SURROUND SPEAKERS

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ

โปรดอ่านและเก็บค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้
Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดที่จำ� เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ของข้อก�ำกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อก�ำกับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อก�ำหนด UK
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก
www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์
วิทยุ 2017 และข้อก�ำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance
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โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเหล่านี้
จดจ�ำค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไว้
ใส่ใจในค�ำเตือนทั้งหมด
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำทั้งหมด
อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน�้ำ
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องน�ำความร้อน หน้ากากเครื่องท�ำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ
(รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์
ให้สะดวกแก่การใช้งาน
ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แท่นวาง ขาตั้งสามขา ขาแขวน หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จ�ำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี้
เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม
ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
น�ำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�ำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์
เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ท�ำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากการส�ำลัก ไม่เหมาะส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย
ของคุณหรือไม่
• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
• อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน�้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
• วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือ
ใกล้กับผลิตภัณฑ์
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• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
• สายล�ำโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำ� หรับการติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจ

สอบข้อก�ำหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณส�ำหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้สำ� หรับ
การติดตั้งแบบฝังผนัง
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
• Bose ไม่แนะน�ำให้วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จ�ำกัดอย่างเช่นในช่องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการระบายอากาศ
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ำกัดส�ำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ
FCC ข้อจ�ำกัดนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้

ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�ำแนะน�ำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการ
รบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง
แบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือต�ำแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�ำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�ำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การท�ำงาน
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นสี้ อดคล้องตามข้อจ�ำกัดความเสีย่ งต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามทีป่ ระกาศไว้สำ� หรับประชาชนทัว่ ไป
ควรติดตัง้ และใช้งานอุปกรณ์นใี้ นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครือ่ งก�ำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ
อุปกรณ์นี้ เมื่อท�ำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้ส�ำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
สัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อก�ำกับ Directive
2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข)
(EU Exit) 2020 สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี:้ กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ
(EU) เลขที่ 801/2013
โหมดพลังงาน

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ

สถานะสแตนด์บาย

สถานะสแตนด์บาย
ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย

≤ 0.5W

อุปกรณ์ไร้สาย Bose ≤ 2.0 W

ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ

≤ 2.5 ชั่วโมง

≤ 20 นาที

การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บาย
ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สาย
ทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย
แบบไร้สายทั้งหมด, ที่ก�ำลังไฟเข้า 230V/50Hz

ไม่ระบุ

≤ 2.0W

การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำ� ลังไฟเข้า
230V/50Hz

กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย
การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งาน
โหมดสแตนด์บาย

ตามภาคผนวก II 3(a) ของกฎระเบียบ 801/2013 (“ส่วน 26” การแก้ไข
1275/2008) ข้อก�ำหนดในการปิดใช้งานพอร์ตไร้สาย “ไม่มีผลบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่อิงกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวส�ำหรับการใช้
ตามวัตถุประสงค์และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย”
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ส�ำหรับยุโรป:
ช่วงความถี่การท�ำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz
ก�ำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
ช่วงความถี่การท�ำงานคือ 5725 ถึง 5850 MHz
ก�ำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 14 dBm (25mW) EIRP
ก�ำลังการส่งสูงสุดต�่ำกว่าข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนด ดังนั้นไม่จำ� เป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์นี้จ�ำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อท�ำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด
ที่แสดงในตาราง

BE

DK

IE

UK(NI)

FR

CY

SK

HU

AT

BG

DE

PT

EL

HR

LV

LT

MT

PL

CZ

EE

FI

ES

IT

RO

LU

NL

SI

SE

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บ
ขยะที่เหมาะสมเพื่อการน�ำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาล
ในท้องถิ่นของคุณ บริการก�ำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการส�ำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�ำลังต�ำ่

มาตรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการส�ำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือ
ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงก�ำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิม
ของอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�ำลังต�่ำที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น
ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสาร
ทางวิทยุที่ด�ำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ตารางข้อจ�ำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน
ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ชื่อชิ้นส่วน
PCB

ตะกั่ว

ปรอท

X

O

(Pb)

(Hg)

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
โพลีโบรมิเนตเต็ด
แคดเมียม
โครเมียม 6
ไบเฟนิล
(Cd)

(CR(VI))

O

O

(PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไดเฟนิลอีเทอร์
(PBDE)

O

O

ชิ้นส่วนโลหะ
X
O
O
O
O
ชิ้นส่วนพลาสติก
O
O
O
O
O
ล�ำโพง
X
O
O
O
O
สาย
X
O
O
O
O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อก�ำหนดของ SJ/T 11364
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�ำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณ
ต�่ำกว่าข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ GB/T 26572

O
O
O
O

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�ำหรับชิ้นส่วนนี้
มีปริมาณสูงกว่าข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อจ�ำกัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน
ชื่ออุปกรณ์: ล�ำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 429148
สารประกอบที่ถูกจ�ำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น
ชุด
PCB

(Pb)

ปรอท (Hg)

แคดเมียม (Cd)

โครเมียมเวเลน
ซีหก (Cr+6)

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไบเฟนิล (PBB)

-

○

○

○

○

ตะกั่ว

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไดเฟนิลอีเทอร์
(PBDE)

ชิ้นส่วนโลหะ
○
○
○
○
ชิ้นส่วนพลาสติก
○
○
○
○
○
ล�ำโพง
○
○
○
○
สาย
○
○
○
○
หมายเหตุ 1: “○” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจ�ำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
หมายเหตุ 2: “−” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจ�ำกัดตรงตามข้อยกเว้น

○
○
○
○
○

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “1” หมายถึงปี ค.ศ. 2011 หรือปี ค.ศ. 2021
ผู้น�ำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,

China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้น�ำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
ผู้น�ำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676
ผู้น�ำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545
ผู้น�ำเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom
พิกัดก�ำลังไฟขาเข้า: 100 - 240V 50/60Hz 30W
CMIIT ID ติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ข้างใต้ลำ� โพงเซอร์ราวด์
หมายเลขซีเรียล: ____________________________________________________________________
หมายเลขรุ่น: _______________________________________________________________________
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

 ตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ
ผลิ
คุณต้องด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose Music ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการ
ติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store
เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย
เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
Bose, Bose Music, โลโก้ของ Bose Music, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch และงานออกแบบ
ตัวโน้ตระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bose Corporation
ส�ำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2021 Bose Corporation ห้ามท�ำซ�้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือน�ำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน
การเปิดเผยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ใช้กับชุดซอฟต์แวร์ FreeRTOS ที่รวมอยู่ในรูปส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ล�ำโพงเซอร์ราวด์ Bose ของคุณ:
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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สารบัญ

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง
สิ่งที่อยู่ในกล่อง........................................................................................................................... 11

ที่ตั้งของเครื่อง
ค�ำแนะน�ำ................................................................................................................................... 12
การติดตั้งล�ำโพง.................................................................................................................. 13

การตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์.................................................................................................................... 14
การระบุการตั้งค่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สาย........................................................................... 15
การเชื่อมต่อล�ำโพง....................................................................................................................... 15

การเปิด/ปิด
เชื่อมต่อ Bose Surround Speakers กับแหล่งจ่ายไฟ........................................................... 16

เชื่อมต่อกับ SOUNDBAR
การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ...............................................................................................................
เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music..................................................................................
ไม่คุ้นเคยกับแอพพลิเคชัน Bose Music หรือไม่..................................................................
การเชื่อมต่อโดยใช้รีโมท SoundTouch 300............................................................................
การตรวจสอบเสียง.......................................................................................................................

17
18
18
19
19

สถานะล�ำโพงเซอร์ราวด์
ไฟสถานะ................................................................................................................................... 20
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สารบัญ

การดูแลรักษา
การท�ำความสะอาดล�ำโพงเซอร์ราวด์............................................................................................... 21
ชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม........................................................................................... 21
การรับประกันแบบจ�ำกัด............................................................................................................... 21

การแก้ปัญหา
ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน....................................................................................................... 22
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ......................................................................................................................... 22
การเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ของ soundbar........................................................................................ 24
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สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง
ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

Bose Surround Speakers (2)

เครื่องรับสัญญาณไร้สาย (2)

อะแดปเตอร์ AC2 (2)

สายไฟ (2)*

ไขควงหัวแฉก

สายล�ำโพงสองพิน (2)

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจ�ำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะส�ำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
ไปที:่ worldwide.Bose.com/Support
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ที่ตั้งของเครื่อง

ค�ำแนะน�ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจากเครื่องรับสัญญาณไร้สาย 0.3 - 0.9 ม.
วางล�ำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สายภายนอกและห่างจากตู้โลหะ ห่างจากอุปกรณ์คอมโพเนนต์เสียง/ภาพ
และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง
ส่วนประกอบ

ค�ำแนะน�ำในการจัดวาง

ล�ำโพงหลัง

วางล�ำโพงบนแผ่นยางรองบนพื้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคง
วางล�ำโพงที่ความสูงระดับหูหรือสูงกว่าที่ด้านหลังห้อง
หากตั้งล�ำโพงในชั้นวางหนังสือที่ปิดทึบ ให้วางไว้ในต�ำแหน่งที่บริเวณขอบด้านหน้าของชั้น
เพื่อให้เสียงดังถึงผู้ฟังโดยตรง หันล�ำโพงเข้าหาผู้ฟัง
เพื่อให้เสียงสะท้อนกับผนังและดังก้องในห้อง หันล�ำโพงเข้าหาผนังด้านหลังหรือด้านข้าง

เครื่องรับสัญญาณ
ไร้สาย

ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็น R (ขวา)
ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายอีกเครื่องตั้งค่าเป็น L (ซ้าย)
หันหน้าเข้าหาทีวี วางล�ำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สาย R ที่ด้านขวาของห้อง
หันหน้าเข้าหาทีวี วางล�ำโพงและเครื่องรับสัญญาณไร้สาย L ที่ด้านซ้ายของห้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ใกล้เครื่องรับสัญญาณไร้สายแต่ละเครื่อง
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ที่ตั้งของเครื่อง

การติดตั้งล�ำโพง
คุณสามารถติดตั้งล�ำโพงบนขาแขวนติดผนัง ขาแขวนติดเพดาน ขาตั้งวางบนพื้น หรือขาตั้งโต๊ะ หากต้องการซื้อ
อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดไปที่ Bose.com หรือติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ

ข้อควรระวัง: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ Bose ในการติดตั้งล�ำโพง การใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจท�ำให้
ระบบของ Bose และส่วนประกอบเสียหาย

13

|

THA

การตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์
1.

ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อคลายขั้วต่อสาย

2.

เสียบปลายสายสองพินด้านสีแดงที่ปอกสายไฟแล้วและมีเครื่องหมาย H เข้ากับขั้ว H สีแดง

3.

เสียบปลายสายสองพินด้านสีดำ� ที่ปอกสายไฟแล้วเข้ากับขั้ว z สีเงิน

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบต่อเฉพาะส่วนที่ปอกสายไฟออกและหุ้มดีบุกของสายแต่ละเส้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการหนีบฉนวนของสายไฟ

4.

ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อยึดสายกับขั้วต่อให้แน่น

5.

ท�ำซ�ำ้ ขั้นตอนที่ 1 - 4 เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อื่น
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การตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

การระบุการตั้งค่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ล�ำโพงเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับ soundbar ของคุณ เครื่องรับสัญญาณตั้งค่าล่วงหน้า
ให้ส่งสัญญาณออกจากกล่องที่ช่องสัญญาณด้านซ้ายและขวา คุณสามารถใช้สวิตช์ด้านหน้าเครื่องรับสัญญาณ
เพื่อปรับการตั้งค่าช่องสัญญาณได้
1.

ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายตัวหนึ่งตั้งค่าเป็น L (ซ้าย)

2.

ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สายอื่นตั้งค่าเป็น R (ขวา)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็น L (ซ้าย) และอีกเครื่อง
ตั้งค่าเป็น R (ขวา) ทุุกครั้ง

การเชื่อมต่อล�ำโพง
1.

เสียบต่ออะแดปเตอร์เข้าที่ด้านหลังของล�ำโพง

2.

เสียบปลายสายอีกด้านของสายสองพินเข้ากับเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

คุณจะได้ยินหรือรู้สึกได้ว่ามีเสียงคลิก
3.

ท�ำซ�ำ้ ขั้นตอนที่ 1 - 2 เพื่อเชื่อมต่อล�ำโพงเครื่องอื่น
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การเปิด/ปิด

เชื่อมต่อ BOSE SURROUND SPEAKERS กับแหล่งจ่ายไฟ
1.

เชื่อมต่อสายไฟกับเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

2.

เสียบปลายปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

3.

ท�ำซ�ำ้ ขั้นตอนที่ 1 - 2 เพื่อเชื่อมต่อล�ำโพงเครื่องอื่น
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เชื่อมต่อกับ SOUNDBAR

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ
วิธีที่คุณเชื่อมต่อล�ำโพงเซอร์ราวด์ขึ้นอยู่กับ soundbar ของคุณ เลือกวิธีการเชื่อมต่อจากตารางด้านล่าง
SOUNDBAR

วิธีการเชื่อมต่อ

Bose Smart Soundbar (Soundbar
ที่เปิดใช้งานเสียง)

เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 18)
หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อ
โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music โปรดดู

“การแก้ปัญหา” ที่หน้า 22

SoundTouch 300 soundbar

เชื่อมต่อโดยใช้รีโมท Soundbar ของคุณ (ดูหน้า 19)
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เชื่อมต่อกับ SOUNDBAR

เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC
1.

ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือก Soundbar

2.

ไปที่เมนูการตั้งค่าเพื่อเพิ่มล�ำโพงเซอร์ราวด์ของคุณ

ไม่คุ้นเคยกับแอพพลิเคชัน Bose Music หรือไม่
1.

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music

BOSE MUSIC

2.

ท�ำตามค�ำแนะน�ำของแอพพลิเคชัน
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เชื่อมต่อกับ SOUNDBAR

การเชื่อมต่อโดยใช้รีโมท SOUNDTOUCH 300
1.

บนรีโมท soundbar กดปุ่ม SoundTouch e

2.

กด k ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ l บน soundbar กะพริบเป็นสีขาว

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน ไฟที่ด้านหลังของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและ l บน soundbar
จะติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ: การเชื่อมต่ออาจใช้เวลานานหลายนาที
หากล�ำโพงเซอร์ราวด์ไม่เชื่อมต่อกับ soundbar ดู “การแก้ปัญหา” ที่ หน้า 22

การตรวจสอบเสียง
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดล�ำโพงทีวีของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี
1.

เปิดทีวีของคุณ

2.

หากคุณก�ำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
b. หากแหล่งสัญญาณนี้เชื่อมต่อกับทีวี เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม

3.

เปิด Soundbar
คุณจะได้ยินเสียงจากล�ำโพงเซอร์ราวด์

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากล�ำโพงเซอร์ราวด์ ดู “การแก้ปัญหา” ที่ หน้า 23
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สถานะล�ำโพงเซอร์ราวด์

ไฟสถานะ
ไฟที่ด้านหน้าเครื่องรับสัญญาณไร้สาย แสดงสถานะระบบ

การท�ำงานของไฟ

สถานะระบบ

สีขาวสว่างนิ่ง

เชื่อมต่อกับ soundbar แล้ว

สีขาวกะพริบ

ก�ำลังดาวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์

สีอ�ำพันสว่างนิ่ง (หรี่แสง)

ตัดการเชื่อมต่อจาก Soundbar

อ�ำพันกะพริบ

พร้อมเชื่อมต่อกับ soundbar

สีแดงกะพริบ

ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

20

|

THA

การดูแลรักษา

การท�ำความสะอาดล�ำโพงเซอร์ราวด์
ท�ำความสะอาดด้านนอกของล�ำโพงเซอร์ราวด์ด้วยผ้านุ่มแห้ง

ข้อควรระวัง:
อย่าให้ของเหลวหกลงไปในลำ�โพงเซอร์ราวด์หรือช่องเปิดใดๆ
อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำ�โพงเซอร์ราวด์
อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำ�ความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัด
ทำ�ความสะอาด
อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม
ชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
ไปที:่ worldwide.Bose.com/Support

การรับประกันแบบจ�ำกัด
ล�ำโพงเซอร์ราวด์ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
global.Bose.com/warranty ส�ำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ำกัด
หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ
แม้จะไม่ด�ำเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจ�ำกัดของคุณ
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การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน
หากคุณประสบปัญหากับล�ำโพงเซอร์ราวด์ของคุณ:
ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและ soundbar ออก รอประมาณ 30 วินาทีและเสียบปลั๊กเข้ากับ
เต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟฟ้า
เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
ตรวจสอบไฟสถานะ ของเครื่องรับสัญญาณไร้สาย (ดูหน้า 20)
ย้ายลำ�โพงเซอร์ราวด์และ soundbar จากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย
ทีวี ไมโครเวฟ ฯลฯ)
วางลำ�โพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)

วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ
หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาส�ำหรับปัญหาทั่วไป
หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
ไปที:่ worldwide.Bose.com/contact
อาการ

วิธีการแก้ไข

แอพพลิเคชัน Bose
Music ไม่ทำ� งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน Bose Music
และรองรับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของระบบ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ

ล�ำโพงเซอร์ราวด์ไม่
เชื่อมต่อกับ

ตรวจดูว่าไฟสถานะกะพริบเป็นสีอำ� พัน ซึ่งแสดงว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายพร้อมส�ำหรับ
การเชื่อมต่อ (ดูหน้า 20)
ท�ำซ�้ำกระบวนการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 17)
ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณไร้สายและ soundbar ออก รอประมาณ 30 วินาทีและ
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟฟ้า

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

soundbar
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การแก้ปัญหา
อาการ

วิธีการแก้ไข

เสียงขาดๆ หายๆ
หรือไม่มีเสียงจาก
ล�ำโพงเซอร์ราวด์

ยกเลิกการปิดเสียงระบบ
เพิ่มระดับเสียง
ตรวจดูว่า soundbar เล่นเสียงอยู่ แต่หากไม่ใช่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของ soundbar ส�ำหรับ
ข้อมูลการแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 24)
ตรวจดูว่าไฟสถานะสว่างนิ่งเป็นสีขาว ซึ่งแสดงว่าล�ำโพงเซอร์ราวด์เชื่อมต่อกับ soundbar แล้ว
(ดูหน้า 20)
ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น (หากมี)
ตรวจดูว่าคุณเล่นเสียงที่รองรับเสียงเซอร์ราวด์
หมายเหตุ: เสียงเพลงส่วนใหญ่และรายการทีวีบางรายการได้รับการบันทึกในรูปแบบสเตอริโอ
ซึ่งหมายความว่าไม่ได้กำ� หนดเสียงให้เล่นจากล�ำโพงเซอร์ราวด์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ออก (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณ)
ท�ำซ�้ำกระบวนการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 17)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณไร้สายเครื่องหนึ่งตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณ L (ซ้าย)
และอีกเครื่องตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณ R (ขวา) (ดูหน้า 15)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายล�ำโพงบวกและลบเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อย่างแน่นหนา
เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับล�ำโพงอย่างแน่นหนา
วางล�ำโพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)

คุณภาพเสียงจาก
ล�ำโพงเซอร์ราวด์ไม่ดี
หรือผิดเพี้ยน

ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น (หากมี)
วางล�ำโพงเซอร์ราวด์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายล�ำโพงบวกและลบเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อย่างแน่นหนา
เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับล�ำโพงอย่างแน่นหนา
หากจัดวางล�ำโพงในตู้หรือบนชั้นวาง ให้จัดวางใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางให้มากที่สุด
เพื่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด
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การแก้ปัญหา

การเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ของ SOUNDBAR
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำและการแก้ไขปัญหาที่เจาะจงกับ soundbar ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของ soundbar เยี่ยมชม:
Bose Smart Soundbar: worldwide.Bose.com/Support
SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300
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