
SKYLINE
Инструкции за употреба

WWW.NGS.EU



2

Mонтиране Преглед на функциите
1. След като сте поставили винтовете ги затегнете

равномерно по посока на часовниковата стрелка, 
за да избегнете неправилно поставяне на стойката и 
плочката в основата.

2. Не натискайте прекалено, за да не нанесете непоправима 
повреда върху устройството.
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1.  USB порт
 Плейбек или зарядно за мобилно устройство
2.  Бутон за включване/изключване
 Натиснете и задръжте, за да включите/изключите

тонколоната.
3.  Преминаване към предишна песен
4.  Пускане/Пауза
5.  Намаляване на звука
6.  Слот за microSD карта
7.  AUX жак
8.  Светлини за настроение
 Натискайте многократно, за да превключвате последователно между режимите 

„Индикатор“, „Дишаща светлина“, “Осветяване”  и “Угасване на светлините”.

 
Когато преминете в режим “Дишаща светлина”,  светлинните
цветове циклично ще започнат да се сменят на автоматичен принцип.

 
Продължителното натискане на бутона променя цвета на светлината
в няколко вариации - червено, зелено,  синьо, жълто,  кармин, циан и бяло.

 Светлините за настроение също така са  индикатори при различните режими.
Когато преминете в Bluetooth режим ще започне да мига синя светлина, което
значи, че тонколоната е готова за свързване. След свързване светлината
продължава да свети. 
Червена светлина ще започне да свети в режим на USB/micro SD карта.
Когато сте преминали в AUX  режим, светлината ще стане 
зеленена. Когато сте преминали в FM режим и търсите радио станции, светлината,
която ще светне ще бъде кармин.

9.  Преминаване към следваща песен
10.  Превключване към нов режим
11.  Увеличаване на звука
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Bluetooth режим
Включете тонколоната и след това минете в Bluetooth режим.
Звуков сигнал ще Ви извести за това действие, а светлинният ин-
дикатор ще мигне в синьо.
Дръжте тонколоната и мобилното Ви устройство на разтояние
не повече от 10 метра едно от друго. Различните среди могат
да окажат влияние при предаването на сигнала.
Включете Bluetooth функцията на мобилното Ви устройство.
От списъка с намерени устройства изберете “NGS SKYLINE”. 
Ако при самото свързване мобилното устройство поиска парола,
въведете ”0000”. След това натиснете “ОК” или “YES”, за да се свър-
жете. При успешно сдвояване синята светлина ще започне да свети.
.

AUX  режим
Дръжте тонколоната включена. Свържете единия край на 3.5 mm AUX 
кабел към жака за слушалки към Вашето мобилно устройство.
Свържете другия край на кабела с AUX жака на тонколоната.
Ако сте се свързали успешно, то светлинният индикатор ще светне в зелено.
 

USB Playback режим

Включетете тонколоната и поставете в нея USB флаш памет с МP3 файлове. 
Минете в USB Playback режим и музиката ще тръгне автоматично. 
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Режим на TF карта
Поставете micro SD карта с МP3 файлове в обособения за целта
слот в тонколоната. Картата ще влезе до половината. 
Изчакайте малко и музиката ще започне автоматично.

FM радио режим

 

Натиснете бутона “MODE” няколко пъти, докато минете на
FM радио режим. Натиснете бутона за Пускане/Пауза, за да започне
автоматично търсене на радио станции. Този процес ще отнеме
известно време. Натиснете отново бутона, за да прекратите 
търсенето и да запаметите намерените станции. 
Натиснете бутоните за преминаване към следваща или
 предишна песен, за да изберете желана радио станция. 

Технически спецификации
Изходна мощност: 50W
Bluetooth 2.1
USB порт за зареждане: 5V/1.7A 
FM радио
USB аудио вход
Аудио вход за micro SD карта
Aux вход
LED светлини
Дървена кутия

Aко в бъдеще Ви се наложи да изхвърлите 
този продукт, имайте предвид, че:
Електрическите 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 относнотози вид рециклиране.
(Директива 2012/19/ЕC)  


