
БЕCПРОВОДНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: Q12S

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

БЕЗПРОВІДНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА

Інструкція з експлуатації



1. Комплектація 

 

 

х1 

Кабель для заряджання 
 х1 

Кабель AUX in  х1 

 
 
2. Кнопки 
 
Світлодіодний індикатор живлення  Світлодіодний індикатор робочого стану 

 
 
 
  



3. З’єднання 
 

 
 
 
4. Блютуз 
 

 
Мерехтіння 

 
1. Натисніть кнопку «О» на секунду і колонка увімкнеться. 
2. У телефоні ввійдіть у меню Блютуз, виберіть зі списку пристрій «BRAVIS  

Q12S» для встановлення з’єднання. 
 

 
  



5. Режим «вільні руки» 

 
 
 
6. З'єднання повністю бездротових колонок (TWS) 
 

 
 
  



7. Режим функціонування світлодіодних індикаторів 
 

Встановлення Блютуз-з’єднання 
(Світлодіодний індикатор робочого стану) 

[Білий індикатор]  
мерехтить 

Блютуз-з’єднання встановлено 
(Світлодіодний індикатор робочого стану) 

[Білий індикатор]  
безперервно світиться 

Заряджання 
(Світлодіодний індикатор живлення) 

[Білий індикатор]  
безперервно світиться 

 
Повністю заряджено Вимкнено 

Встановлення з’єднання між колонками 
(Світлодіодний індикатор робочого стану) 

Лівий: [Синій індикатор] + [Білий індикатор] 
Правий: [Білий індикатор] мерехтить 

З’єднання між колонками встановлено 
(Світлодіодний індикатор робочого стану) 

Лівий: [Білий індикатор] мерехтить 
Правий: [Синій індикатор] 

 
 
 
Застереження 
 

 
 
 
  



9. Технічні характеристики 
 

Версія Блютуз 4.2 

Динамік 45 мм * 2 

Вихідна потужність 15 Вт при 1% THD+N 

Співвідношення «сигнал-шум» >75 дБ 

Діапазон частот 80 Гц – 20 кГц 

Вхідна напруга 5 В 

Вхідний струм 700 мA 

Розміри динаміка 45 мм 4 Ω 6 Вт 

Коефіцієнт нелінійних спотворень 0,6% 

Акумулятор 3.7 В, 2500 мА год, 3C 

Радіус дії Блютуз >10 м 

Радіус дії повністю бездротових колонок (TWS) >5 м 

Тривалість відтворення Близько 10 годин 

Розміри 73 мм х 185 мм 

Маса нетто 418 г 

 
 
 
З'ЄДНАННЯ ПОВНІСТЮ БЕЗДРОТОВИХ КОЛОНОК (TWS): 
 
Крок 1: Натисніть на обох колонках кнопку «О» на мить, щоб увімкнути колонки. 

Крок 2: Натисніть одну з двох кнопок « » на мить, обидві колонки автоматично 
почнуть встановлювати з’єднання; після успішного з’єднання колонок пролунає 
короткий сигнал. 

Крок 3: У телефоні ввійдіть у меню Блютуз, виберіть зі списку пристрій «BRAVIS Q12S» 
для встановлення з’єднання 

Крок 4: Після успішного з’єднання пролунає короткий сигнал; на лівому каналі буде 
світитися білий індикатор, а на правому каналі - синій. 

Крок 5: Щоб вимкнути живлення обох колонок, тривало натискайте одну з двох кнопок 
«O». 
 
 
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. 
  



1. Комплектация 

 

 

х1 

Кабель для зарядки 
 х1 

Кабель AUX in  х1 

 
 
2. Кнопки 
 
Светодиодный индикатор питания  Светодиодный индикатор  
       рабочего состояния 

 
 
 
  



3. Соединение 
 

 
 
 
4. Блютуз 
 

 
Мерцание 

 
3. Нажмите кнопку «О» на секунду и колонка включится. 
4. В телефоне войдите у меню Блютуз, выберите из списка устройство «BRAVIS 

Q12S» для выполнения подключения. 
 

 
  



5. Режим «свободные руки» 

 
 
 
6. Соединение полностью беспроводных колонок (TWS) 
 

 
 
  



7. Режим функционирования светодиодных индикаторов 
 

Установка Блютуз-подключения 
(Светодиодный индикатор рабочего состояния) 

[белый индикатор]  
мерцает 

Блютуз-подключение установлено 
(Светодиодный индикатор рабочего состояния) 

[белый индикатор]  
непрерывно светится 

Зарядка 
(Светодиодный индикатор питания) 

[белый индикатор]  
непрерывно светится 

 
Полностью заряжен Выключен 

Установка подключения между колонками 
(Светодиодный индикатор рабочего состояния) 

Левый: [синий индикатор] + [белый 
индикатор] 

Правый: [белый индикатор] мерцает 

Подключение между колонками установлено 
(Светодиодный индикатор рабочего состояния) 

Левый: [белый индикатор] мерцает 
Правый: [синий индикатор] 

 
 
 
Предостережение 
 

 
 
 
 
  



9. Технические характеристики 
 

Версия Блютуз 4.2 

Динамик 45 мм * 2 

Выходная мощность 15 Вт при 1% THD+N 

Соотношение «сигнал-шум» >75 дБ 

Диапазон частот 80 Гц – 20 кГц 

Входное напряжение 5 В 

Входной ток 700 мA 

Размеры динамика 45 мм 4 Ω 6 Вт 

Коэффициент нелинейных искажений 0,6% 

Аккумулятор 3.7 В, 2500 мА час, 3C 

Радиус действия Блютуз >10 м 

Радиус действия полностью  
беспроводных колонок (TWS) 

>5 м 

Время воспроизведения Около 10 часов 

Размеры 73 мм х 185 мм 

Масса нетто 418 г 

 
 
 
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНЫХ КОЛОНОК (TWS): 
 
Шаг 1: Нажмите на обоих колонках кнопку «О» на мгновение, чтобы включить колонки. 

Шаг 2: Нажмите одну из двух кнопок « »на мгновение, обе колонки автоматически 
начнут устанавливать соединение; после успешного соединения колонок прозвучит 
короткий звуковой сигнал. 

Шаг 3: В телефоне войдите в меню Блютуз, выберите из списка устройство «BRAVIS 
Q12S» для установки соединения. 

Шаг 4: После успешного соединения прозвучит короткий сигнал; на левом канале 
будет светиться белый индикатор, а на правом канале - синий. 

Шаг 5: Чтобы выключить питание обоих колонок, продолжительно нажмите одну из 
двух кнопок «O». 
 
 
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. 


