
Herätyskello, jossa Bluetooth-kaiutin ja langaton latausalusta 

 

Käyttöohje 

MS-102 BT 

 

 

 

1. Tekniset tiedot: 

* Bluetooth-versio: 5.0 +EDR 

* USB-latausjännite: DC 5 V 

* Kiinteä 3600 mAh:n litiumioniakku 

* Toimintaetäisyys: 10 m 

* Lähtöjännite: 4 Ω, 5 W x 2 

 

2. Painikkeet: 

*         : Toisto/tauko. 

*         : Edellinen raita / äänenvoimakkuuden alentaminen. 

*         : Seuraava raita / äänenvoimakkuuden nostaminen. 

*         : Tilapainike Bluetooth-ominaisuuden/FM-tilojen valintaan. 

*         : Puhelupainike puheluihin vastaamiseen, puhelun lopettamiseen ja uudelleensoittoon. 



*         : Kello-/herätyspainike. 

*  ON / OFF: Kaiuttimen virtakytkin. 

*  DC 5 V ‑ liitäntä: USB-kaapelin liittämiseen lataamista varten. 

*  AUX-liitäntä: AUX Line-in ‑ toiminto / toimii antennina FM-tilassa. 

*  USB-liitäntä: Musiikin toistamiseen USB-asemasta. 

*  TF-korttiliitäntä: Musiikin toistamiseen TF-kortilta. 

*           : Langaton latausalue. 

 

3. Toiminnot: 

Virtapainike: 

Kaiutin käynnistetään kääntämällä virtakytkin ON-asentoon ja virta katkaistaan kääntämällä 

virtakytkin OFF-asentoon. 

Toisto/tauko: 

Musiikin toisto käynnistetään/keskeytetään painamalla lyhyesti painiketta      . 

Äänenvoimakkuuden nostaminen/laskeminen: 

Äänenvoimakkuutta säädetään halutulle tasolle pitämällä painikkeita   a          painettuna. 

 

Bluetooth-laiteparin muodostaminen: 

Ennen Bluetooth-kaiuttimen käyttöä sen ja Bluetooth-laitteen välille on muodostettava laitepari. 

1. Kun kaiutin on päällä ja kellonäkymässä, siirry Bluetooth-tilaan painamalla painiketta    . 

2. Etsi laitteen Bluetooth-valikosta uusia laitteita ja liitä kaiutin ja laite laitepariksi valitsemalla 

MS-102 BT. 

3. Kun laitepari on muodostettu, kuulet merkkiäänen. 



4. Jos kaiutin sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle, laite ja kaiutin muodostavat laiteparin 

automaattisesti. 

 

Puhelut: 

Saapuvan puhelun tullessa puheluun voidaan vastata tai se voidaan hylätä painikkeella    . 

Puhelu hylätään painamalla puhelupainiketta     pitkään. Puhelinnumero kuuluu kaiuttimesta 

puheluun vastattaessa. 

Takaisinsoitto: Paina puhelupainiketta    , joka näkyy Bluetooth-tilassa. Soita edelliseen 

puhelinnumeron painamalla puhelupainiketta     kahdesti. 

 

Aux-tila (Line in): 

Aseta Line-in-kaapeli AUX-liitäntään ja aseta 3,5 mm:n liitin mp3- tai mp4-soittimeen, 

matkapuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen musiikin toistamista varten. Siirry 

FM-tilaan painamalla tilapainiketta     kolmen sekunnin ajan. 

 

FM-tila: 

Ennen FM-tilaan siirtymistä aseta ensin Line-in-kaapeli AUX-liitäntään antenniksi, jonka jälkeen 

tilapainikkeen    lyhyellä painalluksella laite siirtyy FM-tilaan. Pitkällä painikkeen     

painalluksella FM-kanavat skannataan automaattisesti, ja skannatut kanavat tallennetaan. Kun 

skannaus on valmis, toista edellinen tai seuraava kanava painamalla painiketta                . 

Paina tilapainiketta    , jos haluat poistua FM-tilasta, ja siirry Bluetooth-tilaan painamalla 

painiketta      uudelleen. 

 

 

 

 



Musiikin toistaminen USB-muistitikulta: 

Kun asetat USB-muistitikun USB-liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti toistamaan musiikkia 

USB-muistitikulta. Paina tilapainiketta     kolmen sekunnin ajan, jos haluat siirtyä takaisin 

FM-tilaan. 

 

Musiikin toistaminen TF-kortilla: 

Kun asetat micro SD ‑ kortin micro SD ‑ korttipaikkaan, kaiutin siirtyy automaattisesti toistamaan 

musiikkia micro SD ‑ kortilta. Siirry takaisin Bluetooth-tilaan painamalla tilapainiketta    kolmen 

sekunnin ajan. 

 

Aika-asetukset: 

Kaiuttimen ollessa päällä siirry aika-asetusten tekemiseen painamalla painiketta     . 

Muuta tuntiasetusta painikkeilla       ja      ja siirry sen jälkeen minuuttien asettamiseen 

painamalla lyhyesti painiketta    . Aseta minuutit painikkeilla       ja      . 

 

Herätyksen asettaminen: 

Kaiuttimen ollessa päällä siirry herätysasetuksiin painamalla painiketta      ensi lyhyesti ja sen 

jälkeen pitkään. Tunnit ja minuutit asetetaan edellä kohdassa Aika-asetukset kuvatulla tavalla. 

Kun herätysaika on asetettu, paina lyhyesti painiketta      ja painiketta       tai        

herätyksen laittamiseksi päälle tai pois päältä. Jos herätys on päällä (ON), herätys soi asetettuun 

aikaan riippumatta siitä, onko kaiutin päällä vai pois päältä. 

 

 

 

 



Langaton lataustoiminto: 

Aseta latauskaapeli (pakkauksessa) laitteen DC 5 V ‑ liitäntään, liitä USB-kaapeli 2A AC /DC 

‑ sovittimeen kaiuttimen lataamista varten ja aseta sitten matkapuhelin, jossa on langaton 

lataustoiminto, kaiuttimen päälle langattoman latauksen alueelle          , jolloin kaiutin lataa 

matkapuhelimen langattomasti. 

 

Lataaminen: 

Aseta latauskaapeli (pakkauksessa) laitteen DC 5 V ‑ liitäntään ja liitä USB-kaapeli 2A AC /DC 

‑ sovittimeen kaiuttimen lataamista varten. 

 

4. Turvallisuusohjeet: 

* Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 

* Pidä laite pois lämmönlähteiden ja terävien kulmien lähettyviltä sekä suorasta auringonvalosta. 

* Älä työnnä laitteeseen mitään metalliesineitä – oikosulkuvaara! 

* Vältä staattista varausta, älä käytä laitetta ilman ollessa erittäin kuiva. 

* Älä korjaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä ammattitaitoiseen korjaajaan. 


