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 USER GUIDE 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

FWS222 
   BBE PLUS 
 
 
 

     Portable 3D waterproof 
    Bluetooth speaker 
 
 

Loa Bluetooth        
chống nước 3D cầm tay 
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Product included 
Sản phẩm bao gồm 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 BBE PLUS                              USB Cable 
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Symbols on the product 

Ký hiệu trên sản phẩm 
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① Power on/ off ⑥ Microphone 

 Mở/ Tắt nguồn Micrô 

② 3D mode indicator ⑦ Smart phone stand 

 Dấu hiệu ở chế độ 3D Giá điện thoại thông minh 

③ 3D mode on/off ⑧ M4 Mounting Thread  

 Mở/ Tắt chế độ 3D Ren xoắn ốc M4 

④ Volume Up/Down ⑨ DCSV Charging port 

 Music Up/Down                 Cổng sạc DCSV 

 Tăng/ Giảm âm lượng 

⑤ Bluetooth indicator 

 Dấu hiệu của chế độ Bluetooth 
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Power & Pairing 

Khởi động và kết nối 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Press  2  sec                                 Double click 

           Nhấn giữ 2 giây                                Nhấn 2 lần nút 
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Smart stand for phone 

Giá đỡ thông minh cho điện thoại 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 Flip open 
                Kéo mở phần nắp ra 
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 Power Charging 

 Sạc pin       
 

 

 

      

   

 

 



          Sankyo Vietnam Co., Ltd 
                       Công ty TNHH Sankyo Việt Nam     
 
                 

Công ty TNHH Sankyo Việt Nam 
Tầng 7, Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, 

 P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028).3914.1231 

 

Hands-free 

Cuộc gọi Hands-free 

 

  

 

Extendable tubes           Quick click 

Phần thân có thể kéo dài ra               Nhấn nhanh                       
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3D Mode 

Chế độ 3D 

 

 

 

 

 Quick click to turn on: Nhấn nhanh để mở 

                 Press 3D for multi-wider sound field 

                 Nhấn chọn chế độ 3D cho trường âm thanh rộng hơn 
 

              Press 3 sec to turn off: Nhấn giữ 3 giây để tắt 

                   Turn off   3D for  normal audio listening 

                   Tắt chế độ 3D để nghe âm thanh bình thường 

 

 

 

 

 

Manually extend tubes out for best sound performance 

Dùng tay kéo dài phần thân ra để có hiệu suất âm thanh tốt nhất 
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Features 

Đặc điểm nổi bật 
 

• Silicone sets of stent & Telescopic body: Bộ silicon stent và thân 

kính thiên văn 

Instantly turns into a mobile phone rack, to adjust for best viewing 

position and achieve an even greater listening experience. 

Lập tức biến thành một chiếc giá đỡ điện thoại di động, thuận tiện 

cho việc điều chỉnh vị trí xem tốt nhất và có được trải nghiệm âm 

thanh tuyệt vời hơn. 

• Superior Sound Quality & Rechargeable Battery: Chất lượng âm 

thanh cao cấp & bộ pin sạc lại 

Stylish and unique style designed with the small and ultra-light 

speaker (150g) is the ideal solution for indoors, outdoors, for the 

party at the poolside, barbecue grill in the beach, or for a traveling. 

Kiểu dáng phong cách và độc đáo được thiết kế với chiếc loa nhỏ và 

siêu nhẹ (150g) là giải pháp lý tưởng cho các hoạt động trong nhà, 

ngoài trời, cho những bữa tiệc bên hồ bơi, tiệc thịt nướng trên bãi 

biển hay khi đi du lịch. 

• 3D Sound Enhancement: Cải tiến âm thanh 3D 

360 degree unique high-performance 3D surrounds acoustic effect, 

creating awesome music entertainment. 

Hiệu suất 3D cao độc đáo 360 độ hiệu ứng âm thanh bao quanh, tạo 

ra âm nhạc giải trí tuyệt vời. 

• Speaker for Smartphone: Chiếc loa dành cho điện thoại thông minh 

The speaker is made with a smart and practical noise-eliminating 

speakerphone, can answer, reject and redial hands-free calls 

anywhere without having to turn off the speaker.  

Loa được chế tạo với loa ngoài chống ồn thông minh tiện lợi, có thể 

trả lời, từ chối và gọi lại ở chế độ hands-free ở bất cứ đâu mà không 

cần phải tắt loa. 
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Characteristic of the speaker is that you get a very good sound in a 

small and compact speaker. 

Điểm vượt trội của chiếc loa chính là bạn có thể trải nghiệm âm 

thanh cực tốt trong một chiếc loa nhỏ và gọn. 

• Dual-speaker design with 8 hours of music playback: Thiết kế loa 

kép với thời gian chơi nhạc lên đến 8 giờ  

Thiết kế loa kép với thời gian chơi nhạc lên đến 8 giờ  

With this Bluetooth speaker, you get an all-in-one solution that can 

stream music from your smartphone and tablet via Bluetooth. Feel 

the power of 6W enhanced bass and dual 3W stereo drivers and 

powered by a rechargeable battery with up to 8 hours of playback 

time. 

Với chiếc loa Bluetooth này, bạn có được giải pháp tất cả trong một, 

có thể truyền phát nhạc từ điện thoại thông minh và máy tính bảng 

của bạn thông qua Bluetooth. Cảm nhận được sức mạnh của âm 

bass được cải tiến 6W và trình điều khiển âm thanh nổi 3W kép và 

được cung cấp năng lượng bởi bộ pin có thể sạc lại với thời gian 

phát lại lên đến 8 giờ. 

• Package & Connect in Seconds: Đóng gói và kết nối chỉ trong vài 

giây 

Stylish and highly protective carry chassis does not occupy much 

extra space, nor weight much, yet it provides you ease of mind in 

case of dropping accident. 

Hộp đựng mang đi có thiết kế hợp thời trang và có tính bảo vệ cao 

không chiếm nhiều không gian, cũng không nặng, nhưng nó giúp 

bạn yên tâm hơn nếu xảy ra sự cố rơi rớt. 

• IP54 waterproof: Chống nước IP54 

BBE PLUS is putting tiny phone speakers on notice, with huge 

sound from an ultra-portable, Rain-resistant, dust-resistant design 

for worry-free listening. 

BBE PLUS đang tập trung hướng đến những chiếc loa điện thoại 

nhỏ, âm thanh lớn từ thiết kế siêu di động, chống mưa, chống bụi, 

xóa tan mọi muộn phiền khi nghe. 
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 Dos and Don'ts 

Nên và không nên 
 

1. Please read the leaflet carefully. 

Vui lòng đọc kỹ tờ quảng cáo. 

2. Please avoid using the hand-free calling function in the state of 

charging. 

Vui lòng tránh sử dụng chức năng gọi điện thoại hands-free trong 

trạng thái đang sạc. 

3. Please follow the illustrations provided by the manufacturer for 

proper usage. 

       Hãy làm theo các hình ảnh minh họa được cung cấp bởi nhà sản      

xuất để sử dụng đúng cách. 

4. Please only use the correct accessory or part appointed by the 

manufacturer. 

    Chỉ sử dụng đúng phụ kiện hoặc bộ phận do nhà sản xuất chỉ định. 

5. Please do not place the device near an open fire source or 

overheated conditions. To prevent any damage, avoid putting the 

speaker near the cooler around heaters, under direct sunshine or 

near excessive water and humid environments. 

Không đặt thiết bị gần nguồn lửa, hay trong điều kiện quá nóng. Để 

tránh gây hư hỏng, không đặt loa gần máy làm mát, xung quanh lò 

sưởi, dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp quá lâu hoặc gần quá nhiều 

nước và môi trường ẩm ướt. 

6. Please do not throw or physically abuse the device. 

Không vứt hay sử dụng thiết bị quá mức. 

7. Please do not allow a child to use the device alone. 

Không cho trẻ sử dụng thiết bị một mình. 



          Sankyo Vietnam Co., Ltd 
                       Công ty TNHH Sankyo Việt Nam     
 
                 

Công ty TNHH Sankyo Việt Nam 
Tầng 7, Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, 

 P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028).3914.1231 

 

For your safety 

Vì sự an toàn của bạn 
 

- It is prohibited to unplug the plug by dragging the power cable. 

Không được rút phích cắm bằng cách kéo sợi dây cáp sạc. 

- It is prohibited to operate the plug with the wet hands since this may 

lead to fire or electric shock. 

Không được sử dụng phích cắm bằng tay ướt vì điều này có thể dẫn 

đến hỏa hoạn hoặc điện giật. 

- It is prohibited to wring or squeeze the power cable. It is necessary to 

make sure the plug or the power cable to be replaced and/or 

maintained meet the requirements requested by the manufacturer. 

   Không được cuốn xoắn hay đè nén sợi cáp nguồn. Cần đảm bảo phích 

cắm hoặc cáp nguồn được thay thế và/ hoặc bảo trì đáp ứng được các 

yêu cầu của nhà sản xuất. 

- Unplug the device from the mains power during thunder and lighting 

conditions or when not in use for long periods. 

Rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện tổng trong điều kiện sấm 

sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài. 

- It is hazardous to replace the battery cell in the speaker since this may 

cause explosion. Please dispose of the used battery cell and device 

properly according to the legal terms of the your regional requirements. 

Việc thay pin cho loa rất nguy hiểm vì điều này có thể gây ra nổ. Hãy 

vứt bỏ pin đã sử dụng và thiết bị theo các điều khoản hợp pháp của các 

yêu cầu trong khu vực của bạn. 
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Specifications 

Thông số kỹ thuật 

 

  

Items 
Danh mục 

Specifications 
Thông số  

Communication specifications 
Đặc điểm truyền tin 

BLUETOOTH V4.2 

Support 
Định dạng hỗ trợ 

A2DP/5BC/AVCTP/ 
AVRCP/AVDTP/HFP 

Transmission distance 
Khoảng cách đường truyền 

10m 

Frequency 
Tần số 

2.4Ghz-2.48Ghz 

Sound effect 
Hiệu ứng âm thanh 

EQ/3D surrounding 

Output power 
Công suất đầu ra 

2*3W 

SNR 90dB 

IPX IP54 

Battery capacity 
Dung lượng pin 

1050mAh 

Use ambient temperature 
Nhiệt độ môi trường 

0°C-45°C 

Charge voltage / current 
Điện áp/ dòng điện sạc 

DC 5V-1A 

Usage time 
Thời gian sử dụng 

8hr (50%VoI.) 

Product dimensions 
Kích thước sản phẩm 

43.5*117mm 

Product weight 
Khối lượng sản phẩm 

150g 

Certifications 
Chứng nhận 

CE, FCC, BSMI, NCC, 
CCC, SRRC, RoHS 



          Sankyo Vietnam Co., Ltd 
                       Công ty TNHH Sankyo Việt Nam     
 
                 

Công ty TNHH Sankyo Việt Nam 
Tầng 7, Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, 

 P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028).3914.1231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANKS FOR YOUR PURCHASE 

Have a great experience with our product! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


