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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ
1. โปรดอ่านคำาแนะนำาเหล่านี้
2. จดจำาคำาแนะนำาเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำาเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาทั้งหมด
5. �ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
6. �นำาผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำานาญเท่านั้น�การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำาเป็นเมื่ออุปกรณ์

เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง�เช่น�สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย�ไม่ทำางานตามปกติ�หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง
• อย่าใช้ลำาโพงที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน�

 – เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง�ใช้ลำาโพงของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม�
 – ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบลำาโพงหรือขยับหูเข้าไปใกล้ลำาโพง�จากนั้น�เพิ่มระดับเสียงทีละนิด 
จนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำาหรับการฟัง�

• ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและลำาโพงส่วนตัว 
ระหว่างการขับขี่

• ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวคุณเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้ลำาโพงส่วนตัวในขณะที่ทำากิจกรรมใดๆ� 
ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ�เช่น�ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน�หรืออยู่ใกล้ถนน�สถานที่ก่อสร้าง�หรือรางรถไฟ�ฯลฯ� 
ถอดลำาโพงหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม�รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญลักษณ์
แจ้งเตือน�

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก�ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย 
ของคุณหรือไม่

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำาหนดของท้องถิ่น�(เช่น  UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป�(เช่น�จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด�ไฟ�หรืออื่นๆ�คล้ายกันนี)้
• ป้ายกำากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุ:  อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล�คลาส�B�ตามส่วน 15  
ของระเบียบ�FCC�ข้อจำากัดนี้กำาหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย�
อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด�ใช�้และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ�และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำาแนะนำา�อาจเป็นสาเหต ุ
ให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ�อย่างไรก็ตาม�ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้น 
ในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง�หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน�์ 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์�ขอแนะนำาให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว�ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือตำาแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก�Bose Corporation�อาจทำาให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป�
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน�15�ของระเบียบ�FCC�และมาตรฐาน�RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา�
การทำางานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข�2�ประการ�ดังนี้�(1)�อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย�และ�
(2)�อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ�รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ�FCC�และ�Industry Canada�ตามที่ประกาศไว ้
สำาหรับประชาชนทั่วไป�ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด�IMDA 

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

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนดที่จำาเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
ของข้อกำากับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำากับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์
เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

สำาหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำางานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

Bluetooth: กำาลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำาลังลำาแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

�สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บ
ขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำาไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ
สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี ้ให้ติดต่อเทศบาล
ในท้องถิ่นของคุณ บริการกำาจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำาหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่า
มาตรา 12
ตาม�“กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำาหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่า”�โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก�NCC�บริษัท�กิจการ� 
หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่�ปรับปรุงกำาลังการส่งสัญญาณ�หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพ
ดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน�และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย� 
หากไม่เป็นเช่นนั้น�ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป�การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น
หมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำาเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำาลังตำ่าต้องเปราะบางต่อการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทย ุISM
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อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้�ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก�
โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ชำานาญการอื่นๆ

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น �อย่าเผาแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซำ้าได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำาเนินการโดยผู้ชำานาญการเท่านั้น�โปรดติดต่อ
ร้านค้าปลีกของ�Bose�ในท้องถิ่นของคุณ�หรือดูที�่http://products.bose.com/static/compliance/index.html  
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

ชื่อชิ้นส่วน
ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท 
(Hg)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 6  
(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด 
ไบเฟนิล  
(PBB)

โพลีโบรมิเนตเต็ด  
ไดฟีนิลอีเธอร ์ 

(PBDE)

PCB X O O O O O 

ชิ้นส่วนโลหะ� X O O O O O 

ชิ้นส่วนพลาสติก O O O O O O 

ลำาโพง X O O O O O 

สาย X O O O O O 

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ�SJ/T 11364

O:��หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำาหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณตำ่ากว่า 
ข้อกำาหนดขีดจำากัดของ�GB/T 26572

X: �หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำาหรับชิ้นส่วนนี ้
มีปริมาณสูงกว่าข้อกำาหนดขีดจำากัดของ�GB/T 26572

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที ่8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงป ีค.ศ. 2008 หรือป ีค.ศ. 2018

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

ผู้นำาเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

ผู้นำาเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,  
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำาเข้าของเม็กซิโก: 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

พิกัดกำาลังไฟขาเข้า: 5V  1.5A
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Apple, โลโก ้Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ 
เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้จาก Aiphone K.K App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. 

Android, Google Now, Google Play และโลโก ้Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อความแสดงชื่อและโลโก ้Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่า
นั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
การใช้เครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ ์Apple 
ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple 
ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำาหรับการทำางานของอุปกรณ์นี ้หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
ระเบียบข้อบังคับ
หมายเลขการอนุมัติตามกฎหมายควบคุมอุปกรณ์วิทยุของญี่ปุ่น, หมายเลขการอนุมัติตามกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม, 
เครื่องหมาย Giteki และหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ข้างใต้ลำาโพงใต้ปลอกหุ้ม
สำานักงานใหญ ่Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำาซำ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี ้หรือนำาไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
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แอพพลิเคชั่น�BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น�Bose Connect�เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัพเดตเป็นประจำา�ปรับแต่ง 
การตั้งค่าหูฟังของคุณได้ตามต้องการ�จัดการการเชื่อมต่อ�Bluetooth�ได้อย่างง่ายดาย�และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่
ต่างๆ

ฉันทำาอะไรกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect ได้บ้าง

• เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว

• ปรับแต่งประสบการณ์การใช้ลำาโพงของคุณ:

 – ตั้งชื่อลำาโพงของคุณ

 – เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง

 – เปิดใช้งานโหมดเงียบเสียงโดยยกเลิกการสั่น

 – ใช้คุณสมบัติการปรับเสียงสนทนาเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงสนทนาสำาหรับพอดคาสต�์วิทยุสื่อสาร� 
หรือสมุดเพลง

 – ปรับตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

• ค้นหาคำาถามที่พบบ่อย�
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สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

ลำาโพง�Bose® SoundWear™ Companion® 
(พร้อมปลอกหุ้ม)

สายเคเบิล�USB

หมายเหตุ:  หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย�อย่าใช้อุปกรณ์นี้�ให้ติดต่อตัวแทนจำาหน่าย 
ของ�Bose�หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose  
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC

http://global.Bose.com/Support/SWC
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วิธีสวมใส่

ปรับให้ใส่สบาย

ลำาโพงของคุณมีความยืดหยุ่น�ซึ่งสามารถปรับให้รู้สึกเหมาะกับคุณ

 

ข้อควรระวัง: 

• อย่าบิดงอลำาโพงมากเกินไป�ดัดปลายลำาโพงที่ยืดหยุ่นได้เมื่อต้องการถอดหรือใส่ปลอกหุ้มเท่านั้น

• อย่าบิดงอลำาโพง�เพื่อให้ลำาโพงสามารถพับเข้าที่ได้เอง�

• อย่าพันลำาโพงยึดติดกับวัตถุอื่น�

• เมื่อจัดเก็บลำาโพง�ใช้ความระมัดระวังอย่าให้ลำาโพงชนกระแทก
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วิธีสวมใส่

กันนำ้า

ลำาโพงของคุณมีความสามารถกันนำ้าได้ที่ระดับ�IPX7�และกันละอองนำ้าได้เล็กน้อย�

ข้อควรระวัง:  อย่าลงว่ายนำ้าหรืออาบนำ้าพร้อมลำาโพงนี้�อย่าจุ่มลำาโพงในบ่อหรือสระนำ้า
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

ส่วนควบคุมตั้งอยู่ที่ขอบรอบนอกของลำาโพง

ปุ่ม�Bluetooth

ปุ่มเปิด/ปิด�

เพิ่มระดับเสียง

ลดระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

เปิด/ปิด

กดปุ่มเปิดปิด�  

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีขาวสว่างนิ่ง�และเสียงแจ้งจะแจ้งระดับแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานลำาโพง�ลำาโพงจะดับเมื่อไม่มีสัญญาณเสียง 
และไม่ได้กดปุ่มใดๆ�เป็นเวลาสามชั่วโมง�

หมายเหตุ:  หากต้องการปรับจำานวนเวลาสำาหรับการปิดลำาโพงของคุณโดยอัตโนมัติหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิด
อัตโนมัติ�ใช้แอพพลิเคชั่น�Bose® Connect
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำาโพง

ส่วนควบคุมของฟังก์ชันลำาโพงตั้งอยู่ที่ขอบนอกด้านขวาของลำาโพง

ฟังก์ชันระดับเสียง

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องทำา

เพิ่มระดับเสียง กด�+ 

ลดระดับเสียง กด�– 
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องทำา

เล่น/หยุดชั่วคราว กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน�

ข้ามไปข้างหน้า กด� �สองครั้ง

ข้ามย้อนกลับ กด� �เร็วๆ�สามครั้ง

ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กด� �เร็วๆ�สองครั้ง�แล้วกดครั้งที่สองค้างไว้

ย้อนกลับ กด� �เร็วๆ�สามครั้ง�แล้วกดครั้งที่สามค้างไว้
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

ฟังก์ชันการโทร

ไมโครโฟน

ฟังก์ชัน สิ่งที่ต้องทำา

รับสาย กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน�

วางสาย กด�

ปฏิเสธสายเรียกเข้า กด� �ค้างไว้หนึ่งวินาที

รับสายเรียกเข้าสายที่สองและพักสายที่ใช้อยู่ ในขณะที่ใช้สาย�กด�  

ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง 
และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย�กด� �ค้างไว้หนึ่งวินาที

สลับระหว่างสองสาย ขณะมีสองสายใช้งานอยู่�กด� �สองครั้งโดยรวม

สร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย�กด� �ค้างไว้หนึ่งวินาที

เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียงเพื่อโทรออก
ขณะที่ไม่ได้ใช้สายอยู่�กด� �ค้างไว้หนึ่งวินาที

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจไม่รองรับการควบคุมด้วยเสียง� 
โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำาหรับอุปกรณ์ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม��

ปิด/เปิดเสียงโทร ในขณะที่ใช้สาย�กด�+ และ�–�พร้อมกัน
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ส่วนควบคุมของลำาโพง

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของลำาโพงทำาหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่องคุณ�การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน�  
บนลำาโพง�ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรออก/ 
รับสาย�หรือขอให�้Siri® หรือ�Google Now™�เล่นเพลง�รายงานสภาพอากาศ�แจ้งผลการแข่งขันกีฬา� 
และอื่นๆ�อีกมากมาย

กด� �ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ�คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียง
ทำางานแล้ว
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ฝาปิด

ชาร์จประจุลำาโพง

1. เปิดซิปที่ด้านล่างของปลอกหุ้มเพื่อเข้าถึงช่องเสียบ�USB

2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย�USB�เข้ากับช่องเสียบ USB 

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย�USB�เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่�

เมื่อชาร์จประจุ�ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีขาวกะพริบ�เมื่อชาร์จประจุเต็ม�ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ทั้งห้าดวงจะสว่างเป็นสีขาวนิ่ง

หมายเหตุ:  ลำาโพงนี้จะไม่เล่นเสียงระหว่างการชาร์จ
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ฝาปิด

เวลาในการชาร์จ
ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน�3�ชั่วโมง�การชาร์จประจุจนเต็มจะทำาให้ลำาโพงทำางานได้นานสูงสุดถึง� 
12 ชั่วโมง

เคล็ดลับ:  การชาร์จประจุประมาณ�15�นาทีจะทำาให้ลำาโพงทำางานได้นานสูงสุดถึงสองชั่วโมง�

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดลำาโพง�จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่�เมื่อกำาลังใช้ลำาโพง�เสียงแจ้งจะดังขึ้นหากแบตเตอรี ่
ต้องได้รับการชาร์จประจุ

หากต้องการฟังระดับประจุแบตเตอรี่ในระหว่างใช้ลำาโพงของคุณ�กดปุ่มเปิดปิด� �ค้างไว้จนกระทั่งคุณ 
ได้ยินเสียงแจ้ง

หมายเหตุ:  หากต้องการดูระดับแบตเตอรี�่กด� �ค้างไว้ขณะที่ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่�(ดหูน้า�20) 

คำาแนะนำาในการจัดเก็บแบตเตอรี่

อย่าจัดเก็บลำาโพงไว้เป็นเวลานานเกินกว่า�90 วันโดยชาร์จประจุเต็มหรือมีประจุเหลือน้อยกว่า�10% 

โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย

เมื่อแบตเตอรี่ลำาโพงคายประจุหมด�(0%)�และยังคงไม่ได้เสียบปลั๊กนานกว่า�90�วัน�ลำาโพงจะเข้าสู่โหมดป้องกัน
เพื่อความปลอดภัยและถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร�หากลำาโพงเข้าสู่โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย� 
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ�Bose  
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ�Bluetooth�และแบตเตอรี่�ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของลำาโพง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไฟแสดงสถานะ�
Bluetooth

การทำางานของไฟแสดงสถานะ สถานะระบบ

สีนำ้าเงินกะพริบ พร้อมเชื่อมต่อ

สีขาวกะพริบ กำาลังเชื่อมต่อ

สีขาวสว่างนิ่ง เชื่อมต่อแล้ว

สีนำ้าเงินสว่างค้าง เลือกภาษา
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ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่

การทำางานของไฟแสดงสถานะ เปอร์เซ็นต์การชาร์จ

0% - 20% 

20% - 40% 

40% - 60% 

60% - 80% 

80% - 100% 

ข้อผิดพลาด�- ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ�Bose

หมายเหต:ุ

• ขณะชาร์จ�ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีขาวกะพริบ�เมื่อลำาโพงชาร์จประจุเต็ม�ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ทั้งหมดจะติดสว่างเป็นสีขาว

• หากต้องการตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี�่ให้กดปุ่มเปิด/ปิด� �ค้างไว้ในขณะที่ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่

• ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ�์Apple�อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของลำาโพงที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ 
และที่ศูนย์แจ้งเตือน
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เสียงแจ้ง

เสียงแจ้งจะแนะนำาคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ�Bluetooth�แจ้งระดับแบตเตอรี่�และระบุอุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่ออยู่�คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนลำาโพง

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ�โดยใช้แอพพลิเคชั่น�Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนลำาโพงของคุณ:

• English • Japanese • Dutch

• Spanish • Korean • Russian

• French • Italian • Polish

• German • Portuguese

• Mandarin • Swedish

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดลำาโพงเป็นครั้งแรก�เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ�

1. �กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน� �และ�+�ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งของตัวเลือกภาษาแรก�

2. กด�+�หรือ�-�เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา
3. �เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ�กด� �ค้างไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง

การปิดเสียงแจ้งจะเป็นการปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วย�(ดหูน้า�23)

กด�+�และ�-�ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้ง�

หมายเหตุ:  ทำาซำ้าเพื่อเปิดใช้งานข้อความเสียงแจ้งอีกครั้ง
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การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง

ลำาโพงของคุณจะแจ้งสายโทรเข้าของรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในรายการ

หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี�้โปรดด ูหน้า 22 นอกจากนี้�คุณยังสามารถเปิดใช้การเตือนด้วยเสียงแจ้งโดย
ใช้แอพพลิเคชั่น�Bose® Connect

หมายเหตุ:  การปิดใช้งานการแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นการปิดเสียงแจ้งด้วย

การแจ้งเตือนแบบสั่น

ลำาโพงของคุณมีการแจ้งเตือนแบบสั่นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้า

การเตือน การแจ้งเตือน

จังหวะยาว เปิดใช้งานการสั่นแล้ว

จังหวะยาว�ซำ้าๆ มีสายเรียกเข้า

จังหวะสั้น เรียกทำางานการควบคุมด้วยเสียงแล้ว

หมายเหตุ:  หากต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบสั่น�ให้ใช้แอพพลิเคชั่น�Bose Connect 
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การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่�เช่น�สมาร์ทโฟน�แท็บเล็ต� 
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป�ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง�คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ ์
กับลำาโพงของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชั่น 
Bose® Connect (แนะนำา)

เมื่อเปิดลำาโพง�ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน�Bose Connect�และปฏิบัติตามคำาแนะนำาการเชื่อมต่อบนหน้าจอ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว�คุณจะได้ยินเสียง�“เชื่อมต่อกับ�<ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถานะ�Bluetooth  
จะติดสว่างเป็นสีขาว
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การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH

เชื่อมต่อโดยใช้เมน ูBluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของคุณ

1. �ขณะที่ลำาโพงของคุณเปิดอยู่�กดปุ่ม�Bluetooth �ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง�“พร้อมเชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์อื่น”�และไฟแสดงสถานะ�Bluetooth�กะพริบเป็นสีนำ้าเงิน

2. เปิดใช้งานคุณสมบัต�ิBluetooth�บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ:  คุณสมบัต ิBluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
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การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH

3. เลือกลำาโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว�คุณจะได้ยินเสียง�“เชื่อมต่อกับ�<ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว”�และไฟแสดงสถานะ� 
Bluetooth�จะติดสว่างเป็นสีขาว

เคล็ดลับ:  ค้นหาชื่อลำาโพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชัน�Bose® Connect



�ไทย - 27

การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้งานคุณสมบัต�ิBluetooth�บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ:  นอกจากนี�้คุณยังสามารถปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ�โดยใช้แอพพลิเคชั่น� 
Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด�ลำาโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่ทำาการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง�

หมายเหตุ:  อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำางาน�(6 เมตร) และเปิดอยู�่
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การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH�หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับลำาโพงของคุณ��การเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่านี้ควบคุมโดยใช้ปุ่ม� 
Bluetooth �เสียงแจ้งจะแนะนำาวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ�ก่อนเชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม�ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอพพลิเคชั่น� 
Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำาโพง�และสามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม�ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน�Bose® Connect (ดหูน้า�24)  
หรือใช้เมนู�Bluetooth�บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (หน้า�25)

หมายเหตุ:  คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง�

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กด� �เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว

2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ
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การเชื่อมต่อ�BLUETOOTH�หลายเครื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. กดปุ่ม�Bluetooth�เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่�

2. �กดปุ่ม� �อีกครั้งภายในสามวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของลำาโพง�

3. ทำาซำ้าจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

4. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ�

ล้างรายการการจับคู่ของลำาโพง

1. กดปุ่ม� �ค้างไว�้10�วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยิน “ล้างรายการอุปกรณ์�Bluetooth�แล้ว” และไฟแสดงสถานะ�
Bluetooth�กะพริบเป็นสีนำ้าเงิน

2. ลบลำาโพงออกจากรายการ�Bluetooth�บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ�และลำาโพงพร้อมสำาหรับการเชื่อมต่อแล้ว
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การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

คุณสามารถแต่งแต้มลำาโพงของคุณด้วยสีปลอกหุ้มตามใจชอบที่มีให้เลือก�(ไม่ได้จัดส่งให)้ โดยสามารถ 
ซื้อปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมได้จากศูนย์บริการลูกค้าของ�Bose  
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC 

การถอดปลอกหุ้มออก

ถอดปลอกหุ้มออกเพื่อทำาความสะอาดลำาโพงหรือเพื่อติดปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมใหม่

1. รูดซิปปลอกหุ้ม

2. งอปลายด้านขอบนอกของลำาโพงให้เรียบและดึงออกจากปลอกหุ้ม�

หมายเหตุ: แม้ว่าลำาโพงของคุณจะดัดและบิดงอในแนวนอนได�้แต่อย่าบิดงอลำาโพงของคุณให้พับเก็บเข้าที่� 
ลดการออกแรงบิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. งอปลายของลำาโพงเข้าด้านในและถอดจุกลำาโพงออกจากปลอกหุ้ม�

http://global.Bose.com/Support/SWC
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การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

การใส่ปลอกหุ้ม

1. ให้จุกลำาโพงอยู่ที่ปลายสุดของปลอกหุ้ม

2. งอปลายด้านขอบนอกของลำาโพงแล้วออกแรงดันลำาโพงให้เรียบเพื่อบรรจุในปลอกหุ้ม

หมายเหตุ: แม้ว่าลำาโพงของคุณจะดัดและบิดงอในแนวนอนได�้แต่อย่าบิดงอลำาโพงของคุณให้พับเก็บเข้าที่�
ลดการออกแรงบิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. ปิดปลอกหุ้มปิดลำาโพงและรูดซิปปิด
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การดูแลรักษา

การทำาความสะอาดลำาโพงและปลอกหุ้ม

ลำาโพงและปลอกหุ้มนี้อาจจำาเป็นต้องทำาความสะอาดเป็นครั้งคราว

ส่วนประกอบ กระบวนการทำาความสะอาด

ปลอกหุ้ม

1. นำาปลอกหุ้มออกจากลำาโพง�

2. ใช้นำ้าอุ่นและผงซักฟอกอย่างอ่อน�ซักด้วยมือ�
3. แขวนทิ้งไว้ให้แห้ง�
หมายเหตุ:  ดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดปลอกหุ้มแห้งดีแล้ว�ก่อนใส่กลับคืน

ลำาโพง

1. นำาปลอกหุ้มออกจากลำาโพง�

2. ทำาความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำาโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ชุบนำ้าเท่านั้น)

หมายเหตุ: 

• อย่าใช้สารสะลาย�สารเคมี�หรือสารทำาความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์�แอมโมเนีย� 
หรือผงขัดประกอบอยู่

• อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ�

• ดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดลำาโพงแห้งดีแล้ว�ก่อนใส่กลับคืนปลอกหุ้ม
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การดูแลรักษา

ชิ้นส่วนสำาหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำาหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ�Bose  
เยี่ยมชมที:่ global.Bose.com/Support/SWC

การรับประกันแบบจำากัด

ลำาโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำากัด�เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที�่ 
global.Bose.com/warranty�สำาหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำากัด�

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ�โปรดเยี่ยมชม�global.Bose.com/register  
สำาหรับคำาแนะนำา�แม้จะไม่ดำาเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำากัดของคุณ์

ตำาแหน่งหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลของเครื่องจะอยู่ที่ข้างใต้ลำาโพง�ใกล้ช่องเสียบ�USB

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล�ให้รูดซิปปลอกหุ้ม�

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

หากคุณประสบปัญหากับลำาโพงของคุณ:

• เปิดลำาโพง (ดหูน้า�13)

• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ�(โปรดดหูน้า�20)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลย�ีBluetooth (โปรดดหูน้า�24)

• ชาร์จแบตเตอรี่�(ดหูน้า�18)

• เพิ่มระดับเสียงบนลำาโพง�อุปกรณ์�และแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณ

• ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้ลำาโพงมากขึ้น�และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง

• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น�(โปรดดหูน้า�28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได�้โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำาหรับปัญหาทั่วไป�
หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได�้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ�Bose 
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC

อาการ วิธีการแก้ไข

ลำาโพงไม่เชื่อมต่อ 
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

• บนอุปกรณ์ของคุณ:

 – ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ�Bluetooth

 – ลบลำาโพงออกจากรายการ��Bluetooth�บนอุปกรณ์ของคุณ�เชื่อมต่ออีกครั้ง�
(ดหูน้า�28)

• เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น�(ดหูน้า�29)

• เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC�เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน

• ล้างรายการการจับคู่ของลำาโพง�(ดหูน้า�29)�เชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่มีเสียง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่�กดปุ่ม�Bluetooth   
เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู�่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น�(ดหูน้า�28)

• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู�่หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคราว 
และเล่นเสียงที่อีกเครื่อง

• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู�่เลื่อนอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ภายในระยะ 
การทำางานของลำาโพง�(9�เมตร�หรือ�30�ฟุต)

คุณภาพเสียงไม่ดี • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น

• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง

• ปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงใดๆ�บนอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชันเพลง

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

ลำาโพงไม่ชาร์จ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบบนสายตรงกับช่องเสียบบนลำาโพง

• ยึดปลายทั้งสองด้านของสาย�USB

• ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น�

• หากวางลำาโพงในที่อุณหภูมิสูงหรือตำ่ามาก่อน�ปล่อยให้อุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิ
ห้องและลองชาร์จอีกครั้ง

• รีเซ็ตลำาโพงของคุณ�(ดู�“รีเซ็ตลำาโพงของคุณ”)

• ลำาโพงของคุณอาจอยู่ในโหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย�(ดหูน้า�19)

ไมโครโฟนไม่รับเสียง • �ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านซ้ายของลำาโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น

• �ลองโทรออกใหม่

• �ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบสนอง
ต่อปุ่มที่กด

• สำาหรับฟังก์ชั่นที่กดปุ่มหลายปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชั่น� �ให้ใช้
ความเร็วการกดที่ต่างกัน

• การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น

• ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

รีเซ็ตลำาโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าภาษาต่างๆ�ที่ลำาโพงจดจำาไว้�และกลับสู่การตั้งค่า
ดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำาโพงของคุณ

2. กด� �และ�–�ค้างไว้พร้อมกนั�10�วนิาที�จนกระทัง่ไฟสญัญาณ�Bluetooth�สว่างเป็นสีนำา้เงนิ�และคณุได้ยิน
ข้อความ�“พร้อมเชือ่มต่อ�ในการเร่ิมต้นการตัง้ค่า�ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่�Bose® Connect” (ดหูน้า�24)
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