
คูมื่อการใช้งานชดุประชมุแบบไร้สาย  TOA  TS-900 
TS-900  Central Unit 
มีหน้าที่ส าคญัคือ 

1. ท าหน้าที่รับ – สง่ สญัญาณ  IR  ของชดุประชมุ 
2. ท าหน้าที่ควบคมุความดงัของไมโครโฟน 
3. การตัง้คา่จ านวนผู้พดูทัง้หมดได้สงูสดุ  4  ชดุประชมุ 
4. ปุ่ มกดแสดงการออกเสียงลงคะแนน 
5. ปุ่ มการใช้งานตา่งๆที่ส าคญั 

 
ปุ่มควบคุมต่างๆ  ด้านหน้าเคร่ือง  TS-900 

 
 
1.สวิตซ์  Power  ใช้ส าหรับเปิดและปิดไฟเข้าเคร่ือง 
2.LED  แสดงคา่สญัญาณการรับจากชดุประชมุ 
3.LED  แสดงคา่การใช้ไมโครโฟนชดุประธานและชดุผู้ ร่วม 
4.LED  แสดงสถานะแบตเตอร่ีชดุประธานและผู้ ร่วม 
5.LED แสดงการสื่อสารจากคอมพิวเตอร์(PC)หรือการด าเนินงานที่เช่ือตอ่กบัอปุกรณ์ควบคมุ

ภายนอก 
6.การควบคมุภายนอกแสดงการตัง้คา่ความส าคญัของไมโครโฟนโดยใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ 
(PC) ในกรณีนีส้ามสวิตช์ที่มีการตัง้คา่ฟังก์ชัน่ 16,17,18 ไม่สามารถใช้งานได้ 



     7. Volume(Aux1)  ท าหน้าที่ เร่ง –ลด เสียงของสญัญาณเข้า  (Input) เช่น น าเคร่ืองเลน่   เทป , 
CD มาตอ่เพื่อเปิดเสียงเข้าไปในล าโพงของชดุประชมุ 

8.Volume(Aux2)ท าหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสญัญาณเข้า (Input) เช่น น าอปุกรณ์มาตอ่เพื่อ
เปิดเสียงเข้าไปในล าโพงของชดุประชมุ 

9. Volume(Aux3) ท าหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสญัญาณเข้า (Input) เช่น น าอปุกรณ์มาตอ่เพื่อ
เปิดเสียงเข้าไปในล าโพงของชดุประชมุ 
    10.สวิตซ์เลือกก าหนดไมโครโฟน เม่ือตอ่ร่วมกบัการแปลภาษา(Main) 
    11. Volume(Mic1) ท าหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสญัญาณเข้า (Input) เช่น น าไมโครโฟนมาตอ่เพื่อ
พดูเสียงเข้าไปในล าโพงของชดุประชมุ 
    12.สวิตซ์เลือกก าหนดไมโครโฟน เม่ือตอ่ร่วมกบัการแปลภาษา(Sub) 
    13. Volume(Mic2) ท าหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสญัญาณเข้า (Input) เช่น น าไมโครโฟนมาตอ่เพื่อ
พดูเสียงเข้าไปในล าโพงของชดุประชมุ 
    14.จอแสดงผลการลงคะแนนมี 3ต าแหน่ง 
    15.ปุ่ มเร่ิมต้นการลงคะแนนและการหยดุแสดงผล 
    16.สวิทช์เลือกการตัง้จ านวนไมโครโฟนผู้ ร่วมประชมุได้1,2 และ4 ไมโครโฟนผู้ ร่วม 
    17.สวิทช์เลือกการตัง้ระดบัการใช้งานของไมโครโฟนได้3แบบคือแบบA,แบบB, 
         แบบC      
   18. สวิตซ์ใช้ในการตัง้เวลา  ถ้าเปิดไว้ต าแหน่ง (ON)  เวลากดไมโครโฟนพดูแล้วหลงัจากนัน้ถ้าพดู
จบไมมี่สญัญาณเข้าที่ไมโครโฟนภายใน  30 วินาที ตวัตัง้เวลาจะท าหน้าที่ตดัเสียงไมโครโฟนตวันัน้
โดยอตัโนมตัิ 
    19.Volume ท าหน้าที่เร่ง – ลด เสียงไมโครโฟนทัง้หมดของผู้ ร่วมประชมุ 
     20.ช่องตอ่สญัญาณออกใช้ส าหรับหฟัูง 
      21สวิทช์เลือกการใช้งานร่วมกบัชดุแปลภาษาโดยที่ผู้แปลสามารถเลือกสวิทช์เพื่อฟังการบรรณ
ยาย 
     22.Volume  ท าหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงส าหรับหฟัูง 
 

ช่องต่อสัญญาณต่างๆ  ด้านหลังเคร่ือง 



 
 
23.ช่องตอ่Adapter DC 

     24.ช่องตอ่สญัญาณเข้า(Aux3)ส าหรับการสง่เสียงหรือตอ่ไมโครโฟนชดุแปลภาษา 
     25.ช่องตอ่สญัญาณเข้า(Aux2)ส าหรับการสง่เสียงหรือตอ่ไมโครโฟนชดุแปลภาษา 
     26.ช่องตอ่สญัญาณเข้า(Mic2)ส าหรับการตอ่ไมโครโฟนจากภายนอกและชดุแปลภาษา 
     27.ช่องตอ่สญัญาณเข้า(Aux1)ส าหรับการสง่เสียงหรือตอ่ไมโครโฟนชดุแปลภาษา 
     28.ช่องตอ่สญัญาณเข้า(Mic1)ส าหรับการสง่เสียงหรือตอ่ไมโครโฟนชดุแปลภาษา 

29.ช่องตอ่สญัญาณเพื่อตอ่กบั PC Computer เข้ามาควบคมุ 
30.Volume  ท าหน้าที่เร่ง – ลด เสียงสญัญาณออกที่ชดุประชมุ 
31.ช่องตอ่สญัญาณขาออก REC OUT เพื่อเช่ือมตอ่การบนัทกึ 
32.เลือกหรือไม่ใช้สญัญาณเสียงจากAux3 

      33.แสดงชื่อของผู้ผลติ, ช่ือรุ่น, และก าลงัไฟฟา้ 
34.ช่องตอ่สญัญาณขาออกเพื่อใช้ในการบนัทกึเสยีง 
35.ปุ่ มปรับระดบัเสียงOutputของระดบัระฆงั 
36.การเช่ือมตอ่ตวัสง่ / รับสญัญาณอินฟราเรดจ านวน4ช่อง 
37.ตวับง่ชีไ้ฟฟา้ลดัวงจรเมื่อไฟอินฟาเรดตวัสง่ / รับหรือสายเคเบิลที่เช่ือมตอ่มีปัญหาไฟจะ
แสดงผล shorted 
38. เคเบิล้คลิปที่เก็บสายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC ผ่านคลิปนีป้อ้งกนัสายรุด 
 
ปุ่มการใช้งานด้านบน TS-901 
 



 

1.ล าโพงมอนิเตอร์ 
2.ไมโครโฟนส าหรับชดุประชมุ 
3.ไฟวงแหวนแสดงการใช้งานไฟติดเม่ือไมโครโฟนเปิดอยู ่(ส าหรับการพดู) และกระพริบเมื่อระดบั
แบตเตอร่ีต ่า 
4. อีซีอินฟาเรด / เคร่ืองตรวจจบัอปุกรณ์ที่ใช้ในการสง่และรับอนิฟราเรดสญัญาณการสื่อสารถกูสร้าง
ขึน้ภายในแผงนี ้
หมายเหต ุ
อย่าวางวตัถทุี่อาจปิดกัน้อินฟราเรดใด ๆไม่ให้เข้าถงึสญัญาณที่สง่ไปยงัอปุกรณ์ 
5.ปุ่ มที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง 3ปุ่ ม 
6.LEDจะติดสวา่งในขณะที่ไมโครโฟนมีการใช้งาน (ในระหวา่งการพดู)และLEDกระพริบเมื่ออยูน่อก
หน่วยของพืน้ที่ให้บริการการสื่อสาร 
7.คีย์ Talkเมื่อกดปุ่ มนีไ้มโครโฟนจะเปิดให้พดูและกดปุ่ มนีอ้ีกครัง้ไมโครโฟนจะปิด 
8.คีย์ Priority เมื่อกดปุ่ มนีจ้ะตดัไมโครโฟนผู้ ร่วมท่ีเปิดการใช้อยู่ 
9.แสดงสถานะพลงังานไฟเม่ือกระแสไฟเปิดและถ้าไฟกะพริบแสดงวา่ระดบัแบตเตอร่ีต ่าหรืออยูน่อก
การสื่อสารพืน้ที่ให้บริการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIGHT SIDE TS-901 

 
15.ปรับระดบัเสียงของล าโพงและหฟัูง 
16.การสลบัเลอืกฟังภาษาพืน้ฐานและภาษาท่ีแปล 
17.ช่องเสียบหฟัูงและเลือกฟังภาษาท่ีแปล 
18.สวิตช์เปิด-ปิดชดุประชมุ 
 
LEFT SIDE TS-901 

 
17.ช่องเสียบหฟัูงและเลือกฟังภาษาท่ีแปล 
19.ช่องเสียบ Adapter ในกรณีท่ีไม่ใช้แบตเตอร่ี 
 
 
 
 
 
 
 



ปุ่มการใช้งานด้านบน TS-902 
 
 

 
 
 
 

1. ล าโพงมอนิเตอร์ 
2.ไมโครโฟนส าหรับชดุประชมุ 

3.ไฟวงแหวนแสดงการใช้งานไฟติดเม่ือไมโครโฟนเปิดอยู ่(ส าหรับการพดู) และกระพริบเมื่อระดบั
แบตเตอร่ีต ่า 
4.อีซีอินฟาเรด / เคร่ืองตรวจจบัอปุกรณ์ที่ใช้ในการสง่และรับอนิฟราเรดสญัญาณการสื่อสารถกูสร้าง
ขึน้ภายในแผงนี ้
หมายเหต ุ
อย่าวางวตัถทุี่อาจปิดกัน้อินฟราเรดใด ๆไมใ่ห้เข้าถงึสญัญาณที่สง่ไปยงัอปุกรณ์ 
5.ปุ่ มที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง 3ปุ่ ม 
6. LEDจะตดิสวา่งในขณะที่ไมโครโฟนมีการใช้งาน (ในระหวา่งการพดู)และLEDกระพริบเมื่ออยูน่อก
หน่วยของพืน้ที่ให้บริการการสื่อสาร 
7.คีย์ Talkเมื่อกดปุ่ มนีไ้มโครโฟนจะเปิดให้พดูและกดปุ่ มนีอ้ีกครัง้ไมโครโฟนจะปิด 

8. .แสดงสถานะพลงังานไฟเม่ือกระแสไฟเปิดและถ้าไฟกะพริบแสดงวา่ระดบัแบตเตอร่ีต ่าหรืออยู่นอก
การสื่อสารพืน้ที่ให้บริการ 
 
 
 
 



 
 
 
RIGHT SIDE TS-902 

 
11.ปรับระดบัเสียงของล าโพงและหฟัูง 
12.การสลบัเลอืกฟังภาษาพืน้ฐานและภาษาท่ีแปล 
13.ช่องเสียบหฟัูงและเลือกฟังภาษาท่ีแปล 
14.สวิตช์เปิด-ปิดชดุประชมุ 
 
LEFT SIDE TS-902 
 

 
13.ช่องเสียบหฟัูงและเลือกฟังภาษาท่ีแปล 
15.ช่องเสียบ Adapter ในกรณีท่ีไม่ใช้แบตเตอร่ี 
 


