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Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân

Hết pin Sử dụng bộ sạc để sạc đầy pin.

Nút nguồn không được 
nhấn và giữ đủ thời gian.

Cổng sạc không được 
kết nối đúng cách..

Chương trình tai nghe bị lỗi do 
hoạt động không đúng cách.

Ứng dụng Bluetooth của điện 
thoại di động không ổn định.

Tắt nguồn và sau đó vào lại 
điện thoại di động để kết nối 
điện thoại với tai nghe.

Tai nghe không vào 
trạng thái kết nối.

Cho phép tai nghe vào 
trạng thái ghép nối.

Nhấn và giữ nút nguồn 
một lần nữa.

Kết nối lại cổng sạc.

Sử dụng bộ sạc để sạc 
và cài đặt lại tai nghe.

Giải pháp

Tai nghe không 
thể bật lên 
nguồn

Tai nghe không 
thểsạc được.

Tai nghe không 
thể tắt nguồn.

Tai nghe không 
thể tìm kiếm 
được hoặc 
kết nối thất bại.

Problem 
Description Cause

The battery is exhausted.

The power button is not pressed 
and held for sufficient time.

The charging port is not 
properly connected.

The earphone program is in 
error due to an incorrect 
operation.
The earphone does not 
enter the pairing state.

The Bluetooth application 
of the cell phone is in error.

Enable the earphone to 
enter the pairing state.

Power off and then on the cell 
phone to pair the cell phone 
with the earphone.

Reconnect the charging port.

Use the charger to charge 
and reset the earphone.

Press and hold the 
power button again.

Solution

The earphone 
cannot be 
powered on

The earphone 
cannot be 
charged.

The earphone 
cannot be 
powered off.

The earphone 
cannot be 
searched or 
pairing fails.

Use the charger to fully 
charge the battery.

Troubleshooting

105双铜 单色印刷 装订成册 尺寸180x60mm

Hướng dẫn sử dụng
Tai nghe Bluetooth R559X

Business Bluetooth Earphone R559X

User Manual

Với công nghệ không dây, bạn có thể dễ dàng kết nối tai nghe 
với các thiết bị khác mà không cần dùng đến dây cáp.
Công nghệ không dây hỗ trợ kết nối trong khoảng cách ngắn 
(làm việc bình thường trong một khoảng cách 10M) giữa các 
thiết bị số như điệnthoại di động/ tai nghe không dây/ máy tính… 
Công nghệ Bluetooth hiệu quả và đơn giản hóa cách liên lạc, 
làm cho thiết bị truyền dữ liệu ra một cách nhanh chóng và hiệu 
quả.

Trong một số khu vực, có thể có một số hạn chế khi sử dụng công 
nghệ không dây bluetooth. Hãy tham khảo ý kiến thẩm quyền 
hoặc địa phương
của bạn để biết thêm chi tiết.

Công nghệ không dây

Sạc đầy tai nghe trước khi sử dụng. Để biết chi tiết về cách sạc tai 
nghe, xem phần "Bộ sạc và pin" trong hướng dẫn sử dụng này. 
Chọn điện thoại di động tương thích với tai nghe hoặc các thiết 
bị Bluetooth khác để ghép nối với tai nghe. Để biết chi tiết về 
cách kết nối, xem phần "Hoạt động cơ bản".

Tai nghe bao gồm các thành phần sau:

Các tính năng và chức năng của sản phẩm:

Hoạt động cơ bản

● Tai nghe Bluetooth siêu nhỏ, gọn nhẹ
● Móc tai có thể điều chỉnh, ổn định và thoải mái khi đeo
● Kết nối ổn định, tín hiệu cuộc gọi rõ ràng
● Hạn chế bám bẩn và trầy xước

Cách kết nối với tai nghe Bluetooth (Lưu ý: ví dụ điện thoại 
Iphone)
1. Nhấn và giữ phím đa chức năng khoảng 3 giây đến khi đèn 
báo màu đỏ và xanh nhấp nháy khoảng 3 lần, nhấn giữ phím đa 
chức năng đến khi vào chế độ sẵn sàng kết nối, đèn sáng nhấp 
nháy luân phiên.
2. Bật chế độ Bluetooth trên điện thoại.
3. Tìm tai nghe Bluetooth “R559X” để kết nối.

Bật nguồn: Nhấn và giữ phím đa chức năng khoảng 3 giây, đèn 
báo màu đỏ và xanh nhấp nháy cùng lúc, âm báo " Power On, 
Pairing" được phát ra trên tai nghe, sau đó tự động chuyển sang 
chế độ ghép nối với đèn đỏ và xanh nhấp nháyluân phiên. Tai 
nghe sẽ tự động tắt nếu việc kết nối không hoàn thành trong 
vòng 180 giây.
Kết nối: Sau khi kết nối thành công với điện thoại, âm báo" 
Connected " được phát ra. Nếu phiên bản Bluetooth của tai 
nghe thấp hơn V2.1, bạn cần nhập mật khẩu "0000".
Tự động tái kết nối: Khi bật nguồn, tai nghe được tự động kết nối 
với điện thoại di động mà tai nghe đã được ghép nối trước đó.
Cúp máy:nhấn vào phím đa chức năng khi đang trong cuộc gọi.
Từ chối các cuộc gọi đến: Khi có cuộc gọi đến, nhấn và giữ 
phímđa chức năng đến khi phát tiếng bíp.

Chuyển đổi âm thanh cuộc gọi: trong lúc thực hiện cuộc gọi, nhấn 
2 lần vào phímđa chức năng để chuyển âm thanh sang điện thoại. 
Lặp lại hành động này để chuyển trở lại tai nghe.
Trả lời cuộc gọi: Khi có cuộc gọi đến, tai nghe sẽ tự động đọc số 
điện thoại đến. Bấm 1 lần vào phím đa chức năng để trả lời cuộc gọi.
Quay lại số được gọi cuối cùng: Ở trạng thái chờ sau khi đã kết nối, 
nhấn hai lần vào phím đa chức năng sẽ có âm báo “Redial”. Nhấn 
vào phím đa chức năng một lần nữa để hủy gọi lại.
Phát / tạm dừng nhạc: Nhấn 1 lần phím đa chức năng để phát 
nhạc. Nhấn thêm lần nữa để tạm dừng nhạc.
Khôi phục cài đặt gốc: Ở trạng thái tắt, nhấn giữ phím đa chức 
năng khoảng 11 giây cho đến khi tắt chức năng để khôi phục cài đặt 
gốc.
Tắt nguồn: Nhấn và giữ phím đa chức năng khoảng 5 giây ở bất kỳ 
trạng thái nào, đèn màu đỏ sáng khoảng 2 giây và bạn sẽ nghe thấy 
âm báo “Power Off”. 

Bắt đầu / Tắt điều khiển giọng nói: Ở trạng thái chờ sau khi kết 
nối,nhấn và giữ phím đa chức năng trong 1 giây và thả ra, nhấp 
2 lần vào phím đa chức năng lần nữa để hủy điều khiển giọng nói 
(Điện thoại di động phải hỗ trợ điều khiển giọng nói).

Chức năng đa điểm:
1) Kết nối tai nghe Bluetooth với điện thoại di động A, và sau đó 
tắt chức năng Bluetooth của điện thoại di động A.
2) Kết nối tai nghe Bluetooth với điện thoại di động B.
3) Mở chức năng Bluetooth của điện thoại di động A, sau đó tai 
nghe sẽ tự động kết nối với điện thoại di động A (điện thoại di 
động cần có chức năng tự động kết nối); hoặc bấm vào điện 
thoại di động A để tự kết nối thủ công. Bây giờ, tai nghe Bluetooth 
đã kết nối với điện thoại di động A và B, chức năng đa điểm của
một tai nghe Bluetooth là kết nối được hai điện thoại di động 
cùng lúc.  

Cuộc gọi ba bên:
1) Khi có cuộc gọi mới trong khi đang trao đổi cuộc gọi, nhấn vào 
phím đa chức năng để kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc 
gọi mới (một vài điện thoại cần phải bấm phím đa chức năng lần 
nữa). 
2) Nhấn và giữ phím đa chức năng khoảng một giây để giữ cuộc 
gọi hiện tại (Gọi A) và trả lời Cuộc gọi B. Nhấn và giữ lại phím đa
chức năng khoảng một giây nữa để chuyển sang Gọi A. Lặp lại 
hành động này để chuyển cuộc gọi A / B. 
3) Nhấn vào phím đa chức năng một lần trong lúc trao đổi cuộc 
gọi để kết thúc cuộc gọi hiện tại và thực hiện cuộc gọi khác.

Sạc và pin

Sạc pin

dòng điện đầu ra nên là 100 mA đến 500 mA. Điện áp sạc quá 
cao có thể làm hỏng tai nghe.

Cảnh báo: Sử dụng bộ sạc được gợi ý bất cứ khi nào có thể. Việc 
sử dụng các loại bộ sạc khác có thể vi phạm các điều khoản 
bảo hành của thiết bị và dẫn đến nguy hiểm. Nếu cáp sạc đi kèm 
với tai nghe, hãy kết nối cáp với bộ sạc hoặc máy tính đã được 
chứng nhận CCC để sạc tai nghe.

1.Nếu nghe thấy âm báo“Please Charging”, pin tai nghe bị yếu, 
cần phải sạc tai nghe bằng cách kết nối cáp của bộ sạc vào 
cổng sạc trên tai nghe.

2.Kết nối bộ sạc với ổ cắm điện.

3. Đèn báo màu đỏ khi tai nghe được sạc. Nếu chưa được sạc, 
hãy tháo tai nghe khỏi ổ cắm điện và lắp lại tai nghe một lần nữa. 
Thời gian sạc khoảng 2 giờ. Đèn chuyển sang màu xanh khi pin 
được sạc đầy.

4. Pin được sạc đầy có thể sử dụng được khoảng 4 giờ đàm thoại 
hoặc thời gian chờ 70 giờ. Thời gian đàm thoại và thời gian chờ 
thực tế có thể thay đổi tuỳ theo điện thoại di động, cài đặt, 
phương pháp sử dụng và môi trường xung quanh.

Lưu ý:

1.Để kéo dài tuổi thọ của pin, bạn nên sạc tai nghe ít nhất mỗi 
tháng một lần.

2.Vui lòng sử dụng bộ sạc kèm theo hoặc các bộ sạc có nguồn 
gốc rõ ràng để sạc tai nghe

3.Điều chỉnh âm lượng thích hợp khi sử dụng tai nghe.
4.KHÔNG đeo tai nghe khi đang ngủ; nếu không, tai nghe có thể 
bị hỏng 

5.Giữ tai nghe xa tầm tay trẻ em. Các thành phần nhỏ của tai 
nghe có thể gây nguy hiểm cho trẻ.Trước khi sử dụng bất kỳ bộ sạc nào để sạc tai nghe này, hãy kiểm 

tra xem các thông số kỹ thuật của bộ sạc có đáp ứng yêu cầu 
hay không. Điện áp đầu ra của bộ sạc nên là DC5V +/- 0,25V và 

Tai nghe sử dụng pin không thể tháo rời. Không tìm cách tháo pin 
ra khỏi tai nghe; nếu không, tai nghe có thể bị hỏng. Nếu tai nghe 
không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy giữ nó ở nơi khô 
ráo, thoáng mát, sạc tai nghe ít nhất hai tháng một lần.

Tips
1.To extend the service life of the battery, you are advised to 
charge the earphone at least once a month. 
2.Please use the charger provided by company to charge the 
earphone. Use of other low-quality chargers may bring about 
dangers. 
3.Adjust the volume to an appropriate degree when using the 
earphone.
4.DO NOT wear the earphone when sleeping; otherwise, the 
earphone may be damaged or cause injuries to you. 
5.Keep the earphone away from kids. Small components of the 
earphone may cause suffocation or other injuries to kids.

1. MFB (phím đa chức năng)
2. Đèn LED
3. Micro
4. Cổng sạc micro USB

Lưu ý: Giữ tai nghe cách xa thẻ tín dụng của bạn hoặc thiết bị từ 
tính khác; Nếu không, thông tin được lưu trữ có thể bị mất.

Welcome
Thank you for choosing our products. The company Bluetooth 
earphone has a fashionable design, powerful functions, and high 
compatibility, providing you with hands-free convenience in 
making calls and listening to music. It is your best choice in office 
and during traveling and driving.

Bluetooth Wireless Technology
With the Bluetooth wireless technology, you can connect the 
earphone to its compatible communication devices without using 
cables. The Bluetooth wireless connection allows you to use a cell 
phone without holding it against the earphone, but the maximum 
distance between them cannot exceed 10 meters (about30 
feet). The Bluetooth wireless connection may be interfered by 
obstacles (such as walls) or other electronic devices.

In some areas, use of the Bluetooth wireless technology may be 
subject to some constraints. Please consult your local authority or 
service provider for details.
Quick Start
The earphone consists of the following components: 
1. MFB (Multi Function Button)
2. LED indicator
3. Microphone
4. Micro USB charging port

Fully charge the earphone before using. For details about how to 
charge the earphone, see "Charger and Battery" in this manual. 

Meanwhile, choose the cell phone that is compatible with the 
earphone or other Bluetooth devices to pair with the earphone. 
For details about pairing, see "Basic Operations".

Tip: Keep the earphone away from your credit card or other 
magnetic storage media; otherwise, the stored information may 
be lost due to demagnetization. 

The product features and functions as follows:
●Classic Business Bluetooth earphone, small and light
●Adjustable ear hook with skin-friendly material, stable and 
comfortable for wearing 
●Super clear communication design, clear call communication
●Multi-layer technological protection, prevent dirty and scratch

How to connect with the Bluetooth earphone (Note: Use iPhone 
for example)

1. Long press MFB about 3seconds, the red and blue indicators 
blink at the same time for three times, hold the MFB until the 
earphone enter into a paring mode with red & blue light flash 
alternately.  
2. Open the Bluetooth software of your phone, searching the 
earphone.
3. Find the Bluetooth earphone, pairing it to finish the connected.

Basic Operations
Power-on pairing: Long press MFB about 3 seconds, the red and 
blue indicators blink at the same time for three times, the voice 
prompt "Power On, Pairing" is played on the earphone，then auto 
enter into a paring mode with red & blue light flash alternately. The 
earphone will be automatically powered off if pairing is not 
completed within 180 seconds. 
Connecting: After successful paring with the cell phone, the 

voice prompt "Connected" is played. If the Bluetooth version of 
the headset is earlier than V2.1, you need to enter the pairing 
password "0000".
Automatic Re-Connecting: When powered on, the earphone is 
automatically connected with the cell phone that the earphone 
has previously paired with. 
Hang up calls: During call communication, click MFB button with 
a beep.
Reject incoming calls: When a call is coming, long press MFB 
button for 1 second with a beep.

Audio line switch of call: During call communication, double 
click MFB button to switch the audio line to cell phone. Repeat this 
action to switch back to earphone. 
Call answer: When a call is incoming, it will auto read incoming 
phone number. Click MFB button once to answer the call.

Re-dial the last called number: Under standby status after 
connection, double click MFB button with a voice of “Redial”. 
Click MFB button once again to cancel last number re-dial.

Music play / pause: Click MFB button once to play music. 
Repeat the action to pause music.

Restore factory settings: At closed status, long press MFB about 
11 seconds until the indictors are off to restore the factory settings.

Power off: Long press MFB about 5 seconds at any status, the red 
indicators light on for 2 seconds, and you will hear a voice of 
“Power Off”.

Start / Shut the voice control: At standby status after connec-
tion, long press MFB button for 1 second and release, repeat 
action to cancel the voice control (Cell phone must support voice 
control).

Multi-point function: 
1) Connect the Bluetooth earphone with cell phone A, and then 
close Bluetooth function of cell phone A. 
2) Connect the Bluetooth earphone with cell phone B. 
3) Open Bluetooth function of cell phone A, then the earphone 
will auto connect cell phone A (cell phone needs to have auto 
connect function); or click cell phone A for manual connection. 
Now the Bluetooth earphone has already connected cell phone 
A and B, realizing the multi-point function of one Bluetooth 
earphone connects two cell phones.

Three-party calling: 
1) When a new call is incoming during call communication, click 
MFB button to end the current call and answer the new call (some 
phones need to click MFB again). 
2) Long press MFB about one second to keep the current call (Call 
A), and answer Call B. Long press MFB about one second again to 

switch to Call A. Repeat this action to switch Call A/B. 
3) Click MFB once during call communication to end the current 
call and recover the other call.

Charger and Battery
Before using any charger to charge this earphone, check whether 
the specifications of the charger meet requirements. The recom-
mended 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 earphone. 

Warning: Use the recommended charger whenever possible. Use 
of other types of chargers may violate the warranty terms of the 
equipment and results in danger. If the charging cable is 
delivered with the earphone, connect the cable to a CCC-certi-
fied charger or computer to charge the earphone.

2 hours to fully charge the earphone. After battery charging is 
completed, the red indictor is off, and the blue indicator is on. At 
this time, you can disconnect the charger from the power socket 
and earphone. 
4.A fully charged battery can provide about 4hours of talk time, or 
70hours of standby time.The actual talk time and standby time 
may vary with cell phones, settings, use methods, and environ-
ment.

Charging the Battery
The earphone use embedded charging battery that cannot be 
removed. Do not attempt to remove the battery from the 
earphone; otherwise, the earphone may be damaged. If the 
earphone is not used in a long time, keep it in a cool and well-ven-
tilated place, and charge the earphone once every two months. 

1.If a prompt tone“Please Charging”is heard, the earphone 
battery is low. If the earphone continues to work, it may be 
automatically powered off. At this time, you need to charge the 
earphone by connecting the cable of the charger to the 
charging port on the earphone. 
2.Connect the charger to an AC power socket.
3.The red indicator is on when the earphone is being charged. If 
the charging is not started yet, disconnect the earphone from the 
power socket, and reconnect the earphone again. It takes about 


