
คูมือการใชงาน



อุปกรณภายในกลอง 

ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชิน้ 

รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น 

คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 

DC24V charger 1 ชุด 

3.5mm Audio cable 1 เส้น 

Apple Audio cable 1 เส้น 

Android Audio cable 1 เส้น 

รายละเอียดสินคา

⊙ บลูธูทเวอรชั่น: 5.0 

⊙ RMS Output: 200W 

⊙ S/N ratio: ≥75dB 

⊙ Distortion THD: ≤10% 

⊙ Frequency Range: 50Hz—15KHz 

⊙ Sensitivity: 102±3dB 

⊙ ขนาด 454*181*323mm±5mm 

⊙ Battery capacity: 18V/5000mah (Total 5*5000,25000mah) 

⊙ ระยะเวลาการชารจ : 6 ชั่วโมง 

⊙ ระยะเวลาการใชงาน: 2-12 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับระดับเสียงที่ใชงาน) 

⊙ Charging voltage/Current: DC 24V/1.6A 

⊙ รองรับTF card, USB Disk, Music format: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA 

⊙ ระยะการรับสัญญาณ 10M  (ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และอุปกรณที่ใชงาน) 

*ควรชารจแบตเตอรี่สมํ่าเสมอในกรณีที่ไมไดใชงานเปนเวลานานเพื่อเปนการรักษาและยืดอายุการใชงานของแบตเตอร่ี

ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งครั้งใน 6 เดือน 

ไมควรเปดใชงานเครื่องในระหวางการชารจเพราะจะทําใหแบตเตอรี่เสื่อมเร็วและเกิดความเสียหายกับชิ้นสวนในเครื่อง*



วิธีการใช้งาน 

รายการ วิธีการใช้งาน หน้าจอ 

Power On  เปด กดปุ่ม “Power” ค้างไว้ ไฟ LED เปิด 

Power Off  ปด กดปุ่ม “Power” ค้างไว้ ไฟ LED ปิด 

Bluetooth Pairing 
การเชื่อมตอสัญญาณบลูธูท

เปิดเครื่องเลือกต่อสัญญาณบลูธูท  “AIWA Enigma Alpha “ ไฟ LED กระพริบ 

Disconnect Bluetooth 

ยกเลิกการเชื่อมตอสัญญาณบลูธูท
/ ไฟ LED กระพริบ 

TWS Pairing การจับคูบลูธูท กดปุ่ม “ Play”ค้างไว้เพื่อท าการจับคู่ TWS ไฟ LED กระพริบ 

TWS Successful Pairing 
การจับคูบลูธูทสําเร็จ 

/ ไฟ LED กระพริบ 2 เครื่อง 

Record การบนัทกึ กดปุ่ม “Record” ท าการบันทึกเสียง/หยุดการบันทึกเสียง 

(เมื่อเสียบ TF Card หรือ USB และเชื่อมต่อกับไมโครโฟน

เรียบร้อย) 

สามารถอัดเสียงดนตรีและไมโครโฟนพร้อมกันได้ 

ไฟ REC เปิด 

Play Record การเลนไฟลที่บันทึก กดปุ่ม “Play Record”เพื่อเล่นไฟล์บันทึกเสียง 

กดปุ่ม “Play Record”อีกครั้งเมื่อต้องการฟังซ ้า 

ไฟ REC เปิด 

Delete Record files 
ยกเลิกไฟลที่บันทึก

กดปุ่ม” ”ค้างไว้เพื่อลบไฟล์ท่ีเล่นอยู่ในขณะนั้น 

(สามารถลบไฟล์ด้วยวิธีนี้เท่านั้น) 

หน้าจอจะแสดงข้อความ “DELE” 

เมื่อลบไฟล์เสร็จสมบูรณ ์

Mode โหมด กดปุ่ม “Power” เพื่อสลับโหมด Bluetooth/AUX/USB/TF 

Card 

/ 



รายการ วิธีการใช้งาน หน้าจอ 

AUX Mode เมื่อเสียบสาย AUX โหมด AUX จะเริ่มท างานอัตโนมัติ ไฟ AUX เปิด 

TF Card Mode เมื่อเสียบ TF Card โหมด TF Card จะเริ่มท างานอัตโนมัติ ไฟ U/T เปิด 

USB Flash Disk เมื่อเสียบ USB โหมด USB จะเริ่มท างานอัตโนมัติ ไฟ U/T เปิด 

Main Volume การเพิ่มเสียง-ลดเสียง หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่มเสียง 

หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลดเสียง 

แสดงระดับเสียง Treble Volume เสียงแหลม หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่มระดับเสียงแหลม 

หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลดระดับเสียงแหลม 

Bass Volume เสียงทุม หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่มระดับเสียงเบส 

หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลดระดับเสียงเบส 

Microphone Volume เพิ่ม-ลดเสียงไมโครโฟน หมุนไปด้านขวา เพื่อเพิ่มเสียง หมุนไปด้านซ้าย เพื่อลดเสียง 

(ปรับเสียงไมโครโฟนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ระดับเสียงดังจะดัง

มากในพื้นที่แคบ) 

แสดงระดับเสียงไมโครโฟน 

Microphone treble 

เพิ่ม-ลดเสียงแหลมไมโครโฟน
หมุนปุ่ม “Mic.Treble”เพื่อปรับเสียงแหลมของไมโครโฟน / 

Microphone bass 
เพิ่ม-ลดเสียงทุมไมโครโฟน 

หมุนปุ่ม “Mic.Bass” เพื่อปรับเสียงทุ้มของไมโครโฟน / 

Microphone Echo เพิ่ม-ลดเสียงไมโครโฟน 

(แอคโค) 
หมุนปุ่ม “Echo” เพื่อปรับค่าความก้องของไมโครโฟน / 

Microphone Delay เพิ่ม-ลดการดีเลยไมโครโฟน หมุนปุ่ม“Delay”เพื่อปรับค่าดีเลย์ของไมโครโฟน / 

Guitar/Instrument Volume เพิ่ม-ลดเสียงกีตาร 
 หมุนไปดานขวา เพื่อเพิ่มเสียง หมุนไปดานซาย 

เพื่อลดเสียง 
/



รายการ วิธีการใช้งาน หน้าจอ 

Sound field switch 

เสียงเอฟเฟคไมโครโฟน 
กดปุ่ม “scene mode” บนรีโมทเพื่อเปลี่ยนโหมด Sound 

Field 

 (Original, Professional, Popular, Echo) 

โหมดOriginalจะแสดงตัวอักษร PYOF 

โหมดProfessionalจะแสดงตัวอักษร POPF 

Mic inflexion/Crack 

การเลือกโหมดเสียงไมโครโฟน 
กดปุ่ม “Crack”,บนรีโมท (สามารถเปลี่ยนเสียงได้Male, 

female,Baby ，Monster,Original) 

จอแสดงตัวอักษร UCXX 

(สามารถเลือกเปลี่ยน Male, 

female,Baby,Monster,Original)) 

Tone +/-การปรับระดับเสียง กดปุ่ม Tone +/- เพื่อปรบัระดับเสียง แสดงสถานะ tyXX คือระดับโทนเสียง+/- 

Live broadcast function effect 
การเลือกเสียงเพื่อแสดงอารมณ

สามารถออกค าสั่งอิโมชั่นผ่านรีโมท โดยมเีสียงเอฟเฟคท้ังหมด

7แบบ 

/ 

Previous Song เพลงกอนหนานี้ กดปุ่ม  เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า / 

Next Song เพลงตอไป กดปุ่ม  เพื่อเล่นเพลงถัดไป / 

Microphone Priority ไมโครโฟน กดปุ่ม “Mic Prior” บนรีโมทหรือตัวเครื่อง เพื่อใช้งาน

ไมโครโฟนเป็นหลัก 

ไฟแสดงท่ี “ ” 

Accompaniment อุปกรณเสริม กดปุ่ม บนรีโมทหรือตัวเครื่อง เพื่อเปิดระบบคลอเสียง ไฟแสดงท่ี “ ” 

Pause/Play หยุดชั่วคราว/เลน กดปุ่ม “  ” เพื่อหยุดเล่นเพลง / 

EQ กดปุ่ม EQ บนตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น โหมดพื้นท่ีปิด จอแสดง INT 

โหมดพื้นที่เปิด จอแสดง OUT 



รายการ วิธีการใช้งาน หน้าจอ

Monitor/Earphone function 

จอมอนิเตอร/ชองเสียบหูฟง 
เมื่อเสียบสายหูฟังเข้าไปใน Monitor Port ตัวล าโพงจะถูกตัด

เสียง เสียงจะออกทางหูฟัง 

กดปุ่ม EQ ค้าง 1 ทีเสียงจะออกท้ังหูฟังและล าโพง 

กดปุ่ม EQ ค้าง 1 ที ตัวล าโพงจะถูกตัดเสียง 

/ 

Low power สถานะแบตเตอรี่ตํ่า เมื่อแบตเตอรี่ต ่ากว่า20% ไฟแบตเตอรี่แสดงบนหน้าจอ 

Low Battery shutdown สถานะเครื่องตํ่ามาก 

เครื่องกําลังจะดับ 
เมื่อแบตเตอรี่ต ่ากว่า 10% ไฟแบตเตอรี่แสดงบนหน้าจอ 

Reset การตั้งคาใหม ใชเข็มจิ้มเขาไปยังปุม Reset จนกระทั่งเครื่องปด / 

Charging การชารจแบตเตอรี่ ใช้สาย DC 24V adapter แสดงไฟ LED สแีดง 

Charge Finished การชารจแบตเตอรี่เสร็จสิ้น / ไฟLED สีแดงดับ 



1.เปดอุปกรณทั้ง 2 เครื่องพรอมกัน ไฟหนาจอ LED จะกระพริบ

2.เลือกอุปกรณหนึ่งตัวเปนลําโพงหลัก กดปุม“Play”คางไว และจะเขาสูโหมดจับคูอัตโนมัต ิหนาจอ LED จะแสดงไฟกระพริบ

3. หลังจากจับคูสําเร็จแลว, หนาจอ LED เครื่องหลักและเครื่องรองจะแสดงไฟสถานะตลอดการใชงาน

4. คนหาบลูทูธ  AIWA Enigma Alpha และเชื่อมตอ เพื่อใหอุปกรณทั้งสองใชงานพรอมกัน

5. ยกเลิกการเชื่อมตอ TWS กดปุม“Play”คางไวเพื่อทําการยกเลิกการจับคู TWS หน้าจอ LED จะแสดงไฟกระพริบ

การเชื่อมตอ TWS



แผนภาพฟงกชั่นการใชงานดานหนา-หลังเครื่อง



แผนภาพฟงคชั่นการใชงานรีโมทคอนโทรล

หมายเลข (0-9)

ใชงานเพื่อเปลี่ยนเพลงตามหมายเลขที่ตองการ

(รองรับการใชงานเมื่อเสียบ USB/TF Card เทานั้น)

บันทึกเสียง

(รองรับการใชงานเมื่อสียบ USB/TF Card เทานั้น)เลนเสียงที�บันทึก

โทนเสียง

กดเพื่อใชงานไมโครโฟน คลอเสียง

ลดเสียง

เพลงถัดไป

เลน/หยุด

เลนวน

กดเพื่อสลับเปลี่ยนโหมดการใชงาน

เพลงกอนหนา

เพิ่มเสียง

โหมดเสียง

อิโมชั่น

เปด/ปดเสียง



แผนภาพการใชงานไมโครโฟนไรสาย
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