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Hướng dẫn bắt đầu nhanh
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Tổng quan về sản phẩm
Hộp sạc:

Trong hộp có gì
Hộp sạc
Tai nghe (L/R)
Nút tai nghe (S/M/L)

Cáp USB Type-C
Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Tiếp điểm sạc (R)
Tiếp điểm sạc (L)
Đèn LED tình trạng pin
Cổng USB Type-C

Tai nghe:

Bàn cảm ứng
Đèn chỉ báo LED
Micrô
Nút tai nghe
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Bắt đầu
Trước khi sử dụng Nokia Power Earbuds Lite, hãy bóc màng khỏi tai nghe và đặt 
tai nghe trở lại hộp sạc. Sau đó, kết nối cáp USB Type-C với nguồn điện để bắt 
đầu sạc. Sạc đầy tai nghe và hộp sạc trước lần sử dụng đầu tiên.

1.

Để tai nghe vừa vặn và có hiệu suất âm thanh 
tối ưu, hãy thay nút tai nghe vừa với bạn nhất.

3.

M LS

Đỏ

Đèn chỉ báo LED tai nghe sẽ chuyển màu đỏ 
trong khi sạc và tắt khi sạc đầy. 
Nếu tai nghe còn ít pin, đèn chỉ báo LED sẽ liên 
tục nhấp nháy màu đỏ. 

2.

LED trạng thái pin cho biết trạng thái pin hiện tại.

Đã sạc đầy

< 75%

< 50%
< 25%

< 3%



Đèn chỉ báo LED của tai nghe sẽ nhấp 
nháy màu xanh lam sau mỗi 5 giây khi 
được kết nối qua Bluetooth.
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1.

Ghép nối và kết nối Bluetooth
Ghép nối với thiết bị
a. Bật và ghép nối:

Khi bạn tháo tai nghe khỏi hộp sạc, tai nghe sẽ tự động bật và ghép nối với 
nhau. Khi đã ghép nối thành công, đèn chỉ báo LED của tai nghe phải sẽ nhấp 
nháy luân phiên màu đỏ và xanh, đồng thời tai nghe đã sẵn sàng kết nối với 
thiết bị Bluetooth® của bạn.

b. Kết nối với thiết bị Bluetooth của bạn:
Bật Bluetooth trên thiết bị rồi 
chọn "Nokia Power Earbuds Lite" 
từ menu Bluetooth để kết nối.
Trong quá trình kết nối, đèn chỉ 
báo LED ở tai nghe bên phải sẽ 
nhấp nháy luân phiên màu xanh 
và đỏ.

Nokia Power 
Earbuds 
Lite

2.Sau lần ghép nối đầu tiên, tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị Bluetooth của 
bạn mỗi khi được lấy ra khỏi hộp khác.

1 / 5 giây

3.Nút tai nghe sẽ tự động tắt nếu không có kết nối Bluetooth trong 
vòng 5 phút.
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Sử dụng tai nghe
Điều khiển cảm ứng:1.

c. Đặt lại về cài đặt ban đầu:
Đặt tai nghe lại vào hộp sạc (đèn LED sẽ chuyển màu đỏ) > Chạm vào bàn cảm 
ứng của hai tai nghe trong 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy luân phiên 
màu xanh và đỏ 3 lần, cho biết rằng đã đặt lại thành công. 

b. Sử dụng một tai nghe:
Bạn có thể sử dụng riêng tai nghe phải. Nếu tai nghe đã từng được ghép nối 
với thiết bị Bluetooth, tai nghe phải sẽ tự động kết nối với thiết bị của bạn khi 
được lấy ra khỏi hộp sạc. 

Điều khiển bổ sung:2.

Chạm vào bàn cảm ứng của hai tai nghe trong 3 giây để bật tự động; chạm 
vào bàn cảm ứng của một tai nghe trong 5 giây để tắt tự động. 

Tăng âm lượng

Kích hoạt lệnh thoại

Phát/Dừng nhạc

Trả lời/Kết thúc cuộc gọi

Từ chối cuộc gọi

2 giây

1 giây

x 1

x 1

x 2Giảm âm lượng x 2

x 3Bản nhạc trước x 3Bản nhạc tiếp theo

L R

a. Bật và tắt thủ công:
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Chức năng điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị và ứng dụng. Hướng dẫn bằng âm thanh 
không phản hồi với thiết bị iOS. Cac thiêt bi sư dung công nghê không dây Bluetooth liên lac qua song radio, 
vi vây chung không cân phai đăt cung phương. Tuy nhiên, các thiết bị Bluetooth phải được đặt cách nhau 
không quá 10 mét (33 bộ Anh), mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các 
thiết bị điện tử khác.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

- Băng tần: 2400 MHz - 2483 MHz

- Tần số vô tuyến tối đa: -6~+4dBm

Quan trọng: Hay đoc nhưng hương dân đơn gian nay. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể 
nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật và quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy đọc 
hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

An toàn cho người dùng

Tắt ở những nơi bị cấm
Tắt thiết bị khi không được phép sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc tai nghe Bluetooth có thể gây nhiễu sóng hay 
nguy hiểm, ví dụ: trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc 
chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

Nhiễu sóng
Tất cả ca ́c thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
thiết bị.

Pin, sạc và các phụ kiện khác
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được HMD Global Oy phê chuẩn để sử dụng với 
thiết bị này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Bảo vệ thính giác
Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong 
thời gian dài.

 Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của 
bạn có thể bị ảnh hưởng.
Không sử dụng tai nghe khi nó có thể đe dọa đến sự an toàn của bạn. Bề mặt của sản 
phẩm này không chứa niken.

Trẻ nhỏ
Thiết bị của bạn và ca ́c phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận 
nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thính lực
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Chăm sóc điện thoại của bạn
Cẩn thận khi sử dụng thiết bị. Những đề xuất sau đây sẽ giúp bạn giữ thiết bị hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng 
chất ăn mòn các mạch điện tử.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi bụi hoặc bẩn.

- Không mở thiết bị khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của thiết bị.

- Không sơn thiết bị. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.

- Không làm rơi, đập hoặc lắc thiết bị hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng thiết bị.

- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thiết bị hoặc pin.

- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể 
đọng lại bên trong thiết bị và làm hỏng nó.

- Hộp sạc không chịu nước.

- Tai nghe có cấp độ chống thấm nước IPX7. Cấp độ chống thấm nước không phải là tình trạng vĩnh 
viễn và có thể giảm theo thời gian.

Chống thấm nước Không chống thấm nước
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Chăm sóc điện thoại của bạn
Cẩn thận khi sử dụng thiết bị. Những đề xuất sau đây sẽ giúp bạn giữ thiết bị hoạt động.

Không bỏ các sản phẩm này như rác thải sinh hoạt không phân loại của thành phố: mang chúng 
đi tái chế. Để biết thông tin về điểm tái chế gần bạn nhất, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý chất 
thải ở địa phương.

 Luôn mang cac san phâm điên tư, pin va vât liêu đong goi đa qua sư dung đên điêm thu 
gom danh riêng. Lam như vây la bạn đa giup ngăn chăn viêc vưt rac thai bưa bai va thuc 
đây viêc tai chê vât liêu. Các sản phẩm điện và điện tử có chứa rất nhiều vật liệu có giá trị, 
bao gồm kim loại (chẳng hạn như đồng, nhôm, thép và magiê), cũng như các kim loại quý 
(chẳng hạn như vàng, bạc và palađi). Tất cả vật liệu của thiết bị có thể được khôi phục 
dưới dạng vật liệu và năng lượng.

 Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo trên sản phẩm, pin, tài liệu hoặc bao gói nhắc 
bạn rằng tất cả các sản phẩm điện và điện tử cũng như pin phải được mang đến điểm thu 
gom rác riêng khi hết hạn sử dụng.

Tai chê

Ky hiêu thung rac co banh xe bi gach cheo

Thông tin pin
Thiết bị của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách 
tháo pin vì bạn có thể làm hỏng thiết bị. Pin co thê đươc sac va xa hang trăm lân, nhưng se hao 
mon dân. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng của điện thoại.

An toàn pin
Nêu đê pin sac đây nhưng không sư dung thi pin se tư xa theo thơi gian. Luôn giư pin ơ nhiêt đô 
khoang tư 15°C đên 25°C (59°F đên 77°F) để có hiệu suất tối ưu. Nhiêt đô qua cao hoăc qua thâp 
se lam giam dung lượng va tuôi tho cua pin. Thiết bị có thể dừng hoạt động tạm thời nếu pin quá 
nóng hoặc quá lạnh.
Không bo pin vao trong lưa vi pin co thê nô. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tai chê pin 
nêu co thê. Không đươc bo pin như rac sinh hoat. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng 
không đúng hoặc sử dụng pin không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ 
cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. 
Nếu bạn cho rằng pin bị hư hại, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc cửa hàng gần nhà trước 
khi tiếp tục sử dụng. Không sư dung pin bi hỏng. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét.
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- Luôn giư thiêt bi không dây cach thiêt bi y tê it nhât 15,3 cm (6 inch).

- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.

- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị 
y tế đang bị gây nhiễu.

- Tuân thu hương dân cua nha san xuât cho thiêt bi y tê cây ghep.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, 
hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyên nên giữ một khoảng cách 
tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép. Nhưng ngươi co nhưng 
thiêt bi như vây phai:

Thiêt bi y tê cây ghep
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Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng 
khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. 
Thiêt bi nay co chưa cac thanh phân, công nghê hoăc phân mêm chiu sư điêu chinh cua cac luât 
va quy đinh vê xuât khâu cua Hoa Ky va cac quôc gia khac. Nghiêm câm viêc chuyên hương trai 
phap luât.
Nôi dung cua tai liêu nay đươc cung câp “nguyên trang”. Ngoai trư do yêu câu cua luât phap 
hiện hành, không co bât ky sư bao đam nao đươc thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng 
không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan 
đên độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung cua tai liêu nay. HMD Global bảo lưu quyền chỉnh 
sưa hoăc thu hôi tai liêu nay vào bât ky thơi điêm nao ma không cân thông bao trươc.
Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu 
này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được HMD Global cho phép trước bằng văn bản. 
HMD Global thưc hiên chinh sach phat triên không ngưng. HMD Global bảo lưu quyền thực hiện 
các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần 
thông báo trước.
Nhà sản xuất và hãng nhập khẩu ở EU: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, 
Finland (Phần Lan). Chính sách Bảo mật của HMD Global có tại 
http://www.nokia.com/phones/privacy, áp dụng cho việc bạn sử dụng thiết bị.
Nếu chẳng may sản phẩm này có lỗi, vui lòng trả sản phẩm lại cho cửa hàng mà bạn mua sản 
phẩm kèm theo bằng chứng mua hàng của bạn. Để biết thêm thong tin về sản phẩm này hoặc 
các sản phẩm khác, vui lòng truy cập http://www.nokia.com/phones/support.
© 2020 HMD Global. Mọi quyền được bảo lưu. HMD Global Oy là bên được cấp phép độc quyền 
của thương hiệu Nokia dành cho điện thoại và máy tính bảng. Nokia là nhãn hiệu đã đăng ký 
của Nokia Corporation.
Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng 
các nhãn hiệu này của HMD Global đều đã được cấp phép.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Bằng cách này, HMD Global Oy tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết 
yếu và các điều khoản có liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Bản sao Tuyên bố về 
Sự phù hợp có tại:
www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Tuyên bố về sự Phù hợp

 


