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Camera
Đèn báo hiệu camera
Chuyển chụp ảnh/ đàm thoại
Ghi hình video
Bật tắt camera

Giảm âm lượng/ lùi bài
Tăng âm lượng/ bài kế tiếp
Đèn báo hiệu Bluetooth
Phím chức năng

Kết nối nội bộ
Khe cắm thẻ nhớ
Cổng sạc pin
Cổng kết nối tai nghe và mic

Tổng quan
Tổng quan



1. Dùng keo 3M dán mặt sau bộ đàm, sau đó dán trực tiếp lên mũ ở vị trí thích hợp. 

Keo 3M

Keo 3MBộ giá gắn

1. Cố định giá gắn vào khay nhựa bằng ốc vít.
2. Dán keo 3M vào mặt sau giá gắn, sau đó dán trực tiếp lên mũ ở vị trí phù hợp 
3. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

Lắp đặt (4 cách)
Dùng keo 3M

Dùng keo 3M



Dùng kẹp sắt

Dùng kẹp sắt

Kẹp sắt

Kẹp sắtBộ giá gắn

1. Gắn kẹp sắt vào khay nhựa, Kẹp nguyên bộ vào phần vỏ mũ và trượt để chọn vị trí phù hợp.
2. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

1. Cố định giá gắn vào khay nhựa bằng ốc vít.
2. Lắp kẹp sắt vào giá gắn, Kẹp nguyên bộ vào phần vỏ mũ và trượt để chọn vị trí phù hợp.
3. Lắp bộ đàm vào khay nhựa.

Khay nhựa

Khay nhựa



Cổng sạc

1. Cắm dây sạc type C vào cổng sạc, đầu còn lại vào khe cắm USB để sạc.

2. Sau khi kết nối nguồn, đèn báo hiệu trên nút chức năng sẽ phát sáng màu đỏ. Sạc đầy trong 2 giờ

(Thời gian sạc đầy tùy thuộc vào điều kiện sạc).

* Lưu ý: Sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu tiên. Không sử dụng nguồn điện từ xe máy, nguồn điện sạc

không ổn định có thể gây hư hại thiết bị.

Sạc pin
Cách sạc



Bật / tắt thiết bị
Cách bật

Cách tắt

Cách bật: Nhấn và đè nút chức năng và nút kết nối nội bộ cùng lúc khoảng 3s, Thiết bị sẵn sàng khi 

đèn chớp màu xanh và phát âm thanh “ Welcome to Bluetooth communication system”

* Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn nếu không nhận được bất kỳ kết nối nào trong vòng 3 phút. 

Cách tắt: Nhấn và đè nút chức năng và nút kết nối nội bộ cùng lúc khoảng 3s, thiết bị tắt sau khi

đèn chớp màu đỏ và phát âm thanh “Bye-Bye”.



Kiểm tra dung lượng Pin
Thao tác

Mô tả

LS2 Focal có tính năng tự kiểm tra thời lượng pin, khi thiết bị đang hoạt động, nhấn nhanh 
nút Volume - và nút chức năng cùng lúc, thiết bị sẽ tự động thông báo mức pin hiện tại:
- Power over 90% (Pin trạng thái đầy)
- Power over 50% (Pin còn hơn 50%)
- Power lower than 50% (Pin còn ít hơn 50%)
- Power lower than 10% Please rechagre immediately (Pin sắp cạn, vui lòng sạc thiết bị)



Khi dung lượng pin còn dưới 10%, nút chức năng sẽ chớp sáng đỏ và thiết bị phát ra âm thanh
nhắc nhở “ Power lower than 10%”

Tương tự khi pin không đủ để tiếp tục ghi hình, thiết bị tự động nhắc nhở mỗi 6 phút nội dung 
“ low battery for camera”.

Ở chế độ Bluetooth

Ở chế độ quay video



Bước 1 Bước 2

1: Sau khi bật thiết bị, nhấn giữ nút chức năng.
2: Đèn báo hiệu chớp xanh đỏ, chế độ chờ kết nối đã được bật

*Bật bluetooth trên điện thoại thông minh và tìm kiếm thiết bị. Sau khi kết nối thành công,
thiết bị tự động báo “Connection”.

Kết nối điện thoại thông minh
Kết nối

Hướng dẫn



- Nhận cuộc gọi: nhấn nhanh nút chức năng 1 lần.

- Kết thúc cuộc gọi: nhấn nhanh nút chức năng 1 lần nữa để kết thúc cuộc gọi

- Từ chối cuộc gọi: Nhấn và giữ nút chức năng trong 2s

- Gọi lại: nhấn nhanh nút chức năng 2 lần.

- Tăng âm lượng: nhấn nút “+” khi đang đàm thoại

- Giảm âm lượng: nhấn nút “-” khi đang đàm thoại

-- Chuyển đổi 2 chế độ tự động/ rảnh tay: nhấn và giữ nút kết nối nội bộ, nút “+”, nút “-” 

Cả 3 nút cùng một lúc trong khoảng 3 giây khi thiết bị ở trạng thái chờ (không có cuộc gọi). 

Thiết bị phát 1 tiếng bíp: chế độ tự động nhận cuộc gọi, 2 tiếng bíp: rảnh tay nhận cuộc gọi.  

Chức năng đàm thoại



Điều khiển bằng giọng nói

Hướng dẫn

Sau khi kết nối với điện thoại thông minh, nhấn nhanh nút “+” và “-” cùng lúc để bật chế độ

Điều khiển bằng giọng nói. Lưu ý: điện thoại thông minh bắt buộc có hỗ trợ điều khiển bằng

giọng nói mới sử dụng được tính năng này (Siri, Alexa...)



Chức năng nghe nhạc

- Chơi nhạc: nhấn nhanh nút chức năng khi thiết bị ở trạng thái chờ.

- Tạm dừng: nhấn nhanh nút chức năng khi thiết bị đang phát.

- Tăng âm lượng: Nhấn nhanh nút “+” khi thiết bị đang phát.

- Giảm âm lượng: nhấn nhanh nút “- ” khi thiết bị đang phát.

- Lùi bài: Nhấn và giữ nút “-” khi thiết bị đang phát

- Tiến bài: Nhấn và giữ nút “+” khi thiết bị đang phát.



Hướng dẫn

Sau khi khởi động, nhấn “+” và nút chức năng cùng lúc trong khoảng 3s. Thiết bị sẽ tự động

xóa lịch sử các thiết bị đã từng kết nối. 

Xóa lịch sử thiết bị kết nối



Hướng dẫn kết nối nội bộ (Intercom)



Chế độ Bluetooth

“LS2 Focal” có các phương thức kết nối khác nhau để tương thích với nhiều loại thiết bị.

Dưới đây là 2 chế độ kết nối Bluetooth và Intercom.

Nhấn và giữ nút chức năng cho đến khi đèn

báo hiệu chớp nhanh và liên tục màu đỏ, xanh

để bật chế độ kết nối Bluetooth. Thiết bị phát 

âm thanh “Pairing” khi sẵn sàng kết nối.

Chế độ kết nối bluetooth dùng để kết nối với

điện thoại thông minh, thiết bị GPS và các thiết bị

có hỗ trợ kết nối Bluetooth khác.

Chế độ kết nội nội bộ (Intercom)



Chế độ Intercom dùng để kết nối các thiết bị 

bộ đàm LS2 Focal khác

Chế độ Intercom

Nhấn và giữ nút kết nối nội bộ cho đến khi đèn

báo hiệu chớp chậm và liên tục màu đỏ, xanh

để bật chế độ kết nối Intercom. Thiết bị phát 

tiếng bíp khi sẵn sàng kết nối.



Chia sẻ âm thanh (áp dụng cho 2 bộ Focal khi đã kết nối Intercom. Focal A phát nhạc và chia sẻ, 
Cả A và B đều nghe chung giai điệu cùng lúc).

1. Chuyển Focal A sang chế độ Intercom (trang 17), Focal B sang chế độ Bluetooth (trang 16). 
Khi cả 2 bộ đều ngưng chớp xanh đỏ, kết nối thành công. 
2. Nhấn nút kết nối nội bộ (Intercom) để tắt tính năng Intercom, chế độ chia sẻ âm thanh đã 
được thiết lập.

Tính năng 1

Chia sẻ âm thanh

Hướng dẫn



1. Nhấn nhanh nút “+” 2 lần, thiết bị phát “Music 
sharing on”. Sau đó phát nhạc, âm thanh Bộ đàm A
sẽ được chia sẻ cho bộ đàm B.

2. Nhấn nhanh nút “+” 2 lần, Thiết bị phát “Music
sharing off”, thiết bị dừng chia sẻ âm nhạc.

*Nếu bộ đàm B muốn chia sẻ nhạc cho A. Bắt buộc
AA phải tắt chia sẻ âm nhạc và tạm dừng nếu đang
phát nhạc. Sau đó làm các bước tương tự như bên
trên để chia sẻ nhạc cho A.

1. Chế độ chia sẻ âm thanh chỉ hoạt động với 2 bộ đàm khi đã kết nối Intercom

2. Tạm dừng trình phát nhạc trước khi bắt đầu chia sẻ âm thanh

3. Nút điều khiển Phát/ tạm dừng có thể điều khiển luôn âm thanh đang được chia sẻ.

Bật/ tắt chia sẻ âm thanh

Lưu ý



Số lượng bộ đàm có thể kết nối nội bộ Intercom lên đến 4 bộ (A, B, C, D). Nhiều kết 

nối Intercom với nhau. Việc kết nối này có thể chiếm dụng các kênh kết nối, do đó 

bộ đàm chủ A có thể kết nối đến 2 thiết bị Bluetooth khác, còn bộ đàm B, C, D chỉ 

có thể kết nối được thêm 1 thiết bị Bluetooth

*Khuyến cáo khoảng cách của tất cả bộ đàm nên nằm trong khoảng cách của kết nối 2 bộ (tùy thuộc 

vào môi trường truyền). 

Bật 4 bộ đàm A, B, C, D, nhấn và giữ nút chức năng. Đảm bảo rằng tất cả đều đang ở chế độ kết nối 

bluetooth. Nhấn nhanh nút chức năng (bất kì bộ đàm nào). Sau đó mỗi bộ đàm phát ra âm thanh 

“Searching”, 4 bộ sẽ tự kết nối và bắt đầu kết nối nội bộ sau đó. 

Tính năng 2

Tự động kết nối



Kết nối thủ công

*Khuyến cáo người sử dụng kết nối nhóm nên dùng phương thức này.

Quy trình kết nối lại khi mất kết nối Intercom:
Khi đang trong chế độ kết nối nội bộ (Intercom), cuộc gọi đến sẽ làm ngắt kết nối này.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, thiết bị sẽ tự động kết nối lại Intercom. Trong trường hợp mất
kết nối do khoảng cách xa hoặc môi trường tín hiệu kém, vui lòng nhấn nút kết nối nội 
bộ để kết nối lại với nhóm.

Lưu ý



Kết nối thủ công B1

Hướng dẫn

A - Chế độ Intercom
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)

B - Chế độ Bluetooth
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

Bật 2 thiết bị A, B. Bộ đàm A ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm B chế độ kết nối 

Bluetooth A và B tự động nhận diện và kết nối, đèn báo tự tắt.

*Sau khi A và B hoàn tất kết nối Intercom, nhấn nút Intercom trên bộ đàm A để tắt Intercom 

và chuyển sang bước tiếp theo.



Hướng dẫn

Kết nối thủ công B2

B - Chế độ Intercom
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)

C - Chế độ Bluetooth
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

Bật 2 thiết bị B, C. Bộ đàm B ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm C chế độ kết nối 

Bluetooth. B và C tự động nhận diện và kết nối, đèn báo tự tắt.

*Bây giờ A + B + C hoàn tất kết nối Intercom, nhấn nút Intercom trên bộ đàm B để tắt Intercom 

và chuyển sang bước tiếp theo.



C - Chế độ Intercom
(Đèn chớp xanh đỏ chậm)

D - Chế độ Bluetooth
(Đèn chớp xanh đỏ nhanh)

Bật 2 thiết bị C, D. Bộ đàm C ở chế độ kết nối nội bộ (Intercom). Bộ đàm D chế độ kết nối 

Bluetooth. B và C đã kết nối, đèn báo đã tắt. Nhấn nút Intercom B trước, sau đó nhấn Intercom 

A, nhóm kết nối 4 thiết bị hoàn tất.

*Nếu có thêm bộ đàm nào khác, vui lòng lặp lại các bước trên để kết nối thêm vào nhóm nội bộ

Hướng dẫn

Kết nối thủ công B3



Bộ đàm Focal sẽ tự động nhớ thiết bị đã kết nối, tuy nhiên sau khi tắt thiết bị và muốn kết nối lại,

vui lòng làm theo quy trình sau:

Khởi động A, B, C, D, nhấn nút Intercom bất kỳ sẽ kết nối lại các bộ đàm và tạo lại nhóm kết nối

nội bộ (nếu cần kết nối thêm, chỉ cần nhấn nhanh nút intercom trên thiết bị mới hoặc nhấn

nút intercom trên thiết bị khác để khởi tạo lại kết nối). 

Khi A, B, C, D, đã được thiết lập kết nối nội bộ Intercom trước đó nhưng đang ở chế độ khác,
nhấn nút intercom bộ đàm bất kỳ để khởi động nhóm kết nối nội bộ.
- Bật Intercom: khi thiết bị đã bật, nhấn nhanh nút Intercom 1 lần.
- Tắt Intercom: khi đàm thoại, nhấn nhanh nút intercom 1 lần
- Tăng âm lượng: khi đàm thoại, nhấn nhanh nút “+” 1 lần
- Giảm âm lượng: Khi đàm thoại, nhấn nhanh nút “-” 1 lần.

Khởi động 1 nút

Kết nối lại hệ thống Intercom



Phòng tránh

Lưu ý

Cám ơn Quý khách đã tin tưởng, sử dụng bộ đàm LS2 Focal. Để được trải nghiệm tốt nhất, 
xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nghe nhạc trong thời gian dài hoặc âm
lượng quá lớn có thể gây tổn hại sức khỏe. 

Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 1 năm. Bộ đàm Focal được tính toán sản xuất 
một cách chính xác tại nhà máy. Tự ý tác động thay đổi thiết kế có khả năng gây hại cho 
sản phẩm. Vui lòng không xé tem nhãn trên thiết bị, có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành 
bộ đàm. Vui lòng liên hệ nhà phân phối khi cần hỗ trợ sản phẩm.



Hướng dẫn sử dụng camera



Ống kính camera

Đèn báo hiệu camera

Nút chuyển chụp ảnh/ micro

Ghi hình

Bật/ tắt camera

Khe cắm thẻ nhớ

1. Bật camera

Lắp thẻ nhớ vào thiết bị, nhấn và giữ nút 

nguồn (5) cho đến khi đèn (2) sáng đỏ

2. Tắt camera

Nhấn và giữ nút nguồn (5) cho đến khi đèn (2) tắt

Nút điều khiển

Bật/tắt camera



Khi camera đã bật, nhấn nhanh nút ghi hình (4)

Thiết bị phát “Recording on”, đèn (2) chớp đỏ

liên tục. Nhấn nút ghi hình (4) lần nữa để dừng

quay, đèn (2) tiếp tục sáng, ngưng chớp. 

Khi camera đã bật, nhấn nhanh nút chụp ảnh (3)

Thiết bị phát “photo”, đèn (2) chớp đỏ 1 lần. 

Lưu ý: Khi thẻ nhớ đã đầy, thiết bị tự động sao lưu lại

video hoặc hình ảnh vừa được quay. Sau đó bắt đầu

ghi hình video tiếp theo như vòng lặp.

Quay video

Chụp ảnh



Trong khi ghi hình, nhấn nhanh nút chụp ảnh để chuyển

từ micro video sang micro bluetooth, nhấn lần nữa để 

chuyển ngược lại hoặc thiết lập trong ứng dụng LS2 Focal

Khi chuyển chế độ của micro, thiết bị phát âm thanh

“Video microphone” hoặc “Bluetooth Microphone”.

Chớp 1 lần khi khởi động, sau đó sáng liên tục
Khi chụp ảnh, chớp 1 lần
Chớp liên tục khi ghi hình video. Ngưng ghi hình, đèn tiếp tục sáng

Wifi bật, đèn chớp liên tục
Kết nối với điện thoại thông minh, đèn sáng liên tục
Wifi tắt, đèn tắt

Chuyển chụp ảnh/ micro

Đèn báo camera

Đèn sáng đỏ

Đèn sáng xanh



a. Đèn chớp xanh đỏ lần lượt là báo lỗi về thẻ nhớ, không thể chụp ảnh hoặc tiếp tục 
    ghi hình, cần thay thế thẻ mới hoặc xóa trống dữ liệu thẻ hiện tại.
b. Không có thẻ nhớ hoặc thiết bị không nhận diện được thẻ nhớ, đèn báo hiệu sẽ chớp
    đỏ và xanh lần lượt.

Lưu ý: Khi chức năng camera không hoạt động, vui lòng nhấn và giữ nút nguồn ít nhất 
10s để khởi động lại thiết bị. Độ phân giải video là 1080p, yêu cầu thẻ nhớ tối thiểu đạt 
CClass 10 trở lên.

Báo lỗi



Quét mã QR, tải và cài đặt ứng dụng
vào điện thoại thông minh.

Nhấn nhanh nút nguồn camera khi 
camera đã bật, Đèn báo chớp xanh, 
thiết bị sẵn sàng kết nối wifi

Tải ứng dụng

Kết nối Wifi

Cài đặt Wifi



Mở cài đặt trên điện thoại 

thông minh, tìm kiếm trong 

danh sách kết nối wifi thiết bị có 

tên LS2_FOCAL_XXXX (XXXX là 

ID thiết bị). Nhập mật khẩu mặc 

định “12345678”, Xác nhận kết 

nối. Đèn báo chuyển sang xanh

Mở ứng dụng, giao diện màn 

hình giống ảnh bên phải.

(1) nhấn “Connect Device”. 

Nếu không kết nối được sẽ báo 

lỗi “Can not find device”. nếu 

kết nối thành công sẽ truy cập 

vào phần xem trước.

(2)(2) Nhấn để vào thư viện hình 

ảnh và video trên thiết bị

(3) Nhấn để xem hướng dẫn sử 

dụng.



1. Truy cập thư viện ảnh - Video

Lưu ý: Người dùng có thể tự thiết lập 
thông số như độ phân giải video, hình 
ảnh, ghi hình vòng lặp, xóa dữ liệu thẻ... 

2. vào cài đặt thiết lập 
cấu hình mong muốn.

Cảm biến va chạm: LS2 FOCAL 
có thể tự động lưu video khi xảy 
ra va chạm bất ngờ. Giá trị số 
càng lớn, độ nhạy càng cao

Collision sensitivityCollision sensitivityCollision sensitivityCollision sensitivityCollision sensitivity



Chỉnh sửa video

1. Truy cập thư viện video. Mở 
video bạn muốn chỉnh sửa

2. Click        chỉnh sửa video theo 
tùy thích.



Chuyển dữ liệu qua Wifi

Thẻ nhớ

Trong suốt quá trình camera bật, kết nối điện thoại với bộ đàm thông qua Wifi, người dùng có 
thể chuyển video hoặc hình ảnh từ bộ đàm sang điện thoại.

*Do điện năng tiêu thụ cho việc chuyển dữ liệu thông qua Wifi khá lớn, khuyến cáo người 
dùng tải file trực tiếp thông qua cáp truyền dữ liệu.

*Đề xuất: dùng thẻ 32Gb Class 10 trở lên.

*Hỗ trợ: 64Gb/ 128Gb ở định dạng exFAT. 

*Vui lòng đọc dữ liệu thông qua cáp hoặc đầu đọc thẻ.

*Để kéo dài tuổi thọ thẻ nhớ, vui lòng lắp/ tháo thẻ khi thiết bị đã được tắt hoàn toàn.



Lời khuyên

Sau khi kết nối Wifi, vui lòng lắp bộ đàm, điều chỉnh góc độ quay, cài đặt thông số trong 
ứng dụng, sau đó ngắt kết nối Wifi để giảm tiêu hao pin.



038

1. Viền trang trí

2. Thẻ nhớ

3. Cáp sạc

4. Keo 3M cố định

5. Mút đệm chống trầy

6. Miếng dán tai nghe

77. Mút đệm tai nghe

8. Tai nghe

9. Microphone ngắn

10. Microphone dây dài

11. Vải dính cố định microphone

12. Giá gắn bộ đàm

13. Khay nhựa cố định bộ đàm

14. Kẹp sắt

1515. Nhựa điều chỉnh góc camera

16. Sách hướng dẫn sử dụng 

Phụ kiện theo kèm



039

Phụ kiện theo kèm

(2) Thẻ nhớ mặc định 32Gb
Lưu trữ hình ảnh, video

(3) Cáp USB - Type C
Sạc pin và chuyển dữ liệu

(1) Miếng dán viền trang trí
Nhiều màu (x5)
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Phụ kiện theo kèm

3M (4) Keo 3M 2 mặt
Dùng để dán cố định bộ đàm/ khay nhựa lên vỏ mũ. 

(5) Mút đệm chống trầy
1 mặt là keo 3M để dán vào khay nhựa , mặt còn lại là lớp 

đệm nhám, mềm giúp chống trầy, chống trượt khi kẹp khay nhựa
 trực tiếp lên trên vỏ mũ. 

(7) Mút đệm tai nghe
Sử dụng trong trường hợp hốc lắp tai nghe ở mút xốp quá sâu,
đệm thêm phần mút giúp tai nghe được lắp ở vị trí phù hợp.

(6) Miếng dán tai nghe
1 mặt Dùng để dán cố định vào bên trong mút xốp bên trong mũ.

Mặt còn lại để dính với tai nghe khi lắp đặt.
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Phụ kiện theo kèm

(8) Tai nghe
Lắp 2 tai nghe vào phần miếng dán tai nghe (6) đã lắp.

Cắp tai nghe vào bộ đàm Focal 

(9) Microphone ngắn
Dùng cho tất cả các loại mũ, 
từ nửa đầu đến fullface

(10) Microphone dây
Dùng cho mũ fullface
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(11) Vải dính cố định Microphone 
mặt keo dính dán trực tiếp bên trong vỏ mũ tại vị trí đặt 
Microphone phù hợp, mặt còn lại dùng để dán Micro vào.

Phụ kiện theo kèm

(13) Khay nhựa
Có thể dùng keo 3M hoặc kẹp sắt cố định khay nhựa lên
vỏ mũ bảo hiểm. Sau đó lắp bộ đàm vào khay nhựa.

(12) Giá gắn
Dùng ốc vít cố định giá gắn vào khay nhựa.

Có thể dùng Keo 3M hoặc Kẹp sắt cố định giá gắn lên mũ.

(14) Kẹp sắt
Gắn kẹp sắt vào giá gắn hoặc khay nhựa. Sau đó kẹp

chặt vào vỏ mũ.
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Phụ kiện theo kèm

(15) Nhựa điều chỉnh góc camera
Dùng chèn vào khoảng giữa giá gắn và khay nhựa.

Mục đích điều chỉnh góc độ quay của Camera theo phương ngang.

(16) Sách hướng dẫn sử dụng
Sách HDSD tiếng Anh

LS2 Focal
Manual



SỔ TAY HDSD LS2 FOCAL


