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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ 
การใช้งานทั้งหมดไว้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควำมบันเทิงภำยในบ้ำน Lifestyle® 600 ของคุณ ไปที:่ global.Bose.com/Support/LS600

Bose Corporation ขอประกำศในที่นี้วำ่ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อก�ำกับ 
Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อก�ำกับ EU ที่ใช้บังคับ ประกำศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับควำมสอดคล้องนี ้ 
สำมำรถอ่ำนได้จำก www.Bose.com/compliance

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ
1. โปรดอ่ำนค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้
2. จดจ�ำค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ไว้
3. ใส่ใจในค�ำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำทั้งหมด
5. อย่ำใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน�้ำ
6. ท�ำควำมสะอำดด้วยผำ้แห้งเทำ่นั้น
7. อย่ำกีดขวำงช่องระบำยอำกำศ ติดตั้งตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
8.  อย่ำตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดควำมร้อนใดๆ เช่น หม้อน�้ำ เครื่องปั่นไฟ เตำ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยำยเสียง) ที่ก่อให้เกิด 

ควำมร้อน
9.  ระวังไม่ให้สำยไฟขวำงทำงเดินหรือหักงอ โดยเฉพำะบริเวณปลั๊ก จัดวำงเต้ำรับและจุดที่จะต่อออกมำยังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่กำรใช้งำน

10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่ำนั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหวำ่งฝนฟ้ำคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งำนเป็นเวลำนำน
12.  น�ำผลิตภัณฑ์เข้ำรับกำรซ่อมแซมทั้งหมดจำกช่ำงผู้ช�ำนำญเทำ่นั้น กำรเข้ำรับบริกำรซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดควำมเสียหำย 

ไม่ว่ำทำงใดทำงหนึ่ง เช่น สำยไฟหรือปลั๊กเสียหำย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้ำไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือ
ควำมชื้น ไม่ท�ำงำนตำมปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมำยถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภำยในเครื่อง ซึ่งอำจมีแรงดันสูงพอที่จะท�ำให้เสี่ยงต่อกำรถูกไฟฟ้ำช็อคได ้

สัญลักษณ์นี้หมำยถึงค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำที่ส�ำคัญในคู่มือผู้ใช้นี ้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนำดเล็ก ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรส�ำลัก ไม่เหมำะส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกวำ่ 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษำแพทย์ว่ำสิ่งนี้อำจส่งผลต่อกำรใช้งำนอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ปลูกถำ่ยของคุณหรือไม ่

ผลิตภัณฑ์นี้มีพื้นผิวที่ท�ำจำกกระจกเทมเปอร์ ระวังอยำ่ให้กระจกถูกกระแทก ในกรณีที่กระจกแตก ให้จัดกำรเศษกระจกที่แตก 
อย่ำงระมัดระวัง

• เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟำ้ช็อค อย่ำให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือควำมชื้น
• อย่าวำงผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน�้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวำงภำชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
• วำงผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่ำงจำกไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดควำมร้อน อย่าวำงสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญำต
• อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
• สำยล�ำโพงและสำยเคเบิลเชื่อมต่อที่ให้มำพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับกำรรับรองให้ใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดในกำร

ออกแบบอำคำรในประเทศของคุณส�ำหรับประเภทสำยไฟและสำยเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบฝังผนัง
• ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ำยไฟที่ให้มำเท่ำนั้น
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่ำวควรพร้อมใช้งำนได้

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
ใช้ในพื้นที่ที่ควำมสูงน้อยกวำ่ 2000 เมตรเทำ่นั้น

• Bose ไม่แนะน�ำให้วำงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จ�ำกัดอย่ำงเช่นในช่องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจำกต้องกำรพื้นที่ในกำรระบำยอำกำศ
• อย่ำจัดวำงหรือติดตั้งขำแขวนหรือผลิตภัณฑ์ใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดควำมร้อนใดๆ เช่น เตำผิง หม้อน�้ำ เครื่องปั่นไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่อง

ขยำยเสียง) ที่ก่อให้เกิดควำมร้อน
• ปำ้ยก�ำกับผลิตภัณฑ์ติดอยู่ใต้ชุดควบคุม

http://global.Bose.com/Support/LS600
http://www.Bose.com/compliance
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผำ่นกำรทดสอบและพบว่ำตรงตำมข้อจ�ำกัดส�ำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลำส B ตำมส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจ�ำกัดนี้
ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้กำรป้องกันที่เหมำะสมจำกกำรรบกวนที่เป็นอันตรำยในกำรติดตั้งในที่พักอำศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช ้และสำมำรถแผ่พลังงำน
ควำมถี่วิทย ุและหำกติดตั้งและใช้งำนไม่ตรงตำมค�ำแนะน�ำ อำจเป็นสำเหตุให้เกิดกำรรบกวนที่เป็นอันตรำยกับกำรสื่อสำรทำงวิทย ุอย่ำงไรก็ตำม 
ไม่มีกำรรับประกันว่ำกำรรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในกำรติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หำกอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดกำรรบกวนที่เป็นอันตรำยกับกำรรับสัญญำณ
วิทยุหรือโทรทัศน ์ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรลองปิดและเปิดอุปกรณ ์ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขกำรรบกวนดังกลำ่ว ด้วยวิธีกำรต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทำงหรือต�ำแหน่งของเสำอำกำศ
• เพิ่มระยะห่ำงระหวำ่งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเตำ้รับไฟฟ้ำที่ไม่ได้ใช้สำยร่วมกับเครื่องรับสัญญำณ
• ติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือช่ำงเทคนิคด้ำนวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบกำรณ์
กำรแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญำตโดยตรงจำก Bose Corporation อำจท�ำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งำนอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตำมส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมำตรฐำน RSS ที่ได้รับกำรยกเว้นใบอนุญำต ISED Canada กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไข 2 ประกำร ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญำณรบกวนที่เป็นอันตรำย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญำณรบกวนทุกชนิดที ่
ได้รับ รวมถึงสัญญำณรบกวนที่อำจท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี ้เมื่อท�ำงำนในย่ำนควำมถี ่5150 ถึง 5250 MHz จะใช้ส�ำหรับกำรใช้งำนภำยในอำคำรเทำ่นั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดสัญญำณรบกวน 
ที่เป็นอันตรำยกับระบบดำวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญำณร่วมกัน
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตำมข้อจ�ำกัดควำมเสี่ยงต่ออันตรำยจำกรังสีของ FCC และ ISED Canada ตำมที่ประกำศไว้ส�ำหรับประชำชนทั่วไป 
ควรติดตั้งและใช้งำนอุปกรณ์นี้ในระยะหำ่งอย่ำงน้อย 20 ซม. ระหว่ำงเครื่องก�ำเนิดรังสีและร่ำงกำยของคุณ
ต้องไม่ใช้งำนหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสำอำกำศหรือเครื่องส่งสัญญำณอื่นใด

กฎระเบียบการจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า

มาตรา 12
ตำม "กฎระเบียบในกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับอุปกรณ์ควำมถี่วิทยุก�ำลังต�่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก NCC บริษัท กิจกำร หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญำต 
ให้เปลี่ยนควำมถี ่ปรับปรุงก�ำลังกำรส่งสัญญำณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพำะตลอดจนถึงประสิทธิภำพดั้งเดิมของอุปกรณ์ควำมถี่วิทยุก�ำลังต�่ำ 
ที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ควำมถี่วิทยุก�ำลังต�่ำไม่ควรมีผลต่อควำมปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนกำรสื่อสำรตำมกฎหมำย หำกไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติกำร
ใช้งำนทันทีจนกว่ำจะไม่มีสัญญำณรบกวนอีกต่อไป กำรสื่อสำรตำมกฎหมำยที่กล่ำวข้ำงต้นหมำยถึงกำรสื่อสำรทำงวิทยุที่ด�ำเนินกำรสอดคล้องกับ
กฎหมำยโทรคมนำคม
อุปกรณ์ควำมถี่วิทยุก�ำลังต�่ำต้องยอมรับกำรรบกวนจำกระบบกำรสื่อสำรตำมกฎหมำยหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM
ผลิตภณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดด้ำนกำรออกแบบเชิงนิเวศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนของข้อก�ำกับ Directive 2009/125/EC นั้น 
สอดคล้องตำมบรรทัดฐำนหรือเอกสำรต่อไปนี:้ กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตำมที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ
โหมดพลังงาน

สถานะสแตนด์บาย สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย

กำรสิ้นเปลืองพลังงำนในโหมดที่ระบ,ุ ที่ก�ำลังไฟเข้ำ 230V/50Hz ≤ 0.5 W ประเภทเครือข่ำยทั้งหมด  2.0 W

ระยะเวลำหลังจำกอุปกรณ์สลับเขำ้สู่โหมดโดยอัตโนมัติ < 2.5 ชั่วโมง  20 นำที

กำรสิ้นเปลืองพลังงำนในสถำนะสแตนด์บำยขณะเชื่อมต่อเครือข่ำย 
หำกพอร์ตเครือข่ำยแบบใช้สำยทั้งหมดเชื่อมต่ออยู ่และเปิดใช้งำน
พอร์ตเครือขำ่ยแบบไร้สำยทั้งหมด, ที่ก�ำลังไฟเข้ำ 230V/50Hz

ไม่ระบุ ≤ 2.0 W

กระบวนกำรเปิดใช้งำน/ปิดใช้งำนพอร์ตเครือข่ำย กำรปิดใช้งำน
เครือขำ่ยทั้งหมดจะเปิดใช้งำนโหมดสแตนด์บำย 

Wi-Fi: ปิดใช้งำนโดยกำรกดปุ่มแหล่งสัญญำณบนชุดควบคุมค้ำงไว้นำน 10 วินำท ีท�ำซ�้ำเพื่อเปิด
ใช้งำน Wi-Fi®

Bluetooth: ปิดใช้งำนโดยกำรล้ำงรำยกำรกำรจับคู่ผ่ำนทำงเมนูบนหนำ้จอ หน้ำจอจำกระยะ
ไกล หรือแอพพลิเคชัน SoundTouch เปิดใช้งำนโดยกำรจับคู่กับแหล่งสัญญำณ Bluetooth®

อีเทอร์เน็ต: ปิดใช้งำนโดยกำรถอดสำยอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งำนโดยกำรเสียบสำยอีเทอร์เน็ต
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

แหล่งจ่ำยไฟภำยนอกที่ให้มำกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดดำ้นกำรออกแบบเชิงนิเวศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนของข้อก�ำกับ 
Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตำมบรรทัดฐำนหรือเอกสำรต่อไปนี:้ กฎระเบียบของคณะกรรมำธิกำร (EU) 2019/1782

ผู้ผลิต Bose Products B.V.

หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ 36037901

ที่อยู่
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

ตัวระบุรุ่น S088AP44001252

แรงดันไฟฟ้าเข้า 100V-240V

ความถี ่AC ขาเข้า 50Hz/60Hz

แรงดันไฟฟ้าออก
44V DC

10V DC

กระแสไฟออก
1.3A

3.3A

ก�าลังไฟขาออก
55W

33W

ประสิทธิภาพการท�างานเฉลี่ย 88.6%

ประสิทธิภาพที่โหลดต�า่ 87.2%

การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด 0.11W

ผู้ผลิต Bose Products B.V.

หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ 36037901

ที่อยู่
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

ตัวระบุรุ่น PSM88W-213

แรงดันไฟฟ้าเข้า 100V-240V

ความถี ่AC ขาเข้า 50Hz/60Hz

แรงดันไฟฟ้าออก
44V DC

10V DC

กระแสไฟออก
1.3A

3.3A

ก�าลังไฟขาออก
55W

33W

ประสิทธิภาพการท�างานเฉลี่ย 88.0%

ประสิทธิภาพที่โหลดต�่า 79.0%

การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด 0.17W

ส�าหรับยุโรป:
ช่วงควำมถี่กำรท�ำงำนคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz
ก�ำลังกำรส่งสูงสุดน้อยกว่ำ 20 dBm EIRP
ก�ำลังกำรส่งสูงสุดต�่ำกวำ่ข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนด ดังนั้นไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรทดสอบ SAR และยกเว้นตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์นี้จ�ำกัดให้ใช้งำนภำยในอำคำรเมื่อท�ำงำนในย่ำนควำมถี ่5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมำชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตำรำง

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

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
ชิ้นส่วนพลำสติก O O O O O O

ล�ำโพง X O O O O O

สำย X O O O O O

ตำรำงนี้ได้รับกำรจัดเตรียมตำมระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O:  หมำยควำมวำ่สำรพิษหรือสำรอันตรำยนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�ำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมำณต�่ำกวำ่ข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัด
ของ GB/T 26572

X:  หมำยควำมวำ่สำรพิษหรือสำรอันตรำยนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่ำงน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�ำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมำณสูงกว่ำข้อ
ก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ:์ ระบบความบันเทิงภายในบ้าน Bose® Lifestyle® 600 กำรตั้งชื่อประเภท: 420128, 420132, 421088 

สำรประกอบที่ถูกจ�ำกัดและสัญลักษณ์ทำงเคมีของสำรนั้น

ชุดอุปกรณ์ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมี่ยมเวเลนซีหก (Cr+6) โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) โพลิโบรมิเนตไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนโลหะ - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนพลำสติก ○ ○ ○ ○ ○ ○
ล�ำโพง - ○ ○ ○ ○ ○
สำย - ○ ○ ○ ○ ○
หมายเหต ุ1:  “○” บ่งชี้ปริมำณเปอร์เซ็นต์ของสำรที่ถูกจ�ำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่ำกำรมีอยู่จริงที่ใช้อ้ำงอิง

หมายเหต ุ2: “−” บ่งชี้วำ่สำรที่ถูกจ�ำกัดตรงตำมข้อยกเว้น

สัญลักษณ์นี้หมำยควำมวำ่ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตำมบ้ำนทั่วไป และควรจัดกำรทิ้งให้กับสถำนจัดเก็บขยะที่เหมำะสม 
เพื่อกำรน�ำไปรีไซเคิล กำรจัดกำรทิ้งและกำรรีไซเคิลอย่ำงเหมำะสมช่วยปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ สุขภำพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรทิ้งและกำรรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบำลในท้องถิ่นของคุณ บริกำรก�ำจัดขยะ หรือร้ำนค้ำ 
ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมำยเลขซีเรียลและหมำยเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้ำนขำ้งกล่องบรรจุ
หมำยเลขซีเรียล:  _________________________________________________________________________________
หมำยเลขรุ่น:  ___________________________________________________________________________________
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช ้ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ ์Bose ของคุณ  
ซึ่งคุณสำมำรถด�ำเนินกำรได้อยำ่งง่ำยดำยโดยไปที ่global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที ่8 ในหมำยเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมำยเลข "0" หมำยถึงป ีค.ศ. 2010 หรือป ี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, Taiwan  
หมำยเลขโทรศัพท:์ +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. 
หมำยเลขโทรศัพท:์ +5255 (5202) 3545

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

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

  ผลิตภัณฑ์นี้สำมำรถรับอัพเดตควำมปลอดภัยอัตโนมัติจำก Bose หำกต้องกำรรับอัพเดตควำมปลอดภัยอัตโนมัต ิคุณต้องด�ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรตั้งค่ำผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน SoundTouch® ให้เสร็จสมบูรณ ์และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้
ด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ ์คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที ่Bose เผยแพร่

การเผยแพร่ลิขสิทธิ์

คุณสำมำรถดูกำรเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในระบบควำมบันเทิงภำยในบ้ำนของคุณผำ่นทำงแอพพลิเคชัน 
SoundTouch หรือโดยกำรใช้ที่อยู ่IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ 
แอพพลิเคชัน SoundTouch

1.  จำกภำยในแอพพลิเคชัน เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2.  เลือกประเภทกำรอนุญำตใช้งำนที่มีผลบังคับใช ้

ที่อยู ่IP
1.  รับที่อยู ่IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีกำรต่อไปนี:้

• แอพพลิเคชัน SoundTouch: จำกภำยในแอพพลิเคชัน เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ เลือกระบบควำมบันเทิงภำยในบ้ำนที่คุณ
ต้องกำรดูที่อยู ่IP

• เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เรำเตอร์ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ระบบ: กดปุ่ม SETUP บนรีโมท ในเมน ูUNIFY เลือก ข้อมูลระบบ > เครือข่าย เพื่อดูที่อยู่ IP

2.  บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือขำ่ยไร้สำยของคุณ เปิดหน้ำตำ่งเบรำเซอร์
3.  ไปที ่<ที่อยู ่IP>/licenses.pdf เพื่อดูกำรเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช ้

Apple และโลโก ้Apple เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมำยบริกำรของ 
Apple Inc.
Android, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของ Google LLC.
Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ
ข้อควำมแสดงชื่อและโลโก ้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และกำรใช้เครื่องหมำยเหล่ำนั้นโดย 
Bose Corporation อยู่ภำยใต้กำรอนุญำต

ผลิตภำยใต้กำรอนุญำตจำก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ ์D คู ่เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ 
Dolby Laboratories

 ส�ำหรับสิทธิบัตร DTS ด ูhttp://patents.dts.com ผลิตภำยใต้กำรอนุญำตจำก DTS, Inc. ทั้งนี ้DTS สัญลักษณ ์และ DTS พร้อม
สัญลักษณ ์Digital Surround และโลโก ้Digital Surround เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้จดทะเบียนหรือเครื่องหมำยกำรค้ำของ DTS, 
Inc. ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ  
©DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ค�ำว่ำ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้HDMI เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำ
จดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ  iHeartMedia, Inc.
Deezer เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Blogmusik SAS
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำบำงอยำ่งของ Microsoft ห้ำมกำรใช้หรือกำรแจกจ่ำยเทคโนโลยีดังกลำ่ว 
นอกผลิตภัณฑ์นี้หำกไม่ได้รับกำรอนุญำตจำก Microsoft
เครื่องหมำย N Mark เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
PANDORA โลโก ้PANDORA และรูปลักษณ์ส่วนประกอบ PANDORA เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ  
Pandora Media, Inc. กำรใช้งำนอยู่ภำยใต้กำรได้รับอนุญำต 
กำรสมัครสมำชิก SiriusXM Internet Radio ต้องด�ำเนินกำรแยกตำ่งหำก และพร้อมใช้งำนส�ำหรับบุคคลที่มีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปีที่พ�ำนัก 
อยู่ในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก หำกต้องกำรสมัครสมำชิก SiriusXM Internet Radio ในสหรัฐฯ ลูกคำ้ในสหรัฐฯ  
ควรเยี่ยมชมเว็บไซต ์www.sirius.com หรือติดต่อที่หมำยเลข 1-888-539-7474
SiriusXM และเครื่องหมำยและโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ Sirius XM Radio Inc. และบริษัทสำขำ สงวนลิขสิทธิ์
SoundTouch และงำนออกแบบเครื่องหมำยตัวโน๊ตส�ำหรับระบบไร้สำย เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ Bose Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
และประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู ่ซึ่งเป็นไปตำมกำรอนุญำตใช้งำนของบริษัทอื่น ที่สำมำรถอ่ำนได้จำกที่นี:่ 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Spotify AB
ออกแบบด้วย UEI Technology™ ภำยใต้กำรอนุญำตจำก Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016
Wi-Fi เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
Windows เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกำและประเทศอื่นๆ
ส�ำนักงำนใหญ ่Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation ห้ำมท�ำซ�้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสำรนี ้หรือน�ำไปใช้งำนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร

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


 ไทย - 7

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน
สิ่งที่บรรจุในกล่อง ........................................................................................................................  10

ชั้นที่ 1 ...............................................................................................................................  11

ชั้นที่ 2...............................................................................................................................  11

ชั้นที่ 3  .............................................................................................................................  12

ชั้นที่ 4 ..............................................................................................................................  12

ค�ำแนะน�ำในกำรจัดวำง .................................................................................................................  13

ตัวอย่ำงต�ำแหน่งที่ตั้งระบบ ............................................................................................................  14

การตั้งค่าระบบ
ภำพรวมของระบบ UNIFY® .........................................................................................................  15

กำรตั้งค่ำ UNIFY® .....................................................................................................................  16

การใช้รีโมทคอนโทรล
ภำพรวมรีโมทคอนโทรล ................................................................................................................  17

กำรใช้ปุ่ม SOURCE ..................................................................................................................  18

ปุ่มฟังก์ชัน ..................................................................................................................................  18

กำรปรับระดับเสียง .......................................................................................................................  18

กำรใช้ปุ่ม MORE .......................................................................................................................  18

เมนูเอำต์พุต AV .........................................................................................................................  18

เมนูกำรตั้งค่ำ AV ........................................................................................................................  19

ปุ่มให้แสงรีโมท ............................................................................................................................  19

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch®
ดำวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch®.........................................................................  20

ศูนย์เจ้ำของเครื่อง SoundTouch® ...............................................................................................  20

ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู่แล้ว
เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู.่.............................................................................................................  21

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ำยใหม ่.......................................................................................................  21

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า
ก�ำหนดคำ่ตั้งล่วงหน้ำ ...................................................................................................................  22

เล่นคำ่ตั้งล่วงหน้ำ ........................................................................................................................  22

ก�ำหนดคำ่ตั้งล่วงหน้ำโดยใช้รีโมทคอนโทรลของคุณ ...........................................................................  22

เลือกคำ่ตั้งล่วงหน้ำโดยใช้รีโมทคอนโทรลของคุณ ..............................................................................  22



8 - ไทย

สารบัญ

เทคโนโลยี Bluetooth®
กำรเลือกวิธีจับคู ่..................................................................................................................  23

กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ...............................................................................................  23

จับคู่อุปกรณ์ด้วย NFC ................................................................................................................  24

ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อของคุณจำกรีโมทคอนโทรล .............................................................  24

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ .....................................................  24

เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล ........................................................................................................  25

ตัดกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที ่.....................................................................................................  25

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น .......................................................................................................  25

เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง .................................................................................................................  25

ล้ำงรำยกำรกำรจับคู่ Bluetooth ของระบบ ....................................................................................  25

คุณสมบัติชั้นสูง
กำรปิดใช้งำนคุณสมบัต ิWi-Fi® ....................................................................................................  26

กำรเปิดใช้งำนคุณสมบัติ Wi-Fi ใหม ่..............................................................................................  26

กำรอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ  ..........................................................................................................  26

การรับข้อมูลระบบ
ไฟแสดงสถำนะของระบบ ..............................................................................................................  27

ไฟ LED แสดงสถำนะชุดควบคุม ...........................................................................................  27

ไฟ LED แสดงสถำนะชุดเสียงเบสแบบไร้สำย Acoustimass® .................................................  28

ไฟ LED แสดงสถำนะเครื่องรับสัญญำณไร้สำย ........................................................................  28

การดูแลรักษา
กำรท�ำควำมสะอำด ......................................................................................................................  29

ฝำ่ยบริกำรลูกค้ำ ..........................................................................................................................  29

กำรรับประกันแบบจ�ำกัด ...............................................................................................................  29

ข้อมูลทำงดำ้นเทคนิค ...................................................................................................................  29

ช่องเสียบ SERVICE ..................................................................................................................  29

การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหำทั่วไป ........................................................................................................................  30

กำรตั้งค่ำตัวส่งสัญญำณ IR ของคุณ ...............................................................................................  33

กำรตรวจสอบเสียง .......................................................................................................................  34



 ไทย - 9

สารบัญ

ภาคผนวก A: การอ้างอิงส�าหรับการติดตั้ง 
แผงชุดควบคุมด้ำนหน้ำ ................................................................................................................  35

ช่องสัญญำณหูฟัง/AUX ด้ำนหน้ำ .........................................................................................  35

ช่องรับสัญญำณ HDMI™ ด้ำนหนำ้ ........................................................................................  35

แผงชุดควบคุมด้ำนหลัง ................................................................................................................  35

กำรเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC-2  ....................................................................................................  36

กำรติดตั้งล�ำโพงหน้ำ ....................................................................................................................  37

สิ่งที่คุณต้องกำร: .................................................................................................................  37

กำรเชื่อมต่อล�ำโพงหน้ำกับชุดควบคุม ..............................................................................................  38

กำรติดตั้งล�ำโพงหลัง ....................................................................................................................  39

สิ่งที่คุณต้องกำร: .................................................................................................................  39

กำรระบุกำรตั้งคำ่สวิตช์บนเครื่องรับสัญญำณไร้สำย ...........................................................................  40

กำรเชื่อมต่อล�ำโพงหลัง .................................................................................................................  40

กำรเชื่อมต่อล�ำโพงหลังกับแหล่งจ่ำยไฟ ...........................................................................................  41

กำรติดตั้งล�ำโพงของคุณ ................................................................................................................  41

ภาคผนวก B: การดูแลรักษาระบบ
กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล ..........................................................................................  42

ภาคผนวก C: การตั้งค่าแบบใช้สายแบบอื่น 
ไม่สำมำรถจับคู่ชุดเสียงเบสแบบไร้สำย Acoustimass® กับชุดควบคุม ...............................................  43

ไม่สำมำรถจับคู่เครื่องรับสัญญำณไร้สำยกับชุดควบคุม (ล�ำโพงหลัง) ....................................................  43



10 - ไทย

กำรเริ่มต้นใช้งำน

สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ชิ้นส่วนต่ำงๆ ของระบบควำมบันเทิงภำยในบ้ำน Lifestyle® ใหม่ของคุณ บรรจุมำเป็นสี่ชั้น  
บำงชั้นมีกล่องอยู่ภำยในหลำยกล่อง แต่ละกล่องจะมีรูปภำพก�ำกับอยู่เพื่อระบุสิ่งที่อยู่ข้ำงใน

หมายเหตุ: หำกส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับควำมเสียหำย หรือกระจกบนชุดควบคุมหรือชุดเสียงเบส
แบบไร้สำย Acoustimass® ของคุณแตก อย่ำใช้อุปกรณ์นั้น ให้ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำย 
ของ Bose® หรือติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4 
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กำรเริ่มต้นใช้งำน

ชั้นที่ 1

จากกล่อง    :

ชุดควบคุม (1) สำยเคเบิล HDMI™ (1) รีโมทคอนโทรลสำกล (1) แบตเตอรี ่AA (4)

ชั้นที่ 2

จากกล่อง  : จากกล่อง   :

แหล่งจ่ำยไฟของชุดควบคุม (1) สำยไฟ (4)* คู่มือผู้ใช ้(1)

*อำจจัดส่งพร้อมสำยไฟจ�ำนวนมำก ใช้สำยไฟที่เหมำะส�ำหรับภูมิภำคของคุณ
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กำรเริ่มต้นใช้งำน

ชั้นที่ 3 

จากกล่อง    :

ล�ำโพง Jewel Cube® (4) ล�ำโพงกลำง Jewel Cube®  (1) สำยเคเบิลล�ำโพงหน้ำ (1) สำยเคเบิลล�ำโพงหลัง (2)

อะแดปเตอร์ AC-2 (5)

จากกล่อง   :

ชุดหูฟัง ADAPTiQ® (1) ไขควง (1) ตัวส่งสัญญำณ IR (1) สำยออพติคัล (1)

ชั้นที่ 4

จากกล่อง  : จากกล่อง  :

เครื่องรับสัญญำณไร้สำย (2) ชุดเสียงเบสแบบไร้สำย Acoustimass® (1)
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กำรเริ่มต้นใช้งำน

ค�าแนะน�าในการจัดวาง
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรรบกวน ให้วำงอุปกรณ์ไร้สำยอื่นๆ ออกหำ่งจำกระบบ 0.3 – 0.9 ม. วำงระบบภำยนอก 
ห่ำงจำกตู้โลหะ และหำ่งจำกแหล่งที่ก่อให้เกิดควำมร้อนโดยตรง

ส่วนประกอบ ที่ตั้งที่แนะน�า

ชุดควบคุม • วำงชุดควบคุมใกล้กับส่วนประกอบของคุณ ที่ตั้งที่แนะน�ำคือใกล้ทีวี 
• อยำ่วำงทีวีหรือส่วนประกอบอื่นใดบนชุดควบคุมของคุณ
• วำงชุดควบคุมของคุณในบริเวณที่มีกำรระบำยอำกำศดี 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
หมายเหตุ:  หำกกำรติดตั้งระบบยังไม่เรียบร้อยครบถ้วน วำงชุดควบคุมในต�ำแหน่ง 

ที่งำ่ยต่อกำรเข้ำถึงแผงส�ำหรับเชื่อมต่อที่ด้ำนหลังเครื่อง

ชุดเสียงเบสแบบไร้สำย 
Acoustimass®

• ตั้งชุดเสียงเบสบนแผ่นยำงรองตำมแนวผนังเดียวกับทีวีของคุณ หรือตำมแนวผนัง 
ด้ำนอื่นๆ ในระยะหนึ่งในสำมของห้อง

• เลือกพิ้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคง กำรสั่นสะเทือนเป็นสำเหตุให้ชุดเสียงเบสเคลื่อนที่  
โดยเฉพำะบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระจก หรือไม้ที่ขัดมัน

• วำงโดยให้ด้ำนหน้ำของชุดเสียงเบสห่ำงจำกพื้นผิวอื่นๆ อย่ำงน้อย 8 ซม.  
กำรกีดขวำงช่องใดๆ ด้ำนล่ำงนี้อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพของเสียงอะคูสติก

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

ล�ำโพงหน้ำ • วำงล�ำโพงหนึ่งตัวที่ดำ้นซ้ำยและอีกหนึ่งตัวที่ด้ำนขวำของทีวี
• หำกตั้งล�ำโพงในชั้นวำงหนังสือที่ปิดทึบ ให้วำงไว้ในต�ำแหน่งที่บริเวณขอบด้ำนหน้ำ

ของชั้น

ล�ำโพงกลำง • วำงล�ำโพงกลำงบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เหนือหรือใต้ทีวีโดยตรง

ล�ำโพงหลัง/ 
เครื่องรับสัญญำณ 
ไร้สำย

• วำงล�ำโพงหลังทำงด้ำนหลังห้อง โดยอยู่หลังผู้ชม ตั้งที่ควำมสูงระดับหู (เมื่อนั่ง)  
หรือสูงกว่ำ หำกเป็นไปได้

• ตรวจสอบวำ่สวิตช์บนเครื่องรับสัญญำณไร้สำยเครื่องหนึ่งถูกตั้งค่ำเป็น L (ซ้ำย) 

• ตรวจสอบวำ่สวิตช์บนเครื่องรับสัญญำณไร้สำยอีกเครื่องถูกตั้งค่ำเป็น R (ขวำ)

•  วำงล�ำโพงและเครื่องรับสัญญำณไร้สำย L ที่ด้ำนซ้ำยของห้องโดยหันหน้ำเข้ำหำทีวี 
•  วำงล�ำโพงและเครื่องรับสัญญำณไร้สำย R ที่ด้ำนขวำของห้องโดยหันหน้ำเข้ำหำทีวี
• ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่มีเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน) ใกล้กับเครื่องรับสัญญำณไร้สำย

แต่ละเครื่อง 
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กำรเริ่มต้นใช้งำน

ตัวอย่างต�าแหน่งที่ตั้งระบบ
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กำรตั้งคำ่ระบบ

ภาพรวมของระบบ UNIFY®
ระบบผสมผสำนอัจฉริยะ UNIFY ช่วยแนะน�ำคุณตลอดกระบวนกำรเบื้องต้นของกำรตั้งค่ำและกำรก�ำหนดค่ำ
ระบบของคุณ ระบบนี้ช่วยให้คุณสำมำรถเลือกสำยเคเบิลและช่องรับสัญญำณที่ถูกต้อง และช่วยตั้งโปรแกรม
รีโมท Bose® เพื่อควบคุมกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

หมายเหตุ: ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบว่ำคุณเผื่อเวลำส�ำหรับกำรตั้งค่ำระบบไว้หนึ่งชั่วโมง

รายการเมนู สิ่งที่คุณท�าได้

กำรตั้งคำ่ Bluetooth จัดกำรอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

กำรจัดกำรอุปกรณ์ เพิ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นในระบบของคุณ

กำรตั้งคำ่เครือขำ่ย เชื่อมต่อระบบกับเครือขำ่ยในบำ้นของคุณ

อัพเดตซอฟต์แวร์ ด�ำเนินกำรอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ
Power Macro ก�ำหนดปุ่มเปิด/ปิด  บนรีโมทของคุณตำมต้องกำรเพื่อเปิด/ปิดระบบ ทีวี และแหล่ง

สัญญำณ HDMI อื่นพร้อมๆ กัน

ปิดอัตโนมัติ ปิดท�ำงำนระบบของคุณจำกกำรปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญำณออกจำกระบบเป็นเวลำ 
20 นำที

ช่องเสียบหูฟัง ตั้งค่ำกำรใช้งำนเริ่มต้นของช่องสัญญำณหูฟัง/AUX ด้ำนหน้ำ (ดหูนำ้ 35)

กำรตั้งคำ่ CEC ปรับกำรท�ำงำน CEC ของชุดควบคุมของคุณ

• เปิดค่าเริ่มต้น: CEC เปิดใช้งำน
• เปิดการเชื่อมต่อแบบอื่น: ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งำน CEC  

เปลี่ยนแหล่งสัญญำณที่เลือกปัจจุบัน
• ปิด: CEC ปิด

ADAPTiQ® เริ่มขั้นตอนกำรปรับเทียบมำตรฐำนเสียง ADAPTiQ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว  
เมนูนี้จะปิดใช้งำนหรือเปิดใช้งำน ADAPTiQ

กำรตั้งคำ่รีโมททีวี ก�ำหนดโปรแกรมรีโมทของคุณให้ควบคุมทีวี

กำรตั้งคำ่เสียงทีวีขั้นสูง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HDMI (ARC) และตั้งค่ำกำรใช้งำนตำมที่คุณต้องกำร

กำรจัดกำรล�ำโพง ดูกำรตั้งค่ำล�ำโพงของระบบของคุณอีกครั้งหรือเพิ่มชุดเสียงเบสแบบไร้สำย  
Acoustimass®

ตัวเลือกภำษำ เปลี่ยนภำษำบนหนำ้จอ

บทแนะน�ำ ขั้นตอนเสริมตำ่งๆ เพื่อช่วยแนะน�ำคุณตลอดคุณสมบัติที่ส�ำคัญของระบบ เช่น 
SoundTouch® 

ออก ปิดเมนู UNIFY
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กำรตั้งค่ำระบบ

การตั้งค่า UNIFY®
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรตั้งค่ำเบื้องต้นส�ำหรับ UNIFY:

ขั้นตอน เป้าหมาย

จับคู่รีโมทคอนโทรล เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลของระบบกับชุดควบคุม

เลือกภำษำ เลือกภำษำของคุณจำกรำยกำรบนหนำ้จอ

เชื่อมต่อกับเครือข่ำย เลือกและเชื่อมต่อกับเครือขำ่ย Wi-Fi ในบำ้นของคุณหรืออีเทอร์เน็ต

กำรอัพเดตซอฟต์แวร์ อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเพื่อแสดงกำรท�ำงำนล่ำสุด

ล�ำโพงแบบใช้สำย เชื่อมต่อล�ำโพงหน้ำกับแผงควบคุม

ล�ำโพงไร้สำย เชื่อมต่อล�ำโพงหลังและชุดเสียงเบสแบบไร้สำย Acoustimass® กับชุดควบคุม

รีโมททีวี ตั้งคำ่รีโมทคอนโทรลของระบบให้ควบคุมทีวีของคุณ

กำรเพิ่มอุปกรณ์ เชื่อมต่อแหล่งสัญญำณเพิ่มเติม

กำรตั้งคำ่ ADAPTiQ® ก�ำหนดค่ำเสียงของระบบเป็นเสียงอะคูสติกในพื้นที่กำรรับฟังของคุณตำมต้องกำร

บทแนะน�ำ ขั้นตอนเสริมตำ่งๆ เพื่อช่วยแนะน�ำคุณตลอดคุณสมบัติที่เหลืออยู่ของระบบ เช่น 
SoundTouch®

หลังจำกด�ำเนินกำรตั้งค่ำเบื้องต้นเสร็จสิ้น คุณสำมำรถเข้ำถึงเมนูของ UNIFY ได้ทุกเมื่อเพื่อเปลี่ยนกำรตั้งค่ำ
และกำรก�ำหนดค่ำระบบของคุณ กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มกำรตั้งค่ำ UNIFY
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กำรใช้รีโมทคอนโทรล

ภาพรวมรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลควำมถี่วิทยุ (RF) ชั้นสูงของ Bose® สำมำรถท�ำงำนได้จำกทุกแห่งภำยในห้องของคุณ  
โดยไม่จ�ำเป็นต้องชี้รีโมทตรงไปที่ชุดควบคุม 

หน้ำจอของรีโมทคอนโทรลคือส่วนส�ำคัญส�ำหรับประสบกำรณ ์Lifestyle® ของคุณ เนื่องจำกจะช่วยแนะน�ำ
คุณตลอดขั้นตอนกำรตั้งค่ำแหล่งสัญญำณและระบบ

หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรล Bose ไม่ได้ควบคุมฟังก์ชันที่เฉพำะเจำะจงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
กับช่องรับสัญญำณ HDMI™ ด้ำนหน้ำ

ให้ช่องทำงเขำ้ถึงแหล่งสัญญำณ
ที่เชื่อมต่อ

เปิด/ปิดระบบ Bose® 
ของคุณ

จอแสดงผล

เปิด/ปิดทีวีของคุณ

แสดงส่วนควบคุม 
เพิ่มเติมเฉพำะอุปกรณ์

ช่อง บท หรือรำยกำรเลือก 
ก่อนหน้ำ

เปลี่ยนช่องรับสัญญำณของทีวี

ปุ่มตัวเลข ตัวเลข 1-6 
สำมำรถเล่นค่ำตั้งล่วง
หน้ำของ SoundTouch®

แผงส�ำรวจ

ส่วนควบคุมกำรเล่น

ปุ่มฟังก์ชัน  
(ดหูน้ำ 18)

โหมด Teletext

เรียกใช้งำนเมนูกำรตั้งคำ่ 
UNIFY® 

เปิด SoundTouch®

ปุ่มหน้ำหลัก

ควบคุมกำรท�ำงำน DVR 
ของกล่องรับสัญญำณ
เคเบิล
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กำรใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้ปุ่ม SOURCE
ปุ่ม  ใช้เพื่อสลับระหว่ำงแหล่งสัญญำณที่เชื่อมต่อ เขำ้ถึงแหล่งสัญญำณโดยใช้แผงส�ำรวจ 
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ 

หลังจำกเลือกแหล่งสัญญำณแล้ว กด OK เพื่อเลือก

ปุ่มฟังก์ชัน
ปุ่มสีแดง เขียว เหลือง และน�้ำเงินบนรีโมทคอนโทรลสอดคล้องกับปุ่มฟังก์ชันที่มีรหัสสีก�ำกับ 
บนกล่องรับสัญญำณเคเบิล/ดำวเทียมของคุณ หรือฟังก์ชัน teletext 
• ฟังก์ชันกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม:  โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญำณเคเบิล/ 

ดำวเทียมของคุณ 
• ฟังก์ชัน Teletext: สอดคล้องกับหมำยเลขหน้ำ ส่วนหัว หรือทำงลัดบนจอแสดงผล teletext  

ที่มีรหัสสีก�ำกับ 

การปรับระดับเสียง
หำกต้องกำรดูระดับเสียงของคุณ โปรดดูหน้ำจอรีโมทคอนโทรล
• กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง
• กด – เพื่อลดระดับเสียง
• กด  เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกกำรปิดเสียง

หมายเหตุ: หำกคุณยังได้ยินเสียงจำกล�ำโพงทีวีหลังจำกตั้งค่ำระบบของคุณ ปิดใช้งำนล�ำโพง 
ผ่ำนเมนูกำรตั้งค่ำของทีวี

การใช้ปุ่ม MORE
ปุ่ม MORE  ช่วยให้คุณสำมำรถเข้ำถึงรำยกำรเลือกเพิ่มเติมได้จำกหน้ำจอของรีโมทคอนโทรล 
ที่เป็นไปตำมแหล่งสัญญำณที่เลือกในปัจจุบัน รวมถึงกำรท�ำงำนควบคุมระบบอื่นๆ 

1. กด  

2. กด  หรือ  เพื่อเลือกฟังก์ชันบนหน้ำจอรีโมทคอนโทรลของคุณ

3. กด OK

เมนูเอาต์พุต AV
เมนูเอำต์พุต AV แสดงควำมละเอียดปัจจุบันของวิดีโอ อัตรำเฟรม รูปแบบเสียง และจ�ำนวนช่องสัญญำณ
เสียงส�ำหรับแหล่งสัญญำณที่เลือกปัจจุบัน 

1. กด  บนรีโมทคอนโทรล

2. เลือก เอาต์พุต AV

3. กดปุ่ม OK

4. กด EXIT
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กำรใช้รีโมทคอนโทรล

เมนูการตั้งค่า AV
เมนูกำรตั้งค่ำ AV ช่วยให้คุณสำมำรถปรับกำรตั้งค่ำระบบบำงอยำ่งได้ จ�ำนวนรำยกำรที่ปรำกฏจะขึ้นอยู่กับ
แหล่งสัญญำณที่เลือกปัจจุบัน กำรเข้ำถึงเมนู:

1. กด  บนรีโมทคอนโทรล

2. เลือก การตั้งค่า AV

3. กดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูกำรตั้งค่ำ AV ส�ำหรับแหล่งสัญญำณปัจจุบัน

4. กด  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องกำรเปลี่ยน

5. กด OK เพื่อเลือกกำรตั้งค่ำ

6. กด EXIT เมื่อเสร็จสิ้น

การตั้งค่า AV เป้าหมาย

AV ระบบ ปรับระดับเสียงแหลม เสียงทุ้ม เสียงส่วนกลำง และเสียงเซอร์รำวด์ของระบบของคุณ

AV แหล่งสัญญำณ • เสียง: 
 - โหมดเสียงสนทนำช่วยปรับปรุงควำมชัดเจนของเสียงสนทนำ
 - โหมดภำพยนตร์ให้กำรเล่นที่สมดุลส�ำหรับสถำนกำรณ์กำรรับฟังส่วนใหญ่
 - โหมดกลำงคืนช่วยปรับเสียงสนทนำและระดับเสียงในระหว่ำงฉำกที่มีเสียงดัง
 - โหมดเพลงให้กำรเล่นเพลงที่มีประสิทธิภำพสูงสุด

• ซิงค์ AV: ปรับเวลำระหว่ำงเสียงและภำพของอุปกรณ์ของคุณ 
• แทร็คเสียง: เลือกระหวำ่งแทร็คภำษำต่ำงๆ

กำรแจ้งเตือน เปิดใช้งำนไฟกะพริบบนหนำ้จอของรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณ 
ทรำบเมื่อต้องกำรสัญญำณเข้ำ

เรียกคืนค่ำเริ่มต้น เรียกคืนเสียงของคุณกลับสู่คำ่เริ่มต้น

ข้อมูลรีโมท แสดงหมำยเลขซีเรียลและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลของคุณ

ปุ่มให้แสงรีโมท
กด  ที่ด้ำนหลังรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ของปุ่มเพื่อกำรมองเห็นในที่มืด
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กำรติดตั้งแอพพลิเคชั่น SOUNDTOUCH®

แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ช่วยให้คุณสำมำรถตั้งค่ำและควบคุมระบบ SoundTouch® จำกสมำร์ทโฟน  
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะท�ำหน้ำที่เป็นรีโมท
ส�ำหรับชุดควบคุมของคุณ

จำกแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสำมำรถจัดกำรกำรตั้งค่ำระบบ SoundTouch® เพิ่มบริกำรเพลง ส�ำรวจสถำนี
วิทยุทำงอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่ำตั้งล่วงหนำ้ และสตรีมเพลง โดยมีกำรเพิ่มเติม
คุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ 

หมายเหตุ: หำกคุณได้ตั้งค่ำ SoundTouch® ส�ำหรับระบบอื่นแล้ว โปรดดหูน้ำ 21

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

บนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® SoundTouch®

• ผู้ใช้ Apple: ดำวน์โหลดจำก App Store
• ผู้ใช้ Android™: ดำวน์โหลดบน Google Play™ store
• ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ดำวน์โหลดจำก Amazon Appstore for Android

ท�ำตำมค�ำแนะน�ำในแอพพลิเคชั่นเพื่อด�ำเนินขั้นตอนตั้งค่ำให้เสร็จสิ้น รวมถึงกำรเพิ่มระบบไปยังเครือข่ำย 
Wi-Fi ของคุณ กำรสร้ำงบัญชี SoundTouch® กำรเพิ่มไลบรำรีเพลง และกำรใช้บริกำรเพลง 

เมื่อคุณตั้งคำ่ระบบบนเครือขำ่ย Wi-Fi ในบ้ำนแล้ว คุณจะสำมำรถควบคุมระบบจำกสมำร์ทโฟนหรือ 
แท็บเล็ตบนเครือขำ่ยเดียวกันได้

เคล็ดลับ: คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch® เดียวกันส�ำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับชุดควบคุม 
ของคุณ

หมายเหตุ: หำกคุณเเพิ่มระบบของคุณไปที่เครือข่ำย Wi-Fi แล้ว เลือก ระบบมีอยู่บนเครือข่ายแล้ว  
เมื่อมีข้อควำมถำมในแอพพลิเคชั่น

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®
global.Bose.com/Support/LS600

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทำงเข้ำถึงศูนย์บริกำรสนับสนุนเจ้ำของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ บทควำม กลเม็ด บท
แนะน�ำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้ำของเครื่อง ซึ่งคุณสำมำรถโพสต์ค�ำถำมและค�ำตอบได้

http://global.Bose.com/Support/LS600
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ผู้ใช้ SOUNDTOUCH® ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู่

หำกคุณตั้งค่ำ SoundTouch® บนระบบอื่นแล้ว คุณไม่ต้องดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® อีก

จำกภำยในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อล�าโพงอีกครั้ง

แอพพลิเคชั่นจะแนะน�ำคุณตลอดกำรตั้งค่ำ

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายใหม่

หำกข้อมูลเครือข่ำยของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มระบบของคุณในเครือขำ่ยใหม่ คุณสำมำรถด�ำเนินกำรนี ้
ได้โดยกำรก�ำหนดระบบของคุณเขำ้สู่โหมดกำรตั้งค่ำ

1. จำกภำยในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > ล�าโพงบนระบบ และเลือกระบบของคุณ

2. เลือก เชื่อมต่อล�าโพง

แอพพลิเคชั่นจะแนะน�ำคุณตลอดกำรตั้งค่ำ 
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กำรปรับแต่งค่ำตั้งล่วงหนำ้

คุณสำมำรถปรับแต่งค่ำตั้งล่วงหน้ำหกค่ำเพื่อเขำ้ถึงบริกำรกำรสตรีมเพลงโปรด สถำนี รำยกำรเล่น ศิลปิน 
อัลบั้ม หรือเพลงจำกไลบรำรีเพลงของคุณ ได้อย่ำงรวดเร็ว คุณสำมำรถเข้ำถึงเพลงของคุณได้ตลอดเวลำ 
โดยกำรกดเพียงปุ่มเดียวโดยใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®

ก่อนใช้ค่ำตั้งล่วงหนำ้ โปรดตระหนักถึงข้อมูลต่อไปนี:้
• คุณสำมำรถตั้งค่ำตั้งล่วงหน้ำจำกแอพพลิเคชั่นและรีโมทคอนโทรล
• หำกแหล่งสัญญำณที่ตั้งค่ำล่วงหนำ้คือไลบรำรีเพลงของคุณ โปรดแน่ใจว่ำเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรำรี

เพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือขำ่ยเดียวกันกับชุดควบคุม SoundTouch®
• คุณไม่สำมำรถก�ำหนดค่ำตั้งล่วงหน้ำในกำรสตรีมทำง Bluetooth หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เสียบสำย

ก�าหนดค่าตั้งล่วงหน้า
1. สตรีมเพลงโดยใช้แอพพลิเคชั่น

2. ขณะก�ำลังเล่นเพลง กดค่ำตั้งล่วงหน้ำค้ำงไว้ในแอพพลิเคชั่น

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับค่ำตั้งล่วงหน้ำตำมควำมต้องกำรของคุณ ให้กดค่ำตั้งล่วงหนำ้ในแอพพลิเคชั่นเพื่อเล่น

ก�าหนดค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรลของคุณ
1. กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเขำ้ถึงแหล่งสัญญำณ SoundTouch

2. กดตัวเลข (จำก 1 - 6) บนปุ่มตัวเลขคำ้งไว้เพื่อก�ำหนดค่ำตั้งล่วงหนำ้ใหม่ 

เสียงสัญญำณจะดังเพื่อแจ้งคุณว่ำมีกำรตั้งค่ำตั้งล่วงหนำ้ใหม่

เลือกค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรลของคุณ
1. ก�ำหนดสถำนีโปรดของคุณเป็นค่ำตั้งล่วงหนำ้ภำยในแอพพลิเคชั่น

2. กดปุ่ม SoundTouch®  บนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญำณ SoundTouch

3. เลือกค่ำตั้งล่วงหน้ำโดยกำรกดตัวเลข (จำก 1-6) บนปุ่มตัวเลข 
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เทคโนโลยี BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สำย Bluetooth ช่วยให้คุณสำมำรถสตรีมเพลงจำกสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์  
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งำน Bluetooth มำยังชุดควบคุมของคุณได้ ก่อนที่คุณจะสำมำรถสตรีมเพลง 
จำกอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับชุดควบคุมของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่
คุณสำมำรถจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับชุดควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีไร้สำย Bluetooth หรือ  
Near Field Communication (NFC)

NFC คืออะไร
NFC คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์สำมำรถท�ำกำรสื่อสำรไร้สำยระหว่ำงกันโดยกำรแตะอุปกรณ์เข้ำหำกัน
เท่ำนั้น โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ำรุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับ NFC  
หรือคุณไม่แน่ใจ:

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำส�ำหรับ "กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ"

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ NFC: ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำส�ำหรับ “จับคู่อุปกรณ์ด้วย NFC”  
ที่หนำ้ 24

หมายเหตุ: หำกอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนกำรจับคู่ Bluetooth  ผ่ำน NFC คุณสำมำรถใช้วิธีกำรจับคู ่
แบบใดแบบหนึ่งได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1. กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลของคุณ และเลือก Bluetooth บนหน้ำจอของรีโมทคอนโทรลของคุณ

2. ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหนำ้จอเพื่อตั้งคำ่ชุดควบคุมของคุณในโหมดกำรจับคู่

3.  จำกภำยในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® เลือกระบบของคุณจำกถำดอุปกรณ์

4. เลือก Bluetooth 

5. เลือก เชื่อมต่อ

6. เลือกระบบ Lifestyle® ของคุณจำกรำยกำรอุปกรณ์เคลื่อนที่

เคล็ดลับ: มองหำชื่อระบบที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น หำกคุณไม่ได้ป้อนชื่อระบบของคุณ  
ชื่อที่เป็นค่ำเริ่มต้นจะปรำกฎขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ชื่อระบบของคุณจะปรำกฏเป็นเชื่อมต่อแล้วในรำยกำรอุปกรณ์
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จับคู่อุปกรณ์ด้วย NFC
1. ขณะที่ระบบของคุณเปิดอยู่ ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth และ NFC  

โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่ำนี้

2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับบริเวณเหนือโลโก้ Bose® ด้ำนบนสุดของชุดควบคุม 
Lifestyle® ของคุณเบำๆ 

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอำจแจ้งให้คุณยอมรับกำรจับคู่

ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อของคุณจาก
รีโมทคอนโทรล
เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะสำมำรถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเขำ้ถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อของคุณ เลือก  
Bluetooth จำกเมนู  หำกต้องกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ ดหูนำ้ 23

คุณสำมำรถใช้รีโมทเพื่อควบคุมชุดย่อยของคุณสมบัติ Bluetooth ต่อไปนี้บนระบบของคุณ:
• จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์
• ดูข้อมูลศิลปินที่มีอยู่
• ควบคุมกำรเล่น (เล่น หยุดเล่นชั่วครำว หยุด ข้ำมไปยังเพลงถัดไป ฯลฯ)
• ล้ำงรำยกำรจับคู่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ
1. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัติ Bluetooth

เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูกำรตั้งค่ำ

2. เลือกระบบของคุณจำกรำยกำรอุปกรณ์เคลื่อนที่
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เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล

คุณสำมำรถสตรีมเสียงจำกอุปกรณ์ไปยังชุดควบคุมของคุณ

1. เปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

2. บนรีโมทคอนโทรลของคุณ เลือกแหล่งสัญญำณ Bluetooth ผ่ำนเมนู 

ชุดควบคุมจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่ำสุดที่สตรีมเพลงไปยังระบบ

3. บนอุปกรณ์ ให้เล่นเพลง

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
หำกต้องกำรจับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น กดปุ่ม  และเลือก กำรตั้งคำ่ Bluetooth (โปรดดหูน้ำ 15)

เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

• เมื่อเปิด ชุดควบคุมจะพยำยำมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อลำ่สุดอีกครั้ง 

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะท�ำงำนและเปิดอยู่
• หำกอุปกรณ์ของคุณรองรับ NFC แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับบริเวณเหนือโลโก้ 

Bose® ด้ำนบนสุดของชุดควบคุมของคุณเบำๆ 

ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของระบบ
จำกภำยในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าล�าโพง > เลือกล�าโพง > Bluetooth® > 
ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth® > ล้าง

รำยกำรกำรจับคู่จะถูกลำ้ง

นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถลำ้งรำยกำรกำรจับคู่ของระบบบนชุดควบคุมได้

1. กดปุ่ม  

2. เลือก การตั้งค่า Bluetooth

3. เลือก ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth



26 - ไทย

คุณสมบัติชั้นสูง

การปิดใช้งานคุณสมบัต ิWi-Fi
1. กดปุ่ม  ของชุดควบคุมของคุณค้ำงไว ้10 วินำท ี
2. ปล่อยปุ่ม 

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ใหม่
Wi-Fi ของระบบของคุณจะเปิดใช้งำนใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดระบบของคุณ

การอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ 
หำกระบบของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ำยในบ้ำน จะมีกำรตรวจสอบอัพเดตซอฟต์แวร์ทุกครั้งที่ใช้ระบบ  
หำกมีกำรอัพเดตพร้อมอยู่ ระบบจะเริ่มกำรดำวน์โหลดอัตโนมัติ

หำกดำวน์โหลดอัพเดตครบถ้วนแล้ว จะปรำกฏข้อควำมแจ้งบนหนำ้จอเมื่อปิดชุดควบคุมวำ่อัพเดต 
พร้อมให้ดำวน์โหลดแล้ว ระบบของคุณจะปิดอัตโนมัติหลังจำกกำรติดตั้ง
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กำรรับข้อมูลระบบ

ไฟแสดงสถานะของระบบ
ด้ำนหน้ำของชุดควบคุมมีไฟ LED แสดงสถำนะที่จะแสดงสถำนะระบบ ไฟ LED จะติดสว่ำงตำมสถำนะระบบ

ไฟ LED แสดงสถานะชุดควบคุม

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

ปิด ระบบปิด

สีขำวกะพริบ ระบบก�ำลังเปิด

สีขำวสวำ่งนิ่ง ระบบเปิดอยู่

อ�ำพันกะพริบ ก�ำลังดำวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์ของระบบ

สีอ�ำพันสวำ่งนิ่ง ไม่มีกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย

สีแดงสวำ่งนิ่ง ข้อผิดพลำดเฟิร์มแวร์ - ติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ของ Bose®



28 - ไทย

กำรรับข้อมูลระบบ

ไฟ LED แสดงสถานะชุดเสียงเบสแบบไร้สาย Acoustimass®

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

อ�ำพันกะพริบ พร้อมจับคู่

สีขำวสวำ่งนิ่ง เชื่อมต่อกับชุดควบคุมแล้ว

สีอ�ำพันสวำ่งนิ่ง (หรี่แสง) ยกเลิกกำรเชื่อมต่อกับชุดควบคุมแล้ว

สีขำวกะพริบ ก�ำลังดำวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์ของระบบ

สีแดงกะพริบ ข้อผิดพลำดเฟิร์มแวร์ - ติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ของ Bose®

ไฟ LED แสดงสถานะเครื่องรับสัญญาณไร้สาย

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

อ�ำพันกะพริบ พร้อมจับคู่

สีขำวสวำ่งนิ่ง เชื่อมต่อกับชุดควบคุมแล้ว

สีอ�ำพันสวำ่งนิ่ง (หรี่แสง) ยกเลิกกำรเชื่อมต่อกับชุดควบคุมแล้ว

สีขำวกะพริบ ก�ำลังดำวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์ของระบบ

สีแดงกะพริบ ข้อผิดพลำดเฟิร์มแวร์ - ติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose®
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การท�าความสะอาด

อย่ำให้ของเหลวหกใส่ระบบหรือตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

• ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกของระบบด้วยผ้ำท�ำควำมสะอำดที่ให้มำพร้อมกันหรือผ้ำนุ่มแห้งอื่น
• อย่ำใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ 
• อย่ำใช้สำรสะลำย สำรเคมี หรือสำรท�ำควำมสะอำดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่ 
• อย่ำให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า
ส�ำหรับควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมในกำรใช้ระบบ:
• เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/LS600
• โปรดติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose® 

การรับประกันแบบจ�ากัด
ระบบได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรรับประกันแบบจ�ำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำที่  
global.Bose.com/warranty ส�ำหรับรำยละเอียดของกำรรับประกันแบบจ�ำกัด

หำกต้องกำรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register  
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ แม้จะไม่ด�ำเนินกำรดังกล่ำวก็จะไม่มีผลต่อกำรรับประกันแบบจ�ำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
สหรัฐฯ/แคนาดา/ประเทศอื่นๆ: 
• ชุดควบคุม: 10VDC 3.3A, 44VDC 1.25A
• เครื่องรับสัญญาณไร้สาย: 100–240V  50/60 Hz, 30W
• ชุดเสียงเบสแบบไร้สาย Acoustimass®: 100–240V  50/60 Hz, 180W

ช่องเสียบ SERVICE
ช่องเสียบ Service ใช้ส�ำหรับกำรบริกำรซ่อมแซมเทำ่นั้น อย่ำเสียบสำยใดๆ เข้ำกับช่องเสียบนี้ 

http://global.Bose.com/Support/LS600
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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หำกคุณประสบปัญหำกับระบบควำมบันเทิงภำยในบ้ำนของคุณ:
• ตรวจสอบว่ำส่วนประกอบทั้งหมดของระบบเชื่อมต่อกับเตำ้รับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน)
• เสียบต่อสำยทุกสำยให้แน่นหนำ
• ตรวจสอบสถำนะของไฟแสดงสถำนะระบบ (ดหูน้ำ 27)
• ย้ำยระบบห่ำงจำกแหล่งสัญญำณรบกวนที่เป็นไปได้ (เรำเตอร์ไร้สำย โทรศัพท์ไร้สำย ทีวี ไมโครเวฟ ฯลฯ)
• ตรวจสอบว่ำระบบอยู่ภำยในขอบข่ำยของเครื่องเรำเตอร์ไร้สำยหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แนะน�ำ 

เพื่อกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม

หำกคุณไม่สำมำรถแก้ปัญหำของคุณได้ โปรดดูตำรำงด้ำนล่ำงเพื่อระบุอำกำรและวิธีแก้ปัญหำ 
ส�ำหรับปัญหำทั่วไป หำกคุณไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose®

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป
ตำรำงต่อไปนี้แสดงอำกำรและวิธีแก้ปัญหำที่เป็นไปได้ส�ำหรับปัญหำทั่วไป

อาการ วิธีการแก้ไข

ระบบไม่ตอบสนอง 
กับกำรท�ำงำนเริ่มต้น 
ของรีโมทคอนโทรล

• เปิดชุดควบคุมด้วยตนเองจำกดำ้นหนำ้เครื่องโดยกำรกดปุ่มเปิด/ปิด 
• กดปุ่มใดๆ บนรีโมทคอนโทรลของคุณ ไฟแสดงสถำนะระบบบนชุดควบคุม 

ควรกะพริบเมื่อกดแต่ละปุ่ม
• ตรวจสอบวำ่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลถูกต้องแล้ว และไม่ต้องเปลี่ยน

แบตเตอรี่ หน้ำ 42

• ถอดสำยไฟส�ำหรับชุดควบคุม รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเต้ำรับไฟฟ้ำ 
AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

รีโมทไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่เพิ่ม
ไว้ระหว่ำงกำรตั้งค่ำเริ่มต้น

เชื่อมต่อตัวส่งสัญญำณ IR ของคุณ (ดหูนำ้ 33)

ยังมีเสียงดังจำกทีวี ปิดล�ำโพงทีวีของคุณผำ่นเมนูกำรตั้งค่ำทีวี

กำรเชื่อมต่อวิดีโอ 
จำกแหล่งสัญญำณไม่ดี

กดปุ่ม  บนชุดควบคุมและเลือกตัวเลือกกำรตั้งคำ่อุปกรณ ์ 
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหนำ้จอเพื่อเปลี่ยนกำรเชื่อมต่อวิดีโอ 

ระบบไม่ตอบสนอง • เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจำกเมนู  
• ถอดสำยไฟส�ำหรับชุดควบคุม รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเตำ้รับไฟฟำ้ 

AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

ปัญหำเกี่ยวกับ HDMI (ARC) ตรวจสอบวำ่สำยเคเบิล HDMI™ ของระบบเสียบเขำ้กับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�ำว่ำ 
ARC หรือ Audio Return Channel 

หำกทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ARC ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล
และเลือก การตั้งค่าเสียงทีวีขั้นสูง จำกเมนู UNIFY® (โปรดดหูนำ้ 15)
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อาการ วิธีการแก้ไข

ปัญหำเกี่ยวกับ CEC หำกชุดควบคุมเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวีของคุณแล้ว  
ตรวจสอบวำ่ได้เปิดใช้งำน Consumer Electronics Control (CEC)  
ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอำจกล่ำวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น 

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวีหรือกดปุ่ม  บน
รีโมทคอนโทรล และเลือก การตั้งค่า CEC จำกเมนู UNIFY® (โปรดดหูน้ำ 15)

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดสวิตช์
ขึ้นเอง

กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล และเลือก เปิดการเชื่อมต่อแบบอื่น  
จำกรำยกำรเมนู UNIFY® กำรตั้งคำ่ CEC (โปรดดหูนำ้ 15)

ไม่มีเสียงจำกระบบ • เพิ่มระดับเสียง
• กดปุ่มปิดเสียง  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบวำ่ระบบไม่ได้ปิดเสียงอยู่
• ตรวจสอบว่ำคุณเลือกแหล่งสัญญำณถูกต้อง
• เลื่อนดูและทดสอบแหล่งสัญญำณตำ่งๆ
• ตรวจสอบว่ำสำยเคเบิล HDMI™ เสียบเข้ำกับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�ำวำ่ ARC 

หรือ Audio Return Channel หำกทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ARC  
ให้ใช้สำยสัญญำณเสียงรองนอกเหนือจำกสำยเคเบิล HDMI

• หำกใช้สำยสัญญำณเสียงรอง ให้เสียบสำยเขำ้กับช่องเสียบบนทีวีที่มีค�ำว่ำ 
Output หรือ OUT

• ถอดสำยไฟส�ำหรับชุดควบคุม รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเต้ำรับไฟฟำ้ 
AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

ไม่สำมำรถตั้งค่ำเครือขำ่ย 
ให้เสร็จสิ้น

• เลือกชื่อเครือข่ำยที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่ำน (มีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน)

• เชื่อมต่อกับเครือขำ่ยโดยใช้สำยอีเทอร์เน็ต
• รีสตำร์ทโมเด็มและเรำเตอร์ของคุณ 

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรตั้งคำ่ 
SoundTouch® ให้เสร็จสิ้น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบกับเครือข่ำย Wi-Fi เดียวกัน
• หำกคุณเพิ่มระบบของคุณไปที่เครือขำ่ย Wi-Fi แล้ว เลือก ระบบมีอยู่บน 

เครือข่ายแล้ว เมื่อมีข้อควำมถำมในแอพพลิเคชั่น
• เปิดใช้งำน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่ำ
• ทดสอบกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• รีสตำร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
• รีสตำร์ทโมเด็มและเรำเตอร์ของคุณ 
• ถอนกำรติดตั้งแอพพลิเคชั่น ติดตั้งแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง รีเซ็ตระบบ และรีสตำร์ท

กำรตั้งคำ่

ไฟ LED แสดงสถำนะ 
ชุดเสียงเบสไร้สำย  
Acoustimass®  
เป็นสีอ�ำพันนิ่ง (หรี่แสง)

• ท�ำตำมข้อควำมแจ้งกำรแก้ปัญหำบนหนำ้จอ
• กดปุ่ม  บนชุดควบคุมหรือรีโมทของคุณ และเลือก การจัดการล�าโพง 

เพื่อเรียกใช้งำนกำรตั้งค่ำอีกครั้ง (โปรดดหูน้ำ 15)

• เชื่อมต่อชุดเสียงเบสโดยใช้สำยเคเบิลสเตอริโอขนำด 3.5 มม. (โปรดดหูน้ำ 43)

• ถอดสำยไฟส�ำหรับ Acoustimass รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเต้ำรับ
ไฟฟ้ำ AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

มีเสียงทุ้มมำกเกินไป 
หรือน้อยเกินไป

• ปรับกำรตั้งค่ำเสียงทุ้มของระบบ (ดหูนำ้ 19)

• เรียกใช้งำนกำรปรับเทียบมำตรฐำนเสียง ADAPTiQ® (ดหูน้ำ 16)

• ย้ำยชุดเสียงเบสให้ไกลจำกผนังและมุมในบริเวณใกล้เคียง
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ไฟ LED แสดงสถำนะ 
เครื่องรับสัญญำณไร้สำย 
เป็นสีอ�ำพันสวำ่งนิ่ง (หรี่แสง)

• ท�ำตำมข้อควำมแจ้งกำรแก้ปัญหำบนหนำ้จอ
• กดปุ่ม   บนชุดควบคุมหรือรีโมทของคุณและเรียกใช้งำนกำรตั้งคำ่ 

UNIFY® อีกครั้ง (ดหูนำ้ 16)

• ถอดสำยไฟส�ำหรับเครื่องรับสัญญำณ รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟ 
กับเตำ้รับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

• ท�ำกำรเชื่อมต่อแบบใช้สำยกับล�ำโพงหลังของคุณ (โปรดดหูน้ำ 43)

เสียงผิดเพี้ยน • เลื่อนดูและทดสอบแหล่งสัญญำณต่ำงๆ
• ลดระดับสัญญำณเสียงออกจำกอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับชุดควบคุม
• ตรวจสอบวำ่เชื่อมต่อสำยสัญญำณเสียงจำกอุปกรณ์แหล่งสัญญำณของคุณแล้ว

และสำยสัญญำณไม่เสียหำย
• หำกคุณไม่ได้เรียกใช้งำน ADAPTiQ® ก่อนหนำ้นี้ เลือก ADAPTiQ®  

จำกเมนู UNIFY® (ดหูน้ำ 15)

• ถอดสำยไฟส�ำหรับชุดควบคุม รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเตำ้รับไฟฟ้ำ 
AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

ไม่ได้ยินเสียงจำกอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่อ

• เปิดอุปกรณ์ 
• เลื่อนดูและทดสอบแหล่งสัญญำณอื่นๆ 
• โปรดอำ่นคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ 

ไม่มีภำพบนจอทีวี  
แต่ได้ยินเสียง

ตรวจสอบวำ่กำรเลือกช่องรับสัญญำณวิดีโอของทีวีถูกต้องส�ำหรับแหล่งสัญญำณ
วิดีโอนั้น

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
ไม่ตอบสนองค�ำสั่งของรีโมท
อย่ำงสม�่ำเสมอ

• ลองตั้งคำ่อุปกรณ์อีกครั้ง กดปุ่ม  บนแผงควบคุม เลือกตัวเลือกอุปกรณ์
และท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหนำ้จอเพื่อตั้งค่ำอุปกรณ์อีกครั้ง

• เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทของคุณ (ดหูน้ำ 42)

• ตั้งคำ่ตัวส่งสัญญำณ IR ของคุณ (ดหูนำ้ 33)

ได้ยินเสียงขำดหำย 
เป็นช่วงๆ จำกอุปกรณ์เสียง
ดิจิตอลโคแอ็กเชียล

• ตรวจสอบวำ่ได้เชื่อมต่อสำยสัญญำณเสียงกับชุดควบคุมและอุปกรณ์เสียงดิจิตอล
โคแอ็กเชียลอย่ำงเหมำะสม

• เลื่อนดูและทดสอบแหล่งสัญญำณอื่นๆ 
• ลองตั้งคำ่อุปกรณ์อีกครั้ง กดปุ่ม  บนแผงควบคุม เลือกตัวเลือกอุปกรณ์

เสียงดิจิตอลโคแอ็กเชียลและท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหนำ้จอเพื่อตั้งคำ่อุปกรณ์อีกครั้ง
• ถอดสำยไฟส�ำหรับชุดควบคุม รอ 30 วินำที และเสียบสำยไฟกับเต้ำรับไฟฟ้ำ 

AC (สำยเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่น

ปุ่มบนรีโมทไม่มีฟังก์ชัน 
ที่ต้องกำร ขณะท�ำกำรควบคุม
ทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญำณ

กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลของคุณ และเลือก การตั้งค่ารีโมททีวี >  
การตั้งค่าขั้นสูง

กำรเชื่อมต่อกับเครือขำ่ยใหม่
หรือเครือขำ่ยอื่น

• กดปุ่ม  และเลือก การตั้งค่าเครือข่าย
• หำกข้อมูลเครือขำ่ยของคุณเปลี่ยนแปลง หรือต้องกำรเชื่อมต่อระบบของคุณ 

กับเครือขำ่ยอื่น โปรดดูวิธีใช้ในแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

• หำกมีปัญหำในกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำย เชื่อมต่อกับเครือขำ่ยโดยใช้สำยอีเทอร์เน็ต
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อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่สำมำรถเล่นเสียงจำก 
Bluetooth

บนระบบของคุณ:

• จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้หนำ้จอแหล่งสัญญำณ Bluetooth

• ล้ำงรำยกำรกำรจับคู่ของระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล:
 - ในแหล่งสัญญำณ Bluetooth กดปุ่ม MORE  บนรีโมทของคุณ

 - เลือก ล้างรายการการจับคู่

• ลองจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

• ปิดกำรใช้งำนแล้วเปิดใช้งำนคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง 
• ลบชื่อระบบออกจำกเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง
• โปรดดูเอกสำรประกอบกำรใช้งำนของอุปกรณ์ของคุณ
• โปรดดู “ไม่มีเสียงจำกระบบ” ที่หนำ้ 31

การตั้งค่าตัวส่งสัญญาณ IR ของคุณ
หำกคุณมีปัญหำในกำรตอบสนองของรีโมทและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของของคุณ Bose® ขอแนะน�ำให้ใช ้
ตัวส่งสัญญำณ IR ที่ให้มำ 

หมายเหตุ: ใช้ตัวส่งสัญญำณ IR หำกคุณมีปัญหำกับรีโมทคอนโทรลจำกอุปกรณ์ภำยนอกเท่ำนั้น 

1. น�ำตัวส่งสัญญำณ IR ออกจำกกล่อง   

2. เสียบตัวส่งสัญญำณเข้ำกับช่องเสียบ IR ที่ด้ำนหลังของชุดควบคุม

3. แกะแถบยึดออกจำกแผ่นพลำสติกที่ให้มำพร้อมกับตัวส่งสัญญำณ และวำงไว้บนพื้นผิวเรียบดำ้นล่ำง 
ของก้อนส่งสัญญำณสำมก้อน

4. แกะแผ่นรองพลำสติกออกจำกแถบยึด 

ก้อนส่งสัญญำณ
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5. วำงก้อนส่งสัญญำณ IR สำมก้อนในตู้ที่จัดเก็บอุปกรณ์ของคุณหรือด้ำนหน้ำอุปกรณ์โดยตรง

6. ทดสอบกำรตอบสนองของรีโมท หำกปัญหำยังคงอยู่ เปลี่ยนต�ำแหน่งก้อน IR และทดสอบอีกครั้ง

การตรวจสอบเสียง
1. เปิดทีวีของคุณ

2. หำกคุณก�ำลังใช้กล่องรับสัญญำณเคเบิล/ดำวเทียม หรือแหล่งสัญญำณรองอื่น:
• เปิดแหล่งสัญญำณนี้
• หำกแหล่งสัญญำณรองของคุณเชื่อมต่อกับทีวี ให้เลือกช่องรับสัญญำณทีวีที่เหมำะสม 

3. เปิดชุดควบคุมของคุณ

คุณควรได้ยินเสียงจำกชุดเสียงเบส

หมายเหตุ: หำกคุณไม่ได้ยินเสียงจำกชุดเสียงเบส ดู “กำรแก้ปัญหำ” ที่หน้ำ 30
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แผงชุดควบคุมด้านหน้า
ด้ำนหน้ำของชุดควบคุมมีช่องรับสัญญำณต่อไปนี:้
• หูฟัง
• ช่องสัญญำณ HDMI™ 

ช่องรับสัญญำณเหล่ำนี้ปรำกฏในเมนู  เป็น AUX IN และ HDMI (ด้ำนหนำ้) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
ช่องรับสัญญำณเหล่ำนี้สำมำรถใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อกล้องถำ่ยรูปดิจิตอล กล้องถ่ำยวิดีโอ เครื่องเล่นสื่อ  
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แนะน�ำด้วย

ช่องสัญญาณหูฟัง/AUX ด้านหน้า

คุณสำมำรถใช้ช่องรับสัญญำณขนำด 3.5 มม.นี้กับหูฟังของคุณ หรือใช้เป็นตัวเลือกเสียงส�ำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ชิ้นโปรดของคุณ โดยหูฟังคือตัวเลือกเริ่มต้น

หำกต้องกำรใช้ช่องสัญญำณนี้เป็น AUX IN กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลของคุณ และเลือก ช่องเสียบ
หูฟัง จำกหน้ำจอที่ปรำกฏ เลือก AUX IN จำกเมนู  เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ช่องรับสัญญาณ HDMI™ ด้านหน้า

คุณสำมำรถใช้ช่องรับสัญญำณนี้ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องสัญญำณออก HDMI 

หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลของ Bose ไม่ควบคุมฟังก์ชันเฉพำะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญำณ 
HDMI™ ด้ำนหน้ำ

แผงชุดควบคุมด้านหลัง
HDMI™ อีเทอร์เน็ต บริกำร

ช่องเสียบล�ำโพง ออพติคัล โคแอ็กเชียล อนำล็อก

HDMI™ (ARC)

กระแสไฟ กำรแก้ปัญหำ
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การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC-2 
1. ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้ำนซ้ำย (ทวนเข็มนำฬิกำ) เพื่อคลำยขั้วต่อสำย 

2. ส�าหรับล�าโพงหน้า: เสียบปลำยสำยด้ำนเปลือยของสำยเคเบิลสี่พินเขำ้กับอะแดปเตอร์ ด้วยกำรเสียบ
สำยสีแดงที่มีเครื่องหมำย L+, C+ หรือ R+ เข้ำกับขั้วต่อสีแดง ( + ) และสำยธรรมดำเข้ำกับขั้วต่อ
ธรรมดำสีเงิน ( – )  
ส�าหรับล�าโพงหลัง: เสียบปลำยสำยด้ำนเปลือยของสำยเคเบิลสองพินเขำ้กับอะแดปเตอร์ ด้วยกำรเสียบ
สำยสีแดงที่มีเครื่องหมำย + เข้ำกับขั้วต่อสีแดง ( + ) และสำยธรรมดำเข้ำกับขั้วต่อธรรมดำสีเงิน ( – )

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่ำเสียบต่อเฉพำะส่วนปลำยสำยด้ำนเปลือยแต่ละเส้นเพื่อหลีกเลี่ยง 
กำรหนีบฉนวนของสำยไฟ 

3. ใช้ไขควง หมุนสกรูไปด้ำนขวำ (ตำมเข็มนำฬิกำ) เพื่อยึดสำยกับขั้วต่อให้แน่น

4. ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1 - 4 เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อื่น 
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การติดตั้งล�าโพงหน้า
กำรตั้งคำ่ UNIFY® ช่วยแนะน�ำคุณตลอดกระบวนกำรเบื้องต้นของกำรติดตั้งล�ำโพงหน้ำของคุณ 
ระหว่ำงขั้นตอน “ล�ำโพงแบบใช้สำย” (โปรดดหูน้ำ 16) 

หำกคุณย้ำยระบบของคุณ แต่ยังด�ำเนินกำรติดตั้งไม่เสร็จสิ้น โปรดดูค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อประกอบส่วนหลัง
ของระบบควำมบันเทิงภำยในบำ้นอีกครั้ง

ข้อควรระวัง: อย่ำเชื่อมต่อล�ำโพงของคุณขณะที่ชุดควบคุมของคุณเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC (สำยเมน)

สิ่งที่คุณต้องการ:

จากกล่อง    :

ล�ำโพง Jewel Cube® (2) ล�ำโพงกลำง  
Jewel Cube®  (1)

อะแดปเตอร์ AC-2 (3) สำยเคเบิลล�ำโพงหน้ำ (1)

จากกล่อง   :

ไขควง (1)
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การเชื่อมต่อล�าโพงหน้ากับชุดควบคุม
1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC-2 กับปลำยสำยล�ำโพงดำ้นเปลือย โปรดดู “กำรเชื่อมต่ออะแดปเตอร ์AC-2”  

ที่หน้ำ 36

2. เสียบอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสำยไฟที่มีเครื่องหมำย L+ เขำ้กับล�ำโพงที่ด้ำนซำ้ยของทีวีของคุณ

3. เสียบอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสำยไฟที่มีเครื่องหมำย R+ เข้ำกับล�ำโพงที่ด้ำนขวำของทีวีของคุณ

4. เสียบอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสำยไฟที่มีเครื่องหมำย C+ เข้ำกับล�ำโพงกลำง

5. เชื่อมต่อปลำยที่เหลือของสำยหกพินเขำ้กับช่องเสียบ FRONT SPEAKERS หกพินที่ด้ำนหลัง 
ชุดควบคุมของคุณ

หมายเหตุ: ไม่มีกำรใช้งำนช่องเสียบ FRONT SPEAKERS สี่พินที่ด้ำนหลังชุดควบคุมของคุณ
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การติดตั้งล�าโพงหลัง
กำรตั้งคำ่ UNIFY® ช่วยแนะน�ำคุณตลอดกระบวนกำรเบื้องต้นของกำรติดตั้งล�ำโพงหลังของคุณ 
ระหว่ำงขั้นตอน “ล�ำโพงไร้สำย” (โปรดดหูน้ำ 16) 

หำกคุณย้ำยระบบของคุณ แต่ยังด�ำเนินกำรติดตั้งไม่เสร็จสิ้น โปรดดูค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อประกอบส่วนหลัง
ของระบบควำมบันเทิงภำยในบำ้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: หำกคุณไม่สำมำรถจับคู่ล�ำโพงหลังกับชุดควบคุม คุณยังสำมำรถเชื่อมต่อล�ำโพงหลัง 
กับระบบโดยตรงโดยใช้สำยเคเบิลล�ำโพงแบบก�ำหนดเอง (ไม่ได้ให้มำ) 

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม โปรดดหูนำ้ 43

สิ่งที่คุณต้องการ:

จากกล่อง   :

ล�ำโพง Jewel Cube® (2) สำยเคเบิลล�ำโพงหลัง (2) อะแดปเตอร์ AC-2 (2)

จากกล่อง  : จากกล่อง   : จากกล่อง   :

เครื่องรับสัญญำณไร้สำย (2) สำยไฟ (2) ไขควง (1)
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การระบุการตั้งค่าสวิตช์บนเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ล�ำโพงหลังของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญำณไร้สำยเพื่อสื่อสำรกับชุดควบคุม เครื่องรับสัญญำณตั้งค่ำ 
ล่วงหนำ้ให้ส่งสัญญำณออกจำกกล่องที่ช่องสัญญำณด้ำนซ้ำยและขวำ คุณสำมำรถใช้สวิตช์ด้ำนหนำ้ 
เครื่องรับสัญญำณเพื่อปรับกำรตั้งค่ำช่องสัญญำณได้ 

1. ตรวจสอบวำ่สวิตช์บนเครื่องรับสัญญำณไร้สำยตัวหนึ่งตั้งค่ำเป็น L (ซ้ำย) 

2. ตรวจสอบวำ่สวิตช์บนเครื่องรับสัญญำณไร้สำยอีกเครื่องตั้งคำ่เป็น R (ขวำ) 

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่เครื่องรับสัญญำณไร้สำยเครื่องหนึ่งตั้งคำ่เป็น L (ซ้ำย) และอีกเครื่องตั้งค่ำ
เป็น R (ขวำ) 

การเชื่อมต่อล�าโพงหลัง
1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC-2 กับปลำยสำยล�ำโพงดำ้นเปลือย โปรดดู “กำรเชื่อมต่ออะแดปเตอร ์AC-2”  

ที่หน้ำ 36 

2. เสียบอะแดปเตอร์เข้ำกับด้ำนหลังของล�ำโพงของคุณ

3. เสียบปลำยสำยอีกด้ำนของสำยสองพินเขำ้กับเครื่องรับสัญญำณไร้สำยของคุณ 

คุณจะได้ยินหรือรู้สึกได้วำ่มีเสียงคลิก 

4. ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1 - 3 เพื่อเชื่อมต่อล�ำโพงเครื่องอื่นของคุณ 
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การเชื่อมต่อล�าโพงหลังกับแหล่งจ่ายไฟ
1. เชื่อมต่อปลำยด้ำนหนึ่งของสำยไฟเข้ำกับเครื่องรับสัญญำณไร้สำยของคุณ

2. เสียบปลำยอีกด้ำนของสำยไฟเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน)

3. ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อตั้งคำ่ล�ำโพงเครื่องอื่นของคุณ

การติดตั้งล�าโพงของคุณ
คุณสำมำรถติดตั้งล�ำโพงบนผนัง ขำตั้งวำงบนพื้น หรือขำตั้งโต๊ะ หำกต้องกำรซื้ออุปกรณ์เสริมเหล่ำนี้  
โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหนำ่ยของ Bose® ในพื้นที่ของคุณ หรือไปที่ www.Bose.com

ข้อควรระวัง: 
• ใช้เฉพำะอุปกรณ์ Bose ในกำรติดตั้งล�ำโพง กำรใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญำตอำจท�ำให้ระบบ 

ของ Bose และส่วนประกอบเสียหำย
• สำยล�ำโพงและสำยเคเบิลเชื่อมต่อที่ให้มำพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับกำรรับรองให้ใช้ส�ำหรับกำรติดตั้ง 

แบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดในกำรออกแบบอำคำรในประเทศของคุณส�ำหรับประเภทสำยไฟ
และสำยเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบฝังผนัง



42 - ไทย

ภำคผนวก B: กำรดูแลรักษำระบบ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสี่ก้อนเมื่อระยะของชุดควบคุมลดลงจนสังเกตได้

1. เลื่อนฝำปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้ำนหลังรีโมทคอนโทรลเปิด

2. ใส่แบตเตอรี่ AA (IEC LR6) 1.5V จ�ำนวนสี่ก้อน ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ – ของแบตเตอรี่ตรงกับ
เครื่องหมำย + และ – ภำยในช่องใส่

3. เลื่อนฝำปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้ำที่
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ภำคผนวก C: กำรตั้งคำ่แบบใช้สำยแบบอื่น 

ไม่สามารถจับคู่ชุดเสียงเบสแบบไร้สาย  
Acoustimass® กับชุดควบคุม
หำกคุณมีปัญหำในกำรเชื่อมต่อชุดเสียงเบสกับชุดควบคุมในแบบไร้สำย คุณยังสำมำรถเชื่อมต่อได้โดยใช ้
สำยเคเบิลสเตอริโอขนำด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มำ)

หมายเหตุ: หำกคุณไม่มีสำยเคเบิลสเตอริโอขนำด 3.5 มม. โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยของ Bose®  
หรือติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose 

หำกต้องกำรติดตั้งสำยเคเบิลสเตอริโอขนำด 3.5 มม.:

1. บนรีโมทคอนโทรลของคุณ กด SETUP

2. เลือก การจัดการล�าโพง

3. ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอ จนกระทั่งข้อควำม "คุณสำมำรถเรียนรู้วิธีตั้งค่ำชุดเสียงเบสได้จำก 
ขั้นตอนต่อไปนี"้ ปรำกฏขึ้น

4. กด  จำกนั้น ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอเพื่อด�ำเนินกำรตั้งคำ่ให้เสร็จสิ้น

ไม่สามารถจับคู่เครื่องรับสัญญาณไร้สายกับชุดควบคุม 
(ล�าโพงหลัง)
หำกคุณไม่สำมำรถจับคู่ล�ำโพงหลังกับชุดควบคุม คุณยังสำมำรถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับระบบโดยใช้สำยเคเบิล
ล�ำโพงแบบก�ำหนดเอง (ไม่ได้ให้มำ) ใช้วิธีนี้หำกคุณมีปัญหำในกำรในกำรเชื่อมต่อล�ำโพงหลังกับชุดควบคุม 
ในแบบไร้สำยเท่ำนั้น

หมายเหตุ: หำกต้องกำรรับสำยเคเบิลล�ำโพง โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหนำ่ยของ Bose® ที่ได้รับอนุญำต 
หรือฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของ Bose 

หำกต้องกำรติดตั้งสำยเคเบิลล�ำโพง:

1. บนรีโมทคอนโทรลของคุณ กด SETUP

2. เลือก การจัดการล�าโพง

3. ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอ จนกระทั่งข้อควำม "คุณสำมำรถเรียนรู้วิธีตั้งค่ำล�ำโพงด้ำนหลังได้จำก 
ขั้นตอนต่อไปนี้" ปรำกฏขึ้น

4. กด  จำกนั้น ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอเพื่อด�ำเนินกำรตั้งคำ่ให้เสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง: อย่ำใช้สำยไฟที่ไม่ได้รับอนุญำตในกำรเชื่อมต่อล�ำโพงกับระบบ Bose ของคุณ  
กำรใช้สำยไฟที่ไม่ได้รับอนุญำตอำจท�ำให้ระบบ Bose และส่วนประกอบของระบบเสียหำย
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