
БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ
Модель: BT-870
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Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. 
Ваш вибір є дуже важливим для нас і оз-
начає, що у ERGO з’явився новий корис-
тувач. Сподіваємося, що наша продукція і 
сервіс принесуть Вам задоволення. Також 
сподіваємося, що Ви скористаєтеся мож-
ливістю висловити свої побажання та від-
гуки про нашу продукцію за допомогою 
офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою 
чергу, допоможе нам постійно покращу-
вати Якість нашої продукції та сервісу. 
Якщо у Вас виникли проблеми з викорис-
танням продукту, будь ласка, зверніться 
до відділу сервісного обслуговування. 
Ваша підтримка є нашою головною пере-
вагою, а Ваше визнання та оцінка є відмін-
ними Стимулами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.
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СПЕЦИФІКАЦІЇ

Версія Bluetooth: 

Діапазон частот 
передавача 
Bluetooth:

Bluetooth 
профілі, що 
підтримуються:

Діапазон роботи: 

Час роботи в 
режимі розмови:

Час відтворення 
музики:

Час роботи 
в режимі 
очікування:

Повна зарядка:

V4.1 CSR8635

2.402-2.480 ГГц

HSP HFP A2DP 
AVRCP

10 метрів (при від-
сутності перешкод)

20 годин

18 годин

250 годин

2.5 години
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ЗАРЯДЖАННЯ

Переконайтесь, що навушники вимкнено. 
Під’єднайте зарядний кабель до роз’єму 
USB вашого комп’ютера або будь-якої 
іншої розетки USB. Під час заряджання 
індикатор горітиме червоним. Індикатор 
згасне, коли навушники будуть заряджені 
повністю.

Будь ласка, повністю 
зарядіть навушники перед 
першим використанням.
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ОГЛЯД НАВУШНИКІВ
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1 Багатофункціональна кнопка  (БФК)

Увімкнення

Вимкнення

З’єднання

Відповісти/
завершити 
виклик

Відхилити 
виклик / 
Повторний 
набір 
останнього 
номера

Утримуйте натиснутою БФК 
2-3 секунди, доки не почуєте      
«Power on».

Утримуйте натиснутою БФК 
5 секунд, доки не почуєте         
«Power off».

Утримуйте натиснутою 
БФК 2-3 секунди, доки 
світлодіодний індикатор 
не почне блимати синім/
червоним почергово та не 
почуєте звук «з’єднання». 
Відкрийте своє обладнання 
Bluetooth, знайдіть модель 
«ERGO BT-870» та виберіть її 
для з’єднання.

Натисніть БФК один раз, щоб 
відповісти на виклик або 
завершити виклик.

Утримуйте натиснутою БФК 
3 секунди, щоб відхилити 
виклик або виконати набір 
останнього номера (доступно 
лише для першого пристрою, 
якщо під’єднано два).
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1 Багатофункціональна кнопка  (БФК)

Призупинення/ 
відтворення 
музики

Швидко натисніть БФК один 
раз.

2 Мікрофон

Працює як мікрофон для розмови.

3

4

Світлодіодний індикатор

Збільшення гучності / Наступний трек

З’єднання

З’єднано

Виклик

Заряджання

Збільшення 
гучності

Наступний
трек

Синій та червоний блимають 
почергово

Синій блимає швидко один 
раз кожні 5 секунд

Синій блимає повільно один 
раз кожні 5 секунд

Горить червоний

Натисніть та утримуйте 
клавішу (4), доки гучність не 
досягне бажаного рівня.

Швидко натисніть клавішу (4) 
один раз
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5 Зменшення гучності / Попередній трек

Зменшення 
гучності

Попередній
трек

Натисніть та утримуйте 
клавішу (5), доки гучність не 
досягне бажаного рівня.

Швидко натисніть клавішу (5) 
один раз

6

7

Аудіо вхід (AUX 3.5 мм jack)

USB порт для заряджання

Аудіо вхід для відтворення музики з Вашого 
мобільного / ПК / ноутбука.

Використовується для заряджання від 
комп’ютера або USB розетки.



9

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• Уникайте падіння.

• Не розбирайте виріб.

• Зберігайте виріб подалі від дітей.

• Не занурюйте його у воду та не 
допускайте потрапляння крапель або 
бризок на виріб.

• Виріб не повинен піддаватися 
надмірному нагріванню на сонці, 
поблизу вогню або розпечених 
предметів.

• Тримайте виріб подалі від джерела 
замерзання та хімічних речовин.

• Переконайтеся, що Ви вимкнули 
навушники, перш ніж покласти їх у 
кишеню чи сумку.

• Заряджайте навушники мінімум один 
раз на місяць.



Дякуємо Вам за покупку!




