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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของข้อก�ากับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อก�ากับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อก�าหนด UK 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์
วิทยุ 2017 และข้อก�าหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ 
สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

• อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 – เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 – ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยิน 
ระดับเสียงที่พอเหมาะส�าหรับการฟัง

• อย่าใช้หูฟังของคุณขณะขับขี่หรือในเวลาใดก็ตามที่การไม่ได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาจมีผลเป็นอันตราย 
ต่อตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น

• ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวคุณเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้หูฟังในขณะที่ท�ากิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดหูฟังหรือปรับ 
ระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญลักษณ์แจ้งเตือน

• ไม่ใชอ้ะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจท�าให้เกิดอาการบาดเจ็บ
หรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด

• ถอดออกและตัดการเชื่อมต่อทันที หากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป

• อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน�้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง  
เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลว 
อาจท�าให้การท�างานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้

•  อย่าจุ่มน�้าหรือวางอยู่ในที่โล่งใกล้น�้าเป็นเวลานาน หรือสวมหูฟังในขณะเล่นกีฬาทางน�้า เช่น ว่ายน�้า สกีน�้า กระดานโต้คลื่น ฯลฯ

• อย่าใช้หูฟังเป็นหูฟังที่ใช้ในการสื่อสารในการบิน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

 –  จะไม่ได้ยินสัญญาณเสียงเข้าเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือแบตเตอรี่ที่มีไฟต�่าเกินไป ซึ่งอาจท�าให้ไม่ได้รับข้อมูลสื่อสาร 
ที่ส�าคัญขณะขับเครื่องบินได้

 –  ระดับความดังของเสียงแวดล้อมที่ดังมาก ซึ่งเป็นปกติของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด อาจท�าให้คุณไม่ได้ยินเสียง
ติดต่อสื่อสารที่ส่งเข้ามา โดยเฉพาะในระหว่างการน�าเครื่องขึ้นและลง

 –  หูฟัง Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับสภาวะที่มีสัญญาณรบกวน 
ระดับความสูง อุณหภูมิ หรือสภาวะแวดล้อมอื่นที่เป็นปกติในการบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจส่งผลรบกวนต่อการติดต่อ
สื่อสารที่ส�าคัญได้

• อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

•  อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การท�าเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผล 
ต่อประสิทธิภาพการท�างานของระบบ และอาจท�าให้การรับประกันเป็นโมฆะ

• อย่าให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้

• ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมา อย่าปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากคุณสัมผัสกับของเหลว  
ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน�้าจ�านวนมาก และไปพบแพทย์

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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• แบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จประจุก่อนการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องเสมอ และดูค�าแนะน�าของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งาน 
อุปกรณ์ส�าหรับค�าแนะน�าในการชาร์จอย่างเหมาะสม

หมายเหต:ุ ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC)

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย 
ของคุณหรือไม่

สำาหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำางานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

Bluetooth: ก�าลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

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

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะ
ที่เหมาะสมเพื่อการน�าไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ 
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี ้ให้ติดต่อ 
เทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการก�าจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนชนดิชาร์จซ�า้ได้ในผลิตภณัฑ์นีค้วรด�าเนนิการโดยผูช้�านาญการเท่านัน้ โปรดตดิต่อร้าน
ค้าปลกีของ Bose ในท้องถิน่ของคณุ หรอืดูที ่products.bose.com/static/compliance/index.htmlproducts.bose.com/static/compliance/index.html ส�าหรับข้อมูลเพิม่เตมิ

หมายเหต:ุ อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ากัดส�าหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC  
ข้อจ�ากัดนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด  
ใช ้และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทย ุและหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�าแนะน�า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวน 
ทีเ่ป็นอนัตรายกับการสือ่สารทางวทิยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรบัประกันว่าการรบกวนนีจ้ะไม่เกิดขึน้ในการตดิตัง้แบบใดแบบหนึง่  
หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ์ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิด
และเปิดอุปกรณ ์ขอแนะน�าให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

• เปลี่ยนทิศทางหรือต�าแหน่งของเสาอากาศ

• เพิม่ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

• เสียบปลั�กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าทีไ่ม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ

• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�าให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC 

การท�างานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ  
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการท�างานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา 
การท�างานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ  
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการท�างานที่ไม่พึงประสงค์

http://products.bose.com/static/compliance/index.html
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อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้ส�าหรับประชาชนทั่วไป 
ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนด ICES-003 ของแคนาดา 

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

ระหว่างท�างาน: -20°C ถึง 45°C

การชาร์จ: 5°C ถึง 40°C

BC

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

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

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

ผู้นำาเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

ชื่อชิ้นส่วน
ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6  
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล  
(PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
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�่ากว่าข้อก�าหนด 

ขีดจ�ากัดของ GB/T 26572

X:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�าหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณ 
สูงกว่าข้อก�าหนดขีดจ�ากัดของ GB/T 26572

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียลอยู่ที่ข้างใต้ส่วนหุ้มสายคาดศีรษะ และบนบัตรรับประกันที่รวมอยู่ในกล่อง

หมายเลขซีเรียล:  _____________________________________________________________________

หมายเลขรุ่น:  _______________________________________________________________________

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ ์Bose ของคุณ  
ซึ่งคุณสามารถด�าเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register

http://global.Bose.com/register
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ข้อมูลด้านกฎหมาย

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

Android, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
การใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐฯ  
และประเทศอื่นๆ

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

©2021 Bose Corporation ห้ามท�าซ�้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือน�าไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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แอพพลิเคชั่น BOSE® CONNECT

เพิ่มประสิทธิภาพหูฟังของคุณด้วยแอพพลิเคชั่น Bose® Connect

คุณสมบัติ
• ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของหูฟังของคุณ.

• แอพพลิเคชั่นฟรีสามารถท�างานร่วมกับระบบส่วนใหญ่ของ Apple และ Android™

• เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth® หลายเครื่องด้วยการลากนิ้วเพียงครั้งเดียว

• ท�าให้หูฟังของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด 

• ก�าหนดค่าการตั้งค่าหูฟังตามต้องการ เช่น ภาษาเสียงแจ้งและโหมด Hibernation
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บทน�า 

ขอบคุณ

เราขอขอบคุณที่คุณเลือกหูฟัง Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II  
หูฟังสเตอริโอไร้สายเหล่านี้คือส่วนผสมระหว่างเสียงที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่คุณคาดหวัง 
จากหูฟัง Bose และความอิสระจากหูฟังไร้สาย

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบกล่องบรรจุว่าม:ี หูฟัง, เคสพกพา, สายชาร์จ USB, และสายสัญญาณเสียงส�ารอง โปรดแน่ใจว่า 
เก็บวัสดุบรรจุทั้งหมดไว้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย 
ของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose ส�าหรับข้อมูลติดต่อ โปรดดหูน้า 22

สายชาร์จ USB

หูฟัง Bose® SoundLink® around-ear  
wireless headphones II

สายสัญญาณเสียงส�ารอง

กล่องบรรจุเพื่อพกพา
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บทน�า 

ส่วนประกอบของหูฟัง

TM

A

B

C

D E

F

G

A ช่องเสียบสายสัญญาณเสียงส�ารอง E จุดทัชพอยต์ Near Field Communication 
(NFC)

B ช่องเสียบสายชาร์จ USB F ปุ่มเปิดปิด/Bluetooth® (สามต�าแหน่ง) 

C ส่วนควบคุมหูฟัง G ไฟแสดงสถานะ Bluetooth และแบตเตอรี่

D ไมโครโฟน 
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การใช้งาน 

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบ micro-USB ที่ส่วนครอบหูด้านขวา 

2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ 

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุจนเต็มจะท�าให้หูฟังท�างาน 
ได้นานสูงสุด 15 ชั่วโมง

การชาร์จแบตเตอรี่เพียง 15 นาทีจะท�าให้หูฟังท�างานได้นาน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ: หูฟังจะไม่เล่นขณะชาร์จ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อยู่บนส่วนครอบหูด้านขวา ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี ่
จะสว่างเป็นสีอ�าพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: ระหว่างใช้งานหูฟัง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่จ�าเป็น 
ต้องได้รับการชาร์จ โปรดดู “ไฟแสดงสถานะของหูฟัง” ที่หน้า 17
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การใช้งาน 

การเลือกภาษาสำาหรับเสียงแจ้ง

หูฟังมีคุณสมบัติเสียงแจ้งเพื่อแนะน�าคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ เสียงแจ้งยังระบุระดับประจ ุ
แบตเตอรี่และชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น

เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก จะมีเสียงแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1. เปิดหูฟังและสวมที่ศีรษะของคุณ

2. กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภาษาแรก กด  หรือ  
เพื่อเลื่อนฟังรายการตัวเลือกภาษา ได้แก่ 

อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี จีนกลาง ญี่ปุ่น อิตาลี โปรตุเกส ดัตช์ รัสเซีย โปแลนด์

3.  เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด  ค้างไว้เพื่อเลือก 

การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง 

หากคุณไม่ต้องการฟังเสียงแจ้ง กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “ปิดเสียงแจ้ง” 

ท�าซ�้าเพื่อเปิดเสียงแจ้งใหม่
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การใช้งาน 

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

1. เลื่อนปุ่มเปิดปิด/Bluetooth ® ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง 
“พร้อมจับคู”่ หรือคุณมองเห็นไฟแสดงสถานะ Bluetooth กะพริบเป็นสีน�้าเงิน

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบว่าเปิดคุณสมบัติ Bluetooth แล้ว (ปกติแล้วเมนูของ Bluetooth  
จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)

3. เลือก Bose AE2 SoundLink จากรายการอุปกรณ์ 

คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” หรือคุณจะมองเห็นไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
สว่างนิ่งเป็นสีขาว

หมายเหต:ุ  อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจับคู/่เชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์อื่น

4. ท�าตามขั้นตอนเหล่านี้ซ�้าอีกครั้งเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น
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การใช้งาน 

จับคู่ด้วย NFC

ถ้าอุปกรณ์ของคุณรองรับ Near Field Communication (NFC) คุณจะสามารถจับคู่อุปกรณ์กับหูฟัง 
ได้อย่างง่ายดาย

1. เปิดหูฟัง

2. แตะจุดทัชพอยต์ NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่กึ่งกลางของครอบหูฟังด้านขวา อุปกรณ์อาจแจ้ง 
ให้คุณยอมรับการจับคู่

หมายเหตุ:  ก่อนแตะอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลดล็อค 
และเปิดคุณสมบัติ Bluetooth® และ NFC เอาไว้แล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที ่
ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

เมื่อหูฟังเชื่อมต่อส�าเร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงพูด “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว” หรือคุณจะเห็น
สัญญาณ Bluetooth สว่างเป็นสีขาวนิ่ง

3. ท�าตามขั้นตอนเหล่านี้ซ�้าอีกครั้งเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น
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การใช้งาน 

การเล่นเพลง

เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อแล้ว เปิดแอพพลิเคชั่นเพลงและเริ่มเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ของคุณ คุณสามารถเล่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปข้างหน้า ข้ามย้อนกลับ และปรับระดับเสียงได้ทั้งจาก 
ส่วนควบคุมหูฟังและส่วนควบคุมอุปกรณ์ 

โปรดดู “ส่วนควบคุมหูฟัง” ที่หน้า 17

การใช้หูฟังกับอุปกรณ์หลายเครื่อง

หูฟังสามารถจดจ�าอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุด 8 เครื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน 

เมื่ออุปกรณ์สองเครื่องถูกเชื่อมต่อ คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้ ในการสลับ
ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง กดหยุดชั่วคราวที่อุปกรณ์เครื่องแรก และกดเล่นที่อุปกรณ์เครื่องที่สอง 
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การใช้งาน 

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®
• ปิดคุณสมบัติ Bluetooth® ของอุปกรณ์ของคุณ

• ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับ NFC แตะจุดทัชพอยต์ NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่บริเวณ
กึ่งกลางของส่วนครอบหูด้วยขวา แตะอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อใหม่

เชื่อมต่ออีกครั้งกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อแล้ว

เมื่อเปิด หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยท�าการเชื่อมต่อบ่อยที่สุด 2 อันดับแรกโดยอัตโนมัติ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะและเปิดเครื่องเอาไว้แล้ว

การเลื่อนดูอุปกรณ์ที่จับคู่อื่นๆ

หากต้องการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ในหน่วยความจ�าของหูฟังที่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น 

1. เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น 

2. ภายในสองวินาที เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และปล่อยออกอีกครั้งเพื่อท�าการเชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วชิ้นต่อไป

3. ท�าซ�้าขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เสียงแจ้งต้องเปิดอยู่ (โปรดด ู“การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง” ที่หน้า 12)

หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์ไม่อยู่ในระยะการท�างาน Bluetooth (9 ม.) ให้เลื่อนไปที่อุปกรณ์ถัดไป 

การล้างหน่วยความจำาของหูฟัง

หากต้องการล้างอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจ�าของหูฟัง:

1. เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียง  
“ล้างรายการอุปกรณ ์Bluetooth แล้ว” 

2. ลบ Bose AE2 SoundLink จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมส�าหรับการจับคู่
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การใช้งาน 

ส่วนควบคุมหูฟัง

ส่วนควบคุมของหูฟังอยู่ที่ส่วนครอบหูด้านขวา

• กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว หรือรับสาย/วางสาย

• กดสองครั้งเพื่อให้แทร็คข้ามเดินหน้า 

• กดสามครั้งเพื่อข้ามย้อนกลับ

• กดค้างไว้เมื่อไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า

เพิ่มระดับเสียง

ลดระดับเสียง

ปุ่มอเนกประสงค์

ไฟแสดงสถานะของหูฟัง

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ Bluetooth® จะอยู่ที่ด้านข้างของส่วนครอบหูด้านขวา

สีเขียว: มีประจุปานกลางถึงเต็ม

สีอ�าพัน: ประจุใกล้หมด

กะพริบสีแดง: ต้องชาร์จ

กะพริบสีน�้าเงิน: พร้อมจับคู่

กะพริบสีขาว: กำาลังเชื่อมต่อ

สว่างนิ่งสีขาว: เชื่อมต่อแล้ว

ระดับประจุแบตเตอรี่ 

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ของหูฟัง

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบน 
ของหน้าจอ
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การใช้สายสัญญาณเสียงสำารอง 

ใช้สายสัญญาณเสียงส�ารองที่ให้มาด้วยเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสาย หรือหากแบตเตอรี่ของหูฟังหมด

หากต้องการใช้สายสัญญาณเสียง:

1. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบบนส่วนครอบหูด้านซ้าย

2. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบบนอุปกรณ์

หมายเหตุ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในต�าแหน่งปิด เมื่อใช้สายสัญญาณเสียงส�ารอง
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การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

หูฟังไม่เปิด • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในต�าแหน่งเปิด

• ชาร์จแบตเตอรี่

หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ • ปิดคุณสมบัติ Bluetooth® ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้น 
เปิดคุณสมบัติอีกครั้ง จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง

• ลบ Bose AE2 SoundLink จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง

• ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และออกห่างจาก 
แหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น

• โปรดเยี่ยมชม owners.Bose.com/SoundLinkAE2owners.Bose.com/SoundLinkAE2 เพื่อชมวีดิโอ
แนะน�าการใช้งาน (เฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

• ล้างหน่วยความจ�าของหูฟัง: เลื่อน  ขึ้นสุดจนถึงสัญลักษณ์   
และค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ลบ Bose AE2 SoundLink จากรายการ 
Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง

หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
ที่เปิดใช้งาน NFC

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับ NFC

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลดล็อคและเปิดใช้งานคุณสมบัติ 
Bluetooth และ NFC

• ตรวจสอบว่าคุณแตะจุดทัชพอยต์ NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ เข้าที่กึ่งกลางของครอบหูฟังด้านขวา

ไม่มีเสียง • ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังเปิดเครื่องอยู่และชาร์จแบตเตอรี่แล้ว

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดระดับเสียงที่หูฟังและที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 
(หรือแอพพลิเคชั่นเพลง)

• เลื่อนขึ้นและปล่อย  เพื่อฟังชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น

• ลองใช้แอพพลิเคชั่นเพลงอื่นๆ

• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น

• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
อุปกรณ์อื่นถูกหยุดชั่วคราวก่อน

• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการท�างานของหูฟัง (9 ม.) 

คุณภาพเสียงไม่ดี • ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และออกห่างจาก 
แหล่งสัญญาณรบกวนอื่นใด

• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น

http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2
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ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ด้วยสายสัญญาณเสียง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและเล่นอยู่

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ 3.5 มม. ถูกเสียบเข้าไปในช่องเสียบของหูฟัง
จนสุด และถูกเสียบเข้าไปในแหล่งสัญญาณเสียงจนสุด

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในต�าแหน่งปิด

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดระดับเสียงที่หูฟังและที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 
(หรือแอพพลิเคชั่นเพลง)

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ด้วยสายสัญญาณเสียงไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ 3.5 มม. ถูกเสียบเข้าไปในช่องเสียบของหูฟัง
จนสุด และถูกเสียบเข้าไปในแหล่งสัญญาณเสียงจนสุด

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การดูแลแบตเตอรี่
• โปรดแน่ใจว่าปิดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน 

• ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดแน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว 

• หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เริ่มกะพริบเป็นสีแดงขณะใช้งาน หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อนและคุณ 
ต้องชาร์จหูฟังทันที 
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การจัดเก็บ

ส่วนครอบหูสามารถหมุนได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก วางหูฟังลงในกล่องบรรจุเพื่อพกพา ซึ่งม ี
ช่องแบ่งที่บุด้วยวัสดุอ่อนนุ่มส�าหรับวางส่วนครอบหูทั้งสองข้าง

การทำาความสะอาด

คุณไม่จ�าเป็นต้องท�าความสะอาดหูฟังเป็นประจ�า หากจ�าเป็นต้องท�าความสะอาด เพียงใช้ผ้าแห้งและนุ่ม 
เช็ดที่พื้นผิวด้านนอก ระวังอย่าให้ความชื้นเข้าสู่ด้านในของส่วนครอบหูหรือช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า  
อย่าใช้ของเหลวหรือสเปรย์

ชิ้นส่วนสำาหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bose โปรดดู  
“ฝ่ายบริการลูกค้า” ที่หน้า 22
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ฝ่ายบริการลูกค้า

ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับหูฟัง โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ 

• หากต้องการติดต่อกับ Bose โดยตรง กรุณาเข้าไปที่ global.Bose.comglobal.Bose.com 

• สหรัฐฯ เท่านั้น: owners.Bose.com/SoundLinkAE2owners.Bose.com/SoundLinkAE2

การรับประกันแบบจำากัด

หูฟัง ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ 
global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty ส�าหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ากัด

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

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

แบตเตอรี:่  แบตเตอรี่ลีเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

เวลาในการชาร์จ:  3 ชั่วโมงส�าหรับการชาร์จไฟเต็ม

เวลาทำางาน:  สูงสุด 15 ชั่วโมง

ระยะการทำางาน:  สูงสุด 9 ม. จากอุปกรณ์

http://global.Bose.com
http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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