
Портативная Bluetooth колонка
PSPB-025

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продук-
ции Harper. Перед началом исполь-
зования ознакомьтесь с инструкци-
ей по эксплуатации и сохраните ее 
на случай возникновения вопросов 
по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.  Не разбирайте устройство само-
стоятельно, это может привести 
к неисправностям в работе.

2. В случае возникновения непо-
ладок обращайтесь в авторизо-
ванный сервисный центр. 

3.  Не оставляйте устройство и 
аксессуары без присмотра. 
Храните их вне пределов  до-
сягаемости для детей и домаш-
них животных. Мелкие детали 
устройства могут стать причи-
ной удушья.

4.  Устройство предназначено для 
эксплуатации в нормальных 
климатических условиях. Экс-
тремальные климатические ус-
ловия (температура ниже 0oC 
или выше 45oC, крайне высо-
кий уровень влажности) могут 
стать причиной неполадок и 
вывести из строя электронные 
компоненты устройства.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 ■ Рекомендуем не эксплуати-
ровать устройство на макси-
мальной громкости постоян-
но, т.к. это может сократить 
срок службы.

 ■ Столкнувшись с неисправно-
стями в работе устройства, 
пожалуйста, отключите ис-
точник электропитания и от-
соедините все подключенные 
к устройству кабели. Обрати-
тесь в авторизованный сер-
висный центр для устранения 
неисправности.

 ■ Расстояние передачи 
Bluetooth или подключение 
могут зависеть от низкого 
уровня заряда аккумулятора. 
Если аккумулятор разряжен, 
зарядите его.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ
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ФУНКЦИИ

BLUETOOTH

Для включения в динамике ре-
жима Bluetooth нажмите один раз 
кнопку  

1. После включения в динамике 
функции Bluetooth и характер-
ного гудка, индикатор замигает 
синим цветом и динамик будет 
готов к подключению к Вашему 
мобильному устройству.

2. Откройте функцию Bluetooth на 
мобильном устройстве, начни-
те поиск устройств и в вашем 

списке появится “PSPB-025”, 
выберите его для начала со-
единения.

3. При подключении динамик из-
даст характерный сигнал. 
Голубой свет начнет мигать 
медленно, и это будет свиде-
тельствовать о том, что соеди-
нение установлено. Следующее 
соединение с тем же устрой-
ством будет происходить авто-
матически. (Для большинства 
устройств)

FM
Нажать и

 удерживать



Воспроизведение

1.  Динамик должен быть подклю-
чен к мобильному устройству 
(или при использовании карты 
памяти). Для воспроизведения 
музыки через динамик нажми-
те один раз кнопку  , начнет 
играть запрограммированная в 
проигрывателе песня.

2.  Для перехода к списку воспро-
изведения нажмите один раз 
кнопку  .

3. Для повтора песни нажмите 
один раз кнопку  .

4.  Чтобы вернутся к списку вос-
произведения нажмите дважды 
кнопку .

Громкость - громкость не зависит 
от системы устройства, удосто-
верьтесь, что Ваше устройство 
включено на полную громкость, 
когда будет установлено беспро-
водное соединение

1.  Для увеличения громкости на-
жмите и удерживайте кнопку  

2.  Для уменьшения громкости на-
жмите и удерживайте кнопку  

Прием звонков

1. Для того, чтобы ответить на вхо-
дящий звонок нажмите один раз 
кнопку  

2. Для того, чтобы закончить зво-
нок нажмите один раз кнопку 

 

Выключение

Для выключения динамика удер-
живайте кнопку   до тех пор, 
пока устройство не выключится.

Зарядка

1. При низком заряде батареи 
устройство выключается ав-
томатически. Когда это про-
исходит, Вы должны зарядить 
устройство.

2. Для зарядки динамика/акку-
мулятора необходимо отсо-
единить фонарик от корпуса. 
Вход Micro-USB подсоединить 
к источнику внешнего питания. 
Индикатор загорится красным 
цветом. Приблизительное вре-
мя зарядки 5 часов.
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FM-радио

Для включения режима FM-радио 
нажмите и удерживайте кнопку «

» . Для настройки частоты ис-
пользуйте кнопки  и 

Режим освещения

Для того, чтобы включить свет, на-
жмите один раз кнопку  . Ин-
дикатор начнет мигать зеленым 
цветом.

РЕЖИМ ВНЕШНЕГО АККУМУ-
ЛЯТОРА

 ■ Чтобы получить доступ к пор-
там зарядки необходимо от-
соединить фонарик как на 
рисунке ниже

 ■ Для подключения внешних 
устройств нужно использо-
вать USB-вход с прилагае-
мым в комплекте кабелем 
или кабелем от устройства.

 ■ После подсоединения устрой-
ства к порту USB нажмите 
один раз кнопку  для пе-
рехода в режим внешнего ак-
кумулятора. Индикатор нач-
нет гореть зеленым цветом.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства, поддерживающие 
Bluetooth 3.0 или выше, такие как 
IPAD, IPHONE, IPOD TOUCH и MAC, 
а также большинство смартфонов 
и компьютеров, которые поддер-
живают Bluetooth.

ДЕТАЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ FM-
РАДИО

Для включения режима FM-радио, 
в начале перейдите в режим 
Bluetooth (загорится синий индика-
тор), а затем двойным кликом по 
кнопке «» вы перейдете в режим 
FM-радио.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Не подключается 
к другому устрой-
ству 

Проверьте не находится ли колонка в процессе 
поиска или выключите, а затем включите ее. 

Слишком много Bluetooth устройств в непосред-
ственной близости, что вызывает трудности в 
связи. Выключите лишние устройства. .

Звук очень тихий 
или искажен 

Проверьте настройки громкости громкость 
устройства и затем настройте ее до необходимо-
го уровня. Зарядите батарею.

Выключается 
музыка

Проверьте, не превышена ли максимальная 
дальность передачи сигнала и нет ли пре-
пятствий между колонкой и другими Bluetooth 
устройствами.

Индикатор 
Bluetooth остается 
выключенным

Возможно, батарея разрядилась. Попробуйте за-
рядить устройство и включить его снова. 

 В случае, если неисправность не устранена, советуем обратиться в
авторизованный сервисный центр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ:

 ■ Версия Bluetooth 2.1
 ■ Расстояние передачи до 10м 

(в зависимости от условий 
эксплуатации и устройства 
подключения)

 ■ Зарядное напряжение:   
5В DC

 ■ Емкость встроенной батареи: 
2000мАч

 ■ Мощность выхода: 3Вт
 ■ Время зарядки: 5 часов
 ■ Время непрерывной работы: 

10 часов
 ■ Продолжительность работы 

в режиме освещения: 4 часа
 ■ Частота воспроизведения: 

90Гц-20кГц
 ■ Чувствительность: 80 дБ
 ■ Вход USB: 5В/1А
 ■ Выход USB: 5В/1А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 х Портативная Bluetooth колонка  
PSPB-025

1 х Крепление для велосипеда

1 х USB кабель

1 х Руководство по эксплуатации

Примечание.
В соответствии с постоян-
ным усовершенствованием 
технических характеристик 
и дизайна , возможно вне-
сение изменений без пред-
варительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ    
ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и 
изготовлено из высококачествен-
ных материалов и компонентов, 
которые могут быть переработаны 
и использованы повторно. Данный 
символ означает, что электриче-
ское и электронное оборудование 
после окончания использования 
должно быть утилизировано от-
дельно от бытовых отходов.
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HARPER PSPB-025 

Шағын Bluetooth үндеткіш.

Пайдалану бойынша нұсқаулық
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САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

1. Құрылғыны өз бетіңізше 
бөлшектемеңіз, себебі 
ақаулардың пайда болу қаупі 
бар.

2. Ақау пайда болған жағдайда 
авторландырылған сервис 
орталығына жүгініңіз. 

3. Құрылғы мен аксессуарларды 
қараусыз қалдырмаңыз. Олар-
ды балалардың қолы жетпейтін 
жерде және жануарлардан алыс 
жерде сақтаңыз. Құрылғының 
ұсақ бөлшектерінен тұншығу 
қаупі бар.

4. Құрылғы қалыпты 
температуралық режимде 
пайдалануға арналған. Төмен 
температуралық режим (0oC 
төмен немесе 45oC жоғары тем-
пература, ылғалдылық деңгейі 
өте жоғары) ақауларға себеп бо-
луы мүмкін және құрылғының 
электронды компоненттерін 
істен шығаруы мүмкін.

5.  Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, 
оны сулы қолыңызбен 
ұстамаңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША 
КЕҢЕСТЕР. 

 ■ Құрылғыны қатты дыбы-
спен қолданбаңыз, себебі 
оның қызмет көрсету мерзімі 
қысқаруы мүмкін. 

 ■ Ақаулар анықталған жағдайда 
құрылғыны электр қуатынан 
ажыратыңыз, содан соң оған 
қосылған барлық кабельдерді 
ажыратыңыз. Ақауларды 
жою үшін авторландырылған 
сервис орталығына жүгініңіз.

 ■ Bluetooth арқылы деректерді 
тарату немесе оған 
қосылу арақашықтығы 
аккумулятордың заряд 
деңгейіне байланысты. 
Егер аккумулятордың за-
ряды таусылса, оны қайта 
зарядтаңыз.
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СЫРТҚЫ ТҮРІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС КЛАВИШАЛАРЫ
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ФУНКЦИЯЛАРЫ

BLUETOOTH

1. Динамикте Bluetooth режимін 
қосу үшін  түймешігін бір рет 
басыңыз.

 Динамикте Bluetooth режимі 
қосылғаннан кейін және өзіне 
тән дыбыс шыққан кезде инди-
катор көк түспен жанады да ди-
намик мобильді құрылғыңызға 
қосылуға дайын болады. 

2. Мобильді құрылғыңыздан 
Bluetooth функциясын қосыңыз, 
содан соң құрылғыны іздеуді 
бастаңыз, “PSPB-025” шыққан 
кезде динамикті құрылғымен 
сәйкестендіріңіз.

3. Құрылғылар сәйкестендірілген 
кезде динамик өзіне тән сиг-
нал шығарады. Көгілдір түс 
баяу жыпылықтай бастай-
ды, бұл құрылғылардың 
сәйкестендірілгенін білдіреді. 
Құрылғыларды келесі жолы 
қосқан кезде олар авто-
матты түрде қосылады 
(Құрылғылардың көпшілігі 
үшін).              

Туындату

1. Динамикті  мобильді құрылғыға 
қосу керек (немесе жад кар-
тасын қосу керек). Дина-
мик арқылы музыканы ту-

ындату үшін  түймешігін 
бір рет басыңыз, осы кезде 
ойнатқышта бағдарламаланған 
өлең қосылады.

2. Туындату тізіміне ауысу үшін  
түймешігін бір рет басыңыз.

3. Өлеңді қайта туындату үшін  
түймешігін бір рет басыңыз.

4. Туындату тізіміне оралу үшін  
түймешігін екі рет басыңыз.

Дыбыс қаттылығы – дыбыс 
қаттылығы құрылғының жүйесіне 
байланысты емес, сондықтан 
сымсыз қосылу орнатылған кезде 
құрылғының дыбыс қаттылығын 
тексеріңіз. 

1.  Дыбыс қаттылығын ұлғайту 
үшін  түймешігін басып, ұстап 
тұрыңыз.

2. Дыбыс қаттылығын төмендету 
үшін  түймешігін басып, ұстап 
тұрыңыз.

Қоңырауды қабылдау

1. Кіріс қоңырауына жауап беру 
үшін  түймешігін бір рет 
басыңыз.

2. Қоңырауды аяқтау үшін  
түймешігін бір рет басыңыз.
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Өшіру

Динамикті өшіру үшін   түймешігін 
басып, құрылғы өшкенше, ұстап 
тұрыңыз.

ЗАРЯДТАУ

1. Батарея заряды төмендеген 
кезде құрылғы автоматты 
түрде өшеді. Ондай жағдайда 
құрылғыны зарядтау керек. 

2. Динамикті / аккумулятор-
ды зарядтау үшін фонарьді 
құрылғының корпусынан ажы-
рату керек. Micro-USB кіріс 
ұяшығын сыртқы қуат көзіне 
қосу керек. Индикатор қызыл 
түспен жанады. Құрылғы ша-
мамен 5 сағатта зарядталады.

FM-радио

FM-радио режимін қосу үшін « » 
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. 
Жиілігін баптау үшін  және  
түймешіктерін қолданыңыз.

Жарықтандыру режимі 

Жарықты қосу үшін түймешігін 
бір рет басыңыз. Индикатор жасыл 
түспен жыпылықтайды.

СЫРТҚЫ АККУМУЛЯТОР 
РЕЖИМІ

 ■ Зарядтау ұяшығына 
қолжетімділікті қамтамасыз 
ету үшін фонарьді төмендегі 
суреттегідей ажырату керек.

 ■ Сыртқы құрылғыларды қосу 
үшін жинақтамаға кіретін 
USB-кіріс ұяшығын немесе 
кабельді қолдану керек.

 ■ Құрылғыны USB портына 
қосқаннан кейін сыртқы ак-
кумулятор режиміне ауысу 
үшін  түймешігін бір рет 
басыңыз. Индикатор жасыл 
түспен жанады.

Үйлесімді құрылғылар

IPAD, IPHONE, IPOD TOUCH және 
MAC сияқты Bluetooth 3.0 және одан 
жоғары форматтарды қолдайтын 
құрылғылар, сондай-ақ Bluetooth 
қолдайтын көптеген смартфондар 
мен компьютерлер.
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АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ
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АҚАУЛАР ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Басқа құрылғыға 
қосылмайды 

Үндеткіш басқа құрылғыны іздеуі мүмкін, 
соны тексеріңіз немесе үндеткішті өшіріп, 
қайта қосыңыз. Жақын жерде Bluetooth 
құрылғылары көп болуы мүмкін, ол 
қосылуларға қиыншылықтар туғызады. Артық 
құрылғыларды өшіріңіз.  

Дыбыс қаттылығы 
өте төмен немесе ды-
быс бұрмаланған.  

Құрылғының дыбыс қаттылығын тексеріңіз, 
қажет болған жағдайда, өзіңізге керекті 
деңгейді таңдаңыз. Батареяны зарядтаңыз.

Музыка өшіп қалады
Сигнал тарату қашықтығын тексеріңіз және 
үндеткіш пен басқа  Bluetooth құрылғылардың 
арасында кедергінің бар- жоғын тексеріңіз.

Bluetooth индикаторы 
өшіп тұр  

Батарея заряды таусылуы мүмкін. Құрылғыны 
зарядтап, қайта қосыңыз. 

Ақаулар жойылмаған жағдайда авторландырылған сервис орталығына 
жүгініңіз. 



ТЕХНИКАЛЫҚ   
СИПАТТАМАЛАР:

 ■ Қолдайтын форматтар: 
Bluetooth 2.1

 ■ Деректерді тарату 
арақашықтығы: 10 м. дейін 
(құрылғыны пайдалану 
талаптарына және оған 
қосатын құрылғыларға бай-
ланысты)

 ■ Кернеуі: 5В DC
 ■ Батареяның сыйымдылығы: 

2000мАч
 ■ Шығыс қуаты: 3Вт
 ■ Заряд алу уақыты: 5 сағат
 ■ Үздіксіз жұмыс істеу уақыты: 

10 сағат
 ■ Жарықтандыру режимінде 

жұмыс істеу ұзақтығы: 4 
сағат

 ■ Туындату жиілігі: 90Гц-20кГц
 ■ Сезімталдылығы: 80 дБ
 ■ USB кіріс ұяшығы: 5В/1А
 ■ USB шығыс ұяшығы: 5В/1А

ЖИНАҚТАМА

1 х Шағын Bluetooth үндеткіш.

1 х Велосипедке бекіткіш 

1 х USB кабель

1 х Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Ескерту.
Құрылғының техникалық 
сипаттамалары мен 
дизайнының жетілдірілуіне 
байланысты алдын ала 
хабарламай өзгерістер 
енгізілуі мүмкін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ 

Бұл құрылғы, қайта өңделіп, 
кәдеге жаратуға болатын, жоғары 
сапалы материалдар мен ком-
поненттерден жасалған. Мына 
нышан, электр және электрондық 
жабдық қолданып болғаннан кейін 
тұрмыстық қалдықтардан бөлек 
өңделіп, оны кәдеге жаратуға бо-
лады дегенді білдіреді.
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Сервис орталықтарының тізімін 
www.harper.ru сайтынан қараңыз.



Товар сертифицирован в соответствии 
с «Законом о защите прав потребите-
лей».

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осущест-
вляются 
согласно прилагаемому гарантийному 
талону.
Гарантийный талон и руководство по 
эксплуатации 
являются неотъемлимыми частями 
данного изделия. 
Дополнительную информацию о товаре 
и данные авторизованного сервисно-
го центра вы можете узнать на сайте 
www.harper.ru

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

Тауар «Тұтынушылардың құқығын 
қорғау туралы» Заңға сәйкес 
сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік тало-
нына сәйкес жүргізіледі.   
Кепілдік талоны мен пайдалану бойын-
ша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас 
бөлігі болып табылады. 

Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған


