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Основные операции

Прочтите перед использованием
Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем 
приступать к работе с ним, изучите руководство.

•  Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.

•  Некоторый контент на вашем устройстве может отличаться в зависимости от региона, 
поставщика услуг, технических характеристик модели или программного обеспечения 
устройства. Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном 
руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.

•  Прежде чем использовать другие устройства убедитесь, что они совместимы с наушниками 
Galaxy Buds. Технические характеристики совместимых мобильных устройств приведены на 
веб-сайте www.samsung.com.

•  Не погружайте устройство в жидкости и не подвергайте его воздействию воды под напором, 
например, в душе. Не используйте устройство во время приема душа или плавания. Это может 
повредить его.

•  Внесение изменений в операционную систему наушников Galaxy Buds или установка 
программного обеспечения из непроверенных источников может привести к сбоям в работе 
наушников Galaxy Buds и повреждению данных или их потере. Такие действия нарушают 
лицензионное соглашение с компанией Samsung и аннулируют гарантию.

•  В зависимости от производителя и модели мобильного устройства, подключаемого к 
наушникам Galaxy Buds, некоторые функции могут работать не так, как описано в руководстве.

•  Это устройство работает с некоторым бесплатным программным обеспечением с открытым 
исходным кодом. Для получения инструкций о том, как ознакомиться с лицензией на 
открытый исходный код, посетите веб-сайт компании Samsung (opensource.samsung.com).

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или 
кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого 
оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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О наушниках Galaxy Buds
Galaxy Buds — это беспроводные наушники, которые позволяют слушать музыку или отвечать 
на входящие вызовы после подключения к устройству даже во время выполнения других дел, 
например, во время тренировки.

Не следует носить наушники в местах с интенсивным движением транспорта, например 
на дорогах или пешеходных переходах. Ухудшение реакции, как следствие, может стать 
причиной ДТП.
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Комплект поставки
Комплект поставки описан в кратком руководстве.

•  Комплект поставки наушников Galaxy Buds, доступные аксессуары и их изображения 
могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.

•  Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данных наушников 
Galaxy Buds и могут быть несовместимы с другими устройствами.

•  Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

•  Дополнительные аксессуары можно приобрести на веб-сайте Samsung. Перед 
покупкой убедитесь, что они совместимы с вашими наушниками.

•  Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. 
Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в 
работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.

•  Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. 
Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.



Основные операции

6

Внешний вид устройства

Наушники

Амбушюр

Дужка

Контакты для зарядки

Сенсорная панель

Тактильный датчикМикрофон

Контакты для зарядки

При использовании неисправных наушников Galaxy Buds существует риск получения 
травмы. Наушниками Galaxy Buds можно будет сновать пользоваться после ремонта в 
сервисном центре Samsung.

Дужка

Обозначение стороны

Обозначение стороны

Средний, 
большой

Малый



Основные операции

7

Футляр-аккумулятор

Разъем для подключения сетевого 
зарядного устройства (USB Type-C)

Контакты для зарядки 
(правые)

Световой индикатор 
аккумулятора наушника

Световой индикатор 
футляра-аккумулятора

Контакты для зарядки 
(левые)

•  При попадании пота или влаги на контакты для зарядки устройства на наушниках 
Galaxy Buds может образоваться коррозия. Если на контакты для зарядки устройства 
или наушники попал пот или влага, протрите их перед тем, как поместить наушники в 
футляр-аккумулятор.

•  Во время хранения или зарядки наушников футляр-аккумулятор должен быть закрыт.
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Подготовка наушников к использованию

Присоединение амбушюры к наушнику

1 Выберите подходящие по размеру ушей амбушюры.

2 Вставьте амбушюру в фиксатор, находящийся на нижней стороне наушника.

•  Не используйте наушники без амбушюр. Без дужек вы можете поранить уши.

•  Не тяните амбушюры слишком сильно, когда присоединяете или отсоединяете их. Они 
могут порваться.

3 Повторите эту процедуру для другого наушника.
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Присоединение дужки к наушнику

1 Выберите подходящие по размеру ушей дужки.

2 Определите дужки для левого и правого наушника.

3 Совместите паз дужки с фиксирующим выступом на наушнике и наденьте дужку на наушник.

•  Не используйте наушники без дужек. Без дужек вы можете поранить уши.

•  Не тяните дужки слишком сильно, когда присоединяете или отсоединяете их. Дужка 
может порваться.

Перед использованием проверьте верное расположение дужек на наушниках. Наушники 
не будут зафиксированы в ушах.

4 Повторите эту процедуру для другого наушника.
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Аккумулятор

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием или после продолжительного периода, в течение которого 
наушники не использовались, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки 
наушники включатся. Если аккумулятор разряжен полностью, то для начала работы потребуется 
зарядить его в течение не менее 10 минут.

Проверьте обозначение стороны каждого наушника, вставьте их в соответствующие отсеки, а 
затем подключите зарядное устройство.

Футляр-аккумулятор заряжается одновременно с наушниками.

Зарядить наушники можно без подключения к электрической розетке, поместив их в футляр-
аккумулятор.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. 
Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву 
аккумулятора или повреждению наушников Galaxy Buds.

•  Неправильное подключение сетевого зарядного устройства может привести к 
серьезному повреждению зарядного футляра. Гарантия не распространяется на любые 
повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и 
аксессуаров.

•  Используйте только кабель USB типа C, который входит в комплект наушников Galaxy 
Buds. Футляр-аккумулятор может быть поврежден при использовании кабеля Micro 
USB.

•  Зарядные устройства не входят в комплект поставки.

•  В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не 
используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его 
нужно отключать от электрической сети, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить 
электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к 
электрической розетке и быть легкодоступным.

•  Во время зарядки аккумулятора использовать беспроводные функции наушников 
нельзя.

•  Во время хранения или зарядки наушников футляр-аккумулятор должен быть закрыт.

•  При попадании пота или влаги на контакты для зарядки устройства на наушниках 
Galaxy Buds может образоваться коррозия. Если на контакты для зарядки устройства 
или наушники попал пот или влага, протрите их перед тем, как поместить наушники в 
футляр-аккумулятор.

•  Перед использованием проверьте верное расположение дужек на наушниках. 
Наушники не будут заряжаться, если их неправильно вставить в футляр-аккумулятор.
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1 Откройте футляр-аккумулятор.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты 
футляра-аккумулятора.

R

L

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 Подключите кабель USB одним концом к зарядному устройству, а другим — к разъему для 
подключения сетевого зарядного устройства.

Неправильное подключение кабеля USB может привести к серьезному повреждению 
футляра-аккумулятора. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие 
в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

5 Подключите зарядное устройство к электрической зарядке.

Аккумуляторы в наушниках и футляре-аккумуляторе заряжаются одновременно.

6 По окончании зарядки отсоедините футляр-аккумулятор от сетевого зарядного устройства. 
Сначала отсоедините кабель USB от футляра-аккумулятора, затем отключите зарядное 
устройство от электрической розетки.
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Экономия заряда аккумулятора
Когда наушники не используются, храните их в футляре-аккумуляторе. Тактильный датчик 
продолжает работать во время использования наушников и будет сокращать время 
использования.

Советы и меры предосторожности для зарядки аккумулятора
•  При попадании пота или влаги на контакты для зарядки устройства на наушниках Galaxy Buds 

может образоваться коррозия. Если на контакты для зарядки устройства или наушники попал 
пот или влага, протрите их перед тем, как поместить наушники в футляр-аккумулятор.

•  Использование источника питания вместо сетевого зарядного устройства, такого как 
компьютер, может привести к снижению скорости зарядки по причине более низкой силы 
тока.

•  Наушники и футляр-аккумулятор могут нагреваться во время зарядки. Это нормальное 
явление, не влияющее на производительность и срок службы наушников. Если аккумулятор 
нагреется больше обычного, зарядка аккумулятора может быть прекращена.

•  Если наушники и футляр-аккумулятор не заряжаются должным образом, обратитесь в 
сервисный центр Samsung.

•  Не перегибайте кабель USB. В противном случае возможно сокращение срока службы кабеля 
USB. Никогда не используйте поврежденный кабель USB.
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Беспроводная зарядка
Футляр-аккумулятор оснащен встроенной индукционной катушкой для беспроводной зарядки. 
Аккумулятор можно зарядить с помощью беспроводного зарядного устройства или другого 
устройства, которое функционирует как беспроводное зарядное устройство.

Зарядка аккумулятора при помощи беспроводного зарядного устройства

1 Откройте футляр-аккумулятор.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты 
футляра-аккумулятора.

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 При размещении совместите центр футляра-аккумулятора с центром беспроводного 
зарядного устройства.

5 По окончании зарядки уберите футляр-аккумулятор с беспроводного зарядного устройства.

Меры предосторожности при беспроводной зарядке

Не следует помещать футляр-аккумулятор на беспроводное зарядное устройство с 
токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и 
магниты.

Наушники Galaxy Buds могут не заряжаться должным образом, могут перегреваться или 
выйти из строя.

Используйте одобренные компанией Samsung беспроводные зарядные устройства. При 
использовании других беспроводных зарядных устройств аккумулятор может заряжаться 
неправильно.
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Зарядка аккумулятора при помощи функции PowerShare

1 Откройте футляр-аккумулятор.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты 
футляра-аккумулятора.

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 При размещении совместите центр задней панели футляра-аккумулятора с устройством, 
используемым для беспроводной зарядки.

Расположение индукционной катушки для беспроводной зарядки может меняться 
в зависимости от устройства. Отрегулируйте положение устройства и футляра-
аккумулятора для надежного соединения.

Устройство, используемое в 
качестве беспроводного 

зарядного устройства
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5 По окончании зарядки отсоедините футляр-аккумулятор от устройства.

•  Для надлежащей зарядки не перемещайте и не используйте устройство или футляр-
аккумулятор во время зарядки.

•  Во время зарядки наушников Galaxy Buds при одновременной зарядке устройства, 
которое выполняет функцию беспроводного зарядного устройства, скорость зарядки 
может уменьшиться или наушники Galaxy Buds могут не зарядиться должным образом в 
зависимости от типа зарядного устройства.

•  Скорость или эффективность зарядки могут варьироваться в зависимости от состояния 
устройства или окружающей среды.

•  Если оставшийся заряд аккумулятора устройства, которое служит в качестве 
беспроводного зарядного устройства, окажется ниже определенного уровня, раздача 
питания прекратится.

Проверка уровня заряда аккумулятора
Подключите наушники к мобильному устройству, откройте приложение Galaxy Wearable на 
мобильном устройстве, и просмотрите состояние аккумулятора каждого наушника в карточке 
Наушники. Дополнительная информация содержится в разделе Соединение наушников с 
мобильным устройством.

При низком уровне заряда аккумулятора на панели уведомлений мобильного устройства 
появится уведомление.
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Значение световых индикаторов аккумулятора
По световым индикаторам аккумулятора можно определить состояние зарядки наушников и 
футляра-аккумулятора.

Световой индикатор аккумулятора наушников находится внутри футляра-аккумулятора и 
обозначает состояние зарядки наушников. Световой индикатор футляра-аккумулятора в его 
передней части обозначает уровень заряда самого футляра-аккумулятора.

Световой индикатор аккумулятора наушника

Световой индикатор аккумулятора 
наушника

Цвет Состояние

Горит красным •  В процессе зарядки

Горит зеленым •  Полностью заряжено

Мигает красным •  Зарядка невозможна по причине нештатной температуры
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Световой индикатор футляра-аккумулятора

Световой индикатор 
футляра-аккумулятора

Цвет Состояние

Горит красным •  В процессе зарядки

Горит зеленым •  Полностью заряжено

Оба индикатора мигают 
красным (с высокой 
частотой)

•  Зарядка невозможна по причине нештатной температуры

Мигает красным (с низкой 
частотой)

•  Низкий уровень заряда аккумулятора

Красный (продолжает 
гореть 5 секунд после 
закрытия футляра-
аккумулятора)

•  Низкий уровень заряда аккумулятора (ниже 30 %)

Желтый (продолжает гореть 
5 секунд после закрытия 
футляра-аккумулятора)

•  Средний уровень зарядки аккумулятора (от 30 % до 60 %)

Зеленый (продолжает 
гореть 5 секунд после 
закрытия футляра-
аккумулятора)

•  Высокий уровень заряда аккумулятора (выше 60 %)

•  Световой индикатор футляра-аккумулятора мигает красным, если во время зарядки 
внешнее питание отключилось.

•  Если световые индикаторы аккумулятора не работают, как описано, отключите 
зарядное устройство от футляра-аккумулятора и подключите его повторно.
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Соединение наушников с мобильным 
устройством

Подключение наушников к мобильному устройству Samsung 
впервые

1 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты 
футляра-аккумулятора.

Если световой индикатор аккумулятора наушников не загорается, подключите футляр-
аккумулятор к зарядному устройству и зарядите наушники в течение не менее 10 минут.

2 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

3 Откройте футляр-аккумулятор.

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth, и на мобильном 
устройстве появится всплывающее окно.

Если всплывающее окно не появляется или нужно выполнить подключение к мобильному 
устройству другого производителя (не Samsung), которое также работает под управлением 
ОС Android, см. раздел Подключение к мобильному устройству другого производителя (не 
Samsung), которое также работает под управлением ОС Android (или если всплывающее окно 
подключения не появляется).

Когда световой индикатор футляра-аккумулятора мигает красным, извлеките наушники из 
футляра-аккумулятора и поместите их обратно.
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4 Во всплывающем окне на мобильном устройстве выберите пункт Подключиться.

Всплывающее окно подключения будет появляться только на мобильных устройствах 
Samsung с ОС Android 7.1.1 или новее с установленным приложением SmartThings. Если 
всплывающее окно не появляется, обновите приложение SmartThings до последней 
версии.
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5 Для завершения подключения следуйте инструкциям на экране.

После подключения наушников к мобильному устройству они будут автоматически 
подключаться к нему каждый раз при открытии футляра-аккумулятора, когда в него вложены 
наушники.

•  Если подключение наушников к мобильному устройству не выполнить в течение 
трех минут, режим сопряжения по Bluetooth выключится. Снова закройте футляр-
аккумулятор, а затем откройте его. Наушники перейдут в режим сопряжения по 
Bluetooth.

•  Чтобы подключиться к другому устройству после того, как соединение уже 
установлено, обратитесь к разделу Подключение к другим устройствам.

•  Если наушники не подключаются к мобильному устройству, всплывающее окно 
подключения не появляется или мобильное устройство не может найти наушники, 
коснитесь и удерживайте сенсорные панели обоих наушников, когда они вставлены в 
уши, чтобы вручную перейти в режим сопряжения по Bluetooth. При переходе в режим 
сопряжения по Bluetooth раздастся сигнал. При этом данный способ невозможно 
использовать во время воспроизведения музыки после настройки регулировки 
громкости в качестве предварительно установленной функции касания и удерживания.
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Подключение к мобильному устройству другого производителя 
(не Samsung), которое также работает под управлением 
ОС Android (или если всплывающее окно подключения не 
появляется)

1 На мобильном устройстве откройте Galaxy Store или Play Маркет и загрузите приложение 
Galaxy Wearable.

•  Приложение Galaxy Wearable можно загрузить только на мобильные устройства под 
управлением операционной системы Android 5.0 (API 21) и новее, с объемом ОЗУ не 
менее 1,5 ГБ.

•  На подключенном мобильном устройстве можно изменить язык приложения Galaxy 
Wearable. На мобильном устройстве откройте приложение Настройки → Общие 
настройки → Язык и ввод → Язык. Если выбранный в настройках язык приложения 
Galaxy Wearable не поддерживается, по умолчанию может использоваться английский 
язык.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты 
футляра-аккумулятора.

Если световой индикатор аккумулятора наушников не загорается, подключите футляр-
аккумулятор к зарядному устройству и зарядите наушники в течение не менее 10 минут.

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 Откройте футляр-аккумулятор.

Наушники перейдут в режим сопряжения по Bluetooth автоматически.

5 На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable и следуйте инструкциям на 
экране для выполнения подключения.

GALAXY BUDS

Galaxy Buds
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Советы и предостережения при подключении к мобильному 
устройству

•  Если подключение наушников к мобильному устройству не выполнить в течение трех минут, 
режим сопряжения по Bluetooth выключится. Снова закройте футляр-аккумулятор, а затем 
откройте его. Наушники перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.

•  Чтобы подключиться к другому устройству после того, как соединение уже установлено, 
обратитесь к разделу Подключение к другим устройствам.

•  Если наушники не подключаются к мобильному устройству, всплывающее окно подключения 
не появляется или мобильное устройство не может найти наушники, коснитесь и удерживайте 
сенсорные панели обоих наушников, когда они вставлены в уши, чтобы вручную перейти в 
режим сопряжения по Bluetooth. При переходе в режим сопряжения по Bluetooth раздастся 
сигнал. При этом данный способ невозможно использовать во время воспроизведения 
музыки после настройки регулировки громкости в качестве предварительно установленной 
функции касания и удерживания.

•  Способ подключения может отличаться в зависимости от устройства и версии программного 
обеспечения.

•  Приложение Galaxy Wearable можно загрузить только на мобильные устройства под 
управлением операционной системы Android 5.0 (API 21) и новее, с объемом ОЗУ не менее 
1,5 ГБ.
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Примечания при использовании Bluetooth
Bluetooth — это технология беспроводной связи, которая использует частоту 2,4 ГГц для 
подключения к разным устройствам, расположенным на небольшом расстоянии друг от друга. Она 
позволяет подключаться к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например мобильным 
устройствам, без использования кабелей и обмениваться с ними данными.

•  Во избежание проблем при подключении наушников к другому устройству разместите 
устройства рядом друг с другом.

•  Убедитесь, что наушники и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия 
Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования 
устройств.

•  Убедитесь в отсутствии препятствий между наушниками и подключенным устройством, в том 
числе людей, стен, углов или заборов.

•  Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного устройства.

•  Стандарт Bluetooth использует ту же частоту, что и некоторые промышленные, научные, 
медицинские, а также некоторые маломощные приборы, поэтому его использование рядом с 
такими приборами может создать помехи в их работе.

•  Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила 
испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть 
несовместимы с наушниками.

•  Запрещается использовать функцию Bluetooth в противоправных целях (например, для 
распространения пиратских копий файлов или незаконного перехвата разговоров в 
коммерческих целях).
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Использование наушников
Вставьте дужки в уши и удобно разместите их.

Устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) содержат магниты. 
Американская кардиологическая ассоциация (США) и Управление по контролю за 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (Великобритания) 
предупреждают, что использование магнитов может влиять на работу имплантируемых 
кардиостимуляторов, кардиовертеров, дефибрилляторов, инсулиновых помп и других 
электронных медицинских устройств (далее — «Медицинские устройства»), если 
они используются в пределах 15 см друг от друга. Если вы пользуетесь каким-либо из 
этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕКОТОРЫЕ 
АКСЕССУАРЫ (ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО 
СВОИМ ВРАЧОМ.

Не храните устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) вблизи магнитных 
полей. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с 
магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и 
посадочных талонов.

•  Наушники могут не работать при отсутствии контакта тактильного датчика с ухом. 
Если сигнал обнаружения наушников не слышен, используйте дужки и амбушюры, 
подходящие под ваши уши.

•  В случае ношения одного наушника будет воспроизводиться монофонический звук. 
Наушники автоматически переключатся в режим стереофонического звука в случае 
ношения обоих наушников.

•  В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в 
самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и 
указаниям персонала.



Использование наушников

25

1 Чтобы комфортно использовать наушники, разместите их в ушах дужками вверх.

2 Максимально комфортно разместите наушники в ушах, поворачивая их влево или вправо.

Тактильный датчик автоматически распознает начало использования наушников. При 
обнаружении наушников они издадут сигнал.

Использование сенсорной панели
С помощью сенсорной панели можно управлять воспроизведением музыки, отвечать на вызовы 
или отклонять их, а также начать общение с интеллектуальным голосовым помощником.

Сенсорная панель

•  Во избежание повреждения ушей не прилагайте чрезмерное усилие при работе c 
сенсорной панелью.

•  Не используйте острые предметы при работе с сенсорной панелью, так как они могут 
повредить ее.
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Одно касание

•  Воспроизведение или приостановка воспроизведения 
композиции.

Двойное касание

•  Воспроизведение следующей композиции.

•  Ответ на вызов или его завершение.

•  Перевод текущего вызова в режим удержания и ответ 
на второй вызов.

•  Переключение между текущим вызовом или 
удержание вызова.

Тройное касание

•  Воспроизведение предыдущей композиции.

 – Если через три секунды после начала 
воспроизведения композиции коснуться 
сенсорной панели три раза, воспроизведение 
начнется сначала. Чтобы воспроизвести 
предыдущую композицию, трижды коснитесь 
сенсорной панели в течение первых трех секунд 
с момента начала воспроизведения.

Касание и удерживание

•  Включение предварительно настроенной функции.

 – Функция голосовых команд задана по 
умолчанию. Дополнительная информация 
о изменении меню предварительных 
настроек содержится в разделе Настройка 
предварительной заданной функции касания и 
удерживания.

•  Отклонение вызова.

•  Включение или выключение микрофона во время 
вызова.

 – На дисплее мобильного устройства никакая 
информация не отображается.

•  Возврат к удерживаемому вызову после завершения 
текущего вызова.
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Если наушники не подключаются к мобильному устройству, всплывающее окно 
подключения не появляется или мобильное устройство не может найти наушники, 
коснитесь и удерживайте сенсорные панели обоих наушников, когда они вставлены в 
уши, чтобы вручную перейти в режим сопряжения по Bluetooth. При переходе в режим 
сопряжения по Bluetooth раздастся сигнал. При этом данный способ невозможно 
использовать во время воспроизведения музыки после настройки регулировки 
громкости в качестве предварительно установленной функции касания и удерживания.

Функция блокировки сенсорной панели
Функция блокировки сенсорной панели позволяет предотвратить выполнение случайных 
действий.

1 На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable.

2 Выберите пункт Сенсорная панель.

3 Коснитесь переключателя Блокировка сенсорной панели, чтобы включить соответствующую 
функцию.

Настройка предварительной заданной функции касания и удерживания
Можно выбрать предварительно заданную функцию касания и удерживания для каждого 
наушника, чтобы быстро и удобно активировать функции.

1 На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable.

2 Выберите пункт Сенсорная панель.

3 Выберите пункт Левый или Правый в области Прикосновение к сенсорной панели и 
удержание.
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4 Выберите функцию, которую нужно использовать в качестве предварительно заданной 
функции касания и удерживания.

•  Голос. управ.: начало общения со службой интеллектуального голосового помощника.

•  Быстрое вкл. звук. фона: временное прослушивание внешних окружающих звуков 
продолжительностью до одной минуты со снижением уровня громкости музыки.

•  Уменьшить громкость/увеличить громкость: регулировка громкости.

•  Если в качестве предварительно заданной функции касания и удерживания на одной 
стороне выбрать функцию регулировки громкости, предварительно заданная функция 
касания и удерживания на другой стороне также автоматически становится функцией 
регулировки громкости.

•  Если функция регулировки громкости уже выбрана и попытаться изменить 
предварительно заданную функцию касания и удерживания на одной стороне, 
предварительно заданная функция касания и удерживания на другой стороне 
автоматически станет функцией голосовых команд.

Использование службы интеллектуального 
голосового помощника

•  Эта функция доступна только если подключено мобильное устройство с поддержкой 
службы интеллектуального голосового помощника. Будет вызвана служба 
интеллектуального голосового помощника, настроенная на устройстве.

•  В зависимости от службы интеллектуального голосового помощника, настроенной на 
мобильном устройстве, доступны только некоторые языки. Доступность определенных 
функций зависит от региона.

•  Если в качестве предварительно заданной функции касания и удерживания на 
одной стороне выбрать функцию регулировки громкости, предварительно заданная 
функция касания и удерживания на другой стороне также автоматически становится 
функцией регулировки громкости, и нельзя вызвать службу интеллектуального 
голосового помощника, а также запустить функцию голосовых команд. Дополнительная 
информация о изменении меню предварительных настроек содержится в разделе 
Настройка предварительной заданной функции касания и удерживания.

1 Коснитесь и удерживайте сенсорную панель.
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2 Произнесите голосовую команду и уберите палец с сенсорной панели.

Если наушники Galaxy Buds распознают команду, они выполнят соответствующую функцию.

Чтобы повторить голосовую команду или произнести другую, коснитесь и удерживайте 
сенсорную панель.

Советы для улучшения распознавания голоса

•  Говорите четко.

•  Говорите в тихих местах.

•  Не используйте оскорбительные слова или сленг.

•  Старайтесь избегать диалектов.

В зависимости от окружения или характера речи наушники Galaxy Buds могут не распознавать 
команды или могут выполнять нежелательные команды.

Прослушивание музыкальных записей
Прослушивайте музыку, сохраненную на мобильном устройстве, подключив к нему наушники. 
Можно осуществлять потоковую передачу музыки, которая воспроизводится с подключенного 
мобильного устройства.

На мобильном устройстве запустите приложение музыкального проигрывателя и дождитесь 
воспроизведения музыки.

С помощью наушников можно прослушивать музыку.

Воспроизведение или приостановка воспроизведения композиции
Для воспроизведения или приостановки воспроизведения коснитесь сенсорной панели.

Воспроизведение следующей композиции
Дважды коснитесь сенсорной панели для перехода к следующей композиции во время 
воспроизведения.
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Воспроизведение предыдущей композиции
Три раза коснитесь сенсорной панели для перехода к предыдущей композиции во время 
воспроизведения.

Если через три секунды после начала воспроизведения композиции коснуться сенсорной 
панели три раза, воспроизведение начнется сначала. Чтобы воспроизвести предыдущую 
композицию, трижды коснитесь сенсорной панели в течение первых трех секунд с 
момента начала воспроизведения.

Регулировка громкости
Управлять громкостью можно с помощью подключенного мобильного устройства.

Кроме того, громкость можно регулировать с помощью сенсорной панели после ее настройки 
в качестве предварительно заданной функции касания и удерживания. Дополнительная 
информация о меню предварительных настроек содержится в разделе Настройка 
предварительной заданной функции касания и удерживания.

Чтобы увеличить громкость, коснитесь и удерживайте правый наушник, а затем отпустите палец 
как только будет достигнут нужный уровень громкости.

Чтобы уменьшить громкость, коснитесь и удерживайте левый наушник, а затем отпустите палец 
как только будет достигнут нужный уровень громкости.

•  Отрегулируйте громкость на подключенном мобильном устройстве, если уровень 
громкости в наушниках слишком низкий, хотя установлен максимальный уровень 
громкости.

•  При подключении наушников к мобильному устройству во время прослушивания 
музыки уровень громкости может измениться.

Эквалайзер
Для выбора доступно пять различных предварительно заданных функций эквалайзера.

1 На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable.

2 В карточке Эквалайзер коснитесь значка .

3 Выберите необходимую предварительную настройку.
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Функции вызова
Если наушники подключены к мобильному устройству, можно отвечать на входящие на мобильное 
устройство вызовы, а также управлять ими.

Ответ на вызов или отклонение вызова
Если во время ношения наушников поступит вызов, наушники издадут сигнал и вы услышите 
голосовое уведомление с номером телефона входящего вызова и именем, сохраненным в 
контактах.

Чтобы ответить на вызов, дважды коснитесь сенсорной панели.

Чтобы отклонить вызов, коснитесь и удерживайте палец на сенсорной панели.

При получении голосового уведомления о номере телефона входящего вызова откройте 
на мобильном устройстве приложение Galaxy Wearable, выберите пункт Уведомления → 
Управление уведомлениями, а затем коснитесь переключателя Входящий вызов, чтобы 
включить соответствующую функцию.

Ответ на второй вызов
Если во время разговора поступает второй вызов, наушники издадут сигнал.

Чтобы завершить текущий коснитесь и удерживайте палец на сенсорной панели.

Чтобы перевести текущий вызов в режим ожидания и ответить на второй, дважды коснитесь 
сенсорной панели.

Для переключения между текущим и удерживаемым вызовами дважды коснитесь сенсорной 
панели во время вызова.

Выключение микрофона
Коснитесь и удерживайте палец на сенсорной панели во время вызова, чтобы выключить 
микрофон для того, чтобы звонящий вас не слышал.

Завершение вызова
Для завершения текущего вызова дважды коснитесь сенсорной панели.
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Использование режима «Звуковой фон»
Слушайте то, что происходит вокруг, одновременно с музыкой — это позволит быстро реагировать 
на потенциальную опасность.

На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable, выберите пункт Звуковое 
окружение, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Включится режим «Звуковой фон» и можно будет слышать внешние окружающие звуки.

При включении режима «Звуковой фон» могут быть слышны резкие и громкие внешние 
звуки.

•  Если используется функция громкости окружающего звука в режиме прослушивания 
звуков окружающей среды, громкость можно регулировать в зависимости от ситуации 
или места. Дополнительная информация содержится в разделе Звуковое окружение.

•  Если используется функция усиления голоса в режиме прослушивания звуков 
окружающей среды, голос будет выделяться на фоне остальных звуков. 
Дополнительная информация содержится в разделе Звуковое окружение.

•  Во время вызова режим «Звуковой фон» выключится автоматически. После вызова 
режим возвращается к предыдущему состоянию.

•  В режиме «Звуковой фон» при регулировке громкости и прикосновении к микрофону 
может наблюдаться резонанс.

•  Функцию можно использовать после первого подключения наушников к приложению 
Galaxy Wearable.
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Включение режима «Быстрый звуковой фон»
Можно включить режим «Быстрый звуковой фон» продолжительностью до одной минуты с 
помощью сенсорной панели, если настроить этот режим в качестве предварительно заданной 
функции касания и удерживания, даже если режим «Звуковой фон» не был включен с мобильного 
устройства. Дополнительная информация о меню предварительных настроек содержится в 
разделе Настройка предварительной заданной функции касания и удерживания.

Коснитесь и удерживайте сенсорную панель, чтобы включить режим «Быстрый звуковой фон» и 
прослушивать внешние окружающие звуки. Если воспроизводится музыка, ее уровень громкости 
будет уменьшен.

Если убрать палец с сенсорной панели, режим «Быстрый звуковой фон» будет отключен и уровень 
громкости музыки снова увеличится.

Включение режима «Быстрый 
звуковой фон»

Отключение режима 
«Быстрый звуковой фон»
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Приложение Galaxy Wearable

Введение
Чтобы подключить наушники к мобильному устройству, установите на мобильном устройстве 
приложение Galaxy Wearable. Приложение Galaxy Wearable позволяет изменять настройки 
наушников.

На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable.

Если наушники подключаются к мобильному устройству впервые, обратитесь к разделу 
Соединение наушников с мобильным устройством для получения дополнительной информации.

Доступность некоторых функций зависит от типа подключенного мобильного устройства.
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Подсоединение и отсоединение наушников

Отсоединение устройств от наушников
Поместите наушники в футляр-аккумулятор. Bluetooth-соединение будет разорвано.

Чтобы вручную отсоединить наушники от мобильного устройства, запустите приложение Galaxy 
Wearable на мобильном устройстве и нажмите кнопку  → Отключить. Кроме того, можно 
на мобильном устройстве выбрать пункт Настройки → Подключения → Bluetooth и отменить 
сопряжение между наушниками и мобильным устройством.

Восстановление временно утраченного соединения наушников с 
устройством
Чтобы восстановить временно утраченное соединение наушников с устройством, поместите их в 
футляр-аккумулятор и закройте крышку. Затем снова откройте футляр-аккумулятор. Можно также 
выбрать пункт ПОДКЛЮЧИТЬСЯ справа вверху в приложении Galaxy Wearable на мобильном 
устройстве.

Подключение к новым наушникам
Можно временно отключить наушники от мобильного устройства и подключить другие.

На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable и нажмите кнопку  → 
Подключить новое устройство.

Подключение к другим устройствам
На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable и нажмите кнопку  
→ Отключить. Кроме того, можно на мобильном устройстве выбрать пункт Настройки 
→ Подключения → Bluetooth и отменить сопряжение между наушниками и мобильным 
устройством.

Подключение между наушниками и предыдущим мобильным устройством будет разорвано.

Снова закройте футляр-аккумулятор, а затем откройте его, чтобы перейти в режим сопряжения 
по Bluetooth. Откройте приложение Galaxy Wearable и следуйте инструкциям на экране для 
выполнения подключения.
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Просмотр состояния наушников и изменение 
настроек
Просматривайте состояние и изменяйте настройки наушников, подключенных к мобильному 
устройству.

На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable.

Наушники
Просмотр состояния подключения и оставшегося уровня заряда аккумулятора наушников.

Чтобы просмотреть информацию об управлении с помощью сенсорной панели, выберите пункт 
Советы.

Эквалайзер
Включение или выключение режима эквалайзера, а также выбор предварительно заданной 
настройки.

Уведомления
Уведомления от приложений мобильного устройства будут поступать на наушники. Чтобы 
использовать эту функцию, коснитесь переключателя и включите его.

•  Управление уведомлениями: выбор приложений, от которых будут приходить уведомления 
и изменение настроек уведомлений для каждого приложения.

•  Озвучивание при использ. телеф.: прием уведомлений с мобильного устройства во время 
его использования на наушники.

Сенсорная панель
Изменение настроек использования сенсорной панели.

•  Блокировка сенсорной панели: включение функции блокировки. Чтобы использовать 
функцию блокировки сенсорной панели, коснитесь переключателя для ее включения. 
Дополнительная информация содержится в разделе Функция блокировки сенсорной панели.

•  Прикосновение к сенсорной панели и удержание: выбор функции, используемой в 
качестве предварительной настроенной функции касания и удерживания. Дополнительная 
информация содержится в разделе Настройка предварительной заданной функции касания и 
удерживания.
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Звуковое окружение
Слушайте то, что происходит вокруг, одновременно с музыкой — это позволит быстро реагировать 
на потенциальную опасность. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь переключателя и 
включите его.

Режим «Звуковой фон» можно временно включить с помощью сенсорной панели, даже 
если этот режим не был включен с мобильного устройства. Дополнительная информация 
содержится в разделе Включение режима «Быстрый звуковой фон».

•  Громкость звукового фона: регулирование уровня громкости в зависимости от ситуации или 
места.

•  Приоритет голоса: выделение голоса на фоне остальных звуков. Чтобы использовать 
функцию усиления голоса, коснитесь переключателя для ее включения.

Поиск наушников
Если наушники не удается найти, воспользуйтесь приложением Galaxy Wearable на мобильном 
устройстве.

1 На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable и выберите пункт Поиск 
наушников.

2 Коснитесь значка .

Наушники начнут издавать сигнал.

3 Коснитесь значка  на мобильном устройстве, чтобы отключить сигнал.

Запрещается использовать эту функцию во время ношения наушников, так как это может 
привести к повреждению органов слуха.
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О наушниках
Просмотр информации о наушниках.

•  Обновление ПО наушников: обновление ПО наушников до последней версии, когда 
оставшийся уровень заряда аккумулятора составляет не менее 30 %.

•  Юридическая информация: правовая информация, относящаяся к наушникам Galaxy Buds.

•  Имя устройства: просмотр имени наушников Galaxy Buds.

•  Сброс параметров наушников: возврат настроек наушников Galaxy Buds на значения по 
умолчанию.

•  Советы: советы по использованию наушников Galaxy Buds.

•  Сведения об аккумуляторе: информация о наушниках и футляре-аккумуляторе.

О Galaxy Wearable
Просматривайте информацию о версии приложения Galaxy Wearable. Выберите пункт Доступные 
обновления и обновите приложение Galaxy Wearable до последней версии (при необходимости).

Доступ к руководству пользователя
Руководство пользователя к наушникам можно открыть на мобильном устройстве.

На мобильном устройстве откройте приложение Galaxy Wearable и нажмите кнопку  → 
Руководство пользователя.
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Приложение

Устранение неполадок
Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения 
неполадок. Некоторые ситуации могут не иметь отношения к наушникам.

Наушники не работают
•  Возможно, аккумулятор наушников полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед 

использованием наушников.

•  Наушник может не работать при отсутствии контакта тактильного датчика с ухом. Если сигнал 
обнаружения наушников не воспроизводится, извлеките их и снова разместите в ушах.

•  Если сенсорная панель не распознает наушники или наушники не работают, вставьте их в 
соответствующие слоты футляра-аккумулятора, закройте его, и снова достаньте наушники не 
ранее, чем через 7 секунд.

Устройство Bluetooth не может обнаружить наушники
•  Снова закройте футляр-аккумулятор, а затем откройте его, чтобы перейти в режим 

сопряжения по Bluetooth.

•  Убедитесь, что наушники и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия 
Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования 
устройств.

Если выполнение описанных выше действий не поможет устранить проблему, обратитесь в 
сервисный центр Samsung.
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Подключение по Bluetooth не устанавливается или наушники 
отсоединяются от мобильного устройства

•  Убедитесь в отсутствии препятствий между устройствами, таких как стены или 
электрооборудование.

•  Убедитесь, что на мобильном устройстве установлена последняя версия приложения Galaxy 
Wearable. Обновите приложение Galaxy Wearable до последней версии (при необходимости).

•  Убедитесь, что наушники и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия 
Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования 
устройств.

•  Перезагрузите мобильное устройство и снова запустите приложение Galaxy Wearable.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных 
зарядных устройств Samsung)

•  Убедитесь, что контакты для зарядки наушников и контакты зарядного футляра соприкасаются 
друг с другом.

•  Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к футляру-аккумулятору.

•  Если контакты аккумулятора загрязнились, он может заряжаться неправильно. Протрите все 
золотистые контакты сухой тканью и попробуйте зарядить аккумулятор еще раз.

•  Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность 
работы у левого и правого наушников

•  Время зарядки двух наушников может отличаться, даже если они начали заряжаться в одно и 
то же время.

•  Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников может отличаться в связи с 
отличиями их внутренних компонентов.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно
•  Эффективный заряд аккумулятора наушников Galaxy Buds может сократиться при слишком 

низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.

•  Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем 
снижаться.
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Не слышен голос собеседника
Отрегулируйте уровень громкости на подключенном мобильном устройстве.

Во время вызова звучит эхо
Отрегулируйте громкость устройства с помощью подключенного мобильного устройства или 
перейдите в другое место.

Низкое качество звука
•  Услуги беспроводной сети могут быть недоступны из-за проблем в сети поставщика услуг. 

Убедитесь, что наушники находятся вне зоны воздействия электромагнитных волн.

•  Убедитесь, что наушники и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия 
Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования 
устройств.

•  В зависимости от уровня громкости подключенного устройства могут возникать перепады 
громкости или шумы. Чтобы этого избежать, установите соответствующие параметры звука на 
подключенном устройстве.

Воспроизведение звука через наушники отстает от 
видеоизображения на экране или изображения в играх
При подключении к мобильному телефону звук на наушниках может отставать от 
видеоизображения во время воспроизведения или в играх.

Нагрев наушников Galaxy Buds во время использования
При продолжительном использовании наушников Galaxy Buds они могут нагреваться. Это 
нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы наушников Galaxy Buds.

Если наушники Galaxy Buds перегреваются или становятся горячими во время соприкосновения, 
воздержитесь от их использования на некоторое время. Если наушники Galaxy Buds продолжают 
перегреваться, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Небольшой зазор снаружи корпуса наушников Galaxy Buds
•  Зазор обусловлен технологией производства. Могут наблюдаться колебание и вибрация 

деталей.

•  С течением времени трение между деталями может приводить к увеличению этого зазора.
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Обновление ПО наушников с помощью 
приложения Galaxy Buds Manager
Если используется мобильное устройство не под управлением ОС Android, ПО наушников можно 
обновить после установки программы Galaxy Buds Manager на компьютер.

•  Программу Galaxy Buds Manager можно загрузить на компьютеры под управлением ОС 
Windows 7, 8, 8.1, 10 (32-разрядная, 64-разрядная) или Mac OS 10.8 или новее.

•  Программа Galaxy Buds Manager может подключаться к наушникам, когда используется 
компьютер с поддержкой функции Bluetooth.

Установка приложения Galaxy Buds Manager
Загрузите программу Galaxy Buds Manager на компьютер с веб-сайта Samsung (www.samsung.com) 
и следуйте инструкциям на экране по выполнению установки.

Обновление ПО наушников

 Galaxy Buds 

1 Проверьте сторону наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-
аккумулятора.

Если световой индикатор аккумулятора наушников не загорается, подключите футляр-
аккумулятор к зарядному устройству и зарядите наушники в течение не менее 10 минут.

2 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

3 Откройте футляр-аккумулятор.

Наушники перейдут в режим сопряжения по Bluetooth автоматически.

Чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth вручную, коснитесь и удерживайте 
сенсорные панели обоих наушников, когда они надеты.

http://www.samsung.com
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 Компьютер 

1 Включите функцию Bluetooth.

2 Запустите программу Galaxy Buds Manager и выберите пункт Подключиться.

Наушники и программа Galaxy Buds Manager будут подключены.

3 Выберите пункт Проверить наличие обновлений, чтобы проверить текущую версию ПО 
наушников и необходимость обновления, а затем выберите пункт Загрузка и установка.

ПО наушников будет обновлено.

Обращение с наушниками Galaxy Buds

Основной уход
•  Очищайте наушники после использования мягкой, сухой тканью.

•  Держите наушники сухими. Не допускайте контакта наушников с жидкостью или ее попадание 
в наушники.

Очистка приемника
Если громкость при установленном уровне оказывается ниже нормы, очистите приемник.

1 Снимите амбушюру с выступающей части внизу наушника.

Не тяните амбушюры слишком сильно, когда присоединяете или отсоединяете их. Они 
могут порваться.
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2 Удалите ушную серу или загрязнения из приемника с помощью щетки или других 
инструментов.

При удалении ушной серы или загрязнений не прилагайте чрезмерные усилия. Приемник 
может повредиться.

3 Наденьте амбушюру на наушник.

Очистка контактов для зарядки
Если аккумулятор не заряжается должным образом, протрите оба золотистых контакта сухой 
тканью.

Контакты для зарядки

Очистка футляра-аккумулятора
Если на футляр-аккумулятор и наушники попадут посторонние вещества, такие как пыль, песок 
или металлическая стружка, устройство может не заряжаться должным образом или может 
повредиться. Если на наушники или футляр-аккумулятор попали посторонние вещества, протрите 
их с помощью мягкой и сухой ткани, прежде чем вставлять наушники в футляр-аккумулятор.
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Перезапуск наушников
Если сенсорная панель не реагирует или наушники не работают, перезапустите их.

Для сброса и перезапуска наушников вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора, 
и снова достаньте не ранее, чем через 7 секунд.

При низком заряде аккумулятора футляра, сначала подключите футляр-аккумулятор к 
зарядному устройству.
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Основні положення

Ознайомтеся перед початком використання
Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим 
посібником.

•  В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.

•  Деякий вміст на вашому пристрої може бути іншим залежно від регіону, оператора зв’язку, 
технічних характеристик моделі або програмного забезпечення пристрою. Зовнішній 
вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного 
попередження.

•  Перед використанням інших пристроїв переконайтеся, що вони сумісні з Galaxy Buds. З 
технічними характеристиками сумісних мобільних пристроїв можна ознайомитись на веб-
сайті www.samsung.com.

•  Не занурюйте пристрій у рідину і не піддавайте впливу водяних струменів під тиском, 
наприклад, струменів з душу. Не носіть пристрій під час таких видів діяльності, як плавання або 
приймання душу. Це може призвести до пошкодження пристрою.

•  Модифікація операційної системи Galaxy Buds або встановлення програм з неофіційних 
джерел може призвести до несправностей у Galaxy Buds, пошкодження або втрати даних. Такі 
дії є порушенням ліцензійної угоди Samsung і роблять гарантію недійсною.

•  Деякі функції можуть працювати не так, як описано у цьому посібнику, залежно від виробника і 
моделі мобільного пристрою, який ви підключаєте до Galaxy Buds.

•  Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. 
Інструкції щодо перегляду ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом 
можна отримати на веб-сайті Samsung (opensource.samsung.com).

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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Про Galaxy Buds
Galaxy Buds — це бездротові вкладні навушники, за допомогою яких ви можете слухати музику або 
відповідати на вхідні виклики після підключення до вашого пристрою, виконуючи одночасно інші 
дії, наприклад тренування.

Не носіть вкладні навушники у місцях з інтенсивним рухом, наприклад дороги або 
пішохідні переходи. Це може стати причиною нещасного випадку через сповільнену 
реакцію.
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Комплектація
Для отримання інформації про комплектацію дивіться короткий посібник користувача.

•  Компоненти, які входять до комплекту Galaxy Buds, доступні аксесуари та їхні 
зображення можуть різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.

•  Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для Galaxy Buds та 
можуть бути несумісними з іншими пристроями.

•  Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.

•  Додаткові аксесуари можна придбати на веб-сайті Samsung. Перед їх придбанням 
переконайтеся, що вони сумісні з моделями.

•  Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання 
нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та 
несправностей, на які не розповсюджується гарантія.

•  Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. 
Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
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Зовнішній вигляд пристрою

Вкладний навушник

Вкладиш у вухо

Фіксатор

Контакти для зарядження 
пристрою

Сенсорна панель

Сенсор, чутливий до дотиківМікрофон

Контакти для зарядження 
пристрою

У разі використання пошкоджених навушників Galaxy Buds виникає ризик травмування. 
Знов користуватись навушниками Galaxy Buds можна буде лише після того, як їх буде 
відремонтовано у сервісному центрі Samsung.

Фіксатор

Відмітка сторони

Відмітка сторони

Середній, 
великий

Малий
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Зарядний футляр

Роз’єм для підключення зарядного 
пристрою (USB типу C)

Контакти для 
зарядження пристрою 
(правий)

Світловий індикатор 
акумулятора вкладного 
навушника

Світловий індикатор 
акумулятора зарядного 

футляра

Контакти для 
зарядження пристрою 

(лівий)

•  Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію 
навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні 
навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного 
футляра.

•  Під час зберігання або заряджання вкладних навушників зарядний футляр повинен 
бути закритий.
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Підготовка вкладних навушників до 
використання

Приєднання вкладиша до вкладного навушника

1 Виберіть вкладиш, який підходить до вашого вушного каналу.

2 Насуньте вкладиш на фіксатор, що знаходиться на нижній стороні вкладного навушника.

•  Не вставляйте у вуха вкладні навушники без вкладишів. Це може завдати шкоди вашим 
вухам.

•  Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від’єднанні вкладиша. Він може 
порватися.

3 Повторіть цю процедуру для протилежного вкладного навушника.
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Приєднання фіксатора до вкладного навушника

1 Виберіть фіксатор вкладного навушника, який підходить до вашого вушного каналу.

2 Виберіть фіксатор для лівого або правого вуха.

3 Зафіксуйте паз фіксатора на гачку вкладного навушника та насуньте фіксатор на вкладний 
навушник.

•  Не вставляйте у вуха вкладні навушники без фіксаторів. Це може завдати шкоди вашим 
вухам.

•  Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від’єднанні фіксатора. Він може 
порватися.

Не міняйте місцями правий та лівий фіксатори при їх встановленні на вкладні навушники. В 
цьому випадку вкладні навушники не відповідатимуть формі вашого вуха.

4 Повторіть цю процедуру для протилежного вкладного навушника.
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Акумулятор

Зарядження акумулятора
Потрібно повністю зарядити акумулятор перед першим використанням вкладних навушників, 
а також якщо вони не використовувалися протягом тривалого часу. Під час зарядження вкладні 
навушники ввімкнуться. Коли акумулятор повністю розряджений, йому необхідно не менше 
10 хвилин, щоб почати роботу.

Зверніть увагу на орієнтацію кожного вкладного навушника і вкладіть його до відповідного гнізда, 
після чого під’єднайте зарядний пристрій.

Зарядний футляр, який має вбудований акумулятор, заряджається разом з вкладними 
навушниками.

Ви можете заряджати вкладні навушники у зарядному футлярі без підключення до електричної 
розетки.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. 
Використання нерекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до 
вибуху акумулятора чи пошкодження Galaxy Buds.

•  Неправильне під’єднання зарядного пристрою може серйозно пошкодити 
зарядний футляр. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені 
неправильним використанням.

•  Використовуйте лише кабель USB типу C, що входить в комплект Galaxy Buds. Зарядний 
футляр може бути пошкоджено у разі використання кабелю Micro USB.

•  Зарядні пристрої не входять в комплект поставки.

•  Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не 
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає кнопки живлення, його слід 
виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження 
електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда 
та бути легко доступним.

•  Бездротові функції вкладних навушників під час заряджання акумуляторів недоступні.

•  Під час зберігання або заряджання вкладних навушників зарядний футляр повинен 
бути закритий.

•  Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію 
навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні 
навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного 
футляра.

•  Не міняйте місцями правий та лівий фіксатори при їх встановленні на вкладні 
навушники. Вкладні навушники не заряджаються, якщо не вставлені належним чином 
до зарядного футляра.
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1 Розкрийте зарядний футляр.

2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до 
відповідних гнізд зарядного футляра.

R

L

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Підключіть кабель USB до зарядного пристрою, а потім вставте інший кінець кабелю USB у 
роз’єм для підключення зарядного пристрою.

Неправильне підключення кабелю USB може серйозно пошкодити зарядний футляр. 
Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним 
використанням.

5 Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.

Акумулятори вкладних навушників та зарядного футляра заряджаються паралельно.

6 Після повного зарядження акумуляторів від’єднайте зарядний футляр від зарядного пристрою. 
Спочатку від’єднайте кабель USB від зарядного футляра, а потім зарядний пристрій — від 
розетки.



Основні положення

12

Зменшення споживання заряду акумулятора
Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. 
Коли ви носите вкладні навушники, сенсор, чутливий до дотиків, продовжує працювати і скоротить 
час їх використання.

Поради та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора
•  Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію 

навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники 
потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.

•  При використанні інших джерел живлення, відмінних від зарядного пристрою, таких як 
комп’ютер, процес зарядження може бути повільнішим через менший струм.

•  Під час зарядження вкладні навушники і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально 
і не повинно впливати на термін служби вкладних навушників або їх характеристики. Якщо 
акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного 
пристрою може припинитися.

•  Якщо вкладні навушники і зарядний футляр не заряджаються належним чином, віднесіть їх 
разом із зарядним пристроєм до сервісного центру Samsung.

•  Не згинайте кабель USB. Це може пошкодити або зменшити термін експлуатації кабелю USB. 
Ніколи не використовуйте пошкоджений кабель USB.
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Бездротове зарядження
Зарядний футляр має вбудовану спіраль бездротового зарядного пристрою. Акумулятор можна 
заряджати за допомогою бездротового зарядного пристрою або іншого пристрою, що працює як 
такий.

Зарядження акумулятора за допомогою бездротового зарядного пристрою

1 Розкрийте зарядний футляр.

2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до 
відповідних гнізд зарядного футляра.

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Покладіть зарядний футляр на бездротовий зарядний пристрій таким чином, щоб їх 
центральні точки збігалися.

5 Після повного зарядження від’єднайте зарядний футляр від бездротового зарядного 
пристрою.

Застереження щодо бездротового зарядження

Не розміщуйте зарядний футляр на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та 
бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, такі як металеві 
об’єкти чи магніти.

Galaxy Buds можуть не заряджатися належним чином чи перегріватися. Крім того, це може 
призвести до пошкодження зарядного футляра.

Використовуйте тільки допущені компанією Samsung бездротові зарядні пристрої. Якщо 
ви використовуєте інші бездротові зарядні пристрої, акумулятор може не заряджається 
належним чином.
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Зарядження акумулятора за допомогою PowerShare

1 Розкрийте зарядний футляр.

2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до 
відповідних гнізд зарядного футляра.

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Покладіть зарядний футляр тильною частиною на пристрій, що працює як зарядний пристрій.

Розташування спіралі зарядного пристрою може різнитися залежно від пристрою. 
Прилаштуйте пристрій до зарядного футляра таким чином, щоб досягти сильного зв’язку.

Пристрій, що працює як 
бездротовий зарядний 

пристрій
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5 Після повного зарядження від’єднайте зарядний футляр від пристрою.

•  Для належного зарядження не рухайте і не використовуйте пристрій або зарядний 
футляр під час зарядження.

•  Якщо ви заряджаєте Galaxy Buds під час зарядження пристрою, що працює як 
бездротовий зарядний пристрій, швидкість зарядження може бути меншою, або Galaxy 
Buds можуть не заряджатися належним чином (залежно від типу зарядного пристрою).

•  Швидкість або ефективність зарядження може різнитися (залежно від стану пристрою 
або навколишнього середовища).

•  Якщо заряд акумулятора пристрою, який працює як бездротовий зарядний пристрій, 
впаде нижче певного рівня, живлення припиниться.

Перевірка рівня заряду акумулятора
Під’єднайте вкладні навушники до мобільного пристрою, запустіть програму Galaxy Wearable на 
мобільному пристрої і перегляньте стан акумулятора кожного з вкладних навушників на картці 
Навушники. Додаткову інформацію дивіться у розділі Підключення вкладних навушників до 
мобільного пристрою.

Коли рівень заряду акумулятора низький, на панелі сповіщень мобільного пристрою 
з’явиться відповідне сповіщення.
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Стани світлових індикаторів акумулятора
Світлові індикатори акумулятора повідомляють про стан зарядження вкладних навушників і 
зарядного футляра.

Світловий індикатор акумулятора вкладного навушника розташований всередині зарядний 
футляра і показує стан зарядження вкладних навушників. Світловий індикатор акумулятора 
зарядного футляра на передній частині зарядного футляра показує стан зарядження самого 
футляра.

Світловий індикатор акумулятора вкладного навушника

Світловий індикатор акумулятора 
вкладного навушника

Колір Стан

Горить червоним •  Зарядження

Горить зеленим •  Повністю заряджено

Блимає червоним •  Заряджання припинено через нагрівання
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Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра

Світловий індикатор 
акумулятора зарядного футляра

Колір Стан

Горить червоним •  Зарядження

Горить зеленим •  Повністю заряджено

Блимає червоним кольором 
(швидкий темп)

•  Заряджання припинено через нагрівання

Блимає червоним кольором 
(повільний темп)

•  Низький рівень заряду акумулятора

Червоний (продовжує 
горіти 5 секунд після 
закриття зарядного 
футляра)

•  Низький рівень заряду акумулятора (менше 30 %)

Жовтий (продовжує горіти 
5 секунд після закриття 
зарядного футляра)

•  Середній рівень заряду акумулятора (від 30 % до 60 %)

Зелений (продовжує горіти 
5 секунд після закриття 
зарядного футляра)

•  Високий рівень заряду акумулятора (понад 60 %)

•  Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає червоним, коли зовнішнє 
джерело живлення від’єднується під час заряджання.

•  Якщо світловий індикатор акумулятора не працює, як описано, від’єднайте зарядний 
пристрій від зарядного футляра і під’єднайте його ще раз.
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Використання вкладних 
навушників

Підключення вкладних навушників до 
мобільного пристрою

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою 
Samsung в перший раз

1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до 
відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора вкладного навушника не світиться, під’єднайте 
зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

2 Закрийте зарядний футляр.

3 Розкрийте зарядний футляр.

Вкладні навушники перейдуть у режим з’єднання Bluetooth автоматично, і на екрані вашого 
мобільного пристрою з’явиться спливне вікно.

Якщо спливне вікно не з’явилось або якщо ви хочете під’єднати навушники до мобільного 
пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), дивіться розділ Підключення 
до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung (або спливне вікно 
підключення не з’являється).

Коли світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає червоним, вийміть 
вкладні навушники із зарядного футляра і вставте їх назад ще раз.
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4 На мобільному пристрої торкніться Підключитися у спливному вікні.

Спливне вікно з’єднання з’являється лише на пристроях Samsung під керуванням ОС 
Android версії 7.1.1 чи новіше, на яких встановлено програму SmartThings. Якщо спливне 
вікно не з’являється, оновіть програму SmartThings до актуальної версії.
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5 Щоб завершити підключення, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після підключення вкладних навушників до мобільного пристрою вони будуть намагатись 
автоматично з’єднуватись з ним щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, в якому 
знаходяться вкладні навушники.

•  Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом трьох 
хвилин, режим з’єднання Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а 
потім відкрийте його. Вкладні навушники перейдуть у режим з’єднання Bluetooth.

•  Щоб з’єднатися з іншим пристроєм після того, як з’єднання вже встановлено, дивіться 
розділ Підключення до інших пристроїв.

•  Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою, спливне вікно 
з’єднання не з’являється, або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, 
торкніться сенсорних панелей вкладних навушників, коли їх вдягнено, і утримуйте 
дотик для переходу до режиму з’єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим 
з’єднання Bluetooth ви почуєте звуковий сигнал. Втім, цим способом неможливо буде 
скористатись під час відтворення музики, якщо дії «дотик з утримуванням» призначено 
регулювання гучності.
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Підключення до мобільного пристрою на базі ОС Android, 
виготовленого не Samsung (або спливне вікно підключення не 
з’являється)

1 На мобільному пристрої запустіть Galaxy Store або Play Маркет і завантажте програму Galaxy 
Wearable.

•  Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з операційною 
системою Android 5.0 (API 21) чи новішою та 1,5 ГБ оперативної пам’яті чи більше.

•  Мову програми Galaxy Wearable можна змінити на підключеному мобільному пристрої. 
На мобільному пристрої відкрийте Налаштування → Загальне керування → Мова та 
спосіб введення → Мова. Якщо мова, обрана на екрані налаштувань, не підтримується 
програмою Galaxy Wearable, за замовчуванням може використовуватись англійська.

2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до 
відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора вкладного навушника не світиться, під’єднайте 
зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Розкрийте зарядний футляр.

Вкладні навушники перейдуть у режим з’єднання Bluetooth автоматично.

5 Запустіть на мобільному пристрої програму Galaxy Wearable та дотримуйтесь вказівок на 
екрані, щоб завершити підключення.

GALAXY BUDS

Galaxy Buds
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Поради та попередження щодо підключення до мобільного 
пристрою

•  Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом трьох хвилин, 
режим з’єднання Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте 
його. Вкладні навушники перейдуть у режим з’єднання Bluetooth.

•  Щоб з’єднатися з іншим пристроєм після того, як з’єднання вже встановлено, дивіться розділ 
Підключення до інших пристроїв.

•  Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою, спливне вікно з’єднання 
не з’являється, або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, торкніться сенсорних 
панелей вкладних навушників, коли їх вдягнено, і утримуйте дотик для переходу до режиму 
з’єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим з’єднання Bluetooth ви почуєте звуковий 
сигнал. Втім, цим способом неможливо буде скористатись під час відтворення музики, якщо дії 
«дотик з утримуванням» призначено регулювання гучності.

•  Спосіб підключення може різнитися в залежності від пристрою і версії програмного 
забезпечення.

•  Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з операційною системою 
Android 5.0 (API 21) чи новішою та 1,5 ГБ оперативної пам’яті чи більше.
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Попередження щодо використання Bluetooth
Bluetooth – це технологія безпроводового зв’язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для 
підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона дає 
змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, без 
використання кабелів та обмінюватися з ними даними.

•  Щоб уникнути проблем під час підключення вкладних навушників до іншого пристрою, 
розташовуйте їх неподалік один від одного.

•  Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах 
радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання 
пристроїв.

•  Переконайтеся у відсутності перешкод, наприклад, людей, стін, рогів або парканів, між 
вкладними навушниками і підключеним пристроєм.

•  Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.

•  Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними 
пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, що може спричиняти 
радіоперешкоди під час здійснення підключення поблизу таких пристроїв.

•  Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть 
виявитися несумісними із вкладними навушниками.

•  Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення 
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).
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Носіння вкладних навушників
Вставте фіксатори у вушні раковини і припасуйте їх, щоб вони добре сиділи.

Пристрій і деякі аксесуари (продаються окремо) містять магніти. Американська 
кардіологічна асоціація (США) і Управління з контролю за лікарськими препаратами та 
виробами медичного призначення (Великобританія) попереджають, що використання 
магнітів може впливати на роботу імплантованих кардіостимуляторів, кардіовертерів, 
дефібриляторів, інсулінових дозаторів та інших електронних медичних пристроїв (далі 
— «медичний пристрій»), якщо відстань між ними становить менше ніж 15 см. Якщо ви 
користуєтеся такими медичними пристроями, ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ I 
ДЕЯКІ АКСЕСУАРИ (ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО), ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМ ЛІКАРЕМ.

Не зберігайте пристрій і деякі аксесуари (продаються окремо) в зоні дії магнітних полів. 
Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включаючи 
кредитні та телефонні карти, банківські розрахункові книжки та посадочні талони.

•  Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник 
може не працювати. Якщо ви не чуєте звукового сигналу про виявлення вкладних 
навушників, використовуйте фіксатори і вкладиші у вухо, які підходять до ваших вушних 
раковин.

•  Якщо ви носите один вкладний навушник у вушній раковині, звук відтворюватиметься 
у монорежимі. Він автоматичне перейде у стереорежим, коли ви носитимете два 
вкладних навушники.

•  Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено 
використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
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1 Вставте вкладні навушники у вуха відповідно до їх орієнтації, фіксаторами догори, зручно 
розташувавши їх у вушних раковинах.

2 Покрутіть вкладні навушники вліво-вправо трішки, приладжуючи їх до своїх вух.

Сенсор, чутливий до дотиків, автоматично визначає, що ви носите вкладні навушники, коли ви 
вставляєте їх у вуха. Вкладний навушник видає звуковий сигнал про те, що виявлено вкладний 
навушник.

Використання сенсорної панелі
За допомогою сенсорної панелі ви можете керувати відтворенням музики, приймати або відхиляти 
виклики та спілкуватись з інтелектуальним голосовим помічником.

Сенсорна панель

•  Щоб не завдати вухам шкоди, не натискайте на сенсорну панель кінчиками пальців 
занадто сильно.

•  Щоб не пошкодити сенсорну панель, не торкайтесь її гострими предметами.
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Одне торкання

•  Відтворення або призупинення композиції.

Подвійне торкання

•  Відтворення наступної композиції.

•  Відповідь на виклик або його завершення.

•  Переведення поточного виклику на утримання і 
відповідь на інший виклик.

•  Перемикання між поточним викликом і викликом на 
утримуванні.

Потрійне торкання

•  Відтворення попередньої композиції.

 – Потрійне торкання через три секунди після 
початку композиції починає відтворення цієї 
композиції з початку. Потрійне торкання до 
сенсорної панелі протягом трьох секунд після 
початку композиції починає відтворення 
попередньої композиції.

Торкніться і утримуйте

•  Увімкнення попередньо заданої функції.

 – За промовчанням встановлено функцію 
голосових команд. Додаткову інформацію про 
змінення меню попередньо заданих функцій 
дивіться у розділі Налаштування попередньо 
заданої функції для торкання і утримання.

•  Відхилення виклику.

•  Ввімкнення або вимкнення мікрофона під час виклику.

 – Це не буде відображатися на мобільному 
пристрої.

•  Повернення до утримуваного виклику після 
завершення поточного виклику.
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Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою, спливне вікно 
з’єднання не з’являється, або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, 
торкніться сенсорних панелей вкладних навушників, коли їх вдягнено, і утримуйте дотик 
для переходу до режиму з’єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим з’єднання 
Bluetooth ви почуєте звуковий сигнал. Втім, цим способом неможливо буде скористатись 
під час відтворення музики, якщо дії «дотик з утримуванням» призначено регулювання 
гучності.

Використання функції блокування сенсорної панелі
Випадкових дій можна уникнути завдяки функції блокування сенсорної панелі.

1 Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

2 Торкніться Сенсорна панель.

3 Торкніться перемикача Блокування сенсорної панелі, щоб увімкнути цю функцію.

Налаштування попередньо заданої функції для торкання і утримання
Для торкання і утримання можна вибрати попередньо задану функцію для кожного вкладного 
навушника, щоб швидко та зручно вмикати такі функції.

1 Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

2 Торкніться Сенсорна панель.

3 Торкніться Лівий або Правий в меню Торкання сенсорного екрана та утримання.
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4 Виберіть попередньо задану функцію, яку ви бажаєте використовувати у разі торкання і 
утримання.

•  Голос. ком.: початок спілкування зі службою інтелектуального голосового помічника.

•  Швидке увімк. звук. фону: тимчасове відтворення звуків довкілля тривалістю до однієї 
хвилини зі зменшенням гучності музики.

•  Зменшити гучність/Збільшити гучність: регулювання гучності.

•  Якщо ви вибираєте функцію регулювання гучності в якості попередньо заданої функції 
дотику й утримання для однієї сторони, для іншої сторони буде також автоматично 
встановлено аналогічну функцію.

•  Коли функцію регулювання гучності вже вибрано, і ви намагаєтеся змінити попередньо 
задану функцію дотику й утримання для однієї сторони, для іншої сторони в якості 
попередньо заданої функції автоматично встановлюється функція голосової команди.

Користування службою інтелектуального 
голосового помічника

•  Дана функція доступна лише при підключенні мобільного пристрою, що підтримує 
службу інтелектуального голосового помічника. Буде викликано службу 
інтелектуального голосового помічника, налаштовану на мобільному пристрої.

•  Залежно від служби інтелектуального голосового помічника, налаштованої на 
мобільному пристрої, можуть бути доступні лише деякі мови. Деякі функції можуть бути 
недоступні залежно від регіону.

•  Якщо ви вибираєте функцію регулювання гучності в якості попередньо заданої функції 
дотику й утримання для однієї сторони, для іншої сторони буде також автоматично 
встановлено аналогічну функцію, і викликати інтелектуального голосового помічника 
чи запустити функцію голосової команди буде неможливо. Додаткову інформацію 
про змінення меню попередньо заданих функцій дивіться у розділі Налаштування 
попередньо заданої функції для торкання і утримання.

1 Торкніться сенсорної панелі і утримуйте її.



Використання вкладних навушників

29

2 Промовте голосову команду і заберіть палець із сенсорної панелі.

Якщо Galaxy Buds розпізнають команду, її буде виконано.

Щоб повторити голосову команду або промовити іншу команду, торкніться сенсорної панелі і 
утримуйте її.

Поради для кращого розпізнавання голосу

•  Говоріть чітко.

•  Говоріть у тихих місцях.

•  Не використовуйте образливі або жаргонні слова.

•  Уникайте використання діалектів.

Galaxy Buds можуть не розпізнати ваші команди або виконати небажані команди (залежно від 
довкілля або від того, як ви говорите).

Прослуховування музики
Ви можете прослуховувати музику, збережену в мобільному пристрої, встановивши з’єднання 
вкладних навушників з мобільним пристроєм. Можна передавати музику, що відтворюється з 
підключеного мобільного пристрою.

На мобільному пристрої відкрийте програму музичного програвача і почніть відтворення музики.

Ви можете слухати музику за допомогою вкладних навушників.

Відтворення або призупинення композиції
Для відтворення або призупинення композиції торкніться сенсорної панелі.

Відтворення наступної композиції
Двічі торкніться сенсорної панелі, щоб перейти до наступної композиції під час відтворення.
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Відтворення попередньої композиції
Тричі торкніться сенсорної панелі, щоб перейти до попередньої композиції під час відтворення.

Потрійне торкання через три секунди після початку композиції починає відтворення цієї 
композиції з початку. Потрійне торкання до сенсорної панелі протягом трьох секунд після 
початку композиції починає відтворення попередньої композиції.

Регулювання гучності
Регулюйте гучність за допомогою підключеного мобільного пристрою.

Також ви можете регулювати гучність за допомогою сенсорної панелі після налаштування цієї 
функції в якості попередньо заданої функції для торкання і утримання. Додаткову інформацію про 
меню попередньо заданих функцій дивіться у розділі Налаштування попередньо заданої функції 
для торкання і утримання.

Для збільшення гучності торкніться правого вкладного навушника і утримуйте його і відпустіть 
палець у разі досягнення бажаного рівня гучності.

Для зменшення гучності торкніться лівого вкладного навушника і утримуйте його і відпустіть 
палець у разі досягнення бажаного рівня гучності.

•  Якщо звук у вкладних навушниках відтворюється надто тихо, хоча самі навушники 
встановлені на максимальну гучність, відрегулюйте гучність відтворення на 
під’єднаному мобільному пристрої.

•  При під’єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою під час прослуховування 
музики гучність може змінитися.

Використання еквалайзера
На вибір доступно п’ять попередньо заданих режимів еквалайзера.

1 Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

2 Торкніться  картки Еквалайзер.

3 Виберіть бажаний попередньо заданий режим еквалайзера.
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Використання функцій виклику
Коли вкладні навушники підключені до мобільного пристрою, ви можете відповідати на виклики і 
керувати викликами, що надходять на під’єднаний мобільний пристрій.

Відповідь на виклик або відхилення виклику
У разі надходження вхідного виклику під час носіння вкладних навушників вони видадуть звуковий 
сигнал, і голосовим сповіщенням буде повідомлено номер абонента вхідного виклику або його 
ім’я, збережене в контактах.

Щоб відповісти на виклик, двічі торкніться сенсорної панелі.

Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте сенсорну панель.

Якщо номер вхідного виклику не повідомляється за допомогою голосового сповіщення, 
запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої, торкніться Сповіщення 
→ Керування сповіщеннями, а потім торкніться перемикача Вхідний виклик, щоб 
активувати цю функцію.

Відповідь на другий виклик
Якщо під час розмови надходить другий виклик, вкладні навушники видають сигнал.

Для завершення поточного виклику і відповіді на інший виклик, торкніться і утримуйте сенсорну 
панель.

Щоб перевести поточний виклик на утримання і відповісти на інший виклик, двічі торкніться 
сенсорної панелі.

Для переключення між поточним і утримуваним викликами двічі торкніться сенсорної панелі під 
час виклику.

Вимкнення мікрофону
Натисніть і утримуйте сенсорну панель під час виклику, щоб вимкнути мікрофон і щоб 
співрозмовник не міг вас чути.

Завершення викликів
Для завершення поточного виклику двічі торкніться сенсорної панелі.
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Використання режиму пропускання 
навколишніх звуків
Ви можете чути довкілля, слухаючи музику на вулиці, щоб швидко реагувати на потенційно 
небезпечні ситуації.

Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої, торкніться Навколишні звуки і 
торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

Режим пропускання навколишніх звуків увімкнено, і ви можете чути звуки довкола себе.

У разі увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків ви зможете почути раптові 
гучні зовнішні звуки.

•  При використанні функції регулювання гучності зовнішнього шуму у режимі 
навколишніх звуків гучність можливо регулювати залежно від ситуації або 
місцезнаходження. Додаткову інформацію дивіться у розділі Навколишні звуки.

•  При використанні функції фокуса на голосі в режимі навколишніх звуків стає можливим 
виділення голосів на серед решти звуків. Додаткову інформацію дивіться у розділі 
Навколишні звуки.

•  Під час виклику режим пропускання навколишніх звуків автоматично вимикається. 
Після виклику цей режим повертається до попереднього стану.

•  У режимі пропускання навколишніх звуків при регулюванні гучності чи торканні 
мікрофона може проявитись зворотний зв’язок.

•  Функція доступна після першого під’єднання вкладних навушників до програми Galaxy 
Wearable.
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Увімкнення режиму швидкого пропускання навколишніх звуків
Режим швидкого пропускання навколишніх звуків можна увімкнути на період до однієї хвилини 
за допомогою сенсорної панелі, попередньо задавши його для неї функцією, що викликається 
дотиком і утримуванням, для цього його навіть не треба вмикати зі свого мобільного пристрою. 
Додаткову інформацію про меню попередньо заданих функцій дивіться у розділі Налаштування 
попередньо заданої функції для торкання і утримання.

Торкніться сенсорної панелі й утримуйте дотик, щоб увімкнути режим швидкого пропускання 
навколишніх звуків і чути звуки довкола вас. Якщо ви слухаєте музику, її гучність буде зменшено.

Як тільки ви заберете палець від сенсорної панелі, режим швидкого пропускання навколишніх 
звуків вимкнеться, і гучність музики буде відновлено.

Увімкнення режиму швидкого 
пропускання навколишніх звуків

Вимкнення режиму швидкого 
пропускання навколишніх звуків
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Вступ
Для підключення вкладних навушників до мобільного пристрою необхідно інсталювати на 
пристрій програму Galaxy Wearable. Також програма Galaxy Wearable дає змогу змінювати 
налаштування вкладних навушників.

Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

Якщо ви вперше підключаєте вкладні навушники до мобільного пристрою, зверніться до розділу 
Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою за додатковою інформацією.

Доступність деяких функцій залежить від підключеного мобільного пристрою.
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З’єднання та роз’єднання вкладних навушників

Від’єднання вкладних навушників від пристрою
Вставте вкладні навушники у зарядний футляр. З’єднання Bluetooth буде завершено.

Щоб вручну роз’єднати вкладні навушники від мобільного пристрою, запустіть програму Galaxy 
Wearable на мобільному пристрої та торкніться  → Роз'єднати. Або торкніться на мобільному 
пристрої Налаштування → Підключення → Bluetooth і роз’єднайте вкладні навушники та 
мобільний пристрій.

Повторне під’єднання пристроїв до вкладних навушників, які було 
тимчасово від’єднано
Щоб повторно підключити вкладні навушники, які було тимчасово від’єднано від пристрою, вставте 
їх у зарядний футляр і закрийте його. Потім розкрийте зарядний футляр знов. Альтернативний 
спосіб: торкніться З'ЄДНАТИ у верхньому правому куті програми Galaxy Wearable на мобільному 
пристрої.

Під’єднання нових вкладних навушників
Ви можете тимчасово від’єднати вкладні навушники від мобільного пристрою і під’єднати 
додаткову пару навушників.

Запустіть на мобільному пристрої програму Galaxy Wearable і торкніться  → Підключити 
новий пристрій.

Підключення до інших пристроїв
Запустіть на мобільному пристрої програму Galaxy Wearable і торкніться  → Роз'єднати. Або 
торкніться на мобільному пристрої Налаштування → Підключення → Bluetooth і роз’єднайте 
вкладні навушники та мобільний пристрій.

З’єднання між вкладними навушниками і попереднім мобільним пристроєм буде розірвано.

Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з’єднання Bluetooth. 
Запустіть програму Galaxy Wearable та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити 
підключення.
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Перегляд стану вкладних навушників та зміна 
налаштувань
Ви можете переглядати стан і налаштовувати параметри вкладних навушників, підключених до 
мобільного пристрою.

Запустіть програму Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

Навушники
Перегляд стану з’єднання і рівня заряду акумулятора вкладних навушників, що залишився.

Щоб переглянути, як керувати сенсорною панеллю, торкніться Підказки.

Еквалайзер
Вимкніть або увімкніть режим еквалайзера і виберіть бажаний попередньо заданий режим 
еквалайзера.

Сповіщення
Ви будете отримувати сповіщення від програм мобільного пристрою через вкладні навушники. 
Якщо ви хочете використовувати цю функцію, торкніться перемикача для активації.

•  Керування сповіщеннями: вибір програм, від яких ви хочете отримувати сповіщення, і зміна 
налаштувань сповіщення для кожної програми.

•  Озвучув. під час викор. телеф.: вкладні навушники можна налаштувати на отримання 
сповіщень з мобільного пристрою навіть під час користування ним.

Сенсорна панель
Змініть параметри використання сенсорної панелі.

•  Блокування сенсорної панелі: активація функції блокування. Якщо ви хочете використовувати 
функцію блокування сенсорної панелі, торкніться перемикача для її активації. Додаткову 
інформацію дивіться у розділі Використання функції блокування сенсорної панелі.

•  Торкання сенсорного екрана та утримання: виберіть функцію, що буде використовуватися 
як попередньо задана функція у разі торкання і утримання. Додаткову інформацію дивіться у 
розділі Налаштування попередньо заданої функції для торкання і утримання.
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Навколишні звуки
Ви можете чути довкілля, слухаючи музику на вулиці, щоб швидко реагувати на потенційно 
небезпечні ситуації. Якщо ви хочете використовувати цю функцію, торкніться перемикача для 
активації.

Режим пропускання навколишніх звуків можна увімкнути тимчасово на період до однієї 
хвилини за допомогою сенсорної панелі, для цього його навіть не треба вмикати зі свого 
мобільного пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі Увімкнення режиму 
швидкого пропускання навколишніх звуків.

•  Гучність звукового фону: регулювання гучності залежно від ситуації або місцезнаходження.

•  Пріоритет голосу: виділення голосів серед інших звуків. Якщо ви хочете використовувати 
функцію фокуса на голосі, торкніться перемикача для її активації.

Пошук навушників
Якщо ви забули, де поклали свої вкладні навушники, скористайтеся для їх пошуку програмою 
Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

1 Запустіть на мобільному пристрої програму Galaxy Wearable і торкніться Пошук навушників.

2 Торкніться .

Вкладні навушники почнуть видавати сигнал.

3 Торкніться  на мобільному пристрої, щоб зупинити відтворення звукового сигналу.

Не використовуйте цю функцію під час носіння вкладних навушників, оскільки це може 
призвести до шкоди для слуху.
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Інформація щодо навушників
Перегляд інформації про вкладні навушники.

•  Оновлення ПЗ навушників: оновлення програмного забезпечення вкладних навушників до 
найновішої версії можливе за умови, що рівень заряду акумулятора є більшим ніж 30 %.

•  Юридична інформація: перегляд правових відомостей стосовно Galaxy Buds.

•  Ім'я пристрою: перегляд назви Galaxy Buds.

•  Скидання налаштувань навушників: повернення налаштувань навушників Galaxy Buds до 
значень за замовчуванням.

•  Підказки: ознайомлення з порадами щодо використання Galaxy Buds.

•  Відомості про батарею: перегляд інформації про акумулятор вкладних навушників та 
зарядного футляра.

Про Galaxy Wearable
Перегляд інформації про версію програми Galaxy Wearable. За необхідності торкніться Наявні 
оновлення і оновіть програму Galaxy Wearable до останньої версії.

Перегляд посібника користувача
Посібник користувача вкладних навушників можна переглядати на мобільному пристрої.

Запустіть на мобільному пристрої програму Galaxy Wearable і торкніться  → Посібник 
користувача.
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Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. 
Деякі ситуації можуть не стосуватися ваших вкладних навушників.

Вкладені навушники не працюють
•  Акумулятор може бути повністю розряджений. Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж 

використовувати вкладні навушники.

•  Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник може 
не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, 
зніміть їх і знову вставте у вуха.

•  Якщо сенсорна панель не розпізнає вкладні навушники або вони не працюють, вставте вкладні 
навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, закрийте його, і знову вийміть їх через 7 або 
більше секунд.

Пристрій Bluetooth не може знайти вкладні навушники
•  Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з’єднання Bluetooth.

•  Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах 
радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання 
пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру 
Samsung.
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Підключення Bluetooth не встановлено, або вкладні навушники і 
мобільний пристрій відключено

•  Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або 
електрообладнання.

•  Переконайтеся, що на мобільному пристрої встановлено останню версію програми Galaxy 
Wearable. За необхідності оновіть програму Galaxy Wearable до останньої версії.

•  Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах 
радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання 
пристроїв.

•  Перезавантажте мобільний пристрій і перезапустіть програму Galaxy Wearable.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних 
пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

•  Переконайтеся, що контакти для зарядження вкладних навушників і зарядного футляра 
контактують між собою.

•  Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином до зарядного футляра.

•  Якщо контакти акумулятора забруднені, він може не заряджатись належним чином. Протріть 
золотисті контакти сухою тканиною і спробуйте зарядити акумулятор знов.

•  Зверніться до сервісного центру Samsung, щоб замінити акумулятор.

Час заряджання і термін служби акумуляторів обох вкладних 
навушників відрізняються

•  Час заряджання кожного вкладного навушника може відрізнятися, навіть якщо вони почали 
заряджатися в один і той самий час.

•  Час заряджання і залишок заряду акумулятора кожного вкладного навушника може 
відрізнятися через різні внутрішні компоненти.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його 
використання

•  Якщо Galaxy Buds або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих 
температур, корисний заряд може зменшуватися.

•  Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
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Не чутно голос співрозмовника
Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої.

Звукове відлуння під час виклику
Відрегулюйте гучність за допомогою підключеного мобільного пристрою або перейдіть до іншого 
місця.

Низька якість звуку
•  Послуги безпроводової мережі можуть бути недоступні через проблеми в мережі 

постачальника послуг. Переконайтеся, що вкладні навушники знаходяться поза зоною дії 
електромагнітних хвиль.

•  Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах 
максимального радіусу дії Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання 
пристроїв.

•  Залежно від підключеного пристрою можуть виникати перепади гучності або шуми. Щоб 
цього уникнути, встановіть відповідні параметри звуку на підключеному пристрої.

При відтворенні відео та в іграх звук у вкладних навушниках 
з’являється із затримкою відносно зображення на екрані
У разі відтворення відео або під час гри на під’єднаному мобільному пристрої вкладні навушники 
можуть вносити часову затримку між відтворенням відео та звуку.

Galaxy Buds гарячі на дотик
При використанні Galaxy Buds протягом тривалого періоду часу вони можуть стати гарячими на 
дотик. Це нормально і не повинно впливати на термін служби Galaxy Buds або їх характеристики.

Якщо Galaxy Buds перегріваються, не використовуйте їх протягом деякого часу. Якщо Galaxy Buds 
продовжують перегріватися, зверніться до сервісного центру Samsung.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Galaxy 
Buds

•  Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике 
гойдання або вібрація частин пристрою.

•  Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
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Оновлення програмного забезпечення 
вкладних навушників через Galaxy Buds 
Manager
Оновити програмне забезпечення вкладних навушників можна, встановивши програму Galaxy 
Buds Manager на свій комп’ютер, якщо ви використовуєте мобільний пристрій не на базі Android.

•  Програму Galaxy Buds Manager можна завантажити на комп’ютери, які працюють на базі 
Windows OS 7, 8, 8.1, 10 (32 біт, 64 біт) або Mac OS 10.8 або новіших версій.

•  Програму Galaxy Buds Manager можна підключити до вкладних навушників через 
комп’ютер, який підтримує функцію Bluetooth.

Встановлення Galaxy Buds Manager
Завантажити програму Galaxy Buds Manager на комп’ютер з веб-сайту Samsung (www.samsung.com) 
та слідувати інструкціям на екрані, щоб завершити процес встановлення.

Оновлення програмного забезпечення вкладних навушників

 Galaxy Buds 

1 Перевірте, що вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних 
гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора вкладного навушника не світиться, під’єднайте 
зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

2 Закрийте зарядний футляр.

3 Розкрийте зарядний футляр.

Вкладні навушники перейдуть у режим з’єднання Bluetooth автоматично.

Щоб вручну перейти у режим з’єднання Bluetooth, торкніться та утримуйте сенсорну 
панель на обох вкладних навушниках, одягнувши їх.

http://www.samsung.com
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 Комп’ютер 

1 Увімкнути функцію Bluetooth.

2 Запустіть програму Galaxy Buds Manager та оберіть Підключитися.

Вкладні навушники підключаться до програми Galaxy Buds Manager.

3 Оберіть Перевірити наявність оновлень, щоб перевірити поточну версію програмного 
забезпечення вкладних навушників та чи потрібно його оновлювати, а потім оберіть 
Завантаження та встановлення.

Програмне забезпечення вкладних навушників буде оновлено.

Догляд за навушниками Galaxy Buds

Основний догляд
•  Протирайте вкладні навушники м’якою сухою тканиною після кожного використання.

•  Зберігайте вкладні навушники у сухому місці. Уникайте контакту вкладних навушників з водою.

Очищення приймача
Якщо гучність в обраному режимі стала меншою, ніж звичайно, очистіть приймач.

1 Зніміть вкладиш з нижньої випуклої частини вкладного навушника.

Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від’єднанні вкладиша. Він може 
порватися.
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2 Щіточкою чи іншим інструментом видаліть сірку або бруд з приймача.

Не тріть приймач щіткою занадто сильно. Це може пошкодити приймач.

3 Встановіть вкладиш на вкладний навушник.

Очищення контактів для зарядження пристрою
Якщо акумулятор не заряджається належним чином, протріть обидва золотисті контакти сухою 
тканиною.

Контакти для зарядження 
пристрою

Очищення зарядного футляра
Якщо на зарядний футляр і навушники потраплять сторонні матеріали, такі як пил, пісок або 
металева стружка, пристрій може не заряджатися належним чином або може пошкодитися. Якщо 
на навушники або зарядний футляр потрапили сторонні матеріали, протріть їх за допомогою м’якої 
і сухої тканини, перш ніж вставляти навушники в футляр-акумулятор.
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Повторний запуск вкладних навушників
Якщо сенсорна панель перестає відповідати на дотики або вкладні навушники не працюють 
належним чином, перезапустіть вкладні навушники.

Для скидання і перезапуску вкладних навушників вставте вкладні навушники у відповідні гнізда 
зарядного футляра і вийміть їх через 7 або більше секунд.

Якщо зарядний футляр має низький рівень заряду акумулятора, в першу чергу підключить 
його до зарядного пристрою.

Виймання акумулятора
•  Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.

•  Не намагайтеся самостійно вийняти акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор 
вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, 
травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам 
необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видаляння акумулятора, 
напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.

•  Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з 
контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність 
за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або 
смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.
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