
Trådløs alarmklokke med lader og Bluetooth-høyttaler 

 

Bruksanvisning 

MS-102 BT 

 

 

 

1. Spesifikasjoner: 

* Bluetooth-versjon: 5.0 +EDR 

* USB-ladespenning: DC 5 V 

* Innebygd 3600 mAh litiumbatteri. 

* Rekkevidde: 10 m 

* Utgangseffekt: 4 Ω, 5 W x 2 

 

2. Knapper: 

*         : Spill av / pause. 

*         : Forrige spor / volum ned. 

*         : Neste spor / volum opp. 

*         : Modusknapp, for å veksle mellom funksjonene Bluetooth/FM. 

*         : Ringeknapp, for å svare på anrop / legge på / ringe opp igjen. 



*         : Klokke/alarm-knapp. 

*  PÅ / AV: For å slå høyttaleren på/av. 

*  DC 5 V port: For å koble til USB-kabel for lading. 

*  AUX-port: AUX linje inn-funksjon / brukes som antenne i FM-modus. 

*  USB-port: For å spille av musikk fra USB-enhet. 

*  TF-kortport: For å spille av musikk fra TF-kort. 

*           : Område med trådløs lading. 

 

3. Funksjoner: 

Slå på/av: 

Sett på/av-bryteren til «ON» for å slå på høyttaleren, eller til «OFF» for å slå den av. 

Spill av / pause: 

Trykk kort på knappen         for å spille av / sette musikken på pause. 

Volum opp/ned: 

Hold nede knappene (                 ) for å justere volumet til ønsket nivå. 

 

Bluetooth-sammenkobling: 

Før du bruker Bluetooth-høyttaleren, må du koble den til en enhet med Bluetooth. 

1. Når høyttaleren er slått på, vises tiden. Trykk på knappen      for å gå til Bluetooth-modus. 

2. I Bluetooth-menyen på enheten søker du etter nye enheter. Velg «MS-102 BT» for å koble til 

enheten. 

3. Når sammenkoblingen er fullført, hører du en bekreftelseslyd. 

4. Hvis høyttaleren slås av og på igjen, kobles enheten og høyttaleren automatisk sammen. 



 

Anrop: 

Ved innkommende anrop trykker du på anropsknappen      for å svare / legge på. 

Trykk lenge på anropsknappen       for å avvise anropet. Høyttaleren sier telefonnummeret når 

du besvarer anrop. 

Ring opp igjen siste nummer: Trykk på anropsknappen     , som vises i Bluetooth-modus. Trykk 

to ganger på anropsknappen for å ringe opp igjen det siste nummeret. 

 

Aux-modus (linje inn): 

Koble kabelen til AUX-porten, og 3,5 mm jackpluggen til MP3-/MP4-spilleren / mobiltelefonen eller 

en annen kompatibel enhet for å spille av musikk. Hold inne    MODE-knappen i tre sekunder for 

å bytte til FM-modus. 

 

FM-modus: 

Før du bytter til FM-modus, må du koble kabelen til AUX-porten, slik at den fungerer som antenne. 

Trykk deretter raskt på     MODE-knappen for å bytte til FM-modus. Hold inne knappen      for 

å skanne etter FM-kanaler og lagre dem. Når skanningen er fullført, trykker du på knappen      

for å lytte til neste eller forrige kanal. Trykk på MODE-knappen      for å avslutte FM-modus, og 

trykk på knappen     igjen for å bytte til Bluetooth-modus. 

 

Spill musikk fra USB-enhet: 

Når du kobler en USB-enhet til USB-porten, bytter høyttaleren automatisk til å spille musikk fra 

enheten. Hold inne MODE-knappen    i tre sekunder for å bytte tilbake til FM-modus. 

 

 

 



Spill musikk fra TF-kort: 

Når du kobler et micro SD-minnekort til micro SD-minnekortsporet, bytter høyttaleren automatisk 

til å spille musikk fra minnekortet. Hold inne MODE-knappen    i tre sekunder for å bytte tilbake 

til Bluetooth-modus. 

 

Stille inn klokken: 

Slå på høyttaleren og trykk på knappen       for å stille inn klokken. Trykk på knappen 

eller     for å velge timer. Trykk deretter på knappen        for å stille inn minutter. Trykk på 

eller      for å velge minutter. 

 

Alarminnstilling: 

Slå på høyttaleren, trykk på knappen       og hold den inne for å åpne alarminnstillingene. Du 

stiller inn timer og minutter på samme måte som når du stiller inn klokken. Når alarmen er stilt inn, 

trykker du på knappen     eller for       å slå alarmen på eller av. Hvis alarmen er slått på, 

aktiveres den på det innstilte klokkeslettet uavhengig av om høyttaleren er slått på eller av. 

 

 

 

Trådløs lading: 

Koble ladekabelen (som medfølger) til DC 5 V porten på enheten. Koble kabelen til en 2 A 

AC/DC-adapter for å lade høyttaleren, og legg deretter en mobiltelefon som støtter trådløs lading, 

på toppen av høyttaleren. Nå lades mobiltelefonen trådløst. 

 

 

 



Lading: 

Koble ladekabelen (som medfølger) til DC 5 V porten på enheten og til en 2 A AC/DC-adapter for å 

lade høyttaleren. 

 

4. Sikkerhetsinformasjon: 

* Les bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. 

* Enheten må ikke utsettes for varme, direkte sollys eller skarpe kanter. 

* Ikke før metallgjenstander inn i produktet. Det kan føre til kortslutning! 

* Unngå statisk elektrisitet. Ikke bruk produktet i ekstremt tørt miljø. 

* Ikke reparer produktet selv. Kontakt en spesialist. 


