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Руководство по использованию 

 SТ-2 
Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 

Мы благодарим Вас за Ваш выбор! 



Заходи безпеки: 

• Використовуйте пристрій тільки за призначенням.

• У випадку, коли пристрій транспортувався до місця використання при температурі

нижче 0 ℃, то перед початком експлуатації пристрій має знаходитись в приміщенні

при температурі + 16-25 ℃ протягом 3 годин.

• Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом

тривалого періоду часу.

• Уникайте впливу вібрацій та механічних навантажень, що можуть спричинити

механічне пошкодження пристрою.

• У випадку механічного пошкодження гарантія не надається.

• Не розбирайте. Цей пристрій не можна ремонтувати самостійно.

• Тримайте подалі від дітей віком до 3 років. Може містити невеликі деталі.

• Не використовуйте пристрій при температурах нижче 0 ℃ та в умовах підвищеної

вологості.

• Не використовуйте при наявності візуального пошкодження. Не використовуйте,

якщо продукт явно несправний.

• Не використовуйте пристрій у промислових, медичних або виробничих цілях.

• Під час отримання пристрою переконайтеся, що він не розбитий, і всередині

продукту немає об'єктів, що вільно рухаються.



Технічні характеристики: 

Вихідна потужність (RMS): 11 Вт (5 Вт + 3 Вт х 2) 
Частотний діапазон: 60 – 18000 Гц 
Діаметр динаміків: Сабвуфер: 45 мм, Сателіти: 36 мм х2 
Напруга живлення:  5 B, USB 

Розмір пристрою (ВхШхГ): 
Сабвуфер: 145х200х120 мм, 

Сателіти: 95х75х80 мм х2 

Опис пристрою: 

1 Сабвуфер 

2 Сателіти 

3 Регулятор низьких частот 

4 Індикатор живлення 

5 Регулятор гучності 

6 USB-конектор (живлення) 

7 Міні-джек 3.5 мм 



Використання: 

1 Розташуйте пристрій симетрично відносно слухача. 

2 Перед тим як підключати пристрій до джерела аудіосигналу переконайтеся що пристрій 

відключено від мережі живлення. Підключіть кабель міні-джек 3.5 мм до джерела 

аудіосигналу. 

3 Рівень гучності встановіть на мінімум за допомогою регулятора гучності. 

4 Підключіть USB-конектор до USB-порту джерела живлення. 

5 Відрегулюйте рівень гучності за допомогою регулятора гучності відповідно Ваших 

потреб. 

6 Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом 

тривалого періоду часу. 



Меры предосторожности: 

• Используйте устройство только по назначению.

• В случае, если устройство транспортировалось к месту использования при

температуре ниже 0 ℃, перед эксплуатацией устройство должно находиться в

помещении при температуре + 16-25 ℃ в течение 3 часов.

• Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в

течение длительного периода времени.

• Избегайте воздействия вибрации и механических нагрузок, которые могут

привести к механическому повреждению устройства.

• В случае механического повреждения гарантия не предоставляется.

• Не разбирайте. Это устройство нельзя ремонтировать самостоятельно.

• Храните вдали от детей в возрасте до 3 лет. Может содержать мелкие части.

• Не используйте устройство при температурах ниже 0 ℃ и в условиях повышенной

влажности.

• Не используйте при наличии визуального повреждения. Не используйте, когда

продукт явно неисправен.

• Не используйте устройство в промышленных, медицинских или производственных

целях.

• При получении устройство убедитесь, что оно не повреждено, и внутри устройства

нет свободно движущихся объектов.



Технические характеристики: 

Выходная мощность (RMS): 11 Вт (5 Вт + 3 Вт х 2) 
Частотный диапазон: 60 – 18000 Гц 
Диаметр динамиков: Сабвуфер: 45 мм, Сателиты: 36 мм х2 
Напряжение питания:  5 B, USB 

Размер устройства (ВхШхГ): Сабвуфер: 145х200х120 мм, 
Сателиты:  95х75х80 мм х2 

Описание устройства: 

1 Сабвуфер 

2 Сателиты 

3 Регулятор низких частот 

4 Индикатор питания 

5 Регулятор громкости 

6 USB-коннектор (питание) 

7 Мини-джек 3.5 мм 



Эксплуатация: 

1 Расположите устройство симметрично относительно слушателя. 

2 Перед тем как подключать устройство к источнику аудиосигнала убедитесь, что 

устройство отключено от сети питания. Подключите кабель мини-джек 3.5 мм к источнику 

аудиосигнала. 

3 Уровень громкости установите на минимум при помощи регулятора громкости. 

4 Подключите USB-коннектор к USB-порту источника питания. 

5 Отрегулируйте уровень громкости при помощи регулятора громкости в соответствии с 

Вашими потребностями. 

6 Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в течение 

длительного периода времени. 


