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ความปลอดภัย
กอนการติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยซึ่งเปนเอกสารแยกตางหากเสมอ
(F.01U.120.759) คําแนะนําเหลานีใ้ ชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับแหลงจายไฟเมนได
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน PLE-SDT Plena Easy Line
ออกแบบมาใหเชื่อมตอกับเครือขายกระจายไฟสาธารณะขนาด 115/230 Vac
เพื่อไมเกิดความเสี่ยงตอการถูกไฟฟาช็อต จะตองยกเลิกการเชื่อมตอแหลงจายไฟเมนกอนเริ่มการปฏิบัติงานทั้งหมด
การปฏิบัติงานเมือ่ เปดเครื่องจะอนุญาตเฉพาะเมื่อไมสามารถปดเครื่องไดเทานั้น
และจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น
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2

ขอมูลโดยยอ

2.1

วัตถุประสงค
คูมือเลมนี้มีจดุ ประสงคเพื่อใหขอมูลที่จำเปนในการติดตั้ง การกําหนดคา การใชงาน
และการบํารุงรักษาแหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน PLE-SDT Plena Easy Line

2.2

เอกสารดิจิตอล
คูมือการติดตั้งและการใชงานยังมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
โปรดดูขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑไดที่ www.boschsecuritysystems.com
ขอมูลและภาพประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

2.3

กลุมเปาหมาย
คําแนะนําในการติดตั้งและขั้นตอนการใชงานนี้ใชสําหรับผูติดตั้งและผูใชระบบเสียงประกาศสาธารณะ

2.4

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับการแจงเตือนสี่ประเภท
โดยประเภทการแจงเตือนจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยทีสุดไปถึงผลกระทบรายแรงทีส่ ุดซึ่งไดแก:
หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจ็บ
ขอควรระวัง
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย
การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง
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ตารางการแปลงหนวย
คูมือนี้ใชหนวย SI เพื่อแสดงความยาว ปริมาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ
โดยหนวยเหลานี้สามารถแปลงเปนหนวยที่ไมใชมาตราเมตริกโดยใชขอมูลตอไปนี้
หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 นิว้ =

25.4 มม.

1 มม. =

0.03937 นิ้ว

1 นิว้ =

2.54 ซม.

1 ซม. =

0.3937 นิ้ว

1 ฟุต =

0.3048 ม.

1 ม. =

3.281 ฟุต

1 ไมล =

1.609 กม.

1 กม.

0.622 ไมล

ตาราง 2.1

การแปลงหนวยความยาว

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 ปอนด =

0.4536 กก.

1 กก. =

2.2046 ปอนด

ตาราง 2.2

การแปลงหนวยปริมาณ

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 psi =

68.95 hPa

1 hPa =

0.0145 psi

ตาราง 2.3

การแปลงหนวยความดัน

หมายเหตุ
1 hPa = 1mbar.

ฟาเรนไฮต

เซลเซียส

°F = 9/5 (°C + 32)

°C = 5/9 (°F - 32)

ตาราง 2.4
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3

ภาพรวมของระบบ

3.1

แอปพลิเคชัน
อุปกรณแหลงสัญญาณ PLE-SDT Plena Easy Line
เปนแหลงใหสัญญาณเสียงที่เหมาะสมอยางยิ่งสำหรับการใหเสียงดนตรีคุณภาพสูงในระบบเสียงประกาศสาธารณะ
ใหเสียงดนตรีสําหรับระบบระดับมืออาชีพไดยาวนานไมมีสะดุด ไดรับการออกแบบโดยไมมีชิ้นสวนเคลื่อนที่
จึงสามารถใชงานในระบบที่ตองทํางานตอเนื่องเปนเวลานาน
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับหนวยความจําแฟลชที่ไมลบเลือนและมีสถานะคงทน

3.2

คําอธิบายโดยยอ
อุปกรณแหลงสัญญาณPlena Easy Line ถูกแบงสวนเปนแหลงสัญญาณ USB/SD สําหรับการเลนไฟล MP3
ที่เก็บในอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB และการด SD/MMC รวมถึงสวนที่เปน จูนเนอร FM
อุปกรณนี้โดยทั่วไปแลว เหมาะสําหรับการใชงานในโรงแรม รานคา ซุปเปอรมารเก็ต รานอาหาร บาร โรงอาหาร
ฟตเนส หองแสดงสินคา และสถานที่อื่นๆ ที่ตองการเสียง BGM สําหรับชวยสรางบรรยากาศสุนทรีย
เชือ่ มตอไดกับเครื่องขยายเสียงของระบบเสียงประกาศสาธารณะทุกชนิด
อุปกรณไดรับการออกแบบตามแบบผลิตภัณฑตระกูล Plena Easy Line และเปนสวนหนึ่งของรุน Advantage Line
ของ Bosch

3.3

ขอบขายในการสงมอบ
ในกลองอุปกรณแหลงสัญญาณ PLE-SDT Plena มีชิ้นสวนตอไปนี้:
- สายไฟเมน 1 สาย
- คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย 1 เลม
- ตัวยึดสําหรับติดตั้งขนาด 19 นิ้ว 1 ชุด (ติดตั้งแลว)
- รีโมทคอนโทรล 1 อัน (ไมรวม:แบตเตอรี่ AAA 1.5V 2 กอน)
- สายเคเบิล RCA สัญญาณเสียง 2 คู (ยาว 2.0 ม.) 2 ชุด
- สายเสาอากาศพรอมขั้วตอ 1 ชุด
- การดหนวยความจํา SD พรอมเสียงดนตรีฟรี และคูมือการติดตั้งและคําแนะนําการใชงาน 1 เลม

3.4

อุปกรณแหลงสัญญาณ Plena
ดวยความจุหนวยความจํา USB หรือการด SD ถึง 32GB (มากถึง 2000 เพลง)
และสามารถเลือกเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําแฟลช USB ไดทั้งดานหนาและดานหลัง แหลงสัญญาณ USB/SD
จึงสามารถเลนเพลงคุณภาพเสียงสูงอยางไมมีสะดุดไดจากแหลงสัญญาณเดียว รองรับไฟลเพลง MP3
ที่จัดเก็บในหลายโฟลเดอร แหลงสัญญาณ USB/SD จะคนหาและเลนไฟล MP3
ทั้งหมดทีอ่ ยูในอุปกรณหนวยความจําแฟลชโดยอัตโนมัติ และมีโหมดเลนซ้ําและเลนแบบสุม
แหลง USB/SD
แหลงสัญญาณ USB/SD สามารถเลนไฟล MP3 ดวยอัตราบิตตังแต 32 kbps ถึง 320 kbps รองรับระบบเสียงโมโน/
สเตอริโอ/สเตอริโอรวม และทัง้ แบบอัตราบิตตอเนื่อง (CBR) และอัตราบิตแปรผัน (VBR)
จูนเนอร FM
จูนเนอร FM ที่ควบคุมแบบดิจิตอลใชตัวสังเคราะหความถี่เพื่อจับคลื่นสถานีวิทยุ FM ไดอยางถูกตอง
และสามารถตั้งสถานีวิทยุลวงหนาเพื่อจัดเก็บสถานีโปรดได 30 สถานี
เอาตพุต
แหลงสัญญาณ USB/SD และจูนเนอร FM ทํางานพรอมกันไดผานทางเอาตพุตที่แยกกัน
สามารถตั้งคาระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงของเอาตพุตไดที่ปุมควบคุมดานหลัง
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ถัดจากเอาตพุตเสียงแบบอะนาล็อกของแหลง USB/SD และจูนเนอร FM
มี ีเอาตพุตผสมที่สามารถเลนไฟลจากแหลงสัญญาณ USB/SD และสลับไปจูนเนอร FM
อัตโนมัติหลังจากทีเ่ ลนไฟลเพลง MP3 สุดทายจบ
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3.5

ปุมควบคุม ชองเสียบ และไฟแสดง

3.5.1

มุมมองดานหนา

รูป 3.1

มุมมองดานหนา

หมายเล มุมมองดานหนา
ข

รายละเอียด

1

สวิตซไฟเมน (เปด/ปด)
โปรดดูที่สวน 5.1 การเชื่อมตอ/การตั้งคาอุปกรณแหลงสัญญาณ

2

ชองเสียบ USB 2.0 แบบ 4 ขา โปรดดูที่สวน 6 การเชื่อมตอ

3

-

หนาจอ LCD (มีไฟพื้นหลัง) สําหรับการทํางานของอุปกรณ USB และการด SD

A

-

แผงปุมควบคุมสําหรับอุปกรณ USB และการด SD โปรดดูที่สวน 8 การทํางาน

4

การปดระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงของแหลงสัญญาณ USB และ SD
โปรดดูที่สวน 8.2.5 การปดเสียงเอาตพุต

6

|< - SKIP - >|

การเลือกเพลง และการเดินหนา/ยอนกลับเพลง
โปรดดูที่สวน 8.2.2 การเลือกเพลง

7

|<< FOLDER >>|

การเลือกไฟล โปรดดูที่สวน การเลือกและคนหาโฟลเดอร, หนา 25

8

การหยุดการเลนซ้ําเพลง

9

PROG

การสลับจากโหมดการตั้งโปรแกรมเปนการประมวลซีเควนซเพลง MP3 แตละเพลง โปรดดูที่สวน 8.2.4
การจัดทํารายการเพลง

10

>||

การสลับโหมดระหวางการเลนซ้ําและการหยุดชั่วคราว

11

การเลือกเลนซ้ําและการสุมเลน
โปรดดูที่สวน 8.2.3 ฟงกชันการเลนซ้ําและการเลนสุม

12

USB/SD

ไฟ LED ระบุแหลงสัญญาณ USB/SD เปด/ปด
โปรดดูที่สวน 8.1 รีโมทคอนโทรล

13

USB

การเลือกการทํางานอุปกรณ USB
โปรดดูที่สวน 8.2 แหลง USB/SD

14

SD

การเลือกการทํางานการด SD
โปรดดูที่ สวน 8.2 แหลง USB/SD

15

SD/MMC

ชองเสียบการด SD
โปรดดูที่สวน 8.2 แหลง USB/SD
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หมายเล มุมมองดานหนา
ข

รายละเอียด

16

-

หนาจอ LCD (มีไฟพื้นหลัง) สําหรับการทํางานจูนเนอร FM

B

-

แผงปุมควบคุมสําหรับการทํางานจูนเนอร FM
โปรดดูทสี่ วน 7.1 จูนเนอร FM และสวน 8.3 จูนเนอร FM

17

1-9, 10/0

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ (ที่ตั้งคาไวลวงหนา)
โปรดดูทสี่ วน 8.3 จูนเนอร FM

18

-

เลนสตัวรับ IR (รีโมทคอนโทรล)
โปรดดูทสี่ วน 8.1 รีโมทคอนโทรล

19

|<

ในการกดปุมแตละครั้ง ความถี่คลื่นวิทยุจะลดลง 50 kHz
กดคางไวสองวินาทีเพื่อสแกนลงหาสถานีวิทยุถัดไป
โปรดดูที่ สวน 8.3 จูนเนอร FM

20

+10

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุที่ตั้งคาไวลวงหนา (>10)
โปรดดูที่ สวน 8.3 จูนเนอร FM

21

TUNER

เปด/ปดไฟ LED ระบุจูนเนอร FM
โปรดดูที่ สวน 8.1 รีโมทคอนโทรล

22

>|

ในการกดปุมแตละครั้ง ความถี่คลื่นวิทยุจะเพิมขึ้น 50 kHz
กดคางไวสองวินาทีเพื่อสแกนขึ้นหาสถานีวิทยุถัดไป
โปรดดูที่ สวน 8.3 จูนเนอร FM

23

PROG

การบันทึกการตั้งคาลวงหนาคลื่นความถี่วิทยุ
โปรดดูที่ สวน 7.1.2 การตั้งคาคลื่นความถี่วิทยุลวงหนา

3.5.2

รูป 3.2

11

มุมมองดานหลัง

มุมมองดานหลัง

หมายเล มุมมองดานหลัง
ข

รายละเอียด

24

ชองเสียบอินพุตเสาอากาศจูนเนอร FM (75 โอหม)
โปรดดูที่ สวน 6.2.1 เสาอากาศจูนเนอร FM

ANTENNA

25

ชองเสียบ USB 2.0 แบบ 4 ขา โปรดดูที่สวน 6 การเชือ่ มตอ

26

TUNER

การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงจูนเนอร
โปรดดูที่ สวน 7.1.1 การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงจูนเนอร

27

COMBINED

การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง USB/SD และจูนเนอร FM รวมกัน โปรดดูที่สวน 7 การกําหนดคา

28

USB/SD

การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง USB/SD
โปรดดูที่ สวน 7.1.1 การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงจูนเนอร

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ข

รายละเอียด

29

TUNER R/L

ชองเสียบเอาตพุตจูนเนอร (ชองขวาและซาย)
โปรดดูที่ สวน 6.3 ชองเสียบเอาตพุตสัญญาณเสียงดานหลัง

30

COMBINED R/L

ชองเสียบเอาตพุต USB/SD และจูนเนอร FM (ชองดานขวาและซาย) รวมกัน
โปรดดูที่ สวน 6.3 ชองเสียบเอาตพุตสัญญาณเสียงดานหลัง

31

USB/SD R/L

ชองเสียบเอาตพุต USB/SD (ชองดานขวาและซาย)
โปรดดูที่ สวน 6.3 ชองเสียบเอาตพุตสัญญาณเสียงดานหลัง

33

-

เตาเสียบไฟเมน + ตัวยึดฟวส
(ฟวส: 230V = 0.63AT/250V ฟวส: 115V = 1.25AT/250V)
โปรดดูที่สวน 6.2.3 เตารับไฟเมน

34

-

ตัวเลือกกําลังไฟเมน (230V หรือ 115V)
โปรดดูที่ สวน 5.1 การเชื่อมตอ/การตั้งคาอุปกรณแหลงสัญญาณ

3.5.3

รูป 3.3

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล (จํานวนรีโมทคอนโทรลและในตารางเทากับจํานวนอุปกรณ)
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17 / 20

จูนเนอร,
USB/SD

1-9, 10/0, +10

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุที่ตั้งคาไวลวงหนา หรือการเลือกเพลง
โปรดดูที่สวน 8.3 จูนเนอร FM หรือสวน 8.2.2 การเลือกเพลง

36

จูนเนอร

FREQ

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ดวยตนเอง
โปรดดูที่ สวน 8.3.4 การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ดวยตนเอง

42

จูนเนอร

|<< PRESET >>|

การเลื่อนขึ้น/ลงเพื่อดูคลื่นความถี่วิทยุที่ตั้งคาไวลวงหนา
โปรดดูที่ สวน 8.3 จูนเนอร FM

7

USB/SD

|<< FOLDER >>|

การเลื่อนขึ้น/ลงเพื่อเลือกโฟลเดอรไฟล MP3
โปรดดูที่ สวน การเลือกและคนหาโฟลเดอร, หนา 25

9

USB/SD

PROG

การสลับจากโหมดการตั้งโปรแกรมเปนการประมวลซีเควนซเพลง MP3 แตละเพลง
โปรดดูที่สวน 8.2.4 การจัดทํารายการเพลง

23

จูนเนอร

PROG

การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุทเี่ ลือกเปนคลื่นความถี่วิทยุท่ตี ั้งคาลวงหนา
โปรดดูที่ สวน 7.1.2 การตั้งคาคลื่นความถี่วิทยุลวงหนา

11

USB/SD

39

USB/SD,
จูนเนอร

USB/SD-TUNER

การเลือกการทํางาน USB/SD หรือจูนเนอร FM
โปรดดูที่ สวน 8.1 รีโมทคอนโทรล

40

จูนเนอร

SLEEP

การตั้งเวลาปดจูนเนอร FM
โปรดดูที่ สวน 8.3.6 การปดตัวตั้งเวลา

35

จูนเนอร

RDS

ระบบขอมูลคลื่นวิทยุ การแสดงขอมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM
โปรดดูที่สวน 8.3.5 ระบบขอมูลวิทยุ (Radio Data System - RDS)

43

จูนเนอร

SEARCH

การคนหาคลื่นความถี่วิทยุ
โปรดดูที่ สวน 8.3.1 การคนหาคลื่นความถี่วิทยุ FM

37

จูนเนอร

ST/MONO

การสลับระหวางสัญญาณเอาตพุตเสียงแบบสเตอริโอและโมโน
โปรดดูที่ สวน 8.3.7 เสียงเอาตพุตแบบสเตอริโอ/โมโน

19, 22

จูนเนอร

|< - TUNE - >|

ในการกดปุมแตละครั้ง ความถี่คลื่นวิทยุจะเพิมขึ้นหรือลดลง 50 kHz
กดคางไวสองวินาทีเพื่อสแกนหาสถานีวิทยุใหม โปรดดูที่สวน 8.3 จูนเนอร FM

6

USB/SD

|< - SKIP - >|

การเลือกเพลง และการเดินหนา/ยอนกลับเพลง
โปรดดูที่ สวน 8.2.2 การเลือกเพลง

10

USB/SD

>||

การสลับโหมดระหวางการเลนซ้ําและการหยุดชัว่ คราว
โปรดดูที่ สวน 8.2 แหลง USB/SD

8

USB/SD

การหยุดการเลนซ้ําเพลง โปรดดูที่สวน 8.2 แหลง USB/SD

4

USB/SD,
จูนเนอร

การปดเสียงระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงของแหลงสัญญาณ USB/SD หรือจูนเนอร FM
โปรดดูที่สวน 8.2.5 การปดเสียงเอาตพุต ของ USB/SD
โปรดดูที่สวน 8.3.8 การปดเสียงเอาตพุต ของจูนเนอร FM

Bosch Security Systems B.V.

13

การเลือกเลนซ้ําและการสุมเลน
โปรดดูที่สวน 8.2.3 ฟงกชันการเลนซ้ําและการเลนสุม

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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13, 14

USB/SD

USB-SD

การเลือกโหมดการทํางานอุปกรณ USB หรือการด SD
โปรดดูที่ สวน 8.2 แหลง USB/SD

41

USB/SD,
จูนเนอร

-

เลนสของตัวสงสัญญาณ IR โปรดดูที่สวน 8.1 รีโมทคอนโทรล
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ขอมูลการวางแผน | th

15

ขอมูลการวางแผน
ตองแนใจวา:
- ไมมีของเหลวหกใส หรือเขาไปในอุปกรณได
- ไมมีอะไรมากีดขวางการไหลเวียนระบายอากาศ
- มีเตารับไฟฟาเมนที่มีกระแสไฟเพียงพออยูใกลกับตําแหนงที่ตองการติดตั้ง
และ:
- เวนชองวางดานหลังของอุปกรณไวอยางนอย 10 เซนติเมตรไวเปนพื้นที่สําหรับขั้วตอและสายไฟ

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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16

th | การติดตั้ง

5

แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน Plena Easy Line

การติดตั้ง
แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน PLE-SDT Plena Easy Line ไดรับการออกแบบใหติดตั้งกับตูชั้นวาง 19 นิ้ว
และยังสามารถใชเปนอุปกรณเดสกทอปไดดวย สําหรับการติดตั้งในตูชั้นวาง 19 นิ้ว ใชตัวยึดสําหรับติดตั้งบนชั้นวาง
19 นิ้วที่ใหมากับอุปกรณ

รูป 5.1

5.1

ชุดตัวยึดสําหรับติดตั้งตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว 1 ชุด

การเชื่อมตอ/การตัง้ คาอุปกรณแหลงสัญญาณ
1.
2.

การเชือ่ มตออุปกรณ/สายไฟเสริม โปรดดูที่สวน 6 การเชือ่ มตอ
การตรวจสอบ/การตั้งคาการกําหนดคาอุปกรณ โปรดดูที่สวน 7 การกําหนดคา

ขอควรระวัง
1. เลื่อนสวิตซไฟ (1) ดานหนาอุปกรณไปที่ตําแหนง "Off" [ปด]
2. ตองแนใจวาตัวเลือกกําลังไฟเมน (34) ดานหลังอุปกรณตั้งคาสําหรับแรงดันไฟเมนของทองถิ่นอยางถูกตอง
3. เปลี่ยนฟวสเมนไปที่ T1.25A/250V เมือ่ เชื่อมตอกับแรงดันไฟฟาเมนที่ 115 V
4. เสียบสายไฟเขาที่เตาเสียบไฟเมน (33) และเสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟเมนของเครือขายกระจายไฟ

5.2

USB/SD
เสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB ที่ชองเสียบ USB (2 หรือ 25) ไมแนะนําใหใชอุปกรณ USB HDD และ/
หรือเสียบการดหนวยความจํา SD/MMC ในชองเสียบ SD/MMC (15) เอาดานการดที่มีรอยบากขึ้น
ตามรูปที่ระบุไวดานหนาอุปกรณ

5.3

รีโมทคอนโทรล
การใสแบตเตอรี่ (1.5V ขนาด AAA 2 กอน ):
1. ถอดฝาปดที่ใสแบตเตอรี่ที่ดานหลังของรีโมทคอนโทรลออกกอน
2. ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามทีร่ ะบุไวในชองใสแบตเตอรี่
3. ปดฝาที่ใสแบตเตอรี่
หมายเหตุ
หากจะไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการไหลรั่วจากแบตเตอรี่
หมายเหตุ
สําหรับแบตเตอรี่แบบใชแลวทิ้งและชุดแบตเตอรี เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานควรกําจัดทิ้งโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
หากเปนไปได ควรทิ้งแบตเตอรี่ทสี่ ถานีรีไซเคิลประจําทองถิ่น

PLE-SDT_OM | V1.0 | 2012.02
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การเชื่อมตอ

รูป 6.1

มุมมองดานหนา

รูป 6.2

มุมมองดานหลัง

6.1

ชองเสียบอินพุตดานหนา

6.1.1

USB
เสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB (ความจุสูงสุด 32 GB) ที่เก็บไฟลเพลง MP3 เขากับชองเสียบ USB 2.0 4 ขา
(2) โปรดดูที่สวน 8.2 แหลง USB/SD
หมายเหตุ
เสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB ไดเพียงหนึ่งอันเทานัน้ หากเสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB
ในชองเสียบดานหลัง (25) จะไมสามารถใชชอ งเสียบ USB ดานหนา (2) ได

6.1.2

SD/MMC
เสียบการด SD/MMC (ความจุสูงสุด 32 GB) ที่เก็บไฟลเพลง MP3 ในชองเสียบการด SD/MMC (15) โปรดดูทสี่ วน 8.2
แหลง USB/SD

6.2

ชองเสียบอินพุตดานหลัง

6.2.1

เสาอากาศจูนเนอร FM
ชองเสียบเสาอากาศจูนเนอร FM (24) จะตองตอเขากับเสาอากาศและเครือขายเคเบิลดวยสายโคแอ็กเชียลชนิด 75
โอหมเทานั้น อุปกรณมาพรอมกับสายเสาอากาศและขั้วตอ

6.2.2

USB
เสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB (ความจุไดสูงสุด 32 GB) ที่เก็บไฟลเพลง MP3 ไวเขากับชองเสียบ USB 2.0 4
ขา (25) โปรดดูที่สวน 8.2 แหลง USB/SD
หมายเหตุ
เสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB ไดเพียงหนึ่งอันเทานัน้ หากเสียบอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB
ในชองเสียบดานหนา (2) จะไมสามารถใชชองเสียบ USB ดานหลัง (25) ได

Bosch Security Systems B.V.
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เตารับไฟเมน
ขอควรระวัง
กอนจะเปดไฟเมนครั้งแรก ใหตรวจสอบตัวเลือกไฟเมน (34) และคาฟวสที่ถูกตอง (33) ที่ดานหลังของอุปกรณกอน
เสียบขั้วตอสายไฟเขาที่เตาเสียบไฟเมน (33) และเสียบปลั๊กเขากับเตาปลั๊กชุดเมนของเครือขายกระจายไฟ
คําแนะนําสําคัญสําหรับลูกคา ในสหราชอาณาจักร
สายไฟของสายไฟเมนทีใ่ หมามีสีตามรหัสตอไปนี้
- เขียว/เหลือง = สายดิน
- ฟา = เปนกลาง
- น้ําตาล = สด
หากสีของสายไฟในสายไฟเมนของอุปกรณนี้ไมสอดคลองกับสีของแผงขั้วตอในปลั๊ก ใหทําตามขั้นตอนดานลางนี้
1. สายไฟสีเขียวและเหลืองจะตอเขากับแผงขั้วตอในปลั๊กที่มีตัวอักษร E หรือสัญลักษณสายดิน หรือสีเขียว
หรือเขียวและเหลือง
2. สายไฟสีฟาจะตอเขากับแผงขั้วตอที่มีตัวอักษร N หรือสีดํา
3. สายไฟสีน้ําตาลจะตอเขากับแผงขั้วตอทีม่ ีตัวอักษร L หรือสีแดง

6.3

ชองเสียบเอาตพุตสัญญาณเสียงดานหลัง
แหลงสัญญาณ USB/SD และจูนเนอร FM ทํางานพรอมกันไดบนเอาตพุตที่แยกกัน
1. ตอเอาตพุต (R = ชองขวา, L = ชองซาย) ของแหลงสัญญาณUSB/SD (31) และ TUNER (29) เขากับอินพุต
เชน เครื่องมิกซเสียง /เครื่องขยายเสียงผานสายเคเบิลที่มีขั้วตอ RCA
ถัดจากเอาตพุตเสียงแบบอะนาล็อกของแหลง USB/SD และจูนเนอร FM มีCOMBINED(30)
เอาตพุตที่เลนเพลงที่เก็บในอุปกรณ USB และการด SD และสลับไปจูนเนอร FM อัตโนมัติหลังจากที่เลนไฟลเพลง
MP3 สุดทายจบ:
1. ตอเอาตพุต (R = ชองขวา, L = ชองซาย) เขากับอินพุต เชน เครื่องมิกซเสียง /
เครื่องขยายเสียงผานสายเคเบิลที่มีขั้วตอ RCA
ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงของเอาตพุตสามตัวสามารถตั้งคาไดดวยปุมควบคุม (26, 27 และ 28)
ที่ดานหลังของอุปกรณแหลงสัญญาณ
1. โปรดดูที่ สวน สวน 7 การกําหนดคา
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การกําหนดคา
เปดอุปกรณดวยสวิตซ POWER (1)

รูป 7.1

มุมมองดานหนา

รูป 7.2

มุมมองดานหลัง

7.1

จูนเนอร FM

7.1.1

การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงจูนเนอร
1.
2.

7.1.2

การตั้งคาคลื่นความถีว่ ิทยุลวงหนา
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Bosch Security Systems B.V.

ตั้งคา TUNER (26) การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง ตามระดับอินพุตเครื่องขยายเสียง
- ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงสามารถตั้งคาไดระหวางการปดเสียงและ 1.5 Vrms
- ตอนเริ่มตน แนะนําใหหมุนปุมควบคุมใหขีดไปอยูที่ตําแหนงดานบนตรงกลาง
โปรดดูทสี่ วน 11 ขอมูลทางเทคนิค สําหรับระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง
เลือกแหลงสัญญาณจูนเนอร FM โดยใชปุมบนรีโมทคอนโทรล USB/SD/-TUNER (39)
- ไฟ LED สีเขียว TUNER (21) จะติดสวาง
เลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ตองการโดยใชปุมบนรีโมทคอนโทรล |< (19) และ >| (22)
กดปุม PROG (23)
- หนาจอ LCD จูนเนอร FM (16) แสดงเลขชองที่ใชตั้งคาสถานีลวงหนา (CHxx)
ซึ่งจะกะพริบในระหวางการตั้งคานี้
- สามารถตั้งคาลวงหนาสูงสุดได 30 สถานี
กดปุม 1 ถึง 10/0 (17) สําหรับตําแหนงที่เก็บสถานีทตี่ ั้งคาลวงหนาตําแหนง 1 ถึง 10 หรือ:
กดปุม 1 ถึง 10/0 (17) ตามดวยปุม +10 (20) สําหรับตําแหนงที่เก็บสถานีทตี่ ั้งคาลวงหนาตําแหนง 11 ถึง 30
- การหมุนปุมรอบแรก +10: ตั้งคาสถานีลวงหนาไวที่ตําแหนง 11 ถึง 19
- การหมุนปุมรอบที่สอง +10: ตั้งคาสถานีลวงหนาไวที่ตําแหนง 20 ถึง 30
กดปุม PROG (23) อีกครั้งเพื่อจัดเก็บคลื่นความถี่วิทยุ FM ทีเ่ ลือกเปนคาที่ตั้งลวงหนา
โปรดดูทสี่ วน 8.3.2 การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ตั้งคาลวงหนา
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7.2
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การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงแบบผสม
เอาตพุต COMBINED (30) เลนเพลงที่เก็บไวใน USB/SD และสลับไปจูนเนอร FM อัตโนมัติหลังจากที่เลนไฟลเพลง
MP3 สุดทายจบ:
1. ตั้งคา COMBINED (27) การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงไปทีร่ ะดับอินพุตเครื่องขยายเสียงที่ตองการ
- ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงสามารถตั้งคาไดระหวางการปดเสียงและ 1.5 Vrms
- เมื่อเริ่มใชงาน แนะนําใหหมุนปุมควบคุมไปที่ตําแหนงตรงกลางดานบน
2. โปรดดูท่สี วน 11 ขอมูลทางเทคนิค สําหรับระดับเอาตพุต

7.3

การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง USB/SD
1.
2.

PLE-SDT_OM | V1.0 | 2012.02

ตั้งคา USB/SD (28) ปุมควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงไปที่ระดับอินพุตเครื่องขยายเสียง:
- ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียงสามารถตั้งคาไดระหวางการปดเสียงและ 1.5 Vrms
- เมื่อเริ่มใชงาน แนะนําใหหมุนปุมควบคุมไปที่ตําแหนงตรงกลางดานบน
โปรดดูที่สวน 11 ขอมูลทางเทคนิค สําหรับระดับเอาตพุต
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การทํางาน
เปดอุปกรณแหลงสัญญาณดวยสวิตซ POWER (1) หนาจอ LCD USB/SD (3) จะแสดง “Version x.x” และหนาจอ
LCD จูนเนอร FM (16) จะแสดงคลื่นความถี่วิทยุ FM ลาสุดที่ใชงาน และ/หรือคลื่นความถี่วิทยุที่ตั้งคาลวงหนา
ขั้นแรกแหลงสัญญาณ USB/SD จะอานหนวยความจําแฟลช USB ที่เสียบอยูดานหนา (2) และดานหลัง (25)
หากไมมอี ุปกรณหนวยความจําแฟลชเสียบอยู หนาจอ LCD แหลงสัญญาณ USB/SD (3) จะแสดง “NO USB"
และจะอานหนวยความจํา SD/MMC (15) ตอไป หากไมเสียบการด SD หนาจอ LCD แหลงสัญญาณ USB/SD
จะแสดง “NO CARD”
หมายเหตุ
อุปกรณจะเลนเพลงการด SDHC และหนวยความจํา USB ที่จัดเก็บในรูปแบบ FAT32
จะเลนอุปกรณที่มีตารางพารติชันที่เกิดไดยากไมไดแมวาจัดเก็บในรูปแบบ FAT32 หนวยความจําแฟลช USB
และการด SD มาตรฐานในทองตลาดสวนมากจะเลนได หากเลนการดไมได ใหลองใชการดประเภทอื่น
เพื่อตรวจสอบดูวาอุปกรณมีการชํารุด หรือรูปแบบที่ใชที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน

8.1

รีโมทคอนโทรล
เมือ่ กดปุมบนรีโมทคอนโทรล ใหหันเลนสตัวสงสัญญาณอินฟราเรดรีโมทคอนโทรล (41)
ไปทีเ่ ลนสตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (18) ของอุปกรณแหลงสัญญาณทุกครั้ง
ตองไมมีสิ่งของกีดขวางระหวางรีโมทคอนโทรลกับเลนสตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
ปุมบนรีโมทคอนโทรลทํางานเหมือนปุมที่ดานหนาของอุปกรณแหลงสัญญาณ โปรดดูที่สวน 3.5.3 รีโมทคอนโทรล
และในหัวขอตอไปนี้

รูป 8.1

1.
2.

Bosch Security Systems B.V.

รีโมทคอนโทรล

กอนอื่น เลือกแหลงสัญญาณทีต่ องการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลโดยใชปุม USB/SD/-TUNER (39):
- ไฟ LED สีเขียว USB/SD (12) หรือ TUNER (21) จะสวางขึ้นบนแหลงสัญญาณที่เลือก
ตอดวย สวน 8.2 แหลง USB/SD หรือดวย สวน 8.3 จูนเนอร FM
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หมายเหตุ
หากชวงของรีโมทคอนโทรลสั้นลง แสดงวาแบตเตอรีเริ่มเสื่อม และตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่สวน 5.3
รีโมทคอนโทรล
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แหลง USB/SD
แหลงสัญญาณ USB/SD รองรับรูปแบบไฟลเสียง MP3 ที่จดั เก็บในอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB (FAT32)
และการดหนวยความจํา SD
1. ตองแนใจวาอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB เสียบทีชองเสียบ USB (2 หรือ 25) แลว และ/หรือเสียบการด SD
ในชองเสียบ SD/MMC (15) แลว
2. กดปุม USB/SD-TUNER (39) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกและควบคุมแหลงสัญญาณ USB/SD หากตองการ
- ไฟ LED สีเขียวUSB/SD (12) จะติดสวาง

รูป 8.2

ดานหนาแหลงสัญญาณ USB/SD

หมายเหตุ
สําหรับการตั้งคาการกําหนดคา โปรดดูทสี่ วน 7.3 การควบคุมระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง USB/SD

8.2.1

การเลนเพลงซ้ํา
1.

2.

3.

4.

8.2.2

เลือกแหลงสัญญาณ (อุปกรณ USB หรือ SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน:
- หลังจากอานอุปกรณ USB หรือ SD/MMC ไดแลว ในบรรทัดลางขอหนาจอ LCD (3)
จะแสดงจํานวนโฟลเดอร (ดานซายมือ) และจํานวนเพลง (ดานขวามือ) ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (3)
(มุมซาย) จะแสดงแหลงสัญญาณทีเ่ ลือก "USB" หรือ "CARD"
เริ่มเลนซ้ําเพลงแรกโดยกดปุม >|| (10) การเลือกเพลงอื่น โปรดดูที่ หัวขอ สวน 8.2.2 การเลือกเพลง
- ขอมูลเพิ่มเติมตอไปนี้จะเลื่อนดูไดในบรรทัดบนของหนาจอ LCD:
File – < name >, Track – < name >, Artist – < name >, Album – < name >
หมายเหตุ: หากไมมีขอมูล หนาจอ LCD จะแสดง “NONE” แทนชื่อ
- บรรทัดลางในหนาจอ LCD จะแสดงจากซายไปขวา
TRxxxx (หมายเลขเพลง (สูงสุด 2000 เพลง)), mm:ss (ความยาวของเพลง), MP3 (รูปแบบไฟลเสียง)
กดปุม >|| (10) เพื่อสลับระหวางโหมดเลนซ้ําและหยุดชั่วคราว:
- ในโหมดหยุดชั่วคราว จะปรากฏสัญลักษณการหยุดชัวคราว (||) ทีบ่ รรทัดบน
และมีระยะเวลาจะกะพริบในหนาจอ LCD
- ในโหมดการเลนซ้ําจะปรากฏสัญลักษณเลนซ้ํา (>) ที่บรรทัดบนของหนาจอ LCD
กดปุม
(8) เพื่อหยุดเลนซ้ําเพลง:
- ในบรรทัดลางของหนาจอ LCD (3) จะแสดงจํานวนโฟลเดอร (ดานซายมือ) และจํานวนเพลง
(ดานขวามือ)

การเลือกเพลง
สามารถเลือกเพลงไดตามวิธกี ารดานลางนี้:
- สวน การเลือกหมายเลขดวยตนเอง, หนา 24

Bosch Security Systems B.V.
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-

สวน การขามเพลงโดยการเดินหนา/ยอนกลับ, หนา 24
สวน การเดินหนาและการยอนกลับเพลงอยางรวดเร็ว, หนา 24
สวน การเลือกและคนหาโฟลเดอร, หนา 25

การเลือกหมายเลขดวยตนเอง
1. เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน
2. กดปุมตัวเลข (17, 20) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกหมายเลขเพลง
3. กดปุม >|| (10) เพื่อเลนซ้ําเพลง
ตัวอยาง:
หมายเลขเพลง

กดปุม

4

4 + >||

27

2 + 7 + >||

135

1 + 3 + 5 + >||

หมายเหตุ
เครื่องเลนจะจัดลําดับเพลงตามวิธีการดังตอไปนี้:
1. เพลงทีไ่ มไดอยูในโฟลเดอรจะอยูในไดเรคทอรี ROOT
2. เพลงทีอ่ ยูในโฟลเดอรและอยูในไดเรคทอรี ROOT
3. เพลงทีอ่ ยูในโฟลเดอรยอยและอื่น ๆ
เพลงและโฟลเดอรจะไมไดเรียงตามลําดับตัวอักษร
การขามเพลงโดยการเดินหนา/ยอนกลับ
1. เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน
2. หากตองการขามหนึ่งเพลง หรือมากกวาในแบบเดินหนาหรือยอนกลับ ใหกดปุม skip [ขาม] |< หรือ >| (6) ซ้ํา ๆ:
- ปุม >|: ขามไปเลนเพลงถัดไป
- ปุม |<: กลับไปเริ่มตนเลนเพลงทีก่ ําลังเปดในปจจุบัน
- แตละครั้งที่กดปุม |< อุปกรณจะยอนกลับไปเพลงกอนหนาทีละเพลง
การเดินหนาและการยอนกลับเพลงอยางรวดเร็ว
1. เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน
2. ในการเดินหนาอยางรวดเร็ว ใหกดปุม>| (6) คางไว
3. ในการยอนกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุม (6) คางไว|<
หมายเหตุ
สําหรับไฟล MP3 การเดินหนาและยอนกลับแบบรวดเร็วนี้มีผลเฉพาะในเพลงที่เลนเทานัน้
สามารถตรวจสอบการเดินหนาและยอนกลับไดจากระยะเวลาที่ระบุไวบนหนาจอ LCD (3) ไมใชการฟงเสียง
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การเลือกและคนหาโฟลเดอร
1. เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน
2. หากมีไฟลในหลายโฟลเดอร (ไดเรคทอรีของไฟล) กดปุม FOLDER (7) ในระหวางการเลนซ้ํา
เพื่อไปยังเพลงแรกในโฟลเดอรถัดไป (>>|) หรือไปยังเพลงแรกในโฟลเดอรกอนหนา (|<<)
3.

8.2.3

หากหยุดเลนซ้ํา ใหกดปุม
(8) กอนแลวคอยกดปุม FOLDER |<< หรือ >>|:
- ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (3) จะแสดงชื่อโฟลเดอร สวนบรรทัดลาง
จะแสดงหมายเลขโฟลเดอรดานหลังสัญลักษณไดเรคทอรี

ฟงกชนั การเลนซ้ําและการเลนสุม
1.

เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน

2.

กดปุม
(11) เพื่อเปดฟงกชันการเลนซ้ําและเลนเพลงแบบสุม:
- การตั้งคาพื้นฐาน (เลนเพลงทั้งหมด):
จะมีการเลนเพลงที่อยูในเครื่องเลนเพลงหรือในซีเควนซเพลงที่ไดรับการโปรแกรมไวทงั้ หมด 1 รอบ
และหยุดเลนซ้ําหลังจากจบรอบ
- การกดปุมครั้งแรก (เลนเพลงทัง้ ชุดแบบสุม): จะมีการเลนซ้ําเพลงทั้งหมด 1 รอบ และเลนในลําดับสุม
- การกดปุมครั้งที่สอง (เลนซ้ํา): จะมีการเลนเพลงที่เลือกซ้ําไปเรื่อย ๆ
- การกดปุมครั้งที่สาม (เลนซ้ําทั้งโฟลเดอร): จะมีการเลนเพลงในโฟลเดอรที่เลือกซ้ําไปเรื่อย ๆ
- การกดปุมครั้งที่สี่ (เลนซ้ําทั้งหมด): จะมีการเลนเพลงทั้งหมดซ้ําไปเรื่อย ๆ
- การกดปุมครั้งที่หา (เลนซ้ําแบบสุม): จะมีการเลนเพลงทั้งหมดซ้ําไปเรื่อย ๆ และเลนในลําดับสุม
- การกดปุมครั้งที่หก (เลนเพลงทั้งหมด): กลับไปที่การตั้งคาพื้นฐาน

หมายเหตุ
ในโหมดการเลนสุม ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (3) จะแสดง RDM (ดานซายมือ)
และสัญลักษณฟงกชันการเลนสุมทีเ่ ลือก (ดานขวามือ) ในการเลนซ้ํา ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD
จะแสดงสัญลักษณฟงกชันการเลนซ้ําที่เลือก (ดานขวามือ)

8.2.4

การจัดทํารายการเพลง
ในการเลนซ้ําเพลงที่เลือกเปนตาม สามารถตั้งโปรแกรมซีเควนซ (รายการเพลง) ไดสูงสุดถึง 64 เพลง
คุณควรทราบจุดประสงคในการจัดลําดับโฟลเดอรกอน โปรดดูทสี่ วน การเลือกและคนหาโฟลเดอร กอนหนานี้
เนือ่ งจากตองปอนหมายเลขเพลงแตละเพลงใหตรงกับที่ตั้งโปรแกรมไว
1. เลือกแหลง (อุปกรณ USB หรือการด SD/MMC) โดยใชปุม USB (13) หรือ SD (14) หากจําเปน
2.
3.

4.

5.
6.

7.
Bosch Security Systems B.V.

หยุดเลนเพลง โดยกดปุม
(8)
เปดโหมดการตั้งโปรแกรม โดยกดปุม PROG (9)
- กดปุมอะไรก็ไดภายใน 15 วินาที ไมเชนนั้นคุณจะออกจากโหมดการตั้งโปรแกรม ในกรณีนี้ ใหกดปุม
PROG อีกครั้ง
- ในหนาจอ LCD จะแสดง: "PROGRAM" ในบรรทัดบน และ "P-01 000 0000" ในบรรทัดลาง
กดปุม |< – SKIP – >| (6) เพื่อเลือกหมายเลขโฟลเดอร (xxx)
ซึ่งเก็บเพลงทีอ่ ยากใหเปนเพลงแรกของรายการเพลง หรือใชปุมตัวเลข (17, 20)
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปอนหมายเลข (ในกรณีที่ไฟลทั้งหมดเก็บไวในไดเรคทอรี ROOT
และไมมีโฟลเดอรจําเปนตองทําขั้นตอนนี้เชนกัน)
- ในตัวอยางนี้ ใสเลข 1 เปนหมายเลขโฟลเดอร
กดปุม PROG (9) เพื่อบันทึก:
- หนาจอ LCD (3) จะแสดงหมายเลขเพลง (xxxx) กะพริบ
กดปุม|< – SKIP – >| (6) หรือใชปุมตัวเลข (17, 20) บนรีโมทคอนโทรลกดใสเลขที่เพลง (xxxx)
เพื่อใหเปนเพลงแรกในซีเควนซ
- สําหรับไฟล MP3 ในโฟลเดอร ใหสังเกตวาไฟลเหลานี้จะไมเรียงลําดับตอกัน
แตจะใหไฟลแรกในโฟลเดอรเปนเพลงแรกเสมอ
กดปุม PROG (9) เพื่อบันทึก:
คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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- หนาจอ LCD (3) จะแสดงหมายเลขตําแหนงหนวยความจําถัดไป เชน “P–02”
ในการใสเพลงอื่น ๆ ที่ตองการโปรแกรมเขาไปในรายการเพลง ใหทําขอ 3 - 7 ซ้ําไปเรื่อย ๆ
จนกวาจะเลือกเพลงทั้งหมดเสร็จ
9. กดปุม>|| (10) เพื่อเริ่มเลนเพลงในซีเควนซ:
- ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD จะแสดง “MEM” (หนวยความจํา) และจะเลนซ้ําเพลงในซีเควนซนั้น
10. กดปุม |< – SKIP – >| (6) เพื่อเลือกเลนเพลงในซีเควนซ หรือกดปุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของคางไว
เพื่อเลือกเดินหนาหรือยอนกลับเพลงที่เลนอยูแบบรวดเร็ว

8.

11. อุปกรณจะหยุดเลนซ้ํา เมื่อเพลงสุดทายในซีเควนซเลนจบ หรือเมื่อกดปุม
12. หากตองการเลนเพลงในซีเควนซใหม ใหกดปุม

(8)

(8) แลวกดปุม PROG (9) และกดปุม >|| (10)

ซีเควนซเพลงจะไมไดรับการจัดเก็บเมื่อ:
- คุณเปลี่ยนแหลงสัญญาณ (USB / SD / จูนเนอร)
-

8.2.5

คุณกดปุม
(8) ในโหมดการตั้งโปรแกรม
คุณปดอุปกรณแหลงสัญญาณ (ปุม 1)

การปดเสียงเอาตพุต
การปดเสียงเอาตพุต (เอาตพุต: 30, 31) ของเพลงในระหวางการเลนซ้ํา:

PLE-SDT_OM | V1.0 | 2012.02

1.

ใหกดปุม
(4):
- ในบรรทัดลางของหนาจอ LCD จะแสดง MUTE กะพริบอยางตอเนื่องในระหวางที่มีการปดเสียง

2.

กดปุม
(4) อีกครั้ง เพื่อเปดเสียง:
- ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (3) จะแสดง "MUTE OFF" เปนระยะเวลา 3 วินาที
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จูนเนอร FM
1.

กดปุม USB/SD-TUNER (39) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกและควบคุมจูนเนอร FM
- ไฟ LED สีเขียว TUNER (21) จะติดสวาง

รูป 8.3

8.3.1

การทํางาน | th

ดานหนาของจูนเนอร FM

การคนหาคลื่นความถี่วิทยุ FM
ใชปุม TUNE |< (19) หรือ >| (22) เพื่อคนหาคลื่นความถี่วิทยุ FM:
1. กดปุม |< หรือ >| 1 ครั้งเพื่อปรับคลื่นใหชัดที่สุด หรือ
2. กดปุมคางไว (± 1 วินาที) |< หรือ >| เพื่อคนหาคลื่นสถานีวิทยุ FM (ที่ชดั ) โดยอัตโนมัติ หรือ
กดปุม SEARCH (43) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อคนหาคลื่นความถี่วิทยุ FM (ทีช่ ัด) โดยอัตโนมัติ:
1. กดปุม SEARCH คางไวประมาณ 2 วินาทีเพื่อเริ่มการคนหา

8.3.2

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ตงั้ คาลวงหนา
เลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่มีการตั้งคาลวงหนา (เก็บไดสูงสุด 30 สถานี) โดยกด:
1. ปุม 1 ถึง 10/0 (17) สําหรับตั้งคาลวงหนาตําแหนง 1 ถึง 10 หรือ
2. ปุม 1 ถึง 10/0 (17) ตามดวยปุม +10 (20) สําหรับตั้งคาลวงหนาตําแหนง 11 ถึง 30:
- การหมุนปุมรอบแรก +10: ตั้งคาสถานีลวงหนาไวที่ตําแหนง 11 ถึง 19
- การหมุนปุมรอบที่สอง +10: ตั้งคาสถานีลวงหนาไวที่ตําแหนง 20 ถึง 30
หมายเหตุ
การตั้งโปรแกรมการตั้งคาลวงหนาจูนเนอร FM โปรดดูที่สวน 7.1 จูนเนอร FM

8.3.3

การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่มีการตั้งคาลวงหนาแบบเรียงตามลําดับ
1.

Bosch Security Systems B.V.

กดปุม |<< PRESET >>| (42) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนขึ้น/ลงดูการตั้งคาลวงหนาที่จัดเก็บ
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การเลือกคลื่นความถี่วิทยุ FM ดวยตนเอง
1.

กดปุม FREQ (36) บนรีโมทคอนโทรล และใชปุม (17) กดเลขคลื่นความถี่วิทยุ 4 หรือ 5 ตัว
- คลื่นความถี่วิทยุ FM จะถูกตั้งคา/ใชงานหลังจากนั้นประมาณ 2 วินาที
- ชวงคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ตั้งคาไดคือตั้งแต 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz
ตัวอยาง:
ึความถี่คลื่น FM

กดปุม

87.50 MHz

FREQ + 8 + 7 + 5 + 0

108.00 MHz

FREQ + 1 + 0 + 8 + 0 + 0

หมายเหตุ
หากใสคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ไมมีจริง หนาจอ LCD จะขึ้นขอความวา : ERROR [ผิดพลาด] สงผลใหหมดเวลา
และอุปกรณจะกลับไปยังหนาจอคลื่นความถี่วิทยุดีฟอลต

8.3.5

ระบบขอมูลวิทยุ (Radio Data System - RDS)
ปุมระบบขอมูลคลื่นวิทยุ RDS (35) บนรีโมทคอนโทรลใชเพื่อแสดงขอมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM หากมีการกระจายเสียง
(เชน เวลา ชือ่ สถานีวิทยุ และ/หรือขอมูลรายการวิทยุ):
1. เลือกแหลงสัญญาณจูนเนอร FM โดยใชปุมบนรีโมทคอนโทรล USB/SD/-TUNER (39)
- ไฟ LED สีเขียวTUNER (12) จะติดสวาง
2. กดปุม RDS (35)
- ในบรรทัดลางของหนาจอ LCD (16) จะแสดงขอมูลการกระจายเสียงคลื่นความถี่วิทยุ FM หากมี
3. กดปุม RDS (35) อีกครั้งเพื่อปดฟงกชนั RDS หากตองการ

8.3.6

การปดตัวตั้งเวลา
1.

2.
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กดปุม SLEEP (40) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อปดจูนเนอร FM อัตโนมัติโดยใชฟงกชนั ตัวตั้งเวลาในเครื่อง
ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (16) จะแสดง "SLEEP" หากตั้งเวลาปดภายใน 90-10 นาที
ตัวตั้งเวลาปดเครื่องสามารถตั้งคาไดระหวาง: ปด, 90-10 นาที:
- การตั้งคาพื้นฐาน: ปดตัวตั้งเวลาปด
- การกดปุมครั้งแรก: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 90 นาที
- การกดปุมครั้งที่สอง: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 80 นาที
- การกดปุมครั้งที่สาม: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 70 นาที
- การกดปุมครั้งที่สี่: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 60 นาที
- การกดปุมครั้งที่หา: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 50 นาที
- การกดปุมครั้งที่หก: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 40 นาที
- การกดปุมครั้งที่เจ็ด: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 30 นาที
- การกดปุมครั้งที่แปด: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 20 นาที
- การกดปุมครั้งที่เกา: ตั้งตัวตั้งเวลาปดนับจากนี้ 10 นาที
- การกดปุมครั้งที่สิบ: กลับไปที่การตั้งคาพื้นฐาน
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาปด ใหกดปุม SLEEP (40) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

คูมือการติดตั้งและการใชงาน

Bosch Security Systems B.V.
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8.3.7

การทํางาน | th
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เสียงเอาตพุตแบบสเตอริโอ/โมโน

การสลับเสียงเอาตพุตระหวางสเตอริโอและโมโน (เอาตพุต 29) ของจูนเนอร FM:
1. ใหกดปุมST/MONO (37) บนรีโมทคอนโทรล:
- ในบรรทัดบนของหนาจอ LCD (16) จะแสดง "STEREO" เมื่อตั้งเปนสเตอริโอ หรือ "MONO"
เมื่อตั้งเปนโมโน
2. กดปุม ST/MONO (37) อีกครั้งเพื่อสลับระหวางสเตอริโอและโมโน

หมายเหตุ
บางครั้ง คลื่นความถี่วิทยุ FM แบบสเตอริโอจะมีเสียงรบกวนเอาตพุต ในกรณีนี้
ใหเลือกติดตั้งเสาอากาศสาธาณะที่คุณภาพดี หรือตั้งจูนเนอร FM เปนโมโน

8.3.8

การปดเสียงเอาตพุต
การปดเสียงเอาตพุต (เอาตพุต: 29) ของจูนเนอร FM:

Bosch Security Systems B.V.

1.

ใหกดปุม
(4) บนรีโมทคอนโทรล:
- ในบรรทัดลางของหนาจอ LCD จะแสดง MUTE กะพริบอยางตอเนื่องในระหวางที่มกี ารปดเสียง

2.

กดปุม

(4) อีกครั้ง เพื่อเปดเสียง:

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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การแกปญหา
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

คําตอบที่เปนไปได

อุปกรณไมทํางาน

ไฟ (ปลั๊ก) หลุด อุปกรณถูกปด
หรือฟวสเมนขาด

เสียบสายไฟและเปดอุปกรณ
ตรวจสอบฟวสเมน

อุปกรณไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหน ใชอุปกรณทมี่ ีประเภทตามมาตรฐานที่ก
ดไวเกี่ยวกับหนวยความจํา USB
ำหนดไวเกี่ยวกับหนวยความจํา USB
(ไมรองรับเครื่องเลนเสียงแบบพกพาบาง
รุนทีม่ ีฟงกชันเลนภาพ)
อุปกรณไมสามารถอานเจอตัวอานการด
แฟลชบางรุนได
มีการใชงานฮับชองเสียบ USB อยู

อานไมเจออุปกรณหนวยความจ ไมรองรับรูปแบบที่ใช
ำ USB หรือการด SD
มีการตัดการเชือ่ มตอกับอุปกรณ
เนื่องจากมีการใชกระแสไฟฟาเกินกวาที่
กําหนดไวกับพอรต USB1 หรือ USB2

ฮับชองเสียบ USB
บางชองทํางานไมถูกตอง ใชฮบั ชองเสียบ
USB ตัวอื่น
หรือตอหนวยความจํานั้นเขากับพอรต
USB โดยตรง หากในฮับ USB
มีหนวยความจําเสียบอยูหลายตัว
อุปกรณจะอานเจอเพียงตัวเดียว
ใชไดเฉพาะรูปแบบ FAT32
รอสักครู พิกัด (กระแสไฟฟาที่กําหนด)
ของอุปกรณนี้อยูที่ 500 mA
หรือนอยกวานั้นตอชองเสียบ USB 1
ชอง ใชหนวยความจํา USB
ที่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
หากใชหนวยความจํา USB ตอเขากับฮับ
USB ทีไ่ ดรับกระแสไฟฟาจากบัส
ใหเสียบหนวยความจํา USB
นั้นเขากับพอรตอุปกรณโดยตรง
หากมีการช็อตเปนเวลานาน พอรต USB
นั้นจะชํารุด

การแบงพารติชันในการด SD ไมถูกตอง ใหฟอรแมต USB หรือการด SD กับ PC
นอกจากการด SD, SDHC และการด SD ที่ใหผลลัพธที่ดี
รุนอื่น ๆ เปนไปไดวา
การดนั้นมีตารางพารติชนั ที่แตกตางจาก
ที่กําหนดไว
ไมรองรับรูปแบบที่ใช
ไมสามารถเลนเพลงไฟล MP3
หรือ AAC
ไมสามารถก็อปปไฟลได
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คูมือการติดตั้งและการใชงาน

โปรดดูที่ หัวขอ 3.4
เกี่ยวกับรูปแบบที่รองรับ โดยทั่วไป
รองรับไฟล MP3 ไดถึง 320 kbps
ไมสามารถใชกับอุปกรณนี้ได

Bosch Security Systems B.V.
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ปญหา

การแกปญหา | th

สาเหตุที่เปนไปได

คําตอบที่เปนไปได

สายเอาตพุตเสียงหลวม
หรือเสียบไวไมถูกตอง

เสียบสายสัญญาณเสียงใหถูกตอง

31

การควบคุมเอาตพุตสัญญาณเสียงทํางา ตรวจสอบการตั้งคาการควบคุมเอาตพุต
นไมถูกตอง
ที่แผงดานหลัง
ไมมีเสียงเอาตพุต

ขั้วตอหรือปลั๊กเอาตพุตสัญญาณเสียงสก เช็ดฝุนและคราบสกปรกออก
ปรก
และเสียบปลั๊กใหม
แหลงสัญญาณที่เลือกมีการหยุดเลนชัว่ ค กดปุม เลน/ปดเสียง
ราว หรืออยูในโหมดปดเสียง

สายเอาตพุตสัญญาณเสียงเสียบไวไมถูก ตอสายสัญญาณเสียงเขากับอินพุตของเ
ครื่องขยายเสียง
เสียงเอาตพุตมีเสียงเพี้ยนหรือมีเ ตอง
สียงรบกวน
ขั้วตอหรือปลั๊กสกปรก
เช็ดฝุนและคราบสกปรกออก
และเสียบปลั๊กใหม

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน Plena Easy Line

การดูแลรักษา
แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน PLE-SDT Plena Easy Line
ออกแบบมาใหทํางานไดเปนเวลายาวนานโดยไมมีปญหา และมีการบํารุงรักษานอยที่สุด
เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณจะทํางานอยางไมมีปญหา:
- ใชผาสะอาดชุบน้ําหมาด ๆ ทํางานความสะอาดอุปกรณ หามใชน้ําหรือสารเคมีเด็ดขาด
- ชวงเวลานั้นขึ้นอยูกับสถานการณจริงและการกอตัวของฝุน โดยเริ่มในชวงเวลาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
- ตรวจสอบการสึกกรอนของขั้วตอเปนระยะๆ และตรวจสอบขั้วตอสกรูเพื่อใหแนใจวาแนนสนิทเสมอ

10.1

รีโมทคอนโทรล
หากชวงของรีโมทคอนโทรลสั้นลง แสดงวาแบตเตอรีรีโมทเริ่มเสื่อม และตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ AAA 1.5V 2
กอน) โปรดดูที่สวน 5.3 รีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ
หากจะไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการไหลรั่วจากแบตเตอรี่
หมายเหตุ
สําหรับแบตเตอรี่แบบใชแลวทิ้งและชุดแบตเตอรี เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานควรกําจัดทิ้งโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
หากเปนไปได ควรทิ้งแบตเตอรี่ทสี่ ถานีรีไซเคิลประจําทองถิ่น
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11

ขอมูลทางเทคนิค

11.1

คุณสมบัติทางไฟฟา

11.1.1

แหลงจายไฟเมน

ขอมูลทางเทคนิค | th

แรงดันไฟฟา:

115 - 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz

ฟวสแหลงจายไฟ:

230 Vac = 0.63 AT / 250 V

33

115 Vac = 1.25 AT / 250 V
ปริมาณการใชพลังงาน:

11.1.2

- ปกติ

10 W

- สูงสุด

50 VA

จูนเนอร FM
ประสิทธิภาพการทํางานเอาตพุต * ใชไดสําหรับเอาตพุตจูนเนอรและแบบผสม

11.1.3

ความเพี้ยน *:

<1%

คาความเพี้ยนเชิงฮารมอนิกโดยรวม (1
kHz)*:

< 0.8 %

ชวงความถี่คลื่น FM:

87.5 MHz - 108 MHz

ความถี่ตอบสนอง:

50 Hz - 12 kHz

การแยกชอง (1 kHz) *:

? 40 dB

การกําจัดสัญญาณระดับกลาง *:

? 70 dB

อัตราสวนสัญญาณ/สัญญาณรบกวน *:

? 50 dB

ความถี่ระดับกลาง *:

10.7 MHz

ความไวอินพุตคลื่น FM:

6 ?V e.m.f. (2 ?V)

ความไวการจูนอัตโนมัติ:

? 50 ?V

อินพุตเสาอากาศ:

75 โอหม (โคเเอ็กเซียล)

ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง *:

1.5 Vrms +/- 1 dB

แหลง USB/SD
ความถี่ตอบสนอง:

50 Hz - 20 kHz

อัตราสวนสัญญาณ/สัญญาณรบกวน:

? 70 dB

คาความเพี้ยนเชิงฮารมอนิกโดยรวม (1 kHz): < 0.1 %

Bosch Security Systems B.V.

การแยกสัญญาณสเตอริโอ:

? 60 dB

ระดับเอาตพุตสัญญาณเสียง:

1.5 Vrms +/- 1 dB

กระแสไฟ USB สูงสุด:

500 mA
คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ความจุการด SD และหนวยความจํา USB
สูงสุด:

32 GB

รองรับหนวยความจํา USB และการด SD
MMC:

FAT32 (32 bit File Allocation Table - ตารางการจัดสรรไฟล 32
บิต) หรือ SD, SDHC

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ลักษณะอุปกรณ
ขนาดอุปกรณ (สูง x กวาง x หนา):

11.3

Bosch Security Systems B.V.

- รวมตัวยึด:

44 x 482 x 250 มม. (1.73 x 18.97 x 9.84 นิ้ว)

- ไมรวมตัวยึด:

42 x 430 x 250 มม. (1.65 x 16.93 x 9.84 นิ้ว)

การติดตั้งอุปกรณ:

สแตนดอโลน, ตูชั้นวาง 19 นิ้ว (กวาง 19 นิ้ว, สูง 1U)

สีอุปกรณ:

เทาดํา ตัวอักษรสีเงิน

น้ําหนักอุปกรณ:

3.6 กิโลกรัมโดยประมาณ

ขนาดรีโมทคอนโทรล
(สูง x กวาง x หนา):

20 x 52 x 156 มม. (0.80 x 2.05 x 6.14 นิ้ว)

สีรีโมทคอนโทรล:

เทาดํา ตัวอักษรสีเงิน

น้ําหนักรีโมทคอนโทรล:
(ไมรวมแบตเตอรี่)

120 กรัม

สภาพแวดลอม
อุณหภูมิในการทํางาน:

0 °C ถึง +45 °C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา:

-40 °C ถึง +70 °C

ความชื้นสัมพัทธ:

< 90 % (ไมมีการควบแนน)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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แหลงสัญญาณ BGM จูนเนอร SD รุน Plena Easy Line
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