БЕЗПРОВІДНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА
Інструкція з експлуатації

БЕCПРОВОДНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: X8

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

Посібник з експлуатації
Вступ
Дякуємо, що Ви придбали BRAVIS X8. Цей виріб призначений для користування
просто неба і він забезпечує високу якість бездротового відтворення звуку для вашого
iPad, iPhone, iPod, смартфона, комп'ютера чи іншого аудіопристрою Блютуз.
Разом зі Стислим посібником з підключення через Блютуз цей буклет з інструкціями
пояснює основні операції та правила догляду за пристроєм. Прочитайте уважно ці
інструкції та зберігайте їх для подальшого користування.
Догляд
Очищуйте поверхні Вашого пристрою м'якою вологою ганчіркою. Їдкі засоби для
чищення, такі як бензол, розчинники або подібні засоби, можуть пошкодити поверхню
пристрою.
Комплектація:
•

Бездротова колонка

•

Посібник з експлуатації

•

Стерео кабель 3,5 мм

•

Micro USB кабель для заряджання

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ОСНОВНОГО ПРИСТРОЮ

1.

Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення

2.

Попередня композиція

3.

Наступна композиція

4.

Зменшення гучності

5.

Збільшення гучності

6.

Кнопка відповіді на виклик / повторного набору / відтворення / паузи
Коли з’єднання Блютуз увімкнено, натискайте, щоб призупинити та
відновити відтворення. Натисніть один раз, щоб відповісти на виклик.
Двічі натисніть кнопку для повторного набору останнього номера

7.

Кнопка скидання

8.

Гніздо Aux

9.

Порт Micro USB

Зарядження пристрою
1.

Зніміть захисну кришку.

2.

Підключіть штекер Micro USB до гнізда USB на бічній панелі пристрою.

3.

Підключіть стандартний штекер USB кабелю USB до підключеного USB-порту
комп'ютера або іншого зарядного пристрою USB.

4.

Під час заряджання передня частина приладу постійно світиться червоним
світлом і вимикається, коли пристрій повністю заряджений.

Примітка: Тривалість зарядження: близько 5 годин.
Користування функцією Блютуз: з’єднання з Вашим пристроєм
1.

Увімкніть функцію Блютуз на своєму пристрої та зробіть його доступним для
виявлення (див. Інструкції пристрою, щоб додати або налаштувати пристрій
Блютуз).

2.

Після тривалого натискання упродовж 3 секунд кнопки «Ввімкнення» (ON)
пролунає сигнал підтвердження, що свідчить про початок роботи пристрою.

3.

Синій світлодіодний індикатор буде періодично блимати, що свідчить про
готовність пристрою до з’єднання. Потім виберіть «BRAVIS X8», щоб почати
з’єднання. Якщо пристрій потребує пароля, введіть на клавіатурі пристрою
«0000», після встановлення з’єднання з пристроєм пролунає голосова підказка
«Підключено» і сигнал підтвердження.

4.

Синій світлодіодний індикатор загориться через 5 секунд, що свідчить про
перебування пристрою в режимі Блютуз; Ваш пристрій повинен з’єднуватися з
BRAVIS X8, якщо він знаходиться в межах досяжності.

Примітка: Якщо пристрою не вдалося підключитися, повторіть кроки 1 - 3.

Відтворення аудіо через Блютуз
1.

Для ввімкнення тривало натискайте кнопку живлення (ON). Пролунає сигнал
підтвердження, що свідчить про початок роботи пристрою.

2.

Підключіть свій пристрій (див.: Користування функцією Блютуз: з’єднання з
Вашим пристроєм) після з'єднання відкрийте медіаплеєр.

3.

Натисніть кнопку
Блютуз.

4.

Натискайте кнопки «<»/«>» на пристрої, щоб перейти до попередньої або
наступної композиції.

5.

Натискайте кнопки «-»/«+», доки не досягнете бажаного рівня гучності.

6.

Після завершення прослуховування вимкніть пристрій шляхом тривалого
натискання кнопки живлення (OFF).

, щоб відтворити / призупинити аудіо з вашого пристрою

Відтворення аудіо через Aux
1.

Зніміть захисну кришку.

2.

Для ввімкнення тривало натискайте кнопку живлення (ON). Пролунає сигнал
підтвердження, що свідчить про початок роботи пристрою.

3.

Вставте штекер 3,5 мм у гніздо Aux на бічній панелі пристрою та приєднайте до
навушників або лінійного виходу на аудіопристрої, пристрій автоматично виявить
сигнал, а синій світлодіодний індикатор почне світитися, що свідчить про
функціонування пристрою в режимі aux.

4.

Увімкніть аудіопристрій в режимі відтворення.

5.

Натискайте кнопки «-» або «+», доки не досягнете бажаного рівня гучності. Ви
також можете налаштувати гучність на своєму аудіопристрої.

6.

Після завершення прослуховування вимкніть пристрій шляхом тривалого
натискання кнопки живлення (OFF).

Технічні характеристики виробу
Розміри виробу:

193,5 x 37,5 x 66,5 мм (Д x Ш x В)

Вихідна потужність

3 Вт х 2

Частотна характеристика:

150 Гц -18 KГц

Співвідношення сигнал/шум:

>75 дБ

Тривалість відтворення:

4-5 годин

Споживання джерел живлення:

USB DC 5 Вт

Інтерфейс:

AUX, Micro-USB

Відстань з'єднання Блютуз:

Приблизно 10 метрів

Сумісність з Блютуз:

4.2

Ступінь захисту корпусу:

IPX7 Водонепроникний. Захист від
часткового або короткочасного занурення
в воду на глибину не більше 1 метра.
Вода може потрапити всередину корпусу
виробу в кількості, не порушуючи його
роботу. Постійна робота в підводному
положенні неможлива.

Частотний діапазон

150Гц-18кГц

Смуги радіочастот, в яких працює пристрій 2400,0...2483,5 МГц
Максимальна потужність випромінювання
в смузі радіочастот, в яких працює пристрій 2,0(1,6) дБм(мВт)

Усунення несправностей
Пристрій не реагує (за наявності живлення)
•

Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено.

•

Перевірте правильність і надійність підключення всіх з'єднань.

•

Переконайтеся, що ваш пристрій належним чином з'єднаний з BRAVIS X8.

•

Переконайтеся, що колонку ввімкнено.

Порушення з’єднання з пристроєм
Функціонування Блютуз залежить від вашого пристрою: Профілі, які підтримуються:
A2DP, AVRCP та v4.2.
•

Коли Ви вмикаєте живлення колонки BRAVIS X8, вона автоматично з'єднується
з останнім пристроєм Блютуз, з яким була з’єднана, якщо цей пристрій все ще
перебуває в зоні дії (приблизно 10 метрів). Щоб встановити з'єднання з іншим
пристроєм, потрібно вимкнути функцію Блютуз на пристрої, з яким з'єднання вже
встановлено, або перемістити його за межі зони дії.

•

Переконайтеся, що пристрій функціонує належним чином. Перегляньте посібник
користувача Вашого пристрою для отримання докладних відомостей про
підключення та з'єднання через Блютуз.
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЙ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад розроблено та виготовлено таким чином, щоб забезпечити Вашу особисту
безпеку, за умови застосування за призначенням. Однак неправильне використання
може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Перед
встановленням та початком експлуатації будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції
з техніки безпеки та експлуатації, та зберігайте ці інструкції для подальшого
використання. Зверніть особливу увагу на всі попередження, наведені в цих
інструкціях та зазначені на пристрої.
1.

Тепло - Пристрій повинен знаходитися на безпечній відстані від джерел тепла,
таких як радіатори, нагрівачі, печі чи інші пристрої (зокрема підсилювачі), які
виробляють тепло.

2.

Джерела живлення - Пристрій повинен бути підключений до джерела живлення
USB тільки такого типу, який описано в інструкції з експлуатації, або який
зазначено на пристрої.

3.

Очищення - Пристрій слід чистити тільки вологою ганчіркою, змоченою в теплій
воді. Не застосовуйте розчинники тощо.

4.

Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом, перевірте, чи напруга
у Вашій електромережі відповідає величині напруги, зазначеній на цьому
пристрої.

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 «САВДістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

Руководство по эксплуатации
Введение
Благодарим Вас за приобретение BRAVIS X8. Данное изделие предназначено для
использования под открытым небом и оно обеспечивает высокое качество
беспроводного воспроизведения звука для Вашего iPad, iPhone, iPod, смартфона,
компьютера или другого аудиоустройства Блютуз.
Вместе с Кратким руководством по подключению через Блютуз этот буклет с
инструкциями объясняет основные операции и правила ухода за устройством.
Прочитайте внимательно эти инструкции и сохраните их для дальнейшего
использования.
Уход
Очищайте поверхности устройства мягкой влажной тряпкой. Едкие чистящие
средства, такие как бензол, растворители или аналогичные средства могут повредить
поверхность устройства.
Комплектация:
•

Беспроводная колонка

•

Руководство по эксплуатации

•

Стерео кабель 3,5 мм

•

Micro USB кабель для зарядки

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

10.

Кнопка включения / выключения питания

11.

Предыдущая композиция

12.

Следующая композиция

13.

Уменьшение громкости

14.

Увеличение громкости

15.

Кнопка ответа на вызов / повторного набора / воспроизведения / паузы
Когда соединение Блютуз включено, нажмите, чтобы приостановить и
возобновить воспроизведение. Нажмите один раз, чтобы принять
входящий звонок. Дважды нажмите кнопку для повторного набора
последнего номера

16.

Кнопка сброса

17.

Гнездо Aux

18.

Порт Micro USB

Зарядка устройства
1.

Снимите защитную крышку.

2.

Подключите штекер Micro USB к гнезду USB на боковой панели устройства.

3.

Подключите стандартный штекер USB кабеля USB к подключенному USB-порту
компьютера или другого зарядного устройства USB.

4.

Во время зарядки передняя часть прибора постоянно светится красным цветом,
и выключается, когда устройство полностью заряжено.

Примечание: Время зарядки: около 5 часов.
Использование функции Блютуз: соединение с устройством
1.

Включите функцию Блютуз на своем устройстве и сделайте его доступным для
обнаружения (см. Инструкции устройства, чтобы добавить или настроить
устройство Блютуз).

2.

После длительного нажатия в течение 3 секунд кнопки «Включение» (ON)
прозвучит сигнал подтверждения, что свидетельствует о начале работы
устройства.

3.

Синий
светодиодный
индикатор
будет
периодически
мигать,
что
свидетельствует о готовности устройства к соединению. Затем выберите
«BRAVIS X8», чтобы начать соединение. Если устройство требует пароля,
введите на клавиатуре устройства «0000», после установления соединения с
устройством прозвучит голосовая подсказка «Подключено» и сигнал
подтверждения.

4.

Синий светодиодный индикатор включится через 5 секунд, что будет
свидетельствовать о пребывании устройства в режиме Блютуз; Ваше
устройство должно соединяться с BRAVIS X8, если оно находится в пределах
досягаемости.

Примечание: Если устройству не удалось подключиться, повторите шаги 1 - 3.

Воспроизведение аудио через Блютуз
1.

Для включения длительно нажимайте кнопку питания (ON). Прозвучит сигнал
подтверждения, что свидетельствует о начале работы устройства.

2.

Подключите свое устройство (см.: Использование функции Блютуз: соединение
с Вашим устройством) после соединения откройте медиаплеер.

3.

Нажмите кнопку
устройства Блютуз.

4.

Нажимайте кнопки «<»/«>»на устройстве, чтобы перейти к предыдущей или
следующей композиции.

5.

Нажимайте кнопки «-»/«+», пока не достигнете желаемого уровня громкости.

6.

После завершения прослушивания выключите устройство путем длительного
нажатия кнопки питания (OFF).

, чтобы воспроизвести / приостановить аудио с Вашего

Воспроизведение аудио через Aux
1.

Снимите защитную крышку.

2.

Для включения длительно нажимайте кнопку питания (ON). Прозвучит сигнал
подтверждения, что свидетельствует о начале работы устройства.

3.

Вставьте штекер 3,5 мм в гнездо Aux на боковой панели устройства и подключите
к наушникам или линейному выходу на аудиоустройстве, устройство
автоматически обнаруживает сигнал, а синий светодиодный индикатор начнет
светиться, что свидетельствует о функционировании устройства в режиме Aux.

4.

Включите аудиоустройство в режиме воспроизведения.

5.

Нажимайте кнопки «-» или «+», пока не достигнете желаемого уровня громкости.
Вы также можете настроить громкость на своем аудиоустройстве.

6.

После завершения прослушивания выключите устройство путем длительного
нажатия кнопки питания (OFF).

Технические характеристики изделия
Размеры изделия:

193,5 x 37,5 x 66,5 мм (Д x Ш x В)

Выходная мощность

3 Вт х 2

Частотная характеристика:

150 Гц -18 KГц

Соотношение сигнал / шум:

>75 дБ

Время воспроизведения:

4-5 часов

Потребление источников питания:

USB DC 5 Вт

Интерфейс:

AUX, Micro-USB

Расстояние соединения Блютуз:

Примерно 10 метров

Совместимость с Блютуз:

4.2

Степень защиты корпуса:

IPX7 Водонепроницаемый. Защита от
частичного или кратковременного
погружения в воду на глубину не более 1
метра. Вода может попасть внутрь
корпуса изделия в количествах, не
нарушая его работу. Постоянная работа в
подводном положении невозможна.

Частотный диапазон

150Гц-18кГц

Полосы радиочастот

2400,0...2483,5 МГц

Максимальная мощность излучения
в полосе радиочастот

2,0(1,6) дБм(мВт)

Устранение неисправностей
Устройство не реагирует (при наличии питания)
•

Убедитесь, что устройство полностью заряжено.

•

Проверьте правильность и надежность подключения всех соединений.

•

Убедитесь, что Ваше устройство надлежащим образом соединено с BRAVIS
X8.

•

Убедитесь, что колонка включена.

Нарушение соединения с устройством
Функционирование Блютуз зависит от Вашего устройства: Поддерживаемые
профили: A2DP, AVRCP и v4.2.
•

При включении питания колонки BRAVIS X8, она автоматически соединяется с
последним устройством Блютуз, с которым была соединена, если это
устройство все еще находится в зоне действия (около 10 метров). Для
подключения к другому устройству, нужно отключить Блютуз на устройстве, с
которым соединение уже установлено, или переместить его за пределы зоны
действия.

•

Убедитесь, что устройство функционирует должным образом. Просмотрите
руководство по эксплуатации устройства для получения подробных сведений о
подключении и соединении через Блютуз.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор разработан и изготовлен таким образом, чтобы обеспечить Вашу
личную безопасность, при условии применения по назначению. Однако неправильное
использование может привести к поражению электрическим током или возникновению
пожара. Перед установкой и началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно
прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации и сохраните эти
инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все
предупреждения, приведенные в этих инструкциях и указанные на устройстве.
5.

Тепло – Устройство должно находиться на безопасном расстоянии от источников
тепла, таких как радиаторы, нагреватели, печи или другие устройства (в
частности усилители), которые производят тепло.

6.

Источники питания – Устройство должно быть подключено к источнику питания
USB только такого типа, который описан в инструкции по эксплуатации или
указан на устройстве.

7.

Очистка – Устройство следует чистить только влажной тряпкой, смоченной в
теплой воде. Не используйте растворители и т.д.

8.

Во избежание пожара или поражения электрическим током, убедитесь, что
напряжение в Вашей электросети соответствует величине напряжения,
указанной на этом устройстве.

Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления.
Дата изготовления: 01.08.2019 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: Чайная
Электроникс Шэньчжэнь Компани, Электроникс Сайенс энд Текнолоджи Билдин, 33F,
Здание А, улица Шеннан Жонг, Шэньчжэнь, Китай. (China Electronics Shenzhen Company,
Electronics Science & Technology Building, 33F, Tower A, Shennan Zhong Road, Shenzhen,
China). Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г.. Киев, 04119.

