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BT-950

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту 
ERGO. Ваш вибір є дуже важливим 
для нас і означає, що в ERGO з’явив-
ся новий користувач. Сподіваємося, 
що наша продукція і сервіс прине-
суть Вам задоволення. Також споді-
ваємося, що Ви скористаєтеся мож-
ливістю висловити свої побажання 
та відгуки про нашу продукцію за 
допомогою офіційної гарячої лінії 
ERGO, що, у свою чергу, допоможе 
нам постійно покращувати Якість 
нашої продукції та сервісу. Якщо у 
Вас виникли проблеми з викорис-
танням продукту, будь ласка, звер-
ніться до відділу сервісного обслу-
говування. Ваша підтримка є нашою 
головною перевагою, а Ваше ви-
знання та оцінка є відмінними Сти-
мулами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.

Дякуємо Вам за покупку стерео 
Bluetooth гарнітури ERGO. Прочи-
тайте, будь ласка, цю інструкцію 
перед використанням.

Технологія бездротового зв’язку 
Bluetooth
Bluetooth являє собою бездротову 
технологію, яка дозволяє підтриму-
вати зв’язок на короткій відстані (е-
фективно працювати на відстані до 
10 м) за допомогою якого, ви можете 
здійснювати обмін інформацією з 
безліччю  IT-цифрових пристроїв, 
такими як мобільні телефони / на-
вушники / бездротові комп’ютери і 
т.д. Технологія Bluetooth робить ко-
мунікацію простою і ефективною, 
що, відповідно, робить пристрої 
зручними, а передачу даних швид-
кою.

Будь ласка, ознайомтеся з рекомен-
даціями нижче, щоб продовжити 
термін служби продукту.
• Зберігайте пристрій сухим, не 

розташовуйте його у вологому 
середовищі, щоб уникнути корот-
кого замикання.

• Не піддавайте пристрій впливу 
прямих сонячних променів або 
високої температури. Висока тем-
пература і нагрівання скорочують 
тривалість роботи електронних 
компонентів, завдають шкоди аку-
мулятору і можуть призвести до 
деформації деяких пластикових 
деталей.

• Не допускайте впливу на продукт 
низької температури, щоб уникну-
ти пошкодження друкованої 
плати.

• Не намагайтеся розбирати при-
стрій самостійно.

КЕРУВАННЯ ПРИЛАДОМ
Дзвінки та прослуховування музики
• прийняти або закінчити виклик (1 

натискання)
• Відхилення виклику (2-х секундне 

натискання)
• Утримання першого виклику і від-

повідь на другий (1 натискання)
• Перемикання викликів (2-х се-

кундне натискання)
• Закінчити другий виклик і повер-

нутися до першого (1 натискання)
• Переадресація виклику з телефо-

ну (1 натискання)
• Повторний набір (2 натискання)
• Використовуйте функцію голосо-

вого управління на своєму теле-
фоні, щоб зробити виклик (2-х се-
кундне натискання, до появи то-
нального сигналу)

• Перепідключення перерваного 
Bluetooth® з’єднання (1 натискан-

ня, у випадку, якщо навушники не 
підключилися автоматично)

• Відтворення або пауза аудіо (1 на-
тискання)

Роз’єм зарядки Micro USB
• Необхідно зарядити протягом 1 

години перед першим викорис-
танням (індикатор горить черво-
ним до повної зарядки пристрою)

• Для повної зарядки необхідна 1 
година

Гучність, вибір треків і вимкнення
• Гучність вгору або вниз (1 натис-

кання на + або - залежно від не-
обхідного рівня звучання)

• Трек вперед або назад (3-х се-
кундне натискання на – чи +)

Живлення і перевірка стану батареї
• Включення або виключення (2-се-

кундне натискання)
• Активуйте режим сумісності після 

початкового налаштування (на-
тисніть до появи червоного / си-
нього миготіння світлодіодного ін-

дикатора)
• Перевірте рівень заряду батареї (1 

натискання, при увімкненому жив-
ленні)

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підготовка
При використанні уперше: при ви-
мкнених навушниках, увімкніть 
Bluetooth в режим з’єднання, натис-
нувши на кнопку живлення / з’єд-
нання. Світлодіод блимає червоним 
/ синім, позначаючи активацію 
режиму з’єднання. З’єднання з 
новим телефоном / перепідключен-
ня: при вимкнених навушниках, на-
тисніть кнопку Включення / управ-
ління, поки індикатор не почне бли-
мати червоним / синім.

Налаштування
Активуйте функцію Bluetooth у на 
вашому пристрої, а потім в меню те-
лефону натисніть «додати», «пошук» 
або сканувати «для виявлення 

нових Bluetooth пристроїв. Телефо-
ни мають різні меню, тому пропонує-
мо зробити наступне:
iPhone: Налаштування > Bluetooth > 
Увімкнути (починає пошук пристроїв)
Смартфони BlackBerry®: Налашту-
вання / Опції > Bluetooth: Опції > 
Пошук пристроїв
Смартфони на Android™: Налашту-
вання > Bluetooth: Опції > Пошук при-
строїв

З’єднання
Виберіть «ERGO ВТ-950» зі списку 
знайдених пристроїв що зображено 
на вашому пристрої. Якщо пристрій 
запитує пароль, введіть чотири нулі 
(0000). Ви побачите **** на екрані. 
Деякі пристрої можуть запросити 
підтвердження з’єднання після спо-
лучення. Світлодіодний індикатор 
навушників перестане мигати чер-
воним / синім, у разі успішного під-
ключення. Тепер Ви можете здійс-
нювати дзвінки за допомогою клаві-

1. Bluetooth гарнітура
2. USB кабель для зарядки
3. Насадки (амбушюри)
4. Інструкція

1. Правий (R)
2. Лівий (L)
3. Пульт керування
4. Інструкція з використання пульта 

керування 

• Не кидайте, не піддавайте при-
стрій сильним вібраціям і ударам 
твердими предметами, щоб уник-
нути пошкодження внутрішніх 
електронних схем.

• Не використовуйте хімічні миючі 
засоби високої концентрації для 
очищення елементів пристрою.

• Не дряпайте поверхню пристрою 
гострими предметами, щоб не до-
пустити пошкоджень корпусу.

• Не заряджайте пристрій безпе-
рервно протягом 10 годин заради 
більш тривалої роботи.

Для поліпшення продуктивності 
продукції ми постійно модернізуємо 
продукти, в їх програмне забезпе-
чення можуть вноситися зміни без 
попереднього повідомлення, за що 
приносимо свої вибачення!

ЗМІСТ
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Безпечне використання

Комплектація

Огляд пристрою

Використання приладу

Характеристики

Безпека навколишнього 
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Дякуємо Вам за покупку!

Портативна акустика ERGO BT-950 
відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання.
Повний текст декларації про відпо-
відність доступний на веб-сайті за 
такою адресою:
https://ergo-ua.com/img/products/1
771961/2381572.pdf

атури або голосового набору і на-
солоджуватися музикою з вашого 
пристрою.

НОСІННЯ

Пам’ятайте: правильно підігнані 
навушники = кращий звук:
Для кращого відтворення звуку і 
безпеки, комфортного розташуван-
ня навушників, переконайтеся, що 
вони, щільно і м’яко прилягають. 
Розташуйте гарнітуру і весь комп-
лект на шиї так, щоб прослухову-
вання було максимально комфорт-
ним.

ІНШІ ФУНКЦІЇ

Тримайте пристрій при собі:
Bluetooth має робочий діапазон до 
10 метрів між телефоном і навушни-
ками і у випадку збільшення відстані 
якість звуку знижується, зв’язок 
може обірватися.

Перепідключення:

Ваші навушники намагатимуться 
відновити з’єднання.
Якщо перепідключення не відбу-
деться, натисніть кнопку виклику 
один раз або вручну підключіть 
Bluetooth на телефоні.

Звукові сигнали:
Якщо виклик стоїть на утриманні, Ви 
будете чути звуковий сигнал кожні 5 
секунд, якщо телефон встановлено 
на безшумний режим, ви будете 
чути звуковий сигнал кожні ЗО 
секунд.
Крім того, у разі довгого натискання 
кнопок (більше 2 секунд), надійде 
відповідний звуковий сигнал (на-
приклад, при активації функції голо-
сового управління на вашому теле-
фоні).

Керування двома дзвінками:
Ви можете прийняти другий виклик і 
перевести перший виклик на утри-
мання, натиснувши кнопку виклику, 

щоб прийняти новий виклик. Пере-
микання між викликами, здійснюєть-
ся шляхом натискання кнопки ви-
клику протягом декількох секунд, 
після чого Ви почуєте звуковий 
сигнал, який повідомить про пере-
микання.
Ви можете завершити виклик і по-
вернутися до попереднього виклику 
на утриманні, натиснувши кнопку 
виклику.
Деякі телефони вимагають натис-
кання кнопки виклику двічі.

Використовуйте свій голос:
Деякі смартфони дозволяють вико-
ристовувати голосові команди для 
активації таких функцій, як голосо-
вий набір номера або відтворення 
аудіо.
Для активації голосового управлін-
ня на вашому смартфоні натискайте 
кнопку Включення / управління, 
поки Ви не почуєте запит телефона 
на озвучення команди.

Не пропускайте дзвінки:
Ви почуєте сигнал вхідного дзвінка 
під час прослуховування Ваших 
аудіо файлів або потокового аудіо. 
Під час Вашої телефонної розмови 
збережене аудіо (завантажені мело-
дії, відео або підкасти) буде постав-
лено на паузу.
Якщо ви слухаєте потокове аудіо 
(наприклад, інтернет-радіо), то, під 
час Вашого телефонного дзвінка 
воно не буде поставлено на паузу, а 
вимкнеться. Після того, як Ви закін-
чите виклик, відтворення знову від-
новиться.

Перевіряйте рівень заряду батареї:
Якщо Ви здійснюєте телефонний 
дзвінок або слухаєте аудіо, за низь-
кого рівня заряду акумулятора Ви 
почуєте звуковий сигнал. Ви можете 
перевірити рівень заряду батареї, 
натиснувши на кнопку живлення.
Світлодіодний індикатор блимає, 
щоб показати рівень заряду:

• синій = акумулятор ОК,
• червоний тривалий = залишилося 

менше 15 хвилин роботи при-
строю.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Остання версія технології CSR і су-
місність з попередніми версіями 
V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2, V1.1.
Інтегровані 80МГц RISC MCU і DSP 
80 MIPS KALIMBA, Bluetooth 3.0 мак-
симально підтримує 64МГц RISC 
MCU і DSP 64MIPS Kalimba.

Підтримка декількох точок 
підключення (одночасний зв’язок з 
двома мобільними телефонами)
Два мобільних телефони, одна гар-
нітура, одна клавіша відповіді на 
виклик.

Підтримка функції голосового 
нагадування
У режимі реального часу користува-
чеві повідомляється статус 
Bluetooth навушників. Наприклад: 

HSP (Навушники)

HFP (Гарнітура)

A2DP (розширений 
профіль розповсю-
дження аудіо)

AVRCP (Профіль ДК 
функціями)

Моно режим 
навушників для 
голосового дзвінка

Управління   
викликами

Управління 
стереозвучанням 
музики

ДК музикою

Версія Bluetooth

Bluetooth профілі

Випромінювана по-
тужність передавача 
Bluetooth

Діапазон частот пе-
редавача Bluetooth

Робоча відстань

Тривалість роботи:

Режим очікування

Режим розмови

Відтворення музики

Час зарядки           
навушників

Розмір динаміка

Чутливість

Опір

Частотний діапазон

Довжина кабелю

V4.2

HSP, HFP, A2DP, 
AVRCP

<20 дБм

2.402 -2.480 ГГц

10 м

300 год

8 год

7 год

2  год

6 мм

93 ± 3 дБ

32 Oм

20 – 20000 Гц

600 мм

«Bluetooth увімкнено», «Bluetooth 
вимкнено».

iPhone: відображення рівня 
зарядки на дисплеї:
Відображення стану зарядки 
Bluetooth навушників на дисплеї 
iPhone для того, щоб отриму-
вати інформацію про те, що при-
стрій необхідно зарядити.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ВИРОБНИКА ГАРАНТІЯ

БЕЗПЕКА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні на-
вколишнього середовища! Будь 
ласка, дотримуйтесь місцевих 
правил: передавайте непрацююче 
електричне обладнання у відповід-
ний центр утилізації відходів. Вироб-
ник залишає за собою право вноси-
ти зміни в технічні характеристики 
та дизайн виробів.

Виробник: Шенжен Яле Електронік 
Ко.,Лтд, 4Ф/Блдг2, Южінгтаі Течно-
лоджи Індастріал Ареа, Гуаксінг 
Роад Но.35, Лонггуа Даланг Таун, 
Боа ан дістрікт Шенжен Китай, на 
підприємстві Шенжен Яве Електро-
нікс Ко.,Лтд, Южінгаі Індастріал 
Парк, Но.35, Гуаксінг Роад, Далан-

Даний товар є товаром обмінної га-
рантії. Несправний товар підлягає 
поверненню в роздрібну торгову 
мережу. Обмінюється за місцем при-
дбання, без необхідності звернення 
споживача в авторизований сервіс-
ний центр виробника для актування 

г,Лонггуа нью дістрікт, Шенжен, 
Китай.
Імпортер: ТОВ “Інвестком”, Україна, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.
Рекомендується зберігати в сухому 
прохолодному місці, уникати попа-
дання прямого сонячного проміння. 
Не містить шкідливих для здоров'я 
речовин. Правила та умови ефек-
тивного і безпечного використання 
товару вказані в інструкції з експлу-
атації. Якість товару відповідає ви-
могам Технічних регламентів, вста-
новлених законодавством України.

факту ремонтопридатності, без акту 
АСЦ.
Обмін можливий при дотриманні 
споживчих правил і умов експлуата-
ції, при поверненні товару з повною 
комплектацією, зазначеною в ін-
струкції по експлуатації, з докумен-
тами, що підтверджують факт купів-
лі (касовий чек, товарний чек).
У випадку наявності інших питань, 
щодо сервісного обслуговування ви 
можете звернутись за адресою сер-
вісного центру м. Київ, вул. Сім’ї Хох-
лових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. 
П. тел. 0 (800) 501 643. ergo-ua.com
Гарантійний термін 6 місяців від 
дати продажу. Дата продажу повин-
на бути вказана в чеку про продаж 
цього виробу. Термін придатності 3 
роки від дати виробництва. Дата ви-
робництва вказана на упаковці.
* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій поширюються тільки при 
дотриманні всіх правил і рекоменда-

цій з експлуатації описаних в цій ін-
струкції.
* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій не поширюється при екс-
плуатаційному зносі виробу та його 
додатків.
* Навчання правилам користування 
даним пристроєм в гарантійне об-
слуговування не включено.
Якість товару відповідає вимогам 
Технічних регламентів, встановле-
них законодавством України. Назва 
та місцезнаходження заводу зазна-
чене в сертифікаті / декларації. Де-
кларацію / сертифікат запитуйте у 
продавця.


