
Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc để chúng tự động
bật nguồn.

Kết nối cho lần đầu �ên

TAI NGHE KHÔNG DÂY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DS204A-WB

BÊN TRONG HỘP

CÁCH SỬ DỤNG

TỔNG QUAN BẬT NGUỒN GHÉP NỐI

Đèn LED Cổng sạc USB-C

Cảm ứng đa chức năng

1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
2. Chọn “DS204A-WB” trên danh sách thiết bị 

Bluetooth.

* Để đặt lại, trong trạng thái bật nguồn và không kết nối 
với các thiết bị nào khác, chạm trên phím cảm ứng 
của mỗi tai nghe 8 lần.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phiên bản Bluetooth: V5.0
Khoảng cách kết nối: ≦10 mét
Hỗ trợ cấu hình Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
CODEC: SBC
Thời gian nghe nhạc: khoảng 8 giờ cho một lần sạc 
(70% âm lượng)
Thời gian đàm thoại: khoảng 5 giờ (70% âm lượng)
Pin dự trữ có thể sạc khoảng 2-3 lần
Driver: 8mm
Tần số: 20 - 20.000Hz

Hộp sạc

Cáp sạc Type-C

Hướng dẫn sử dụng

SẠC PIN

Cổng sạc USB-C

Thời gian sạc đầy trong khoảng 1,5 ~ 2 giờ

TRẠNG THÁI ĐÈN LED

Sạc hộp sạc

Mức pin 1% - 99%
Mức pin 100%

Mức pin 10% -100%

Kết nối thành công với thiết bị

Vào chế độ ghép nối

Pin yếu

Đang sạc

Sạc đầy

Sạc tai nghe

Nghe nhạc: Phát / Tạm dừng (Trái / Phải)
Cuộc gọi đến: Trả lời / Gác máy
Bài hát �ếp theo (tai nghe bên phải); Bài 
hát trước (tai nghe bên trái)
Trợ lý giọng nói (Trái / Phải)
Từ chối cuộc gọi (L/R)

M

Tai nghe

Đèn LED

Cảm ứng

Đèn đỏ nhấp nháy

Đèn ổn định

Đèn xanh ổn định 4 giây

Mức pin 0% -10%Đèn xanh nhấp nháy 4 giây

Đèn màu trắng tắt

Đèn trắng nhấp nháy

Đèn trắng bật

Đèn tắt

Mỗi 5 giây đèn trắng sáng nhấp nháy 2 lần


