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БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Описание на предния панел
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функцията за мега бас.
Натиснете и задръжте: Изберете on/o� (включване/изключване) на 
музика:  NOR, рок, джаз , поп,  кънтри.

Equalizer/Mega Bass (Еквалайзер /Мега бас)
предишната песен.
За USB/SD/Bluetooth режим, натиснете, за да се върнете към 
Previous (Бутон за възпроизвеждане на предишна песен)
Регулиране на баса, от BS-6 до BS6.
Bass (Бас) +/-
Регулира високите честоти на звука от TE-6 до TE6.
Treble (Регулиране на високите честоти на звука) +/-
Контролирайте силата на звука във всички режими, от VL00 до VL32.
Volume (Сила на Звука) +/-
В TWS режим тази функция не работи.
Контролирайте силата на звука във всички режими, от CV00 до CV16.
Microphone volume (Сила на звука на микрофона)
SD card input (Вход за SD карта)
Microphone input/ Guitar input (Вход за микрофон/китара)
USB input (USB вход)

Натиснете  еквалайзера, за да прегледате различните стилове
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Play/Pause (Бутон възпроизвеждане/пауза)
Бутонът Play/Pause за възпроизвеждането и спирането на музика
се намира при USB/SD/BT режимът.
За  режим BT, натиснете Play/Pause.
За режим TWS, натиснете и задръжте, за да се свържете/прекъснете
връзка (5 секунди).
За режим AUX-IN, бутонът няма функция.

Mode (Режим)
Натиснете за кратко, за да преминете към BT/AUX-IN/USB/SD режим.
За режим BT, натиснете и задръжте, за да прекъснете връзката с Bluetooth (3 сек.).
Next (Бутон за възпроизвеждане на следваща песен)
За USB/SD/USB,  натиснете, за да преминете към следващата песен.

Standby mode (Режим „в готовност“)
Като натиснете режима на готовност, всички функции ще спрат да функционират.

Echo (Регулиране на ехо)
Натиснете и приспособете стойността чрез мултифункцията от EC00 до EC30.

Сила на звука на китарата
Контролирайте силата на звука на китарата чрез режима guitar-input.

Power (Бутон за включване и изключване)
Light SW (пускане/изключване на светлината)
AC IN
За свързване на AC кабела със захранване.
AUX-OUT (аудио изход)
За свързване на повече високоговорители
AUX-IN (аудио вход)
За свързване на външното устройство чрез
AUX-IN режима.

Описание на задния панел
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Употреба на дистанционното устройство

Поставяне на батериите

Махнете капака на батерията от 
задната част на дистанционното,
както е показано, и поставете 
2хААА размер батерии, 
осигурете правилна полярност.

Забележка: Моля, насочете към LED екрана, като използвате
дистанционното устройство.

1

2

Бутон за заглушаване на звука
Натиснете бутона веднъж: звукът спира. 
Натиснете бутонът отново: звукът се включва.
Бутон за връщане назад
За USB/SD/Bluetooth режим, натиснете за кратко, за да се 
върнете към предишния канал/песен.
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Бутон за избор на режим 
Натиснете веднъж , за да преминете към Wireless
 BT/AUX-IN/USB режим
(с USB карта за включване)/SD (с SD карта за включване).
Бутон за записване
Във всеки режим натиснете бутона “REC”, за да запишете звук
с включен микрофон и след това да го запазите на
USB флаш памет/SD карта.
Бутон за регулиране на светлината
Цветът се променя автоматично в червено, синьо, виолетово, 
зелено, както и в микс от четирите цвята. 
Натиснете бутона „LIGHT”: светлината ще започне да блести и да
променя цвета си спрямо музиката. 
Натиснете бутона „LIGHT” отново и светлината ще се изключи.
Бутон за регулиране на баса
Бутон за контролиране силата на звука на микрофона
Бутон за възпроизвеждане/пауза
За USB/SD/BT режим, бутонът е play/pause.
За AUX-IN режим, бутонът няма функция.
Бутон за режим „в готовност“
Натиснете веднъж, за да настроите тонколоната в
режим на готовност.
Натиснете отново, за да включите тонколоната.
Бутон за възпроизвеждане на следваща песен
За USB/SD/BT режим, натиснете веднъж, за да пуснете
следващата песен.
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Бутон за звукови ефекти, които могат да подчертаят гласа.
Бутон за повтаряне (повтори веднъж/повтори всички)
Бутон за възпроизвеждане на записани файлове на USB/SD 
Бутон за изтриване на записан файл (възможно само при
възпроизвеждане на записани файлове).
Бутон за промяна на LED цветовете 
M-PRI
Дава предимство на гласа в микрофона вместо на музиката.
Бутон за регулиране режима на високите честоти на звука.
Еквалайзер за преглеждане на различните стилове музика: рок, 
джаз, класическа, поп, кънтри.
Регулиране силата на звука
Бутони с числата от 0 до 9
За USB/SD режим: за избиране на песни. 
За други режими: бутоните с числа нямат функция.
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За да превключите от един режим на друг, натиснете бутона РЕЖИМ (MODE). 
Ако устройството не е свързано към USB флаш памет или SD карта, 
тези режими ще бъдат пропуснати. 

1. AUX IN

С прикрепения аудио кабел можете да свържете устройството с
външни мултимедийни аудио източници чрез “AUX”порта. 
След свързване задайте режима на AUX като натиснете бутона
РЕЖИМ на устройството. 
През това време AUX индикаторът ще бъде изписан на екран, 
предлагайки устройството да изпълни аудио файлове от 
мултимедийни източници като компютри, мобилни телефони, MP3, 
MP4 и др.
Забележка: В AUX IN режим функциите за изпълнение на
следващи и предходни песни не работят. 
Те трябва да бъдат извършени директно през устройството. 

2. Възпроизвеждане на USB/SD карта

Поставете SD картата или USB флаш паметта на отговарящото място.
Устройството автоматично ще възпроизведе всяка музика от
картата в MP3 формат.

3. BLUETOOTH MODE

A) Натиснете бутонът РЕЖИМ (MODE), докато не се появи на екрана
думата „BLUE” (синьо). Иконката за Bluetooth ще започне да свети. 
В режим Bluetooth устройството преминава в режим на
търсене/свързване/повторно свързване, за да се свърже.
B) Сега включете функцията Bluetooth на мобилния си телефон.
C) Потърсете устройството „NGS WILDSKA“ и го изберете за свързване
(при първия път на свързване или при свързване с ново мобилно
устройство). 
Свърже ли се веднъж, иконката на Bluetooth ще спре да свети.
D) Bluetooth високоговорителят ще се свърже автоматично, 
ако мобилният ви телефон е бил свързван преди (това зависи от
типа и конфигурацията на мобилния телефон, като може да се
наложи ръчно свързване за някои устройства).

4. TWS (True Wireless Stereo)
A) Когато и двата високоговорителя се намират в BT режим,
натиснете и задръжте бутона play/pause на един от високо-
говорителите за 5 секунди.
B) Ще чуете сигнал и „ON“ (ВКЛЮЧЕНО) ще се появи на главния
екран, а „PAUSE“ (ПАУЗА) ще се появи на второстепенния екран.
C) Проверете на мобилния си телефон за устройството
„NGS WILDSK“ и се свържете с него.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Вкарайте микрофон в MIC IN входа.

2. Поставете  USB/SD картата в съответния порт, натиснете бутонa
„РЕЖИМ“ (MODE) и изберете USB/SD режима. 

3. Ако картата е вкарана във високоговорителя за първи път,
системата автоматично ще създаде папка с името ЗАПИС
(RECORD), за да запази записаните файлове 
(поддържа системата FAT32 USB).

4. Когато сте готови да записвате, натиснете бутона ЗАПИС (REC), 
за да отидете в режим на запис. Текущият излизащ звук ще
спре и ще се активира режимът МИКРО (MICRO), екранът по-
казва времето на записване. Устройството започва да записва, 
когато екранът покаже 00:01 и тогава потребителите могат
да използват микрофона за записване. 

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
относно съвети за рециклиране. (Директив OEEO). 

TWS (истинско безжично свързване)
USB/SD/BT/AUX входове
Вход за микрофон
Вход за китара
LED дисплей
LED светлини
AUX изход
Входен волтаж: AC 100V-240V 50/60Hz
Честотa: 20Hz/20kHz

WILDSKA3  WILDSKA2

Изходна мощност: 1200W  800W
Woofer обхват: 2 x 15”  2 x 12”
Tweeter обхват: 2 x 6”  2 x 4”
RMS мощност: 120W 100W

ВГРАДЕНА ФУНКЦИЯ ЗА
ЗАПИСВАНЕ


