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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

คุณสมบติัของระบบ  

• ปราศจากการรบกวนแบบไร้สาย 

• การส่งผา่นรังสีอินฟราเรดช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่เสียงท่ีมีคุณภาพสูง 

• ไม่มีเสียงหน่วงเวลา ใชแ้คปซูล UNIdirectional anti-howling ใหม่เพื่อมอบเสียงท่ี

สมบูรณ์แบบ 

• สัญญาณเสียงและสัญญาณควบคุมก าลงัส่งสัญญาณแบบไร้สาย มนัง่ายต่อการเช่ือมต่อ 

• โหมดตอบสนอง “FIFO”,”LIFO”,” Limit” meet mode and camera tracking 

• รองรับโปรโตคอลกลอ้ง: PELCO P / D, YAAN, SONY EVI-D70 สูงสุด 6 กลอ้ง 

• รองรับโปรโตคอลกลอ้ง: PELCO P / D, YAAN, SONY EVI-D70 สูงสุด 6 กลอ้ง

สามารถเช่ือมต่อประธานสูงสุด                   1 คน & ชุดผูร่้วม 126 คนเขา้กบัระบบ 

• RS232เช่ือมต่อกบัตวัควบคุมส่วนกลาง 

• address สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง / โดยอตัโนมติั 

• Li-battery ความจุสูงสามารถใหก้ารพูดอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 

ชัว่โมงหรือเตรียมพร้อมการใชง้านนานกวา่ 25 ชัว่โมง แท่นชาร์จท่ีออกแบบอยา่งดี

สามารถป้องกนัแบตเตอร่ีและยดือายกุารใชง้านแบตเตอร่ี 

ตัวควบคุมหลกั 

• โหมดการประชุม: FIFO, LIFO, Limit 

• พอร์ต RS232 เพื่อเช่ือมต่อกบัตวัควบคุมส่วนกลาง 

• กลอ้งติดตาม 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

แผงด้านหน้า / แผงด้านหลงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปุ่ม POWER 

2. ไฟแสดงสถานะ 

3. ปุ่มควบคุม 

4. จอแสดงผล LCD 

5. จอแสดงผลระดบัไฟฟ้า 

6. สัญญาณ IR ไดรั้บพอร์ต 

7. สายสัญญาณเสียงโมโน 

8. XLR สัญญาณเสียงแคนนอน 

9. พอร์ต RS-232 ส าหรับคอนโทรลเลอร์ส่วนกลาง 

10. พอร์ต RS-232 ส าหรับสวิตชก์ลอ้ง 

11. พอร์ตกลอ้ง 4RS-485 

12. พอร์ตกลอ้ง RS-232 

13.Antenna พอร์ตส าหรับสัญญาณควบคุม 

14. ช่องเสียบไฟอินพุต AC: เช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ AC 220V ท่ีมีสายดิน 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

 Main controller specification 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Microphone  

1. ใชก้ารออกแบบ CNC ใหม่ 

2. สามารถระบุสัญญาณ IR ไดบ้นหนา้จอ เม่ือเคร่ืองอยูใ่น

การเช่ือมต่อท่ีอ่อนแอมนัจะถูกปิดเสียงโดยอตัโนมติั 

3. ดว้ยหา้ปุ่มเพื่อตั้งค่าความคมชดั OLED และเวลาในการ

backlight 

4. ปุ่มเปิด / ปิดเพื่อควบคุม 

5. จอแสดงผล OLED: สัญญาณ, ความจุของแบตเตอร่ี, 

สถานะการชาร์จ, เปิด / ปิด, หมายเลข ID, ช่องสัญญาณควบคุม 

 

 

1.ไมคต์วัประธานไมไ่ดถู้กจ ากดัโดยโหมดการพูด 

2.ประธานแค่หน่ึงตวัส าหรับระบบเดียว ID จะเท่ากบั 001 

3.มีฟังกช์ัน่การตดัเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4.จอแสดงผล OLED: สัญญาณ, ความจุของแบตเตอร่ี, สถานะการ

ชาร์จ, เปิด / ปิด, หมายเลข ID, ช่องสัญญาณควบคุม 

5.ปุ่มเปิด / ปิดเพื่อควบคุม 

 

 

 

 

 

ไมคต์วัประธาน 

ไมคผ์ูเ้ขา้รว่ม

ประชมุ 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Infrared signal receiver ( ตัวรับสัญญาณอนิฟราเรด ) 

  

 

 

 

ใชว้งจรการใชพ้ลงังานต ่าติดตั้งฝ้าเพดานและติดผนงั 

 

 

 

1. ตวับ่งช้ี     2. หนา้ต่างตวัรับสัญญาณ  

3. ขั้วต่อสัญญาณออก B   4. ขั้วต่อสัญญาณ A  

5. ตวัเลือกเอาตพ์ุต switch  

Specification of IR signal receiver 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

คุณสมบัติของแบตเตอร่ี ( li-polymer battery ) 

การออกแบบขนาดเลก็และเบาท่ีมีความจุสูง ใชส่ื้อจดัเก็บขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมัน่คง ช่อง

คงท่ี 

 

Specification of battery 

 

 

 

 

IR signal receiver ( ตัวรับสัญญาณ IR ) 

 

 

 

 

 



  

 7 

คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Charger  

 

 

 

Specification of charger 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

 

Connection 

ข้อควรระวงัในการติดตั้ง 

1.หลีกเล่ียงการติดตั้งชุดอุปกรณ์พูดและเคร่ืองรับใกลแ้สงแดดจา้ หรือ คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2.โปรดหลีกเล่ียงการวางของบนแผง IR panel และ ตวัรับสัญญาณ 

3.โปรดลองเปล่ียนต าแหน่งการพูดหาก มีเสียงดงัรบกวนและอยูใ่นพื้นท่ีครอบคลุม 

 

 



  

 9 

คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

การจัดห้องประชุม 

ท างานในพื้นท่ีก าหนดเพื่อเพิ่มความแม่นย  าส าหรับการพูด 

 

 

 

อตัราส่วนของพืน้ท่ีครอบคลุมและความสูงส าหรับตัวรับสัญญาณ IR 

 

 

 

 

อตัราส่วนของพืน้ท่ีครอบคลุมและความสูงส าหรับตัวรับสัญญาณ IR 

ยนืยนัความสูงของเคร่ืองรับจากโต๊ะท างานก่อนจากนั้นก าหนดพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพจาก

อตัราส่วนดา้นบน หลงัจากนั้นจ านวนของผูรั้บสามารถยนืยนัไดโ้ดยผงัเคา้โครงพื้นท่ีครอบคลุม 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Supply List 

 

 

 

การติดต้ังตัวควบคุมหลกั 

การติดตั้งตวัควบคุมหลกัจะตอ้งวางบนโต๊ะ อยูห่่างจากอุปกรณ์แม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแรง ท าใหพ้ื้นท่ีรอบ

ขา้งแหง้และเยน็ 

 

การเช่ือมต่อตัวรับสัญญาณ IR 

เช่ือมต่อสายโคแอกเซียลเขา้กบัช่องเสียบ RF IN A / B ของคอนโทรลเลอร์หลกั เม่ือเช่ือมต่อกบั

ตวัรับสัญญาณตั้งแต่สองตวัข้ึนไปใหใ้ชต้วัเช่ือมต่อ T-connector 

 

 

 

 

ขั้วต่อสัญญาณ INPUT  IR ทั้งหมด (รวมทั้งอินพุตสองช่องของ T-connector) ควรเช่ือมต่อกบัตวัรับ

สัญญาณ IR เพื่อรักษาสมดุล 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

มุมมองท่ัวไปของสายเคเบิลโคแอกเซียล50Ω 

ระมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงการลดัวงจรของ shield & core wire เม่ือท าการติดตั้ง 

 

 

 

 

Connecting sound equipment 

ใส่สายสัญญาณเสียง 6.3 ลงใน AF OUT ของแผงดา้นหลงัและเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Connection ( stereo output ) 

ใส่ RCA เขา้กบัแจ็ค LINE OUT-L / R ดงัภาพดา้นล่างและเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เสียง 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

การติดตั้งตัวรับสัญญาณ IR 

 

 

 

 

• รักษาระยะห่างอยา่งนอ้ย 50 ซม. ระหวา่งตวัรับสัญญาณ IR และอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 

• ใหผู้รั้บอยูห่่างจากส่ิงกีดขวางเช่นคานและเสา 

• ความยาวของสายเคเบิลจากตวัรับสัญญาณแต่ละตวัไปยงัตวัควบคุมหลกัควรจะเหมือนกนัทุก

ประการ มิฉะนั้นจะมีความต่างทางสัญญาณ 

• ความยาวของสายเคเบิลส าหรับตวัรับสัญญาณ IR ไปยงัตวัควบคุมหลกัจะตอ้ง: 

2m≤X≤100m 

• มี 4 ช่องสัญญาณส าหรับตวัรับสัญญาณ IR ในตวัควบคุมหลกัหน่ึงตวัและตวัรับสูงสุด 4 ตวั

ส าหรับหน่ึงช่องสัญญาณ 

• วางสายไฟฟ้าใหห่้างจากสายสัญญาณ 

• แต่ละช่องสามารถรองรับตวัรับสัญญาณสูงสุด 12 ตวั 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

การติดต้ังประธาน / ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

รัศมขีอง IR 

 

 

 

Camera tracking 

• แกไ้ขท่ีอยูส่ าหรับทุกหน่วย & เสร็จส้ินการเช่ือมต่อระบบ 

• เช่ือมต่อสายควบคุมกลอ้งเขา้กบัพอร์ต A-B (ส าหรับกลอ้ง RS485) ของแผงดา้นหลงั 

• เช่ือมต่อตวัสลบัวิดีโอกบัพอร์ตสวิตชวิ์ดีโอแลว้เช่ือมต่อกลอ้งกบัตวัสลบัวิดีโอ 

• เช่ือมต่อสัญญาณวิดีโอเขา้กบัมอนิเตอร์จาก Video switcher 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

การท างานของคอนโทรลเลอร์หลกั 

เปิด : กด “ POWER” เพื่อเปิดระบบหลงัจากเช่ือมต่อสายทั้งหมดแลว้ 

ปิด : กด "POWER" เพื่อปิดระบบ 

Host information 

Channel: ควบคุมช่องสัญญาณ 

Online: แสดงจ านวนหน่วยออนไลน์ 

Mode: โหมดการประชุมสถานะส าหรับ 4 

ช่องสัญญาณเสียง 

ช่องสัญญาณเสียงและระดับอเิล็กทรอนิกส์ 

มีตวับ่งช้ี 4 คอลมัน์เพื่อแสดงวา่ช่องสัญญาณเสียงใดมีหน่วยออนไลน์และระดบัเสียง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีช่องรับสัญญาณ 

การต้ังค่าตัวควบคุมหลกั 

การท างาน : กด“ MENU” เพื่อเขา้สู่เมนู จากนั้นกด “ ▲”,“ ▼”,“ ◄”,“ ►” เพื่อน าทางและ 

“ +”,“ -”  เพื่อการปรับ กด “ MENU” อีกคร้ังเพื่อเขา้สู่เมนูถดัไปหลงัจากการตั้งค่า  
กด "CONFIRM " เพื่อกลบัไปท่ีเมนูหลกั 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Meet Set  

• ปริมาณ: ปรับระดบัเสียงออก 0-31 

• โหมด: FIFO: เขา้ก่อนออกก่อน LIFO: เขา้ก่อนออกก่อน ขีด Limit : เม่ือมีการเปิดใชง้านไมค์

ถึงจ านวน จ ากดั จะไม่สามารถเปิดไมคใ์หม่ไดอี้ก 

• Speaking Num: เพื่อ จ ากดั จ านวนหน่วยการพูด 

• Track mode: A: ติดตามชุดเปิดเคร่ืองล่าสุด D: ติดตามเสียงพูดล่าสุด 

• Speak Time: เพื่อตั้งค่าการจ ากดัเวลาส าหรับทุกหน่วยงานผูร่้วมประชุม  

• Capacity: เพื่อจ ากดัปริมาณการเช่ือมต่อกบัระบบ 

• Channel: เป็นการตั้งค่าความถ่ีของสัญญาณควบคุม เลือกช่องสัญญาณท่ีแตกต่างกนัเพื่อ

หลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนเม่ือใชร้ะบบสองระบบข้ึนไปในสถานท่ีเดียวกนั / ใกลเ้คียง 

 

Tracking  

• Type: ประเภทของขอ้ตกลงการส่ือสารของกลอ้งท่ีตั้งไวล่้วงหนา้: จุดท่ีตั้งไวข้องกลอ้ง 

ไม่สามารถแกไ้ขได ้

• Unit: หมายเลขหน่วยติดตามปัจจุบนั “ 0” ส าหรับการดูแบบเตม็ 

• Addr: ท่ีอยูก่ลอ้ง เพื่อเลือกกลอ้งเม่ือมีกลอ้งมากกว่าหน่ึงตวั 

• Turn: เพื่อหมุนกลอ้ง 

• Speed: ความเร็วในการหมุน 

• Zoom: เพื่อซูมเขา้ / ออก  

• Speed: ความเร็วในการซูม  

หลงัจากตั้งค่าพารามิเตอร์ดา้นบนแลว้กด ENTER เพื่อควบคุมกลอ้ง กด ENTER สองคร้ังอยา่ง

รวดเร็วเพื่อบนัทึกการตั้งค่ากลอ้งส าหรับหน่วยปัจจุบนั จากนั้นระบบจะไปท่ีการตั้งค่าการติดตาม

ส าหรับหน่วยถดัไป 
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คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Camera Track  

• Type: ประเภทขอ้ตกลงการส่ือสารของกลอ้ง 

• Preset: จุดพรีเซ็ตของกลอ้ง ไม่สามารถแกไ้ขได ้

• Unit: หมายเลขหน่วยติดตามปัจจุบนั “ 0” ส าหรับการดูแบบเตม็ 

• Addr: ท่ีอยูก่ลอ้ง เพื่อเลือกกลอ้งเม่ือมีกลอ้งมากกว่าหน่ึงตวั 

• Turn: เพื่อหมุนกลอ้ง 

• Speed: ความเร็วในการหมุน 

• Zoom: เพื่อซูมเขา้ / ออก 

• Speed: ความเร็วในการซูม 

หลงัจากตั้งค่าพารามิเตอร์ดา้นบนแลว้กด ENTER เพื่อควบคุมกลอ้ง กด ENTER สองคร้ังอยา่ง

รวดเร็วเพื่อบนัทึกการตั้งค่ากลอ้งส าหรับหน่วยปัจจุบนั จากนั้นระบบจะไปท่ีการตั้งค่าการติดตาม

ส าหรับหน่วยถดัไป 

 

Edit Address 

Auto Edit Address  
      เลือกช่อง channel เดียวกบัตวัควบคุมหลกัจากนั้นแกไ้ขท่ีอยูส่ าหรับหน่วยดงัน้ี: ท าการเลือก edit 

address ส าหรับทั้งตวัควบคุมหลกั & ไมค ์คลิก“ mic” บนตวัไมคเ์พื่อ edit address ตามล าดบั 
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Meet Control   

• การปิดส าหรับไมคทุ์กตวั 

• ปิดไมคบ์างตวั 

• ปิดหน่วยของช่องสัญญาณใดช่องหน่ึง 

Chairman/Delegate Unit  
ON: กด“ POWER” ทางดา้นขวาประมาณ 1 วินาที 

• OFF: กด“ POWER” ประมาณ 1 วินาที 

• ตวัไมคจ์ะปิดอตัโนมติัเม่ือไฟต ่า 

• ตวัไมคจ์ะถูกปิดโดยค าสั่งของตวัควบคุมหลกั 

เคลด็ลบัการตั้งค่า (Setup tips) 

• กด“ MENU / EXIT” เพื่อเขา้ / ออกเมนู 

• กด“ SELECT” เพื่อเล่ือนเคอร์เซอร์ 

• กด“ ADJUST” เพื่อแกไ้ขค่า  

แสดงส าหรับช่อง  

แสดงท่ีอยูห่น่วย (ID)  

แสดงระดบัสัญญาณควบคุมระหวา่งคอนโทรลเลอร์หลกัและยนิูต 

หมายถึงหน่วยปิด 

หมายถึงหน่วยก าลงัเปิด / ปิด  

แสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยเปิดอยู ่& ระดบัสัญญาณเสียงปัจจุบนั 

ระดบัแบตเตอร่ี เซลลจ์ะเพิ่มข้ึนเม่ือก าลงัชาร์จแบตเตอร่ี 
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Edit Address  

• ป้อน “  Edit Address ” อินเทอร์เฟซส าหรับทั้งตวัควบคุมหลกั & ไมค ์

• แกไ้ขช่องทางของไมคเ์ช่นเดียวกบัช่องทางของตวัควบคุมหลกั 

• กดปุ่ม“ MIC” เพื่อแกไ้ขท่ีอยูห่น่วย 

• หน่วยประธานตอ้งเป็นหน่วย“ 001” 

• ป้อนอินเทอร์เฟซน้ีจะลบขอ้มูลช่องและท่ีอยูข่องการตั้งค่าล่าสุด 

 

Chairman Priority 

กดล าดบัความส าคญับนชุดประธานเพื่อตดัชุดผูร่้วมประชุมทั้งหมด  

 

Power Off 

• ส่วนต่อประสานส าหรับการปิดเคร่ืองดว้ยตนเอง 

• ส่วนต่อประสานส าหรับแบตเตอร่ีมีไฟต ่า 

• อินเตอร์เฟสส าหรับปิดเคร่ืองตามค าสั่งจากคอนโทรลเลอร์หลกั 

 

Charging for Battery 

เสียบสายเคเบิลเขา้กบัหน่วยจากเคร่ืองชาร์จมาตรฐานของเราเม่ือเซลลภ์ายในของ“ แบตเตอร่ี” 

เพิ่มข้ึนนัน่หมายความวา่ขณะน้ีแบตเตอร่ีก าลงัชาร์จและก าลงัจ่ายจากภายนอก มนัจะหยดุเพิ่มข้ึนเม่ือ
การชาร์จเสร็จส้ิน มีวงจรป้องกนัพร้อมตวัเคร่ืองเพื่อหลีกเล่ียงการชาร์จเกิน 

 



  

 20 

คู่มือการใช้งาน Rm-5710 Series 2020 

Troubleshooting 

ค าถาม เหตุผล วธีิการแก้ 
ไม่สามารถเปิดเคร่ืองได ้ แบตเตอร่ีมีไฟต ่า ท าการชาร์จแบตเตอร่ี 
ไม่สามารถเปิด
คอนโทรลเลอร์หลกัได ้

1. ไมไ่ดเ้ช่ือมต่อกบั
แหล่งจ่ายไฟ 
2. ฟิวส์เสีย 

1. ตรวจสอบการเช่ือมต่อ 
2. เปล่ียนฟิวส์ 

จอแสดงผล OLED“ Signal 
Error” และไม่สามารถใชง้าน
ได ้

1. รบกวนจากแสงแดดหรือ
แสงท่ีแรง  
2. มีส่ิงกีดขวางระหวา่งหน่วย
และตวัรับสัญญาณ  
3. ระยะทางระหวา่งหน่วย
และตวัรับสัญญาณมากกวา่ 
10 เมตร 
4. การเช่ือมต่อท่ีผิดพลาด
ระหวา่งตวัรับสัญญาณและ
ตวัควบคุมหลกั 

1. เปล่ียนต าแหน่งของหน่วย 
2. น าส่ิงกีดขวางออก 
3. จดัต าแหน่งหน่วยใหม่ให้
ครอบคลุมสัญญาณ 
4. ตรวจสอบการเช่ือมต่อ
ระหวา่ง RF และ df 

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอร่ีได ้ แบตเตอร่ีถูกเก็บไวเ้ป็น
เวลานานหลงัจากการชาร์จ 

1.ถอดแบตเตอร่ีออกแลว้
ชาร์จ 
2.ตรวจสอบเคร่ืองชาร์จกบั
ตวัแทนจ าหน่ายของเรา 
3.เปล่ียนแบตเตอร่ี 

 


