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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. 

• Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

• Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
• 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
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004.

อุปกรณ์ในกล่อง

001. ลำ�โพง Bluetooth® ไร้ส�ยชนิดใช้ที่บ้�น MARSHALL WOBURN II

002. คู่มือก�รใช้ง�นฉบับย่อ

003. คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

004. ส�ยไฟ

004.

001. 002. 003.



005.

คำ�อธิบ�ยทั่วไป

001. หัวแจ็ค 3.5 มม.

002. ไฟแสดงแหล่งเสียง

003. ปุ่มเลือกแหล่งเสียง

004. ลูกบิดปรับระดับเสียง

005. ลูกบิดปรับเสียงเบส

006. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล 

007. ปุ่ม เล่น/หยุด

008. คันโยก POWER

008.
004.

005.

006.

007.

001.

002.

003.



006.

คำ�อธิบ�ยทั่วไป (ต่อ)

009. ช่องเสียบส�ยเบส 

010. แผ่นประกบหลัง

011. ช่องเสียบ RCA (ขว�และซ้�ย)

012. ช่องเสียบส�ยไฟ

013. ส�ยไฟ

009.

010.

011.

012. 013.

NOTE: DATE CODE AND SERIAL NUMBER 

STICKER LOCATED HERE. 



007.

ก�รเสียบปลั๊กสำ�หรับ WOBURN II

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

001. เชื่อมต่อส�ยไฟเข้�กับช่องเสียบส�ยไฟบนลำ�โพง

002. เสียบหัวปลั๊กเข้�ไปในเต้�รับที่ผนัง

คำ�เตือน: ถอดส�ยไฟออกจ�กเต้�รับที่ผนังทุกครั้งก่อนยกเลิกก�รเชื่อมต่อ

กับลำ�โพง 

001. 002.



008.

ก�รเปิด/ปิด WOBURN II

001. เปิด: ดันคันโยก 
POWERไปด้�นหน้�ของลำ�โพงค้�งไว้จนกว่�จะมีเสียงเปิดเครื่องและไฟแสดงก�รทำ�ง�นติดขึ้น

002. ปิด: ดันคันโยก 
POWERไปด้�นหน้�ของลำ�โพงค้�งไว้จนกว่�จะมีเสียงปิดเครื่องและไฟแสดงก�รทำ�ง�นทั้งหมดดับลง

001. 002.



009.

ก�รตั้งค่� WOBURN II

กำ�หนดค่�ก�รทำ�ง�นของลำ�โพงด้วยแอป  MARSHALL BLUETOOTH®  เพื่อให้ใช้ง�นได้อย่�งเต็มที่ ส�ม�รถ

โหลดแอปได้จ�ก THE App Store และ GOOGLE PLAY

001. ด�วน์โหลดแอป  MARSHALL BLUETOOTH®  และทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ในแอป

DOWNLOAD ON THE



010.

 
คำ�เตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�มีก�รตั้งระดับเสียงต่ำ�ทั้ง

ที่ลำ�โพงและเครื่องเล่นเสียงก่อนใช้ลำ�โพง 

ก�รเลือกแหล่งกำ�เนิดเสียง

คุณส�ม�รถเชื่อมต่อกับ WOBURN II ได้หล�ยวิธี ไม่ว่�จะแบบไร้ส�ยหรือด้วยก�รใช้ส�ยเคเบิล

•  - ก�รเชื ่อมต่อแบบไร้ส�ยด้วย Bluetooth

• AUX - แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม.

• RCA - แจ็ค RCA ดับเบิ ้ล (ซ้�ยและขว�)

001. กดปุ่ม  SOURCE  เพื่อสลับไปม�ระหว่�งก�รเล่นเสียงจ�ก Bluetooth AUX และ RCA 

002. ไฟแสดงแหล่งเสียงทั้งหมดจะแสดงแหล่งเสียงที่เลือก 

คุณยังส�ม�รถเลือกแหล่งเสียงได้จ�กแอป  MARSHALL BLUETOOTH® 

001. 002.



011.

ก�รเชื่อมต่อผ่�น Bluetooth (ก�รจับคู่)

001. เลือกก�รส่งข้อมูลด้วย Bluetooth กดปุ่ม SOURCE  เพื่อสลับแหล่งที่ม�ของก�รเล่นเสียง 

002. กดปุ่ม  SOURCE  ค้�งไว้ 2 วิน�ท ี

ไฟแสดง Bluetooth จะเริ่มกระพริบ

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

004. เลือก Bluetooth WOBURN II  จ�กร�ยก�ร Bluetooth และยอมรับก�รจับคู่ 

ไฟแสดง Bluetooth บนลำ�โพงจะหยุดกระพริบและมีไฟติดไว้เมื่อมีก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์

WOBURN II ส�ม�รถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้สองเครื่องพร้อมกัน ก�รเล่นอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื ่อมต่อ

ไว้จะทำ�ให้อุปกรณ์ดังกล่�วเป็นแหล่งกำ�เนิดเสียงที่เลือก ห�กเล่นอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องที่สองอยู่ในเวล�เดียวกัน 

อุปกรณ์นี้จะหยุดทำ�ง�น

001. 0:02002.

003. 004.

WOBURN II



012.

ก�รเชื่อมต่อผ่�นอินพุต AUX

001. ต่อส�ยสเตอริโอแจ๊คขน�ด 3.5 มม. เข้�กับอินพุต AUX ที่ด้�นบนลำ�โพง

002. ต่อปล�ยส�ยอีกด้�นหนึ่งเข้�กับเอ�ท์พุทเสียงที่เครื่องเล่นเสียง

003. เลือก AUX เป็นอินพุต กดปุ่ม SOURCE ค้�งไว้เพื่อสลับแหล่งที่ม�ของอินพุต 

หม�ยเหตุ: ส�ยต่อเพื่อเล่นเสียงจะไม่รวมอยู่

ใน WOBURN II 

001. 002.

003.



013.

ก�รเชื่อมต่อผ่�นอินพุต RCA

001. เชื่อมส�ยไฟที่มีแจ๊ค RCA เข้�กับอินพุตช่อง  RCA  ที่ด้�นหลังของลำ�โพง

002. ต่อปล�ยส�ยอีกด้�นหนึ่งเข้�กับเอ�ท์พุตเสียงที่เครื่องเล่นเสียงของคุณ

003. เลือก RCA เป็นอินพุต กดปุ่ม SOURCE ค้�งไว้เพื่อสลับแหล่งที่ม�ของอินพุต 

 
 

หม�ยเหตุ: เครื่องเล่นแผ่นเสียงต้องมีเครื่องขย�ยเสียง RIIA หรือเครื่องขย�ย

กำ�ลังสัญญ�ณที่แยกต่�งห�ก

001. 002.

003.



014.

ก�รปรับระดับเสียง/เสียงเบส/เสียงเทรเบิล

WOBURN II จะม�พร้อมกับก�รควบคุมส�มแบบเพื่อปรับก�รเล่นเสียง

001. ลูกบิดปรับระดับเสียง

002. ลูกบิดปรับเสียงเบส

003. ลูกบิดปรับเสียงเทรเบิล

  
หม�ยเหตุ: ส�ม�รถปรับก�รเล่นเสียงได้จ�กแอป 

MARSHALL BLUETOOTH® 

001.

002.

003.

001. 002. 003.



015.

ก�รควบคุมเพื่อเล่น/หยุด

WOBURN II มีปุ ่มเล่น/หยุด เพื่อใช้ควบคุมดนตรีเมื่อเล่นผ่�น Bluetooth

001. คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเล่นหรือหยุด

002. คลิกสองครั้งเพื่อกรอไปข้�งหน้�

003. คลิกส�มครั้งเพื่อกรอถอยหลัง

  
หม�ยเหตุ: ส�ม�รถควบคุมวิธีก�รเปิดฟังเพลงได้จ�กแอป 

MARSHALL BLUETOOTH® 

001.

002.

003.



016.

ลำ�โพงคู่

ส�ม�รถใช้เข้�คู่ลำ�โพง ACTON II, STANMORE II หรือ WOBURN II สองเครื่องเพื่อให้ทำ�ง�นร่วมกันในระบบเสียง

ระบบเดียวได้ คุณจะมีสองโหมดให้เลือกจ�ก: 

• โหมดแอมเบียนท์ (AMBIENT MODE) - ลำ�โพงสองเครื ่องเล่นเสียงเพลงพร้อมกัน โดยลำ�โพงแต่ละ

เครื ่องจะเล่นทั ้งช่องซ้�ยและขว� 

เลือกโหมดนี ้ห�กลำ�โพงของคุณตั ้งอยู ่ในระดับคว�มสูง ทิศท�ง หรือบริเวณที ่ต ่�งกันในห้อง

• โหมดสเตอริโอ (STEREO MODE) - ลำ�โพงสองเครื ่องที ่ม ีขน�ดเท่�กันถูกเข้�คู ่ก ันเป็นคู ่สเตอริโอ โดย

ลำ�โพงหนึ ่งเครื ่องจะเล่นช่องซ้�ย และอีกเครื ่องเล่นช่องขว� 

เลือกโหมดนี ้ห�กว�งลำ�โพงไว้ในระดับเดียวกัน ในทิศท�งที ่เท ่�กัน หรือหันหน้�ไปท�งเดียวกัน

001. ในก�รเข้�คู่ลำ�โพงสองเครื่อง ให้เปิดแอป  MARSHALL BLUETOOTH®  และเชื่อมต่อเข้�กับลำ�โพงของ

คุณ

002. ไปที่  COUPLE SPEAKERS (จับคู ่ล ำ�โพง) และทำ�ต�มวิธีก�รในแอป 

หม�ยเหตุ: เพื่อให้มีประสิทธิภ�พดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์

เสียงของคุณเชื่อมต่อผ่�นท�ง Bluetooth ไปยังลำ�โพงเพียงตัวเดียว

เท่�นั้นในขณะนั้น 

AMBIENT MODE STEREO MODE

001. 002.

1

2

3

WOBURN II



017.

โหมดสแตนด์บ�ย

ห�กไม่ได้ใช้ง�น STANDMORE II เป็นเวล� 20 น�ที ลำ�โพงจะเข้�สู่โหมดสแตนด์บ�ยเพื่อประหยัดพลังง�น ไฟแสดง

ทั้งหมดจะดับลงในโหมดนี้

001. ใช้ง�นปุ่มหรือลูกบิดใด ๆ ที่แผงด้�นบนเพื่อปลุกลำ�โพงจ�กโหมดสแตนด์บ�ย 

  
หม�ยเหตุ: ส�ม�รถปลุกลำ�โพงจ�กแอป MARSHALL BLUETOOTH® 

ได้เช่นกัน

001.



018.

ข้อมูลด้�นเทคนิค

ข้อมูลจำ�เพ�ะของเสียง

• ลำ�โพงสเตอริโอพร้อมระบบ BASS REFLEX

• เครื ่องขย�ยเสียงดิจ ิท ัล คล�ส D: 2 x 15 W + 2 x 50 W

• ทวีตเตอร์: 2 x ¾" ทวีตเตอร์ทรงโดม

• วูฟเฟอร์: 2 x 5¼" วูฟเฟอร์

• ก�รควบคุมโทนเสียงเบสและเทรเบิล

• คว�มถี ่ตอบสนอง: 30–20,000 Hz ±6 dB

• ระดับคว�มดันเสียง: 110 dB SPL @ 1 m

ก�รเชื่อมต่อ

• Bluetooth®: Bluetooth 5.0 พร้อม Qualcomm® aptX™

• AUX:Bluetooth®AUX:สเตอริโอแจ๊ค 3.5 มม.

• RCA: RCA (ขว�และซ้�ย)

ข้อมูลด้�นเทคนิค

• กำ�ลังไฟเข้�สำ�หรับส�ยเมน: 100–240 VAC

• คว�มถี ่ของส�ยเมน: 50–60 Hz

• ขน�ด 400 x 310 x 200 มม.

• น้ ำ�หนัก: 8.55 กก.

 

หม�ยเหตุ: ไม่ส�ม�รถถอดฝ�หน้�ลำ�โพงออกได้ ภ�พประกอบคำ�อธิบ�ยนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้

เห็นโครงสร้�งภ�ยในของลำ�โพง ห้�มพย�ย�มถอดกรอบฉลุเนื่องจ�กอ�จมีคว�มเสี่ยงที่ลำ�โพงของ

คุณจะเสียห�ย 



ก�รแก้ปัญห�

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร

เปิด WOBURN II ไม่ได้ ล ำ�โพงไม่ได้เช ื ่อมต่อกับส�ยไฟเมน เชื ่อมต่อหัวส�ยเมนเข้�กับ Woburn II 

และเต้�ร ับบนผนังที ่ใช ้ง�นได้

ด ันคันโยกเปิดเครื ่องไปด้�นหน้�ของ

ลำ�โพงค้�งไว้จนกว่�จะมีเส ียงเปิด

เครื ่องและไฟแสดงก�รทำ�ง�นติดขึ ้น

ไม่มีเสียงหรือเสียงเบ�

เกินไป

เลือกแหล่งกำ�เนิดเสียงผิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์ได้เช ื ่อม

ต่อกับ Woburn II

ตั ้งเสียงของแหล่งกำ�เนิดเสียงหรือ

ลำ�โพงไว้ต ่ ำ�

เพิ ่มเสียงของแหล่งกำ�เนิดเสียงหรือ

ลำ�โพงขึ ้นเล็กน้อย

ไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อหรือ

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth 

ไม่ได้เปิดใช้ง�น Bluetooth ในอุปกรณ์ 

(สม�ร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์)

เปิดใช้ง�น Bluetooth บนอุปกรณ์ของ

คุณ

มีอ ุปกรณ์สองเครื ่องเชื ่อมต่อกับลำ�โพง

อยู ่แล้ว

ยกเลิกก�รเชื ่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth 

ก่อนที ่จะเชื ่อมต่อลำ�โพง

ลำ�โพงไม่อยู ่ในโหมดจับคู ่ กดปุ ่ม Bluetooth ค้�งไว้น�น 3 วิน�ที

จนกว่�อุปกรณ์จะพบลำ�โพง

019.



ก�รแก้ปัญห�

020.

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร

ลำ�โพงไม่ตอบสนอง มีปัญห�เกี ่ยวกับซอฟต์แวร์ ถอดส�ยไฟลำ�โพงออกจ�กเต้�ร ับบน

ผนัง รอ 15 น�ที จ�กนั ้นเสียบอีก

ครั ้งก�รเชื ่อมต่อ 

Bluetooth ข�ดห�ย อุปกรณ์ Bluetooth สองตัวอยู ่ห ่�งกัน

ม�กเกินไป หรือก�รเชื ่อมต่อได้ร ับผลก

ระทบเนื ่องจ�กมีส ิ ่งก ีดขว�ง

ย้�ยอุปกรณ์เข้�ไปใกล้ เพื ่อให้อ ุปกรณ์

อยู ่ในระยะ 10 เมตรและไม่มีส ิ ่ง

ก ีดขว�ง เช่น ผนังหรือประตู

มีสน�มไฟฟ้�แรงรอบ Woburn II ส ิ ่งของ เช่น เต�อบไมโครเวฟ อะแดป

เตอร์เครือข่�ยแบบไร้ส�ย หลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ และเต�แก๊ส ใช้ช ่วง

คว�มถี ่เด ียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ ่ง

อ�จทำ�ให้เก ิดก�รรบกวนก�รทำ�ง�นของ

ไฟฟ้�

มีเสียงแตก เครื ่องขย�ยเสียงแตกเนื ่องจ�กไม่มี

ก ำ�ลังส่งออก

หรี ่เส ียงจ�กแหล่งกำ�เนิดเสียงของคุณ

หรี ่เส ียงหรือเสียงเบสใน Woburn II
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ก�รแก้ปัญห�

ปัญห� ส�เหตุ ก�รดำ�เนินก�ร

เสียงเพี้ยน ตั ้งระดับเสียงของแหล่งกำ�เนิดเสียงไว้

ส ูงเกินไป

ลดระดับเสียงของแหล่งกำ�เนิดเสียงที ่

เล ่นลง

ก�รสตรีมเสียงหรือไฟล์เสียงมีค ุณภ�พ

ไม่ดี

ลองใช้ไฟล์เส ียงหรือเครื ่องเล่นเพลงอื ่น

ตั ้งระดับเสียงของ Woburn II ไว ้ส ูงเกิน

ไป

ลดระดับเสียงของลำ�โพงลง

มีเสียงเบส/เสียงเทรเบิลในลำ�โพงม�ก

เกินไป

ลดเสียงเบส/เสียงเทรเบิลในลำ�โพงลง

คว�มบกพร่องในก�รใช้

ง�น

มีก�รรบกวนจ�กอุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์

อ ื ่น

ย้�ย Woburn II ไปไว้ท ี ่อ ื ่น

ปิดหรือย้�ยอุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์ที ่

รบกวน

หม�ยเหตุ:

อุปกรณ์ BLUETOOTH อ�จทำ�ให้เกิดคว�มผิดพล�ดท�งเสียงหรือท�งเทคนิค โดยขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�นในกรณีต่อไปนี้:

• เมื่อบ�งส่วนของร่�งก�ยสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญ�ณของอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือ WOBURN II

• ก�รเปลี่ยนแปลงท�งไฟฟ้�เนื่องจ�กมีอุปสรรคในบนผนัง มุม ฯลฯ

• เมื่อมีก�รขัดขว�งท�งไฟฟ้�จ�กอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงคว�มถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เต�อบไมโครเวฟและเครือข่�ยไร้ส�ย

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