
Használati utasítás

BlitzWolf® BW-WA3: 5000mAh vezeték nélküli

Bluetooth hangszóró beépített mélynyomóval (100W)
Cikkszám: BW-WA3

Made in China



1. Vezérlő gomb
2. TWS
3. EQ
4. Lejátszás / Szünet
5. Hangerő -
6. Hangerő +
7. Üzemmód vezérlés
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Paraméterek

Bluetooth V5.0

Támogatott profilok A2DP, AVRCP, HSP

Hatótáv ≥10m

Frekvenciaválasz 20Hz-16000Hz

Impedancia 4Ω+15%

Hívásidő 20 óra (70%-os hangerőn)

Zenelejátszási idő 12 óra (50%-os hangerőn)

Akkumulátor kapacitása 5000 mAh

Töltési idő Körülbelül 5 óra

Bemeneti feszültség 5v/3A

Maximális teljesítmény 100W

Méret 240 x 91 x 82mm

Vízállósági szint IPX5

Termék súlya 1561g
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Használat

Funkció A funkció működése

Bekapcsolás A gombot 2 másodpercig nyomva tartva a hangszóró alapértelmezés
szerint Bluetooth keresési állapotba kapcsol. Ekkor keresse ki a
csatlakoztatni kívánt eszközön a BW-WA3 sort, csatlakozzon, majd várja
pár másodpercet, amíg az eszköz csatlakozik. A csatlakozást gyorsan
villogó kék fény jelzi.

Bluetooth kapcsolat állapot kijelzése Sikeres csatlakozás esetén a kék LED világít.

Kikapcsolás Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2
másodpercig.  Ezzel a hangszóró kikapcsol és a lámpa kialszik.

Üzemmód vezérlés A BT/SD/USB/AUX lejátszási mód közötti váltásához röviden nyomja meg
a gombot. Ismételje meg a gombnyomást, amíg a megfelelő üzemmódra
nem váltott, amit az állapotjelző lámpa jelez.

Bluetooth leválasztása Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercen keresztül a
Bluetooth-kapcsolat feloldásához.

Újraindítás 8 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a gombot a gyári beállítások
visszaállításához. A gyári újraindítás törli a műveleti memóriát. A gyári
visszaállítást a kék fény villogása jelzi.

TWS TWS páros csatlakozás menete:
1. Kapcsolja be a két hangszórót (ha más Bluetooth-eszközökhöz is
csatlakoztatta a hangszórókat, válassza le őket, hogy a hangszórók
Bluetooth-keresés állapotba kerüljenek).
2. Nyomja meg a gombot az egyik hangszórón. Ezzel a hangszóró TWS
párosítási módba lép, amit egy sípoló hang és a sárga fény villogása
jelez.
3. Sikeres párosítás után a két hangszóró sárga lámpája egyszerre világít,
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és hang�elzés hallható. A fő egység kék fényének gyors villogása jelzi,
hogy a hangszóró mobiltelefon vagy más eszköz csatlakoztatására vár. A
másodlagos egység kék lámpája ilyenkor kialszik.
4. A TWS csatlakoztatás esetén a fő egység csatlakozik a Bluetooth-hoz
vagy az AUX-hoz, és ez továbbítja a zenét az alegységnek, vagyis a másik
hangszórónak.
5. A TWS párosítás feloldásához nyomja meg a gombot a TWS párosítás
állapotában. A sárga fény ilyenkor kialszik és egy hang�elzés hallható. A
hangszóró ezzel visszatér a normál állapotba.

RGB be- és kikapcsolása Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan nyomja meg a gombot az RGB
jelzőfény be- vagy kikapcsolásához

EQ állapot váltása A hangszóró a bekapcsolás után alapértelmezetten normál üzemmódban
működik.
Nyomja meg a gombot a lágy zenei üzemmódhoz, majd nyomja meg még
egyszer az erős basszus üzemmódhoz. A lágy zenét zöld fény, az erős
basszust fehér fény, a normál üzemmódot pedig a világítás hiánya jelzi.

Lejátszás / Szünet Nyomja meg a gombot a BT/SD/USB/AUX lejátszási módok egyikében a
lejátszás szüneteltetéshez, majd nyomja meg újra a lejátszás
folytatásához.
Szüneteltetés esetén a megfelelő állapot jelzőfénye lassan villog.
Bluetooth állapotban például a kék fény villog, lejátszás esetén pedig
folyamatosan világít.

Hívás megválaszolása Bejövő hívás esetén egyszer nyomja meg a gombot, ezzel fogadhatja a
hívást. Ilyenkor a kék fény világít.

Hívás befejezése Nyomja meg röviden a gombot hívás közben a hívás bontásához. A hívás
befejezését kék fény jelzi.

Bejövő hívás elutasítása Bejövő hívás esetén 2 másodperc hosszan nyomja meg a gombot a hívás
elutasításához. A hívás elutasítását kék fény jelzi.
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Utolsó szám hívása Duplán nyomja meg a gombot az utolsó szám újratárcsázásához. A
műveletet kék fény jelzi.

Intelligens asszisztens 3 másodperc hosszan nyomja meg a gombot az intelligens asszisztens
elindításához. A műveletet kék fény jelzi.

Hangerő csökkentése Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy
egységgel történő csökkentéséhez.

Előző dal Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az előző
dalra váltson.

Hangerő növelése Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy
egységgel történő növeléséhez.

Következő dal Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az
következő dalra váltson.

Kényszerített visszaállítás Egyszerre nyomja le a + és - gombokat, hogy kikényszerítse a
visszaállítást a hangszóró összeomlása esetén.

AUX Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiokábelt. A hangszóró automatikusan
lejátssza az AUX által biztosított zenét.

USB Helyezze be az USB flash meghajtót. A hangszóró automatikusan
lejátssza a zenét az USB flash meghajtóról.

SD-kártya Helyezzen be TF-kártyát a TF-kártyás zene automatikus lejátszásához.

USB tápellátás Bekapcsolt állapotban csatlakoztassa a töltőkábelt, hogy külső
eszközöket tudjon tölteni.
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