Loa siêu trầm

Sách hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm này
.
Trước khi sử dụng loa này, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác chính xác. Sau khi đọc xong, hãy bảo
quản sách hướng dẫn cẩn thận để làm tài liệu tham khảo sau này.

Những điều cần chú ý về an toàn
Vì lý do an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng một lần nữa.
Sau khi đọc xong, hãy bảo quản sách hướng dẫn cẩn thận để làm tài liệu tham khảo sau này.
“Những điều cần chú ý về an toàn” là các hình vẽ ký hiệu được xây dựng để tránh gây tổn hại cho bạn hoặc người khác, tránh gây
tổn thất tài sản.
Ký hiệu hình vẽ và ý nghĩa như sau, vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ.

Cảnh báo
Chú ý

Có nghĩa nếu không quan sát ký hiệu này mà sử dụng sai, có thể gây ra thương tích nghiêm
trọng, thậm chí gây tử vong cho người sử dụng.
Có nghĩa nếu không quan sát ký hiệu này mà sử dụng sai, có thể dẫn tới hư hỏng đồ đạc, thậm
chí gây thương tích cho người sử dụng.

Ví dụ về nội dung thể hiện của hình vẽ
Ký hiệu là nội dung cần chú ý/ cảnh báo. Ở giữa hình mô tả nội dung cần chú ý cụ thể.
(mô tả của hình bên trái là chỉ báo cẩn thận điện giật).
Ký hiệu thể hiện hành vi cấm. Giữa hình mô tả nội dung cấm cụ thể.
(mô tả ở hình bên trái là chỉ sự giải thích về nội dung cấm.)

●●Ký hiệu cho biết hành vi bắt buộc hoặc nội dung hướng dẫn. Ở giữa hình mô tả nội dung hướng dẫn cụ thể. (mô
tả của hình bên trái là chỉ rút phích cắm ra khỏi ổ cắm nguồn điện).

Cảnh báo
■■ Không được tiếp tục sử dụng trong trạng thái sự cố
●●Nếu xảy ra tình trạng bất thường như có khói, mùi lạ, âm thanh lạ thì không được tiếp tục sử dụng, nếu không
sẽ dẫn tới hỏa hoạn, điện giật, máy khuếch đại trục trặc.
Lập tức ngắt nguồn điện của máy khuếch đại, rút phích cắm nguồn điện ra khỏi ổ cắm. Sau khi chắc chắn
không có hiện tượng bốc khói, yêu cầu cửa hàng bán sản phẩm tiến hành sửa chữa.

■■ Không được sửa đổi

●●Không được sửa đổi hoặc tháo sản phẩm. Nếu không có thể dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.
■■ Không được đặt ở nơi có nước
●●Không được để nước xâm vào sản phẩm, không để sản phẩm bị ướt. Nếu sản phẩm có nước xâm vào, bị ướt có
thể dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.
Khi sử dụng vào ngày có mưa, có tuyết rơi, bên bờ biển, gần nước phải đặc biệt chú ý.

■■ Không được đặt ở dưới các dụng cụ chứa nước.

●●Không được đặt bình hoa, chậu cây, cốc, mỹ phẩm, thuốc, dụng cụ chứa nước và các vật nhỏ bằng kim loại lên
trên sản phẩm. Nước rơi ra ngoài, ngấm vào trong sản phẩm sẽ dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.

●●Nếu sản phẩm có nước xâm vào, phải lập tức ngắt nguồn điện của máy khuếch đại, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm
nguồn điện, sau đó liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm. Nếu tiếp tục sử dụng sẽ dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.

■■ Không được để vật lạ vào sản phẩm

●●Nếu có vật lạ rơi vào trong sản phẩm, phải lập tức ngắt nguồn điện máy khuếch đại, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm
nguông điện, sau đó liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm. Nếu tiếp tục sử dụng sẽ dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.
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Chú ý
■■ Những chú ý khi lắp đặt

●●Không được đặt ở những nơi rung lắc. Nếu rơi xuống, trượt xuống, sẽ dẫn tới hỏng hóc.
●●Khi di chuyển sản phẩm, không được dùng tay để nắm lưới sắt, các bộ phận của loa. Nếu không có thể sẽ dẫn tới hỏng hóc.
●●Khi di chuyển sản phẩm, hãy ngắt nguồn điện máy khuếch đại, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm nguồn điện, tháo
dây cáp của loa sau đó mới tiến hành di chuyển.
Nếu không sẽ dẫn tới hỏng dây cáp loa, gây ra hỏa hoạn, điện giật v.v…

●●Nếu đặt ti vi, thiết bị âm thanh trên sản phẩm thì không được di chuyển sản phẩm. Nếu không có thể làm đồ
vật bị rơi, gây hỏng hóc.

●●Không được đặt lên trên sản phẩm các vật nặng có trọng lượng trên 10kg hoặc những đồ vật có kích thước lớn
hơn sản phẩm .

●●Nếu không sẽ dẫn tới hiện tượng mất cân bằng, gây ra đổ, rơi, dẫn tới hỏng hóc.
■■ Không được tiến hành lắp đặt sản phẩm ở các địa điểm dưới đây

●●Không được đặt ở những nơi có khói dầu, khói, hơi nước chẳng hạn như bàn chế biến thực phẩm, máy tăng độ
ẩm. Nếu không có thể dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.

●●Không được đặt ở những nơi có độ ẩm cao, nhiều bụi, nếu không có thể dẫn tới hỏa hoạn, điện giật.
■■ Về nối kết

●●Khi nối sản phẩm với các thiết bị âm thanh khác, ti vi v.v… hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của các loại thiết bị đó.
Trước tiên, hãy ngắt nguồn điện, và tiến hành thao tác theo hướng dẫn.

■■ Những chú ý khi sử dụng

●●Hãy chỉnh âm lượng tới mức thấp nhất, sau đó hãy kết nối với nguồn điện. Âm thanh quá lớn một cách đột
ngột sẽ làm tổn thương thính lực.

●●Không được sử dụng trạng thái âm thanh méo trong thời gian dài. Bởi loa sẽ nóng rất nhanh có thể dẫn tới hỏa
hoạn.

●●Không được ngồi lên hoặc treo đồ vật trên loa. Cần đặc biệt chú ý tới trẻ nhỏ. Nếu không có thể dẫn tới bị đổ,
vỡ, gây thương tích.

●●Không được để sản phẩm gần thẻ rút tiền, đĩa từ và các sản phẩm có từ tính khác. Từ tính của loa sẽ làm mất
dữ liệu, ảnh hưởng tới việc sử dụng sản phẩm.

Trước khi sử dụng
●●Trở kháng định mức của loại loa này là 8. Phải kết nối sản phẩm với loại máy khuếch đại có thể tiếp nhận loại phụ tải này (trở

kháng tối thiểu và tối đa mà máy khuếch đại tiếp nhận thường được ghi ở lỗ cắm của loa. ví dụ “4 Ω ~16 Ω”hoặc“6 Ω ~16 Ω ”).
●●Công suất đầu vào lớn nhất của loại loa này là 1000w (giá trị cực đại). Công suất vào quá lớn sẽ gây hỏng loa. Vui lòng không tạo
công suất vượt quá công suất cực đại tới loa.
●●Phải nối, mở hoặc đóng hệ thống âm tần, hoặc một phần trong số đó (đầu CD, bộ điều hưởng v.v) với điều kiện đã tắt máy khuếch
đại hoặc ít nhất đã ngắt đầu nối của loa (nếu máy khuếch đại cho phép) Nếu không, những nhiễu do những thao tác này gây ra sẽ
ảnh hưởng tới loa đồng thời sẽ gây hỏng hóc các bộ phận của loa.
●●Vui lòng không cố làm máy khuếch đại công suất thấp tạo ra âm thanh với âm lượng lớn, trong trường hợp này, hiện tượng méo
sóng hài sẽ tăng nhanh chóng, đồng thời có thể làm hỏng các bộ phận của loa.
●●Khi sử dụng bộ điều chỉnh âm sắc, hoặc bộ điều chỉnh âm trầm, âm bổng để tăng tần số đặc trưng, vui lòng không chỉnh âm lượng
của máy khuếch đại quá lớn, nếu không loa sẽ nhanh bị quá tải.
●●Không được chạm vào màng điafam và hệ thống treo của loa. Bởi những bộ phận này rất dễ bị hỏng hóc, đề nghị không chạm vào.
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Phương pháp lắp đặt
●●Không được lắp loa ở nơi có ánh sáng trực tiếp hoặc trong môi trường quá ẩm ướt. Đồng thời không được lắp đặt gần bếp lò hoặc
các nguồn nhiệt khác.

●●Đối với âm trầm, có thể đặt loa ở gần tường để tăng cường âm trầm (khi đặt loa ở góc phòng có thể tăng âm trầm lên mức cao nhất)
●●Sản phẩm không sử dụng để treo lên trần hoặc tường. Nếu di chuyển trong khoảng cách ngắn có thể dùng tay cầm ở mặt bên của
thân loa.

●●Sản phẩm không có chức năng chắn điện từ. Nếu đặt loa và ti vi quá gần nhau, thì có thể sẽ làm mờ màu của ti vi. Nếu xảy ra tình
trạng này, hãy tắt ti vi, sau đó khởi động lại sau 15 – 30 phút. Nếu vẫn còn tình trạng này, hãy đặt loa cách xa ti vi.

Nối máy khuếch đại
Sản phẩm này có hai loại đầu nối dây đầu vào: loại bu lông và loại SPEAKON. Hãy sử dụng loại tiện lợi nhất cho
người sử dụng.
Khi nối sản phẩm này với máy khuếch đại, không được ngắn mạch đầu dây nối còn lại. Nếu không sẽ gây ra
sự cố cho sản phẩm hoặc máy khuếch đại.
Sau khi kết nối xong, kéo nhẹ dây cáp để xác định xem đã nối chắc chắn chưa. Nếu nối không chắc chắn có
thể sẽ dẫn tới âm gián đoạn hoạc tạp âm.
Nếu lõi dây cáp bị tách ra từ đầu nối, có thể chạm vào nhau. Làm cho hiện tượng máy khuếch đại bị quá tải,
dẫn tới sự cố máy khuếch đại ngừng hoạt động.

Nối đầu vào của loại bu lông
1. Ngắt nguồn điện máy khuếch đại.
2. Nối đầu vào của loa và dây cáp. Chiều phân cực của đầu vào của loa thể hiện như sau: Màu đỏ thể hiện cực (+), màu đen thể hiện cực (-).
3. Nối dây cáp với đầu ra loa của máy khuếch đại. (Phương pháp nối cụ thể tuân theo sách hướng dẫn sử dụng máy khuếch đại)
Vặn đai ốc theo chiều ngược chiều kim
đồng hồ, cắm dây cáp vào
Vặn chặt đai ốc theo chiều kim đồng hồ

SPEAKER
+

Đầu vào loa
(mặt sau)

− −

+

Đầu ra máy khuếch đại
(mặt sau)

Nối đầu vào loại SPEAKON
Sản phẩm sử dụng bộ nối loa [NL4MP] Neutrik speakon. Chỉ dẫn dây nối là “2+”và“2-”
Có thể sử dụng dây cáp loa Speakon Neutrik [NL4FX] hoặc [NL4FC] để nối.
1. Ngắt nguồn điện máy khuếch đại.
2. Nối đầu nối đầu vào loa với dây cáp. Chỉ dẫn dây nối là “2+”và“2-”.
3. Nối dây cáp và đầu ra loa của máy khuếch đại. (Phương pháp nối cụ thể tuân theo sách hướng dẫn sử dụng máy khuếch đại).
●●Nối dây cáp loa Speakon và đầu ra loa của máy khuếch đại:
Speakon 2+
Speakon 2-

Máy khuếch đại +
Máy khuếch đại Cắm bộ nối, vặn chặt về bên phải
Nhấn chốt về phía sau, xoay sang trái nhả bộ nối

SPEAKER
+

Đầu vào loa
(Mặt sau)

− −

Đầu ra âm li
(Mặt sau)
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+

Xoay nhãn
●●Nhãn của sản phẩm có thể xoay.
●●Khi kéo nhãn ra xoay cần chú ý không được quá mạnh tay để tránh làm biến dạng nhãn hoặc lưới sắt.

Bảo trì loa
●●Hãy dùng vải mềm để lau bụi và cặn bẩn.
●●Nếu loa rất bẩn, hãy dùng vải mềm thấm dung môi trung tính pha loãng bằng 5~6 lần nước, sau đó dùng vải khô lau. Không dùng
chất pha loãng, xăng, chất tẩy rửa hoặc các chất hóa học khác trên loa hoặc gần loa, nếu không sẽ dẫn tới hỏng bề mặt loa. Ngoài
ra, không dùng thuốc diệt côn trùng và các dung dịch phun khác xung quanh loa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính tiêu chuẩn
Đặc tính đáp tuyến tần số
Phía trước chính diện loa
Mức áp suất âm thanh (dB)

Loại..................................... Kiểu đứng loại phản chiếu âm trầm
Bộ phận của loa Hình nón............................................. 38cm x 1
Trở kháng định mức................................................................ 8Ω
Đáp tuyến tần số...................................................40Hz~4,000Hz
Mức áp suất âm thanh................................................ 95dB/W/m
Công suất vào
Công suất lớn nhất.................................................... 1000W
Công suất định mức.................................................... 600W
Kích thước............................Rộng 410 x Cao 545 x Sâu 545mm
Trọng lượng......................................................................... 30kg
Đính kèm.......................Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) x 1
....................................................Thẻ đăng ký sản phẩm x 1

Phía trước chính diện loa
110
100
90
80
70
60
20

100

200

500

1K

2K

5K

10K

20K

200

500

1K

2K

5K

10K

20K

Đặc tính trở kháng

Hình ảnh hình dạng bên ngoài
Trở kháng (Ω)

64
32
16
8
4

20

100

●●Nếu có sự thay đổi về quy cách và hình dạng kể trên của sản phẩm do sự cải tiến sản phẩm, không cần đưa ra thông báo khác.

4

