
 

BLUETOOTH KAIUTIN MS352 
Kiitos ja onnittelut valinnastasi Motorola MS352 langaton Bluetooth® Stereo-kaiutin, jossa on sisäänrakennettu Touch2Share™ tekniikka. 
Kaiuttimessa yhdistyy hyvä ääni ja Touch2Share™ joka helpottaa musiikista nauttimista ja jakamista. Luethan ohjekirjan huolella varmistaaksesi parhaan 
suorituskyvyn ja vuosien huolettoman käytön. 
 
Paketissa mukana 
1x Motorola MS352 Bluetooth kaiutin 
1x USB – MicroUSB-kaapeli 
1x 3,5mm audiokaapeli 
1x pehmeä säilytyspussi 
 
 

  
 
Laitteen käyttäminen 
Kytke laite päälle ja parista MS352 Bluetoothilla äänilähteeseen. 
- Paina ja pidä pohjassa virtanappia (Power) 2-3 sekuntia käynnistääksesi kaiuttimen. Kaiutin käynnistyy ja ääni sano: ”Hello, the system is on. Enter 
pairing mode” (Hei, kaiutin on päällä, siirrytään paritustilaan). Jos kaiutin on paritettu aikaisemmin, se yhdistyy automaattisesti. Silloin viesti on ”Hello, the 
system is on. Connected.” (Hei, kaiutin on päällä, yhdistetty). 
- Kun kaiutin on paritustilassa ja odottaa parittamista, neljä valo vilkkuu yläpaneelissa 
- Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta ja valitse ”MS352” käytettävien laitteiden listasta 
- Jos laite pyytää salasanaa, syötä ”0000”. 
- Kun paritus on tehty, ääni sanoo ”Connected” (Liitetty) 
- Paina virtanappia pohjassa 2-3 sekuntia kaiuttimen sammuttamiseksi 
 
Musiikin soittaminen 
- Äänenvoimakkuuden lisääminen, paina ‘+’ nappia toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus on sopiva. Huomio: Kun kaiutin on täysillä, kuuluu merkkiääni. 
- Äänenvoimakkuuden vähentäminen, paina ’-’ nappia toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus on sopiva. 
- Paina ’+’ nappia kahden sekunnin ajan hypätäksesi seuraavaan kappaleeseen. 
- Paina ’-’ nappia kahden sekunnin ajan hypätäksesi edelliseen kappaleeseen. 
 
Puhelun soittaminen 
- Kun puhelin on kytketty kaiuttimeen, soita puhelu puhelimesta 
- Paina ‘Puhelu’ nappia yhdistääksesi puhelun kaiuttimeen 
- Paina ’+’ ja ’-’ nappeja säätääksesi äänenvoimakkuutta 
- Lopeta puhelu painamalla ‘Puhelu’ näppäintä 
 
Puhelun vastaanottaminen 
- Paina ‘Puhelu’ näppäintä vastataksesi tulevaan puheluun 
- Paina ’+’ ja ’-’ nappeja säätääksesi äänenvoimakkuutta 
- Lopeta puhelu painamalla ‘Puhelu’ näppäintä 
 
Touch2Share™ toiminto 
- Käytä Touch2Share™ toimintoa soittaaksesi musiikkia kahdesta MS352 kaiuttimesta yhtä aikaa. 
- Parita ensimmäinen kaiutin pääkaiuttimeksi (Master) kuten yllä kuvattu. 
- Kytke toinen kaiutin päälle (“Shared”) ja paina ’Jakamis’ nappia. Sininen LED valo kaiuttimen päällä syttyy. 
- Jaa musiikkia pääkaiuttimesta lisäkaiuttimeen seuraavasti: 
a. Laita kaksi MS352 kaiutinta suoraan kontaktiin toistensa kanssa 1-4 sekunniksi, tai 
b. Laita kaiuttimet toistensa välittömään läheisyyteen (10 cm:n sisään), tai 
c. Kosketa ja pidä kädessä pääkaiutinta ja toisella kädellä lisäkaiutinta 
- Paina ’Jakamis’ nappia lisäkaiuttimessa kahdesta poistuaksesi yhdistetystä tilasta. 
- Huomio: Touch2Share™ ei ole käytettävissä jos käytetään AUX-liitäntää 
 
Akun varaustilan tarkastaminen 
Kun kaiutin on päällä ja paritettu, paina nopeasti ’Puhelu’ nappia tarkastaaksesi akun varaustilanteen 
- Jos 4 LED-valoa syttyy, akku on täynnä 
- Jos vain yksi valo syttyy, akkua on alle 25% jäljellä ja se tulee ladata 
 
Akun vähäinen varaus 
- Kun akku on vähissä, ääni ”Low battery” (akku vähissä) kuuluu 
- Tämän varoituksen jälkeen kaiutin menee automaattisesti pois päältä kolmessa minuutissa 
- Käytä USB-kaapelia akun lataamisen 
 
  

Puhelunappi 
 
 
Jakamisnappi 
 
 
Virtanappi 
 
Äänenvoimakkuuden vähentäminen (-) 
 
 
 
Äänenvoimakkuuden kasvattaminen (+) 
 
Virta sisään 
 
 
Äänilähde sisään (AUX) 
 
Virta ulos (jos kaiuttimella ladataan toista laitetta) 

 



Kaiuttimen resetoiminen 
Kytke kaiutin päälle. 
Paina ‘Puhelin’ nappia 12 sekuntia muistin tyhjentämiseksi ja resetoimiseksi. 
 
Powerbank-toiminto 
Kytke kaiutin päälle ja laita latausjohto ladataksesi muuta laitetta kaiuttimesta. 
 
Kielen vaihtaminen 
Saatavilla olevat kielet ovat englanti, espanja, ranska ja portugali. 
Paina ja pidä pohjassa ‘Jakamis’ nappia 5 sekuntia vaihtaaksesi kieltä. 
Toista kunnes saavut haluamaasi kieleen. 
 
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 to 20kHz 
Kaiutin 1 x 52mm woofer  
Teho 8.4W maksimi (5% THD) 
Käyttöaika Noin 8 tuntia, kohtalainen äänenvoimakkuus 
Valmiusaika 30 tuntia 
Akku Sisäänrakennettu 2000mAh Li-ion polymeeri 
USB-latausteho ulos 5V, 1A 
Paino 604 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 
 
 
Touch2Share™ ei toimi Ensimmäinen parittaminen saattaa kestää kauemmin kuin seuraavat kerrat. Kosketa molempia kaiuttimia ohjeiden mukaan ja odota 

2-5 sekuntia. 
 Varmista, ettet ole painanut ’Jakamis’ nappia pääkaiuttimesta (Master). Sitä pitää painaa lisäkaiuttimesta. 
 Varmista, että LED valo lisäkaiuttimesta on muuttunut siniseksi 
 Laita kaiuttimet lähemmäksi toisiaan 
 
 
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 
 
 


