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Sikkerhedsoplysninger
1

FORSIGTIG

Kom godt i gang

RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (f.eks. elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for
vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere
genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden
af apparatet.
Ved modeller, der anvender en adapter
Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med
enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre
enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet
strømkabel eller strømforsyning kan beskadige
enheden og gøre garantien ugyldig.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne
til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde
på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
Strømstikket er adskillet enhed. I tilfælde af en
nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i
henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne
må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader.
Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget
installation så som en bogreol eller et rack, med
mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man
har fulgt fabrikantens anvisninger.
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Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.

Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Dette symbol med en
affaldsspand med kryds
over angiver at elektrisk og
elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges
korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter
kan indeholde farlige stoffer,
så når du bortskaffer dit gamle
apparat på korrekt vis, hjælper
du med at forhindre mulige
negative konsekvenser for
miljø og mennesker. Dit gamle
apparat kan indeholde dele
som kan genbruges, fx til at
reparere andre produkter, eller
værdifulde materialer som
kan genbruges og derved
begrænse spild af værdifulde
ressourcer.

Kassering af batterier/akkumulatorer

1

Pb
1. Dette symbol kan være kombineret med
kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium
(Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 %
cadmium eller 0,004 % bly.

Kom godt i gang

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener
miljøet og udgør en mulig fare for menneskers
og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier,
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

3

2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes
separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/
akkumulatorer vil være en hjælp til at
forhindre de mulige negative konsekvenser
for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle batterier/
akkumulatorer, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du
købte produktet.
(http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/globalnetwork-europe)

3. Du kan enten tage apparatet
til den butik hvor du købte
det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angående
oplysninger om det nærmeste,
autoriserede WEEE-samlepunkt.
Find de sidste nye oplysninger
for dit land på www.lg.com/
global/recycling
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Overensstemmelseserklæring

1
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Herved LG Electronics europæiske shared service
center BV, erklærer, at dette TRÅDLØS MULTI-RUM
LYD BAR overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette
overensstemmelseserklæring kan anmodes
gennem følgende postadresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller anmod om den på vores særlige websted om
overensstemmelseserklæring:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz
bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til
anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande,
med begrænsninger af indendørs anvendelse af 5
GHz-båndbredden. (5150 – 5250 MHz)
Denne enhed skal installeres og anvendes ved en
mindsteafstand på 20 cm mellem enheden og din
krop. Denne sætning er til den generelle erklæring
vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.
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Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i applikationen Music Flow Player afhængigt af
programmets version.
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Udpakning
1
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Enhed
Fjernbetjening og
batterier

Kabelstrips

Simpel
brugervejledning
Subwoofer

Adapter og strømledning

Vægbeslag og skruer
Optisk kabel

LG Tag On-mærkat

LAN-kabel
Installationsvejledning
til vægbeslag

yy Oplysninger om vægmontering af denne enhed findes på side 22.

Yderligere oplysninger om noget af tilbehøret.

Adapter og
strømledning

1. Slut den medfølgende
strømledning til adapteren.
2. Sæt adapterkablet i DC. INadapterindgangen.
3. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

Subwoofer

Tilslutning af den trådløse subwoofer
1. Sæt strømkablet fra hovedenheden og
den trådløse subwoofer i stikkontakten.
2. Når der tændes for dem, vil den trådløse
subwoofer blive tilsluttet automatisk. Når
forbindelsen er oprettet, kan du se den
grønne lysdiode på subwooferen.
Hvis du har problemer med at tilslutte den
trådløse subwoofer, skal du se på side 18 .

yy Tilbehøret, der medfølger, kan variere, afhængigt af region.
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Frontpanel
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A Display
B Fjernsensor
C LED-indikator: Viser forbindelsesstatus.
(side 23)
yy Hvid (blinker): venter på netværksforbindelse
yy Hvid (kontinuerligt): netværksforbindelsen er
oprettet.
yy Hvid (dæmpet): standbytilstand med
netværksforbindelse.
yy Grøn (kontinuerligt): den første gruppe blev
indstillet.
yy Rød (kontinuerligt): standbytilstand uden
netværksforbindelse

D

(Tilføj): Føjer et MUSICflow-produkt til dit
netværk (i tilfælde af at mere end et MUSICflowprodukt er tilsluttet).

E

(Wi-Fi): Opretter forbindelse fra det
primære MUSICflow-produkt til dit Wi-Finetværk.

F F (Funktion): Vælger funktionen og
indgangskilde. (WI-FI / OPTICAL / BLUETOOTH /
HDMI IN / PORTABLE)
G p/o (Lydstyrke)
H 1/! (Standby/Tændt)

Bagpanel

A DC IN (Vekselstrømsadapterindgang)

D ETHERNET-port (LAN)

B HDMI OUT-tilslutning:
Tilsluttes HDMI IN (ARC) på tv’et.

E PORTABLE IN-tilslutning

C HDMI IN-tilslutninger:
Tilsluttes HDMI OUT på den eksterne enhed.
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Fjernbetjening

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffektfunktion.
WOOFER LEVEL: Indstil wooferens lydstyrke.
o/p (VOL) : Regulerer højttalernes lydstyrke.

1

• • • • • • • • • • b •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kom godt i gang

REPEAT : Gentager afspilningen.
C/V (Frem-/tilbagespoling) : Hurtig frem -og
tilbagespoling.
dM (Afspil/Pause) : Starter afspilningen eller sætter
den på pause.
(Blande): Blander musikken på listen.

,,Bemærk

Det er muligt at anvende disse knapper til
afspilning, når du afspiller musik vha. “Music
Flow Player”-appen eller computersoftware.
• • • • • • • • • • c •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
DRC : Tænder eller slukker for DRC-funktionen.
yy Dynamic Range Control (DRC – styring af det
dynamiske område): Gør lyden klar, når der er
skruet ned for lyden (kun Dolby Digital)
INFO : Viser information for indgangskilde

Udskiftning af batteri
Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og
isæt to R03 (str. AAA) batterier og sørg for, at
de vender korrekt.

• • • • • • • • • • a •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (Tænd/sluk) : Sætter enheden ON eller OFF
(Standby-tilstand).
FUNC (Funktion): Vælger funktion og indgangskilde.
(WI-FI / OPTICAL / BLUETOOTH / HDMI IN /
PORTABLE)

AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.
yy Når der modtages lydsignaler fra tv’et, kan
der være uoverensstemmelse mellem lyd og
billede. I det tilfælde kan denne funktion justere
forsinkelsestiden.
yy Tryk på AV SYNC og brug så C/V til at
regulere tiden, som kan indstilles til mellem 0 og
300 ms.
SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk
på et specifikt tidspunkt.
AUTO VOL : Tænder eller slukker for AUTO
VOLUME-funktionen.
yy Når udgangslyden er for høj eller for lav, skal du
trykke på denne knap på fjernbetjeningen.
Så du kan nyde lyden med passende styrke.
AUTO POWER : Tænder eller slukker for AUTO
POWER-funktionen.
yy Hvis dit tv eller en ekstern enhed er tilsluttet
Optical Input på produktet, og du tænder for dit
tv eller en ekstern enhed, genkender produktet
indgangssignalet og vælger den optiske
funktion. Lyden kan høres fra produktet.

(Lydløs): Afbryder lyden.
OPTICAL : Ændrer indgangskilde direkte til
OPTICAL.
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Tilslutning til dit tv
Foretag en af følgende tilslutninger afhængigt af dit tv’s indretning blandt Optical-, HDMI- eller Wirelesstilslutningerne.

1. Optisk tilslutning
1. Slut OPT. IN-jackstikket på enheden til OPTICAL OUT-jackstikket på tv’et med et optisk kabel.

2

3. Indstil indgangskilden til denne enhed til OPTICAL ved hjælp af OPTICAL- eller FUNC-knappen.

Tilslutning til dit tv

2. Indstil tv’ets lydudgang til OPTICAL udgang. (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)
Bemærk: Hvis dit LG-tv understøttes af LG Sound Sync (LG-tv med
-logoet). Indstil tv’ets
lydudgang til LG Sound Sync (Optisk). (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)

2. HDMI-tilslutning (ARC)
Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan du høre tv’ets
lyd gennem denne enheds højttalere uden at skulle tilslutte det optiske kabel.
1. Tilslut HDMI OUT-jackstikket på enheden til HDMI IN (ARC)-jackstikket på tv’et ved hjælp af et HDMIkabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).

Tv: HDMI IN (ARC)

Sound bar: HDMI OUT

2. Indstil lydudgangen på tv’et til HDMI (ARC). (Se brugervejledningen til dit tv for yderligere oplysninger.)
3. ARC-funktionen vælges automatisk, når ARC-signalet kommer ind fra et tv, ligegyldigt hvilken funktion du
bruger.

Om
Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med tv’ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.
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Sådan bruges Multirum

Netværksopsætning med Multirum
Trin 1. Krav til lokalnetværk
d
c
a
b

3

a Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem. Den trådløse router
skal være forbundet til internettet.
b Slut din smart-enhed til dit hjemmenetværk.

Sådan bruges Multirum

c Slut højttalerne til strømforsyningen.
d Hvis du ønsker at lytte til musik på en medieserver (pc, Mac eller netværksdrev), skal du kontrollere, at
medieserveren har forbindelse til dit lokalnetværk.
. Vær opmærksom på kravene til hjemmenetværket
yy MUSICflow anvender både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndet og understøtter den trådløse
netværksstandard 802.11b/g/n.
yy Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsning af
afspilningen.
yy Afhængigt at netværkets hastighed virker afspilning af onlineindhold muligvis ikke godt.
yy Netværksforbindelsen kan muligvis ikke oprettes med nogle routere (eller modemmer) fra visse
internetudbydere. I så fald anbefales det at købe en generel router.
yy En firewall på din pc kan forhindre Music Flow-pc-softwaren i at fungere optimalt. I dette tilfælde skal du
deaktivere alle firewalls og genoprette forbindelsen. Henvis til firewallens vejledning eller websted.
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Trin 2. Installation af appen ”Music Flow Player” og medieserver
Installation af appen “Music Flow Player”
Hent “Music Flow Player” fra Apps Store eller Google Play Store.

A

B
ELLER

3
Sådan bruges Multirum

A Skriv “Music Flow Player” i søgelinjen, og tryk på “ Search (Søg)”.
B Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.

, Bemærkning til appen Music Flow Player
yy Afhængigt af enheden fungerer appen “Music Flow Player” muligvis ikke.
yy Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android O/S: version 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).

Installation af medieserversoftware på pc eller Mac
Med medieserver software kan du få adgang til lydfiler, der er gemt på medieserveren (PC, Mac eller Network
storage), og nyde dem på din højttaler via dit hjemmenetværk. På webstedet www.lg.com skal du skrive
modelnavnet i søgelinjen og finde medieserversoftwaren på supportfanen.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials
, Bemærkning til brug af Media Server
yy Del mappen med dine musikfiler på din pc eller Mac i lokalnetværket for at afspille dem på MUSICflowsystemet.
yy Du skal også ændre indstillingerne på din NAS-enhed for at sikre, at DLNA-serveren er aktiveret.
yy Det kan også være nødvendigt at ændre indstillingerne i din firewall for at sikre, at Windows-fildeling ikke
er blokeret.
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Trin 3. Vejledning til opsætning af Multirum
Når MUSICflow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor.

Valgmulighed 1. Kabelforbindelse (MUSICflow Mesh-netværksforbindelse
Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller netværksbro) til hjemmerouteren ved hjælp af
LAN-kablet.
Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflow-produkter (Ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk
(MUSICflow Mesh-netværk). Se “Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr) ” på side 14.
Hvis du har en netværksbro
Netværksbro (Kabelforbindelse) à soundbar (Tilføj højttaler) à andre højttalere (Tilføj højttaler)
Hvis du ikke har en netværksbro
Soundbar (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj højttaler)

3
Sådan bruges Multirum

LAN-kabel

Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)
1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen “Kabelforbindelse”.
4. Tilslut LAN-kablet fra routeren til et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller netværksbro).
5. Tænd for MUSICflow-produktet, og vent, indtil du ser dioden lyse hvidt konstant.
6. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version info.]
m Tip
Det trådløse netværk, som er et af MUSICflow-produkterne, er adskilt fra routerens Wi-Fi-miljø. MUSICflow
Mesh-netværket udvider dækningsområdet fortrådløs forbindelse, og det giver en stabil musikstreaming.
I eksemplet nedenfor anbefales en MUSICflow Mesh-netværksforbindelse.
1. Når Wi-Fi-dækningsområdet ikke omfatter hele huset, fordi hjemmerouterens ydelse er ustabil (i tilfælde
af at din hjemmerouter kun understøtter 802.11 b/g 2,4 GHz).
2. Når du vil nyde godt af MUSICflow-systemet i et stabilt, trådløst netværksmiljø.
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
1) Funktionen Multirum & Group Play
2) Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf )
3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) : Når du lytter til en kvalitetslydkilde (fx: flac)
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Valgmulighed 2. Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)
Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflow-produkterne og hjemmerouteren, giver
MUSICflow-produktet streaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.
Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar eller højttaler) trådløst til hjemmerouteren.
(Valgmulighed)
Derefter kan du tilslutte ekstra MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.
Se trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)” på side 14.

3
Simpel opsætningsvejledning (Trådløs forbindelse)
1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen ”Trådløs forbindelse”.
4. Tryk på knappen
(Wi-Fi-opsætnings-ikonet) bagerst eller øverst på MUSICflow-produktet (sound bar,
højttaler eller netværksbro).
5. Kontrollér, om

Sådan bruges Multirum

Trådløst signal

LED’en til netværksindikatoren blinker hvidt og rødt.

6. Indtast adgangskoden til hjemmerouteren, når du skal oprette forbindelse med MUSICflow-produktet.
Hvis du har en iOS-enhed, skal du følge trin 5.1 til 5.3 herunder.
6-1. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn [Indstillinger].
Gå til Wi-Fi, og vælg MusicFlow_Setup. Dermed har dit MUSICflow-produkt og appen forbindelse.
6-2. Åbn appen Music Flow Player, og indtast adgangskoden til hjemmerouteren for at oprette forbindelse
med MUSICflow-produktet.
6-3. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn [Indstillinger].
Genopret forbindelsen til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, og gå tilbage til appen Music Flow Player.
7. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version info.]
, Bemærk
yy Hvis ”Trådløs forbindelse” mislykkedes. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren
er for lang. Placer produktet tættere på routeren.
yy Music Flow PC-softwaren, der er installeret på den stationære computer, understøtter ikke den trådløse
forbindelsesprocedure. I dette tilfælde skal Music Flow Player bruges på smartenheden.
yy Hvis routerens ydeevne er utilstrækkelig (fx 802.11g 2,4GHz), vil lyden muligvis blive afbrudt i funktionerne
Group Play eller surroundafspilning. I dette tilfælde tilsluttes højttaleren i MUSICflow Mesh-netværket.
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m Tip
Musikstreaming i MUSICflow-systemet inden for routerens Wi-Fi-dækning.
I nedenstående tilfælde anbefales den alm. trådløse forbindelse.
1. Når alle højttalere er inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde (hvis din hjemmerouter
understøtter 802.11n 2,4/5 GHz).
2. Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflow-produkterne og hjemmerouteren,
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
1) Når du bruger et MUSICflow-system med én højttaler.
2) Group Play-tilstand (gruppeafspilning) inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækning.
3) L/R Stereo-tilstand.

Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)
3

Hvis du opretter forbindelse fra det primære MUSICflow-produkt til dit lokalnetværk, kan du også føje de
ekstra MUSICflow-produkter (soundbar, højttaler eller netværksbro) til lokalnetværket.

Sådan bruges Multirum

Simpel vejledning (tilføj højttalere)
1. Hvis du har ekstra højttalere, så tænd først for højttaleren.
2. Åbn din smartenhed eller pc-programmet, og følg opsætningsguiden.
[Hjem à Tilføj højttaler]
3. Tryk på knappen
(ADD -ikonet) bagerst eller øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller
netværksbro), som du ønsker at tilslutte.
4. Kontrollér, om

LED’en til netværksindikatoren blinker rødt.

5. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version info.]
, Bemærk
Hvis konfigurationen af ”Tilføj højttaler” mislykkedes: Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til
routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren og de øvrige højttalere.
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, Bemærkning til opsætning af Multirum
yy Alle trådløse eller kablede forbindelser kan oprettes i forhold til placeringen af routeren, Men vi anbefaler,
at du tilslutter den første højttaler eller netværksbro til routeren ved hjælp af et LAN-kabel og tilslutter
yderligere højttalere af hensyn til netværkets stabilitet.
yy Når meddelelsen “Firmwareopdatering” vises i appen Music Flow Player, skal du trykke for at begynde
opdateringen.
yy Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med
hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller tilføje
en ekstra højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.
yy Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Mesh-netværk, kan musikafspilning afbrydes pga.
interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Mesh-netværkets kanal til MUSICflowsystemet i [Indstillinger à Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].
yy Når du tilslutter højttaleren, vises meddelelsen “Mesh-netværkssammensætning” muligvis. Tilslutningen
tager ca. 30 sekunder. Meddelelsen vises én gang ved første installation, men vises igen, hvis du skifter
netværksmiljø.

1. Brug netværksbroen som en rodenhed (kablet til routeren)
Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes via kabel:
a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)” for at tilslutte netværksbroen til din hjemmerouter
med et LAN-kabel.
b Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

Sådan bruges Multirum

Brug af en netværksbro

3

b
a
Netværksbro

2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet
Hvis du vil udvide MUSICflow Mesh-netværkets dækning:
Inden installation: Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.
a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje netværksbroen til dit hjemmenetværk.
b Følg den “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje MUSICflow-produkter til dit
lokalnetværk.
b
a
Netværksbro
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Flere MUSICflow-produkter
1. Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf) (surroundsound)
Føj en LG MUSICflow-sound bar til lokalnetværket, og synkroniser den med LG MUSICflow-højttalerne for at
få en hjemmebiografoplevelse.
Hvis du har en netværksbro
Netværksbro (Kabelforbindelse) à soundbar (Tilføj højttaler) à andre højttalere (Tilføj højttaler)
Hvis du ikke har en netværksbro
Soundbar (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj højttaler)
, Bemærk
Hvis du slutter MUSICflow-højttalere til din hjemmebiografopsætning, skal de være af samme model.

3

Påkrævet

Sådan bruges Multirum

yy MUSICflow-soundbar x 1
yy MUSICflow-højttaler x 2 (samme model)
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)

2. G
 ruppe-tilstand
Højttalere, der er placeret i separate rum, kan spille den samme musik eller forskellig musik afhængigt af dine
behov. Synkroniser dine multirum-højttalere, så de kan spille samme musik i hvert rum.

Påkrævet
yy Mere end to MUSICflow-produkter
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)

3. L/R Stereo-tilstand
Indstil dine højttalere til stereolyd med appen Music Flow Player, og nyd film og yndlingsmusik med god lyd.

Påkrævet
yy MUSICflow-højttaler x 2
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)
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Brug af Ekstern enhed
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Brug af Ekstern enhed
1. HDMI-indgangs-tilslutning

Til fx Blu-ray-afspiller, DVDafspiller og spillekonsol.

1. Slut HDMI IN-jackstikket på enheden til HDMI OUT-jackstikket på audio & video-enheden, fx en Blu-rayafspiller, DVD-afspiller og spillekonsol.
2. Vælg HDMI IN som indgang til denne enhed med FUNC-knappen.

2. PORTABLE IN-tilslutning
4

) til stikket PORTABLE IN på enheden med et 3,5-mm

2. Vælg denne enheds indgangskilde til PORTABLE med FUNC-knappen.

3. BLUETOOTH®-forbindelse

Brug af Ekstern enhed

1. Slut enhver enhed med bærbar lydudgang(
stereokabel.

Music Flow HS6 (XX:XX)

1. Vælg denne enheds indgangskilde til funktionen Bluetooth med FUNC-knappen.
“BT READY” vises på displayet.
2. Vælg “Music Flow HS6 (XX:XX)” på din Bluetooth-enhed til parring.
3. Når denne enhed er tilsluttet din Bluetooth-enhed, vises “PAIRED” i displayet, og der skiftes snart til
navnet på Bluetooth-enheden.
Hvis navnet på enheden ikke kan vises i displayet, vises, ”_”.
4. Afspil noget musik på din Bluetooth-enhed.
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4. Tag strømledningen ud af enheden og den
trådløse subwoofer.

Ingen woofer lyd
Du kan oprette trådløs forbindelse manuelt, når din
forbindelse ikke er sluttet til.
1. Juster lydstyrkeniveauet på hovedenheden til
minimum.
-- ”VOL MIN” vises i displayvinduet.

YRO#PLQ

5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både
hovedenheden og den trådløse subwoofer
er helt slukket. Enheden og den trådløse
subwoofer bliver parret automatisk, når du
tænder enheden.
-- Når forbindelsen er oprettet, kan du se den
grønne lysdiode på subwooferen.

VOL

2. Tryk og hold på (MUTE) på fjernbetjeningen i
ca. 3 sekunder.
Tryk og hold på (LYDLØS) på fjernbetjeningen
YRO#PLQ
Z#UHVHW
i ca. 3 sekunder.
VOL
-- “W RESET” / “WL RESET” vises kortvarigt i
displayet. ZO#UHVHW

5
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Z#UHVHW
Eller

ZO#UHVHW
3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer
allerede blinker grønt kontinuerligt, kan du
springe dette trin over. Tryk på PAIRING bag
på den trådløse subwoofer, og hold den nede i
mere end 5 sekunder.
-- Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser
skiftevis rødt og grønt.

Grøn

I tilfælde af at lyden afbrydes under
afspilning
yy Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse
forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en trådløs
subwoofer, skal du ikke installere enheden på
metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse
kommunikerer via et modul, der er placeret nederst
på enheden.
yy Pas på ikke at lave ridser på overfladen af
enheden/Sub-woofer, når du installerer eller
flytter dem.
yy Det tager et par sekunder (og kan tage længere
tid) for hovedenheden og subwoofer til at
kommunikere med hinanden og afgive lyd.
yy Lydens kvalitet bliver bedre, når hovedenheden
er tættere på subwooferen. Det er anbefalet
at installere hovedenheden og subwooferen
så tæt som muligt (inden for 5 m) og undgå
nedenstående tilfælde.

Rød

Grøn

-- Der er en forhindring mellem hovedenheden
og subwooferen.
-- Der er en enhed med denne trådløse
forbindelse, der kører på samme frekvens, som
f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhed.
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Softwareopdatering
Når MUSICflow-produktet er tilsluttet dit
hjemmenetværk, skal du først og fremmest
kontrollere, om firmwareversionen er den nyeste på
alle højttalere og appen Music Flow Player.
MUSICflow-produktet kan kræve, at den nyeste
firmware er installeret for at sikre optimal funktion.
[Indstillinger à Version Info]: Her kan du kontrollere,
om højttaleren har den nyeste firmware.

Hvordan initialiserer jeg højttaleren?
Hvis du holder knappen “
(Tilføj)” nede, indtil
der lyder ét bip, initialiseres de netværksrelaterede
indstillinger (Soundbar: “DISABLED” vises i displayet).
Hvis du holder knappen “
(Tilføj)” nede, indtil
der lyder to bip, udføres fabriksinitialiseringen
(Soundbar: “RESET” vises i displayet).

19

Højttaleren kan indimellem forsvinde
fra oversigten i appen
1. Hvis højttalerens LED ikke blinker, men lyser
konstant hvidt: Hvis du har slukket højttaleren
og tændt den igen, men problemet fortsætter,
skal du nulstille den (nulstil ved at holde
knappen “ADD” nede i 8 sekunder, indtil du
hører ét bip ). Derefter skal du genoprette
højttalerens netværksforbindelse. Geninstallér
højttaleren og foretag evt. øvrige procedurer.
2. Hvis højttalerens LED blinker hvidt, er
netværkssignalet ustabilt. Vent et øjeblik, eller
flyt højttaleren tættere på en anden højttaler
eller routeren.
3. Tryk på Hjem-knappen på din smartenhed, eller
tryk på menuikonet i øverste højre hjørne af
startskærmen for at afslutte appen Music Flow
Player og prøve forfra.

Højttaleren er ikke tilsluttet.
1. For højttalere, der allerede er tilsluttet: Kontrollér,
at smartenheden er tilsluttet samme router som
højttaleren, opret forbindelse til samme router,
og kontrollér følgende:
1-1. Tænd og sluk for produktet, og kontrollér
netværksforbindelsen.

5
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1-2. Hvis problemet ikke er løst efter 1.1, skal
du lukke appen og prøve igen.
1-3. Hvis problemet stadig ikke er løst efter 1.2,
skal du nulstille højttaleren og genoprette
netværksforbindelsen. For at nulstille
skal du holde knappen “ADD” nede i 8
sekunder, indtil du hører ét bip.
1-4. Hvis problemet ikke er løst efter 1.3, skal
du slette appen, geninstallere den og
genoprette netværksforbindelsen.
2. Hvis du ændrer placeringen af højttaleren, der
er i brug:
2-1. Produktet kan ikke oprette forbindelse,
hvis afstanden til routeren er for lang.
Placer produktet tættere på routeren.
2-2. Hvis den afspillende højttaler har lydudfald,
skal du slutte højttaleren til routeren
via et netværkskabel og installere en
netværksbro eller ekstra højttaler imellem
de eksisterende højttalere, hvis de står for
langt fra den kablede højttaler.
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Musikken falder ud, og MUSICflowsystemet er ustabilt
1. Hvis højttaleren med lydudfaldene er tilsluttet
via Wi-Fi:
yy Hvis afstanden mellem højttaler og router er
for stor, kan det medføre udfald i lyden. Flyt
højttaleren tættere på routeren.
yy Hvis lydkilden, fx en smartenhed eller bærbar
computer, står i udkanten af routerens Wi-Fisignalområde, skal du flytte den tættere på
routeren.
2. Hvis du har tilsluttet en højttaler via
netværkskabel og installeret øvrige højttalere:
Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke
står tæt nok på den kablede højttaler, skal du
installere en netværksbro eller anden højttaler
mellem den kablede højttaler og højttaleren
med lydudfaldene.

5

3. Selvom du har tilsluttet højttalere i et
MUSICflow Mesh-netværk, kan musikafspilning
afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I
så fald kan du prøve at ændre Mesh-netværkets
kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger à
Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].

Fejlfinding
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Hvordan opretter jeg et
musikbibliotek? / Sangen vises ikke,
selvom biblioteket er opdateret.
Musikbiblioteket opdateres ikke automatisk blot
ved at føje en sang til en DLNA-server. Hvis du
føjer en sang til serveren, skal du gå til [Indstillinger
à Musik bibliotek à Synkronisering] og køre
synkroniseringen af musikbiblioteket igen.
Hvis du har tilføjet en sang, som ikke vises efter
synkronisering af musikbiblioteket, skal du gøre
følgende:
1. Kontrollér, at DLNA-serveren eller PC SW-delt
mappe er designeret.
2. Kontrollér, at DLNA-serverens indholdsliste
opdateres.
yy Selvom du kopierer filen over på serveren,
opdateres indholdet muligvis ikke med det
samme, så kontrollér serverens indstillinger.
yy Hvis du kopierer en sang over på en
smartenhed på en anden måde end
almindelig medieoverførsel, vises den
muligvis ikke på serverindholdet. I så fald skal
du genscanne indholdet på smartenheden
eller genstarte den.
3. Delingen kan være blokeret, så kontrollér
indstillingerne i DLNA-programmet eller din
firewall.
yy Hvis du bruger LG Musicflow-programmet på
en computer og vælger at dele en mappe på
netværket, føjes mappen til musikbiblioteket
inden for et minut.
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Ingen tv-lyd i HDMI-forbindelsen
(ARC)

Hvilke musikfilformater kan
afspilles?

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt TV i stand
til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

yy Produktet kan afspille filer med filtypenavnene
mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.

Sådan bruges denne funktion:

yy For mp3 og wma er samplingfrekvensen 32-48
kHz, og for flac op til 192 kHz i 24 bit.

yy Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC
funktion og HDMI-CEC, og ARC skal være
indstillet til ON (Tændt).
yy Indstillingsmetoden til HDMI-CEC og ARC
kan variere afhængigt af tv’et. For nærmere
oplysninger om ARC-funktion, henvises til din tvmanual.
yy Du skal bruge HDMI-kabel (type A, højhastigheds
HDMI™-kabel med Ethernet).
yy Du skal slutte HDMI OUT på enheden til HDMI IN
i det tv, der understøtter ARC-funktionen, med et
HDMI-kabel.
yy Du kan kun tilslutte én Sound bar til et tv, der er
kompatibelt med ARC.

LG MUSICflow-produktet er slukket
automatisk.
I nogle tilfælde sættes produktet på standby, hvis
det ikke modtager et lydsignal:

yy Portable In: Intet lydsignal i 6 timer.

yy Ophavsretligt beskyttede filer (DRM) kan ikke
afspilles.

Kan jeg bruge Spotify med
produktet?
LG MUSICflow-produktet understøtter Spotify
Connect, der leveres af Spotify. Med denne funktion
kan du streame musik fra Spotify til produktet.
Hvis Music Flow-højttaleren har forbindelse til
lokalnetværket med den samme router, ændres
højttalerikonet i Spotify, og du kan nu trykke på
det for at vælge højttalerne i lokalnetværket. (N år
højttaleren vælges, bliver ikonet grønt.)

Kan jeg bruge HomeChat med
produktet?
Efter enhedsregistrering af HomeChat kan du bruge
HomeChat.

-- Hvis der er netværksforbindelse, skifter det til
netværksstandby (hvid LED).

Hvert familiemedlem kan registrere og bruge én
højttaler i HomeChat, og én person kan registrere
adskillige højttalere.

-- Hvis forbindelsen til netværket er afbrudt, skifter
produktet til standby (rød LED).

Læs mere på http://www.lghomechat.com.

5
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yy Optical, HDMI ARC-, Bluetooth- og Wi-Fi (DLNA)tilstand: Intet lydsignal i 20 minutter.

yy Visse filer med disse specifikationer kan
dog ikke afspilles, afhængigt af filernes eller
medieserverens egenskaber.

,,Bemærk

Afhængigt af regionen er nogle tjenester (fx
Spotify og HomeChat) ikke tilgængelige.
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22 Tillæg

Montering af
hovedenheden på
væggen

2. Når du monterer på en væg (beton), skal
du bruge rawlplugs. Bor nogle huller. Et ark
(Vægbeslagsskabelon til montering) medfølger
og bruges, når der skal bores. Brug arket til at
kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

Monteringsmaterialer
Enhed

Installationsvejledning
til vægbeslag
Vægbeslag

3. Fjern vægbeslagbeslagsskabelonen.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist i
illustrationen nedenfor.

Skruer
Skruer (A)
Stikkontakt på væg

Skruer (A) og rawlplugs medfølger ikke til
montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) til monteringen.
1. Tilpas tv’ets UNDERKANT på
vægbeslagsskabelonen med bunden af tv’et,
og sæt det fast i den stilling.

6

5. Monter enheden på beslagene for at få
skruehullerne nederst på enheden til at passe.

TV

Tillæg
6. Fastgør enheden godt fast med skruerne.
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Om tilstandene for LED’rne
Farve

(slukket)

Status
Produktet afventer netværksforbindelse

(hvid)

Den primære enhed opretter forbindelse til netværket
(hvid)

knappen trykkes ned)

(

(rød)

Netværksstatus

Enheden har forbindelse til netværket

(hvid)

Den ekstra enhed opretter forbindelse til netværket
(slukket)

knappen trykkes ned)

(

(rød)

Tilstanden Netværk i standby

(dæmpet hvid)

Status for Standby
Standby-tilstand

(rød)

, Bemærkning til status-LED
yy Når du indstiller den første gruppe, lyser LED’en for netværksstatus grønt.
yy Yderligere grupper indstilles, og LED-farven for netværksstatus ændres i grupperækkefølgen.
(

(Grøn) >

(Magenta) >

(Cyanblå) >

(Blå) >

(Gul) )

yy Hvis de grupperede højttalere skifter til netværksstandbytilstand, dæmpes LED’en for netværksstatus.

Vekselstrømsadapter
yy Model: DA-50F25
Producent: Asian Power Devices inc.
Spænding: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Effekt: 25 V 0 2 A
Strømforbrug: 30 W
yy Netværksstandb: 5,7 W
(hvis alle netværksporte er aktiverede)
Totaleffekt for forstærker: 320 W
Bluetooth: Codec SBC
Dimensioner (B x H x D): (1020 x 42 x 82) mm
(Med fod)
Nettovægt (ca.): 2,0 kg
yy Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
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BEMÆRKNING VEDR.
OPEN SOURCESOFTWARE

Tillæg

Specifikation

6

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open
source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker
omkostningerne ved en sådan distribution
(f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og
håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til
opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3)
år fra produktets købsdato.
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