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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЕН ПАНЕЛ

готовност, устройството започва да зарежда. 
при всеки режим или ситуация, освен в режим на 
След като включите променливотоковото захранване 

LED екран
MIC 2 вход
MIC 1 вход1
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МЕГА БАС
По време на възпроизвеждане на звук: Натиснете 
веднъж, за да получите супер бас ефект. Натиснете 
отново, за да спрете супер баса.
Бутон "МЕНЮ"
Регулиране на баса / TE ( Висок тон) / MI vol / Echo. 
Натиснете този бутон и на дисплея ще се появи BS 
(Бас) / TE (Висок тон) / CU (MIC о бем) / DP 
(Отразяване на звука на микрофона) / DS (Ехо забавяне). 
След това завъртете главното копче за сила на
звука, з а да настроите желаното от вас ниво. 
Натиснете бутона „МЕНЮ“ н ад 3 секунди за
нулиране на фабричните настройки.

6 Бутон за записване
Натиснете веднъж, з а да започнете записа. Натиснете 
отново, з а да запаметите записа и да се върнете към 
предишното състояние. Натиснете продължително за 
възпроизвеждане на записа и за да се върнете към 
предишното състояние. Можете да записвате от 
външен микрофон, Line in и  FM в ход и да запазвате 

записа си на USB/SD устройството за съхранение. 
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Бутон за връщане назад
За USB/SD режим, натиснете еднократно за 
предишната песен или натиснете повече от 3 
секунди, за да превъртите назад. За
Blue-connect режим, натиснете еднократно, 
за да пуснете предишната песен. За FM 
режим, натиснете веднъж, за да отидете към 
предишния канал. 
Главен бутон за контрол на звука + 
МИКРОФОН/БАС/ВИСОК ТОН/ЕХО 
регулиране 
Пълночестотен говорител
Високоговорител
Пълночестотен говорител

LED светлинен контрол включване/изключване 
Вход за USB флаш
Вход за SD карта
Бутон "Пускане/Паузиране"
За USB / SD / Blue-connect този бутон е за 
възпроизвеждане или пауза. За режим FM, 
натиснете веднъж за автоматично търсене или да 
спрете автоматичното търсене.
За LINE IN/AUX-IN режим, този бутон няма функция. 
Режим на захранване
Натиснете еднократно, за да смените между 
USB/SD/LINE IN/FM/Blue-connect. Натиснете 
продължително, за да изключите. Натиснете 
еднократно, когато е изключен, за да го включите. 
Бутон за продължаване напред
За USB/SD режим, натиснете еднократно за 
следващата песен или натиснете повече от 3 
секунди, за да превъртите напред. За
Blue-connect режим, натиснете веднъж за 
следващата песен. За FM режим, натиснете 
еднократно, за да отидете на следващия канал.
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ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Спира звука. Натиснете повторно, 
за да включите отново звука. 
Натиснете продължително, за да 
включите и изключите гласовото 
съобщение.

В USB/SD: натиснете еднократно за 
предишната песен. Натиснете над 3 
секунди за превъртане назад. В 
режим FM/Bluetooth: Натиснете 
веднъж, за да отидете към предния 
канал/песен. В режим LINE: няма 
функция.
Бутон за избор на режим: Натиснете 
веднъж, за да преминете през режим 
FM/ Bluetooth / LINE IN / USB / SD.
Бутон за записване: Натиснете 
веднъж, за да започнете записа 
и натиснете отново, за да спрете 
записа и да се върнете към 
предишно състояние. 
ECHO
Бутон за баса +/–
Еквалайзер за разглеждане на 
различни стилове
Бутон за сила на звука

Бутон за връщане "назад"

Включване и изклюване на режима "в 
готовност".
Пускане/паузиране (звукът ще бъде 
спрян, когато паузирате). В FM режим 
ще започне автоматичното търсене. 
Бутон за продължаване "напред"
В USB/SD режим: натиснете 
еднократно, за да пуснете следващата 
песен. Натиснете повече от 3 секунда, 
за да превъртите напред. В FM/
Bluetooth режим: Натиснете веднъж, за 
да отидете на следващия канал/песен. 
В LINE mode: няма функция. 
Включване и изключване на LED ефект 
Повтори (повтори веднъж/повтори 
всички)
Възпроизвеждане на записани файлове 
Изтрий записани файлове (само при 
възпроизвеждане на записани 
файлове).
ECHO +
Приоритет на микрофона 
Висок тон +/–
Сила на звука +/–
Бутони с числата от 0 до 9
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Бутон за заглушаване на звука: 
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FM антена
220V-240V ~ 50Hz)
(обхват на напрежение променлив ток 
Конектор за вход на мощност
ЛИНИЯ при въвеждане
зарежда вътрешната батерия
Постоянен ток: Захранва се от мрежата и 
батерия, ако се свърже с електрическа мрежа
При изключване: Захранва вътрешната 
батерия
Батерия: Устройство, захранвано от вътрешна 
Бутон за включване и изключване

ПАНЕЛ
ОПИСАНИЕ НА ИСТИНСКИЯ 
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AUX ИЗХОД
Можете да свържете устройството с външните 
мултимедийни аудио източници през порта “AUX”. 
След свързване просто задайте режима на AUX, като 
натиснете бутона за избор на режим на устройството. 
Устройството може да възпроизвежда аудио 
файлове от мултимедийни източници като компютър, 
мобилен телефон, MP3 и MP4 и т.н.

USB КАРТА/ SD КАРТА/ 
BLUETOOTH/ FM РАДИО
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА USB КАРТА

Когато включите захранването на продукта, ако е 
поставена USB карта, той може да възпроизвежда 
музика от MP3 формат от USB. Натиснете бутони за 
връщане назад/продължаване напред, за да 
изберете песента, която искате. Натиснете бутона за 
възпроизвеждане/пауза, за да спрете музиката. 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА SD КАРТА
Когато устройството е включено, то може да 
възпроизвежда музика в MP3 формат от SD карта.



УПЪТВАНЕ

A.

Натискайки бутоните "Продължи напред"/"Върни 
назад", Вие може да превъртите или да върнете към 
желана от Вас песен. Натиснете бутона за 
възпроизвеждане/пауза, за да прекъснете или 
възобновите музиката. 

БЕЛЕЖКА:

В режимите USB/SD можете да изберете да повторите 
една или всички песни, като натиснете бутона 
"Повтори“ в дистанционното управление.

РЕЖИМ BLUETOOTH
Натискайте бутона за избор на режим, докато на 
екрана се появи думата BLUE. В режим Bluetooth 
устройството преминава в режим на
търсене/анализиране/свързване отново, за да се 
свърже. 

Сега включете функцията Bluetooth на
мобилния си телефон.

Потърсете "NGS WILDJAM" и го изберете за 
свързване (за първоначално свързване или 
свързване на ново мобилно устройство). 

Bluetooth високоговорителят ще се свърже 
автоматично, ако мобилният ви телефон е бил 
звързван преди (това зависи от типа и 
конфигурацията на мобилния телефон, като може да 
се  наложи ръчно свързване на някои устройства).

D.

C.

B. 

1. Натиснете бутона за избор на режим, за да възпроизведете 
режима FM радио.
2. След това натиснете бутона за възпроизвеждане/
паузиране, за да търсите автоматичен канал.
3. След като автоматичното търсене приключи, можете да 
превключите между запаметените станции чрез натискане на 
връщане назад/продължаване напред бутони. 

РЕЖИМ FM РАДИО

  6

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 
Този говорител има голям капацитет на батерията - 12V/3.2A. 
Индикаторът за зареждане ще светне червено, което показва, че 
зарежда. Нужни са 2-3 часа на батерията, за да се зареди 
напълно. Изключете адаптера, колкото се може по-скоро, след 
като батерията се зареди (светлината за зареждане е 
изключена). Време за работа на батерията: 4 часа.
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ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изходна мощност: 120W
Батерия: 12V / 3.2A
Bluetooth
Работен обхват: 10 m
Честотна характеристика: 40Hz ~ 18kHz USB порт
AUX вход
Микро вход x2
FM Radio
Четец за SD карти
LED екран
Индикатор за нивото на батерията LED светлини

Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС 
Директива       2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията 
за съответствие може да бъде 
намерена на: 

https://www.office1.bg/ngs-tonkolona-
wild-jam-s-bluetooth-120w

Ако в бъдеще трябва да отстраните този 
продукт, моля, имайте предвид, че: 
Отпадъчните електрически продукти не 
трябва да се изхвърлят заедно с 
битовите отпадъци. Моля, рециклирайте 
там, където съществуват съоръжения. 
Консултирайте се с вашия местен орган 
или търговец на дребно за съвети за 
рециклиране. (Директив OEEO)

https://www.office1.bg/ngs-tonkolona-wild-jam-s-bluetooth-120w
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