
ไฟแสดงสถานะ

7 หูฟังสูญหาย/เปลี่ยนใหม่ 6 การอัปเดตหูฟัง 5 การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 4 การชาร์จหูฟัง 

การชาร์จหูฟัง 

การชาร์จกล่องชาร์จ 

การเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ 

2 การเชื่อมต่อและการใช้งาน1 ลักษณะภายนอกและสิ่งของที่ให้
การเปิด/ปิดหูฟัง

 

การตรวจจับหู

ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง* 

หากคุณถอดหูฟังออกในขณะรับฟังเพลง เพลงจะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และจะเล่นต่อ
หากคุณสวมหูฟังเข้าไปใหม่ 
การทำงานเพื่อควบคุมด้วยการแตะทั้งหมดจะตอบสนองเฉพาะหูฟังที่อยู่ในหูของคุณ
เท่านั้น

นอกเหนือจากเอฟเฟ็กต์เสียงมาตรฐานค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีเอฟเฟ็กต์เสียงสำหรับหูฟังอีก
สามรูปแบบดังต่อไปนี้: เสียงมนุษย์ที่ชัดเจน เสียงซุปเปอร์เบส และเสียงแหลมสูง บน
โทรศัพท์ vivo ที่รองรับการตั้งค่าตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง* คุณสามารถเปิดใช้งานและเลือก
เอฟเฟ็กต์เสียงใน การตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์

3 ฟังก์ชันและการทำงาน

เหตุการณ์จำลองสำหรับโหมดสแตนด์บาย/เพลง 

เหตุการณ์จำลองสำหรับการโทร 

หูฟัง vivo TWS Earphone Neo
คู่มือผู้ใช้ 

อุปกรณ์

บลูทูธ

บลูทูธ

vivo TWS Neo

พื้นที่ควบคุมการ
สัมผัส

ไมโครโฟนเสริม

ไมโครโฟนหลักหูฟัง

กล่องชาร์จ

ปุ่มฟังก์ชัน

พอร์ตการชาร์จ

ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ เปิดกล่องชาร์จไว้ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที เมื่อไฟสีขาว
กะพริบขึ้นแสดงว่าหูฟังอยู่ในสถานะที่กำลังจับคู่

หากเคยจับคู่หูฟังกับโทรศัพท์มือถือแล้ว ทุกครั้งที่เปิดกล่องชาร์จ หูฟังจะเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ที่เพิ่งจับคู่ใหม่โดยอัตโนมัติ
หากการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่จับคู่ โปรดไปที่การตั้งค่า
สำหรับ บลูทูธ และทำการจับคู่ด้วยตนเองจนเสร็จสิ้น

ทำการเชื่อมต่อต่อไปหลังจากตัดการเชื่อมต่อในระยะไกล 
หากหูฟัง vivo TWS Earphone Neo ขาดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนื่องจากระยะห่าง
ที่ไกล การเชื่อมต่อจะกลับมาใหม่เมื่อทั้งสองอุปกรณ์อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อที่
เหมาะสมอีกครั้งภายใน 10 นาที หากหูฟังอยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อที่เหมาะสมอีก
ครั้งหลังจาก 10 นาทีแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยตนเองจนเสร็จสิ้นต่อไป

จับคู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่นภายใต้สถานะการจับคู่
หากหูฟังถูกจับคู่กับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอยู่และต้องการจับคู่กับโทรศัพท์อีก
เครื่องหนึ่ง ให้ถอดหูฟังเข้าไปเก็บไว้ในกล่องชาร์จและทำการจับคู่ให้เสร็จสิ้นตามคำ
แนะนำในหัวข้อ การจับคู่ทั่วไป

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
เมื่อหูฟังอยู่ในกล่องชาร์จ ให้เปิดกล่องชาร์จขึ้นและไฟแสดง
สถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือของหูฟัง
การถอดหูฟัง ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือของ
กล่องชาร์จ 
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: 1. ไฟสีส้มสว่างขึ้นจะแสดงว่ามี
แบตเตอรี่คงเหลือ ＜50%; 2. ไฟสีเขียวสว่างขึ้นจะแสดงว่ามี
แบตเตอรี่คงเหลือ ≥50%

ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ แล้วหูฟังจะถูกชาร์จอีกครั้ง
โปรดดูแลความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จด้านล่างของที่จับหู
ฟัง เพื่อให้สามารถชาร์จหูฟังได้ตามปกติ 

เชื่อมต่อกล่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายชาร์จที่ให้มา
พร้อมผลิตภัณฑ์สำหรับการชาร์จ
ไฟสีส้มที่สว่างขึ้นจะแสดงว่ากำลังชาร์จกล่องชาร์จอยู่ และเมื่อ
ไฟดับลง หมายถึงได้ชาร์จไฟกล่องชาร์จจนเต็มแล้ว

ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ แล้วเปิดกล่องชาร์จไว้
กดปุ่มฟังก์ชันบนกล่องค้างไว้ 15 วินาทีจนกว่าไฟสีส้มจะกะพริบเร็ว ๆ เพื่อระบุว่ามีการรีเซ็ตหูฟัง
ให้เป็นการตั้งค่าของโรงงาน 
หลังจากรีเซ็ตค่าของโรงงานแล้ว หูฟังจะเข้าสู่สถานะการจับคู่โดยอัตโนมัติ แล้วจะมีไฟสีขาว
กะพริบบนกล่องชาร์จ 

บนโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการอัปเดต OTA* ของหูฟัง คุณสามารถดูเวอร์ชันและอัปเดต
ซอฟต์แวร์ได้ใน การตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป vivo Earphone สำหรับการอัปเดต

เมื่อหูฟังข้างหนึ่งข้างใดหาย ให้ใส่หูฟังข้างใหม่และข้างเดิมที่มีอยู่เข้าไปในกล่องชาร์จ กดปุ่ม
ฟังก์ชันค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อจับคู่หูฟัง
หากระบบตรวจพบว่าไม่มีการจับคู่ของหูฟังทั้งสองข้าง ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบขึ้น
โทรศัพท์จะเข้าสู่สถานะการจับคู่บลูทูธหลังจากที่มีการจับคู่หูฟังแล้ว และไฟสีขาวจะกะพริบขึ้น

หูฟัง vivo TWS Earphone Neo
โมเดล (หูฟัง): XE W2

โมเดล (กล่องชาร์จ): XE C2
อ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมดและลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับรุ่น 
คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

สิ่งของที่ให้
·หูฟัง vivo TWS Earphone Neo X 1 คู่   ·กล่องชาร์จ X 1 อัน    
·สายชาร์จชนิด C X 1 เส้น     ·คู่มือผู้ใช้ X 1 เล่ม   
·บัตรข้อมูลสำคัญและการรับประกัน x 1 ใบ

การจับคู่บลูทูธ
การจับคู่ทั่วไป
    ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ เปิดกล่องชาร์จไว้ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที 
    เมื่อไฟสีขาวกะพริบขึ้นแสดงว่าหูฟังอยู่ในสถานะที่กำลังจับคู่
    หูฟัง vivo TWS Earphone Neo ใหม่จะเข้าสู่สถานะการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจากเปิด
ทำงาน
    หลังจากกู้คืนการตั้งค่าของหูฟังให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หูฟังจะเข้าสู่สถานะการจับ
คู่เมื่อเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก

    ไปที่การตั้งค่าสำหรับ บลูทูธ ในโทรศัพท์ ค้นหาและจับคู่กับหูฟังที่ชื่อว่า "vivo TWS 
Neo"
การจับคู่ด่วน
    เมื่อกำลังใช้งานโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการจับคู่ด่วน ให้เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และเปิด
กล่องชาร์จของ vivo TWS Earphone Neo กล่องโต้ตอบที่มีการแจ้งเตือนการจับคู่ด่วนจะ
ปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อจับคู่และเชื่อมต่อกับหูฟัง 

การกดค้างไว้

การแตะสองครั้ง

สายเรียกเข้า: แตะตรงพื้นที่ควบคุมการสัมผัสบนหูฟังสอง
ครั้ง 
การปฏิเสธสาย: กดพื้นที่ควบคุมการสัมผัสค้างไว้ 1.5 
วินาที
การวางสาย: แตะตรงพื้นที่ควบคุมการสัมผัสบนหูฟังสอง
ครั้ง
ปิดเสียงการโทร: กดพื้นที่ควบคุมการสัมผัสค้างไว้ 3 
วินาทีในระหว่างการโทรเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงโทรศัพท์
การปรับระดับเสียง: เลื่อนพื้นที่ควบคุมการสัมผัสขึ้นหรือลง
เพื่อปรับระดับเสียง

เลื่อน: เลื่อนพื้นที่ควบคุมการสัมผัสขึ้นหรือลงเพื่อปรับ
ระดับเสียง 
การทำงานที่แนะนำ: กดด้านล่างของหูฟังค้างไว้โดยใช้นิ้ว
หัวแม่มือและนิ้วกลางของคุณ แล้วเลื่อนนิ้วชี้ขึ้นหรือลง
เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง การเลื่อนหนึ่งครั้งสำหรับระดับ
เสียงหนึ่งแถบ
การแตะสองครั้ง: ฟังก์ชันเสริม รวมถึง เล่น/หยุดชั่วคราว 
เพลงก่อนหน้า เพลงถัดไป การปลุกด้วย Google 
Assistant เป็นต้น ถ้าแตะสองครั้งตามค่าเริ่มต้นของ
โรงงานจะเป็น "เล่น/หยุดชั่วคราว”
บนโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการตั้งค่าการสัมผัสแบบกำหนด
เอง (การเลื่อนและแตะสองครั้ง)* คุณสามารถกำหนดค่า
การแตะสองครั้งสำหรับหูซ้ายและหูขวาและการเลื่อนใน 
การตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์
นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง แอป vivo 
Earphone เพื่อตั้งค่าการทำงานด้วยการแตะสองครั้งและ
การเลื่อน

แอป vivo Earphone (สำหรับ Android)

*หมายเหตุ
สำหรับโทรศัพท์ vivo รุ่นที่รองรับการจับคู่ด่วน การตั้งค่าการสัมผัสที่กำหนดเอง ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์
เสียง และการอัปเดต OTA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ที่: www.vivo.com เพื่อดูราย
ละเอียด


