
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-WA1: 1200mAh vezeték nélküli Bluetooth hangszóró 360 fokos térhangzással 

(12W) 
 

Cikkszám:  
BW-WA1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 
 
 
 



 

A doboz tartalma 

● 1 x BlitzWolf® BW-WA1: 1200mAh vezeték nélküli Bluetooth hangszóró 
● 1 x USB töltő kábel 
● 1 x használati utasítás 
● 1x Audio kábel 
● 1x kötél 

 

A termék leírása 

 

  

 

 

Ki / bekapcsolás gomb 
Következő dal (röviden nyomva) / Hangerő növelés (hosszan nyomva) 
Előző dal (röviden nyomva) / Hangerő csökkentés (hosszan nyomva) 
Lejátszás / Szünet / Kihangosítás 

 
Párosítás okostelefonnal 

Aktiválja a Bluetootht a készülékén majd keresse az elérhető eszközök között a “BW-WA1”-et és 
csatlakozzon hozzá. 
 



 

FM rádió 

● Antennaként csatlakoztassa a mikro AUX kábelt a hangszóróhoz 
● Nyomja meg a ki/bekapcsolás gombot az FM módra váltáshoz. 
● A lejátszás gombot hosszan nyomva kereshet elérhető csatornákat. Amikor a keresés 

véget ért, az első csatorna lejátszása elindul. 
● Használja a előző / következő gombokat a csatorna váltáshoz. 

 

TWS funkció 

1. Kapcsoljon be kettő BW-WA1 bluetooth hangszórót. 
2. Állítsa mind a két hangszórót Bluetooth módba. 
3. Nyomja meg kétszer a lejátszás gombot az egyik hangszórón, ez lesz a fő hangszóró. A fő 

hangszóró “visszhang hang” lejátszásával jelzi, hogy a térhatású kapcsolat megkezdődik, 
majd amikor mindkét hangszóró sikeresen csatlakozott egymáshoz, egy “csatlakoztatott 
hangjelzést” hallunk. 

4. Aktiválja a Bluetootht a készülékén majd keressen elérhető eszközöket és csatlakozzon a 
fő “BW-WA1” hangszóróhoz. Mindkét hangszóró automatikusan csatlakozik a 
készülékéhez és készen áll a zenelejátszásra.  

 

Gyorsbillentyűk 

● Nyomja hosszan a lejátszás gombot a Bluetooth szétkapcsoláshoz 
● Nyomja meg kétszer a lejátszás gombot az utolsó kimenő hívás újratárcsázásához 

 

Jelzőfények 

● Bekapcsolva: Kék fény villog 
● Töltés: Folyamatos piros fény töltés közben 



 

 

 

Paraméterek  

Modellszám BW-WA1 

Kapacitás 2*6W 

Lejátszási idő 6-10 óra 

Töltési idő 2-3 óra 

Hatótávolság > 10 M 

Funkciók Bluetooth, AUX IN, TF kártya, USB, FM rádió, 
kihangosítás 

Méretek 196 x 83 x 81 mm 

Súly 520 g 

 
 


