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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย  
และการใช้งานทั้งหมดไว้

Bose Corporation ขอประก�ศในที่นี้ว�่ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของข้อกำ�กับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำ�กับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองม�ตรฐ�นคว�ม
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ ์ส�ม�รถอ่�นได้จ�ก www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดคว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำ�หนด UK 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ ส�ม�รถอ่�นได้จ�ก 
www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประก�ศในที่นี้ว�่ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นของกฎระเบียบว่�ด้วยอุปกรณ์
วิทย ุ2017 และข้อกำ�หนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ ์
ส�ม�รถอ่�นได้จ�ก www.Bose.com/compliance

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ
โปรดอ่�นคำ�แนะนำ�เหล่�นี้
จดจำ�คำ�แนะนำ�เหล่�นี้ไว้
ใส่ใจในคำ�เตือนทั้งหมด
ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท�่นั้น
ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่�งฝนฟ้�คะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้ง�นเป็นเวล�น�น
 นำ�ผลิตภัณฑ์เข้�รับก�รซ่อมแซมทั้งหมดจ�กช่�งผู้ชำ�น�ญเท่�นั้น ก�รเข�้รับบริก�รซ่อมแซมเป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่ออุปกรณ์เกิด
คว�มเสียห�ยไม่ว�่ท�งใดท�งหนึ่ง เช่น ส�ยไฟหรือปลั๊กเสียห�ย ไม่ทำ�ง�นต�มปกต ิหรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษ�แพทย์ว่�สิ่งนี้อ�จส่งผลต่อก�รใช้ง�นอุปกรณ์ก�รแพทย์ที่ปลูกถ่�ย 
ของคุณหรือไม่

• ว�งผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่�งจ�กไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดคว�มร้อน อย�่ว�งสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บน 
หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
• ใช้กับแหล่งจ่�ยไฟที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กหน่วยง�นที่สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่�นั้น
• อย่�ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกคว�มร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล�้ยกันนี)้
• ป้�ยกำ�กับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่บนแถบรัดหรือข้�งใต้ผลิตภัณฑ์

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่�นก�รทดสอบและพบว่�ตรงต�มข้อจำ�กัดสำ�หรับอุปกรณ์ดิจิตอล คล�ส B ต�มส่วน 15 ของระเบียบ 
FCC ข้อจำ�กัดนี้กำ�หนดขึ้นเพื่อให้ก�รป้องกันที่เหม�ะสมจ�กก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ยในก�รติดตั้งในที่พักอ�ศัย อุปกรณ์นี ้
ก่อให้เกิด ใช้ และส�ม�รถแผ่พลังง�นคว�มถี่วิทยุ และห�กติดตั้งและใช้ง�นไม่ตรงต�มคำ�แนะนำ� อ�จเป็นส�เหตุให้เกิด 
ก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ยกับก�รสื่อส�รท�งวิทยุ อย่�งไรก็ต�ม ไม่มีก�รรับประกันว่�ก�รรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในก�รติดตั้ง
แบบใดแบบหนึ่ง ห�กอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ยกับก�รรับสัญญ�ณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งส�ม�รถพิจ�รณ�
ได้จ�กก�รลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช้ลองแก้ไขก�รรบกวนดังกล�่ว ด้วยวิธีก�รต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศท�งหรือตำ�แหน่งของเส�อ�ก�ศ
• เพิ่มระยะห่�งระหว่�งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญ�ณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้�รับไฟฟ้�ที่ไม่ได้ใช้ส�ยร่วมกับเครื่องรับสัญญ�ณ
• ติดต่อขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยหรือช่�งเทคนิคด้�นวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบก�รณ์
ก�รแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญ�ตโดยตรงจ�ก Bose Corporation อ�จทำ�ให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้ง�นอุปกรณ์นี้อีกต่อไป 
อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มส่วน 15 ของระเบียบ FCC และม�ตรฐ�น RSS ที่ได้รับก�รยกเว้นใบอนุญ�ต ISED Canada ก�รทำ�ง�น
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประก�ร ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญ�ณรบกวนที่เป็นอันตร�ย และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสัญญ�ณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญ�ณรบกวนที่อ�จทำ�ให้เกิดก�รทำ�ง�นที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มข้อจำ�กัดคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยจ�กรังสีของ FCC และ ISED Canada ต�มที่ประก�ศไว้สำ�หรับประช�ชน
ทั่วไป ต้องไม่ใช้ง�นหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเส�อ�ก�ศหรือเครื่องส่งสัญญ�ณอื่นใด
ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด IMDA 

ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดด�้นก�รออกแบบเชิงนิเวศสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังง�นของข้อกำ�กับ 
Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบก�รออกแบบเชิงนิเวศสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังง�นและข้อมูลพลังง�น 
(ฉบับแก้ไข) (EU Exit) 2020 สอดคล้องต�มบรรทัดฐ�นหรือเอกส�รต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ต�มที่แก้ไข
โดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ

โหมดพลังงาน

สถานะสแตนด์บาย
สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อ

เครือข่าย

ก�รสิ้นเปลืองพลังง�นในโหมดที่ระบุ, ที่กำ�ลังไฟเข�้ 
230V/50Hz

≤ 0.5W Bluetooth® ≤ 2.0 W

ระยะเวล�หลังจ�กอุปกรณ์สลับเข�้สู่โหมดโดยอัตโนมัติ ≤ 10 น�ที ≤ 10 น�ที

ก�รสิ้นเปลืองพลังง�นในสถ�นะสแตนด์บ�ยขณะเชื่อม
ต่อเครือข่�ย ห�กพอร์ตเครือข�่ยแบบใช้ส�ยทั้งหมด
เชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้ง�นพอร์ตเครือข่�ยแบบไร้ส�ย
ทั้งหมด, ที่กำ�ลังไฟเข�้ 230V/50Hz

ไม่ระบุ ≤ 2.0W

กระบวนก�รเปิดใช้ง�น/ปิดใช้ง�นพอร์ตเครือข่�ย ก�รปิด
ใช้ง�นเครือข่�ยทั้งหมดจะเปิดใช้ง�นโหมดสแตนด์บ�ย 

Bluetooth®: ปิดใช้ง�นโดยก�รล้�งร�ยก�รก�รจับคู่โดยกดปุ่ม Bluetooth® 
ค�้งไว้น�น 10 วิน�ที เปิดใช้ง�นโดยก�รจับคู่กับแหล่งสัญญ�ณ Bluetooth® 

ส�าหรับยุโรป:

ช่วงคว�มถี่ก�รทำ�ง�นคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz

กำ�ลังก�รส่งสูงสุดน้อยกว่� 20 dBm EIRP
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กฎระเบียบการจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า
มาตรา 12
ต�ม “กฎระเบียบในก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับอุปกรณ์คว�มถี่วิทยุกำ�ลังตำ่�” โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�ก NCC บริษัท กิจก�ร  
หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญ�ตให้เปลี่ยนคว�มถี่ ปรับปรุงกำ�ลังก�รส่งสัญญ�ณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพ�ะตลอดจนถึงประสิทธิภ�พ
ดั้งเดิมของอุปกรณ์คว�มถี่วิทยุกำ�ลังตำ่�ที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์คว�มถี่วิทยุกำ�ลังตำ่�ไม่ควรมีผลต่อคว�มปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนก�รสื่อส�รต�มกฎหม�ย  
ห�กไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติก�รใช้ง�นทันทีจนกว�่จะไม่มีสัญญ�ณรบกวนอีกต่อไป ก�รสื่อส�รต�มกฎหม�ยที่กล่�วข้�งต้น
หม�ยถึงก�รสื่อส�รท�งวิทยุที่ดำ�เนินก�รสอดคล้องกับกฎหม�ยโทรคมน�คม
อุปกรณ์คว�มถี่วิทยุกำ�ลังตำ่�ต้องเปร�ะบ�งต่อก�รรบกวนจ�กก�รสื่อส�รต�มกฎหม�ยหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM

อย่าพย�ย�มถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบช�ร์จได้ออกจ�กผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องก�รถอดแบตเตอรี่ดังกล่�วออก 
โปรดติดต่อร้�นค้�ปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ชำ�น�ญก�รอื่นๆ

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย�่เผ�แบตเตอรี่

สัญลักษณ์นี้หม�ยคว�มว่�ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะต�มบ้�นทั่วไป และควรจัดก�รทิ้งให้กับสถ�นจัดเก็บ
ขยะที่เหม�ะสมเพื่อก�รนำ�ไปรีไซเคิล ก�รจัดก�รทิ้งและก�รรีไซเคิลอย�่งเหม�ะสมช่วยปกป้องทรัพย�กรธรรมช�ติ 
สุขภ�พของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รทิ้งและก�รรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อ
เทศบ�ลในท้องถิ่นของคุณ บริก�รกำ�จัดขยะ หรือร�้นค้�ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ก�รถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดช�ร์จซำ้�ได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำ�เนินก�รโดยผู้ชำ�น�ญก�รเท่�นั้น โปรดติดต่อ
ร�้นค�้ปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ http://products.bose.com/static/compliance/index.html  
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

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

ชิ้นส่วนพล�สติก O O O O O O

ลำ�โพง X O O O O O

ส�ย X O O O O O

ต�ร�งนี้ได้รับก�รจัดเตรียมต�มระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O:  หม�ยคว�มว�่ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริม�ณตำ่�กว่�
ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดของ GB/T 26572

X:  หม�ยคว�มว�่ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย�่งน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำ�หรับชิ้นส่วนนี้มี
ปริม�ณสูงกว�่ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดของ GB/T 26572
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ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ:์ ลำ�โพง Bose® SoundLink® Micro Bluetooth®, ก�รตั้งชื่อประเภท: 423816

ส�รประกอบที่ถูกจำ�กัดและสัญลักษณ์ท�งเคมีของส�รนั้น

ชุดอุปกรณ์ ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท  
(Hg)

แคดเมียม  
(Cd)

โครเมี่ยมเวเลนซีหก 
(Cr+6)

โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล 
(PBB)

โพลิโบรมิเนตไดฟีนิล 
อีเทอร์ (PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนโลหะ - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนพล�สติก ○ ○ ○ ○ ○ ○
ลำ�โพง - ○ ○ ○ ○ ○
ส�ย - ○ ○ ○ ○ ○
หมายเหต ุ1:  “○” บ่งชี้ปริม�ณเปอร์เซ็นต์ของส�รที่ถูกจำ�กัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่�ก�รมีอยู่จริงที่ใช้อ้�งอิง

หมายเหต ุ2: “−” บ่งชี้ว่�ส�รที่ถูกจำ�กัดตรงต�มข้อยกเว้น

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หม�ยเลขซีเรียลและหม�ยเลขรุ่นจะติดอยู่บนแถบรัดหรือข้�งใต้ผลิตภัณฑ์
หม�ยเลขซีเรียล:  _____________________________________________________________________

หม�ยเลขรุ่น:  _______________________________________________________________________

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ  
ซึ่งคุณส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งง่�ยด�ยโดยไปที่ global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที ่8 ในหม�ยเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หม�ยเลข “1” หม�ยถึงป ีค.ศ. 2011 หรือป ีค.ศ. 2021

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,  
หม�ยเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +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. หม�ยเลขโทรศัพท:์ +5255 (5202) 3545

ผู้น�าเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME3 4QZ, United Kingdom

พิกัดก�าลังไฟขาเข้า: 5V  1.5A

ช่วงอุณหภูมิขณะชาร์จ: 0° C – 50° C

ช่วงอุณหภูมิขณะคายประจ:ุ -20° C – 70° C

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
   ผลิตภัณฑ์นี้ส�ม�รถรับอัพเดตคว�มปลอดภัยจ�ก Bose โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect 
เพื่อที่จะรับอัพเดตคว�มปลอดภัยผ�่นท�งแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที ่คุณต้องดำ�เนินก�รขั้นตอนก�รตั้งค่�
ผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชั่น Bose Connect ให้เสร็จสมบูรณ ์หากคุณไม่ได้ด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จ
สมบูรณ ์คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที ่Bose มีให้ใช้งานทาง btu.Bose.com

http://global.Bose.com/register
http://btu.Bose.com
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหม�ย

Apple, โลโก ้Apple, และ Siri เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ  
App Store เป็นเครื่องหม�ยบริก�รของ Apple Inc.

Google และ Google Play เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Google LLC

ข้อคว�มแสดงชื่อและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
ก�รใช้เครื่องหม�ยเหล่�นั้นโดย Bose Corporation อยู่ภ�ยใต้ก�รอนุญ�ต
Bose และ SoundLink เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Bose Corporation

สำ�นักง�นใหญ ่Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation ห้�มทำ�ซำ้� แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกส�รนี ้หรือนำ�ไปใช้ง�นใดๆ  
โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร
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แอพพลิเคชั่น BOSE® CONNECT

ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับก�รอัพเดตเป็นประจำ�  
ปรับแต่งก�รตั้งค่�หูฟังของคุณได้ต�มต้องก�ร จัดก�รก�รเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย�่งง่�ยด�ย  
และเข้�ถึงคุณสมบัติใหม่ต�่งๆ

ฉันท�าอะไรกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect ได้บ้าง

• เชื่อมต่อและสลับระหว�่งอุปกรณ์เคลื่อนที่หล�ยเครื่องอย�่งง่�ยด�ยด้วยก�รล�กนิ้วครั้งเดียว

• ปรับแต่งประสบก�รณ์ก�รใช้ลำ�โพงของคุณ:

 – ตั้งชื่อลำ�โพงของคุณ

 – เลือกภ�ษ�เสียงแจ้งหรือปิดใช้ง�นเสียงแจ้ง

 – ปรับตัวตั้งเวล�ปิดอัตโนมัติ

• จับคู่ลำ�โพงของคุณเพื่อเล่นในโหมดป�ร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ โปรดอ�้งอิงแอพพลิเคชั่น Bose Connect 
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเหล�่นี้ 

• ค้นห�คำ�ถ�มที่พบบ่อย 
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สิ่งที่มีอยู่ภ�ยในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่�คุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

Bose® SoundLink® Micro Bluetooth speaker ส�ยเคเบิล USB

หมายเหตุ: ห�กส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับคว�มเสียห�ย อย�่ใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ย
ของ Bose หรือติดต่อฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/Micro

http://global.Bose.com/Support/Micro
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ลำ�โพงที่พกพ�ได้สะดวก

การปรับแต่งสายรัด

คุณส�ม�รถปรับส�ยรัดเพื่อก�รเคลื่อนย�้ยลำ�โพงได้โดยสะดวก ห�กต้องก�รยึดลำ�โพงให้แน่นหน�  
ให้ยึดลำ�โพงติดกับวัสดุ เช่น แฮนด์จักรย�นหรือส�ยสะพ�ยของกระเป�๋เป้

กันน�า้และฝุ่น

ลำ�โพงของคุณส�ม�รถกันนำ้� นำ้�กระเด็น และกันฝุ่นได้ โดยถูกจัดระดับอยู่ที่ IP64 และ IP67

คุณส�ม�รถแช่ลำ�โพงในนำ้�ได้น�นถึง 30 น�ที ที่คว�มลึก 1 เมตร (3.2 ฟุต) นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถใช้ในขณะ
อ�บนำ้�ฝักบัวและกล�งส�ยฝนหรือหิมะได้ 

ข้อควรระวัง: 

• ห้�มแช่ลำ�โพงในแอ่งนำ้�ที่ลึกกว่� 1 เมตร 

• อย่�พย�ย�มช�ร์จลำ�โพงขณะที่ลำ�โพงเปียก เพร�ะอ�จทำ�ให้ลำ�โพงเสียห�ย

> 1 ม.  
(3.2 ฟุต)
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

ส่วนควบคุมตั้งอยู่ที่ด้�นบนและขอบรอบนอกของลำ�โพง

ปุ่ม Bluetooth

ปุ่มเปิด/ปิด 

ลดระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

เปิด/ปิด

กดปุ่มเปิดปิด  

ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่จะสว่�งเป็นสีข�วนิ่ง

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

ฟังก์ชันตั้งเวล�ปิดอัตโนมัติช่วยประหยัดแบตเตอรี่เมื่อใช้ง�นลำ�โพงจ�กแบตเตอรี่ ลำ�โพงจะดับ 
เมื่อไม่มีสัญญ�ณเสียงและไม่ได้กดปุ่มใดๆ ภ�ยใน 20 น�ที

หมายเหตุ: ห�กต้องก�รปรับเวล�ปิดลำ�โพงอัตโนมัติของคุณ ให้ใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

ปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
กด + และปุ่มมัลติฟังก์ชัน  ค้�งไว้พร้อมกัน 

คุณจะได้ยินเสียง “ปิดใช้ง�นปิดอัตโนมัติแล้ว”

ทำ�ซำ้�เพื่อเปิดใช้ง�นฟังก์ชันตั้งเวล�ปิดอัตโนมัติอีกครั้ง 

เคล็ดลับ: คุณยังส�ม�รถปิดใช้ง�นฟังก์ชันตั้งเวล�ปิดอัตโนมัติโดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect ด้วย
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของล�าโพง

การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

เล่น/หยุดชั่วคร�ว กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน 

ข้�มไปข้�งหน้� กด  สองครั้ง

ข้�มย้อนกลับ กด  เร็วๆ ส�มครั้ง

เพิ่มระดับเสียง กด + 
ลดระดับเสียง กด – 

ลดระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

ฟังก์ชันการโทร

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

รับส�ย กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน 

ว�งส�ย กด 

ปฏิเสธส�ยเรียกเข�้ กด  ค�้งไว้หนึ่งวิน�ที

รับส�ยเรียกเข�้ส�ยที่สองและพักส�ยที่ใช้อยู่ ในขณะที่ใช้ส�ย กด  

ปฏิเสธส�ยเรียกเข�้ส�ยที่สองและคงอยู ่
ในส�ยที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้ส�ย กด  ค้�งไว้หนึ่งวิน�ที

สลับระหว่�งสองส�ย ขณะมีสองส�ยใช้ง�นอยู่ กด  สองครั้งโดยรวม

เข�้ใช้ง�นก�รควบคุมด้วยเสียงเพื่อโทรออก
ขณะที่ไม่ได้ใช้ส�ยอยู่ กด  ค�้งไว้หนึ่งวิน�ที

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอ�จไม่รองรับก�รควบคุมด้วยเสียง  
โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำ�หรับอุปกรณ์ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม  

ปิด/เปิดเสียงโทร ในขณะที่ใช้ส�ย กด + และ - พร้อมกัน

ไมโครโฟน

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง

ลำ�โพงของคุณจะแจ้งส�ยโทรเข�้ของร�ยชื่อที่คุณบันทึกไว้ในร�ยก�ร 

ห�กต้องก�รยกเลิกใช้ง�นคุณสมบัตินี้ โปรดดหูน้� 21 

หมายเหตุ: ก�รปิดใช้ง�นก�รแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นก�รปิดเสียงแจ้งด้วย

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของลำ�โพงทำ�หน้�ที่เป็นส�ยต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่องคุณ ก�รใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน 
 บนลำ�โพง ช่วยให้คุณเข้�ถึงคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อโทรออก/รับ

ส�ย หรือขอให้ Siri หรือ Google Assistant เล่นเพลง ร�ยง�นสภ�พอ�ก�ศ แจ้งผลก�รแข่งขันกีฬ� และ 
อื่นๆ อีกม�กม�ย

กด  ค้�งไว้เพื่อเข้�ถึงก�รควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว�่ก�รควบคุม 
ด้วยเสียงทำ�ง�นแล้ว

ไมโครโฟน

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
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ชาร์จประจุล�าโพง

1. เสียบปล�ยด้�นเล็กของส�ย USB เข้�กับช่องเสียบ USB 

2. เสียบปล�ยอีกด้�นหนึ่งของส�ย USB เข้�กับอุปกรณ์ช�ร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ 

เมื่อช�ร์จประจุ ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ดวงสุดท�้ยจะเป็นสีข�วกะพริบ เมื่อช�ร์จประจุเต็ม  
ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ทั้งห�้ดวงจะสว่�งเป็นสีข�วนิ่ง

ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: อย่�พย�ย�มช�ร์จลำ�โพงขณะที่ลำ�โพงเปียก เพร�ะอ�จทำ�ให้ลำ�โพงเสียห�ย 

เวลาในการชาร์จ
ให้เวล�ช�ร์จจนแบตเตอรี่เต็มน�นถึงสี่ชั่วโมง ก�รช�ร์จประจุจนเต็มจะทำ�ให้ลำ�โพงทำ�ง�นได้น�นสูงสุด 
ถึงหกชั่วโมง 

แบตเตอรี่
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แบตเตอรี่

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่
ทุกครั้งที่คุณเปิดลำ�โพง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อกำ�ลังใช้ลำ�โพง เสียงแจ้งจะดังขึ้น 
ห�กแบตเตอรี่ต้องได้รับก�รช�ร์จประจุ

ห�กต้องก�รฟังระดับประจุแบตเตอรี่ในระหว่�งใช้ลำ�โพงของคุณ กดปุ่มเปิดปิด  ค้�งไว้จนกระทั่ง 
คุณได้ยินเสียงแจ้ง

หมายเหตุ: ห�กต้องก�รดูระดับแบตเตอรี่ กด  ค้�งไว้ขณะที่ดูไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ (ดหูน�้ 20) 

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

เมื่อไม่มีประจุเหลืออยู่เลยในแบตเตอรี่ของลำ�โพง (0%) หรือไม่ได้เสียบปลั๊กลำ�โพงและไม่ได้ใช้ง�น 
เกินกว่�ส�มวัน (โดยมีประจุเหลืออยู่น้อยกว่� 10%) ลำ�โพงจะเข�้สู่โหมดปกป้องแบตเตอรี่ เมื่อต้องก�ร 
เรียกก�รทำ�ง�นลำ�โพงของคุณ ให้เชื่อมต่อลำ�โพงเข�้กับอุปกรณ์ช�ร์จ ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ 

เมื่อไม่ได้ใช้ง�น ให้จัดเก็บลำ�โพงไว้ในที่ที่มีอ�ก�ศเย็น 

ข้อควรระวัง: อย่�จัดเก็บลำ�โพงไว้เป็นเวล�น�นๆ โดยช�ร์จประจุเต็มหรือมีประจุเหลือน้อยกว�่ 10% 
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ไฟแสดงสถ�นะ

ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth และแบตเตอรี่ ตั้งอยู่ที่ขอบด�้นนอกของลำ�โพง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
แสดงสถ�นะก�รเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีนำ้�เงินกะพริบ พร้อมเชื่อมต่อ

สีข�วกะพริบ กำ�ลังเชื่อมต่อ

สีข�วสว�่งนิ่ง เชื่อมต่อแล้ว

สีนำ้�เงินสว่�งนิ่ง เลือกภ�ษ�
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ไฟแสดงสถ�นะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

การท�างานของไฟแสดงสถานะ เปอร์เซ็นต์การชาร์จ

0% - 20%

20% - 40%

40% - 60%

60% - 80%

80% - 100%

หมายเหต:ุ

• ขณะช�ร์จ ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ดวงสุดท้�ยจะเป็นสีข�วกะพริบ เมื่อลำ�โพงช�ร์จประจุเต็ม  
ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่ทั้งหมดจะติดสว่�งเป็นสีข�ว

• ห�กต้องก�รตรวจสอบระดับพลังง�นแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้�งไว้ในขณะที่ตรวจสอบ 
ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

• ถ้�เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของลำ�โพงที่บริเวณมุมขว�บนของหน้�จอ
และที่ศูนย์แจ้งเตือน
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เสียงแจ้ง

เสียงแจ้งจะแนะนำ�คุณตลอดทุกขั้นตอนก�รเชื่อมต่อ Bluetooth แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณส�ม�รถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนลำ�โพง

เคล็ดลับ: นอกจ�กนี้คุณยังส�ม�รถจัดก�รเสียงแจ้งได้ง�่ยๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภ�ษ�ต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้�บนลำ�โพงของคุณ:

• English • Japanese • Dutch

• Spanish • Korean • Русский

• French • Italian • Polish

• German • Portuguese

• Mandarin • Swedish

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดลำ�โพงเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภ�ษ�อังกฤษ 

1.  กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน  และ – ค้�งไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งของตัวเลือกภ�ษ�แรก 

2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูร�ยก�รภ�ษ�

3.  เมื่อคุณได้ยินภ�ษ�ที่ต้องก�ร กด  ค้�งไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง

กด + และ – ค้�งไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่� “ปิดเสียงแจ้ง” 

หมายเหตุ: ทำ�ซำ้�เพื่อเปิดใช้ง�นข้อคว�มเสียงแจ้งอีกครั้ง
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ก�รเชื่อมต่อ BLUETOOTH 

เทคโนโลยีไร้ส�ย Bluetooth ช่วยให้คุณส�ม�รถสตรีมเพลงจ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะส�ม�รถสตรีมเพลงจ�กอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับลำ�โพงของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชั่น 
Bose® Connect (แนะน�า)
เมื่อเปิดลำ�โพง ให้ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect และปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ก�รเชื่อมต่อ 
บนหน้�จอ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถ�นะ  
Bluetooth จะติดสว�่งเป็นสีข�ว
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ก�รเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ

1.  ขณะที่ลำ�โพงของคุณเปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/Bluetooth  ค้�งไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง  
“พร้อมเชื่อมต่อ” และไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth กะพริบเป็นสีนำ้�เงิน

2. เปิดใช้ง�นคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูก�รตั้งค�่

3. เลือกลำ�โพงของคุณจ�กร�ยก�รอุปกรณ์

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถ�นะ 
Bluetooth จะติดสว�่งเป็นสีข�ว

เคล็ดลับ: ค้นห�ชื่อลำ�โพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น Bose® Connect
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ก�รเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้ง�นคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถปลดก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด ลำ�โพงจะพย�ย�มเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่ทำ�ก�รเชื่อมต่อล่�สุดอีกครั้ง 

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำ�ง�น (6 เมตร) และเปิดอยู่ 
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ก�รเชื่อมต่อ BLUETOOTH หล�ยเครื่อง

คุณส�ม�รถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับลำ�โพงของคุณ ก�รเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่�นี้ควบคุมโดยใช้ปุ่ม  
Bluetooth  เสียงแจ้งจะแนะนำ�วิธีควบคุมก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์หล�ยตัวให้กับคุณ ก่อนเชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่�เปิดใช้ง�นคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังส�ม�รถจัดก�รอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหล�ยเครื่องได้อย�่งง่�ยด�ยโดยใช้แอพพลิเคชั่น  
Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณส�ม�รถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดแปดเครื่องในร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง และส�ม�รถเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน 

ห�กต้องก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect (ดหูน้� 22) 
หรือใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดหูน้� 23)

หมายเหตุ: คุณส�ม�รถเล่นเพลงจ�กอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง 

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กด  เพื่อรับฟังว่�อุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคร�ว

2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ
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ก�รเชื่อมต่อ BLUETOOTH หล�ยเครื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. กดปุ่ม Bluetooth เพื่อฟังว่�อุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ 

2.  กดปุ่ม  อีกครั้งภ�ยในส�มวิน�ทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในร�ยก�รจับคู่ของลำ�โพง 

3. ทำ�ซำ้�จนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

4. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 

ล้างรายการการจับคู่ของล�าโพง

1. กดปุ่ม Bluetooth  ค้�งไว้ 10 วิน�ทีจนกระทั่งคุณได้ยิน “ล้�งร�ยก�รอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว”  
และไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth กะพริบเป็นสีนำ้�เงิน

2. ลบลำ�โพงออกจ�กร�ยก�ร Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้�งออกจ�กร�ยก�ร และลำ�โพงพร้อมสำ�หรับก�รเชื่อมต่อแล้ว
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แบ่งใช้ง�นเสียงระหว่�งลำ�โพง BOSE

คุณส�ม�รถจับคู่ลำ�โพง Bose® ด้วยกันเพื่อเล่นสัญญ�ณเสียงในโหมดต่อไปนี้:

• โหมดป�ร์ตี้ (ลำ�โพงซ้�ยและขว�ทำ�ง�นพร้อมกัน)

• โหมดสเตอริโอ (ลำ�โพงซ้�ยและขว�ทำ�ง�นแยกจ�กกัน) 

คุณส�ม�รถตั้งค่�นี้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect (แนะนำ�) หรือปุ่มควบคุมของลำ�โพง

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Bose ของคุณเพื่อพิจ�รณ�ว่�ลำ�โพงรองของคุณรองรับโหมดเหล�่นี้หรือไม่

จับคู่ล�าโพงโดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect 
(แนะน�า)
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect

จับคู่ล�าโพงด้วยตนเอง

ห�กคุณไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแอพพลิเคชั่น Bose Connect ให้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ด�้นล่�ง

โหมดปาร์ตี้
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ลำ�โพงทั้งสองตัวเปิดอยู่

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ลำ�โพงคู่หนึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

3. บนลำ�โพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแล้ว กดปุ่ม Bluetooth  และ + ค้�งไว้พร้อมกัน

 

4. ปล่อยมือจ�กปุ่มต่�งๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “กดปุ่ม Bluetooth และปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกันบน
อุปกรณ์ Bose เครื่องที่สอง”



28 - ไทย

แบ่งใช้ง�นเสียงระหว�่งลำ�โพง 

5. บนลำ�โพงอีกตัวหนึ่ง กดปุ่ม Bluetooth  และ – ค้�งไว้พร้อมกัน

 

6. ปล่อยมือจ�กปุ่มต่�งๆ เมื่อลำ�โพงส่งเสียงเตือน 

หลังจ�กประม�ณ 10 วิน�ที คุณจะได้ยินเสียง “โหมดป�ร์ตี”้ จ�กลำ�โพงทั้งสองตัวพร้อมกัน  
โหมดป�ร์ตี้ถูกเปิดใช้ง�นแล้ว และในตอนนี้คุณส�ม�รถเล่นสัญญ�ณเสียงพร้อมกันโดยใช ้
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

7. เพื่อประสบก�รณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดว�งตำ�แหน่งลำ�โพงของคุณในลักษณะนี:้

• ภ�ยในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอ�ค�ร

• ไม่ให้มีสิ่งกีดขว�งระหว�่งอุปกรณ์

หมายเหตุ: ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์อ�จแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ระยะห่�ง และปัจจัยแวดล้อมต่�งๆ
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โหมดสเตอริโอ
1. กำ�หนดค่�ลำ�โพงของคุณสำ�หรับโหมดป�ร์ตี้ (ดหูน�้ 27)

2. บนลำ�โพงตัวหนึ่ง กดปุ่ม Bluetooth  และ + พร้อมกัน

 

3. ปล่อยมือจ�กปุ่มต่�งๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “โหมดสเตอริโอ” 

คุณจะได้ยินเสียง “ซ้�ย” จ�กลำ�โพงซ้�ยและ “ขว�” จ�กลำ�โพงขว� 

โหมดสเตอริโอถูกเปิดใช้ง�นแล้ว และในตอนนี้คุณส�ม�รถเล่นสัญญ�ณเสียงในโหมดสเตอริโอโดยใช้
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

4. เพื่อประสบก�รณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดว�งตำ�แหน่งลำ�โพงของคุณในลักษณะนี:้

• ภ�ยในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอ�ค�ร

• จัดให้ลำ�โพงแต่ละตัวห�่งจ�กกันไม่เกิน 10 ฟุต (ประม�ณ 3 เมตร) และปร�ศจ�กสิ่งกีดขว�ง

• ให้ระยะห่�งระหว่�งคุณกับลำ�โพงแต่ละตัวเท�่กัน

หมายเหตุ: ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์อ�จแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ระยะห่�ง  
และปัจจัยแวดล้อมต�่งๆ

สลับระหว่างโหมดปาร์ตี้และโหมดสเตอริโอ

บนลำ�โพงตัวใดตัวหนึ่ง กด  และ + พร้อมกัน

ปิดใช้งานโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ

ปิดลำ�โพงตัวที่สอง
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ท�าความสะอาดล�าโพง 

ลำ�โพงนี้อ�จจำ�เป็นต้องทำ�คว�มสะอ�ดเป็นครั้งคร�ว

• ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวด้�นนอกของลำ�โพงด้วยผ�้นุ่มที่เปียกหม�ดๆ (ชุบนำ้�เท่�นั้น)

• อย่�ใช้ส�รสะล�ย ส�รเคมี หรือส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่ 

ชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำ�หรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมส�ม�รถสั่งซื้อได้จ�กฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/Micro

การรับประกันแบบจ�ากัด

ลำ�โพงของคุณได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รรับประกันแบบจำ�กัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเร�ที่  
global.Bose.com/warranty สำ�หรับร�ยละเอียดของก�รรับประกันแบบจำ�กัด 

ห�กต้องก�รลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register  
สำ�หรับคำ�แนะนำ� แม้จะไม่ดำ�เนินก�รดังกล่�วก็จะไม่มีผลต่อก�รรับประกันแบบจำ�กัดของคุณ

http://global.Bose.com/Support/Micro
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ห�กคุณประสบปัญห�กับลำ�โพงของคุณ:

• เปิดลำ�โพง (ดหูน้� 13)

• ตรวจสอบสถ�นะของไฟแสดงสถ�นะ (โปรดดหูน้� 19)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว�่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth (โปรดดหูน้� 23)

• ช�ร์จแบตเตอรี ่(ดหูน้� 17)

• เพิ่มระดับเสียงบนลำ�โพง อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณ

• ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้�ใกล้ลำ�โพงม�กขึ้น และให้ไกลจ�กแหล่งสัญญ�ณรบกวนหรือสิ่งกีดขว�ง

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (โปรดดหูน้� 25)

ห�กคุณไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ของคุณได้ โปรดดูต�ร�งด้�นล่�งเพื่อระบุอ�ก�รและวิธีแก้ปัญห� 
สำ�หรับปัญห�ทั่วไป ห�กคุณยังไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ ติดต่อฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/Micro

อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีกระแสไฟ (แบตเตอรี)่ • แบตเตอรี่อ�จอยู่ในโหมดป้องกันหรือค�ยประจุ เชื่อมต่อลำ�โพงของคุณ 
กับอุปกรณ์ช�ร์จไฟที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่

ลำ�โพงไม่เชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์ของคุณ:

 – ปิดใช้ง�นแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth

 – ลบลำ�โพงออกจ�กร�ยก�ร Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ  
เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดหูน้� 25)

• เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น (ดหูน้� 26)

• เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/Micro เพื่อดูวิดีโอวิธีใช้ง�น

• ล้�งร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง (ดหูน�้ 26) เชื่อมต่ออีกครั้ง

ลำ�โพง Bose® ไม่จับคู่ 
เข�้ด้วยกันด้วยตนเอง

• ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อใช้เป็นอีกช่องท�งในก�รจับคู่
ลำ�โพง Bose ของคุณ

• ลำ�โพงคู่ที่สองของคุณอ�จไม่รองรับโหมดสเตอริโอหรือป�ร์ตี้ โปรดอ่�น 
คู่มือผู้ใช้ลำ�โพง Bose

http://global.Bose.com/Support/Micro
http://global.Bose.com/Support/Micro
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อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีเสียง • ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ก�รแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่ กดปุ่ม Bluetooth   
เพื่อฟังว�่อุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว�่คุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• ใช้แหล่งสัญญ�ณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดหูน�้ 25)

• ห�กอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคร�ว 
และเล่นเสียงที่อีกเครื่อง

• ห�กอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์เหล่�นั้นให้อยู่ภ�ยใน 
ระยะก�รทำ�ง�นของลำ�โพง (9 เมตร หรือ 30 ฟุต)

คุณภ�พเสียงไม่ดี • ใช้แหล่งสัญญ�ณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น

• ยกเลิกก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

• ปิดใช้ง�นคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภ�พเสียงใดๆ บนอุปกรณ์หรือ 
แอพพลิเคชั่นเพลง

ลำ�โพงไม่ช�ร์จ • ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ช่องเสียบบนส�ยตรงกับช่องเสียบบนลำ�โพง

• ลองแหล่งช�ร์จแหล่งอื่น 

• ยึดปล�ยทั้งสองด�้นของส�ย USB 

• ห�กว�งลำ�โพงในที่อุณหภูมิสูงหรือตำ่�ม�ก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิใกล้เคียง
อุณหภูมิห้องและลองช�ร์จอีกครั้ง

• รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ (ดหูน้� 33)

ไมโครโฟนไม่รับเสียง •  ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้�นบนของลำ�โพง 
ไม่ได้ถูกปิดกั้น

•  ลองโทรออกใหม่

•  ลองอุปกรณ์ที่ใช้ง�นร่วมกันได้เครื่องอื่น

• ห�กลำ�โพงถูกนำ้� ปล่อยให้แห้งก่อนลองใช้อีกครั้ง

อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบสนอง
ต่อปุ่มที่กด

• สำ�หรับฟังก์ชั่นที่กดปุ่มหล�ยปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชั่น   
ให้ใช้คว�มเร็วก�รกดที่ต�่งกัน

• ก�รควบคุมอย่�งครบถ้วนอ�จไม่ส�ม�รถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บ�งรุ่น

• ลองอุปกรณ์ที่ใช้ง�นร่วมกันได้เครื่องอื่น
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รีเซ็ตล�าโพงของคุณ

ก�รรีเซ็ตเป็นค�่จ�กโรงง�นจะล้�งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและก�รตั้งค่�ภ�ษ�ต่�งๆ ที่ลำ�โพงจดจำ�ไว ้ 
และกลับสู่ก�รตั้งค่�ดั้งเดิมจ�กโรงง�น

1. เปิดลำ�โพงของคุณ

2. กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้�งไว้น�น 10 วิน�ที

ลำ�โพงจะปิดลง

3. กด 

ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth ติดสว�่งเป็นสีนำ้�เงิน และคุณได้ยินเสียงแจ้ง “พร้อมเชื่อมต่อ  
ในก�รเริ่มต้นก�รตั้งค่� ให้ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect” (ดหูน้� 22)
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