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Środki ostrożności.

 
Prosimy o uważne zapoznanie  się  z  treścią  tej  instrukcji  przed podłączeniem urządzenia. 
Postępowanie zgodnie z podanymi zasadami umożliwi pełne wykorzystanie jego zalet oraz 
zapewni  długotrwałą  eksploatację.  Szczególnie  istotne  jest  przestrzeganie  zasad 
bezpiecznego użytkowania.


UWAGA!
Urządzenie  zasilane  jest  zasilane  niebezpiecznym  dla  życia  napięciem  zmiennym 
230V.  Aby  uniknąć  porażenia  elektrycznego  nie  wolno  otwierać  urządzenia.  Jego 
naprawą  powinien  zajmować  się  tylko  przeszkolony  personel.  Samodzielne 
otwieranie spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

• Urządzenia  są  przeznaczone  tylko  do  użytku  wewnątrz  pomieszczeń.  Należy  chronić 
przed dostaniem się jakiejkolwiek cieczy do środka urządzeń, dużą wilgotnością oraz 
ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0-40°C).

• Nie wolno używać urządzenia  lub natychmiast  odłączyć  główną wtyczkę zasilającą  z 
gniazda:

1. Jeśli występują widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego.
2. Uszkodzenie urządzenia może wystąpić w wyniku upadku lub innego podobnego 

zdarzenia.
3. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.

W takim  przypadku  naprawą  urządzenia  powinien  zajmować  się  tylko  przeszkolony 
personel. 

• Do czyszczenia obudowy należy używać tylko  suchej,  miękkiej  ściereczki.  Nie wolno 
używać wody ani żadnych środków chemicznych.

• Nie  ponosi  się  odpowiedzialności  za  wynikłe  uszkodzenia  sprzętu  lub  obrażenia 
użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to 
się przewiduje lub, jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, podłączane, użytkowane lub 
naprawiane.

• Aby  nie  zaśmiecać  środowiska  po  całkowitym  zakończeniu  eksploatacji  urządzenia 
należy je oddać do punktu recyklingu.
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1. Opis ogólny.
MRS 1160 to  kompletne rozwiązanie  multiroom dla  domów, mieszkań,  biur  i  pensjonatów. 
Umożliwia nagłośnienie 4 stereofonicznych stref wysokiej jakości dźwiękiem HiFi z 7 kanałami 
muzycznymi. System zawiera źródła sygnału - DVD, USB - MP3, tuner AM / FM i odbiornik 
Bluetooth. Ponadto  można wybierać zewnętrzne źródła TV / SAT / AUX, które mogą  być 
sterowane za pomocą pilotów. Sterowanie całości odbywa się za pomocą paneli ściennych z 
LCD lub aplikacji w smartfonie.

Opis:
• kompletny zestaw multiroom - 4 strefy dźwięku stereo HiFi
• wzmacniacz centralny odtwarza z 7 różnych źródeł, wzmacnia i kieruje na 4 wyjścia. 

Wygodne  i  komfortowe  sterowania  za  pomocą  paneli  ściennych  lub  aplikacji  w 
smatfonie.

• zestaw zawiera:  wzmacniacz  centralny,  4  panele  ścienne  z  ekranem dotykowym,  2 
piloty na podczerwień do pomieszczeń i 3 nadajniki podczerwieni do sterowania innych 
urządzeń

• 4  wbudowane  źródła  sygnału,  3  wejścia  dla  źródeł  zewnętrznych,  1  wejście  dla 
zewnętrznego sygnału priorytetowego

• wyjście 4 strefy stereo z niezależną regulacją bary i głośności
• wysokiej jakości dźwięk HiFi nieporównywalnie lepszy od systemu 100 V
• zewnętrzne  źródła  sygnału  mogą  być  sterowane  za  pomocą  pilota  i  nadajnika 

podczerwieni
• obsługa wideo

Moc wyjściowa:
• wbudowany wzmacniacz dla 4 stereofonicznych stref: 4 x 20 W RMS
• impedancja obciążenia min. 8 ohm
• całkowita moc wzmacniacza 160 W RMS
• wbudowany filtr subsoniczny, limiter i soft-start
• funkcja  oszczędzania energii,  jeśli  żaden z kanałów wyjściowych nie  pracuje  system 

automatycznie przechodzi do trybu uśpienia, w którym zużywa tylko 5 W

Wyposażenie wzmacniacza:
• wbudowany odtwarzacz DVD obsługujący różne formaty wideo
• wejścia i wyjścia video na tylnym panelu wzmacniacza
• gniazdo pamięci USB z obsługą do 4 GB
• wbudowany tuner FM / AM
• wbudowany odbiornik Bluetooth, który pozwala na bezpośrednie przesyłanie muzyki ze 

smartfona, laptopa lub tabletu
• 1 x wejście stereo CBL/SAT, gniazda RCA, czułość 0,775 V / 0 dBu
• 1 x wejście stereoTV, gniazda RCA, czułość 0,775 V / 0 dBu
• 1 x wejście stereo AUX, gniazda RCA, czułość 0,775 V / 0 dBu
• 1 x wejście stereo priorytet, gniazda RCA, czułość 0,775 V / 0 dBu
• pełne wsparcie dla odtwarzania plików MP3 z płyt DVD, USB
• możliwość odtwarzania losowego i powtarzania (5 trybów)

Sterowanie:
• w zestawie znajdują się 4 naścienne panele sterujące z 3,5'  kolorowym dotykowym 

ekranem. Za ich pomocą użytkownik wybiera kanały muzyczne (DVD, Tuner, Bluetooth, 
MP3, TV, SAT, AUX), reguluje głośność, barwę tonu, wybiera utwory, pliki MP3, wybiera 
stacje radiowe.

• na  ekranie  widoczne  są  informacje:  liczba  utworów,  kanał  muzyczny  (źródło),  czas 
utworu, głośności, ustawienia korektora (basy, soprany), temperatura w pomieszczeniu, 
czas

• sterowanie za pomocą aplikacji w smartfonie
• menu w kilku językach
• funkcję tymczasowego wyciszenia strefy na panelu ściennym
• funkcja wyświetlania czasu (data/godzina) na wyświetlaczu
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• możliwość zaprogramowania do 99 zdarzeń w systemie każdy dzień na każdy dzień 
tygodnia.  Zmiana  trybów  odtwarzana  i  wyłączenia  może  być  całkowicie 
zautomatyzowana.

• panel ścienny 90 x 123 x 34 mm może być montowany do puszek podtynkowych
• w zestawie  2  piloty  zdalnego  sterowania  na  podczerwień.  Zmian  utworów  i  źródeł 

sygnału można wykonywać na panelu ściennym jak również za pomocą pilota. Zasięg 
pilota 20 m.

• MRS 1160 może być podłączony przez RS232 do systemów 'inteligentnych budynków' 
lub  'inteligentnego  domu'  (systemy  oświetlenia,  ogrzewania,  zużycia  energii, 
bezpieczeństwa, itp.).

• w  przypadku  dużych  powierzchni  wzmacniacz  umożliwia  sterowanie  strefy  kilkoma 
panelami ściennymi

Podłączenie:
• łatwe podłączenie do wyjść za pomocą: 2 x kabel głośnikowy (stereo, para głośników 

zalecany jest przewód głośnikowy o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2) i za pomocą kabla UTP 
CAT 4/5/6 (dane sterujące)

• sterownik  może  być  oddalony  do  100  metrów  od  wzmacniacza  centralnego  (dane 
sterujące odporne na zakłócenia)

• panele mogą być podłączone bezpośrednio do wzmacniacza lub w szeregu
• aby umożliwić sterowanie za pomocą smartfonu wzmacniacz musi być podłączony do 

lokalnej sieci
• w instalacjach zaleca się wykorzystywać głośniki wysokiej jakości (polecamy głośniki do 

wbudowania  w sufit  lub  ścianę  z  kewlarową membraną  np.  RP 122,  RP 81x81,  RP 
81x111)

• polecane dla  nagłośnienia: domów jednorodzinnych, mieszkań, firm i pensjonatów

Parametry:
• czułość wejść zewnętrznego sygnału 0,775 V / 0 dBu
• pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz / ± 3 dB
• odstęp S/N > 85 dB
• zniekształcenia THD < 0,01%
• współczynnik tłumienia 180
• zakres strojenia tunera AM 522 - 1 611 kHz, FM 87,5 - 108 MHz
• chłodzenie regulowanym wentylatorem
• temperatura pracy 0 °C - 40 °C
• pełna ochrona wyjść
• zasilanie 230 V AC / 50 Hz
• pobór mocy 240 W przy pełnej mocy / 5 W tryb uśpienia
• wymiary wzmacniacza 430 × 109 × 440 mm
• waga 15,5 kg
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2. Elementy użytkowe i złącza.

Panel przedni:

1. POWER - włącznik wzmacniacza.
2. Podświetlany wyświetlacz LCD.
3. Odbiornik podczerwieni – pilota.
4. PREVIOUS - przejście do poprzedniego programu lub innego źródła muzyki
5. NEXT - przejście do następnego programu lub innego źródła muzyki
6. PLAY / PAUSE / AM / FM - w trybie odtwarzania DVD lub MP3 włączenie odtwarzania 

PLAY i PAUSE. W trybie tunera przełączenie pomiędzy AM i FM. Tryb pracy widoczny jest 
na wyświetlaczu LCD.

7. PLAY MODE - w trybie odtwarzania DVD lub MP3 - zmiana trybów odtwarzania (jeden 
program,  jeden  program  powtarzany,  wszystkie  programy,  wszystkie  programy 
powtarzane).  W  trybie  tunera  przełączanie  między  ręcznym  i  automatycznym 
strojeniem.

8. STOP  -  w  trybie  odtwarzania  DVD  lub  MP3  -  zatrzymanie  STOP.  W  trybie  tunera 
wyszukiwanie stacji w górę.

9. OPEN / CLOSE - w trybie odtwarzania DVD lub MP3 - wysunięcie płyty. W trybie tunera 
wyszukiwanie stacji w dół.

10.Przełączanie między DVD, MP3 i tunerem.
11.Obrotowe  pokrętło  do  nawigacji  w  menu.  Obracając  w  prawo  zwiększamy  wartość 

obracając  w  lewo  zmniejszamy.  Naciśnij,  aby  potwierdzić  wybór  /  wartość.  Jeśli 
jesteśmy w menu głównym przechodzimy do edycji menu.

12.Szuflada mechanizmu DVD.
13.Gniazdo pamięci USB - plików MP3, do 4 GB.
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Panel tylny:

1. Gniazdo zasilania AC 230 V / 50 Hz.
2. Gniazdo podłączenia anteny FM tunera.
3. Gniazda anteny dipolowej AM tunera.
4. Terminal  z  sygnałem wyjściowym -  głośnikowym.  Tutaj  podłączamy  parę  głośników 

(stereo). Polecamy przewody o przekroju min 1,5 mm2. Przy odległości > 5 m polecamy 
przewody o przekroju 2,5 mm2. Wszystkie strefy moc – 2 x 20 W.

5. 2 przyłącza z sygnałami sterującymi do podłączenia paneli ściennych. Przy podłączeniu 
2  paneli  podłączyć  1  +  1.  Przy  podłączeniu  4  paneli  należy  podłączyć  2  panele 
równolegle  +  2  kolejne  równolegle.  Połączenie  równoległe  można  wykonać  przy 
wzmacniaczu lub łącząc panel z panelem. Połączenia wykonujemy przewodem UTP kat. 
4/5/6.

6. Złącze do aktualizacji firmware (tylko dla serwisu).
7. LAN – podłączenie do sieci lokalnej. Konfiguracja połączenia sieciowego w dalszej części. 

Połączenie  jest  konieczne,  aby  w  pełni  wykorzystać  możliwości  systemu  w  tym 
sterowanie za pomocą aplikacji na Androida.

8. RS  232  –  interfejs  do  przesyłania  poleceń  z  innych  zewnętrznych  systemów 
inteligentnego domu. Opis protokołu znajduję się w dalszej części instrukcji.

9. IR – wyjście do podłączenia nadajników podczerwieni. W przeciwieństwie do starszego 
modelu MRS 1310 urządzenie ma nie tylko wbudowany odtwarzacz DVD, czytnik MP3, 
tuner Bluetooth, ale może sterować również innymi źródłami sygnału.

10.CBL/SAT - wejście do podłączenia tunera satelitarnego lub kablowego. TV - wejście do 
podłączenia  TV,  AUX.  -  wejście  do  podłączenia  inne  źródło  audio  (np.  radio 
internetowe), EMC – wejście do podłączenia systemu ostrzegającego. Wszystkie wejścia 
RCA.

11.  VIDEO INPUTS  - do podłączenia sygnału video urządzenia podłączonego pod wejście 
(10) audio.

12.VIDEO OUTPUTS – wyjście video, CVBS lub YpbPr.
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3. Podłączenie systemu.
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4. Sterowanie.

Panel sterowania wzmacniacza.

Widok główny.
Po włączeniu zasilania wzmacniacza pojawia się podświetlony wyświetlacz LCD.

Wyświetlacz  podzielony  jest  na  cztery  części,  reprezentujących  cztery  wewnętrzne  źródła 
sygnału.

DVD pokazuje stan wewnętrznego napędu DVD, a konkretnie utwór lub rozdział numer, czas i 
sposób powtarzania.

MP 3 wyświetla stan gniazda USB.

Tuner FM numer pozycji pamięci odpowiadającej częstotliwości dostrojenia i jeśli to konieczne 
stan ręcznego lub automatycznego strojenia.

Bluetooth wskazuje, czy urządzenie jest połączone z urządzeniem Bluetooth. Jeśli jest ONLINE, 
to jest możliwe odtwarzanie, np. ze smartfona lub tabletu. Źródło jest również dostępne na 
panelach  ściennych.  Na  smartfonie  lub  tablecie  należy  wybrać  wyszukiwanie  urządzeń 
Bluetooth i sparować. Hasło do parowania to "0000".

Za pomocą pilota można zmienić wyświetlane informacje.

Zewnętrzne źródła AUX, TV i SAT / CBL nie są wyświetlane, ponieważ nie są edytowalne z 
menu. Oczywiście możemy je wybierać za pomocą paneli ściennych lub aplikacji.

W zależności od linii kursora przyciski pod wyświetlaczem sterują wskazanym źródłem. Napis 
CLOSE wskazuje, że źródło sygnału jest wyłączone.

Wejście do menu.
Poprzez naciśnięcie pokrętła. Menu służy do zmian konfiguracji multiroomu.

Edytowanie programu - planowanie.
Wzmacniacz zawiera programowalny timer, który umożliwia zautomatyzowanie i zaplanowanie 
zakresu zdarzeń.

Naciśnij  pokrętło,  aby dostać się do menu edycja i  wybierz funkcję  "1" – PROGRAM EDIT. 
Ustawienia można również wykonać na panelach lokalnych.

Przykładowe ustawienie programu dla zdarzenia 01.
1. Dzień tygodnia (poniedziałek)
2. Nr zdarzenia w danym dniu (01)
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3. Czas rozpoczęcia zdarzenia (14:58:05)
4. Źródło sygnału (DVD)
5. Odtwarzanie, w której strefie + głośność
6. Dodanie zdarzenia
7. Kasowanie zdarzenia
8. Kasowanie całego dnia
9. Wyjście z ustawień

Dodanie zdarzenia.
Pokrętłem wybrać ADD – dodanie programu i potwierdzić naciśnięciem. Maksymalnie można 
zaplanować  99  zdarzeń.  Następnie  wybierać  poszczególne  pozycje  oraz  je  zatwierdzać 
naciśnięciem.
Także musimy ustawić, w których strefach będzie odtwarzane.

# - dane zdarzenie nie będzie zaplanowane w danej strefie
 - dane zdarzenie jest zaplanowane w danej strefie
x – strefa nie jest używana
W menu lokalnym ustawiamy również poziom głośności (nie pokazano powyżej)

Następnie zapisujemy zdarzenie SAVE.
Do dyspozycji 99 zdarzeń
Za pomocą DELSTEP kasujemy dane zdarzenie.
Za pomocą DELDEY kasujemy wszystkie zdarzenia danego dnia.
Za pomocą EXIT wychodzimy z menu harmonogramu lub danego ustawienia.

Kopiowanie programu i zdarzeń.
Abyśmy nie musieli ustawiać ponownie wszystkich parametrów programu możemy skopiować 
istniejący program. Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "2" - COPY 
PROGRAM.

W celu skopiowania kursorem zaznaczamy pozycję MON, która jest "wzorem" dnia.

Dzień wyjściowy można zmienić wybierając inny dzień. Następnie zaznaczamy dni, które mają 
"przejąć" ustawienia wzorca. Zaznaczenie zmienia x na . 
Przykładowo możemy skopiować wszystkie działania od poniedziałku do środy i piątku.
MON – dzień kopiowany źródłowy
 - wybrany dzień
x – nie wybrany dzień
Następnie zapisujemy zdarzenie SAVE.
Za pomocą EXIT wychodzimy z menu kopiowania.

Ustawienie daty i czasu.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "3" - TIME SETTING.

Następnie pokrętłem - przesuń kursor w odpowiednie pola i ustaw wartości. Na końcu wybierz 
SAVE, aby zapisać datę i godzinę.
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Ustawienia sieciowe.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "4" – NETWORK SETTING.
Kolejno  widzimy  ustawienia  statecznego  adresu  IP  (nie  ma  możliwości  ustawienia 
dynamicznego DHCP),  maski  podsieci  oraz bramy. Dla uzyskania  adresów skontaktuj  się z 
administratorem swojej sieci.
Konfiguracja jest wymagana, aby sterować za pomocą aplikacji na urządzeniach przenośnych.
Połączenie sieciowe nie jest używany do przeglądania sieci, NAS strumieniowego przesyłania 
muzyki.

Ustawianie sterowania IR źródła sygnału zewnętrznego.
Zanim zaczniemy uczyć multiroom sterowania innymi urządzeniami należy podłączyć nadajniki 
i ustawić tak aby były skierowane na odbiorniki podczerwieni w urządzeniach.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "5" – STUDY IR.
Następnie wybierz SAT/TV/AUX – wejście, do którego podłączone jest urządzenie zewnętrzne.
Teraz na ekranie poruszamy się za pomocą PREV i NEXT.
Procedura uczenia:

1. Za pomocą przycisków PREV i NEXT wybieramy żądaną grupę poleceń, np. polecenia 1-
3.

2. Obrócić  pokrętło,  aby  wskazać  pierwsze  pole,  np.  polecenie  01  odpowiada  VOL+ 
(zwiększenie głośności).

3. Przygotowany do przyjęcia sterowania zewnętrznym źródłem.
4. Kiedy jesteś na polu (tu VOL+) naciśnij przycisk pokrętła, które świeci. W tym czasie 

naciśnij przycisk na pilocie zewnętrznego źródła odpowiadający danemu poleceniu (tu 
VOL +). Pilot skierowany na centralę. Po przyjęciu polecenia wyświetlacz przygasa.

5. Następnie  można przetestować czy  polecenie  zostało  przyjęte.  Do  tego  służy  TEST, 
który wysyła polecenie do urządzenia.

6. W ten sposób możemy ustawić do wszystkich dostępnych poleceń.
7. Procedury należy powtórzyć do kolejnych urządzeń.

Ustawianie hasła.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "6" – PASSWORD SETTING.
Następnie, obrotowa tarcza można ustawić hasło.

Wyświetlanie wersji oprogramowani.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "7" – ABOUT.

Wyjście z menu.
Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu edycja i wybierz funkcję "8" – EXIT.
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Opis pilota zdalnego sterowania wzmacniacza.

1. Przycisk  wysunięcia/wsunięcia  tacki 
płyty.

2. SELECT - wybór źródła sygnału DVD / 
MP3 / tuner / AUX.

3. Klawiatura  numeryczna  do 
bezpośredniego  wyboru  ścieżki  lub 
pliku, programowanie stacji radiowych.

4. Kursor  -  aby  wybrać  menu  po 
uruchomieniu  filmu  DVD  lub  CD. 
Nawigacja  na  podłączonym  monitorze 
LCD.

5. ENTER – wejście do danego ustawienia 
lub  potwierdzenie  przy  odtwarzaniu 
DVD.  Nawigacja  na  podłączonym 
monitorze LCD.

6. Przyciski  do  dodatkowych  ustawień. 
Nawigacja  na  podłączonym  monitorze 
LCD.

7. Trzy  przyciski  do  przejścia  do 
poprzedniego  lub  następnego  utworu, 
stacji radiowej i czasowego zatrzymania 
odtwarzania  DVD  lub  MP3.  Działa 
również przy odtwarzaniu z Bluetooth.

8. UP - służy do poruszania się o krok w 
górę lub strojenie tunera w górę.

9. DOWN - służy do poruszania się o krok 
w dół lub strojenie tunera w dół.

10. FM/AM - przełączanie zakresu tunera.
11.AUTO / MANUAL - określa wyszukiwanie 

stacji  radiowych  ręcznie  lub 
automatycznie.

12.AUTO  SEARCH  -  uruchamia 
automatyczne  wyszukiwanie  stacji 
radiowych i zapisywanie w pamięci.

13.MEMORY  -  zapisywanie  stacji  do 
pamięci.

Strojenie tunera.
Za pocą SELECT wybrać tuner. Nacisnąć AUTO SEARCH aby rozpocząć automatyczne 
wyszukiwanie i zapisanie w pamięci. Przy strojeniu ręcznym za pomocą przycisków UP i DOWN 
wyszukać odpowiednią częstotliwość. Przyciskiem MEMORY i klawiszami numerycznymi zapisać 
do pamięci.

Wywołanie stacji z pamięci.
Za pomocą SELECT wybrać tuner i przyciskami numerycznymi wybrać zaprogramowaną 
wcześniej stację radiową. Przechodzić pomiędzy stacjami można również za pomocą przycisków 
(7).
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Kontrola lokalnych stref - panel sterowania LCD.

Do kontroli stref w pomieszczeniach służy panel 
z kolorowym ekranem dotykowym.
Pierwszy  wiersz  informuje  o  aktualnej  dacie, 
temperaturze i czasie. W lewym górnym rogu 
znajduje się ikona ustawień.
W menu ustawień można zmienić:
CLOCK -  ustawienie  budzika.  W danej  strefie 
można ustawić alarm lokalnie.  Jest to kolejne 
zdarzenie,  w  którym ustawiamy  czas,  źródło, 
do każdego takiego programu można wstawić 
tekst.
COUNT  DOWN  –  ustawienie  automatycznego 
wyłączenia strefy.
ADDRES – wybór adresu i nr strefy. Umożliwia 
tradycyjną konfigurację 1 strefa – 1 panel, ale 
również np. 2 panele dla 1 strefy z ustawionym 
tym  samym  adresem;  wykorzystywane  przy 
dużych pomieszczeniach.
BRIGHTNESS – regulacja jasności wyświetlacza
IR  SETTING  –  wybór  czy  panel  ma  być 
sterowany pilotem.
LANGUAGE  -  wybór  języka,  domyślnie 
angielski.

W lewej kolumnie znajdują się ikony do wyboru źródła dźwięku.
W prawej części znajdują się przyciski funkcyjne do sterowania wybranym źródłem dźwięku.
Innych ustawień należy dokonywać za pomocą pilota.
Na panelu przednim poniżej wyświetlacza znajduje się przycisk wyciszania MUTE i wyłącznik 
panelu oraz odbiornik podczerwieni. W trybie uśpienia z niskim poborem mocy panel wyświetla 
zegar i temperaturę.

Opis pilot zdalnego sterowania dla stref lokalnych.
W  zestawie  znajdują  się  małe  piloty  na 
podczerwień  do  sterowanie  lokalnych  stref. 
Zmiana ustawień obejmuje dane pomieszczenie - 
strefę.

1. POWER  -  przycisk  włączania/wyłączania 
lokalnego panelu LCD.

2. MUTE - chwilowe wyciszenie strefy.
3. DVD - źródło dysk DVD.
4. Bluetooth – źródło sygnału z Bluetooth
5. MP3 - źródło muzyki MP3.
6. AM / FM - wybór zakresu tunera.
7. SAT  -  źródło  sygnału  urządzenia 

podłączonego do gniazda SAT.
8. TV  -  źródło  sygnału  urządzenia 

podłączonego do gniazda TV.
9. AUX  -  źródło  sygnału  urządzenie 

urządzenia podłączonego do gniazda AUX.
10.Przyciski kursora do nawigacji po menu.
11.Regulacja tonów niskich.
12.Regulacja tonów wysokich.
13.Zatrzymanie odtwarzania.
14.Wybór rodzaju powtórzeń.
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Obsługa za pomocą smartfona:
Pobierz aplikację na telefon www.dexon.pl/download/mrs1160.apk lub ze strony www.dexon.pl 
– strona z produktem.
Urządzenie musi być podłączone do sieci LAN z dostępem bezprzewodowym. Po zainstalowaniu 
aplikacji wybieramy strefę, którą chcemy zarządzać.

Działanie podstawowe:
• Najpierw  podłączyć  wzmacniacz  z  panelami 

ściennymi i głośnikami oraz sieć LAN.
• Podłączyć urządzenie USB i umieścić płytę DVD.
• Podłączyć dodatkowe źródła sygnału wg potrzeb.
• Wyszukać i zaprogramować stacje radiowe.
• Połączyć z urządzeniem Bluetooth.
• Skonfigurować połączenie sieciowe.
• Ustawić harmonogram.
• Programowanie  za  pomocą  pokrętła  na 

wzmacniaczu i głównego pilota.
• Pozostałych  ustawień  dokonujemy  lokalnie  na 

panelach  ściennych  na  ekranie  lub  za  pomocą 
pilota.

• Sprawdzić działanie za pomocą aplikacji.
• Sprawdzić  czy  polecenia  są  przekazywane 

prawidłowo do zewnętrznych źródeł dźwięku.

5. Podłączenie do systemów inteligentnych domów.

System multiroom MRS 1160 można podłączyć przez port RS-232C do systemu "inteligentnych 
budynków"  lub "inteligentnego domu" (tryby oświetlenia,  ogrzewania  i  energii  elektrycznej, 
bezpieczeństwa,  itp.).  Niniejszy rozdział  przeznaczony jest  dla  technicznie  zaawansowanych 
użytkowników, a zwłaszcza firm montażowych, elektryków, którzy integrują systemy.
Poniżej znajduje się protokół komunikacji z MRS 1160. System można w pełni  wykorzystać 
przy zarządzaniu inteligentnymi domami. Protokół może być również używany do komunikacji z 
komputerem.

Podłączenie złącza DB 25 dla RS 232C.

1. Protective Ground
2. Transmitted Data (TD) Outgoing Data (from a DTE to a DCE)
3. Received Data (RD) Incoming Data (from a DCE to a DTE)
4. Request To Send (RTS) Outgoing flow control signal controlled by DTE
5. Clear To Send (CTS) Incoming flow control signal controlled by DCE
6. Data Set Ready (DSR) Incoming handshaking signal controlled by DCE
7. Signal Ground Common reference voltage
8. Carrier Detect (CD) Incoming signal from a modem
20. Data Terminal Ready (DTR) Outgoing handshaking signal controlled by DTE
22. Ring Indicator (RI) Incoming signal from a modem

DTE = dane dotyczące urządzeń końcowych, np. PC
DCE = dane dotyczące komunikacji, np. MRS 1310

Strona 13 z 22



Podłączenie złącza DB 9 dla RS 232C.

1. Carrier Detect (CD) (from DCE) Incoming signal from a modem
2. Received Data (RD) Incoming Data from a DCE
3. Transmitted Data (TD) Outgoing Data to a DCE
4. Data Terminal Ready (DTR) Outgoing handshaking signal
5. Signal Ground Common reference voltage
6. Data Set Ready (DSR) Incoming handshaking signal
7. Request To Send (RTS) Outgoing flow control signal
8. Clear To Send (CTS) Incoming flow control signal
9. Ring Indicator (RI) (from DCE) Incoming signal from a modem

Podłączenie złącza DB 9 na DB 25.
Pin 1 DCD Pin 8 DCD
Pin 2 RD Pin 3 RD
Pin 3 TD Pin 2 TD
Pin 4 DTR Pin 20 DTR
Pin 5 GND Pin 7 GND
Pin 6 DSR Pin 6 DSR
Pin 7 RTS Pin 4 RTS
Pin 8 CTS Pin 5 CTS
Pin 9 RI Pin 22 RI

Opis RS 232C.

Nazwa Cel skró
t

DTE DCE DB 25 pin

Data Terminal 
Ready

OOB control signal: Tells DCE that 
DTE is ready to be connected.

DTR ● 20

Data Carrier Detect OOB control signal: Tells DTE that 
DCE is connected to telephone line.

DCD ● 8

Data Set Ready
OOB control signal: Tells DTE that 
DCE is ready to receive commands 
or data.

DSR ● 6

Ring Indicator
OOB control signal: Tells DTE that 
DCE has detected a ring signal on 
the telephone line.

RI ● 22

Request To Send OOB control signal: Tells DCE to 
prepare to accept data from DTE.

RTS ● 4

Clear To Send OOB control signal: Acknowledges 
RTS and allows DTE to transmit.

CTS ● 5

Transmitted Data Data signal: Carries data from DTE 
to DCE.

TxD ● 2

Received Data Data signal: Carries data from DCE 
to DTE.

RxD ● 3

Common Ground GND common 7
GND common 1

Protokół RS 232C w MRS 1160.
Format:
0×FF 0×55 + Length + Command + Data + Checking

E.G. Select a music source in the zone (zone 5: music MP3)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_SOUND_SRC
Data:  room 1~8 total 8 rooms
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 Music source RS_232_DVD ~ RS_232_AUX3
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 01 05 02 0D

(Length 05: Length=Data Qty + 3, because the Data Qty of this signal is 2, then final code is 
5)
(Command: Selected room music, code is 01)
(Data: Room 5, code is 05)
(02: Music is MP3, RS_232_MP3 is the related command)

Przykładowy kod.

1. Select room music source (Room 5, music MP3)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_SOUND_SRC
Data:  room 1~8 total 8 rooms

 Music source RS_232_DVD ~ RS_232_AUX3
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 01 05 02 0D
2. Adjust volume in the room (Room 5, volume 25)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_VOL
Data:  room 1~8 total 8 rooms

 Set music volume 0x00 ~ 0x1F (total 32)
Or RS_232_VOL_ADD Volume+
RS_232_VOL_DEC Volume
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 02 05 19 25

3. Adjust treble tone in the room (Room 5, treble 2dB)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_TRE
Data:  room 1~8 total 8 rooms

 Treble tone
0x00 ~ 0x0E represent 0dB~14dB, only even numbers, eg. 0x00, 0x02, etc
0x10 ~ 0x1E represent 0dB~-14dB, only even numbers
Or RS_232_TRE_ADD Treble+
RS_232_TRE_DEC Treble-
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 03 05 02 0F

4. Adjust bass tone in the room (Room 5, bass 2dB)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_BAS
Data:  room 1~8 total 8 rooms

 Bass tone
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0x00 ~ 0x0E represent 0dB~14dB, only even numbers, eg. 0x00, 0x02, etc
0x10 ~ 0x1E represent 0dB~-14dB, only even numbers
Or RS_232_BAS_ADD Bass+
RS_232_BAS_DEC Bass
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 04 05 02 10

5. Mute or unmute (Room 5, bass 2dB)
Length: 5
Command: RS_232_ZONE_MUTE
Data:  room 1~8 total 8 rooms

 Mute
RS_232_UNMUTE unmute music
RS_232_MUTE mute music
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 05 05 01 10

6. Change track of music (MP3 track 5)
Length: 6
Command: RS_232_PLAY_SONG
Data:  Music source RS_232_DVD, RS_232_MP3, RS_232_RADIO

 Track of music 0x01 ~ 0xFF radio only have 99 tracks
 Track of music (higher track numers), suggest to use music less than 255 tracks

Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 06 06 02 05 00 13

7. Play mode (MP3 Repeat All)
Length: 5
Command: RS_232_PLAY_MODE
Data:  Music source RS_232_DVD, RS_232_MP3

 Play mode eg. Single play,etc RS_232_PLAY_ONE ~ RS_232_SHUFFLE
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 07 02 03 11

8. Basic control of MP3, DVD sources (MP3 next track)
Length: 5
Command: RS_232_PLAY_CONTROL
Data:  Music source RS_232_DVD ~ RS_232_AUX3

 Control command eg. Play, pause, etc RS_232_PLAY ~ RS_232_PLPA
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 05 08 02 05 14

9. Frequency of tuner (FM 106,80 MHz / AM 990 kHz)
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Length: 6
Command: RS_232_PLAY_RADIO_HZ
Data:  Music source FM / AM RS_232_FM ~ RS_232_AM

 Music FM frequency’s integer parts, Music AM higher two numbers
 Music FM frequency’s decimal parts, Music AM lower two numbers

Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 06 09 01 6A 08 82
FF 55 06 09 02 09 5A 74

10. Check status of DVD, MP3 source (MP3 repeat play track 2, total 4 tracks)
Length: 4
Command: RS_232_SOUND_SRC_ST
Data:  Music source RS_232_DVD ~ RS_232_MP3
Checking: N/A
Terminal Feedback: N/A
Length: 10
Command: RS_232_SOUND_SRC_ST
Data:  Music source RS_232_DVD, RS_232_MP3

 Play status eg. Play, pause, no disc, etc. RS_232_ST_PLAY ~ RS_232_ST_CLOSE
 Play mode eg. Single play, etc. RS_232_PLAY_ONE ~ RS_232_SHUFFLE
 Track of music
 Track of music (higher numbers)
 All track
 All track (higher numbers)

Checking: N/A
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Checking
FF 55 04 0A 02 10
Return
Start Code - Start Code - Length – Command – Data - Checking
FF 55 0A 0A 02 01 03 02 00 04 00 20

11. Check status of tuner source (FM94.60MHz)
Length: 3
Command: RS_232_RADIO _ST
Date: N/A
Checking: N/A
Terminal Feedback:
Length: 7
Command: RS_232_RADIO_ST
Data:  Track track 1~99 track 0 represent playing adjusted frequency

 Music source FM/AM RS_232_FM, RS_232_AM
 Music FM frequency’s integer part, Music AM’shigher two numbers
 Music FM frequency’s decimal parts, Music AM’s lower two numbers

Checking: N/A
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command – Data - Checking
FF 55 03 0B 0E
Return
Start Code - Start Code - Length – Command – Data - Checking
FF 55 07 0B 06 01 5E 06 7D

Strona 17 z 22



12. All mute or unmute (All room mute / All room unmute)
Length: 4
Command: RS_232_MUTE_ALL_ZONE
Data:  Mute RS_232_UNMUTE unmute music
RS_232_MUTE mute music
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 04 0C 01 11
FF 55 04 0C 00 10

13. Virtual keyboard Control (Source select key / Play key / Pause key)
Length: 3
Command: RS_232_MUTE_ALL_ZONE
Data: Indicate Play / Pause etc. RS_232_PLAY ~ RS_232_PLPA, RS_232_SELE_SOUND_SRC
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 04 0D 10 21
FF 55 04 0D 01 12
FF 55 04 0D 07 18

14. Turn on the keypad
Length: 4 / 5
Command: RS_232_ZONE_CONTROL_PANEL ON
Data:  Turn on room keypad, 1 represent the related keypad turned on

 Turn on room keypad (room keypad: 9~16)
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 04 0E 11 23

15. Turn off the keypad
Length: 4 / 5
Command: RS_232_ZONE_CONTROL_PANEL OFF
Data:  Turn off room keypad, 1 represent the related keypad turned on

 Turn off room keypad (room keypad: 9~16)
Checking: N/A
Terminal Feedback: True/False (RS_232_TRUE/RS_232_FALSE)
Data sent as below:
Start Code - Start Code - Length – Command - Data - Source - Checking
FF 55 04 0F 11 24
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Raport tabeli danych:

Strona 19 z 22



Strona 20 z 22





Karta gwarancyjna

Towar: nr seryjny:

MRS 1160

Data sprzedaży:

1. Sprzedawca  gwarantuje  sprawne  działanie  sprzętu  w  okresie  24  miesięcy  od  daty 
sprzedaży.

2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych 
od  dnia  dostarczenia  przez  klienta  uszkodzonego  sprzętu  w  oryginalnym  opakowaniu 
fabrycznym lub opakowaniu zastępczym gwarantującym ochronę przed uszkodzeniami razem z 
czytelnie wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej do miejsca, w którym zakupiono sprzęt 
lub siedziby firmy DEXON Poland.

3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługi, do wykonania, których zobowiązany 
jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład: zainstalowanie sprzętu, 
sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników itp.

4. Gwarancją nie są objęte:
α)mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady;
β) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub instalacji,
- niewłaściwych parametrów sieci zasilającej,
-  samowolnych  napraw  (dokonanych  przez  użytkownika  lub  inne  nieupoważnione  osoby), 
przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
- uszkodzenia powstałego w czasie transportu realizowanego przez klienta,

5.Uszkodzenie plomby powoduje utratę praw gwarancyjnych.
6.Niewypełniona karta gwarancyjna uniemożliwia wykonania napraw z tytułu gwarancji.
Jakiekolwiek poprawki w karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

Podpis i pieczątka sprzedawcy: Naprawy w ramach gwarancji:


