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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้
• อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน

 – เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 – ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยิน 
ระดับเสียงที่พอเหมาะสำาหรับการฟัง

• ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟังหากใช้หูฟังนี้
เพื่อโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ บางพื้นที่อาจกำาหนดข้อจำากัดเฉพาะ เช่น การกำาหนดให้ใช้หูฟังเพียงข้างเดียว เมื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นั้นขณะขับรถ อย่าใช้หูฟังนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขณะขับรถ

• อย่าใช้หูฟังในโหมดการตัดเสียงรบกวนในเวลาใดก็ตามที่การไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินบนถนนหรือใกล้กับทางจราจร สถานที่ก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ 

 – ปิดหูฟัง หรือใช้หูฟังโดยปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน และปรับระดับเสียงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียง
รอบข้างได้ รวมถึงเสียงเตือนหรือสัญญาณเตือนต่างๆ 

 – โปรดทราบว่าเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงเตือนความจำาหรือเสียงเตือนอาจมีเสียงที่แตกต่างไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู่ แม้เมื่ออยู่ใน
โหมดรับรู้

• อย่าใช้หูฟัง หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดหูฟัง และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

• ถอดหูฟังออกทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำาให้เกิดอันตรายจากการสำาลัก ไม่เหมาะสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า  
3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย 
ของคุณหรือไม่

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำาหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี)้

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ:  อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ 
FCC ข้อจำากัดนี้กำาหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี ้
ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำาแนะนำา อาจเป็นสาเหตุให้เกิด 
การรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง
แบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำาให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือตำาแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำาให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS การทำางาน 
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ  
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว ้
สำาหรับประชาชนทั่วไป 
ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ 
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด IMDA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบการจัดการสำาหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่า
มาตรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำาหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่า” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ  
หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำาลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพ
ดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย  
หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น
หมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำาเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าต้องเปราะบางต่อการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM

www.bose.com/patents

 Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนดที่จำาเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของข้อกำากับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำากับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์
เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

สำาหรับยุโรป:
ช่วงความถี่การทำางานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

Bluetooth®: กำาลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำาลังลำาแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บ
ขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำาไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี ้ให้ติดต่อ
เทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำาจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซำ้าได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำาเนินการโดยผู้ชำานาญการเท่านั้น  
โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่าย Bose ในพื้นที่ของคุณ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่
http://products.Bose.com/static/compliance/index.html

รุ่น: AP2  
CMIIT ID: 2017XXXXX  
แหล่งกำาเนิดสินค้า: Zhuhai, China
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

   

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

ชื่อชิ้นส่วน
ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6  
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล  
(PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดฟีนิลอีเธอร ์ 

(PBDE)

PCB X O O O O O 

ชิ้นส่วนโลหะ X O O O O O 

ชิ้นส่วนพลาสติก O O O O O O 

ลำาโพง X O O O O O 

สาย X O O O O O 

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364
O:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำาหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณตำ่ากว่า 

ข้อกำาหนดขีดจำากัดของ GB/T 26572

X:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำาหรับชิ้นส่วนนี ้
มีปริมาณสูงกว่าข้อกำาหนดขีดจำากัดของ GB/T 26572

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที ่8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงป ีค.ศ. 2008 หรือป ีค.ศ. 2018

ผู้นำาเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำาเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

ผู้นำาเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,  
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำาเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท:์ +5255 (5202) 3545

พิกัดกำาลังไฟขาเข้า: 5V  1A
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ข้อมูลด้านกฎหมาย

Apple, โลโก ้Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ  
เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้จาก Aiphone K.K App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ  
Apple Inc. 

การใช้เครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ ์Apple 
ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple 
ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำาหรับการทำางานของอุปกรณ์นี ้หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
ระเบียบข้อบังคับ
ข้อความแสดงชื่อและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่า
นั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
Android, Google Now, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

สำานักงานใหญ ่Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำาซำ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี ้หรือนำาไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัพเดตเป็นประจำา  
ปรับแต่งการตั้งค่าลำาโพงของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย  
และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ต่างๆ

ฉันทำาอะไรกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect ได้บ้าง

• ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของหูฟังไร้สาย QuietControl™ 30 ของคุณ

• เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว

• ปรับแต่งประสบการณ์หูฟังของคุณ:

 – ตั้งชื่อหูฟังของคุณ

 – เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง

– ปรับการตั้งเวลาสแตนด์บาย

• ควบคุมการตัดเสียงรบกวนเพื่อให้ได้ยินหรือปิดกั้นเสียงจากภายนอก

• แบ่งปันเพลงกับเพื่อน

• ทำาให้หูฟังของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด

• ค้นหาคำาถามที่พบบ่อย 

แอพพลิเคชั่น BOSE® CONNECT
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สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC®: 
ขนาดใหญ่ (สีดำา) และขนาดเล็ก  
(สีขาว)

หมายเหตุ:  จุกสวมหูฟังขนาดกลาง 
(สีเทา) ติดตั้งอยู่ที่หูฟัง
เสียบหู

กล่องบรรจุเพื่อพกพา

สายเคเบิล USB

หูฟังไร้สาย Bose® QuietControl™ 30

หมายเหตุ:  หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้  
ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Bose® ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชมที่: global.Bose.com/Support/QC30
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ข้อมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม 

การเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ที่เหมาะสม
เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด สิ่งสำาคัญคือต้องเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ขนาดที่เหมาะสม  
เลือกขนาดที่คุณใส่แล้วสบายและกระชับกับหูแต่ละข้างได้ดีที่สุด คุณอาจจะต้องลองใส่ทั้งสามขนาด 
เพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด คุณอาจจำาเป็นต้องใช้ขนาดที่แตกต่างกันสำาหรับหูแต่ละข้าง

เพื่อทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ โดยที่ปิดเครื่องอยู่ เสียงของคุณควรจะดังอู้อี้อยู่ในหูทั้งสองข้าง 
หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุกสวมหูฟังขนาดอื่น 

จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC และหูฟังเสียบหูแต่ละข้างจะมีเครื่องหมาย L หรือ R โปรดแน่ใจว่า 
ติดจุกสวมหูฟังข้างซ้ายกับหูฟังเสียบหูข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวากับหูฟังเสียบหูข้างขวา 

สวมหูฟังกับหูของคุณ

จุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ช่วยให้สวมใส่หูฟังเสียบหูได้อย่างสบายเข้ากับช่องหูของคุณ  
ส่วนปีกของจุกสวมหูฟังจะเหมาะเจาะพอดีกับรอยหยักที่ใบหูของคุณ

1.  สอดหูฟังเสียบหูเข้าไปในหูโดยให้จุกสวม หูฟัง StayHear+ QC วางอยู่ในช่องหูอย่างนุ่มนวล 

2.  เอียงหูฟังเสียบหูออก และสอดส่วนปีกของจุกสวมหูฟังให้อยู่ใต้รอยหยักของหูจนกระทั่งแน่นดี
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 ข้อมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC®

1.  ถือหูฟังเสียบหูที่ก้าน ค่อยๆ จับจุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ที่แนบอยู่ และดึงออกจากหูฟังเสียบหู 

ข้อควรระวัง:  เพื่อป้องกันการฉีกขาด จับจุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ที่ฐาน ไม่ดึงที่ส่วนปีก 
ของจุกสวมหูฟัง

2. จัดวางช่องเปิดของจุกสวมหูฟัง StayHear+ QC ใหม่ ให้ตรงกับกระบอกหูฟังเสียบหู และหมุน 
จุกสวมหูฟังครอบกระบอกหูฟัง กดฐานจุกสวมหูฟังจนกระทั่งคลิกเข้าที่อย่างมั่นคง
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ส่วนควบคุมหูฟัง

ปุ่มเปิดปิด/ 
Bluetooth

รีโมทในตัว:
เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ลดระดับเสียง

ปุ่มการตัดเสียงรบกวน
แบบควบคุมได้เอง

ไมโครโฟน
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 ส่วนควบคุมหูฟัง

เปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สว่างเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง  
(เพื่อระบุระดับประจุปัจจุบันของแบตเตอรี)่

หมายเหตุ:  ในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานหูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่  
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดหูน้า 17

ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบสามครั้งแล้วและคุณ 
จะได้ยินเสียงสัญญาณเครื่องปิด
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 ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชันของหูฟัง

ส่วนควบคุมหูฟังอยู่บนรีโมทในตัวใต้หูฟังเสียบหูข้างขวา

ลดระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องทำา

เล่น/หยุดชั่วคราว กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน 

ข้ามไปข้างหน้า กด  สองครั้ง

ข้ามย้อนกลับ กด  เร็วๆ สามครั้ง

เดินหน้าเร็ว กด  เร็วๆ สองครั้ง แล้วกดครั้งที่สองค้างไว้

ย้อนกลับ กด  เร็วๆ สามครั้ง แล้วกดครั้งที่สามค้างไว้

เพิ่มระดับเสียง กด +  

ลดระดับเสียง กด – 
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 ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชันการโทร

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องทำา

รับสาย กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน 

วางสาย กด 

ปฏิเสธสายเรียกเข้า กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

รับสายเรียกเข้าสายที่สอง 
และพักสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กด  หนึ่งครั้ง 

ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง 
และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

สลับระหว่างสองสาย ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด  สองครั้ง

สร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียง 
เพื่อโทรออก

กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

 อุปกรณ์ของคุณอาจไม่รองรับการควบคุมด้วยเสียง โปรดดูคู่มือผู้ใช ้
สำาหรับอุปกรณ์ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

ปิด/เปิดเสียงโทร ในขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง

หูฟังของคุณจะแจ้งสายโทรเข้าของรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในรายการ 

หากต้องการยกเลิกคุณสมบัตินี้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect 

หมายเหตุ:  การปิดใช้งานการแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นการปิดเสียงแจ้งด้วย

การตัดเสียงรบกวนในขณะใช้สาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หูฟังจะยังใช้การตัดเสียงรบกวนในระดับปัจจุบัน หากต้องการเพิ่มหรือลด 
การตัดเสียงรบกวนในขณะใช้สาย ให้ใช้ปุ่มตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเอง (ดูหน้า 18)
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 ส่วนควบคุมหูฟัง

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของหูฟังทำาหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน 
 บนไมโครโฟน ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อโทรออก/

รับสาย หรือขอให ้Siri® หรือ Google Now™ เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา  
และอื่นๆ อีกมากมาย

กด  ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุม 
ด้วยเสียงทำางานแล้ว

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ไมโครโฟน
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การตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเอง

การตัดเสียงรบกวนแบบควบคุมเองทำางานอย่างไร

• การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพเสียงสมจริงและชัดเจนยิ่งขึ้น 

• แต่ละครั้งที่คุณเปิดใช้หูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะเปิดทำางานที่ระดับสูงสุด (12) 

• คุณสามารถใช้การตัดเสียงรบกวนขณะรับฟังเพลง หรือเลือกใช้การตัดเสียงรบกวนเพียงอย่างเดียว 

• เมื่อคุณเพิ่มระดับการตัดเสียงรบกวน เสียงจากภายนอกที่ไม่ต้องการได้ยินจะลดลง

• เมื่อคุณลดระดับการตัดเสียงรบกวน คุณจะได้ยินเสียงจากภายนอกมากขึ้น

• เมื่อมีสายเรียกเข้า หูฟังจะยังใช้การตัดเสียงรบกวนในระดับปัจจุบัน 

ระดับการตัดเสียงรบกวน

มี 12 ระดับระหว่างการตัดเสียงรบกวนเต็มที่และการได้ยินเสียงภายนอกเต็มที่ ระดับ 1 คือการตัดเสียงรบกวน
น้อยที่สุด ส่วนระดับ 12 คือการตัดเสียงรบกวนสูงสุด 
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 การยกเลิกเสียงรบกวนที่สามารถควบคุมได้

ปรับการตัดเสียงรบกวน

ใช้ปุ่มตัดเสียงรบกวนที่ควบคุมได้เองบนหูฟัง หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect เพื่อควบคุม
ระดับเสียงในสภาพแวดล้อมของคุณ

ลดการตัดเสียงรบกวน

เพิ่มการตัดเสียงรบกวน

เพิ่มการตัดเสียงรบกวน

หากต้องการเพิ่มการตัดเสียงรบกวนและปิดกั้นเสียงจากภายนอก กด  ค้างไว้จนถึงการตั้งค่าที่ต้องการ  
เมื่อถึงระดับสูงสุด คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสองแบบ

ลดการตัดเสียงรบกวน

หากต้องการลดการตัดเสียงรบกวนและได้ยินเสียงจากภายนอก เพิ่มขึ้น กด  ค้างไว้จนถึงการตั้งค่า 
ที่ต้องการ เมื่อถึงระดับตำ่าสุด คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสองแบบ

ใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect

นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อปรับการตัดเสียงรบกวน

ใช้การตัดเสียงรบกวนเท่านั้น

การใช้การตัดเสียงรบกวนเท่านั้นจะปิดกั้นเสียงจากภายนอกโดยจะไม่ได้ยินสัญญาณเสียง 

1. เปิดหูฟัง (ดูหน้า 13) 

2. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 28)

เคล็ดลับ: คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือหยุดเพลงได้ (ดูหน้า 14)
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ฝาปิด

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง

ข้อควรระวัง:  ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่ตรงตามข้อกำาหนดในท้องถิ่น
เท่านั้น (เช่น: UL, CSA, VDE, CCC)

1. เปิดฝาพับที่ด้านในของแถบพันคอด้านขวา

2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB 

3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ 

ขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีอำาพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว  
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีเขียว 

หมายเหตุ:  ก่อนการชาร์จ ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งอยู่ระหว่าง 10°C และ 40°C
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 ฝาปิด

เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วหูฟังจะสามารถใช้งานได้นานถึง  
10 ชั่วโมง 

หมายเหตุ:  หูฟังไม่เล่นเสียงขณะชาร์จ

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี:่

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานหูฟัง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี ่
จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่จำาเป็นต้องได้รับการชาร์จ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดหูน้า 22

หมายเหตุ:  หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านขวา 
ในของแถบพันคอ 
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® และแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านในขวาของแถบพันคอ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
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 ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth 

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำางานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีนำ้าเงินกะพริบ พร้อมจับคู่

สีขาวกะพริบ กำาลังเชื่อมต่อ

สีขาวสว่างนิ่ง เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

การทำางานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีเขียว มีประจุปานกลางถึงเต็ม

สีอำาพัน ประจุใกล้หมด

สีแดงกะพริบ ต้องชาร์จ

หมายเหตุ: 

• หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านขวาในของแถบพันคอ 

• ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
และที่ศูนย์แจ้งเตือน
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เสียงแจ้ง

เสียงแจ้งจะแนะนำาคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนหูฟังของคุณ

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนหูฟังของคุณ:

• English • German • Korean • Swedish

• Spanish • Mandarin • Italian • Dutch

• French • Japanese • Portuguese

ตรวจสอบภาษาเพิ่มเติม

อาจมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมให้เลือกได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของภาษาที่มี ให้ดาวน์โหลด  
Bose® Updater  
เยี่ยมชมที:่ btu.Bose.com

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1.  กด +  และ –  ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งสำาหรับตัวเลือกภาษาแรก 

2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา

3.  เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด  ค้างไว้เพื่อเลือก

http://btu.Bose.com
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์  คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับหูฟังของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์  กับหูฟังของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือ  
Near Field Communication (NFC)

NFC คืออะไร

NFC ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อให้อุปกรณ์สองเครื่องเริ่มสร้างการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างกันได้ง่ายๆ 
เพียงแค่แตะอุปกรณ์เข้าหากัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการจับคู่ Bluetooth  
ผ่านทาง NFC หรือคุณไม่แน่ใจ:

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาสำาหรับ "จับคู่โดยใช้เมน ู 
Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ" ที่หน้า 25

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ Bluetooth  
โดยใช้ NFC:

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาสำาหรับ "จับคู่โดยใช ้NFC"  
ที่หน้า 27

หมายเหตุ:  หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ Bluetooth  ผ่าน NFC คุณสามารถใช้วิธีการจับคู ่
แบบใดแบบหนึ่งได้ 
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 การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

จับคู่โดยใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ของคุณ

1.  ขณะที่หูฟังของคุณเปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมจับคู”่  
หรือคุณมองเห็นไฟแสดงสถานะ Bluetooth กะพริบเป็นสีนำ้าเงิน

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ Bluetooth

เคล็ดลับ: คุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
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 การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3. เลือกหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์ 

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” หรือมองเห็นไฟแสดงสถานะ  
Bluetooth สว่างนิ่งเป็นสีขาว
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 การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

จับคู่โดยใช ้NFC
1.   ขณะที่หูฟังของคุณเปิดอยู่ ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth และ NFC  

โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านหลังของรีโมทในตัว

อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” หรือมองเห็นไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
สว่างนิ่งเป็นสีขาว
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 การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่ทำาการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง 

หมายเหตุ:  อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำางาน (6 เมตร) และเปิดอยู่ 
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับหูฟังของคุณ  การเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่านี้ควบคุมโดยใช้ปุ่มเปิดปิด/
Bluetooth เสียงแจ้งจะแนะนำาวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอพพลิเคชั่น  
Bose® Connect

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของหูฟัง และหูฟังของคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำางานอยู่ 

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้จับคู่โดยใช้วิธีการที่คุณถนัด (ดูหน้า 24)

หมายเหตุ:  คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง 

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว

2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ



30 - ไทย

 

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

2.  กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth อีกครั้งภายในสามวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู ่
ของหูฟัง ทำาซำ้าจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

3. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 

ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง

1. กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์  
Bluetooth แล้ว”

2. ลบหูฟังของคุณจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมสำาหรับการจับคู่

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง
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การดูแลรักษา

จัดเก็บหูฟังของคุณ
• ปิดหูฟังเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

• ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดแน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว 

• เก็บหูฟังไว้ในกล่องบรรจุสำาหรับการจัดเก็บ
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ทำาความสะอาดหูฟังของคุณ

หูฟังชุดนี้อาจจำาเป็นต้องทำาความสะอาดเป็นครั้งคราว

ส่วนประกอบ กระบวนการทำาความสะอาด

จุกสวมหูฟัง  
StayHear®+ QC®

ถอดจุกสวมหูฟังออกจากหูฟังเสียบหู และทำาความสะอาดจุกสวมหูฟัง โดยใช้ผงซักฟอก
อย่างอ่อนกับนำ้า 

หมายเหตุ:  ดูให้แน่ใจว่าคุณล้างด้วยนำ้าสะอาดอย่างทั่วถึงและตากแห้งแล้ว  
ก่อนสวมครอบที่หูฟังเสียบหู

กระบอกหูฟัง ทำาความสะอาดด้วยสำาลีก้อนที่แห้งและนุ่มหรือวัสดุที่ใกล้เคียงกัน อย่าใช้เครื่องมือ 
ทำาความสะอาดใดๆ เสียบเข้าไปในกระบอกหูฟัง

แถบพันคอ ทำาความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้งเท่านั้น อย่าใช้นำ้ายาทำาความสะอาดหรือผงซักฟอก

ชิ้นส่วนสำาหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำาหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/QC30

การรับประกันแบบจำากัด

หูฟังของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ 
global.Bose.com/warranty สำาหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำากัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำาหรับคำาแนะนำา 
แม้จะไม่ดำาเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำากัดของคุณ

http://global.Bose.com/Support/QC30
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณประสบปัญหากับหูฟังของคุณ:

• เปิดหูฟัง (ดูหน้า 13) 

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 22)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth (โปรดดูหน้า 24)

• ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 19)

• เพิ่มระดับเสียงบนหูฟัง อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณ

• เลื่อนอุปกรณ์มือถือของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ:  เสาอากาศ Bluetooth ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวาของแถบพันคอ

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (โปรดดูหน้า 24)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหา 
สำาหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/QC30 

อาการ วิธีการแก้ไข

หูฟังไม่จับคู่กับ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

 – ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth

 – ลบหูฟังของคุณจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง

• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 24)

• เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/QC30 เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน

• ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง: กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ค้างไว้ 10 วินาที 
จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว” ลบหูฟังของคุณ
จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง

• หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ให้นำาออกมาและวางให้ใกล้กับหูฟังมากขึ้น

หมายเหตุ:  เสาอากาศ Bluetooth ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวา 
ของแถบพันคอ

หูฟังไม่จับคู่กับ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ที่เปิดใช้งาน NFC

• ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth และ NFC

• แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณกับด้านหลังของรีโมทในตัว

http://global.Bose.com/Support/QC30
http://global.Bose.com/Support/QC30
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อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีเสียง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth  
เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 25)

• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคราวและเล่นเสียง 
ที่อีกเครื่อง

คุณภาพเสียงไม่ดี • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• จับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น

• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างหูฟังและอุปกรณ์ของคุณ 

• หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ให้นำาออกมาและวางให้ใกล้กับหูฟังมากขึ้น

หมายเหตุ:  เสาอากาศ Bluetooth ตั้งอยู่ด้านหลังโลโก้ Bose ที่ด้านขวา 
ของแถบพันคอ

• ทำาความสะอาดฝุ่นผงหรือขี้หูในหูฟังเสียบหูและกระบอกหูฟังออกทั้งหมด

ไม่มีการตัดเสียงรบกวน • เพิ่มการตัดเสียงรบกวน: กด  ค้างไว้จนถึงการตั้งค่าที่ต้องการ

• อัพเดตซอฟต์แวร์หูฟังของคุณโดยดาวน์โหลด Bose® Updater  
เยี่ยมชมที:่ btu.Bose.com

ไม่สามารถปรับ 
การตัดเสียงรบกวน

• ปิดชุดหูฟังและเปิดอีกครั้ง

• ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง

• โปรดแน่ใจว่าคุณใช้จุกสวมหูฟัง StayHear®+ QC® ขนาดที่ถูกต้อง (ดูหน้า 10)

หูฟังไม่ชาร์จ • เปิดฝาพับที่ด้านขวาในของแถบพันคอและเชื่อมต่อปลายด้านเล็กของสาย USB  
กับช่องเสียบ USB ให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบบนสายตรงกับ 
ช่องเสียบบนหูฟัง

• ยึดปลายทั้งสองด้านของสาย USB 

• หากหูฟังของคุณอยู่ในอุณหภูมิสูงหรือตำ่ามาก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิของหูฟัง 
กลับสู่อุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง

ไมโครโฟนไม่รับเสียง • ตรวจสอบว่าช่องไมโครโฟนที่หูฟังเสียบหูด้านขวา (ใกล้กับโลโก้ Bose)  
ไม่ได้ถูกปิดกั้น

•  ลองโทรออกใหม่

•  ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

http://btu.Bose.com
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อาการ วิธีการแก้ไข

อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบ
สนองต่อปุ่มที่กด

• สำาหรับฟังก์ชั่นที่กดปุ่มหลายปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชั่น   
ให้ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน

• การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น

• ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

จุกสวมหูฟัง  
StayHear®+ QC®  
หลุดออก

ติดจุกสวมหูฟังกับหูฟังเสียบหูให้แน่น (ดูหน้า 10) 

จุกสวมหูฟัง  
StayHear+ QC หาย

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® เพื่อสั่งจุกสวมหูฟังใหม่
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