
Bluetooth Billader BC31 
 
I. Introduktion 

Dette produkt er en håndfri Bluetooth billader og 
MP3-afspiller. Den har en professionel og effektiv 
Bluetooth-chip, en indbygget MP3/WMA decoder, 
understøtter musikafspilning fra et TF-kort og A2DP. Du 
kan automatisk skifte mellem opkald og A2DP, så du 
har hænderne frie til din kørsel. Samtidig kan den 
oplade mobiltelefonen, vise bilbatteriets volt, så du som 
bruger får overblik. 
 
II. Produktets Diagram 
 

 
 
1. Holderens base 
2. Telefonholder 
3. Spænde 
4. Telefonholder med skifteknap  
5. TF-kortspor  
6. AUX OUT/IN (TF-kort, 
Bluetooth-musikafspilningsstatus. Tilslut AUX-kablet til 
output-funktionen; TF-kort, Bluetooth musik 
pause-status. Tilslut AUX-kablet til input-funktionen) 
7. MIC 
8. LCD-skærm 
9. Forrige sang 
10. FM knap (tryk kort for at vælge frekvens; tryk 
længe for at gå til FM-indstilling) 
11. Kort tryk: Pause/afspilning, opkald 
besvar/afbryd, langt tryk: Aktiver mobiltelefonens 
stemmeassistent, drej til venstre og højre for at forøge 
og mindske lydstyrken, FM-indstilling drej til venstre og 

højre for at justere transmissionsfrekvensen. 
12. Skift-knap 
13. Næste sang 
14. USB OUT 5V/1A 
15. USB2：OUT 5V/2.4A 
16. Lighterstik 
 
III. Produktets Funktioner: 
1. Bluetooth besvar, afbryd, afvis genopkald og andre 
telefonfunktioner 
2. Understøtter Bluetooth stereo musikafspilning 
3. Understøtter dot matrix-skærm 
4. Viser bilbatteriets volt 
5. Understøtter TF-kort til musikafspilning (1G-32G) 
6. Understøtter MP3/WMA/APE/FLAC/WAV-formater 
7. Understøtter FM fuld frekvens 87.5-108.0MHZ 
8. Automatisk power-off hukommelsesfunktion 
9. USB 1:5V/1A Opladning 
10. USB 2: 5V/2.4A opladningsgenkendelse  
11. Understøtter stemmestyring med mobilnavigation 
12. Aux in/out 
13. Viser Opkalds-ID på skærmen 
14. Understøtter aktivering af mobiltelefonens 
stemmeassistent 
15. Understøtter automatisk åbning af skærmen 
 
IV. Instruktioner: 
4.1 Anvendelse af FM og Bluetooth 
4.1.1. Produktet tænder automatisk efter at det er 
tilsluttet lighterstikket; LED-skærmen viser bilbatteriets 
volt og gør så i FM-indstilling. Tænd din bilradio, juster 
frekvensen på produktet, så den er den samme som 
radioens (tryk længe på FM-knappen for at justere 
frekvensen ved at dreje til højre og venstre). 
 
4.1.2. Start Bluetooth på telefonen og søg efter BC31 
for at danne par med den.  
 
4.1.3. Start musikafspilleren på telefonen, så afspilles 
der via Bluetooth. Pause- og afspil-knappen styrer 
musikken. Tryk kort på knappen for at skifte sang, drej 
for at justere lydstyrken.  
 

4.1.4. Tryk kort på drejeknappen for at besvare opkald. 
Dobbelttryk for at ringe op igen. Tryk længe for at tale 
privat under opkaldet. Tryk kort igen for at afbryde 
opkaldet. Tryk længe for at aktivere telefonens 
stemmeassistent.  
NB: Dobbeltklik på drejeknappen for at ringe op til 
seneste nummer i enhver indstilling.  
 
 
4.2 TF-indstilling 
4.2.1. Indsæt TF-kortet i TF-kortsporet, og så afspilles 
musikfilerne på TF-kortet automatisk. Afspil/sæt 
musikken på pause ved at klikke på drejeknappen. Drej 
på knappen for at justere lydstyrken, og tryk kort på og 
ned-knappen for at skifte til næste/forrige sang. 
 
4.3 AUX-indstilling 
4.3.1. Output-indstilling: Tilslut lydkablet, mens du er i 
TF-kortindstilling og afspiller musik via Bluetooth.  
Input-indstilling: Tilslut lydkablet, mens du er i 
TF-kortindstilling og har musikken via Bluetooth på 
pause. 
 
4.4 Indstillingsknap 
4.4.1. Indstillingen kan skiftes ved at trykke kort på 
MODE-knappen, når TF-kortet /Bluetooth begge er på 
standby. 
NB: Med undtagelse af AUX-indstillingen, så fortæller 
en stemme enhedens nuværende status, når alle 
eksterne enheder er tilsluttet. 
 
Bilbatteriets volt: Skærmen viser bilbatteriets volt når 
produktet tændes, så vær opmærksom. 
 
Opladningsgenkendelse： 
Tilslut den mobile enhed til USB2 interfacet, og så vil 
den automatisk identificere enheden, og give den 
maksimale opladningsstyrke, hvilket sparer på 
opladningstiden og beskytter enheden. 
 
 
 
 



V. Tekniske Parametre 
Mål voltstyrke 12V~24V 
Begrænset voltstyrke 8-32V 
USB1 output 5V/1A 
USB2 output 5V/2.4A 
SPlay format MP3/WMA/APE/FLAC/W

AV 
TF-kortets kapacitet 1G-32G 
Temperatur <60° 
Batterivoltstyrkens 
præcision 

Error±1V 

SNR >60dB 
Forvrængning <0.1% 

Frekvensrespons 20Hz-20Khz 
Opløsning af højre og 
venstre kanal 

>60dB 

Bluetooth version Version 4.2+EDR 
Bluetooth lydtryk A2DP (Advance Audio 

Distribution Profile) 
funktion 

Bluetooth rækkevidde <10M 
Effektiv rækkevidde for 
Bluetooth mikrofonen 

0,5-2M 

FM-frekvens 87.5MHz-108.0MHz 

Effektiv rækkevidde på 
FM  

2 M 

 
VI. NB 
1. Denne enhed har to opladningsporte til 
opladning af mobiltelefoner 
2. Selvom transmissionsstyrken på dette 
produkt er relativt stærk, så er det bedre at skifte 
frekvenser med et stærkt signal ud med et lokalt signal 
for at få en bedre lydkvalitet. 
3. På grund af forskellen på telefoner, kan 
Bluetooth-forbindelsen være forskellig.  
4. Bluetooth skal genstartes manuelt med nogle 
telefoner uden automatisk forbindelse, for at genoprette 

forbindelsen.  
5. Produktet er kompatibelt med mere end 95% af 
telefonerne på markedet, men der er nogle få, der ikke 
er kompatible. Vær venligst opmærksom på det, når du 
køber produktet. 
6．Skru ikke for meget op for lydstyrken, så du undgår 
at baggrundstøjen bliver for stor. 
7．Anvend ikke dette produkt i støvede eller fugtige 
omgivelser med ekstremt lave eller høje temperaturer.  
8. Undgå at tabe produktet for at undgå skader. 
9. Når du afspiller musik fra et TF-kort skifter den 
automatisk til Bluetooth-indstilling, når der kommer et 
opkald. Efter opkaldet er afsluttet, går den automatisk 
tilbage til TF-indstilling og fortsætter afspilningen af 
musik.  
 
VII. Indhold 
1. Primær enhed  
2. Manual  
3. Lydkabel 
 
 
  


