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002.

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

ข้อคว�มปฏิเสธคว�มรับผิด

หากต้องการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มือถือ โปรดใช้ปลั๊กมาตรฐาน 3.5 มม. แบบสองทางที่ไม่มีการป้องกัน

เวลาเล่นที่ระบุไว้จะคำานวณจากเพลงที่ถูกสุ่มเลือกซึ่งเล่นในระดับเสียงดังปานกลาง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ขอสงวนสิทธิ์สำาหรับข้อผิดพลาดจากการตีพิมพ์ ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับเวอร์ชันใน

อนาคตของผลิตภัณฑ์
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004.

อุปกรณ์ในกล่อง

001. ลำ�โพงสเตอริโอแบบพกพ� MARSHALL TUFTON
002. คู่มือก�รใช้ง�นฉบับย่อ
003. คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ
004. ส�ยไฟ

004.

001. 002. 003.



005.

คำ�อธิบ�ยทั่วไป

001. ปุ่ม Bluetooth
002. ลูกบิดปรับระดับเสียง/เปิดปิด
003. ลูกบิดปรับเสียงเบส
004. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล 
005. ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

004.

005.

001.

002.

003.



006.

คำ�อธิบ�ยทั่วไป (ต่อ)

006. ส�ยรัดถอดได้
007. ตัวควบคุมด้�นหลัง
008. ช่องเสียบส�ยเบส 
009. แผ่นประกบหลัง
010. อินพุต AUX 3.5 มม.
011. หัวแจ็ค
012. ส�ยไฟ

006.

010.

007.

008.

011.

012.

009.

011.

หม�ยเหตุ: สติกเกอร์รหัสวันที่
และหม�ยเลขซีเรียลอยู่ที่นี่ 



007.

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่ภ�ยในเครื่อง

ข้อมูลสำ�คัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ส�ยไฟ ปลั๊กและลำ�โพงส�ม�รถเข้�
กันได้กับแหล่งจ่�ยไฟและเต้�รับบนผนัง

TUFTON ม�พร้อมกับแบตเตอรี่ภ�ยในเครื่อง ซึ่งส�ม�รถเล่นได้น�นกว่� 
20 ชั่วโมงเมื่อใช้ระดับเสียงป�นกล�ง ก�รช�ร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวล�
ประม�ณ 2.5 ชั่วโมง

001. ค่อย ๆ เปิดฝ�ซิลิโคนด้�นหลังลำ�โพงออกเบ� ๆ
002. เสียบส�ยไฟเข้�ไปในหัวแจ็คของลำ�โพง
003. เสียบหัวปลั๊กเข้�ไปในช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง เมื่อช�ร์จแบตเตอรี่ 

ไฟตัวแสดงสถ�นะแบตเตอรี่จะแสดง

ข้อควรระวัง: ถอดส�ยไฟออกจ�กช่อง
เสียบปลั๊กไฟที่ผนังทุกครั้งก่อนยกเลิก
ก�รเชื่อมต่อกับลำ�โพง

ปิดฝ�ซิลิโคนหลังจ�กยกเลิกก�รเชื่อม
ต่อลำ�โพง 

002.001.

003.



008.

ก�รเปิด/ปิด TUFTON

ลูกบิดระดับเสียงจะทำ�หน้�ที่เป็นลูกบิดเปิด/ปิดด้วยเช่นกัน

001. หมุนลูกบิดระดับเสียงต�มเข็มน�ฬิก�เพื่อให้ได้ระดับเสียงที่ต้องก�ร
และเปิดลำ�โพง

002. เมื่อช�ร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถ�นะแบตเตอรี่จะแสดง
003. หมุนลูกบิดระดับเสียงทวนเข็มน�ฬิก�จนกว่�จะได้ยินเสียงคลิกเพื่อ

ปิดลำ�โพง
004. ไฟตัวแสดงสถ�นะทั้งหมดจะปิดลง

001. 002.

003.



009.

วิธีก�รเชื่อมต่อ

ก�รเชื่อมต่อ TUFTON ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี โดยส�ม�รถเชื่อมต่อแบบไร้
ส�ยผ่�น Bluetooth หรือโดยใช้ส�ยปลั๊กสเตอริโอขน�ด 3.5 มม.

 

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่�มีก�รตั้งระดับเสียง
ต่ำ�ทั้งที่ลำ�โพงและเครื่องเล่น
เพลงก่อนใช้ลำ�โพง 



010.

ก�รเชื่อมต่อผ่�น Bluetooth (ก�รจับคู่)

001. กดปุ่ม Bluetooth ค้�งไว้น�น 2 วิน�ที ไฟตัวแสดงสถ�นะ Bluetooth 
จะเริ่มกะพริบ

002. เปิดใช้ง�น Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ (สม�ร์ทโฟน, แท็บเล็ต, 
คอมพิวเตอร์)

003. เลือก  TUFTON  จ�กร�ยก�ร Bluetooth และยอมรับก�รจับคู ่
ไฟตัวแสดงสถ�นะ Bluetooth บนลำ�โพงจะเปลี่ยนเป็นคงที่เมื่อเชื่อม
ต่อกับเครื่องแล้ว

004. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ

TUFTON ส�ม�รถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ 2 เครื่องในเวล�
เดียวกัน ก�รเล่นอุปกรณ์ Bluetooth เลือกจะเป็นแหล่งกำ�เนิดเสียงที่
เลือก ห�กอุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองกำ�ลังเล่นพร้อมกัน เครื่องจะหยุด
ชั่วคร�ว

2s
001. 002. 003.

TUFTON



011.

ก�รเชื่อมต่อผ่�นอินพุต AUX

001. ต่อส�ยปลั๊กสเตอริโอขน�ด 3.5 มม. เข้�กับอินพุต  AUX ที่ด้�นหลัง
ลำ�โพง

002. ต่อปล�ยส�ยอีกด้�นหนึ่งเข้�กับเอ�ท์พุทเสียงที่เครื่องเล่นเพลง
003. กดเล่นบนอุปกรณ์เสียงของคุณ

 
 

หม�ยเหตุ: ส�ย
สัญญ�ณเสียงจะไม่
รวมอยู่ใน TUFTON 

002.001.



012.

ไฟตัวแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ของ TUFTON จะแสดงระดับแบตเตอรี่ ไฟตัว
แสดงสถ�นะจะหรี่ลงในระหว่�งก�รทำ�ง�นปกติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ 
เมื่อหมุนลูกบิด ไฟตัวแสดงสถ�นะจะสว่�งขึ้น

เมื่อช�ร์จแบตเตอรี่ ไฟตัวแสดงสถ�นะจะแสดงว่�ช�ร์จแบตเตอรี่อยู่
พร้อมมีภ�พเคลื่อนไหว

001. 002.



013.

ก�รปรับระดับเสียง/เสียงเบส/เสียงเทรเบิล

TUFTON มีลูกบิดปรับระดับเสียงส�มปุ่ม

001. ลูกบิดปรับระดับเสียง
002. ลูกบิดปรับเสียงเบส
003. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล

  หม�ยเหตุ: ลูกบิดระดับเสียง
จะเป็นสวิตช์เปิด/ปิดด้วย 

001.

001.

002.

003.

002. 003.



014.

โหมดสแตนด์บ�ย

ห�กไม่มีก�รใช้ง�น TUFTON เป็นเวล� 10 น�ที ลำ�โพงจะประหยัด
แบตเตอรี่โดยเปลี่ยนไปเป็นโหมดสแตนด์บ�ย ในโหมดนี้ ไฟตัวแสดง
สถ�นะทั้งหมดจะปิดลง และลำ�โพงจะไม่ต่อสนองต่อก�รเชื่อมต่อ 
Bluetooth

001. กดปุ่ม Bluetooth เพื่อปลุกลำ�โพงจ�กโหมดสแตนด์บ�ย

  
หม�ยเหตุ: แบตเตอรี่
ภ�ยในเครื่องส�ม�รถ
ช�ร์จได้ขณะที่อยู่ในโหมด
สแตนด์บ�ย 

001.



015.

 

หม�ยเหตุ: ไม่ส�ม�รถถอดด้�นหน้�ออก ภ�พนี้เป็นภ�พ
แสดงรูปแบบภ�ยในของลำ�โพงเท่�นั้น 
อย่�พย�ย�มถอดด้�นหน้�ออกเนื่องจ�กเสี่ยงที่จะทำ�ให้
ลำ�โพงเสีย 

ข้อมูลด้�นเทคนิค

ข้อมูลจำ�เพ�ะของเสียง
• ลำ�โพงสเตอริโอแบบพกพ�พร้อมระบบ BASS REFLEX
• เครื่องขย�ยเสียงระบบดิจิตอล คล�ส D: 1 X 40 W + 2 X 15 W + 1 X 10 W
• โดมทวีตเตอร์ 16 มม.: 1 X
• ไดร์เวอร์แบบเต็มขน�ด 2 นิ ้ว: 2 X
•  5¼" วูฟเฟอร์:  1 X
• ก�รควบคุมโทนเสียงเบสและเทรเบิล
• ก�รตอบสนองย่�นคว�มถี ่เสียง: 40–20,000 Hz ±6 dB
• ระดับคว�มดันเสียงสูงสุด: 102 dB SPL @ 1 m

ก�รเชื่อมต่อ
• Bluetooth®: Bluetooth 5.0 พร ้ อม Qualcomm aptX™
• AUX: แจค็สเตอร โิอ 3.5 มม.

ข้อมูลด้�นเทคนิค
• แรงดันไฟฟ้�เข้�: 100–240 V~
• คว�มถี ่ไฟฟ้�: 50/60 Hz
• ขน�ด: 229 X 163 X 350 มม.
• น้ ำ�หนัก: 4.9 กก.

แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี ่: แบตเตอร ี ล่ เิธ ยีมไอออนแบบชาร ์ จได ้ ภายในตวั
• ระยะเวล�ก�รเล่น: 20+ ช ั ่วโมง
• ระยะเวล�ก�รช�ร์จ: 2.5 ช ั ่วโมง

BACKFRONT



016.

ก�รแก้ปัญห�

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร
เปิด TUFTON ไม่
ติด

แบตเตอรี ่หมด ต่อสายไฟเข้ากับ Tufton และ
เต้ารับบนผนังแบบ AC

ไม่มีเสียง เลือกแหล่งกำาเนิดเสียงผิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ได้เชื ่อมต่อกับ Tufton

ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์อื ่น ๆ 
เชื ่อมต่อและกำาลังเล่นอยู ่

ตั ้งเสียงของแหล่งกำาเนิดเสียง
หรือลำาโพงไว้ต่ ำา

เพิ ่มเสียงของแหล่งกำาเนิด
เสียงหรือลำาโพงขึ ้นเล็กน้อย

ไม่ส�ม�รถ
เชื่อมต่อหรือ
จับคู่อุปกรณ์ 
Bluetooth

ไม่ได้เปิดใช้งาน Bluetooth 
ในอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์)

เปิดใช้งาน Bluetooth บน
อุปกรณ์ของคุณ

มีอุปกรณ์สองเครื ่องเชื ่อมต่อ
กับลำาโพงอยู ่แล้ว

ยกเลิกการเชื ่อมต่ออุปกรณ ์
Bluetooth ก่อนที ่จะเชื ่อมต่อ
ลำาโพง

ลำาโพงไม่อยู ่ในโหมดจับคู ่ กดปุ ่ม Bluetooth ค้างไว้นาน 
3 วินาทีจนกว่าอุปกรณ์จะพบ
ลำาโพง

อุปกรณ์ของคุณจะแจ้งให้คุณ
กรอกรหัส PIN

ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำาเป็น
ต้องใส่รหัส PIN (รหัสผ่าน) 
หากมีการขอรหัส PIN ให้ใช้
รหัส PIN  0000 



ก�รแก้ปัญห�

017.

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร
ลำ�โพงไม่ตอบ
สนอง

มีปัญหาเกี ่ยวกับซอฟต์แวร์ ถอดสายไฟออกจากเต้ารับบน
ผนัง รอ 15 นาที จากนั ้นเสียบ
อีกครั ้ง

ก�รเชื่อมต่อ 
Bluetooth ข�ด
ห�ย

อุปกรณ์ Bluetooth สองตัว
อยู ่ห่างกันมากเกินไป หรือ
การเชื ่อมต่อได้รับผลกระทบ
เนื ่องจากมีสิ ่งกีดขวาง

ย้ายอุปกรณ์เข้าไปใกล้ เพื ่อ
ให้อุปกรณ์อยู ่ในระยะ 10 
เมตรและไม่มีสิ ่งกีดขวาง เช่น 
ผนังหรือประตู

มีสนามไฟฟ้าแรงรอบ Tufton สิ ่งของ เช่น เตาอบไมโครเวฟ 
อะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้
สาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
และเตาแก๊ส ใช้ช่วงความถี ่
เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth 
ซึ ่งอาจทำาให้เกิดสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้า

มีเสียงแตก เครื ่องขยายเสียงแตก
เนื ่องจากไม่มีกำาลังส่งออก

หรี ่เสียงจากแหล่งกำาเนิดเสียง
ของคุณ

หรี ่เสียงหรือเสียงเบสใน 
Tufton



018.

ก�รแก้ปัญห�

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร
เสียงเพี้ยน ตั ้งระดับเสียงของแหล่งกำาเนิด

เสียงไว้สูงเกินไป
ลดระดับเสียงของแหล่งกำาเนิด
เสียงที ่เล่นลง

การสตรีมเสียงหรือไฟล์เสียงมี
คุณภาพไม่ดี

ลองใช้ไฟล์เสียงหรือเครื ่อง
เล่นเพลงอื ่น

ตั ้งระดับเสียงของ Tufton ไว้
สูงเกินไป

ลดระดับเสียงของลำาโพงลง

มีเสียงเบส/เสียงเทรเบิลใน
ลำาโพงมากเกินไป

ลดเสียงเบส/เสียงเทรเบิลใน
ลำาโพงลง

คว�มบกพร่องใน
ก�รใช้ง�น

มีการรบกวนจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื ่น

ย้าย Tufton ไปไว้ที ่อื ่น

ปิดหรือย้ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที ่รบกวน

หม�ยเหตุ:

อุปกรณ์ Bluetooth อ�จทำ�ให้เกิดคว�มผิดพล�ดท�งเสียงหรือท�งเทคนิค โดยขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�นในกรณี
ต่อไปนี้:

• เมื่อบ�งส่วนของร่�งก�ยสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญ�ณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือ TUFTON
• ก�รเปลี่ยนแปลงท�งไฟฟ้�เนื่องจ�กมีอุปสรรคในบนผนัง มุม ฯลฯ
• เมื่อมีก�รขัดขว�งท�งไฟฟ้�จ�กอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงคว�มถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เต�อบ

ไมโครเวฟและเครือข่�ยไร้ส�ย

อุปกรณ์แบบไร้ส�ยนี้อ�จทำ�ให้เกิดก�รขัดขว�งท�งไฟฟ้�ขณะใช้ง�น
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