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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
การใช้งานทั้งหมดไว้
ค�าเตือน/ข้อควรระวัง

 อย่�กลืนแบตเตอรี่ เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงก�รไหม้จ�กส�รเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้ม ี
แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่�นกระดุม ห�กกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ�่นกระดุมลงคอ อ�จทำ�ให้เกิดก�รไหม้
ภ�ยในในเวล�เพียง 2 ชั่วโมง และอ�จเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก ห�กช่องใส่แบตเตอรี่
ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก ห�กคุณคิดว่�อ�จกลืนแบตเตอรี่ลงคอ  
หรือแบตเตอรี่เข้�ไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร�่งก�ย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงจ�กเพลิงไหม้
หรือก�รไหม้จ�กส�รเคมี โปรดใช้คว�มระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 
หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจ�กหน่วยง�น (เช่น UL) เท่�นั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่�ง
เหม�ะสม อย่�นำ�แบตเตอรี่ไปช�ร์จซำ้� ถอดชิ้นส่วน ถูกคว�มร้อนเกินกว�่ 100°C หรือนำ�ไปเผ�

1. โปรดอ่�นคำ�แนะนำ�เหล่�นี้
2. จดจำ�คำ�แนะนำ�เหล�่นี้ไว้ 
3. ใส่ใจในคำ�เตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
5. อย่�ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนำ้�หรือคว�มชื้น
6. ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยผ�้แห้งเท่�นั้น
7. อย่�กีดขว�งช่องระบ�ยอ�ก�ศ ติดตั้งต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต
8.  อย่�ตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดคว�มร้อนใดๆ เช่น หม้อนำ้� เครื่องปั่นไฟ เต� หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขย�ยเสียง) 

ที่ก่อให้เกิดคว�มร้อน
9.  ระวังไม่ให้ส�ยไฟขว�งท�งเดินหรือหักงอ โดยเฉพ�ะบริเวณปลั๊ก จัดว�งเต้�รับและจุดที่จะต่อออกม�ยังอุปกรณ์ให้สะดวก

แก่ก�รใช้ง�น
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่�นั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่�งฝนฟ้�คะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้ง�นเป็นเวล�น�น
12.  นำ�ผลิตภัณฑ์เข้�รับก�รซ่อมแซมทั้งหมดจ�กช�่งผู้ชำ�น�ญเท่�นั้น ก�รเข�้รับบริก�รซ่อมแซมเป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่ออุปกรณ์

เกิดคว�มเสียห�ยไม่ว�่ท�งใดท�งหนึ่ง เช่น ส�ยไฟหรือปลั๊กเสียห�ย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้�ไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝน หรือคว�มชื้น ไม่ทำ�ง�นต�มปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

สัญลักษณ์รูปลูกศรส�ยฟ้�ในกรอบส�มเหลี่ยมด้�นเท�่ เป็นก�รเตือนผู้ใช้ถึงอันตร�ยจ�กกระแสไฟฟ้�ในบริเวณ 
ที่ไม่มีฉนวนหุ้มภ�ยในเครื่อง ซึ่งอ�จมีแรงดันสูงพอที่จะทำ�ให้เสี่ยงต่อก�รถูกไฟฟ�้ช็อคได้

เครื่องหม�ยตกใจในกรอบส�มเหลี่ยมด�้นเท่�ที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นก�รเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น
และก�รบำ�รุงรักษ�ในคู่มือ

• เพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้�ช็อค อย�่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือคว�มชื้น
• อย่�ว�งเครื่องนี้ในบริเวณที่มีนำ้�หยดหรือกระเด็น และไม่ควรว�งภ�ชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง 

เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้�อื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่�ให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพร�ะของเหลว
จะสร้�งคว�มเสียห�ย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้

• อย่�ว�งสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
• โปรดอย่�ดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม ก�รดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญ�ตอ�จกระทบต่อคว�มปลอดภัย คว�ม

สอดคล้องต�มระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภ�พของระบบ

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษ�แพทย์ว่�สิ่งนี้อ�จส่งผลต่อก�รใช้ง�นอุปกรณ์ก�รแพทย์ที่ปลูกถ่�ยของคุณ 
หรือไม่
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หมายเหตุ: 
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล�่วควรพร้อมใช้ง�นได้
• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภ�ยในอ�ค�รเท่�นั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับก�รออกแบบหรือทดสอบสำ�หรับใช้ง�นภ�ยนอกอ�ค�ร  

ในย�นพ�หนะ หรือบนเรือ
• ป้�ยกำ�กับผลิตภัณฑ์อ�จอยู่ด้�นหลังหรือด้�นล�่งของระบบ

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขน�ดเล็ก ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยจ�กก�รสำ�ลัก ไม่เหม�ะสำ�หรับเด็กอ�ยุตำ่�กว�่ 3 ปี

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่�เผ�แบตเตอรี่

 สัญลักษณ์นี้หม�ยคว�มว�่ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะต�มบ�้นทั่วไป และควรจัดก�รทิ้งให้กับสถ�นจัดเก็บขยะ 
ที่เหม�ะสมเพื่อก�รนำ�ไปรีไซเคิล ก�รจัดก�รทิ้งและก�รรีไซเคิลอย�่งเหม�ะสมช่วยปกป้องทรัพย�กรธรรมช�ติ 
สุขภ�พของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รทิ้งและก�รรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อ
เทศบ�ลในท้องถิ่นของคุณ บริก�รกำ�จัดขยะ หรือร้�นค้�ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า
อุปกรณ์นี้ผ�่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�รถ 
พิจ�รณ�ได้จ�กก�รลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช้ลองแก้ไขก�รรบกวนดังกล่�ว ด้วยวิธีก�รต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศท�งหรือตำ�แหน่งของเส�อ�ก�ศ
• เพิ่มระยะห่�งระหว่�งอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญ�ณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้�รับไฟฟ้�ที่ไม่ได้ใช้ส�ยร่วมกับเครื่องรับสัญญ�ณ
• ติดต่อขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยหรือช่�งเทคนิคด้�นวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบก�รณ์
ค�าเตือนของ FCC

ก�รแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญ�ตโดยตรงจ�ก Bose Corporation อ�จทำ�ให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้ง�นอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องที่ส�าคัญในสหรัฐฯ และแคนาดา
อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มส่วน 15 ของระเบียบ FCC และม�ตรฐ�น RSS ที่ได้รับก�รยกเว้นใบอนุญ�ตของ ISED Canada  
ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประก�ร ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญ�ณรบกวนที่เป็นอันตร�ย และ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญ�ณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญ�ณรบกวนที่อ�จทำ�ให้เกิดก�รทำ�ง�นที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มข้อจำ�กัดคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยจ�กรังสีของ FCC และ ISED Canada ต�มที่ประก�ศไว้สำ�หรับสภ�พ
แวดล้อมที่ไม่มีก�รควบคุม ควรติดตั้งและใช้ง�นอุปกรณ์นี้ในระยะห�่งอย่�งน้อย 20 ซม. ระหว่�งเครื่องกำ�เนิดรังสีและร่�งก�ย
ของคุณ
ต้องไม่ว�งอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำ�ง�นร่วมกับเส�อ�ก�ศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นใด
อุปกรณ์นี้สอดคล้องต�มม�ตรฐ�น RSS ที่ได้รับก�รยกเว้นใบอนุญ�ตของ ISED Canada 
อุปกรณ์คล�ส B นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนด ICES-003 ของแคน�ด�

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

Bose Corporation ขอประก�ศในที่นี้ว�่ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของข้อกำ�กับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำ�กับ EU ที่ใช้บังคับ ประก�ศฉบับสมบูรณ์
เกี่ยวกับคว�มสอดคล้อง ส�ม�รถอ�่นได้จ�ก www.Bose.com/compliance

ผลิตภณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดด้�นก�รออกแบบเชิงนิเวศสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังง�นของข้อกำ�กับ 
Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องต�มบรรทัดฐ�นหรือเอกส�รต่อไปนี:้ กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008  
ต�มที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ
โหมดพลังงาน

สถานะสแตนด์บาย
สถานะสแตนด์บายขณะ

เชื่อมต่อเครือข่าย

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

< 0.5W Wi-Fi®: ≤ 2.0W

Bluetooth®: ≤ 2.0W

ระยะเวล�หลังจ�กอุปกรณ์สลับเข�้สู่โหมดโดยอัตโนมัติ < 2.5 ชั่วโมง ≤ 20 น�ที

ก�รสิ้นเปลืองพลังง�นในสถ�นะสแตนด์บ�ยขณะเชื่อมต่อ
เครือข�่ย ห�กพอร์ตเครือข่�ยแบบใช้ส�ยทั้งหมดเชื่อมต่อ
อยู่ และเปิดใช้ง�นพอร์ตเครือข่�ยแบบไร้ส�ยทั้งหมด,  
ที่กำ�ลังไฟเข้� 230V/50Hz

ไม่ระบุ ≤ 2.0W

กระบวนก�รเปิดใช้ง�น/ปิดใช้ง�นพอร์ตเครือข่�ย ก�รปิดใช้
ง�นเครือข่�ยทั้งหมดจะเปิดใช้ง�นโหมดสแตนด์บ�ย 

Wi-Fi: ปิดใช้ง�นโดยก�รกด C และ z บนเครื่องค้�งไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ 
Wi-Fi ดับ เปิดใช้ง�นโดยก�รกด C และ z บนเครื่องค้�งไว้จนกระทั่งไฟแสดง
สถ�นะ Wi-Fi สว่�งขึ้น

Bluetooth: ปิดใช้ง�นโดยก�รล้�งร�ยก�รก�รจับคู่โดยกดปุ่ม Bluetooth/แหล่ง
สัญญ�ณเสริม  บนเครื่องค้�งไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth 
กะพริบเป็นสีข�ว เปิดก�รทำ�ง�นอีกครั้งโดยก�รจับคู่กับแหล่งสัญญ�ณ Bluetooth

ส�าหรับยุโรป:
ช่วงความถี่การท�างานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

•  Bluetooth/Wi-Fi: กำ�ลังก�รส่งสูงสุดน้อยกว่� 20 dBm EIRP

•  Bluetooth Low Energy: คว�มเข้มกำ�ลังลำ�แสงสูงสุดน้อยกว่� 10 dBm/MHz EIRP

ช่วงความถี่การท�างานคือ 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:

•  Wi-Fi: กำ�ลังก�รส่งสูงสุดน้อยกว่� 20 dBm EIRP

• อุปกรณ์น้ีจำ�กัดให้ใช้ง�นภ�ยในอ�ค�รเม่ือทำ�ง�นในย่�นคว�มถ่ี 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสม�ชิก EU ท้ังหมดท่ีแสดงในต�ร�ง

BE DK IE UK FR CY SK HU

AT SE BG DE PT EL HR LV

LT MT PL CZ EE FI ES IT

RO LU NL SI
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

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�มว่�ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริม�ณต่ำ�กว�่ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดของ GB/T 26572

X:  หม�ยคว�มว่�ส�รพิษหรือส�รอันตร�ยนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่�งน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริม�ณสูงกว�่ข้อกำ�หนดขีดจำ�กัดของ 
GB/T 26572

ตารางข้อจ�ากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ล�าโพงพาวเวอร,์ ก�รตั้งชื่อประเภท: 416776

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 - ○ ○ ○ ○ ○
หมายเหตุ 1:  “○” บ่งชี้ปริม�ณเปอร์เซ็นต์ของส�รที่ถูกจำ�กัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่�ก�รมีอยู่จริงที่ใช้อ้�งอิง

หมายเหตุ 2: “-” บ่งชี้ว�่ส�รที่ถูกจำ�กัดตรงต�มข้อยกเว้น

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หม�ยเลขซีเรียลและหม�ยเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้�นหลังหรือด้�นล่�งของผลิตภัณฑ์
หม�ยเลขซีเรียล:  _____________________________________________________________________________
หม�ยเลขรุ่น:  ________________________________________________________________________________
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ  
ซึ่งคุณส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งง่�ยด�ยโดยไปที่ http://global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหม�ยเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หม�ยเลข “8” หม�ยถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

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�ยเลข
โทรศัพท์ของไต้หวัน: +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�ยเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

http://global.Bose.com/register
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ข้อมูลด�้นกฎหม�ย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นี้ส�ม�รถรับอัพเดตคว�มปลอดภัยอัตโนมัติจ�ก Bose ห�กต้องก�รรับอัพเดตคว�มปลอดภัยอัตโนมัติ 
คุณต้องดำ�เนินก�รขั้นตอนก�รตั้งค่�ผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ด�าเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบ
ในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที ่Bose เผยแพร่

การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน
คุณส�ม�รถดูก�รเปิดเผยก�รอนุญ�ตใช้ง�นที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในลำ�โพงของคุณผ่�นท�ง
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® หรือโดยก�รใช้ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
แอพพลิเคชั่น SoundTouch®

1. จ�กภ�ยในแอพพลิเคชั่น เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2. เลือกประเภทก�รอนุญ�ตก�รใช้ง�นที่มีผลบังคับใช้

ที่อยู่ IP
1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีก�รต่อไปนี้:

• แอพพลิเคชั่น SoundTouch®: จ�กภ�ยในแอพพลิเคชั่น เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ  
เลือกลำ�โพงที่คุณต้องก�รดูที่อยู่ IP

• เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เร�เตอร์ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ยไร้ส�ยของคุณ เปิดหน้�ต่�งเบร�เซอร์
3. ไปที่ <ที่อยู่ IP>/licenses.pdf เพื่อดูก�รเปิดเผยก�รอนุญ�ตใช้ง�นและ EULA ที่มีผลบังคับใช้

Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ
Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ  
App Store เป็นเครื่องหม�ยบริก�รของ Apple Inc.

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Google LLC.

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

SoundTouch และง�นออกแบบเครื่องหม�ยตัวโน๊ตสำ�หรับระบบไร้ส�ย เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของ Bose Corporation  
ในประเทศสหรัฐอเมริก�และประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปต�มก�รอนุญ�ตใช้ง�นของบริษัทอื่น ที่ส�ม�รถอ่�นได้จ�กที่นี่: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหม�ยก�รค�้จดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

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

© 2019 Bose Corporation ห้�มทำ�ซำ้� แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกส�รนี้ หรือนำ�ไปใช้ง�นใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษร

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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สิ่งที่บรรจุในกล่อง

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง
เปิดกล่องบรรจุอย่�งระมัดระวังและตรวจดูว่�คุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน 

ลำ�โพงไร้ส�ย SoundTouch® 10 รีโมทคอนโทรล

ส�ยไฟ*

* อ�จจัดส่งพร้อมส�ยไฟจำ�นวนม�ก ใช้ส�ยไฟที่เหม�ะสำ�หรับภูมิภ�คของคุณ

หมายเหตุ: ห�กส่วนหนึ่งส่วนใดของลำ�โพงได้รับคว�มเสียห�ย อย่�ใช้ลำ�โพงนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน�่ยของ  
Bose® หรือติดต่อฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ Bose เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/ST10 
สำ�หรับข้อมูลก�รติดต่อ

http://global.Bose.com/Support/ST10
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ก�รติดตั้งเบื้องต้น

ค�าแนะน�าในการจัดวาง
เพื่อหลีกเลี่ยงก�รรบกวน ให้ว�งอุปกรณ์ไร้ส�ยอื่นๆ ออกห�่งจ�กลำ�โพงของคุณประม�ณ 0.3 - 0.9 ม.  
ว�งลำ�โพงของคุณภ�ยนอกและห�่งจ�กตู้โลหะ และแหล่งกำ�เนิดคว�มร้อนโดยตรง

• ว�งลำ�โพงของคุณบนฐ�นที่เป็นย�งรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 

• อย่าว�งลำ�โพงของคุณด้�นบนอุปกรณ์เสียง/ภ�พ (เครื่องรับสัญญ�ณ ทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใด 
ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มร้อน คว�มร้อนที่เกิดขึ้นจ�กอุปกรณ์เหล่�นี้ส่งผลให้ประสิทธิภ�พของลำ�โพงยำ่�แย่

• อย่าว�งวัตถุสิ่งของใดที่ด้�นบนลำ�โพงของคุณ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�มีเต้�รับไฟฟ�้ AC (ส�ยเมน) ในบริเวณใกล้เคียง



 ไทย - 11

ก�รติดตั้งเบื้องต้น

เชื่อมต่อล�าโพงกับแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนที่คุณจะตั้งค่�ลำ�โพงระบบบนเครือข�่ยของคุณ ให้เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ�่ยไฟ

1. เสียบส�ยไฟเข้�กับช่องเสียบกระแสไฟบนลำ�โพง

2. เสียบปล�ยปลั๊กอีกด้�นของส�ยไฟเข้�กับเต้�รับไฟฟ�้ AC (ส�ยเมน) 
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง 

เปิดล�าโพง
บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด 

เคล็ดลับ: คุณยังส�ม�รถกดค่�ตั้งล่วงหน�้ หรือ  เพื่อเปิดลำ�โพง 

ปุ่มควบคุม
ส่วนควบคุมของลำ�โพงอยู่บนแผงปุ่มกดและบนรีโมทคอนโทรล 

เคล็ดลับ: คุณยังส�ม�รถควบคุมลำ�โพงโดยใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®

• แผงปุ่มกด: เปิดลำ�โพง ตั้งค่�และเล่นค่�ตั้งล่วงหน้�ของคุณ ปรับระดับเสียง และเปิดใช้ง�น Bluetooth 
และแหล่งสัญญ�ณเสริมต่�งๆ

• รีโมทคอนโทรล: ทำ�หน้�ที่เหมือนกับแผงปุ่มกด รวมถึง  
ข�้มย้อนกลับ/ข�้มไปข�้งหน้� เล่น/หยุดชั่วคร�ว และแสดงคว�มเห็นว่�ชอบและไม่ชอบร�ยก�รที่กำ�ลังเล่น

ปุ่ม รายละเอียด

ปุ่มค�่ตั้งล่วงหน�้หกปุ่ม: 

• กดค้�งไว้เพื่อกำ�หนดค่�ตั้งล่วงหน�้
• กดค่�ตั้งล่วงหน�้เพื่อเล่น

ปุ่ม Bluetooth/แหล่งสัญญ�ณเสริม: 

• กดเพื่อสลับระหว่�งแหล่งสัญญ�ณ Bluetooth และแหล่งสัญญ�ณเสริม
• ไฟระบุสถ�นะที่ด�้นหน�้ของลำ�โพงแสดงแหล่งสัญญ�ณ (โปรดดหูน้� 23)

 –+   เพิ่มระดับเสียง/ลดระดับเสียง: กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ข�้มย้อนกลับ/เดินหน�้ในแทร็ก (รีโมทคอนโทรลเท่�นั้น)

• เล่น/พักสัญญ�ณเสียง
• ปิดเสียง/ยกเลิกปิดเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AUX  

(รีโมทคอนโทรลเท�่นั้น)

ชอบ/ไม่ชอบเนื้อห�ที่กำ�ลังเล่น (รีโมทคอนโทรลเท่�นั้น)
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ก�รติดตั้งแอพพลิเคชั่น SOUNDTOUCH®

แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ช่วยให้คุณส�ม�รถตั้งค่�และควบคุมระบบ SoundTouch® จ�กสม�ร์ทโฟน 
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยก�รใช้แอพพลิเคชั่นนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำ�หน้�ที่เป็นรีโมท
สำ�หรับลำ�โพงของคุณ

จ�กแอพพลิเคชั่นนี้ คุณส�ม�รถจัดก�รก�รตั้งค่� SoundTouch® เพิ่มบริก�รเพลง สำ�รวจสถ�นีวิทย ุ
ท�งอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่�ตั้งล่วงหน�้ และสตรีมเพลง โดยมีก�รเพิ่มเติม 
คุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ 

หมายเหตุ: ห�กคุณได้ตั้งค�่ SoundTouch® สำ�หรับลำ�โพงอื่นแล้ว โปรดด ู“ผู้ใช ้SoundTouch®  
ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้� 14

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch®
บนสม�ร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® SoundTouch®

• ผู้ใช ้Apple: ด�วน์โหลดจ�ก App Store

• ผู้ใช้ Android™: ด�วน์โหลดบน Google Play™ store

• ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ด�วน์โหลดจ�ก Amazon Appstore for Android

ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ในแอพพลิเคชั่นเพื่อดำ�เนินขั้นตอนตั้งค่�ให้เสร็จสิ้น รวมถึงก�รเพิ่มลำ�โพงในเครือข่�ย  
Wi-Fi ของคุณ ก�รสร้�งบัญชี SoundTouch® ก�รเพิ่มไลบร�รีเพลง และก�รใช้บริก�รเพลง

เมื่อคุณตั้งค่�ลำ�โพงบนเครือข่�ย Wi-Fi ในบ้�นแล้ว คุณจะส�ม�รถควบคุมลำ�โพงจ�กสม�ร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่�ยเดียวกันได้

หมายเหตุ: สำ�หรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค�่ โปรดดหูน้� 30

เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่�ลำ�โพงบนเครือข�่ย Wi-Fi ในบ้�นแล้ว คุณจะส�ม�รถควบคุมลำ�โพงจ�กสม�ร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่�ยเดียวกันได้ ด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® บนอุปกรณ ์
อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch เดียวกันสำ�หรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลำ�โพงของคุณ

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®
global.Bose.com/Support/ST10 

เว็บไซต์นี้เป็นช่องท�งเข้�ถึงศูนย์บริก�รสนับสนุนเจ้�ของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ บทคว�ม กลเม็ด บท
แนะนำ� คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้�ของเครื่อง ซึ่งคุณส�ม�รถโพสต์คำ�ถ�มและคำ�ตอบได้
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ผู้ใช้ SOUNDTOUCH® ที่มีอยู่แล้ว 

เพิ่มล�าโพงลงในบัญชีที่มีอยู่
ห�กคุณตั้งค�่ SoundTouch® บนลำ�โพงอื่นแล้ว คุณไม่ต้องด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® อีก

เลือก  > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อล�าโพงอีกครั้ง จ�กภ�ยในแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดก�รตั้งค่�

เชื่อมต่อล�าโพงกับเครือข่ายใหม่
ห�กข้อมูลเครือข่�ยของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มลำ�โพงของคุณในเครือข�่ยใหม่ คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รนี ้
ได้โดยก�รกำ�หนดลำ�โพงของคุณเข้�สู่โหมดก�รตั้งค่�

1. ภ�ยในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าล�าโพง และเลือกลำ�โพงของคุณ

2. เลือก เชื่อมต่อล�าโพง

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดก�รตั้งค่� 
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ก�รปรับแต่งค่�ตั้งล่วงหน้�

คุณส�ม�รถปรับแต่งค่�ตั้งล่วงหน้�หกค่�ให้เป็นบริก�รก�รสตรีมเพลงโปรด สถ�นี ร�ยก�รเล่น ศิลปิน อัลบั้ม 
หรือเพลงจ�กไลบร�รีเพลงของคุณ คุณส�ม�รถเข�้ถึงเพลงของคุณได้ตลอดเวล�โดยก�รกดเพียงปุ่มเดียว 
โดยใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®

ก่อนก�รใช้ค่�ตั้งล่วงหน้� โปรดทร�บดังนี้

• คุณส�ม�รถตั้งค่�ตั้งล่วงหน้�จ�กแอพพลิเคชั่นและรีโมทคอนโทรล

• ห�กแหล่งสัญญ�ณที่ตั้งค่�ล่วงหน้�คือไลบร�รีเพลงของคุณ โปรดแน่ใจว�่เปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบร�รี
เพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข�่ยเดียวกันกับลำ�โพง SoundTouch®

• คุณไม่ส�ม�รถกำ�หนดค่�ตั้งล่วงหน้�เป็นก�รสตรีมท�ง Bluetooth หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ส�ยเชื่อมต่อ

ก�าหนดค่าตั้งล่วงหน้า
1. สตรีมเพลงโดยใช้แอพพลิเคชั่น

2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดค้�งไว้ที่ปุ่มค่�ตั้งล่วงหน�้บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลจนกระทั่ง 
คุณได้ยินเสียงเตือน
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ก�รปรับแต่งค่�ตั้งล่วงหน�้

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า
เมื่อคุณปรับแต่งค่�ตั้งล่วงหน้�ของคุณ กดปุ่มค่�ตั้งล่วงหน�้บนแผงปุ่มกดหรือบนรีโมทคอนโทรล 
เพื่อเล่นเพลง 

หมายเหตุ: สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch® เพื่อเล่นก�รตั้งค่�ล่วงหน้�  
โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/Support/ST10 

http://global.Bose.com/Support/ST10
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เทคโนโลย ีBLUETOOTH®

เทคโนโลยีไร้ส�ย Bluetooth ช่วยให้คุณส�ม�รถสตรีมเพลงจ�กสม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์  
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ท�ง Bluetooth ม�ยังลำ�โพงของคุณ ก่อนที่คุณจะส�ม�รถสตรีมเพลงจ�กอุปกรณ ์
เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับลำ�โพงของคุณ

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1.  บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำ�โพง กดและปล่อยปุ่ม  จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ 

Bluetooth สีนำ้�เงินกะพริบ 

เคล็ดลับ: คุณส�ม�รถกด  ค้�งไว้สองวิน�ทีเพื่อจับคู่อุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth กะพริบเป็นสีนำ้�เงินก่อนที่คุณจะจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

2. เปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูก�รตั้งค่�

3. เลือกลำ�โพง SoundTouch® ของคุณจ�กร�ยก�รอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ค้นห�ชื่อลำ�โพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® ห�กคุณไม่ได้ป้อนชื่อลำ�โพง
ของคุณ ชื่อที่เป็นค่�เริ่มต้นจะปร�กฏขึ้น

เมื่อจับคู่แล้ว ชื่อของลำ�โพง SoundTouch® จะปร�กฏเป็นเชื่อมต่อแล้วในร�ยก�รอุปกรณ์

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
ปิดคุณสมบัต ิBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง
 บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำ�โพง กดและปล่อยปุ่ม  จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ  
Bluetooth สีนำ้�เงินกะพริบ

ลำ�โพงของคุณจะพย�ย�มเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล�่สุดอีกครั้ง 

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องอยู่ในระยะ 9 ม. และเปิดอยู่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1. เปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูก�รตั้งค่�

2. เลือกลำ�โพงของคุณจ�กร�ยก�รอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลำ�โพงจะเปิดเครื่องและส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการจับคู่ Bluetooth ของล�าโพง
บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด  ค้�งไว้ (ประม�ณ 10 วิน�ท)ี จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ 
Bluetooth เป็นสีข�วกะพริบสองครั้ง 

ลำ�โพงพร้อมสำ�หรับจับคู่กับอุปกรณ์ (โปรดดหูน้� 17)

ใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถล�้งร�ยก�รก�รจับคู่โดยใช้แอพพลิเคชั่น

1. ภ�ยในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าระบบ และเลือกลำ�โพงของคุณ

2. เปิดร�ยก�รเมนู Bluetooth และล้�งร�ยก�รจับคู่
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ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียบส�ย 

เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX
คุณส�ม�รถเชื่อมต่อช่องสัญญ�ณเสียงออกของสม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียง 
ประเภทอื่นกับช่องเสียบ AUX ของลำ�โพงของคุณ ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 มม. 
(ไม่ได้ให้ไว)้

1. ด้วยก�รใช้ส�ยเคเบิลสเตอริโอ เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณเข�้กับช่องเสียบ AUX บนลำ�โพง

2. บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำ�โพง กด  แล้วปล่อย จนกระทั่งไฟแสดงสถ�นะ AUX 
เป็นสีข�วสว�่งนิ่ง

3. เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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ไฟแสดงสถ�นะ

ด้�นหน้�ของลำ�โพงมีชุดไฟแสดงสถ�นะต่�งๆ ที่แสดงถึงสถ�นะลำ�โพง ไฟที่อยู่ใต้สัญลักษณ์ต่�งๆ นั้น 
จะติดสว่�งต�มสถ�นะของลำ�โพง (โปรดดหูน้� 22)

ไฟแสดงสถ�นะ AUXไฟแสดงสถ�นะ Wi-Fi

ไฟแสดงสถ�นะ SoundTouch® ไฟแสดงสถ�นะ Bluetooth
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ไฟแสดงสถ�นะ

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi 
การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะ

สีข�วกะพริบ กำ�ลังค้นห�เครือข�่ย Wi-Fi

สีข�วนิ่ง (หรี่แสง) โหมดประหยัดพลังง�นและเชื่อมต่อเครือข่�ย Wi-Fi แล้ว

สีข�วนิ่ง (สว่�ง) ลำ�โพงเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข�่ย Wi-Fi แล้ว

สีอำ�พันสว่�งนิ่ง ลำ�โพงอยู่ในโหมดก�รตั้งค�่

สีอำ�พันกะพริบ ตัดก�รเชื่อมต่อจ�กเครือข�่ย Wi-Fi

ปิด เครือข�่ยปิดใช้ง�น

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะ

สีนำ้�เงินกะพริบ พร้อมเชื่อมต่อ

สีข�วกะพริบ กำ�ลังเชื่อมต่อ 

สีข�วสว�่งนิ่ง เชื่อมต่อแล้ว
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ไฟแสดงสถ�นะ

ไฟแสดงสถานะ AUX
การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะ

สีข�วสว�่งนิ่ง ลำ�โพงพร้อมสำ�หรับก�รเล่นเนื้อห�จ�กอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไฟแสดงสถานะ SoundTouch® 
การท�างานของไฟแสดงสถานะ สถานะ

สีข�วกะพริบ กำ�ลังเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

สีข�วสว�่งนิ่ง กำ�ลังเล่นเพลงจ�กแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

สีอำ�พันสว�่งนิ่ง
• ลำ�โพง แหล่งสัญญ�ณ หรือสถ�นีไม่พร้อมใช้ง�น
• ค�่ตั้งล่วงหน�้ว่�งเปล�่หรือไม่ถูกต้อง
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คุณสมบัติชั้นสูง

อัพเดตซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® จะแจ้งเตือนเมื่อก�รอัพเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้บริก�ร ซึ่งคุณจะส�ม�รถอัพเดต 
ซอฟต์แวร์โดยใช้แอพพลิเคชั่น คุณยังคงส�ม�รถอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบได้โดยใช้แผงปุ่มกดได้เช่นกัน

1. เปิดลำ�โพง

2. บนแผงปุ่ม กด  และ  –  ค้�งไว้ (ห�้วิน�ท)ี 

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
1. เปิดลำ�โพง

2. บนแผงปุ่ม กด  และ  –  ค้�งไว้ (ห�้วิน�ท)ี 

ไฟแสดงสถ�นะ Wi-Fi ดับเมื่อมีก�รปิดใช้ง�น Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง
ขณะที่ลำ�โพงเปิดอยู่ กดค้�งไว้ที่  และ  –  (ประม�ณห้�วิน�ท)ี

ไฟแสดงสถ�นะ Wi-Fi ติดสว�่งเมื่อเปิดใช้ง�น Wi-Fi
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ก�รดูแลรักษ�

ท�าความสะอาดล�าโพง
• ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวด�้นนอกของลำ�โพงด้วยผ�้แห้งและนุ่ม

• อย่�ใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำ�โพง อย�่ใช้ส�รสะล�ย ส�รเคมี หรือส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีส่วนผสม 
ของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำ�คว�มสะอ�ด

• อย่�ให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า
สำ�หรับคว�มช่วยเหลือเพิ่มเติมในก�รใช้ลำ�โพงของคุณ ไปที:่

global.Bose.com/Support/ST10

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

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

กำ�ลังไฟข�เข้�: 100-240V  50/60 Hz, 30W

http://global.Bose.com/Support/ST10
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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ก�รดูแลรักษ�

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
ค�าเตือน: อย่�กลืนแบตเตอรี่ เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงก�รไหม้จ�กส�รเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อม

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ�่นกระดุม ห�กกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ 
ถ�่นกระดุมลงคอ อ�จทำ�ให้เกิดก�รไหม้ภ�ยในในเวล�เพียง 2 ชั่วโมง และอ�จเสียชีวิต  
เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก ห�กช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้
รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก ห�กคุณคิดว่�อ�จกลืนแบตเตอรี่ลงคอ  
หรือแบตเตอรี่เข้�ไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่�งก�ย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยง
คว�มเสี่ยงจ�กเพลิงไหม้หรือก�รไหม้จ�กส�รเคมี โปรดใช้คว�มระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจ�ก
หน่วยง�น (เช่น UL) เท่�นั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย�่งเหม�ะสม อย่�นำ�แบตเตอรี ่
ไปช�ร์จซำ้� ถอดชิ้นส่วน ถูกคว�มร้อนเกินกว่� 100°C หรือนำ�ไปเผ�

1. ใช้เหรียญหมุนฝ�ครอบแบตเตอรี่ไปท�งซ้�ยเล็กน้อย

2. ถอดฝ�ครอบออก ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้�นเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ ์+

3. ใส่ฝ�ครอบกลับคืน และหมุนฝ�ไปท�งขว�จนกระทั่งล็อคเข้�ที่
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ก�รแก้ปัญห�

ห�กคุณประสบปัญห�กับลำ�โพงของคุณ:

• เชื่อมต่อลำ�โพงกับแหล่งจ�่ยไฟ AC (ส�ยเมน)

• เสียบต่อส�ยทุกส�ยให้แน่นหน�

• ตรวจสอบสถ�นะของไฟแสดงสถ�นะระบบ (ดหูน�้ 21)

• ย้�ยลำ�โพงของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่�งจ�กแหล่งสัญญ�ณรบกวนที่เป็นไปได้ (เร�เตอร์ไร้ส�ย 
โทรศัพท์ไร้ส�ย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)

• ย้�ยลำ�โพงของคุณภ�ยในช่วงก�รรับส่งที่แนะนำ�ของเร�เตอร์ไร้ส�ยหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อก�รทำ�ง�น 
ที่เหม�ะสม

ห�กคุณไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ของคุณได้ โปรดดูต�ร�งด้�นล่�งเพื่อระบุอ�ก�รและวิธีแก้ปัญห�สำ�หรับ 
ปัญห�ทั่วไป ห�กคุณยังไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ ติดต่อฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป
ต�ร�งต่อไปนี้แสดงอ�ก�รและวิธีแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้ของปัญห�ทั่วไป

อาการ วิธีการแก้ไข

ลำ�โพงไม่ตอบสนอง
ระหว่�งก�รตั้งค่�

ห�กไฟแสดงสถ�นะปิดอยู:่

• บนแผงปุ่มกดของลำ�โพง กด  ค�้งไว้ประม�ณสองวิน�ที จ�กนั้นปล่อย
• เมื่อลำ�โพงเปิด ให้ทำ�ก�รตั้งค่�ต่อ

ก�รกดปุ่มเปิด/ปิด 
ไม่เปิดลำ�โพง

ลำ�โพงของคุณอ�จอยู่ในโหมดสแตนด์บ�ย ห�กต้องก�รเรียกก�รทำ�ง�นลำ�โพง  
บนแผงปุ่มกดของลำ�โพง กด  ค�้งไว้ประม�ณสองวิน�ที จ�กนั้นปล่อย

ไม่ส�ม�รถตั้งค่� 
เครือข�่ยให้เสร็จสิ้น

• เลือกชื่อเครือข่�ยที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่�น
•  เชื่อมต่ออุปกรณ์และลำ�โพงกับเครือข�่ย Wi-Fi เดียวกัน
• จัดว�งลำ�โพงของคุณภ�ยในช่วงก�รรับส่งของเร�เตอร์
•  เปิดใช้ง�น Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร)์ ที่คุณใช้ 

เพื่อทำ�ก�รตั้งค�่ 
• ปิดแอพพลิเคชั่นอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด
•  ห�กใช้คอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รตั้งค�่ โปรดตรวจสอบก�รตั้งค่�ไฟร์วอลล์เพื่อยืนยัน

ว�่แอพพลิเคชั่น SoundTouch® และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรม
ที่ได้รับอนุญ�ต

• รีสต�ร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเร�เตอร์ของคุณ
• รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ (ดหูน�้ 29)

• ห�กเร�เตอร์ของคุณรองรับย�่นคว�มถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่� 
ทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และลำ�โพงกำ�ลังเชื่อมต่อย่�นคว�มถี่เดียวกัน

•  ถอนก�รติดตั้งแอพพลิเคชั่น รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ (โปรดดหูน้� 29) และรีสต�ร์ท 
ก�รตั้งค�่
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ก�รแก้ปัญห�

อาการ วิธีการแก้ไข

ไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อ 
กับเครือข�่ย 

ห�กข้อมูลเครือข่�ยของคุณมีก�รเปลี่ยนแปลง หรือห�กต้องก�รเชื่อมต่อลำ�โพงของคุณ
กับเครือข�่ยอื่น โปรดดหูน้� 14

ไม่มีเสียงหรือเสียง 
ข�ดๆ ห�ยๆ

• หยุดแอพพลิเคชั่นก�รสตรีมเสียงหรือภ�พอื่นๆ
• เปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงของลำ�โพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
• ถอดปลั๊กไฟ ทิ้งไว้หนึ่งน�ที แล้วเสียบใหม่
• รีสต�ร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเร�เตอร์ของคุณ

ไม่ส�ม�รถเล่นเสียง 
จ�ก Bluetooth

• ตั้งค่�แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ก่อน แล้วดำ�เนินก�รอัพเดตระบบทั้งหมด 
• จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ดูทีห่น�้ 17)

• ล�้งร�ยก�รจับคู่ของลำ�โพงของคุณ (ดหูน�้ 19)

• ลองจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

• ปิดก�รใช้ง�นแล้วเปิดใช้ง�นคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง 
• ลบลำ�โพงของคุณออกจ�กเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง
• โปรดดูเอกส�รประกอบก�รใช้ง�นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
• โปรดดูที่ “ไม่มีเสียงหรือเสียงข�ดๆ ห�ยๆ”

มีเสียงทุ้มม�กเกินไป 
หรือน้อยเกินไป

ปรับระดับเสียงทุ้มของลำ�โพงของคุณในแอพพลิเคชั่น:

1.  ในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® เลือก ส�ารวจค้นหา > การตั้งค่า >  
การตั้งค่าล�าโพง เลือกลำ�โพง SoundTouch® ของคุณ 

2. ปรับระดับเสียงทุ้มของลำ�โพง 
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ก�รแก้ปัญห�

รีเซ็ตล�าโพงของคุณ
ก�รรีเซ็ตเป็นค�่จ�กโรงง�นจะล้�งก�รตั้งค่�แหล่งสัญญ�ณ ระดับเสียง และเครือข่�ย และเรียกคืนลำ�โพง 
กลับสู่ก�รตั้งค่�ดั้งเดิมจ�กโรงง�น 

1. เปิดลำ�โพง

2. บนแผงปุ่มกด กดค�้งไว้ที่  และ  –  (ประม�ณ 10 วิน�ท)ี

ลำ�โพงจะรีสต�ร์ท และไฟแสดงสถ�นะ Wi-Fi เป็นสีอำ�พันสว�่งนิ่ง (โหมดตั้งค่�)

3. เปิดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® บนสม�ร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และเพิ่มลำ�โพงลงในเครือข่�ยของคุณ 
(โปรดดูทีห่น�้ 14)
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ตั้งค่าล�าโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์
คุณส�ม�รถตั้งค่�ลำ�โพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสม�ร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น

• จัดว�งลำ�โพงของคุณให้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

• ตรวจสอบว่�คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่�ย Wi-Fi ของคุณ

• เตรียมส�ยเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว)้

หมายเหตุ: 

• โดยทั่วไปแล้ว ส�ยเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำ�หรับก�รช�ร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยังส�ม�รถ 
ห�ซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร�้นจำ�หน�่ยสินค้�อิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้�นคุณ ห�กคุณไม่มีส�ยเคเบิลนี้ ติดต่อ 
ฝ่�ยบริก�รลูกค�้ Bose

• ช่องเสียบ USB ที่ด้�นหลังของลำ�โพงใช้สำ�หรับก�รตั้งค่�คอมพิวเตอร์เท่�นั้น ช่องเสียบ USB  
ไม่ได้รับก�รออกแบบให้ช�ร์จสม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ที่คล้�ยคลึงกัน หรือตัวลำ�โพงเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ระหว่�งก�รตั้งค่� แอพพลิเคชั่นจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อส�ย USB จ�กคอมพิวเตอร์ไปที่ลำ�โพงของคุณชั่วคร�ว 
อย�่เสียบส�ยเคเบิล USB จนกว่�แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�ให้คุณเสียบส�ยเคเบิล

1. เสียบส�ยไฟเข้�กับเต�้รับไฟฟ้� AC (ส�ยเมน)

2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบร�เซอร์และไปที:่

global.Bose.com/Support/ST10

เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบร�รีเพลงของคุณจัดเก็บไว้

3. ด�วน์โหลดและรันแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดก�รตั้งค่�

4. หลังก�รตั้งค่� ถอดส�ย USB จ�กคอมพิวเตอร์และลำ�โพงของคุณ ย�้ยลำ�โพงของคุณไปยังตำ�แหน่ง 
ที่ตั้งถ�วร

ภ�คผนวก: ก�รตั้งค่�คอมพิวเตอร์ 

http://global.Bose.com/Support/ST10
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