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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ 
การใช้งานทั้งหมดไว้

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของข้อก�ากับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อก�ากับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ ์สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ
1. โปรดอ่านค�าแนะน�าเหล่านี้
2. จดจ�าค�าแนะน�าเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในค�าเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าทั้งหมด 
5.  อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน�้า เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)  

ที่ก่อให้เกิดความร้อน
6. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
7. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
8.  น�าผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�านาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�าเป็นเมื่ออุปกรณ์

เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย วัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์
ไม่ท�างานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น 

ค�าเตือน/ข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์นี้หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะท�าให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได ้

สัญลักษณ์นี้หมายถึงค�าแนะน�าในการใช้งานและการดูแลรักษาที่ส�าคัญในคู่มือผู้ใช้นี ้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย 
ของคุณหรือไม่

• วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บน 
หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
• ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาเท่านั้น
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี)้
• ป้ายก�ากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

http://www.Bose.com/compliance
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หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ากัดส�าหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15  
ของระเบียบ FCC ข้อจ�ากัดนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย 
อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�าแนะน�า อาจเป็นสาเหต ุ
ให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้น 
ในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์  
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�าให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือต�าแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�าให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป 
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การท�างาน
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการท�างานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้ส�าหรับประชาชน
ทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องก�าเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งาน
หรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด IMDA

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

กฎระเบียบการจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า
มาตรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการส�าหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่า” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ  
หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงก�าลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพ 
ดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น  
ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสาร 
ทางวิทยุที่ด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม
อุปกรณ์ความถี่วิทยุก�าลังต�่าต้องเปราะบางต่อการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก 
โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ช�านาญการอื่นๆ

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บ
ขยะที่เหมาะสมเพื่อการน�าไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อ
เทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการก�าจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ�า้ได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรด�าเนินการโดยผู้ช�านาญการเท่านั้น  
โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที ่products.bose.com/static/compliance/index.html 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

    

http://products.bose.com/static/compliance/index.html
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ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อก�ากับ 
Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี:้ กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008  
ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ
โหมดพลังงาน

สถานะสแตนด์บาย สถานะสแตนด์บายขณะ
เชื่อมต่อเครือข่าย

การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบ,ุ ที่ก�าลังไฟเข้า 
230V/50Hz

≤ 0.5W Bluetooth® ≤ 2.0 W

ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ ≤ 2.5 ชั่วโมง ≤ 5 นาที

การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือ
ข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และ
เปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่ก�าลังไฟเข้า 
230V/50Hz

ไม่ระบุ ≤ 2.0W

กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้
งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย 

Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม Bluetooth 
ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth 

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก 

แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานของข้อก�ากับ Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี:้ กฎระเบียบของคณะ
กรรมาธิการ (EU) 2019/1782 

ผู้ผลิต Bose Products B.V. 

หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ 36037901

ที่อยู่
Gorslaan 60

1441 RG Purmerend

The Netherlands

ตัวระบุรุ่น F5V-1.6C-1U-WW

แรงดันไฟฟ้าเข้า 100V-240V

ความถี ่AC ขาเข้า 50Hz/60Hz

แรงดันไฟฟ้าออก 5V DC

กระแสไฟออก 1.6A

ก�าลังไฟขาออก 8W

ประสิทธิภาพการท�างานเฉลี่ย 78.8%

ประสิทธิภาพที่โหลดต�า่ 73.4%

การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด 0.07W
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ผู้ผลิต Bose Products B.V. 

หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ 36037901

ที่อยู่
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
The Netherlands

ตัวระบุรุ่น S008AIM0500160

แรงดันไฟฟ้าเข้า 100V-240V

ความถี ่AC ขาเข้า 50Hz/60Hz

แรงดันไฟฟ้าออก 5V DC

กระแสไฟออก 1.6A

ก�าลังไฟขาออก 8W

ประสิทธิภาพการท�างานเฉลี่ย 78.5%

ประสิทธิภาพที่โหลดต�า่ 74.5%

การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด 0.06W

ส�าหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การท�างานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz

ก�าลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

ก�าลังการส่งสูงสุดต�่ากว่าข้อจ�ากัดที่ก�าหนด ดังนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

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

ชิ้นส่วนพลาสติก O O O O O O

ล�าโพง X O O O O O

สาย X O O O O O

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�าหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต�่ากว่าข้อ
ก�าหนดขีดจ�ากัดของ GB/T 26572

X:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�าหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณ
สูงกว่าข้อก�าหนดขีดจ�ากัดของ GB/T 26572
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ:์ ล�าโพง Bose® SoundLink® Revolve Bluetooth®, การตั้งชื่อประเภท: 419357

สารประกอบที่ถูกจ�ากัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น

ชุดอุปกรณ์ ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท  
(Hg)

แคดเมียม  
(Cd)

โครเมี่ยมเวเลนซี
หก (Cr+6)

โพลิโบรมิเนต 
ไบฟีนิล (PBB)

โพลิโบรมิเนตไดฟีนิล 
อีเทอร์ (PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนโลหะ - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนพลาสติก ○ ○ ○ ○ ○ ○
ล�าโพง - ○ ○ ○ ○ ○
สาย - ○ ○ ○ ○ ○
หมายเหต ุ1:  “○” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจ�ากัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
หมายเหต ุ2: “-” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจ�ากัดตรงตามข้อยกเว้น

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของล�าโพง
หมายเลขซีเรียล:  _______________________________________________________________

หมายเลขรุ่น:  _________________________________________________________________

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ  
ซึ่งคุณสามารถด�าเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยจาก Bose โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน Bose Connect 
หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยผ่านทางแอพพลิเคชันเคลื่อนที ่คุณต้องด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose Connect ให้เสร็จสมบูรณ ์หากคุณไม่ได้ด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จ
สมบูรณ ์คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที ่Bose มีให้ใช้งานทาง btu.bose.com

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที ่8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “0” หมายถึงป ีค.ศ. 2010 หรือป ีค.ศ. 2020

ผู้น�าเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้น�าเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
ผู้น�าเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,  
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +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. หมายเลขโทรศัพท:์ +5255 (5202) 3545

http://global.Bose.com/register
http://btu.Bose.com
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 ข้อมูลด้านกฎหมาย

Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC. 

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ 
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้จาก Aiphone K.K

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย
เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
ส�านักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation ห้ามท�าซ�า้ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี ้หรือน�าไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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แอพพลิเคชั่น BOSE® CONNECT 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® Connect ฟรีเพื่อจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth® ปลดล็อคคุณสมบัติ
ต่างๆ และเข้าถึงอัพเดตในอนาคตอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ
• เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว

• ปิดใช้งานเสียงแจ้ง 

• ปรับแต่งการตั้งค่าล�าโพง เช่น ภาษาเสียงแจ้ง

• ก�าหนดค่าล�าโพงของคุณเพื่อเล่นในโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ

• สามารถท�างานร่วมกับระบบส่วนใหญ่ของ Apple และ Android™

• ท�าให้ล�าโพงของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
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การเริ่มต้นใช้งาน

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

SoundLink® Revolve แหล่งจ่ายไฟ USB* สายเคเบิล USB

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC*

*  แหล่งจ่ายไฟ USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC  
ที่เหมาะส�าหรับภูมิภาคของคุณ

หากส่วนหนึ่งส่วนใดได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายของ Bose® หรือติดต่อ
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose (ดูหน้า 29)
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การเริ่มต้นใช้งาน

ค�าแนะน�าในการจัดวาง

• เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ Bluetooth® วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายในระยะที่ล�าโพงส่งสัญญาณ
ถึง 10 ม. และตรวจสอบให้อุปกรณ์และล�าโพงของคุณอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง  
การย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกับล�าโพง จะกระทบต่อคุณภาพของเสียง  
และอาจจะท�าให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับล�าโพงขาดหาย 

• วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นให้ห่างจากล�าโพงอย่างน้อย 1 ม.

• วางล�าโพงและอุปกรณ์ของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์สัญญาณภาพ/เสียงอื่นๆ และ 
แหล่งก�าเนิดความร้อนโดยตรง

ข้อควรระวัง:

• ตั้งล�าโพงจากด้านฐานตั้งของล�าโพง การตั้งล�าโพงจากด้านอื่นของล�าโพงอาจสร้างความเสียหาย 
แก่ล�าโพงเองและกระทบต่อคุณภาพของเสียง

• หลีกเลี่ยงการวางล�าโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก
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การเริ่มต้นใช้งาน

การต่อสายไฟ

ล�าโพงของคุณจัดส่งมาให้โดยที่ชาร์จประจุไม่เต็ม ก่อนใช้ล�าโพงของคุณครั้งแรก ให้เชื่อมต่อล�าโพงเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ไม่จ�าเป็นต้องชาร์จประจุล�าโพงของคุณจนเต็ม แต่ต้องมีการเชื่อมต่อเริ่มต้น 
เพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่

1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ micro-B USB ที่ล�าโพงของคุณ

2. เสียบปลายอีกด้านเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB 

3. เสียบแหล่งจ่ายไฟ USB เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

หมายเหตุ: หากจ�าเป็น ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ส�าหรับภูมิภาคของคุณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 
(สายเมน)

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  จะกะพริบเป็นสีอ�าพัน และล�าโพงจะส่งเสียงแจ้ง เมื่อชาร์จแบตเตอรี ่
เต็มแล้ว  จะสว่างเป็นสีเขียว

การเปิด/ปิดล�าโพง

บนแผงปุ่มกด กดปุ่มเปิด/ปิด 

• ครั้งแรกที่เปิดล�าโพง ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® จะสว่างเป็นสีน�้าเงิน และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งให้เลือก
ภาษา (ดูหน้า 16)

• หากคุณเปิดล�าโพงของคุณและจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งเครื่องแล้ว ไฟแสดงสถานะ 
Bluetooth® จะกะพริบเป็นสีขาวและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้สองเครื่องล่าสุด คุณจะได้ยิน
เสียงแจ้ง “แบตเตอรี่เหลือ <จำ�นวน> เปอร์เซ็นต์ เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่” ไฟแสดงสถานะ 
Bluetooth® จะติดสว่างเป็นสีขาว
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ปุ่มควบคุม 

แผงปุ่มกดช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดล�าโพง และควบคุมการเล่นของล�าโพง ระดับเสียง และล�าโพง
โทรศัพท์

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

ปุ่มเปิด/ปิด 

ปุ่ม  
Bluetooth®

ปุ่มอเนกประสงค์

ปุ่มโหมด 
ป้อนข้อมูล

เพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียง
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ปุ่มควบคุม 

ปุ่มอเนกประสงค์  ควบคุมแหล่งสัญญาณเสียงเพลงและสายเรียกเข้าล�าโพงโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณจากล�าโพง 

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ
ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

เล่น กด 

หยุดชั่วคราว กด 

หมายเหตุ: ในโหมดป้อนข้อมูล การกด  จะปิดเสียงเพลง  
(ดูหน้า 22)

ข้ามไปยังแทร็คถัดไป กด  สองครั้ง

ข้ามย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้า กด  สามครั้ง

ฟังก์ชันการโทร
ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องท�า

โทรออก กด  ค้างไว้เพื่อเรียกใช้การควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ โปรดดูที่ “การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง”

สลับสายจากล�าโพงโทรศัพท์ไปยัง 
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในขณะที่ใช้สาย

กด  ค้างไว้ 

รับสาย กด 

ปฏิเสธสาย กด  ค้างไว้

วางสาย กด 

ปิดเสียงสายเข้า กด – และ + ค้างไว้พร้อมกัน 
กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกปิดเสียง

สลับระหว่างสาย ในขณะที่ใช้สาย กด  เพื่อรับสายที่สอง 
กด  สองครั้งเพื่อสลับระหว่างสายโทร

การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง
ไมโครโฟนของล�าโพงจะท�าหน้าที่เป็นส่วนขยายของไมโครโฟนในสมาร์ทโฟนของคุณ การใช้  บนล�าโพง 
ช่วยให้คุณเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย เล่นเพลง รายงาน
สภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กด  ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุม 
ด้วยเสียงท�างานแล้ว

การเตือนด้วยเสียง
ล�าโพงนี้ระบุสายโทรเข้า (เมื่อสามารถใช้ได)้ หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดหูน้า 16
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การตั้งค่าเสียงแจ้ง 

ข้อความเสียงแจ้งช่วยแนะน�าคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth® และขั้นตอนการเชื่อมต่อ 

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

• English • German • Korean • Swedish • Polish

• Spanish • Mandarin • Italian • Dutch

• French • Japanese • Portuguese • Русский

การเลือกภาษา

1. กด – หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก

2.  เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ ให้กดปุ่มอเนกประสงค์  ค้างไว้เพื่อเลือก

คุณจะได้ยินเสียงบี๊ปและ “พร้อมจับคู”่

การเปลี่ยนภาษา

1. กด – และปุ่มโหมดป้อนข้อมูล  ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งของตัวเลือกภาษาแรก

2. กด – หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก

3. เมื่อคุณได้ยินเสียงระบุการก�าหนดลักษณะภาษาของคุณ กด  ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ป 
และ “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว”

การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ้ง

กด – และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ปิดเสียงแจ้ง” 

หมายเหตุ: ท�าซ�้าเพื่อเปิดใช้งานข้อความเสียงแจ้งอีกครั้ง



 

 ไทย - 17

เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องจับคู่อุปกรณ ์
กับล�าโพงของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับล�าโพงของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือ Near Field  
Communication (NFC)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ (ดูหน้า 10)

NFC คืออะไร

NFC คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถท�าการสื่อสารไร้สายระหว่างกันโดยการแตะอุปกรณ์
เข้าหากันเท่านั้น โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการจับคู่ Bluetooth 
ผ่าน NFC หรือคุณไม่แน่ใจ:

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าส�าหรับ “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ” ที่หน้า 18

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ Bluetooth 
โดยใช้ NFC:

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าส�าหรับ “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่
ด้วย NFC” ที่หน้า 19

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ Bluetooth ผ่าน NFC คุณสามารถใช้วิธีการจับคู ่
แบบใดแบบหนึ่งได้ 
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อคุณเปิดล�าโพงของคุณเป็นครั้งแรก ล�าโพงจะค้นหาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ

1. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ Bluetooth®

เคล็ดลับ: คุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

2. เลือกล�าโพง Bose® Revolve SoundLink® ของคุณจากรายการอุปกรณ์

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่” และไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
จะติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ: หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์เพิ่มเติม ดหูน้า 20
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC
หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดล�าโพงของคุณเป็นครั้งแรก ตรวจสอบว่าได้เลือกภาษาแล้วก่อนท�าการจับคู ่

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วย NFC

1. ปลดล็อคอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth® และ NFC 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุดของล�าโพง พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ Bose®

อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

 เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถานะ  
Bluetooth จะติดสว่างเป็นสีขาว
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของล�าโพง

• กดปุ่ม Bluetooth®  ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Bluetooth กะพริบเป็นสีน�้าเงิน และมีเสียงแจ้งว่า  
“พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น” จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับล�าโพง (ดูหน้า 18)

• หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ด ู“การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC” ที่หน้า 19

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

• หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ให้แตะที่จุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุด
ของล�าโพงของคุณค้างไว้ พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ Bose®

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิด ล�าโพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะท�างานและเปิดอยู่ 

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ให้แตะที่จุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุด 
ของล�าโพงของคุณค้างไว้ พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ Bose
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การจัดการการเชื่อมต่อจ�านวนมาก

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของล�าโพง และล�าโพง 
ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องพร้อมกัน 

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง 

การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

กดปุ่ม Bluetooth®  เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

การสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสองเครื่อง

1. หยุดเพลงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว

2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เครื่องที่สอง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้

1. กด  เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

2. กด  ภายในสองวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของล�าโพง 

3. ท�าซ�้าจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ 

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าอุปกรณ์ก�าลังเชื่อมต่ออยู่

4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การล้างรายการจับคู่ของล�าโพง

1. กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ ์Bluetooth แล้ว พร้อมจับคู”่

อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้างและล�าโพงพร้อมส�าหรับการจับคู่อุปกรณ์ใหม่

2. ลบล�าโพงจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

การใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect
คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect 
(ดูหน้า 10)
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การเชื่อมต่อแบบมีสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
ประเภทอื่นเข้ากับช่องเสียบ AUX หรือช่องเสียบ micro-B USB 

เชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว)้

1. ใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUX บนล�าโพง

2. กดปุ่มเปิด/ปิด  บนล�าโพงของคุณ

3. กดและปล่อยปุ่มโหมดป้อนข้อมูล  จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “สัญญาณเสียง AUX”

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
1. ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ micro-B USB บนล�าโพง

2. กด  บนล�าโพงของคุณ

3. กดและปล่อย  จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “สัญญาณเสียง USB”
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การท�างานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กล�าโพงและไม่ได้ใช้งานเกิน 3 วัน โดยมีระดับประจุเหลือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์  
ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเปิดท�างานล�าโพงอีกครั้ง 
เชื่อมต่อล�าโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) 

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บล�าโพงไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น 

ข้อควรระวัง: อย่าจัดเก็บล�าโพงของคุณเป็นเวลานานเมื่อชาร์จประจุเต็มหรือเมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 
 กะพริบเป็นสีแดง 

การตั้งค่าปิดอัตโนมัติ

ล�าโพงจะปิดหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 30 นาที (ไม่มีเสียงออกจากล�าโพง) เมื่อใช้การเชื่อมต่อและ 
แหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้:

• การเชื่อมต่อ AUX ที่ท�างานด้วยแบตเตอรี่หรือด้วยไฟฟ้า AC (สายเมน)

• การเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่ท�างานโดยใช้ก�าลังไฟจากแบตเตอรี่

การปิดใช้งานปิดอัตโนมัติ
1. กด + และปุ่มโหมดป้อนข้อมูล  ค้างไว้พร้อมกัน 

คุณจะได้ยินเสียง “ปิดใช้งานปิดอัตโนมัติแล้ว”

2. ท�าซ�้าเพื่อเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติอีกครั้ง
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ไฟแสดงสถานะ

ด้านบนสุดของระบบมีชุดไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างตามสภาวะของระบบ

ไฟแสดงสถานะ
สัญญาณเข้า

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟแสดง
สถานะ 
Bluetooth®
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่ ทุกครั้งที่คุณเปิดล�าโพง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  จะแสดงระดับ 
ประจุแบตเตอรี่นาน 2 วินาที และข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่ 

หากต้องการตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้  นานสามวินาทีพร้อมกับตรวจสอบ 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่นและระดับเสียงที่เล่นเนื้อหานั้น  
ในการใช้ทั่วไป แบตเตอรี่ล�าโพงจะใช้งานได้สูงสุด 12 ชั่วโมง

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีเขียวสว่างนิ่ง มีประจุปานกลางถึงเต็ม

สีอ�าพันกะพริบ ก�าลังชาร์จ

สีอ�าพันสว่างนิ่ง มีประจุปานกลาง

สีแดงกะพริบ ต้องชาร์จ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีน�้าเงินกะพริบ พร้อมจับคู่

สีขาวกะพริบ ก�าลังเชื่อมต่อ

สีขาวสว่างนิ่ง เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล AUX หรือสาย micro-B USB

การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีขาวสว่างนิ่ง ล�าโพงพร้อมส�าหรับการเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ดูทีห่น้า 22
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การจับคู่ล�าโพง BOSE® เข้าด้วยกัน

คุณสามารถจับคู่ล�าโพง Bose® ของคุณเข้าด้วยกันเพื่อเล่นในโหมดต่อไปนี้โดยใช้แอพพลิเคชั่น 
Bose Connect (แนะน�า) หรือใช้ปุ่มควบคุมต่างๆ ของล�าโพง:

• โหมดปาร์ตี้ (ล�าโพงซ้ายและขวาท�างานพร้อมกัน)

• โหมดสเตอริโอ (ล�าโพงซ้ายและขวาท�างานแยกจากกัน)

คุณสามารถตั้งค่านี้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect (แนะน�า) หรือปุ่มควบคุมของล�าโพง 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Bose ของคุณเพื่อพิจารณาว่าล�าโพงรองของคุณรองรับโหมดเหล่านี้หรือไม่

การจับคู่ล�าโพงโดยใช้แอพพลิเคชั่น Bose® Connect 
(แนะน�า)
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect

การจับคู่ล�าโพงด้วยตนเอง 

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น Bose Connect ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่าง

โหมดปาร์ตี้
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล�าโพงทั้งสองตัวเปิดอยู่

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล�าโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

3. บนล�าโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่ม Bluetooth®  และ + ค้างไว้พร้อมกัน

4. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “กดปุ่ม Bluetooth และปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน 
บนอุปกรณ์ Bose เครื่องที่สอง”
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การจับคู่ล�าโพง BOSE® เข้าด้วยกัน

5. บนล�าโพงอีกตัวหนึ่ง กดปุ่ม Bluetooth®  และ – ค้างไว้พร้อมกัน

6. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อล�าโพงส่งเสียงเตือน 

หลังจากผ่านไป 10 วินาที คุณจะได้ยินเสียง “โหมดปาร์ตี”้ จากล�าโพงทั้งสองตัวพร้อมกัน โหมดปาร์ตี้
เปิดใช้งาน ขณะนี้ คุณสามารถเล่นเสียงพร้อมกันโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

7. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางต�าแหน่งล�าโพงของคุณในลักษณะนี:้

• ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร

• ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการท�างานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

โหมดสเตอริโอ
1. ก�าหนดค่าล�าโพงของคุณส�าหรับโหมดปาร์ตี้ (ดูหน้า 26)

2. บนล�าโพง กด  และ + พร้อมกัน

3. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “โหมดสเตอริโอ” คุณจะได้ยินเสียง “ซ้าย” จากล�าโพงซ้าย 
และ “ขวา” จากล�าโพงขวา 

โหมดสเตอริโอเปิดใช้งาน ขณะนี้ คุณสามารถเล่นเสียงในโหมดสเตอริโอได้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
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การจับคู่ล�าโพง BOSE® เข้าด้วยกัน

4. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางต�าแหน่งล�าโพงของคุณในลักษณะนี:้

• ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร

• จัดให้ล�าโพงแต่ละตัวห่างจากกันไม่เกิน 10 ฟุต (ประมาณ 3 เมตร) และปราศจากสิ่งกีดขวาง

• ให้ระยะห่างระหว่างคุณกับล�าโพงแต่ละตัวเท่ากัน

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการท�างานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

การสลับระหว่างโหมดปาร์ตี้และโหมดสเตอริโอ

บนล�าโพงตัวใดตัวหนึ่ง กดปุ่ม Bluetooth®  และ + พร้อมกัน

การปิดใช้งานโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ

ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับล�าโพงตัวใดตัวหนึ่ง:

• กด  ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ยกเลิกการเชื่อมโยงล�าโพง Bose”

• กดปุ่มอเนกประสงค์  และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ยกเลิกการเชื่อมโยง
ล�าโพง Bose”

• กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อปิดล�าโพง
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การดูแลรักษา

การท�าความสะอาด

• ท�าความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของล�าโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ชุบน�้าเท่านั้น)

• อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับล�าโพง อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารท�าความสะอาดที่มีส่วนผสม 
ของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดท�าความสะอาด

• อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ส�าหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ล�าโพงของคุณ:

• เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/SLR

• โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การรับประกันแบบจ�ากัด

ล�าโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่  
global.Bose.com/warranty ส�าหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ากัด 

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register  
ส�าหรับค�าแนะน�า แม้จะไม่ด�าเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจ�ากัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าเข้า:  5V 

กระแสไฟเข้า:  1.6A

http://global.Bose.com/Support/SLR
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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การแก้ปัญหา 

หากคุณประสบปัญหากับล�าโพง Bluetooth® ของคุณ: 

• ตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  (ดูหน้า 25) ชาร์จล�าโพงของคุณ หากจ�าเป็น

• ตรวจดูสายเคเบิลทั้งหมดว่าเชื่อมต่อแน่นหนาแล้ว

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 25)

• วางล�าโพงของคุณตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุน Bluetooth หรือการจับคู่ผ่านเทคโนโลยี NFC  
(ดูหน้า 17)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาส�าหรับ 
ปัญหาทั่วไป หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose®

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงอาการและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหาทั่วไป

อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีกระแสไฟ 
(แบตเตอรี)่

• แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดการป้องกันหรือคายประจุ เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC  
(สายเมน) 

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณก�าลังใช้สาย USB และแหล่งจ่ายไฟ USB ที่ Bose ให้ไว้ 

• เชื่อมต่อสาย USB กับแหล่งจ่ายไฟ USB อื่น

• ใช้สายชาร์จ USB อื่น

• เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) อื่น

ล�าโพงไม่จับคู่กับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ Bluetooth จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบล�าโพง
ของคุณออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง 

• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20)

• ล้างรายการจับคู่ของล�าโพงของคุณ (ดูหน้า 21) จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง 

• รีเซ็ตล�าโพงของคุณ (ดูหน้า 32)

ล�าโพงไม่จับคู่กับ NFC • ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth และ NFC

• แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์กับด้านบนสุดของล�าโพงของคุณค้างไว้

• น�าอุปกรณ์ของคุณออกจากกล่องบรรจุ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกภาษาแล้ว (ดูหน้า 16)

• ใช้ Bluetooth เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ (ดูหน้า 18) 

ล�าโพง Bose ไม่จับคู่ 
เข้าด้วยกันด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect เป็นวิธีการเพิ่มเติมในการจับคู่ล�าโพง Bose 
ของคุณ (ดูหน้า 10)
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อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่มีเสียง • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัต ิBluetooth® จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบล�าโพง
ของคุณออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง 

• เพิ่มระดับเสียงของล�าโพง อุปกรณ์ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง

• ตรวจสอบว่าเสียงแจ้งเปิดอยู่ กดปุ่ม Bluetooth®  เพื่อฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด 
ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20)

• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์อีกเครื่องไว้ชั่วคราว

ไม่ได้ยินเสียง 
จากอุปกรณ์ที่เสียบสาย

• เปิดอุปกรณ์และเล่นเพลง

• เพิ่มระดับเสียงบนล�าโพงและอุปกรณ์ของคุณ

• กดและปล่อยปุ่มโหมดป้อนข้อมูล  จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้าเป็นสีขาว
สว่างนิ่ง

• ใช้สายเคเบิลสายอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น

คุณภาพเสียงไม่ดี • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20)

• หากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

• เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์

• ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์

คุณภาพเสียง 
จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
สายไม่ดี

• เพิ่มระดับเสียงบนล�าโพงและอุปกรณ์ของคุณ

• ใช้สายเคเบิลสายอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น

• ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์

เล่นเสียงจากอุปกรณ์
ผิดเครื่อง (ขณะที่
อุปกรณ์สองเครื่อง 
เชื่อมต่ออยู่)

• ตรวจสอบว่าเสียงแจ้งเปิดอยู่ กด  เพื่อฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• ออกหรือหยุดแหล่งสัญญาณเพลงไว้ชั่วคราวบนอุปกรณ์ที่เล่นเพลง

• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

ปิดล�าโพง • หากใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสาย ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์

• ปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ (ดูหน้า 23)
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การรีเซ็ตล�าโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วและการตั้งค่าภาษาออกจากล�าโพง  
และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดล�าโพงของคุณ

2. กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้นาน 10 วินาท ี

ล�าโพงจะปิดลง

3. กด  

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® จะสว่างเป็นสีน�า้เงิน และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 16) 
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