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โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

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

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

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์
วิทย ุ2017 และข้อก�าหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ ์
สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ

1. โปรดอ่านค�าแนะน�าเหล่านี้

2. จดจ�าค�าแนะน�าเหล่านี้ไว้

3. ใส่ใจในค�าเตือนทั้งหมด

4. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าทั้งหมด

5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน�้า

6. ท�าความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต

8.  อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องน�าความร้อน หน้ากากเครื่องท�าความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
(รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน

9.  ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวก 
แก่การใช้งาน

10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น

11.  ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แท่นวาง ขาตั้งสามขา ขาแขวน หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จ�าหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี ้
เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบน  
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม

12. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

13.  น�าผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�านาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�าเป็นเมื่ออุปกรณ ์
เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไป 
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ท�างานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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ค�าเตือน/ข้อควรระวัง

 สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะท�าให้เสี่ยงต่อ 
การถูกไฟฟ้าดูดได้

 สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงค�าแนะน�าในการใช้งานและการดูแลรักษาที่ส�าคัญในคู่มือผู้ใช้นี ้

 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายจากการส�าลัก ไม่เหมาะส�าหรับเด็กอาย ุ
ต�่ากว่า 3 ปี

 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย 
ของคุณหรือไม่

 ผลิตภัณฑ์นี้มีพื้นผิวที่ท�าจากกระจกเทมเปอร์ ระวังอย่าให้กระจกถูกกระแทก ในกรณีที่กระจกแตก ให้จัดการ 
เศษกระจกที่แตกอย่างระมัดระวัง

• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น

• อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน�้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง

• วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับ
ผลิตภัณฑ์

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ

• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

• แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจท�าให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง

• หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึม อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากสัมผัส โปรดพบแพทย์ 

• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี)้

• ใช้อุปกรณ์ติดตั้งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น: ขาแขวนผนัง Bose Soundbar
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หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ากัดส�าหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ 
FCC ข้อจ�ากัดนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี ้
ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�าแนะน�า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการ 
รบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใด 
แบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 
การลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�าให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

• เปลี่ยนทิศทางหรือต�าแหน่งของเสาอากาศ

• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ

• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�าให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การท�างาน 
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ 
ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการท�างานที่ไม่พึงประสงค์ 

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้ส�าหรับ 
ประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องก�าเนิดรังสีและร่างกายของคุณ  
ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์นี้ เมื่อท�างานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้ส�าหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะ 
เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ระบบอื่นที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

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

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อก�ากับ Directive  
2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎ
ระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ

โหมดพลังงาน

สถานะสแตนด์บาย* สถานะสแตนด์บายขณะ
เชื่อมต่อเครือข่าย

การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่ก�าลังไฟเข้า 230V/50Hz
< 0.5 W ประเภทเครือข่ายทั้งหมด 

< 2.0 W

ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ < 2.5 ชั่วโมง < 20 นาที

การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย  
หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ต 
เครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่ก�าลังไฟเข้า 230V/50Hz

ไม่ระบุ < 2.0 W

กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งาน 
เครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย*

* ก่อนปิดใช้งานเครือข่ายหรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ใช้ปุ่มเปิด/ปิด 
ไมโครโฟนเพื่อให้แน่ใจว่าไมโครโฟนเปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะสีแดงปิด)

Wi-Fi®: ปิดใช้งานโดยการกดปุ่ม Bose Music และปุ่มข้าม 
ไปข้างหน้าบนรีโมทค้างไว้พร้อมกัน ท�าซ�้าเพื่อเปิดใช้งาน

Bluetooth®: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่โดยกดปุ่ม  
Bluetooth® บนรีโมทค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการ 
จับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth® 

อีเทอร์เน็ต: ปิดใช้งานโดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออก  
เปิดใช้งานโดยการเสียบสายอีเทอร์เน็ต
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ส�าหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การท�างานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz

ก�าลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

ช่วงความถี่การท�างานคือ 5725 ถึง 5850 MHz

ก�าลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 14 dBm (25mW) EIRP

ก�าลังการส่งสูงสุดต�่ากว่าข้อจ�ากัดที่ก�าหนด ดังนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์นี้จ�ากัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อท�างานในย่านความถี ่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดง 
ในตาราง

BE DK IE UK(NI) FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะ 
ที่เหมาะสมเพื่อการน�าไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ 
ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาล 
ในท้องถิ่นของคุณ บริการก�าจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�า่
มาตรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือ 
ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงก�าลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิม 
ของอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น  
ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสาร 
ทางวิทยุที่ด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

ชื่อชิ้นส่วน ตะกั่ว 
(Pb)

ปรอท  
(Hg)

แคดเมียม  
(Cd)

โครเมียม 6  
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล  
(PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดเฟนิลอีเธอร์  

(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

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อก�าหนดของ SJ/T 11364

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

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

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ล�าโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 425842

สารประกอบที่ถูกจ�ากัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น

ชุด ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท  
(Hg)

แคดเมียม  
(Cd)

โครเมียมเวเลน 
ซีหก (Cr+6)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไบเฟนิล (PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดเฟนิลอีเทอร์  

(PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○

ชิ้นส่วนโลหะ - ○ ○ ○ ○ ○

ชิ้นส่วนพลาสติก ○ ○ ○ ○ ○ ○

ล�าโพง - ○ ○ ○ ○ ○

สาย - ○ ○ ○ ○ ○

หมายเหตุ 1:  “○” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจ�ากัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง

หมายเหต ุ2: “−” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจ�ากัดตรงตามข้อยกเว้น
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วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “0” หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020

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

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

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

ผู้น�าเข้าของเม็กซิโก: 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

ผู้น�าเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

พิกัดก�าลังไฟขาเข้า: 100-240V  50/60Hz, 65W

CMIIT ID อยู่ที่ป้ายก�ากับผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของ Soundbar

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของ soundbar

หมายเลขซีเรียล:  ___________________________________________________________________

หมายเลขรุ่น:  ______________________________________________________________________

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ ์Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

http://global.Bose.com/register
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ข้อมูลด้านความปลอดภัย
 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ  
คุณต้องด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose Music ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ ์
กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการ 
ติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที ่Bose เผยแพร่

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple, โลโก ้Apple, Apple Music และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ 
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อท�างานร่วมกับเทคโนโลย ี
ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

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

 ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories “Dolby” “Dolby Audio” และสัญลักษณ ์D คู่  
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation

 ส�าหรับสิทธิบัตร DTS ด ูhttp://patents.dts.com ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS, Inc. ทั้งนี้ DTS, Digital 
Surround และโลโก ้DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐฯ 
และประเทศอื่นๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Google, Google Play และ โลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

 ค�าว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้HDMI เป็นเครื่องหมายการค้า 
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่าย 
เทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

QuickSet เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Universal Electronics Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ © UEI 2000-2020

Pandora เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. การใช้งานอยู่ภายใต้ 
การได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร ์Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี:่  
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart  
Soundbar, Bose Soundbar, รีโมทคอนโทรลแบบสากล Bose Soundbar, ขาแขวนผนัง Bose Soundbar, ล�าโพงเซอร์ราวด์  
Bose, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible และ Voice4Video  
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

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

©2021 Bose Corporation ห้ามท�าซ�้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี ้หรือน�าไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร

http://patents.dts.com
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


 9  |  T H A

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์
Bose Smart Soundbar 700 ของคุณ: 

1. บนรีโมท กดปุ่ม Bluetooth l และปุ่มข้ามย้อนกลับ J ค้างไว้นาน 5 วินาที

2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของ Soundbar

3. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านกับคอมพิวเตอร ์

4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน http://203.0.113.1/opensource ในหน้าต่างเบราเซอร์เพื่อแสดง EULA และการเปิดเผย 
การอนุญาตใช้งาน

การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน
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สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน: 

Bose Smart Soundbar 700

รีโมทคอนโทรลแบบสากล Bose Soundbar แบตเตอรี่ขนาด AA (4)

สายไฟ* สายเคเบิล HDMI

สายออพติคัล ผ้าสะอาด

ชุดหูฟัง ADAPTiQ

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจ�านวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะส�าหรับภูมิภาคของคุณ 

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือกระจกบน Soundbar แตก อย่าใช้ 
อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที:่ worldwide.Bose.com/Support/SB700

http://worldwide.Bose.com/Support/SB700


 1 5  |  T H A

การจัดวาง SOUNDBAR

ค�าแนะน�า

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้เมื่อจัดวาง Soundbar:

• อย่าวางวัตถุใดๆ บน Soundbar

• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจาก Soundbar 0.3-0.9 ม.  
วาง Soundbar ภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์คอมโพเนนต์เสียง/ภาพ และแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน 
โดยตรง

• วาง Soundbar ข้างใต้ (แนะน�า) หรือเหนือทีวีของคุณโดยตรง โดยให้ด้านตะแกรงหันไปทางห้อง

• วาง Soundbar บนแผ่นยางรองและวางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เพื่อการรองรับอย่างเหมาะสม ขาตั้ง 
ทั้งสองด้านต้องแนบติดกับพื้นผิวที่วาง การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุให ้Soundbar เคลื่อนที่ โดยเฉพาะ 
บนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระจก หรือไม้ที่ขัดมัน

• พยายามให้ด้านหลังของ Soundbar อยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ ก็ตามอย่างน้อย 1 ซม. การปิดกั้นช่องระบาย 
ความร้อนที่ด้านนี้มีผลต่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

• เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่าวาง Soundbar ไว้ภายในตู้ปิดทึบหรือตามแนวทแยงมุมที่มุมห้อง

• หากจัดวาง Soundbar บนชั้นวางหรือฐานรองทีวี ให้จัดวางโดยด้านหน้าของ Soundbar อยู่ใกล้กับขอบ 
ด้านหน้าของชั้นวางหรือฐานรองทีวีให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด

ข้อควรระวัง: อย่าวาง Soundbar โดยตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบนขณะใช้งาน
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การจัดวาง SOUNDBAR

ติดตั้ง SOUNDBAR บนผนัง

คุณสามารถติดตั้ง Soundbar ไว้บนผนังได้ หากต้องการซื้อขาแขวนผนัง Bose Soundbar โปรดติดต่อ 
ตัวแทนจ�าหน่ายของ Bose ที่ได้รับอนุญาต

ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/SB700

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือติดตั้งอื่นใดเพื่อติดตั้ง Soundbar

http://worldwide.Bose.com/Support/SB700
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การเปิด/ปิด

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับแหล่งพลังงาน

1. เชื่อมต่อสายไฟกับช่องเสียบ b ที่ด้านหลังของ Soundbar

2. เสียบปลายสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

Soundbar จะเปิดขึ้นและแถบไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีอ�าพัน

สแตนด์บายเครือข่าย

Soundbar จะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ นาน 20 นาที  
หากต้องการเรียกการท�างาน Soundbar จากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

• เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชัน Bose Music

• พูดคุยกับ Amazon Alexa หรือ Google Assistant ของคุณ

• บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด I ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 24) หรือปุ่ม Bose Music m แล้วกดปุ่มค่าตั้ง 
ล่วงหน้า (ดูหน้า 25)  

หมายเหตุ: 

• หากต้องการเข้าถึงระบบเสียงช่วยเหลือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า  
soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้วและไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 28)  

• คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music
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การตั้งค่าแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

แอพพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุม Soundbar จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  
เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง ส�ารวจสถานีวิทยุ
ทางอินเทอร์เน็ต ก�าหนดค่า Amazon Alexa หรือ Google Assistant และจัดการการตั้งค่า soundbar

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญช ีBose ในแอพพลิเคชัน Bose Music ส�าหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว  
ดู “ผู้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 19  

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music

2. ท�าตามค�าแนะน�าของแอพพลิเคชัน
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เพิ่ม SOUNDBAR ไปที่บัญชีที่มีอยู่

ในแอพพลิเคชัน Bose Music ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันและเพิ่ม Bose Smart Soundbar 700 ของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือ 
เพิ่มเครือขายอื่น

1. บนรีโมท กดปุ่มทีว ีO และปุ่มข้ามย้อนกลับ J ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟติดสว่างสีอ�าพัน

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi 

3. เลือก Bose Soundbar 700 

4. เปิดแอพพลิเคชัน Bose Music และท�าตามค�าแนะน�าของแอพพลิเคชัน 

หมายเหตุ: หากแอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันและเพิ่ม Soundbar 
ของคุณ 

ผู้ใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC ที่มีอยู่แล้ว
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การปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTIQ

หลังจากที่คุณตั้งค่า Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แอพพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเรียกใช้งาน 
การปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด การปรับเทียบมาตรฐาน 
เสียง ADAPTiQ ช่วยปรับแต่งเสียงของระบบให้เหมาะกับเสียงอะคูสติกของพื้นที่การรับฟังของคุณได้ตามต้องการ 
ด้วยการวัดระดับเสียงใน 5 ระดับ หากต้องการปรับเทียบมาตรฐานเสียง คุณต้องการเวลา 10 นาทีในห้องที่เงียบ

ระหว่างการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ไมโครโฟนบนชุดหูฟัง ADAPTiQ (ให้มาพร้อมกับ  
soundbar) จะตรวจวัดคุณลักษณะเสียงในห้องของคุณเพื่อก�าหนดคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด

การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTIQ
หากต่อมาคุณเชื่อมต่อชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม เคลื่อนย้าย Soundbar หรือ 
เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ 
เสียงที่เหมาะสมที่สุด

หากต้องการเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถ 
เข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

ส่วนควบคุม Soundbar อยู่ที่ด้านบนของ Soundbar และบนรีโมท

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุม Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music 

แถบไฟ (ดูหน้า 43) 

ปุ่มด�าเนินการ (ดูหน้า 29) ปุ่มปิดไมโครโฟน (ดูหน้า 29) 

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด (ดูหน้า 44) 

ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ปุ่มด�าเนินการ b และปุ่มปิดไมโครโฟน n เพื่อควบคุม Amazon Alexa (ดูหน้า 30) หรือ   
Google Assistant ของคุณ (ดูหน้า 34)  
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ฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมท

ใช้รีโมทเพื่อควบคุม Soundbar, แหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Soundbar, การเชื่อมต่อ Bluetooth  
และค่าตั้งล่วงหน้า

แผงส�ารวจ

เปิด/ปิด Soundbar  
(ดูหน้า 23) 

ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 24) 

แสดงหน้าหลักของทีวี 
อินเทอร์เน็ตหรือเมนูหลักของ 
แหล่งสัญญาณปัจจุบัน

แสดงรายการ  
DVR ที่บันทึก

ปุ่มตัวเลข 
ตัวเลข 1 – 6 เล่นเพลงจาก 
แหล่งสัญญาณเพลงจากการสตรีม 
ที่ตั้งค่าล่วงหน้า (ดูหน้า 38) 

เลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อ 
กับทีวีของคุณ

ช่อง บท หรือแทร็คก่อนหน้า (ดูหน้า 26) 

การเล่นสื่อ (ดูหน้า 26)  

เปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ
ที่เลือก (ดูหน้า 24) 

ปุ่มฟังก์ชันเคเบิล/ดาวเทียม 
(ดูหน้า 19) 

ส่วนควบคุมช่อง (ดูหน้า 26) 

ปิด/เปิดเสียง  
(ดูหน้า 26) 

การควบคุมระดับเสียง (ดูหน้า 26) 

หมายเหตุ: คุณตั้งโปรแกรมรีโมทของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

ส่วนควบคุม SOUNDBAR
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

การเปิด/ปิดเครื่อง
หากต้องการเปิด/ปิด Soundbar กดปุ่มเปิด/ปิด I บนรีโมท

เมื่อเปิด ปุ่มรีโมทจะติดสว่างตามแหล่งสัญญาณที่ท�างานล่าสุด

ปุ่มเปิด/ปิด 

หมายเหตุ: 

• เมื่อคุณเสียบ Soundbar เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) Soundbar จะเปิดอัตโนมัติ 

• ครั้งแรกที่เปิดเครื่อง Soundbar ค่าเริ่มต้นของ Soundbar จะก�าหนดไปที่แหล่งสัญญาณทีวี  g

• คุณยังสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงได้เมื่อปิด Soundbar ตราบเท่าที่ตั้งค่าโดยใช้แอพพลิเคชัน  
Bose Music และไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 28) 

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช ้Voice4Video™ เพื่อเปิดหรือปิด Soundbar (ดูหน้า 31) 
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

แหล่งสัญญาณ
รีโมทมีปุ่มแหล่งสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้สี่ปุ่ม (g, s, t และ q) คุณสามารถตั้งโปรแกรมปุ่มเหล่านี ้
เพื่อควบคุมทีวี กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม ระบบเกม เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™ หรือ 
แหล่งสัญญาณอื่นๆ คุณสามารถสลับระหว่างแหล่งสัญญาณต่างๆ ด้วยการเลือกสัญญาณเข้าที่แตกต่างกันบนทีว ี
ของคุณโดยใช้รีโมท

ปุ่มแหล่งสัญญาณ

ปุ่มสัญญาณเข้าทีวีปุ่มเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสม (g, s, t หรือ q)

ปุ่มรีโมทจะติดสว่างตามแหล่งสัญญาณที่คุณเลือก 

2. กด 

แหล่งสัญญาณจะเปิด

3. กด 

4. เลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนทีวีของคุณ

หมายเหตุ: 

• หาก CEC เปิดใช้งานอยู่บนทีวีของคุณ ทีวีอาจสลับแหล่งสัญญาณอัตโนมัติเมื่อแหล่งสัญญาณนั้นเปิด

• การกดปุ่มแหล่งสัญญาณบนรีโมทไม่ได้เปลี่ยนช่องรับสัญญาณของทีวี แต่เป็นการเปิด Soundbar และ 
เปลี่ยนโหมดของรีโมทเพื่อให้รีโมทสามารถควบคุมฟังก์ชันของแหล่งสัญญาณได้

• รีโมทถูกตั้งโปรแกรมเข้ากับทีวีของคุณระหว่างการตั้งค่าโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หากคุณ 
เปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เพื่อโปรแกรมรีโมทเข้ากับทีวีเครื่องใหม่

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Voice4Video™ เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณของคุณ (ดูหน้า 31) 
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

ค่าตั้งล่วงหน้า
Soundbar มีค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าที่คุณสามารถตั้งให้เล่นเพลงจากบริการเพลงโปรดของคุณ หลังจากตั้งค่าแล้ว  
คุณจะสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวบนรีโมท หรือโดยใช้แอพพลิเคชัน  
Bose Music

ปุ่มค่าตั้งล่วงหน้า (1-6) 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตั้งล่วงหน้า ด ู“การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า” ที่หน้า 36 
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

การเล่นสื่อ ช่องสัญญาณ และระดับเสียง

ส่วนควบคุมระดับเสียง

ส่วนควบคุมช่องสัญญาณ

ปิดเสียง/เปิดเสียง
ช่อง บท หรือแทร็คก่อนหน้า

การเล่นสื่อ

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

เล่น/หยุดชั่วคราว

กด F

เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ด้านข้างของแถบไฟจะกะพริบเป็นสีขาว 
จนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ

ข้ามย้อนกลับ กด J

ข้ามไปข้างหน้า กด v

ช่อง บท หรือแทร็คก่อนหน้า กด r

เพิ่มระดับเสียง
กด H

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด H ค้างไว้
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ส่วนควบคุม SOUNDBAR

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

ลดระดับเสียง
กด z

หมายเหตุ: หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด z ค้างไว้

ปิดเสียง/เปิดเสียง

กด A

เมื่อปิดเสียง ด้านซ้ายของแถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีขาวจนกระทั่ง 
กลับมาเล่นเสียงต่อ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกด H เพื่อเล่นเสียงต่อ

เลื่อนช่องขึ้น กด P

เลื่อนช่องลง กด r

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Voice4Video™ เพื่อควบคุมการเล่นสื่อและระดับเสียงของแหล่งสัญญาณ 
บางอย่าง (ดูหน้า 31) 

ฟังก์ชันเคเบิล/ดาวเทียม
ปุ่มสีแดง เขียว เหลือง และน�้าเงินบนรีโมทคอนโทรลสอดคล้องกับปุ่มฟังก์ชันที่มีรหัสสีก�ากับบนกล่องรับสัญญาณ
เคเบิล/ดาวเทียมของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ

การปรับเสียงทุ้ม

หากต้องการปรับเสียงทุ้ม ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น

คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ ให้ควบคุม  
Soundbar โปรดดูค�าแนะน�าจากคู่มือผู้ใช้ของรีโมทหรือเว็บไซต์ของบริษัทนั้น

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทคอนโทรลของบริษัทอื่นจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของ Soundbar เช่น  
การเปิด/ปิดเครื่องและระดับเสียง

หมายเหตุ: รีโมทของบริษัทอื่นเพียงบางแห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar ได้ รีโมทดังกล่าว 
ต้องสนับสนุนสัญญาณ IR (อินฟราเรด) เพื่อควบคุม Soundbar 
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ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถตั้งโปรแกรมให ้soundbar เข้าถึง Amazon Alexa หรือ Google Assistant ของคุณ 
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: Amazon Alexa และ Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

ตัวเลือก วิธีใช้

Amazon Alexa ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มด�าเนินการ b (ดหูน้า 30) 

Google Assistant ของคุณ ใช้เสียงและ/หรือปุ่มด�าเนินการ b (ดหูน้า 34) 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่า soundbar ให้เข้าถึง Amazon Alexa และ Google Assistant ของคุณ 
พร้อมๆ กัน

ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ก่อนคุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 
เดียวกัน

หากต้องการตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึง 
ตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกัน 
กับที่คุณใช้ในแอพพลิเคชัน Bose Music
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การเข้าถึง AMAZON ALEXA
Alexa เป็นบริการเสียงอัจฉริยะบนระบบ cloud ที่คุณพูดคุยด้วยได้บน Soundbar ของคุณ ทั้งหมด 
ที่คุณต้องท�าคือคุยกับ Alexa ขอให้เล่นเพลง ฟังข่าว ตั้งตัวจับเวลา ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน  
และอีกมากมาย Alexa ยังได้รับการออกแบบมาให้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถดูและลบเสียง 
ค�าขอของคุณได้ทุกเมื่อในแอพพลิเคชัน Alexa

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถท�าอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:  
https://www.amazon.com/usealexa

หมายเหตุ: Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

การใช้เสียงของคุณ
เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า: 

สิ่งที่ควรทดลอง ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

พูดคุยกับ Alexa Help me get started.

เล่นเสียง

Play rock music.

หมายเหตุ: Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น  
หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอพพลิเคชัน 
Alexa

หยุดเล่นเพลงชั่วคราว Pause.

ควบคุมระดับเสียง Volume up.

ข้ามไปยังเพลงถัดไป Skip.

เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง
Play NPR on Tunein.

หมายเหตุ:  Amazon Alexa ไม่รองรับบริการเสียงทั้งหมด 

เล่นบนล�าโพงที่เฉพาะเจาะจง

Play jazz in the “Kitchen.”

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อล�าโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน  
Bose Music หากมีล�าโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน  
ใช้ชื่อตามที่ก�าหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือ 
เปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music 

ตั้งตัวจับเวลา Set a timer for five minutes.

ค้นพบทักษะเพิ่มเติม What are your popular skills?

หยุด Alexa Stop.

https://www.amazon.com/usealexa
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การใช้ส่วนควบคุม Soundbar
ใช้ปุ่มด�าเนินการ b และปุ่มปิดไมโครโฟน n เพื่อควบคุม Alexa ทั้งสองปุ่มอยู่ที่ด้านบนของ Soundbar 

ปุ่มปิดไมโครโฟน

สิ่งที่ควรทดลอง สิ่งที่ต้องท�า

พูดคุยกับ Alexa
แตะ b และพูดค�าขอของคุณ

ส�าหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม:  
https://www.amazon.com/usealexa

หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา แตะ b

หยุด Alexa แตะ b

เปิด/ปิดไมโครโฟน
แตะ n

หมายเหตุ:  เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด 
จะสว่างนิ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Alexa

https://www.amazon.com/usealexa
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การควบคุมเสียงด้วย VOICE4VIDEO™
เทคโนโลย ีBose Voice4Video™ ช่วยขยายความสามารถด้านเสียงของ Amazon Alexa อย่างที่ไม่เคยม ี 
Soundbar เครื่องอื่นท�าได้มาก่อน นอกเหนือจากการควบคุม Soundbar อัจฉริยะของคุณแล้ว คุณยังควบคุมทีวี
และกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมได้โดยใช้เสียงของคุณ เพียงเปล่งเสียงคุยกับ Alexa แบบเรียบง่าย  
คุณจะสามารถเปิดทีวีและ Soundbar อัจฉริยะของคุณ เปลี่ยนช่องรายการตามชื่อเครือข่ายหรือหมายเลขช่อง  
และเริ่มดูรายการโชว์สุดโปรดได้ทันที ถึงเวลากล่าวลารีโมทคอนโทรลที่มักหาไม่เจอรวมทั้งคู่มือใช้งานด้วย เนื่องจาก  
Bose Voice4Video™ จะท�าให้ทุกคนรู้สึกประดุจผู้เชี่ยวชาญ แม้จะเป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็กหรือผู้สูงวัยที่ตาม
เทคโนโลยีไม่ทัน

การตั้งค่า Voice4Video™
หากต้องการตั้งค่า Voice4Video™ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

หมายเหตุ: ก่อนการตั้งค่า Voice4Video™ คุณต้องตั้งค่า Alexa ในแอพพลิเคชัน Bose Music  
(ดูหน้า 28)
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การใช้เสียงของคุณ
เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

เปิดทีวี Turn on TV.

ปิดทีวี Turn off TV.

เล่นวิดีโอ Play.

หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว Pause.

เล่นวิดีโอต่อ Resume.

ข้ามวิดีโอไปข้างหน้า Next.

ข้ามวิดีโอย้อนกลับ Previous.

เปลี่ยนช่องรับสัญญาณเป็นเสียง Bluetooth Switch to Bluetooth.

ดูช่องเครือข่ายที่เจาะจง* Watch NFL Network.

ดูช่องรายการที่เจาะจง* Watch channel 802.

ข้ามไปยังช่องถัดไป* Next channel.

ข้ามกลับไปยังช่องก่อนหน้า* Previous channel.

*ใช้งานได้กับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเท่านั้น



ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

 3 3  |  T H A

การเข้าถึง GOOGLE ASSISTANT
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบแฮนด์ฟรีจาก Bose Smart Soundbar 700 ที่ท�างานร่วมกับ  
Google Assistant เพื่อให้คุณสามารถหยุดชั่วคราวและเล่นสื่อโปรดโดยใช้เพียงเสียงของคุณ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant สามารถท�าอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:  
https://support.google.com/assistant

หมายเหตุ: 

• Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

• ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเสียงด้วย Google Assistant ของคุณ “เล่นเพลงด้วย Google  
Assistant ของคุณ” ที่หน้า 35

การใช้เสียงของคุณ
เริ่มต้นด้วย “เฮ้ Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

เข้าใช้งานระบบอัจฉริยะของ Google ค�าว่าเพื่อนในภาษาสเปนพูดว่าอย่างไร

ความสุขในครอบครัว ช้างร้องอย่างไร

ตั้งค่าเตือนความจ�า เตือนให้ฉันโทรหาแม่วันพฤหัสฯ ด้วย

ตรวจสอบปฏิทินของคุณ วันนี้ฉันมีอะไรต้องท�าบ้าง

ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน ปิดไฟให้ด้วย

https://support.google.com/assistant
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การใช้ส่วนควบคุม Soundbar
คุณสามารถใช้ปุ่มด�าเนินการ b และปุ่มปิดไมโครโฟน n เพื่อควบคุม Google Assistant ของคุณ ทั้งสองปุ่ม 
อยู่ที่ด้านบนของ Soundbar 

ปุ่มปิดไมโครโฟน

สิ่งที่ควรทดลอง สิ่งที่ต้องท�า

พูดคุยกับ Google Assistant ของคุณ

แตะ b และพูดค�าขอของคุณ

ส�าหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: 
https://support.google.com/assistant

หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา แตะ b

หยุด Google Assistant ของคุณ แตะ b

เปิด/ปิดไมโครโฟน

แตะ n

หมายเหตุ: เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด 
จะสว่างนิ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง  
Google Assistant

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

เล่นเพลงด้วย GOOGLE ASSISTANT ของคุณ 

คุณสามารถขอให ้Google Assistant เล่นเพลงจากบริการเสียงเริ่มต้นของคุณหรือจากบริการเสียง 
ที่เฉพาะเจาะจง 

เริ่มต้นด้วย “เฮ้ Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

เล่นเพลง

เล่นเพลงแจ๊ซ

หมายเหตุ: Google Assistant ใช้บริการเสียงเริ่มต้นของคุณ 
หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอพพลิเคชัน 
Google Assistant

ควบคุมล�าโพงของคุณ เปิดล�าโพง

เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง

เล่น NPR บน TuneIn

หมายเหตุ: Google Assistant รองรับบริการเสียงบางอย่าง
เท่านั้น 

เล่นบนล�าโพงที่เฉพาะเจาะจง

 เล่นเพลงฮิปฮอปในครัว

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อล�าโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน 
Bose Music หากล�าโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน  
ให้ใช้ชื่อที่ก�าหนดในแอพพลิเคชัน  Google 
Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน  
Bose Music 

เลือกบริการเสียงเริ่มต้น
ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรกส�าหรับ Google Assistant แอพพลิเคชัน Google Assistant จะแจ้งให้คุณเลือก 
บริการเสียงเริ่มต้น เมื่อใช ้Google Assistant กับผลิตภัณฑ ์Bose ระบบจะรองรับเฉพาะบริการ Pandora  
และ Spotify เท่านั้น แม้ว่ามีบริการเสียงอื่นแสดงให้เลือกใช้ในระหว่างการตั้งค่า แต่บริการเหล่านั้นไม่ได้รับ 
การรองรับ

เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณเลือก 
บริการเสียงที่ไม่รองรับ คุณจะได้ยินข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อต้องการให้เล่นเสียงเพลง
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าได้โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หรือรีโมท 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด Bluetooth

ก�าหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

2. บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music m

ปุ่ม Bose Music
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

3. กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

ปุ่มค่าตั้งล่วงหน้า
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

1. บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music m

2. กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าเพื่อเล่นเพลง

ปุ่มค่าตั้งล่วงหน้า
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ 
กับ Soundbar

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. บนรีโมท กดปุ่ม Bluetooth l

ปุ่ม Bluetooth

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัต ิBluetooth

เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า



 4 0  |  T H A

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3. เลือก Soundbar ของคุณจากรายการอุปกรณ์

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อล�าโพงที่คุณป้อนส�าหรับ Soundbar ของคุณในแอพพลิเคชัน Bose Music  
หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อ Soundbar ของคุณไว้ ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

Device Name

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง ชื่อ Soundbar จะปรากฏ 
ในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัต ิ 
Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนรีโมท กดปุ่ม Bluetooth button l

Soundbar จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อครั้งล่าสุด 

หมายเหตุ: 

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัต ิBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว 

• ต้องเปิดอุปกรณ์และอยู่ภายในระยะ 9 ม.
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม 

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของ Soundbar และ Soundbar ของคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ท�างานอยู่

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง 

1. บนรีโมท กดปุ่ม Bluetooth l ค้างไว้

ปุ่ม Bluetooth

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือก soundbar จากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัต ิBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

ล้างรายการอุปกรณ์ของ SOUNDBAR

1. แตะปุ่ม l ค้างไว ้10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟกะพริบสีขาวสองครั้งแล้วดับลง 

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า 

2. ลบล�าโพงจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และล�าโพงพร้อมส�าหรับการเชื่อมต่อแล้ว (ดูหน้า 39)
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สตรีมเสียงกับ AIRPLAY

Soundbar สามารถเล่นเสียงของ AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ ์Apple ของคุณไปยัง 
soundbar หรือล�าโพงหลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

• หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ท�างานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป 

• อุปกรณ ์Apple และ soundbar ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

• ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay 2 โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

1. บนอุปกรณ ์Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม 

2. แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay A

3. เลือก soundbar หรือล�าโพงของคุณ

สตรีมเสียงจากแอพพลิเคชัน

1. เปิดแอพพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น

2. แตะ A

3. เลือก soundbar หรือล�าโพงของคุณ

https://www.apple.com/airplay
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สถานะ SOUNDBAR

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของ Soundbar แสดงสถานะ Soundbar

แถบไฟ

หมายเหตุ: แถบไฟจะแสดงสถานะแหล่งสัญญาณที่เลือกครั้งละหนึ่งสถานะ

สถานะ WI-FI
แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Soundbar

การท�างานของแถบไฟ สถานะระบบ

สีขาวกะพริบ ก�าลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

สีขาวนิ่งแล้วดับลง เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะ BLUETOOTH
แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การท�างานของแถบไฟ สถานะระบบ

สีฟ้ากะพริบ
พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่

สีขาวกะพริบ ก�าลังเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

สีขาวนิ่งแล้วดับลง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว

ไฟสีขาวกะพริบสองครั้ง 
แล้วดับลง

ก�าลังล้างรายการอุปกรณ์
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สถานะ SOUNDBAR

สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

แสดงสถานะของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

การท�างานของแถบไฟ สถานะระบบ

ปิด
ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 
ไม่ท�างาน

ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลาง 
แล้วสว่างนิ่ง

ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 
ก�าลังฟัง

ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง
ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 
ก�าลังคิด

สีขาวกะพริบ (เต็ม) ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 
ก�าลังพูด

สีเหลืองกะพริบ
การแจ้งเตือนจากระบบ 
การช่วยเหลือด้วยเสียง

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

การท�างานของไฟ 
แสดงสถานะ สถานะระบบ

สีแดงสว่างนิ่ง ไมโครโฟนปิด
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สถานะ SOUNDBAR

การเล่นสื่อและระดับเสียง

แสดงสถานะของ soundbar ขณะควบคุมการเล่นและระดับเสียง

การท�างานของแถบไฟ สถานะระบบ

ไฟตรงกลางสองดวง 
เป็นสีขาวสว่างนิ่ง

เล่น/หยุดชั่วคราว

แถบไฟด้านขวาสุดกะพริบ 
เป็นสีขาว

เพิ่มระดับเสียง

แถบไฟด้านซ้ายสุดกะพริบ 
เป็นสีขาว

ลดระดับเสียง

แถบไฟด้านซ้ายสุดสว่างนิ่ง 
เป็นสีขาว

ปิดเสียง

สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัพเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

การท�างานของแถบไฟ สถานะระบบ

สีอ�าพันสว่างนิ่ง ก�าลังด�าเนินการตั้งค่า Wi-Fi

ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย ก�าลังดาวน์โหลดการอัพเดต

ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา ก�าลังอัพเดต Soundbar

สีอ�าพันกะพริบสี่ครั้ง
ข้อผิดพลาดแหล่งสัญญาณ -  
โปรดดูแอพพลิเคชัน Bose Music

สีแดงกะพริบสี่ครั้ง
การร้องขอไม่สามารถใช้งานได้
ชั่วคราว - ลองอีกครั้งในภายหลัง

สีแดงสว่างนิ่ง
ข้อผิดพลาด Soundbar - ติดต่อ
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose



 4 6  |  T H A

คุณสมบัติชั้นสูง

อัพเดต SOUNDBAR
soundbar จะอัพเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน Bose Music และเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัต ิWI-FI
บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music m และปุ่มข้ามไปข้างหน้า v ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้ง 
แล้วดับลง

ปุ่ม Bose Music

ปุ่มข้ามไปข้างหน้า
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การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ ์BOSE

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมใดๆ เหล่านี้กับ Soundbar ของคุณ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช ้
ของอุปกรณ์เสริม

• Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

• Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

• ชุดเสียงเบส Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

• ล�าโพงเซอร์ราวด์ Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS

• Bose Surround Speakers 700: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

• ล�าโพงเซอร์ราวด์แบบไร้สาย Virtually Invisible 300: global.Bose.com/Support/VI300

เชื่อมต่อล�าโพง BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH หรือหูฟัง BOSE
ด้วยเทคโนโลย ีBose SimpleSync™ คุณสามารถเชื่อมต่อล�าโพง Bose SoundLink Bluetooth  
หรือหูฟัง Bose กับ Soundbar เพื่อวิธีใหม่ในการรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์

ข้อดี
• ประสบการณ์รับฟังเสียงทีวีเฉพาะตัว: ฟังเสียงทีวีโดยไม่รบกวนบุคคลอื่นโดยการเชื่อมต่อหูฟัง Bose ของคุณ

กับ Soundbar ใช้การควบคุมระดับเสียงอย่างเป็นอิสระบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียง 
Soundbar ได้โดยหูฟังยังคงให้เสียงดังในระดับที่คุณต้องการ

• ฟังเพลงเดียวกันในห้องอื่น: รับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกันโดยการเชื่อมต่อล�าโพง Bose  
SoundLink Bluetooth กับ Soundbar 

หมายเหตุ: เทคโนโลย ีSimpleSync™ มีระยะการท�างาน Bluetooth 9 เมตร ผนังและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
มีผลต่อการรับสัญญาณนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
คุณสามารถเชื่อมต่อล�าโพง Bose SoundLink Bluetooth ส่วนใหญ่และเลือกหูฟัง Bose กับ Soundbar

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก:่

• ล�าโพง Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth

• ล�าโพง Bose SoundLink Mini Bluetooth

• ล�าโพง Bose SoundLink Color Bluetooth

• Bose Noise Cancelling Headphones 700

• Bose QuietComfort 35 wireless headphones

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ ส�าหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที:่  
worldwide.Bose.com/Support/Groups

http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700
http://global.Bose.com/Support/AM300
http://worldwide.Bose.com/Support/WSS
http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700
http://global.Bose.com/Support/VI300
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music
หากต้องการเชื่อมต่อล�าโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose กับ Soundbar  
ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:  
worldwide.Bose.com/Support/Groups

หมายเหตุ: 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จาก Soundbar และพร้อมเชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์อื่น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์

• คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ Soundbar ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อล�าโพง BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH หรือ 
หูฟัง BOSE อีกครั้ง

เปิดล�าโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose

ล�าโพงหรือหูฟังของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์Bluetooth ที่เชื่อมต่อล่าสุด รวมถึง Soundbar

หมายเหตุ: 

• Soundbar ต้องอยู่ภายในระยะท�างาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่

• หากล�าโพงของคุณไม่เชื่อมต่อ ดู “Soundbar ไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับล�าโพง Bose SoundLink Bluetooth  
ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า” ที่หน้า 57

• หากหูฟังของคุณไม่เชื่อมต่อ ดู “Soundbar ไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า” ที่หน้า 57

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ ์BOSE

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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การดูแลรักษา

ใส่แบตเตอรี่รีโมท

1. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมท

2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA (IEC-LR6) 1.5V สี่ก้อนที่ให้มาด้วย ให้สัญลักษณ์ขั้ว H และ z ของแบตเตอรี่ 
ตรงกับเครื่องหมาย H และ z ภายในช่องใส่

3. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
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การดูแลรักษา

การท�าความสะอาด SOUNDBAR
ท�าความสะอาดด้านนอกของ Soundbar ด้วยผ้าสะอาดที่ให้มาหรือผ้านุ่มแห้ง 

ข้อควรระวัง: 

• อย่าให้ของเหลวหกลงไปในระบบหรือช่องเปิดใดๆ

• อย่าเป่าลมเข้าไปในระบบ

• อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นท�าความสะอาดระบบ

• อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ

• อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัด 
ท�าความสะอาด

• อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose 

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB700

การรับประกันแบบจ�ากัด

Soundbar ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที ่ 
global.Bose.com/warranty ส�าหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ากัด

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

http://worldwide.Bose.com/Support/SB700
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหากับ Soundbar:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ

• เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา

• ตรวจสอบสถานะของแถบไฟ (ดูหน้า 43)

• ย้าย Soundbar ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได ้(เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย ทีวี  
ไมโครเวฟ ฯลฯ) 0.3 - 0.9 ม.

• ย้าย Soundbar ให้อยู่ในระยะท�างานที่แนะน�าของเครื่องเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 
เพื่อการท�างานที่เหมาะสม

• วาง Soundbar ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 15)

วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาส�าหรับปัญหาทั่วไป 
หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose 

ไปที:่ worldwide.Bose.com/contact

อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีช่องเสียบ HDMI 
eARC (ARC) หรือ 
ออพติคัลบนทีวีของคุณ

เชื่อมต่อกับทีวีของคุณโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงและสายสัญญาณเสียงแยกต่างหาก 
เช่น สายโคแอ็กเชียล สายขนาด 3.5 มม. หรือสายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้ไว้) 
ประเภทของตัวแปลงสัญญาณและสายเคเบิลที่คุณต้องใช้ขึ้นกับช่องเสียบสัญญาณเสียง
ออกที่มีของโทรทัศน์ของคุณ

Soundbar ไม่เปิด

เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น 

ใช้รีโมทเพื่อเปิด Soundbar (ดหูน้า 23)

ถอดสายไฟส�าหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 
รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

http://worldwide.Bose.com/contact
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การแก้ปัญหา

อาการ วิธีการแก้ไข

รีโมทท�างานไม่แน่นอน 
หรือไม่ท�างาน

ให้สัญลักษณ์ขั้ว H และ z ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย H และ z ภายในช่องใส่  
(ดหูน้า 49)

หากปุ่มเคเบิล/ดาวเทียมบนรีโมทกะพริบ หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อน (ดหูน้า 19)  
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดหูน้า 49)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทอยู่ภายในระยะการท�างาน 6 ม. จาก Soundbar 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทกับ Soundbar

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องด้วยการกดปุ่มระดับเสียงบนรีโมท 
เพื่อดูว่าปุ่มแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องกะพริบหรือไม่

บน Soundbar แตะปุ่มด�าเนินการ b ค้างไว้นาน 5 วินาทีเพื่อจับคู่รีโมทกับ Soundbar 
ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมท (ดหูน้า 49) รีโมทจะเปิดและปุ่มแหล่งสัญญาณติดสว่าง

หมายเหตุ: ใช้การแก้ปัญหานี้เมื่อไม่ได้ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ไม่มีการ 
เชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต หรือไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นใดเท่านั้น
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การแก้ปัญหา

อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีเสียงหรือ 
เสียงขาดๆ หายๆ 

หากด้านซ้ายของแถบไฟสว่างนิ่งเป็นสีขาว Soundbar ถูกปิดเสียงอยู่ กดปุ่ม 
ปิด/เปิดเสียง A เพื่อเปิดเสียง Soundbar

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

เพิ่มระดับเสียงบน Soundbar (ดหูน้า 26) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดหูน้า 24)

เล่นเสียงจากแอพพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น

หากเสียงมาจากแหล่งสัญญาณ Wi-Fi รีเซ็ตเราเตอร์

รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณก�าลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที ่Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth กับ Soundbar

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�าว่า 
eARC หรือ ARC (Audio Return Channel) ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน 
หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อ Soundbar  
โดยใช้สายออพติคัล (ดหูน้า 62)

หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณ
แล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Consumer Electronics Control (CEC) ในเมนู
ระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC 
ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

เสียบสายออพติคัลเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�าว่า Output หรือ OUT ไม่ใช ่Input 
หรือ IN

ถอดสายไฟส�าหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 
รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

Soundbar ไม่เชื่อมต่อ 
กับชุดเสียงเบสหรือล�าโพง 
เซอร์ราวด์

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ส�าหรับวิธีแก้ปัญหา (ดหูน้า 47) 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ 
Soundbar (ดหูน้า 47)

ถอดสายไฟส�าหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 
รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

ไม่มีเสียงจากชุดเสียงเบส
หรือล�าโพงเซอร์ราวด์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ 
Soundbar (ดหูน้า 47)

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในแอพพลิเคชัน Bose Music เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ปรับเสียงทุ้มโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดหูน้า 27)

สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดหูน้า 24)
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เสียงดังจากล�าโพงทีวี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�าว่า 
eARC หรือ ARC (Audio Return Channel) หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI 
eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้สายออพติคัล (ดหูน้า 62)

ปิดล�าโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณแล้ว 
ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Consumer Electronics Control (CEC) ในเมนูระบบ
ทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC 
ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าต�า่สุด

เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (ดหูน้า 61) และสายออพติคัล  
(ดหูน้า 62)

คุณภาพเสียงไม่ดี 
หรือผิดเพี้ยน

ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น หากมี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ออก โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้
ของทีวี

หากเสียงดังมาจากอุปกรณ์อื่น ลดระดับเสียงของอุปกรณ์นั้นลง

ปรับเสียงทุ้มโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดหูน้า 27)

ปิดล�าโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ (ดหูน้า 20)

Soundbar ไม่เล่นเพลง
จากแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง 
หรือเลือกแหล่งสัญญาณ 
ที่ไม่ถูกต้องหลังจาก 
การหน่วงเวลา

ตั้งค่า CEC เป็น การเชื่อมต่อแบบอื่น โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

ปิดใช้งาน CEC บนแหล่งสัญญาณของคุณ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของ 
แหล่งสัญญาณของคุณ)

เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสายเคเบิล HDMI (ดหูน้า 61) และสายออพติคัล  
(ดหูน้า 62)

Soundbar และ 
แหล่งสัญญาณไม่เปิด/ปิด 
พร้อมกัน

บนรีโมท กดปุ่มแหล่งสัญญาณส�าหรับแหล่งสัญญาณที่ไม่ซิงค์กัน

กดปุ่มเปิด/ปิด I เพื่อเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ 
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Soundbar ไม่เชื่อมต่อ 
กับเครือข่าย Wi-Fi

ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย  
(ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
Wi-Fi เดียวกัน

หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดหูน้า 19

เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า

ปิดแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่และเราเตอร์ของคุณ

หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์
เคลื่อนที่และ Soundbar ก�าลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน

หมายเหตุ: ตั้งชื่อที่ไม่ซ�้ากันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณก�าลังเชื่อมต่อ 
ย่านความถี่ที่ถูกต้อง

รีเซ็ตเราเตอร์

ถอดสายไฟส�าหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 
รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ถอนการติดตั้ง 
แอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ติดตั้งแอพพลิเคชันอีกครั้ง 
และรีสตาร์ทการตั้งค่า

เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต

Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Bluetooth

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัต ิBluetooth จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบ 
Soundbar จากรายการ Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดหูน้า 39)

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดหูน้า 39)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณก�าลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที ่Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth กับ Soundbar

ลบ Soundbar ออกจากรายการการจับคู่ของ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดหูน้า 39)

ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar (ดู “ล้างรายการอุปกรณ์ของ  
Soundbar” ที่หน้า 41) และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดหูน้า 41) 

Soundbar ไม่สตรีมเสียง
เมื่อใช้ AirPlay

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar ของคุณเปิดอยู่และอยู่ในระยะท�างาน (ดหูน้า 15) 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ ์Apple และ soundbar ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
Wi-Fi เดียวกัน

อัพเดตอุปกรณ์ Apple ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า soundbar ได้รับการอัพเดตเป็นประจ�า (ดหูน้า 46)

หากคุณไม่พบไอคอน AirPlay A ในแอพพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง  
ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

ส�าหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay

https://www.apple.com/airplay
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แอพพลิเคชัน Bose Music 
ไม่ท�างานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน  
Bose Music และรองรับข้อก�าหนดขั้นต�่าของระบบ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู 
app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอพพลิเคชัน 
อีกครั้ง (ดหูน้า 18)

ไม่ปรากฏ Soundbar ที่จะ
เพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแบ่งปันบน Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน  
Bose Music

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
Wi-Fi เดียวกัน

Alexa ไม่ตอบสนอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดหูน้า 28)

หมายเหตุ: ต้องตั้งค่า Soundbar และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้
แอพพลิเคชัน Bose Music

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Amazon Alexa พร้อมใช้งาน 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดไม่ติดสว่างเป็นสีแดง หากต้องการ 
เปิดไมโครโฟน ดหูน้า 30

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Amazon Alexa ที่ทันสมัยที่สุดอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการปลุกแล้ว (ดหูน้า 29)

น�า Alexa ออกจาก Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เพิ่ม Alexa  
อีกครั้ง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่ก�าหนดในแอพพลิเคชัน Bose Music หากมีล�าโพง
หลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่ก�าหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อ 
ในแอพพลิเคชัน Bose Music

หากก�าลังใช้ Voice4Video™:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง Soundbar ทีวีของคุณ และ/หรือ 
กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม 

• ตรวจสอบว่า Soundbar เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (ดหูน้า 61)

• ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music และเชื่อมต่อ
ทีวีของคุณและ/หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสไปรษณีย์และผู้ให้บริการส�าหรับกล่องรับสัญญาณ
เคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว

ส�าหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: 
https://www.amazon.com/usealexa

https://www.amazon.com/usealexa
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Google Assistant  
ของคุณไม่ตอบสนอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Google Assistant โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music  
(ดหูน้า 28)

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที ่Google Assistant พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้

ลบ Google Assistant ออกจาก soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้ว
เพิ่ม Google Assistant อีกครั้ง 

เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ (ดหูน้า 35)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันบนแอพพลิเคชัน Bose Music  
และแอพพลิเคชัน Google Assistant

Google Assistant ของคุณอาจไม่รองรับค�าขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติ
ใหม่เป็นระยะๆ

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

เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์
ส่วนตัวของ Google 
Assistant

หากต้องการปิดผลลัพธ์ส่วนตัวหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีส�าหรับผลลัพธ์ส่วนตัว ให้ใช้เมน ู
การตั้งค่าในแอพพลิเคชัน Google Assistant

ค่าตั้งล่วงหน้าไม่ตอบสนอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว (ดหูน้า 36)

Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับ
ล�าโพง Bose SoundLink 
Bluetooth หรือหูฟัง 
Bose

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล�าโพงหรือหูฟังของคุณเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม.จาก Soundbar  
และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์

Soundbar ไม่เชื่อมต่อ 
อีกครั้งกับล�าโพง Bose 
SoundLink Bluetooth 
ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า

ที่ล�าโพงของคุณ ใช้การควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่อเลื่อนดูรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จนกระทั่ง
คุณได้ยินชื่อ Soundbar ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ล�าโพงส�าหรับค�าแนะน�าที่เจาะจง 
ของผลิตภัณฑ์

Soundbar ไม่เชื่อมต่อ 
อีกครั้งกับหูฟัง Bose  
ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า

เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

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

อาการ วิธีการแก้ไข

เสียงหน่วงจากล�าโพง 
Bose SoundLink 
Bluetooth หรือหูฟัง 
Bose ที่เชื่อมต่อ

ล�าโพงหรือหูฟังบางตัวอาจไม่สามารถเล่นเสียงซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเชื่อมต่อกับ 
Soundbar หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ 
โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups

ติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานส�าหรับล�าโพงหรือหูฟังของคุณ หากต้องการ 
ตรวจสอบการอัพเดต เปิดแอพพลิเคชัน Bose ที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ 
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเยี่ยมชม btu.Bose.com บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://btu.Bose.com
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การรีเซ็ต SOUNDBAR
การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง เครือข่าย และการปรับเทียบมาตรฐานเสียง 
ADAPTiQ ทั้งหมดออกจาก Soundbar และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด I และปุ่มข้ามไปข้างหน้า v ค้างไว ้5 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบ 
สองครั้งแล้วดับลง

ปุ่มข้ามไปข้างหน้า

ปุ่มเปิด/ปิด 

Soundbar จะเริ่มการท�างานใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอ�าพัน

2. หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของ Soundbar:

a. เรียกใช้งานแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเพิ่ม Soundbar ในเครือข่าย 
ของคุณ (ดูหน้า 19)

b. เรียกใช้งานระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music
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ภาคผนวก: การอ้างอิงส�าหรับการตั้งค่า

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณโดยใช้หนึ่งในทางเลือกในการเชื่อมต่อต่อไปนี:้

ทางเลือก 1 (แนะน�า): HDMI eARC หรือ ARC (Audio Return Channel)

ทางเลือก 2: ออพติคัล

หมายเหตุ: ทางเลือกที่แนะน�าคือ เชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับช่องเสียบ HMDI eARC หรือ ARC ของทีวี 
โดยใช้สาย HDMI

1. ที่ด้านหลังทีวี ค้นหาแผงช่องเสียบ HDMI IN และ Audio OUT (ออพติคัล)

หมายเหตุ: แผงช่องเสียบของทีวีของคุณอาจไม่ปรากฏตามภาพ มองหารูปแบบของช่องเสียบ

ทางเลือก 1 (แนะน�า) 
HDMI eARC หรือ ARC:  
ใช้สาย HDMI ส�าหรับการเชื่อมต่อนี้

ทางเลือก 2 
ออพติคัล: หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ 
HDMI eARC หรือ ARC ให้ใช้สา 
ยออพติคัลส�าหรับการเชื่อมต่อนี้

2. เลือกสายสัญญาณเสียง
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ภาคผนวก: การอ้างอิงส�าหรับการตั้งค่า

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับทีวี

หลังจากเลือกสายสัญญาณเสียงแล้ว ให้เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณ

ทางเลือก 1 (แนะน�า): HDMI eARC หรือ ARC

1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC 

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC บนทีวี 
ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC  
ดูหน้า 62

2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ HDMI (ARC) บน Soundbar
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ทางเลอืก 2: ออพติคัล
หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้ใช้สายออพติคัลเพื่อเชื่อมต่อ Soundbar  
กับทีวีของคุณ

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออพติคัลทั้งสองด้านออก 

ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถท�าให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได ้

2. เสียบปลายสายด้านหนึ่งของสายออพติคัลเข้ากับช่องเสียบ Optical OUT บนทีวีของคุณ

3. จับขั้วต่อที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายออพติคัล

4. จัดวางขั้วต่อให้พอดีกับช่องเสียบ OPTICAL IN ของ Soundbar แล้วเสียบขั้วต่ออย่างระมัดระวัง 

หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

5. ดันปลั๊กเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก
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ภาคผนวก: การอ้างอิงส�าหรับการตั้งค่า

การตรวจสอบเสียง 

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดล�าโพงทีวีของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี

1. เปิดทีวีของคุณ

2. หากคุณก�าลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:

a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้

b. เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม

3. หาก Soundbar ไม่ได้เปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด I บนรีโมท

คุณได้ยินเสียงจาก Soundbar

4. กดปุ่มปิด/เปิดเสียง A

5. คุณไม่ได้ยินเสียงจากล�าโพงทีวีหรือ Soundbar

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินเสียงจาก Soundbar หรือหากคุณได้ยินเสียงจากล�าโพงทีวีของคุณ ดหูน้า 54
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