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Преглед на функциите

Регулиране силата на звука
Mode (превключване на режим към USB / SD / Bluetooth / FM / AUX-IN)
ON/OF LED (включване и изключване на LED светлините)
MUTE (заглушаване на звука)
PREV (пускане на предишна песен)
PLAY (пускане/паузиране на музиката)
REPEAT (повтаряне на песен / всички песни)
NEXT (пускане на следваща песен)
Индикатор за слаба батерия
AUX IN (аудио вход)
Treble (регулиране на високите честоти на звука)
Bass (регулиране на бас)
Echo (регулиране на ехо)
Mic. Vol (регулиране силата на микрофона)
Mic input (входове за поставяне на 2 бр. безжични микрофони)
Power (бутон за включване и изключване)
Букса за зареждане (DC вход)
Светлинен индикатор при зареждане ( свети в червено по време  на 
на зареждане и в зелено, когато тонколоната е напълно заредена)
LED дисплей
Слот за USB / micro SD карта (поставяне на USB / micro SD карта)
Micro priority (приоритизира гласа, излизащ от микрофона, 
като намалява силата на звука на музиката. Караоке функция)
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BLUETOOTH режим

A. Натиснете и задръжте бутона MODE , докато на дисплея не Ви изпише 
“BLUE”. В Bluetooth режим  тонколоната преминава в режим на свързване с
с други устройства.  
B.Включете Bluetooth функцията на Вашия мобилен телефон/ смартфон.
C. От списъка с намерени устройства изберете името “NGS WILDROCK”.
Тази стъпка важи, когато свързвате тонколоната към устройството Ви
 за пръв път.
D. При следващи свързвания тонколоната ще се свърже автоматично с ус- 
тройството Ви. Важно е да се отбележи, че  това зависи от конфигурацията
 на мобилния телефон/смартфон.  Може да се наложи и ръчно свързване на
 някои устройства. 
 

AUX вход
Можете да свържете  тонколоната  с външни мултимедийни, 
аудио устройства чрез  AUX входа.  След като сте се свързали 
успешно, настройте тонколоната на AUX  режим, като натиснете  
 бутона“Mode”. Устройството може да възпроизвежда 
 аудио файлове от PC,  мобилни телефони, MP3,  MP4 и др.

Възпроизвеждане на аудио съдържание от USB  карта

 Ако тонколоната е включена и в нея е поставена USB  карта, то
т тя може да възпроизвежда MP3 файлове от USB. Натиснете бутоните
PREV/NEXT(5 и 8), за да пуснете песните, които желаете.
За да паузирате песента, а след  това отново да я пуснете, натиснете
бутона PLAY(6).  

Възпроизвеждане на аудио съдържание от SD карта

Когато тонколоната е включена, тя може да въпроизвежда MP3
файлове от micro SD карта.

Натиснете бутоните PREV/NEXT (5 и 8), за да пуснете песните, които желаете.
За да да паузирате песента, а след това отново да я пуснете натиснете бутона
PLAY(6).  
Забележка:   Когато тонколоната е в USB / SD режим, Вие можете да пуснете
повторно една песен или всички песни, натискайки бутона REPEAT(7). 

 

USB карта/ Micro SD карта/
Bluetooth/ FM радио
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FM радио режим

1. Натиснете бутона MODE (2), за да преминете в FM радио режим.

2. След това натиснете бутона Play (6), за да започне автоматично
търсене на радио станции.

3. След като автоматичното търсене приключи, можете да прев-
ключвате между намерените радио станции, натискайки бутоните
PREV/NEXT(5 и 8). 

Инструкции за зареждане
Тази тонколона има висок капацитет на батерията -12V/4.5A .
За да я заредите, моля, използвайте адаптер за зареждане
с мощност 15V/3A . Когато поставите тонколоната да се зарежда,
светлинният индикатор трябва да светне в червено, което означава,
че устройството се зарежда в момента. Пълното зареждане на
тонколоната отнема между 4 и 8 часа. 
След като батерията е напълно заредена и светлинният индикатор
светне в зелено е препоъчително веднага да изключите адаптера.
Време на работа: 4 часа.

Технически спецификации
Изходяща мощност: 200 W 

Батерия: 12V/4.5A

Bluetooth

Обхват: 10 m

Честота: 80 Hz~18 kHz

USB порт

Aux вход

2 micro входа

FM радио

Четец на Micro SD карти

LED дисплей

Индикатор за нивото на батерията

LED светлини
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Aко в бъдеще Ви се наложи да
изхвърлите този продукт, имайте предвид, че:
Елекрическите продукти не бива да бъдат  
изхвърляни заедно с останалия битов отпадък.
Моля, рециклирайте там, където
съществуват подбни съоръжения.
Обърнете се към местния орган
или търговеца за съвет относно
този вид рециклиране.
(Директива 2012/19/ЕC)  


