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MP3 Bluetooth rádiós audiórendszer szaunába - szerelési és használati útmutató 

 

 

 

A GYÁRI CSOMAG TARTALMA:  

1. MP3-Bluetooth rádió főegység 

2. Kezelő egység 

3. Hálózati adapter 

4. Hangszóró vezeték 

5. Vibrációs hangszóró  

 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 

Szerelje a kezelő egységet (a megengedett üzemi hőmérséklet a kabinban max. 90°C)a szauna, vagy gőzkabin belső 

falára. A kezelőegység hátoldalán lévő menetes szár és anyacsavar lambériához való gyors rögzítést tesz lehetővé. 

Az MP3 főegységet helyezze kabinon kívülre, pld. a kabin tetejére. Az elhelyezésénél vegye figyelembe a főegység 

Bluetooth jelének 1-4m közötti hatósugarát! Amennyiben mobil adathordozót használ (USB, vagy SD kártya) a 
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főegységnek könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. A főegység rádió antennájának vezetékét rögzítse megfelelő 

rádió jel közelébe. Rögzítse szorosan a vibrációs hangszórót a kabin külső felületére (javasolt a födémre történő 

rögzítés), majd csatlakoztassa annak vezetékét az MP3 főegységbe. Csatlakoztassa az ovális kezelő egység vezetékét 

az MP3 főegységhez, végül csatlakoztassa az MP3 főegységet az adapteren keresztül az elektromos hálózathoz. 

Az MP3 Bluetooth rádiós audiórendszer ezennel üzemkész! 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 

  Üzemmód választó gomb 

  Az alábbi funkciókat választhatja a gomb egymás után történő megnyomásával: 

- BLUETOOTH üzemmód – Az FM kijelző villog, az MP3 kijelző világít, ezzel egy időben akusztikus jelzés hangzik 

el: „this device is ready to pair” Az MP3 főegység ezennel készen áll egy Bluetooth kompatibilis eszköz 

(telefon, tablet) csatlakoztatásához. Bluetooth kompatibilis eszközén engedélyezze a „Goldmotto” néven 

jelentkező MP3 főegységgel történő kapcsolódást. Sikeres csatlakoztatás esetén az FM/MP3 kijelzők 

folyamatosan világítani kezdenek, ezzel egy időben akusztikus jelzés hangzik el: „the Bluetooth device is 

connected succesfully” 

- AUX üzemmód – csatlakoztatott külső lejátszó esetén - az FM/MP3 kijelzők villogni kezdenek és akusztikus 

jelzés hangzik el: „music device” 

- USB üzemmód – csatlakoztatott USB külső adathordozó esetén – az MP3 kijelző villogni kezd és akusztikus 

jelzés hangzik el: „music” 

-  SD üzemmód – csatlakoztatott külső SD adathordozó kártya esetén – az MP3 kijelző villogni kezd és 

akusztikus jelzés hangzik el: „music” 

- RÁDIÓ üzemmód – az FM kijelző villogni kezd és akusztikus jelzés hangzik el: „FM tuner” 

- KIKAPCSOLÁS üzemmód – az MP3 főegység kikapcsol. 

 

Hangerő növelése gomb 

 

 Hangerő csökkentése gomb 

 

 Következő felvétel, vagy rádióadó kiválasztása 

 

 Előző felvétel, vagy rádióadó kiválasztása 

 

 Szünet/folytatás gomb 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK: 

MP3 Bluetooth rádió főegység 

Készülék méretei: 120*40*74mm 

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0°C - 40°C között 

IP védelem: IP20 (szaunába és gőzkabinba nem helyezhető) 

Teljesítmény: 2*35W 

Hangszóró impedancia: 8 Ohm 

Hangszóró vezeték hossz: 3m 

 

Kezelő egység 

Kezelő méretei: 51*39*17mm 

Üzemi környezeti hőmérséklet: -20°C  -  +90°C között 

IP védelem: IP44 (szaunába és gőzkabinba helyezhető) 

Vezeték hossz: 5m 

 

Hálózati (erősáramú) tápegység 

Tápegység méretei: 75*80*35mm 

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0°C - 40°C között 

Elektromos feszültség: 100-240V, 50-60Hz 

Teljesítmény: max. 24W 

Vezeték hossz: 1,8m 
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