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Инструкция по эксплуатации
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Інструкція з експлуатації

FB3BK

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номер моделі: FB3BK
Версія Bluetooth: 5.0 
Протокол підтримки бездротової мережі: A2DP AVRCP / HFP / HSP 
Частота: 2,4 ГГц 
Радіус дії: до 10 метрів 
Динамік: 10 мм 
Чутливість: 95 дБ SPL при 1 кГц 
Імпеданс / опір: 32 Ω 
Частотний діапазон: 2.402~2.480 ГГц
Акумулятор: 3,7 В; 45 мА·год 
Напруга заряджання: 5 В / 120 мА 
Ємність акумулятора: кожен навушник 45 мА·год 
Ємність зарядного кейса: 400 мА·год. 
Тривалість зарядження: 1 година
Тривалість відтворення музики: 3 години 
Тривалість роботи в режимі очікування (годин): 100 годин 
Вага: 0,15 кг 
Функції, що підтримуються: Відповідь / закінчення / відхилення / дзвінок / повторний 
набір / відтворення / пауза музика 

ВМІСТ УПАКОВКИ 

• USB-кабель для заряджання
• Навушники і зарядний кейс
• Коротка інструкція з експлуатації

Ключові особливості: 

• Сумісність з більшістю бездротових пристроїв
• Вбудована акумуляторна батарея
• Регулювання гучності



ФУНКЦІЇ КНОПОК 

Ваші навушники обладнані декількома кнопками швидкого вибору функцій. 
Будь ласка, ознайомтеся з нижченаведеними функціями. 

1. Увімкнення живлення: Натисніть та утримуйте кнопку впродовж трьох секунд
2. Вимкнення живлення: Натисніть та утримуйте кнопку впродовж трьох секунд
3. Відтворення / пауза: Натисніть кнопку короткочасно
4. Наступний трек: Натисніть ліву кнопку та утримуйте її протягом двох секунд
5. Зворотній дзвінок: Натисніть праву кнопку двічі
6. Заряджання: Натисніть кнопку заряджання один раз
7. Закінчення заряджання: Натисніть кнопку заряджання два рази

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ 

• Оберігайте гарнітуру від впливу рідини, вологи або вологості, щоб не
пошкодити внутрішню схему пристрою.

• Не використовуйте абразивні засоби для очищення пристрою.
• Оберігайте гарнітуру від впливу високих або низьких температур, оскільки це

скоротить строк служби електронних пристроїв, спричинить вихід із ладу
акумуляторної батареї та/або деформацію деяких пластикових деталей.

• Не кидайте навушники у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути або
спалахнути.

• Не допускайте контакту гарнітури з гострими предметами, оскільки вони
можуть подряпати і пошкодити гарнітуру.

• Не допускайте падіння навушників з висоти. В результаті падіння можливе
пошкодження внутрішньої схеми пристрою.

• Не робіть спроб розібрати навушники. Якщо навушники не працюють
належним чином, поверніть їх у магазин, в якому Ви їх придбали.



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

• Зберігайте навушники подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, від
впливу вологи / води і будь-яких інших рідин.

• Не вмикайте навушники, якщо вони зазнали впливу води, вологи або будь-яких
інших рідин, щоб запобігти ураженню електричним струмом, запобігти вибуху
та/або отриманню травм і пошкоджень.

• Не користуйтесь пристроєм після його падіння або будь-якого пошкодження.
• Ремонт електричного обладнання повинен виконувати кваліфікований

електрик. Користувач може наразитися на серйозний ризик внаслідок
неправильного ремонту.

• Не проколюйте і не пошкоджуйте зовнішню поверхню гарнітури. Оберігайте
навушники від потрапляння пилу, пуху тощо.

• Не використовуйте навушники для будь-яких інших цілей, не передбачених
призначенням пристрою.

• Використання не за призначенням може призвести до пошкодження вашого
пристрою.

• Це пристрій не є іграшкою і містить дрібні частини. Зберігайте в недоступному
для дітей місці.

• Не встановлюйте в навушниках занадто високий рівень гучності, оскільки це
може пошкодити слух.

• Уникайте впливу на батареї / акумуляторні батареї високої температури,
наприклад, прямого сонячного проміння або відкритого вогню.

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 20.02.2020 р. 
Не потребує особливих умов зберігання, однак уникайте контакту пристрою з рідинами та високими 
температурами. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на 
пошкодження, що виникли у випадку неправильного використання: перегріву, падіння, силового 
пошкодження, контакту з гострими предметами та їдкими речовинами. Гарантія не розповсюджується 
на природні зміни зовнішніх властивостей виробів, що виникли під час користування ними: подряпини, 
плями, зміни кольору, дрібні пошкодження. Термін служби 2 роки. Не бажано використовувати цей 
товар після закінчення строку придатності. Забороняється використовувати цей товар у разі його 
пошкодження. Виробник: Амерікан Сторм Груп Компані Лімітед. 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номер модели: FB3BK 
Версия Bluetooth: 5.0 
Протокол поддержки беспроводной сети: A2DP AVRCP / HFP / HSP 
Частота: 2,4 ГГц 
Радиус действия: до 10 метров 
Динамик: 10 мм 
Чувствительность: 95 дБ SPL при 1 кГц 
Импеданс / сопротивление: 32 Ω 
Частотный диапазон: 2.402~2.480 ГГц
Аккумулятор: 3,7 В; 45 мА·ч 
Напряжение зарядки: 5 В / 120 мА 
Емкость аккумулятора: каждый наушник 45 мА·ч 
Емкость зарядного кейса: 400 мА·ч 
Время зарядки: 1 час 
Продолжительность воспроизведения музыки: 3 часа 
Продолжительность работы в режиме ожидания (часов): 100 часов 
Вес: 0,15 кг 
Поддерживаемые функции: Ответ / окончание / отклонение / звонок / повторный 
набор / воспроизведение / пауза музыка 

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

• USB-кабель для зарядки
• Наушники и зарядный кейс
• Краткая инструкция по эксплуатации

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Совместимость с большинством беспроводных устройств
• Встроенная аккумуляторная батарея
• Регулирование громкости



ФУНКЦИИ КНОПОК 

Ваши наушники оборудованы несколькими кнопками быстрого выбора функций. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеперечисленными функциями. 

1. Включение питания: Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд
2. Выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд
3.  Воспроизведение / пауза: Нажмите кнопку кратковременно
4.  Следующий трек: Нажмите левую кнопку и удерживайте в течение двух секунд
5.  Обратный звонок: Нажмите правую кнопку дважды
6.  Зарядка: Нажмите кнопку зарядки один раз
7.  Окончание зарядки: Нажмите кнопку зарядки два раза

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Не подвергайте гарнитуру воздействию жидкости, влаги или влажности, чтобы
не повредить внутреннюю схему устройства.

• Не используйте абразивные чистящие средства для очистки устройства.
• Не подвергайте гарнитуру воздействию высоких или низких температур, так

как это сократит срок службы электронных устройств, приведет к выходу из
строя аккумуляторной батареи и/или деформации некоторых пластиковых
деталей.

• Не бросайте наушники в огонь, так как они могут взорваться или
воспламениться.

• Не допускайте контакта гарнитуры с острыми предметами, так как они могут
поцарапать и повредить гарнитуру.

• Не допускайте падения наушников с высоты. В результате падения возможно
повреждение внутренней схемы устройства.

• Не предпринимайте попыток разобрать наушники. Если наушники не работают
надлежащим образом, верните их в магазин, в котором Вы их приобрели.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Храните наушники вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, от
воздействия влаги / воды и любых других жидкостей.

• Не включайте наушники, если они подверглись воздействию воды, влаги или
любых других жидкостей, чтобы предотвратить поражение электрическим
током, предотвратить взрыв и/или получение травм и повреждений.

• Не пользуйтесь устройством после его падения или какого-либо повреждения.
• Ремонт электрического оборудования должен быть выполнен

квалифицированным электриком. Пользователь может подвергнуться
серьезному риску вследствие неправильного ремонта.

• Не прокалывайте и не повреждайте внешнюю поверхность гарнитуры.
Берегите наушники от попадания пыли, пуха и т.д.

• Не используйте наушники для каких-либо иных целей, не предусмотренных
назначением устройства.

• Использование не по назначению может привести к повреждению устройства.
• Это устройство не является игрушкой и содержит мелкие части. Храните в

недоступном для детей месте.
• Не устанавливайте в наушниках слишком высокий уровень громкости, так как

это может повредить слух.
• Не подвергайте батареи / аккумуляторные батареи воздействию высокой

температуры, например, прямых солнечных лучей или открытого огня.

Номер партии производства идентифицируется по дате производства.Дата производства: 20.02.2020 г. 
Не требует особых условий хранения, однако избегайте контакта устройства с жидкостями и высокими 
температурами. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на 
повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, силового 
повреждения, контакта с острыми предметами и едкими веществами. Гарантия не распространяется 
на естественные изменения внешних свойств изделий, возникших при пользовании ими: царапины, 
пятна, изменения цвета, мелкие повреждения. Срок службы 2 года. Не желательно использовать этот 
товар по истечении срока годности. Запрещается использовать этот товар в случае его повреждения. 
Производитель: Американ Сторм Групп Ком-пани Лимитед. Производственная зона хугу, город Гура, 
район Чаоян, 515159, Шанти, провинция 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. 


