
Brukerhåndbok til AEC BT501 
Bluetooth Høyttaler med LED 

Vekkerklokke 
 

 
 
 
 
 
 



Spesifikasjoner 
- Modell: BT501 
- Bluetooth versjon: v5.0 
- Støtter BT profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 
- Bluetooth rekkevidde: opp til 10m 
- Frekvensområde: 175 Hz - 20 KHz 
- Høyttalereffekt: 5W 
- Impedans: 4 Ohms 
- Lydinnganger: 3,5mm, TF kort 
- Batterikapasitet: 2000 mAh 
- Ladekontakt: microUSB 
- Ladetid: opp til 5 timer 
- Spilletid: opp til 10 timer 
- Mål: 140mm x 65mm x 44mm 
- CE, EMC, LVD, og RoHS sertifikat 

 
Knappkonfigurasjon 

 

 

1) Funksjonsknapper til musikkhøyttaler 

a)  Funksjonsbryter knapp (BT/TF/AU/Tid Klokke) 

b) Trykk lenge på 3 sekunder for å slå av/på, trykk kort for å spille               

av/pause musikk, å  svare på/avslutte anrop 

c) Trykk lenge for Forrige sang, bruk kort trykk for å redusere            

volumet 

d) Trykk lenge for Neste sang, og ved hjelp av kort trykk kan du øke               



volumet 

2) Tid og Alarmklokke innstillingsknapper 

a) Trykk kort for å bytte mellom klokken lysstyrke opsjoner (sterk           

lysstyrke (angitt som standard)/normal lysstyrke/svak lysstyrke; Trykk       

lenge for å slå av/på LED skjermen på klokke 

b) Trykk kort for å endre klokkemodus (vekkerklokke 1 eller 2 /            

vekkerklokke 1 og 2 / ingen vekkerklokke 

c) Tidsinnstilling (langt trykk for å redusere timer, kort trykk for å            

redusere minutter) 

d) Tidsinnstilling (lang trykk for å øke timer, kort trykk for å øke             

minutter) 

 

 

 

1) TF kortspor 

2) Ladeport: microUSB/DC 5V 

3) Tilbakestill og ladeindikator 

4) 3.5mm lydport 

 

 



 

 

1) LED digital skjerm 

2) Bluetooth mode 

3) TF modus (mp3 musikk som spilles fra TF kortet) 

4) AUX modus (en lydenhet tilkoblet via 3.5 mm porten) 

5) Alarmklokke 1 

6) Alarmklokke 2 

 

Generelle funksjoner 

For å slå høyttaleren på, trykk på knappen i 3 sekunder. The Bluetooth             

mode is set by default. Bluetooth modus er satt som standard. Hvis enheten kobles              

fra lengre enn 5 minutter, slår den seg av Bluetooth automatisk. Trykk kort på               

knappen for å bytte til Bluetooth-modus, eller trykk lenge for å gå inn i              

sammenkoblingsmodus. Når den er i sammenkoblingsmodus, kan du søke etter          

“BT501” på din enheten og koble dem. 

Når der er et innkommende anrop, trykk på knappen for å svare på              

anrop, og trykk på den igjen for å avslutte samtalen. 

Hvis du vil koble enheten din fra høyttaleren, kan du slå av Bluetooth på              

enheten, koble fra telefonen, eller la den kobles fra automatisk hvis telefonen er             

utenfor rekkevidde. 



Hvis du vil stille inn tid, trykk lang på knappen, og deretter sett timene ved                

hjelp av +/- knappene. Når du er ferdig, trykker du på SET knappen igjen og angir                

minutter på samme måte. 

For å stille inn alarmen, trykk kort på knappen og Alarm 1 skal lyse. Trykk                

lenge på SET knappen for å gå til alarminnstillingen, still timene med å bruke +/-               

knappene, trykk kort på SET knappen og still minuttene på akkurat samme måte.             

Trykk lenge på SET knappen for å stille inn Alarm 1. For å stille inn Alarm 2, bruk de                   

samme trinnene igjen. Når alarmer er innstilt, trykk kort på SET knappen for å bytte               

mellom de fire klokke modusene:  /  /  &  / ingen alarm. 


