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คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
โปรดอ่านและเก็บค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
การใช้งานทั้งหมดไว้
ค�ำเตือน/ข้อควรระวัง
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อ ย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มี
แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจท�ำให้เกิดการไหม้
ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่
ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ
หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้
หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032
หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่าง
เหมาะสม อย่าน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ�้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือน�ำไปเผา
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเหล่านี้
จดจ�ำค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไว้
ใส่ใจในค�ำเตือนทั้งหมด
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำทั้งหมด
อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน�้ำหรือความชื้น
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน�้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
ที่ก่อให้เกิดความร้อน
ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวก
แก่การใช้งาน
ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
น�ำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�ำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์
เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝน หรือความชื้น ไม่ท�ำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณ
ที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะท�ำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้
เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
และการบ�ำรุงรักษาในคู่มือ
• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
• อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน�้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลว
จะสร้างความเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
• อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
• โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความ
สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณ
หรือไม่
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หมายเหตุ:
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบส�ำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
• ป้ายก�ำกับผลิตภัณฑ์อาจอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของระบบ
ผลิตภัณฑ์นปี้ ระกอบด้วยชิน้ ส่วนขนาดเล็ก ซึง่ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากการส�ำลัก ไม่เหมาะส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 3 ปี
โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่
ส ัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะ
ที่เหมาะสมเพื่อการน�ำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อ
เทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการก�ำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า
อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำ�กัดสำ�หรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำ�กัดนี้
กำ�หนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้
และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำ�แนะนำ� อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็น
อันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง
หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิด
และเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือตำ�แหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำ�หน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
คำ�เตือนของ FCC
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำ�ให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องที่สำ�คัญในสหรัฐฯ และแคนาดา
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada
การท�ำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้ส�ำหรับสภาพ
แวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องก�ำเนิดรังสีและร่างกาย
ของคุณ
ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือท�ำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นใด
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada
อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำ�หนด ICES-003 ของแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้วา่ ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ของข้อกำ�กับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำ�กับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์
เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำ�กับ
Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี:้ กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008
ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013
โหมดพลังงาน
สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อ
สถานะสแตนด์บาย
เครือข่าย

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำ�ลังไฟเข้า 

< 0.5W

ประเภทเครือข่ายทั้งหมด ≤ 3.0 W

ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดย
อัตโนมัติ
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะ
เชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สาย
ทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย
แบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำ�ลังไฟเข้า 230V/50Hz

< 2.5 ชั่วโมง

≤ 20 นาที

ไม่ระบุ

≤ 3.0W

230V/50Hz

Wi-Fi: ปิดใช้งานโดยการกด C และ z บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดง
สถานะ Wi-Fi ดับ เปิดใช้งานโดยการกด C และ z บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่ง
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi สว่างขึ้น

กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย
การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมด
สแตนด์บาย

Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่โดยกดปุ่ม Bluetooth/

แหล่งสัญญาณเสริม
บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ
Bluetooth กะพริบเป็นสีขาว เปิดใช้งานอีกครั้งโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ
Bluetooth

อีเทอร์เน็ต: ปิดใช้งานโดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งานโดยการ
เสียบสายอีเทอร์เน็ต

สำ�หรับยุโรป:
ช่วงความถี่การทำ�งานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:
• B luetooth/Wi-Fi: กำ�ลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
• B luetooth Low Energy: ความเข้มกำ�ลังลำ�แสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP
ช่วงความถี่การทำ�งานคือ 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:
• Wi-Fi: กำ�ลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
• อุปกรณ์นี้จำ�กัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำ�งานในย่านความถี  
่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU
ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

BE
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CY
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HU
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SE
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ตารางข้อจำ�กัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

ชื่อชิ้นส่วน
PCB

ตะกั่ว
(Pb)

ปรอท
(Hg)

X

O

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
โพลีโบรมิเนตเต็ด
แคดเมียม
โครเมียม 6
ไบเฟนิล
(Cd)
(CR(VI))
(PBB)
O

O

O

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไดฟีนิลอีเธอร์
(PBDE)
O

ชิ้นส่วนโลหะ
X
O
O
O
O
O
ชิ้นส่วนพลาสติก
O
O
O
O
O
O
ลำ�โพง
X
O
O
O
O
O
สาย
X
O
O
O
O
O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�ำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต�่ำกว่าข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ
GB/T 26572

 มายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำ�หรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อ
X: ห
กำ�หนดขีดจำ�กัดของ GB/T 26572
ตารางข้อจำ�กัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน
ชื่ออุปกรณ์: ลำ�โพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 355589
สารประกอบที่ถูกจำ�กัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น
ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมี่ยมเวเลนซีหก โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล โพลิโบรมิเนตไดฟีนิล อีเทอร์
ชุดอุปกรณ์
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(Cr+6)
(PBB)
(PBDE)
PCB
○
○
○
○
○
ชิ้นส่วนโลหะ
○
○
○
○
○
ชิ้นส่วนพลาสติก
○
○
○
○
○
○
ลำ�โพง
○
○
○
○
○
สาย
○
○
○
○
○
หมายเหตุ 1: “○” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำ�กัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อา้ งอิง
หมายเหตุ 2: “-” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำ�กัดตรงตามข้อยกเว้น
โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ดา้ นหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________________________________________
หมายเลขรุ่น: _________________________________________________________________________________
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำ�เนินการได้
อย่างง่ายดายโดยไปที่ http://global.Bose.com/register
วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018
ผู้นำ�เข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
ผู้นำ�เข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
ผู้นำ�เข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676
ผู้นำ�เข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545
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ข้อมูลด้านกฎหมาย
ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ
คุณต้องด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบ
ในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

คุณสามารถดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในล�ำโพงของคุณผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® หรือโดยการใช้ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
1. จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2. เลือกประเภทการอนุญาตการใช้งานที่มีผลบังคับใช้
ที่อยู่ IP
1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
• แอพพลิเคชั่น SoundTouch®: จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ เลือกล�ำโพงที่คุณต้องการ
ดูที่อยู่ IP
• เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• SoundTouch 20 series III: กด E และ z ค้างไว้นานห้าวินาที กด H หรือ z เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าจนกว่าคุณจะเห็น
ที่อยู่ไอพี 2.3
2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เปิดหน้าต่างเบราเซอร์
3. ไปที่ <ที่อยู่ IP>/licenses.pdf เพื่อดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานและ EULA ที่มีผลบังคับใช้
Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ
Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย
เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.
SoundTouch และงานออกแบบเครื่องหมายตัวโน๊ตสำ�หรับระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB
Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
สำ�นักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639
© 2019 Bose Corporation ห้ามท�ำซ�้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือน�ำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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สิ่งที่บรรจุในกล่อง

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง
เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน

ลำ�โพงไร้สาย SoundTouch® 20 series III

รีโมทคอนโทรล

สายไฟ*
* อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำ�นวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสำ�หรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของลำ�โพงได้รับความเสียหาย อย่าใช้ลำ�โพงนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย
ของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/ST20III สำ�หรับข้อมูลการติดต่อ
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การติดตั้งเบื้องต้น

คำ�แนะนำ�ในการจัดวาง
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจากลำ�โพงของคุณประมาณ 0.3 - 0.9 ม. วาง
ลำ�โพงของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ และแหล่งกำ�เนิดความร้อนโดยตรง
• วางลำ�โพงของคุณบนฐานที่เป็นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ
• อย่าวางลำ�โพงของคุณด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณ ทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใด
ที่อาจทำ�ให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำ�โพงยํ่าแย่
• อย่าวางวัตถุสิ่งของใดที่ด้านบนลำ�โพงของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
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การติดตั้งเบื้องต้น

เชื่อมต่อลำ�โพงกับแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าลำ�โพงบนเครือข่ายของคุณ ให้เชื่อมต่อลำ�โพงกับแหล่งจ่ายไฟ
1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ
ที่ลำ�โพง

2.

เสียบปลายปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
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ส่วนควบคุมของลำ�โพง

เปิดลำ�โพง
บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด
เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดค่าตั้งล่วงหน้า หรือ

เพื่อเปิดลำ�โพง  

ปุ่มควบคุม
ส่วนควบคุมของลำ�โพงอยู่บนแผงปุ่มกดและบนรีโมทคอนโทรล
เคล็ดลับ: คุณยังสามารถควบคุมลำ�โพงโดยใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
• แผงปุ่มกด: เปิดลำ�โพง ตั้งค่าและเล่นค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ ปรับระดับเสียง และเปิดใช้งาน Bluetooth
และแหล่งสัญญาณเสริมต่างๆ
• รีโมทคอนโทรล: ทำ�หน้าที่เหมือนกับแผงปุ่มกด รวมถึง ข้ามย้อนกลับ/ข้ามไปข้างหน้า เล่น/หยุดชั่วคราว
และแสดงความเห็นว่าชอบและไม่ชอบรายการที่กำ�ลังเล่น
ปุ่ม

+ –

รายละเอียด

ปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าหกปุ่ม:
• กดค้างไว้เพื่อกำ�หนดค่าตั้งล่วงหน้า
• กดค่าตั้งล่วงหน้าเพื่อเล่น
ปุ่ม Bluetooth/แหล่งสัญญาณเสริม:
• กดเพื่อสลับระหว่างแหล่งสัญญาณ Bluetooth และแหล่งสัญญาณเสริม
เพิ่มระดับเสียง/ลดระดับเสียง: กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ข้ามย้อนกลับ/เดินหน้าในแทร็ก (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
•
•

เล่น/พักสัญญาณเสียง
ปิดเสียง/ยกเลิกปิดเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AUX
(รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)

ชอบ/ไม่ชอบเนื้อหาที่กำ�ลังเล่น (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
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การติดตั้งแอพพลิเคชั่น SOUNDTOUCH®
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ SoundTouch® จากสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำ�หน้าที่เป็นรีโมท
สำ�หรับลำ�โพงของคุณ
จากแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch® เพิ่มบริการเพลง สำ�รวจสถานี
วิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า และสตรีมเพลง โดยมีการเพิ่มเติม
คุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ
หมายเหตุ: หากคุณได้ตั้งค่า SoundTouch® สำ�หรับลำ�โพงอื่นแล้ว โปรดดู “ผู้ใช้ SoundTouch®
ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 14

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch®
บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose® SoundTouch®

•
•
•

ผู้ใช้ Apple: ดาวน์โหลดจาก App Store
ผู้ใช้ Android™: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในแอพพลิเคชั่นเพื่อดำ�เนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการเพิ่มลำ�โพงในเครือข่าย
Wi-Fi ของคุณ การสร้างบัญชี SoundTouch® การเพิ่มไลบรารีเพลง และการใช้บริการเพลง
เมื่อคุณตั้งค่าลำ�โพงบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณจะสามารถควบคุมลำ�โพงจากสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้
หมายเหตุ: สำ�หรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่า โปรดดูหน้า 29
เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าลำ�โพงบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณจะสามารถควบคุมลำ�โพงจากสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® บนอุปกรณ์
อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch® เดียวกันสำ�หรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลำ�โพงของคุณ

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®
global.Bose.com/Support/ST20III

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ บทความ กลเม็ด บท
แนะนำ� คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำ�ถามและคำ�ตอบได้
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ผู้ใช้ SOUNDTOUCH® ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำ�โพงลงในบัญชีที่มีอยู่
หากคุณตั้งค่า SoundTouch® บนลำ�โพงอื่นแล้ว คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® อีก
จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก
> การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อระบบอีกครั้ง
แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดการตั้งค่า

เชื่อมต่อลำ�โพงกับเครือข่ายใหม่
หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มลำ�โพงของคุณในเครือข่ายใหม่ คุณสามารถดำ�เนินการนี้ได้
โดยการกำ�หนดลำ�โพงของคุณเข้าสู่โหมดการตั้งค่า
1. จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก
> การตั้งค่า > การตั้งค่าลำ�โพง และเลือกลำ�โพงของคุณ
2. เลือก เชื่อมต่อลำ�โพง
แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดการตั้งค่า 
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าเพื่อเข้าถึงบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น ศิลปิน
อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ตลอดเวลา
โดยการกดเพียงปุ่มเดียวโดยใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
ก่อนใช้คา่ ตั้งล่วงหน้า โปรดตระหนักถึงข้อมูลต่อไปนี:้
• คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอพพลิเคชั่นและรีโมทคอนโทรล
• หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารี
เพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับลำ�โพง SoundTouch®
• คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด Bluetooth หรือโหมด AUX mode

กำ�หนดค่าตั้งล่วงหน้า
1.
2.

สตรีมเพลงโดยใช้แอพพลิเคชั่น
ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน
ข้อความ “กำ�หนดค่าตั้งล่วงหน้าใหม่แล้ว” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า
เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเล่นเพลง

หมายเหตุ: สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch® เพื่อเล่นค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ
โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/Support/ST20III
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ทาง Bluetooth มายังลำ�โพงของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับลำ�โพงของคุณ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1.

บ นแผงปุ่มกดของลำ�โพงหรือรีโมทคอนโทรล กด
ปรากฏบนจอแสดงผล

เคล็ดลับ: คุณสามารถกด

แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความ “พร้อมเชื่อมต่อ”

ค้างไว้สองวินาทีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®
2.

3.

เปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
เลือกลำ�โพง SoundTouch® ของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ค้นหาชื่อลำ�โพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อลำ�โพง
ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฎขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ชื่อของลำ�โพง SoundTouch® ของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
ปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง
บ นแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำ�โพง กด
แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความการจับคู่ Bluetooth
ปรากฏบนจอแสดงผล
ลำ�โพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง
หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องอยู่ในระยะ 9 ม. จากลำ�โพงและเปิดอยู่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1.

2.

เปิดคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: เมนู Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
เลือกลำ�โพงของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่
ลำ�โพงจะเปิดเครื่องและส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการจับคู่ Bluetooth ของลำ�โพง
บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด
ค้างไว้ (10 วินาที) จนกระทั่งข้อความล้างรายการจับคู่แล้ว
ปรากฏบนจอแสดงผล
ลำ�โพงพร้อมสำ�หรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (โปรดดูหน้า 17)

ใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างรายการการจับคู่โดยใช้แอพพลิเคชั่น
1. จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก
> การตั้งค่า > การตั้งค่าลำ�โพง และเลือกลำ�โพงของคุณ
2. เปิดรายการเมนู Bluetooth และล้างรายการจับคู่
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การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX
คุณสามารถเชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงประเภทอื่น
กับช่องเสียบ AUX ของลำ�โพงของคุณ ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)
1. ด้วยการใช้สายเคเบิลสเตอริโอ เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณเข้ากับช่องเสียบ
บนลำ�โพง

2.
3.

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำ�โพง กด
ปรากฏบนจอแสดงผล
เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความ AUX

ไฟแสดงสถานะ WI-FI®
ด้านหน้าของลำ�โพงมีไฟแสดงสถานะที่จะแสดงสถานะ Wi-Fi ไฟที่อยู่ใต้สัญลักษณ์ต่างๆ นั้นจะติดสว่าง
ตามสถานะของลำ�โพง
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi

สถานะ Wi-Fi
การทำ�งานของไฟแสดงสถานะ สถานะ
สีขาวกะพริบ

กำ�ลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi

สีขาวนิ่ง (หรี่แสง)

โหมดประหยัดพลังงานและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

สีขาวนิ่ง (สว่าง)

ลำ�โพงเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

สีอำ�พันสว่างนิ่ง

ลำ�โพงอยู่ในโหมดการตั้งค่า
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ข้อความบนจอแสดงผล
จอแสดงผลแสดงข้อมูลลำ�โพงและไอคอน และอาจรวมถึงอัลบั้มและศิลปิน

ไอคอนบนจอแสดงผล
ไอคอนบนจอแสดงผล

รายละเอียด
กำ�ลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
กำ�ลังปรับระดับเสียง
กำ�ลังเล่นไลบรารีเพลงของคุณ
ระบบเสียงแบบมัลติรูมเปิดใช้งาน
โหมดสัญญาณเสริมเปิดใช้งาน
แหล่งสัญญาณ Bluetooth ทำ�งาน
เลือกรายการเพลงที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า
ข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
ย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า
หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
หยุดเล่นเพลง
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คุณสมบัติชั้นสูง

อัพเดตซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® จะแจ้งเตือนคุณเมื่อการอัพเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้บริการ ซึ่งคุณจะสามารถ
อัพเดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอพพลิเคชั่นได้ทุกเวลา คุณยังคงสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์รโดยใช้แผงปุ่มกดได้
เช่นกัน
1. เปิดลำ�โพง
2. บนแผงปุ่มกด กด
และ – ค้างไว้ (ห้าวินาที)

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
1.
2.

เปิดลำ�โพง
บนแผงปุ่มกด กด

และ

– ค้างไว้ (ห้าวินาที)

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับเมื่อมีการปิดใช้งาน Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง
ขณะที่ลำ�โพงเปิดอยู่ กดค้างไว้ที่ และ – (ประมาณห้าวินาที)
ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ติดสว่างเมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
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การดูแลรักษา 

ทำ�ความสะอาดลำ�โพง
•
•
•

ทำ�ความสะอาดพื้นผิวของลำ�โพงด้วยผ้านุ่มแห้ง
อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำ�โพง อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำ�ความสะอาดที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำ�ความสะอาด
อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ลำ�โพงของคุณ เยี่ยมชม:
global.Bose.com/Support/ST20III

การรับประกันแบบจำ�กัด
ลำ�โพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำ�กัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
global.Bose.com/warranty  สำ�หรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำ�กัด
หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำ�หรับคำ�แนะนำ�
แม้จะไม่ดำ�เนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำ�กัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
พิกัดกำ�ลังไฟขาเข้า
สหรัฐฯ/แคนาดา/ประเทศอื่นๆ: 100-240V
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50/60 Hz, 90W

การดูแลรักษา 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
คำเตือน:  อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อม
ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/
ถ่านกระดุมลงคอ อาจท�ำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต
เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้
รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ
หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจาก
หน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่าน�ำแบตเตอรี่
ไปชาร์จซ�้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือน�ำไปเผา
1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้ายเล็กน้อย (ทวนเข็มนาฬิกา)

2.

ถอดฝาครอบออก ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ +

3.

ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งล็อคเข้าที่
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การแก้ปัญหา
หากคุณประสบปัญหากับลำ�โพงของคุณ:
• เชื่อมต่อลำ�โพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)
• เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะระบบ (ดูหน้า 21)
• ย้ายลำ�โพงของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย
โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
• ย้ายลำ�โพงของคุณภายในช่วงการรับส่งที่แนะนำ�ของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำ�งาน
ที่เหมาะสม
หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำ�หรับปัญหา
ทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้แสดงอาการและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหาทั่วไป
อาการ

ลำ�โพงไม่ตอบสนอง
ระหว่างการตั้งค่า
การกดปุ่มเปิด/ปิด
ไม่เปิดลำ�โพง
ไม่สามารถตั้งค่า
เครือข่ายให้เสร็จสิ้น

วิธีการแก้ไข

หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi หรือจอแสดงผลดับ:
• บนแผงปุ่มกดของลำ�โพง กด ค้างไว้ประมาณสองวินาที จากนั้นปล่อย
• เมื่อลำ�โพงเปิด ให้ทำ�การตั้งค่าต่อ
ลำ�โพงของคุณอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการเรียกการทำ�งานลำ�โพง
บนแผงปุ่มกดของลำ�โพง กด ค้างไว้ประมาณสองวินาที จากนั้นปล่อย
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน
เชื่อมต่ออุปกรณ์และลำ�โพงกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
จัดวางลำ�โพงของคุณภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์
เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณ
ใช้เพื่อทำ�การตั้งค่า
ปิดแอพพลิเคชั่นอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด
หากใช้คอมพิวเตอร์สำ�หรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยัน
ว่าแอพพลิเคชั่น SoundTouch® และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรม
ที่ได้รับอนุญาต
รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ
รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ (ดูหน้า 28)
หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่า
ทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และลำ�โพงกำ�ลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน
ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ (โปรดดูหน้า 28) และรีสตาร์ท
การตั้งค่า

การแก้ปัญหา
อาการ

ไม่สามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย
ไม่มีเสียงหรือเสียง
ขาดๆ หายๆ

ไม่สามารถเล่นเสียงจาก
Bluetooth

มีเสียงทุ้มมากเกินไป
หรือน้อยเกินไป

วิธีการแก้ไข

หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากต้องการเชื่อมต่อลำ�โพงของคุณ
กับเครือข่ายอื่น โปรดดูหน้า 14
• หยุดแอพพลิเคชั่นการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ
• ยกเลิกการปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงของลำ�โพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
• ถอดปลั๊กไฟ ทิ้งไว้หนึ่งนาที แล้วเสียบใหม่
• รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ
• ตั้งค่าแอพพลิเคชั่น SoundTouch® ก่อน แล้วดำ�เนินการอัพเดตทั้งหมด
• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (ดูทห
ี่ น้า 17)
• ล้างรายการจับคู่ของลำ�โพงของคุณ (ดูหน้า 19)
• ลองจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:
• ปิดการใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง
• ลบลำ�โพงของคุณออกจากเมนู Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง
• โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
• โปรดดูที่ “ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดๆ หายๆ”
ปรับระดับเสียงทุ้มของลำ�โพงของคุณในแอพพลิเคชั่น:
1. ภายในแอพพลิเคชั่น เลือก
> การตั้งค่า > การตั้งค่าลำ�โพง
และเลือกลำ�โพงของคุณ
2. ปรับระดับเสียงทุ้มของลำ�โพง  
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การแก้ปัญหา

รีเซ็ตลำ�โพงของคุณ
การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่าย และเรียกคืนลำ�โพง
กลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน
1. เปิดลำ�โพง
2. บนแผงปุ่มกด กดค้างไว้ที่
และ – (ประมาณ 10 วินาที)

3.

ลำ�โพงจะรีสตาร์ทและไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดสว่างเป็นสีอำ�พัน (โหมดการตั้งค่า)
เปิดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และเพิ่มลำ�โพงลงในเครือข่ายของคุณ
(โปรดดูทห
ี่ น้า 14)

รับข้อมูลการวินิจฉัย
รับข้อมูลโดยละเอียด เช่น ที่อยู่ MAC และข้อมูลเครือข่าย หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
1. บนแผงปุ่มกด กด
และ – ค้างไว้จนกระทั่งข้อมูลระบบปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

2. กด + หรือ – เพื่อเลื่อนดูข้อมูลลำ�โพง
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ภาคผนวก: การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การตั้งค่าลำ�โพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์
คุณสามารถตั้งค่าลำ�โพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น
•
•
•

จัดวางลำ�โพงของคุณให้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
เตรียมสายเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว้)
หมายเหตุ:
• โดยทั่วไปแล้ว สายเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำ�หรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยัง
สามารถหาซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร้านจำ�หน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บา้ นคุณ หากคุณไม่มีสายเคเบิลนี้
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose
• ช่องเสียบ USB ที่ดา้ นหลังของลำ�โพงใช้สำ�หรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่องเสียบ USB
ไม่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือตัวลำ�โพงเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ระหว่างการตั้งค่า แอพพลิเคชั่นจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่ลำ�โพงของคุณชั่วคราว
อย่าเสียบสายเคเบิล USB จนกว่าแอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�ให้คุณเสียบสายเคเบิล
1. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราเซอร์และไปที่:
global.Bose.com/Support/ST20III

3.

4.

เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้
ดาวน์โหลดและรันแอพพลิเคชั่น SoundTouch®
แอพพลิเคชั่นจะแนะนำ�คุณตลอดการตั้งค่า
หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และลำ�โพงของคุณ ย้ายลำ�โพงของคุณไปยังตำ�แหน่ง
ที่ตั้งถาวร
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