
Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

БЕCПРОВОДНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: F100

БЕЗПРОВІДНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА
Інструкція з експлуатації



Інструкції з техніки безпеки: 

З міркувань безпеки лише авторизований сервісний персонал має право виконувати ремонт і здійснювати заміну компонентів 
акустичної колонки.  

 Від'єднуючи кабель USB від колонки, тягніть штекер, а не USB-кабель. 

 Переконайтеся, що USB-кабель не затиснено. 

 Вимкніть колонку, якщо Ви нею не користуєтеся. 

 Якщо колонка стане дуже холодною (наприклад, під час перевезення взимку), на її поверхнях може утворитися 
конденсат. Перш ніж користуватися колонкою, зачекайте дві години, доки температура колонки зрівняється з кімнатною 
температурою. 



Загальний опис 
 

1. Відтворення / Пауза 
2. Гучність +/ Вперед 
3. Гучність -/ Назад 
4. Мікрофон 
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення 
6. Гніздо живлення 
7. Світловий індикатор живлення 
8. Кнопка скидання 

 

 

 

  



Функціонування 
Початок роботи: 
1. Тривало натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути режим «Ввімкнено». Після ввімкнення колонки пролунає

сигнал.
2. Виберіть відтворення музики в режимі Блютуз.
3. Дотримуйтесь окремих інструкцій, зазначених у пункті «Режим Блютуз».
4. Щоб вимкнути колонку та перевести її в режим «Вимкнено», слід тривало натискати кнопку ввімкнення/вимкнення.

Режим Блютуз: 
1. Світловий індикатор живлення буде швидко блимати синім кольором, що свідчить про готовність колонки до з'єднання

через Блютуз.
2. Увімкніть функцію Блютуз у своєму пристрої (наприклад, смартфоні) та розпочніть пошук пристроїв з функцією Блютуз.
3. У списку знайдених пристроїв з функцією Блютуз виберіть «BRAVIS F100».
4. Після успішного з'єднання з колонки пролунає сигнал, а світловий індикатор живлення почне світитися синім кольором.
5. Керуйте відтворенням аудіо за допомогою кнопок на колонці та у Вашому телефоні. Для зменшення / збільшення гучності

одноразово натискайте кнопки гучності. Щоб перейти до попередньої / наступної композиції, натисніть та утримуйте
кнопки «-/+».
Примітка: У разі надходження виклику під час відтворення музики натисніть кнопку «Відтворення / Пауза», щоб
відповісти на виклик. Щоб завершити телефонну розмову, натисніть кнопку «Відтворення / Пауза» ще раз, відтворення
музики буде відновлено.

6. Щоб вимкнути з'єднання з колонкою, натисніть та утримуйте кнопку «Відтворення / Пауза» упродовж 2 секунд. З колонки
пролунає сигнал про припинення з'єднання через Блютуз.

Функціонування 

Зарядження: 
1. В режимі Блютуз на екрані телефону з'являється піктограма акумулятора. Вона відображає рівень заряду акумулятора.

Примітка: Не всі смартфони підтримують цю функцію.
2. Вставте штекер Micro-USB кабелю USB у гніздо живлення колонки. Вставте інший кінець кабелю у порт USB комп'ютера

чи подібного пристрою.



Технічні характеристики

Назва виробу BRAVIS F100
Акумулятор 2000 мА

Потужність 5 Вт

Тривалість зарядження акумулятора 5 годин

Тривалість роботи акумулятора до розрядження 4-5 годин

Зона дії Блютуз 10 метрів

Версія Блютуз 4.2

Ступінь захисту IPX5 Водонепроникність 

Габаритні розміри 86x86x95мм

Вага 275 г

Частотний діапазон 150Гц-18кГц

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення.
Дата виготовлення: 01.08.2019 р. Не потребує особливих умов зберігання. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не 
розповсюджується на пошкодження, що виникли у разі неправильного використання: перегріву, падіння, навмисного 
пошкодження. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, що виникли під час 
користування ним: подряпини, плями, зміни кольору або форми. Термін служби (придатності) – 2 роки. Не бажано 
використовувати цей пристрій після закінчення строку придатності або у разі його пошкодження. Виробник:  Чайна Електронікс 
Шеньчжень Компані, Електронікс Саєнс енд Текнолоджі Білдін, 33F, Будівля А, вулиця Шеннан Жонг, Шеньчжень, Китай. (China
Electronics Shenzhen Company, Electronics Science & Technology Building, 33F, Tower A, Shennan Zhong Road, Shenzhen, China).
Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

Смуги радіочастот, в яких працює пристрій
Максимальна потужність випромінювання в смузі радіочастот

2400,0...2483,5 МГц
2,0(1,6) дБм(мВт)



Инструкции по технике безопасности: 

Из соображений безопасности только авторизованный сервисный персонал имеет право выполнять ремонт и осуществлять 
замену компонентов акустической колонки.  

 При отключении USB-кабеля от колонки, тяните штекер, а не USB-кабель. 

 Убедитесь, что USB-кабель не защемлен. 

 Выключите колонку, если Вы ею не пользуетесь. 

 Если колонка станет очень холодной (например, при перевозке зимой), на ее поверхностях может образоваться 
конденсат. Прежде чем пользоваться колонкой, подождите два часа, пока температура колонки не сравняется с 
комнатной температурой. 



Общее описание 

1. Воспроизведение / Пауза
2. Громкость + / Вперед
3. Громкость - / Назад
4. Микрофон
5. Кнопка включения / выключения
6. Гнездо питания
7. Световой индикатор питания
8. Кнопка сброса



Функционирование 
Начало работы: 
1. Длительно нажимайте кнопку включения / выключения, чтобы включить режим «Включено». После включения колонки

прозвучит сигнал.
2. Выберите воспроизведение музыки в режиме Блютуз.
3. Соблюдайте отдельные инструкции, указанные в пункте «Режим Блютуз».
4. Чтобы выключить колонку и перевести ее в режим «Выключено», следует длительно нажимать кнопку включения /

выключения.

Режим Блютуз: 
1. Световой индикатор питания будет быстро мигать синим цветом, что свидетельствует о готовности колонки к соединению

через Блютуз.
2. Включите функцию Блютуз в своем устройстве (например, телефоне) и начните поиск устройств с функцией Блютуз.
3. В списке найденных устройств с функцией Блютуз выберите «BRAVIS F100».
4. После успешного соединения из колонки прозвучит сигнал, а световой индикатор питания загорится синим цветом.
5. Управляйте воспроизведением аудио с помощью кнопок на колонке и в вашем телефоне. Для уменьшения / увеличения

громкости однократно нажимайте кнопки громкости. Чтобы перейти к предыдущей / следующей композиции, нажмите и
удерживайте кнопки «-/+».
Примечание: В случае поступления вызова во время воспроизведения музыки нажмите кнопку «Воспроизведение /
Пауза», чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить телефонный разговор, нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза»
еще раз, воспроизведение музыки будет возобновлено.

6. Чтобы отключить соединение с колонкой, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / Пауза» в течение 2 секунд.
Из колонки прозвучит сигнал о прекращении соединения через Блютуз.

Функционирование 

Зарядка: 
1. В режиме Блютуз на экране телефона появляется пиктограмма аккумулятора. Она отображает уровень заряда аккумулятора.

Примечание: Не все смартфоны поддерживают эту функцию. 
2. Вставьте штекер Micro-USB кабеля USB в гнездо питания колонки. Вставьте другой конец кабеля в порт USB

компьютера или аналогичного устройства.
3.



Технические характеристики
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Полосы радиочастот, в которых работает устройство
Максимальная мощность излучения в полосе радиочастот

2400,0...2483,5 МГц
2,0(1,6) дБм(мВт)


