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ค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

ค�าเืออนข้้อควรระวัง
• อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน

 – เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม

 – ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยิน 
ระดับเสียงที่พอเหมาะส�าหรับการฟัง

• อย่าใช้หูฟังของคุณในระหว่างการขับขี่เพื่อโทรศัพท์หรือจุดประสงค์อื่น

• อย่าใช้หูฟังโดยมีการตัดเสียงรบกวนในเวลาใดก็ตามที่การไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างอาจเป็นอันตรายต่อ 
ตัวคุณเองหรือผู้อื่น เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินบนถนนหรือใกล้กับทางจราจร สถานที่ก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ 

 – ถอดหูฟังออก หรือใช้หูฟังโดยปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน และปรับระดับเสียงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถ
ได้ยินเสียงรอบข้างได้ รวมถึงเสียงเตือนและสัญญาณเตือน

 – โปรดทราบว่าเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงเตือนความจ�าหรือเสียงเตือนอาจมีเสียงที่แตกต่างไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู่

• อย่าใช้หูฟัง หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดหูฟัง และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
ของ Bose

• ถอดหูฟังออกทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป

• ไม่ใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจท�าให้เกิด 
อาการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด 

• อย่าใช้หูฟังเป็นหูฟังที่ใช้ในการสื่อสารในการบิน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 – จะไม่ได้ยินสัญญาณเสียงเข้าเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือแบตเตอรี่ที่มีไฟต�า่เกินไป ซึ่งอาจท�าให้ไม่ได้รับ 
ข้อมูลสื่อสารที่ส�าคัญขณะขับเครื่องบินได้

 – ระดับความดังของเสียงแวดล้อมที่ดังมาก ซึ่งเป็นปกติของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด อาจท�าให้คุณ 
ไม่ได้ยินเสียงติดต่อสื่อสารที่ส่งเข้ามา โดยเฉพาะในระหว่างการน�าเครื่องขึ้นและลง

 – หูฟังไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับสภาวะที่มีเสียงรบกวน ระดับความสูง อุณหภูมิ หรือสภาวะแวดล้อมอื่น 
ทั่วไปบนเครื่องบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจส่งผลรบกวนต่อการติดต่อสื่อสารที่ส�าคัญได้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายจากการส�าลัก ไม่เหมาะส�าหรับเด็ก 
อายุต�่ากว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย ์
ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น (เช่น  UL, CSA, VDE, CCC) 

เท่านั้น

• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี)้



 ไทย -  3

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหืุ:  อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ากัดส�าหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของ 
ระเบียบ FCC ข้อจ�ากัดนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งใน 
ที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�าแนะน�า  
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวน
นี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุ
หรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�าให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว 
ด้วยวิธีการต่อไปนี้

• เปลี่ยนทิศทางหรือต�าแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ

• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�าให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี ้
อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรม
แคนาดา การท�างานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็น
อันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการ
ท�างานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้ส�าหรับประชาชน
ทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือท�างานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด IMDA

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

กฎระเบียบการจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังื�่า
มาืรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท 
กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงก�าลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึง
ประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าที่ได้รับอนุมัติ
มาืรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�า่ไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่
เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น
หมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�า่ต้องเปราะบางต่อการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าว
ออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ช�านาญการอื่นๆ

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อื่นๆ ของข้อก�ากับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อก�ากับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศ 
ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก: www.Bose.com/compliance

ช่วงความถี่การท�างานคือ 2400 ถึง 2480 MHz 

Bluetooth: ก�าลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มก�าลังล�าแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

โปรดทิ้งแบืเือรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ืามระเบียบ้้อบังคับ้องท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

http://www.Bose.com/compliance
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 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถาน
จัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการน�าไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการก�าจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ�้าได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรด�าเนินการโดยผู้ช�านาญการเท่านั้น  
โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที ่https://www.bose.com/compliance  
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  
ชอ่อและปริมาณสารหรออองค์ประกอบที่เป็นพิษหรออเป็นอันืราย

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรออเป็นอันืราย

ชื่อชิ้นส่วน ืะกั่ว  
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6  
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนืเื็ด 
ไบเฟนิล  
(PBB)

โพลีโบรมิเนืเื็ด  
ไดฟีนิลอีเธอร์  

(PBDE)
PCB X O O O O O

ชิ้นส่วนโลหะ X O O O O O

ชิ้นส่วนพลาสติก O O O O O O

ล�าโพง X O O O O O

สาย X O O O O O

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�าหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต�่ากว่า 
ข้อก�าหนดขีดจ�ากัดของ GB/T 26572

X:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�าหรับชิ้นส่วนนี ้
มีปริมาณสูงกว่าข้อก�าหนดขีดจ�ากัดของ GB/T 26572

วันที่ผลิื: ตัวเลขหลักที ่8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต; หมายเลข “7” หมายถึงป ี2007 หรือ 2017

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

ผู้น�าเ้้า้อง EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

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

ผู้น�าเ้้า้องเม็กซิโก: 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

ช่วงอุณหภูมิ้ณะชาร์จ: 0° C – 45° C

ช่วงอุณหภูมิ้ณะคายประจ:ุ -20° C – 60° C

https://www.bose.com/compliance
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

Apple, โลโก ้Apple, iPad, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และ 
ประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้โดยได้รับสิทธิการใช ้
จาก Aiphone K.K 

“ผลิตส�าหรับ iPod”, “ผลิตส�าหรับ iPhone” และ “ผลิตส�าหรับ iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ 
การออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตาม 
มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบส�าหรับการท�างานของอุปกรณ์นี ้หรือความสอดคล้อง 
ของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone 
หรือ iPad อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบไร้สาย

Android, Google Assistant, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย 
เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐฯ  
และประเทศอื่นๆ

ส�านักงานใหญ ่Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามท�าซ�้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือน�าไปใช้งานใดๆ  
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
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สารบัญ

แอพพลิเคชั่น Bose® Connect
ฉันท�าอะไรกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect ได้บ้าง ...................................................................  8

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง
สิ่งที่อยู่ในกล่อง .............................................................................................................................  9

ส่วนควบคุมหูฟัง
เปิดเครื่อง ....................................................................................................................................  11

การตั้งเวลาสแตนด์บาย .........................................................................................................  11

ส่วนควบคุมหูฟัง
ปิดเครื่อง .....................................................................................................................................  12

ฟังก์ชันของหูฟัง ...........................................................................................................................  13

การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง ............................................................................................  13

ฟังก์ชันการโทร ....................................................................................................................  14

ฟังก์ชันของปุ่มด�าเนินการ ......................................................................................................  15

Google Assistant
ตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็น Google Assistant ของคุณ .................................................................  17

ใช้ Google Assistant ของคุณ ...............................................................................................  17

การืัดเสียงรบกวน 
โหมดการตัดเสียงรบกวน ...............................................................................................................  18

ตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน ......................................................................................  18

เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน .............................................................................................  18

การควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลออก 
เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลือก .......................................................................................  19

เข้าถึง Google Assistant โดยใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ......................................................................  19

การชาร์จแบืเือรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง .................................................................................................................  20

เวลาในการชาร์จ ...................................................................................................................  20

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี ่....................................................................................................  20
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สารบัญ

ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth  ......................................................................................................  21

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี ่ ..............................................................................................................  21

เสียงแจ้ง
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เลือกวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นทางเลือก ................................................................................................  24

เชื่อมต่อโดยใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ..................................................  24

เชื่อมต่อโดยใช ้NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ...................................................................  26

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที ่.....................................................................................................  27

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง .....................................................................................................  27
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เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง .................................................................................  29
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การดูแลรักษา
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ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม ...........................................................................................  31

การรับประกันแบบจ�ากัด ................................................................................................................  31

ต�าแหน่งหมายเลขซีเรียล ...............................................................................................................  32

การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหาทั่วไป .........................................................................................................................  33
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ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัพเดตเป็นประจ�า  
ปรับแต่งการตั้งค่าล�าโพงของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย  
และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ต่างๆ

ฉนัท�าอะไรกบัแอพพลเิคช่ัน Bose Connect ได้บ้าง
• เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว

• ตั้งค่าปุ่มด�าเนินการ

• ปรับแต่งประสบการณ์หูฟังของคุณ:

 - ตั้งชื่อหูฟังของคุณ
 - เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง
 - เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน 
 - ปรับการตั้งเวลาสแตนด์บาย

• เข้าใช้งานการแนะน�าผลิตภัณฑ์และวิธีใช้

• ท�าให้หูฟังทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด 

แอพพลิเคชั่น BOSE® CONNECT
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ส่ิงทีอ่ยู่ในกล่อง
ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II กล่องบรรจุเพื่อพกพา

สายเคเบิล USB สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม.

หมายเหืุ:  หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย
ของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/QC35ii

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

http://global.Bose.com/Support/QC35ii
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สวิตช์เปิดปิด/
Bluetooth

ปุ่มลดระดับเสียง

ปุ่มด�าเนินการ ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ส่วนควบคุมหูฟัง
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เปิดเครออ่ง
เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth  ไปทางขวา 

ข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี ่  ติดสว่างตามระดับ 
ประจุปัจจุบัน

การืัง้เวลาสแืนด์บาย

การตั้งเวลาสแตนด์บายจะช่วยสงวนรักษาแบตเตอรี่ขณะที่ไม่ได้ใช้งานหูฟัง 

หากต้องการตั้งค่าและปรับแต่งการตั้งเวลาสแตนด์บาย ใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect 

ส่วนควบคุมหูฟัง
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ส่วนควบคุมหูฟัง

ปิดเครออ่ง
เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth  ไปทางซ้าย

หมายเหืุ: เมื่อปิดหูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะถูกปิดใช้งาน
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ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชัน้องหูฟัง
ส่วนควบคุมของหูฟังอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

การเล่นสออ่และฟังก์ชนัระดบัเสียง

เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ลดระดับเสียง

ฟังก์ชัน สิ่งที่ื้องท�า
เล่น/หยุดชั่วคราว กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน 

ข้ามไปข้างหน้า กดสองครั้งที่ 

ข้ามย้อนกลับ กดสามครั้งที่ 

ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กดสองครั้งที่  และกดครั้งที่สองค้างไว้

ย้อนกลับ กดสามครั้งที่  และกดครั้งที่สามค้างไว้

เพิ่มระดับเสียง กด +.

ลดระดับเสียง กด – 
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ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชันการโทร
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน  และไมโครโฟนอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ไมโครโฟน

ฟังก์ชัน สิ่งที่ื้องท�า
รับสาย กด 

วางสาย กด 

ปฏิเสธสายเรียกเข้า กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

รับสายเรียกเข้าสายที่สอง 
และพักสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กด  หนึ่งครั้ง 

ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง 
และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

สลับระหว่างสองสาย ขณะมีสองสายใช้งานอยู่ กดสองครั้งที่ 

สร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที

ปิด/เปิดเสียงโทร ในขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน 
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ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชัน้องปุ่มด�าเนนิการ

ปุ่มด�าเนินการเป็นปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน Google Assistant หรือการตัด 
เสียงรบกวนของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  ปุ่มด�าเนินการอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านซ้าย 

ปุ่ม 
ด�าเนินการ

การืั้งค่าปุ่มด�าเนินการ สิ่งที่ื้องท�า

Google Assistant ของคุณ หากต้องการตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็น Google Assistant ของคุณ ดูที่หน้า 17

การตัดเสียงรบกวน หากต้องการตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน ดูที่หน้า 18

หมายเหืุ: ปุ่มด�าเนินการสามารถตั้งโปรแกรมได้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชันเท่านั้น 
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GOOGLE ASSISTANT

หูฟังของคุณม ีGoogle Assistant ในตัว คุณสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิง เชื่อมต่อตลอดเวลา  
รับข้อมูล และจัดการวันของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมองไปที่โทรศัพท์เลย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant ของคุณสามารถท�าอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:  
 
assistant.google.com/platforms/headphones

หมายเหืุ: Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

ปุ่ม 
ด�าเนินการ

assistant.google.com/platforms/headphones
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GOOGLE ASSISTANT

ื้ังค่าปุ่มด�าเนนิการเป็น Google Assistant ้องคุณ
1. เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

2. ตั้งค่า Google Assistant โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

• บนอุปกรณ ์Android ของคุณ กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้เพื่อเปิด Google Assistant  
และท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

• บนอุปกรณ ์Apple ของคุณ เปิดหรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google Assistant  
และท�าตามค�าแนะน�าของแอพพลิเคชั่น

 

หมายเหืุ:  Google Assistant พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ใช ้Android  
หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ ์Android ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Google 
Assistant หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม:  
support.google.com/assistant

ใช้ Google Assistant ้องคุณ

ฟังก์ชัน สิ่งที่ื้องท�า

พูดคุยกับ Google Assistant ของคุณ กดปุ่มด�าเนินการค้างไว้เพื่อเริ่มต้น

ส�าหรับตัวอย่างค�าถามและสิ่งที่คุณสามารถท�าได้ โปรดเยี่ยมชม:  
https://assistant.google.com/platforms/headphones

รับการแจ้งเตือนถึงคุณ กดปุ่มด�าเนินการ

หยุด Google Assistant ของคุณ กดปุ่มด�าเนินการสองครั้ง

ตอบกลับข้อความ (หากม)ี หลังจากได้รับการแจ้งเตือนข้อความ กดปุ่มด�าเนินการค้างไว้เพื่อตอบกลับ  
เมื่อเสร็จสิ้น ปล่อยปุ่ม 

https://support.google.com/assistant
https://assistant.google.com/platforms/headphones
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การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพเสียงสมจริงและชัดเจนยิ่งขึ้น  
คุณสามารถเลือกโหมดการตัดเสียงรบกวนโดยอิงกับแนวเพลงที่ฟังและสภาพแวดล้อม 

หมายเหืุ:  หากต้องการเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน ใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect หรือ 
ตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน 

โหมดการืดัเสียงรบกวน

โหมดการืัดเสียงรบกวน รายละเอียด
สูง เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนระดับโลกมาพร้อมเสียงที่เพิ่มประสิทธิภาพจาก Bose

ต�่า การตัดเสียงรบกวนที่ปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อการรับฟังเสียงในสภาพแวดล้อม 
ที่เงียบขึ้นหรือที่มีลมพัด

ปิด ปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวน

ืัง้ค่าปุ่มด�าเนนิการเป็นการืดัเสยีงรบกวน

1. ในแอพพลิเคชั่น Bose Connect แตะไอคอนรูปฟันเฟืองเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปุ่มด�าเนินการ 

2. เลือกการตัดเสียงรบกวน 

เปลีย่นโหมดการืัดเสยีงรบกวน

กดและปล่อยปุ่มด�าเนินการ 

จะมีเสียงแจ้งโหมดการตัดเสียงรบกวน กดปุ่มด�าเนินการและปล่อยต่อเนื่องจนกระทั่งคุณเข้าถึงโหมด 
ที่ต้องการ 

การตัดเสียงรบกวน 
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คุณสามารถใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน  บนหูฟังของคุณเพื่อเข้าถึง Google Assistant หรือการควบคุม 
ด้วยเสียงที่ติดตั้งมาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหืุ: คุณไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงในขณะที่ใช้สาย 

เ้้าถงึการควบคุมด้วยเสียงทีเ่ป็นทางเลออก
หากปุ่มด�าเนินการถูกตั้งค่าเป็น Google Assistant คุณสามารถเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงที่ติดตั้ง 
มาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช ้  บนหูฟัง 

ประเภทอุปกรณ์เคลอ่อนที่ สิ่งที่ื้องท�า

Apple (Siri) กด  ค้างไว้หนึ่งวินาท ี

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงท�างานแล้ว

Android กด  ค้างไว้หนึ่งวินาที 

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงท�างานแล้ว

หมายเหืุ:  หากปุ่มด�าเนินการถูกตั้งค่าเป็น Google Assistant ดูหน้า 16

เ้้าถงึ Google Assistant โดยใช้ปุ่มมัลืิฟังก์ชนั
หากปุ่มด�าเนินการถูกตั้งค่าเป็นการตัดเสียงรบกวน คุณสามารถเข้าถึง Google Assistant บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ Android ของคุณโดยใช ้  บนหูฟังของคุณ 

กด  ค้างไว้หนึ่งวินาท ี

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงท�างานแล้ว

การควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลือก 
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ชาร์จแบืเือรี่้ องหูฟัง

1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบ micro-USB ที่ส่วนครอบหูด้านขวา 

2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู ่

หมายเหืุ:  ขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีอ�าพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว  
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีเขียว 

เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกินสองชั่วโมง 

หมายเหืุ: 

• เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สาย แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะให้พลังงานหูฟังสูงสุด 20 ชั่วโมง

• เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณเสียง แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะให้พลังงานหูฟังสูงสุด 40 ชั่วโมง

ฟังเสียงแจ้งระดับแบืเือรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานหูฟัง คุณจะได้ยิน “แบตเตอรี่อ่อน  
โปรดชาร์จทันที”

หมายเหืุ:  หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะบนส่วนครอบหูด้านขวา  
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่”ที่หน้า 21

การชาร์จแบตเตอรี่
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ Bluetooth อยู่ที่ส่วนครอบหูด้านขวา

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
การท�างาน้องไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ
สีน�้าเงินกะพริบ พร้อมเชื่อมต่อ

สีขาวกะพริบ ก�าลังเชื่อมต่อ

สีขาวนิ่ง (10 วินาท)ี แล้วดับ เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบืเือรี ่
การท�างาน้องไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ
สีเขียวสว่างนิ่ง มีประจุปานกลางถึงเต็ม

อ�าพันกะพริบ ก�าลังชาร์จ

สีอ�าพันสว่างนิ่ง ประจุใกล้หมด

สีแดงกะพริบ ต้องชาร์จ

สีแดงสว่างนิ่ง ข้อผิดพลาดการชาร์จ - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

หมายเหืุ:  ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบน 
ของหน้าจอและที่ศูนย์แจ้งเตือน
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เสียงแจ้งจะแนะน�าคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนหูฟังของคุณ

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

ภาษาที่ื ดิืัง้ไว้ล่วงหน้า
ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนหูฟังของคุณ:

• English • German • Korean • Swedish

• Spanish • Mandarin • Italian • Dutch

• French • Japanese • Portuguese

 หากื้องการืรวจสอบภาษาเพ่ิมเืิม

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

เปลีย่นภาษา
เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1.  กด +  และ –  ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งส�าหรับตัวเลือกภาษาแรก 

2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา

3.  เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน  ค้างไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง
หากต้องการปิดใช้งานและเปิดใช้งานเสียงแจ้งอีกครั้ง ใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect 

หมายเหืุ: การปิดใช้งานเสียงแจ้งจะไม่ปิดใช้งาน Google Assistant ของคุณ 

เสียงแจ้ง
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เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ ์
กับหูฟังของคุณ

เชออ่มื่ออุปกรณ์เคลออ่นที่้ องคณุโดยใช้แอพพลเิคชัน่ 
Bose® Connect (แนะน�า)
1. เปิดหูฟัง (ดูหน้า 11)

2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect และท�าตามค�าแนะน�าในการเชื่อมต่อบนหน้าจอ 

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” และไฟแสดงสถานะ  จะติดสว่าง
เป็นสีขาว

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH 
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เลออกวธิกีารเชออ่มื่อทีเ่ป็นทางเลออก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับหูฟังของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือ  
Near Field Communication (NFC)

เชออ่มื่อโดยใช้เมน ูBluetooth บนอปุกรณ์เคลออ่นที่้ องคณุ

1.  เลื่อนปุ่มเปิดปิด/Bluetooth  ไปทางขวา  และค้างไว้สองวินาท ี

คุณจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟแสดงสถานะ Bluetooth  กะพริบเป็นสีน�้าเงิน 

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH 
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH 

2. เปิดใช้งานคุณสมบัต ิ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสมบัต ิBluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” และไฟแสดงสถานะ Bluetooth  
จะติดสว่างเป็นสีขาว
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เชออ่มื่อโดยใช้ NFC บนอปุกรณ์เคลออ่นที่้ องคณุ

NFC คอออะไร

NFC ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะอุปกรณ์สองเครื่องเข้าหากัน โปรดดู 
คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หมายเหืุ:  หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน NFC คุณสามารถใช้วิธีการ 
เชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งได้

1.  ขณะที่หูฟังของคุณเปิดอยู่ ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งานคุณสมบัต ิ Bluetooth และ NFC  
โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณไปยังด้านล่างซ้ายของหูฟัง

อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” และไฟแสดงสถานะ Bluetooth  
จะติดสว่างเป็นสีขาว

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH 
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ืัดการเชออ่มื่ออุปกรณ์เคลออ่นที่

ใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตัดการเชื่อมต่อโดยใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 

เชออ่มื่ออุปกรณ์เคลออ่นทีอี่กครัง้

เมื่อเปิด หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยท�าการเชื่อมต่อบ่อยที่สุดสองอันดับแรก 

หมายเหืุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะท�างาน (6 เมตร) และเปิดอยู ่

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH 



2 8  -  ไทย

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมกับหูฟังของคุณ การเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่านี้ได้รับการควบคุมโดย
ใช้สวิตช์เปิดปิดเครื่อง/Bluetooth  เสียงแจ้งจะแนะน�าวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ 
ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอพพลิเคชั่น  
Bose® Connect

เชออ่มื่ออุปกรณ์เคลออ่นทีเ่ครออ่งออน่

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของหูฟัง และหูฟังของคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ท�างานอยู ่

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  Bose Connect (ดูหน้า 23)  
หรือใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 24)

หมายเหืุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง 

ระบุอปุกรณ์เคลออ่นทีท่ีเ่ชออ่มื่ออยู่
เลื่อน  ไปทางขวา  และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การสลบัระหว่างอุปกรณ์เคลออ่นทีส่องเครออ่งทีเ่ชออ่มื่ออยู่

1. หยุดเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณชั่วคราว

2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

หมายเหืุ:  หูฟังของคุณสามารถรับสายโทรศัพท์จากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แม้อุปกรณ์เครื่องใด 
เครื่องหนึ่งก�าลังเล่นเสียงอยู่ก็ตาม 

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง

เชออ่มื่ออุปกรณ์ทีเ่ชออ่มื่อไว้ก่อนหน้านีอี้กครัง้

1. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth  ไปทางขวา  และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

2. ภายในสองวินาที เลื่อน  ไปทางขวา  และปล่อยอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องถัดไปในรายการ 
จับคู่ของหูฟัง ท�าซ�้าจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

3. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการการจบัคู่้องหูฟัง

1. เลื่อน  ไปยัง  และค้างไว ้10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว”

2. ลบหูฟังของคุณจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมส�าหรับการเชื่อมต่อ
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การดูแลรักษา

จดัเกบ็หูฟัง้องคุณ
ส่วนครอบหูสามารถหมุนได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก วางหูฟังลงในกล่องบรรจุเพื่อพกพา

1. หมุนส่วนครอบหูทั้งสองด้านเข้าด้านในจนกระทั่งเรียบสนิท

ส่วนครอบหูด้านซ้าย ส่วนครอบหูด้านขวา

2. พับส่วนครอบหูด้านซ้ายขึ้นไปทางแถบสวมศีรษะ 

หมายเหืุ: 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน 

• ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว 
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การดูแลรักษา

ท�าความสะอาดหูฟัง
หูฟังชุดนี้อาจจ�าเป็นต้องท�าความสะอาดเป็นครั้งคราว 

• ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดที่พื้นผิวด้านนอก 

• ระวังอย่าให้ความชื้นเข้าสู่ด้านในของส่วนครอบหูหรือช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า

ช้ินส่วนส�าหรบัเปลีย่นและอปุกรณ์เสรมิ
ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชม: global.Bose.com/QC35ii

การรบัประกนัแบบจ�ากดั

หูฟังของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที ่ 
global.Bose.com/warranty ส�าหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ากัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register ส�าหรับค�าแนะน�า  
แม้จะไม่ด�าเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจ�ากัดของคุณ

http://global.Bose.com/QC35ii
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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การดูแลรักษา

ื�าแหน่งหมายเล้ซเีรยีล
หมายเลขซีเรียลอยู่ใต้วัสดุบุที่ด้านหลังของส่วนครอบหู วัสดุบุเป็นวัสดุปิดด้านในเพื่อคลุมและป้องกัน 
ส่วนประกอบภายในส่วนครอบห ู

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล จับวัสดุบุที่ขอบด้านบนและค่อยๆ ดึงออก  ระวังอย่ากดหรือท�าให ้
ส่วนประกอบภายในส่วนครอบหูฟังหลุดออก เนื่องจากอาจท�าให้หูฟังเสียหาย

S/N: 0110010001AE

S/N: 0110010001AE

วัสดุบุ
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การแก้ปัญหา

วิธแีก้ปัญหาทัว่ไป
หากคุณประสบปัญหากับหูฟังของคุณ:

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)

• ชาร์จแบตเตอรี ่(ดูหน้า 20)

• เพิ่มระดับเสียงบนหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณ

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น (โปรดดูหน้า 28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาส�าหรับ 
ปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

อาการ วิธีการแก้ไ้

หูฟังไม่เปิด ชาร์จแบตเตอรี่

หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)

• ตัดการเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงส�ารอง

• ตัดการเชื่อมต่อสายชาร์จ USB 

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

 - ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัต ิBluetooth อีกครั้ง

 - ลบหูฟัง Bose® QuietComfort® wireless headphones II ของคุณ 
ออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่ง 
สัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)

• เยี่ยมชม global.Bose.com/support/QC35ii เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน

• ล้างรายการจับคู่หูฟัง (โปรดดูหน้า 29) และเชื่อมต่ออีกครั้ง

หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช ้NFC • ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)

• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน NFC

• ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งานคุณสมบัต ิBluetooth และ NFC

• แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังจุดสัมผัส NFC บนหูฟัง

http://global.Bose.com/support/QC35ii
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อาการ วิธีการแก้ไ้

ไม่มีเสียง • เปิดหูฟังและชาร์จแบตเตอรี่

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)

• เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง

• เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth  ไปทางขวา  และปล่อยเพื่อรับฟังอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณ
รบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)

• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่อง 
ไว้ชั่วคราวก่อน

• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะ 
การท�างานของหูฟัง (30 ฟุตหรือ 10 ม.) 

คุณภาพเสียงไม่ดี • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)

• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณ 
รบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ 
ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียง
ส�ารอง

• เสียบปลายสายสัญญาณเสียงส�ารองให้แน่น

• เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง

• เชื่อมต่ออุปกรณเครื่องอื่น (ดูหน้า 28)

คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อด้วยสายสัญญาณเสียงไม่ดี

• เสียบปลายสายสัญญาณเสียงส�ารองให้แน่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)

ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ • เสียบปลายสายชาร์จ USB ให้แน่น

• ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น 

• หากหูฟังของคุณอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต�า่ ปล่อยให้หูฟังกลับสู่อุณหภูมิห้อง
และลองชาร์จอีกครั้ง

Google Assistant ของคุณ 
ไม่ตอบสนอง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที ่Google Assistant พร้อมใช้งาน 

• ส�าหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.google.com/assistant

ปุ่มด�าเนินการไม่ได้เปลี่ยนโหมด
การตัดเสียงรบกวน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดหูฟังแล้ว 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าปุ่มด�าเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน

• ใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect เพื่อเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน

การแก้ปัญหา

https://support.google.com/assistant
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การแก้ปัญหา
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