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



Технічні характеристики: 
Повністю бездротове з'єднання (TWS) для бездротового відтворення стереозвуку, розділення лівого і правого 
каналів, звучання Hi-Fi. Лівий і правий навушник оснащено функцією Bluetooth, їх можна використовувати як 
окремо, так і в парі. 

Версія Bluetooth:  V5.0
Режим Bluetooth:       A2DP 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/D11.3. 
Частота Bluetooth: 2,4 ГГц 
Радіус дії Bluetooth:  8-10 метрів за відсутності перешкод 
Ємність батареї: Навушника: 30 мА·год, літій-іонна акумуляторна батарея 

Зарядного чохла: 300 мА·год 
Тривалість розмови / відтворення: 2 години 

100 годин Тривалість роботи в режимі очікування: 
Розміри корпусу:    45х18х7 мм;  
Розміри зарядного блоку:  60х48х24 мм 
Вага:  6,5 г 
Частотний діапазон:   2.402~2.480 ГГц
Про з'єднання: 
1. З'єднання з одним навушником: натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку, поки світлодіодний
індикатор не почне блимати червоним і синім кольором по черзі, потім увімкніть функцію Bluetooth на своєму 
пристрої та виберіть у своєму списку «FB9WH», Ви почуєте голосову підказку «підключено», тепер Ви можете 
насолоджуватися музикою або здійснювати телефонні виклики; є підтримка повідомлень про вхідні виклики. 
2. З'єднання з двома навушниками:
а) натисніть і утримуйте багатофункціональні кнопки на кожному навушнику, поки світлодіодні індикатори не 
почнуть миготіти червоним і синім кольором по черзі; 
б) потім двічі натисніть кнопку на БУДЬ-ЯКОМУ з навушників, щоб увійти в режим з’єднання, або утримуйте кнопку 
натиснутою упродовж 3 секунд; Ви почуєте голосову підказку «готово до з'єднання»; 
в) увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої та виберіть у своєму списку «FB9WH» для з’єднання; у разі 
успішного виконання з’єднання світлодіод почне повільно блимати синім кольором. Стан батареї відображається 
на вашому смартфоні. 

ПРИМІТКА: Під час вихідного / вхідного телефонного виклику буде працювати тільки один навушник, але обидва 
навушника дають змогу під час підключення індивідуально керувати функціями вимкнення живлення / 
відтворення / паузи, другий навушник синхронізується з першим. Функція пам'яті підтримує автоматичне 
підключення пристроїв, якщо вони раніше були підключені. 

Використання Bluetooth: 
1. Здійснення телефонних викликів:
Переконайтеся, що навушники підключені до вашого мобільного телефону, і тоді Ви зможете здійснювати 
телефонні виклики. Під час здійснення викликів працює тільки один навушник, а під час вхідного виклику він буде 
передавати вхідний номер. Для відповіді на виклик необхідно один раз злегка натиснути кнопку ввімкнення 
живлення, а для відхилення виклику необхідно двічі натиснути кнопку ввімкнення живлення. Коли навушники 
працюють в режимі відтворення музики, Ви можете набрати останній номер, короткочасно натиснувши кнопку 
ввімкнення живлення 2 рази (повторний набір останнього номера). 

2. Прослуховування музики:
Переконайтеся, що навушники підключені до вашого мобільного телефону, тоді Ви зможете слухати музику зі 
свого списку відтворення. Короткочасно натисніть кнопку ввімкнення живлення, щоб зупинити відтворення і 



натисніть її знову, щоб відновити відтворення. 

3. Вимкнення живлення:
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення живлення, поки світлодіодний індикатор не засвітиться червоним, при 
цьому Bluetooth-пристрій вимкнеться. Він буде автоматично вимикатися через 5 хвилин після відключення 
навушників від вашого Bluetooth-пристрою. Не потрібно турбуватися про зайву витрату енергії. 

4. Заряджання:
Поява звукових сигналів та одночасне миготіння червоного світлодіодного індикатора нагадує про низький заряд 
батареї. Під час заряджання батареї індикатор буде світитися червоним, але після досягнення повного заряду 
індикатор буде світитися синім кольором.  
Примітка: під час заряджання навушники будуть вимикатися, навіть якщо вони були ввімкнені перед початком 
заряджання. 

Попередження: 
1. Будь ласка, уникайте надмірного використання цих навушників і не наражайте їх на великий тиск, тримайте
подалі від джерел вологи і тепла. 
2. Не використовуйте поблизу зон WIFI, біля маршрутизатора або іншого високочастотного передавального
обладнання, щоб запобігти перериванню приймання сигналу. 
3. Будь ласка, користуйтеся цими навушниками в робочому діапазоні (10 метрів), і ефект буде краще за
відсутності перешкод між підключеними пристроями. 
4. Використовуйте ці Bluetooth-навушники для підключення до пристроїв із функцією Bluetooth.

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 п ід  час  користування ними:  подряпини,  плями,  зм іни  кольору,  др ібн і  
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. 



Технические характеристики: 
Полностью беспроводное соединение (TWS) для беспроводного воспроизведения стереозвука, разделение 
левого и правого каналов, звучание Hi-Fi. Левый и правый наушник оснащен функцией Bluetooth, их можно 
использовать как отдельно, так и в паре. 

Версия Bluetooth:  V5.0 
Режим Bluetooth:   A2DP 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/D11.3. 
Частота Bluetooth: 2,4 ГГц 
Радиус действия Bluetooth:  8-10 метров при отсутствии препятствий 
Емкость батареи: Наушника: 30 мА·ч, литий-ионная аккумуляторная батарея 

Зарядного чехла: 300 мА·ч 
Продолжительность разговора / воспроизведения: 2 часа 
Продолжительность работы в режиме ожидания:  100 часов 
Размеры корпуса: 45х18х7 мм; 

60х48х24 мм Размеры зарядного блока: 
Вес:  6,5 
Частотный диапазон:    2.402~2.480 ГГц 
О сопряжении: 
1. Сопряжение с одним наушником: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный
индикатор не начнет мигать красным и синим цветом поочередно, затем включите функцию Bluetooth на Вашем 
устройстве и выберите в своем списке «FB9WH», Вы услышите голосовую подсказку «подключено», теперь Вы 
можете наслаждаться музыкой или совершать телефонные звонки; имеется поддержка уведомлений о 
входящих звонках. 
2. Сопряжение с двумя наушниками:
а) нажмите и удерживайте многофункциональные кнопки на каждом наушнике, пока светодиодные индикаторы 
не начнут мигать красным и синим цветом поочередно; 
б) затем дважды нажмите кнопку на ЛЮБОМ из наушников, чтобы войти в режим сопряжения, или удерживайте 
кнопку нажатой в течение 3 секунд; Вы услышите голосовую подсказку «готово к сопряжению»; 
в) включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве и выберите в своем списке «FB9WH» для сопряжения; 
при успешном выполнении сопряжения светодиод начнет медленно мигать синим цветом. Состояние батареи 
отображается на вашем смартфоне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При исходящем / входящем телефонном звонке будет работать только один наушник, но оба 
наушника позволяют при подключении индивидуально управлять функциями отключения питания / 
воспроизведения / паузы, второй наушник синхронизируется с первым. Функция памяти поддерживает 
автоматическое подключение устройств, если они ранее были подключены. 

Использование Bluetooth: 
1. Выполнение телефонных звонков:
Убедитесь, что наушники подключены к вашему мобильному телефону, и тогда Вы сможете совершать 
телефонные звонки. При совершении вызовов работает только один наушник, а при входящем вызове он будет 
передавать вызывающий номер. Для ответа на звонок необходимо один раз слегка нажать кнопку включения 
питания, а для отклонения звонка необходимо дважды кратковременно нажать кнопку включения питания. Когда 
наушники работают в режиме воспроизведения музыки, Вы можете набрать последний номер, кратковременно 
нажав кнопку включения питания 2 раза (повторный набор последнего номера). 

2. Прослушивание музыки:
Убедитесь, что наушники подключены к вашему мобильному телефону, тогда Вы сможете слушать музыку из 
своего списка воспроизведения. Нажмите кратковременно кнопку включения питания, чтобы остановить 



воспроизведение и нажмите её снова, чтобы возобновить воспроизведение. 

3. Выключение питания:
Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, пока светодиодный индикатор не засветится красным, при 
этом Bluetooth-устройство отключится. Оно будет автоматически отключаться через 5 минут после отключения 
наушников от вашего Bluetooth-устройства. Не нужно беспокоиться об излишнем расходовании энергии. 

4. Зарядка:
Появление звуковых сигналов и одновременное мигание красного светодиодного индикатора напоминает о 
низком заряде батареи. При зарядке батареи индикатор будет светиться красным, но при достижении полного 
заряда индикатор будет светиться синим цветом.  
Примечание: во время зарядки наушники будут отключаться, даже если они были включены перед началом 
зарядки. 

Предупреждения: 
1. Пожалуйста, не допускайте чрезмерного использования этих наушников и не подвергайте их большому
давлению, держите подальше от источников влаги и тепла. 
2. Не используйте вблизи зон WIFI, возле маршрутизатора или другого высокочастотного передающего
оборудования, чтобы предотвратить прерывание приема сигнала. 
3. Пожалуйста, пользуйтесь этими наушниками в рабочем диапазоне (10 метров), и эффект будет лучше при
отсутствии препятствий между подключенными устройствами. 
4. Используйте эти Bluetooth-наушники для подключения к устройствам с функцией Bluetooth.

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. 




