
Акустична система 
Bluetooth 

SoundXTube

Інструкція з експлуатації

Аксесуари Кнопки

Функції

Bluetooth-з’єднання

Світлодіодні індикатори Підключення Bluetooth TWS Заряджання та режим очікування

Підключення AUX TWS

Технічні характеристики

Аудіокабель 3,5 мм

Модель:
Версія Bluetooth: 
Дальність передавання:

Вихідна потужність: 
Вхідна потужність: 
Частотна характеристика: 
Діаметр динаміка: 
Спотворення:
Час заряджання: 
Комплектація:

SoundXTube
5.0
≤ 30 м (на відкритій  
місцевості)

2 x 15 Вт
5 В / 2,0 А
115 Гц - 15 кГц
48 мм

Зарядний кабель Type-C

1.  Поворотний регулятор гучності
2.  Отвір для ремінця
3.  Світлодіодний індикатор
4.  Кнопка живлення / Еквалайзер
5.  Мікрофон
6.  Збільшити гучність / Попередня композиція
7.  Відтворити / Пауза / Відповісти або відхилити 

виклик
8.  Зменшити гучність / Наступна композиція
9.  Перемикач режимів/TWS
10. Слот для карти Micro SD
11. Роз’єм для підключення зовнішнього джерела 

аудіосигналу / зарядного пристрою

Кноп-
ка Операція

Коротке 
натискання

Коротке 
натискання

Коротке 
натискання

Коротке 
натискання

Поворот за 
годинниковою 

стрілкою
Поворот проти 
годинникової 

стрілки

Коротке 
натискання

Довге
натискання

Довге
натискання

Довге 
натискання

Довге 
натискання

Довге 
натискання

Опис

1.  Натисніть, щоб змінити режим: бас (індикатор світиться синім 
кольором) / легка музика (індикатор світиться білим кольором)

1.  Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути
пристрій.

2.  Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути 
пристрій.

Збільшення гучності

Наступна композиція

Зменшення гучності

Попередня композиція

1.  Під час відтворення музики: натисніть кнопку для відтворення/
зупинки музики.

2. Під час вхідного дзвінка: натисніть кнопку, щоб відповісти на дзвінок.
3.  Під час відповіді на дзвінок: натисніть кнопку, щоб завершити дзвінок.
4.  У режимі Bluetooth-з’єднання натисніть кнопку двічі, щоб 

передзвонити на останній номер.

1.  Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в 
режим підключення.

2.  Під час вхідного дзвінка: натисніть і утримуйте кнопку протягом 
2 секунд, щоб завершити дзвінок.

3.  Натисніть і утримуйте кнопку протягом 8 секунд для автоматичного
скидання налаштувань і вимкнення живлення у разі виникнення
несправностей або порушення нормальної роботи пристрою.

Перемикання режимів: Bluetooth / Micro SD / AUX

1.  Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в 
режим TWS-підключення.

2. У режимі TWS-підключення натисніть кнопку двічі, щоб відключити TWS.
3.  Натисніть і утримуйте кнопку протягом 6 секунд, щоб очистити 

всю інформацію.

Збільшення гучності

Зменшення гучності

1.  Під час Bluetooth-з’єднання індикатор блимає 
синім кольором; при успішному Bluetooth-з’єд-
нанні індикатор світиться синім кольором.

2.  У режимі Micro SD/AUX індикатор повільно бли-
має синім кольором під час відтворення музики.

3.  1) У режимі TWS індикатор основного динаміка 
швидко блимає синім кольором, індикатор друго-
го динаміка постійно світиться синім кольором. 
  2)  Під час підключення основного динаміка 

до Bluetooth-пристрою індикатор постійно 
світиться синім кольором.

3)  Під час відтворення музики індикатори обох 
динаміків повільно блимають синім кольором.

1.  Якщо після ввімкнення акустичної системи не буде 
виконано жодних дій (без Bluetooth-з’єднання), при-
стрій автоматично вимкнеться через 10 хвилин.

2.  При низькому заряді акумулятора пролунає го-
лосова підказка, а індикатор почне блимати чер-
воним кольором. Після того як голосова підказка 
пролунає три рази, пристрій вимкнеться.

3.   Під час заряджання індикатор світитиметься 
червоним кольором. Коли пристрій буде повністю 
заряджено, індикатор почне світитися зеленим 
кольором.

Заходи безпеки та догляд

1.  Не занурюйте пристрій у воду та уникайте контак-
ту з джерелами вогню.

2.  Уникайте впливу прямих сонячних променів. 
Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці.

3.  Не вдаряйте та не стукайте по динаміку.
4.  Не використовуйте розчинники, розріджувачі для 

фарб, мийні засоби тощо для очищення поверхні 
пристрою; протирайте його м’якою вологою 
тканиною.

5.  Оскільки передня та задня сторони мають сітча-
сту поверхню, необхідно регулярно протирати 
динамік, щоб всередину не потрапляв пил.

1.  Увімкніть два динаміки. Переконайтеся, що вони не
підключені до інших Bluetooth-пристроїв.

2.  Виберіть один динамік, а потім натисніть кнопку 
TWS і утримуйте її протягом 2 секунд, після чого 
ви почуєте голосову підказку, яка вказує на те, що
динамік перейшов у режим TWS.

3.  При успішному підключенні TWS пролунає голосова 
підказка, індикатор основного динаміка почне 
швидко блимати синім кольором, а індикатор другого
динаміка постійно світитиметься синім кольором.

4. 

5.

 Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої, а 
потім виберіть «SoundXTube» для підключення.
  Після успішного підключення двох динаміків їхні 

індикатори постійно світитимуться синім кольором.
6.  Після успішного підключення TWS динаміки 

підключаться один до одного під час наступного
ввімкнення системи.

7.  У режимі TWS тільки основний динамік має функцію 
гучного зв’язку.

8.  Якщо динамік підключився до іншого пристрою, 
натисніть кнопку TWS і утримуйте її протягом 6 се-
кунд, щоб скинути налаштування, а потім виконайте
кроки 1-5, щоб підключити обидва динаміки.

1.

2.

  Після ввімкнення системи почне блимати інди-
катор Bluetooth під час очікування з’єднання з 
Bluetooth-пристроєм.
  Увімкніть функцію Bluetooth на Bluetooth-при-
строї та виберіть «SoundXTube» для підключення.

Режим Micro SD (TF) / AUX

1.  Макс. об’єм карти Micro SD - 64 ГБ, формат FAT32/
exFAT.

2.  Вставте карту Micro SD; система автоматично 
відтворюватиме аудіофайли. Система підтри-
мує лише аудіоформати APE/FLAC/WAV/MP3. 
Переконайтеся, що аудіофайли зберігаються в 
кореневому каталозі карти Micro SD.

3.

4.

 Підключіть стереокабель 3,5 мм, система 
автоматично перемкнеться в режим AUX.
  Натисніть кнопку TWS для перемикання між 

режимами Bluetooth/Micro SD/AUX.

1.  Увімкніть два динаміки. Переконайтеся, що вони не
підключені до інших Bluetooth-пристроїв.

2.  Виберіть один із динаміків як основний, а потім на-
тисніть кнопку TWS і утримуйте її протягом 2 секунд,
після чого ви почуєте голосову підказку, яка вказує 
на те, що динамік перейшов у режим TWS.

3.  При успішному підключенні TWS пролунає голосова
підказка, індикатор основного динаміка почне швидко
блимати синім кольором, а індикатор другого ди-
наміка постійно світитиметься синім кольором.

4.  Вставте аудіокабель 3,5 мм у роз’єм основного 
динаміка для підключення зовнішнього джерела 
аудіосигналу, щоб почати відтворення музики.

≤ 1,0 %
≤ 3 год
акустична система, 
аудіокабель 3,5 мм, 
зарядний кабель Type-C, 
інструкція з експлуатації.

Спрощена декларація про відповідність
Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип 
радіообладнання акустична система 2Е 
SoundXTube відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання. Повний текст декларації про 
відповідність доступний на веб-сайті за такою 
адресою: https://2e.ua/docs/

Діапазон частот
радіообладнання:
Максимальна потужність
випромінювання:
Версія програмного
забезпечення:

2402 – 2480 МГц

-6~4 дБм

V8_20200818_2E 
SoundXTube



Акустическая система 
Bluetooth 

SoundXTube

Инструкция по эксплуатации

Аксессуары Кнопки

Функции

Bluetooth-соединение

Светодиодные индикаторы Подключение Bluetooth TWS Зарядка и режим ожидания

Подключение AUX TWS

Технические характеристики

Аудиокабель 3,5 мм

Модель:

Версия Bluetooth:

Дальность передачи:

Выходная мощность:

Входная мощность:

Частотная характери-

стика:

Диаметр динамика:

Искажение:

Время зарядки:

SoundXTube

5.0

≤ 30 м (на открытой 
местности)

2 x 15 Вт

5 В / 2,0 А

115 Гц - 15 кГц

48 мм

≤ 1,0 %

≤ 3 ч

Зарядный кабель Type-C

Кноп-
ка Операция

Короткое 
нажатие

Короткое 
нажатие

Короткое 
нажатие

Короткое 
нажатие

Поворот  
по часовой 

стрелке
Поворот 

против часовой 
стрелки

Короткое 
нажатие
Длинное 
нажатие

Длинное 
нажатие

Длинное 
нажатие

Длинное 
нажатие

Длинное 
нажатие

Описание

1.  Нажмите, чтобы изменить режим: бас (индикатор светится синим
цветом) / легкая музыка (индикатор светится белым цветом)

1.  Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выклю-
чить устройство.

Увеличение громкости

Следующая композиция

Уменьшение громкости

Предыдущая композиция

1.  Во время воспроизведения музыки: нажмите кнопку для воспро-
изведения/остановки музыки.

2.  Во время входящего звонка: нажмите кнопку, чтобы ответить на звонок.
3. При ответе на звонок: нажмите кнопку, чтобы завершить звонок.
4.  В режиме Bluetooth-соединения нажмите кнопку дважды, чтобы 

перезвонить на последний номер.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти 
в режим подключения.

2.  Во время входящего звонка: нажмите и удерживайте кнопку 
в течение 2 секунд, чтобы завершить звонок.
3.  Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд автоматического 

сброса настроек и выключения питания в случае возникновения 
неисправностей или нарушения нормальной работы устройства.

Переключение режимов: Bluetooth / Micro SD / AUX

1.  Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти 
в режим TWS-подключения.

2.  В режиме TWS-подключения нажмите кнопку дважды, чтобы 
отключить TWS.

3.  Нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд, чтобы очистить 
всю информацию.

Увеличение громкости

Уменьшение громкости

1.  При Bluetooth-соединении индикатор мигает си-
ним цветом; при успешном Bluetooth-соединении 
индикатор светится синим цветом.

2.  В режиме Micro SD/AUX индикатор медленно мигает
синим цветом во время воспроизведения музыки.

3.  1) В режиме TWS индикатор основного динамика 
быстро мигает синим цветом, индикатор второго 
динамика постоянно светится синим цветом. 
2) При подключении основного динамика к 
Bluetooth-устройству индикатор постоянно 
светится синим цветом. 
3) Во время воспроизведения музыки индикаторы
обоих динамиков медленно мигают синим цветом.

1.  Если после включения акустической системы не бу-
дет выполнено никаких действий (без Bluetooth-со-
единения), устройство автоматически выключится 
через 10 минут.

2.  При низком заряде аккумулятора прозвучит 
голосовая подсказка, а индикатор начнет мигать 
красным цветом. После того как голосовая подсказ-
ка прозвучит три раза, устройство выключится.

3.  Во время зарядки индикатор будет светиться крас-

ным цветом. Когда устройство будет полностью заря-

жено, индикатор начнет светиться зеленым цветом. 

Меры предосторожности и уход 

1.  Не погружайте устройство в воду и избегайте 
контакта с источниками огня.

2.  Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. 
Храните устройство в прохладном сухом месте.

3. Не ударяйте и не стучите по динамику.
4.  Не используйте растворители, разбавители для 

красок, моющие средства и т. д. для очистки 
поверхности устройства; протирайте его мягкой 
влажной тканью.

5.  Поскольку передняя и задняя стороны имеют 
сетчатую поверхность, необходимо регулярно 
протирать динамик, чтобы внутрь не попадала 
пыль.

1.  Включите два динамика. Убедитесь, что они не
подключены к другим Bluetooth-устройствам.

2.  Выберите один динамик, а затем нажмите кнопку 
TWS и удерживайте ее в течение 2 секунд, после 
чего вы услышите голосовую подсказку, которая 
указывает на то, что динамик перешел в режим TWS.

3.  При успешном подключении TWS прозвучит голо-
совая подсказка, индикатор основного динамика 
начнет быстро мигать синим цветом, а индикатор 
второго динамика будет постоянно светиться 
синим цветом.

4. 

5.

 Включите функцию Bluetooth на своем устройстве, а 
затем выберите «SoundXTube» для подключения.
  После успешного подключения двух динамиков их 
индикаторы будут постоянно светиться синим цветом.

6.  После успешного подключения TWS динамики подклю-
чатся друг к другу при следующем включении системы.

7.  В режиме TWS только основной динамик имеет
функцию громкой связи.

8.  Если динамик подключился к другому устройству, 
нажмите кнопку TWS и удерживайте ее в течение 6
секунд, чтобы сбросить настройки, а затем выпол-
ните шаги 1-5, чтобы подключить оба динамика.

1.

2.

  При включении системы начнет мигать индикатор 
Bluetooth во время ожидания соединения
с Bluetooth-устройством.
  Включите функцию Bluetooth на Bluetooth 
устройстве и выберите «SoundXTube»
для подключения. 

Режим Micro SD (TF) / AUX

1.  Макс. объем карты Micro SD - 64 ГБ, формат 
FAT32/exFAT.

2.  Вставьте карту Micro SD; система будет автома-
тически воспроизводить аудиофайлы. Система 
поддерживает только аудиоформаты APE/FLAC/
WAV/MP3. Убедитесь, что аудиофайлы хранятся в 
корневом каталоге карты Micro SD.

3.

4.

 Подключите стереокабель 3,5 мм, система 
автоматиче-ски переключится в режим AUX.
  Нажмите кнопку TWS для переключения между 

режимами Bluetooth/Micro SD/AUX.

1.  Включите два динамика. Убедитесь, что они не
подключены к другим Bluetooth-устройствам.

2.  Выберите один из динамиков в качестве основного,
а затем нажмите кнопку TWS и удерживайте ее в те-
чение 2 секунд, после чего вы услышите голосовую 
подсказку, которая указывает на то, что динамик 
перешел в режим TWS.

3.  При успешном подключении TWS прозвучит голосо-
вая подсказка, индикатор основного динамика начнет
быстро мигать синим цветом, а индикатор второго 
динамика будет постоянно светиться синим цветом.

4.  Вставьте аудиокабель 3,5 мм в разъем основного 
динамика для подключения внешнего источника 
аудиосигнала, чтобы начать воспроизведение музыки.

1.  Поворотный регулятор громкости
2.  Отверстие для ремешка
3. Светодиодный индикатор
4. Кнопка питания / Эквалайзер
5. Микрофон
6.  Увеличить громкость / Предыдущая композиция
7. Воспроизведение / Пауза / Ответить или откло-

нить вызов
8. Уменьшить громкость / Следующая композиция
9.  Переключатель режимов / TWS
10. Слот для карты Micro SD
11. Разъем для подключения внешнего источника 

аудиосигнала / зарядного устройства
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Bluetooth Speakers 
SoundXTube
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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 ремонту 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.

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

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




