คูม
่ ือการใชง้ าน
รุ่น MI-X170 CLAYMORE

คูม
่ ือการใชง้ าน

รุ่น ：MI-X170 CLAYMORE
ฟังกช์ ั ่น ：TWS,Bluetooth,USB,TF（microSD）, AUX IN, คุยโทรศั พทแ์ ฮนดฟ
์ รี

1. ปุ่มเลน
่ /หยุด : เลน
่ /หยุดเพลง；กดเพื่อรั บสาย
2. ปุ่ม EQ/P : ปรั บเปลี่ยนโหมดเพลง Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, Country / กดคา้ งไวเ้ พื่อยกเลิกการเชื่อมตอ่ บลูทูธ
3. ปุ่มโหมด (M): ปรั บเปลี่ยนฟังกช์ ั น（Bluetooth,USB,microSD, AUX IN）
4. ปุ่ม I<< เลน
่ เพลงกอ
่ นหน้า
5. ปุ่ม >>I : เลน
่ เพลงถั ดไป
6. ปุ่มปรั บระดั บเสียง
7. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีแดง)
8. ชอ่ ง DC IN 5V และชอ่ ง USB Type-C
9. ชอ่ ง USB
10. ชอ่ ง AUX IN
11. ชอ่ ง TF（microSD） Card

ฟังกช์ ั ่น ：

1.โหมดบลูทูธ : สามารถเชื่อมตอ่ กั บสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, พีซี และอุปกรณ์อ่ืนที่สามารถเลน
่ เพลงได้
2. โหมด USB, TF（microSD）, AUX IN : สามารถเชื่อมตอ่ USB หรื อ TF (microSD) เพื่อเลน
่ เพลง หรื อเชื่อมตอ่ สาย AUX เพื่อ
เลน
่ เพลง
3. โหมด TWS และ โหมดคุยโทรศั พทแ์ ฮนดฟ
์ รี

วิธีการใชง้ าน ：

1. โหมดบลูทูธ
1）เปิ ดเครื่ องและเขา้ โหมดบลูทูธจะมีเสียงแจง้ เตือนวา่ ตั วเครื่ องและอุปกรณ์เชื่อมตอ่ สาํ เร็จ พร้อมใชง้ าน
2）เปิ ดอุปกรณ์ท่ีตอ
้ งการเชื่อมตอ่ บลูทูธ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต พีซี หรื ออุปกรณ์อ่ืน) ，เชื่อมตอ่ กั บตั วเครื่ อง
เมื่อเชื่อมตอ่ สาํ เร็จจะมีเสียงแจง้ เตือน
3）หลั งจากเชื่อมตอ่ สาํ เร็จ สามารถเลน
่ เพลงผา่ นตั วเครื่ องได้
่ ระดั บเสียงไดบ
4）สามารถเพิม
้ นอุปกรณ์หรื อปุ่มปรั บระดั บเสียงบนตั วเครื่ อง
5）สามารถสลั บโหมด USB, TF（microSD） หรื อ AUX IN ไดโ้ ดยการกดปุ่ม “Mode”
2. โหมด TWS
1）ตอ
้ งใชเ้ ครื่ อง 2 เครื่ องในการใชง้ านโหมด TWS
2）เชื่อมตอ่ บลูทูธเขา้ กั บอุปกรณ์ 1 เครื่ อง
้
3）เปิ ดเครื่ องอีกตั วเครื่ อง และกดปุ่ม “Mode” ทั งสองตั
วเครื่ องพร้อมกั น หลั งจากเชื่อมตอ่ สาํ เร็จจะมีเสียงแจง้ เตือน
4）หลั งจากเชื่อมตอ่ สาํ เร็จ จะสามารถเลน
้ ร้อมกั น
่ เพลงผา่ นสองตั วเครื่ องไดพ
่ ระดั บเสียงไดบ
5）สามารถเพิม
้ นอุปกรณ์หรื อปุ่มปรั บระดั บเสียงบนตั วเครื่ อง
6）ยกเลิกเชื่อมตอ่ TWS ไดโ้ ดยการกดปุ่ม “EQ/P” คา้ งไว้
7）สามารถสลั บโหมด USB, TF（microSD） หรื อ AUX IN ไดโ้ ดยการกดปุ่ม “Mode”

้
*หมายเหตุ : MI-X170 CLAYMORE สามารถ TWS กั บ MI-X170 CLAYMORE เทา่ นั น

3. โหมด USB , TF（microSD)
1）เสียบ USB หรื อ TF（microSD) ตั วเครื่ องจะเลน
่ เพลงอั ตโนมั ติ
2）สามารถเลือกเพลงโดยกดปุ่มบนตั วเครื่ อง และปรั บระดั บเสียงไดผ
้ า่ นปุ่มปรั บเสียง
3）สามารถสลั บโหมด Bluetooth, AUX IN ไดโ้ ดยการกดปุ่ม “Mode”
4. โหมด AUX IN
1）เชื่อมตอ่ ตั วเครื่ องเขา้ กั บอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต พีซี หรื ออุปกรณ์อ่ืน) ผา่ นสาย 3.5mm
2）กดปุ่ม “Mode” เพื่อสลั บโหมด
3）สามารถสลั บโหมด USB, TF（microSD） หรื อ AUX IN ไดโ้ ดยการกดปุ่ม “Mode”
5. โหมดคุยโทรศั พทแ์ ฮนดฟ
์ รี
ในกรณี ท่ีเชื่อมตอ่ บลูทูธ กดปุ่ม ▷ll เพื่อรั บสาย/วางสาย หรื อกดคา้ งไวเ้ พื่อปฏิเสธสาย
หากใชง้ าน WhatsApp หรื อ Wechat สามารถคุยผา่ นลาํ โพงได้ แตไ่ มส
้ นโทร
่ ามารถใชง้ านปุ่มบนตั วเครื่ องได้ สามารถควบคุมไดบ
้
ศพ
ํ ทม
์ ือถือเทา่ นั น

6. อุปกรณ์ภายในกลอ่ ง ：
1）สายชาร์จ Type C
2）สาย 3.5mm
3）คูม
่ ือการใชง้ าน

