น จําเป็นตอ้งใหค้วามสนใจวา่ รักษากําลงัอยูใ่นขอบเขตที�กําหนดไว ้
แมว้า่ กําลงัไฟฟ้าขาออกสงูสดุของเครื�องขยายเสยีงนอ้ยกวา่ 300 วตัต ์อยา่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงใหส้งูเกนิไป 
หรอืใหลํ้าโพงออกเสยีงเพี�ยน ทั �งนี� จะทําลายลําโพง

กอ่นการใชง้าน

หมายเหตุ: ขาต้ังตู้ลำโพงท่ีมีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์และขาต้ังตู้ลำโพงท่ีไม่มีเคร่ืองเสียงซับวูฟเฟอร์วางอยู่ในด้านขวาและซาย 
สามารถเปล่ียนกัน

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

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเ
ครื่องเสียงซับวูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่
มีเครื่องเสียงซับ

วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์

ขาตั้งตู้ลำโพงที่ไม่มีเครื่องเสียงซับ
วูฟเฟอร์
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ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง: ขั้นตอนการติดตั้ง:

สกรเูกลยีว 4x ขนัสกรเูกลยีว

CSH-200

CSH-200 CSH-200 CSH-200

CSH-W200 CSH-W200 CSH-W200

CSH-200

CSH-W200

สกรเูกลยีวจัดแนวกบัรู

ชอ่งวา่งแผน่ดสิกแ์บ
บเกลยีวขึ�น กดจกุยางใหแ้น่น

ขนัแผน่ดสิกแ์บบเ
กลยีวใหแ้น่น

หมนุประมาณ 
180 °

แผน่ดสิกแ์บบเก
ลยีว 4x

จกุยาง 4x

ฟิตติ�ง

1 2

3 4 5

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

กอ่นที�จะใชลํ้าโพงนี� โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน สําหรับการดําเนนิงาน ที� เหมาะสม หลงัจากที�ไดอ้า่น ผา่น โปรด เกบ็ไว ้สําหรับ การอา้งองิในอนาคต

ตวัอยา่งแสดงโลโก ้

ไมต่อ้งใชต้อ่ไป ในภาวะการเกดิขดัขอ้ง

ไมต่อ้งดดัแปลง

อยา่วางไวท้ี�มนํี�า

อยา่วางอยูใ่ตภ้าชนะบรรจนํุ�า

อยา่ยดัสิ�งแปลกปลอมเขา้ไป

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

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

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

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

ไมต่อ้งดดัแปลงหรอืถอดแยกผลติภณัฑน์ี� มฉินั�น อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

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

อยา่วาง แจกนั กระถางตน้ไม ้ถว้ย เครื�องสําอาง ยา ภาชนะบรรจนํุ�า และสิ�งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลติภณัฑน์ี� หากนํ�าทะลกัออกมา เขา้สูใ่น เครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

ในกรณีนํ�าเขา้สูใ่นเครื�องนี� โปรดปิด ไฟเครื�องขยายเสยีงทนัทใีหถ้อดปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ แลว้ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย ถา้ยงัคงใชต้อ่ไป อาจสง่ผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต

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

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

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรอืเสยีชวีติ

แสดงวา่ ถา้ เราไมส่นใจโลโก ้นี� ใชผ้ดิ อาจสง่ผลให ้สิ�งของไดรั้บความเสยีหาย หรอืใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั

คําเตอืน

คําเตอืน

ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงัทางการตั �งคา่

ไมต่อ้งตั �งอยูใ่นสถานที�ดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัการเดนิสายไฟ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

อยา่วางไว ้ในสถานที�เขยา่ ถา้ตกลงมา หลน่ลงมา จะทําใหเ้กดิ ความเสยีหาย

เมื�อยา้ยผลติภณัฑน์ี� ไมส่ามารถจับรั �วตะแกรงเหล็ก หน่วยลําโพง อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย

เมื�อตอ้งยา้ยผลติภณัฑน์ี� โปรดปิดไฟเครื�องขยายเสยีง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ และถอด สายลําโพงแลว้ยา้ยตอ่ไป มฉินั�น อาจทําใหเ้กดิ ความเสยีหายใหก้บั สายเคเบลิ และทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ชอ็ตไฟฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที�วางเครื�องทวี ีอปุกรณเ์ครื�องเสยีงอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� อยา่ยา้ย ผลติภณัฑน์ี� สิ�งของอาจจะลม่ลง และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ไมค่วรวาง สิ�งของนํ�าหนักมากกวา่ 10 กโิลกรัม หรอืสิ�งของที�มติขินาดใหญก่วา่นั�นอยูบ่นผลติภณัฑน์ี� มฉิะนั�น ความไมส่มดลุอาจะทําใหส้ ิ�งของลม่ลง หลน่ลงและ ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ

ปรับระดบัเสยีง เป็นนอ้ยที�สดุ แลว้เปิดไฟฟ้า เสยีงดงัอยา่งกะทนัหนั อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ

อยา่ใชเ้สยีงบดิเบี�ยวเป็นเวลานาน เพราะลําโพงจะเกดิความรอ้นที�รา้ยแรง อาจจะกอ่ใหเ้กดิ ไฟไหม ้

อยา่นั�งหรอืแขวนบนลําโพง จะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเฉพาะสําหรับเด็ก การลม่ลง การทําลาย จะทําใหไ้ดรั้บการบาดเจ็บ

ไมต่อ้งใหบ้ตัรเงนิสด ดสิกแ์ละ ผลติภณัฑแ์มเ่หล็กอื�น ๆ เขา้ใกลก้นั ความเป็นแมเ่หล็กของลําโพง อาจจะทําใหข้อ้มลูหายไป และสง่ผลกระทบตอ่ การใชผ้ลติภณัฑ์

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

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

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

ขอ้ควรระวงั

เมื�อเชื�อมตอ่สายไฟระหวา่งเครื�องขยายเสยีงและลําโพง โปรดปิดสวติชไ์ฟฟ้าเครื�องขยายเสยีง

โปรดใชส้ายไฟสแีดงเชื�อมตอ่เทอรม์นิอลสแีดงลําโพง (+) กบัเทอรม์นิอลสแีดงเครื�องขยายเสยีง (+)
โปรดใชส้ายไฟสดํีาเชื�อมตอ่กบัเทอรม์นิอลสดํีาลําโพง (-) กบัเทอรม์นิอลสดํีาเครื�องขยายเสยีง (-) 
ถา้หากเชื�อมพอรท์สแีดง (+) กบัพอรท์สดํีา (-) จะมเีสยีงผดิปกต ิระดบัเบสจะเป็นเสยีงตํ�ามาก 
ซึ�งอาจเพราะสาเหตทุี�ลําโพงและเครื�องขยายเสยีงไดรั้บความเสยีหาย

ขอ้ควรระวงัในการเชื�อมตอ่ตูลํ้าโพง

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-300)

ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์
ครอบครัวBMB
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ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอรค์รอบครัวBMB
ตูลํ้าโพงซบัวฟูเฟอร์ สว่นปลายดา้นหนา้

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAS-400)

DAH-100

DAS-300

DAS-400

วธิกีารเชื�อมตอ่สายไฟลําโพง (DAH-100)

เอาทพ์ตุลําโพง
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