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Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации 

Aspiring InterHit 21/Aspiring InterHit 22 

 

  

 

 

 

 

Офіційний імпортер та дистрибьютор на території України – ТОВ «Хімекспо» 

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а 

Тел/факс: +380 44 276 09 19             

   www.aspiring.ua 

 

 

 

Авторські права © 2010-2018 Всі права захищені. Без письмового дозволу виробника заборонено  
копіювання, публікація або передача даного матеріалу. 
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Зміст/Содержание: 

1. Інструкція з експлуатації портативних колонок Aspiring InterHit 21 та Aspiring InterHit 22 українською  
мовою…………………………………………………………………………….2 

2. Инструкция  по  эксплуатации портативных колонок Aspiring InterHit 21 и Aspiring InterHit 22 на русском 
языке…………………………………………………………………………..10 

Вітаємо Вас з придбанням портативних колонок Aspiring InterHit 21 або Aspiring InterHit 22! 

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв  нами  постійно  вдосконалюються,  
тому  можливі  деякі  зміни, не  відображені  в  даному  керівництві;  також  можуть  змінюватися  без попереднього 
повідомлення покупця адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна 
отримати на веб - сайті www.aspiring.ua. 

 Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання колонок. В ній Ви знайдете 
детальний опис самого пристрою, повного набору функцій та налаштувань, порядjк установки і використання, а також 
умови гарантійного обслуговування. Приведена інформація, призначена для оптимального налаштування пристрою, 
дозволить уникнути помилок в повсякденному використанні і продовжить термін служби колонок.   

Короткий посібник користувача 

Комплектація 

1.   Портативна колонка Aspiring InterHit 21 або Aspiring InterHit 22 – 1 шт 

2.   microUSB кабель - 1 шт 

3.   AUX (Line-in) кабель - 1 шт 

4.   Керівництво з експлуатації - 1 шт 

5.   Гарантійний талон - 1 шт 

Технічні характеристики 

 Aspiring InterHit 21 Aspiring InterHit 22 
Габарити 23x9.5x7.0см 22x7.1x7.0см 
Акумулятор Li-Ion 3,7 В, 2200 мАп Li-Ion 3,7 В, 2200 мАп 
Час роботи в режимі  
відтворення 

До 8 годин (Залежно від рівня 
гучності) 
 

До 8 годин (Залежно від рівня 
гучності) 
 

Зовнішнє джерело USB 5 В, 1,5 А (Адаптер не входить в 
комплект і придбається окремо) 

USB 5 В, 1,5  А (Адаптер не входить в 
комплект і придбається окремо) 

Bluetooth Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 
Дисплей LED - 
Вихідна потужність 2x5  Вт (10Вт) 2x5 Вт (10Вт) 
Діапазон відтворюваних 
частот 

80 Гц – 20 КГц 80 Гц – 20 КГц 

Коефіцієнт нелінійних  
спотворень 

< 0.55% < 0.55% 

Підтримувані формати 
файлів 

WMA, APE, FLAC, MP3, WAV   WMA, APE, FLAC, MP3, WAV   

Максимальний 
підтримуваний  
обсяг зовнішнього 
накопичувача  
(microSD) 

до 32 Гб до 32 Гб 

Підтримуваний формат  
файлової системи 
зовнішнього  
накопичувача 

FAT32 FAT32 

Робочий діапазон -5 - +40 °C -5 - +40 °C 
Годинник, будильник, 
календар 

Так Ні 
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 Відношення сигнал/шум 70dB 70dB 
 Відстань передачі Без перешкод до 10 м Без перешкод до 10 м 
 

Aspiring InterHit 21 або 22 (різниця в тому, що в Aspiring InterHit 22 відсутній екран, функції 
годинник/дата/будильник): 

Органи управління 

 

1.  DC 5V (інтерфейс для заряду і підключення до ПК), антена для радіо (в даному випадку може служити AUX 
кабель) або лінійний вхід для підключення зовнішніх пристроїв, таких як MP3 плеєр, планшетний ПК, 
смартфон або мобільний телефон. 

2. LED дисплей (InterHit 21) 

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



4 
 

 
3. Регулятор гучності 
4. Важіль Off/ON (Вкл./Викл.) 
5. Роз’єм для Micro SD(TF) карти пам’яті 
6. Роз’єм для USB носія 
7. Роз’єм для навушників 

Основні функції 

I. Функції кнопок управління: 

 
1. Натисніть для функцій Стоп/Пауза. У режимі часу або будильника, натисніть клавішу, щоб увійти в режим 

настройки. У режимі Bluetooth, натисніть клавішу, щоб відповісти на виклик або його відхилити. 
2. Натисніть для вибору наступного трека (композиції). У режимі час/будильник, натисніть клавішу, щоб 

вибрати 12-годинний формат / 24-годинний формат.  

 
3. Натисніть  для вибору попереднього трека (композиції). У режимі час/будильник, натисніть клавішу, щоб 

вибрати 12-годинний формат / 24-годинний формат.  
4. Контроль звуку: поверніть вліво для зменшення гучності або вправо для збільшення. 

5. Натисніть для вибору між MP3/FM/AUX/Bluetooth/час/дата/будильник    варіантів. 
6. Для  включення  живлення  портативної  колонки  Interhit 21 або 22  переведіть важіль Off/ON в режим ON та 

дочекайтеся включення екрану. 
 
Джерело живлення пристрою 
 
1. (USB 5V) - джерело живлення. 
2.  Вбудована літієва акумуляторна батарея – 2200 mAh. 
Вказівки до використання літієвої батареї 
 
Вставте в пристрій кабель USB, після чого червоний світлодіод яскраво загориться. Для повної зарядки літієвої батареї 
необхідно 5 годин. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу,  для  запобігання псування літієвої 
батареї бажано заряджати її повністю раз в 2-3 місяці, або на цей термін її виймати . 
 

Функції Aspiring InterHit 22/Aspiring InterHit 21 
 
УВАГА: 
 
Послідовність функцій: Bluetooth-> Час-> Будильник > Музичний програвач (MP3) -> Audio (лінійний вхід-AUX) -> 
Радіо. Режим при включенні - функція Bluetooth. 
 
Включіть живлення для входу в режим Bluetooth 
 
1. Натисніть кнопку "MODE" для вибору іншого режиму (функція Bluetooth закрита, так як вже ввімкнена); (При 
використанні Micro SD (TF карта) або U диск (USB накопичувач) функція Bluetooth - закрита) 
Натисніть кнопку "Mode", щоб вибрати Bluetooth -> Час -> Будильник -.> Музичний програвач (MP3) -> Аудіо вхід 
(лінійний вхід) -> FM-радіо в певній послідовності. Коли виберете режим Bluetooth, функція Bluetooth автоматично 
ввімкнеться.  
 
2. При підключенні режиму Bluetooth, для моделі InterHit 21 на екрані з’явиться слово «BLUE» і Bluetooth буде готовий 
для пошуку інших пристроїв.                                                                                                       
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3. Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні, планшеті або ПК і знайдіть пристрій "DY21L" або «DY22». В 
деяких випадках потрібно буде ввести пароль – «0000». Після цього динаміки почнуть відтворювати музику. 
 
Для моделі InterHit 22 дії такіж самі, але після підключення Ви почуєте «Connected». А після відключення 
«Disconnected». 
 

Мультимедійні функції 
 

Коли пристрій підключенный по Bluetooth та відтворює музику: 
 
Натисніть " " для вибору попередньої композиції або натисніть  для вибору наступної композиції. 

Натисніть " " для відтворення музики / паузи. Натисніть кнопку "V +" для збільшення гучності. Натисніть кнопку 
"V-" для зменшення гучності. Також для керуванням колонки Ви можете використовувати Ваш телефон або інший 
Bluetooth пристрій. 
 

Режим Hands-free 
 

Колонка (InterHit 21) підключенна по Bluetooth має  функцію гучного зв'язку та телефонної трубки. Затисніть "MODE " 

для відповіді на телефонний дзвінок. Натисніть " ", щоб завершити виклик. Після цього підключення по Bluetooth 

відновиться автоматично. В InterHit 22 натисніть " ", щоб взяти трубку або завершити виклик.  
 

Використання Aspiring InterHit в режимі FM радіо 
1. Вставте AUX кабель в роз’єм як антену. 

2. Натисніть клавішу доки не виберете FM радіо. 

3. Натисніть  для функції пошуку радіохвиль «Вперед», затисніть на декілька секунд  для автопошуку 
«Вперед». 

4.  Натисніть  для функції пошуку радіохвиль «Назад», затисніть  для автопошуку «Назад». 
5. Затисніть на декілька секунд  для налаштування радіохвилі. 

 
 

Функції роз’ємів та портів: 
 

1. “USB DC”- живлення колонки та підключення колонки до ПК. 

2. “LINE IN” -  роз’єм для підключення зовнішніх MP3 плеєрів, DVD, смартфонів і тд. 

3. “TF CARD” – слот для TF карт. 

4. “USB HOST ” – USB host функція для відтворення музики з USB носіїв 

Живлення: 

1. Напруга для живлення колонки - USB 5V 1.0A 

2. Вбудована Li-ion перезаряджаємо батарея    

Використання батареї: 

1. Зарядка батареї: Підключіть колонку до ПК через USB кабель або до USB адаптера (від смартфона, планшета і 
т.д.) на 8 годин для повного заряду. Також можливе використання універсальних або портативних батарей. 

2. Якщо Ви не використовуєте колонку тривалий час, намагайтесь тримати колонку в режимі Off (Викл.). 
Намагайтесь заряджати колонку один раз протягом одного - двох місяців. 

Інструкція по експлуатації Aspiring InterHit 21: 
 

 Початок експлуатації: 
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При ввімкненні портативної аудіосистеми відображається наступна інформація: 

 

Режим Часу (Time Mode): 
1. Режим часу: Після включення колонки автоматично вмикається режим Bluetooth. Для налаштування 

години/хвилини/рік/місяць/день потрібно натиснути кнопку Mode і колонка перейде в потрібный режим, дисплей 
показує: 

 

 
Затисніть кнопку  Mode для налаштування годинника . Натисніть кнопку  або   для налаштування хвилин, годин, 
дати, місяця та року  
 
 
“Години” дисплей налаштування:                   

  
“Хвилини” дисплей налаштування:                   

    

“Рік” дисплей налаштування:                   

 
 
“Місяць” дисплей налаштування:                   

                

    “Дата” дисплей налаштування:                  

   

Натисніть  або   кнопки для зміни формату часу  12/24  

12-годинний режим часу:            

 

24-годинний режим часу:            
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2. Режим музичного плеєру (Sound & Music Player mode) 
 2-1    - Натискайте MODE доки не виберете режим музичного плеєру і він увімкнеться через 2 секунди.  

          - Натисніть  або    кнопки для вибору того, що Ви бажаєте. Вставте TF карту або USB диск. 

 

3. Режим радіо (FM mode) 
3-1. Натискайте кнопку Mode доки не виберете режим радіо 

                   

3-2. Натисніть кнопку  або     для пошуку радіо станцій 

3-3. Затисніть кнопку Mode щоб запам’ятати потрібну станцію 

3-4. Максимум 40 радіостанцій можливо запам’ятати  

3-5. Натисніть кнопку для вибору збережених   FM станцій 

 

В цій колонці функцію антени виконує USB кабель, який іде в комплекті. Просто вставте кабель в роз’єм колонки.  

4. AUX (LINE-IN) аудіо вхід: 

 
 

4-1. Під’єднайте  колонку line-in (aux) кабелем до MP3 плеєра, DVD, ПК, мобільного телефону и т.д та виберіть кнопкою 
MODE . При цьому режим зміниться на  Audio Input (Line in/ AUX ). 

5. Режим будильника (Alarm Mode): В режимі будильника з’явиться іконка “ ” . 

                      

5-1 Налаштування будильника:  

- Затисніть кнопку Mode на 2 секунди для входу в режим налаштування годинника. Натисніть  або   для 
налаштування годинника (зменшення або збільшення) та натисніть Mode для збереження.  Натисніть Mode ще раз для 
налаштування хвилин. Натисніть  або   для налаштування хвилин (зменшення або збільшення) та натисніть Mode 
для збереження.     

- Натисніть Mode ще раз для налаштування будильника On/Off (Вкл./Викл.). Натисніть  або   для включення або 
виключення будильника та натисніть Mode для збереження.     

- Натисніть Mode для налаштування мелодії будильника. Натисніть  або  для вибору носія (SD, USB або інші),  з 
якого буде братися музичний файл. Натисніть MODE для збереження налаштування. 

   Екран налаштування будильника “Години"             
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Екран налаштування будильника “Хвилини" 

  

Екран ввімкненого будильника ON (Вкл.) 

    

Екран вимкненого будильника OFF (Викл.) 

 

Натисніть Mode для вибору режимів як на 4 картинках нижче:       

  1). Вибір вбудованих рингтонів для будильника            

                                                           

2). Вибір FM Radio для будильника 

 

3) Вибір радіостанції як мелодії будильника (A0~A40) 

 

6. Режим періодичного повтору будильника:  
Даний режим доступний тільки для вбудованого сигналу будильника. 

6-1. Під час роботи будильника натисніть для зупинки будильника та входу в режим повтору будильника. Під час 
режиму повтору будильника, якщо Ви не будете натискати жодних кнопок в момент сигналу будильника протягом 1 
хвилини в режимі повтору будильника, то даний режим буде автоматично відключений. 

7. Налаштування рівня гучності звуку (в режимах музичного плеєру, Line in або радіо) : 
  
7-1. Натисніть і утримуйте кнопку V- для зменшення рівня звуку. 
7-2. Натисніть і утримуйте кнопку V+ для збільшення рівня звуку. 
 
8. Типові неполадки та способи їх усунення: 
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Не вмикається: 
1. Переконайтеся, що кнопка ввімкнення знаходиться в положенні «ON» 
2. Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї 
Не заряджається: 
1. Перевірте підключення кабелю заряду 
Немає звуку: 
1. Перевірте рівень гучності звуку 
2. Перевірте наявність MP3 файлів на зовнішньому носії 
3. Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї 
Не читає файли з зовнішнього носія: 
1. Перевірте формат файлової системи USB флеш накопичувача 
2. Перевірте зовнішній носій на відсутність вірусів 
3. Перевірте кількість підрівнів папок і MP3 файлів записаних на зовнішньому носії 
Поганий радіосигнал: 
1. Найкращий прийом радіосигналу забезпечується біля вікна 
2. Переконайтеся, що портативна аудіосистема віддалена від можливих джерел перешкод, таких як найближчий 
телевізор або мобільний телефон 

 
ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

• Якщо колонка не вмикається  і не реагує на заряд, перезавантажте її,  переведіть  перемикач  ввімкнення/вимкнення  
живлення  колонки  в положення “OFF” і повторіть процедуру ввімкнення живлення. 

•  Колонку  слід  тримати  подалі  від  зон  впливу  екстремальних  змін температур (вище 35°С і нижче 5°С),вологи і 
статичної електрики. 

• Не кидайте колонку на тверду поверхню, не кладіть на неї важкі предмети. 

• Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус колонки рідини і миючі засоби. Для догляду за колонкою не 
використовуйте пральні засоби, що містять спирт і аміак. 

• Не розбирайте,  не ремонтуйте колонку самостійно 

•  З  метою  охорони  навколишнього  середовища  просимо  Вас утилізувати  пакувальні  матеріали,  батареї  та  
непридатні  електронні продукти окремо. 

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

Перед  першим  використанням  зарядіть  акумуляторну  батарею.  По досягненні  повного  заряду  акумуляторної  
батареї  зарядка  автоматично припиняється. 
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         Инструкция по эксплуатации на русском языке 

 
Aspiring InterHit 21/Aspiring InterHit 22 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Официальный импортер и дистрибьютор на территории Украины - ООО «Химэкспо» 

Адрес: Украина, г. Киев, ул. Зодчих 26-а 

Тел/факс: +380 44 276 09 19              www.aspiring.ua 

 

Авторские права © 2010-2018. Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается 
копирование, публикация, передача данного материала. 
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Приветствуем  Вас с приобретением портативных колонок Aspiring InterHit 21 или                     
Aspiring InterHit 22 !    

Просим учесть, что внешний вид, конструкция, характеристики устройств  нами  постоянно  совершенствуются,  по-
этому  возможны  некоторые  изменения, не  отображенные  в  данном  руководстве.  Также  могут  изменяться  без 
предыдущего сообщения покупателю адреса и телефоны уполномоченных сервисных центров, актуальную информацию 
о которых можно получить на веб - сайте www.aspiring.ua. 

 Внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации перед началом использования колонок. В ней Вы 
найдете детальное описание самого устройства, полного набора функций и настроек, порядка установки и 
использования, а также условия гарантийного обслуживания. Приведенная информация, предназначенная для 
оптимальной настройки устройства, позволит избежать ошибок в повседневном использовании и продлит срок службы 
колонок.   

Краткое пособие пользователя.  

Комплектация. 

1.   Портативная колонка Aspiring InterHit 21 или Aspiring InterHit 22 – 1 шт 

2.   microUSB кабель - 1 шт 

3.   AUX (Line-in) кабель - 1 шт 

4.   Руководство по эксплуатации - 1 шт 

5.   Гарантийный талон - 1 шт 

Технические характеристики 

 Aspiring InterHit 21 Aspiring InterHit 22 
Габариты 23x9.5x7.0см 22x7.1x7.0см 
Аккумулятор Li-Ion 3,7 В, 2200 мАп Li-Ion 3,7 В, 2200 мАп 
Время работы в режиме  
воспроизведения 

До 8 часов (В зависимости от уровня 
громкости) 
 

До 8 часов (В зависимости от уровня 
громкости) 
 
 

Внешний источник  USB 5 В, 1,5 А (Адаптер не входит в 
комплект и приобретается отдельно) 

USB 5 В, 1,5  А (Адаптер не входит в 
комплект и приобретается отдельно) 

Bluetooth Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 
Дисплей LED - 
Выходная мощность 2x5  Вт (10Вт) 2x5 Вт (10Вт) 
Диапазон воспроизводимых 
частот 

80 Гц – 20 КГц 80 Гц – 20 КГц 

Коэфициент нелинейных  
искажений 

< 0.55% < 0.55% 

Поддерживаемые форматы 
файлов 

WMA, APE, FLAC, MP3, WAV   WMA, APE, FLAC, MP3, WAV   

Максимальный 
поддерживаемый  
объем внешнего накопителя 
(microSD) 

до 32 Гб до 32 Гб 

Поддерживаемый формат  
файловой системы внешнего   
накопителя 

FAT32 FAT32 

Рабочий диапазон -5 - +40 °C -5 - +40 °C 
Часы, будильник, календарь Да Нет 
Отношение сигнал/шум 70dB 70dB 
Расстояние передачи Без препятствий до 10 м Без препятствий до 10 м 
 

Aspiring InterHit 21 или 22 (разница в том, что в Aspiring InterHit 22 отсутствует экран, функции 
часы/дата/будильник): 
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Органы управления 

 

8.  DC 5v (интерфейс для заряда и подключения к ПК), антенна для радио (в данном случае может служить AUX 
кабель) или линейный вход для подключения внешних устройств, таких как Mp3 плейер, планшетный ПК, 
смартфон или мобильный телефон. 

9. LED дисплей (InterHit 21) 

 
10. Регулятор громкости 
11. Рычаг Off/ON (Вкл./Викл.) 
12. Разъем для Micro SD(TF) карты памяти 
13. Разъем для USB носителя 
14. Разъем для наушников 
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Основные функции 

II. Функции кнопок управления: 

 
7. Нажмите для функций Стоп/Пауза. В режиме времени или будильника, нажмите клавишу, чтобы войти в 

режим настройки. В режиме Bluetooth, нажмите клавишу, чтобы ответить на вызов или его отклонить. 
8. Нажмите для выбора следующего трека (композиций). В режиме время/будильник, нажмите клавишу, чтобы 

выбрать 12-часовой формат / 24-часовой формат.  

 
9. Нажмите  для выбора предыдущего трека (композиции). В режиме время/будильник нажмите клавишу, 

чтобы выбрать 12-часовой формат / 24-часовой формат.  
10. Контроль звука: поверните влево для уменьшения громкости или вправо для увеличения. 

11. Нажмите для выбора между MP3/FM/AUX/Bluetоoth/время/дата/будильник    вариантов. 
12. Для  включения  питанияя  портативной  колонки  Interhit 21 или 22  переведите рычаг Off/ON в режим ON или 

дождитесь включения экрана. 
 
Источник питания устройства 
 
1. (USB 5V) - источник питания. 
2.  Встроенная литиевая аккумуляторная батарея – 2200 mAh. 
 
 Указания к использованию литиевой батареи: 
 
 Вставьте в устройство кабель USB, после чего красный светодиод ярко загорится. Для полной зарядки литиевой 
батареи необходимо 5 часов. Если устройство не используется в течении длительного времени и для  предотвращения 
порчи литиевой батареи, желательно заряжать ее полностью раз в 2-3 месяца, или на этот срок ее вынимать . 
 

Функции Aspiring InterHit 22/Aspiring InterHit 21 
 
Внимание: 
 
Последовательность функций: Bluetooth-> Время-> Будильник > Музыкальнийй проигрыватель (MP3) -> Audio 
(линейный вход-AUX) -> Радио. Режим при включении - функция Bluetooth. 
 
Включите питание для входа в режим Bluetooth 
 

1. Нажмите кнопку "MODE" для выбора другого режима (функция Bluetooth закрыта, так как уже 
включена). При использовании Micro SD (TF карта) или U диск (USB накопитель) функция 
Bluetooth – закрытая.  Нажмите кнопку "Mode", чтобы выбрать Bluetooth -> Время -> Будильник -
.> Музыкальный проигрыватель (Mp3) -> Аудио вход (линейный вход) -> Fm-радио в 
определенной последовательности. Когда выберете режим Bluetooth, функция Bluetooth 
автоматически включится. 

 
2. При подключении режима Bluetooth, для модели Interhit  21 на экране появится слово «BLUE» и Bluetooth будет 
готово для поиска других устройств.                                                                                                      

 
3.  Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, планшете или ПК и найдите устройство "Dy21L" или «Dy22». 
В некоторых случаях нужно будет ввести пароль – «0000». После этого динамик станет воспроизводить музыку. 
 
Для модели Interhit 22 действия такие же, но после подключения Вы услышите «Connected». А после отключения 
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«Disconnected». 
 

Мультимедийные функции 
 

Когда устройство подключено по Bluetooth и воспроизводит музыку:  
 Нажмите " " для выбора предыдущей композиции или нажмите   для выбора следующей композиции. Нажмите " " для 
воссоздания музыки / паузы. Нажмите кнопку "V +" для увеличения громкости. Нажмите кнопку "V-" для уменьшения 
громкости. Также для управлением колонкой Вы можете использовать Ваш телефон или другое Bluetooth устройство. 
 

Режим Hands-free 
 

Колонка (InterHit 21), подключенная по Bluetooth,  имеет  функцию громкой связи и  телефонной трубки. Нажмите 

"MODE " для ответа на телефонный звонок. Нажмите " " чтобы завершить вызов. После этого подключения  

Bluetooth возобновится автоматически. В InterHit 22 нажмите " " чтобы взять трубку или завершить вызов.  
 

Использование Aspiring InterHit в режиме FM радио 
7. Вставьте AUX кабель в розъем как антенну. 

8. Нажмите клавишу пока не выберете FM радио. 

9. Нажмите  для функции поиска радиоволн «Вперед», зажмите на несколько секунд  для автопоиска 
«Вперед». 

10.  Нажмите  для функции поиска радиоволн «Назад», зажмите  для автопоиска «Назад». 
11. Зажмите на несколько секунд  для настройки радиоволны. 

 
 

Функции разъёмов и портов: 
 

1. “USB DC”- питание колонки и подключение колонки к ПК. 

2. “LINE IN” -  разъём для подключения внешнихх MP3 плэйеров, DVD, смартфонов і т.д. 

3. “TF CARD” – слот для TF карт. 

4. “USB HOST ” – USB host функция для воссоздания музыки из USB носителей. 

Питание: 

1. Напряжение для питания колонки - USB 5v 1.0a 

2. Встроенная  Li-ion перезаряжаемая  батарея.   

Использование  батареи: 

1. Зарядка батареи: Подключите колонку к ПК через USB кабель или к USB адаптеру (от смартфона, планшета и так 
далее) на 8 часов для полного заряда. Так же возможно использование универсальных или портативных батарей. 

2. Если Вы не используете колонку длительное время, пытайтесь держать колонку в режиме Off (Выкл.). Пытайтесь 
заряжать колонку один раз в течение одного - двух месяцев. 

Инструкция по эксплуатации Aspiring InterHit 21: 
 

 Начало эксплуатации:                                                                                                                                                                          
При включении портативной аудиосистемы отображается следующая информация: 

 

Режим Времени (Time Mode): 
1. Режим времени:  После включения колонки автоматически включается режим Bluetooth. Для настройки 

часы/минуты/год/месяц/день, нужно нажать кнопку Mode и колонка перейдет в нужный режим, дисплей показывает: 
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Зажмите кнопку  Mode для настройки часов . Нажмите кнопку  или   для настройки минут, часов, даты, месяца и 
года.  
 
 
“Часы” дисплейнастройки:                   

  
“Минуты” дисплейнастройки:                   

    

“Год” дисплейнастройки:                   

 
 
“Месяц” дисплейнастройки:                   

                

    “Дата” дисплейнастройки:                  

   

Нажмите  или   кнопки для смены формата времени  12/24  

12-часовой режим времени:            

 

24-часовой режим времени:            

                    

2. Режим музыкального плейера (Sound & Music Player mode) 
 2-1    - Нажмите MODE , пока не выберете режим музикального  плейера и он включитсяся через 2 секунды.  

          - Нажмите  или    кнопку для выбора того, что Вы желаете. Вставьте TF карту или USB диск. 
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3. Режим радио (FM mode) 
3-1. Нажмите кнопку Mode пока не выберете режим радио 

                   

3-2. Нажмите кнопку  или     для поиска радиостанций 

3-3. Зажмите кнопку Mode для запоминания нужной станции 

3-4. Максимум 40 радиостанций можно запомнить  

3-5. Нажмите кнопку для выбора сохранённых   FM станций 

 

  В этой колонке функцию антенны выполняет USB кабель, который идет в комплекте. Просто вставьте кабель в 
разъем колонки. 

4. AUX (LINE-IN) аудио вход: 

 
 

4-1. Подсоедините  колонку line-in (aux) кабелем к Mp3 плейеру, DVD, ПК, мобильному телефону и т.д. и выберите 
кнопкой MODE.  При этом режим изменится на  Audio Input (Line in/ AUX ). 

5. Режим будильника (Alarm Mode): В режиме будильника появитсяся иконка “ ” . 

                      

5-1 Настройка будильника:  

- Зажмите кнопку Mode на 2 секунды для входа в режим настройки часов. Нажмите    для настройки часов (уменьшение 
или увеличение) и нажмите Mode для сохранения.  Нажмите Mode еще раз для настройки минут(уменьшение или 
увеличение) и нажмите Mode для сохранения.  

-  Нажмите Mode еще раз для настройки будильника On/off (Вкл./Выкл.). Нажмите    для включения или выключения 
будильника и нажмите Mode для сохранения.     

- Нажмите Mode для настройки мелодии будильника.  Выберите носитель (SD, USB или другие),  из которого будет 
браться музыкальный файл. Нажмите MODE для сохранения настройки. 

   Экран настройки будильника “Часы"             

   

Экран настройки будильника “Часы" 
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Экран включения будильника ON (Вкл.) 

    

Экран выключения будильника OFF (Выкл.) 

 

Нажмите Mode для выбора режимов как на 4 картинках ниже:       

  1). Выбор встроенных рингтонов для будильника            

                                                           

2). Выбор FM Radio для будильника 

 

3) Выбор радиостанции как выбор мелодии будильника (A0~A40) 

 

12. Режим периодического повтора будильника:  
Данный режим доступный только для встроенного сигнала будильника. 

6-1. Во время работы будильника нажмите для отключения будильника и входа в режим повторения будильника. Во 
время режима повторения будильника, если Вы не будете нажимать никаких кнопок в момент сигнала будильника в 
течение 1 минуты в режиме повтора будильника, то данный режим будет автоматически отключен. 

7. Настройка уровня громкости звука (в режимах музыкального плейера, Line in или радио): 
  
7-1. Нажмите и удерживайте кнопку V- для уменьшения уровня звука. 
7-2. Нажмите и удерживайте кнопку V- для увеличения уровня звука. 
 
8. Типовые неисправности и способы их устранения: 
 
Не включается: 
1. Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «ON» 
2. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи 
Не заряжается: 
1. Проверьте подключение кабеля заряда 
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Нет звука: 
1. Проверьте уровень громкости звука 
2. Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе 
3. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи 
Не читает файлы с внешнего носителя: 
1. Проверьте формат файловой системы USB флешнакопителя 
2. Проверьте внешний носитель на отсутствие вирусов 
3. Проверьте количество подуровней папок и MP3 файлов, записанных на внешнем носителе 
Плохой радиосигнал: 
1. Наилучший приём радиосигнала  возле окна 
2. Убедитесь, что портативная аудиосистема отдалена от возможных источников преград, таких как ближайший 
телевизор или мобильный телефон 
 
                                    УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Если колонка не включается и не реагирует на заряд, перезарядите ее,  переведите переключатель  
включения/выключения   питания  колонки  в положение “Off” и повторите процедуру включения питания.                                                                                                                   
•  Колонку  следует  держать  подальше  от  зон  влияния  экстремальных  изменений температур (выше 35°С и ниже 
5°С), влаги и статического электричества.                                                             

• Не бросайте колонку на твердую поверхность, не кладите на нее тяжелые предметы.                                 

• Никогда не распыляйте на дисплей и корпус колонки жидкость и моющие средства (спирт и аммиак).                                                                                                                                                             
• Не разбирайте, не ремонтируйте  колонку самостоятельно.                                                        

•  С  целью  охраны  окружающей  среды  просим  вас утилизировать  упаковочные  материалы,  батареи  и  непригодные  
электронные продукты, отдельно.   

                                              ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед  первым  использованием  зарядите  аккумуляторную  батарею.  По достижении  полного  заряда  аккумуляторной  
батареи  зарядка  автоматически прекращается. 
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