
Vækkeur med funktion til trådløs opladning og Bluetooth-højttaler 

 

Brugermanual 

MS-102 BT 

 

 

 

1. Specifikationer: 

* Bluetooth-version: 5.0 +EDR 

* USB-ladespænding: 5 V jævnstrøm 

* Indbygget 3600 mAh-litiumbatteri 

* Rækkevidde: 10 m 

* Impedans, effekt: 4 Ω, 5 W x 2 

 

2. Knapper: 

*         : Afspilning/pause. 

*         : Forrige nummer/lydstyrke ned. 

*         : Næste nummer/lydstyrke op. 

*         : Funktionsknap –skift mellem Bluetooth- og FM-tilstand. 

*         : Opkaldsknap – besvar/afslut opkald/ring op igen. 



*         : Knap til indstilling af klokkeslæt/vækkeur. 

*  ON/OFF: Tænd/sluk højttaleren. 

*  DC 5 V-indgang: Til opladning via USB-kabel. 

*  AUX-indgang: AUX Line in-funktion/til brug som antenne til FM-tilstand. 

*  USB-indgang: Til afspilning af musik fra USB-drev. 

*  Indgang til TF-kort: Til afspilning af musik fra TF-kort. 

*           : Område til trådløs opladning. 

 

3. Funktioner: 

Tænd/sluk: 

Indstil tænd/sluk-knappen til positionen "ON" for at tænde højttaleren og til "OFF" for at slukke for 

højttaleren. 

 

Afspilning/pause: 

Tryk kortvarigt på          for at afspille/sætte musikken på pause. 

Lydstyrke op/ned: 

Hold knapperne                  nede for at skrue op eller ned for lyden. 

 

Bluetooth-parring: 

Før Bluetooth-højttaleren kan bruges, skal den parres med en enhed, hvor Bluetooth er slået til. 

1. Når højttaleren tændes, vises klokkeslættet og den tilhørende brugergrænseflade. Tryk på 

knappen       for at skifte til Bluetooth-tilstand. 

 



2. Søg efter nye enheder i Bluetooth-menuen på din enhed, og vælg "MS-102 BT" for at parre den 

med din enhed. 

 

3. Når de er parret, høres der en lyd, som bekræfter det. 

4. Hvis højttaleren slukkes og tændes igen, forbindes enheden og højttaleren automatisk. 

 

 

Telefonopkald: 

Tryk på opkaldsknappen      , når der kommer et opkald, for at besvare/afslutte opkaldet. 

 

Hold opkaldsknappen        nede for at afvise opkaldet. Ved besvarelse af opkald høres 

telefonnummeret i højttaleren. 

 

Ring op igen: Tryk to gange på opkaldsknappen     , som vises i Bluetooth-tilstand, og tryk to 

gange på opkaldsknappen      for at ringe til det sidste telefonnummer. 

 

 

Afspilning via AUX (Line in): 

Sæt Line in-kablets ene stik i AUX-indgangen og kablets 3,5 mm-stik i en 

mp3-afspiller/mp4-afspiller/mobiltelefon eller en anden kompatibel enhed for at afspille musik. 

 Tryk på funktionsknappen      i tre sekunder for at skifte til FM-tilstand. 

 

 

 



FM-tilstand: 

Sæt Line in-kablet i AUX-indgangen, så den kan fungere som antenne , før der skiftes til 

FM-tilstand. Tryk derefter kortvarigt på funktionsknappen       for at skifte til FM-tilstand, og hold 

knappen           inde for at søge efter FM-kanaler. De kanaler, der findes, vil blive gemt. 

 

 Tryk på                    efter søgningen for at afspille den forrige eller næste kanal. 

 Tryk på funktionsknappen      for at afslutte FM-tilstand, og tryk på knappen     igen for at 

skifte til Bluetooth-tilstand. 

 

 

Afspilning af musik fra USB-nøgle: 

Ved indsættelse af en USB-nøgle i USB-indgangen vil højttaleren automatisk 

skifte tilstand og afspille musikken fra USB-nøglen. Tryk på funktionsknappen      i tre sekunder 

for at skifte tilbage til FM-tilstand. 

 

Afspilning af musik fra TF-kort: 

Ved indsættelse af et mikro-SD-kort i mikro-SD-indgangen vil højttaleren automatisk 

skifte tilstand og afspille musikken fra mikro-SD-kortet. Tryk på funktionsknappen      i tre 

sekunder for at skifte tilbage til Bluetooth-tilstand. 

 

Indstilling af klokkeslæt: 

Tænd højttaleren og tryk på knappen       for at skifte til indstilling af klokkeslæt. Tryk på 

knappen              



eller         for at indstille timer, og derefter kortvarigt på knappen         for at indstille 

minutter. 

Tryk på            eller        for at justere minutterne. 

 

Indstilling af vækkeur: 

Tænd højttaleren, og tryk kortvarigt på knappen       , og hold derefter knappen nede for at 

skifte til 

indstilling af vækkeur. Indstilling af timer og minutter foregår på samme måde som beskrevet 

ovenfor 

under Indstilling af klokkeslæt. Tryk kortvarigt på knappen       og       eller        efter 

indstilling af vækkeuret for at slå vækkeursfunktionen til eller fra. 

 Hvis vækkeursfunktionen er slået til, starter vækkeuret på det indstillede tidspunkt, uanset om 

højttaleren er tændt eller slukket. 

 

 

 

 

Trådløs opladning: 

Tilslut det medfølgende opladningskabel til enhedens DC 5 V-stik, og tilslut 

USB til en AC/DC-adapter (2 A) for at oplade højttaleren. Placer derefter en mobiltelefon med 

trådløs opladningsfunktion på opladningsområdet           oven på højttaleren. 

Mobiltelefonen oplades dermed trådløst af højttaleren. 

 

Opladning: 



Tilslut det medfølgende opladningskabel til enhedens DC 5 V-stik, og tilslut 

USB til en AC/DC-adapter (2 A)for at oplade højttaleren. 

 

4. Sikkerhedsanvisninger: 

* Læs brugermanualen grundigt, før enheden tages i brug, og gem den til senere brug. 

* Hold enheden væk fra varme, direkte sollys og skarpe kanter. 

* Stik ikke metalgenstande ind i enheden, da det medfører risiko for kortslutning! 

* Brug ikke enheden i meget tørre omgivelser for at undgå statisk ladning. 

* Forsøg ikke at reparere enheden selv, men kontakt en autoriseret specialist. 


