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คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่�นคู่มือผู้ใช้นี้อย่�งละเอียดและเก็บรักษ�ไว้สำ�หรับก�รอ้�งอิงในภ�ยหน้� 

คำ�เตือน:
• �เพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้�ช็อค�อย่�ให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือคว�มชื้น�
• �อย่�ว�งเครื่องนี้ในบริเวณที่มีนำ้�หยดหรือกระเด็น�และไม่ควรว�งภ�ชนะบรรจุของเหลว�เช่น�แจกัน�ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง�
เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้�อื่นๆ�โปรดระมัดระวังอย่�ให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์�ห�กสัมผัส
ของเหลวอ�จทำ�ให้ก�รทำ�ง�นล้มเหลว�และ/หรือ�เกิดอันตร�ยจ�กเพลิงไหม้ได้

• อย่�ว�งสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ�เช่น�เทียนไขที่จุดไฟ�ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
• อย่�ให้แบตเตอรี่ถูกกระแทก
• �ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกม��อย่�ปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงต��ห�กคุณสัมผัสกับ
ของเหลว�ให้ล้�งบริเวณนั้นด้วยนำ้�จำ�นวนม�ก�และไปพบแพทย์

• ไม่ใช้อุปกรณ์ช�ร์จอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุให้ใช้โดยเฉพ�ะกับอุปกรณ์
• อย่�ช�ร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวล�น�นเมื่อไม่ได้ใช้
• �หลังจ�กก�รเก็บไว้เป็นระยะเวล�น�น�คุณอ�จจะต้องช�ร์จไฟและค�ยกระแสไฟของแบตเตอรี่หล�ยๆ�รอบ�เพื่อให้ได้
ประสิทธิภ�พสูงสุด

• �แบตเตอรี่จะให้ประสิทธิภ�พได้สูงที่สุดเมื่อใช้ง�นในบริเวณอุณหภูมิห้องทั่วไป�ที่�20°C ± 5°C
• �แบตเตอรี่ที่ให้ม�พร้อมกับระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ส�ม�รถซ่อมแซมเองได้�ติดต่อฝ�่ยบริก�รลูกค้�ของ�Bose สำ�หรับปัญห�
ใดๆ�ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง:�อย่�ดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต�ก�รทำ�เช่นนั้นเสี่ยงต่อคว�มปลอดภัย� 
ละเมิดระเบียบข้อบังคับ�มีผลต่อประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของระบบ�และอ�จทำ�ให้ก�รรับประกันเป็นโมฆะ

คำ�เตือน:�ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขน�ดเล็ก�ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยจ�กก�รสำ�ลัก� 
ไม่เหม�ะสำ�หรับเด็กอ�ยุตำ่�กว่��3�ปี

คำ�เตือน:�ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก�โปรดติดต่อแพทย�์ห�กคุณสงสัยว�่สิ่งนี้อ�จส่งผล 
ต่อก�รใช้ง�นอุปกรณ์ก�รแพทย์ที่ปลูกถ�่ยของคุณหรือไม่

หม�ยเหต:ุ
• ป้�ยกำ�กับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้�งใต้และด้�นในข�ตั้งของผลิตภัณฑ์
• �ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ�อุปกรณ์ตัดไฟดังกล�่วควรพร้อมใช้ง�นได้
• �ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับก�รออกแบบหรือทดสอบสำ�หรับใช้ง�นในย�นพ�หนะหรือบนเรือ
• �ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ง�นร่วมกับแหล่งจ่�ยไฟที่ให้ม�เท�่นั้น
• �ไม่มีชิ้นส่วนใดในผลิตภัณฑ์นี้ที่ผู้ใช้ส�ม�รถซ่อมแซมเองได้�โปรดติดต่อฝ�่ยบริก�รลูกค้�ของ�Bose�สำ�หรับปัญห�ใดๆ�
เกี่ยวกับก�รขอรับบริก�ร

 Bose Corporation�ขอประก�ศในที่นี้ว่�ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ�ของข้อกำ�กับ�Directive 2014/53/EU�และข้อบังคับอื่นๆ�ทั้งหมดของข้อกำ�กับ�EU  
ที่ใช้บังคับ�ประก�ศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับคว�มสอดคล้อง�ส�ม�รถอ่�นได้จ�ก�www.Bose.com/compliance 
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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

1. โปรดอ�่นคำ�แนะนำ�เหล�่นี้
2. จดจำ�คำ�แนะนำ�เหล�่นี้ไว้�
3. ใส่ใจในคำ�เตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
5. อย�่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนำ้�

6. ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยผ้�แห้งเท่�นั้น
7. อย�่กีดขว�งช่องระบ�ยอ�ก�ศ�ติดตั้งต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต
8. �อย�่ตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดคว�มร้อนใดๆ�เช่น�หม้อนำ้��เครื่องปั่นไฟ�เต��หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขย�ยเสียง)  

ที่ก่อให้เกิดคว�มร้อน

9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่�นั้น

10. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว�่งฝนฟ�้คะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้ง�นเป็นเวล�น�น

11. นำ�ผลิตภัณฑ์เข้�รับก�รซ่อมแซมทั้งหมดจ�กช่�งผู้ชำ�น�ญเท�่นั้น�ก�รเข้�รับบริก�รซ่อมแซมเป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่ออุปกรณ ์
เกิดคว�มเสียห�ยไม่ว�่ท�งใดท�งหนึ่ง�เช่น�แหล่งจ�่ยไฟหรือส�ยไฟเสียห�ย�ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่น 
เข�้ไปในอุปกรณ์�อุปกรณ์ถูกฝนหรือคว�มชื้น�ไม่ทำ�ง�นต�มปกติ�หรืออุปกรณ์ตกหล่น

หม�ยเหตุ: �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�
อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด�ใช้�และส�ม�รถแผ่พลังง�นคว�มถี่วิทยุ�และห�กติดตั้งและใช้ง�นไม่ตรงต�มคำ�แนะนำ�� 
อ�จเป็นส�เหตุให้เกิดก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ยกับก�รสื่อส�รท�งวิทยุ�อย่�งไรก็ต�ม�ไม่มีก�รรับประกันว่� 
ก�รรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในก�รติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง�ห�กอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดก�รรบกวนที่เป็นอันตร�ยกับ 
ก�รรับสัญญ�ณวิทยุหรือโทรทัศน�์ซึ่งส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กก�รลองปิดและเปิดอุปกรณ์�ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช ้
ลองแก้ไขก�รรบกวนดังกล่�ว�ด้วยวิธีก�รต่อไปนี้

• เปลี่ยนทิศท�งหรือตำ�แหน่งของเส�อ�ก�ศ
• เพิ่มระยะห่�งระหว�่งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญ�ณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้�รับไฟฟ้�ที่ไม่ได้ใช้ส�ยร่วมกับเครื่องรับสัญญ�ณ
• ติดต่อขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยหรือช�่งเทคนิคด�้นวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบก�รณ์

ก�รแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญ�ตโดยตรงจ�ก�Bose Corporation�อ�จทำ�ให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้ง�นอุปกรณ์นี ้
อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มส่วน�15�ของระเบียบ FCC และม�ตรฐ�น RSS ที่ได้รับก�รยกเว้นใบอนุญ�ตของอุตส�หกรรม
แคน�ด��ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข�2�ประก�ร�ดังนี�้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญ�ณรบกวนที่เป็น
อันตร�ย�และ�(2)�อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญ�ณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ�รวมถึงสัญญ�ณรบกวนที่อ�จทำ�ให้เกิดก�รทำ�ง�น 
ที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คล�ส [B]�นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนด�ICES-003�ของแคน�ด�

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

อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มข้อจำ�กัดคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยจ�กรังสีของ�FCC�และ�Canada RF�ต�มที่ประก�ศไว้สำ�หรับ
ประช�ชนทั่วไป�ต้องไม่ว�งอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำ�ง�นร่วมกับเส�อ�ก�ศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ
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ชื่อและปริม�ณส�รหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตร�ย

ส�รและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตร�ย

ชื่อชิ้นส่วน
ตะกั่ว 
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6 
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล (PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)

PCBs X O O O O O 

ชิ้นส่วนโลหะ X O O O O O 

ชิ้นส่วนพล�สติก O O O O O O 

ลำ�โพง X O O O O O 

ส�ย X O O O O O 

O: หม�ยคว�มว่�ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริม�ณตำ่�กว�่ข้อกำ�หนด 
ขีดจำ�กัดใน�SJ/T 11363-2006 

X:�หม�ยคว�มว่�ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่�งน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริม�ณสูงกว่� 
ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดใน�SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:
หม�ยเลขซีเรียลและหม�ยเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้�นล่�งของระบบ

หม�ยเลขซีเรียล: _______________________________________________________________________

หม�ยเลขรุ่น: 416912

วันที่ซื้อ: ______________________________________________________________________________

ขอแนะนำ�ให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้นี้

วันที่ผลิต:�ตัวเลขสีเข้ม�4�หลักในหม�ยเลขซีเรียลหม�ยถึงวันที่ผลิต�หลักแรกคือปีที่ผลิต�เช่น�“5” คือ�2005�หรือ�2015  
หลักที ่2-4�คือเดือนและวัน�โดยที่�“001”�คือ�1�มกร�คม�และ�“365” คือ�31�ธันว�คม�

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

ผู้นำ�เข�้ของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

ผู้นำ�เข�้ของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,  
หม�ยเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำ�เข�้ของเม็กซิโก: 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

หม�ยเลขโทรศัพท์ของสหรัฐฯ: 1-877-230-5639

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ข้อคว�มแสดงชื่อและโลโก้�Bluetooth®�เป็นเครื่องหม�ยก�รค�้จดทะเบียนของ�Bluetooth SIG, Inc.�และก�รใช้เครื่องหม�ย
เหล่�นั้นโดย�Bose Corporation�อยู่ภ�ยใต้ก�รอนุญ�ต

© 2017 Bose Corporation ห้�มทำ�ซำ้� แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกส�รนี ้หรือนำ�ไปใช้ง�นใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษร
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เกี่ยวกับลำ�โพง SoundLink® Mini Bluetooth® 
speaker II
ลำ�โพง�SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II�นำ�พ�เสียงที่ครบถ้วนอย่�งเป็นธรรมช�ต ิ
จ�กลำ�โพงขน�ดสุดกะทัดรัด�เล็กเท�่ฝ่�มือของคุณ�โดยส�ม�รถเชื่อมต่อกับสม�ร์ทโฟน�แท็บเล็ต� 
หรืออุปกรณ�์Bluetooth�อื่น�เพื่อให้คุณส�ม�รถฟังเสียงเพลง�วิดีโอ�หรือเกมส์�ได้จ�กทุกที่ทุกเวล�

คุณสมบัติของระบบ
• ส�ม�รถจัดเก็บร�ยชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ถึง�8�ชื่อในร�ยก�รก�รจับคู่

• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ถึง�2�เครื่องเพื่อก�รสลับระหว่�งอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่�งง่�ยด�ย

• ลำ�โพงในเครื่องช่วยให้ส�ม�รถใช้ส�ยแฮนด์ฟรีกับสม�ร์ทโฟนของคุณได้

• ระบบเสียงแจ้งช่วยแนะนำ�คุณในระหว่�งก�รจับคู่�Bluetooth�และขั้นตอนก�รเชื่อมต่อ

• ก�รเตือนด้วยเสียงจะทำ�หน้�ที่ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อในปัจจุบัน�เตือนให้คุณช�ร์จลำ�โพง�
และระบุชื่อของส�ยโทรเข้�

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบช�ร์จได�้จะทำ�ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงของคุณได้เป็นเวล� 
หล�ยชั่วโมง

• อุปกรณ์ช�ร์จที่ผนังเสียบเข้�กับแท่นช�ร์จหรือต่อเข�้กับลำ�โพงโดยตรง

• ช�ร์จกับแหล่งจ่�ยไฟ�USB�ส่วนใหญ่ได้

• แท่นช�ร์จทำ�หน้�ที่เป็นฐ�นตั้งที่แสนสะดวกสำ�หรับลำ�โพง

• ช่องเสียบ�AUX�ช่วยให้ส�ม�รถเล่นจ�กอุปกรณ์สัญญ�ณเสียง

• ก�รออกแบบที่กะทัดรัดเหม�ะใช้เล่นย�มโลดแล่น

บทนำ�
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สิ่งที่บรรจุในกล่อง
เปิดกล่องบรรจุอย่�งระมัดระวังและตรวจดูว�่คุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II แหล่งจ่�ยไฟและส�ยไฟ

แท่นช�ร์จ อะแดปเตอร์จ�่ยไฟ AC 

อ�จจัดส่งพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟ�AC�จำ�นวนม�ก�ใช้อะแดปเตอร์จ่�ยไฟ�AC�ที่เหม�ะสำ�หรับ
ภูมิภ�คของคุณ

หม�ยเหตุ: �ห�กส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับคว�มเสียห�ย�อย่�ใช้อุปกรณ์นั้น�ให้ติดต่อ 
ตัวแทนจำ�หน่�ยของ�Bose®�หรือติดต่อฝ�่ยบริก�รลูกค้�ของ�Bose�โปรดดูคู่มือ 
ก�รเริ่มต้นอย�่งรวดเร็วในกล่องบรรจุ

บทนำ�
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คำ�แนะนำ�ในก�รจัดว�ง
• ว�งอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภ�ยในระยะที่ลำ�โพงส่งสัญญ�ณถึง�10 ม. ก�รย้�ยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ออกไปไกลขึ้นจะกระทบต่อคุณภ�พของเสียง�และอ�จจะทำ�ให้ก�รเชื่อมต่อกับลำ�โพง 
ข�ดห�ย

• ว�งหลังลำ�โพงให้ใกล้แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง�ก�รสะท้อนเสียงทุ้มจะลดลงเมื่อลำ�โพงเคลื่อนออก
ห�่งจ�กผนัง�

ข้อควรระวัง: 

• ตั้งลำ�โพงจ�กด�้นฐ�นตั้งลำ�โพง�ก�รตั้งลำ�โพงจ�กด้�นอื่นของลำ�โพงอ�จสร้�งคว�มเสียห�ย 
แก่ลำ�โพงเองและกระทบต่อคุณภ�พของเสียง

• อย่�ว�งลำ�โพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

ในก�รป้องกันสัญญ�ณรบกวนจ�กระบบไร้ส�ย:

• ว�งอุปกรณ์ไร้ส�ยอื่นใดให้ห่�งจ�กลำ�โพง

• ว�งลำ�โพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภ�ยนอกและห่�งจ�กตู้โลหะ�อุปกรณ์สัญญ�ณภ�พ/ 
เสียงอื่นๆ�และแหล่งกำ�เนิดคว�มร้อนโดยตรง

บทนำ�
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ก�รว�งลำ�โพงบนแท่นช�ร์จ
ว�งลำ�โพงที่ด้�นบนของแท่นช�ร์จ�จัดให้ข�เสียบตรงกับช่องเสียบ

หม�ยเหตุ: �ใช้แท่นช�ร์จที่จัดส่งให้พร้อมกับลำ�โพงของคุณ�ลำ�โพงนี้ไม่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับแท่นช�ร์จ
ของลำ�โพง�SoundLink Mini Bluetooth®

ลำ�โพงต่อกับช่องเสียบของแท่น

ข้อควรระวัง: �อย่�กดลำ�โพงลงบนแท่นช�ร์จเพร�ะอ�จสร�้งคว�มเสียห�ยได้

ก�รตั้งค่�ระบบ
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ก�รต่อส�ยไฟ
ก่อนใช้ลำ�โพง�เชื่อมต่อลำ�โพงกับแหล่งจ�่ยไฟ�AC (เมน) และช�ร์จแบตเตอรี่

1. เสียบส�ยไฟเข�้กับช่องเสียบ�USB ที่แท่นช�ร์จหรือลำ�โพง

1 

2

3

2. เสียบปล�ยอีกด�้นของส�ยไฟเข้�กับแหล่งจ่�ยไฟ

3. เสียบแหล่งจ่�ยไฟเข�้กับเต้�รับไฟ�AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ

หม�ยเหตุ: เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟ�AC�ที่ใช้กับภูมิภ�คของคุณ

ไฟสัญญ�ณบอกระดับแบตเตอรี�่ �จะกะพริบเป็นสีอำ�พัน�และลำ�โพงจะส่งเสียงแจ้ง

ก�รตั้งค่�ระบบ
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ก�รตั้งค่�ระบบ 

ก�รจ�่ยไฟฟ้�เข้�สู่ลำ�โพง
กดปุ่มเปิดปิด�  

ไฟแสดงสถ�นะ�Bluetooth® �กะพริบเป็นสีนำ้�เงิน

ก�รตั้งค�่ก�รแจ้งเตือนด้วยเสียง
ก�รแจ้งเตือนด้วยเสียงช่วงแนะนำ�คุณตลอดขั้นตอนก�รจับคู่�Bluetooth�และขั้นตอนก�รเชื่อมต่อ�

ภ�ษ�ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้�
• English • Mandarin • Dutch

• Spanish • Japanese • Russian

• French • Italian • Polish

• German • Portuguese

หม�ยเหตุ: �ห�กต้องก�รด�วน์โหลดภ�ษ�อื่น�ไปที่:�updates.Bose.com/SoundLinkMini  
ห�กไม่มีภ�ษ�ของคุณให้เลือก�โปรดด�ู“คุณสมบัติของระบบ”

ก�รเลือกภ�ษ�
1. กด� �หรือ� �เพื่อเลื่อนดูภ�ษ�ต�่งๆ�

2. �เมื่อคุณได้ยินภ�ษ�ของคุณ�ให้กดปุ่ม�มัลติฟังก์ชัน�ค้�งไว�้( ) 

คุณจะได้ยินเสียงระบุว่��“พร้อมจับคู”่

ก�รยกเลิกใช้ง�นก�รแจ้งเตือนด้วยเสียง 
กด� �และ� �ค้�งไว้พร้อมกันจนคุณได้ยินเสียงระบุว�่�“ปิดก�รแจ้งเตือนด้วยเสียง” 

ทำ�ซำ้�เพื่อเปิดใช้ง�นก�รแจ้งเตือนด้วยเสียงอีกครั้ง

ก�รเปลี่ยนภ�ษ�
1. กด� �และ� �ค้�งไว้พร้อมกันจนกว�่คุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภ�ษ�แรก�

2. กด� �หรือ� �เพื่อเลื่อนดูภ�ษ�ต�่งๆ

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

http://updates.Bose.com/SoundLinkMini
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 Bluetooth® 

ก�รจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
หลังจ�กเลือกภ�ษ�ที่คุณต้องก�รแล้ว�ลำ�โพงจะพร้อมสำ�หรับก�รจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ�

1. เปิดก�รทำ�ง�นคุณสมบัติ�Bluetooth®�บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: �ปกติแล้วคุณสมบัติ�Bluetooth�จะพบได้ในเมนูก�รตั้งค่��ไอคอนรูปฟันเฟือง�( )  
มักหม�ยถึงก�รตั้งค�่บนหน้�จอหลัก�

2. เลือก�Bose Mini II SoundLink�จ�กร�ยก�รอุปกรณ์�

ไฟแสดงสถ�นะ�Bluetooth �จะติดสว่�งเป็นสีข�ว�และมีเสียงแจ้งว่�� 
“เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ>์�แล้ว” 

ก�รจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นอีก
1. กดปุ่ม�Bluetooth button ( ) ค้�งไว้จนกว�่ไฟแสดงสถ�นะ�Bluetooth �จะกะพริบ 

เป็นสีนำ้�เงิน�และมีเสียงแจ้งว�่ “พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น” 
2. จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับลำ�โพง

หม�ยเหตุ:  ก�รจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะเป็นก�รจัดเก็บอุปกรณ์นั้นลงในร�ยก�ร 
ก�รจับคู่ของลำ�โพง ลำ�โพงส�ม�รถจัดเก็บชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้�8�เครื่อง

ก�รเล่นเพลง
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว�ให้เริ่มต้นแหล่งสัญญ�ณเพลง�คุณส�ม�รถใช้ส่วนควบคุม 
ก�รเล่นและระดับเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือบนลำ�โพง�(โปรดดหูน้� 15) 
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Bluetooth® 

ก�รจัดก�รก�รเชื่อมต่อจำ�นวนม�ก
เมื่อเปิดเครื่อง�ลำ�โพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องล�่สุดที่ใช้ในร�ยก�รก�รจับคู่ของ
อุปกรณ์�จึงช่วยให้คุณส�ม�รถสลับใช้ง�นระหว่�งอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยง�่ย�คุณส�ม�รถเล่นเพลง 
จ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

ก�รสลับระหว่�งอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่
1. หยุดเพลงจ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณไว้ชั่วคร�ว

2. เล่นเพลงจ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

ก�รระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่
กด� �เพื่อรับฟังว่�อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

ก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จ�กร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง
เล่นเพลงจ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วแต่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น

1. กด� �สองครั้ง�(ภ�ยใน�3�วิน�ท)ี�เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องถัดไปที่จับคู่

2. กด� �จนกว่�คุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ถูกต้อง 
คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ�<ชื่ออุปกรณ>์�แล้ว” 

3. เล่นเพลงจ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ก�รล้�งร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง
1. กด� �ค้�งไว้�10�วิน�ทีจนกว่�คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว�่�“ล�้งร�ยก�รอุปกรณ์�Bluetooth�แล้ว” 

2. ลบชื่อลำ�โพงออกจ�กเมนู�Bluetooth�บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่จับคู่ไว้จะถูกล้�งออก�และลำ�โพงจะพร้อมสำ�หรับก�รจับคู�่ 
(โปรดดหูน้� 13)
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ก�รใช้ระบบ

ปุ่มควบคุมระบบสำ�หรับลำ�โพงโทรศัพท์และก�รเล่น
แผงปุ่มกดควบคุมก�รเล่นของลำ�โพง�ระดับเสียง�และส่วนควบคุมลำ�โพงโทรศัพท์�ห�กต้องก�ร 
ใช้แผงปุ่มกด�ให้จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับลำ�โพง�(โปรดดหูน้� 13) 

หม�ยเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่บ�งรุ่นอ�จไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล�่นี้

เปิด/ปิดลำ�โพง

ลดระดับเสียง

มัลติฟังก์ชัน:  
ควบคุมก�รเล่น 
และลำ�โพงโทรศัพท์

เพิ่มระดับเสียง

ก�รควบคุม�
Bluetooth® 

ก�รใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ปุ่มนี้ควบคุมแหล่งสัญญ�ณเสียงเพลงและส�ยเรียกเข้�ลำ�โพงโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 
จ�กลำ�โพง�

ส่วนควบคุมก�รเล่น

เล่น กด�

หยุดชั่วคร�ว
กด�

หม�ยเหตุ: ในโหมด�AUX ก�รกด� �จะปิดเสียงเพลง

ข้�มไปยังแทร็คถัดไป กด� �สองครั้ง

ข้�มย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้� กด� �ส�มครั้ง
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ก�รใช้ระบบ

ก�รควบคุมลำ�โพงโทรศัพท์

โทรออก
กด� �ค้�งไว้เพื่อเรียกใช้ง�นก�รโทรออกด้วยเสียง�
(Siri)

ปิดลำ�โพงโทรศัพท์และสลับไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่�
(ส�ยใน)

กด� �ค้�งไว้

รับส�ย กด�

ปฏิเสธส�ย กด� �ค้�งไว้

ว�งส�ย กด�

ปิดเสียงส�ยเข้�
กด� �และ� �ค้�งไว้พร้อมกัน� 
กดค้�งไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกปิดเสียง

สลับระหว่�งส�ย กด� �สองครั้ง

ก�รเตือนด้วยเสียง

ลำ�โพงนี้ระบุส�ยโทรเข�้�(เมื่อส�ม�รถใช้ได)้�ห�กต้องก�รยกเลิกใช้ง�นคุณสมบัตินี�้โปรดดหูน้� 12
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ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX

ก�รใช้ส�ยเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้�นเสียง
คุณส�ม�รถเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญ�ณเสียงออกของสม�ร์ทโฟน�แท็บเล็ต�คอมพิวเตอร์�หรือ 
อุปกรณ์เสียงประเภทอื่นเข�้กับช่องเสียบ�AUX ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยขั้วต่อสเตอริโอ  
3.5 มม.�(ไม่ได้ให้ไว้)

1. ใช้ส�ยเคเบิลสเตอริโอขน�ด 3.5 มม. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข�้กับช่องเสียบ AUX บนลำ�โพง

2. กด� �บนลำ�โพง

ไฟแสดงสถ�นะ�AUX จะติดสว่�ง

3. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เสียง

เคล็ดลับ: �เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้ระดับสูงสุด�จ�กนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
ของลำ�โพงเพื่อปรับระดับเสียง
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ก�รทำ�ง�นด้วยพลังง�นจ�กแบตเตอรี่

ก�รตรวจสอบแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ช�ร์จประจุเต็มแล้วส�ม�รถใช้เล่นเพลงได้ประม�ณ�10�ชั่วโมงสำ�หรับก�รใช้ง�นปกติ� 
อัตร�ก�รใช้พลังง�นแบตเตอรี่แตกต่�งกันต�มก�รตั้งระดับเสียง

ห�กต้องก�รตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี�่กด� �ค้�งไว�้พร้อมกับสังเกตไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่�
�คุณจะได้ยินเสียงบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือ

เคล็ดลับ: ห�กต้องก�รเพิ่มเวล�ก�รเล่นของแบตเตอรี่ย�วน�นขึ้น�ให้ลดระดับเสียง

สถ�นะระบบ ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

ช�ร์จเต็ม�/�มีประจุสูง  

กำ�ลังช�ร์จ�/�มีประจุป�นกล�ง  

ต้องช�ร์จ�/�มีประจุตำ่�  

หม�ยเหตุ: �เวล�ช�ร์จที่แนะนำ�คือ�4�ชั่วโมง�(โปรดดหูน�้�11)

โหมดก�รปกป้องแบตเตอรี่
ระบบเข้�สู่โหมดป้องกันแบตเตอรี่เพื่อสงวนพลังง�นแบตเตอรี่เมื่อถอดปลั๊กระบบและไม่มีก�รใช้ง�นน�น:

• ม�กกว่��24�วันหรือ

• 3�วันเมื่อมีประจุเหลืออยู่น้อยกว่��10�เปอร์เซ็นต์

ห�กต้องก�รเปิดใช้ง�นระบบอีกครั้งเชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ�่ยไฟ�AC�(ส�ยเมน) (โปรดดหูน้��11) 

หม�ยเหตุ: ��อย�่จัดเก็บระบบของคุณเป็นเวล�น�นเมื่อไอคอนสถ�นะแบตเตอรี่� �กะพริบ 
เป็นสีแดง�เมื่อไม่ได้ใช้ง�น�ให้จัดเก็บลำ�โพงไว้ในที่ที่มีอ�ก�ศเย็น�อย่�จัดเก็บระบบ 
ที่ช�ร์จเต็มแล้วเป็นระยะเวล�น�น
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ก�รทำ�ง�นด้วยพลังง�นจ�กแบตเตอรี่

ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชนิดช�ร์จได้จำ�เป็นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระยะๆ�อ�ยุก�รใช้ง�นของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับ 
ก�รใช้ง�นและก�รตั้งค่�ระดับเสียง�

คุณอ�จจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่�ห�กคุณช�ร์จแบตเตอรี่บ่อยเกินไป�

หม�ยเหตุ: �แบตเตอรี่ที่ให้ม�พร้อมกับระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ส�ม�รถซ่อมแซมเองได้�ติดต่อ 
ฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ�Bose�สำ�หรับปัญห�ใดๆ�ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่�โปรดดู 
ร�ยชื่อติดต่อในกล่อง

ก�รตั้งค่�ก�รปิดอัตโนมัติ
ลำ�โพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจ�กไม่มีก�รใช้ง�นน�น 30�น�ที�(ไม่มีเสียงออกจ�กลำ�โพง)�เมื่อทำ�ง�น
จ�กไฟแบตเตอรี่�

ก�รปิดใช้ง�นก�รปิดอัตโนมัติ
กด� �และ� �ค้�งไว้พร้อมกัน�คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง�(หรือเสียงสัญญ�ณ) ยืนยันว่�ก�รตั้งค่� 
ก�รปิดอัตโนมัติถูกปิดแล้ว

ทำ�ซำ้�เพื่อเปิดใช้ง�นก�รตั้งค�่ก�รปิดอัตโนมัติอีกครั้ง
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ก�รรับข้อมูลระบบ

ไฟแสดงสถ�นะของระบบ
ไฟแสดงสถ�นะของระบบอยู่ด�้นบนเหนือปุ่มที่เกี่ยวข้องและแสดงข้อมูลของระบบ

ไฟแสดงสถ�นะแบตเตอรี่

ระบุระดับพลังง�นของแบตเตอรี่�(โปรดดหูน้��18)

ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth®

• สีนำ้�เงินกะพริบ: พร้อมจับคู่
• สีข�วกะพริบ: กำ�ลังเชื่อมต่อ
• สีข�วสว่�งนิ่ง: เชื่อมต่อแล้ว
โปรดดู�“ก�รจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ” ที่หน้� 13 

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟแสดงสถ�นะ AUX

สีข�วสว่�งนิ่ง: AUX�คือแหล่งสัญญ�ณที่เลือก
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ก�รดูแลรักษ�

ก�รแก้ปัญห�

ปัญห� สิ่งที่ต้องทำ�

ไม่มีกระแสไฟ 
(AC (เมน))

• เสียบส�ยไฟทั้งสองด้�นให้แน่นหน�
• เสียบแหล่งจ่�ยไฟเข�้กับเต้�รับไฟ�AC (เมน)�ที่มีกระแสไฟ
• เชื่อมต่อส�ยไฟกับพอร์ต�USB�พอร์ตอื่น
• ใช้แหล่งจ่�ยไฟที่จัดส่งม�พร้อมกับลำ�โพง
• ใช้แท่นช�ร์จที่จัดส่งให้พร้อมกับลำ�โพงของคุณ�ลำ�โพงนี้ไม่ส�ม�รถใช้ง�น 
ร่วมกับแท่นช�ร์จของลำ�โพง�SoundLink Mini Bluetooth®

ไม่มีกระแสไฟ 
(แบตเตอรี)่

แบตเตอรี่อ�จอยู่ในโหมดก�รป้องกันหรือค�ยประจ�ุเสียบแหล่งจ�่ยไฟเข้�กับ
เต้�รับไฟ�AC (เมน)�ที่มีกระแสไฟ

ลำ�โพงไม่เชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

 - ปิดและเปิดคุณสมบัติ�Bluetooth 

 - นำ�ลำ�โพงออกจ�กเมนู�Bluetooth�จับคู่อีกครั้ง�

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข�้ใกล้ลำ�โพงม�กขึ้น�และให้ไกลจ�กแหล่งสัญญ�ณ 
รบกวนหรือสิ่งกีดขว�ง

• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น�(โปรดดหูน้��13)

• ก�รล้�งร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง�(โปรดดหูน้��14)

• รีเซ็ตลำ�โพง�(โปรดดหูน้��22)

ไม่มีเสียงจ�กอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ

• เปิดลำ�โพง
• เพิ่มระดับเสียงของลำ�โพง�อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ�และแหล่งสัญญ�ณเพลง
• กด� �เพื่อรับฟังว�่อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่เชื่อมต่อและตรวจสอบว�่คุณกำ�ลังใช้
อุปกรณ์เครื่องที่ถูกต้อง

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข�้ใกล้ลำ�โพงม�กขึ้น�และให้ไกลจ�กแหล่งสัญญ�ณ 
รบกวนหรือสิ่งกีดขว�ง

• ใช้แหล่งสัญญ�ณเพลงแหล่งอื่น
• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
• ห�กอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่�ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องไว้
ชั่วคร�วก่อน

• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข�้ใกล้ลำ�โพงม�กขึ้น�และให้ไกลจ�กแหล่งสัญญ�ณรบกวน 
หรือสิ่งกีดขว�ง

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

 - ปิดและเปิดคุณสมบัติ�Bluetooth 

 - นำ�ลำ�โพงออกจ�กเมน�ูBluetooth�จับคู่อีกครั้ง�

• ล้�งร�ยก�รก�รจับคู่ของลำ�โพง�(โปรดดหูน้��14)

• รีเซ็ตลำ�โพง�(โปรดดหูน้��22)

• ตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสำ�หรับคว�มส�ม�รถใช้ง�นร่วมกัน� 
โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
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ปัญห� สิ่งที่ต้องทำ�

คุณภ�พเสียงจ�ก
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ของคุณไม่ดี

• ใช้แหล่งสัญญ�ณเพลงแหล่งอื่น
• ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
• ยกเลิกก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง
• เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข�้ใกล้ลำ�โพงม�กขึ้น�และให้ไกลจ�กแหล่งสัญญ�ณรบกวน 
หรือสิ่งกีดขว�ง

เล่นเสียงจ�กอุปกรณ์
เคลื่อนที่ผิดเครื่อง�
(ขณะที่อุปกรณ์สอง
เครื่องเชื่อมต่ออยู่)

• กด� �เพื่อรับฟังว�่อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่เชื่อมต่อและตรวจสอบว�่คุณกำ�ลังใช้
อุปกรณ์เครื่องที่ถูกต้อง

• ออกหรือหยุดแหล่งสัญญ�ณเพลงไว้ชั่วคร�วบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เล่นเพลง
• ยกเลิกก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

ไม่มีเสียงจ�กอุปกรณ�์
AUX

• เปิดอุปกรณ์�AUX�และเล่นเพลง
• ต่อส�ยเคเบิลขน�ด 3.5�มม.�กับช่องเสียบ�AUX�ของลำ�โพง�และอุปกรณ�์AUX

• เพิ่มระดับเสียงของลำ�โพง�และอุปกรณ์�AUX

• ใช้ส�ยเคเบิล�AUX ส�ยอื่น
• เชื่อมต่ออุปกรณ์�AUX�เครื่องอื่น

คุณภ�พเสียงจ�ก
อุปกรณ์�AUX ไม่ดี

• ต่อส�ยเคเบิลขน�ด�3.5�มม. กับช่องเสียบ�AUX�ของลำ�โพง�และอุปกรณ�์AUX

• เพิ่มระดับเสียงของลำ�โพง�และอุปกรณ์�AUX

• ใช้ส�ยเคเบิล�AUX�ส�ยอื่น
• เชื่อมต่ออุปกรณ์�AUX เครื่องอื่น

ก�รถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC
1. กดแถบสำ�หรับดัน

1 

2 

2. ยกอะแดปเตอร์ขึ้นและดึงออก�

ก�รรีเซ็ตลำ�โพง
ก�รรีเซ็ตเป็นค่�จ�กโรงง�นจะล้�งอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วและก�รตั้งค่�ภ�ษ�ออกจ�กลำ�โพง�
และกลับสู่ก�รตั้งค่�ดั้งเดิมจ�กโรงง�น

1. เปิดลำ�โพง

2. กด� �ค้�งไว้�10�วิน�ที

ก�รดูแลรักษ�
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวระบบด้วยผ้�นุ่มแห้ง

• อย่�ใช้สเปรย์ใดๆ�ใกล้กับระบบ�อย่�ใช้ส�รสะล�ย�ส�รเคม�ีหรือส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีส่วนผสม 
ของแอลกอฮอล์�แอมโมเนีย�หรือผงขัดทำ�คว�มสะอ�ด

• อย่�ให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่�ยบริก�รลูกค้�
สำ�หรับคว�มช่วยเหลือเพิ่มเติม�โปรดติดต่อฝ�่ยบริก�รลูกค้�ของ�Bose�โปรดดูคู่มือก�รเริ่มต้น 
อย่�งรวดเร็วในกล่องบรรจุ

ก�รรับประกันแบบจำ�กัด
ระบบของคุณได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รรับประกันแบบจำ�กัด�ร�ยละเอียดของก�รรับประกันแบบจำ�กัด 
มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ�์ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง�

โปรดดูบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในก�รลงทะเบียน�แม้จะไม่ดำ�เนินก�รดังกล�่ว 
ก็จะไม่มีผลต่อก�รรับประกันแบบจำ�กัดของคุณ

ข้อมูลก�รรับประกันที่มีให้ม�กับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลใช้กับประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์� 
ดูร�ยละเอียดก�รรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จ�กเว็บไซต์ของเร�ที่� 
www.bose.com.au/warranty�หรือ�www.bose.co.nz/warranty

ข้อมูลท�งด�้นเทคนิค
พิกัดของแหล่งจ�่ยไฟ

กำ�ลังไฟข�เข�้: 100 - 240VAC  50/60Hz, 300mA

กำ�ลังไฟข�ออก: 5VDC, 1600mA

พิกัดกำ�ลังไฟข�เข้�

กำ�ลังไฟข�เข�้: 5VDC, 1.6A

ก�รดูแลรักษ�

http://www.bose.com.au/warranty
http://www.bose.co.nz/warranty
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