
Настройте одно из устройств SoundXTube Plus как основное устройство 
воспроизведения и управления звуком и получите возможность подключить его 
к более чем 200 вторичных устройств SoundXTube Plus.
Примечание: для более быстрого соединения с вашим устройством Bluetooth 
или перехода в режим PartySync нажмите и удерживайте кнопку         в течение 
6 секунд, чтобы перезагрузить настройки соединения, после перезагрузки 
колонки нажмите кнопку снова, чтобы начать процесс установки соединения.

Настройки основного устройства:
1. Подключите одну из колонок SoundXTube Plus к телефону или другим 
устройствам через соединение Bluetooth. После успешного подключения 
индикатор Bluetooth         засветится синим цветом.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PartySync         на SoundXTube Plus в течение 3 
секунд, пока не услышите звуковой сигнал, индикатор PartySync         должен 
засветиться белым цветом (индикатор Bluetooth          будет продолжать 
светиться синим цветом), это значит, что данное устройство SoundXTube Plus 
успешно установлено как основное устройство воспроизведения.

Подключение вторичных устройств:
1. Убедитесь, что вторичные устройства воспроизведения не подключены к 
устройству Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PartySync вторичного устройства 
воспроизведения             в течение 3 секунд, индикатор PartySync        начнет 
мигать белым цветом, указывая на то, что вторичная колонка находится в 
режиме сопряжения. После успешной установки соединения вы услышите 
звуковой сигнал, индикатор PartySync       должен засветиться белым цветом.
3. Из-за того, что вторичные колонки подключены к основному устройству 
воспроизведения в режиме PartySync, а не соединены непосредственно через  
          Bluetooth/AUX с вашим телефоном или другими устройствами, индикатор 
Bluetooth вторичных устройств светиться не будет.

2. Чтобы подключить колонку к новому 
устройству, нажмите и удерживайте 
кнопку        в течение 2 секунд, чтобы 
перезапустить режим сопряжения, для 
поиска нового устройства.

1. Когда колонка (SoundXTube Plus) включена, она автоматически подключается к 
последнему подключенному устройству, если оно находится в пределах передачи 
сигнала Bluetooth. Если соединение не было установлено, нажмите и удерживайте кнопку     
в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим соединения Bluetooth.

Налаштуйте один з пристроїв SoundXTube Plus, як основний пристрій 
відтворення та керування звуку, та отримайте змогу під'єднати його до більш 
ніж 200 вторинних пристроїв SoundXTube Plus.
Примітка: Для швидшого встановлення з'єднання з вашим пристроєм Bluetooth 
або переходу в режим PartySync, натисніть та утримуйте кнопку           протягом 6 
секунд, щоб перезавантажити налаштування з'єднання, після 
перезавантаження колонки натисніть на кнопку знов, щоб розпочати процес 
встановлення з'єднання.

Налаштування основного пристрою:
1. Підключіть одну з колонок SoundXTube Plus до телефону або інших пристроїв 
через з'єднання Bluetooth. Після успішного підключення індикатор Bluetooth
загориться синім кольором.
2. Натисніть та утримуйте кнопку PartySync           на SoundXTube Plus протягом 3 
секунд, поки не почуєте звуковий сигнал, індикатор PartySync         повинен 
загорітися білим (індикатор Bluetooth         залишатиметься синім), це 
означатиме, що даний пристрій SoundXTube Plus успішно встановлено як 
основний пристрій відтворення.

Підключення вторинних пристроїв:
1. Переконайтесь, що вторинні пристрої відтворення не підключені до жодного 
пристрою Bluetooth.
2. Натисніть та утримуйте кнопку PartySync вторинного пристрою відтворення    
         протягом 3 секунд, індикатор PartySync         почне блимати білим кольором, 
вказуючи на те, що вторинна колонка перебуває в режимі сполучення. Після 
успішного встановлення з'єднання ви почуєте звуковий сигнал, індикатор 
PartySync          повинен загорітися білим
4. Через те, що вторинні колонки підключені до основного пристрою 
відтворення у режимі PartySync, а не з'єднані безпосередньо через 
Bluetooth/AUX з вашим телефоном чи іншими пристроями, індикатор Bluetooth 
вторинних пристроїв не буде горіти.

Керівництво користувача

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

SOUNDXTUBE PLUS

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА РОЗ'ЄМИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ РЕЖИМ PARTYSYNC

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ З'ЄДНАННЯ BLUETOOTH

ІНДИКАТОРИ

ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

АКСЕСУАРИ

User Manual

SOUNDXTUBE PLUS

1. Уникайте падіння пристрою.
2. Уникайте експлуатації та зберігання пристрою за екстремально високих або 
низьких температур.
3. Не розбирайте та не ремонтуйте колонку, якщо ви не маєте відповідної 
технічної спеціалізації.
4. Не використовуйте виріб на вулиці під час грози.
5. Не використовуйте для очищення будь-які агресивні та абразивні миючі 
засоби, а також інші хімічні речовини.
6. Не піддавайте акумулятор колонки впливу тепла, наприклад, прямих сонячних 
променів, вогню тощо.

Аудіо кабель 3.5 мм Зарядний кабель Type-C

Покрутіть для регулювання 
рівня гучності

Версія Bluetooth: 5.0     

Дальність передачі бездротового сигналу: 30м (без перешкод)   

Вихідна потужність: 40 Вт (20 Вт х 2)

Ємність батареї: 7.4 В/3000 мА·год (3000 мА·год х 2)

Діаметр гучномовця: 52 мм

Зарядний роз'єм Type-C, вхідна потужність: 5В/2А постійного струму

Частота: 80 Гц - 18 кГц

Спотворення: ≤1.0%

Час роботи: до 24 годин (варіюється залежно від рівня гучності та типу музичних 

файлів)

Час зарядки: приблизно 3 години

Матеріал: термопластичний поліуретан та тканина

Вага: приблизно 853г (без упаковки)

Розміри (ВхШхГ): 225х88х88 мм 

Діапазон частот радіообладнання: 2400,0 - 2483,5 МГц

Максимальна потужність випромінювання радіообладнання: 2,5 мВт

Програмне забезпечення: не застосовується

Отвір для петельки / 
лямки

Кнопка живлення / Bluetooth / 
кнопка AUX та індикатор 

Пуск/Пауза відтворення 
музики / Відповісти або 
Відхилити телефонний дзвінок

Індикатор PartySync

Роз'єм AUX

Кнопка Тип натиску Функція
Порт для 
зарядки 
Type-C

Збільшити гучність/
Попередній трек

Зменшити гучність/
Наступний трек

Кнопка PartySync

Довге натискання

Довге натискання

Коротке натискання

Довге 
натискання

Довге 
натискання

Коротке 
натискання

Коротке 
натискання

Довге 
натискання

Поворот проти 
годинникової 
стрілки

Коротке 
натискання

Перемикач режимів: Bluetooth / AUX

Натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб 
увімк/вимк колонку

Коротке натискання Збільшити гучність

Попередній трек

Поворот за 
годинниковою 
стрілкою

Зменшити гучність

Зменшити гучність

Наступний трек

Натисніть, щоб переключитися між лівим/правим/
Стерео каналами

Збільшити гучність

1. Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб 
увійти/вийти з режиму PartySync.
2. Натисніть та утримуйте протягом 6 секунд, щоб 
скинути налаштування підключення PartySync.

1. Натисніть один раз, щоб запустити/призупинити 
відтворення музики.
2. Натисніть один раз, щоб відповісти на дзвінок.
3. Натисніть один раз, щоб завершити дзвінок.
4. Швидким подвійним натисканням викличте останній 
набраний номер при підключенні до Bluetooth 
пристрою.

1. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб знову 
перейти в режим Bluetooth з'єднання.
2. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб 
відхилити дзвінок.
3. За необхідністю, довгим натисканням протягом 6 
секунд перейдіть до режиму авто перезавантаження та 
вимкнення живлення (коли колонка не працює 
нормально або її пошкоджено).

Індикатор Колір Стан

Мерехтить червоним

Червоний

Зелений

Білий

Мерехтить білим

Мерехтить синім

Синій

Зелений

Синій

Білий

Білий

Мерехтить білим

Плавно спалахує 
синім

Низький заряд батареї

Йде зарядка пристрою

Пристрій повністю заряджений

Пристрій увімкнено

Блимає 3 рази при досягненні максимального рівня гучності

Встановлюється з'єднання Bluetooth

Bluetooth пристрій успішно підключено
Примітка: У режимі PartySync синім світлом горить лише 
світлодіодний індикатор Bluetooth основного пристрою ( музика 
не відтворюється), індикатор вторинного пристрою продовжує 
горіти білим кольором.

Відтворення музики в режимі Bluetooth/AUX
Примітка. У режимі PartySync світлодіодний індикатор Bluetooth 
основного пристрою продовжує плавно блимати синім кольором 
(музика відтворюється), індикатор вторинного продовжує горіти 
білим кольором.

Підключення у режимі PartySync (вторинний пристрій)

Аудіоканал - правий

Аудіоканал - лівий

Аудіоканал - стерео

2. Відбулося підключення в режимі PartySync (основний і 
вторинний пристрій)

1. Підключення у режимі PartySync (основний пристрій)

1. Для зарядки пристрою використовуйте кабель USB-C, що йде у комплекті. 
Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено перед першим 
використанням.
2. Не заряджайте колонку більше часу ніж необхідно .
3. Коли пристрій не використовується, зберігайте його у прохолодному місці.

Зарядний кабель Type-C

1. Коли колонку (SoundXTube Plus) увімкнено, вона автоматично підключається до 
останнього підключеного пристрою, якщо він знаходиться у межах передачі сигналу 
Bluetooth. Якщо з'єднання не було виконано, натисніть та утримуйте кнопку 
протягом 2 секунд, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.

2. Щоб підключити колонку до нового 
пристрою, натисніть та утримуйте 
кнопку           протягом 2 секунд, щоб 
перезапустити режим сполучення, для 
пошуку нового пристрою.

Після успішного переходу в режим PartySync:
1. Ви можете синхронізувати звук на більш ніж 200 колонках SoundXTube Plus (та 
керувати відтворенням за допомогою одного головного пристрою), щоб створити 
ідеальну атмосферу для гучних вечірок.
2. Коротким натисканням кнопки PartySync на різних колонках, насолоджуйтесь 
лівим/ правим/стерео каналами звуку одночасно. 
3. Коли ви вимкнете основну колонку, усі вторинні будуть вимкнені автоматично. 
Якщо ви вимкнете лише один із додаткових пристроїв, це не вплине на решту 
колонок системи.
4. Ви можете налаштувати гучність для кожного вторинного пристрою системи 
окремо.
5. Під час дзвінка функцію "гучного зв'язку" зберігає лише основний пристрій.

Якщо після ввімкнення колонка SoundXTube Plus не використовується, вона 
переходить у режим очікування через 15 хвилин. Повторно натисніть кнопку 
живлення, щоб увімкнути пристрій та розпочати відтворення.

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.

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

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

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

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

Комплектація: бездротова акустична система, аудіо кабель 3.5 мм, 
зарядний кабель Type-C, керівництво користувача. 

Package Contents: Wireless Speaker System, 3.5mm Audio Cable, 
Type-C Charging Cable, User Manual.

SoundXTube Plus

Руководство пользователя

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

SOUNDXTUBE PLUS

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА РЕЖИМ PARTYSYNC

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH

ИНДИКАТОРЫ

ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ

1. Избегайте падения устройства.
2. Не используйте и не храните устройство при экстремально высоких или 
низких температурах.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство, если у вас нет 
соответствующей технической специализации.
4. Не используйте устройство на улице во время грозы.
5. Не используйте для очищения агрессивные и абразивные моющие средства.
6. Не поддавайте аккумулятор колонки действию тепла – прямых солнечных 
лучей, огня и т. п.

Аудиокабель 3,5 мм Зарядный кабель Type-C

Покрутите для регулировки 
уровня громкости

Версия Bluetooth: 5.0

Дальность передачи беспроводного сигнала: 30 м (без препятствий)

Выходная мощность: 40 Вт (20 Вт x 2)

Емкость аккумулятора: 7,4 В / 3000 мАч (3000 мАч х 2)

Диаметр громкоговорителя: 52 мм

Зарядный разъем Type-C, входная мощность: 5 В / 2 А пост. тока

Частота: 80 Гц – 18 кГц

Искажение: ≤ 1.0 %

Время работы: до 24 часов (варьируется в зависимости от уровня громкости 

и типа музыкальных файлов)

Время зарядки: прибл. 3 часа

Материал: термопластичный полиуретан и ткань

Вес: прибл. 853 г (без упаковки)

Размеры (ВxШxГ): 225x88x88 мм

Диапазон частот радиооборудования: 2400,0 – 2483,5 МГц

Максимальная мощность излучения радиооборудования: 2,5 мВт

Программное обеспечение: не применяется

Отверстие для 
подвешивания

Кнопка питания / Bluetooth / 
кнопка AUX и индикатор 

Пуск / пауза воспроизведения 
музыки / ответить или 
отклонить телефонный звонок

Индикатор PartySync

Разъем AUX

Кнопка Тип нажатия Функция
Порт для 
зарядки 
Type-C

Увеличить громкость / 
предыдущий трек

Уменьшить громкость / 
следующий трек

Кнопка PartySync

Длинное нажатие

Длинное нажатие

Короткое нажатие

Длинное 
нажатие

Длинное 
нажатие

Короткое 
нажатие

Короткое 
нажатие

Длинное 
нажатие

Поворот против 
часовой стрелки

Короткое 
нажатие

Переключатель режимов: Bluetooth / AUX

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, 
чтобы включить/выключить колонку

Короткое нажатие Увеличить громкость

Предыдущий трек

Поворот по 
часовой стрелке

Уменьшить громкость

Уменьшить громкость

Следующий трек

Нажмите, чтобы переключиться между 
левым/правым/стереоканалами

Увеличить громкость

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
войти/выйти из режима PartySync.
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы 
скинуть настройки подключения PartySync.

1. Нажмите один раз, чтобы запустить/приостановить 
воспроизведение музыки.
2. Нажмите один раз, чтобы ответить на звонок.
3. Нажмите один раз, чтобы завершить звонок.
4. Быстрым двойным нажатием позвоните по 
последнему набранному номеру при подключении к 
Bluetooth-устройству.

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы 
снова перейти в режим Bluetooth-соединения.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы 
отклонить звонок.
3. При необходимости, длинным нажатием в течение 
6 секунд перейдите в режим автоперезагрузки и 
выключения питания (если колонка не работает 
нормально или повреждена).

Индикатор Цвет Состояние

Мигает красным

Светится красным

Светится зеленым

Светится белым

Мигает белым

Мигает синим

Светится синим

Зелений

Синій

Білий

Білий

Мерехтить білим

Плавно вспыхивает 
синим

Низкий уровень заряда аккумулятора

Устройство заряжается

Устройство полностью заряжено

Устройство включено

Мигает 3 раза при достижении максимального уровня громкости

Устанавливается соединение Bluetooth

Bluetooth-устройство успешно подключено
Примечание: в режиме PartySync синим цветом светится только 
светодиодный индикатор Bluetooth основного устройства 
(музыка не воспроизводится), индикатор вторичного устройства 
продолжает светится белым цветом.

Воспроизведение музыки в режиме Bluetooth/AUX
Примечание: в режиме PartySync светодиодный индикатор 
Bluetooth основного устройства продолжает плавно мигать синим 
цветом (музыка воспроизводится), индикатор вторичного 
устройства продолжает светится белым цветом.

Подключение в режиме PartySync (вторичное устройство)

Аудиоканал - правый

Аудиоканал - левый

Аудиоканал - стерео

2. Установлено подключение в режиме PartySync (основное и 
вторичное устройства)

1. Подключение в режиме PartySync (основное устройство)

1. Для зарядки устройства используйте кабель USB-C, который входит в 
комплект. Убедитесь, что устройство полностью заряжено перед первым 
использованием.
2. Не заряжайте колонку дольше, чем необходимо.
3. Когда устройство не используется, храните его в прохладном месте.

Зарядный кабель Type-C

После успешного перехода в режим PartySync:
1. Вы можете синхронизировать звук на более чем 200 колонках SoundXTube Plus 
(и управлять воспроизведением с помощью одного главного устройства), чтобы 
создать идеальную атмосферу для ярких вечеринок.
2. Коротким нажатием кнопки PartySync на разных колонках наслаждайтесь левым 
/ правым / стереоканалами звука одновременно.
3. Когда вы выключите основную колонку, все вторичные будут выключены 
автоматически. Если вы выключите только одно из дополнительных устройств, это 
не повлияет на остальные колонки системы.
4. Вы можете настроить громкость для каждого вторичного устройства системы 
отдельно.
5. Во время звонка функцию громкой связи сохраняет только основное 
устройство.

Если после включения колонка SoundXTube Plus не используется, она переходит 
в режим ожидания через 15 минут. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы 
включить устройство и начать воспроизведение.

Комплектация: беспроводная акустическая система, аудиокабель 3,5 мм, 
зарядный кабель Type-C, руководство пользователя.

SoundXTube Plus

Radio Frequency Range: 2400.0 - 2483.5 MHz
Max. radiation power of radio equipment: 2.5 mW
Software: not applicable
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SoundXTube Plus

SoundXTube Plus

SoundXTube Plus

SoundXTube Plus

SoundXTube Plus

SoundXTube Plus

SoundXTube Plus speakers

SoundXTube Plus speaker after


