
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

1.  навушники торговельної марки Remax моделей RB-500HB, RB-195HB,  RB-520HB з 
обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) 
_______________________________________________________________________________ 

Радіообладнання (виріб, тип, номер партії чи серійний номер) 

2. Уповноважений представник виробника - ІП „Логін”,  03113,м. Київ, пр-т Перемоги, 
62-б, код ЄДРПОУ 38204178 діє за дорученням Refine Industrial (Asia) Limited від 10.09.2018 
№ 2018/09/10. 

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника 

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника. 

4. Об’єкт декларації (зображення об’єкта декларації для ідентифікації): 
Об’єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове 

чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеного радіообладнання) 
 

RB-520HB    RB-500HB   RB-195HB 

 
 

 

5. Об’єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання, 
затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355.  

6. Об’єкт декларації відповідає вимогам наступних НД:  

ДСТУ EN 60950-1:2015; ДСТУ EN 50371:2006; ДСТУ IEC 61000-4-2:2008;  ДСТУ EN 301 489-
1:2014;  ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; ДСТУ ETSI EN 300 328:2008. 

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні 
специфікації, щодо яких декларується відповідність (із зазначенням ідентифікаційного номера, версії та дати видання) 

7. Призначений орган з оцінки відповідності:  
ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151, реєстр. номер  UA.TR.052 за 

наказом Мінекономрозвитку України від 11.04.2018 № 500  
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів) 

виконав добровільну оцінку відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим 
вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України 
від 24.05.2017 № 355 за процедурою експертизи типу (модуль В) та видав сертифікат 
експертизи типу № UA.R.TR.052.148-18 від 11 жовтня 2018 р. 
 

8. Програмне забезпечення версія BLUETOOTH: 4.2 
У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання 

функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність 
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БЕЗДРОТОВІ BLUETOOTH НАВУШНИКИ 
ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ

Інструкція користувача
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Дякуємо за те, що обрали продукцію REMAX! 
Мета цієї інструкції – забезпечити для Вас швидке та 
зручне використання цього пристрою.
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про виріб, про його вико-
ристання та про деякі корисні поради.
Якщо у Вас виникнуть питання, звертайтесь до нас!

ВИСОКОЯКІСНІ СТЕРЕОФОНІЧНІ BLUETOOTH 
НАВУШНИКИ RB-500HB
Просимо Вас зберігати цю інструкцію та уважно її про-
читати до використання навушників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1.  Дотримуйтесь належного рівня звуку та часу викори-

стання навушників.
2.  Якщо середовище є потенційно небезпечним (напри-

клад, під час грози), припиніть використання приладу 
з міркувань безпеки.

3.  Не використовуйте навушники для прослуховування 
музики та виконання дзвінків під час керування авто-
мобілем або у потенційно небезпечному середовищі, 
щоб не допустити неуважного поводження.

4.  Зберігайте навушники в місці, недоступному для ді-
тей, щоб уникнути неналежного використання та 
небезпеки.

5.  Уникайте потрапляння вологи всередину навушників, 
щоб не травмувати органи слуху сильним звуком або 
не допустити ураження електричним струмом.

6.  Не можна збільшувати звук до такого ступеню, ко-
ли Ви вже не чуєте звуків зовні через надмірний 
шум у вухах. Слід дотримуватись нормального рів-
ня гучності.

7.  У випадку виникнення відчуття дискомфорту, подраз-
нення та інших небажаних реакцій слід припинити ви-
користання навушників та звернутися до лікаря.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версія Bluetooth: 4.1
Частотний діапазон: 
2,4020-2,480 ГГц
Максимальна потужність 
випромінювання: 4 дБм
Профіль Bluetooth: під-
тримка A2DP1.2, AVRCP1.4, 
HFP1.6, HSP1.2
Опір: 32 Ом
Напруга: 3,3-4,2 В
Діапазон частот (ди-
намік): 20 Гц - 20 000 Гц

Динамік: діаметр 40 мм 
Відстань передачі: 10 
метрів
Звук: понад 75 дБ
Коефіцієнт спотворен-
ня: 0,5%
Час відтворення музики: 
понад 16 годин
Час заряджання: до 2,5 
години
Вбудований літієвий аку-
мулятор: 3,7 В / 400 мА∙год

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1.  Не користуйтесь приладом під час заряджання через 

небезпеку ураження електричним струмом.
2.  Вбудований акумулятор не можна виймати з при-

строю. Не намагайтесь дістати його.

ЗАРЯДЖАННЯ
1.  Під час заряджання живлення навушників 

припиняється.
2.  Підключіть мікро USB-кабель в USB-порт навушників 

та підключіть до USB-гнізда комп’ютера або адапте-
ра. Червоний інформаційний індикатор почне повіль-
но миготіти.

3.  Час заряджання становить 2,5 години. Під час за-
ряджання загоряється червоний інформаційний 
індикатор.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
1. Кнопка не спрацьовує - Будь ласка, користуйтесь 
плеєром на смартфоні.
2. Пристрій не вмикається - Від’єднайте USB-кабель 
заряджання.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ RB-500HB:
Стереофонічні Bluetooth навушники – 1 шт.
USB-кабель для заряджання – 1 шт.
Аудіо кабель 3,5 мм – 1 шт.
Інструкція до пристрою RB-500HB – 1 шт.
Чохол – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.
Копія декларації про відповідність – 1 шт.

ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ
1.  Для увімкнення натисніть кнопку MF та утримуйте 

протягом 2 секунд (миготить білий світлодіодний ін-
дикатор, голосовий сигнал POWER ON (увімкнено))

2.  Для вимкнення натисніть кнопку MF та утримуйте 
протягом 3 секунд (білий світлодіодний індикатор го-
рить протягом 1,5 секунди, голосовий сигнал POWER 
OFF (вимкнено))

СПОЛУЧЕННЯ BLUETOOTH:
1.  Підключіть навушники BLUETOOTH до мобільного те-

лефону (або іншого пристрою) на відстані до 1 м.
2.  На вимкнених навушниках натисніть кнопку МF 

та утримуйте протягом 5 секунд, дочекайтесь 

Гучність+ / 
попередній 
запис

Гучність- / на-
ступний запис

Світлодіодний 
індикатор

Кнопка MF

Мікро USB

Роз’єм 3,5 мм

Мікрофон
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повідомлення про їх вмикання та сполучення, а потім 
відкрийте функцію Bluetooth на телефоні.

3.  Знайдіть та виберіть пристрій RB-500HB

ПРИМІТКИ
1.  Якщо навушники сполучені, для увімкнення натисніть 

кнопку МF та утримуйте протягом 2 секунд. При цьо-
му автоматично підключиться останній використа-
ний пристрій. Якщо такого пристрою немає, навушни-
ки автоматично увійдуть до режиму сполучення через 
10 секунд та будуть готові до приєднання нового при-
строю. Також Ви можете натиснути кнопку МF та утри-
мати її протягом 5 секунд для безпосереднього пере-
ходу до режиму сполучення, після чого повторіть кро-
ки вище для режиму сполучення.

2.  Час сполучення становить близько 3 хвилин, якщо час 
перевищено, пристрій автоматично вимикається, піс-
ля чого його слід запустити заново.

ВИМКНЕННЯ ТА УВІМКНЕННЯ BLUETOOTH
1.  Якщо перевищено дистанцію, кожні 10 секунд звучить 

попереджувальний сигнал, та двічі миготить білий 
світлодіодний індикатор. Якщо навушники поверта-
ються в зону зв’язку з телефоном протягом 3 хвилин, 
зв’язок відновлюється, в іншому випадку прилад ви-
микається автоматично.

2.  Якщо Ви вимикаєте функцію Bluetooth, тоді навушни-
ки переходять автоматично в режим сполучення.

ДЛЯ ПРИЙОМУ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ
Для відповіді натисніть кнопку МF.

ДЛЯ ПЕРЕРИВАННЯ ВИКЛИКУ
Під час розмови коротко натисніть кнопку МF та вим-
кніть виклик.
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ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКУ
Натисніть та утримуйте протягом 1 секунди кнопку МF

ОЧІКУВАННЯ
Якщо під час розмови надходить ще один виклик, двічі 
натисніть кнопку МF, щоб притримати перший виклик та 
відповісти на другий. Подвійним натисканням на кноп-
ку МF ще раз притримайте другий виклик та відповідай-
те на перший, щоб завершити його та повернутись до 
другого виклику.

ПРИЄДНАННЯ ДО ДВОХ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕ-
ФОНІВ
1.  Після приєднання до першого мобільного телефону 

вимкніть гарнітуру, натисніть та утримуйте кнопку МF 
протягом 5 секунд до переходу в режим сполучення, 
відкрийте функцію Bluetooth на другому телефоні та 
натисніть МО2 для завершення з’єднання. Знайдіть та 
виберіть пристрій RB-500HB на першому мобільному 
телефоні, натисніть для з’єднання.

2.  Якщо виклик надходить на перший мобільний те-
лефон, натисніть кнопку МF один раз та відповідай-
те на виклик, якщо виклик надходить на другий теле-
фон, натисніть кнопку МF двічі та відповідайте на дру-
гий виклик.

3.  Подвійне натискання на кнопку МF дозволяє переми-
кати виклики з двох мобільних телефонів.

4.  Поточний виклик можна вимкнути коротким на-
тисканням на кнопку МF.

ПОВТОРНИЙ НАБІР ОСТАННЬОГО НОМЕРА
У будь-якому режимі подвійним натисканням на кнопку 
МF здійснюється повторний набір останнього номера.
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ГОЛОСОВИЙ НАБІР НОМЕРА
Натисніть та утримуйте кнопку МF протягом 1 секунди 
для відхилення виклика (опціонально).

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ/ПАУЗА
Для відтворення музики натисніть один раз на кнопку 
МF для програвання або паузи.

ВИБІР МУЗИКИ
В режимі відтворення музики коротке натискання на 
кнопку «наступний запис»/«попередній запис» забезпе-
чує перехід до наступного запису.

РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ
Для регулювання рівня звуку натисніть та утримуйте 
кнопки «ГУЧНІСТЬ+» та «ГУЧНІСТЬ-».

ВІДТВОРЕННЯ З ЛІНІЙНОГО ВХОДУ
Приєднайте аудіо-штекер 3,5 мм до навушників та 
мобільного телефону або іншого аудіо-пристрою, гар-
нітура одразу вимикається, та Ви можете використову-
вати аудіо-кабель.

ЗМІНА МОВИ ПОРАД
В режимі сполучення натисніть та утримуйте протягом 3 
секунд кнопку МF та кнопку «ГУЧНІСТЬ-» / «ГУЧНІСТЬ+», 
поки світлодіодний індикатор не увімкнеться протягом 
2 секунд, це свідчить про успішну зміну мови.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКУ НАПРУГУ
Повідомлення «Низький заряд батареї» надійде, коли 
заряд батареї становитиме менше від 3,4 В.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
Шановний Покупцю! Вітаємо Вас з придбанням виробу торго- 
вельної марки Remax, який був розроблений та виготовлений у 
відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за 
те, що Ви обрали саме цей виріб. 

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону. 

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне-
ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*

2. Строк служби виробу складає 12 місяців.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу 

в комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов`язань, 
сервісне обслуговування виконується на платній основі.

4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні 
на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним 
законодавством України.

5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції з виробу.

6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
• використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
• механічні пошкодження;
• пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах;
• пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та 

ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, 
агресивне середовище та ін.);

• пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних 
мереж державним стандартам та інших подібних факторів;

• при порушенні пломб встановлених на виробі;
• відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.

7. Термін гарантійного обслуговування складає 6 місяців з дати продажу.
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром. 

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслугову-
вання ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця 

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ» 
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна 
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 
www.erc.ua/service 

Інформація про виріб 
Виріб 
Модель 
Серійний номер 

 
Інформація про продавця 
Назва торгової організації 
Адреса 
Дата продажу 
Штамп продавця 

 
 

Талони на гарантійне обслуговування 

Талон № 3 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
виконання 

Талон № 2 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
виконання 

 

Талон № 1 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
виконання 


