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Manuál Jazz Light



Popis

 Zdroje

Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V .

 Modulové centrální jednotky (Volitelné)

Po dokončení nastavení, získávají a zesilují audio signál 
a pak jej posílají do zvukových jednotek.

 Zvukové ovládací jednotky

Získávají audio signál z centrálních jednotek, samotného 
tuneru nebo z externího zvukového zdroje. Zesilují signál 
a posílají jej do reproduktorů.  

 Reproduktory

Získávají audio signál z jednotek a mění jej na vibrace (zvuk). 



1 kanál stereo centrální jednotka - Ref. 21391 / 45391 S

Popis

Pro vstup a zdroj signálu z externího zvukového zařízení typu Line-Out (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3 
přehrávač, atd.). 
3,5mm Jack vstup.

1 kanál stereo centrál. jednotka s FM tunerem - Ref. 21392 / 45392 S

Funkce Tlačítko Popis

Zap./Vyp. On/OFF Zařízení zapne poslední vybraný kanál

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce 
časovače, ( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech
po 15 min.
Pro vypnutí časování ( ), stiskněte ON/OFF.

Hodiny Select Při vypnutém zařízení se displej rozsvítí na sekund.

Nastavení hodin Scan
Prvním stiskem se displej rozsvítí na 5 sekund.
Dalšími krátkými stisky tlačítek SCAN nastavujete čas po krocích minuty/hodiny.
Při podržení tlačítek SCAN se časování zrychlí a po uvolnění zastaví.
Po 5 sekundách se přepíná do pohotovostního režimu a přejímá nový čas.

Výběr
kanálu Select Při zapnutém zařízení vyberte jeden nebo více externích zvukových zdrojů a FM tuner.

Radio stations 
search Scan

V řežimu FM radio, stiskem tlačítka začne vyhledání radio stanic směrem nahoru 
nebo dolů.
Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání.
Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.

AUX vstup
3,5 mm Jack

Umožňuje připojení signálu z externího zvukového zdroje typu Line-outtype (TV, Hi-
Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.)  3,5mm Jack konektorem.
Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.

3 kanál stereo ovládací jedn.- přídavný vstup. k centrál j. - Ref. 21393 / 45393 S

Popis

Použitím této jednotky navýšíte počet možných vstupů externích zvukových zdrojů na 4 zdroje typu Line-OUT
(TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3 přehrávač, atd.).
3,5mm Jack vstup.

Popis
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1 kanál stereo ovlád. jednotka, FM tuner, budík, IR ovl. - Ref. 21370 / 45370 S
Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná jednotku

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Podsvícení
displeje VOLUME Podsvícení displeje je zapnuto po 5 sekund.

Nastavení
budíku SELECT

Při vypnutém stavu přístroje, je podsvícení displeje zapnuto.
Pokud je symbol buzení vypnutý (budík vypnutý) přístroj se zapne a ukáže na 5 sekund 
čas buzení. Symbol buzení bliká pro nastavení budícího času použitím SCAN tlačítek.

Pokud byl symbol buzení zapnutý, stisknutí tlačítka jej vypne a budík je vypnutý. 
Jestli je jakákoliv klávesa stisknuta, na displeji se čas opět zobrazí po 5 vteřinách
 a po dalších 2 se vypne podsvícení displeje.

Hlasitost VOLUME Zvyšuje a snižuje hlasitost.

Výběr kanálu SELECT Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrál. kanálem a zabudovaným FM tunerem.

Vyhledávání
radio stanic SCAN

Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio 
stanic směrem nahoru nebo dolu. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické 
vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví. 

Dospání Jakákoliv

Když budík začne zvonit, stiskem jakékoliv klávesy se aktivuje funkce dospání.
Ta se vypíná po 10 min. V dospávacím režimu budící a časové symboly společně blikají.
Stiskem ON/OFF tlačítka, je přístroj zapne a budík se vypne. 
Hlasitost buzení převezme poslední nastavenou hlasitost před zazvoněním budíku.
Stiskem SELECT vypnete funkci budíku.

Vstup
Jack 3,5mm

Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, 
MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy 
zařízení nedostupné.

Budící režim - Když se přiblíží čas buzení, zařízení se automaticky zapne na poslední vybraný zdroj zvuku, displej se zapne 
a symboly blikají. Hlasitost budíku je nastavena na výchozí úroveň 7.

1 kanál stereo ovlád. jedn. s FM tunerem, budíkem - Ref. 21379 / 45379 S
Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min.
Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Podsvícení
displeje VOLUME Podsvícení displeje je zapnuto po 5 sekund.

Nastavení
budíku

SELECT

Při vypnutém stavu přístroje, je podsvícení displeje zapnuto.
Pokud je symbol buzení vypnutý (budík vypnutý) přístroj se zapne a ukáže na 5 sekund 
čas buzení. Symbol buzení bliká pro nastavení budícího času použitím SCAN tlačítek.

Pokud byl symbol buzení zapnutý, stisknutí tlačítka jej vypne a budík je vypnutý. 
Jestli je jakákoliv klávesa stisknuta, na displeji se čas opět zobrazí po 5 vteřinách
 a po dalších 2 se vypne podsvícení displeje.

Hlasitost VOLUME Zvyšuje a snižuje hlasitost.

Výběr kanálu SELECT Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrál. kanálem a zabudovaným FM tunerem.

Vyhledávání
Radio stanic SCAN

Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio 
stanic směrem nahoru nebo dolu. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické 
vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví. 

Dospání Jakákoliv

Když budík začne zvonit, stiskem jakékoliv klávesy se aktivuje funkce dospání.
Ta se vypíná po 10 min. V dospávacím režimu budící a časové symboly společně blikají.

Hlasitost buzení převezme poslední nastavenou hlasitost před zazvoněním budíku.
Stiskem SELECT vypnete funkci budíku.

Stiskem ON/OFF tlačítka, je přístroj zapne a budík se vypne. 

Vstup
Jack 3,5mm

Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, 
MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy 
zařízení nedostupné.

Výstup
Jack 3,5mm

Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen. 

Budící režim -  Když se přiblíží čas buzení, zařízení se automaticky přepne na poslední vybraný zdroj zvuku, displej se zapne 
a symboly blikají. Hlasitost budíku je nastavena na výchozí úroveň 7.

Zapíná a vypíná jednotku



1 kanál stereo ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21377 / 45377 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Zvyšuje a snižuje hlasitost.

Výběr kanálu SELECT Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrál. kanálem a zabudovaným FM tunerem.

Vyhledávání
radio stanic SCAN

Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio 
stanic směrem nahoru nebo dolu.
Během vyhledávání dvě zelené LED střídavě blikají.
Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání.
Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.

Vstup
Jack 3,5mm

Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, 
MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy 
zařízení nedostupné.

Výstup
Jack 3,5mm

Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen. 

1 kanál mono ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21373 / 45373 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
Signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Zvyšuje a snižuje hlasitost.

Výběr kanálu SELECT Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrál. kanálem a zabudovaným FM tunerem.

Vyhledávání
radio stanic SCAN

Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio 
stanic směrem nahoru nebo dolu.
Během vyhledávání dvě zelené LED střídavě blikají.
Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání.
Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.

4 kanál mono ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21378 / 45378 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Zvyšuje a snižuje hlasitost.

Vyhledávání
radio stanic SCAN

Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio 
stanic směrem nahoru nebo dolu. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické 
vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví. 

Výběr kanálu SELECT Nabízí možnost výběru mezi 4 centrálními kanály a ovládacím FM tunerem.



1 kanál stereo ovládací jednotka - Ref. 21372 / 45372 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Snižuje a zvyšuje hlasitost.

Vstup
Jack 3,5mm

Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, 
MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy 
zařízení nedostupné.

Výstup Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen. 

1 kanál mono ovládací jednotka - Ref. 21371 / 45371 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Snižuje a zvyšuje hlasitost.

4 kanál mono ovládací jednotka - Ref. 21374 / 45374 S

Funkce Tlačítko Popis

ZAP./VYP. On/OFF Zapíná a vypíná zařízení.

Časovač On/OFF
Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače
( ). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min
signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF

Hlasitost VOLUME Snižuje a zvyšuje hlasitost.

Výběr kanálu SELECT Postupně vybírá 1 ze 4 zvukových kanálů vysílaných centrální jednotkou.



4 Stereo channels Selector - Ref. 21385 / 45385 S

Funkce Tlačítko Popis

Výběr kanálu SELECT
Postupně vybírá vstupní kanály v daném pořadí.
Před kanálem 1 a  po kanálu 4 a v závislosti na typu zesilovače, ke kterému je přidružen
(s FM tunerem nebo bez něj), vybere opět kanál nebo ovládací FM tuner.

Infračervený multifunkční dálkový ovladač – Ref. 81900  NOVINKA 
Funkce Tlačítko Popis

K ovládání termostatů.

K ovládání žaluzií

K ovládání zvukového systému Jazz Light.

Použitá baterie CR2032, není součástí balení.

Přislušenství
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