KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LEGAL & TRADEMARK NOTICE
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•
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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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BỘ SẢN PHẨM TRONG HỘP GỒM
001. Loa stereo di động Marshall Kilburn II
002. Hướng dẫn nhanh
003. Hướng dẫn an toàn quan trọng
004. Dây điện
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MÔ TẢ CHUNG
001. Nút Bluetooth
002. Núm âm lượng/nguồn điện
003. Núm điều chỉnh âm bass
004. Nút điều chỉnh âm cao
005. Đèn chỉ báo mức pin
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MÔ TẢ CHUNG (TIẾP TỤC)
006. Dây đeo có thể tháo rời
007. Củ loa sau
008. Cổng bass
009. Tấm che phía sau
010. Đầu vào Aux cho giắc 3,5 mm
011. Giắc điện
012. Dây điện
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Lưu ý: mã ngày và tem số
sê-ri nằm ở vị trí này.
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SẠC PIN BÊN TRONG
Quan trọng: Luôn đảm bảo cáp nguồn, giắc và loa tương thích với
nguồn điện và ổ điện.
Kilburn II được trang bị một pin bên trong có thể hoạt động được hơn
20 tiếng ở mức âm lượng trung bình. Sẽ mất khoảng 2,5 tiếng để sạc
pin từ lúc hết tới lúc đầy.
001. Nhẹ nhàng kéo mở tấm chắn bằng silicon ở mặt sau của loa.
002. Nối dây nguồn điện vào giắc điện trên loa.
003. Nối giắc điện vào ổ cắm. Tình trạng sạc pin được hiển thị trên
đèn chỉ báo mức pin.
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Cảnh báo: Luôn rút phích cắm dây
nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi ngắt
kết nối khỏi loa.
Đóng tấm chắn bằng silicon sau khi
ngắt kết nối loa.
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TẮT/BẬT KILBURN II
Núm âm lượng cũng chính là núm tắt/bật.
001. Vặn núm âm lượng theo chiều kim đồng hồ tới mức âm lượng
mong muốn và loa sẽ bật.
002. Đèn chỉ báo mức pin sẽ hiển thị tình trạng sạc pin.
003. Vặn hết núm âm lượng theo chiều ngược kim đồng hồ cho tới khi
bạn nghe thấy tiếng “tách” để tắt loa.
004. Tất cả đèn chỉ báo sẽ tắt.
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CÓ RẤT NHIỀU CÁCH ĐỂ KẾT NỐI
Có rất nhiều cách để kết nối Kilburn II. Có thể kết nối không dây bằng
Bluetooth hoặc sử dụng cáp với giắc stereo 3,5 mm.

Cảnh báo: Đảm bảo âm lượng
trên cả loa và máy phát nhạc
đều được đặt ở mức thấp
trước khi sử dụng loa.
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KẾT NỐI BẰNG Bluetooth (GHÉP NỐI)
001. Nhấn và giữ nút Bluetooth trong 2 giây.
Đèn chỉ báo Bluetooth sẽ nhấp nháy.
002. Bật Bluetooth trên thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng,
máy tính bàn).
003. Chọn Kilburn II từ danh sách Bluetooth và chấp nhận ghép nối.
Đèn chỉ báo Bluetooth trên loa sẽ ổn định khi các thiết bị được
kết nối.
004. Nhấn vào nút phát trên thiết bị âm thanh.
Có thể kết nối Kilburn II với hai thiết bị Bluetooth cùng lúc. Phát thiết
bị Bluetooth được kết nối sẽ biến thiết bị thành nguồn âm thanh được
chọn. Nếu thiết bị Bluetooth thứ hai cũng phát tại cùng thời điểm thì
thiết đó sẽ tạm dừng.
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Killburn II
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KẾT NỐI QUA ĐẦU VÀO AUX
001. Kết nối giắc stereo 3,5 mm vào đầu vào có ghi nhãn AUX ở mặt
sau của loa.
002. Cắm đầu còn lại của dây vào đầu ra âm thanh trên máy phát
nhạc.
003. Nhấn vào nút phát trên thiết bị âm thanh.
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Lưu ý: Kilburn II không
có cáp âm thanh đi kèm.
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ĐÈN CHỈ BÁO MỨC PIN
Đèn chỉ báo mức pin hiển thị tình trạng sạc pin của Kilburn II. Đèn
chỉ báo ở chế độ sáng ổn định trong quá trình vận hành bình thường
để tiết kiệm pin. Vặn bất kỳ núm nào cũng sẽ khiến đèn chỉ báo sáng
lên.
Khi sạc pin, đèn chỉ báo hiển thị tình trạng sạc pin với hình dung
lượng pin tăng.
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ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG/ÂM BASS/ÂM CAO
Kilburn II có ba núm để điều chỉnh âm thanh.
001. Núm âm lượng
002. Núm điều chỉnh âm bass
003. Nút điều chỉnh âm cao
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Lưu ý: Núm âm lượng cũng
chính là công tắc bật/tắt.
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CHẾ ĐỘ CHỜ
Nếu không sử dụng Kilburn II trong 10 phút thì loa sẽ tiết kiệm pin
bằng cách kích hoạt chế độ chờ. Ở chế độ này, tất cả đèn chỉ báo
đều tắt và loa không phản hồi với kết nối Bluetooth.
001. Nhấn vào nút Bluetooth để bật loa từ chế độ chờ.
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Lưu ý: Vẫn có thể sạc pin bên
trong khi đang ở chế độ chờ.
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THÔNG TIN KỸ THUẬT
THÔNG SỐ ÂM THANH
• Loa stereo di động với hệ thống dội lại âm bass
• Bộ khuếch đại kỹ thuật số loại D: 2 X 8 W + 1 X 20 W
• Loa nhỏ: 2 loa nhỏ kích thước 20 mm
• Loa trầm: 1 X 4" loa trầm
• Núm điều khiển âm bass và âm cao
• Đáp tuyến tần số: 52–20.000 Hz ±6 dB
• Mức áp suất âm thanh tối đa: 100,4 dB SPL @ 1 m
KẾT NỐI
• Bluetooth ®: Bluetooth 5.0 có Qualcomm aptX™
• AUX: Giắc stereo 3,5 mm
THÔNG TIN KỸ THUẬT
• Điện áp nguồn điện: 100–240 V~
• Tần số chính: 50–60 Hz
• Kích thước: 243 X 162 X 140 mm
• Trọng lượng: 2,5kg
PIN
• Loại pin: Pin Li-on có thể sạc lại, được trang bị sẵn
• Thời gian phát: Hơn 20 tiếng
• Thời gian sạc: 2,5 tiếng

FRONT

BACK
Lưu ý: Không thể tháo mặt trước. Hình minh họa
nhằm mục đích hiển thị sơ đồ loa bên trong.
Không cố gắng tháo nắp trước vì có nguy cơ làm
hỏng loa.
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
SỰ CỐ

NGUYÊN NHÂN

HÀNH ĐỘNG

Kilburn II không
bật lên.

Chưa sạc pin.

Cắm dây điện vào Kilburn II và ổ
điện AC còn hoạt động.

Không có âm
thanh

Đã chọn sai nguồn âm thanh.

Đảm bảo thiết bị được kết nối với
Kilburn II.
Kiểm tra xem có thiết bị khác kết
nối khi đang phát không.

Âm lượng trên nguồn âm thanh
hoặc trên loa được đặt quá nhỏ.

Tăng âm lượng trên nguồn âm
thanh hoặc trên loa.

Chưa bật Bluetooth trên thiết bị
(điện thoại thông minh, máy tính
bảng, máy tính bàn).

Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị.

Có hai thiết bị đang kết nối với
loa.

Ngắt kết nối một trong hai thiết
bị Bluetooth trước khi kết nối với
loa.

Loa không ở chế độ ghép nối.

Đẩy và giữ nút Bluetooth trong 3
giây để thiết bị phát hiện ra loa.

Thiết bị nhắc bạn nhập mã PIN.

Trong hầu hết các trường hợp,
không cần phải nhập mã PIN
(mật khẩu). Nếu được yêu cầu mã
PIN, hãy sử dụng mã PIN 0000 .

Đã xảy ra sự cố về phần mềm.

Ngắt giắc điện của loa ra khỏi ổ
điện, chờ 15 giây rồi cắm lại.

Không thể kết
nối hoặc ghép
đôi với thiết bị
Bluetooth

Loa không phản
hồi
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
SỰ CỐ
Mất kết nối
Bluetooth

Có tiếng lách
tách

NGUYÊN NHÂN

HÀNH ĐỘNG

Hai thiết bị Bluetooth quá xa hoặc
kết nối bị ảnh hưởng bởi chướng
ngại vật.

Di chuyển hai thiết bị lại gần hơn
trong phạm vi 10 mét, loại bỏ
chướng ngại vật như tường hoặc
cửa.

Có trường điện từ mạnh xung
quanh Kilburn II.

Các thiết bị như lò vi sóng, bộ
chuyển đổi không dây, đèn
fluoresent và bếp gas đều sử
dụng dải tần số như thiết bị
Bluetooth. Điều này có thể gây
nhiễu điện.

Bộ khuếch đại bị ngắt vì hết điện.

Tăng âm lượng trên nguồn âm
thanh.
Giảm âm lượng hoặc âm bass
trên Kilburn II.
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
SỰ CỐ
Âm thanh bị
méo tiếng

Hiệu suất không
đều

NGUYÊN NHÂN

HÀNH ĐỘNG

Đặt âm lượng quá cao trên nguồn
âm thanh.

Vặn nhỏ âm lượng phát lại trên
nguồn âm thanh.

Luồng âm thanh hoặc tệp âm
thanh kém chất lượng.

Thử một tệp âm thanh hoặc máy
phát nhạc khác.

Đặt âm lượng quá cao trên
Kilburn II.

Giảm âm lượng trên tai nghe.

Quá nhiều âm bass/âm cao trên
tai nghe.

Giảm âm bass/âm cao trên loa.

Bị ảnh hưởng từ thiết bị điện tử
khác.

Chuyển Kilburn II sang vị trí khác.
Tắt hoặc chuyển thiết bị điện tử
gây nhiễu.

Lưu ý:
Thiết bị Bluetooth có thể gây các sự cố kỹ thuật hoặc âm thanh, tùy thuộc vào việc sử dụng trong những
trường hợp sau:
• Khi một bộ phận cơ thể tiếp xúc với hệ thống nhận/truyền của thiết bị Bluetooth hoặc Kilburn II.
• Biến đổi điện do chướng ngại vật như tường, góc, v.v.
• Bị nhiễu điện từ các thiết bị khác trong cùng dải tần số, ví dụ: thiết bị y tế, lò vi sóng và mạng không dây.
Thiết bị không dây này có thể gây nhiễu điện khi sử dụng.
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