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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดอ่านและเก็บคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย  
การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

คำเตือน/ข้อควรระวัง
อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่ง 
ให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล ์
แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำาให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง  
และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี ่
ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่า 
อาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี 
โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธี่ยม 
CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น  
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่านำาแบตเตอรี่ไปชาร์จซำ้า  
ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำาไปเผา

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ
1. โปรดอ่านคำาแนะนำาเหล่านี้
2. จดจำาคำาแนะนำาเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำาเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับนำ้า
6. ทำาความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7.  อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต
8.  อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อนำ้า เครื่องปั่นไฟ เตา หรือ 

อุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9.  ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุด 

ที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
12.  นำาผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำานาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซม

เป็นสิ่งจำาเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊ก 
เสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝน 
หรือความชื้น ไม่ทำางานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอ 
ที่จะทำาให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้

สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำาแนะนำาในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำาคัญในคู่มือผู้ใช้นี ้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำาให้เกิดอันตรายจากการสำาลัก  
ไม่เหมาะสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งาน
อุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
• อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีนำ้าหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว  

เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
• วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น 

เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
• ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายจากรังสีจากชิ้นส่วนเลเซอร์ภายใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้

ในคำาแนะนำาเท่านั้น การปรับแต่งหรือซ่อมแซมเครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์ควรกระทำาโดย 
ช่างผู้ชำานาญเท่านั้น

• เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อค ให้เสียบปลั๊กไฟขาแบนกับเต้ารับไฟฟ้าที่มีช่องเสียบปลั๊กไฟ (เมน)  
ขาแบน และเสียบให้แน่น

• ระบบ Wave® SoundTouch® music system (รวมระบบและแท่น SoundTouch® หรือเฉพาะแท่น 
SoundTouch® เท่านั้น) ไม่สามารถใช้กับขาแขวนผนัง/ใต้ตู้ที่ Bose วางจำาหน่าย

• อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 – เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 – ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิด
จนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำาหรับการฟัง

• ป้ายกำากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

เครื่องเล่นซีดีนี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1  
(CLASS 1 LASER PRODUCT) ตาม EN/IEC 60825 

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น   
อย่าเผาแบตเตอรี่

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป  
และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำาไปรีไซเคิล การจัดการ 
ทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์  
และสิ่งแวดล้อม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้  
ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำาจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B 
ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำากัดนี้กำาหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวน 
ที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงาน
ความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำาแนะนำา อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวน 
ที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้น
ในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณ
วิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำาให้ผู้ใช ้
ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือตำาแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทย/ุโทรทัศน์ที่มี

ประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำาให้ผู้ใช ้
ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต
ของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำางานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อุปกรณ์นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวน 
ทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำากัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada 
ตามที่ประกาศไว้สำาหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือ 
เครื่องส่งสัญญาณอื่นใด
อุปกรณ์นี้ใช้สำาหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวน 
ที่เป็นอันตรายกับระบบที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน
แท่น SoundTouch®: ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์
กับร่างกายของคุณ

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

ตารางข้อจำากัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

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

ชิ้นส่วน
พลาสติก 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:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำาหรับชิ้น
ส่วนนี้มีปริมาณต่ำากว่าข้อกำาหนดขีดจำากัดของ GB/T 26572

X:  หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่
ใช้สำาหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำาหนดขีดจำากัดของ GB/T 26572

ตารางข้อจำากัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ:์ Bose® Wave®, การตั้งชื่อประเภท: 417788-WMS

สารประกอบที่ถูกจำากัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น

ชุดอุปกรณ์ ตะกั่ว  
(Pb)

ปรอท  
(Hg)

แคดเมียม  
(Cd)

โครเมี่ยม
เวเลนซีหก 

(Cr+6)

โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล 
(PBB)

โพลิโบรมิเนตไดฟีนิล 
อีเทอร์ (PBDE)

PCB - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนโลหะ - ○ ○ ○ ○ ○
ชิ้นส่วนพลาสติก ○ ○ ○ ○ ○ ○
ลำาโพง - ○ ○ ○ ○ ○
สาย - ○ ○ ○ ○ ○
หมายเหตุ 1:  “○” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำากัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
หมายเหตุ 2: “-” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำากัดตรงตามข้อยกเว้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

  ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับ
อัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำาเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใน
แอพพลิเคชัน SoundTouch ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต 
หากคุณไม่ได้ดำาเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิด
ชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่แผงด้านล่าง
หมายเลขซีเรียล:  _________________________________________________________
หมายเลขรุ่น:  ____________________________________________________________
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ 
ซึ่งคุณสามารถดำาเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ http://global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านกฎหมาย
การเผยแพร่ลิขสิทธิ์
คุณสามารถดูการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในลำาโพงของคุณผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน SoundTouch® หรือโดยการใช้ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ 

แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
1. จากภายในแอพพลิเคชัน เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2. เลือกประเภทการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้ 

ที่อยู่ IP

1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
• แอพพลิเคชัน SoundTouch®: จากภายในแอพพลิเคชัน เลือก Y > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ 

เลือกลำาโพงที่คุณต้องการดูที่อยู ่IP
• เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เปิดหน้าต่างเบราเซอร์
3. ไปที่ <ที่อยู ่IP>/licenses.pdf เพื่อดูการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ 

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงปี ค.ศ. 
2008 หรือปี 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, Taiwan หมายเลขโทรศัพท:์ +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

Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc.  
หรือบริษัทในเครือ
Apple, โลโก้ Apple และ iTunes 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. 
และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft  
ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก 
Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิการใช้งานของบริษัทอื่น  
ที่สามารถอ่านได้จากที่นี:่ www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

SoundTouch และงานออกแบบตัวโน๊ตระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation 
ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
รูปแบบดีไซน์เฉพาะของระบบ Wave music system เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ 
ประเทศอื่นๆ
สำานักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำาซำ้า แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้  
หรือนำาไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

http://global.Bose.com/register
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


4 - ไทย

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

การติดตั้งเบื้องต้น 
สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง ................................................................................ 5

คำาแนะนำาในการจัดวาง ............................................................................. 5

เชื่อมต่อระบบกับแท่น ............................................................................... 6

เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ ................................................................... 6

ตั้งเวลานาฬิกา ......................................................................................... 6

แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น SoundTouch® ................................ 7

ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู ่................................................................... 7

เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู ่................................................................. 7

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายใหม ่.......................................................... 7

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch® ........................................................ 7

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า
ปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ .................................................................. 8

เข้าใจค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ .............................................................. 8

กำาหนดค่าตั้งล่วงหน้า ....................................................................... 8

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า ............................................................................. 8

การควบคุมระบบ 
รีโมทคอนโทรล  ........................................................................................ 9

แผงสัมผัส  ............................................................................................... 10

เปิดระบบ  ............................................................................................... 10

รีโมทคอนโทรล ................................................................................. 10

แผงสัมผัส ........................................................................................ 10

โหมดสแตนด์บาย ..................................................................................... 10

ปรับระดับเสียง ......................................................................................... 10

ปิดเสียงระบบ ................................................................................... 10

ข้อความบนจอแสดงผล ............................................................................. 10

เทคโนโลยี Bluetooth®
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที.่.......................................................................... 11

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง ................................................................ 11

เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล ........................................................... 11

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ 
ที่จับคู่ .............................................................................................. 11

ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของระบบ ............................................. 11

ใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ................................................... 11

วิทย ุAM/FM
ฟังวิทยุ AM หรือ FM ............................................................................. 12

เปิดสถานี AM/FM ........................................................................ 12

กำาหนดสถานีวิทยุ FM/AM ที่ต้องการเป็นค่าตั้งล่วงหน้า .................. 12

เล่นค่าตั้งล่วงหน้าของสถานีวิทยุ AM/FM ....................................... 12

ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ FM ................................. 12

ซีดี 
เล่นแผ่นซีดีเพลง ...................................................................................... 13

เล่นแผ่นซีดี MP3 .................................................................................... 14

โหมดการเล่นแผ่นซีด ี................................................................................ 14

นาฬิกาปลุกและตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
ตั้งนาฬิกาปลุก.......................................................................................... 15

ดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1 และปลุก 2 ..................................................... 15

ข้อความปลุก ............................................................................................ 15

เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ............................................................................ 16

เลื่อนเวลาปลุก .......................................................................................... 16

หยุดและตั้งเสียงปลุกใหม ่.................................................................. 16

ตั้งค่าการเลื่อนเวลาปลุกใหม่สำาหรับวันถัดไป...................................... 16

ตั้งตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง .............................................................................. 16

ดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู ่................................................................. 16

ปิดการตั้งเวลาปิดเครื่อง ............................................................................ 16

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
การเชื่อมต่อระบบ ..................................................................................... 17

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัญญาณเสียง .............................................................. 18

เชื่อมต่อกับหูฟัง ....................................................................................... 18

เชื่อมต่อกับสายอากาศภายนอก ................................................................ 19

การปรับแต่งระบบ
เมนูการตั้งค่า............................................................................................ 20

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ ...................................................................... 20

คุณสมบัติชั้นสูง
ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® ..................................................................... 21

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง .......................................................... 21

รีสตาร์ทแท่น SoundTouch® ................................................................ 21

รีเซ็ตแท่น SoundTouch®  ................................................................... 21

การดูแลรักษา
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล .......................................................... 22

ทำาความสะอาดตัวเครื่อง ........................................................................... 22

ฝ่ายบริการลูกค้า ....................................................................................... 22

การรับประกันแบบจำากัด ........................................................................... 22

ข้อมูลทางด้านเทคนิค ............................................................................... 22

การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหาทั่วไป ..................................................................................... 23

การตั้งค่าแบบอื่น
ตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร ์....................................................... 24

ก่อนที่จะเริ่มต้น ................................................................................ 24

การตั้งค่าคอมพิวเตอร ์...................................................................... 24

 



 ไทย - 5

การติดตั้งเบื้องต้น 

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน: 

ระบบ Wave® music system แท่น SoundTouch®

รีโมทคอนโทรล สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม.

สายไฟ

 อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำานวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสำาหรับภูมิภาคของคุณ 

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น  
ให้ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
ของ Bose เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/WSTIV  
สำาหรับข้อมูลการติดต่อ

คำาแนะนำาในการจัดวาง

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจากระบบ 
0.3 - 0.9 ม. วางระบบภายนอกและห่างจากตู้โลหะ และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิด
ความร้อนโดยตรง

เพื่อเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพเสียงสูงสุดของระบบ

•  วางระบบตามแนวยาวของห้องจากพื้นที่การรับฟังของคุณ

•  วางเครื่องให้ห่างจากผนังห้องในระยะ 2 ฟุต และหลีกเลี่ยงการวางเข้ามุมโดยตรง

• วางระบบบนพื้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคง

• อย่าวางระบบของคุณที่ด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณ ทีวี ฯลฯ) 
หรือวัตถุอื่นใดที่อาจทำาให้เกิดความร้อน หรือบนพื้นผิวโลหะ ความร้อนที่เกิดขึ้น
จากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบยำ่าแย่หรือรบกวนการรับ 
วิทยุ AM

• อย่าใช้ระบบในสถานที่เปียกชื้นหรือสถานที่ที่ความชื้นสามารถเข้าไปภายใน 
ตัวเครื่อง

• อย่าวางวัตถุสิ่งของใดที่ด้านบนตัวเครื่อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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เชื่อมต่อระบบกับแท่น

แท่น SoundTouch® ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายสำาหรับระบบ Wave® music system

1. ค่อยๆ วางระบบ Wave® music system ที่ด้านบนของแท่น SoundTouch®:

• วางขาหลังของ Wave® music system เข้าร่องตรงกับช่องที่ด้านบนของแท่น  
SoundTouch®

• ดูให้แน่ใจว่าระบบ Wave® music system ตั้งได้ระนาบและขอบทั้งสองข้าง
ได้ระดับเสมอกัน

2. เสียบสายเคเบิลของแท่น SoundTouch® เข้าที่ช่องเสียบ Bose link

เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าระบบบนเครือข่ายของคุณ ให้เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ

1. เสียบปลายสายไฟ AC ด้านเล็กเข้ากับช่องเสียบ 

2. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

ตั้งเวลานาฬิกา

1. กด  หรือ  ค้างไว้หนึ่งวินาที

ข้อความ กดค้างไว้เพื่อตั้งค่า จะปรากฏบนจอแสดงผล

2. ปล่อยปุ่ม Time ที่เลือก

ข้อความ – ตั้งนาฬิกา – จะปรากฏบนจอแสดงผล

3. กด  เพื่อปรับเวลาถอยหลัง หรือกด  เพื่อปรับเวลาเดินหน้า 

4. หลังจาก 5 วินาที ระบบจะออกจากโหมดตั้งค่านาฬิกา

หมายเหต:ุ 

• นาฬิกาไม่สามารถตั้งค่าในแหล่ง SoundTouch® หรือบลูทู ธ

• หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาจาก 12 ชั่วโมง (AM/PM)  
ไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โปรดดูที ่“การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20

• หากไม่มีไฟฟ้าเข้าระบบเนื่องจากไฟดับ หรือหากคุณถอดปลั๊กระบบ การตั้งค่า
ระบบทั้งหมดจะยังคงอยู่ถาวรและเวลาของนาฬิกาจะได้รับการจัดเก็บไว ้
ในหน่วยความจำาสำารองเป็นการชั่วคราว (นานถึง 48 ชั่วโมง)
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แอพพลิเคชั่น SOUNDTOUCH®

แอพพลิเคชั่น SoundTouch® ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ  
SoundTouch® จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช ้
แอพพลิเคชั่นนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำาหน้าที่เป็นรีโมทสำาหรับระบบของคุณ

จากแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch®  
เพิ่มบริการเพลง สำารวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก  
ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า และสตรีมเพลง โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม ่
เป็นระยะๆ 

หมายเหตุ: หากคุณได้ตั้งค่า SoundTouch® สำาหรับระบบอื่นแล้ว โปรดดู  
“เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู”่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
SoundTouch®

บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

• ผู้ใช้ Apple: ดาวน์โหลดจาก App Store

• ผู้ใช้ Android™: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store

• ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire : ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore  
for Android

ทำาตามคำาแนะนำาในแอพพลิเคชั่นเพื่อดำาเนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึง 
การเพิ่มระบบไปยังเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ การสร้างบัญชี SoundTouch®  
การเพิ่มไลบรารีเพลง และการใช้บริการเพลง

สำาหรับคำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่า โปรดดหูน้า 24

เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าระบบบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณจะสามารถควบคุม 
ระบบจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบนเครือข่ายเดียวกันได้ ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น SoundTouch® บนอุปกรณ์อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี 
SoundTouch เดียวกันสำาหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลำาโพง 
ของคุณ

ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู่

หากคุณตั้งค่า SoundTouch® บนลำาโพงอื่นแล้ว คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
SoundTouch® อีก

เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู่
จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อลำาโพง 
อีกครั้ง

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำาคุณตลอดการตั้งค่า

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายใหม่
หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มระบบของคุณในเครือข่ายใหม่  
คุณสามารถดำาเนินการนี้ได้โดยการกำาหนดระบบของคุณเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

1. จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำาโพง  
และเลือกระบบของคุณ

2. เลือก เชื่อมต่อลำาโพง

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำาคุณตลอดการตั้งค่า

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

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ 
บทความ กลเม็ด บทแนะนำา คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถ 
โพสต์คำาถามและคำาตอบได้

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

ปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าเพื่อเข้าถึงบริการการสตรีมเพลงโปรด  
สถานี รายการเล่น ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว 
คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวบนรีโมทคอนโทรล

เข้าใจค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ
• คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอพพลิเคชั่นและรีโมทคอนโทรล

• หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงใน iTunes หรือ Windows 
Media Player ของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลง 
ของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับระบบ SoundTouch®

• คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด Bluetooth หรือโหมด AUX

กำาหนดค่าตั้งล่วงหน้า
1. สตรีมเพลงไปยังระบบโดยใช้แอพพลิเคชั่น

2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดค่าตั้งล่วงหน้าบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ (สองวินาท)ี 

ระบบส่งเสียงเตือนเมื่อกำาหนดค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า
เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณแล้ว ให้เลือกค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้
รีโมทคอนโทรลหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อเล่น

1. ใช้รีโมทคอนโทรล กด  และปล่อยจนกระทั่งข้อความ SOUNDTOUCH  
ปรากฏบนจอแสดงผล 

2. กดค่าตั้งล่วงหน้า

ระบบจะเล่นเพลง ข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ซึ่งอาจรวมถึงเพลง 
หรือสถานี โดยขึ้นกับแหล่งสัญญาณ
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การควบคุมระบบ 

รีโมทคอนโทรล 

ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเพลงที่เชื่อมต่อกับระบบของคุณ ใช้ฟังก์ชันการเล่น ปรับระดับเสียงของระบบ และนำาทางในเมนูการตั้งค่า (ดูหน้า 20) 

หมายเหตุ: การกดปุ่มค้างไว้หมายถึงต้องกดปุ่มค้างไว้สองวินาที

Play Mode
เลือกตัวเลือกสลับ 
และเล่นซำ้าสำาหรับแผ่นซีด ี
(ดูหน้า 13)

ส่วนควบคุมการเล่น

Alarm Setup - Menu
การตั้งค่าการเตือน (ดูหน้า 15) และเมนู
การตั้งค่า (ดูหน้า 20)

สลับระหว่าง SoundTouch®, Bluetooth  
และเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX IN 

Sleep Buzzer
เลื่อนเวลาปิด ตั้งตัวจับเวลาการปิดระบบ  
และเลือกเสียงปลุกเป็น Buzzer

ปุ่มรูปนิ้วโป้งชี้ขึ้น/นิ้วโป้งชี้ลงและ Time - +
กดเพื่อแสดงว่าชอบ/ไม่ชอบรายการเลือก 
ที่กำาลังเล่นอยู่ (เพื่อใช้กับบริการเพลงที่ต้องมี 
ส่วนร่วม) หรือตั้งนาฬิกาและเวลาปลุก

Presets
ตั้งค่าค่าตั้งล่วงหน้า SoundTouch® (ดูหน้า 8) 
หรือวิทยุ AM/FM (ดูหน้า 12)

Radio
สลับระหว่างการเปิดวิทยุ
และการเลือก FM/AM  
(ดูหน้า 12)



การควบคุมระบบ 

10 - ไทย

แผงสัมผัส

ระบบมีส่วนควบคุมที่ไวต่อการสัมผัส ที่บริเวณด้านหน้าตรงกลางของแผงด้านบน

แตะแผงสัมผัสเบาๆ:

• เปิดหรือปิดระบบ

• เลื่อนเวลาปลุก (ดูหน้า 16)

• ตั้งปลุกใหม่สำาหรับวันถัดไป (ดูหน้า 16)

เปิดระบบ

การเปิดระบบทำาได้สองวิธี:

รีโมทคอนโทรล

• กด  

• กด ,   หรือ  เพื่อเปิดระบบโดยใช้แหล่งสัญญาณที่เลือก

หมายเหตุ: การเลือก  ไม่ได้เปิดอุปกรณ์สัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อสาย  
ตรวจสอบว่าได้เปิดอุปกรณ์นั้นก่อนแล้ว

แผงสัมผัส
แตะแผงสัมผัส แหล่งเสียงที่คุณฟังล่าสุดจะเริ่มทำางาน 

โหมดสแตนด์บาย

หากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ระบบจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย (ปิด) 
หากเปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที ระบบจะเปลี่ยนสู่โหมด 
สแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเล่นเพลงและไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 18 นาที 
โปรดดู “การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที 

หากเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของคุณอยู่แล้วเมื่อเปลี่ยนไปเป็นสแตนด์บาย  
การเชื่อมต่อจะยังคงอยู่

ปรับระดับเสียง

บนรีโมทคอนโทรล:

• กด  เพื่อเพิ่มระดับเสียง

• กด  เพื่อลดระดับเสียง

ระดับเสียง - 0 (เงียบ) ถึง 99 (ดังสุด) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล 
เพื่อแสดงระดับเสียง

เมื่อปิดระบบ ระดับความดังของเสียงสามารถปรับได้จาก 10 ถึง 75 เท่านั้น 

ปิดเสียงระบบ
กด  เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง

หมายเหตุ: ขณะปิดเสียง คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อลดระดับเสียง 
ก่อนทำาการยกเลิกการปิดเสียงระบบ

ข้อความบนจอแสดงผล

สัญลักษณ์แหล่งเสียง: 
CD, FM, AM หรือ 
AUX โหมดการเล่น นาฬิกา สถานะเวลาปลุก

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเสียงหรือระบบ
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เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน Bluetooth มายัง 
ระบบ SoundTouch® ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบ 

1.  บนรีโมทคอนโทรล กดและปล่อย  จนกระทั่งข้อความ “พร้อมเชื่อมต่อ” 
ปรากฏบนจอแสดงผล

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด  ค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ได้อีกด้วย

2. เปิดการทำางาน Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า 

3. เลือกระบบ Wave ของคุณจากรายการอุปกรณ์

เคล็ดลับ: มองหาชื่อระบบ Wave ที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น SoundTouch® 
หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อระบบ Wave ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้น 
จะปรากฎขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะส่งเสียงเตือน

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

คุณสามารถสตรีมเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังระบบ หากมีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้ว
หลายอุปกรณ์อยู่ภายในระยะ ระบบของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู ่
ที่มีการสตรีมมายังอุปกรณ์ อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีสำาหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์
ที่จับคู่แล้ว จอแสดงผลของระบบจะระบุสถานะการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล

1.  บนรีโมทคอนโทรล กด  และปล่อยจนกระทั่งข้อความกำาลังค้นหา  
Bluetooth ปรากฏบนจอแสดงผล

ระบบจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ที่อยู่ภายในระยะของระบบ หากอุปกรณ์
ไม่อยู่ภายในระยะ ระบบจะค้นหารายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบ
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้

2. บนอุปกรณ์ ให้เล่นเพลง 

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบของคุณแล้วและคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดดู “เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที”่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ 
ที่จับคู่
1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เปิดคุณสมบัติ Bluetooth

2. เลือกระบบ SoundTouch® ของคุณจากรายการอุปกรณ์

ระบบของคุณจะเปิดและส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของระบบ

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบ การเชื่อมต่อจะถูกจัดเก็บในรายการการจับคู่
ของระบบ คุณอาจจำาเป็นต้องล้างรายการการจับคู่นี้หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ เมื่อคุณล้างรายการแล้ว คุณจำาเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

บนรีโมทคอนโทรล กด  ค้างไว้ (ประมาณ 10 วินาท)ี จนกระทั่งข้อความ 
ล้างรายการจับคู่แล้วปรากฏบนจอแสดงผล

ระบบพร้อมสำาหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ใช้แอพพลิเคชั่น SoundTouch®
นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างรายการการจับคู่โดยใช้แอพพลิเคชั่น

1. จากภายในแอพพลิเคชั่น เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำาโพง  
และเลือกระบบของคุณ

2. เปิดรายการเมนู Bluetooth และล้างรายการจับคู่
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วิทย ุAM/FM

ฟังวิทยุ AM หรือ FM

บนรีโมทคอนโทรล กด  เพื่อเปิดระบบไปยังสถานีล่าสุดที่เลือก กด  
แล้วปล่อยเพื่อสลับระหว่างวิทยุ FM หรือ AM

เมื่อคุณเลือกวิทยุ FM ข้อมูล Radio Data System (RDS) สำาหรับสถานีปัจจุบัน
จะปรากฏขึ้น ค่านี้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่า RADIO TEXT ในเมนูการตั้งค่า   
หากต้องการปิดใช้งาน RDS และดูเฉพาะความถี่สถานี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า  
RADIO TEXT เป็นปิด (โปรดดู “การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20) 

RDS ON (เปิด RADIO TEXT) RDS OFF (ปิด RADIO TEXT)

เปิดสถานี AM/FM
ความถี่ของสถานีวิทยุจะปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอแสดงผลในขณะที่คุณกำาลัง 
ปรับหาสถานี

ความถี่ของสถานี 

ปุ่ม ฟังก์ชัน

 ค้นหาสถานีความถี่ตำ่าลงที่มีสัญญาณชัดเจน

ค้นหาสถานีความถี่สูงขึ้นที่มีสัญญาณชัดเจน

• ปรับความถี่ตำ่าลงด้วยตนเอง

• กดค้างไว้ เพื่อลดความถี่ลงอย่างรวดเร็ว

• ปรับความถี่สูงขึ้นด้วยตนเอง

• กดค้างไว้ เพื่อเพิ่มความถี่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: หากการรับวิทยุ AM มีสัญญาณอ่อน ให้หมุนระบบตามเข็มหรือ 
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับการรับสัญญาณวิทยุ AM ให้ดีขึ้น   
หากการรับวิทยุ FM มีสัญญาณอ่อน ให้ดึงสายไฟให้ตรงที่สุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทำาให้การรับวิทย ุFM ดีขึ้น คุณสามารถ 
ติดตั้งสายอากาศวิทยุ FM ภายนอก (โปรดดูหน้า 19) 

กำาหนดสถานีวิทยุ FM/AM ที่ต้องการเป็นค่าตั้งล่วงหน้า
คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุเก็บไว้ได้มากถึงหกสถานีสำาหรับคลื่น AM และ 
อีกหกสถานีสำาหรับคลื่น FM เพื่อให้สามารถเรียกฟังได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ค่า 
ตั้งล่วงหน้า การจัดเก็บค่าตั้งล่วงหน้าจะแทนที่สถานีใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในหมายเลข 
ค่าตั้งล่วงหน้าดังกล่าวก่อนหน้านี้

1. ค้นหาคลื่นสถานีที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า

2. กดค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งสองครั้ง 

หมายเลขค่าตั้งล่วงหน้าและความถี่ของสถานีจะปรากฏที่บนจอแสดงผล

เล่นค่าตั้งล่วงหน้าของสถานีวิทย ุAM/FM
กดปุ่ม Preset (ค่าตั้งล่วงหน้า) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อค้นหาสถานี FM หรือ AM  
ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ FM
คลายและยืดสายไฟให้ตรงเพื่อทำาให้สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM ได้ดีที่สุด   
สายไฟทำาหน้าที่เป็นสายอากาศด้วย
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ซีดี 

เล่นแผ่นซีดีเพลง

ใส่แผ่นดิสก์ที่หงายด้านฉลากขึ้น ลงในช่องใส่แผ่นซีดีที่อยู่ใต้หน้าจอแสดงผล  

เครื่องเล่นดิสก์จะดึงแผ่นเข้าไปและเริ่มเล่น

หมายเหตุ: บนรีโมท กด  หากไม่ได้เลือกแหล่งเสียงจากแผ่นซีดีเอาไว้

เมื่อซีดีกำาลังเล่น ข้อมูลแหล่งสัญญาณซีดีจะปรากฏบนจอแสดงผล

แหล่งเสียงที่เลือก

โหมด
การเล่น

เวลานาฬิกา

หมายเลขแทร็ค เวลาที่เล่นผ่านไปของแทร็ค

ปุ่ม ฟังก์ชัน

 สลับระหว่างการเล่นหรือหยุดพักสัญญาณเสียง

• ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

• กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คก่อนหน้า

ข้ามไปยังแทร็คถัดไป

กดค้างไว้เพื่อกรอกลับผ่านแทร็ค

กดค้างไว้เพื่อเดินหน้าผ่านแทร็คอย่างรวดเร็ว 

• หยุดเล่นซีดี  
กดอีกครั้งเพื่อนำาซีดีออก

• กดค้างไว้เพื่อนำาซีดีออก

หมายเหต:ุ 
• เมื่อคุณเล่นแผ่นซีดีที่หยุดไว้ แผ่นซีดีจะถูกเล่นต่อจากตำาแหน่งที่หยุดไว้เสมอ

• หากคุณนำาแผ่นซีดีออก แต่ไม่ได้นำาออกจากช่องใส่แผ่นซีดีของเครื่องเล่นซีดี
ภายในเวลา 10 วินาที เครื่องเล่นจะดึงแผ่นซีดีกลับเข้าไปในเครื่องและโหลดซำ้า 
อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:   อย่าใส่แผ่นซีดีขนาดเล็ก (mini CD) หรือแผ่นซีดีที่ไม่ใช่ทรงกลม 
เข้าเครื่องเล่นดิสก์ แผ่นดิสก์แบบนี้อาจจะไม่ได้ถูกเล่นอย่างเหมาะสม
และยังอาจทำาให้เครื่องดันแผ่นออกมาไม่ได้ด้วย
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เล่นแผ่นซีดี MP3
คุณสามารถใช้ระบบเล่นไฟล์เพลง MP3 ที่บันทึกลงในแผ่นซีด-ีอาร์ (CD-R) และ
แผ่นซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-RW)  

ปุ่ม ฟังก์ชัน

 
• ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

• กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คก่อนหน้า

ข้ามไปยังแทร็คถัดไป

ข้ามไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า

ข้ามไปยังโฟลเดอร์ถัดไป

เมื่อสำารวจซีดี MP3 หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขแทร็คจะปรากฏบนจอแสดงผล

หมายเลขแทร็คหมายเลขโฟลเดอร์

ระดับราก (root level) จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์หมายเลข 00 เมื่อแทร็คเริ่มการเล่น 
ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง และเวลาที่เล่นผ่านไปของแทร็คจะปรากฏบนจอแสดงผล:

เวลาที่เล่นผ่านไปของแทร็คชื่อศิลปินและชื่อเพลง

หมายเหต:ุ

• ข้อมูลชื่อศิลปินและชื่อเพลงจะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อมีข้อมูลในซีดีไฟล์เพลง

• คุณภาพเสียงของแผ่นซีดี MP3 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บิทเรทที่ถูกเข้ารหัส 
(encoded bit rate), อัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) และชนิดของ
ตัวเข้ารหัสที่ใช้งาน ระบบรองรับแผ่นซีดี MP3 ที่ได้รับการเข้ารหัสที่บิทเรทตั้งแต่ 
64kbps ขึ้นไป และอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 32kHz ขึ้นไป Bose ขอแนะนำาให้ใช้
บิทเรทอย่างน้อย 128 kbps และอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 44.1 kHz หรือดีกว่า

• คุณภาพในการเล่นแผ่นซีด-ีอาร์และแผ่นซีด-ีอาร์ดับบลิวขึ้นอยู่กับกระบวนการ
บันทึกแผ่นซีดีและซอฟต์แวร์ที่ใช้บันทึกแผ่น แผ่นซีดีเพลงที่ผ่านการบันทึก 
อย่างไม่เหมาะสมอาจทำาให้ระบบแสดงอาการผิดปกติได้

โหมดการเล่นแผ่นซีดี

กด  และปล่อยเพื่อเลือกโหมดการเล่น:

โหมด ซีดี MP3 รายละเอียด

NORMAL 
PLAY

  เล่นแทร็คครั้งเดียวตามลำาดับ

SHUFFLE 
DISC

  เล่นแทร็คทั้งหมดหนึ่งครั้งในลำาดับแบบสุ่ม

SHUFFLE 
RPT

 เล่นซำ้าแบบสุ่มทุกแทร็ค โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง 
เมื่อแผ่นดิสก์นั้นถูกเล่นซำ้า

REPEAT 
DISC

  เล่นแผ่นซำ้าตั้งแต่แทร็คแรก หลังจากที่เล่นแทร็คสุดท้าย
แล้ว

REPEAT 
TRACK

  เล่นซำ้าแทร็คที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

SHUFFLE 
FLDR

 เล่นทุกแทร็คในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้แบบสุ่ม  
(MP3 เท่านั้น)

SHUF RPT 
FDR

 เล่นซำ้าทุกแทร็คในโฟลเดอร์ที่เลือกในลำาดับสุ่ม  
(MP3 เท่านั้น) โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อเล่นซำ้า
โฟลเดอร์นั้น

SHUFF 
RPT CD

 เล่นซำ้าทุกแทร็คในแผ่นซีดีทั้งหมดในลำาดับสุ่ม  
โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อเล่นซำ้าซีดีแผ่นนั้น

REPEAT 
FOLDR

 เล่นซำ้าทุกแทร็คในโฟลเดอร์ตามลำาดับ (MP3 เท่านั้น)

หมายเหตุ: รูปแบบการเล่นจะกลับไปที่ NORMAL PLAY เมื่อใดก็ตามที่ใส่แผ่นซีดี
เข้าเครื่อง
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นาฬิกาปลุกและตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

ระบบนี้มีการปลุกสองแบบแยกกัน:  และ 

เวลาปลุกแต่ละเวลาสามารถตั้งค่า:

• เวลา

• แหล่งสัญญาณเสียงปลุก: ออด, วิทย,ุ CD หรือ SoundTouch®

• ระดับเสียง

ตั้งนาฬิกาปลุก

1. กด 

หมายเลขปลุกและเวลาจะกะพริบ (A) จากนั้นการตั้งค่าเวลาปลุก 1  
จะปรากฏบนจอแสดงผล (B)

A

B

2. กด หรือ เพื่อตั้งเวลาปลุก

3. เลือกแหล่งเสียงปลุกของคุณ: 

• กด  เพื่อเลือกเสียงออด (การตั้งค่าเวลาปลุกจากโรงงาน)

• กด  เพื่อเลือกสถานีวิทยุหรือค่าตั้งล่วงหน้าของวิทยุ

• กด  เพื่อเลือกแทร็ค

• กด  เพื่อเลือกค่าตั้งล่วงหน้าของ SoundTouch®

•  เมื่อใช้ SoundTouch® คุณสามารถเลือกค่าตั้งล่วงหน้าให้เป็นแหล่ง 
สัญญาณเสียงปลุกเท่านั้น

4. กด  หรือ  เพื่อปรับระดับความดังของแหล่งเสียงปลุก

5. กด  เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งเวลาปลุก 2 

ทำาซำ้าขั้นตอนที่ 2-4 เพื่อตั้งเวลาปลุก 2

6. กด  อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดตั้งเวลาปลุก

เวลาปลุกถูกตั้งและปรากฏบนจอแสดงผล:

หมายเลขเวลาปลุก 
และเวลา

ดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1 และปลุก 2
1. กด  เพื่อเรียกใช้งานโหมดตั้งเวลาปลุกและดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1

2. กดอีกครั้งเพื่อดูการตั้งค่าเวลาปลุก 2

3. กดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดตั้งเวลาปลุก

ข้อความปลุก

เมื่อตั้งปลุกแล้ว ข้อความปลุกจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอแสดงผล

เวลาของเวลาปลุก 1

เวลาปลุก 1

เวลาปลุก 2

เวลาของเวลาปลุก 2

AM

PM

AM

PM
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เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก

กด  และ  เพื่อเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุกที่เลือก

เมื่อเปิดนาฬิกาปลุก หมายเลขการปลุกและเวลาจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ 
แสดงผล

หมายเลขเวลาปลุก
และเวลา

เลื่อนเวลาปลุก

แตะที่แผงสัมผัสหรือกด 

เลื่อนปลุก จะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาของการเลื่อนเวลาปลุกที่เลือก แล้วเสียงปลุก
จะดังขึ้นอีกครั้ง

เวลาเลื่อนปลุกจะถูกตั้งมาจากโรงงานที่ 10 นาที  หากต้องการเปลี่ยนเวลาเลื่อนปลุก 
โปรดดู “การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20

หยุดและตั้งเสียงปลุกใหม่

กด 

ตั้งค่าการเลื่อนเวลาปลุกใหม่สำาหรับวันถัดไป
หลังจากเลื่อนเวลาปลุกแล้ว ให้วางมือบนแผงสัมผัสอีกครั้งและวางไว้เป็นเวลา 
อย่างน้อย 2 วินาทีหรือกด 

ตั้งตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะปิดระบบหลังจากถึงช่วงเวลาที่ตั้งไว้

กด  แล้วปล่อยเพื่อตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง โดยค่าจะปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 นาที 
(10 - 90 นาท)ี การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 30 นาที

หลังจาก 10 วินาที ระบบจะออกจากโหมดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากระบบปิดอยู่ การกด  จะเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

ดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู่

หลังจากตั้งเวลาปิดเครื่องแล้ว กด  เพื่อดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู่

ปิดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

กดและปล่อย  จนกระทั่งข้อความ พัก - ปิด ปรากฏบนจอแสดงผล
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่อระบบ

แผงสำาหรับเชื่อมต่อมีส่วนการเชื่อมต่อสำาหรับอุปกรณ์ภายนอก

5

21 3 4

6 7 8 9 10 11

1 สายอากาศ

ช่องเสียบสายอากาศ FM 3.5 มม. (75 โอห์ม) (ดูหน้า 19) 

2 ช่องเสียบ BoseLink

ช่องเสียบสัญญาณเข้าสำาหรับแท่น SoundTouch®

3 ช่องเสียบ AUX IN

ช่องเสียบสัญญาณสเตอริโอเข้า 3.5 มม. สำาหรับแหล่งสัญญาณภายนอก (ดูหน้า 18)

4 หูฟัง

ช่องเสียบสัญญาณขาเข้า 3.5 มม. สำาหรับหูฟัง (โปรดดูหน้า 18)

5 ปุ่มควบคุม

ปิดการทำางานของ Wi-Fi เข้าสู่โหมดการตั้งค่า หรือรีสตาร์ทแท่น SoundTouch® (โปรดดูหน้า 21)

6 ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi:

• สีขาวกะพริบ– กำาลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi 

• สีขาวสว่างนิ่ง (ไฟหรี่) - โหมดประหยัดไฟและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

• สีขาวสว่างนิ่ง (ไฟสว่าง) - ระบบเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

• สีอำาพันสว่างนิ่ง - ระบบอยู่ในโหมดการตั้งค่า

• ดับ - เครือข่ายปิดใช้งานหรือระบบเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต

7 ช่องเสียบอีเทอร์เน็ต

ใช้เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย

8 SETUP A

ช่องเสียบ USB Micro-B สำาหรับการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

9
SETUP B*

ช่องเสียบ USB Standard A สำารองไว้สำาหรับการใช้งานในอนาคต

10 ช่องเสียบ SERVICE

ใช้เพื่อการทำางานบริการพิเศษ  ไม่ได้มีไว้ให้ลูกค้าใช้

11 สายเคเบิล Bose link สำาหรับแท่น SoundTouch® 

เสียบกับช่องเสียบ Bose link ของระบบ เพื่อจ่ายกำาลังไฟและควบคุมสัญญาณที่ส่งไปยังแท่น SoundTouch®

*ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
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เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัญญาณเสียง

เมื่อใช้โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกมส์ หรืออุปกรณ์สัญญาณเสียง
อื่น คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์การรับฟังของคุณโดยฟังเสียงจากอุปกรณ์
เครื่องเสียงเหล่านั้นผ่านทางระบบ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับระบบ ต้องใช้สายเคเบิลแบบใดแบบหนึ่ง 
ต่อไปนี้

หรือ

สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม. สายเคเบิล 3.5 มม. ต่อ RCA

การขอรับสายเคเบิลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bose หรือสอบถาม
จากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ 

1. ด้วยการใช้สายเคเบิล เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUX IN 
บนแผงสำาหรับเชื่อมต่อของระบบ

2. ที่รีโมทคอนโทรล กด  และปล่อยจนกระทั่งข้อความ   
ปรากฏบนจอแสดงผล

3. เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เสียง

4. กด  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถปรับระดับเสียงของระบบให้ดังเพียงพอได้ ให้เพิ่มระดับ
ความดังของอุปกรณ์สัญญาณเสียงที่ต่อไว้

เชื่อมต่อกับหูฟัง

สำาหรับการรับฟังส่วนตัว ให้ต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง

ข้อควรระวัง: การรับฟังเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะเป็นสาเหตุของการได้ยิน
บกพร่อง วิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงระดับความดังมากๆ เมื่อใช้หูฟัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้หูฟังเป็นระยะเวลานาน

หมายเหต:ุ

• เสียงจากลำาโพงระบบจะเงียบลงเมื่อคุณต่อหูฟัง และจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณ 
ถอดหูฟังออก เนื่องจากระดับความดังของเสียงจากหูฟังจะแตกต่างไปจาก 
ระดับความดังของเสียงจากลำาโพง จึงควรทำาให้แน่ใจว่าได้ลดระดับความดังเสียง 
ของระบบก่อนเสียบหรือถอดหูฟัง

• ถ้ามีเสียงปลุกดังขึ้นขณะใช้หูฟัง เสียงจะดังจากลำาโพงของระบบ

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

กด  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟังของคุณ
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เชื่อมต่อกับสายอากาศภายนอก

สายไฟของระบบใช้เป็นสายอากาศของวิทยุ FM หากหลังจากปรับเปลี่ยนตำาแหน่ง
ของสายไฟแล้ว คุณพบว่าการรับสัญญาณวิทยุยังคงไม่ดี คุณอาจต้องใช้สายอากาศ
ภายนอก สายอากาศขั้วคู่ภายนอกสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose 
เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/WSTIV สำาหรับข้อมูลการติดต่อ

1. เสียบปลั๊กขนาด 3.5 มม. ของสายอากาศ FM เข้ากับช่องเสียบ  
FM ANTENNA ที่ด้านหลังระบบ 

2. ยืดปลายของสายอากาศให้ไกลจากเครื่องและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ให้มากที่สุด
เพื่อการรับคลื่นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ช่องเสียบ 
สายอากาศ FM

สถานีวิทยุ FM จำานวนมากส่งสัญญาณโพลาไรซ์แนวดิ่งรวมทั้งสัญญาณ 
โพลาไรซ์แนวนอน หรือสัญญาณโพลาไรซ์แนวดิ่งอย่างเดียว หากการจัดวาง 
สายอากาศแนวนอนไม่ช่วยให้การรับสัญญาณดีขึ้น ให้ลองแขวนสายอากาศ 
ในแนวดิ่ง

http://global.Bose.com/Support/WSTIV
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การปรับแต่งระบบ

เมนูการตั้งค่า

ใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งการทำางานของระบบ

การตั้งค่าระบบ รายการเมนู

ค่าที่ตั้ง
มาจาก
โรงงาน ตัวเลือก รายละเอียด 

ช่วงเลื่อนเวลาปลุก SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 30  
MIN, 40 MIN, 50 MIN, 
60 MIN

กำาหนดช่วงเลื่อนเวลาปลุก

ข้อมูล Radio Data System (RDS) RADIO TEXT- ON ON, OFF ใช้งาน (ON) หรือยกเลิกใช้งาน (OFF) ระบบที่จะแสดงข้อมูล RDS

การเล่นต่อเนื่อง CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, AM กำาหนดแหล่งเสียงที่จะเล่นหลังจากจบการเล่นแผ่นซีดี

ระดับเสียงทุ้ม BASS- NORMAL NORMAL,   
 
REDUCED

ปรับระดับเสียงทุ้ม

รูปแบบเวลานาฬิกา TIME- 12 HOUR 12-HOUR, 24-HOUR ตั้งนาฬิกาให้แสดงเวลาในรูปแบบ 12 ชั่วโมง (AM/PM) หรือ 24 ชั่วโมง

ระดับความสว่างสูงของหน้าจอ 
แสดงผล

BRIGHT HI- 10 8-15 ตั้งระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผล เมื่อเครื่องเล่นตรวจพบว่าสภาวะแสง
โดยรอบมีความสว่างมาก

ระดับความสว่างตำ่าของหน้าจอ 
แสดงผล

BRIGHT LO- 4 1-8 ตั้งระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผล เมื่อเครื่องเล่นตรวจพบว่าสภาวะแสง
โดยรอบมีความสว่างน้อย

รหัสรูม

(ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้แท่น  
SoundTouch®)

ROOM- B _ _ _ – B _ _ _ –, C _ _ – _,  
D _ _ – –, E _ – _ _, F 
_ – _ –, G _ – – _, H 
_ – – –, I – _ _ _,  J – _ 
_ –, K – _ – _, L – _ – –, 
M – – _ _, N – – _ –, 
O – – – _

ตั้งรหัสรูมสำาหรับ Wave® SoundTouch® music system เมื่อเครื่องเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย Bose link แล้ว   
ขีดแต่ละขีดที่ตามหลังอักษรรูมแสดงว่าควรตั้งไมโครสวิตช์บนรีโมทคอนโทรล
ของ Lifestyle® อย่างไร

การควบคุมระบบสัมผัสแบบ  
Capacitive

TOUCH PAD- ON ON, OFF ใช้งาน (ON) หรือยกเลิกใช้งาน (OFF) แผงสัมผัส

ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที AUTO OFF- YES YES, NO ใช้งาน (YES) หรือยกเลิกใช้งาน (NO) ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที 
(ดูหน้า 10)

การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน RESET ALL- NO NO, YES เรียกคืนค่าของระบบเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ
1. กด  ค้างไว้จนกระทั่งข้อความ -เมนูตั้งค่า- ปรากฎบนจอแสดงผล

2. กด  จนกระทั่งรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนปรากฏบนจอแสดงผล

3. กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนค่าหรือตัวเลือก

4. กด  เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่าหรือรอเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อปิดเมนูการตั้งค่า
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คุณสมบัติชั้นสูง

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi®

1. กดปุ่มควบคุมของแท่นค้างไว้ (8-10 วินาท)ี

2. เมื่อไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับ ให้ปล่อยปุ่มควบคุม

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง

เปิดระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล

รีสตาร์ทแท่น SoundTouch®

ที่ด้านหลังของแท่น SoundTouch® กดปุ่มควบคุมค้างไว้นานกว่า 10 วินาทีแล้ว
ปล่อย หลังจากนั้นสักครู่ แท่นจะเปิดขึ้นอีกครั้งและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณใหม่

หมายเหตุ: การรีสตาร์ทจะไม่ส่งผลต่อค่าตั้งล่วงหน้าของ SoundTouch® หรือ
ข้อมูลรับรองเครือข่ายที่บันทึกไว้ของคุณ

รีเซ็ตแท่น SoundTouch® 

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณและเครือข่ายทั้งหมด 
ออกจากระบบ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

บัญชี SoundTouch® และค่าตั้งล่วงหน้าของคุณจะยังคงอยู่ แต่จะไม่เชื่อมโยง 
กับระบบ เว้นแต่คุณใช้บัญชีเดียวกันในการตั้งค่าระบบอีกครั้ง

1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลของแท่น SoundTouch® เสียบต่อกับช่องเสียบ  
Bose link

2. ถอดการเชื่อมต่อระบบจากแหล่งจ่ายไฟ

3. กดปุ่มควบคุมที่ด้านหลังของแท่น SoundTouch® ค้างไว้

4. ขณะกดปุ่มควบคุมค้างไว้ ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง

5. กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 5 วินาที

ระบบจะรีสตาร์ท

6. เปิดแอพพลิเคชั่น SoundTouch® และเพิ่มระบบลงในเครือข่ายของคุณ  
(ดูหน้า 7)  
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การดูแลรักษา

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

1. วางรีโมทควำ่าหน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ

2. ใช้นิ้วมือของคุณ ดันแถบล็อคไปด้านข้างค้างไว้ ดังแสดงในภาพ เลื่อนถาด 
บรรจุแบตเตอรี่ออกมา

3. นำาแบตเตอรี่เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหงายด้านที่มีสัญลักษณ์ (+) ขึ้น

4. ค่อยๆ เลื่อนถาดใส่แบตเตอรี่กลับที่เดิม ซึ่งจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คำเตือน:  เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก อย่ากลืนแบตเตอรี่ 
เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อม
ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่
เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำาให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะ
ภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต  หากช่องใส่แบตเตอรี่
ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก  
หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/
ถ่านกระดุมอาจระเบิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้
จากสารเคมีหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่านำาแบตเตอรี่
ไปชาร์จซำ้า ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100 °C หรือนำาไปเผา 
เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ 
ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุ 
ใช้งานแล้วในทันที

ทำาความสะอาดตัวเครื่อง

• ทำาความสะอาดพื้นผิวระบบด้วยผ้านุ่มแห้ง นอกจากนี้คุณสามารถดูดฝุ่นที่ตะแกรง
บนระบบ โดยควรทำาอย่างเบามือ

• อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำาความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่

• อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำาหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ระบบ  
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/WSTIV

การรับประกันแบบจำากัด

Bose® Wave® SoundTouch® music system ของคุณได้รับความคุ้มครองจาก
การรับประกันแบบจำากัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที ่global.Bose.com/warranty 
สำาหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำากัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register 
สำาหรับคำาแนะนำา แม้จะไม่ดำาเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำากัด
ของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดไฟฟ้ากระแสสลับ

220V-240V  50/60Hz 60W สูงสุด

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

หากคุณประสบปัญหากับระบบของคุณ:

• เชื่อมต่อระบบของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)

• เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา

• เสียบแท่น SoundTouch® เข้ากับช่องเสียบ Bose link ให้แน่น

• แตะแผงสัมผัสที่ด้านบนของระบบหรือใช้รีโมทเพื่อเปิดระบบ

• ย้ายระบบของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ 
(เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)

• ย้ายระบบของคุณให้อยู่ภายในช่วงการรับส่งที่แนะนำาของเราเตอร์ไร้สายหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำางานที่เหมาะสม

• รีเซ็ตระบบ: ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า AC บนผนังเป็นเวลานาน  
10 วินาที จากนั้น จึงเสียบสายไฟอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการ 
และวิธีแก้ปัญหาสำาหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา
ไม่สามารถ 
ตั้งค่าเครือข่าย 
ให้เสร็จสิ้น

• เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน

•  เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบ SoundTouch® กับเครือข่าย Wi-Fi 
เดียวกัน

• วางระบบภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์

• เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ ์(อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร)์ 
ที่คุณใช้เพื่อทำาการตั้งค่า

• เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน

• ปิดแอพพลิเคชั่นอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด

• หากใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่า 
ไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอพพลิเคชั่น SoundTouch® และ
เซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต

• รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ และเราเตอร์ของคุณ

• ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น รีเซ็ตระบบ และรีสตาร์ทการตั้งค่า

ไม่สามารถ 
เชื่อมต่อ 
กับเครือข่าย 

• หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากต้องการ
เชื่อมต่อระบบของคุณกับเครือข่ายอื่น โปรดดหูน้า 7

• เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต

ไม่มีเสียง • เพิ่มระดับเสียง

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงของระบบ กด 

• นำาแผ่นซีดีออกมาและโหลดกลับเข้าไปใหม่

• กดและปล่อย  ขณะที่ดูจอแสดงผล ตรวจสอบว่าคุณกำาลังฟัง
เสียงจากแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง 

• ตรวจสอบว่าแท่น SoundTouch® เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 
ของคุณแล้ว

• เปิดแหล่งเสียงภายนอกและเพิ่มระดับเสียง

• ถอดหูฟังออกจากระบบ (การต่อหูฟังจะปิดเสียงลำาโพง)

• หยุดแอพพลิเคชั่นการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ

ปัญหา สิ่งที่ต้องทำา
ไม่สามารถ 
เล่นเสียงจาก 
Bluetooth

• ตั้งค่า SoundTouch® ก่อน แล้วดำาเนินการอัพเดตระบบทั้งหมด

• เชื่อมต่ออุปกรณ์ (ดูหน้า 11)

• ล้างรายการจับคู่ของระบบของคุณ (ดูหน้า 11) 

• ลองจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:

• ปิดการใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง 

• ลบชื่อระบบออกจากเมนู Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง

• โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

คุณภาพเสียงไม่ดี หากเสียงทุ้มหนักเกินไปหรือตำ่าเกินไป ให้ปรับระดับเสียงทุ้มของระบบ
โดยใช้เมนูการตั้งค่า (ดูที่หน้า 20)

รีโมทคอนโทรล
ทำางานไม่แน่นอน
หรือไม่ทำางาน

• ใช้งานรีโมทคอนโทรลให้ใกล้เครื่องมากขึ้น

• ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลว่าใส่โดยหงายขั้วบวก  
(+) ขึ้น

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

• ตรวจสอบการรบกวนจากแสงไฟในห้อง แสงอาทิตย์ หรือฝุ่น 
หรือสิ่งสกปรกบนเลนส์

• วางเครื่องในตำาแหน่งที่ต่างไป

การรับคลื่นวิทยุ 
AM ไม่ดี

• หมุนระบบไปทางตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วหมุนไปอีกทาง 
เพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ AM ภายใน

• เคลื่อนเครื่องให้ห่างจากโทรทัศน์ ตู้เย็น หลอดฮาโลเจน ตัวปรับ
ความสว่างไฟ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เป็นแหล่งกำาเนิด
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

• หากคำาแนะนำาดังกล่าวไม่ได้ผล คุณอาจอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ
คลื่นวิทยุ AM อ่อน

การรับคลื่นวิทยุ 
FM ไม่ดี

ยืดสายไฟออกไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สายไฟทำาหน้าที ่
เป็นสายอากาศ FM (โปรดดูหน้า 12)

ไม่เล่นแผ่นซีดี • กด  ไอคอนแผ่นซีดีจะปรากฏบนจอแสดงผล

• โหลดแผ่นซีดีเข้าเครื่องโดยหงายด้านฉลากขึ้น

• ตรวจสอบว่าพื้นผิวแผ่นซีดีสะอาด หากไม่ ให้ลองทำาความสะอาด
แผ่น

• ลองใช้แผ่นซีดีแผ่นอื่น
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การตั้งค่าแบบอื่น

ตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น

• จัดวางระบบของคุณให้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

• ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

• เตรียมสายเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว)้

หมายเหตุ: 

• โดยทั่วไปแล้ว สายเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำาหรับการชาร์จ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยังสามารถหาซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร้านจำาหน่ายสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ หากคุณไม่มีสายเคเบิลนี้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
Bose เพื่อขอซื้อชิ้นส่วนนี้ 

• ช่องเสียบ USB ที่ด้านหลังของระบบใช้สำาหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  
อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือระบบเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ระหว่างการตั้งค่า แอพพลิเคชั่นจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ 
ไปที ่Wave® SoundTouch® music system ของคุณชั่วคราว อย่าเสียบสายเคเบิล 
USB จนกว่าแอพพลิเคชั่นจะแนะนำาให้คุณเสียบสายเคเบิล

1. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราเซอร์และไปที:่

global.Bose.com/Support/WSTIV

เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้

3. ดาวน์โหลดและรันแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำาคุณตลอดการตั้งค่า

4. หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และระบบของคุณ ย้ายระบบ 
ไปยังตำาแหน่งถาวร

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