
USER MANUAL- 

NECKBAND BLUETOOTH 

HEADSET Z702  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG- 
TAI NGHE BLUETOOTH 

Z702 

Quick Start 

The headset consists of the following 

components:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、Toggle switch 

2、Neckband 

3、Left headset body 

4、Right headset body 

5、Microphone 

Hướng dẫn nhanh 
 

Tai nghe của bạn bao gồm các thành 
phần sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Nút gạt on/off 

2.Vòng choàng cổ 

3.Thân máy bên trái 

4.Thân máy bên phải 

5. Vị trí Micro 

     



6、MFB (Multi Function Button) 

7、Volume + 

8、Volume - 

9、Micro USB charging port 

10、LED indicator 

11、Microphone 

12、Ear cap 

6.Nút đa chức năng 

7. Nút tăng âm lượng 

8.Nút giảm âm lượng 

9. Cổng sạc Micro USB 

10.Đèn LED 

11.Tai nghe 

12. Nút tai. 
 

Fully charge the headset before using. 

For details about how to charge the 

headset, see "Charger and Battery" in 

this manual. Meanwhile, choose the 

cell phone that is compatible with the 

headset or other Bluetooth devices to 

pair with the headset. For details 

about pairing, see "Basic Operations".  

 

Tip: Keep the headset away from your 

credit card or other magnetic storage 

media; otherwise, the stored 

information may be lost due to 

demagnetization.  

 
Luôn sạc đầy trước khi sử dụng. Vui 
lòng xem hướng dẫn cách sạc trong 
hướng dẫn này. Cũng lưu { rằng, bạn 
nên chọn lựa điện thoại tương thích 
với tai nghe. Về cách kết nối giữa các 
thiết bị, vui lòng xem “vận hành cơ 
bản” trong hướng dẫn này. 
 
Lưu {: Giữ tai nghe cách xa thẻ tín 
dụng, hoặc các loại thẻ từ, thiết bị lưu 
trữ như ổ cứng, thẻ SD,…nếu không sẽ 
xảy ra tình trạng mất mát dữ liệu đáng 
tiếc xảy ra. 

 
How to connect with the bluetooth 
headset. 
 
 
1.When the headset is in power-off 
state, turn the toggle switch upward, 
then the headset will be power on and 
auto enter into a paring mode with red 

 
Cách kết nối tai nghe Bluetooth: 
 
1.Khi tai nghe đang ở trạng thái tắt 
nguồn, gạt nút bật nguồn lên phía trên 
để mở. Tai nghe sẽ nhấp nháy đèn đỏ - 
xanh liên tục. Tai nghe đã sẵn sàng để 
kết nối.  



& blue light flash alternately.  
2.Open the bluetooth software of your 
phone, searching the headset. 

3. Find the bluetooth headset, pairing 

it to finish the connected. 

 
2. Tìm kiếm tai nghe Bluetooth trong 
phần cài đặt điện thoại của bạn. 
3. Chọn tên tai nghe và hoàn tất kết 
nối. 

Basic Operations 

○ Power On: When the headset is in 
power-off state, push the toggle 
switch upward to power on the 
headset. The voice prompt "Power on 
" is played, and the headset 
automatically enters the pairing state 
with red & blue light flash alternately. 
The indicators is on in red for about 2 
seconds and then off if the 180 
seconds pairing time out occurs, 
accompanied by the voice prompt " 
Power off". 

○ Connecting: After the headset enters 

the pairing state, search the headset 

on the cell phone, and click Connect. 

Then, the voice prompt "Connected" is 

played.  

Releasing a Call: Press the MFB button 

once to release an on-going call. 

○ Rejecting a Call: When there is an 

incoming call, you can press the MFB 

button twice to reject the call. 

○ Conversation Transfer: If you press 

Vận hành cơ bản 

○ Mở thiết bị: Khi tai nghe đang ở 
trạng thái tắt nguồn, gạt nút bật nguồn 
lên phía trên để mở. Bạn sẽ nghe 
"Power on" được phát ra. Tai nghe sẽ 
nhấp nháy đèn đỏ - xanh liên tục, lúc 
này tai nghe đã sẵn sàng để kết nối. 
Đèn sáng đỏ khoảng 2 giây sau đó sẽ 
tắt nếu hết thời gian ghép nối 180 
giây, lúc này âm báo “Power off” sẽ 
được phát ra. Tai nghe sẽ tắt. 

 

○ Kết nối tai nghe: Sau khi tai ở được 
bật lên, bạn vào mục Bluetooth trên 
điện thoại, tìm tai nghe và kết nối. Khi 
đó, âm thanh"Connected" được phát 
ra. 
 
○ Nhận cuộc gọi: Bấm nút đa chức 
năng 1 lần để nghe cuộc gọi đến. 
 
○ Từ chối cuộc gọi: Bấm nút đa chức 
năng 2 lần để từ chối cuộc gọi đến. 
 
○ Chuyển cuộc gọi sang điện thoại: 
Trong lúc thực hiện cuộc gọi, bấm nút 
đa chức năng 1 giây để chuyển sang 
điện thoại. 
 



the MFB button for 1 second then 
release during a conversation, the 
conversation is switched to the mobile 
phone after you press the MFB button 
for 1 second again.   
○ Automatic Re-Connecting: When 
powered on, the headset is 
automatically connected with the cell 
phone that the headset has previously 
paired with.  
○ Last Number Redialing: At the 
standby state, press the MFB button 
twice to redial the last number. 
○ Music On/Pause: Press the MFB 
button once to play music, and press 
again to pause the music. 
○ Volume Up: Press the volume + 

button once to increase the volume by 

one grade. If the volume reaches the 

maximum, a buzz sound is heard.  

○ Volume Down: Press the volume - 

button once to decrease the volume 

by one grade. If the volume reaches 

the minimum, a buzz sound is heard.  

○ Previous Song: If you press the 

volume- button for 1 second during 

music playing, the previous song is 

played.  

○ Next Song: If you press the volume+ 

button for 1 second during music 

○ Tự động kết nối lại: Ngay khi được 
mở nguồn, tai nghe sẽ kết nối với điện 
thoại đã kết nối trước đó. 
 
○ Gọi số gần nhất: Ở trạng thái rảnh, 
bấm nút đa chức năng 2 lần để gọi đến 
số liên lạc gần nhất. 
 
○ Nghe nhạc: Ấn nút đa chức năng 1 
lần để nghe nhạc, ấn lần nữa để dừng 
nghe. 
 
○ Tăng âm lượng: Ấn nút tăng âm 
lượng để tăng âm lương lên 1 nấc. Nếu 
âm lượng đã ở mức lớn nhất, 1 âm báo 
sẽ được phát ra. 
 
○ Giảm âm lượng: Ấn nút giảm âm 
lượng để giảm âm lượng 1 nấc. Nếu 
âm lượng đã ở mức nhỏ nhất, 1 âm 
báo sẽ được phát ra. 
 
○ Về bài hát trước đó: Nếu bạn ấn nút 
giảm âm lượng 1 giây trong lúc nghe 
nhạc, nó sẽ trở về bài hát trước đó. 
 
○ Tới bài hát tiếp theo: Nếu bạn ấn 

nút tăng âm lượng 1 giây trong lúc 

nghe nhạc, bài hát tiếp theo sẽ được 

phát. 

 

○ Thực hiện cuộc gọi 3 bên: Nếu cuộc 
gọi (B) đến khi bạn đang thực hiện 
cuộc gọi (A), bạn ấn nút đa chức năng 
1 lần để kết thúc cuộc gọi (A) và trả lời 



playing, the next song is played.  

○ Three-Wall Calling: If a call (B) is 
coming in during an on-going call (A), 
you can press the MFB button to 
release A and answer B. Or, you can 
press the MFB button twice to hold A 
and answer B, and press the MFB 
button twice again to switch between 
A and B. Then, you can press the MFB 
button to release the current call and 
recover the held call.  
○ iOS Battery Indicator: After the 
headset is successfully connected to 
an Apple device, the Apple device 
displays the current battery status of 
the Bluetooth headset.  
○ Powering Off: When the headset is 

in any state, push the toggle switch 

downward, the indicators is on in red 

for about 2 seconds and then off, 

accompanied by the voice prompt 

"Power off".  

○ Enabling/Disabling Voice Control: 
Press the MFB button for one second 
then to release, a buzz sound is heard 
and voice control is enabled. Press the 
MFB button for one second again, and 
voice control is disabled. 
○ 1-to-2 Multipoint Connecting: Pair 

the headset with cell phone A, and 

disable the Bluetooth function of A. 

Pair the headset with cell phone B and 

cuộc gọi (B). Hoặc, bạn có thể ấn nút 
đa chức năng 2 lần để giữ A, trả lời B, 
và ấn nút đa chức năng 2 lần lại lần 
nữa để chuyển đổi qua lại giữa 2 cuộc 
gọi. Sau đó, bạn ấn nút đa chức năng 1 
lần nữa để kết thúc cuộc gọi hiện tại, 
và quay trở lại cuộc gọi đang giữ kia. 
  
○ Chỉ báo pin trên iOS: Sau khi kết nối 
thành công với các thiết bị Apple, thiết 
bị sẽ thể hiện chỉ báo pin trên thanh 
trạng thái. 
 
 ○ Tắt nguồn: Tai nghe đang ở trạng 

thái bất kz, gạt nút nguồn xuống phía 

dưới để tắt nguồn. Khi đó, đèn màu đỏ 

sẽ sáng lên 2 giây và âm báo “Power 

off” sẽ được phát ra. 

 
○ Kích hoạt/hủy kích hoạt điều khiển 
bằng giọng nói: Ấn nút đa chức năng 1 
giây, 1 âm báo sẽ phát ra, chức năng 
điều khiển bằng giọng nói đã được bật. 
Ấn 1 giây lần nữa để tắt chức năng 
này. 
 
○ Kết nối đa thiết bị: Kết nối điện 
thoại A với tai nghe. Sau đó, tắt 
Bluetooth của điện thoại A, kết nối tai 
nghe với điện thoại B. Lúc này, mở 
Bluetooth điện thoại A lên, tai nghe sẽ 
tự kết nối với A. Lúc này, tai nghe sẽ 
kết nối đồng thời cả A và B. 
 
○ Xóa bỏ kết nối: Cắm sạc tai nghe, 



after connect successfully, then enable 

the Bluetooth function of A. If your cell 

phone supports the automatic re-

connection function, the Bluetooth 

headset will be automatically 

connected to A. Alternatively, you can 

press the headset to re-connect to A. 

At this time, the Bluetooth headset 

can be concurrently connected to A 

and B.  

○ Clear the Pairing Record: Connect 
the headset to a charging cable, and 
hold down MFB for about 5 seconds 
until the red indicator blinks 3 times. 

đồng thời giữ nút đa chức năng 5 giây, 
đèn đỏ sẽ nhấp nháy 3 lần báo hiệu 
các kết nối đã được xóa. 

Charger and Battery 

Before using any charger to charge this 
headset, check whether the 
specifications of the charger meet 
requirements. The recommended 
output voltage of the charger is 
DC5V+/-0.25V, and the recommended 
output current is 100 mA to 500 mA. 
An over-high charging voltage may 
damage the headset.  

Warning: Only use the recommended 
charger if possible. Other chargers may 
violate the warranty terms of the 
equipment and results in danger. If the 
charging cable is delivered with the 
headset, connect the cable to a CCC-
certified charger or computer to 

Sạc tai nghe và pin 

Trước khi sử dụng bất kz củ sạc nào, 

vui lòng kiểm tra thông số trước khi 

cắm sạc. Hiệu điện thế ra chấp nhận 

được của củ sạc là DC 5V +/- 0.25V, và 

cường độ dòng điện cho phép là 

100mA đến 500mA. Nếu các thông số 

này cao hơn, có thể làm hỏng tai nghe. 

Cảnh báo: Chỉ sử dụng các củ sạc có 

thông số được đề nghị. Sử dụng củ sạc 

ngoài khuyến nghị có thể làm mất bảo 

hành thiết bị, và gây nguy hiểm cho 



charge the headset.  

 
Charging the Battery 

The headset is embedded with non-
removable charging battery. Do not 
attempt to remove the battery from 
the headset; otherwise, the headset 
may be damaged. If the headset is not 
used in a long time, keep it in a dry 
and well-ventilated place, and charge 
the headset once every two months.  

1. If the red indicator blinks every 8 
seconds, the headset battery is 
low. If the headset continues to 
work, it may be automatically 
powered off. At this time, you 
need to charge the headset by 
connecting the cable of the 
charger to the charging port on 
the headset.  

2. Connect the charger to an AC 
power socket. 

3. The red indicator is on when the 
headset is being charged. If the 
charging is not started yet, 
disconnect the headset from the 
power socket, and reconnect the 
headset again. It takes about 3 
hours to fully charge the 
headset. After battery charging 
is completed, the red indicator is 
off, and the blue indicator is on. 
At this time, you can disconnect 
the charger from the power 
socket and headset.  

bạn. Chỉ kết nối dây sạc kèm theo với 

củ sạc có chứng chỉ CCC hoặc máy tính 

để sạc cho tai nghe. 

 

Sạc pin cho tai nghe 

Tai nghe được gắn chặt với pin. Vui 

lòng không cố gắng tách rời pin khỏi 

tai nghe; nếu không, có thể làm hỏng 

tai nghe. Nếu không sử dụng tai nghe 1 

thời gian dài, giữ tai nghe ở chỗ 

thoáng mát và khô ráo. Sạc tai nghe 2 

lần mỗi tháng sau đó. 

 

1. Nếu đèn đỏ nhấp nháy 8 giây, điều 

đó có nghĩa là tai nghe của bạn đã 

cạn pin. Nếu tiếp tục sử dụng, tai 

nghe sẽ bị tắt. Bạn cần sạc đầy tai 

nghe để sử dụng tiếp. 

2. Kết nối tai nghe với củ sạc. 

3. Khi đang sạc, đèn sẽ sáng màu đỏ. 

Mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy. Sau 

đó đèn sẽ chuyển sang mày xanh, 

lúc này bạn có thể ngắt kết nối với 

bộ sạc. 

Sau khi sạc đầy, tai nghe có thể sử dụng 



A fully charged battery can provide 

about 12 hours of talk time, or 300 

hours of standby time. The actual talk 

time and standby time may vary with 

different cell phones, settings, use 

methods, and environment. 

lên đến 12 giờ đàm thoại, hoặc 300 giờ 

chờ. Thời gian sử dụng này còn tùy 

thuộc vào điện thoại, cài đặt và môi 

trường người dùng. 

Troubleshooting 

Problem 
Description 

Cause Solution 

Power on 
function is failed. 

The battery is 
exhausted.  

Use the charger to fully charge 
the battery.  

Toggle switch is not in 
right position. 

Turn the toggle switch again. 

Charging function 
is failed. 

 
The charging port is not 

properly connected. 
Reconnect the charging port. 

Power off 
function is failed. 

The headset program is 
in error due to an 

incorrect operation.  

Use the charger to charge and 
reset the headset. 

The headset 
cannot be 

searched or 
pairing fails. 

 

The headset does not 
enter into the pairing 

state. 

 

Enable the headset to enter 
into the pairing state. 

The bluetooth 
application of the cell 

phone is in error. 

Close the cell phone and start 
again to pair the cell phone 

with the headset. 



 

Xử lý sự cố 

 

Vấn đề thường 
gặp 

Nguyên nhân Xử lý 

Tai nghe không 
lên. 

Pin đã cạn.  Sạc đầy pin cho tai nghe  

Nút gạt nguồn không 
đúng vị trí 

Tắt và bật lại nút nguồn. 

Không sạc được 
tai nghe 

 
Chưa kết nội bộ sạc chắc 

chắn 

Kết nối với bộ sạc lại. 

Không tắt được 
tai nghe. 

Tai nghe bị lỗi phần 
mềm trong quá trình vận 

hành sai cách.  

Kết nối bộ sạc và reset lại tai 
nghe. 

Không tìm thấy 
tai nghe trong cài 

đặt kết nối 

 

Tai nghe chưa ở trạng 
thái chờ kết nối. 

 

Đưa tai nghe về trạng thái chờ 
kết nối. 

Cài đặt kết nối của điện 
thoại bị lỗi 

Khởi động lại điện thoại và thử 
lại lần nữa. 

 


