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БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Bluetooth-гарнітура повинна бути 
використана із сумісними пристро-
ями, що підтримують Bluetooth тех-
нологію бездротового зв’язку. Це 
дозволяє робити виклики й насо-
лоджуватися музикою вільно в будь-
який час. Будь ласка, прочитайте цю 
інструкцію перед використанням 
гарнітури, а також прочитайте ін-
струкцію до вашого пристрою щодо 
функції Bluetooth і зверніть увагу на 
важливу інформацію з безпеки і тех-
нічного обслуговування.
Будь ласка, тримайте гарнітуру по-
далі від дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. TWS Bluetooth-гарнітура.
2. Кейс для зарядки/зберігання гар-

нітури.
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3. USB-кабель для зарядки.
4. 3 комплекти силіконових амбу-

шюр (розмір S / M / L).
5. Гарантійний талон.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Кейс для зарядки/зберігання гар-
нітури

2. Індикатор заряду зарядного кейсу
3. Порт Micro USB для зарядки
4. Світловий індикатор (мікрофон)
5. Сенсорна панель
6. Точки контакту зарядки

1

2 3

6

7

8 4

5

6

7. Ліва та права гарнітури
8. Амбушюри

Режими гарнітури

Режим Індикація гарнітури

З’єднання з 
пристроєм 
Bluetooth

Блимає червоним і 
синім почергово

TWS з’єднання Швидко блимає синім

Режим 
очікування

Блимає синім один раз 
кожні 5 секунд

Увімкнення Блимає синім тричі

Вимкнення Блимає червоним тричі

Низька напруга 
Стан тривоги

Блимає червоним один 
раз кожні 20 секунд
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Режими зарядного кейсу

Режим Індикація кейсу

Зарядка 
кейсу

1. Під час зарядки індикатор 
блимає червоним кольором. 
Індикатор буде блимати, поки 
акумулятор не досягне відпо-
відного рівня зарядки.
2. Індикатор вимкнено, якщо 
кейс не заряджається та не 
заряджає гарнітуру.
3. Індикатор горить черво-
ним, якщо кейс повністю за-
ряджено.

Індика-
ція рівня 
зарядки 
батареї 
кейсу

25% - блимає червоним 1 раз 
на 2 секунди; 
50% - блимає червоним 2 
рази на 2 секунди;
75% - блимає червоним 3 
рази на 2 секунди;
100% - блимає червоним 4 
рази на 2 секунди.
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ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення 
лівої (L) і правої (R). Носити гарніту-
ру потрібно відповідно.

ПОРЯДОК НОСІННЯ
1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть 

її у вухо.

RL
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2. Злегка поверніть гарнітуру, доки 
вона не зафіксується.

3. Зафіксуйте гарнітуру у вушній ра-
ковині.
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ЗАРЯДКА ГАРНІТУРИ

Помістіть гарні-
туру (L) (R) в за-
рядний кейс.
Індикатор гарні-
тури горить чер-
воним, коли за-
ряджається, і 
вимкнеться авто-
матично після повної зарядки.

ЗАРЯДКА КЕЙСУ

Використовуйте 
USB-кабель для
зарядки кейсу.
Під час зарядки 
індикатор бли-
матиме черво-
ним, поки акуму-
лятор не досягне відповідного рівня 
зарядки. Якщо кейс повністю заря-
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джено, індикатор горітиме червоним 
постійно.

Використайте USB-кабель для 
підключення до комп’ютера або для 
з’єднання з мережевим зарядним 
пристроєм

УВАГА!
• Перевірте, чи зарядний пристрій 

підходить для гарнітури чи ні.
• Використовуйте лише той заряд-

ний пристрій, що постачається у 
комплекті для заряджання гарніту-
ри. Використання іншого заряд-
ного пристрою може бути небез-
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печним і призвести до  технічної 
несправності виробу.

• Не намагайтесь примусово відкри-
ти вбудований акумулятор, оскіль-
ки це може пошкодити гарнітуру.

• Повністю заряджена гарнітура ав-
томатично втратить свій заряд, 
якщо вона не буде використана. 
Рекомендується заряджати гарні-
туру кожні три місяці.

• Не залишайте гарнітуру в надто 
спекотному або холодному міс-
ці (найкраща температура від -10 
ºС до 50 ºС), це може вплинути 
на роботу гарнітури, навіть якщо 
вона повністю заряджена.

• Не кидайте гарнітуру у вогонь або 
у воду.

ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ

Спосіб 1
Вийміть гарнітуру з кейсу, щоб 
увімкнути гарнітуру автоматично.
Покладіть гарнітуру до кейсу, щоб 
вимкнути живлення гарнітури та за-
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рядити її.

Спосіб 2
У вимкненому ре-
жимі натиснути і 
утримувати сенсор-
ну панель правої 
гарнітури (R) або 
лівої гарнітури (L)  
протягом 2 секунд, 
щоб увімкнути.
У ввімкненому режимі натиснути й 
утримувати сенсорну панель правої 
гарнітури (R) або лівої гарнітури (L)  
протягом 5 секунд, щоб вимкнути.
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TWS З’ЄДНАННЯ

Спосіб 1
Вийміть обидві гарнітури із зарядно-
го футляру для автоматичного 
увімкнення живлення та очікуйте 
протягом 2-ох секунд. Дві гарнітури 
перейдуть у режим автоматичного 
з’єднання. Гарнітури з’єднаються 
між собою через декілька секунд. 
Права гарнітура (R) почне почерго-
во блимати червоним і синім, після 
чого потрібно відкрити меню 
Bluetooth на телефоні для пошуку 
гарнітури «ERGO STICKS».
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УВАГА!
При першому з’єднанні в пару або 
після видалення записів про з’єд-
нання гарнітури слід з'єднувати на 
відстані не більше 20 см.

Спосіб 2
У вимкненому 
стані натисніть 
на сенсорну 
панель гарні-
тури і тримай-
те її протягом 
2-х секунд, щоб увімкнути гарнітуру. 
Зачекайте декілька секунд. Обидві 
гарнітури перейдуть у режим авто-
матичного з’днання.
Права гарнітура (R) почне почер-
гово блимати червоним і синім, піс-
ля чого потрібно відкрити меню 
Bluetooth на телефоні для пошуку 
гарнітури «ERGO STICKS».

Використайте один із зазначених 

2s
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вище способів з’днання. Після  
успішного TWS з’днання ліва гарні-
тура використовуватиме «лівий ка-
нал», а права використовуватиме 
«правий канал».

Мобільний телефон 
почне пошук при-
строїв Bluetooth 
(дивіться посіб-
ник з експлуата-
ції вашого телефо-
ну). У мобільному 
телефоні знайдіть 
гарнітуру «ERGO 
STICKS» та вибе-
ріть її для з’єднан-
ня.

УВАГА!
Якщо TWS з’єднання виконати не 
вдалося, двічі торкніться гарнітури 
R та гарнітури L, щоб увійти в ре-
жим TWS з’єднання, а потім вико-

Bluetooth ON

Connect

ERGO STICKS
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найте з’єднання з телефоном.

ПОВТОРНЕ TWS З’ЄДНАННЯ

Спосіб 1
Натисніть і утримуйте сенсор-
ну панель гарнітури (або лівої, або 
правої) протягом 2-х секунд для 
увімкнення живлення та зачекайте 
декілька секунд. Гарнітури з’єдна-
ються між собою автоматично. Гар-
нітура з’єднається з мобільним теле-
фоном автоматично через декілька 
секунд, якщо вони вже хоч раз були 
сполучені.

Спосіб 2
Вийміть гарнітуру із зарядної бази 
для автоматичного увімкнення жи-
влення та зачекайте декілька се-
кунд. Гарнітури з’єднаються між со-
бою автоматично, також гарнітура 
з’єднається з мобільним телефоном 
автоматично через декілька секунд, 
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якщо вони вже хоч раз були з’єдна-
ні.

TWS ПРОКИДАННЯ
Якщо гарнітури не виконують ніяких 
операцій більше однієї хвилини, для 
їхнього пробудження потрібно до-
торкнутися до сенсорної панелі, а 
потім продовжити інші операції з 
гарнітурою.

ВИДАЛЕННЯ СПОЛУЧЕНИХ 
ПРИСТРОЇВ З ГАРНІТУРИ
У вимкненому режимі натисніть та 
утримуйте 8 секунд сенсорну па-
нель гарнітури, доки не почуєте 1 
звуковий сигнал, а червоний та си-
ній індикатори блиматимуть почер-
гово.
Двічі натисніть на сенсорну панель 
гарнітури, доки не почуєте звуковий 
сигнал 3 рази. Сполучені пристрої 
будуть видалені, а синій індикатор 
швидко блиматиме.
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ЗМІНА РОЛІ ЛІВОЇ / ПРАВОЇ 
ГАРНІТУРИ

Після включення головна та підпо-
рядкована гарнітури автоматично 
спарюються. Права гарнітура - це 
головна гарнітура за замовчуван-
ням.
Якщо головна гарнітура лежить у 
футлярі, підпорядкована гарнітура 
автоматично підключиться до мо-
більного телефона і може постійно 
використуватися.
Коли ліву гарнітуру ввімкнено пер-
шою та з’єднано з мобільним теле-
фоном, вона стає головною, а права 
- підпорядкованою.

УВАГА!
Інструкція для поодинокого з’єднан-
ня: записи TWS і мобільного з’єднання 
необхідні для  поодинокого з’єднання.
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УПРАВЛІННЯ ГАРНІТУРОЮ

ВІДПОВІСТИ/ЗАВЕРШИТИ ВИКЛИК
Щоб відповісти на 
виклик, натисніть 
один раз на сен-
сорну панель лівої 
(L) або правої (R) 
гарнітури. 1 звуко-
вий сигнал просиг-
налізує про успіш-
не з'єднання.
Для завершення 
виклику натисніть 
та утримуйте 2 се-
кунди сенсорну 
панель лівої (L) або 
правої (R) гарніту-
ри. 1 звуковий сиг-
нал просигналізує 
про завершення виклику.
У режими виклику покладіть ліву (L) 
або праву (R) гарнітуру в кейс для 
завершення виклику.
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ВІДХИЛИТИ ВИКЛИК

Спосіб 1
Щоб відхилити виклик, 
натисніть та утримуйте 
2 секунди сенсорну па-
нель гарнітури. Гарніту-
ра надасть 2 звукових 
сигнали, що вкаже на успішне відхи-
лення виклику.

Спосіб 2
При надходжені вхідного виклику, 
покладіть ліву або праву гарнітуру в 
кейс для завершення виклику.

ГОЛОСОВИЙ ВИКЛИК
У режимі очікування 
або програвання му-
зики двічі натисніть на 
сенсорну панель лівої 
гарнітури (L) для акти-
вації режиму голосово-
го виклику (подвійне 
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натискання, щоб розпочати, та по-
двійне натискання для завершення). 
Гарнітура надасть звуковий сигнал.

УВАГА!
Дана функція підримується лише за 
наявності функції голосового ви-
клику в телефоні, з яким з’єднано 
гарнітуру.

ПРИЗУПИНЕННЯ/ ВІДТВОРЕННЯ 
МУЗИКИ
У режимі очікування 
швидко натисніть на 
сенсорну панель правої 
(R) або лівої (L) гарніту-
ри для відтворення му-
зики. Гарнітура надасть 
звуковий сигнал.
У режимі відтворення 
музики двічі натисніть 
на сенсорну панель правої гарніту-
ри (R) для призупинення. Гарнітура 
надасть звуковий сигнал.
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Відтворення музики в лівій гарнітурі 
(L) не може бути призупинене окре-
мо від правої гарнітури (R).

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ
У режимі виклику або в режимі від-
творення музики швидко натисніть 
на сенсорну панель правої гарніту-
ри (R), щоб збільшити гучність, або 
швидко натисніть на сенсорну па-
нель лівої гарнітури (L), щоб змен-
шити гучність.
При досягненні максимальної або 
мінімальної гучності звучить корот-
кий звуковий сигнал.

ВПЕРЕД/НАЗАД
У режимі відтворення музики на-
тисніть та утримуйте 2 секунди сен-
сорну панель правої гарнітури (R), 
щоб перейти до наступного треку, 
або натисніть та утримуйте 2 секун-
ди сенсорну панель лівої гарнітури 
(L), щоб перейти до попередньо-
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го треку. При успішному переході 
до наступного/попереднього треку 
звучить короткий звуковий сигнал 
правої (R) / лівої (L) гарнітури від-
повідно.

УВАГА!
Якщо права гарнітура (R) вико-
ристовується окремо, вона може 
виконувати лише функцію призупи-
нення/відтворення музики.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

• Не використовуйте для очищення 
засоби, які призводять до корозії.

• Не дозволяйте чіпати гарнітуру 
будь-якими гострими предметами, 
так оскільки це може призвести 
до подряпин і пошкоджень.

• Тримайте гарнітуру подалі від 
високої температури, вологи та 
пилу.
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НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХНЄ 
УСУНЕННЯ

Несправ-
ності

Причини та рішення

Не вдається 
увімкнути

Низький заряд батареї.
Заряджати гарнітури 
протягом 1-2 годин.

Не вмикаєть-
ся з зарядного 
кейсу / Немає 
індикації під час 
заряджання 
гарнітури

Низький заряд заряд-
ного кейсу.
Заряджати гарнітури та 
зарядний кейс протя-
гом 2-3 годин

Немає звуку 
після сполу-
чення

Неправильно виконане 
сполучення.
Виконайте повторне 
сполучення
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Несправ-
ності

Причини та рішення

Збій TWS спо-
лучення / після 
TWS сполучен-
ня телефон не 
бачить гарніту-
ру (R)

Забагато сполучених 
пристроїв в пам’яті гар-
нітури.
Видаліть сполучені при-
строї з пам’яті гарнітури 
відповідно до  інструкції

Під час заряд-
ки кейсу немає 
індикації за-
рядки

Блок живлення не по-
дає напруги до кейсу.
Переконайтесь, що ка-
бель підключено до мі-
кро-USB та є живлення

Під час заряд-
ки гарнітури 
немає індикації 
зарядки

Гарнітура
не заряджається від за-
рядного кейсу.
1) Перевірте щільність 
прилягання та правиль-
не розташування гарні-
тури у кейсі
2) Зарядіть кейс
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Несправ-
ності

Причини та рішення

Автоматичне 
вимкнення

Низький заряд батареї.
Заряджати гарнітуру 
протягом 2-3 годин

Відлуння в гар-
нітурі

Надто висока гучність 
або шум навколишньо-
го середовища.
Налаштуйте гучність 
на телефоні або змініть 
місце

Шум під час ви-
клику

Наявність перешкод 
або велика дистанція 
між гарнітурою та мо-
більним телефоном.
Змініть місце або пере-
містіть мобільний те-
лефон ближче до  гар-
нітури
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Несправ-
ності

Причини та рішення

Низький рі-
вень звучання 
дзвінка

Неправильне носіння 
гарнітури.
Відрегулюйте положен-
ня гарнітури

Функції сенсор-
них панелей 
гарнітури не 
працюють

Помилка при спарю-
ванні лівої гарнітури
Видаліть з'єднання та 
виконайте TWS з'єднан-
ня заново

При натискан-
ні сенсорної 
панелі музика 
відтворюється 
з телефону

Помилка при спарю-
ванні лівої гарнітури
Видаліть з'єднання та 
виконайте TWS з'єднан-
ня заново

УВАГА!
Це обладнання було випробувано, 
і після цього встановлено, що воно 
відповідає обмеженням цифрового 
пристрою класу B відповідно до ча-
стини 15 Правил FCC.
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Якщо це обладнання спричиняє пе-
решкоди для радіо- або телевізій-
ного прийому, що можна визначити 
вимкненням та увімкненням облад-
нання, користувачеві рекомендуєть-
ся спробувати виправити втручання 
одним або декількома з наступних 
способів:
- Переорієнтувати або перемістити 
приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнан-
ням і приймачем.
- Зверніться за допомогою до про-
давця, або досвідченого радіо / те-
лемайстра.

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth V5.0

Bluetooth профілі, що 
підтримуються

HFP, HSP, A2DP, 
AVRCP

Аудіо кодування SBC, AAC, APTX
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Випромінювана по-
тужність передавача

<4дБм

Діапазон роботи До 10 метрів

Діапазон частот 
передавача Bluetooth

2,4 ГГц-2,48 ГГц

Батарея гарнітури
Li-polymer акуму-
лятор 45 мА/год

Зарядна напруга 
гарнітури

5 В ± 0,2 В

Час зарядки 
гарнітури

~ 1,5 год.

Батарея зарядного 
кейсу

Li-polymer акуму-
лятор 400 мА/год

Напруга зарядного 
кейсу

4,75 В - 6 В

Час повної зарядки 
зарядного кейсу

~ 2 год.

Повна зарядка 
гарнітури від кейсу

2-3 рази
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Час роботи гарнітури 
з використанням 
зарядного кейсу

~ 24 год.

Час роботи гарнітури 
в режимі розмови

≥ 7 год.

Час роботи гарнітури 
в режимі очікування

~ 100 год.

Динамічний 
випромінювач (ДВ)

 6мм

Чутливість ДВ 93 ± 3 дБ

Опір ДВ 16  ± 15%

Діапазон частот ДВ 20 Гц - 20 кГц

Розмір зарядного 
кейсу

63,5 × 51,5 × 21,3 мм
(Д х Ш х В)

Розміри гарнітури
42,4 × 18,8 × 25,9  мм 
(Д х Ш х В)

Вага (одна гарнітура) ~ 4,7 гр

Загальна вага ~ 47,6 гр

* Час роботи пристрою, вказаний в 
характеристиках, може змінюватися 
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залежно від режиму експлуатації та 
налаштувань пристрою.
* Технічні характеристики можуть 
бути змінені без попередження.

БЕЗПЕКА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні на-
вколишнього середовища! Будь ла-
ска, дотримуйтесь місцевих правил: 
передавайте непрацююче електричне 
обладнання у відповідний центр ути-
лізації відходів. Виробник залишає за 
собою право вносити зміни в технічні 
характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ВИРОБНИКА

Виробник: Гуанчжоу Ю енд Ай Тех-
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нолоджі Ко., Лтд. (4 поверх, будів-
ля 15, інноваційний індустріальний 
парк Втрек, Шибей роуд 644, район 
Панью, місто Гуанчжоу, Китай).
Імпортер: ТОВ «Інвестком», 04119, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної га-
рантії. Несправний товар підлягає 
поверненню в роздрібну торгову 
мережу. Обмінюється за місцем при-
дбання без необхідності звернення 
споживача до авторизованого сер-
вісного центру виробника для ак-
тування факту ремонтопридатності, 
без акту АСЦ.
Обмін можливий при дотриманні 
споживчих правил і умов експлуа-
тації, при поверненні товару з пов-
ною комплектацією, зазначеною в 
інструкції з експлуатації, з докумен-
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тами, що підтверджують факт купів-
лі (касовий чек, товарний чек).

У разі наявності інших питань щодо 
сервісного обслуговування ви мо-
жете звернутися за адресою сервіс-
ного центру: м. Київ, вул. Сім’ї Хохло-
вих, 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 - 5 
років від дати виробництва. Дата ви-
робництва вказана на упаковці.

* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій поширюються тільки при 
дотриманні всіх правил і рекомен-
дацій з експлуатації, описаних у цій 
інструкції.
* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій не поширюються при екс-
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плуатаційному зносі виробу.
* Навчання правилам користування 
даним пристроєм у гарантійне об-
слуговування не входить.

Якість товару відповідає вимогам 
Технічних регламентів, встановле-
них законодавством України. Назва 
та місцезнаходження заводу зазна-
чені в сертифікаті / декларації. Де-
кларацію / сертифікат запитуйте у 
продавця.
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Таким чином виробник заявляє, 
що тип радіообладнання TWS 

Bluetooth-гарнітура моделі BS-700 
Sticks відповідає Технічному регла-

менту радіообладнання.

Повний текст декларації про відпо-
відність доступний на веб-сайті за 

такою адресою: https://ergo-ua.com/
img/products/1775189/2456266.pdf


