
TIẾN
G

 VIỆT

 LƯU Ý: Để có hiệu suất tốt nhất và tránh mọi 
thương tổn, hoặc sử dụng tai nghe sai cách, vui lòng 
đọc kỹ toàn bộ thông tin trước khi sử dụng tai nghe.
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đổi hoặc thay đổi nào đối với sách hướng dẫn này do 
lỗi in hoặc thông tin được nêu không chính xác.
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LG TONE Free (TONE-FP5) là tai nghe không dây có trọng lượng nhẹ sử dụng 
công nghệ Bluetooth.
Sản phẩm này có thể sử dụng làm phụ kiện âm thanh cho các thiết bị hỗ trợ 
A2DP hoặc Cấu hình Bluetooth rảnh tay.

Biện pháp phòng ngừa an toàn
Các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây được đưa ra để ngăn ngừa các tai 
nạn hoặc hư hỏng không mong muốn. Vui lòng làm quen với các biện pháp 
phòng ngừa an toàn này.  
Các biện pháp phòng ngừa an toàn được phân loại thành "CẢNH BÁO" và 
"THẬN TRỌNG".

!  CẢNH BÁO: Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

!  THẬN TRỌNG: Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến thương 
tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

!  CẢNH BÁO

Không làm rơi sản phẩm từ trên cao.
Đảm bảo rằng không có nước, cồn hoặc benzen tiếp xúc với sản phẩm.
Không để sản phẩm ở nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi.
Không để vật nặng lên sản phẩm.
Sản phẩm này chống thấm nước đến cấp độ IPX4 (chịu được nước trong 
cuộc sống hàng ngày). 
(Xếp hạng chống thấm nước IPX4 chỉ áp dụng cho sản phẩm tai nghe.)
Không cho sản phẩm vào nước hoặc sử dụng sản phẩm ở nơi ẩm ướt như 
phòng tắm.
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!  THẬN TRỌNG

Không được tháo rời, điều chỉnh hoặc sửa chữa sản phẩm một cách tùy tiện.
Không đặt sản phẩm gần nhiệt độ quá cao hoặc vật liệu dễ cháy.
Sản phẩm có thể bị hỏng nếu sử dụng bộ sạc không tương thích.
Đảm bảo rằng trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ không nuốt phải nam châm hoặc 
thành phần nhỏ của sản phẩm.
Đảm bảo rằng các vật lạ không lọt vào đầu nối bộ sạc (cổng sạc và phích 
cắm điện). Không làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
Nếu bạn có thiết bị y tế cấy ghép, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng 
thiết bị này.
Sản phẩm này có pin bên trong và pin không thể tháo ra hoặc thay thế tùy ý.
Vì sự an toàn của bạn, không tháo pin lắp sẵn trong sản phẩm.
Nếu bạn tự ý thay pin hoặc thay pin không đúng cách, pin có thể phát nổ.
Pin lithium-ion là một thành phần nguy hiểm có thể gây thương tích.
Việc thay pin bởi một chuyên gia không đủ trình độ có thể gây hư hỏng 
cho thiết bị.
Không vứt bỏ pin tùy tiện. Vứt bỏ pin theo quy trình tại địa phương.
Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.
Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao 
trên 15000 m.
Thay pin bằng loại không chính xác có thể làm hỏng cơ chế bảo vệ (ví dụ: 
trong trường hợp một số loại pin lithium).
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Vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin theo cách cơ học, 
có thể dẫn đến nổ.
Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ 
hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất 
lỏng hoặc khí dễ cháy.
Không bất cẩn vứt bỏ pin cũ. Việc này có thể gây nổ hoặc cháy. Phương 
pháp vứt bỏ có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực. Vứt bỏ pin theo 
cách thích hợp.

 LƯU Ý

Nếu sản phẩm tiếp xúc với quá nhiều mồ hôi, hãy lau sạch sản phẩm.

Giữ phần nhét tai sạch sẽ.

Đeo tai nghe trong một thời gian dài có thể gây đau và nếu độ ẩm bên trong 
tai tiếp diễn trong một thời gian dài, điều đó có thể gây vấn đề cho da.

Loa HD

Nếu mạng truyền thông của thiết bị bạn đang kết nối để hỗ trợ Cuộc 
gọi thoại HD, bạn có thể thực hiện cuộc gọi thoại và nghe nhạc ở độ 
phân giải cao.
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Thành phần sản phẩm

LG TONE Free™ 
Tai nghe (đã lắp miếng nút 

cao su tai nghe cỡ vừa)  
Hộp sạc

Nút cao su tai  
nghe bổ sung  
(nhỏ và lớn)

Cáp sạc USB Type C™

  

  

Hướng dẫn sử dụng Thẻ bảo hành

 LƯU Ý: Thiết kế sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh trình bày 
trong hướng dẫn.

Đảm bảo sử dụng các thành phần chính hãng của LG Electronics. Sử dụng 
thành phần không chính hãng có thể làm hỏng sản phẩm và do đó làm mất 
hiệu lực bảo hành.
Sử dụng cáp USB Type C™ đi kèm với sản phẩm.

! THẬN TRỌNG
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Bạn có thể tải xuống tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh từ trang web của  
LG Electronics.

  www.lg.com > support or service > Manuals & Downloads > Manuals

LƯU Ý

Tổng quan

Hộp sạc

Cổng sạc

Cực sạc

Đèn báo trạng thái pin
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Tai nghe

* Đảm bảo rằng cổng sạc không có chất lạ làm bẩn.
* Hình thức và các thông số kỹ thuật của sản phẩm thực có thể khác tùy 

thuộc vào mẫu sản phẩm.

Ghép nối và kết nối
Ghép nối nhanh

~1m

1 Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại di động hoặc thiết bị cần kết nối.
2 Mở nắp hộp sạc với tai nghe gắn trên hộp. Nhấn và giữ bộ phận cảm 

ứng của tai nghe trái hoặc phải trong 3 đến 5 giây cho đến khi đèn báo 
trạng thái pin nhấp nháy màu xanh lam.

Lưới loa 
(Micrô)

Micrô

Bộ phận cảm ứng
Cực sạcCực sạc

Lưới loa 
(Micrô)

Micrô

Bộ phận cảm ứng
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3 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối Ghép nối nhanh xuất hiện ở khu vực 
trên cùng của màn hình điện thoại di động, hãy nhấn vào đó để kết nối. 
(Chức năng này chỉ hỗ trợ Android 6.0 trở lên và yêu cầu định cấu hình 
Bluetooth và cài đặt thông tin vị trí của thiết bị di động.)

4 Nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện, chọn [LG-TONE-FP5] từ menu 
Bluetooth trên điện thoại di động và kết nối (đối với người dùng iOS 
hoặc Android 5.0 hoặc phiên bản thấp hơn).

!  THẬN TRỌNG: Trong danh sách các thiết bị kết nối Bluetooth, 
LG-TONE-FP5_LE không phải là tên kiểu máy chính xác cho kết nối. 
Kiểm tra tên kiểu máy đang được sử dụng và kết nối với tên kiểu máy 
không có chữ “LE”. 
Nếu tên mẫu tai nghe được hiển thị bất thường trên thiết bị 
Android, hãy thay đổi tên mẫu sản phẩm trong menu Bluetooth 
của Cài đặt Thiết bị Kết nối.

 LƯU Ý: Để kết nối với thiết bị khác, hãy thực hiện lại quy trình trên.

Kết nối lại tự động
Tai nghe được kết nối tự động khi bạn mở nắp hộp sạc. Nếu bạn đóng nắp hộp 
sạc với cả hai tai nghe được gắn trong hộp sạc, tai nghe sẽ bị ngắt kết nối.



8
TIẾN

G
 VIỆT

Đeo tai nghe
1 Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc và điều chỉnh sao cho vừa vặn với tai bạn.

 LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng gel tai vừa khít với tai để cải thiện 
hiệu suất Khử tiếng ồn chủ động (ANC) và thưởng thức âm 
thanh phong phú.

2 Khi bạn đeo tai nghe, bạn sẽ nghe thấy âm báo phát hiện đeo.
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Phát nhạc

Chức năng Mô tả

Phát /  
Tạm dừng

 : Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải 
một lần.

Điều chỉnh âm 
lượng

 : Chạm vào tai nghe bên trái (Giảm âm lượng) 
hoặc phải (Tăng âm lượng) hai lần. 

Phát tiếp theo  : Chạm vào tai nghe bên trái hoặc phải ba lần.

 LƯU Ý: Bạn có thể thay đổi phương thức hoạt động của chức năng trong 
cài đặt bộ phận cảm ứng của ứng dụng LG TONE Free.
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Chức năng gọi điện thoại di động

Chức năng Tình trạng Mô tả
Trả lời cuộc 
gọi Đổ chuông Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải 

một lần.
Kết thúc 
cuộc gọi Nói chuyện Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải 

hai lần.
Thực hiện 
cuộc gọi Đang rảnh Nếu bạn thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại di 

động, cuộc gọi sẽ tự động kết nối với tai nghe.

Nhận cuộc 
gọi khi đang 
nghe điện 
thoại

Nói chuyện

Nếu bạn chạm vào tai nghe trái hoặc phải 
một lần, cuộc gọi hiện tại sẽ vào chế độ chờ 
và bạn sẽ có thể trả lời cuộc gọi đến.
Nếu cuộc gọi trước ở chế độ chờ, bạn có thể kết 
thúc cuộc gọi hiện tại trên điện thoại di động.
(Chức năng hoạt động khác nhau tùy thuộc 
vào cài đặt điện thoại di động.)

Từ chối cuộc 
gọi Đổ chuông Chạm và giữ tai nghe bên trái hoặc bên phải.
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Nghe âm thanh xung quanh (LAS), Khử tiếng ồn chủ động (ANC) 
Nghe âm thanh xung quanh (LAS)

Chạm và giữ tai nghe bên trái hoặc 
bên phải để chuyển giữa chế độ ANC 
và chế độ LAS.
Bạn có thể đặt các chức năng LAS và 
ANC trong ứng dụng LG TONE Free. 
Bạn có thể định cấu hình chế độ Nghe 
âm thanh xung quanh và chế độ Hội 
thoại bằng ứng dụng LG TONE Free.
Nếu bạn sử dụng chức năng LAS hoặc 
ANC, pin sẽ tiêu thụ nhanh hơn, làm 
giảm thời gian sử dụng sản phẩm. 
Bạn có thể sử dụng các chức năng 
LAS và ANC khi đang không sử dụng, 
nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại.
*ANC là từ viết tắt của Active Noise 

Cancellation (Khử tiếng ồn chủ động).

!  THẬN TRỌNG: Khi chế độ LAS 
bật, bạn có thể nghe thấy âm 
thanh xung quanh trở nên to 
đột ngột. Khi sử dụng chức năng 
ANC ở ngoài trời, hãy lưu ý đến 
môi trường xung quanh để đảm 
bảo an toàn.

Chức năng Nghe âm thanh xung 
quanh (LAS) cho phép bạn nghe âm 
thanh xung quanh để có thể nhận 
biết tình hình xung quanh và mọi rủi 
ro tiềm ẩn.

Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

Chức năng Khử tiếng ồn chủ động 
(ANC) chặn mọi âm thanh xung 
quanh. Vì vậy, bạn có thể sử dụng 
chức năng này để nghe nhạc hoặc 
xem video mà không bị làm phiền.
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Đang sạc

Sạc có dây

Khi cáp sạc được kết nối, trạng thái sạc được hiển thị trong hộp sạc.

 LƯU Ý: Tai nghe và hộp sạc được sạc cùng lúc. 
Không thể sử dụng cổng sạc trên hộp sạc để cung cấp điện cho điện 
thoại di động, v.v.
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Kiểm tra trạng thái pin

Nếu tai nghe được gắn trong hộp sạc, trạng thái pin của tai nghe nhét tai được
hiển thị. Nếu không, trạng thái pin của hộp sạc được hiển thị.

Đèn báo 
trạng  

thái pin

Pin còn lại  
(bộ sạc không kết nối)

Trạng thái sạc  
(bộ sạc có kết nối)

Đỏ 20% trở xuống Đang sạc

Vàng 20% - 80% -

Xanh lá 80% trở lên Được sạc đầy

 LƯU Ý: Khi nắp hộp sạc đóng, trạng thái pin của hộp sạc được hiển thị. 
Nếu hộp sạc không còn điện, sẽ không có hiển thị và thiết bị không thể 
hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn luôn giữ hộp sạc có điện vì tai nghe 
không thể bật và tắt độc lập.
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Đèn báo trạng thái pin

Tình trạng Mô tả

Chế độ tìm kiếm Bluetooth Đèn báo trạng thái pin nhấp nháy màu 
xanh lam.

Pin dưới 20% Đèn báo trạng thái pin bật và tắt màu đỏ.

Pin 20% - 80% Đèn báo trạng thái pin bật và tắt màu vàng.

Pin từ 80% trở lên Đèn báo trạng thái pin bật và tắt màu 
xanh lục.

Khi có vấn đề trong khi sạc Đèn báo trạng thái pin nhấp nháy màu đỏ.

Đang sạc  
(bộ sạc được kết nối) Đèn báo trạng thái pin bật màu đỏ.

Sạc đã hoàn thành 
(bộ sạc được kết nối) Đèn báo trạng thái pin bật màu xanh lục.
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Ngoài phạm vi

Nếu thiết bị kết nối với sản phẩm nằm ngoài phạm vi giao tiếp hiệu quả, tín 
hiệu liên lạc sẽ yếu và mất liên lạc. Phạm vi giao tiếp hiệu quả có thể thay đổi 
tùy thuộc vào các điều kiện xung quanh và các điều kiện khác.
Nếu thiết bị quay lại phạm vi giao tiếp hiệu quả, sản phẩm sẽ tự động kết nối 
lại với thiết bị. Nếu thiết bị không tự động kết nối lại, chạm vào tai nghe bên 
trái hoặc bên phải một lần để kết nối tai nghe.

Ứng dụng LG TONE Free

Nếu bạn cài đặt ứng dụng “LG TONE Free”, bạn có thể sử dụng các chức năng 
Kiểm tra pin tai nghe, Cảnh báo bằng giọng nói, Thay đổi chế độ bộ chỉnh âm, 
Kiểm tra thông tin vị trí được kết nối lần cuối và Tìm tai nghe của tôi. Kiểm tra 
ứng dụng để biết thêm chi tiết.
Để cài đặt ứng dụng “LG TONE Free”, tìm kiếm LG TONE Free trong Cửa hàng 
Google Play hoặc App Store hoặc quét mã QR bên dưới.
Ứng dụng này hỗ trợ Android 7.0 trở lên và iOS 11 trở lên.

Google Play App Store
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Khắc phục sự cố
Nếu bạn thấy bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, hãy 
kiểm tra lại sản phẩm. Đây có thể không phải là sự cố.

Triệu chứng Nguyên nhân và giải pháp

Nguồn không bật Kiểm tra mức pin và sạc pin.

Nếu bạn không thể 
thực hiện cuộc gọi 
bằng tai nghe

Nếu điện thoại di động không hỗ trợ chức năng
tai nghe và Rảnh tay, bạn không thể sử dụng các
tính năng gọi điện.
Kiểm tra mức pin và sạc pin.

Nếu bạn không 
thể đăng ký tai 
nghe với điện 
thoại di động

Hãy kiểm tra xem bạn đã bật tai nghe chưa.
Kiểm tra xem tai nghe đã vào chế độ tìm kiếm chưa.
- Trong khi tai nghe được lắp vào hộp sạc, hãy 

nhấn và giữ bộ phận cảm ứng ở tai nghe trái 
hoặc phải trong 3 đến 5 giây để chuyển sang 
chế độ tìm kiếm.

Nếu bạn đã thay tai 
nghe hoặc có vấn 
đề với hoạt động 
(Đặt lại về cài đặt 
gốc) 

Trong khi tai nghe được lắp vào hộp sạc, hãy nhấn 
và giữ bộ phận cảm ứng ở tai nghe trái hoặc phải 
trong 10 giây hoặc lâu hơn.
- Đèn báo trạng thái pin của hộp sạc nhấp nháy 

màu đỏ và việc khởi tạo về cài đặt gốc được thực 
hiện. Sau khi khởi tạo về cài đặt gốc, hãy kết nối 
lại tai nghe.
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Thông số kỹ thuật và tính năng

Mục Nhận xét 
Bluetooth
Thông số kỹ thuật

V 5.2 (Tai nghe/Rảnh tay/A2DP/AVRCP)

Pin
Tai nghe : 3.7 V / 55 mAh, Lithium-ion
Hộp sạc : 3.7 V / 390 mAh, Lithium-ion

Thời gian nghe nhạc  
Tai nghe & có hộp sạc

ANC Tắt: Lên đến 8 & Lên đến 22 giờ*
ANC Bật: Lên đến 5 & Lên đến 13 giờ*

Thời gian sạc

Tai nghe: trong một giờ / Hộp sạc: trong 2 giờ
Sạc nhanh: Sạc 5 phút cho thời gian chơi lên
đến 60 phút*
※ Khi sạc có dây ở nhiệt độ phòng

Điện áp đầu vào 
định mức

Tai nghe: 5 V 0 110 mA
Hộp sạc: 5 V 0 500 mA

Nhiệt độ hoạt động 0 °C ~ +40 °C

Độ ẩm hoạt động 5 % ~ 60 %

Kích thước (mm) /  
Trọng lượng (g)

Tai nghe: 21,2 mm (rộng) X 28,3 mm (dài) X 
23,2 mm (cao) / 5,2 g (Một tai nghe)
Hộp sạc: 54,5 mm (rộng) X 54,5 mm (dài) X  
30 mm (cao) / 35,4 g
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Dải tần số 2402 MHz đến 2480 MHz

*Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động kết nối, các 
tính năng đang được sử dụng, cài đặt, cường độ tín hiệu, nhiệt độ hoạt động, 
dải tần và các phương pháp sử dụng khác. 

Tuyên bố xác nhận

Theo Quy định hành chính về thiết bị bức xạ sóng vô tuyến công suất 
thấp:

Nếu không được phép, không công ty hoặc người dùng nào có thể thay đổi 
tần số, tăng công suất hoặc thay đổi các tính năng hoặc chức năng của thiết 
kế ban đầu của các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp được phê duyệt 
về loại.
Việc sử dụng các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp không được ảnh 
hưởng đến an ninh hàng không hoặc gây nhiễu cho các hoạt động truyền 
thông hợp pháp. Nếu phát hiện thấy sự gây nhiễu, thiết bị phải ngừng hoạt 
động ngay lập tức. Việc sử dụng thiết bị chỉ có thể tiếp tục sau khi thiết bị đã 
được cải thiện đến mức sẽ không gây ra bất kỳ nhiễu nào. Hoạt động truyền 
thông hợp pháp được đề cập ở trên là nói đến truyền thông vô tuyến được vận 
hành tuân thủ Đạo luật về Viễn thông.  
Các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp phải chấp nhận mọi sự can nhiễu 
từ các hoạt động truyền thông hợp pháp hoặc các thiết bị phát xạ sóng vô 
tuyến ISM.
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Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác 
là nhãn hiệu của Google LLC.

Thông tin bổ sung

1. Phơi nhiễm tần số vô tuyến

Tai nghe Bluetooth LG Stereo này là thiết bị phát và thu sóng vô tuyến. 
Khi ở chế độ hoạt động, thiết bị giao tiếp với thiết bị di động được trang bị 
Bluetooth bằng cách nhận và truyền các trường điện từ tần số vô tuyến (RF) 
(sóng vi ba) trong dải tần số 2402 đến 2480 MHz.  
Tai nghe Bluetooth được thiết kế hoạt động tuân thủ các hướng dẫn và 
giới hạn phơi nhiễm RF do các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia và các 
cơ quan y tế quốc tế đặt ra khi được sử dụng với bất kỳ điện thoại di động 
tương thích nào của LG Electronics.
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4. Thông tin về pin

Pin sạc có tuổi thọ dài nếu được xử lý đúng cách.  
Pin mới hoặc pin không được sử dụng trong một thời gian dài có thể có dung 
lượng suy giảm trong vài lần đầu tiên sử dụng pin.  
Không để pin ở nhiệt độ khắc nghiệt, không bao giờ trên +50° hoặc dưới 
-10°. Để có dung lượng pin tối đa, hãy sử dụng pin ở nhiệt độ phòng. Nếu pin 
được sử dụng ở nhiệt độ thấp, dung lượng pin sẽ giảm. Pin chỉ có thể sạc ở 
nhiệt độ từ 0° đến +45°.

5. Tái chế pin trong tai nghe Bluetooth của bạn

Pin trong tai nghe Bluetooth của bạn phải được vứt bỏ đúng cách và không 
được cho vào rác thải sinh hoạt.

6. Điều kiện

 - Bảo hành chỉ có hiệu lực khi phiếu thu gốc do đại lý cấp cho người mua ban 
đầu, ghi rõ ngày mua và số sê-ri, được xuất trình cùng với sản phẩm cần 
sửa chữa hoặc thay thế. LG Electronics có quyền từ chối dịch vụ bảo hành 
nếu thông tin này đã bị xóa hoặc thay đổi sau khi mua sản phẩm ban đầu 
từ đại lý.

 - Nếu LG Electronics sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, sản phẩm được sửa 
chữa hoặc thay thế sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn 
bảo hành ban đầu hoặc trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa, tính 
theo khoảng thời gian dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế có thể sử dụng 
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các bộ phận tân trang có chức năng tương đương. Các bộ phận hoặc linh 
kiện được thay thế sẽ trở thành tài sản của LG Electronics.

 - Bảo hành này không bảo hành cho bất kỳ lỗi nào của sản phẩm do hao mòn 
thông thường, hoặc do sử dụng sai, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở 
việc sử dụng khác với cách bình thường và thông thường, theo hướng dẫn 
sử dụng và bảo trì sản phẩm. Bảo hành này cũng không bảo hành cho bất kỳ 
lỗi nào của sản phẩm do tai nạn, sửa đổi hoặc điều chỉnh, tình trạng bất khả 
kháng hoặc thiệt hại do chất lỏng.

 - Bảo hành này không bảo hành cho lỗi sản phẩm do sửa chữa, cài đặt, sửa 
đổi hoặc bảo dưỡng được thực hiện không đúng cách bởi người không có ủy 
quyền của LG Electronics. Sự can thiệp vào bất kỳ niêm phong nào trên sản 
phẩm sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Bảo hành có giới hạn

TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY,  
LG ELECTRONICS ĐẢM BẢO SẢN PHẨM NÀY KHÔNG CÓ KHIẾM KHUYẾT 
VỀ THIẾT KẾ, VẬT LIỆU VÀ TAY NGHỀ TẠI THỜI ĐIỂM NGƯỜI TIÊU DÙNG 
MUA BAN ĐẦU VÀ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN MỘT (1) NĂM TIẾP 
THEO. NẾU SẢN PHẨM CỦA BẠN CẦN DỊCH VỤ BẢO HÀNH, VUI LÒNG 
GỬI TRẢ LẠI SẢN PHẨM CHO ĐẠI LÝ NƠI ĐÃ MUA SẢN PHẨM HOẶC 
LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM LIÊN HỆ LG ELECTRONICS TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
CỦA BẠN ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.
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Thông tin an toàn quan trọng

Tránh gây tổn thương thính giác

Sự mất thính lực vĩnh viễn có thể xảy ra nếu bạn sử dụng tai nghe ở mức âm 
lượng cao. Hãy đặt âm lượng ở mức an toàn. Bạn có thể thích nghi theo thời 
gian với âm lượng cao hơn mà nghe có vẻ như bình thường nhưng có thể gây 
tổn hại cho thính giác của bạn.
Nếu bạn gặp phải tiếng chuông trong tai hoặc lời nói bị bóp nghẹt, hãy ngừng 
nghe và kiểm tra thính giác của bạn. Âm lượng càng lớn, thời gian cho đến khi 
thính giác của bạn có thể bị ảnh hưởng càng ngắn. 
Các chuyên gia thính giác khuyến nghị rằng để bảo vệ thính giác của bạn:

• Hạn chế thời gian bạn sử dụng tai nghe ở mức âm lượng lớn.
• Tránh tăng âm lượng để chặn tiếng ồn từ môi trường xung 

quanh.
• Giảm âm lượng nếu bạn không thể nghe thấy mọi người nói 

gần bạn.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị cầm tay để biết thêm thông tin 
về cách điều chỉnh mức âm lượng trên thiết bị cầm tay của bạn.
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Sử dụng tai nghe an toàn
Việc sử dụng tai nghe để nghe nhạc trong khi điều khiển xe là không nên và là 
việc bất hợp pháp ở một số khu vực. Hãy cẩn thận và tập trung trong khi lái xe. 
Ngừng sử dụng thiết bị này nếu bạn thấy thiết bị gây rối hoặc mất tập trung 
trong khi điều khiển bất kỳ loại xe nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào 
khác yêu cầu bạn phải tập trung hoàn toàn.

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, 
được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com.
Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm 
và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM 
có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí 
về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ 
opensource@lge.com.
Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi 
phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bấy kỳ ai nhận được 
thông tin này.
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Ký hiệu

~ Đề cập đến dòng điện xoay chiều (AC).

0 Đề cập đến dòng điện một chiều (DC).

Đề cập đến thiết bị class II.

1 Đề cập đến chế độ chờ.

! Đề cập đến "BẬT" (nguồn).

Đề cập đến điện áp nguy hiểm.

LG TONE Free

Thời hạn bảo hành: 12 tháng tính từ Ngày mua
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng - Văn phòng Hà Nội
Phòng Bảo hành
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Keangnam Landmark 72,
Lô E6, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trung tâm Hỗ trợ khách hàng: 1800-1503 / Website: www.lg.com/vn




