
คู่มือการใช้งาน ชุดประชุม CS-1 
ความระมัดระวังที่ส าคัญ 

.  ใช้กบัไฟฟา้ AC  220VAC    

. ระวงัอยา่ให้อยูใ่กล้ความร้อนท่ีมากเกินไป 

. ระวงั การเรียงสายไฟตา่งๆ  ให้ตามล าดบัไปเร่ือยๆ เพื่อไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตไุด้ 

. การเก็บรักษา ให้เก็บไว้ในห้องทีม่ีอณุหภมูิคงที่ ไม่เย็นเกินไป และหา่งไกล จากความร้อน และแสงแดดมาก 

 

ลักษณะที่ส าคัญ 

.  ระบบชดุประชมุ CS-1 นี ้ ได้ผลติจากบริษัท JTS โดยใช้เทคโนโลยี ขัน้สงู ในการผลติ และได้ออกแบบมาอยา่ง
สวยงามเพื่อให้เข้ากบัห้องตา่งๆอยา่งลงตวั  

 

ชุดประชุม CS-1 ประกอบด้วย 

. ชดุประชมุตวัควบคมุ พร้อมหนว่ยจ่ายไฟ 1 ตวั (CS-1CU) 

. สามารถตอ่ใช้งาน ทัง้ตวัประธานและตวัลกู  สงูสดุ 50 ตวั  ตอ่ ตวัควบคมุ 1 ตวั 

. อปุกรณ์ภายนอกที่ตอ่พวงได้ คือสญัญาณเสยีง และ ระบบโทรศพัท์ 

 

ชดุประชมุตวัควบคมุนัน้ สามารถควบคมุไมโคโฟน ได้ทัง้ ตวัประธาน และตวัลกู  และควบคมุระดบัเสยีง ให้มีความ

ดงัได้ โดยการควบคมุไมโคโฟน   สามารถตอ่ร่วมกนัได้  50 ตวั โดยผา่นตวัควบคมุ 1 ตวั  และสามารถตอ่ได้สงูสดุ   150  ตวั  

โดยใช้ตวัควบคมุ ทัง้หมด  3 ตวั  ในระบบนัน้ๆ (แตจ่ะต้องใช้อปุกรณ์เสริม) 

ชดุประชมุตวัประธาน (CS-1CH) ระบบ จะให้ความส าคญัมากที่สดุ  โดยสามารถที่จะสนทนา ตอนไหนก็ได้โดยการ

กดปุ่ มสนทนา และสามารถควบคมุระดบัเสยีง ความดงัของเสยีงได้ โดยสามารถเลอืกฟังเสยีงทางหฟัูงได้ในกรณีไมต้่องการให้

เสยีงออกทางล าโพงชดุประชมุ มากไปกวา่นัน้ชดุประชมุตวัประธาน สามารถเลอืกปิดเสยีงของตวัผู้เข้าร่วมประชมุได้โดยการ

กดปุ่ มเพื่อตดัเสยีงชดุประชมุตวัลกู 

ชดุประชมุตวัลกู(CS-1DU)  ระบบ จะให้ความส าคญัรองลงมา  โดยสามารถที่จะสนทนา ได้โดยการกดปุ่ มสนทนา 

และสามารถควบคมุระดบัเสยีง ความดงัของเสยีงได้ โดยสามารถเลอืกฟังเสยีงทางหฟัูงได้ในกรณีไมต้่องการให้เสยีงออกทาง

ล าโพงชดุประชมุ 

 

 



รายละเอียด 

3.1 ตวัควบคมุ และ แหลง่จ่ายไฟ 1 ตวั (CS-1CU) 

3.1.1  ด้านหน้า 

1)   ปุ่ ม เปิด/ปิด 

2) จอแสดงผลตา่งๆ 

3) ปุ่ มตัง้คา่ตา่งๆ 

4) ปุ่ ม ขึน้ และ ลง 
5) ตวัควบคมุระดบัความดงัของเสยีงทัง้หมด ที่ออกทางล าโพง 

6) ตวัควบคมุระดบัความดงัของเสยีงที่หฟัูง  
7) จดุตอ่ชดุหฟัูง 
8)  ล าโพง 
 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 ด้านหลัง 

1) จดุตอ่ไฟ 220VAC 

2) สวิตช์  Input และ Output  โดยปกติ จะเซ็ตไว้ที่ “O/out”,และ  โดยถ้าต้องการตอ่ อปุกรณ์ตา่งๆ เพื่อปรับแตง่
เสยีง และน าเข้ามาใหมอ่ีกครัง้ เช่น Effect equalizers  ก็ตัง้คา่ ไว้ที่ “I/In” 

3)  ช่องสญัญาณตอ่โทรศพัท์ 

4) ช่องตอ่สญัญาณเข้า และออก  เพื่อตอ่เคร่ืองปรับแตง่เสยีง  
5) ช่องตอ่สญัญาณเข้า และออก ของเคร่ืองบณัทกึเสยีง 
6)  ช่องตอ่สญัญาณเข้า และออก ในระบบ PA-System 

7) ตวัปรับความแรงของระดบัสญัญาณ ทีจ่ะตอ่ไปท่ีเคร่ืองบณัทกึเสยีง ในระดบัท่ีต้องการ 
8) ตวัปรับความแรงของระดบัสญัญาณ  ของไมโคนโฟน ในช่องตอ่ XLR ในระดบัท่ีต้องการ 
9) ช่องตอ่ส าหรับไมโคโฟน ตวัประธานและตวัลกู 

10) ช่องตอ่ไมโคโฟน นอก แบบ XLR 

 

 

3.1.3 

1) แสดงโหมดการท างาน 

2) แสดงจ านวน ท่ีสามารถพดูพร้อมกนัได้ (มากทีส่ดุ 4 ตวั) 
3) แสดง วนั และ SET 

4)  แสดงเวลา 

 

 



3.2 ตัวประธาน และ ตัวลูก 

 

1. ไมโคโฟน 

2. ช่องเสยีบหฟัูง แบบ 2 ขัว้ ขนาด 3.5 มิลลเิมตร 
3. ตวัควบคมุระดบัความดงัของเสยีง 

4. ได้แสดงสถานะการท างาน 

5. ล าโพง 
6. ช่องตอ่สาย 

7. สายสญัญาณ 

8. ปุ่ ม เปิด/ปิด 

9. ปุ่ มห้ามเสยีง  เฉพาะตวัประธาน 

10. สวิตช์ปรับแตง่ล าดบัความส าคญั 

11. ตวัควบคมุระดบัความแรงของสญัญาณไมโคโฟน 

 

 

 



 

 

 



การต่อแบบต่างๆ 

4.1 การตอ่แบบใช้งานทัว่ไป 

1) น าสายสญัญาณจากไมโคนโฟนตวัประธาน ตอ่เข้าด้านหลงั ของตวัควบคมุ(CS-1CU)  
2)   น าสายสญัญาณจากไมโคนโฟนตวัลกู  ตอ่เข้าที่ด้านหลงัของตวัประธาน และตอ่กนัไปตามล าดบั 

3) สามารถตอ่ได้ทัง้ 2 ช่อง ด้านหลงั ของตวัควบคมุ โดยสามารถตอ่ ได้สงูสดุ  25 ตวั  

 

4.2   การต่อแบบ มากๆ สงูสุด   150 ตัว 

การตอ่ระบบไมโคนโฟน แบบมากๆ ตวันัน้ สามารถตอ่ได้สงูสดุ 150 ตวั โดยใช้ตวัควบคมุ ทัง้หมด  3 ตวั โดยที่จะมีอยู ่1 ตวั  ที่
เป็นตวัควบคมทัง้หมด (จะต้องใช้อปุกรณ์เพิ่มเติม CS-1EXM และ CS-1EXS) 

 



4.3  การต่อ ไมโคโฟน จากด้านนอก 

1)  น าไมโคโฟน จากภายนอก ท่ีเป็นสายตอ่ แบบ XLR น าไปตอ่เข้ากบั ด้านหลงัของตวัควบคมุ (CS-1CU)  
2) ปรับแตง่ระดบัความแรงของสญัญาณ ท่ีช่องปรับแตง่ 
หมายเหตุ : ไมโคนโฟนที่น ามาตอ่ จะต้องเป็นแบบ Balanced Output และใช้กบัไฟ 12 V 

 

 

4.4  การต่อแบบไมโคโฟน ไร้สาย 

1)  น าไมโคโฟน จากภายนอก ท่ีเป็นสายตอ่ แบบ XLR น าไปตอ่เข้ากบั ด้านหลงัของตวัควบคมุ (CS-1CU)  
2) ปรับแตง่ระดบัความแรงของสญัญาณ ท่ีช่องปรับแตง่ 

 

 



4.5  การต่อเคร่ืองบัณทึกเสียง และ เคร่ืองเล่นเสียง 

1)    ตอ่สายน าสญัญาณ ที่เครืองบณัทกึเสยีง ทัง้ด้านเข้า และ ด้านออก โดยใช้สายแบบ RCA 

2) ปรับแตง่ระดบัความแรงของสญัญาณ ท่ีช่องปรับแตง่ 

 

4.6 การต่อกับระบบเสียง ที่ต้องการน าไปใช้ภายนอกและ น าเสียงเข้า 

1) น าสายสญัญาณชนิด RCA ตอ่จากเคร่ืองเลน่เสยีง โดยจากช่องขาออก ไปเข้าทีต่วัควบคมุ(CS-1CU) ทางด้านขาเข้า   
2)  น าเสยีงจากตวัควบคมุ ทางด้านขาออก ไปเข้าช่อง สญัญาณขาเข้า ของระบบเสยีงภายนอก โดยใช้สาย RCA หรือ 

ตามชนิดของเคร่ืองขยายเสยีงนัน้ๆ 

 



4.7 การต่อโทรศัพท์ผ่านตัวเชื่อมต่อ 

1)  ตอ่สายจากตวัเช่ือมตอ่ เข้าด้านหลงัของตวัควบคมุ(CS-1CU) โดยใช้สายแบบ RCA 

2) การตอ่ จะต้องขึน้อยูก่บัเง่ือนไข ของระบบโทรศพัท์ด้วย 

 

 

4.8  การต่อเคร่ืองปรับแต่งเสยีง 

1) น าเคร่ืองปรับแตง่เสยีง มาตอ่ โดยใช้สายแบบ RCA ตอ่จากก้านหลงัตวัควบคมุ ด้านขาออก มาเข้า ตวัปรับแตง่เสยีง 
ทางด้าน ขาเข้า 

2)   น าสาย แบบ RCA อกีเส้น มาตอ่ที่เคร่ืองปรับแตง่เสยีง ทางด้านขาออก มาเข้าที่เคร่ืองควบคมุ (CS-1CU) ท่ีด้านขา
เข้า 

 

 



 

4.9 การต่อไฟฟ้าใช้งาน 

1)  น าสายไฟฟา้ มาตอ่เข้ากบัเคร่ืองควบคมุ ในช่องตอ่ไฟฟา้ 

2)  เปิด/ปิด เคร่ืองควบคมุ โดยมีปุ่ ม เปิด / ปิด  อยูด้่านหน้าเคร่ือง 

 

 

การตัง้ค่าระบบ 

5.1 ระบบทดสอบ 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “System Test” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3)   ระบบจะท าการทดสอบการท างาน โดยจะมีไฟแสดงของแตล่ะตวั 



 

5.2 การตัง้ วันและ เวลา 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “Set Data/Time” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3) กด “SET”  เพื่อตัง้คา่ “Year”  โดยกดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN”  
4) กด “SET”  เพื่อตัง้คา่ “mouth”,”Date”,”Hour” และ “Minute”  โดยกดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN”  และ “SET”  

ตามล าดบั 

 

5.3 การล๊อก 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “KeyLock” บนหน้าจอแสดงผล 

3) กด “SET”  และกดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN”  เพื่อเลอืก “Yes”,”No”  และกด  “SET”   
4) ถ้าต้องการปลดล๊อก ก็ท าตามขึน้ตอนใหมอ่กีครัง้ 

 

5.4 การนับเวลา 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที และกดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพื่อเลอืก “Counter” บนหน้าจอ
แสดงผล 



 

2)  กดปุ่ ม “UP” เพื่อเร่ิมการนบัเวลา 

 

 

3)  กดปุ่ ม “UP” เพื่อหยดุการนบัเวลา 

 

4) กดปุ่ ม “DOWN” เพื่อลบเวลาใหม ่

5)  กดปุ่ ม “SET”  เพื่อกลบัไปหน้าจอหลกัเหมือนเดิม 

 

5.5   การสนทนาตวัลูก 

1) กดปุ่ มที่อยูด้่านหน้า แล้ว ก็สนทนา ได้ตามความต้องการ โดยจะมีไฟแสดงที่หวัไมล์   
2) ถ้าต้องการหยดุ ก็กดปุ่ มอกีครัง้ 

 

5.6 การสนทนาตัวประธาน 

1) กดปุ่ มที่อยูด้่านขวา แล้ว ก็สนทนา ได้ตามความต้องการ โดยจะมไีฟแสดงที่หวัไมล์  ถ้าจะหยดุ ก็ปลอ่ยปุ่ ม 



 2) ถ้าต้องการหยดุ ก็กดปุ่ มอีกครัง้ 
3) เมื่อมตีวัลกู สนทนาอยู ่แล้วต้องการหยดุการสนทนา นัน้ๆ  ตวัประธาน สามารถกดปุ่ ม ด้าน ซ้ายมอื เพื่อหยดุการ

สนทนานัน้ได้  

 

5.7  การควบคุมระดับความดงั ของ ตวัประธาน และตวัลกู 

1) ปรับแตง่ปุ่ มควบคมุความดงัของเสยีง โดย0-10  ตามล าดบัความดงัที่ต้องการ 

 

5.8  การควบคุมระดับความดงัเสียง ที่หูฟัง  
1) ปรับแตง่ปุ่ มควบคมุความดงัของเสยีงที่หฟัูง โดย 0-10  ตามล าดบัความดงัที่ต้องการ 



 

 

 

5.9 การใช้หูฟัง 

1) น าชดุหฟัูง มาตอ่เข้ากบัด้านข้างขวา ของตวัไมล์  
2) ปรับแตง่ปุ่ มควบคมุความดงัของเสยีงที่หฟัูง 

 

5.10 open mode 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “open mode” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3) กด “SET”  เพื่อตัง้คา่จ านวนผู้สนทนาได้พร้อมกนั 



4)  กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพื่อเลอืกจ านวน 

5) กด “SET” เพื่อจบการตัง้คา่ 

**การใช้ “Open mode” นัน้ การกด ของไมโคโฟน จะ on/off ในการกดปุ่ ม 1 ครัง้ ในการสนทนา และ กดปุ่ มอีกครัง้ ในการ
เลกิสนทนา 

 

 

 

5.11 Time mode 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “Time mode” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3) กด “SET” เพื่อตัง้คา่จ านวนผู้สนทนาได้พร้อมกนั 

4)  กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืกจ านวน 

5) กด “SET” เพื่อจบการตัง้คา่ 

**การใช้ ”Time mode” นัน้การสนทนาของตวัลกู แตล่ะครัง้ จะสนทนาได้ครัง้ละ่ 30 วินาที  
 



 

5.12 Override mode 

1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “Override mode” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3) กด “SET” เพื่อตัง้คา่จ านวนผู้สนทนาได้พร้อมกนั 

4)  กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืกจ านวน 

5) กด “SET” เพื่อจบการตัง้คา่ 

**การใช้ ” Override mode” นัน้การสนทนาของตวัลกูนัน้ ถ้ามีตวัลกูตวัที1่ สนทนาอยู ่และเกิดมีตวัลกูตวัที่ 2 จะสนทนา ก็
จะท าให้ ตวัลกูที่ 1  OFF ไปด้วย 

 

 

5.13 Chairman Only mode 

 1) กดปุ่ ม “SET” ค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  



 

2) กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืก “Chairman mode” บนหน้าจอแสดงผล และกด “SET”  

3) กด “SET” เพื่อตัง้คา่จ านวนผู้สนทนาได้พร้อมกนั 

4)  กดปุ่ ม “UP” หรือ “DOWN” เพือ่เลอืกจ านวน 

5) กด “SET” เพื่อจบการตัง้คา่ 

การใช้ ” Chairman mode” นัน้การสนทนานัน้ จะได้เฉพาะตวัประธาน  
 

 

 

 

 


