
Bluetooth FM трансмитер BlitzWolf BW-BC3, Bluetooth 5.0, 30W PD + 18W QC 3.0, RGB 

Подсветката може да се променя, за да се създаде различна атмосфера в колата. 
Отговаряйте на повиквания с hands-free, докато шофирате. 
USB портът може да се използва за зареждане на мобилни телефони, които поддържат бързо 
зареждане, а PD портът поддържа PD3 бързо зареждане на мобилни телефони. 
Възпроизвежда музика без загуба на качеството. Поддържа формати MP3/FLAC/WAV/APE. 
Цифров дисплей с висока разделителна способност, показващ напрежението на автомобила, 
когато е включен. 
Натиснете клавиша B, за да подобрите режима на баса. 
Може да се свържете чрез AUX 
Дизайн с щипка, за закрепване на вентилационния отвор на автомобила за по-удобна работа. 
Преглед на продукта: 

1. Предишна песен 
2. Микрофон 
3. Дисплей 
4. Щипка 
5. Слот за флашка 
6. AUX изход 
7. Следваща песен 
8. Подсилване на баса, настройка на 
подсветката 

9. Мултифункционален бутон 
10. PD порт за зареждане 
11. QC3.0 порт за бързо зареждане 

Спецификации 

Входно напрежение: DC 12-24V 
QC Изход: 5V-3V 9V-2V 12V-1.5V  
PD Изход: 5V-3V 9V-3V 12V-2.5V  
USB-A + C Изход: 20W MAX  
Честотен обхват: 87.5-109MHz  
ФМ обхват: <5м  
Обхват: <10м  
Шум: 85dB  
Капацитет на картата с памет: 32GB  
Материал: PC+ABS  
Размери: MP3: 88.5*78*47мм 
Зарядно: 80*37,5*32мм 
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Ръководство 

Показване на напрежението на акумулатора на 
автомобила 

включете продукта в порта за зарядно 
устройство на автомобила, дисплеят ще 
покаже напрежението на акумулатора 
на автомобила за 1 секунда 

Честота нагоре/надолу натиснете продължително MFB, след 
това завъртете бутона за увеличаване 
или намаляване на честотата 

Възпроизвеждане/пауза/отговор/затваряне щракнете върху MFB 

Превключване на аудио изхода за повикване В режим на повикване, натиснете дълго 
MFB, за да превключите към аудио 
изход за Bluetooth или мобилен 
телефон 

Отхвърляне на повикването дълго натискане на MFB 

Повторно набиране на последния номер Натиснете дълго бутона MFB 

Регулиране на звука завъртете MFB 

Превключвател на режим U disk/bluetooth продължително натискане на 
предишния бутон 

Усилване на басите натиснете продължително клавиша B, 
дисплеят показва EQ0 за нормален, EQ1 
за усилване на басите 

 

Свързване на трансмитера със стереото на колата: 

Може да свържете трансмитера по 2 начина, чрез FM сигнал или AUX. 

1. FM сигнал 
- Включете трансмитера в запалката на колата. Дисплея започва да мига за да 

покаже, че е в режим на свързване. 
- Влезте в листата с блутут устройства на телефона си и потърсете BW-BC3. След 

успешно свързване дисплея на трансмитера ще спре да премига. 
- Настройте радио станцията на свободна честота. 
- След което настройте и трансмитера на същата честота. 

2. През AUX 
- Ако няма свободна честота, включете трансмитера в запалката на колата. 

Дисплея започва да мига за да покаже, че е в режим на свързване. 
- Влезте в листата с блутут устройства на телефона си и потърсете BW-BC3. След 

успешно свързване дисплея на трансмитера ще спре да премига. 
- Настройте стереото на автомобила на AUX IN. 
- Включете 3.5мм жака в трансмитера и стереото на колата. 
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