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ไมโครโฟนมือถือ
คำเตือน
การไมปฏิบัติตามคำเตือนและขอควรระวังเหลานี้อาจสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บความเสียหายตอเรือหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑต่ำ
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองสเตอริโอ
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟของเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้งผลิตภัณฑนี้
ขอควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และ
หนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยูเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเรือ
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนเริ่มการติดตั้ง หากคุณพบ
ปญหายุงยากระหวางการติดตั้ง โปรดติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Fusion
®

เครื่องมือที่จำเปน
•
•
•
•
•
•
•

ดินสอ
สวาน
ดอกสวานขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว)
ดอกสวานขนาด 2.5 มม. (3/32 นิ้ว)
บล็อกหรือประแจขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว)
ไขควงปากแฉก
ซิลิโคนที่ใชงานในทะเล (ไมบังคับ)

การติดตั้งตัวยึดขั้วตอ

กอนเจาะรูเพื่อยึดขั้วตอ คุณควรตรวจสอบวาสายไมโครโฟนยาวพอที่จะ
เชื่อมถึงดานหลังของสเตอริโอและตำแหนงติดตั้งขั้วตอ
คุณสามารถใชฮารดแวรที่ใหมาเพื่อยึดขั้วตอที่ปลายสายไมโครโฟนเขา
กับแผงหนาปดหรือพื้นผิวติดตั้งอื่นๆ
1 จัดแนวแผนยึดโดยใหขอบเรียบของรูกลาง ชี้ไปทางดานซาย และ
วางบนพื้นผิวที่คุณตองการยึดขั้วตอ

3 แยกแผนยึดไวกอน
หามเจาะทะลุแผนยึด
4 ใชดอกสวานขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว) เจาะรูสายตรงกลาง ในพื้น
ผิวติดตั้ง
5 ใชดอกสวาน 2.5 มม. (3/32 นิ้ว) เพื่อเจาะรูนำรอง
6 ติดปะเก็นยาง ระหวางแผนยึดและพื้นผิวติดตั้ง
7 ใชสกรูที่ใหมาติดแผนยึดและปะเก็นเขากับพื้นผิวติดตั้ง
8 เดินสายไมโครโฟนไปยังดานหลังของสเตอริโอและตัวยึดขั้วตอ
9 เดินขั้วตอ ผานดานหลังของพื้นผิวติดตั้ง
10 ยึดขั้วตอและฝาครอบ เขากับแผนยึดโดยใชน็อต

ประกาศ

หากคุณตัดการเชื่อมตอไมโครโฟนจากขั้วตอ คุณควรปดฝาครอบให
แนนเพื่อปองกันการกัดกรอนบนหนาสัมผัสขั้วตอ

การติดตั้งที่แขวนไมโครโฟน
ประกาศ

หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอรกลาสดวยสกรู ขอแนะนำใหใชดอก
สวานแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะควานรูใหหางขึ้นผานชั้นเจลเคลือบดาน
บนสุดเทานั้น วิธีนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการแตกราวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูใหแนน
คุณสามารถติดตั้งที่แขวนไมโครโฟนในตำแหนงที่สะดวกใกลกับวิทยุ
1 เลือกตำแหนงติดตั้งไมโครโฟนใหอยูภายในระยะของสาย
ไมโครโฟน
2 โดยใชที่แขวนไมโครโฟน เปนแมแบบ ใหทำเครื่องหมายตำแหนง
รูเจาะนำ

3 เจาะรูยึดโดยใชดอกสวานขนาด 3 มม. (1/8 นิ้ว)
4 ยึดที่แขวนไมโครโฟนกับพื้นผิวติดตั้งโดยใชสกรูที่ใหมาดวย
หากคุณจัดแนวแผนโดยใหพื้นผิวเรียบหันไปในทิศทางอื่นที่ไมใช
ดานซาย สายไมโครโฟนจะไมชี้ลงเมื่อคุณเชื่อมตอ
2 ใชแผนยึด เปนแมแบบหารูสายที่ตรงกลางของแผนยึด และทำ
เครื่องหมายตำแหนงของสกรู
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แผนภาพการเชื่อมตอ

> ตั้งคา > ที่มา > AUX1
3 เลือก
4 เลือก เปดใชงาน PartyBus เพื่อลางชองทำเครื่องหมาย
เมื่อคุณลางชองทำเครื่องหมาย ที่มา AUX1 จะไมสามารถสตรีมผาน
เครือขาย Fusion PartyBus™ ไดอีกตอไป ขอแนะนำใหปดใชงาน
การสตรีมเครือขายสำหรับที่มาไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณ
ยอนกลับเนื่องจากมีความลาชาเล็กนอยขณะทำการสตรีม

การปรับเกนของไมโครโฟนมือถือ

ขั้วตอไมโครโฟน

คุณสามารถติดตั้งขั้วตอไมโครโฟนในตำแหนงที่
สามารถเขาถึงไดอยางปลอดภัย (การติดตั้งตัวยึด
ขั้วตอ, หนา 1)

ขั้วตอ RCA

คุณตองเชื่อมตออุปกรณเหลานี้เขากับขั้วตอ AUX IN
บนชุดสายไฟของสเตอริโอ
หากสเตอริโอมีขั้วตอ AUX IN มากกวาหนึ่งตัว
คุณตองเชื่อมตอกับขั้วตอ AUX1

สเตอริโอที่ใชงาน
รวมกันได
TELEMUTE

คุณตองเชื่อมตอสายเปลือยจากสายไมโครโฟนเขา
กับสาย TELEMUTE บนชุดสายของสเตอริโอ
หากคุณตองการใหไมโครโฟนเปลี่ยนที่มาเมื่อ
ใชงาน(การใชงานไมโครโฟนมือถือ, หนา 2)

หากระดับเสียงการถายทอดสัญญาณไมโครโฟนดังหรือเบาเกินไปเมื่อ
เทียบกับแหลงสัญญาณอื่นในสเตอริโอ คุณสามารถปรับระดับเกนสำหรับ
ที่มา AUX1 ได
1 บนสเตอริโอ ใหเปลี่ยนที่มาเปน AUX1
2 ปรับเกนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงไมโครโฟนในขั้น 1 db
การตั้งคาเกนขั้วบวก (+) จะเพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน และการตั้งคา
เกนขั้วลบ (-) จะลดระดับเสียงไมโครโฟน

ขอมูลจำเพาะ
ขนาดไมโครโฟน (สูง×กวาง×ลึก)

88 × 60 × 34 มม. (31/2 × 23/8 ×
111/32 นิ้ว)

ความยาวสายไฟและสายสัญญาณเสียง 60 มม. (23 5/8 นิ้ว)
การตอบสนองความถี่

ตั้งแต 100 Hz ถึง 4 kHz

น้ำหนักไมโครโฟน

250 กรัม (8.75 ออนซ)

เอาตพุต (สูงสุด)

1 Vrms

การเชื่อมตอ
พลังงานขั้วลบ (-)

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตอสายขั้วลบ (-)
จากไมโครโฟนเขากับขั้วลบ (-) เดียวกันกับสเตอริโอ

THD+N (Vo = 1 Vrms, 1 kHz)

นอยกวา 0.1% Vrms

การเชื่อมตอไฟ
สตารทขั้วบวก (+)

คุณควรตอสายสตารทขั้วบวก (+) จากไมโครโฟน
มือถือเขากับสายสตารทจากสเตอริโอเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชแบตเตอรี่
คุณตองเดินสายขั้วบวก (+) และสายสตารทรวมกัน
ผานฟวส 3 A กอนที่จะเชื่อมตอกับสวิตชสตารทหรือ
สวิตชแมนนวล

เกน

+18 ± 0.5 dB

ความตานทานโหลด (ต่ำสุด)

10k โอหม

แรงดันไฟฟาขณะทำงาน

ตั้งแต 10.5 ถึง 32 Vdc

กระแสไฟฟา (ที่ 14.4 Vdc)

0.005 A

ฟวส (ไมไดใหมาดวย)

3A

ระดับการกันน้ำ

IEC 60529 IPX7 1

สวิตชสตารทหรือ
สวิตชแมนนวล

สวิตชสตารทหรือสวิตชแมนนวลจะเปดสเตอริโอและ
ไมโครโฟน

การเชื่อมตอขั้วบวก คุณไมควรตอสายสตารทขั้วบวก (+)
ของสเตอริโอ
จากไมโครโฟนเขากับสายไฟคงที่จากสเตอริโอเพื่อ
หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่
แหลงจายไฟ
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การใชงานไมโครโฟนมือถือ

คุณตองกำหนดคาสเตอริโอกอนที่คุณจะสามารถใชงานไมโครโฟนมือ
ถือได (การกำหนดคาสเตอริโอ Fusion สำหรับไมโครโฟนมือถือ,
หนา 2)
คุณสามารถใชไมโครโฟนมือถือจากที่มาใดก็ไดบนสเตอริโอ หากมีการ
ตั้งคาที่มาเปนอยางอื่นที่ไมใช AUX1 เมื่อคุณกดปุมไมโครโฟนคางไว
ที่มาจะเปลี่ยนเปน AUX1 โดยอัตโนมัติ และสลับกลับไปยังที่มาเดิมหลัง
จากคุณปลอยปุม
หมายเหตุ: คุณควรยืนอยูดานหลังลำโพงที่จะกระจายเสียงจาก
ไมโครโฟน หากคุณยืนอยูหนาลำโพง ไมโครโฟนจะรับการถายทอด
เสียงและทำใหเกิดสัญญาณยอนกลับ
1 เลือกที่มาใดก็ไดในสเตอริโอ
หมายเหตุ: หากคุณตั้งสเตอริโอเปนที่มา AUX1 จะไมมีเสียงจนกวา
คุณจะกดปุมไมโครโฟนคางไวและพูด
2 กดปุมที่ดานขางของไมโครโฟนคางไวและพูดใสไมโครโฟน
หมายเหตุ: หากสเตอริโอกำลังเลนเพลงจากที่มา คุณควรรอประมาณ
2 วินาทีกอนพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดเสียงตอนตนของการประกาศ
ของคุณ
3 หลังจากพูดเสร็จแลว ใหปลอยปุม
หากสเตอริโอกำลังเลนเพลงจากที่มากอนที่คุณจะกดปุมคางไว
สเตอริโอจะสลับกลับไปยังที่มานั้นโดยอัตโนมัติ

การกำหนดคาสเตอริโอ Fusion สำหรับไมโครโฟนมือถือ
> ตั้งคา > TELEMUTE
1 บนสเตอริโอใหเลือก
2 เลือก AUX1 เพื่อเติมชองทำเครื่องหมาย
ขณะนี้สเตอริโอจะเปลี่ยนเปนที่มา AUX1 เมื่อคุณกดปุมที่ดานขาง
ของไมโครโฟนมือถือคางไว
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