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คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่�นคู่มือผู้ใช้นี้อย�่งละเอียดและเก็บรักษ�ไว้สำ�หรับก�รอ้�งอิงในภ�ยหน้� 
สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มี
ฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำาให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้

เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการใช้งาน
และการบำารุงรักษาในคู่มือ

คำ�เตือน:
•  เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น 

•  อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีนำ้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือ 
ใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำาให้การทำางานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้

•  เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี 
รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate®10 ที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม  
หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำาให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง 
และอาจถึงขั้นเสียชีวิต  หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก  
หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที 
แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมอาจระเบิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคม ี
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่านำาแบตเตอรี่ไปชาร์จซำ้า ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C 
หรือนำาไปเผา เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน  
(เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานแล้วในทันที

• เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (IEC LR06) เท่านั้น 
• อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์น้ีโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำาเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบ 
ข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของระบบ และอาจทำาให้การรับประกันเป็นโมฆะ

คำ�เตือน: ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำาให้เกิดอันตรายจากการสำาลัก  ไม่เหมาะสำาหรับ 
เด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี

คำ�เตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งาน
อุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

หม�ยเหต:ุ
•  ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้

•  ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำาหรับใช้งานภายนอกอาคาร  
ในยานพาหนะ หรือบนเรือ

•  สายลำาโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำาหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง   
โปรดตรวจสอบข้อกำาหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณสำาหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้
สำาหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำากับ EU Directive ที่ใช้บังคับทั้งหมด ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง 
สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance
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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ
1. โปรดอ่านคำาแนะนำาเหล่านี้

2. จดจำาคำาแนะนำาเหล่านี้ไว้ 

3. ใส่ใจในคำาเตือนทั้งหมด

4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาทั้งหมด

5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนำ้า

6. ทำาความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต

8.  อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อนำ้า เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)  
ที่ก่อให้เกิดความร้อน

9.  ระวังไม่ให้แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายัง
อุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน

10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น

11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

12. นำาผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำานาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำาเป็นเมื่ออุปกรณ ์
เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่น
เข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำางานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

หม�ยเหตุ:  อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC 
ข้อจำากัดนี้กำาหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี ้
ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำาแนะนำา อาจเป็นสาเหตุให้เกิด 
การรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการ
ติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง  หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำาให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

• เปลี่ยนทิศทางหรือตำาแหน่งของเสาอากาศ

• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ

• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำาให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำางานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ 
ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจทำาให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนด ICES-003 ของแคนาดา

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

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะ
ที่เหมาะสมเพื่อการนำาไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ
ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่น 
ของคุณ บริการกำาจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



4 - ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ชื่อและปริม�ณส�รหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตร�ย

ส�รและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตร�ย

ชื่อชิ้นส่วน
ตะกั่ว 
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6 
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล (PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)

PCBs X O O O O O 

ชิ้นส่วนโลหะ X O O O O O 

ชิ้นส่วนพลาสติก O O O O O O 

ลำาโพง X O O O O O 

สาย X O O O O O 

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำาหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณตำ่ากว่าข้อกำาหนด
ขีดจำากัดใน SJ/T 11363-2006 

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำาหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณ 
สูงกว่าข้อกำาหนดขีดจำากัดใน SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

หมายเลขซีเรียลจะอยู่บนแผงสำาหรับเชื่อมต่อของชุด Acoustimass® และที่ด้านล่างของ soundbar หมายเลขรุ่น 
จะอยู่บนแผงสำาหรับเชื่อมต่อ

หมายเลขซีเรียลของชุด: _____________________________________________________________________

หมายเลขซีเรียลของ Soundbar: ______________________________________________________________

หมายเลขรุ่น: _____________________________________________________________________________

วันที่ซื้อ: _________________________________________________________________________________

ขอแนะนำาให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้นี้

วันที่ผลิต: ตัวเลขสีเข้ม 4 หลักในหมายเลขซีเรียลหมายถึงวันที่ผลิต หลักแรกคือปีที่ผลิต เช่น “5” คือ 2005 หรือ 2015  
หลักที่ 2-4 คือเดือนและวัน โดยที่ “001” คือ 1 มกราคม และ “365” คือ 31 ธันวาคม 

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

ผู้นำ�เข�้ของ EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

ผู้นำ�เข�้ของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, 
Taiwan, 105

© 2015 Bose Corporation ห้ามทำาซำ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
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เกี่ยวกับระบบลำ�โพงโฮมเธียเตอร์ CineMate® 15/10 
ของคุณ
ระบบ CineMate® 15/10 มาในรูปแบบ 2 รูปแบบ:

• ระบบ CineMate® 15 ตัวเครื่องผิวเงา ตะแกรงโลหะ และรีโมทคอนโทรลสากลที่ตั้งโปรแกรมได้

• ระบบ CineMate® 10 ตัวเครื่องผิวด้าน ตะแกรงผ้า และรีโมทคอนโทรล

คุณสมบัติของระบบ
• soundbar เพรียวบางงามสง่า

• ชุด Hideaway Acoustimass® ให้เสียงเบสทุ้มลึก

• ติดตั้งอย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทีวีโดยตรงด้วยสายสัญญาณเสียงเส้นเดียว

• รีโมทสากลตั้งโปรแกรมได้สำาหรับเปิด/ปิดทีวี กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม และระบบ 
ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว (ระบบ CineMate® 15)

• เทคโนโลยี Videostage® และ TrueSpace® นำาเสนอประสบการณ์ของระบบโฮมเธียเตอร์  
5 ลำาโพงที่มี soundbar ตัวเดียว

บทนำ�
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ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่บรรจุในกล่อง
เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่แสดงในที่นี้

Soundbar  
(มีสายลำาโพงติดตั้งมาด้วย)

ชุด Acoustimass® แผ่นยางรอง

สายไฟ สายเคเบิลแบบออพติคัล สายโคแอ็กเชียล  
(ยุโรปเท่านั้น)

สายเคเบิลอะนาล็อก

รีโมทสากลของระบบ CineMate® 15 หรือ รีโมทของระบบ CineMate® 10

สายไฟที่เหมาะสมสำาหรับภูมิภาคของคุณให้มาด้วย

หม�ยเหตุ:  หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น ให้ติดต่อ 
ตัวแทนจำาหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดด ู
รายชื่อติดต่อในกล่อง

เก็บกล่องบรรจุและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำาหรับการขนส่งหรือการจัดเก็บระบบ

ก�รตั้งค�่ระบบ
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ขั้นตอนที่ 2: ก�รจัดว�งระบบ
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี:้

คำ�แนะนำ�ในก�รจัดว�ง

อุปกรณ์ คำาแนะนำาในการจัดวาง

ชุด Acoustimass® • ตั้งเครื่องบนขาตั้งในแนวผนังเดียวกับทีวี หรือแนวเดียวกับผนังอื่นในส่วนแรก
จาก 3 ส่วนของห้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
• เครื่องสามารถอยู่ห่างจาก soundbar สูงสุด 3 เมตร

Soundbar • วาง Soundbar หน้าทีวีของคุณ
• ไม่ควรวาง soundbar ภายในตู้

ขั้นตอนที่ 3:  ก�รติดแผ่นย�งรองกับชุด Acoustimass®

ติดแผ่นยางรองกับชุด Acoustimass® เพื่อปกป้องพื้นของคุณ

1. พลิกเครื่องควำ่าลง

2. ติดแผ่นยางรองกับด้านล่างของชุด

ด้านล่างของเครื่อง

แผ่นยางรอง  

3. วางชุดบนขาตั้ง

ก�รตั้งค่�ระบบ
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ขั้นตอนที่ 4:  ก�รเชื่อมต่อ soundbar  
กับชุด Acoustimass®

สายลำาโพงของ soundbar มีขั้วต่อ 2 ตัว

1. จับขั้วต่อทั้ง 2 ตัวโดยให้โลโก้ Bose หงายขึ้น

2. เสียบขั้วต่อด้านซ้ายเข้ากับช่องเสียบ  บนเครื่อง

3. เสียบขั้วต่อด้านขวาเข้ากับช่องเสียบ  บนเครื่อง

ข้อควรระวัง:  การเสียบขั้วต่อผิดช่องสามารถทำาให้ปลายสายเคเบิลหรือชุด Acoustimass® 
เสียหายได้

ก�รตั้งค่�ระบบ
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ขั้นตอนที่ 5: ก�รเลือกส�ยสัญญ�ณเสียง
ระบบของคุณอาจมาพร้อมสายสัญญาณเสียงหลายสาย ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงส�ยเดียวเท่�นั้น 

หม�ยเหตุ:  คุณต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงผ่านแผงสำาหรับเชื่อมต่อ TV Audio OUT ของคุณ 

1. ที่ด้านหลังของทีวี ค้นหาแผงสำาหรับเชื่อมต่อ TV Audio OUT

ถอดฝาครอบ
ออก

ออพติคัล (เสียงออพติคัล)
ใช้การเชื่อมต่อนี้ 
เพื่อประสิทธิภาพเสียงสูงสุด

โคแอ็กเชียล (เสียงออพติคัล)
ใช้การเชื่อมต่อนี้หากไม่มี
สัญญาณออกออพติตัลให้ใช้งาน

อะน�ล็อก (เสียงสเตอริโอ)
ใช้การเชื่อมต่อนี้หากไม่มี
สัญญาณออกออพติตัลหรือ 
โคแอ็กเชียลให้ใช้งาน

เลือกสายสัญญาณเสียง ส�ยเดียวเท่�นั้น 

2. เลือกสายสัญญาณเสียง

หม�ยเหตุ:  หากโทรทัศน์ของคุณไม่มีสัญญาณเสียงออก คุณสามารถใช้สัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์อื่น  
(เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม) โปรดดู “การเชื่อมต่อแบบอื่น” ที่หน้า 17

ก�รตั้งค่�ระบบ
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ขั้นตอนที่ 6:   ก�รเชื่อมต่อส�ยสัญญ�ณเสียงกับโทรทัศน ์
ของคุณ

เสียบปลายด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ TV Audio OUT ที่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:  หากคุณใช้สายเคเบิลออพติคัล ถอดฝาครอบที่ปลายสายทั้งสองด้านออก ถือขั้วต่อ 
ในทิศทางที่ถูกต้องสำาหรับช่องเสียบ TV Audio OUT คุณอาจต้องหมุนขั้วต่อในทิศทาง 
ที่ต่างกันสำาหรับระบบ CineMate® 15/10 ของคุณ

ใช้สายสัญญาณเสียง ส�ยเดียวเท่�นั้น 

ก�รตั้งค�่ระบบ
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ก�รตั้งค่�ระบบ

ขั้นตอนที่ 7:  ก�รเชื่อมต่อส�ยสัญญ�ณเสียงกับ  
soundbar

เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบที่เกี่ยวข้องบน soundbar

ถอดฝาครอบออก

 

ข้อควรระวัง:  หากใช้สายเคเบิลออพติคัล โปรดดูหน้า 14 สำาหรับคำาแนะนำาสำาคัญ
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คำ�แนะนำ�สำ�คัญสำ�หรับก�รเชื่อมต่อส�ยสัญญ�ณออพติคัล
1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายทั้งสองข้างออก

2. จับขั้วต่อของสายเคเบิลออพติคัลโดยให้โลโก้ Bose ควำ่าลง

3. จัดวางขั้วต่อให้พอดีกับช่องเสียบ  บน Soundbar และเสียบปลั๊กอย่างระมัดระวัง

หม�ยเหตุ:  ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

ฝาพับ

ข้อควรระวัง:   การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำาให้ขั้วต่อและช่องเสียบเสียหายได้

4. ดันขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

ก�รตั้งค�่ระบบ
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ก�รตั้งค่�ระบบ

ขั้นตอนที่ 8: ก�รเชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่�ยไฟ
1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ  บนชุด Acoustimass®

2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) 

ขั้นตอนที่ 9: ก�รปิดลำ�โพงของคุณ
หากต้องการเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ในการรับฟังเสียงทีวีผ่านระบบ CineMate® 15/10 ควรปิดลำาโพง
ของทีวีของคุณ 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 ห�กต้องก�รยืนยันว�่ลำ�โพงทีวีของคุณปิดแล้ว
1. กด  บนรีโมทของระบบ CineMate® 15/10 

2. ตรวจดูว่าไม่มีเสียงดังจากโทรทัศน์
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ก�รตั้งค�่ระบบ

ขั้นตอนที่ 10: ก�รตรวจสอบเสียง
1. เปิดทีวีของคุณ

2. กด  บนรีโมท 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะระบบเป็นสีขาวนิ่ง

ไฟแสดงสถานะ

3. ตรวจดูว่ามีเสียงดังจาก Soundbar หรือไม่

หม�ยเหตุ:  หากต้องการยืนยันว่าลำาโพงโทรทัศน์ของคุณปิด ดูหน้า 15 หากคุณไม่ได้ยินเสียง
จากระบบ CineMate® 15/10 ดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 28

ขั้นตอนที่ 11: ก�รปรับระดับเสียงทุ้ม
ปุ่มควบคุมเสียงทุ้มบนชุด Acoustimass® ช่วยให้คุณเปลี่ยนระดับเสียงทุ้มที่ออกจากระบบ  
หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทุ้มไปทางขวาเพื่อเพิ่มเสียงทุ้ม หมุนไปทางซ้ายเพื่อลดเสียงทุ้ม
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ก�รเชื่อมต่อแบบอื่น
คุณอาจจำาเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น
• ห�กโทรทัศน์ของคุณไม่มีก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณเสียงออกใดๆ หรือไม่ส่งสัญญ�ณเสียง 

ไปยังระบบ CineMate® 15/10 โปรดดู “การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออก 
ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม” หรือ “การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณออก 
ของหูฟังโทรทัศน”์ ที่หน้า 18

• ห�กคุณไม่ได้ยินเสียงจ�กเครื่องเล่นดีวีดีที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ โปรดดู  
“การเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ ์2 ชิ้น” ที่หน้า 19

ก�รเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญ�ณเสียงออกของกล่องรับ
สัญญ�ณเคเบิลทีว/ีด�วเทียม
คุณสามารถเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียมกับระบบ CineMate® 15/10  
ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงส�ยเดียวเท�่นั้น

ข้อควรระวัง:  หากใช้สายเคเบิลออพติคัล โปรดดูหน้า 14 สำาหรับคำาแนะนำาสำาคัญ

1. ที่ด้านหลังของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม ค้นหาแผงสำาหรับเชื่อมต่อ Audio Out  
ใช้ก�รเชื่อมต่อเดียวเท่�นั้น

ถอดฝาครอบออก

Audio IN ระบบ CineMate® 15/10

Audio OUT  
กล่องรับสัญญาณ
เคเบิลทีว/ีดาวเทียม

2. เลือกสายสัญญาณเสียง

3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากแผงสำาหรับเชื่อมต่อ Audio Out ของกล่องรับสัญญาณ 
เคเบิลทีว/ีดาวเทียมกับ soundbar 

ก�รใช้ก�รเชื่อมต่อแบบอื่น
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ก�รใช้ก�รเชื่อมต่อแบบอื่น

ก�รเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญ�ณออกของหูฟังโทรทัศน์
หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องเสียบหูฟังเท่านั้น คุณต้องมีสายสเตอริโอ RCA แบบคู่ขนาด 3.5 มม.  
(ไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CineMate® 15/10

1. เสียบขั้วต่อสเตอริโอเข้ากับช่องเสียบหูฟังของโทรทัศน์ของคุณ

2. เสียบขั้วต่อสีขาวเข้ากับช่องเสียบ L บน soundbar

3. เสียบขั้วต่อสีแดงเข้ากับช่องเสียบ R บน soundbar

4. ตรวจสอบว่าลำาโพงโทรทัศน์ของคุณเปิดอยู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5.  เพื่อให้แน่ใจถึงการควบคุมระดับเสียงอย่างเหมาะสมที่สุดจากระบบของคุณ ปรับระดับเสียง
โทรทัศน์ของคุณให้อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสูงสุด แล้วตั้งระดับเสียงของระบบโดยใช้
รีโมทคอนโทรล

Audio OUT 
หูฟังโทรทัศน์หรือสัญญาณออกอื่น

การเชื่อมต่อนี้ต้องใช้ สายสเตอริโอ 
RCA แบบคู่ขนาด 3.5 มม.  
(ไม่ได้ให้มา)

Audio IN ระบบ CineMate® 15/10

ขั้วต่อสเตอริโอ
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ก�รใช้ก�รเชื่อมต่อแบบอื่น

ก�รเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ 2 ชิ้น
หากคุณมีอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นดีวีดีหรือระบบเกมที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ และคุณ 
ไม่ได้ยินเสียงอุปกรณ์จากระบบ CineMate® 15/10 คุณจำาเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบแยก 
ต่างหาก คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สูงสุด 2 ชิ้นพร้อมกัน (รวมถึงโทรทัศน์ของคุณ) 

หม�ยเหตุ:  เมื่ออุปกรณ์ 2 ชิ้นเชื่อมต่อกับระบบ CineMate® 15/10 ควรปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 
การเชื่อมต่อแบบอื่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้ หากหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเปิดทิ้งไว ้
ตลอดเวลา

ข้อควรระวัง:  หากใช้สายเคเบิลออพติคัล โปรดดูหน้า 14 สำาหรับคำาแนะนำาสำาคัญ

1. ที่ด้านหลังของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ค้นหาแผงสำาหรับเชื่อมต่อ Audio Out 

2. เลือกสายสัญญาณเสียงแยกต่างหากสำาหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยใช้ตัวเลือก A หรือตัวเลือก B  
(ดูหน้า 20)

หม�ยเหตุ:  คุณต้องใช้ตัวเลือก A หรือตัวเลือก B อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าใช้สายเคเบิลโคแอ็กเชียล 
และสายเคเบิลออพติคัลพร้อมกัน

3.  เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงที่เลือกจากแผงสำาหรับเชื่อมต่อ Audio Out  ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
กับ soundbar แยกกัน 

ตัวเลือก A

ภาพประกอบนี้แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองชิ้นโดยใช้สายเคเบิลออพติคัลและสายเคเบิลอะนาล็อก

ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงส�ยเดียว สำาหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น

Audio OUT  
ทีวีหรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ี
ดาวเทียม

Audio OUT  
เครื่องเล่นดีวีดีหรือเกม

Audio IN ระบบโฮมเธียเตอร์ CineMate®
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ก�รใช้ก�รเชื่อมต่อแบบอื่น

ตัวเลือก B

ภาพประกอบนี้แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองชิ้นโดยใช้สายเคเบิลโคแอ็กเชียลและสายเคเบิลอะนาล็อก

Audio OUT  
ทีวีหรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ี
ดาวเทียม

Audio OUT  
เครื่องเล่นดีวีดีหรือเกม

Audio IN ระบบโฮมเธียเตอร์ CineMate®

ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงส�ยเดียว สำาหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น
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ก�รใช้ระบบ

ก�รเปิดระบบ
กด  บนรีโมท 

ระบบจะปิดหลังจากไม่มีการใช้งานนานหนึ่งชั่วโมง โปรดดู “การใช้คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัต”ิ 

ก�รใช้คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ
เมื่อระบบ CineMate® 15/10 เปิด แต่ไม่เล่นเสียง ระบบจะปิดหลังจากหนึ่งชั่วโมง

ก�รปิดใช้ง�นคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ
1. กด  บนรีโมทค้างไว้ 6-10 วินาที 

ระบบจะส่งเสียงออกมา

2. ปล่อยปุ่ม 

ก�รเปิดใช้ง�นคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง
1. กด  บนรีโมทค้างไว้ 6-10 วินาที 

ระบบจะส่งเสียงออกมา

2. ปล่อยปุ่ม 
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ก�รรับข้อมูลระบบ
ไฟแสดงสถานะบนด้านหน้าของ soundbar แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานของระบบ

การทำางานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

ปิด ปิด

เปิด เปิด

กะพริบต่อเนื่อง ปิดเสียง

กะพริบครั้งเดียว ได้รับคำาสั่งจากรีโมท

กะพริบสองครั้ง ระดับเสียงของระบบถึงขีดจำากัดสูงสุดหรือตำ่าสุด

กะพริบสามครั้ง ปิดใช้งาน/เปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ (ดูหน้า 21)

กะพริบ 10 ครั้งและยังคงปิดอยู่ ใช้แหล่งจ่ายไฟ AC กับระบบ

ไฟแสดงสถานะ

ก�รใช้ระบบ
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ปุ่มของรีโมทคอนโทรล
ใช้รีโมทเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบของคุณ ปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนช่อง
สัญญาณ ใช้ฟังก์ชันการเล่น เปิดใช้งานฟังก์ชันกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม และสำารวจเมนูระบบ 

แผงสำารวจ

การเลือกแหล่งสัญญาณ

แสดงรายการ DVR  
ที่บันทึก

อัตราส่วนภาพของทีวี

คำาบรรยายใต้ภาพ
สำาหรับผู้พิการทางหู

เลือกแหล่งสัญญาณ 
ที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ

ปุ่มฟังก์ชัน 
(ดูหน้า 26)

โหมด Teletext

แสดงหน้าหลักของทีวี
อินเทอร์เน็ต

ส่วนควบคุมการเล่น

เปิด/ปิดระบบ Bose®

เปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ
ที่เลือก

ช่อง บท หรือแทร็ค 
ก่อนหน้า
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ก�รตั้งโปรแกรมรีโมทส�กลของระบบ CineMate® 15 
คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลสากลเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณของคุณ เช่น โทรทัศน์  
เครื่องเล่น DVD/Blu-ray Disc™ กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม ระบบเกม หรือ DVR  
ด้วยการป้อนรหัสสำาหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณ อาจมีรหัสจำานวนมากสำาหรับแหล่งสัญญาณ 
ของคุณ คุณอาจต้องทำาขั้นตอนนี้หลายครั้งเพื่อค้นหารหัสที่ถูกต้อง

ค้นห�รหัสแหล่งสัญญ�ณของคุณ
1. เปิดแหล่งสัญญาณของคุณ
2. ค้นหารหัสสำาหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณในคู่มือ รหัสอุปกรณ์รีโมทสากล (ให้มาด้วย)

ป้อนรหัสแหล่งสัญญ�ณของคุณ 
1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมค้างไว้จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณทั้งหกปุ่ม 

จะสว่างแล้วจึงปล่อย 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งโปรแกรมทีวีของคุณ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณ
ทั้งหกปุ่มจะสว่างแล้วจึงปล่อย
ปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมจะยังคงสว่าง 

2. บนปุ่มกดตัวเลข ป้อนรหัสสำาหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณ และกด + บนปุ่มระดับเสียง
ทดสอบรหัสแหล่งสัญญ�ณของคุณ
1. ทดสอบแหล่งสัญญาณของคุณสำาหรับฟังก์ชันพื้นฐาน ปฏิบัติตามคำาแนะนำาสำาหรับแหล่งสัญญาณ

ของคุณ
• ทีวี: กดปุ่มช่อง กด  เมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น กด  และ  เพื่อสำารวจ
• กล่องรับสัญญ�ณเคเบิล/ด�วเทียม: กด  คู่มือการตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้น  

กด  และ  เพื่อสำารวจ
• เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™: กด  เมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น  

กด  และ  เพื่อสำารวจ
• ระบบเกม: กด  และ  เพื่อสำารวจเมนูของคุณ

2. โดยอิงกับการตอบสนองต่อฟังก์ชันพื้นฐานของแหล่งสัญญาณของคุณ:

• รีโมทตอบสนองอย่�งถูกต้อง: กด  เพื่อออกจากการตั้งโปรแกรมและบันทึก 
การตั้งค่าของคุณ

• รีโมทไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ถูกต้อง: 
 -  ห�กปุ่มแหล่งสัญญ�ณของคุณสว่�ง: กด + บนปุ่มระดับเสียงเพื่อเลื่อนไปยังรหัสถัดไป  

ทำาซำ้าขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ทดสอบรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ” คุณอาจต้องทำาขั้นตอนนี้ 
อย่างน้อย 30 ครั้งขึ้นไป หากปุ่มทั้งหกกะพริบสามครั้ง หมายความว่าคุณได้เลือกดูรหัส 
ทั้งหมดสำาหรับแหล่งสัญญาณของคุณแล้ว

 -  ห�กปุ่มแหล่งสัญญ�ณของคุณปิด: รีโมทของคุณออกจากโหมดการตั้งโปรแกรมแล้ว 
ทำาซำ้าขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ป้อนรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ” และขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ทดสอบ
รหัสแหล่งสัญญาณของคุณ”

เคล็ดลับ:   หลังจากออกจากโหมดตั้งโปรแกรม กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมเพื่อใช ้
แหล่งสัญญาณของคุณ

หม�ยเหตุ:  แหล่งสัญญาณของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรลสากล โปรดด ู
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณของคุณ
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ก�รกำ�หนดปุ่มเปิด/ปิดต�มต้องก�ร
คุณสามารถกำาหนด  (ปุ่มเปิด/ปิด) บนรีโมทของคุณตามต้องการเพื่อเปิด/ปิดระบบ CineMate® 
15 ทีวี และกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียมพร้อมกัน 

1. ตั้งโปรแกรมรีโมทของคุณเพื่อควบคุมทีวีและกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม  
(โปรดดูหน้า 24)

2. กดปุ่ม  และ  พร้อมกันค้างไว้ประมาณสิบวินาที 

ทั้งสองปุ่มจะกะพริบสามครั้ง

ก�รซิงค์กล่องรับสัญญ�ณเคเบิลทีวี/ด�วเทียมและทีวี
ของคุณอีกครั้ง
หลังการกำาหนดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการแล้ว กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียมและทีวีของคุณ 
อาจไม่ซิงค์กัน และไม่สามารถเปิดหรือปิดพร้อมกันได้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซิงค์ระบบของคุณอีกครั้ง

1. กดปุ่มแหล่งสัญญาณของอุปกรณ์ที่ไม่ซิงค์กัน

2. กด  เพื่อเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ

3. กด   
อุปกรณ์ต่างๆ ของคุณจะเปิด/ปิดในเวลาเดียวกัน

ก�รสลับระหว่�งแหล่งสัญญ�ณต่�งๆ
คุณสามารถสลับจากแหล่งสัญญาณหนึ่งเป็นอีกแหล่งสัญญาณด้วยการกดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสม
บนรีโมท นอกจากควบคุมแหล่งสัญญาณที่เลือกแล้ว รีโมทยังควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของลำาโพง (เปิด/ปิด  
ระดับเสียง ปิดเสียง) ของระบบ CineMate® 15 ของคุณตลอดเวลา 

หม�ยเหตุ: ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบว่าคุณตั้งโปรแกรมแหล่งสัญญาณของคุณอย่างถูกต้องแล้ว

1. กดปุ่มสำาหรับแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการควบคุม 

ปุ่มแหล่งสัญญาณจะสว่าง

2. กด 

แหล่งสัญญาณจะเปิด

3. กด  เพื่อเลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนทีวีของคุณ 

คุณอาจต้องกด  หลายครั้งเพื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีสำาหรับแหล่งสัญญาณนั้น

ในทีวีบางรุ่น  จะแสดงเมนู ใช้รีโมทของระบบ CineMate® 15/10 ของคุณเพื่อเลือก
สัญญาณเข้าของทีวีที่ถูกต้องและปิดเมนูนี้
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ก�รใช้ระบบ

ก�รควบคุมระดับเสียง
บนรีโมท:

• กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง

• กด – เพื่อลดระดับเสียง

• กด  เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง

หม�ยเหตุ: หากต้องการยืนยันว่าลำาโพงโทรทัศน์ของคุณปิด ดูหน้า 15

ปุ่มฟังก์ชัน
ปุ่มสีแดง เขียว เหลือง และนำ้าเงินบนรีโมทคอนโทรลสอดคล้องกับปุ่มฟังก์ชันที่มีรหัสสีกำากับบนกล่อง
รับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ หรือฟังก์ชัน teletext 

• ฟังก์ชันกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม: โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม
ของคุณ 

• ฟังก์ชัน Teletext: สอดคล้องกับหมายเลขหน้า ส่วนหัว หรือทางลัดบนจอแสดงผล teletext  
ที่มีรหัสสีกำากับ 
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ก�รใช้รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate® 10
ใช้รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate® 10 เพื่อใช้งานระบบ เล็งรีโมทที่ด้านหน้าของระบบและกดปุ่ม

เปิด/ปิดระบบ

เพิ่ม (+) ระดับเสียง

ลด (–) ระดับเสียง

ปิดเสียงหรือเปิดเสียง

รีโมทคอนโทรลส�กลของระบบ CineMate® 15 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
Bose นำาเสนอรีโมทคอนโทรลสากลของระบบ CineMate® 15 สำาหรับการซื้อแยกต่างหาก รีโมท 
จะควบคุมระบบ CineMate® 10 และสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมทีวี ตลอดจนถึงแหล่งสัญญาณ
อื่นๆ (เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียม) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท Bose หรือ
ตัวแทนจำาหน่ายในพื้นที่ของคุณ  โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

ก�รใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose
คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม 
ของคุณ ให้ควบคุมระบบ โปรดดูคำาแนะนำาจากคู่มือผู้ใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose หรือเว็บไซต์
ของเคเบิล/ดาวเทียม 

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทที่ไม่ใช่ของ Bose จะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง 
และระบบเสียง

ก�รใช้ระบบ
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ก�รแก้ปัญห�

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

ไม่มีไฟ • ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที
• เสียบสายไฟของเครื่องให้แน่นหนา
• เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ให้แน่นหนา 

อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะควรกะพริบ 10 ครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดระบบ

ไม่มีเสียง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงระบบ CineMate® 15/10

• เพิ่มระดับเสียง
• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กสายไฟของชุด Acoustimass® เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 

AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
• ตรวจดูว่าสายสัญญาณเสียงเสียบต่อเข้ากับช่องเสียบบนโทรทัศน์  

Audio Output หรือ Audio OUT ไม่ใช่ Audio Input หรือ Audio IN

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทั้งหมดบน soundbar, ทีวี และ 
แหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออื่นๆ ถูกต้องและแน่นหนาดี หากใช้สายเคเบิล 
ออพติคัล ดูหน้า 14 สำาหรับคำาแนะนำาสำาคัญ

• ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณเข้าของทีวีถูกต้อง (ดูหน้า 25)

• ตรวจสอบว่าสัญญาณเสียงออกของทีวีของคุณเปิดใช้งานแล้ว โปรดด ู
คู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

• หาก soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องสัญญาณออกของทีวีที่มีคำาว่า  
VARIABLE (VAR) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำาโพงทีวีปิดอยู่ ปรับระดับเสียงทีวี
อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสูงสุด และทีวีไม่ได้ปิดเสียงอยู่

• คุณอาจต้องใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น (ดูหน้า 17)

• หากเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณออกของหูฟังทีวี ให้เพิ่มระดับเสียงทีวี 
เป็นขีดจำากัดสูงสุด 

• หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองชิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สายเคเบิล
ออพติคัลและสายเคเบิลโคแอ็กเชียลอยู่

• ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที

รีโมทคอนโทรลทำางาน 
ไม่แน่นอนหรือไม่ทำางาน

• ตรวจสอบแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าใส่ถูกต้องหรือจำาเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
ก้อนใหม่หรือไม่ (ดูหน้า 30)

• ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะบน Soundbar กะพริบเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง 
หรือปุ่ม  บนรีโมท

• สำาหรับรีโมทของระบบ CineMate® 15:

 - เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุม
 -  ตรวจสอบว่าปุ่มรีโมทสำาหรับแหล่งสัญญาณที่เลือกกะพริบเมื่อคุณกดปุ่ม
ระดับความดัง

• ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที

เสียงผิดเพี้ยน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทั้งหมดบน soundbar, ทีวี และ 
แหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออื่นๆ แน่นหนาดี

• หาก soundbar เชื่อมต่ออยู่กับสัญญาณออกของทีวีที่มีคำาว่า VARIABLE 
(VAR) ให้ลดระดับเสียงทีวีของคุณ

• ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที

ก�รดูแลรักษ�
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ก�รดูแลรักษ�

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

เสียงดังจากทีวีของคุณ • ปิดลำาโพงทีวีของคุณ (ดูหน้า 15)

• ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าตำ่าสุด

กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/
ดาวเทียมและทีวีไม่ซิงค์
กับรีโมท (CineMate® 15 
เท่านั้น)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำาหนดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการสำาเร็จ  
(ดูหน้า 25)

• ซิงค์ กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีว/ีดาวเทียมและทีวีของคุณอีกครั้ง  
(ดูหน้า 25)

ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

รีโมทของระบบ CineMate® 15
เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนเมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำางานหรือระยะการทำางานดูเหมือนจะลดลง  
ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์

1. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมท

2. นำาแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนออก

กำาจัดแบตเตอรี่ตามข้อบังคับในพื้นที่ของคุณ

3. ใส่แบตเตอรี่ AA (IEC-LR6) 1.5V หรือเทียบเท่า 2 ก้อน ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ –  
ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ – ภายในช่องใส่

4. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
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รีโมทของระบบ CineMate® 10
เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำางานหรือระยะการทำางานดูเหมือนจะลดลง ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม

1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้ายเล็กน้อย

2. ถอดฝาครอบออก และใส่แบตเตอรี่ใหม่ (CR2032 หรือ DL2032) โดยหันด้านเรียบขึ้น  
ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ ์+

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวาจนกระทั่งล็อคเข้าที่ 

คำเตือน:  อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่ง 
ให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล ์
แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำาให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะภายในเวลาเพียง 
สองชั่วโมง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก  
หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก  
หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมอาจระเบิด 
หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีหากเปลี่ยนแบตเตอรี ่
ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่านำาแบตเตอรี่ไปชาร์จซำ้า ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า  
100°C หรือนำาไปเผา เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน  
3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งาน
แล้วในทันที

ก�รดูแลรักษ�
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ก�รดูแลรักษ�

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ทำาความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของระบบ CineMate® 15/10 ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

• อย่าใช้สเปรย์ใกล้กับระบบ CineMate® 15/10 อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำาความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่

• อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

• ตะแกรง soundbar ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แต่คุณสามารถทำาความสะอาดด้วยการใช ้
แปรงปัดของเครื่องดูดฝุ่นอย่างระมัดระวัง หากจำาเป็น

ฝ่�ยบริก�รลูกค้�
สำาหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดด ู
รายชื่อติดต่อในกล่อง

ก�รรับประกันแบบจำ�กัด
ระบบ CineMate® 15/10 ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำากัด  
รายละเอียดการรับประกันแบบจำากัดแสดงอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนี้  
โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำาหรับคำาแนะนำาในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำาเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผล 
ต่อการรับประกันแบบจำากัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่มีให้มากับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลใช้กับประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์  
ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่  
www.bose.com.au/warranty หรือ www.bose.co.nz/warranty

ข้อมูลท�งด้�นเทคนิค
ไฟฟ้�ที่ใช้

100V-240V  50/60 Hz 300W
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