
БЕCПРОВОДНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: F2S

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

БЕЗПРОВІДНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА

Інструкція з експлуатації



Вступ 

Дякуємо, що своїм джерелом для розваг Ви обрали колонку BRAVIS  F2S! Ви можете користуватися 
цим пристроєм з iPad, iPhone, iPod та безліччю інших типів смартфонів, щоб транслювати музику та 
отримувати задоволення від спілкування по телефону в режимі «вільні руки». Щоб отримати найкращі 
результати, будь ласка, прочитайте цей посібник перед початком користування пристроєм. 
 
 
Важлива інформація щодо водонепроникних властивостей 

BRAVIS  F2S має ступінь захисту IP67, що означає, що пристрій можна занурити у воду на глибину до 
одного метра на півгодини. Якщо BRAVIS  F2S намокне, рекомендується повністю висушити колонку 
перед повторним використанням. 
Будь ласка, зверніть увагу: Колонка не є водостійкою, якщо силіконова кришка відкрита. Перед 
використанням у вологому середовищі переконайтеся, що кришка закрита і закріплена. 
Ретельно промийте стереосистему прісною водою після впливу хлору, солоної води, сонцезахисного 
крему, косметики, алкоголю чи інших агресивних хімікатів. Тривалий вплив цих речовин може 
пошкодити корпус. 
 
Опис: 
 

 
 
 
1. Кнопка ввімкнення / вимкнення (ON/OFF) 

2. Наступний / Гучність + 

3. Попередній / Гучність - 

4. Відтворення / Пауза / Телефон 

5. Мікрофон 

6. Порт AUX in 

7. Порт для заряджання 

 
     

    
    
     

 
   
   



Комплектація: 

1. Колонка 
2. Кабель для заряджання USB Micro Type-C   
3. Аудіо кабель 3,5 мм  
4. Посібник користувача 
 
 
Технічні характеристики 

Профіль підтримки: 
Версія Блютуз: 

A2DP, HFP, AVRCP 
4.2 

Зона дії Блютуз: До 10 м 
Габаритні розміри: Д. 202 мм х Ш. 76,6 мм х Г. 88,6 мм 
Акумулятор: Літій-іонний, 3,7 В, 2000 мА год 
Вхідна напруга: 5 В при 1 A 
Тривалість заряджання: До 4 годин 
Тривалість відтворення: До 8 годин (50% гучності) 
Динаміки: 4 Ω, 6 Вт x 2, діаметр 45 мм 
Співвідношення «сигнал-шум»: ≥70 дБ 
Частотна  характеристика: 70 Гц – 18 кГц 
Коефіцієнт нелінійних спотворень: ≤1% 
Порти для входу: Блютуз, 3,5 мм AUX-ln 

 
 
Функціонування 

Ввімкнення 

Натисніть та утримуйте кнопку " " упродовж 2 секунд, щоб увімкнути живлення, почне блимати синій 
світлодіодний індикатор. 
Якщо до пристрою приєднано кабель Aux (3,5 мм), синій світлодіодний індикатор погасне, а зелений 
світлодіодний індикатор буде продовжувати світитися, сповіщаючи про роботу пристрою у режимі Aux-
In. 

Вимкнення 

Натисніть та утримуйте кнопку " " упродовж 2 секунд, щоб вимкнути живлення. 
 
Режим Блютуз 

З’єднання 
Після ввімкнення живлення пристрій автоматично переходить у «Режим з’єднання». 
Перейдіть у меню налаштувань Вашого Блютуз-пристрою та виберіть зі списку пристрій «BRAVIS  F2S». 
Якщо з’єднання було встановлено, надалі після ввімкнення пристрою він автоматично з’єднається з 
налаштованими Блютуз-пристроями в радіусі дії. 
Примітка: Період очікування Блютуз: 10 хвилин 
 

  



Початок відтворення музики: 

Натисніть " ", щоб почати відтворення музики  

Натисніть та утримуйте кнопку " " упродовж 2 секунд, щоб перейти до наступної композиції  

Натисніть та утримуйте кнопку " " упродовж 2 секунд, щоб перейти до попередньої композиції  

Натискайте кнопку " " або " " для налаштування гучності 
 

Вхідні та вихідні телефонні виклики 

Якщо пристроєм встановлено з’єднання з Вашим телефоном, Ви можете приймати вхідні та робити 
вихідні телефонні виклики за допомогою мікрофона, вбудованого у пристрій.   

Натисніть " ", щоб прийняти вхідний виклик  

Натисніть " ", щоб завершити телефонну розмову 
Щоб зробити вихідний виклик, просто наберіть номер або виберіть контакт з Вашого Блютуз-пристрою 
та подзвоніть 

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть та утримуйте кнопку " " упродовж 2 секунд 
 
Режим Aux-in 

Приєднайте до пристрою кабель 3,5 мм, що постачається в комплекті. Другий кінець кабелю приєднайте 
до Вашого телефону. Зелений світлодіодний індикатор буде світитися лише в режимі «Aux». 

Зверніть увагу, що пристрій може керувати музикою та гучністю. 
 

Зарядження 

Приєднайте до пристрою кабель USB, та увімкніть в будь-який зарядний USB-пристрій. Якщо пристрій 
повністю розряджено, для заряджання потрібно близько 4 годин. 

Червоний світлодіодний індикатор буде світитися під час заряджання, а коли рівень заряду буде 
повним, світлодіодний індикатор вимкнеться. 

Примітка: Якщо акумулятор розрядиться, пролунає звуковий сигнал, що свідчить про необхідність 
заряджання. 
 



Усунення несправностей 

Пристрій не встановлює з’єднання з 
телефоном 

Колонку слід підключити до пристрою / повторно 
налаштувати з’єднання 

Сигнал лунає з інтервалами у кілька секунд Колонка потребує зарядження 
Пристрій не вмикається Колонка потребує зарядження 
Пристрій не може контролювати композиції / 
гучність 

Для здійснення повного контролю колонка повинна 
перебувати в режимі Блютуз 

Пристрій спотворює звук при великій гучності Необхідно зменшити гучність на телефоні 
 
 
Важливі застереження щодо техніки безпеки – Прочитайте уважно та зберігайте для 
подальшого користування 

Будь ласка, ретельно дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику, щоб забезпечити Вашу безпеку. Перш 
ніж користуватися колонкою, радимо вам прочитати цей посібник користувача. 

Не використовуйте зарядний кабель, якщо він пошкоджений, перед використанням перевірте його та 
зверніться до продавця для виконання ремонту, якщо виявлено пошкодження. 

Будьте обережні біля будь-яких країв, нерівних поверхонь, металевих частин, аксесуарів та упаковки, 
щоб уникнути можливих травм або пошкоджень. 

Зберігайте цю колонку в недоступному для дітей місці. Ця колонка не є їстівною та її не слід класти до 
рота. 

Не вносьте зміну конструкцію, не ремонтуйте та не розбирайте колонку. Це може призвести до пожежі, 
ураження електричним струмом, виходу з ладу колонки тощо. 

Не застосовуйте хімічні засоби для чищення, розчинники, сонцезахисні засоби та репеленти від комах, 
які можуть пошкодити пластикові деталі та покриття. Поверхню колонки можна чистити лише чистою 
вологою тканиною. Не вставляйте в цю колонку сторонні предмети, наприклад шпильки. Не 
застосовуйте гострі предмети для чищення колонки. 

Зменшуйте гучність перед увімкненням / під час функціонування цієї колонки, оскільки раптові гучні 
звуки можуть пошкодити її. Уникайте сильних ударів та грубого поводження, такі дії можуть скоротити 
строк служби виробу та спричинити анулювання гарантії. 

Якщо під час користування цією колонкою виникають ненормальні ситуації або проблеми, негайно 
припиніть використання колонки. 

 

Застереження щодо акумулятора 

Якщо цих інструкцій не дотримуватися, строк служби акумулятора може зменшитися, або може 
виникнути ризик пошкодження пристрою, пожежі, хімічного опіку, витоку електроліту та/або отримання 
травми. 

Не залишайте пристрій під впливом джерела тепла або у місці з високою температурою, наприклад, на 
сонці в автомобілі без нагляду. Щоб запобігти пошкодженню, заберіть пристрій із транспортного засобу 
або зберігайте його в захищеному від сонячного проміння місці, наприклад, у бардачку. 

Не розбирайте, не вносьте змін, не переробляйте, не проколюйте та не пошкоджуйте пристрій чи 
акумулятор. 

Не витягайте і не намагайтеся витягти акумулятор, оскільки він не призначений для самостійної заміни 
користувачем. 

Зверніться до місцевого відділу утилізації відходів, щоб утилізувати пристрій / акумулятори відповідно 
до місцевих законів та правил. 

 
Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. 
Дата виготовлення: 15.08.2019 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 підчас 
користування ним: подряпини, плями, зміни кольору або форми. Термін служби (придатності) 2 роки з дати виготовлення. Не 
бажано використовувати цей пристрій після закінчення строку придатності або у разі його пошкодження. Виробник:  Кінгта 
Технолоджі ТОВ, поверх 4, корпус 9, промислова зона Футінг, Жучун, місто Гуанлаг, район Баоан, Шеньжень, 518110, Гуандун, 
Китай. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. 



Введение 

Благодарим Вас, что своим источником для развлечений Вы выбрали колонку BRAVIS  F2S! Вы можете 
пользоваться этим устройством с iPad, iPhone, iPod и множеством других типов смартфонов, чтобы 
транслировать музыку и получать удовольствие от общения по телефону в режиме «свободные руки». 
Чтобы получить лучшие результаты, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством, прежде 
чем пользоваться данным устройством. 
 
Важная информация относительно водонепроницаемых свойств 

BRAVIS  F2S имеет степень защиты IP67, что означает, что устройство можно погрузить в воду на 
глубину до одного метра на полчаса. Если BRAVIS  F2S намокнет, рекомендуется полностью высушить 
колонку перед повторным использованием. 
Пожалуйста, обратите внимание: Колонка не является водостойкой, если силиконовая крышка открыта. 
Перед использованием во влажной среде убедитесь, что крышка закрыта и закреплена. 
Тщательно промойте стереосистему пресной водой после воздействия хлора, соленой воды, 
солнцезащитного крема, косметики, алкоголя или других агрессивных химикатов. Длительное 
воздействие этих веществ может повредить корпус. 
 
Описание: 
 

 
 
 
 

1. Кнопка включения / выключения (ON/OFF) 

2. Следующий / Громкость + 

3. Предыдущий / Громкость - 

4. Воспроизведение / Пауза / Телефон 

5. Микрофон 

6. Порт AUX in 

7. Порт для зарядки  

 
     

    
    

     
 

   
   



Комплектация: 

5. Колонка 
6. Кабель для зарядки USB Micro Type-C   
7. Аудио кабель 3,5 мм  
8. Руководство пользователя  
 
 
Технические характеристики 

Профиль поддержки: 
Версия Блютуз: 

A2DP, HFP, AVRCP 
4.2 

Зона действия Блютуз: До 10 м 
Габаритные размеры: Д. 202 мм х Ш. 76,6 мм х Г. 88,6 м 
Аккумулятор: Литий-ионный, 3,7 В, 2000 мА час 
Входное напряжение: 5 В при 1 A 
Время зарядки: До 4 часов 
Время воспроизведения: До 8 часов (50% громкости) 
Динамики: 4 Ω, 6 Вт x 2, диаметр 45 мм 
Соотношение «сигнал-шум»: ≥70 дБ 
Частотная характеристика: 70 Гц – 18 кГц 
Коэффициент нелинейных искажений: ≤1% 
Порты для входа: Блютуз, 3,5 мм AUX-ln 

 
 
Функционирование 

Включение 

Нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 2 секунд, чтобы включить питание, начнет мигать 
синий светодиодный индикатор. 
Если к устройству подключен кабель Aux (3,5 мм), синий светодиодный индикатор погаснет, а зеленый 
светодиодный индикатор будет продолжать светиться, извещая о работе устройства в режиме Aux-In. 

Выключение 

Нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 2 секунд, чтобы выключить питание. 
 
Режим Блютуз 

Соединение 
После включения устройство автоматически переходит в «Режим соединения». 
Перейдите в меню настроек Вашего Блютуз-устройства и выберите из списка устройство «BRAVIS  
F2S». 
Если соединение было установлено, в дальнейшем после включения устройства оно автоматически 
соединится с настроенными Блютуз-устройствами в радиусе действия. 
Примечание: Период ожидания Блютуз: 10 минут 
 

 
 
 
Начало воспроизведения музыки: 

Нажмите " ", чтобы начать воспроизведение музыки  

Нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 2 секунд, чтобы перейти к следующей композиции  

Нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 2 секунд, чтобы перейти к предыдущей композиции  

Нажимайте кнопку " " или " " для настройки громкости 
 

Входящие и исходящие телефонные вызовы 

Если устройство установило соединение с телефоном, Вы можете принимать входящие и совершать 
исходящие телефонные вызовы с помощью микрофона, встроенного в устройство.   



Нажмите " ", чтобы принять входящий вызов  

Нажмите " ", чтобы завершить телефонный разговор 
Чтобы совершить исходящий вызов, просто наберите номер или выберите контакт из Вашего Блютуз-
устройства и позвоните 

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 2 секунд 
 
Режим Aux-in 

К устройству необходимо подключить кабель 3,5 мм, поставляемый в комплекте. Второй конец кабеля 
подключите к телефону. Зеленый светодиодный индикатор будет светиться только в режиме «Aux». 

Обратите внимание, что устройство может управлять музыкой и громкостью. 
 

Зарядка 

Подключите к устройству кабель USB, и включите в любое зарядное USB-устройство. Если устройство 
полностью разряжено, для подзарядки потребуется около 4 часов. 

Красный светодиодный индикатор будет светиться во время зарядки, а когда уровень заряда будет 
полным, светодиодный индикатор выключится. 

Примечание: Если аккумулятор разрядится, прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о 
необходимости подзарядки. 
 
 

 

Устранение неисправностей 

Устройство не устанавливает соединение с 
телефоном 

Колонку следует подключить к устройству / 
повторно настроить соединение 

Сигнал звучит с интервалами в несколько 
секунд 

Колонка нуждается в зарядке 

Устройство не включается Колонка нуждается в зарядке 
Устройство не может контролировать 
композиции / громкость 

Для осуществления полного контроля колонка 
должна находиться в режиме Блютуз 

Устройство искажает звук при большой 
громкости 

Необходимо уменьшить громкость на телефоне 

 
 
Важные указания по технике безопасности - Прочитайте внимательно и сохраните для 
дальнейшего использования 

Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям в данном руководстве, чтобы обеспечить Вашу 
безопасность. Прежде чем пользоваться колонкой, советуем вам прочитать данное руководство 
пользователя. 

Не используйте зарядный кабель, если он поврежден, перед использованием проверьте его и 
обратитесь к продавцу для выполнения ремонта, если обнаружено повреждение. 

Будьте осторожны у любых краев, неровных поверхностей, металлических частей, аксессуаров и 
упаковки, чтобы избежать возможных травм или повреждений. 

Храните эту колонку в недоступном для детей месте. Эта колонка не является съедобной и ее не 
следует класть в рот. 

Не вносите изменений в конструкцию, не ремонтируйте и не разбирайте колонку. Это может привести 
к пожару, поражению электрическим током, выходу из строя колонки и т.д. 

Не используйте химические чистящие средства, растворители, солнцезащитные средства и 
репелленты от насекомых, которые могут повредить пластиковые детали и покрытия. Поверхность 
колонки можно чистить только влажной тканью. Не вставляйте в эту колонку посторонние предметы, 
например булавки. Не используйте острые предметы для чистки колонки. 



Уменьшайте громкость перед включением / во время функционирования этой колонки, поскольку 
внезапные громкие звуки могут повредить ее. Избегайте сильных ударов и грубого обращения, такие 
действия могут сократить срок службы изделия и вызвать аннулирование гарантии. 

Если при пользовании этой колонкой возникают ненормальные ситуации или проблемы, немедленно 
прекратите пользоваться колонкой. 

 

Предостережения относительно аккумулятора 

Если этих инструкций не соблюдать, срок службы аккумулятора может уменьшиться, или может 
возникнуть риск повреждения устройства, пожара, химического ожога, утечки электролита и / или 
получения травмы. 

Не оставляйте устройство под воздействием источника тепла или в месте с высокой температурой, 
например, на солнце в автомобиле без присмотра. Во избежание повреждения, уберите устройство из 
транспортного средства или храните его в защищенном от солнечных лучей месте, например, в 
бардачке. 

Не разбирайте, не вносите изменения, не переделывайте, не прокалывайте и не повреждайте 
устройство или аккумулятор. 

Не вынимайте и не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку он не предназначен для 
самостоятельной замены пользователем. 

Обратитесь в местный отдел утилизации отходов, чтобы утилизировать устройство / аккумуляторы в 
соответствии с местными законами и правилами. 
 
 
Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления. 
Дата изготовления: 15.08.2019 г.. Не требует особых условий хранения. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не 
распространяется на повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, умышленного 
повреждения. Гарантия не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших во время его 
использования: царапины, пятна, изменения цвета или формы. Срок службы (годности) 2 года с даты изготовления. Не 
желательно использовать это устройство по истечении срока годности или в случае его повреждения. Производитель: Кингта 
Технолоджи ООО, этаж 4, корпус 9, промышленная зона футинг, Жучун, город Гуанлаг, район Баоан, Шеньжень, 518110, 
Гуандун, Китай. Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г.. Киев, 04119. 


