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Roller
CREEK
Безжична Bluetooth тонколона, 
водоустойчива - IPX7 

Важно!

Затворете правилно задния капак,  
за да не попадне вода в устройството!



Преглед на функциите

1 2 3 4

5 6

1 Бутон за включване и изключване
2 Намаляване силата на звука / Предишна песен
3 Пускане/пауза
4 Увеличаване силата на звука/ Следваща песен

 

5 Слот за micro SD карта
6 Micro USB порт за зареждане



(Повторно свързване)

1. Задръжте бутона за включване/изключване за около 3 сек.  
След това ще се включи звуков сигнал, а LED светлинният  
индикатор ще започне да мига в синьо. Тонколоната ще
премине в режим на тъсене/повторно свързване.

2. Включете Bluetooth функцията на Вашия мобилен
 телефон/смартфон.

3. От списъка с намерени устройства изберете 
“NGS ROLLER CREEK”(тази стъпка важи, когато свързвате 
тонколоната с мобилно устойство за пръв път).

4. При следващи свързвания тонколоната ще се свърже
автоматично с мобилното Ви устройство.
Имайте предвид, че това зависи от типа на мобилния
  Ви телефон/смартфона и неговата конфигурация. 
При някои модели устройства може да се наложи
ръчно повторно свързване.

Инструкции за зареждане 

1. Свържете тонколоната с компютър посредством 
USB кабел.

2. LED светлинният индикатор ще светне в червено,
което значи, че батерията се зарежда.

3. Когато LED светлинният индикатор се изключи, 
това означава, че батерията е напълно заредена.

4. Прекъснете връзката между двете устройства,
 като извадите USB кабела. 

Свързване с друго Bluetooth устройство  



 Контролна Bluetooth функция 

1. При възпроизвеждане на музика, натиснете бутона за
пускане и пауза(3), за да я паузирате. 
Натискайки същия бутон още веднъж, музиката ще
тръгне отново.
 2. Натиснете бутона + (4), ако желаете да увеличите звука.

3. Натиснете бутона – (2), ако желаете да намалите звука.

4. Натиснете и задръжте бутона + (4), ако желаете да пуснете
следваща песен.

5. 

Режими
BLUETOOTH / MICRO SD  карта

За да превключите между тези два режима, натиснете бутона за 
включване/изключване. Ако в устройството не е поставена
micro SD карта, този режим ще бъде пропуснат.

5. Ако свързването е било успешно, ще чуете звуков сигнал, 
идващ от тонколоната и LED светлинният индикатор ще
продължава да свети.

Натиснете и задръжте бутона – (2), ако желаете да пуснете
предишна песен.



Hands Free функция
(достъпна единствено в Bluetooth режим)

При входящо обаждане:

1. Звукът на ринготна Ви ще се усили и музиката ще се 
паузира автоматично;

2. Натиснете бутона за пускане и пауза(3), за да приемете
обаждане;

3. Вече сте активирали Hands Free функцията на Вашата 
Bluetooth тонколона;

4. Натиснете и задръжте бутона за пускане и пауза(3), когато
разговорът приключи;  

5. Паузираната до момента музика ще тръгне отново.

Свързване на две тонколони
помежду им 
1.  За да свържете две тонколони помежду им, то те  

трябва да бъдат от един и същи модел - NGS Roller Creek.

2.  Включете тонколоните и натиснете бутона за пускане и пауза(3) 
на всяка от тях за 5 секунди. Ще чуете звуков сигнал и LED 
светлинният им индикатор ще мигне в синьо.

3.  Сега натиснете бутона за включване на едната от тях два пъти
(ще чуете два последователни звукови сигнала) и ще преминете 
в режим на безжично свързване. След като сте се свързали, ще 
чуете още един звуков сигнал и LED светлинният индикатор
на другата тонколона ще започне да свети в синьо, а на тази, 
чийто бутон за включване сте натиснали -  само ще мига.

 4.  Включете Вluetooth функцията на Вашето мобилно устройство. 
От списъка с намерени други устройства и изберете
 “NGS ROLLER CREEK”.  

5. Двете тонколони вече са синхронизирани и готови да въз-
произвеждат аудио файлове от мобилното Ви устройство.



Гаранция на батерията: Батерията на тази тонколона е 
потребителски продукт и нейният гаранционен срок е 12 месеца.

 Поствяне на micro SD карта
1. Поставете micro SD карта или USB флаш памет.

2. Тонколоната ще започне да възпроизвежда автоматично
 MP3 файловете, които се намират върху Вашата
 micro SD карта или USB флаш памет. 

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 относно този вид рециклиране. 
(Директива 2012/19/ЕC)  


