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การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ

คำแนะนำในการติดตั้งซับวูฟเฟอร
Signature Series CRGBW 10 นิ้ว
ขอมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
คำเตือน
อุปกรณนี้ตองไดรับการติดตั้งตามคำแนะนำเหลานี้
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟของยานพาหนะหรือเรือกอนที่จะเริ่มติดตั้ง
อุปกรณนี้
ขอควรระวัง
การไดรับระดับความดันเสียงมากกวา 100 dBA อยางตอเนื่องอาจทำให
สูญเสียการไดยินอยางถาวร โดยปกติแลว หากคุณไมไดยินเสียงบุคคล
รอบขางพูดคุยกัน แสดงวาระดับเสียงขณะนั้นดังเกินไป จำกัดเวลาใน
การฟงเสียงที่มีระดับเสียงดัง หากคุณไดยินเสียงดังในหูหรือไดยินเสียง
พูดไมชัด ใหหยุดการฟงและตรวจสอบการไดยิน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดสวมใสแวนนิรภัย อุปกรณปองกันหู และ
หนากากกันฝุน เมื่อทำการเจาะรู ตัดแตง และขัดแตง

ประกาศ

เมื่อเจาะหรือตัด ใหตรวจสอบเสมอวาดานตรงขามพื้นผิวมีสิ่งใดอยูเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเรือ
ขอแนะนำใหผูติดตั้งมืออาชีพติดตั้งระบบเสียงใหกับคุณเพื่อใหมั่นใจใน
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
คุณตองอานคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง หากคุณมี
ปญหาในระหวางการติดตั้ง ใหไปที่ www.fusionentertainment.com
สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ
หลังจากติดตั้งซับวูฟเฟอรแลว คุณควรใชซับวูฟเฟอรที่ระดับเสียงต่ำถึง
ปานกลางสำหรับการใชงานชวงสองสามชั่วโมงแรก วิธีการนี้จะชวยใน
การปรับปรุงเสียงโดยรวมโดยคอยๆ คลายสวนประกอบที่เคลื่อนที่ของซับ
วูฟเฟอร เชน กรวย Spider และเซอรราวด

เครื่องมือที่จำเปน

สวานไฟฟา
ดอกสวาน (ขนาดแตกตางกันไปตามวัสดุพื้นผิว)
ไขควงปากแฉก
เลื่อยหรือมีดสำหรับการใชงานอเนกประสงคที่เหมาะสมสำหรับเจาะรู
วัสดุพื้นผิว
• สายลำโพง 12 AWG (3.31 ตร.มม.) หรือขนาดใหญกวา
• ขั้วตอหางปลาแฉกลำโพงตัวเมียขนาด 6.3 มม. (แนะนำ)
• สาย 22 AWG (0.33 ตร.มม.) หรือใหญกวาสำหรับ LED (รุน
Sports เทานั้น)
• ขั้วตอหางปลาตัวเมียและตัวผู 4 มม. สำหรับสาย LED (แนะนำ
สำหรับรุน Sports เทานั้น)
• เครื่องปอกสายไฟ (ทางเลือก)
• เครื่องมือย้ำสายไฟ (ทางเลือก)
• เทปพันสายไฟ (ทางเลือก)
• ซิลิโคนที่ใชงานในทะเล (ไมบังคับ)
หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบปรับแตงเอง เครื่องมือเพิ่มเติมและวัสดุ
อาจจำเปน
•
•
•
•
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เมื่อติดตั้งซับวูฟเฟอรในบริเวณที่อาจโดนอากาศหรือน้ำ คุณตองติดตั้ง
ซับวูฟเฟอรบนพื้นผิวแนวตั้ง หากคุณติดตั้งซับวูฟเฟอรโดยหงายขึ้นบน
พื้นผิวแนวนอน น้ำอาจเขามารวมกันรอบๆ ซับวูฟเฟอรและสรางความ
เสียหายเมื่อเวลาผานไปได
หากคุณตองการติดตั้งซับวูฟเฟอรดานนอกเรือ คุณตองติดตั้งซับวูฟเฟอร
ไวในตำแหนงเหนือเสนระดับน้ำที่ซึ่งซับวูฟเฟอรจะไมจมลงในน้ำหรือ
เสียหายจากทาเรือ เสา หรืออุปกรณชิ้นอื่นๆ เมื่อติดตั้งใหถูกตองแลว ซับ
วูฟเฟอรนี้มีระดับการกันสำหรับการปกปองจากดานหนาของลำโพง การ
สัมผัสน้ำและความเสียหายจากดานหลังของซับวูฟเฟอรจะทำใหการรับ
ประกันสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงสถานการณที่ติดตั้งซับวูฟเฟอรไวในกรอบที่
ผนึกไว โดยเฉพาะเมื่อมีผิวสัมผัสในตอนทำความสะอาด การใชกรอบ
พรอมพอรตหรือชองระบายที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมภายนอก อาจทำให
มีน้ำสะสมและทำใหซับวูฟเฟอรเสียหายได
คุณตองปดระบบเสียงกอนทำการเชื่อมตอไปยังเครื่องที่มา แอมป หรือ
ลำโพง หากไมดำเนินการดังกลาวอาจทำใหระบบเสียงเสียหายอยาง
ถาวร
คุณควรปองกันขั้วกับการเชื่อมตอจากการเกยตื้นและจากกันและกัน หาก
ไมดำเนินการดังกลาวอาจทำใหระบบเสียงเสียหายอยางถาวรและการรับ
ประกันผลิตภัณฑสิ้นสุดลง
เมื่อเลือกตำแหนงที่จะติดตั้งซับวูฟเฟอร ใหทำการพิจารณาเหลานี้
• คุณตองเลือกตำแหนงติดตั้งที่มีระยะหางเพียงพอสำหรับระดับความ
ลึกของการติดตั้งซับวูฟเฟอรตามที่ระบุในขอมูลจำเพาะของ
ผลิตภัณฑ
• คุณควรเลือกพื้นผิวติดตั้งที่เรียบสำหรับการปดผนึกที่ดีที่สุด
• คุณควรเลือกตำแหนงที่วัสดุพื้นผิวหนาพอที่จะรองรับน้ำหนักของซับ
วูฟเฟอรได โปรดทราบวาเมื่อใชงาน ซับวูฟเฟอรจะมีแรงผลักและดึง
บนพื้นผิว ดังนั้นหากวัสดุนั้นบางก็อาจทำใหเกิดการสั่นสะเทือนและ
สงผลในทางลบตอคุณภาพของเสียงได
• คุณควรปองกันสายลำโพงจากวัตถุที่แหลมคมและใชหวงยางเมื่อเดิน
สายผานแผงทุกครั้ง
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแมเหล็ก คุณไมควรยึดซับวูฟเฟอร
ใกลกับเข็มทิศเกินคาระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยูใน
ขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ
เลือกตำแหนงที่ติดตั้งใหถูกตองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซับวูฟเฟอร
แตละตัวลำโพง Fusion นั้นออกแบบมาเพื่อใชงานในระยะกวางที่สุด
เทาที่จะทำไดจากจุดติดตั้ง แตการวางแผนในการติดตั้งที่ดี สงผลให
ลำโพงเสียงดีเทานั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติมในการวางตำแหนงซับวูฟ
เฟอรและขอมูลจำเพาะ ไปที่ www.fusionentertainment.com
®

การติดตั้งซับวูฟเฟอร

กอนการติดตั้งซับวูฟเฟอร คุณตองเลือกตำแหนงตามคำแนะนำดานบน
1 เดินสายลำโพง (และสาย LED หากมี) จากแหลงที่มาไปยังตำแหนง
ลำโพง
2 ตัดเล็มแมแบบและตรวจดูใหมั่นใจวาแมแบบพอดีกับตำแหนงที่เลือก
3 จัดแนวของแมแบบเพื่อใหโลโก Fusion อยูในระดับเดียวกัน
4 ยึดแมแบบกับตำแหนงที่เลือกใหแนน
5 โดยใชเลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน ใหตัดพื้นผิวติดตั้งตามเสนดาน
ในเสนบนแมแบบ
6 วางซับวูฟเฟอรในชองตัดเพื่อทดสอบความพอดี
7 หากจำเปน ใหใชตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของชองตัด
8 หลังจากที่ซับวูฟเฟอรอุปกรณพอดีกับชองที่ตัดแลว ตรวจสอบให
แนใจวารูบนซับวูฟเฟอรตรงกับรูนำบนแมแบบ
9 ถารูยึดไมตรง ใหทำเครื่องหมายตำแหนงรูใหม
10 ใชดอกสวานขนาดที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้งและประเภทสกรูในการ
เจาะรู
11 ถอดแมแบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
12 เชื่อมตอสายซับวูฟเฟอรในขณะที่ (สายลำโพง, หนา 2)
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13 หากจำเปน ใหเชื่อมตอสาย LED (การเดินสาย LED, หนา 2)
14 วางซับวูฟเฟอรลงในชองตัด

ประกาศ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลำโพงหรือเรือ คุณตอง
เชื่อมตอสายนี้ผานฟวส 3 A ใกลกับแหลงจายไฟ

2 เชื่อมตอสายไฟขั้วลบ (-) จากแหลงจายไฟเดียวกันกับสายไฟที่มีสี
เดียวหรือมากกวาบนสาย LED ตามสีไฟ LED ที่ตองการ

ประกาศ

คุณตองหุมฉนวนสายไฟ LED ที่ไมไดใชเพื่อปองกันการลัดวงจร
สี LED

สีสายไฟ LED

แดง

แดง

เขียว

เขียว

น้ำเงิน

น้ำเงิน

15 ยึดซับวูฟเฟอรกับพื้นผิวติดตั้งโดยใชสกรูที่ใหมาดวย

เหลือง

สีแดงและสีเขียว

หมายเหตุ: หามขันสกรูแนนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อหากพื้นผิวติดตั้ง
ไมเรียบ
สำหรับซับวูฟเฟอรรุนคลาสสิค ใหติดตะแกรงเขากับดานหนา

สีมวงแดง

สีแดงและสีน้ำเงิน

ฟาอมเขียว

สีน้ำเงินและสีเขียว

สีขาวโทนเย็น

สีน้ำเงินอมเขียว

สายลำโพง
เมื่อเชื่อมตอซับวูฟเฟอรไปยังแอมปของคุณ ใหทำการพิจารณาเหลานี้
• สายลำโพงไมรวมกับซับวูฟเฟอร คุณควรใชสายลำโพง 12 AWG
(3.31 ตร.มม.) หรือขนาดใหญกวาเพื่อเชื่อมตอซับวูฟเฟอรไปยัง
แอมป
• หัวเตาเสียบซับวูฟเฟอรจะใชงานไมไดโดยการใชขั้วแบบใบพายตัวผู
คุณควรใชขั้วตอหางปลาแฉกตัวเมียขนาด 6.3 มม. (ไมไดใหมาดวย)
เพื่อเชื่อมตอสายลำโพงไปยังสายไฟเพื่อการเชื่อมตอที่ดีที่สุด
คุณสามารถใชตารางเหลานี้เพื่อระบุขนาดของขั้วที่เขากับหัวเตาเสียบ
ซับวูฟเฟอร

สีขาวโทนอุน

เหลือง

สีสายไฟ

ขั้ว

ขาว

ขั้วบวก (+)

สีขาวลายสีดำ

ขั้วลบ (-)

การเดินสาย LED

ขอแนะนำใหติดตั้งรีโมทคอนโทรลไรสาย CRGBW Fusion กับลำโพง
เหลานี้เพื่อเปดและปดไฟ LED, เปลี่ยนสี และสรางเอฟเฟกตแสง โปรด
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนาย Fusion ของคุณ หรือไปที่
www.fusionentertainment.com
คุณควรทำตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรลเพื่อเชื่อมตอ
สาย LED จากลำโพงเขากับโมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลและเชื่อม
ตอรีโมทคอนโทรลกับกระแสไฟ
หากคุณเลือกที่จะไมติดตั้งรีโมทคอนโทรล คุณสามารถตั้งคาสีคงที่ของ
LED ไดโดยการเชื่อมตอสายไฟ LED ที่มีสีเขากับแหลงจายไฟโดยตรง
(การเชื่อมตอสายไฟ LED, หนา 2)
หมายเหตุ: LED มีเฉพาะรุน Sports เทานั้น

การเชื่อมตอสายไฟ LED
หากไมไดติดตั้งรีโมทคอนโทรลที่แนะนำ คุณสามารถตั้งคาสีคงที่ของ
LED ไดโดยการเชื่อมตอสาย LED สีเขากับขั้วลบ (-) ของแหลงจายไฟ
12 Vdc คุณสามารถเชื่อมตอสายขั้วลบ (-) เขากับสาย LED หลายเสน
เพื่อปรับแตงสีและโทนสี LED คุณตองเชื่อมตอสาย LED สีดำเขากับขั้ว
บวก (+) ของแหลงจายไฟที่เหมือนกันเพื่อทำใหวงจรสมบูรณ
สายสีดำบนสาย LED จะเขาปลายสายดวยขั้วตอหางปลาตัวเมีย 4 มม.
และสายสีจะเขาปลายสายดวยขั้วตอหางปลาตัวผู 4 มม. คุณสามารถ
เชื่อมตอเขากับขั้วตอหางปลา 4 มม. เหลานี้บนสาย (ไมไดใหมาดวย)
ของคุณ หรือถอดหัวตอหางปลากออกเพื่อเชื่อมตอเขากับสายเปลือยแทน
คุณควรใชสายลำโพง 22 AWG (0.33 ตร.มม.) หรือหนากวาเพื่อเชื่อม
ตอ LED กับแบตเตอรี่
คุณตองเชื่อมตอสายขั้วบวก (+) สำหรับ LED ของลำโพงทั้งหมดเขากับ
ฟวส 3 A ใกลกับแหลงจายไฟ คุณควรเชื่อมตอสายไฟขั้วบวก (+) เขา
กับแหลงจายไฟผานสวิตชแยกวงจรหรือสะพานไฟเพื่อเปดและปด LED
คุณสามารถใชตัวแยกวงจรหรือสะพานไฟตัวเดียวกันเพื่อควบคุมแหลง
จายไฟกับสเตอริโอของคุณ ซึ่งจะชวยใหคุณเปดและปดไฟ LED และ
สเตอริโอพรอมกันได
1 เชื่อมตอสายสีดำบนสาย LED เขากับขั้วบวก (+) ของแหลงจายไฟ

2

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตอสายไฟสีขาวโทนเย็นหรือขาวโทน
อุนเพื่อเปลี่ยนโทนสีไฟ LED ที่ผสมกันได

การติดตะแกรงกับซับวูฟเฟอรรุนคลาสสิค
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในซับวูฟเฟอรรุนคลาสสิคเทานั้น
1 เมื่อติดตั้งซับวูฟเฟอรแลว ใหยึดตะแกรงโดยใหโลโก Fusion อยูดาน
ลางในตำแหนง 6 นาฬิกา
2 หมุนตะแกรงทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 10 องศา เพื่อใหโลโก Fusion
อยูในตำแหนง 5 นาฬิกา
3 วางตะแกรงลงบนขอบของซับวูฟเฟอร
4 บิดตะแกรงตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดใหแนน

ขอมูลลำโพง
True-Marine™ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ True-Marine เปนไปตามการทดสอบสภาพแวดลอมอยาง
เครงครัดภายใตขอกำหนดทางทะเลที่เขมงวดเพื่อสรางคำแนะนำทาง
อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑสำหรับการใชทางทะเล
ผลิตภัณฑใดๆ ที่มีตราประทับรับประกัน True-Marine ไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหใชงายและประสานเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูงเพื่อสงมอบ
ประสบการณความบันเทิงโดยอุตสาหกรรมชั้นนำ ผลิตภัณฑ TrueMarine ทั้งหมดไดรับการสนับสนุนโดย Fusion ซึ่งใหการรับประกันผู
บริโภคแบบจำกัดทั่วโลก 3 ป

ลงทะเบียน ซับวูฟเฟอร ของคุณ

คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี้
• ไปที่ www.fusionentertainment.com/marine/register
• โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไวในที่ปลอดภัย

คำแนะนำในการติดตั้งซับวูฟเฟอร Signature Series CRGBW

แบบวาดขนาด

ความไว (1 W/1 ม.)

86 dB

มุมมองดานขาง

การตอบสนองความถี่

ตั้งแต 30 Hz ถึง 2 kHz

ต่ำสุด ระดับความลึกของการติดตั้ง
(ระยะหาง)

133 มม. (5 1/4 นิ้ว)

เสนผานศูนยกลางของการติดตั้ง
(ระยะหาง)

223 มม. (8 13/16 นิ้ว)

ความตานทาน

4 โอหม

คำแนะนำเกี่ยวกับกำลังไฟของแอมป

RMS 50 ถึง 400 W ขณะเลนเพลง

ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ

520 ซม. (205 นิ้ว)

แรงดันของแหลงจายไฟ LED (รุน
Sports เทานั้น)

ตั้งแต 10.8 ถึง 16 Vdc

กระแสโหลด LED ที่ 14.4 Vdc (รุน
Sports เทานั้น)

300 mA

ชวงอุณหภูมิทำงาน

ตั้งแต 0 ถึง 50°C (ตั้งแต 32 ถึง
122°F)

ชวงอุณหภูมิการจัดเก็บ

ตั้งแต -20 ถึง 70°C (ตั้งแต -4 ถึง
158°F)

วัสดุทรงกรวย

กรวย PP พรอมหุมยาง Santoprene

ระดับของน้ำและฝุน

IEC 60529 IP65

130 มม. (5 1/8 นิ้ว)
220 มม. (8 21/32 นิ้ว)

ในรูปคือซับวูฟเฟอรรุน Sports แตมีขนาดเหมือนกับรุนคลาสสิค

มุมมองดานหนาของรุน Sports

คำแนะนำกรอบที่เหมาะสม
ปริมาตรของกรอบที่ผนึก1

27 ล. (0.95 ฟุต3)

ปริมาตรกรอบชอง (ชองระบาย)2

45 ล. (1.6 ลบ.ฟุต)

เสนผานศูนยกลางพอรต

104 มม. (4 นิ้ว)

ความยาวพอรต

265 มม. (10 7/16 นิ้ว)

275 มม. (10 13/16 นิ้ว)
247 มม. (9 3/4 นิ้ว)

ในรูปคือซับวูฟเฟอรรุน Sports แตมีขนาดเหมือนกับรุนคลาสสิค

การทำความสะอาดซับวูฟเฟอร
ประกาศ

หามใชสารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือชนิดสารทำละลายบนซับวูฟ
เฟอร การใชสารทำความสะอาดดังกลาวอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหาย
และการรับประกันสิ้นสุดลง
เมื่อติดตั้งอยางถูกตอง ซับวูฟเฟอรนี้ไดรับการจัดระดับ IP65 เพื่อปองกัน
การทำงานในสภาพแวดลอมทางทะเลที่รุนแรงจากดานหนาของซับวูฟ
เฟอร ซับวูฟเฟอรไมไดออกแบบมาเพื่อทนทานตอละอองน้ำแรงดันสูงซึ่ง
อาจเกิดขึ้นไดเมื่อคุณลางทำความสะอาดเรือของคุณ หากไมฉีดพน
ทำความสะอาดอยางระมัดระวังอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายและการรับ
ประกันสิ้นสุดลง

1 ทำความสะอาดน้ำเค็มและสิ่งตกคางของน้ำเค็มออกจากตะแกรงดวย

ผาชุบน้ำชุบในน้ำจืด
2 ใชสารทำความสะอาดแบบออนเพื่อกำจัดการสะสมของน้ำเค็มและ
รอยตางๆ

ขอมูลจำเพาะ
กำลังสูงสุด

600 W

กำลังไฟ RMS

300 W

คำแนะนำในการติดตั้งซับวูฟเฟอร Signature Series CRGBW

1 บุดวยวัสดุดูดซับ

2 ทอดวยวัสดุดูดซับ
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