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ВСТУП
Це керівництво допоможе в експлуатації стерео 
Bluetooth-гарнітури, але спочатку вам необхідно 
ознайомитися з роботою функцій Bluetooth ва-
шого мобільного телефону чи інших пристроїв.
1. Дотримуйтесь правил, описаних в цьому ке-
рівництві, з метою забезпечення безпеки. Перед 
використанням цієї стерео Bluetooth-гарнітури 
ми рекомендуємо прочитати це керівництво ко-
ристувача.
2. Остерігайтесь будь-яких гострих країв, нерів-
них поверхонь, металевих частин, аксесуарів та 
упаковок для запобігання будь-якої можливості 
травми чи ушкодження.
3. Не змінюйте, не ремонтуйте та не розбирайте 
цю стерео Bluetooth-гарнітуру. Це може призвес-
ти к загоряння, ураження електричним струмом, 
повної поломки гарнітури і т. д. Усі перераховані 
наслідки не покриваються гарантією.
4. Не використовуйте розчинники або летючі рі-
дини для очищення гарнітури.
5. Не використовуйте гарнітуру в небезпечних 
місцях.

ПЕРЕЛІК АКСЕСУАРІВ
1×стерео Bluetooth-гарнітура
1×USB кабель для зарядки

ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ:
Функція: експлуатація та інструкція
Включення: Натисніть і утримуйте кнопку « » 
протягом 4 секунд, коли пристрій вимкнено (си-
ній світлодіод мигає 3 рази і з'являється звуковий 
сигнал «вкл.» та «спарювання»).
Вхід в режим спарювання: у вимкненому режи-
мі натисніть кнопку « » для того, щоб увімкнути 
пристрій, а потім послідовно утримуйте протягом 
5 секунд (швидко мигає червоний та синій світло-
діод зі звуковим сигналом «спарювання»).
Спарювання: Використовуйте мобільний теле-
фон з функцією Bluetooth або інший основний 
пристрій з Bluetooth для спарювання (див. розділ 
про спарювання).
Відтворення/пауза: натисніть « » для відтво-
рення, коли пристрій стоїть на паузі, та « » для 
паузи, коли пристрій працює.
Збільшення гучності: натисніть «+», щоб збіль-
шити гучність.
Зменшення гучності: натисніть «–» для змен-
шення гучності.
Відтворення/Попереднє: Натисніть і утримуйте «

» 1 секунду для відтворення попередньої пісні, 
натисніть і утримуйте «+» 1 секунду для відтво-
рення наступної пісні.
Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку « » 
протягом 3 секунд, коли пристрій увімкнено (зву-

ковий сигнал «викл.» і вимкнення усіх світлоді-
одів).
Попередження про низький рівень заряду акуму-
лятора: (звуковий сигнал «низький рівень заряду 
акумулятора» і мигання червоного світлодіоду)
Зарядка: Зарядка USB кабелем, підключеним до 
USB порту комп'ютера (горить червоний світло-
діод).
Відповідь на дзвінок: Натисніть кнопку « » один 
раз під час вхідного дзвінка.
Завершення дзвінка: Натисніть кнопку « » один 
раз для завершення дзвінка.
Переадресація: натискайте кнопку « » протягом 
3 секунд для передачі дзвінка між мобільним те-
лефоном та пристроєм.
Відхилення дзвінка: Двічі натисніть на кнопку «
», щоб відхилити дзвінок.
Одночасне підключення двох мобільних: Згід-
но з інструкцією спарювання спочатку підклю-
чіть один мобільний телефон, потім відключіть 
Bluetooth а гарнітурі та мобільному телефоні. По-
тім підключіть другий мобільний телефон до при-
строю і вимкніть його. Потім підключіть обидва 
мобільних телефона, коли Bluetooth включено.
Передзвонити: Натисніть кнопку « » двічі, коли 
пристрій увімкнений або програє музику.
Беззвучний режим: Під час розмови двічі натис-
ніть кнопку « ».
Вихід із беззвучного режиму: Під час розмови 
двічі натисніть кнопку « ».
Звукове повідомлення про дзвінок: повідомлен-
ня номера дзвінка.

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ
1. Підключіть зарядний пристрій до гнізда заряд-
ки гарнітури.
2. Під час зарядки індикатор буде світитися чер-
воним кольором.
3. Коли гарнітура буде повністю заряджена, чер-
воний індикатор стане синім, дістаньте зарядний 
пристрій з гарнітури.
4. Використовуйте тільки затверджені зарядні 
пристрої, несанкціоновані зарядні пристрої чи 
зарядні пристрої не від гарнітури можуть при-
звести до пошкодження самої гарнітури, а також 
анулювати гарантію на виріб.
5. Повторна зарядка та розрядка гарнітури з ча-
сом скоротить строк експлуатації акумулятора. 
Це нормально для усіх акумуляторів, які заря-
джаються.

СПАРЮВАННЯ З КОМП'ЮТЕРОМ ТА ПІДТРИМ-
КА:
1. Якщо ваш комп'ютер не підтримує функцію 
Bluetooth, необхідним є Bluetooth-адаптер. Під-
ключіть адаптер до комп'ютера і перевірте акти-
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вацію функції Bluetooth.
2. Включіть пристрій в режим спарювання.
3. Відкрийте програмне забезпечення Bluetooth 
(наприклад, BlueSoleil), встановлене на вашому 
комп'ютері, та виберіть функцію пошуку пристро-
їв Bluetooth. Див. керівництво користувача про-
грамного забезпечення Bluetooth для отримання 
додаткової інформації.
4. Через декілька секунд з'явиться перелік при-
строїв. Виберіть пристрій і натисніть правою 
кнопкою миші для вибору елемента спарювання, 
потім виберіть для підключення до аудіо при-
строю.
5. Відкрийте медіа плеєр для відтворення му-
зики, перегляду телебачення / фільмів та ігор. 
Потім ви зможете слухати усі звуки чи музику з 
пристрою.

СПАРЮВАННЯ З МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 
ЧИ ІНШИМ ПРИСТРОЄМ:
Спарювання означає унікальне і зашифроване 
безпровідне підключення між двома пристроями 
Bluetooth, коли вони зв'язуються один з одним в 
режимі спарювання; два пристрої повинні знахо-
дитися достатньо близько один до одного.
Спарювання з телефоном та підтримка:
1. Активуйте функцію Bluetooth на своєму теле-
фоні та знайдіть Bluetooth-гарнітуру. (див. керів-
ництво користувача до телефону)
2. Увімкніть свій пристрій в режим спарювання.
3. Виберіть гарнітуру з переліку пристроїв на сво-
єму телефоні.
4. Виберіть підключення до пристрою зі свого те-
лефона. Ви можете програвати музику, дивитись 
телебачення / фільми чи грати в ігри зі свого те-
лефона, в той же час ви можете чути усі звуки чи 
музику з пристрою. Також ви можете управляти 
плеєром з пристрою, наприклад, регулювати рі-
вень гучності та переключати музику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Необхідно вибрати відповідний зарядний при-
стрій у кваліфікованого виробника.
Необхідно зарядити Bluetooth-гарнітуру, якщо 
вона не використовувалась більше 12 місяців

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Bluetooth: 4.2
Профіль Bluetooth: HFP1.6, HSP1.2, AVRCP1.4, 
A2DP1.2
Радіочастотний діапазон: 10 м
Зниження шуму: CVC
Час очікування: приблизно 150 годин
Розрахунковий час розмови: приблизно 4 години
Час зарядки: приблизно 2 години
Розміри (Д*Ш*В) :52*12*11 мм

Вага: 16.6 г

ЧАСТІ ПИТАННЯ
Питання: Не вдається включити гарнітуру
Відповідь: Впевніться, що ваш пристрій повніс-
тю заряджений перед використанням. Пристрій 
не вмикається, якщо рівень заряду акумулятора 
дуже низький
Питання: Немає звуку під час відтворення
Відповідь: Перевірте підключення між вашим 
пристроєм та телефоном чи комп'ютером. Якщо 
підключення відсутнє, підключіть повторно та 
відрегулюйте рівень гучності на необхідне зна-
чення.
Питання: Телефон чи комп'ютер не знаходить 
пристрій
Відповідь: Перевірте, щоб Bluetooth був «види-
мим» у вашому телефоні чи на комп'ютері. Якщо 
спарювання було призупинено, то режим спарю-
вання буде відключений. Тому, повторно увійдіть 
в режим спарювання. Якщо виникла проблема 
с додатком на вашому телефоні, повторно уві-
мкніть його. Якщо виникла проблема з вашим 
пристроєм, повторно увімкніть або перезаван-
тажте його.
Обслуговування та підтримка
Якщо ваш пристрій працює не так, як треба, від-
несіть його в місцевий сервісний центр або про-
давцю для обслуговування.

Номер партії виробництва ідентифікується 
за датою виготовлення. Дата виготовлення: 
27.08.2018 р. Не потребує особливих умов збе-
рігання, однак уникайте контакту пристрою з 
рідинами та високими температурами. Гаран-
тійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не 
розповсюджується на пошкодження, що виникли 
у випадку неправильного використання: пере-
гріву, падіння, силового пошкодження, контакту 
з гострими предметами та їдкими речовинами. 
Гарантія не розповсюджується на природні змі-
ни зовнішніх властивостей виробів, що виникли 
під час користування ними: подряпини, плями, 
зміни кольору, дрібні пошкодження. Термін служ-
би (придатності) 2 роки з дати виготовлення. Не 
бажано використовувати цей товар після закін-
чення строку придатності. Забороняється вико-
ристовувати цей товар у разі його пошкодження.
Виробник: Амерікан Сторм Груп Компані Лімі-
тед. Виробнича зона Хугу, місто Гурао, район 
Чаоян, 515159, Шанту, провінція Гуандун, Китай. 
(American Storm Group Company Limited. Hougou 
Industry Zone, Gurao Town, Chaoyang District, 
515159, Shantou, GD, China). Імпортер: ТОВ 
«САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. 
Київ, 04119.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Поздравляем и благодарим за выбор стерео 
Bluetooth-гарнитуры BRAVIS. Данное руковод-
ство поможет в эксплуатации стерео Bluetooth-
гарнитуры, но сначала вам необходимо озна-
комиться с работой функции Bluetooth вашего 
мобильного телефона или других устройств.
1. Придерживайтесь правил, описанных в дан-
ном руководстве, с целью безопасности. До ис-
пользования этой стерео Bluetooth-гарнитуры 
мы настойчиво рекомендуем прочитать дан-
ное руководство пользователя.
2. Остерегайтесь каких-либо острых краев, 
неровных поверхностей, металлических час-
тей, аксессуаров и упаковок с целью предот-
вращения какой-либо возможной травмы или 
повреждения.
3. Не изменяйте, не ремонтируйте и не раз-
бирайте данную стерео Bluetooth-гарнитуру. 
Это может привести к возгоранию, пораже-
нию электрическим током, полной поломке 
гарнитуры и т. д. Все перечисленные послед-
ствия не покрываются гарантией.
4. Не используйте растворители или летучие 
жидкости для очистки гарнитуры.
5. Не используйте гарнитуру в опасных местах.

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ
1×стерео Bluetooth-гарнитура 
1×USB кабель для зарядки

ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ:
Функция: эксплуатация и инструкция
Включение: Нажмите и удерживайте кноп-
ку « » в течение 4 секунд, когда устройство 
выключено
(синий светодиод мигает 3 раза, и возникает 
звуковой сигнал «вкл.» и «сопряжение»).
Вход в режим сопряжения: в выключенном 
режиме нажмите кнопку « » для того, чтобы 
включить устройство, а затем последова-
тельно удерживайте на протяжении 5 секунд 
(быстро мигает красный и синий светодиод со 
звуковым сигналом «сопряжения»).
Сопряжение: Используйте мобильный теле-
фон с функцией Bluetooth или другое основное 
устройство с Bluetooth для сопряжения (см. 
раздел о сопряжении).
Воспроизведение/пауза: нажмите « » для во-
спроизведения, когда устройство стоит на пау-
зе, и « » для паузы, когда устройство работает.
Увеличение громкости: нажмите «+», чтобы 
увеличить громкость.
Уменьшение громкости: нажмите «–» для 
уменьшения громкости.
Воспроизведение/Предыдущее: Нажмите и 

удерживайте « » 1 секунду для воспроизве-
дения предыдущей песни, нажмите и удер-
живайте «+» 1 секунду для воспроизведения 
следующей песни.
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку 
« » на протяжении 3 секунд, когда устрой-
ство включено (звуковой сигнал «выкл.» и 
выключение всех светодиодов).
Предупреждение о низком уровне заряда ак-
кумулятора: (звуковой сигнал «низкий уровень 
заряда аккумулятора» и мигание красного све-
тодиода)
Зарядка: Зарядка USB кабелем, подключенным 
к USB порту компьютера (горит красный свето-
диод).
Ответ на звонок: Нажмите кнопку « » один раз 
во время входящего звонка.
Завершение звонка: Нажмите кнопку « » один 
раз для завершения звонка.
Переадресация: нажмите кнопку « » на про-
тяжении 3 секунд для передачи звонка между 
мобильным телефоном и устройством.
Отклонение звонка: Дважды нажмите на кноп-
ку « », чтобы отклонить звонок.
Одновременное подключение двух мобильных: 
По инструкции сопряжения, сначала подклю-
чите один мобильный телефон, затем отклю-
чите Bluetooth на гарнитуре и мобильном те-
лефоне. Затем подключите другой мобильный 
телефон к устройству и выключите его. Потом 
подключите оба мобильных телефона, когда 
Bluetooth включен.
Перезвон: Нажмите кнопку « » дважды, когда 
устройство включено или проигрывает музыку.
Беззвучный режим: Во время разговора 
дважды нажмите кнопку « ».
Выход из беззвучного режима: Во время разго-
вора дважды нажмите кнопку « ».
Звуковое уведомление о звонке: извещение 
номера звонка.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
1.Подключите зарядное устройство к гнезду 
зарядки гарнитуры.
2.Во время зарядки индикатор будет гореть 
красным цветом.
3.Когда гарнитура будет полностью заряжена, 
красный индикатор станет синим, выньте за-
рядное устройство из гарнитуры.
4. Используйте только комплектныеные 
зарядные устройства гарнитуры, 
несанкционированные зарядные устройства 
или зарядные устройства не от гарнитуры мо-
гут привести к повреждению самой гарнитуры, 
а также аннулировать гарантию на изделие.
5. Повторная зарядка и разрядка гарнитуры со 
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временем укоротит срок эксплуатации аккуму-
лятора. Это нормально для всех заряжаемых 
аккумуляторов.

СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ И ПО-
ДДЕРЖКА:
1. Если ваш компьютер не поддерживает функ-
цию Bluetooth, необходим Bluetooth-адаптер. 
Подключите адаптер к компьютеру и проверь-
те активацию функции Bluetooth.
2. Включите устройство в режим сопряжения.
3. Откройте программное обеспечение 
Bluetooth (например, BlueSoleil), установлен-
ное на вашем компьютере, и выберите функ-
цию поиска устройств Bluetooth. См. руковод-
ство пользователя программного обеспечения 
Bluetooth для получения дополнительной ин-
формации.
4. Через несколько секунд появится список 
устройств. Выберите устройство и нажмите 
правой кнопкой мыши для выбора элемента 
сопряжения, затем выберите для подключения 
к аудио устройству.
5. Откройте медиа плеер для воспроизведе-
ния музыки, просмотра телевидения/фильмов 
и игр. Затем вы сможете слышать все звуки 
или музыку с устройства.

СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФО-
НОМ ИЛИ ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ:
Сопряжение означает уникальное и зашиф-
рованное беспроводное подключение меж-
ду двумя устройствами Bluetooth, когда они 
связываются друг с другом в режиме сопряже-
ния; два устройства должны находиться доста-
точно близко друг к другу.
Сопряжение с телефоном и поддержка:
1.Активируйте функцию Bluetooth на своем 
телефоне и найдите Bluetooth-гарнитуру. (см. 
руководство пользователя к телефону)
2.Включите свое устройство в режим сопряже-
ния.
3.Выберите гарнитуру из перечня устройств на 
своем телефоне.
4.Выберите подключение к устройству со сво-
его телефона. Вы можете проигрывать музыку, 
смотреть телевидение/фильмы или играть в 
игры со своего телефона, в то же время вы мо-
жете слышать все звуки или музыку с устрой-
ства. Также вы можете управлять плеером с 
устройства, например, регулировать уровень 
громкости и переключать музыку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Необходимо выбрать соответствующее заряд-
ное устройство у квалифицированного произ-
водителя.

Необходимо зарядить Bluetooth-гарнитуру, 
если она не использовалась более 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Bluetooth: 4.2
Профиль Bluetooth: HFP1.6, HSP1.2, 
AVRCP1.4, A2DP1.2
Радиочастотный диапазон: 10 м
Снижение шума: CVC
Время ожидания: около 150 часов
Расчетное время разговора: около 4 часа
Время зарядки: около 2 часа
Размеры (Д*Ш*В) :52*12*11 мм
Вес: 16.6 г

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Не удается включить гарнитуру
Ответ: Убедитесь, что ваше устройство по-
лностью заряжено перед использованием. 
Устройство не включится, если уровень заряда 
аккумулятора очень низкий
Вопрос: Нет звука во время воспроизведения
Ответ: Проверьте подключение между вашим 
устройством и телефоном или компьютером. 
Если подключение отсутствует, подключите 
повторно и отрегулируйте уровень громкости 
на нужное значение.
Вопрос: Телефон или компьютер не находит 
устройство
Ответ: Проверьте, чтобы Bluetooth был 
«видимым» в вашем телефоне или на компью-
тере. Если сопряжение было приостановлено, 
то режим сопряжения будет отключен. Поэтому, 
повторно войдите в режим сопряжения. Если 
возникла проблема с приложением на вашем 
телефоне, повторно включите его. Если возни-
кла проблема с вашим устройством, повторно 
включите или перезагрузите его.
Обслуживание и поддержка
Если ваше устройство работает не так, как 
должно, отнесите его в местный сервисный 
центр или продавцу для обслуживания.



Номер партии производства идентифицирует-
ся по дате производства. Дата производства: 
27.08.2018 г.. Не требует особых условий хра-
нения, однако избегайте контакта устройства 
с жидкостями и высокими температурами. 
Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Га-
рантия не распространяется на повреждения, 
возникшие в случае неправильного исполь-
зования: перегрева, падения, силового по-
вреждения, контакта с острыми предметами и 
едкими веществами. Гарантия не распростра-
няется на естественные изменения внешних 
свойств изделий, возникших при пользовании 
ими: царапины, пятна, изменения цвета, мел-
кие повреждения. Срок службы (годности) 2 
года с даты производства. Не желательно ис-
пользовать этот товар по истечении срока год-
ности. Запрещается использовать этот товар в 
случае его повреждения.
Производитель: Американ Сторм Групп Ком-
пани Лимитед. Производственная зона хугу, 
город Гура, район Чаоян, 515159, Шанти, про-
винция Гуандун, Китай. (American Storm Group 
Company Limited. Hougou Industry Zone, Gurao 
Town, Chaoyang District, 515159, Shantou, GD, 
China). Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», 
ул. Дорогожицкая, 1, г.. Киев, 04119.


