
Bluetooth audio přijímač     Instalační a uživatelský manuál (CZ) 

1. Instalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul se namontuje do standardní elektroinstalační krabice, která se používá pro vypínače nebo 

zásuvky. Rozměr modulu je 45x45 mm a montuje se do montážního rámečku Zamak přístroje řady Unica. 

Audio modul (52691) MIN STANDARD MAX JEDNOTKY POZN. 

Rozměry 
 45x45x42  mm Venkovní (šířka x výška x hloubka) 

 45x45x36  mm Vnitřní v krabici (šířka x výška x hloubka) 

Výstupní napětí  15 16 Vdc Výstupní Vdc 

Spotřeba 
4,5  100 mA Bluetooth 

4,5  75 mA Jack 3,5 mm konektor 

Vstupní signál  100  mVrms Jack 3,5 mm konektor 

Impedance vstupu  62  Ohm Jack 3,5 mm konektor 

Napájecí napětí výstupního 
audio signálu 15Vdc/0,53A 

  2,5 Wrms Výstup 4 Ohm 

  1,5 Wrms Výstup 8 Ohm 

  1 Wrms Výstup 16 Ohm 

Napájecí napětí výstupního 
audio signálu 15Vdc/0,8A 

  5 Wrms Výstup 4 Ohm 

  2,5 Wrms Výstup 8 Ohm 

  1,5 Wrms Výstup 16 Ohm 

Oddělení levého/pravého kanálu  58  dB  

Šířka pásma 45  20.000 Hz  

Zkreslení  0,1  %  

SNR  84  dB  

Identifikační číslo Bluetooth 0000  9.999   

Specifikace Bluetooth Třída2 BT2.1 + EDR 
A2D 1.2 

AVRCP 1.4 

  

Bezdrátový vysílač  2,4  GHz  

RF výkonový vysílač  7  dBm  

Délka   10 m  

 
 
 

SCHÉMA OTEVŘENÉHO ZAPOJENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ SESTAVY 2½“ & 5” 

“ 

(1) 4,8 nebo 16 ohm Reproduktory (je možné použít 

reproduktory jakékoliv značky) 

(2) Bluetooth Audio Přijímač (Modul) 

(3) Napěťový zdroj (15Vdc, 0.8A) 



Napěťový zdroj (11391) MIN STANDARD MAX JEDNOTKY POZN. 

Rozměry  49x47x24  mm Venkovní (šířka x výška x hloubka) 

Napětí 93  265 Vac 
Svorky L,N 

Frekvence 47  63 Hz 

Výkon   12 W 

Svorky V+, GND (zem) Výstupní napětí  15  Vdc 

Výstupní proud   800 mA 

Spotřeba   12 W  

 

2. Elektrické a funkční specifikace 

Napájení: Modul je napájen z externího zdroje 
napájení. Může být použit jakýkoliv 15Vdc napájecí 
zdroj v závislosti na instalovaném počtu modulů a 
požadovaném výkonu audio výstupu. 
 

Napěťový 
zdroj 

Reproduktory 

4 Ohm 8 Ohm 16 Ohm 

15V/0,8A 5+5Wrms 2,5+2,5Wrms 1,5+1,5Wrms 

 
Audio výstup: modul poskytuje stereofonní zvukový 
výstup v levém a pravém kanálu. 
 
Bluetooth ID:  každý modul je 
identifikován jako KINGBT-
XXXX, kde XXXX je pořadové 
číslo, které umožňuje uživateli 
identifikovat různé moduly, 
které mohou koexistovat 
v jedné instalaci. Na každém 
modulu je přilepen štítek na 
čelním krytu. 
Tímto způsobem si uživatel 
může zvolit ze svého zařízení 
Bluetooth modul se kterým si 
přeje streamovat hudbu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Externí audio vstup: modul obsahuje externí audio 
vstup (3,5mm jack). Když uživatel vloží konektor do 
audio vstupu, výstup se přepne na signál z externího 
zvukového zdroje (Červená LED) a potlačí režim 
Bluetooth. 
 
Ovládací tlačítko: Modul je vybaven tlačítkem pro  
provoz v režimu Bluetooth. 
 
LED signalizace: barvy pro signalizaci stavu modulu 
jsou následující: 

Modře blikající LED: čekání na spárování a 
připojování se zařízením Bluetooth 
Modrá LED: modul je připojen k zařízení Bluetooth 
Červená LED: byl připojen externí audio vstup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth ID 

Výstup levý reproduktor 

15 Vdc 

Výstup pravý reproduktor 

Externí audio 

vstup  

(jack 3,5 mm) 

Ovládací  

tlačítko 

Signalizační 

LED 



3. Funkce 

Před započetím spárování doporučujeme 
zkontrolovat, zda vaše zařízení Bluetooth 
podporuje  A2DP / AVRCP profily. Proces párování 
se může mezi různými výrobci lišit. Přečtěte si 
prosím pozorně uživatelskou příručku Bluetooth 
zařízení.  Pro úspěšné párování se ujistěte, že 
zařízení Bluetooth je v blízkosti modulu.  
 
Pro účely tohoto manuálu jsme použili nastavení 
Bluetooth zařízení iPhone. 
 
3.2. Jakmile začne modrá LED blikat jste připraveni 
zařízení spárovat. Modul zůstane v režimu 
párování po dobu jedné minuty. Pokud se během 
této doby zařízení Bluetooth nepřipojí,  modul se 
automaticky vypne a vy musí proces zopakovat. 
 
Chcete-li zařízení spárovat, jděte do nastavení 
Bluetooth v Bluetooth zařízení (smartphone, 
tablet PC, atd.) a postupujte podle příslušných 
postupů vyhledávání. Modul pošle svůj 
identifikační kód (KINGBT-XXXX) do vašeho 
Bluetooth zařízení. To je okamžik pro spárování. 
Tento krok je nutné podstoupit pro každé zařízení 
Bluetooth pouze jednou. 
 
Nyní se jednoduše připojte a začněte přehrávat 
hudbu ve vašem Bluetooth zařízení, které bude 
ovládat všechny funkce, jako je výběr skladby, 
přehrávání, pauza, hlasitost atd. 
 
Jakmile je spojení navázáno, modrá LED dioda 
přestane blikat a začne svítit modře po celou 
dobu, kdy je zařízení Bluetooth používáno a 
dosahu (cca 10 metrů). 
 
3.3. Modul se automaticky vypne 1 minutu 
po vypnutí nastavení Bluetooth na vašem 
zařízení Bluetooth nebo pokud se vzdálíte se 
zařízením Blouetooth mimo dosah pokrytí. 
 
3.4. Kdykoli připojíte externí zdroj zvuku 
ke vstupnímu jack konektoru, modul se 
automaticky zapne a rozsvítí se červená LED. 
Externí zdroje nahradí režim Bluetooth. 

3.1. Pro zapnutí / vypnutí modulu stiskněte ovládací tlačítko 4". 

Bluetooth připojeno Bluetooth odpojeno 

Párování Připojeno 

Vypnutí 

Externí audio vstup 


