
CÁC NÚT TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI 

1.  BLUETOOTH ON/OFF & TWS ( TRUE WIRELESS STEREO):  

Nhấn mở/ tắt kết nối Bluetooth 

- Khi bật mở điện nguồn loa lần đầu, loa sẽ tự động mở chế độ Bluetooth chờ dò tìm ghép đôi và thiết bị phát nhạc sẽ dò tìm thấy tên loa "Monster 
Sparkle" trên màn hình hiển thị để kết nối.  

- Khi bật mở điện nguồn loa vào những lần tiếp theo, loa cũng sẽ tự động phát nhạc từ thiết bị đã được kết nối Bluetooth với loa trước đó. Muốn loa 
kết nối Bluetooth với thiết bị phát nhạc khác, bạn nhấn nút số 1 này để ngắt kết nối Bluetooth đang hoạt động và loa sẽ tự động mở chế độ Bluetooth 
chờ dò tìm ghép đôi với thiết bị phát nhạc mới. 

 



Kết nối không dây 2 loa tạo dàn âm thanh Stereo. 

- Bước 1: Để 2 loa Monster Sparkle lại gần nhau, cả 2 loa đang phải được bật mở điện nguồn và không kết nối Bluetooth với bất kỳ thiết bị phát 
nhạc nào. 

   Bật mở màn hình thiết bị nguồn phát là Smartphone, Tablet...để kiểm tra. 

 
- Bước 2: Nhấn lần lượt 2 lần nút BLUETOOTH ON/OFF & TWS (nút số 1 )  trên cả 2 loa (nhấn nhanh liên tiếp từng loa), bạn sẽ nghe thấy 
âm "bling bling" phát thông báo ở 1 loa nhắc kết nối thành công. Loa nào nhấn trước và sau đó phát âm báo kết nối thành công sẽ làm loa kênh 
âm thanh Left (bên trái), loa còn lại được kết nối sẽ làm loa kênh âm thanh Right (bên phải). 



 



 - Bước  3. Tắt kết nối Bluetooth hiển thị trên màn hình thiết bị nguồn phát là Smartphone, Tablet...sau đó mở lại, chọn tên loa "Monster 
Sparkle" hiển thị sớm đầu tiên trên màn hình tìm kiếm để ghép nối, bạn sẽ nghe thấy âm báo nhắc sau khi kết nối thành công. Lúc này, bạn nhạc 
trên thiết bị nguồn phát là Smartphone, Tablet và nghe được âm thanh phát ra từ cả 2 loa đúng chuẩn Stereo. 

 
- Sau khi 2 loa được kết nối không dây với nhau, các nút tính năng tăng giảm âm lượng, Bass Boost, chuyển bài / tạm dừng...chỉ cần điều khiển 
thao tác trên 1 loa. 

- Nếu 2 loa đã được kết nối không dây với nhau, chúng ta chỉ cần nhấn giữ nút Power tắt điện nguồn 1 bên loa, loa kia sẽ tự động tắt điện nguồn 
theo. 

LƯU Ý: 

2 loa đã kết nối Stereo trước đó và đang tắt điện nguồn, để kết nối Bluetooth cho 2 loa phát âm thanh Stereo, bạn cần làm như sau: 

Bật mở điện nguồn loa bên phải trước, mở kết nối Bluetooth trên thiết bị nguồn phát là Smartphone, Tablet..., chọn tên loa "Monster 
Sparkle" hiển thị để ghép nối. 



Sau khi hoàn tất ghép nối Bluetooth, bạn bật mở nguồn chiếc loa bên trái lên, 2 loa sẽ tự động kết nối với nhau và loa bên trái sẽ có tiếng  "bling 
bling" phát âm báo 2 loa đã được kết nối. 

 



Ngắt kết nối không dây 2 loa. 

=> Để ngắt kết nối không dây 2 loa, bạn nhấn 2 lần nút  BLUETOOTH ON/OFF & TWS (nút số 1 ) trên loa kênh Left (loa kênh âm thanh bên 
trái) 

 
2. PREV: Chuyển phát bài nhạc trước bài đang phát. 

3. PAUSE/PLAY: Tạm dừng/chơi tiếp bài nhạc đang phát 



4. NEXT: Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát. 

5. + : Tăng âm lượng loa 

6. -: Giảm âm lượng loa 

7. BASS BOOST: Bật/tắt chế độ Bass Boost tăng cường âm Bass 

8. POWER ON/OFF & AUDIO INPUT: Bật/tắt loa và chuyển cổng kết nối nguồn phát âm thanh cho loa 

- Nhấn giữ nút này trong khoảng 2 giây để bật / tắt loa 

- Nhấn 1 lần nút này để chuyển cổng kết nối nguồn phát âm thanh cho loa. Nếu loa đang ở kết nối Bluetooth thì sau khi nhấn nút này, các kết nối 
tiếp theo lần lượt sẽ là AUX IN -> USB Audio. 

- Loa sẽ tự động tắt điện nguồn nếu không phát âm thanh trong khoảng 15 phút. 

9. LED LIGHT: Bật/tắt đèn LED hiệu ứng chuyển màu của loa. 

- Khi bật điện nguồn loa, đèn LED hiệu ứng sẽ ở trạng thái tự động phát sáng. 

- Nhấn 1 lần nút LED LIGHT để chọn lần lượt 6 chế độ hiệu ứng phát sáng khác nhau.  

- Nhấn và giữ nút LED LIGHT khoảng 2 giây để tắt đèn LED hiệu ứng. 

Mở nắp đậy phía sau loa, chúng ta sẽ thấy các cổng kết nối sau: 

1.+ / - : Tăng / giảm Echo (hiệu ứng ngân vang) cho Micro ghim cổng MIC IN 

2.MIC IN: Cổng ghim dây Jack 6.3mm kết nối Micro. 

3.AUX IN: Cổng ghim dây jack 3.5mm kết nối nguồn phát nhạc Analog ( ipod, smartphone, tablet, PC…).  

4.USB: Cổng ghim USB phát nhạc, hỗ trợ sạc pin cho điện thoại và các thiết bị phát nhạc cầm tay. Loa sẽ tự động phát nhạc ( chỉ phát file định 
dạng MP3) khi ghim USB. 

5. Reset: Nhấn reset loa về cài đặt mặc định ban đầu. 

6. USB-C: Cổng ghim dây nguồn jack USB Type-C sạc Pin cho loa. 



 


