
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
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Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации 

 

 

Aspiring HitBox 150 

 

  

 

 

 

Офіційний імпортер та дистриб’ютор 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 портативної колонки Aspiring HitBox 150 українською  

мовою…………………………………………………………………………….2 

2. Инструкция  по  эксплуатации портативной колонки Aspiring HitBox 150 на русском 

языке…………………………………………………………………………..5 

Вітаємо Вас з придбанням портативних колонки Aspiring HitBox 150! 

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, порядок встановлення 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.   

Особливості 
 Надзвичайно компактний динамік, що забезпечує об'ємний і природний звук. 

 Технологія Bluetooth 4.2 + EDR дозволяє підключити пристрій до Bluetooth-пристроїв, таким як смартфони, 
планшети і т.д. 

 Підтримує Bluetooth, AUX-введення, карту пам'яті TF, що дозволяє прослуховувати музику з різних джерел. 

 Підтримувані формати: МР3, WAV, WMA, FLAC, і т.д. 

 Вбудований літій-іонний акумулятор, дозволяє взяти пристрій із собою куди завгодно. 

 IPx - 5 захист 

Комплектність 

 Бездротовий динамік 

 USB-шнур 2 в 1 (аудіо і Micro-USB) 

 Інструкція користувача 

 Гарантійний талон 

 Тримач 

Основні вузли  пристрою  
Кнопки 

 ВКЛ-ВИКЛ / Режим 

+ Наступна доріжка / Звук + 

 

 

Відтворення / Пауза / дзвінок в режимі 
Hands Free 

- Попередня доріжка / Звук - 

 

З’єднання з мобільним телефоном 
Переконайтеся, що у вашому телефоні включена функція BT і здійсніть пошук доступних пристроїв, натисніть на номер 
моделі динаміка для підключення (Aspiring HitBox 150). 
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Використання в режимі FM-радіоприймач 
 Підключіть шнур Micro-USB (входить в комплект) в якості антени. 

 Натисніть кнопку і перейдіть в режим FM. 

 Потримайте кнопку, щоб здійснити автоматично знайти радіостанції. Коли пошук буде завершено, пристрій 
відтворить першої радіостанції. 

 Натискайте - / + для вибору радіостанцій. 

Функції кнопок 
 Зажміть кнопку  для стирання всіх збережених з’єднань. 

 Подвійне натискання кнопки  для набору останього набраного номеру. 

Світлові індикатори 

 Прилад працює: синій індикатор світить. 

 Прилад заряджається: під час зарядки акумулятора світлий індикатор світить. 

Усунення  несправностей 

1. Що робити, якщо динамік не може підключитися до пристрою через Bluetooth і відтворювати музику? 

Слід перевірити специфікації / інструкцію до пристрою з Bluetooth (телефон або ПК) і переконатися, що пристрій 

підтримує Bluetooth. Також перевірте, чи включена функція Bluetooth. 

2. Що робити, якщо карта пам'яті не працює? 

• Переконайтеся, що карта пам'яті TF в справному стані. Також перевірте, чи підтримується формат записаних на ній 

даних, динаміком. 

• Проблема також може виникати через несумісність карти пам'яті. Ми рекомендуємо використовувати карти пам'яті 

з форматом FAT32. 

3. Я включив FM-радіо, але динамік не приймає канали радіостанцій. Чи можу я посилити прийом сигналу? 

Переконайтеся, що ви перебуваєте в зоні прийому FM-сигналів. Підключіть шнур Micro USB до динаміка (тільки 

кінець шнура з роз'ємом Micro USB). Він буде діяти в ролі зовнішньої антени-підсилювача при прийомі сигналів. 

Можливо слід поміняти положення динаміка для кращого прийому сигналів. 

Обслуговування приладу 
 Щоб уникнути поломки або пошкодження: 

• Забороняється піддавати динамік впливу високих температур (напр. Поруч з обігрівачами або в машині під впливом 

прямих сонячних променів). 

• Забороняється опускати динамік в воду. 

• Забороняється чистити пристрій миючими засобами, включаючи спирт, аміак, бензол або абразивні речовини. У разі 

необхідності, протріть динамік м'якою сухою тканиною. 

Робоча температура і температура зберігання: 

• Забороняється зберігати і використовувати і зберігати пристрій при температурах нижче ніж 25оС, або вище ніж + 

55оС. Низька температура призводить до передчасного зносу акумулятора. 

 Технічні характеристики 
 

Модель HitBox 150 

Коеф. «сигнал/шум» >86дБ ± 2 

Динамік Ø40 мм, Ω6W x 1 

Час безперервної 
роботи 

До 8 годин (залежить від 
гучності) 

Час зарядки 2-3 години 

Дистанція роботи  
Bluetooth 

> 10 м 

 
Функції 

Bluetooth, карта памяті TF, 
AUX, FM, звінок в режимі 
hands-free 

Матеріал АБС-пластик + нерж. сталь 
+ силікон 

Колір Чорно - зелений 

Розмір 106,5*97,5*41 мм 

Вага 206 г. 

Джерело живлення пристрою 
1. (USB 5V) - джерело живлення. 
2. Вбудована акумуляторна батарея - 600 mAh. 
Використання батареї: 
1. Зарядка батареї: підключіть колонку до ПК через USB кабель або до USB адаптера (від смартфона, планшета і т.д.) на 
2-3 години для повного заряду. Також можливе використання універсальних або портативних батарей. 
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2. Якщо Ви не використовуєте колонку тривалий час, намагайтеся тримати колонку в режимі Off (Викл.). Намагайтеся 
заряджати колонку один раз протягом одного - двох місяців. 

 

Типові несправності і способи їх усунення: 
Не вмикається: 
1. 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 
Чи не читає файли з зовнішнього носія: 
1. Перевірте формат файлової системи USB флешнакопітеля 
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 біля вікна 
2. Переконайтеся, що портативна аудіосистема віддалена від можливих джерел перешкод, таких як найближчий 
телевізор або мобільний телефон 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
• 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 розпорошувати на дисплей і корпус колонки рідина і миючі засоби (спирт і аміак). • Не розбирайте, чи не 
ремонтуйте колонку самостійно. 
• З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї і непридатні 
електронні продукти, окремо. 

 
                                              ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
Перед першим використанням заряджайте акумуляторну батарею. Після досягнення повного заряду акумуляторної 
батареї зарядка автоматично припиняється. 
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