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เพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดใช้เวลาในการปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ในคู่มือผู้ใช้นี้อย่างรอบคอบ เพราะจะช่วยให้คุณติดตั้งและใช้งานระบบ
ได้อย่างถูกต้อง และเพลิดเพลินกับคุณสมบัติชั้นสูงของเครื่องได้ โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้สำ�หรับการอ้างอิงในภายหน้า

สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
ในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำ�ให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้
เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตาม
คำ�แนะนำ�ในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำ�คัญในคู่มือผู้ใช้นี้

คำ�เตือน:

• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
• อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีนํ้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้
บนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงใน
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลวจะสร้างความเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
• อ ย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับอุปกรณ์
• ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้โดยเฉพาะกับอุปกรณ์
• แ บตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จประจุก่อนการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องเสมอ และดูคำ�แนะนำ�ของ
ผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการชาร์จอย่างเหมาะสม
• หลังจากการเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน คุณอาจจะต้องชาร์จไฟและคายกระแสไฟของแบตเตอรี่หลายๆ รอบ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
• แบตเตอรี่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำ�งานที่อุณหภูมิห้องปกติ (20°C +/- 5°C หรือ 68°F +/- 23°F)
• อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเมื่อไม่ได้ใช้
• อย่าให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้
• อย่าให้แบตเตอรี่ถูกกระแทก
• หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึมออกมาจากอุปกรณ์ อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ
หากคุณสัมผัสกับของเหลว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยนํ้าจำ�นวนมาก และไปพบแพทย์
• ไม่ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์
• เก็บแบตเตอรี่ในที่แห้งและสะอาด
• โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้เปลี่ยนแทน

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้น
โดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
©2018 Bose Corporation ห้ามทำ�ซํ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำ�ไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
®
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เพื่อความปลอดภัย
คำ�เตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผล
ต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณ
ข้อควรระวัง: โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ

หมายเหตุ:

• ป้ายกำ�กับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้

• แหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือ

ทดสอบสำ�หรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ

• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มา หรือแหล่งจ่ายไฟ AC หรืออุปกรณ์ชาร์จของ Bose®

ที่ออกแบบให้ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านคำ�แนะนำ�เหล่านี้
จดจำ�คำ�แนะนำ�เหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำ�เตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนํ้า
6. ทำ�ความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. 	อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต
8. 	อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อนํ้า เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึง
เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. 	ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. 	ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
11. 	นำ�ผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�ำ นาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำ�เป็น
เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุ
แปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำ�งานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
1.
2.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำ�กัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้
สำ�หรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำ�งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำ�งานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด
ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์
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เพื่อความปลอดภัย
สหรัฐฯ เท่านั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำ�กัดสำ�หรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของ
ระเบียบ FCC ข้อจำ�กัดนี้ก�ำ หนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย
อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำ�แนะนำ� อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้
จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุ
หรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำ�ให้คุณลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว
ด้วยวิธีการต่อไปนี:้
• เปลี่ยนทิศทางหรือตำ�แหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำ�หน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำ�ให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้
อีกต่อไป

แคนาดา

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำ�หนด ICES-003 ของแคนาดา
อุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำ�งาน
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้อง
ไม่รับสัญญาณรบกวนใดๆ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำ�ให้การทำ�งานของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์
กำ�ลังเอาต์พุต: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz
Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำ�กับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้อกำ�กับ EU
ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ชื่อชิ้นส่วน
PCBs

ตะกั่ว

ปรอท

X

0

(Pb)

(Hg)

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
แคดเมียม
โครเมียม 6 โพลีโบรมิเนตเต็ด โพลีโบรมิเนตเต็ด
(Cd)
ไบเฟนิล (PBB) ไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
(CR(VI))
0

0

0

0

ชิ้นส่วนโลหะ
X
0
0
0
0
0
ชิ้นส่วนพลาสติก
0
0
0
0
0
0
ลำ�โพง
X
0
0
0
0
0
สาย
X
0
0
0
0
0
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณตํ่ากว่า
ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดใน SJ/T 11363-2006
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำ�หรับชิ้นส่วนนี้
มีปริมาณสูงกว่าข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดใน SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของลำ�โพง
หมายเลขซีเรียล: ____________________________________________________________________
หมายเลขรุ่น: _______________________________________________________________________
วันที่ซื้อ: __________________________________________________________________________
ขอแนะนำ�ให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้นี้
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สารบัญ
บทนำ�

ภาพรวม...................................................................................................................
สิ่งที่บรรจุในกล่อง......................................................................................................
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การใช้งาน

การต่อกับไฟ AC.......................................................................................................
การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง..................................................................
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บทนำ�
ภาพรวม
ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Bose SoundLink Bluetooth speaker III เพลิดเพลินกับเพลง
ในแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แลปทอป หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
คุณสมบัติ
• การเชื่อมโยง Bluetooth แบบไร้สายขจัดความจำ�เป็นในการใช้ฐานต่อพ่วงหรือการเชื่อมต่อ
แบบสัมผัสกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
• แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ ช่วยให้การทำ�งานของ Bose ยาวนานหลายชั่วโมง
• ช่องเสียบ AUX ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพลงเข้ากับลำ�โพงของคุณได้โดยตรง
• จับคู่ได้สูงสุดหกอุปกรณ์ Bluetooth
• มีความสามารถพกพาได้ง่ายและสะดวก
®

®

®

สิ่งที่บรรจุในกล่อง
เปิดกล่องบรรจุและนำ�ลำ�โพงและแหล่งจ่ายไฟ AC ออกมา กล่องบรรจุอาจมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC
สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟ AC รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ อย่าลืมเก็บกล่องบรรจุทั้งหมดไว้
เพราะเป็นกล่องที่บรรจุชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัยที่สุดเมื่อจำ�เป็นต้องขนส่งหรือขนย้ายผลิตภัณฑ์นี้
หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำ�หรับข้อมูลติดต่อ โปรดดู
รายการที่อยู่ติดต่อที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม http://global.Bose.com

SoundLink® Bluetooth® speaker III
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แหล่งจ่ายไฟ AC

อะแดปเตอร์
แหล่งจ่ายไฟ AC

การใช้งาน
การต่อกับไฟ AC
ครั้งแรกที่ใช้งาน SoundLink Bluetooth speaker III ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับกระแสไฟ AC
(สายเมน) และชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาสามชั่วโมง ขณะที่แบตเตอรี่กำ�ลังชาร์จ คุณสามารถเริ่มต้น
ใช้งานลำ�โพง
1. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งจ่ายไฟ AC ที่คุณใช้:
a. ยืดขาของแหล่งจ่ายไฟ AC ออกมา
®

®

หรือ
b.

เลื่อนหัวแปลง AC สำ�หรับภูมิภาคของคุณใส่ลงในแหล่งจ่ายไฟ AC
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การใช้งาน
2.

เสียบสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบ DC ที่ด้านหลังของลำ�โพง

3.

เสียบแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่ใช้งานได้
ลำ�โพงจะส่งเสียงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระแสไฟ AC และการชาร์จจะเริ่มต้น ที่ด้านหน้า
ของลำ�โพง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
จะกะพริบเป็นสีเหลืองเพื่อแสดงว่าแบตเตอรี่
กำ�ลังชาร์จอยู่
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การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง
ก่อนฟังเพลงจาก Bose Soundlink
อุปกรณ์ Bluetooth กับลำ�โพง
®

®

Bluetooth® speaker III ของคุณ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อ

การติดตั้งครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณเปิดลำ�โพงของคุณ ลำ�โพงจะต้องพร้อมจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แรกของคุณ
1. กดปุ่มเปิด/ปิด
เพื่อเปิดลำ�โพง
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth บนลำ�โพงจะกะพริบเป็นสีนํ้าเงินเพื่อแสดงว่าลำ�โพงสามารถ
ค้นพบได้
2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิด Bluetooth ค้นหารายการอุปกรณ์ Bluetooth และเลือกอุปกรณ์
ที่ชื่อ “Bose SLIII” หากอุปกรณ์ของคุณร้องขอรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000” (ศูนย์สี่ตัว)
Settings

Bluetooth

Bluetooth

ON

Devices

Bose SLIII

Connected

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับลำ�โพงแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth
บนลำ�โพงจะเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินกะพริบเป็นสีขาวสว่างนิ่ง และลำ�โพงส่งเสียงแจ้ง
หมายเหตุ: 	หากลำ�โพงปิดการทำ�งานหลังเวลาผ่านไปห้านาที แสดงว่าไม่มีการจับคู่หรือเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ของคุณ ปิดลำ�โพงแล้วเปิดอีกครั้ง และลองจับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง
โปรดดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 16
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การใช้งาน
การเพิ่มอุปกรณ์อื่นไปที่ลำ�โพง

จับคู่อุปกรณ์อื่นกับลำ�โพงโดยการทำ�ให้ล�ำ โพงสามารถค้นพบได้
1. กด Bluetooth
บนลำ�โพง จากนั้นไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth จะกะพริบเป็น
สีนํ้าเงิน
2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิด Bluetooth ค้นหารายการอุปกรณ์ Bluetooth และเลือกอุปกรณ์
ที่ชื่อ “Bose SLIII” หากอุปกรณ์ของคุณร้องขอรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000” (ศูนย์สี่ตัว)
เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับลำ�โพงแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสว่างนิ่ง
หมายเหตุ: 	คุณสามารถสลับระหว่างกำ�ลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว และสามารถถูกค้นพบได้โดยการ
กด Bluetooth บนลำ�โพง
®

หน่วยความจำ�ของลำ�โพง

ลำ�โพงสามารถจดจำ�อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วได้ถึง 6 ชื่อ หากคุณจับคู่ลำ�โพงกับอุปกรณ์เพิ่มเติม อุปกรณ์
ที่มีการเชื่อมต่อไว้ล�ำ ดับต้นๆ จะไม่ถูกจับคู่กับลำ�โพงอีกต่อไป
หมายเหตุ: 	ในการล้างหน่วยความจำ�ของลำ�โพงเพื่อลบอุปกรณ์ทั้งหมด กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้
(ประมาณ 10 วินาที) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกลบออกและลำ�โพง
จะสามารถถูกค้นพบได้อีก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิดเครื่อง ลำ�โพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในหน่วยความจำ�อีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่อุปกรณ์
ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ หากอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ไม่ว่าง ลำ�โพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
ล่าสุดลำ�ดับถัดไป และถัดๆ ไป ลำ�โพงจะค้นหาอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วประมาณ 30 วินาที

การสลับไปที่อุปกรณ์อื่น

คุณสามารถสลับการเชื่อมต่อลำ�โพงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์อื่นที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้
โดยอุปกรณ์ที่คุณสลับจะต้องมีอยู่ในหน่วยความจำ�ของลำ�โพง
1. บนอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ โปรดแน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่
2. กดปุ่ม Bluetooth บนลำ�โพงเพื่อทำ�ให้ลำ�โพงสามารถค้นพบได้
ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth บนลำ�โพงจะกะพริบเป็นสีนํ้าเงินเพื่อแสดงว่าลำ�โพงสามารถ
ค้นพบได้
3. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือก “Bose SLIII” จากรายการอุปกรณ์ของ Bluetooth
ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth จะกะพริบเป็นสีขาว ขณะที่ลำ�โพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เมื่อลำ�โพงและอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกันแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth จะเปลี่ยน
จากสีขาวกะพริบเป็นสีขาวสว่างนิ่ง และลำ�โพงจะส่งเสียงแจ้ง
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ปุ่มควบคุม
ปุ่มควบคุมอยู่ที่ด้านบนของลำ�โพง

ปุ่มควบคุม รายละเอียด
กดเพื่อเปิดหรือปิดลำ�โพง
• เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth ลำ�โพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
ล่าสุด หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ลำ�โพงจะกลับสู่โหมดถูกค้นพบได้ โปรดดู “การจับคู่
และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง” ในหน้า 9
• หากทำ�งานด้วยแบตเตอรี่ กดค้างไว้เพื่อดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ดู “การตรวจสอบ
แบตเตอรี่” ในหน้า 14
• หากไม่มีการใช้ล�ำ โพงภายใน 30 นาที ลำ�โพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อสงวนพลังงาน
แบตเตอรี่
®

กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth
• ลำ�โพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุด หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ลำ�โพง
จะกลับสู่โหมดถูกค้นพบได้
• หาก Bluetooth กำ�ลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว กดเพื่อตั้งค่าลำ�โพงเป็นโหมดค้นพบได้
เพื่ออนุญาตการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดการเชื่อมต่อ
กดเพื่อฟังเสียงจากอุปกรณ์ที่เสียบต่อกับช่องเสียบ AUX โปรดดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์
โดยใช้ช่องเสียบ AUX” ในหน้า 13
กดเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงจากลำ�โพง
กดเพื่อลดระดับเสียงลำ�โพงลงตามระดับ กดค้างไว้เพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
กดเพื่อเพิ่มระดับเสียงลำ�โพงลงตามระดับ กดค้างไว้เพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
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ไฟแสดงสถานะของระบบ
ไฟสัญญาณสถานะสว่างขึ้นเมื่อแหล่งสัญญาณเสียงหรือสถานะลำ�โพงถูกเปิดใช้งาน ไฟสัญญาณสถานะ
จะอยู่ที่ด้านหน้าของลำ�โพง

ไฟ
สัญญาณ
สถานะ

สถานะระบบ
แสดงสถานะ Bluetooth ของลำ�โพง เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth โปรดดู
“การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง” ในหน้า 9
• ไฟสีนํ้าเงินกะพริบ – ค้นพบได้ และพร้อมที่จะจับคู่กับอุปกรณ์
• ไฟสีขาวกะพริบ – กำ�ลังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่
• ไฟสีขาวสว่างนิ่ง – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว
• กะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำ�โพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ Bluetooth
เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือตํ่าสุดแล้ว
®

•
•

ลำ�โพงกำ�ลังเล่นเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX IN
กะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำ�โพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ AUX เมื่อไฟแสดง
สถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือตํ่าสุดแล้ว

กะพริบเมื่อมีการปิดเสียง
ระบุระดับพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดู “การตรวจสอบแบตเตอรี”่
ในหน้า 14

12 - ไทย

การใช้งาน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX
คุณสามารถใช้ลำ�โพงของคุณกับอุปกรณ์อื่นใดที่มีหูฟังหรือสัญญาณเสียงออก คุณสมบัตินี้ต้องใช้สาย
สัญญาณเสียงสเตอริโอที่มีปลั๊ก 3.5 มม. ที่ปลายแต่ละด้านเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณเข้า AUX IN
บนลำ�โพง สายสัญญาณประเภทนี้มีจ�ำ หน่ายที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
การใช้ช่องเสียบ AUX IN:
1. เสียบสายสัญญาณจากอุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUX IN
ที่ด้านหลัง
ของลำ�โพง

กดปุ่มเปิด/ปิด บนลำ�โพง
3. กดปุ่ม AUXบนลำ�โพง
4. ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้ระดับสูงสุด จากนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของลำ�โพง
เพื่อปรับระดับเสียง
หมายเหตุ:
• หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หยุดเล่นสัญญาณเสียงครบ 30 นาที ลำ�โพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่
• ช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของลำ�โพงสำ�หรับใช้เพื่อการอัพเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น
ไม่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง
2.
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การทำ�งานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่จะแตกต่างกันตามเนื้อหาที่เล่นและระดับความดังของเสียงขณะเล่น ในการ
ใช้งานทั่วไป แบตเตอรี่ของลำ�โพงใช้งานได้นานถึง 14 ชั่วโมง

การตรวจสอบแบตเตอรี่

เมื่อลำ�โพงเปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเพียงครู่เดียว จากนั้น ไฟจะดับลงเพื่อสงวน
พลังงานแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม หากแบตเตอรี่ต้องมีการชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น
และกะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าลำ�โพงจะเชื่อมต่อกับสายไฟ AC จากนั้น แบตเตอรี่
จะเริ่มต้นชาร์จ
เมื่อต้องการตรวจสอบระดับประจุ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด บนลำ�โพงค้างไว้ และดูไฟแสดงสถานะ
ของแบตเตอรี่
สีเขียวนิ่ง
สีเหลืองเข้ม
แดงกะพริบ

มีประจุเต็ม
มีประจุปานกลาง
จำ�เป็นต้องชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนลำ�โพงจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่
ในการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดเชื่อมต่อลำ�โพงกับไฟ AC (โปรดดู “การต่อเข้ากับไฟ AC” ในหน้า 7)
ลำ�โพงจะส่งเสียงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระแสไฟ ขอแนะนำ�ให้ใช้เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมงเพื่อชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะระบุสถานะการชาร์จ ทั้งนี้คุณสามารถใช้ลำ�โพง
ขณะชาร์จแบตเตอรี่ได้
สีเหลืองกะพริบ
สีเขียวนิ่ง

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก�ำ ลังชาร์จ
แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำ�โพงและไม่ได้ใช้งานนานกว่า 24 วัน ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่
เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเรียกการทำ�งานของลำ�โพงอีกครั้ง ต่อลำ�โพงเข้ากับไฟ AC
(ดู “การต่อเข้ากับไฟ AC” ในหน้า 7)
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เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำ�โพง
เมื่อใช้ล�ำ โพงของคุณภายในอาคาร คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตั้งลำ�โพงในห้อง
เมื่อใช้งานลำ�โพงภายนอกอาคาร คุณควรทราบว่าคุณภาพเสียงจะเปลี่ยนเมื่อคุณเคลื่อนตัวออก
ห่างจากลำ�โพง
ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เมื่อจัดวางลำ�โพงของคุณ:
• ลำ�โพงนี้ได้รับการออกแบบให้ถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดเมื่อวางบนพื้นผิวที่มีความสูงระหว่าง 24
ถึง 48 นิ้ว
• เพื่อการสะท้อนเสียงทุ้มได้ดีที่สุด ควรวางด้านหลังลำ�โพงให้ใกล้ผนัง แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง
การสะท้อนเสียงทุ้มจะลดลงเมื่อลำ�โพงเคลื่อนออกห่างจากผนัง อย่าวางลำ�โพงโดยพิงจากด้านหลัง
เสียงถ่ายทอดออกจากลำ�โพงทั้งทางด้านหน้าและหลัง
• ไม่ควรวางลำ�โพงในพื้นที่แคบ ที่ปิดทึบทุกด้านยกเว้นด้านหน้า เพราะจะส่งผลลบต่อคุณภาพเสียง
• อย่าวางลำ�โพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก
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การดูแลรักษา
การแก้ปัญหา
ปัญหา
สิ่งที่ต้องทำ�
ลำ�โพงไม่เปิด หากใช้สายไฟ AC โปรดดูให้แน่ใจว่า:
• ระบบเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC (เมน) ที่ใช้งานได้
• คุณกำ�ลังใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ของ Bose ที่จัดส่งมาให้พร้อมกับลำ�โพงของคุณ หรือ
อุปกรณ์ชาร์จ Bose ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับลำ�โพงนี้เท่านั้น
หากใช้พลังงานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดป้องกันแบตเตอรี่หรือคายประจุหมด
เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้เพื่อเรียกคืนแบตเตอรี่กลับสู่โหมดทำ�งาน และ
ชาร์จแบตเตอรี่
• ตรวจสอบว่าลำ�โพงของคุณสามารถถูกค้นพบได้ (ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth
ไม่สามารถ
จับคู่ลำ�โพง
กะพริบเป็นสีนํ้าเงิน) โปรดดู “การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง” ในหน้า 9
กับอุปกรณ์ • ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ของคุณ
Bluetooth®
• ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก “Bose SLIII” ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth บนอุปกรณ์
ของฉัน
ของคุณแล้ว และการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันจากอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ล�ำ โพงมากขึ้น
• หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งาน
การทำ�งาน Bluetooth ของอุปกรณ์นั้น
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ A2DP (stereo Bluetooth) profile
• ตรวจดูว่าเมื่อจับคู่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พีซีหรือ Mac คุณเลือก SoundLink
Bluetooth speaker III เป็นอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก ภายในเมนูการตั้งค่าเสียงของ
คอมพิวเตอร์นั้น คุณอาจต้องเล่นแทร็กเสียงเพื่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
เชื่อมต่อ (ดูคู่มือคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตสำ�หรับคำ�แนะนำ�โดยละเอียด)
• โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณเพื่อดูวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น
• ปิดลำ�โพงแล้วเปิดอีกครั้ง จากนั้น จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดดู “การติดตั้ง
ครั้งแรก” ในหน้า 9 และ “การเพิ่มอุปกรณ์อื่นไปที่ล�ำ โพง” ในหน้า 10
• รีเซ็ตลำ�โพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำ�โพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมด
สว่างขึ้นสั้นๆ และลำ�โพงปิด เปิดลำ�โพงอีกครั้ง แล้วจับคู่อุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดตสำ�หรับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ หรือไปที่
owners.Bose.com เพื่อดูการอัพเดตของลำ�โพง SoundLink Bluetooth speaker III
อุปกรณ์
• ตรวจสอบว่าลำ�โพงของคุณสามารถถูกค้นพบได้ (ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth
Bluetooth
กะพริบเป็นสีนํ้าเงิน) โปรดดู “การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพง” ในหน้า 9
ที่จับคู่
• ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ของคุณ
ไม่เชื่อมต่อ
• อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำ�โพงมากขึ้น
กับลำ�โพง
• ปิดอุปกรณ์และเปิดอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับลำ�โพง โปรดดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อีกครั้ง” ในหน้า 10
• หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งานการ
ทำ�งาน Bluetooth ของอุปกรณ์นั้น
• รีเซ็ตลำ�โพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำ�โพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมด
สว่างขึ้นสั้นๆ และลำ�โพงปิด เปิดลำ�โพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
• ล้างหน่วยความจำ�ของลำ�โพง จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำ�โพงอีกครั้ง โปรดดู
“หน่วยความจำ�ของลำ�โพง” ในหน้า 10 และ “การติดตั้งครั้งแรก” ในหน้า 9
®

®

®

®

16 - ไทย

®

การดูแลรักษา
ปัญหา
ลำ�โพงระบุ
การเชื่อมต่อ
แต่ไม่เล่นเพลง

สิ่งที่ต้องทำ�
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเชื่อมต่อกับลำ�โพงแล้วและกำ�ลังเล่นเสียง
• ตรวจสอบว่าลำ�โพงไม่ได้ปิดเสียง และระดับเสียงปรับขึ้นแล้ว
• เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ล�ำ โพงมากขึ้น
• เลื่อนอุปกรณ์ของคุณออกห่างจากอุปกรณ์อื่นที่สร้างการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ Bluetooth อื่น โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรือเราเตอร์ไร้สาย
• หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth อื่นทั้งหมดที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง หรือปิดใช้งาน
Bluetooth บนอุปกรณ์ดังกล่าว และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเสียงอีกครั้ง
• โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณเพื่อดูวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น
• ปิดลำ�โพง แล้วเปิดอีกครั้ง
• รีเซ็ตลำ�โพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำ�โพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมด
สว่างขึ้นสั้นๆ และลำ�โพงปิด เปิดลำ�โพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
คุณภาพเสียง เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณกับลำ�โพงโดยใช้การเชื่อมต่อ AUX หากคุณภาพเสียง
จากอุปกรณ์ ยังคงไม่ดีขึ้นเมื่อใช้การเชื่อมต่อ AUX ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี:้
Bluetooth
• อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ล�ำ โพงมากขึ้น
ไม่ดี
• เลื่อนอุปกรณ์ของคุณออกห่างจากอุปกรณ์อื่นที่สร้างการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ Bluetooth อื่น โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรือเราเตอร์ไร้สาย
• ลดจำ�นวนแอปพลิเคชันที่ทำ�งานอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ การใช้งานแอปพลิเคชัน
หลายๆ ตัว สามารถลดปริมาณทรัพยากรภายในที่สามารถใช้ได้ในการถ่ายโอนเสียง
การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำ�เป็นอาจปรับปรุงคุณภาพเสียงได้
• ลองปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง
• ลองลบอุปกรณ์ของคุณออกจากลำ�โพง โดยการปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ
จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับลำ�โพงอีกครั้ง
• หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ลองวางในที่เปิดโล่ง ไม่มีร่างกายของคุณอยู่ตรงกลาง
ระหว่างอุปกรณ์และลำ�โพง
• ปิดลำ�โพง แล้วเปิดอีกครั้ง
• รีเซ็ตลำ�โพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำ�โพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมด
สว่างขึ้นสั้นๆ และลำ�โพงปิด เปิดลำ�โพงอีกครั้ง แล้วจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดตสำ�หรับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ หรือไปที่
owners.Bose.com เพื่อดูการอัพเดตของลำ�โพง SoundLink Bluetooth speaker III
®

®

®

ไม่มีเสียงจาก
อุปกรณ์ AUX
หรือคุณภาพ
ของเสียงไม่ดี

®

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและกำ�ลังเล่นเสียงอยู่
• ตรวจสอบว่าปลั๊ก 3.5 มม. ของสายเคเบิลสเตอริโอเสียบเข้ากับลำ�โพงจนสุดและปลั๊ก
อีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับอุปกรณ์ AUX จนสุดด้วย
• กด AUX บนลำ�โพงและตรวจสอบว่าไฟสัญญาณสถานะ AUX สว่างอยู่
• ตรวจสอบว่าลำ�โพงไม่ได้ปิดเสียง และระดับเสียงปรับขึ้นแล้ว
• หากไม่มีเสียงออกมา ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX
• หากคุณภาพเสียงไม่ดี ให้ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX
• ลองใช้สาย AUX อื่น
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การดูแลรักษา

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ควรเปลี่ยนเมื่อ
• ไฟสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบต่อเนื่องเป็นสีเหลืองหลังจากที่ชาร์จไปแล้ว 10 ชั่วโมง
• ระยะเวลาการทำ�งานของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
Bose เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในลำ�โพงของคุณ หากคุณต้องการแบตเตอรี่ใหม่ โปรดติดต่อ
หน่วยงานของ Bose ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ สำ�หรับข้อมูลติดต่อ โปรดดูรายการที่อยู่ติดต่อ
ที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม http://global.Bose.com

การทำ�ความสะอาดลำ�โพง
หากต้องการทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ สามารถเช็ดด้วยผ้าแห้ง นุ่ม
• อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
• อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำ�หรับข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Bose SoundLink Bluetooth speaker III โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำ�หน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ สำ�หรับข้อมูลติดต่อ โปรดดูรายการที่อยู่ติดต่อที่ส่วนท้าย
ของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม http://global.Bose.com
®

®

®

การรับประกันแบบจำ�กัด
Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกัน

แบบจำ�กัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำ�กัดนี้ มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวม
อยู่ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำ�เนินการดังกล่าว
ก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำ�กัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ AC
สัญญาณเข้า: 100 - 240V , 50/60Hz, 600mA
เอาต์พุต: สูงสุด 17VDC, 1A
พิกัดกำ�ลังไฟขาเข้า
อินพุต: สูงสุด 17 - 20 VDC, 1A
ขนาด
สูง 5.2" x กว้าง 10" x ลึก 1.9" (13.5 ซม. x 25.6 ซม. x 4.8 ซม.)
นํ้าหนัก
3.03 ปอนด์ (1.37 กก.)
ช่วงอุณหภูมิสำ�หรับใช้งาน
0° ถึง 45°C (32° ถึง 113 °F )
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