KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

คู่มือสำ�หรับผู้ใช้

LEGAL & TRADEMARK NOTICE
•
•
•

•
•
•

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights
Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall
Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in
the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in
the United States and other countries, used with permission.
The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound
Industries is under license.
All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries
and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website
regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER
For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.
Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.
The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this
product is not guaranteed.
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อุปกรณ์ในกล่อง
001.
002.
003.
004.

ลำ�โพงสเตอริโอแบบพกพา Marshall Kilburn II
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำ�คัญ
สายไฟ
001.

002.

003.

004.

004.

คำ�อธ บิ ายทั ว่ ไป
001.
002.
003.
004.
005.

ปุ่ม Bluetooth
ลูกบิดปรับระดับเสียง/เปิดปิด
ลูกบิดปรับเสียงเบส
ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

002.
001.
003.

004.

005.

005.

คำ�อธ บิ ายทั ว่ ไป (ต่อ)
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.

สายรัดถอดได้
ตัวควบคุมด้านหลัง
ช่องเสียบสายเบส
แผ่นประกบหลัง
อินพุต Aux 3.5 มม.
หัวแจ็ค
สายไฟ
006.

007.

008.

009.

010.

หมายเหตุ: สติกเกอร์รหัสวันที่และ
หมายเลขซีเรียลอยู่ที่นี่

011.

011.
012.

006.

การชาร์จแบตเตอร ภายในเคร
ี่
อง
ื่
ข้อมูลสำ�คัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ ปลั๊กและลำ�โพงสามารถเข้ากันได้กับแหล่งจ่ายไฟและเต้ารับ
บนผนัง
Kilburn II มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งสามารถเล่นได้นานกว่า 20 ชั่วโมงเมื่อใช้ระดับเสียง
ปานกลาง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
001. ค่อย ๆ เปิดฝาซิลิโคนด้านหลังลำ�โพงออกเบา ๆ
002. เสียบสายไฟเข้าไปในหัวแจ็คของลำ�โพง
003. เสียบหัวปลั๊กเข้าไปในช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่
จะแสดง

001.

002.

003.

ข้อควรระวัง: ถอดสายไฟออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังทุก
ครั้งก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อกับลำ�โพง
ปิดฝาซิลิโคนหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อลำ�โพง

007.

การเป ิด/ป ิด KILBURN II
ลูกบิดระดับเสียงจะทำ�หน้าที่เป็นลูกบิดเปิด/ปิดด้วยเช่นกัน
001.
002.
003.
004.

หมุนลูกบิดระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่ต้องการและเปิดลำ�โพง
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดง
หมุนลูกบิดระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเพื่อปิดลำ�โพง
ไฟตัวแสดงสถานะทั้งหมดจะปิดลง

001.

002.

003.

008.

ว ธิ กี ารเช อมต่
ื่ อ
การเชื่อมต่อ Kilburn II สามารถทำ�ได้หลายวิธี โดยสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth หรือโดย
ใช้สายปลั๊กสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ
ตั้งระดับเสียงต่ำ�ทั้งที่ลำ�โพงและเครื่องเล่น
เพลงก่อนใช้ลำ�โพง

009.

การเช อมต่
ื ่ อผ่าน Bluetooth (การจับค )ู่
001. กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้นาน 2 วินาที ไฟตัวแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบ
002. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์)
003. เลือก Kilburn II จากรายการ Bluetooth และยอมรับการจับคู่
ไฟตัวแสดงสถานะ Bluetooth บนลำ�โพงจะเปลี่ยนเป็นคงที่เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องแล้ว
004. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ
Kilburn II สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน การเล่นอุปกรณ์
Bluetooth เลือกจะเป็นแหล่งกำ�เนิดเสียงที่เลือก หากอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองกำ�ลังเล่นพร้อมกัน
เครื่องจะหยุดชั่วคราว

001.

003.

002.

2s

Killburn II

010.

การเช อมต่
ื ่ อผ่านอ นิ พุต AUX
001. ต่อสายปลั๊กสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เข้ากับอินพุต AUX ที่ด้านหลังลำ�โพง
002. ต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเอาท์พุทเสียงที่เครื่องเล่นเพลง
003. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ

001.

002.

หมายเหตุ: สายสัญญาณเสียงจะไม่
รวมอยู่ใน Kilburn II

011.

ไฟตัวแสดงสถานะแบตเตอร ี ่
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ Kilburn II จะแสดงระดับแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถานะจะหรี่ลงในระหว่าง
การทำ�งานปกติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อหมุนลูกบิด ไฟตัวแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถานะจะแสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่อยู่พร้อมมีภาพเคลื่อนไหว

001.

012.

002.

การปรับระดับเส ยี ง/เส ยี งเบส/เส ยี งเทรเบ ลิ
Kilburn II มีลูกบิดปรับระดับเสียงสามปุ่ม
001. ลูกบิดปรับระดับเสียง
002. ลูกบิดปรับเสียงเบส
003. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล

001.
002.
003.

001.

002.

003.

หมายเหตุ: ลูกบิดระดับเสียงจะเป็นสวิตช์
เปิด/ปิดด้วย

013.

โหมดสแตนด์บาย
หากไม่มีการใช้งาน Kilburn II เป็นเวลา 10 นาที ลำ�โพงจะประหยัดแบตเตอรี่โดยเปลี่ยนไปเป็นโหมด
สแตนด์บาย ในโหมดนี้ ไฟตัวแสดงสถานะทั้งหมดจะปิดลง และลำ�โพงจะไม่ต่อสนองต่อการเชื่อมต่อ
Bluetooth
001. กดปุ่ม Bluetooth เพื่อปลุกลำ�โพงจากโหมดสแตนด์บาย

001.

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ภายในเครื่องสามารถชาร์จ
ได้ขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

014.

ข้อม ลู ด้านเทคน คิ
ข้อมูลจำ�เพาะของเสียง
• ลำ � โพงสเตอริ โ อแบบพกพาพร้ อ มระบบ bass reflex
• เครื ่ อ งขยายเสี ย งระบบดิ จ ิ ต อล คลาส D: 2 X 8 W + 1 X 20 W
• ทวี ต เตอร์ : โดมทวีตเตอร์ 2 X 20 มม.
• วู ฟ เฟอร์ : 1 X 4" วูฟเฟอร์
• การควบคุ ม โทนเสี ย งเบสและเทรเบิ ล
• การตอบสนองย่ า นความถี ่ เ สี ย ง: 52–20,000 Hz ±6 dB
• ระดั บ ความดั น เสี ย งสู ง สุ ด : 100.4 dB SPL @ 1 m
การเชื่อมต่อ
• Bluetooth ®: Bluetooth 5.0 พร้อม Qualcomm aptX™
• AUX: แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม.
ข้อมูลด้านเทคนิค
• แรงดั น ไฟฟ้ า เข้ า : 100–240 V~
• ความถี ่ ไ ฟฟ้ า : 50–60 Hz
• ขนาด: 243 X 162 X 140 มม.
• น้ ำ � หนั ก : 2.5 กก.
แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี ่ : แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ภายในตัว
• ระยะเวลาการเล่ น : 20+ ชั่วโมง
• ระยะเวลาการชาร์ จ : 2.5 ชั่วโมง

FRONT

BACK

หมายเหตุ: ไม่สามารถถอดด้านหน้าออก ภาพนี้เป็นภาพแสดงรูปแบบภายใน
ของลำ�โพงเท่านั้น
อย่าพยายามถอดด้านหน้าออกเนื่องจากเสี่ยงที่จะทำ�ให้ลำ�โพงเสีย

015.

การแก้ป ัญหา
ปัญหา

สาเหตุ

การดำ�เนินการ

เปิด Kilburn II ไม่ติด

แบตเตอร ี ห่ มด

ต่อสายไฟเข้ากับ Kilburn II และเต้ารับบนผนังแบบ
AC

ไม่มีเสียง

เล อื กแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งผ ดิ

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ได้เช ื อ่ มต่อกับ Kilburn
II
ตรวจสอบว่าไม่ม อี ปุ กรณ์อ ื น่ ๆ เช ื อ่ มต่อและกำ�ลัง
เล่นอย ู่

ตั ้งเส ยี งของแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งหร อื ลำ�โพงไว้ต่ �ำ

เพ ิ ม่ เส ยี งของแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งหร อื ลำ�โพงข ึ น้
เล ก็ น้อย

ไม่ ได้เป ดิ ใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์ (สมาร์ท
โฟน, แท บ็ เล ต็ , คอมพ วิ เตอร์)

เป ดิ ใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของค ณ
ุ

ม อี ปุ กรณ์สองเคร ื อ่ งเช ื อ่ มต่อกับลำ�โพงอย แู่ ล้ว

ยกเล กิ การเช ื อ่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ก่อนท ี จ่ ะ
เช ื อ่ มต่อลำ�โพง

ลำ�โพงไม่อย ู่ ในโหมดจับค ู่

กดปุม่ Bluetooth ค้างไว้นาน 3 ว นิ าท จี นกว่า
อุปกรณ์จะพบลำ�โพง

อุปกรณ์ของค ณ
ุ จะแจ้งให้ค ณ
ุ กรอกรหัส PIN

ในกรณ สี ว่ นใหญ่ ไม่จ �ำ เป น็ ต้องใส่รหัส PIN (รหัส
ผ่าน) หากม กี ารขอรหัส PIN ให้ ใช้รหัส PIN
0000

ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับ
คู่อุปกรณ์ Bluetooth

016.

การแก้ป ัญหา
ปัญหา

สาเหตุ

การดำ�เนินการ

ลำ�โพงไม่ตอบสนอง

ม ปี ญ
ั หาเก ี ย่ วกับซอฟต์แวร์

ถอดสายไฟออกจากเต้ารับบนผนัง รอ 15 นาท ี จาก
นั น้ เส ยี บอ กี ครั ้ง

การเชื่อมต่อ Bluetooth
ขาดหาย

อุปกรณ์ Bluetooth สองตัวอย หู่ า่ งกันมากเก นิ ไป
หร อื การเช ื อ่ มต่อได้ร บั ผลกระทบเน ื อ่ งจากม สี ิง่
ก ดี ขวาง

ย้ายอุปกรณ์เข้าไปใกล้ เพ ื อ่ ให้อปุ กรณ์อย ู่ ในระยะ 10
เมตรและไม่ม สี ิง่ ก ดี ขวาง เช่น ผนังหร อื ประต ู

ม สี นามไฟฟ้าแรงรอบ Kilburn II

ส ิง่ ของ เช่น เตาอบไมโครเวฟ อะแดปเตอร์เคร อื
ข่ายแบบไร้สาย หลอดไฟฟล อู อเรสเซนต์ และเตา
แก๊ส ใช้ชว่ งความถ ี เ่ ด ยี วกับอุปกรณ์ Bluetooth ซ ึ ง่
อาจทำ�ให้เก ดิ ส ญ
ั ญาณรบกวนทางไฟฟ้า

เคร ื อ่ งขยายเส ยี งแตกเน ื อ่ งจากไม่ม กี �ำ ลังส่งออก

หร ี เ่ ส ยี งจากแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งของค ณ
ุ

มีเสียงแตก

หร ี เ่ ส ยี งหร อื เส ยี งเบสใน Kilburn II

017.

การแก้ป ัญหา
ปัญหา
เสียงเพี้ยน

ความบกพร่องในการใช้
งาน

สาเหตุ

การดำ�เนินการ

ตั ้งระดับเส ยี งของแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งไว้ส งู เก นิ ไป

ลดระดับเส ยี งของแหล่งกำ�เน ดิ เส ยี งท ี เ่ ล่นลง

การสตร มี เส ยี งหร อื ไฟล์เส ยี งม คี ณ
ุ ภาพไม่ด ี

ลองใช้ ไฟล์เส ยี งหร อื เคร ื อ่ งเล่นเพลงอ ื น่

ตั ้งระดับเส ยี งของ Kilburn II ไว้ส งู เก นิ ไป

ลดระดับเส ยี งของลำ�โพงลง

ม เี ส ยี งเบส/เส ยี งเทรเบ ลิ ในลำ�โพงมากเก นิ ไป

ลดเส ยี งเบส/เส ยี งเทรเบ ลิ ในลำ�โพงลง

ม กี ารรบกวนจากอุปกรณ์อ เิ ล ก็ ทรอน กิ ส์อ ื น่

ย้าย Kilburn II ไปไว้ท ี อ่ ื น่
ป ดิ หร อื ย้ายอุปกรณ์อ เิ ล ก็ ทรอน กิ ส์ท ี ร่ บกวน

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำ�ให้เกิดความผิดพลาดทางเสียงหรือทางเทคนิค โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในกรณีต่อไปนี้:
•
เมื่อบางส่วนของร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือ Kilburn II
•
การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเนื่องจากมีอุปสรรคในบนผนัง มุม ฯลฯ
•
เมื่อมีการขัดขวางทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาอบไมโครเวฟและเครือข่ายไร้สาย
อุปกรณ์แบบไร้สายนี้อาจทําให้เกิดการขัดขวางทางไฟฟ้าขณะใช้งาน
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