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1 MORE iBFree Bluetooth® In-Ear Headphones
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Charging
Зарядка
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Power
Живлення

Зарядка
Charging

Power on: живлення:
Включення
Press and hold
the "Play"кнопку
button "Play"
for 3 seconds.
Натисніть
і утримуйте
протягом 3 секунд.
The blue
light буде
will goтривати
on for 1 протягом
second. 1 секунди.
Синє
світло
вимкнення:
Power off: і утримуйте кнопку "Play" протягом 5 секунд.
Натисніть
Press and світло
hold "Play"
5 seconds. The red light will flash for
Червоне
будеfor
блимати
1 second.
1
секунда.

The red light
is onпід
while
finished, the
Червоне
світло
часcharging.
зарядки.When
Коли charging
зарядка isзавершена,
turn згасне.
off.
red light will
червоне
світло
quick charge
for протягом
15 minutes15
supports
hour of music
playback.
**A
Швидка
зарядка
хвилин1 підтримує
1 годину
A complete charge
takes about 2 hours.
відтворення
музики.
Повна зарядка займає близько 2-х годин.

Bluetooth Сполучення
Bluetooth Pairing

Bluetooth Сполучення

The
pairing
mode starts
automaticallyавтоматично
the first time itпри
wasпершому
turned on.
Режим
спарювання
починається
The
red and blue lights will flash alternately.
включенні.
*When theі сині
headphones
are on, press
and hold "Play" for 3 seconds
Червоні
вогні блимають
поперемінно.
to
start
the
pairing
mode.
* Коли навушники включені, натисніть і утримуйте кнопку "Play"

протягом 3 секунд щоб почати режим сполучення.

In-line Control

Відповісти
Завершити
Answer
Відхилити:
Натисніть і
End Call
утримуйте
and hold
Decline: Press
Повторний
набір
останнього
Last Numberномера:
Redial:
Press twiceдва
while
in standby
Натисніть
рази
в
режимі очікування

Збільшення гучності: Натисніть
кнопку Vol +
Vol+ і
Increase Volume:
Попередній
трек: Press
Натисніть
Previous Track: Press and hold
утримуйте

Increase Volume
Збільшення
гучності

Decrease Volume гучності
Зменшенняшення

Phone
Controlsтелефоном
Елементи
керування

Відтворення
Play/Pause /
Пауза

Зменшення гучності:
Натисніть кнопку VolDecrease Volume:
Press Vol-і
наступний
трек: Натисніть
Next Track: Press and hold
утримуйте

Керування
відтворенням
Music
Controls музики
* *The
Наведені
вище функції
відрізнятися
above functions
may be можуть
vary in different
devices. в
різних пристроях.

Extra Functions
Додаткові
функції

Ми
Вашу
увагу
We цінуємо
Appreciate
Your
Business

Security Pairing: If the pairing phone has Bluetooth prior to 3.0,
Безпечне
сполучення: Якщо підключенний телефон має Bluetooth
please use the default security code "0000".
версією до 3.0,будь ласка, використовуйте за замовчуванням код
безпеки «0000».
Unpairing: Press and hold Vol+ and Vol- for 5 seconds. The
Відключення: Натисніть і утримуйте кнопку Vol + і Vol- протягом 5
headphones will switch to automatic discovery mode.
секунд.
Навушники переключаться в автоматичний режим виявлення.
BatteryNolume Дисплей: В даний час підтримує тільки IOS; може не
BatteryNolume Display: Currently supports iOS only; may not
підтримати
інші операційні системи.
support other operating systems.
Підключення декількох пристроїв: При наявності двох телефонів,
підключених до навушників, тільки один з телефонів буде
Multi-Device Connection: When there are two phones connected to
підтримуватися.
the headphones, only one of the phones will be supported.
Якщо не в межах дії бездротового з'єднання: Навушники
намагатимуться повторно з'єднатися протягом 5 хвилин. Вони
If Out of Wireless Connection Range: The headphones will try to
автоматично вимкнуться, якщо не будуть підключені до будь-якого
reconnect for 5 minutes. Then they will turn off automatically if not
пристрою.

Ми знаємо,що ви будете насолоджуватися новими
do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more
1MORE навушники так само як й ми. Завдяки 1MORE ми
details on this product or any of our other products, please visit us
оцінюємо ваше задоволення. Якщо ви хотіли б отримати
on line by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign
більш детальну інформацію про даний продукт або
up for VIP, and 1MORE will treat you like one.
будь-який з інших наших продуктів, будь ласка,
відвідуйте нас шляхом сканування QR-коду. Перейдіть
до www.1more.com і зареєструйтеся для VIP.

connected to any device.

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we

Обмежена
гарантія
Limited Warranty
1 MORE 1MORE
products гарантують
are warrantedвідсутність
against defects
in materials
and
Продукти
дефектів
в матеріалах
і
craftsmanship
for a period
of one
yearзfrom
date ofпри
the використанні
original
майстерність
протягом
одного
року
датиthe
купівлі,
when used
in accordance
with. 1 MORE's user
retail purchase
відповідно
до пунктів
користувача
1MORE
manuals. Under this warranty, your claim can be directed to
Відповідно
до цієї гарантії, ваша вимога може бути направлено на
1 MORE, even if you purchased the product from an authorized third
1MORE,
навіть якщо ви придбали продукт у авторизованої третьої
party. During the warranty period, 1 MORE will, at its sole
особи.
Протягом гарантійного терміну, 1MORE відремонтує або
option, repair or replace the original, defective parts or issue a
замінить оригінал, дефектні деталі або недоліки; повернення в
refund in the amount of the original purchase price. This warranty
розмірі первісної ціни покупки. Дана гарантія не включає в себе
does not include damage resulting from accidents, or from
збитки в результаті нещасних випадків, або через неправильне
improper use, maintenance, or repair, or from other causes that are
використання, технічне обслуговування, ремонт або від інших
not defects in materials or craftsmanship.
причин, які не є дефектами в матеріалах або майстерності.
For full warranty details, please visitwww.1more.com
Для повних гарантійних подробиць відвідайте twww.1more.com

Environmental
Consciousness
Екологічна
Свідомість
11MORE
MOREiBFree
iBFreeBluetooth®
Bluetooth®In-Ear
In-EarHeadphones
Headphones meet
відповідають
вимогам
RoHS 2.0
(2011/65/EU)
RoHS2.0
(2011/65/EU)
requirements.
Токсичні
речовини or
або
елементи
Toxic Substances
Elements
Parts
Частини
Headphone
Корпус
навушників
Body

(Pb}

(Hg}

(Cd}

0

0

0

(Cr(VI)

(PBB}

(PBDE}

0

0

0

PCBA

x

0

0

0

0

0

Battery
акумулятор

x

0

0

0

0

0

Подушечка
EarTip
навушника

0

0

0

0

0

0

Accessories
аксесуари

0

0

0

0

0

0

зарядний
Charging
кабель
Cable

x

0

0

0

0

0

що
речовинorабо
елементів
менше
1 означає,
means that
theкількість
amount токсичних
of toxic substances
elements
in a particular
вимог
рамках
Європейського
стандарту
RoHS2.0
(2011/65
/ ЄС),
part
is lessв than
the requirements
under
the European
RoHS2.0
(2011/65/EU)
що є "Обмеження
використання
небезпечних
речовин в
standard,
which is "theна
Restriction
of The певних
Use of Certain
Hazardous
електричному
та електронному
in Electrical
and Electronicобладнанні
Equipment"" standard.
Substances
що
кількість
речовин
елементів
в певній
частині
x означає,
means that
the
amount токсичних
of toxic substances
orабо
elements
in a particular
part
більше,
відповідно
до Європейської
RoHS2.0
(2011/65 / ЄС)
is more
thanніж
theвимога
requirement
under the
European RoHS2.0
(2011/65/EU)
стандарт.
даної
форми
відповідає
європейському
стандарту RoHS2.0.
standard.
The"X"
"X"у in
above
form meets
European
RoHS2.0 standard.

ПорадиTips

1. Будь ласка, прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого
1. Please read this instruction manual carefully and retain for future reference.
використання.
Please
fully charge
the батарею
battery before
first
use.им використанням.
2. Будь ла2.
ска,
повністю
зарядіть
перед
перш
have been unused
forніж
more
than 3 months,
3. Якщо на 3.
ушники
в If the headphones
не використовуються
більше,
протягом
3-х місяців,
will improve
battery
capacity.
we recommend
that їх.
youЦе
charge
them. This
ми рекомендуємо
вам зарядити
дозволить
підвищити
ємність
батареї.
4.
chargers
that
are FCC затверджені
(Federal Communications
Commission)
4. Викорис овуйте
т Only use
лише
зарядні
пристрої,
FCC (Федеральна
комісія зі зв'язку).
approved. статична електрика може ошелешити ваше вухо.
5. У сухому середовищі,
5.з ано
In dry
environments,
static electricity may numb your ear.
з якістю
продукту.
Це не пов' я
This is not related to the quality of the product.

Додаткова
інформація
щодо безпеки
Safety
Information

1. Ніколи не розбирайте навушники. Там немає деталей, що обслуговуються користувачем
всередині. 1. Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
2. Не піддавайте
впливу
температур
нижче 32 below
° F (0 °32C)°Fабо
приorтемпературах
2. Do навушники
not expose the
headphones
to temperatures
(0 °C)
to
вище 113 ° F (45
° C).
temperatures
above 113 Of (45 °C).
3. Не використовуйте
навушники
в грозовий
шторм. Це може
того,що
3. Do not use
the headphones
in a thunderstorm
storm.привести
This couldдо
prevent
навушники не the
працюватимуть
належним
також
ваші
шанси
properly,а and
alsoзбільшить
increase your
chance
of отримати
headphones from
working чином,
електричний удар.
being electrically shocked.
4. Do not use
oil orабо
any летючі
volatile рідини
liquid toдля
clean
this product.
4. Не використовуйте
масло
очищення
цього продукту.
5. Do
notвеликій
listen atгучності
high volumes
for extended
periods
of time.
5. Не слухайте
при
протягом
тривалих
періодів
часу.
6. Do not use
the headphones
operating
a motor vehicle.
Do notНе
use
6. Не використовуйте
навушники
під часwhile
керування
транспортним
засобом.
the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises
використовуйте
around you.
навушники в будь-який
час,коли це було б небезпечно, не чути звуки навколо.
Adult supervision
required
children
6 and
under.
7. Контроль 7.
дорослих
потрібенisдля
дітейfor
у віці
від 6age
років
і молодше.
8. If
you don't feel
comfortable
afterпісля
wearing
the headphones,
please
to зверніться
8. Якщо ви не
відчуваєте
себе
комфортно
носіння
навушників,
будьrefer
ласка,
an aurist for advice on whether or not in-ear headphones are surtable for you.
доотіатрів за порадою з питання чи підходять вам навушники-вкладиші.

5. Підключення
Bluetooth connection
не є стабільним,
в результаті
виникають
перерви.
5. The Bluetooth
is not stable,
causingчого
some
interruptions.
1 ) скоротити
Try shortening
the distance
between your
headphones and device.
1) Спробуйте
відстань
між навушниками
і пристроєм.
barriers
between.
away from
strong
) Avoid solid
2) Уникайте2твердих
бар'єрів
між in
ними.
Будь Please
ласка, keep
тримайтеся
подалі
від сильного
interference
such as Wi-Fi and GPRS.
джерела перешкод,
такі як sources,
Wi-Fi і GPRS.
3 ) чи
Please
make
sure theвашого
Bluetooth
antennaнеofблокується.
your device is not blocked.
3) Перевірте,
антена
Bluetooth
пристрою
6. При використанні сторонніх додатків для аудіо / відео плеєра,функцій
6. While
using third
party music/video
apps,
some in-line remote
дистанційного
керування
в режимі
реальногоplayer
часу не
співпадають.
control functions
match those
the manual.
1) Ваша операційна
системаdoтаnot
сторонні
аудіоin/ відео
плеєр програми можуть
Your operating
system
and дистанційного
the third party music/video
apps
may
мають різні 1)
налаштування
для
функцій
керування player
в режимі
реального
have different settings for the in-line remote control functions.
часу.
playerдля
apps
that your
2) We recommend
that you use the
music/video
2) Ми рекомендуємо
вам використовувати
стандартні
додатки
аудіо/відео
originally provided.
device has
плеєра які єу вашому
телефоні.
7. Я налаштував дистанційне керування в режимі онлайн до максимальної гучності
7. I adjusted
in-line тихо.
remote control to the maximum volume, but the
але фактична
гучністьthe
звучить
actual volume
still sounds
low. в деяких Android системах
У різних операційних
системах,
особливо
In different
systems,
especially
some Android
systems, the
навушники та
пристрійoperating
мають окремі
системи
управління
гучністю.
have separate
volume
control systems.
and your device
Будь ласка,headphones
поміняйте регулювання
гучності
на пристрої
і в навушниках
Please
adjust
the volume controls on both the device and the headphones
відповідно до
ваших
уподобань.
according
to your
preference.
Примітка: Для
отримання
більш
детальної інформаціїї , будь ласка, відвідайте
розділ underwww.1more.com
Note: For more detailed product FAQs, please visit the product support
section underwww.1more.com

Питання, які часто задають
FAQ
1. Навушники не включаються.

1. Перевірте,
The headphones
on.
якщоdon't
вашіturn
навушники
мають достатній заряд батареї. Якщо ні, то
Check if your
have enough
battery life. If not, please charge
зарядіть
їч наheadphones
протязі,мінімум,
30 хвилин.
30 minutes.
them
for at leastі мій
2.
Навушники
пристрій не підключаються, або підключення займає багато

часу.

2. 1)
The
headphones andщо
myваші
device
do not connect,
or take
a long time
Переконайтеся,
навушники
в режимі
"видимий"
(червоний і
to connect.
синій
вогні блимають поперемінно).
"discoverable"
modeпристроїв,
(red and
Check that your headphones
are in
2)1)Переконайтеся,
що навушники
неthe
підключені
до інших
flash alternately).
і щоblue
вашlights
пристрій
не приєднаний до інших Bluetooth-пристроїв.
2) Make sure that your headphones are not connected to other devices,
3) Ми рекомендуємо Вам натиснути і утримувати обидві кнопки VOL- і Vol +
and that your device is not connected to other Bluetooth devices.
одночасно протягом 5 секунд. Історія підключення ваших навушників буде
3) We recommend that you press and hold both the Vol+ and Vol- buttons
очищатисяя
і автоматично
перейде
у "видимий"pairing
режим.
simultaneously
for 5 seconds.
Your headphones'
history will be
Якщо
вониand
всеwill
щеautomatically
не підключились,
перезавантажити
пристрій для
cleared
enter the
"discoverable" mode.
підключення.
If they are still not connecting, restart your device to connect.

3. Мій Android пристрій успішно підключається до навушників, але

не грають
музику. connects to the headphones, but the
3. навушники
My Android device
successfully
Після
успішного
headphones
don'tпідключення,
play music. в меню Bluetooth вашого пристрою,
натисніть
наsuccessfully,
іконку праворуч
імені пристрою
і переконайтеся,
що опція "
on theвід
Bluetooth
menu of your
device,
After pairing
Медія
tap theАудіо"включена.
icon on the right of your device name and make sure the "Media
option isпристрій
on.
Audio"
4.
Мій Android
успішно підключається до навушників, але в навушників
немає звуку під час телефонних дзвінків.

4. Після
My Android
deviceпідключення,
successfully connects
the headphones,
there is торкніться
успішного
в меню to
Bluetooth
вашого but
пристрою,
no sound
from theвід
headphones
while
making phone
calls.
іконку
праворуч
імені вашого
пристрою
і переконайтеся,
що опція "Audio
After pairing
successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the
Phone"
включена.
icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio"
option is on.

WEEE
WEEE

Електричне та електронне обладнання, запасні частини, батареї з цим

Electrical andповинні
electronic
equipment,
and batteries
marked
withзахисту
this symbol
символом
бути
зібраніparts
і утилізувані
окремо
для
навколишнього
must
not be disposed
with normal 1MORE
householdпорадить
wastage, itвам
mustправильний
be collected and
середовища.
Ваш ofпродавець
шлях
disposed
of
separately
to
protect
the
environment.
утилізації у вашій країні.
Your
1
MORE
retailer
will
advise
you
of
the
correct
way
of
disposal
in
your
country.
Не піддавайте батарейки або акумулятори високим температурам, таких як
Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or
сонячне
the
like. світло, вогонь тощо.

FCC
Цей пристрій відповідає вимогам FCC меж радіаційного впливу, встановленим
FCC
для неконтрольованого навколишнє середовище.

Цей device
пристрій
відповідає
вимогам
Правил
підлягає
This
complies
with FCC
radiation частини
exposure 15
limits
set forthFCC.
for anОперація
uncontrolled
до наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі
environment.
перешкоди,
та (2) with
даний
будь-які
перешкоди,
включно з
This
device complies
Partпристрій
15 of the має
FCC приймати
Rules. Operation
is subject
to the
перешкодами,
які можуть
в роботі.
following
two conditions
: (1) thisвикликати
device mayзбої
not cause
harmful interference, and (2)
Увага!
this
device must accept any interference received , including interference that may
Будь-які
зміни operation.
або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за
cause
undesired
дотримання може привести до позбавлення користувача права на

експлуатацію даного обладнання.
Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE

Таким чином, 1MORE , заявляє, що даний пристрій радіозв'язку локальної
мережі відповідний до основних вимог і до інших відповідних положень
Директиви 1999/5 / EC.
CE

Hereby, 1MORE, declares that this Radio LAN device is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

