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ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation  
อยู่ภายใต้การอนุญาต 

©2017 Bose Corporation ห้ามทำาซำ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างรอบคอบและเก็บรักษาไว้สำาหรับการอ้างอิงในภายหน้า
สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจมแีรงดันสูงพอที่จะทำาให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้

เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการใช้งานและการบำารุงรักษา 
ในคู่มือนี้

คำาเตือน
• อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีนำ้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำาให้การทำางานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตราย 
จากเพลิงไหม้ได้

• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น 
• อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณ
หรือไม่

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำาให้เกิดอันตรายจากการสำาลัก ไม่เหมาะสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี

ข้อควรระวัง
• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำาเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของระบบ 

และอาจทำาให้การรับประกันเป็นโมฆะ
• แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำาให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง อย่าถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 45°C 

หรือนำาไปเผา 

หมายเหตุ
• ป้ายกำากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
• แหล่งจ่ายไฟนี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำาหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
• เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟ (อะแดปเตอร์ AC) ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่จัดส่งให้เท่านั้น
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนสิ่งที่ร้อนจัด เช่น แสงแดดจ้า เปลวไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้
• ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมา อย่าปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากคุณสัมผัสกับของเหลว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยนำ้า 

จำานวนมาก และไปพบแพทย์
• อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ลำาโพง ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในคู่มือนี้

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนดที่จำาเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำากับ 
Directive 2014/53/EU และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำากับ EU ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถ 
อ่านได้จาก www.Bose.com/compliance 

1. โปรดอ่านคำาแนะนำาเหล่านี้
2. จดจำาคำาแนะนำาเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำาเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนำ้า
6. ทำาความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7.  อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อนำ้า เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
8. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
9. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
10. นำาผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำานาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำาเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่า 

ทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น 
ไม่ทำางานตามปกติ หรือผลิตภัณฑ์ตกหล่น
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
หมายเหตุ
อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำากัดนี้กำาหนดขึ้นเพื่อให้ 
การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และ 
หากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำาแนะนำา อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกัน
ว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์  
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำาให้คุณลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

• เปลี่ยนทิศทางหรือตำาแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำาให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป 

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำางานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

ในแคนาดา
อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนด Canadian ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำาหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วาง
อุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ

อุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำางานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ 
ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้การทำางาน 
ของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

กำาลังเอาต์พุต:  8.99 mW (9.54 dBm) @ 2.48 GHz

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสม 
เพื่อการนำาไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำาจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณ 
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย 

สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

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 

แบตเตอรี่ของลำาโพง: 

 
โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นอยู่ข้างใต้ของลำาโพง

หมายเลขซีเรียล  ________________________________________________________________________________________

หมายเลขรุ่น  ___________________________________________________________________________________________

วันที่ซื้อ  __________________________________ ____________________________________________________________

ขอแนะนำาให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้นี้
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บทนำา

เกี่ยวกับลำาโพง SoundLink® Colour Bluetooth®

เพลงทำาให้คุณร่าเริง และลำาโพง SoundLink® Colour Bluetooth® ทำาให้เพลงเริงร่าไปกับคุณ

คุณสมบัติ
• ประสิทธิภาพเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกที่ที่คุณไป

• เชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน Bluetooth สูงสุด
ครั้งละ 2 เครื่อง

• เสียงแจ้งจะแนะนำาคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth ขั้นตอนนี้จึงง่ายดายอย่างไม่เคยเป็น
มาก่อน

• มีให้เลือกหลายสี

• ได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง

• แบตเตอรี่ลิเธียมช่วยให้สามารถเล่นได้โดยไม่เสียบปลั๊กสูงสุด 8 ชั่วโมง

• ชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟ USB ส่วนใหญ่ได้
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สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ตรวจสอบกล่องบรรจุว่ามีลำาโพง แหล่งจ่ายไฟ AC และสายไฟ (USB) โปรดแน่ใจว่าเก็บกล่องบรรจ ุ
ทั้งหมดไว้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดสำาหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้  
ให้ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำาหรับข้อมูล
การติดต่อ โปรดไปที:่ http://global.Bose.com

ลำาโพง SoundLink® Colour 
Bluetooth®

สายไฟ (USB)

แหล่งจ่ายไฟ AC

อะแดปเตอร ์(มีให้ในบางภูมิภาคเท่านั้น)
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การต่อกับไฟ AC
ก่อนใช้ลำาโพง เชื่อมต่อลำาโพงกับกระแสไฟ AC และชาร์จแบตเตอรี่ 

1. เสียบปลายสายไฟด้านเล็กเข้ากับช่องเสียบ POWER ที่ด้านหลังของลำาโพง

2.  เสียบปลายสายไฟด้านใหญ่เข้ากับช่องเสียบบนแหล่งจ่ายไฟ AC

3. ดึงขาของแหล่งจ่ายไฟออก ต่ออะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้กับภูมิภาคของคุณ หากจำาเป็น หากต้องการ
ถอดอะแดปเตอร์ ดึงแท็บปล่อย (A) ออกและยกอะแดปเตอร์ขึ้นและดึงออก (B)

หมายเหต:ุ  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไฟฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค คุณอาจไม่จำาเป็นต้องเชื่อมต่อ
อะแดปเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ

4. เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่  จะกะพริบเป็นสีอำาพัน และลำาโพงจะส่งเสียงแจ้ง

การชาร์จแบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง 

หมายเหตุ:  คุณสามารถใช้ลำาโพงขณะชาร์จ การเล่นลำาโพงขณะชาร์จอาจทำาให้ใช้เวลาในการชาร์จ 
นานขึ้น 

การใช้งาน
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ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่
ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่อยู่เหนือปุ่มเปิด/ปิด ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟสัญญาณบอกระดับ
แบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีอำาพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีเขียว

ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี ่(ขณะชาร์จลำาโพง)
สีอำาพัน: กำ�ลังช�ร์จ  |  สีเขียว: ช�ร์จไฟเต็มแล้ว     

หมายเหตุ:  การชาร์จลำาโพงด้วยแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มาด้วย จะใช้เวลาในการชาร์จสั้นที่สุด 
คุณยังสามารถชาร์จลำาโพงด้วยการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่มีกำาลังไฟ เช่น  
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้น ใช้สายไฟ USB ที่ Bose จัดส่งให้ 

การเลือกภาษาสำาหรับเสียงแจ้ง
ลำาโพงมีคุณสมบัติเสียงแจ้งเพื่อแนะนำาคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ เสียงแจ้งยังระบุชื่อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น และเตือนให้คุณชาร์จลำาโพงเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

ครั้งแรกที่คุณใช้ลำาโพง คุณจะต้องเลือกภาษาก่อน:

1. กด  เพื่อเปิดลำาโพง

2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนดูรายการตัวเลือกภาษา:

อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี จีนกลาง ญี่ปุ่น อิตาลี โปรตุเกส ดัตช์ รัสเซีย โปแลนด์

3.  เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด  ค้างไว้เพื่อเลือก

การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง 
หากคุณไม่ต้องการฟังสียงแจ้ง กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินการยืนยันว่า 
ปิดเสียงแจ้งแล้ว 

ทำาซำ้าเพื่อเปิดเสียงแจ้งใหม่

การเปลี่ยนภาษา
หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่เลือก:

1. กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภาษาแรก

2. ทำาซำ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน

ระหว่างการเลือกภาษา ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะสว่างเป็นสีนำ้าเงิน

หมายเหตุ: สำาหรับภาษาอื่นๆ โปรดดูที:่ updates.Bose.com/SoundLinkColour
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การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรก
หลังจากที่คุณเลือกภาษา ลำาโพงจะพร้อมสำาหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณ 

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบเป็นสีนำ้าเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “Ready to pair (พร้อมทำาการ
จับคู)่”

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่ 
(ปกติแล้วเมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)

2. เลือก Bose Colour SoundLink จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะติดสว่างเป็นสีขาว และมีเสียงแจ้งว่า  
“Connected to <device name> (เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว)” 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

Bose Colour SoundLink 

การเล่นเพลง
หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว เริ่มแอพพลิเคชั่นเพลงบนอุปกรณ์เพื่อเล่นเพลง  
คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมการเล่นและระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณหรือบนลำาโพง โปรดด ู 
“ส่วนควบคุมของลำาโพง” ที่หน้า 12 
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การใช้ลำาโพงกับอุปกรณ์หลายเครื่อง
ลำาโพงสามารถจดจำาอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุด 8 เครื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน

การจับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น
1. ขณะที่ลำาโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่เปิดอยู่ กด  ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ Bluetooth  

จะกะพริบเป็นสีนำ้าเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “Ready to pair another device (พร้อมทำาการจับคู่ 
กับอุปกรณ์เครื่องอื่น)” 

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่ 
 (ปกติแล้วเมนูของ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)

3. เลือก Bose Colour SoundLink จากรายการอุปกรณ์ 

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะติดสว่างเป็นสีขาว และมีเสียงแจ้งว่า  
“Connected to <device name> (เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์ แล้ว)”

หมายเหต:ุ  ลำาโพงสามารถจดจำาอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากคุณจับคู่อุปกรณ์เครื่องที่ 9  
อุปกรณ์ที่ใช้งานน้อยที่สุดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำาของลำาโพง

การจัดการการเชื่อมต่อจำานวนมาก
เมื่อเปิดเครื่อง ลำาโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ  

เมื่ออุปกรณ์สองเครื่องถูกเชื่อมต่อ คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้  
หากต้องการสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หยุดอุปกรณ์เครื่องแรกชั่วคราวและเล่นเพลงจากอุปกรณ์
เครื่องที่สอง 

การเลื่อนดูอุปกรณ์ที่จับคู่อื่นๆ
หากต้องการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ในหน่วยความจำาของลำาโพงที่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น 

1. กด  เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น 

2. กด  อีกครั้ง (ภายใน 3 วินาท)ี เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องถัดไปที่จับคู่

3. ทำาซำ้าขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:  หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เสียงแจ้งต้องเปิดอยู่ (โปรดด ู“การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง”  
ที่หน้า 9)

การล้างหน่วยความจำาของลำาโพง
หากต้องการล้างอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำาของลำาโพง:

1. กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “Bluetooth device list cleared 
(ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว)” 

2. ลบ Bose Colour SoundLink ออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกล้าง และลำาโพงพร้อมสำาหรับการจับคู่
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ส่วนควบคุมของลำาโพง
ส่วนควบคุมของลำาโพงอยู่ด้านบนของลำาโพง

• กดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• ขณะที่ลำาโพงเปิดอยู่ กดค้างไว้เพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

• กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth (หากอยู่ในโหมด AUX)
•  กดค้างไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น
•  ขณะที่เสียงแจ้งเปิดอยู่ กดเพื่อฟังว่าอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องใดเชื่อมต่ออยู่  

กดอีกครั้ง (ภายใน 3 วินาท)ี เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องถัดไป
• กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อล้างหน่วยความจำาของลำาโพง

กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ AUX (หากอยู่ในโหมด Bluetooth)

•  กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว | กดสองครั้งเพื่อข้ามเดินหน้า | กดสามครั้งเพื่อข้าม 
ย้อนหลัง หมายเหต:ุ อุปกรณ์บางประเภทอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

• ในโหมด AUX กดเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียง
• ในโหมดการเลือกภาษา กดค้างไว้เพื่อเลือกภาษา

• ลดระดับเสียง
• กดเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกภาษาเสียงแจ้ง

• เพิ่มระดับเสียง
• กดเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกภาษาเสียงแจ้ง

กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเสียงแจ้ง

 กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนภาษาเสียงแจ้ง

 กดค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาทีเพื่อเปลี่ยนลำาโพงกลับไปเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน 
(โปรดด ู“การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน” ที่หน้า 16)

 กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติปิดอัตโนมัต ิ
 (โปรดดู “คุณสมบัติปิดอัตโนมัต”ิ ที่หน้า 14)
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ไฟแสดงสถานะของระบบ
ไฟแสดงสถานะของระบบอยู่ด้านบนของลำาโพง เหนือปุ่มที่เกี่ยวข้อง

ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี ่(ขณะที่ลำาโพงกำาลังทำางานด้วยพลังงานจาก
แบตเตอรี)่
สีเขียว: มีประจุสูง 
สีอำาพัน: มีประจุป�นกล�ง
กะพริบสีแดง: มีประจุตำ่�/กำ�ลังช�ร์จ

โปรดดู “การทำางานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี”่ ที่หน้า 14 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
กะพริบสีนำ้าเงิน: พร้อมจับคู่
กะพริบสีขาว: กำ�ลังเชื่อมต่อ
สว่างนิ่งสีขาว: เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะ AUX
สว่างนิ่งสีขาว: AUX คือแหล่งสัญญ�ณที่เลือก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX
คุณสามารถใช้ลำาโพงกับอุปกรณ์ที่มีหูฟังหรือสัญญาณเสียงออก เช่น เครื่องเล่นเพลงดิจิตอลแบบ 
พกพา คุณสมบัตินี้ต้องใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอที่มีปลั๊ก 3.5 มม.ที่ปลายแต่ละด้านเพื่อเชื่อมต่อ 
สัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ของคุณกับสัญญาณเข้า AUX บนลำาโพง สายสัญญาณประเภทนี้ 
มีจำาหน่ายที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AUX:

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ AUX IN ที่ด้านหลังของลำาโพง และกับหูฟังหรือช่องเสียบ
สัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์

2. เปิดลำาโพง

3. กด  เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ AUX

4. ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้ระดับสูงสุด จากนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของลำาโพง
เพื่อปรับระดับเสียง
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การทำางานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่นและระดับเสียงที่เล่นเนื้อหานั้น ในการใช้
ทั่วไป แบตเตอรี่ลำาโพงจะใช้งานได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

การตรวจสอบแบตเตอรี่
• ทุกครั้งที่คุณเปิดลำาโพง ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่นาน 2 วินาที

(โปรดดู “ไฟแสดงสถานะของระบบ” ที่หน้า 13)

• ขณะที่ลำาโพงเปิดอยู่ กด  ค้างไว้เพื่อตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่

• หากไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่เริ่มกะพริบเป็นสีแดงขณะทำางานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อนและคุณต้องชาร์จลำาโพงทันที

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่
เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำาโพงและไม่ได้ใช้งานนานกว่า 24 วัน ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่
เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้  หากต้องการเปิดทำางานลำาโพงอีกครั้ง ให้เชื่อมต่อลำาโพงกับแหล่ง 
จ่ายไฟ AC

คุณสมบัติปิดอัตโนมัติ
หากไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่ ลำาโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 
30 นาที 

หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ กด  และ  ค้างไว้พร้อมกัน คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง (หรือเสียง
สัญญาณ) ยืนยันว่าการตั้งค่าการปิดอัตโนมัติถูกปิดแล้ว
ทำาซำ้าเพื่อเปิดการตั้งค่าปิดอัตโนมัติใหม่

เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำาโพง
ขณะใช้ลำาโพงของคุณภายในอาคาร คุณภาพเสียงอาจแตกต่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าลำาโพงถูกจัดวางอยู ่
ที่ใดในห้อง

ขณะใช้ลำาโพงภายนอกอาคาร คุณควรคาดว่าคุณภาพเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณออกห่างจาก
ลำาโพง

คำานึงถึงแนวทางต่อไปนี้เสมอเมื่อจัดวางลำาโพงของคุณ

• ระยะการทำางานของ Bluetooth ของลำาโพงคือ 10 ม. หากคุณเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไกลจากลำาโพง
มากขึ้น คุณภาพเสียงจะได้รับผลกระทบ และอุปกรณ์อาจตัดการเชื่อมต่อกับลำาโพง

• เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ด้านหน้าของลำาโพงควรหันเข้าหาผู้ใช้

• เพื่อการสะท้อนเสียงทุ้มได้ดีที่สุด ควรวางด้านหลังลำาโพงให้ใกล้ผนัง แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง
การสะท้อนเสียงทุ้มจะลดลงเมื่อลำาโพงเคลื่อนออกห่างจากผนัง

• ไม่ควรวางลำาโพงในพื้นที่แคบซึ่งปิดทึบทุกด้านยกเว้นด้านหน้า เพราะจะส่งผลลบต่อคุณภาพเสียง

• อย่าวางลำาโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

• วางลำาโพงในแนวตั้งตรงบนแผ่นยางรอง
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การแก้ปัญหา

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

ลำาโพงไม่เปิด  
(ขณะที่ทำางานด้วย
พลังงานจากไฟ AC)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสายไฟทั้งสองด้านเชื่อมต่อแน่นหนา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำาลังใช้แหล่งจ่ายไฟที่จัดส่งมาพร้อมกับลำาโพง

ลำาโพงไม่เปิด  
(ขณะที่ทำางานด้วย
พลังงานจากแบตเตอรี)่

• แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดการปกป้องหรืออาจต้องการชาร์จประจุ ให้เชื่อมต่อกับ
เต้ารับไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้เพื่อเรียกคืนแบตเตอรี่กลับสู่โหมดทำางาน

ลำาโพงไม่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิด Bluetooth และเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นลองจับ
คู่อีกครั้ง

• ลบ Bose Colour SoundLink จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำาโพงมากขึ้น และไกลจากการรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
• ล้างหน่วยความจำาของลำาโพง

กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “Bluetooth device
list cleared (ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว)” ลบ Bose Colour
SoundLink จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้น
ลองจับคู่อีกครั้ง

ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์ 
Bluetooth

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำาโพงเปิดอยู่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับเพิ่มระดับเสียงบนลำาโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

(และแอพพลิเคชั่นเพลง)

• กด  เพื่อฟังชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น
• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำาโพงมากขึ้น และไกลจากการรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
• ลองใช้แอพพลิเคชั่นเพลงอื่น
• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์อื่นถูกหยุดชั่วคราวก่อน
• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำางานของลำาโพง (10 ม.)

คุณภาพเสียงจาก
อุปกรณ์ Bluetooth 
ไม่ดี

• ขยับอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำาโพง และออกห่างจากสัญญาณรบกวน
• ลองใช้แอพพลิเคชั่นเพลงอื่น
• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
• หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำางานของลำาโพง (10 ม.) หรือยกเลิก
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

เล่นเสียงจากอุปกรณ์ 
Bluetooth ผิดเครื่อง 
(ขณะที่อุปกรณ์ 
สองเครื่องเชื่อมต่อ 
อยู่ในขณะนั้น)

• หยุดชั่วคราวหรือออกจากแอพพลิเคชั่นเพลงบนอุปกรณ์อื่น
• เริ่มเพลงบนอุปกรณ์ที่ต้องการ

การดูแลรักษา
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ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา

ไม่มีเสียงจาก 
แหล่งสัญญาณ AUX

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและเล่นอยู่
• กดปุ่ม AUX และตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะ AUX ติดหรือไม่
• ตรวจสอบว่าปลั๊ก 3.5 มม. เสียบเข้ากับลำาโพงจนสุดและเสียบเข้ากับอุปกรณ์

แหล่งสัญญาณจนสุดด้วย
• เพิ่มระดับเสียงลำาโพงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำาโพงไม่ได้ปิดเสียงอยู่
• เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX

• ลองใช้สาย AUX อื่น

คุณภาพเสียงจาก
อุปกรณ์ AUX ไม่ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ AUX IN ของ
ลำาโพงและอุปกรณ์แหล่งสัญญาณแน่นหนา

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AUX เครื่องอื่น

การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
หากต้องการเรียกคืนค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน (ล้างหน่วยความจำา ล้างการเลือกภาษา ฯลฯ)  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำาโพงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้น กด  และ  ค้างไว้พร้อมกัน 
10 วินาที

การทำาความสะอาด
หากต้องการทำาความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ คุณสามารถเช็ดด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

• อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์

• อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
สำาหรับคำาถามเกี่ยวกับลำาโพง Bose® SoundLink® Colour โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Bose 
ในพื้นที่ของคุณ 

หากต้องการติดต่อ Bose โดยตรง ไปที:่ http://global.Bose.com

การรับประกันแบบจำากัด
ลำาโพง Bose® SoundLink® Colour Bluetooth®  ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกัน
แบบจำากัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำากัดนี้ มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู ่
ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำาหรับคำาแนะนำาในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำาเนินการดังกล่าวก็จะไม่ม ี
ผลต่อการรับประกันแบบจำากัดของคุณ



การดูแลรักษา 

ไทย - 17

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ช่วงอุณหภูมิ
0°-45°C

เวลาทำางาน

สูงสุด 8 ชั่วโมง

ระยะการทำางานของ Bluetooth
10 ม.

พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

กำาลังไฟขาเข้า: 100 - 240VAC , 50-60Hz, 0.18A

กำาลังไฟขาออก: 5VDC, 1.0A

พิกัดกำาลังไฟขาเข้า

กำาลังไฟขาเข้า: สูงสุด 5VDC, 1.0A

ขนาด

สูง 13.5 ซม. x กว้าง 12.7 ซม. x ลึก 5.4 ซม.

นำ้าหนัก

0.53 กก.
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