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     تتعلق بنواحى السالمة تاحتياطا

 
 
Thank you for purchasing TOA’s Music-Horn Speaker. 
Please carefully follow the instructions in this manual to ensure long, trouble-free use of your 
equipment. 
 

1. GENERAL DESCRIPTION 
TOA’s CS-530BS/CS-660BS Music-Horn speakers feature  ABS resin enclosure and steel with coating 
bracket for all weather durability.  

These are comprised of a high-efficiency weather-resistant horn and a high quality sound cone speaker, 
providing excellent speech and BGM clarity. 

TOA’s CS-530BS/CS-660BS are certified to the European Standard EN 54-24: 2008 and International 
Standard ISO 7240-24: 2010, and are compliant with the British Standard BS 5839-8: 2008. 

・Highly intelligible speakers suited to voice alarm, public address and BGM application by two way 
system.  

・Certified to EN 54-24, and ISO 7240-24, and compliant with BS 5839-8. 

・All weather durability, water and dust protection to IP 66. 

・Impedance change available by tapping changing located inside the terminal cover. 

 

 

Traceability Information for EU (EMC directive 2004/108/EC); manufacturer: 
TOA Electronics Europe GmbH 

Süderstraße 282 ♦ 20537 Hamburg ♦ Germany 
Tel.: +49-(0)40-25 17 19-0  ♦  Fax: +49-(0)40-25 17 19-98  ♦  URL: www.toa.eu 

 

http://www.toa.eu/
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2. SAFETY PRECAUTIONS 

 Before installation or use, be sure to carefully read all the instruction in this section for correct and safe 
operation. 
 Be sure to follow all the precautionary instructions in this section, which contain important warnings 
and/or cautions regarding safety. 
 After reading, keep this manual handy for future reference. 

 
Safety Symbol and Message Conventions 
Safety symbols and messages described below are used in this manual to prevent bodily injury and 
property damage which could result from mishandling. Before operating your product, read this manual 
first and understand the safety symbols and messages so you are thoroughly aware of the potential safety 
hazards. 

 

WARNING 
 

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could 
result in death or serious personal injury.

When Installing the Unit 

 Refer all the installation work to the dealer from 
whom the speaker was purchased. Installation 
work requires extensive technical knowledge 
and experience. The speaker may fall off it 
incorrectly installed, resulting in possible 
personal injury. 

 Install the speaker only in a location that can 
structurally support the full weight of the unit and 
mounting bracket. Doing otherwise may result in 
the speaker falling down and causing personal 
injury and/or property damage. 

 When installing the speaker in the snowy area, 
take appropriate measures to prevent snow from 
lying on the speaker. If the snow lies on it, the 
speaker may fall, causing personal injuries. 

 Do not use other methods than specified to 
install the speaker. Extreme force is applied to 
the speaker and the speaker could fall off, 
possibly resulting in personal injuries. 

 Use screws that are appropriate for the ceiling’s 
or wall’s material and structure. Failure to do so 
may cause the speaker to fall, resulting in 
material damage and possible personal injury. 

 Ensure that all screws are securely tightened. If 
they are loose after installation, the speaker 
could fall down, possibly resulting in personal 
injury. 

 Do not mount the speaker in locations exposed 
to constant vibration. The speaker or its mounts 
can be damaged by excessive vibration, 
potentially causing the speaker to fall, which 
could result in personal injury. 

 Do not use anti-rust lubricant. If it contacts resin 
or rubber parts, they could deteriorate and 
cause the speaker to fall, possibly resulting in 
personal injury. 

 Avoid installing the speaker near seaside or in 
locations exposed to corrosive gas. The speaker 
or its parts may be subject to corrosion, which 
might cause it to fall or resulting personal injury. 

 Do not install the speaker in indoor swimming 
pools or such locations where liquid chemicals 
are used. The parts deteriorate if corroded, 
causing the speaker to fall, which could result in 
personal injury. 

When the Unit is in Use 

 If any of the following irregularities occurs, 
immediately switch off the amplifier's power, and 
inform the shop from where the speaker was 
purchased. Further using the speaker may result 
in fire or electric shock. 

· If you detect smoke or a strange smell coming 
from the speaker 

· If water or any metallic object gets into the 
speaker 

· If the speaker falls, or the speaker case breaks 

 To prevent a fire or electric shock, never open 
nor remove the speaker case. Refer all servicing 
to your nearest TOA dealer. 
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CAUTION 
 

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could 
result in moderate or minor personal injury, and/or property damage. 

When the Installing the Unit 
 Avoid touching the speaker's sharp metal edge 
to prevent injury. 

 To avoid electric shocks, be sure to switch off 
the amplifier's power when connecting speakers. 

When the Unit is in Use 
 Do not operate the speaker for an extended 
period of time with the sound distorting. Doing 
so may cause the speaker to heat, resulting in a 
fire. 

 Do not stand or sit on, nor hang down from the 
speaker as this may cause it to fall down or drop, 
resulting in personal injury and/or property 
damage. 

 Have the speaker checked periodically by the 
shop from where it was purchased. Failure to do 
so may result in corrosion or damage to the 
speaker or the mounts that could cause it to fall, 
possibly causing personal injury. 

 

3. IMPEDANCE CHANGE 
Input impedance is factory pre-set to 330Ω (CS-530BS), 170Ω (CS-660BS). 

To change the impedance, change the terminal position located inside the terminal cover. 

 

[Note] 

These speakers are designed to be used for high impedance application. Never connect the speaker to 
low impedance line.  

■ CS-530BS  

 

Power Rating Imp. 

3.75W 2.7kΩ 

7.5W 1.3kΩ 

15W 670Ω 

30W 330Ω 

 

 

 

■ CS-660BS 

 

Power Rating Imp. 

7.5W 1.3kΩ 

15W 670Ω 

30W 330Ω 

60W 170Ω 
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4. INSTALLATION  
[Caution] 

Do not install the speaker face-up from a horizontal plane. If water accumulates in the horn, this may 
cause the speaker malfunction. 

 

Step 1. Fixing the bracket on the wall with screws. 

 

Step 2. Unscrew the back cover. 

 

Step 3. Connecting the input and output cables. 

 

Step 4. Fixing the cover and speaker with 4 screws. 

 

Step 5. Moving the speaker into bracket. 

 

Step 6. Fixing the speaker with 2 screws. 
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5. DIMENSIONAL DIAGRAM 
■ CS-530BS 

 
■ CS-660BS 
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6. SPECIFICATIONS 
 CS-530BS-EB/CS-530BS-AS CS-660BS-EB/CS-660BS-AS 
Rated Power 30W 60W 

Rated Impedance  330Ω (30W), 670Ω (15W), 1.3kΩ 
(7.5W), 2.7kΩ (3.75W) 

170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 
1.3kΩ (7.5W) 

Sound Pressure Level 96dB (1m, 1W) 97dB (1m, 1W) 

Maximum S. P. L. 111dB 115dB 

Frequency Response 120 - 20,000 Hz (Peak -10dB) 100 - 20,000 Hz (Peak -10dB) 

Speaker Component 
Bass : 12.7 cm (5") Coating Rubber 
Surround 

Treble : High Efficiency Tweeter 

Bass : 16.5 cm (6-1/2") Coating Rubber 
Surround 

Treble : High Efficiency Tweeter 

Coverage Angle ( -6dB ) 

( 500Hz/1kHz/2kHz/4kHz )  

Horizontal : 140° / 60° / 90° / 90° Horizontal : 105° / 50° / 80° / 80° 

Vertical : 180° / 100° / 95° / 140° Vertical : 140° / 70° / 90° / 150° 

Environmental Type B (outdoor applications) 

Operating Temperature -25 ℃ to +70 ℃ 

Dust/Water Protection IP66 

Speaker Mounting Method Wall-mount 

Applicable Cable 
Solid copper wire or 7-core twisted copper wire 

0.3 mm2 – 3.2 mm2 (AWG 22 - 12 ) 

Cable Connection Screw terminal 

Finish 

Horn and terminal cover : ABS resin, Light Grey (RAL7035 or equivalent ) 

Bracket : Steel with coating 

Screws : stainless steel 

Dimensions 315 (W) x 215(H) x 355.5 (D) mm 418 (W) x 332 (H) x 391(D) mm 

Weight   4.7 kg 7.1 kg 

 



CS-530BS/CS-660BS  Instruction Manual 

7 
TOA Corporation 

 
  

 كتيب التعليمات 
  تتعلق بنواحى السالمة تاحتياطا        

 يجب التأكد٬ قبل التركيب أو االستخدام٬ من قراءة كافة التعليمات التي من شأنها أن تضمن استخدامًا آمنًا وصحيحاً .  

 ينبغي التأكد من إتباع كافة تعليمات الحيطة٬ والتي تشمل تحذيرات هامة واحتياطات تخص السالمة أو أيًا منهما.  

 يفضل االحتفاظ بهذا الكتيب عقب قراءته في متناول اليد للرجوع إليه الحقاً .  

 ننوه بأن هذا الكتيب يضم احتياطات تتعلق بالسالمة قد ال تنطبق على المنتجات الخاصة بك.  

 رمز السالمة واألعراف المتفق عليها بشأن الرسائل       

 تستخدم رموز السالمة٬ والرسائل المذكورة أدناه في هذا الكتيب لمنع اإلصابات الجسدية وتلف الملكية٬ التي تنشأ عن سوء التداول. وينبغي عليك٬ قبل تشغيل منتجك٬ أن تبدأ       

  بقراءة هذا الكتيب٬ وفهم رموز السالمة والرسائل حتى تكون على وعي تام بمخاطر السالمة المحتملة.       

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

  

 
   

 عند تركيب الوحدة         

 ال تعرض الوحدة لمياه األمطار٬ أو للعوامل البيئية٬ التي من شأنها أن تبلل هذه الوحدة بالمياه أو بالسوائل٬ إذ ينتج عن هذا التصرف نشوب الحرائق أو الصدمات الكهربائية.  

 استخدام الوحدة بالجهد الكهربائي الموضح فى هذه الوحدة. وقد يؤدي استخدام جهد كهربائي أعلى من المحدد لهذه الوحدة إلى نشوب الحرائق٬ والصدمات الكهربائية.  

 فولت يطبق على أطراف السماعة ذات المعاقة العالية٬ ال تقم بلمس هذه 100ينبغى التأكد من إستبدال غطاء طرف الوحدة عقب إنتهاء التوصيل٬ ألن الجهد الذي يصل حتى  

 االطراف حتى ال تتعرض للصدمات الكهربائية.  

تجنب تركيب٬ أو صب الوحدة في أماكن غير ثابتة٬ كالتركيب على طاولة أيلة للسقوط٬ أو على سطح مائل. وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة و يؤدي أيضا إلى التعرض إلصابات  

 شخصية وٕالحاق الضرر بالعقار. 

) من موصل البرق. التى  45حتى يتسنى تفادي صواعق البرق٬ ينبغي تركيب الوحدة على بعد خمسة أمتار على األقل من قضيب البرق٬و تكون في حدود نطاق وقائي (بزاوية  

 قد تؤدي الصواعق البرقية إلى نشوب الحرائق٬ أو الصدمات الكهربائية٬ أو اإلصابات الشخصية. 

 ينصح بإسناد كافة أعمال التركيب إلى الوكيل الذي تم شراء السماعات منه. يتطلب تركيب السماعات فى مجال الطيران اإللمام الواسع بالمعلومات والخبرة الفنية الكافية. وقد تسقط  

 السماعة إذا تم تركيبها بطريقة خاطئة٬ األمر الذي قد يؤدي إلى االصابة الشخصية. 

  التعليق   تحذيرات حول                

 تأكد من إتباع التعليمات المذكورة أدناه٬ وٕاال فإن األسالك واألربطة المعلقة قد تسقط٬ أو تنزع فجأة مما يؤدي إلى سقوط السماعة٬ والتسبب في إصابات جسدية. 

 تأكد من أن األسالك واألربطة المعلقة متينة بالقدر الكافي الذي يتحمل وزن السماعة.  

 البد أن تكون موصالت األسالك المعلقة واألربطة موصلة بصورة آمنة مع موصالت السماعة.  

 يجب أن تكون جميع األجزاء والمكونات (ومنها على سبيل المثال٬ األغلفة٬ واألجزاء المعدنيــة٬ والبراغي ) خالية من أي عيوب٬ أو خدوش٬ أو تآكل.  

 التأكد من استخدام البراغي المزود بها جهاز السماعة االختياري عند تركيب السماعة باستخدام هذا الجهاز.  

قم بتركيب الوحدة فقط في األماكن التي من شأنها أن تتحمل حجم الوحدة من ناحية الهيكل٬ ويسهل تركيب الحامل. وٕاغفال ذلك قد يؤدي إلى سقوط الوحدة٬ وبالتالي يؤدي إلى  

 إصابات بشرية٬ أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو كالهما. 

 وبالنسبة لمقاس ووزن الوحدة٬ تأكد من قيام شخصين على األقل بتركيب الوحدة. وقد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى إصابات بشرية.  

 ال تقم باستخدام وسائل أخرى غير الواردة بشأن تركيب الحامل. فعندما تعمل الوحدة بقوة كبيرة٬ قد تسقط ويتسبب ذلك في إصابات بشرية.  

  ينبغي توصيل أسالك السالمة بالوحدة٬ وٕاذا لم يتم ذلك٬ قد تسقط الوحدة وتؤدي إلى إصابات جسدية.  

استخدم الصواميل والبراغي الملولبة المخصصة لهياكل وتراكيب األسقف والجدران. وقد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى سقوط السماعة٬ األمر الذي قد يتسبب في خسائر مادية أضرار  

 بشرية. 

يجب ربط كل صامولة وبراغي جيدا وبصورة آمنة. تأكد من أن مفصالت الحامل مربوطة بإحكام والتأكيد على ربطها مرة أخرى عقب التركيب لتفادي وقوع الحوادث التي قد تؤدي  

 إلى إصابات بشرية. 

 
 المؤشرات والمواقف المحتلمة  التي تشكل خطورة٬ التى تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات الشخصية الخطيرة في حالة إساءة االستخدام.                      

  

 المؤشرات والمواقف المحتلمة التي تشكل خطورة٬ التى  تؤدي إلى إصابات شخصية تتراوح ما بين متوسطة وطفيفة٬ باإلضافة إلى إلحاق الضرر              

        بالعقار٬ أو أيا منهما.                           
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 استخدم العناصر المناسبة أثناء عملية التجميع. ومخالفة قد يؤدي إلى سقوط الوحدة أو هذه العناصر٬ مما يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية.  

ال تقم بتركيب الوحدة في أماكن عرضة لالهتزاز المتباين. قد يتسبب االهتزاز العالي في تلف حامل التركيب٬ ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة٬ والتسبب في إصابات  

 بشرية.  

ال تستخدم شحم التزليق المضاد للصدأ٬ فإذا وصل هذا الشحم إلى المادة الصمغية٬ أو األجزاء المطاطية٬ فمن شأنه أن يؤدي إلى تلف هذه األجزاء ويؤدي بالتالي إلى سقوط الوحدة٬  

 األمر الذي قد يتسبب في وقوع أضرار بشرية. 

تجنب تركيب السماعة في أماكن قريبة من شاطئ البحر٬ أو من حمامات السباحة الموجودة باألماكن المغلقة غير المعرضة للتهوية الجيدة. وتكون الحامالت في مثل تلك األماكن  

 عرضة للتآكل٬ مما قد يؤدي في نهاية األمر إلى سقوط السماعة٬ األمر الذي قد يتسبب في حوادث بشرية.

 عندما تكون الوحدة قيد االستخدام 

إذا وقع أيا من الحوادث العارضة التالية أثناء االستخدام٬ يجب اإلسراع على الفور بغلق الجهاز٬ وفصل القبس الموصل للتيار الكهربائي من مخرج التيار الكهربائي المتردد٬  

 . وال تحاول تشغيل الوحدة مرة أخرى وهي على تلك الحالة٬ إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية. TOA لشركة  واالتصال مباشرة بأقرب وكيل

 إذا أحسست برائحة الدخان٬ أو أية روائح غريبة أخرى تنطلق من الوحدة.   -

 إذا تسرب الماء إلى الوحدة٬ أو وصل أية مواد معدنية.  -

 إذا سقطت الوحدة٬ أو انكسر صندوقها.  -

 إذا تعرضت لعطل (ال تسمع نبرة الصوت).  -

ولتفادي نشوب الحرائق٬ أو الصدمات الكهربائية٬ ال تقم بفتح أو تغيير مكان صندوق الوحدة٬ نظرا للجهد العالي المشحونة به عناصر هذه الوحدة. قم بإحالة عملية الصيانة إلى فني  

 صيانة مختص. 

ال تضع الفناجين٬ أو األطباق الكبيرة٬ أو أية حاويات أخرى للسوائل أو المواد المعدنية فوق الوحدة. وٕاذا سكبت أيا من هذه العناصر عن طريق الخطأ داخل الوحدة٬ فقد يؤدي ذلك  

 إلى نشوب الحرائق٬ أو الصدمات الكهربائية.
  

 

    

 

 عند تركيب الوحدة 
تجنب تركيب الوحدة في أماكن رطبة أو تعرضة لألتربة٬ أو تركيبها في أماكن معرضة لضوء الشمس المباشر٬ أو بالقرب من السخانات٬ أو في أماكن تنتج من عوادم السيارات٬ أو  

 األبخرة٬ إذ قد يؤدي مخالفة ذلك إلى اشتعال الحرائق أو الصدمات الكهربائية. 

تركيب الوحدة فقط في أماكن ثابتة٬ واتخاذ التدابير الالزمة لمنعه من السقوط٬ أو التدحرج على األرض. وٕاذا سقطت الوحدة أو تحركت من مكانها٬ فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى  

 وقوع إصابات بشرية أو تلف في الممتلكات أو أيا منهما. 

يجب التأكيد على أن يقوم بحمل الوحدة عند إخراج الوحدة أو تحريكها من مكانها شخصين على األقل٬ فقد يؤدي تفريغ الوحدة أو إسقاطها إلى وقوع إصابات في األفراد أو إلحاق  

 الضرر بالممتلكات.

 تجنب وضع الوحدة عند مدخل أحد األبواب٬ أو في مكان مرور الناس بصفة دائمة إذ قد يتعثر أحد األفراد في االداة أو األسالك٬ أو قد يتعرض لإلصابة من جراء سقوط هذه  

 األشياء. 

 تجنب مالمسة الحواف الحادة للوحدة لتفادي اإلصابة بجروح.  

 والبد من التأكد من غلق مفتاح التيار الكهربائي للوحدة عند توصيل السماعة لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.  

 عندما تكون الوحدة قيد االستخدام
ال تضع أشياء ثقيلة على الوحدة إذ قد يؤدي ذلك إلى سقوطها وكسرها٬ األمر الذي من المحتمل أن يتسبب في إصابات بشرية وخسائر في الممتلكات أو أٍي منهما٬ هذا باإلضافة  

 إلى أن الحمل الثقيل ذاته من شأنه أن يسقط ويتسبب في اإلصابات والضرر أو أٍي منهما.

 ال تقم بتشغيل الوحدة لفترات ممتدة بصوت يفوق الحد الطبيعي فقد يعرض تلك السماعات الموصلة للحرارة٬ األمر الذي يتسبب في اشتعال الحرائق. 

  لتنظيف الوحدة في حالة تراكم األتربة بها لفترة طويلة٬ فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال الحريق بالوحدة أو إلحاق الضرر بها.TOAالبد من االتصال بوكيل  

 ال تقف أو تجلس على الجهاز٬ أو تتعلق بالوحدة٬ إذ قد يؤدي هذا األمر إلى سقوطه أو إسقاطه٬ مما يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية٬ وٕالحاق الضرر بالممتلكات أو أيًا منهما. 

ينبغي القيام بفحص الوحدة بشكل دوري من قبل منفذ البيع الذي تم الشراء منه. وٕان اإلهمال في ذلك يتسبب في تآكل٬ أو تلف الوحدة٬ أو حامل التراكيب الخاص بها األمر الذي  

 يؤدي بدوره إلى سقوط هذه الوحدة٬ أو قد يؤدي إلى إصابات جسدية.

 تأكد من إتباعك للتعليمات التالية٬ إذ قد يؤدي اإلخفاق في تنفيذها إلى أضرار سمعية.  

 خفض صوت السماعة ألدنى حد ممكن عند التشغيل. -

 ال تشغل السماعة بالقرب من أذنك. -

 وجه الوحدة في االتجاه الذي ال يوجد به أي شخص عند إجراء اختبارات التشغيل.        -

            شركة 

 
  

 


