USER MANUAL – TRUE WIRELESS
BLUETOOTH TWS TS11 mini
Fully charge the earphone before using.
Tip: Keep the earphone away from your credit card or
other magnetic storage media; otherwise, the stored
information may be lost due to demagnetization.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TAI NGHE BLUETOOTH TWS TS11 mini
Sạc đầy tai nghe trước khi sử dụng.
Mẹo: Giữ tai nghe cách xa thẻ tín dụng hoặc phương tiện lưu trữ
từ tính khác; tránh trường hợp thông tin được lưu trữ có thể bị
mất do quá trình khử từ.

Product Review (Roman put picture later)
1. Charging case
2. Type C charging port
3. Charging contact pin
4. Touch MFB button
5. LED indicator
6. Microphone

:
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H p ạc
Cổng sạc Type C
iể ạc tai nghe
Cảm ứng đa chức n ng
èn LED
Micro



2 Tai nghe không dây
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Accessories List:


2* wireless earphones



1* Charging case
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1 *Type C charging cable



3 pairs* Extra ear tips



1* User manual

Specification:
Wireless version

V5.0

Radio Frequency

2.402GHz-2.483GHz

Transmission power

Class 2

Transmission range

10 Meters

Music time

About 3.5H

Talk time

About 3.5H

Standby time

About 120H

Support mode

HF/HP/AVRCP/A2DP

Battery Capacity

250mAh charging case
40mAh*2 earphones
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Phiên bản Bluetooth

V5.0

Tần số Radio

2.402GHz-2.480GHz

Tố

Class 2

truyền tải

Ph m vi truyền tải

10m

Thời gian nghe nh c

Khoảng 3.5H

Thờ

Khoảng 3.5H

à

o i

Thời gian chờ

Khoảng 120H

Hỗ trợ

HF/HP/AVRCP/A2DP
0mAh

Du

l ợng Pin

2 tai nghe*40mAh

Cách kết nối với tai nghe Bluetooth (Lưu {: Ví dụ sau áp dụng khi
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How to connect with the Bluetooth earphone (Note:
Use iPhone for example)
For cu to er’ convenience of operation, the left- and
right-channel stereo of the two Bluetooth earphones
has been paired and connected before leaving factory.

dùng iPhone)
ể thuận tiện cho khách hàng, bên trái và phải của hai tai nghe
Bluetooth đã được ghép nối và kết nối với nhau trước khi xuất
xưởng.

● Chế đ tai nghe kép - Lần đầu sử dụng tai nghe
●Dual-earphone mode – Initial use of the earphone
1. For the first use, after charging the charging box full,
please put the left (L) and right (R) earphones into the
charging box for activation.

1. ối với lần sử dụng đầu tiên, sau khi sạc đầy h p sạc, đặt tai
nghe bên trái (L) và phải (R) vào h p sạc để kích hoạt.

2. Tháo tai nghe bên trái (L) và phải (R) khỏi h p sạc. Tai nghe bên
trái (L) và phải (R) sẽ ghép nối tự đ ng và có âm báo khi hoàn
2. Remove the left (L) and right (R) earphones from the thành ghép nối TWS.
charging box. The left (L) and right (R) earphones can
3. Khởi đ ng Bluetooth trên điện thoại và tìm kiếm tai nghe
finish TWS pairing automatically, a tone will be heard.
Bluetooth TS11 mini. Sau khi tìm thấy tai nghe Bluetooth, nhấp vào
3. Open the Bluetooth on your phone, search for
ghép nối để hoàn tất kết nối.
Bluetooth earphone “TS11 mini”. After the TS11 mini
is found, click Pair to complete connection.
● Chế đ m t tai nghe (Sử dụng đ c lập cho 1 trong 2 bên tai
●Single-earphone mode (Using either of the earphones nghe)
independently)
1. Khi tai nghe được tháo khỏi h p sạc, tai nghe sẽ tự đ ng được
bật, đèn Led hiển thị àu ỏ-Xanh nhấp nháy sẵn sàng trong trạng
1.when the earphone is removed from the charging
thái ghép nối.
base, the headset is automatically turned on and the
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red and blue lights are alternately flashing.
2. Open the Bluetooth on your phone, and search for
Bluetooth earphone “TS11 mini” .

2. Khởi đ ng Bluetooth trên điện thoại và tìm kiếm tai nghe
Bluetooth TS11 mini.

3.Sau khi tìm thấy tai nghe Bluetooth TS11 mini, bấm ghép nối để
3.After the “TS11 mini “ is found, click Pair to complete hoàn tất kết nối.
connection.
Basic Operations
Auto Power-on/off: When you take out the earphone
from the charging box, the earphone automatically
power on. When you put the earphone into charging
box, the earphone automatically power off and enters
the charging state.
Auto Pairing: When you take out the left and right
earphones from the charging box at the same time,
the both headsets automatically power on and finish
the TWS connection pairing successfully, accompanied
by a tone. The headset will automatically power off if
pairing is not finished within 3 minutes.

Connection : when the left and right earphones
finished pairing. Only the indicator of the right
earphone blinks in red and blue alternatively, please
search for “TS11 mini “ in your mobile phone. Click
pair, then connected successfully accompanied by a

Hoạt đ ng cơ bản
Tự đ ng bật/ tắt nguồn: Khi tai nghe được lấy ra khỏi h p sạc, tai
nghe sẽ tự đ ng được bật. Khi tai nghe được đưa vào h p sạc, tai
nghe sẽ tự đ ng tắt và đi vào trạng thái sạc.

Tự đ ng kết nối: Khi bạn lấy tai nghe bên trái và bên phải ra khỏi
h p sạc cùng lúc, hai tai nghe sẽ tự đ ng bật nguồn và kết nối với
nhau kèm theo lời nhắc. Tai nghe sẽ tự đ ng tắt nếu việc ghép đôi
không hoàn thành sau 3 phút.

Kết nối: Khi tai nghe trái và phải hoàn tất kết nối, đèn báo của tai
nghe bên phải nhấp nháy àu đỏ và xanh , và trên điện thoại t
tên TS11 mini . Bấ kết nối, và nghe â báo bằng giọng nói. Trong
trường hợp 2 tai nghe đã bị xóa kết nối, tai nghe phải được kết nối
chế đ
S lại; nếu không, chỉ có 1 tai nghe được sử dụng.
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tone. If the pairing record has been deleted, the
headsets must enter the TWS pairing mode again;
otherwise, only one earphone can be used.

Answer a call: When there is an incoming call, Touch
once the MFB button of either earphone to Answer
the call, you will hear “de” tone.

Nhận cu c gọi: Khi có cu c gọi đến, chạm m t lần vào phím MFB
của m t trong hai tai nghe để trả lời cu c gọi kèm theo âm báo
"de".

Reject a call: When there is an incoming call, touch
and hold on MFB button of either earphone for about
2 seconds to reject a call.

Kết thúc cu c gọi: khi có cu c gọi đến, chạm và giữ phím MFB của
m t trong hai tai nghe khoảng 2 giây để từ chối cu c gọi.

End a call: when you are on phone, touch once MFB
button of either earphone to end the call, you will
hear “de” tone.

Playing or pausing music: When the music is playing,
Touch once MFB button of either earphone to pause
the music, repeat the same operation to play the
music again.
Volume + : Continuous Double touch MFB button of
the right (R) earphone .

Hủy cu c gọi: khi bạn đang nghe điện thoại, chạm 1 lần phím MFB
của m t trong hai tai nghe để kết thúc cu c gọi.

Phát hoặc tạm dừng nhạc: Khi đang phát nhạc, chạm 1 lần vào
phím MFB của m t trong hai tai nghe để tạm dừng nhạc hoặc lặp
lại thao tác tương tự để phát lại nhạc.

ng â lượng: chạm liên tục hai lần trên phím MFB của tai nghe
bên phải (R)
Giả â lượng: chạm liên tục hai lần trên phím MFB của tai nghe
bên trái (L)

Volume -: Continuous Double touch MFB button of
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the left (L) earphone .

Bài hát cuối cùng: chạm liên tục ba lần trên phím MFB của tai nghe
bên phải (R)

Last song: Continuous triple touch MFB button of the
right (R) earphone .

Bài hát tiếp theo: chạm liên tục ba lần trên phím MFB của tai nghe
bên trái (L)

Next song: Continuous triple touch MFB button of the
left (L) earphone.
Auto re-connection: After the earphone are powered
on, they automatically re-connect to the last paired
devices.

iOS battery level display: when the earphone is
connected to the iOS phone, the battery level of the
earphone can be displayed.

Low-power alarm: A “de,de “ tone is played every one
minute until the earphone power off.

Kết nối lại tự đ ng: Sau khi tai nghe được bật, chúng được tự đ ng
kết nối lại với các thiết bị được ghép nối cuối cùng.

Hiển thị mức pin của iOS: Sau khi tai nghe được kết nối với iOS, có
thể xe được mức pin của tai nghe.

Cảnh báo pin yếu: Â báo “de, de” được phát cứ sau m t phút cho
đến khi tai nghe tắt nguồn.
Báo đ ng chống mất: Khi 1 tai nghe ở xa hoặc bị ngắt kết nối bất
thường, có thể nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói. Tai nghe sẽ cố
gắng kết nối lại trong 3 phút. Ba phút au đó, tai nghe ẽ tự đ ng
tắt.

Anti-lost alarm: When the headset is far away from you
or is abnormally disconnected, a voice prompt can be
heard. An attempt will be made to reconnect the
B sạc và pin
headset in 3 minutes. the headset will be automatically
rước khi sử dụng bất kz b sạc nào để sạc tai nghe, hãy kiểm tra
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powered off after 3 minutes.

Charger and Battery

xem các thông số kỹ thuật của b sạc có đáp ứng yêu cầu hay
không. iện áp đầu ra được đề nghị của b sạc là DC5V +/- 0,25V
và dòng điện đầu ra được đề nghị là 100 A đến 500 A. iện áp
sạc quá cao có thể làm hỏng tai nghe.

Before using any charger to charge this earphone,
check whether the specifications of the charger meet
Cảnh báo: Khuyến cáo nên dùng b sạc theo đúng tiêu chuẩn được
requirements. The recommended output voltage of the
đề nghị. Việc sử dụng các loại b sạc khác có thể dẫn đến nguy
charger is DC5V+/-0.25V, and the recommended
hiểm.
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 certified charger or computer to
charge the earphone.

Charging the Battery
The earphone use embedded charging battery that
cannot be removed. Do not attempt to remove the
battery from the earphone or the charging box;

Sạc pin
Tai nghe sử dụng pin sạc không thể tháo rời. Không tìm cách tháo
pin ra khỏi tai nghe hoặc h p sạc; nếu không, tai nghe có thể bị
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otherwise, the earphone may be damaged. If the
earphone is not used in a long time, keep it in a cool
and well-ventilated place, and charge the earphone
once every two months.

hỏng.
Nếu tai nghe không được sử dụng trong m t thời gian dài, hãy giữ
nó ở nơi át ẻ và thông thoáng, và sạc tai nghe hai tháng m t
lần.

1.When the LED indicator connected earphone flash
1.Khi đèn LED hiển thị đỏ kèm theo âm báo bằng giọng nói”plea e
red with a voice “plea e charge”, put the earphone into
charge”, vui lòng ạc tai nghe. Nếu không, tai nghe sẽ tự đ ng tắt
the charging box. Otherwise the earphone will power
nguồn.
off automatically.

2.If both the earphone and charging box are out of
power, insert the cable of the charger into the Type-C
port on the charging box, and plug the charger into the
AC socket. The charging box and earphone will be
charged simultaneously.

2.Nếu cả tai nghe và h p sạc đều hết pin, đặt tai nghe vào h p sạc,
cắm sạc h p sạc qua cổng Type-C. H p sạc và tai nghe sẽ được sạc
đồng thời.

3. ai nghe được sạc qua hai điểm tiếp xúc kim loại trong h p sạc
3. The earphone is charged through two metal contacts và đèn báo nhấp nháy àu đỏ trong khi ạc. Sạc đầy mất khoảng
during charging in the box, and the indicator blinks red hai giờ. èn báo ẽ tắt khi tai nghe được sạc đầy. Sau đó, có thể
while charging. The full charge takes about two hours. lấy tai nghe ra để sử dụng.
The indicator goes off when the earphone is fully
charged. Then you can take out your earphone for use.
4. Tai nghe khi sạc đầy có thể cung cấp khoảng 3.5 giờ đà thoại
hoặc 120 giờ trong thời gian chờ. Thời gian nói chuyện thực tế và
thời gian chờ có thể khác nhau tùy theo điện thoại di đ ng, cài đặt,
4. A fully charged battery of earphone can provide
phương thức sử dụng và ôi trường.
about 3.5 hours of talk time, or 120 hours of standby
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time. The actual talk time and standby time may vary
with cell phones, settings, use methods, and
environment.

9

10

