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down when the pairiпg record erased successfully.) 

Micro SD card mode 
lnsert а micro SD card, the speaker will 
automatically recognize (with а voice prompt) and 
automatically broadcasts МРЗ format music in it. 
(The Мах storage of the micro SD card is 64GB). 

AUXmode 
Connecting your music player/phone to the 
speaker via the provided dual 3.5mm audio саЫе, 
then the speaker will automatically recognize. 

Music playing 
1. Short press the MFB to pause/play; 
2. Loпg pres.s the "-" fог PREV; 
3. Loпg pres.s the "+" for NEXT. 
4. Short press the "-" forVOL -; 
5. Short press the "+· for VOL+. 

True Wireless Stereo (ТWS) Fit for two 
speakers 
You сап connect two speakers as а pair for 
stronger stereo and surrounding effect. 
1 .  Make sure the Bluetooth fuпction is OFF оп your 
Bluetooth player, 5 

Product structure: 
l.Power LED indicator 
2.Power switch 
3.PREVIOUS,VOL-
4.Multi-function button(MFB) 
5.NEXT/VOL+ 
6.Mode switching 
7.LED indicator 
8.Micro SD сагd slot 
9.Туре-С charging interface 
lOAUX in 

123 4 5 6 

2. Turn оп two speakers; 
З. Long press М button оп either speaker for2 
seconds, then there comes up а melodywhich
means the two speakers are now in ТWS pairing 
status. Until LED of the right channel speaker lights 
up steady Ыuе апd the LED of the left channel 
speakerflashes, the TWS conпectioп is successful. 
4. Тhеп active the Bluetooth of your рhопе and 
search for                          . Click manually to 
conпect The two speaker LED turns to Ье steady 
Ыuе if the conпectioп is successful. 
5,The fuпction ofTWS mustbe matched before 
connecting to the moЫle devices. Otherwise, the 
fu nction ofТWS cannot Ье matched after coпnecting 
to moЫle devices. 
6. The two speakers сап automatically achieve MS 
re-connection forthe future use. 
7. Long press the М for 5s after poweron can reset 
and restart the speaker. 
8. lп TWS conпectioп, onlythe left chaпnel speaker 
has haпds-free call fuпction. 

Charging: 
lAs product has built-in non-removaЫe and 
rechargeaЬle battery, please usethe provided Туре-С 
usв саЫе to charge. 
2.Chargingvoltage and current is5Vf2.4A, PLS 
charge 6 

Power ON/OFF 
l.Long press the power switch for 2 seconds to turn 
оп, the LED status indicatorflashes Ыuе апd the 
power LED indicator lights up white. 
2.Long press the power switch for 2 seconds to turn 
off, the LED status indicator goes off. 

Bluetooth connection 
l.Turn on the Bluetooth speaker, the LED indicator 
flashes Ыuе continuously while waitingfor paring. 
Oryou сап short press М to disconnect and to 
enter pairiпg mode. 
2.Тhеп active the Bluetooth of your рhопе апd 
search for   . Click maпually to 
connect. lf the connection is successful, the LED 
indicator will turn steady Ыuе. 
3. Siпce the speaker сап automatically reconnect 
to the last paired device. Wheп the Bluetooth of 
your device turns оп, (Just turn оп the speaker), it 
will automatically reconnect. 

Answer incoming calls 
Press the MFB button to answerincomingcalls. 
Tip: Sincesome moЫle phones default to answercalls 
via their own receiver, please refer to the iпstructions 
of your phone апd set оп your рhопе. 

the speaker with the iпputpower below5Vf2.4A 
3. Please choose the charger that is certified Ьу the 
regular manufacturer. 
4. The battery performaпce may decrease as
repeatiпg chargiпg and using the speaker. lt's а 
normal pheпomenon for all rechargeaЫe batteries. 
4.Charge if the power LED indicator lights up red, 
and it goes off upon chargiпg finished. 

Specification: 
IPX7 waterproof 
Bluetooth version: V5.0 
Product size: 186*81"69mm 
Net weight: 530g 
Wireless working range: 1 8М (without obstacles) 
Speaker: 48mm 
Profiles supported:A2DP-.. AVRCP, HFP, HSP 
SNR:�800B 
Frequeпcy Response: 115Hz-15kHz 
lnput voltage: DCSV(2.4A 
Rated power: 1 0W*2 
Battery: ЗбООmАh 
Playiпg Time:24Н 
Talkiпg Time:24Н 
Charging time: ЗН 
Voice chat: Supported 

End the call 
Press the MFB button once to end the current call. 

Refuse incoming calls 
Long press the MFB button for 2s to rejectwhen 
there comes а call. 

Last number redial 
Dual press the MFB button to redial the last calling 
number. 

Mode switching 
Short press М to select mode. (Bluetooth/Micro SD 
card/AUX in) 

BLuetooth disconnection 
Long press the MFB button for 2 secoпds to cut off 
the Bluetooth coпnection. 

Long press the М 
1 .  Long press the М button for2 seconds to cut off 
the speakers ТWS coпnection. 
2. Long press the М button for5 secoпds to erase the 
pairing record. (The speakerwill automatically shut 

Fuпction: Bluetooth, AUX, Micro SD Card, MS, 
Туре-С chargiпg port 
Material: TPU+lron net 

Warnings: 
1. Please follow the instruction to operate. 
2. Please charge the product with input power 
below 5V(l.4A, iп order to protect the battery; 
3. Please store ог use the product iп а normal 
temperature environment. 
4 Please keep the product from heat source, such as 
radiators, hot air regulators, stoves, ог other heat 
generating iпstrumeпts.As itis поt anti-high 
tempeгature. 
5. Don't jam the ports of the product, such as charger 
port, LED port and microphone etc" 
6. ln order to protect your hearing and extend the 
speaker selVice life, it is not recommended to adjust 
the volume to the maximum level for а long time. 
7. lf the speaker system halted, long press the MFB 
to reset and power off. 
8. Whatever reasoпs damage the product, please 
feel free to contact our after-sales staff in time 
rather than repair by yourself. Otherwise, you will 
accept without after-sales service. 
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Перед використанням уважно  
прочитайте інструкцію користувача.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн 
пристрою, який не впливає на експлуатаційні показники 
якості, без попереднього повідомлення.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД  
І ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ
1. Світлодіодний індикатор живлення
2. Кнопка живлення
3.  Кнопка зменшення гучності / До поперед-

нього треку
4. Багатофункціональна кнопка (БФК)
5.  Кнопка збільшення гучності / До наступного 

треку
6. Кнопка перемикання режимів
7. Світлодіодний індикатор режиму
8. Роз’єм для картки пам’яті microSD
9. Роз’єм USB Type-C для заряджання
10. Роз’єм AUX

ЖИВЛЕННЯ ON/OFF
1. Увімкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіод-
ний індикатор режиму спалахує синім кольором, а 
світлодіодний індикатор живлення підсвічується білим 
кольором.
2. Вимкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіод-
ний індикатор режиму гасне.

BLUETOOTH З’ЄДНАННЯ
1. Увімкніть пристрій. Світлодіодний індикатор режиму 
спалахує синім кольором, в той час як пристрій очікує 
на з’єднання.  
2. Активуйте Bluetooth на мобільному пристрої та 
встановіть з’єднання з акустичною системою в меню 
Bluetooth (і`мя пристрою – 2E SoundXBlock). У разі 
успішного з’єднання світлодіодний індикатор режиму 
безперервно горітиме синім кольором.
3. При наступному увімкненні акустична система 
автоматично відновлює з’єднання з останнім мобільним 
пристроєм. 

ВХІДНІ ВИКЛИКИ
Під час вхідного виклику натисніть БФК, щоб відповісти. 
Підказка: у разі виникнення помилки під час відповіді 
на вхідні виклики, зверніться до інструкції користувача 
мобільного пристрою.

ПИТАНИЕ ON/OFF
1. Включение: нажмите кнопку питания. Светодиодный 
индикатор режима загорается синим цветом, а индика-
тор питания подсвечивается белым цветом.
2. Выключение: кнопку питания. Светодиодный индика-
тор режима гаснет.

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ
1. Включите устройство. Светодиодный индикатор 
режима загорается синим цветом, в то время как 
устройство ожидает соединения. 
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и уста-
новите соединение с акустической системой меню 
Bluetooth (имя устройства – 2E SoundXBlock). В случае 
успешного соединения светодиодный индикатор режи-
ма начнет непрерывно гореть синим цветом.
3. При следующем включении акустическая система ав-
томатически восстанавливает соединение с последним 
мобильным устройством.

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
Во время входящего звонка нажмите многофункцио-
нальную кнопку (МФК), чтобы ответить.
Подсказка: в случае возникновения ошибки при 
ответе на входящие вызовы, обратитесь к инструкции 
мобильного устройства.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы 
завершить вызов.

ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункци-
ональную кнопку (МФК), чтобы отклонить вызов.

НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
Дважды нажмите многофункциональную кнопку (МФК), 
чтобы осуществить вызов последнего набранного 
номера.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Нажмите переключатель режимов (М), чтобы выбрать 
режим работы устройства (Bluetooth/Карта microSD/AUX).

ОТМЕНА BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ
В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте в течение 
2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы 
отменить Bluetooth соединения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ (М)
1. В режиме TWS (беспроводное стерео) нажмите и 
удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную 
кнопку (МФК), чтобы отменить соединение двух акусти-
ческих систем.

2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд много-
функциональную кнопку (МФК), чтобы удалить запись 
соединения. (Акустическая система выключится, когда 
запись будет удалена.)

РЕЖИМ MICRO SD
В специальный разъем вставьте карту Micro SD. Акустиче-
ская система автоматически распознает карту (прозвучит 
оповещение) и начнет воспроизводить аудиозаписи MP3. 
(Поддержка карт Micro SD до 64 ГБ.)

РЕЖИМ AUX
С помощью кабеля AUX-3,5 мм (входит в комплект) под-
ключите музыкальный плеер/смартфон к акустической 
системе. Включите воспроизведение на мобильном 
устройстве, акустическая система начнет проигрывать 
музыку автоматически.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
1. Для воспроизведения/паузы нажмите МФК.
2. Нажмите и удерживайте «-» для перехода к предыду-
щей записи.
3. Нажмите и удерживайте «+» для перехода к следующей 
записи.
4. Коротко нажмите и «-» для уменьшения громкости.
5. Коротко нажмите «+» для увеличения громкости.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TWS (TRUE WIRELESS STEREO)
Функция TWS позволяет пользователю осуществлять 

беспроводное соединение между двумя акустическими 
системами для создания эффекта многоканального 
стереозвука.
1. Убедитесь, что Bluetooth на мобильном устройстве 
отключен. 
2. Включите две акустические системы.
3. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд переключа-
тель режимов (М) на каждой акустической системе. Прозву-
чит оповещение о том, что две акустические системы нахо-
дятся в режиме установки TWS соединения. Акустическая 
система, на которой непрерывно горит индикатор синего 
цвета, функционирует в качестве правого канала. На другой 
акустической системе (левый канал) индикатор мигает.
4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и 
установите соединение с акустической системой. После 
успешного соединения на обоих акустических системах 
будет гореть индикатор синего цвета.
5. Установите TWS соединение между двумя акустиче-
скими системами перед тем, как устанавливать Bluetooth 
соединения с мобильным устройством.
6. Две акустические системы, которые были подключены 
с помощью TWS, автоматически соединяться при следу-
ющем включении.
7. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд много-
функциональную кнопку (МФК), чтобы перезагрузить 
устройство.
8. При TWS соединении осуществлять телефонные звонки 
можно только с левоканальной акустической системой.

ЗАРЯЖАНИЕ
1. Устройство оснащено встроенной несъемной аккуму-
ляторной батареей. Для зарядки испльзуйте кабель USB 
Type-C (входит в комплект).
2. Напряжение и ток подзарядки 5 В/2,4 А.
3. Выбирайте блок питания, сертифицированный 
производителем.
4. Со временем эффективность работы аккумулятора 
может снизиться. Это нормальное свойство работы 
аккумуляторной батареи.
5. Во время зарядки горит индикатор красного цвета. По 
окончании зарядки индикатор гаснет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защита от попадания воды IPX7
Bluetooth-имя устройства: 2E SoundXBlock
Размеры: 186*81*69 мм
Масса: 530 г
Дальность действия Bluetooth: до 18 м (без помех)
Диаметр динамика: 48 мм
Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Соотношение сигнал / шум: ≥ 80 дБ
Частотный диапазон: 115 Гц - 15 кГц
Напряжение питания: 5 В/2.4 А
Выходная мощность: 10 Вт х2
Емкость аккумулятора 3600 мА·ч
Продолжительность работы:
В режиме воспроизведения – до 24 ч

В режиме звонков – до 24 ч
Время зарядки: до 3 ч
Управление голосом: есть
Функции: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS
Разъем для зарядки: USB Type-C
Материал: TPU пластик + металлическая сетка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Следуйте указаниям в инструкции.
2. Подключите прибор к источникам питания с выходным 
напряжением не выше 5 В/2.4 А.
3. Используйте прибор при комнатной температуре.
4. Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, 
такими как камин, радиатор отопления и тому подобное.
5. Не закрывайте разъемы устройства другими предмета-
ми, например, порт для зарядного устройства, микрофон.
6. С целью сохранения вашего слуха не рекомендуется 
слушать музыку в течение длительного времени на 
максимальной громкости.
7. Если произошел сбой в работе акустической системы, 
нажмите и удерживайте МФК, чтобы перезагрузить 
устройство.
8. В случае неисправности устройства не пытайтесь 
разбирать и ремонтировать акустическую систему, 
а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКІВ
Натисніть БФК, щоб завершити виклик.

ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКІВ
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб 
відхилити виклик.

НАБІР ОСТАННЬОГО НОМЕРА
Двічі натисніть БФК, щоб здійснити виклик на останній 
набраний номер. 

ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ
Натисніть перемикач режимів (М), щоб обрати режим 
роботи пристрою (Bluetooth/картка microSD/AUX).

СКАСУВАННЯ BLUETOOTH З’ЄДНАННЯ
В режимі Bluetooth натисніть і утримуйте протягом 
2 секунд БФК, щоб скасувати Bluetooth з’єднання.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМИКАЧА РЕЖИМІВ (М)
1. В режимі TWS (бездротове стерео) натисніть і утри-
муйте протягом 2 секунд БФК, щоб скасувати з’єднання 
двох акустичних систем.
2. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд БФК, щоб 
видалити запис з’єднання (акустична система вимк-
неться, коли запис буде видалено).

РЕЖИМ MICRO SD
У спеціальний роз’єм вставте картку Micro SD. Акустич-
на система автоматично розпізнає картку (прозвучить 
аудіосповіщення) і почне відтворювати аудіозаписи 
формату MP3 (підтримка карт Micro SD до 64 ГБ).  

РЕЖИМ AUX
За допомогою кабелю AUX-3,5 мм (входить у комплект) 
підключіть музичний плеєр/смартфон до акустичної 
системи. Запустіть відтворення на мобільному пристрої,  
акустична система почне програвати музику автоматично.

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ
1. Для відтворення/паузи натисніть БФК.
2. Натисніть і утримуйте «—» для переходу до попе-
реднього запису.
3. Натисніть і утримуйте «+» для переходу до наступно-
го запису.
4. Коротко натисніть «—» для зменшення гучності.
5. Коротко натисніть «+» для збільшення гучності.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ TWS  
(TRUE WIRELESS STEREO)
Функція TWS дає змогу користувачеві здійснювати без-
дротове з’єднання між двома акустичними системами 
для створення ефекту багатоканального стереозвуку.
1. Переконайтеся, що Bluetooth на мобільному при-
строї вимкнено.

2. Увімкніть дві акустичні системи.
3. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд перемикач 
режимів (М) на кожній акустичній системі. Прозвучить 
аудіосповіщення про те, що дві акустичні системи 
перебувають у режимі встановлення TWS з’єднання. 
Акустична система, на якій безперервно горить індика-
тор синього кольору, функціонує як правий канал. На 
іншій акустичній системі (лівий канал) індикатор блимає. 
4. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та 
встановіть з’єднання з акустичною системою. Після 
успішного з’єднання на обох акустичних системах 
горітиме індикатор синього кольору. 
5. Встановлення TWS з’єднання між двома акустич-
ними системами можливе лише до встановлення 
Bluetooth з’єднання з мобільним пристроєм. 
6. Дві акустичні системи, які були підключені за 
допомогою TWS, автоматично з’єднуватимуться під час 
наступного увімкнення.
7. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд багато-
функціональну кнопку (БФК), щоб перезавантажити 
пристрій.
8. Під час TWS з’єднання здійснювати телефонні 
дзвінки можна тільки з лівоканальною акустичною 
системою.  

ЗАРЯДЖАННЯ
1. Пристрій оснащений вбудованим незнімним 
перезаряджуваним акумулятором. Для заряджання ви-

користовуйте кабель USB Type-C (входить у комплект).
2. Напруга і струм заряджання: 5 В/2,4 А. 
3. Обирайте блок живлення, сертифікований виробни-
ком.
4. З часом ефективність роботи акумулятора може 
знизитися. Це нормальна властивість роботи переза-
ряджуваних акумуляторів.
5. Під час заряджання горить індикатор червоного 
кольору. Після завершення заряджання індикатор гасне.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захист від потрапляння води IPX7
Bluetooth-ім’я пристрою: 2E SoundXBlock
Розміри: 186*81*69 мм
Маса: 530 г
Дальність дії Bluetooth: до 18 м (без перешкод)
Діаметр динаміка: 48 мм
Підтримувані профілі: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Співвідношення сигнал/шум: ≥ 80 дБ 
Частотний діапазон: 115 Гц – 15 кГц    
Параметри живлення: 5 В/2,4 А
Вихідна потужність: 10 Вт х 2
Ємність акумулятора: 3600 мА·год
Технічні параметри радіообладнання:
     Смуга радіочастот, в якій працює радіообладнання 

(передача/прийом): 2400,0 – 2483,5 МГц 
     Максимальна потужність випромінювання в смузі 

радіочастот, в якій працює радіообладнання: 2,5 мВт 

    Програмне забезпечення не застосовується 
Тривалість роботи:
    У режимі відтворення – до 24 год
    У режимі дзвінків – до 24 год
Тривалість заряджання: до 3 год 
Керування голосом: є
Функції: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS
Роз’єм для заряджання: USB Type-C
Матеріал: TPU пластик + металева сітка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Дотримуйтесь вказівок в інструкції користувача.
2. Підключайте прилад до джерел живлення з вихід-
ною напругою не вище 5 В/2,4 А.
3. Використовуйте прилад за кімнатної температури.
4. Не розміщуйте прилад поряд із джерелами тепла, 
такими як камін, радіатор опалення тощо.
5. Не закривайте роз’єми пристрою (порт для зарядно-
го пристрою, мікрофон тощо) сторонніми предметами.
6. З метою збереження вашого слуху не рекомен-
дується слухати музику протягом тривалого часу на 
максимальній гучності.
7. Якщо стався збій у роботі акустичної системи, натис-
ніть і утримуйте БФК, щоб перезавантажити пристрій.
8. У разі несправності пристрою не намагайтеся розби-
рати та ремонтувати акустичну систему, а зверніться в 
авторизований сервісний центр. 

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання 
акустична система 2Е SoundXBlock відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступ-
ний на веб-сайті за такою адресою: https://2e.ua/docs/

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати 
продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів 
здійснюється безкоштовно. Гарантiя не поширюється на такi випадки:
1.  Завершення термiну гарантiйного обслуговування.
2.  Використання не за iнструкцiєю, що призвело до пошкодження 

кабелів або самої акустичної системи.
3.  Пошкодження, що виникли внаслiдок спроби самостiйного ремон-

ту i внесення змiн у конструкцію.
4.   Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха. 
  Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати i сервісне 

обслуговування з виїздом.
5.  Строк служби пристрою становить 2 роки.
Авторизований сервісний центр ІП «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

Печатка 
 торговельної 

організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Найменування виробу:   ______________________________________
Номер моделі/Серійний номер:  _______________________________
Дата продажу:  _____________________________________________

Найменування та адреса торговельної організації: 
__________________________________________
__________________________________________
Підпис продавця:  ___________________________
Виріб перевірено в присутності споживача: 
__________________________________________

АКУСТИЧНА СИСТЕМА 
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SPEAKER SYSTEM
USER MANUAL

pantone 021 C pantone 361 Cpantone 261 Cpantone 2727 C pantone 185 C pantone Cool Grey 7 C

2E SoundXBlock
UA | RU | EN

pantone 021 C pantone 361 Cpantone 261 Cpantone 2727 C pantone 185 C pantone Cool Grey 7 C

Акустична система 2E SoundXBlock × 1 

Кабель  
для заряджання × 1

Інструкція  
користувача × 1 Аудіокабель × 1

Перед использованием внимательно  
прочитайте инструкцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право менять дизайн 
устройства, который не влияет на эксплуатационные 
показатели качества, без предварительного уведомления.

pantone 021 C pantone 361 Cpantone 261 Cpantone 2727 C pantone 185 C pantone Cool Grey 7 C

Акустическая система 2E SoundXBlock × 1

Кабель  
для подзарядки × 1

Инструкция  
пользователя × 1 Аудиокабель × 1

Please read the instructions carefully  
before using the product.

Packing list:

pantone 021 C pantone 361 Cpantone 261 Cpantone 2727 C pantone 185 C pantone Cool Grey 7 C

Bluetooth speaker 2E SoundXBlock × 1 

Charging cable × 1 

User’s manual × 1 Audio cable  × 1 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

2E SoundXBlock

2E SoundXBlock

ВНЕШНИЙ ВИД  
И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Индикатор питания
2. Кнопка питания
3.  Кнопка уменьшения громкости / К предыду-

щей записи
4. Многофункциональная кнопка (МФК)
5.  Кнопка увеличения громкости / К следущей 

записи
6. Кнопка переключения режимов
7. Светодиодный индикатор режима
8. Разъем для карты памяти microSD
9. Разъем USB Type-C для подзарядки
10. Разъем AUX
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