
Väckarklocka med trådlös laddare och bluetooth-högtalare 

 

Bruksanvisning 

MS-102 BT 

 

 

 

1. Specifikationer: 

* Bluetooth-version: 5.0 +EDR 

* Laddningsspänning för USB: 5 VDC 

* Inbyggt 3 600 mAh litiumbatteri. 

* Räckvidd: 10 m 

* Uteffekt: 4 Ω, 5 W x 2 

 

2. Knappar: 

*         : Spela/pausa. 

*         : Spela föregående/sänka volymen. 

*         : Spela nästa/höja volymen. 

*         : Lägesknapp för att byta funktion – bluetooth/FM-lägen. 

*         : Samtalsknapp för att svara/lägga på samtal samt återuppringning. 



*         : Klock-/alarmknapp. 

*  ON/OFF: För att slå på/stänga av högtalaren. 

*  5 VDC-port: För att ansluta med USB-kabel för att ladda. 

*  Aux-port: Aux-kabel som antenn i FM-läge. 

*  USB-port: För att spela musik från USB-enhet. 

*  TF-kortplats: För att spela musik från TF-kort. 

*           : Trådlös laddningsyta. 

 

3. Funktioner: 

On/Off: 

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på högtalaren, sätt knappen på OFF för att stänga av 

högtalaren. 

Spela/Pausa: 

Kort tryck på         för att spela/pausa musiken. 

Höja/sänka volymen: 

Håll nere knapparna (                 ) för att justera volymen till önskad nivå. 

 

Parkoppling via bluetooth: 

Innan du använder bluetooth-högtalaren ska du parkoppla den med en enhet som stödjer 

bluetooth. 

1. När högtalaren är påslagen är den i klockläget. Tryck på       för att starta bluetooth-läget. 

2. Välj “MS-102 BT” under bluetooth-menyn på din enhet för att parkoppla högtalaren med din 

enhet. 

3. När de har parkopplats kommer du att höra ett bekräftande ljud. 



4. Om högtalaren stängs av och sätts på igen kommer enheten och högtalaren att anslutas 

automatiskt. 

 

Samtal: 

När det kommer ett inkommande samtal kan du trycka på samtalsknappen       för att 

svara/lägga på. 

Håll inne samtalsknappen       för att avvisa samtalet. Högtalaren kommer att säga 

telefonnumret när du besvarar samtal. 

Återuppringning av samtal: Tryck på samtalsknappen      , den visas i bluetooth-läget, tryck på 

samtalsknappen två gånger för att ringa upp det senaste telefonnumret. 

 

bAux-läge (ingång): 

Anslut ingångskabeln i Aux-porten och anslut 3,5 mm-kontakten i 

mp3-/mp4-spelaren/mobiltelefonen eller annan kompatibel enhet för att spela musik. Håll    inne 

lägesknappen i 3 sekunder för att starta FM-läge. 

 

FM-läge: 

Innan du ändrar till FM-läge ska du ansluta ingångskabeln till Aux-porten så att den kan fungera 

som en antenn, tryck sedan snabbt     på lägesknappen för att byta till FM-läge, håll inne 

knappen      för att autosöka efter FM-kanaler. De sökta kanalerna kommer att sparas. Efter 

avslutad sökning kan du trycka på knappen                för att spela föregående eller nästa 

kanal. Tryck på lägesknappen      för att avsluta FM-läget och tryck på      igen för att byta till 

bluetooth-läge. 

 

 

 



Spela musik via USB-enhet: 

När du ansluter en USB-enhet i USB-porten kommer högtalaren automatiskt att växla till att spela 

musik från USB-enheten. Håll inne lägesknappen    i 3 sekunder 

för att byta tillbaka till FM-läget. 

 

Spela musik via TF-kort: 

När du ansluter ett mikro SD-kort i minneskortläsaren kommer högtalaren automatiskt att växla till 

att spela musik från SD-kortet. Håll inne lägesknappen    i 3 sekunder för att byta tillbaka till 

bluetooth-läget. 

 

Tidsinställning: 

När du startar högtalaren kan du trycka på      för att gå in i tidsinställningsläget. Tryc-k på 

eller        för    att justera timmar. Tryck sedan på       för att ställa in minuter.Tryck på     

eller      för att justera minuter. 

 

Inställning för väckarklocka: 

När högtalaren startas kan du trycka snabbt på      och sedan hålla den inne för att gå in i 

inställningar för väckarklocka. Inställningarna för timmar och minuter fungerar som ovan. Efter att 

väckningstiden är inställd    kan du trycka på      och      eller för att välja att starta eller 

stänga av väckarklockan. Om väckningen är påslagen kommer alarmet att ringa i rätt tid oavsett 

om högtalaren är påslagen eller inte. 

 

 

 

 



Trådlös laddningsfunktion: 

Anslut laddningskabeln (som följer med i paketet) i 5 VDC-uttaget på enheten, koppla USB-kabeln 

till en 2 A AC/DC-adapter för att ladda högtalaren. Placera sedan mobiltelefonen (med trådlös 

laddningsfunktion) på ytan för trådlös laddning ovanpå högtalaren          . Telefonen laddas 

då trådlöst via högtalaren. 

 

Laddning: 

Anslut laddningskabeln (som följer med i paketet) i 5 VDC-uttaget på enheten, koppla USB-kabeln 

till en 2 A AC/DC-adapter för att ladda högtalaren. 

 

4. Säkerhetsanvisningar: 

* Läs den här manualen noggrant före användning av enheten och spara den för framtida bruk. 

* Håll enheten borta från värme, direkt solljus och skarpa kanter. 

* För inte in metallföremål i enheten, det finns risk för kortslutning! 

* Undvik statisk laddning, använd inte enheten i en extremt torr miljö. 

* Reparera inte enheten själv, kontakta en auktoriserad expert. 


