
 

Інструкція користувача до 
автомобільного пристрою 
заряджання Aspiring Wave 3 з 
функцією Bluetooth  
 

     
 

 
I. Технічні характеристики продукції:  
1. Bluetooth, FM аудіо передавач 
2. Підтримка протоколів заряджання QC 3,0 
QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1,2,  
Apple 2,4A тощо. 

3.  Підтримка музичних форматів WMA，

MP3,WAV, APE, FLAC. 
4. Підтримка функцій Вluetooth «hands-free», 
каналу передачі голосових повідомлень, музики, 
навігації. 
5. Захист від перенапруги на виході, короткого 
замикання, перегріву. 
6. Дисплей для моніторингу напруги в реальному 
часі. 
7. Автоматичне з’єднання. 
8. Підтримка відтворення файлів з U-диску 

 
II. Характеристики пристрою: 

1. Версія Bluetooth：5.0 

2. FM-частота：87,5 мГц-108,0 мГц 

3. Ефективна відстань передачі сигналу через 
Bluetooth: 10м 
4. Напруга на виході QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 
12V/1,5A 
5. Напруга на виході PD: 5V/3A, 9V/2,22A, 
12V/1,67A 
Порт A+C: при використанні окремо – швидке 
заряджання. При одночасному використанні – 
максимальна напруга на виході 5V/3A, 
6. Напруга на виході музичного порту: 5V/2,4A 
7. Напруга на вході: 12V-24V 
8. Об’єм U-диску: до 32 Гб 
  
III. Будова пристрою 
 

   
 
IV. Інструкція з користування  
1. Вставте пристрій у автомобільний прикурювач 
після запуску двигуна 

 
 

2. Пристрій вмикається автоматично 
3. Увімкніть автомобільне FM-радіо та оберіть 
порожній FM-канал 
4. Налаштуйте частоту пристрою, що відповідає 
частоті радіоканалу 

 
 
5. Увімкніть функцію Bluetooth на телефоні, 
відшукайте Bluetooth-пристрій «ВС82» та 
виконайте з’єднання.  
       

 
 
6. Після успішного з’єднання, ви можете 
відтворювати музику, користуватись навігатором, 
телефонувати або відповідати на дзвінки. 

 
 

Налаштування FM-частоти： 

1. Довге натискання кнопок “ ” або “ ” для 
збільшення або зменшення частоти при переході 



 

до FM-функції, також ви можете обертанням 

багатофункційної кнопки “ ” налаштувати 
частоту. Зачекайте 3 секунди для автоматичного 
підтвердження та збереження налаштувань або 

натисніть кнопку “ ” для підтвердження вручну. 
 

Налаштування гучності： 

Обертання кнопки “ ” за годинниковою 
стрілкою збільшує гучність, проти неї – зменшує 
гучність. 
 
Управління музичними файлами: 

1. Пауза/Відтворення: натисніть кнопку “ ” 
2. Попередня пісня: натисніть кнопку “ ” 
3. Наступна пісня: натисніть кнопку “ ” 
 

Набір номеру/Відповісти на дзвінок： 

1. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть кнопку 

“ ” 

2. Щоб припинити дзвінок, натисніть кнопку “ ” 
3. Щоб скасувати дзвінок, натисніть та утрируйте 

затиснутою кнопку “ ”. 
 

Перехід між функціями U-диск та Bluetooth： 

Для переходу між функціями U-диск та Bluetooth, 

здійсніть подвійне натискання кнопки “ ”. 
 

Підсвітка： 

Натисніть кнопку “ ” для вмикання або зміни 
кольору підсвітки.  

Тривале натискання кнопки “ ” спричиняє 
перехід у режим повільного блимання підсвітки. 
 

Активація «голосового помічника»： 

Після з’єднання через Bluetooth, затисніть кнопку 

“ ” протягом 2 секунд для вмикання Siri або 
іншого «голосового помічника». Здійсніть 

повторне коротке натискання кнопки “ ” для 
вимикання «голосового помічника». 
 

V. Корисні поради： 

1. Не вмикайте радіо занадто гучно (зазвичай 18 
або нижче), щоб уникнути появу фонових шумів. 
2. Незважаючи на те, що пристрій має досить 
значну потужність передачі сигналу, краще 
уникати радіоканалів, на яких вже ведеться 
мовлення. Це допоможе отримати кращу якість 
звуку. 
3.Не використовуйте пристрій у запиленому або 
вологому середовищі та не піддавайте його 
впливу надвисоких або наднизьких температур. 
4. Не кидайте пристрій, щоб попередити 
пошкодження корпусу або виходу пристрою з 
ладу. 
5. Не розбирайте пристрій самостійно. В разі 
виникнення питань, зверніться до продавця. 
6. У зв’язку з постійним вдосконаленням 
технологій з метою покращення характеристик 
пристрою, виробник залишає за собою право 
внесення змін у конструкцію без попереднього 
повідомлення користувачів. 
 

VI. Усунення несправностей： 

Пристрій не 
функціонує 
або напруга 
не 
відображаєт
ься на 
екрані 

1. Перевірте надійність 
контакту пристрою з 
сигаретним прикурювачем. 
Переконайтесь, що контакти 
не заіржавіли. 
2. Від’єднайте та повторно  
3. Перевірте чи має живлення 
прикурювач. 
 

Не 
відтворюєть
ся музика 

1. Перевірте, чи підключено до 
програвача USB-пристрій або 
спробуйте інший. 
2. Перевірте, чи записані на 
USB-носій файли. 
Переконайтесь, що записані 
на USB файли підтримуються 
пристроєм.  

3. Перевірте, чи не було 
встановлено гучність 
відтворення на «0». 

Чутно шуми, 
але 
відсутній 
звук 

1. Перевірте що пристрій не 
на паузі 
2. Переконайтесь, що гучність 
відтворення не встановлено 
на «0». 

Аудіосистем
а в авто не 
приймає 
звук 

1. Перевірте, чи була 
увімкнута функція FM. 
2. Перевірте, щоб частота 
передачі відповідала частоті 
прийому. 

Якість звуку 
є низькою, 
чутно 
сторонні 
шуми. 

1. Переконайтеся, що на 
обраній вами частоті відсутні 
інші радіостанції. Спробуйте 
інші частоти, на яких якість 
звуку може бути кращою. 

 
VII. Комплектність 
1. Пристрій 2. Інструкція користувача  
 
 


