
 

BLUETOOTH KAIUTIN MS350 
Kiitos ja onnittelut valinnastasi Motorola MS350 langaton Bluetooth® -kaiutin. Kaiuttimessa yhdistyy hyvä ääni ja mikrofoni puheluita varten. Luethan 
ohjekirjan huolella varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn ja vuosien huolettoman käytön. 
 
 
Paketissa mukana 
1x Motorola MS350 Bluetooth kaiutin 
1x USB – MicroUSB-kaapeli 
1x 3,5mm audiokaapeli 
1x ohjekirja 
 
 
 
   1  Kaiutin 
   2  Puhu / resetoi (talk/reset) 
   3  Virtanappi (on/off) 
   4  Virtavalo 
   5  Latausvalo 
   6  USB-latausportti 
   7  3,5 mm äänikaapeliportti 
   8  NFC toiminto 
   9  Mikrofoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laitteen käyttäminen 
Kytke laite päälle ja parita MS350 Bluetoothilla äänilähteeseen. 
- Paina ja pidä pohjassa virtanappia 3 sekuntia käynnistääksesi kaiuttimen. Sininen LED-valo alkaa vilkkua nopeasti. Paritustila on aktiivinen viisi minuuttia. 
Jos Bluetooth-signaalia ei havaita 15 minuutin kuluessa, laite menee automaattisesti pois päältä.  
- Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta ja valitse ”MS350” käytettävien laitteiden listasta (varmista että laite on Bluetooth-haku tilassa). 
- Jos laite pyytää salasanaa, syötä ”0000”. 
- Kun paritus on tehty, sininen LED-valo jää palamaan. 
- Nyt voit kuunnella musiikkia 
- Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänilähteestä (esimerkiksi puhelin) 
 
 
Laitteen käyttäminen NFC (vain Android-puhelimet) 
Kytke laite päälle ja parita MS350 Bluetoothilla äänilähteeseen. 
- Paina ja pidä pohjassa virtanappia 3 sekuntia käynnistääksesi kaiuttimen. Sininen LED-valo alkaa vilkkua nopeasti. Paritustila on aktiivinen viisi minuuttia. 
Jos Bluetooth-signaalia ei havaita 15 minuutin kuluessa, laite menee automaattisesti pois päältä.  
- Kytke NFC päälle puhelimesta 
- Laita puhelin kiinni kaiuttimeen. Kaiutin piippaa yhteyden syntymisen merkiksi. Huomio, laite saattaa pyytää hyväksymään yhteyden MS350 kaiuttimen 
kanssa. 
- Jos laite pyytää salasanaa, syötä ”0000”. 
- Kun paritus on tehty, sininen LED-valo jää palamaan. 
- Nyt voit kuunnella musiikkia 
- Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänilähteestä (esimerkiksi puhelin) 
 
 
Puhelun soittaminen 
- Kun puhelin on kytketty kaiuttimeen, soita puhelu puhelimesta 
- Paina ‘Puhu/resetoi’ nappia yhdistääksesi puhelun kaiuttimeen 
- Lopeta puhelu painamalla ‘Puhelu’ näppäintä 
- Musiikin toisto jatkuu automaattisesti 
 
Puhelun vastaanottaminen 
- Jos puhelu tulee kun musiikki soi, musiikki hiljenee ja soittoääni kertoo saapuvasta puhelusta 
- Paina ‘Puhu/resetoi’ näppäintä vastataksesi tulevaan puheluun 
- Lopeta puhelu painamalla ‘Puhelu’ näppäintä 
- Musiikin toisto jatkuu automaattisesti 
 
 
Akun lataaminen 
Kaiuttimessa on sisäänrakennettu, ei vaihdettavissa oleva lithium-ioni akku. Lataa akku MicroUSB-USB kaapelilla (mukana). 
Avaa portin suojana oleva läppä. 
- Kytke USB latauskaapeli kaiuttimen porttiin ja toinen pää virtalähteeseen 
- Punainen valo kaiuttimen päällä kertoo, että kaiutin latautuu 
- Lataus on valmis noin 2-5 tunnissa (arvioitu aika tyhjästä täyteen) 
- Punainen valo sammuu, kun kaiutin on ladattu täyteen 
 
Kaiuttimen resetoiminen 
Kytke kaiutin päälle. Paina ‘Puhelin’ nappia 12 sekuntia muistin tyhjentämiseksi ja resetoimiseksi. 
 
3,5mm AUX kaapelin käyttäminen 
Poista Bluetooth-paritus kaiuttimesta. 
Kytke kaapeli ‘Äänilähde sisään AUX’ porttiin kaiuttimessa ja toinen pää toiseen laitteeseen. 
Käytä kytketyn laitteen äänenvoimakkuuden säätöjä säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta.  



Ominaisuudet 
Käyttömatka 10 m 
Vesitiiveys IPX4 
Taajuusvaste 20Hz - 20kHz 
Kaiutin 1 x 52mm mono  
Teho 2.5W maksimi (5% THD) 
Käyttöaika Noin 2,5 - 3,5 tuntia, kohtalainen äänenvoimakkuus 
Valmiusaika 30 tuntia 
Akku Sisäänrakennettu 720mAh Li-ion polymeeri 
Paino 210 grammaa 
 
 
 
Vianetsintä (Troubleshooting) 
 
Ongelma  Ratkaisu 
 
Kaiutin ei lataa  Varmista, että kaapelin molemmat päät ovat hyvin kytketty 
  Irrota ja kytke uudestaan latauskaapeli 
 
 
Kaiutin ei yhdistä Bluetoothilla Varmista, että kaiutin on ladattu 
  Varmista, ettei kaiutin ole yhdistynyt muihin laitteisiin 
  Varmista, että Bluetooth-ominaisuus laitteessa on päällä 
  Varmista, että laite (puhelin, soitin) ei ole Bluetooth-yhteydessä toisen kaiuttimen kanssa 
  Käynnistä laite uudelleen 
  Resetoi kaiutin pitämällä ’Puhelin’ nappia 12 sekuntia pohjassa tyhjentääksesi paritetut laitteet 
  Kytke toiseen Bluetooth laitteeseen varmistaaksesi, että kaiutin toimii asianmukaisesti 
 
 
Ei ääntä  Varmista, että kaiutin on päällä 
  Varmista, että kaiutin on kytketty Bluetooth-laitteeseen 
  Tarkasta äänenvoimakkuus 
  Yritä yhdistää toiseen Bluetooth-laitteeseen varmistaaksesi, että kaiutin toimii normaalisti 
  Jos käytät 3,5mm kaapelia, varmista, että molemmat päät ovat hyvin kytketty 
 
 


