
БЛЮТУЗ СТЕРЕО
ГАРНІТУРА

Інструкція з експлуатації

D08

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 



Вступ 
Дякуємо за придбання повністю бездротових Блютуз-стереонавушників Bravis D08. 
Цей посібник допоможе Вам ознайомитися з правилами користування Блютуз-
навушниками. 

Параметри виробу 

Протокол Блютуз: A2DP/HFP/AVRCP/SPP 

Радіус дії Блютуз: 
10 метрів 

Тривалість заряджання навушників: 
1 година 

Ємність акумулятора зарядного кейсу: 
500 мA 

Вихідна напруга зарядного пристрою: 
5 В 

Ємність акумулятора навушників: 
50 мA 

Діапазон частоти: 
2,4 ГГц - 2,48 ГГц 

Версія Блютуз: 5.0 
Функції: кнопковий контроль 
Чутливість: 101 ± 3дБ (при 1 кГц 1 мВт) 
Максимальна вихідна потужність: 5 мВт 
Час відтворення музики: 160 хв (при 100% гучності) 
Час в розмові 4 години 
Вага навушників: 4.7 гр 
Вага кейса і навушників: 40 гр 

Комплектація: 
Навушники 

Вкладиші для навушників Зарядний кейс для навушників 

Кабель Micro USB Посібник користувача 



Зображення виробу 

1. Світлодіодний індикатор навушників
2. Прихована кнопка
3. Мікрофон
4. Навушник
5. Металеві контакти для зарядження
6. Зарядний кейс для навушників
7. Світлодіодний індикатор зарядного

пристрою
8. Порт Micro USB

Зображення способу кріплення 
Для найкращого сприймання звуку, будь ласка, випробуйте якість звучання з кожним 
вкладишем різного розміру; за умови правильного кріплення Ви відчуватимете щільне 
прилягання, комфортне і стійке розташування всередині вуха.  
У разі використання просто неба, будь ласка, розміщуйте телефон на лівій стороні, у 
середньому вкладиші звучання низьких частот буде кращим. 

Увага: У разі використання вкладишів притисніть їх у максимально щільне положення, 
інакше навушники нещільно прилягатимуть до контактів зарядного кейсу, що 
заважатиме належному зарядженню. 
В перший раз, будь ласка, повертайте навушник на 360°, щоб знайти найкращий кут 
для носіння. 



Режим експлуатації 

1. Встановлення навушників
Вставте навушники у зарядний кейс, під час зарядження буде світитися червоний 
індикатор. Коли акумулятор буде заряджено повністю, синій індикатор навушників 
увімкнеться на 5 секунд і погасне; тривалість повного зарядження становить близько 
70 хвилин, якщо акумулятор був повністю розрядженим. (Якщо заряду акумулятора 
зарядного кейсу також недостатньо, спочатку необхідно зарядити зарядний кейс) 

2. Виймання навушників
Після виймання лівого (L) та правого (R) навушників із зарядного кейса навушники 
буде автоматично увімкнено, зачекайте 10 секунд для встановлення автоматичного 
з’єднання лівого та правого навушників між собою. Після встановлення з’єднання між 
лівим та правим навушниками індикатор лівого навушника буде світитися почергово 
червоним і синім кольором, а індикатор правого навушника погасне. 

Червоний і синій індикатори 
блимають почергово 

Індикатор гасне 

Увага: Якщо після виймання навушників вони автоматично не ввімкнуться, ймовірно, 
що під час виймання відбувся повторний контакт навушників із контактами для 
зарядження, через що навушники не ввімкнулися. Їх можна ввімкнути вручну або знову 
вставити у зарядний кейс і вийняти із зарядного кейсу. Процес виймання навушників 
повинен бути максимально плавним. (Або якщо зарядний кейс має низький рівень 
заряду, навушники не ввімкнуться автоматично). 



3: Увімкніть функцію Блютуз у мобільному телефоні, виберіть у списку 
пристрій із назвою Bravis D08, встановіть з’єднання та почніть користуватися 
навушниками.
Якщо звук присутній лише в одному навушнику, вимкніть функцію з’єднання у телефоні 
та вимкніть живлення навушників. У вимкненому стані лівий і правий навушники 
необхідно одночасно натиснути та утримувати близько 5 секунд, потім слід відпустити 
кнопки, щоб червоний і синій індикатори почали почергово блимати, зачекати близько 
5-10 секунд, індикатор лівого навушника буде блимати, а індикатор правого навушника 
погасне; увімкніть функцію Блютуз у мобільному телефоні, виберіть у списку пристрій 
із назвою Bravis D08, встановіть з’єднання.

4. Подальше користування
З’єднання з мобільним телефоном необхідно встановити лише в перший раз, надалі 
достатньо буде лише дістати навушники із зарядного кейсу і вони будуть автоматично 
підключатися до мобільного телефону (за умови, що функцію Блютуз увімкнено в 
телефоні)

Монауральний режим функціонування
1. Якщо лівий навушник раніше мав з’єднання з телефоном, достатньо лише вийняти
лівий навушник із зарядного кейсу, зачекати 10 секунд, і навушник автоматично 
підключиться до телефону.
2. Якщо лівий навушник раніше не мав з'єднання з телефоном, вийміть лівий навушник
із зарядного кейсу або тривало натисніть, щоб червоний та синій індикатори почали 
почергово блимати, потім увімкніть функцію Блютуз у мобільному телефоні, виберіть 
у списку пристрій із назвою Bravis D08, встановіть з’єднання.
3. Якщо правий навушник раніше не використовувався окремо, вийміть правий
навушник із зарядного кейсу або тривало натисніть, щоб червоний та синій індикатори 
почали почергово блимати, потім увімкніть функцію Блютуз у мобільному телефоні, 
виберіть у списку пристрій із назвою Bravis D08, встановіть з’єднання.
4. Якщо правий навушник раніше мав з’єднання з телефоном, достатньо лише
вийняти правий навушник із зарядного кейсу, зачекати 10 секунд, і навушник 
автоматично підключиться до телефону.



Інструкція щодо зарядження: 
Навушники: У разі низького рівня заряду навушників червоний індикатор починає 
блимати; під час процесу заряджання червоний індикатор навушників світиться; після 
повного заряджання червоний індикатор навушників світиться упродовж 5 секунд, а 
потім гасне. 
Зарядний кейс: У разі низького рівня заряду індикатор блимне двічі, через 30 секунд 
блимне знову для нагадування.  
У разі дуже низького рівня заряду індикатор почне швидко блимати. 
Під час зарядження зарядного кейсу буде блимати червоний індикатор, а після 
повного зарядження червоний індикатор почне світитися постійно. 
У момент встановлення навушників у зарядний кейс синій індикатор зарядного кейсу 
блимне кілька разів (1-4), що свідчитиме про рівень заряду зарядного кейсу. 

 
 

1 спалах індикатора  
означає близько  
0% - 25% заряду  
зарядного кейсу. 

2 спалахи індикатора  
означає близько  

25% - 50% заряду  
зарядного кейсу. 

3 спалахи індикатора  
означає близько  

50% - 75% заряду  
зарядного кейсу. 

4 спалахи індикатора  
означає близько  

75% - 100% заряду  
зарядного кейсу. 

 
 
Функції 
1. Телефонні виклики 
У режимі двох навушників: Під час виклику звук буде чутно в обох навушниках (щоб 
прийняти виклик, достатньо одного натискання кнопки будь-якого навушника; тривале 
натискання упродовж 2 секунд відхилить виклик, а під час розмови одне натискання 
кнопки завершить телефонну розмову) 
У режимі одного навушника: Під час виклику звук буде чутно в одному навушнику (щоб 
прийняти виклик, достатньо одного натискання кнопки цього навушника; тривале 
натискання упродовж 2 секунд відхилить виклик, а під час розмови одне натискання 
кнопки завершить телефонну розмову) 
 
2. В режимі очікування без відтворення будь-якого мультимедійного контенту: 
Подвійне натискання кнопки призведе до автоматичного виклику останнього номера у 
журналі викликів Вашого телефону. 
 
3. Статус виклику: Будь-яке подвійне натискання кнопки навушників призводить до 
телефонного виклику 
  



Увімкнення живлення: Витягніть навушники із зарядного кейсу або натискайте кнопку 
упродовж 3 секунд, щоб синій та червоний індикатори почали блимати 
Вимкнення живлення: Вставте навушники у зарядний кейс або натискайте кнопку 
упродовж 5 секунд, щоб червоний індикатор почав світитися 
Відтворення музики: Натисніть кнопку один раз 
Призупинення музики: Натисніть кнопку один раз 
Відповідь на телефонний виклик: Натисніть кнопку один раз під час виклику 
Завершення телефонної розмови: Натисніть кнопку один раз під час виклику 
Відхилення виклику: Натисніть та утримуйте кнопку упродовж 1 секунди під час 
виклику 
Перемикач голосового управління: Після відкриття навушників спалахує червоний 
індикатор, негайно швидко натисніть кнопку 3 рази 
Повторний набір останнього виклику: У режимі очікування двічі натисніть кнопку 
Повторний набір останнього виклику: У режимі очікування двічі натисніть кнопку 
Наступна композиція: У режимі мультимедіа двічі натисніть кнопку  
Вимкнення з’єднання: У вимкненому режимі натисніть та утримуйте кнопку упродовж 
15 секунд, щоб синій індикатор блимнув двічі, після чого живлення буде вимкнено 

Усунення несправностей 

Опис несправності Причина Спосіб усунення 
Не вмикається Рівень заряду навушників є 

недостатнім 
Зарядити навушники 

Блимає червоний 
індикатор 
навушників 

Рівень заряду навушників є 
недостатнім 

Зарядити навушники 

Повільне 
зарядження 

Навушники встановлено в 
неправильне положення 

Встановити навушники у 
правильне положення 

Автоматичне 
вимкнення 

Рівень заряду навушників є 
недостатнім 

Зарядити навушники 

У навушниках 
чутно відлуння 

Гучність занадто висока 
або оточення занадто 
шумне 

Налаштуйте гучність або змініть 
оточення 

У навушниках 
чутно шум 

Заважають зовнішні 
перешкоди або занадто 
велика відстань до 
мобільного телефону 

Змініть своє розташування або 
підійдіть ближче до мобільного 
телефону 

Одна сторона 
навушників має 
низьку гучність 

Навушники закріплено 
неправильно або рівень 
гучності занадто низький 

Налаштуйте положення 
навушників або налаштуйте 
гучність телефону 

Сигнал 
переривається 

Заважають зовнішні 
перешкоди або занадто 
велика відстань до 
мобільного телефону 

Виберіть місце без зовнішніх 
перешкод або підійдіть ближче до 
мобільного телефону 

В одному 
навушнику 
відсутній звук 

З’єднання між навушниками 
було невдалим 

Натиснути кнопки лівого та 
правого навушників, щоб 
червоний та синій індикатори 
почали почергово блимати, після 
цього буде встановлено з’єднання 
між навушниками. 



Застереження 
1. Не зберігайте пристрій у середовищі із занадто низькою або занадто високою
температурою. Надмірні температури можуть спричинити деформацію пристрою, 
зменшити ємність акумулятора, а також зменшити строк служби пристрою.  
2. Не користуйтеся пристроєм під час сильного дощу. Гроза може спричинити
несправності обладнання та підвищує ризик ураження електричним струмом. 
3. Не розбирайте та не вносьте змін у конструкцію навушників, це може спричинити
збої в роботі навушників або вивести їх з ладу. Будь ласка, надішліть навушники 
дилеру для виконання ремонту. 
4. Будь ласка, зберігайте пристрій та аксесуари у місцях, недоступних для дітей та
домашніх тварин, щоб уникнути нещасних випадків. 
5. Не занурюйте пристрій у воду

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата 
виготовлення: 01.07.2019 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: 
Гонконг Тедпол Індустріал Дізайн Со, ТОВ, кім. 603, 6/Ф Коммерческое здание Ханд 
Понт, ул. Тонкін 31, Чеунг Ша Ван, Коулун, Гонконг; Завод: Шеньчжень Тедпол 
Індустріал Дизайн Со., ТОВ адреса: Будівля 2-го поверху, науковий парк Бао, 
Лонгхуа, Шеньчжень. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. 
Київ, 04119.



БЛЮТУЗ СТЕРЕО 
ГАРНИТУРА 

Инструкция по эксплуатации

D08

Мы благодарим Вас за Ваш выбор!



Введение 
Благодарим Вас за приобретение полностью беспроводных Блютуз-
стереонаушников Bravis D08.  
Данное руководство поможет Вам ознакомиться с правилами пользования Блютуз-
наушниками. 

Параметры изделия 

Протокол Блютуз: A2DP/HFP/AVRCP/SPP 

Радиус действия Блютуз: 
10 метров 

Время зарядки наушников: 
1 час 

Емкость аккумулятора зарядного кейса: 
500 мA 

Выходное напряжение зарядного 
устройства: 5 В 

Емкость аккумулятора наушников: 
50 мA 

Диапазон частоты: 
2,4 ГГц - 2,48 ГГц 

Версия Блютуз: 5.0 
Функции: кнопочный контроль 
Чувствительность: 101 ± 3дБ (при 1кГц 1 мВт) 
Максимальная выходная мощность: 5 мВт 
Время воспроизведения музыки: 160 мин (при 100% громкости) 
Время в разговоре: 4 часа 
Вес наушников: 4.7 гр 
Вес кейса и наушников: 40 гр 

Комплектация: 
Наушники 

Вкладыши для наушников Зарядный кейс для наушников 

Кабель Micro USB Руководство пользователя 



Изображение изделия 

9. Светодиодный индикатор наушников
10. Скрытая кнопка
11. Микрофон
12. Наушник
13. Металлические контакты для зарядки
14. Зарядный кейс для наушников
15. Светодиодный индикатор зарядного

устройства 
16. Порт Micro USB

Изображение способа крепления 
Для лучшего восприятия звука, пожалуйста, испытайте качество звучания с каждым 
вкладышем разного размера. При условии правильного крепления Вы будете 
чувствовать плотное прилегание, комфортное и устойчивое расположение внутри уха. 
При использовании под открытым небом, пожалуйста, размещайте телефон на левой 
стороне, в среднем вкладыше звучание низких частот будет лучшим. 

Примечание: При использовании вкладышей прижмите их в максимально плотное 
положение, иначе наушники будут неплотно прилегать к контактам зарядного кейса, 
что будет мешать полной зарядке. 
В первый раз, пожалуйста, вращайте наушник на 360 °, чтобы найти лучший угол для 
ношения. 



Режим эксплуатации 

1. Установка наушников
Вставьте наушники в зарядный кейс, во время зарядки будет светиться красный 
индикатор. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, синий индикатор наушников 
включится на 5 секунд и погаснет; продолжительность полной зарядки составляет 
около 70 минут, если аккумулятор был полностью разряженным. (Если заряда 
аккумулятора зарядного кейса также недостаточно, сначала необходимо зарядить 
зарядный кейс) 

2. Извлечение наушников
После извлечения левого (L) и правого (R) наушников из зарядного кейса наушники 
автоматически включатся, подождите 10 секунд для установления автоматического 
соединения наушников между собой. После установления соединения между левым 
и правым наушниками индикатор левого наушника будет светиться поочередно 
красным и синим цветом, а индикатор правого наушника погаснет. 

Красный и синий индикаторы 
мигают поочередно 

Индикатор гаснет 

Внимание: : Если после извлечения наушников они автоматически не включатся, 
вероятно, что при извлечении произошел повторный контакт наушников с контактами 
для зарядки, из-за чего наушники не включились. Их можно включить вручную или 
снова вставить в зарядный кейс и вынуть из зарядного кейса. Процесс извлечения 
наушников должен быть максимально плавным. (Или если зарядный кейс имеет 
низкий уровень заряда, наушники не включатся автоматически). 



3: Включите функцию Блютуз в мобильном телефоне, выберите в списке 
устройство под названием Bravis D08, установите соединение и начните 
пользоваться наушниками. 
Если звук слышен только в одном наушнике, выключите функцию соединения в 
телефоне и выключите питание наушников. В выключенном состоянии левый и 
правый наушники необходимо одновременно нажать и удерживать около 5 секунд, 
затем следует отпустить кнопки, чтобы красный и синий индикаторы начали 
поочередно мигать, подождать около 5-10 секунд, индикатор левого наушника будет 
мигать, а индикатор правого наушника погаснет; запустите функцию Блютуз в 
мобильном телефоне, выберите в списке устройство под названием Bravis D08, 
установите соединение. 

4. Дальнейшее пользование
Соединение с мобильным телефоном необходимо установить только в первый раз, в 
дальнейшем достаточно будет лишь достать наушники из зарядного кейса и они будут 
автоматически подключаться к мобильному телефону (при условии, что функция 
Блютуз включена в телефоне) 

Монауральный режим функционирования
1. Если левый наушник ранее имел соединение с телефоном, достаточно лишь
извлечь левый наушник из зарядного кейса, подождать 10 секунд, и наушник 
автоматически подключится к телефону. 
2. Если левый наушник ранее не имел подключения к телефону, извлеките левый
наушник из зарядного кейса или продолжительно нажмите, чтобы красный и синий 
индикаторы начали поочередно мигать, затем запустите функцию Блютуз в 
мобильном телефоне, выберите в списке устройство под названием Bravis D08, 
установите соединение. 
3. Если правый наушник ранее не использовался отдельно, извлеките правый
наушник из зарядного кейса или продолжительно нажмите, чтобы красный и синий 
индикаторы начали поочередно мигать, затем запустите функцию Блютуз в 
мобильном телефоне, выберите в списке устройство под названием Bravis D08, 
установите соединение. 
4. Если правый наушник ранее имел соединение с телефоном, достаточно лишь
извлечь правый наушник из зарядного кейса, подождать 10 секунд, и наушник 
автоматически подключится к телефону. 
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Инструкция по зарядке: 
Наушники: В случае низкого уровня заряда красный индикатор наушников начинает 
мигать; в процессе зарядки красный индикатор наушников светится; после полной 
зарядки красный индикатор наушников начинает мигать, а затем гаснет. 
Зарядный кейс: В случае низкого уровня заряда индикатор мигает дважды, через 30 
секунд мигнет снова для напоминания.  
В случае очень низкого уровня заряда индикатор начнет быстро мигать. 
Во время зарядки зарядного кейса будет мигать красный индикатор, а после полной 
зарядки красный индикатор начнет светиться постоянно. 
В момент установки наушников в зарядный кейс синий индикатор зарядного кейса 
мигнет несколько раз (1-4), что будет свидетельствовать об уровне заряда зарядного 
кейса. 

1 вспышка индикатора 
означает около  

0% - 25% заряда  
зарядного кейса. 

2 вспышки индикатора 
означает около  

25% - 50% заряда  
зарядного кейса. 

3 вспышки индикатора 
означает около  

50% - 75% заряда  
зарядного кейса. 

4 вспышки индикатора 
означает около  

75% - 100% заряда  
зарядного кейса. 

Функции 
1. Телефонные вызовы
В режиме двух наушников: Во время вызова звук будет слышен в обоих наушниках 
(чтобы принять вызов, достаточно одного нажатия кнопки любого наушника; 
длительное нажатие в течение 2 секунд отклонит вызов, а во время разговора одно 
нажатие кнопки завершит телефонный разговор) 
В режиме одного наушника: Во время вызова звук будет слышен в одном наушнике 
(чтобы принять вызов, достаточно одного нажатия кнопки этого наушника; длительное 
нажатие в течение 2 секунд отклонит вызов, а во время разговора одно нажатие 
кнопки завершит телефонный разговор) 

2. В режиме ожидания без воспроизведения любого мультимедийного контента:
Двойное нажатие кнопки приведет к автоматическому вызову последнего номера в 
журнале вызовов телефона. 

3. Статус вызова: Любое двойное нажатие кнопки наушников приводит к телефонному
вызову 



Включение питания: Извлеките наушники из зарядного кейса или нажимайте кнопку в 
течение 3 секунд, чтобы синий и красный индикаторы начали мигать 
Выключение питания: Вставьте наушники в зарядный кейс или нажимайте кнопку в 
течение 5 секунд, чтобы красный индикатор начал светиться 
Воспроизведение музыки: нажмите кнопку один раз. 
Приостановка музыки: Нажмите кнопку один раз. 
Ответ на вызов: Нажмите кнопку один раз во время вызова. 
Завершение разговора по телефону: Нажмите кнопку один раз во время разговора. 
Отклонение вызова: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды. 
Переключатель голосового управления: После открытия наушников загорается 
красный индикатор, немедленно быстро нажмите кнопку 3 раза 
Повторный набор последнего вызова: В режиме ожидания дважды нажмите кнопку 
Повторный набор последнего вызова: В режиме ожидания дважды нажмите кнопку 
Следующая композиция В режиме мультимедиа дважды нажмите кнопку 
Отключение функции: В выключенном режиме нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 15 секунд, чтобы синий индикатор мигнул дважды, после чего питание 
отключается 
 
Устранение неисправностей 

Описание 
неисправности 

Причина Способ устранения 

Не включается Уровень заряда наушников 
недостаточный 

Зарядить наушники 

Мигает красный 
индикатор 
наушников 

Уровень заряда наушников 
недостаточный 

Зарядить наушники 

Медленная 
зарядка 

Наушники установлены в 
неправильном положении 

Установить наушники в правильное 
положение 

Автоматическое 
выключение 

Уровень заряда наушников 
недостаточный 

Зарядить наушники 

В наушниках 
слышно эхо 

Громкость слишком 
высокая или окружение 
слишком шумное 

Настройте громкость или смените 
окружение 

В наушниках 
слышен шум 

Мешают внешние 
препятствия или слишком 
большое расстояние до 
мобильного телефона 

Смените свое расположение или 
подойдите ближе к мобильному 
телефону 

Одна сторона 
наушников имеет 
низкую громкость 

Наушники закреплены 
неправильно или уровень 
громкости слишком низкий 

Отрегулируйте положение 
наушников или настройте громкость 
телефона 

Сигнал 
прерывается 

Мешают внешние 
препятствия или слишком 
большое расстояние до 
мобильного телефона 

Выберите место без внешних 
препятствий или подойдите ближе к 
мобильному телефону 

В одном 
наушнике 
отсутствует звук 

Соединение между 
наушниками было 
неудачным 

Нажать кнопки левого и правого 
наушников, чтобы красный и синий 
индикаторы начали поочередно 
мигать, после этого будет 
установлено соединение между 
наушниками. 

  



Предостережения 
1. Не храните устройство в среде со слишком низкой или слишком высокой
температурой. Чрезмерные температуры могут вызвать деформацию устройства, 
уменьшить емкость аккумулятора, а также уменьшить срок службы устройства.  
2. Не пользуйтесь устройством во время сильного дождя. Гроза может вызвать
неполадки в оборудовании и повышает риск поражения электрическим током. 
3. Не разбирайте и не вносите изменений в конструкцию наушников, это может
привести к сбоям в работе наушников или вывести их из строя. Пожалуйста, пришлите 
наушники дилеру для выполнения ремонта. 
4. Храните оборудование и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних
животных, во избежание несчастных случаев. 
5. Не погружайте изделие в воду

Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления. Дата 
изготовления: 01.07.2019 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: Гонконг Тедпол 
Индустриал Дизайн Со, ООО, ком. 603, 6 / Ф Коммерческое здание Ханд Понт, ул. 
Тонкин 31 Чеунг Ша Ван, Коулун, Гонконг; Завод: Шэньчжэнь Тедпол Индустриал 
Дизайн Со., ООО Адрес: Здание 2-го этажа, научный парк Бао, Лонгхуа, Шэньчжэнь. 
Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая 1, г.Киев, 04119.
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