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Преглед на функциите
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MODE
REC
EQ
REMOVE
CH /  
FM – /  
AUTO SCAN /  
FM + /  
– VOLUME +
– ECHO +
– MIC VOL +
ON/OFF
DC 5V IN
USB
TF CARD
AUX IN
MIC

Превключване в желан от потребителя режим
Запис (натиснете бутона в произволен режим, за да направите запис)
Избиране стила на музиката - jazz, pop, normal & classic
Прекъсване на връзката с Bluetoth устройство и стартиране на нов режим на търсене
Повторение / Радио станции или смяна на честотите
Предишна песен/ Предишна радио станция или честота
Автоматично търсене на радио станции/ Пускане и пауза
Следваща песен / Следваща радио станция или честота
Регулиране силата на звука
Регулиране ехото на микрофона
Регулиране силата на микрофона
Бутон за включване и изключване
Micro USB порт за зареждане
USB порт 
TF / Micro SD слот за карта
Жак за AUX кабел 
Вход за поставяне на микрофон

1 5

15

3

13

7

17

2

12

6

16

4

14

8

10
119



3

AUX вход
Можете да свържете  тонколоната  с външни мултимедийни,
аудио устройства чрез AUX входа. След като сте се свързали 
успешно, натиснете бутона MODE, за да преминете 
в LINE IN(така изписано на дисплея) режим.
The device can play the =стройството може да възпроизвежда аудио файлове от 
PC, мобилни телефони, 

Възпроизвеждане на аудио съдържание от USB карта

Ако тонколоната е включена и в нея е поставена USB карта, то
тя може да възпроизвежда MP3 ф от USB. Натиснете бутоните 6 и 8, 
за да пуснете песента, която желаете. Натиснете бутона за пускане
и пауза(7), за да паузирате песента, а след това отново да я пуснете.

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

Натиснете бутони 6   и 8, за да изберете песента, която искате.
Натиснете бутона за пускане и пауза (7), за да паузирате песента, а след
това отново да я пуснете.
Забелжка: Когато тонколоната е в USB/SD режим , Вие можете да пуснете
повторно една песен или всички песни,  както и да разбъркате реда им
на изпълнение, натискайки бутона за повторно пускане( 5).

USB карта/ Micro SD карта/
Bluetooth/ FM радио

BLUETOOTH режим
A. Натиснете и задръжте бутона MODE,  докато на дисплея не Ви изпише “BТ”. 
В Bluetooth режим  тонколоната преминава в режим на свързване с
 други устройства.  
B.Включете Bluetooth функцията на Вашия мобилен телефон/ смартфон.
C. От списъка с намерени устройства изберете името “NGS STREET FUSION”.
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 тоов а зависи от конфигурацията на
мобилния телефон/смартфон.  Може    да се наложи и ръчно свързване на някои
 устройства.  

Устройството може да възпроизвежда аудио файлове
от PC, мобилни телефони, MP3, MP4 и др.

това зависи от конфигурациятана
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FM радио режим

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

2. Натиснете и задръжте  бутона за автоматично търсене(7) за около
2 секунди, за да бъде извършено автоматично търсене на радио
станции. 

3. След като автоматичното търсене приключи, Вие вече можете
да превключвате между запаметените станции, натискайки
бутоните 6 и 8. 

4. Натискайки веднъж бутона CH (5), можете да започнете ръчно 
търсене на радио станции, използвайки бутоните 6 и 8. 

5. За да се върнете в режим на запазване на станциите, отново на-
тиснете бутона CH (5). 

Инструкции за зареждане
Тази тонколона притежава висок капацитет на батерията си - 7.4V/2000mAh.
За да я заредите, моля, използвайте адаптер за зареждане с мощност 5V/2A. 
При зареждане светлинният индикатор ще светне в червено.
Пълното зареждане на устройството отнема между 3 и 4 часа.
След като батерията е напълно заредена и светлинният индикатор
се изключи е препоръчително веднага да изключите адаптера.
Време на работа: 4 часа.

Функция за запис
(изисква включване на микрофон)

В произволен режим поставете USB или micro SD карта и задръжте 
бутона REC(2) за около 3 сек., за да преминете директно в режим на запис. 
Върху дисплея ще се появи думата “REC ”, както и времето Ви за запис.
Натиснете бутона REC(2), за да спрете записа - върху дисплея ще се
появи  думата “PAUSE”. 

Натиснете бутона за пускане и пауза(7), за да направите запис на момента
и да го чуете по-късно. Натиснете и задръжте бутона REC(2), когато желаете
да записвате отново.
Натиснете бутона MODE, за да излезете от този режим и да се върнете в стария.
За да изтриете запис, натиснете бутона REC(2), за да подредите последователно
записите. Натиснете и задръжте бутона AUTOSCAN(7) за около 4 сек., за да   
изтриете текущия запис.
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Технически спецификации
Изходна мощност: 100 W 
Батерия: 7.4V/2000 mAh
Bluetooth
Обхват: 10m
Честота: 70Hz~20kHz
USB порт 
Aux вход
Micro вход
FM радио
Четец на micro SD карта
LED дисплей

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)  


