
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Акустична система 2E (2E-BS-03L)

 

Дякуємо Вам за придбання нашої акустичної системи!
Як і до всіх наших продуктів, велика увага була приділена її дизайну. Поєднання передових технічних та 
сучасних матеріалів забезпечить Вас прослуховуванням музики надовго.

Комплектація:
•  Акустична система;
•  Micro-USB кабель;
•  Аудіо кабель;
•  Інструкція з експлуатації.

Заряджання акумулятора
•  Перед використанням необхідно повністю зарядити акумулятор за допомогою кабелю Micro-USB. Підклю-

чіть до будь-якого порту USB живлення (ноутбук, комп’ютер, мережевий адаптер, автомобільний зарядний 
пристрій і т.д.).

•  Червоний світлодіод вказує на те, що акустична система заряджається. Коли батарея буде повністю заряд-
жена, світлодіод вимкнеться.

Вмикання/вимикання живлення
Натисніть та утримуйте кнопку перемикання живлення для увімкнення/вимкнення пристрою.

Режим світлодіодного підсвічування
Для зміни режиму підсвічування натисніть на кнопку «пауза/відтворення» в режимі вибору варіанту підсві-
чування.

З’єднання по Bluetooth
При вмиканні живлення акустична система готова до з’єднання з іншим пристроєм по Bluetooth (блимає 
світлодіодний індикатор). Відкрийте налаштування Bluetooth у Вашому смартфоні, планшеті або іншому 
Bluetooth-сумісному аудіопристрої і виберіть ім’я для з’єднання «2E-BS-03L». При запиті коду з’єднання, 
введіть 0000. При успішному з’єднанні буде світитися синій світлодіод. 

Відтворення музики
•  Оберіть пісню, виконавця, жанр або список відтворення на смартфоні, планшеті або іншому 

Bluetooth-сумісному аудіопристрої.
•  Натисніть кнопку «пауза/відтворення», щоб почати або призупинити відтворення музики.
•  Натисніть та утримуйте кнопки «+» або «–» для регулювання гучності.
•  Натисніть на кнопки «+» або «–» для того, щоб обрати необхідні аудіофайли.
•  Подвійним швидким натисканням кнопки «пауза/відтворення» змінюється режим відтворення.
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Вільні руки для дзвінків
•  Прийняття вхідного дзвінка або завершення розмови здійснюється коротким натисканням на кнопку «пау-

за/відтворення/телефон».

Відтворення з microSD-карти/AUX/USB
•  Відтворення музики відбувається при встановленні карти пам’яті формату microSD або під’єднанні до при-

строю через Micro-USB/аудіо кабель.
•  Натисніть та утримуйте кнопку зміни режим приблизно 3 секунди, щоб обрати один із режимів Bluetooth 

(BT)/microSD-карта/USB, коли встановлена карта пам’яті або під’єднано пристрій через Micro-USB/аудіо 
кабель.

Примітки: 
•  Після здійснення або завершення дзвінка акустична система продовжить відтворення музики.
•  Подвійним швидким натисканням кнопки «пауза/відтворення» змінюється режим відтворення Bluetooth 

(BT)/microSD-карта/USB/AUX.

Світлодіодний індикатор Статус 
Червоний світлодіод увімкнений Батарея заряджається
Червоний світлодіод вимкнений під час заряджання Батарея повністю заряджена

Характеристики  

Bluetooth

Версія 4.1
Частотний діапазон 2.4 (2.4000 —2.4835) ГГц
Максимальну потужність випромі-
нювання 18 дБм

Діапазон До 10 метрів
Рівень гучності 85 дБ

Джерело живлення Вбудований літій-іонний акумуля-
тор 1200 мА∙год

Потужність динаміків 2 х 3 Вт
Час відтворення музики До 6 годин
Розміри 186 Х 85 Х 75 мм
Вага 435 г
Програмне забезпечення Не застосовується

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Загальні:
•  Щоб зменшити загрозу займання, не 

закривайте вентиляційний отвір пристрою 
газетами, скатертинами, занавісками тощо.

•  Не розміщуйте на пристрої джерела від-
критого вогню, наприклад запалені свічки.

•  Якщо пристрій стає вологим, негайно ви-
даліть з нього вологу м’якою сухою ткани-
ною. Крім того, повністю просушіть систему 
в просторому місці до повного видалення 
залишків вологи.

Стосовно розміщення:
•  Не встановлюйте акустичну систему під 

кутом.
•  Не встановлюйте систему у закритому 

місці, наприклад, у книжковій або вбудо-
ваній шафі.

•  Не залишайте систему поблизу джерела 
тепла або в місці, де вона буде піддаватися 
дії прямих сонячних променів, надмірного 
пилу або механічних ударів.

•  Не використовуйте і не залишайте систему 
в автомобілі.

•  Не використовуйте систему в сауні.
Безпека органів слуху:
•  Висока гучність акустичної системи на 

невеликій відстані може призвести до 
незворотного пошкодження органів слуху. 

Щоб запобігти пошкодженню органів 
слуху, необхідно налаштувати прийнятний 
та безпечний рівень гучності акустичної си-
стеми та потрібно знаходитися на достат-
ній відстані.

Інше:
•  Не використовуйте та не залишайте 

систему в надто холодному або гарячому 
місці (температура навколишнього сере-
довища має бути в діапазоні від +5 °C до 
+35 °C). Якщо система використовується 
або залишається в місці з температурою 
за межами вказаного діапазону, система 
може автоматично вимкнутися для захисту 
внутрішніх схем.

•  За високої температури заряджання може 
припинитися або обсяг може зменшитися 
для захисту акумулятора.

•  Навіть якщо не планується використову-
вати систему протягом тривалого часу, 
заряджайте акумулятор до повної ємності 
кожні 6 місяців для підтримки його продук-
тивності.

Очищення
Не використовуйте спирт, бензин або ро-
зріджувач для очищення корпусу. Очистити 
брудну поверхню можна чистою сухою 
тканиною.

Умови зберігання:
•  Продукцію зберігають в упакованому виді 

в темних, сухих, чистих, добре вентильо-
ваних приміщеннях, ізольованих від місць 
зберігання кислот і лугів. Температура 
зберігання: від -20 до + 50°C. Відносна 
вологість зберігання < 80%, без утворення 
конденсату. Термін зберігання не встанов-
лений.

•  Транспортуйте пристрій в оригінальній 
упаковці виробника. Під час транспор-
тування не кидайте пристрій, оберігайте 
його від падінь і не під давайте надмірній 
вібрації.

Утилізація
Ознайомтеся з місцевою системою розділь-
ного збору електричних та електронних 
товарів. Дотримуйтесь місцевих законів. 
Утилізуйте пристрої окремо від побутових 
відходів. Утилізація вашого товару до-
зволить запобігти можливим негативним 
наслідкам для навколишнього середовища і 
людського здоров’я.
Інформація стосовно декларування та 
сертифікації:
Справжнім Малід Лімітед заявляє, що тип 
радіообладнання Акустична система 2E 
(2E-BS-03L) відповідає Технічному регламен-
ту радіообладнання.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
Шановний Покупцю! Вітаємо Вас з придбанням приладу торго- 
вельної марки 2Е, який був розроблений та виготовлений у 
відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за 
те, що Ви обрали саме цей прилад. 

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону. 
1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне-

ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*

2. Строк служби побутової техніки складає 2 роки.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу 

в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, 
сервісне обслуговування виконується на платній основі.

4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні 
на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним 
законодавством України.

5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції з виробу.

6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
• використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
• механічні пошкодження;
• пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах;
• пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та 

ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, 
агресивне середовище та ін.);

• пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних 
мереж державним стандартам та інших подібних факторів;

• при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром 
зазем-лення;

• при порушенні пломб встановлених на виробі;
• відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.

7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.
* Відривний талон на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром 

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного 
обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця 

Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ» 
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна 
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 
www.erc.ua/service 



Інформація про виріб 
Виріб 
Модель 
Серійний номер 

 
Інформація про продавця 
Назва торгової організації 
Адреса 
Дата продажу 
Штамп продавця 

 
 

Талони на гарантійне обслуговування 

Талон № 3 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
  виконання  

Талон № 2 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
виконання 

 

Талон № 1 
Штамп продавця Дата звернення 

 

Причина 
пошкодження 

 

Дата 
  виконання  


