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- When installing on a ceiling, please use brackets with 100mm width 
 tapped holes. M8 screws bolted on the top of the cabinet in 100mm width.
- Before installing to the ceiling or wall, please check the condition of 
 ceiling or wall for secure installation.
 TJ media doesn’t have any responsibility for an accident from installation.
- For the better listening condition, we recommend to install
1) each left and right speaker in the same condition, 

 2) keep each speaker at least 2M(meters) distance

ENGLISH



3) upper position than listeners’ ear.
- Do not place any obstacle in front of the speaker system. It may disturb reproducing rich bass.

Specification of TS-F80

TS-F80/TS-F100 Dimension

Device Type

Mounted Driver

Frequency Response
Maximum Input Power
Normal Input Power
Normal Impedance
Sensitivity(SPL)
Dimensions
Weight

Bass-reflex, 
2way 3speaker system, 
Indirect shield type
20cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
45Hz~20,000Hz
250W
150W

88dB/W/M
(W)454x(H)252x(D)288 (mm)
7.5kg

Specification of TS-F100
Device Type

Mounted Driver

Frequency Response
Maximum Input Power
Normal Input Power
Normal Impedance
Sensitivity(SPL)
Dimensions
Weight

Bass-reflex, 
2way 3speaker system, 
Indirect shield type
25cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
35Hz~20,000Hz
500W
250W

90dB/W/M
(W)526x(H)296x(D)350 (mm)
11.4kg
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-전통적인가라오케용으로설계된베이스리플렉스 (Bass Reflex) 타입의 2웨이 3스피커입니다.
-케비닛용적대비최적의포트(Port) 튜닝(Tuning)으로더깊은저음사운드를제공합니다.
-트위터스피커를2개방향으로최적의방사각으로동축배열설계훨씬더넓고다이나믹한레인지를구현합니다.
-풍부한저역및맑고깨끗한중,고역을재생하고명료한마이크사운드를표현합니다.
-보호회로를내장하고있어보호회로를통하여과입력신호로부터스피커를보호할수있습니다.
만약,스피커에큰입력이들어오면소리가나지않게되며이럴경우앰프의음량을적게하면몇초후에보호회로가
자동복귀되어정상적으로동작됩니다.
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- Ketika menempelkan perangkat ini ke langit-langit, harap gunakan sekrup dengan lebar 100mm 
 dengan intensitas yang cukuo dan pasang dengan kencang dan rata, dan seimbang seperti pada gambar.
- Sekrup M8 ditambahkan pada bagian atas kabinet perangkat pada interval 100mm.

INDONESIA



TS-F80/TS-F100

- Ketika memasang perangkat di tembok, harap pasang pegangan
logam di bagian belakang perangkat dengan sekrup.

- Sebelum memasang ke langit-langit atau tembok, periksa 
 kekerasan langit-langit atau tembo. Kami, TJ media, tidak
 bertanggung jawab atas pemasangan di langit-langit atau 
 tembok yang tidak keras.

Spesifikasi TS-F80
Tipe

Driver

Respon frekuensi
Daya input maksimal
Daya input nominal
Impedensi nominal
Level tekanan suara
Dimensi
Berat bersih

Bass-reflex, 
Sistem 3 spekaer 2 arah
Tipe pelindung tak langsung
20cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
45Hz~20,000Hz
250W
150W

88dB/W/M
(W)454x(H)252x(D)288 (mm)
7.5kg

Spesifikasi TS-F100
Tipe

Driver

Respon frekuensi
Daya input maksimal
Daya input nominal
Impedensi nominal
Level tekanan suara
Dimensi
Berat bersih

Bass-reflex, 
Sistem 3 spekaer 2 arah
Tipe pelindung tak langsung
25cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
35Hz~20,000Hz
500W
250W

90dB/W/M
(W)526x(H)296x(D)350 (mm)
11.4kg
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Hướng Dẫn Sử Dụng
Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm loa của TJ media.
Đọc các mục “cảnh báo và chú ý” để sử dụng sản phẩm đúng cách.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sử dụng tối ưu tất cả tính năng của sản phẩm.
Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

Loa

1. Sách hướng dẫn sử dụng      2. Tấm cố định(bracket) - 4 cái 3. Ốc vít – 8 cái

Phụ kiện

Hướng dẫn này nhằm giúp bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng đồng thời bảo đảm an toàn cho 
người dùng khi sử dụng.
Xin đọc kỹ những nội dung bên dưới và sử dụng sản phẩm đúng cách.

Cảnh báo được chia thành hai phần gồm “cảnh báo” và “chú ý”.
Ý nghĩa của “cảnh báo” và “chú ý” được giải thích bên dưới như sau.

Cảnh báo có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc tử vong nếu làm trái hay không
đúng với các hướng dẫn.

Chú ý  có khả năng gây ra nguy hiểm hoặc thiệt hại nhỏ nếu làm trái hay không đúng với
hướng dẫn

Cảnh báo

Không để vật nặng đè lên loa hay sử dụng loa như vật đỡ.
- Có thể gây hỏng hóc do vật bên trên đổ xuống.

Không sử dụng đinh, ghim để sửa dây nối.
- Có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

Không để kim kẹp hoặc các vật nhỏ bằng kim loại rơi vào phía trong thiết bị.
- Có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

Không để sản phẩm gần các nguồn sinh nhiệt như lò sưởi hay máy tạo độ ẩm không khí.
- Có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

Không để dây dẫn quanh khu vực có nhiều người qua lại.
- Có thể gây hư hại do thiết bị ngã/đổ.

Hướng Dẫn An Toàn



Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc tu sửa lại thiết bị.
- Có thể dẫn đến cháy nổ, điện giật hoặc gây ra thương tích do thiết bị hỏng hóc.

Sử dụng tấm cố định(bracket) và dây chuyên dụng để lắp đặt thiết bị lên trần hoặc tường.
- Sản phẩm có thể bị rơi nếu không sử dụng đúng loại tấm cố định (bracket) chuyên dụng.

Không để thiết bị trên bề mặt nghiêng hoặc nơi hay rung lắc.
- Có thể gây tai nạn hoặc thương tích do thiết bị ngã/đổ.

Chỉ đặt thiết bị trong nhà. Không đặt thiết bị ngoài trời.
- Thùng loa có thể bị hư hỏng khi tiếp xúc với mưa hoặc tuyết.

Khi nối loa với ampli, đảm bảo ampli đã được tắt trước khi kết nối.
- Có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

Khi lắp đặt thiết bị lên trần nhà hoặc tường làm bằng thạch cao, 
cần đảm bảo thiết bị được gắn chắc chắn. Nếu không,
cần gia cố thêm với gỗ và thay đổi góc độ.
- Có thể gây tai nạn hoặc bị rơi đổ.

Không đặt sản phẩm lên ghế.
- Có thể gây tai nạn hoặc bị rơi đổ.

Không được sử dụng thiết bị ở tình trạng công suất âm thanh vào quá giới hạn và âm thanh 
không ổn định quá lâu. 
- Có thể gây cháy nổ do tăng nhiệt.

Xin chú ý cẩn thận để không đánh rơi sản phẩm khi lắp đặt ở những vị trí cao. 
- Cần cẩn thận để không đánh rơi sản phẩm vì có thể gây ra thương tích.

- Khi lắp đặt thiết bị lên trần nhà, vui lòng sử dụng tấm cố định 
 có chiều rộng giữa lỗ bắt ốc là 100mm. 
 Ốc vặn M8 được bắt phía trên thùng loa trong độ rộng 100mm.
- Trước khi lắp đặt thiết bị lên trần nhà hoặc tường, vui lòng kiểm 
 tra lại tình trạng của trần nhà hoặc 
 tường xem có thích hợp để lắp đặt hay không.
 TJ media không chịu trách nhiệm cho bất cứ tai nạn nào trong 
 quá trình lắp đặt.

Lưu ý khi lắp đặt

Chú ý

- Hệ thống 2way 3 speaker, loại bass-reflex dành cho karaoke.
- Âm thanh quãng trầm dày, quãng trung và cao rõ ràng, trong trẻo.
- Loa karaoke có độ cân bằng (balance) tốt, tái tạo lại giọng hát trong hơn.
- Loa được trang bị mạch bảo vệ, giúp bảo vệ loa không bị công suất âm thanh vào
 (input) quá giới hạn hoặc nhiễu tín hiệu
- Trường hợp thiết bị bị công suất âm thanh vào (input) quá giới hạn, khiến âm thanh

không phát ra được, mạch bảo vệ sẽ tự động khởi động lại trong ít phút.

Đặc điểm của sản phẩm



Đối với dây nối giữa loa và ampli,
nối đầu dương    của loa với đầu dương    của ampli
và đầu âm    của loa với đầu âm    của ampli, 
sử dụng dây nối loại có thể phân biệt giữa dây
dương    và dây âm    .

Xin tắt ampli trước khi nối với loa.

Loa phải

Ampli 
Loa output

Loa trái

Nếu cài đặt không chính xác, chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng.

Cách nối dây

Kích thước của TS-F80/TS-F100

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Thông số kỹ thuật của TS-F80
Device TypeDevice Type

Mounted DriverMounted Driver

Frequency ResponseFrequency Response
Maximum Input PowerMaximum Input Power
Normal Input PowerNormal Input Power
Normal ImpedanceNormal Impedance
Sensitivity(SPL)Sensitivity(SPL)
DimensionsDimensions
WeightWeight

Bass-reflex, 
2way 3speaker system, 
Indirect shield type
20cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
45Hz~20,000Hz
250W
150W

88dB/W/M
(W)454x(H)252x(D)288 (mm)
7.5kg

8

Thông số kỹ thuật của TS-F100
Device TypeDevice Type

Mounted DriverMounted Driver

Frequency ResponseFrequency Response
Maximum Input PowerMaximum Input Power
Normal Input PowerNormal Input Power
Normal ImpedanceNormal Impedance
Sensitivity(SPL)Sensitivity(SPL)
DimensionsDimensions
WeightWeight

Bass-reflex, 
2way 3speaker system, 
Indirect shield type
25cm woofer, 
7.7cm tweeter x 2EA
35Hz~20,000Hz
500W
250W

90dB/W/M
(W)526x(H)296x(D)350 (mm)
11.4kg
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