
ИнструкцИя за употреба

Модел: RS-1144BT
тонколона за коМпютър

Модел: RS-1144BT
тонколона за коМпютър

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Артикул: Мултимедия Тонколона; Модел: RS-1144ВТ
Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327 България; 

София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; 

моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, 
website: www.elekom.bg

Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля 
заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне 
замърсяване на околната среда и нараняване на хора. 
Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на 
електроуреди.
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описАние

рАботА с блутут

1. VOLUME - Усилване на звука/ Намаляване на 
звука
2. Слот за SD карта
3. USB вход

StanDBy- Превключване на режим
Натиснете за 3 сек. и можете да променяте 
режима към: AUX/ USB/ SD/ FM
MEnU - Избор на операция
aUtO/  PLAY/ Pause - Начало възпроизвеждане/ 
Пауза. Натиснете за 3 сек. - Започва търсене на 
радио канали автоматично.
сн-/  Връщане предходна песен USB/ SD/ 
Канал FM
сн+/  Следваща песен/ Следващ Канал FM

Включване на у-вото

Избор на функция

Запазване на FM канал

Режим 

Без звук
Избор на режим на 
възпроизвеждане на звука
Предходен/ Следващ канал
Начало/ Пауза
Автоматично търсене на радио 
канал
Предходна песен в USB/SD режим/
Връщане
Предходен канал в FM режим

Следваща песен в USB/SD режим/
Напред
Следващ канал в FM режим

LED дисплей контрол

Контрол на режим на звука

Контрол на режим на звука

Увеличаване/ Намаляване на звука

Избор на песен

Повторение

Възстановяване на първоначалните 
настройки на функциите

Включете функцията Bluetooth, като изберете AUX режим. Включете функцията Bluetooth на 
вашия мобилен телефон/ лаптоп или друго устройство, сканирайте наличното устройство и 
намерете името на това устройство “riSing” 
На Вашето BT устройство, включете BT и сканирайте за устройства в BT менюто.
Когато се появи “riSing“ в списъка с устройства на Вашето BT устройство, кликнете върху 
него за да извършите успешно сдвояване (свързване).
Тонколоната е вече готова за  възпроизвеждане на музика. Паролата по подразбиране е: 
“0000”!

дистАнционно упрАВление



Свържете тонколоните, както 
е показано на диаграмата. 
ВниМАние! Не поставяйте 
тонколоните в близост до 
магнити!

Свържете кабелите като 
съобразявате
спецификациите по цвят. Ляв/ 
Десен (червен).
Внимание! Пъхнете жаковете
плътно.
След включване на всички 
кабели и жакове, включете и
уреда в захранванващата
мрежа.
Не включвайте уреда в 
мрежата, преди да сте 
свързали всички кабели!

диАгрАМА ЗА сВърЗВАне поЗиционирАне

спецификАции

а) Тонколони
б) Буфер - Може да го поставите
на пода

Честоти: 40Hz - 20 KHz
Звуково налягане: ³ 75 dB
Тонколона: 8”+3”х 3
Мощност: 80W + 3x18W
АС: 220V-240V

Важно: Не оставяйте уреда постоянно включено в захранващата мрежа.

този знак е предупредителен. 
той алармира за необходимост от 
специални инструкции относно уреда.

ВниМАние: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този 
уред на дъжд или влага. Уредът, не трябва да се излага на капки или пръскане с 
вода. Предмети пълни с течности, като например вази, трябва да не се поставят 
върху уреда.

ВниМАние!

• Не включвайте външен хард диск, МР4, 
   Мобилни телефони
• Не блокирайте вентилационните отвори
• Пазете от проникване на вода
• Използвайте само в закрити помещения
• Не увеличавайте до MAX, звука

този знак е предупредителен. той 
алармира за наличие на ”опасно 
напрежение” някъде в уреда.

предупреждение за да намалите риска от токов 
удар, не махайте задния капак. няма части, които 
можете да замените сами, обърнете се към 
квалифициран техник.

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРяйТЕ

предупреждение


