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Cách hoạt động



Điều khiển tai nghe

ĐIỀU KHIỂN TAI NGHE

Đèn LED

Nút âm lượng -

Cổng sạc USB-C

Nút nguồn/Âm lượng +

Nút đa chức năng



BẬT/TẮT

BẬT/TẮT

Nút nguồn/Âm lượng +

Mở tai nghe:
Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED
sáng xanh.
*Tai nghe sẽ phát ra câu nói “Welcome to Shokz”

Tắt tai nghe
Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED
sáng đỏ.
*Tai nghe sẽ phát ra câu nói “Power off”



OpenMove by Shokz

Kết nối

KẾT NỐI

1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + đến khi thấy đèn LED sẽ nhấp 
nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

3. Mở cài đặt Bluetooth của thiết bị và chọn "OpenMove
by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".



Cách đeo

CÁCH ĐEO

Nhấc và đưa tai nghe ra sau gáy,
định vị các móc tai trên tai của bạn,
lúc này bạn đã có thể thưởng thức
âm nhạc!
* Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Các đầu dò
nên đặt ở phía trước tai của bạn.



Âm lượng
ÂM LƯỢNG

Nút nguồn/Âm lượng +

Nút âm lượng - 

Thao tác điều khiển âm lượng
khi đang phát âm thanh.

Cách thay đổi âm lượng:
Trong khi nghe, hãy điều chỉnh âm lượng tai nghe
bằng cách nhấn Nút âm lượng + hoặc Nút âm lượng -.

*Bạn sẽ nghe thấy tiếp "Bíp" khi âm lượng ở mức tối đa. 

*Nghe bằng tai nghe ở âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến
thính giác của bạn và âm thanh sẽ bị biến dạng.



Click once
End call 

Click once
Answer call

Click once
Play/pause music

Double-click while music is playing
Next song

Triple-click while music is playing
Previous song

Nút đa chức năng
NÚT ĐA CHỨC NĂNG

Nút đa chức năng

Phát/Ngừng nhạc
Nhấn 1 lần

Chuyển sang bài hát kế tiếp
Nhấn đúp khi đang phát nhạc

Quay lại bài hát trước
Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc

Trả lời cuộc gọi 
Nhấn 1 lần

Kết thúc cuộc gọi
Nhấn 1 lần



Nút đa chức năng 
NÚT ĐA CHỨC NĂNG 

Phát nhạc Nhấn 1 lần

Ngưng phát nhạc Nhấn 1 lần

Chuyển bài hát kế tiếp

Quay lại bài hát trước

Nhấn đúp khi đang phát nhạc

Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc

Thay đổi ngôn ngữ Nhấn đúp trong trạng thái kết nối

Trả lời cuộc gọi Nhấn 1 lần

Kết thúc cuộc gọi Nhấn 1 lần

Trả lời cuộc gọi đang chờ và
kết thúc cuộc gọi hiện tại 

Nhấn và giữ trong 2 giây khi có
cuộc gọi khác 

Từ chối cuộc gọi Nhấn và giữ trong 2 giây khi có
cuộc gọi đến

Gọi trợ lý giọng nói Nhấn và giữ trong 2 giây khi
thiết bị ở chế chờ

Gọi lại số gần nhất Nhấn đúp ở chế độ chờ

*Chỉ áp dụng với cuộc gọi điện thoại, không áp dụng cuộc gọi trực tuyến



Kiểm tra tình trạng pin
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG PIN

Nút nguồn/Âm lượng +

Nút âm lượng -

Thao tác điều khiển khi
không phát nhạc

Cách kiểm tra tình trạng pin
Nhấn nút âm lượng + hoặc âm lượng - khi ngưng phát nhạc
Tai nghe sẽ cho bạn biết tình trạng pin:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"



Tính năng bổ sung



Chế độ EQ

CHẾ ĐỘ EQ

Chế độ tiêu chuẩn
Tần số cân bằng để nghe nhạc.

Chế độ tăng cường giọng nói
Các tần số trung gian nâng cao để

nghe đọc sách và podcast, v.v.



Chuyển đổi chế độ EQ

CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ EQ

Nút nguồn/Âm lượng +

Nút âm lượng -

Thao tác điều khiển khi
đang phát nhạc

Cách để chuyển đổi chế độ EQ
Nhấn và giữ đồng thời 2 nút (Nút nguồn/Nút âm lượng + và
Nút âm lượng -) khi đang phát nhạc đến khi bạn nghe
một tiếng bíp.

*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: “Standard Mode/Vocal Booster Mode”



Kết nối đa điểm

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Kết nối 2 thiết bị
Chuyển đổi liền mạch giữa 2 thiết bị

với kết nối đa điểm



Kết nối đa điểm

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Thao tác điều khiển khi
tai nghe đã tắt

1. Trước tiên, tắt tai nghe.

2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra

câu nói: "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh

luân phiên.

Tai nghe sẽ phát ra
câu nói “pairing”



KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Nút nguồn/Nút âm lượng +

Nút đa chức năng

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng +

trong 3 giây. Tai nghe sẽ phát ra câu nói "multipoint enabled".

Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"multipoint enabled".



OpenMove by Shokz

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Thiết bị thứ nhất

4. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ nhất của bạn và chọn
"OpenMove by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".
5. Tắt tai nghe.

Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"connected".



KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Thiết bị thứ nhất

6. Vào lại chế độ kết nối bằng cách nhấn và giữ nút âm lượng +
cho đến khi tai nghe phát ra câu nói “pairing” và đèn LED chỉ
báo nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

7. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ hai và chọn "OpenMove
by Shokz”. Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "connected".

8. Tắt tai nghe.

Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"connected".



OpenMove by Shokz

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Thiết bị thứ haiThiết bị thứ nhất

9. Bật tai nghe OpenMove đã được kết nối với cả hai thiết bị.

Bạn sẽ nghe tiếng bíp , rồi tai nghe sẽ phát ra
câu nói “Welcome to Shokz, connected.
Second device connected.”



Tắt kết nối đa điểm

TẮT KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Thao tác điều khiển
khi tai nghe đã tắt.

1. Trước tiên, tắt tai nghe.

2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra

câu nói: "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh

luân phiên.

Tai nghe sẽ phát ra
câu nói “pairing”



TẮT KẾT NỐI ĐA ĐIỂM

Nút âm lượng -

Nút đa chức năng

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng -

cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "multipoint disabled."

Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"multipoint disabled."



Khôi phục cài đặt gốc

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Thao tác điều khiển khi
tai nghe đã tắt

1. Trước tiên, tắt tai nghe. 

2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra
câu nói "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh
luân phiên.

Tai nghe sẽ phát ra
câu nói “pairing”



KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Nút nguồn/Nút âm lượng +

Nút âm lượng -

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng, nút âm lượng - và
nút âm lượng + cho đến khi nghe hai tiếng bíp và cảm giác rung. 

4. Tắt tai nghe OpenMove giờ đã được reset và có thể kết nối lại
với thiết bị của bạn.

Nút đa chức năng



Thay đổi ngôn ngữ

THAY ĐỔI NGÔN NGỮ

Làm theo hướng dẫn khi
tắt nguồn tai nghe.

Tai nghe có hỗ trợ 4 ngôn ngữ bao gồm
tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.

1. Trước tiên, tắt OpenMove.

2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra
câu nói "pairing", đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ & xanh
luân phiên.

Tai nghe sẽ phát ra
câu nói “pairing”



THAY ĐỔI NGÔN NGỮ

3. Nhấp đúp vào nút đa chức năng. Tai nghe sẽ chuyển đổi
giữa các ngôn ngữ cho đến khi bạn nghe được ngôn ngữ
tương ứng.  

Nút đa chức năng



Vệ sinh và bảo quản



Mẹo sạc pin

MẸO SẠC PIN

Tai nghe sẽ tự động tắt
khi đang sạc

Cổng sạc USB-C

Đang sạc Đã sạc đầy

Khi tai nghe ở mức pin yếu, sẽ phát ra lời nhắc “charge me” và
đèn đỏ sẽ nhấp nháy không liên tục. Sử dụng cáp sạc từ
tương ứng để sạc.

Đèn báo LED sẽ chuyển sang màu đỏ trong quá trình sạc và
tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn báo LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang
màu xanh khi quá trình sạc hoàn tất.



Cất giữ và bảo quản

CẤT GIỮ VÀ BẢO QUẢN

Bảo quản tai nghe ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ phòng trong
khoảng 0 đến 45 ° C (32 ~ 113 ° F). Đặt tai nghe trong nhiệt độ
lạnh / nóng, khu vực ẩm ướt cao hoặc môi trường áp suất
không khí thấp có thể làm giảm tuổi thọ pin.
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.

.

.
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Để sản phẩm tránh xa các nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp,
khí dễ cháy hoặc các chất lỏng khác.
Giữ cho cổng sạc khô ráo trước khi sạc sẽ giảm nguy cơ hư hỏng.
Tai nghe có khả năng kháng nước, nhưng không chống thấm.
Vui lòng không nhúng tai nghe vào nước.
Làm sạch tai nghe bằng khăn khô mềm.
Không sạc ngay sau khi tập thể dục, đề phòng có mồ hôi bên trong
cổng sạc dẫn đến cháy mạch khi đang sạc.
Sau khi cất giữ trong một thời gian dài, vui lòng sạc tai nghe trước
khi sử dụng lại.

Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần
thông báo. Để cập nhật thông tin về sản phẩm, vui lòng
truy cập www.shokz.com.

Ghi chú

Để tránh rủi ro nổ, cháy, hoặc rò rỉ từ các hóa chất độc hại,
vui lòng không tháo rời sản phẩm hoặc thay thế, làm
biến dạng hoặc cắt xén pin.

Cảnh báo



Bảo hành

BẢO HÀNH

Tai nghe của bạn được bảo hành.

Truy cập trang web của chúng tôi tại
https://shokz.com.vn/baohanh để biết thêm chi tiết về
thời hạn bảo hành



Xử lý sự cố
XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu gặp bất kì vấn đề hay sự cố nào, vui lòng
truy cập https://shokz.com.vn/hotro
để được hỗ trợ thêm!



OPENMOVE

Có gì trong hộp 
CÓ GÌ TRONG HỘP 

Hộp

OpenMove

Tai nghe

OpenMove

Túi

OpenMove

Hướng dẫn sử dụng

OpenMove

Quy định pháp lý

OpenMove

Cáp sạc

từ tính

Liên hệ với đại lý ủy quyền của Shokz hoặc trung tâm dịch vụ
khách hàng của Shokz

Nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc bị thiếu,
vui lòng không sử dụng sản phẩm.

* Xin lưu ý rằng bao bì đóng gói có thể thay đổi tùy theo khu vực.




