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شروع به كار

شروع به كار

اطالعات ايمني
اخطار

اخطار :به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا
پشت) دستگاه خودداري كنيد .هيچ قطعه قابل تعمير توسط
كاربر وجود ندارد .براي تعمير دستگاه ،آن را به مركز خدمات
تحويل دهيد.
عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي
االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر
وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه
است كه مي تواند موجب شوك الكتريكي
افراد شود.
عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي
االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر وجود
نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و
نگهداري آن است.
هشدار :به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك
الكتريكي ،دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد.

هشدار :از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند
كتابخانه خودداري كنيد.

اخطار :اين دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا پاشيده
شدن) قرار گيرد و همچنين از قرار دادن اشياء حاوي آب
نظير گلدان بر روي آن خودداري كنيد.

اخطار :در نزديكي دستگاه از وسايل داراي ولتاژ زياد
استفاده نكنيد( .به عنوان مثال دستگاه حشره كش برقي) در
غير اينصورت دستگاه به دليل شوك الكتريكي معيوب خواهد
شد.

اخطار :از مسدود كردن روزنه هاي تهويه خودداري كنيد.
دستگاه را مطابق دستورالعمل هاي كارخانه نصب كنيد.
روزنه هاي تعبيه شده بر روي قاب دستگاه به منظور اطمينان
از عملكرد صحيح دستگاه هستند و مانع از افزايش حرارت
دستگاه مي شوند .هرگز با قرار دادن دستگاه بر روي
رختخواب ،مبل ،قاليچه يا ساير سطوح  ،اين روزنه ها را
مسدود نكنيد .هرگز دستگاه را در محيط هاي سربسته نظير
كتابخانه يا كمد نصب نكنيد مگر آنكه تهويه مناسب صورت
گيرد و يا مطابق با دستورالعمل هاي كارخانه باشد.

توجه :براي اطالع از جزئيات ايمني دستگاه از جمله
مشخصات دستگاه و ميزان برق ،به برچسب اصلي واقع در
زير يا ساير سطوح دستگاه مراجعه نماييد.
فقط مدل هاي داراي آداپتور برق

فقط از آداپتور  ACارائه شده همراه دستگاه استفاده كنيد .از
آداپتور ساير دستگاه ها يا ساير سازندگان استفاده نكنيد.
استفاده از كابل برق يا آداپتور متفرقه منجر به خرابي دستگاه
و ابطال ضمانت آن مي شود.
اخطار پيرامون سيم برق

توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي
متصل كنيد.
يعني پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و هيچ
انشعاب ديگري نداشته باشد .صفحه مشخصات فني اين
دفترچه راهنما را مطالعه كنيد .از اتصال دوشاخه چندين
دستگاه به يك پريز خودداري كنيد .چنين اقدامي موجب شل
شدن و خرابي پريز مي گردد .سيم رابط ،سيم هاي ترك
خورده يا معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده
خطرناك هستند .هريك از شرايط فوق منجر به شوك
الكتريكي يا آتش سوزي مي شود .به طور دوره اي سيم
دستگاه را بررسي كرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابي
بود ،دوشاخه را از پريز خارج نموده و براي تعويض سيم با
مركز خدمات مشتريان گلديران تماس بگيريد .از سيم برق
دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي نظير پيچيدن ،تا شدن،
ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا محافظت كنيد .به سيم
برق ،دوشاخه و محل خروج سيم از دستگاه توجه داشته
باشيد .براي خارج نمودن دوشاخه از پريز ،از دوشاخه
بگيريد .هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه
اطمينان حاصل نماييد.
اين دستگاه مجهز به يك باطري قابل تعويض است.
روش صحيح جدا كردن باطري از دستگاه :براي جدا كردن
باطري مستعمل از دستگاه ،مراحل نصب باطري را معكوس
نماييد .به منظور جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست و
درنتيجه خطر احتمالي سالمتي انسان و ساير جانداران،
باطري كهنه يا باطري را به داخل مخازن بازيافت بيندازيد.
هرگز باطري يا باطري كهنه را همراه با ساير زباله هاي
خانگي دفع نكنيد .باطري نبايد در معرض حرارت زياد مانند
نور مستقيم آفتاب يا آتش قرار گيرد.
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خطر شوك الكتريكي باز نكنيد

3

4

شروع به كار

اطالعيه تطابق

1
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بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي
كند كه اين بلندگوي خطي بي سيم چند اتاقي مطابق با شرايط
اصلي و ساير معاهدات مربوطهDirective 1999/5/EC
است.
براي دريافت متن كامل اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه
نماييد:
LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

يا مي توانيد  DoCاختصاصي را از تارنماي ما درخواست
كنيد:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض  4/2و  5گيگاهرتز
است كه براي استفاده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و
كشورهاي  EFTAبا محدوديت استفاده داخلي براي 5
گيگاهرتز ساخته شده است 5250 5150-( .مگاهرتز)

اين دستگاه بايد در فاصله حداقل  20سانتيمتري از بدن نصب
و استفاده گردد .اين عبارت يك بيانيه كلي براي شرايط
استفاده كاربر است.
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بهره مندي از چندين دستگاه MUSICflow
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استفاده از دستگاه جانبي
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استفاده از دستگاه جانبي
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–  .1اتصال اپتيكال
–  .2اتصال )ARC( HDMI
–  .3اتصال  LG Sound Syncبي سيم
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مرحله  .1شرايط شبكه خانگي
مرحله  .2نصب برنامه كاربردي “Music Flow
 ”Playerو Media Server
مرحله  .3راه اندازي قابليت چند اتاقي
مرحله .4افزودن بلندگوها (اختياري)
استفاده از Bridge

–  .1حالت سينماي خانگي (حالت صداي فراگير)
–  .2حالت گروهي
–  .3حالت استريو چپ /راست

–  .1اتصال ورودي HDMI
–  .2اتصال PORTABLE IN
–  .3اتصال بلوتوث

با توجه به نگارش نرم افزار كاربردي ،برخي از محتواي اين دفترچه ممكن است با برنامه كاربردي Music Flow Player
تفاوت داشته باشد.
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باز كردن كارتن
1
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بست كابل

دستگاه
دستگاه كنترل و باطري ها

براكت ديواري و پيچ ها

آداپتور و سيم برق
كابل اپتيكال

گيره كابل

ساب ووفر

دفترچه راهنماي ساده

كابل شبكه

شابلون نصب براكت
ديواري

پايه

y yهنگام نصب ديواري اين دستگاه به صفحه  22مراجعه كنيد.

اطالعات تكميلي براي برخي از لوازم لوازم جانبي

ساب ووفر
اتصال ساب ووفر بي سيم
 .1سيم برق دستگاه اصلي و ساب ووفر بي سيم را به پريز متصل نماييد.

 .2با روشن كردن آنها ،ساب ووفر بي سيم به طور خودكار متصل مي شود .پس از برقرار شدن ارتباط ،چراغ سبز ساب
ووفر روشن مي شود.
اگر در اتصال ساب ووفر بي سيم مشكل داشتيد به صفحه  18مراجعه نماييد.

y yبا اتصال پايه ،ارتفاع دستگاه افزايش مي يابد.

y yاگر تلويزيون تان از نوع  LG OLEDاست (مدل:
 ،)55EG9600, 65EG9600نصب پايه هاي ارائه شده
توصيه نمي شود.
y yبا توجه به كشور ،لوازم جانبي ارائه شده متفاوت هستند.

پايه

شروع به كار
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پانل جلو
4
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3

1

2

 1صفحه نمايش

 3حس گر دستگاه كنترل از راه دور

 2چراغ  :LEDوضعيت اتصال را نشان مي دهد.
(صفحه)23
y yسفيد (چشمك زن)  :انتظار براي اتصال شبكه
y yسفيد (روشن)  :اتصال شبكه برقرار شده است.
y yسفيد (تاريك)  :اتصال شبكه در حالت آماده به كار
است.
y yسبز (روشن)  :نخستين گروه تنظيم شد.
y yقرمز (روشن) حالت آماده به كار بدون اتصال
شبكه

 4دكمه ها در پشت دستگاه قرار دارند.

پانل پشت
2

7

6

5

( 1/! 1آماده به كار /روشن)

( Fعملكرد) :عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth /
)PORTABLE
( +/-صدا)

( :)Wi-Fiدستگاه  MUSICflowاصلي را به
صورت بي سيم به شبكه متصل مي كند.
(افزودن) :دستگاه  MUSICflowاضافي را به
شبكه مي افزايد( .در صورتي كه يك يا چند دستگاه
 MUSICflowمتصل شده باشد).

1

4

3

( DC IN 2ورودي آداپتور )AC
 3كانكتور دانلود نرم افزار (فقط براي خدمات)
 4كانكتور: )TV ARC( HDMI IN / OUT
به  )ARC( HDMI INبر روي تلويزيون متصل كنيد.
 5درگاه ( ETHERNETشبكه)
 6كانكتور PORTABLE IN
 7كانكتورهاي OPT. IN

8

شروع به كار
 : SOUND EFFECTيك حالت جلوه صوتي انتخاب مي
كند.

دستگاه كنترل از راه دور

 :ميزان صداي باس ،تريبل و ساب ووفر را تنظيم مي كند.

 :)VOL( +/-صداي بلندگو را تنظيم مي كند.

1
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• • • • • • • • • • • • •
1

2

• • • • • • • • • • • • •

 : REPEATفايل هاي تان را به صورت مكرر گوش كنيد.

( C/Vپرش)  :رد (پرش) كردن رو به عقب يا جلو.

( dMپخش /مكث)  :پخش را آغاز مي كند /.پخش را متوقف
مي كند.

,,توجه

2

پس از پخش ترانه با برنامه كاربردي “Music Flow
 ”Playerيا نرم افزار رايانه ،مي توانيد از اين دكمه هاي
پخش استفاده كنيد.

 : INFOاطالعات منبع ورودي را نشان مي دهد.
• • • • • • • • • • • • •
3

3

• • • • • • • • • • • • •

 : DRCعملكرد  DRCرا فعال يا غير فعال مي كند.
( DRCy yكنترل دامنه ديناميك)  :وقتي ميزان صدا كم باشد،
صدا را شفاف مي كند (فقط دالبي ديجيتال).
(حالت شب)  :براي كاهش صدا و افزايش نرمي و كيفيت
صدا ،حالت شب را در وضعيت  Onقرار دهيد.

نصب باطري

درپوش باطري واقع در پشت دستگاه كنترل از راه دور را باز
كرده و دو باطري ( R03سايز  )AAAبا رعايت قطب صحيح
و در محل قرار دهيد.

 : AUTO VOLحالت صداي خودكار را فعال يا غير فعال
مي كند.
y yوقتي خروجي صدا خيلي كم يا خيلي زياد باشد ،اين دكمه
بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد .حاال از
ميزان صداي مناسب بهره مند شويد.

 : AV SYNCصدا و تصوير را همگام مي كند.
y yهنگام دريافت سيگنال هاي صداي تلويزيون ،ممكن است
صدا و تصوير هماهنگ نباشد .اين عملكرد در چنين
شرايطي زمان تاخير را تنظيم مي كند.
y yبراي كنترل زمان كه بين صفر تا  300ثانيه قابل تنظيم
است از دكمه هاي  C/Vاستفاده كنيد.

 : SLEEPدستگاه را در زمان مقرر به طور خودكار خاموش
مي كند.

• • • • • • • • • • • • •

1

• • • • • • • • • • • • •

( 1روشن /خاموش كردن) :دستگاه را روشن يا خاموش
(به حالت آماده به كار تغيير مي دهد) مي كند.

( FUNCعملكرد) :عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth /
)PORTABLE
(بي صدا)  :صدا را قطع مي كند.

 : OPTICALمنبع ورودي را به طور مستقيم به اپتيكال
تغيير مي دهد.

 : AUTO POWERعملكرد خاموش شدن خودكار را فعال
يا غير فعال مي كند.
y yاگر تلويزيون يا دستگاه جانبي به كانكتورهاي ورودي
اپتيكال دستگاه متصل شده باشد ،وقتي تلويزيون يا
دستگاه جانبي را روشن مي كنيد ،اين دستگاه سيگنال
ورودي را شناسايي كرده و عملكرد اپتيكال را انتخاب مي
كند .حاال صدا را از طريق اين دستگاه خواهيد شنيد.

2

اتصال به تلويزيون

اتصال به تلويزيون

9

اتصال به تلويزيون
با توجه به قابليت هاي تلويزيون از قبيل داشتن اتصال اپتيكال HDMI ،يا اتصال بي سيم يكي از انواع ارتباط زير را برقرار نماييد.

 .1اتصال اپتيكال

 .1با استفاده از كابل اپتيكال ،جك  OPT. INبر روي دستگاه را به جك  OPTICAL OUTتلويزيون متصل كنيد.

2

 .3با استفاده از دكمه  OPTICALيا  FUNCمنبع ورودي اين دستگاه را در حالت  OPTICALقرار دهيد.

 .2اتصال )ARC( HDMI

اگر اين دستگاه را به تلويزيوني كه از  HDMI CECو ( ARCكانال بازگشت صدا) پشتيباني مي كند متصل كنيد ،مي توانيد بدون
اتصال كابل اپتيكال صداي تلويزيون را از طريق بلندگوهاي اين دستگاه بشنويد.

 .1با استفاده از كابل (كابل نوع  Aپرسرعت مجهز به اترنت) جك ( HDMI OUT )TV ARCدستگاه را به جك
 )ARC( HDMI INتلويزيون متصل كنيد.
OUT

IN

بلندگوي خطي ( HDMI OUT :)TV ARC

)(ARC

تلويزيون )ARC( HDMI IN :

 .2خروجي صداي تلويزيون را در حالت  )ARC( HDMIتنظيم كنيد( .براي جزئيات بيشتر به دفترچه راهنماي تلويزيون مراجعه
نماييد).
 .3وقتي سيگنال  ARCاز تلويزيون پخش شود ،عملكرد  ARCبه طور خودكار انتخاب مي شود ،اينكه در حال استفاده از چه
عملكردي هستيد اهميتي ندارد.

 .3اتصال  LG Sound Syncبي سيم

اگر اين دستگاه را به تلويزيوني كه از ( LG Sound Syncتلويزيون ال جي داراي آرم
كنيد ،مي توانيد با ارتباط بي سيم صداي تلويزيون را بشنويد.

) پشتيباني مي كند متصل

 .1دستگاه را روشن كرده و با استفاده از دكمه  ،FUNCمنبع ورودي را در حالت  LG TVتنظيم كنيد.

 .2خروجي تلويزيون را در حالت (بي سيم) قرار دهيد( .براي جزئيات بيشتر به دفترچه راهنماي تلويزيون ال جي مراجعه نماييد).
اگر ارتباط بين اين دستگاه و تلويزيون برقرار شده باشد مدت  3ثانيه پيغام  PAIREDدر صفحه نمايش نمايان شده و سپس
پيغام  LG TVدر صفحه نمايش ديده خواهد شد.

درباره

شما مي توانيد با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون مجهز به  LG Sound Syncبرخي از عملكردهاي اين دستگاه را
كنترل كنيد .اين دستگاه با تلويزيون ال جي كه از  LG Sound Syncپشتيباني كند سازگار است .از اينكه تلويزيون تان داراي آرم
 LG Sound Syncاست مطمئن شويد.

اتصال به تلويزيون

 .2خروجي صداي تلويزيون را در حالت خروجي اپتيكال تنظيم كنيد( .براي اطالع از جزئيات بيشتر به دفترچه راهنماي تلويزيون
مراجعه نماييد.
) پشتيباني مي كند ،خروجي
توجه :اگر تلويزيون ال جي تان از ( LG Sound Syncتلويزيون ال جي داراي آرم
صداي تلويزيون را به  LG Sound Syncتنظيم كنيد( .اپتيكال)( .براي اطالع از جزئيات بيشتر به دفترچه راهنماي تلويزيون
مراجعه نماييد).

3
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استفاده از عملكرد چند اتاقي

راه اندازي شبكه چند اتاقي
مرحله  .1شرايط شبكه خانگي
4

3

1
2

3

 1مطمئن شويد كه شبكه بي سيم با استفاده از روتر در منزل تان نصب شده است .روتر بايد به اينترنت متصل شده باشد.
 2دستگاه هوشمندتان را به شبكه خانگي متصل كنيد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي

 3بلندگو را به برق متصل كنيد.

 4اگر مي خواهيد از موسيقي موجود در سرور رسانه (رايانه ،مك يا دستگاه ذخيره سازي شبكه) بهره مند شويد ،سرور رسانه
را به شبكه خانگي متصل كنيد.
 .احتياط براي شرايط شبكه خانگي

y yسيستم  MUSICflowبا پشتيباني از فن آوري بي سيم  802.11b/g/nو شبكه خانگي  2/4گيگاهرتز و  5گيگا هرتز كار مي
كند.

y yتداخل سيگنال بي سيم ،منجر به قطع شبكه يا توقف پخش مي شود.

y yبا توجه به سرعت شبكه ،پخش محتواي آنالين ممكن است به خوبي انجام نشود.

y yارتباط شبكه با برخي از روترهاي (يا مودم) ارائه شده توسط تامين كنندگان خدمات اينترنتي ممكن است برقرار نشود .در
چنين مواردي ،يك روتر معمولي از بازار خريداري كرده و از آن استفاده كنيد.

y yبه دليل تنظيمات فاير وال رايانه ممكن است نرم افزار  Music Flow PCدرست كار نكند .در چنين مواردي فايروال را غير
فعال كرده و دوباره سعي در برقراري ارتباط كنيد .به راهنماي فاير وال يا وب سايت مراجعه كنيد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي
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مرحله  .2نصب برنامه كاربردي “ ”Music Flow Playerو Media Server
نصب برنامه كاربردي “”Music Flow Player

از  App storeيا  Google Play Storeبرنامه كاربردي “ ”Music Flow Playerرا دانلود كنيد.

A

B
يا

3

 ,نكاتي براي برنامه كاربردي “”Music Flow Player

y yبا توجه به دستگاه ،برنامه كاربردي  Music Flow Playerممكن است كار نكند.
y yبرنامه كاربردي Music Flow Playerدر نگارش هاي زير موجود است؛
سيستم عمل اندرويد :نگارش ( )ICS( 4.0يا باالتر)
سيستم عامل : iOSنگارش ( 6.0يا باالتر)

نصب نرم افزار سرور رسانه بر روي رايانه يا مك

نرم افزار  Media serverبه شما امكان دستيابي به فايل هاي صوتي موجود در سرور رسانه (رايانه ،مك يا دستگاه ذخيره شبكه)
و بهره مندي از آنها را از طريق بلندگوي موجود در شبكه مي دهد .در تارنماي  ، www.lg.comنام مدل را در نوار جستجو تايپ
كرده و نرم افزار  Media serverرا در زبانه پشتيباني بيابيد.
y yويندوز :نرم افزار Music Flow PC

y yسيستم عامل مكNero MediaHome 4 Essentials :
 ,نكاتي براي Media server

y yبراي پخش فايل هاي صوتي در سيستم  MUSICflowبايد در رايانه يا مك ،پوشه حاوي محتواي صوتي را به اشتراك قرار
دهيد.

y yبراي اطمينان از فعال شدن سرور  DLNAدر دستگاه  ، NASبايد در دستگاه  NASتغييراتي را اعمال نماييد.

y yبراي مسدود نشدن به اشتراك گذاري فايل هاي ويندوز ،بايد در تنظيمات نرم افزار فايروال تغييراتي را ايجاد نماييد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي

 Aدر نوار جستجو عبارت “ ”Music Flow Playerرا تايپ كرده و بر روي “ ”Searchضربه بزنيد.
 Bبا استفاده از برنامه كاربردي پويشگر ،كد  QRرا اسكن كنيد.
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مرحله  .3راه اندازي قابليت چند اتاقي

وقتي كه دستگاه  MUSICflowرا براي نخستين بار نصب مي كنيد ،مي توانيد يكي از دو نوع اتصال زير را برقرار كنيد.

گزينه  .1اتصال با سيم (اتصال شبكه ) MUSICflow Mesh

با استفاده از كابل شبكه يكي از دستگاه هاي ( MUSICflowبلندگوي خطي ،بلندگو يا  ) bridgeرا به روتر منزل متصل كنيد.
بعداً مي توانيد دستگاه هاي ( MUSICflowاختياري) بيشتري را به صورت بي سيم به شبكه خانگي متصل كنيد( .شبكه
 )MUSICflow Meshبه “مرحله  .4افزودن بلندگو (اختياري)” در صفحه  14مراجعه شود.
اگر دستگاه  bridgeدر اختيار داريد
( Bridgeاتصال با سيم)  يك بلندگو (افزودن بلندگوها)  ساير بلندگوها (افزودن بلندگوها)

اگر دستگاه  bridgeنداريد
بلندگوي اصلي (اتصال با سيم)  ساير بلندگوها (افزودن بلندگو)

3
استفاده از عملكرد چند اتاقي

كابل شبكه

راهنماي راه اندازي آسان (اتصال با سيم)

 .1مطمئن شويد كه دستگاه هوشمندتان به شبكه  Wi-Fiمتصل است.
 .2دستگاهي را كه مي خواهيد متصل كنيد ،انتخاب نماييد.

 .3برنامه كاربردي  Music Flow Playerرا اجرا كنيد و دستورالعمل هاي مربوط به راهنماي راه اندازي “اتصال با سيم” را
دنبال كنيد.
 .4كابل شبكه را از روتر به يكي از دستگاه هاي ( MUSICflowبلندگوي خطي ،بلندگو يا ) متصل كنيد.
 .5دستگاه  MUSICflowرا روشن كنيد و صبر كنيد تا چراغ سفيد ثابت شود.

 .6اگر توانستيد با موفقيت نصب كنيد ،نرم افزار بلندگو را به آخرين نگارش به روز رساني نماييد:
[]Version Info. Settings Home

 mنكته

جداي از محيط  Wi-Fiروتر ،يك شبكه بي سيم در ميان دستگاه هاي  MUSICflowايجاد كنيد.

با استفاده از شبكه ، MUSICflow meshپوشش فضاي بي سيم افزايش مي يابد و سرويس پخش موسيقي از ثبات بيشتري
برخوردار مي گردد.

برقراري اتصال شبكه  MUSICflow Meshدر شرايط زير توصيه مي گردد.
 .1زماني كه به دليل بي ثباتي عملكرد روتر Wi-Fi ،تمامي فضاي منزل را پوشش ندهد.
( درصورتي كه روتر منزل فقط از  802.11 b/g 2.4 GHzپشتيباني كند)

 .2زماني كه بخواهيد در يك محيط شبكه بي سيم پايدار از سيستم MUSICflowبهره مند شويد.

 .3وقتي بخواهيد در شرايط زير استفاده كنيد.
 )1حالت چند اتاقي و حالت پخش گروهي
 )2حالت سينماي خانگي
 )3حالت هاي -فاي ( 24بيت 192 /كيلوهرتز)  :زماني كه از منبع صوتي با كيفيت (مثال ) flac:بهره مند مي شويد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي
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گزينه  .2اتصال بي سيم (اتصال استاندارد بي سيم)

وقتي اتصال با سيم بين دستگاه هاي  MUSICflowو روتر امكان پذير نباشد دستگاه  ، MUSICflowامكان پخش موسيقي در
پوشش  Wi-Fiروتر خانگي را فراهم مي كند.
يكي از دستگاه هاي ( MUSICflowبلندگوي خطي ،بلندگو يا  )bridgeرا به صورت بي سيم به روتر خانگي متصل كنيد.

(گزينه)
بعداً مي توانيد دستگاه هاي  MUSICflowبيشتري را به صورت بي سيم به شبكه  Wi-Fiخانگي متصل كنيد.
به “مرحله  .4افزودن بلندگو (اختياري)” در صفحه  14مراجعه شود.

راهنماي آسان راه اندازي (ارتباط بي سيم)

 .1از متصل بودن دستگاه هوشمند به شبكه  Wi-Fiمطمئن شويد.
 .2دستگاهي را كه مي خواهيد متصل كنيد ،انتخاب نماييد.

 .3برنامه كاربردي  Music Flowرا اجرا كرده و راهنماي راه اندازي “ارتباط بي سيم” را دنبال كنيد.
 .4در پشت يا باالي دستگاه  MUSICflowدكمه
.) bridge
 .5چراغ شبكه

(عالمت راه اندازي  ) Wi-Fiرا فشار دهيد ( بلندگوي خطي ،بلندگو يا

را بررسي كرده و ببينيد آيا به رنگ سفيد و قرمز چشمك مي زند.

 .6براي اتصال دستگاه  MUSICflowبه روتر خانگي ،رمز عبور روتر خانگي را وارد كنيد.
در صورت داشتن دستگاه  ، iOSبايد سه مرحله زير را اجرا كنيد

 .1-6دكمه ي  homeبر روي دستگاه  iOSرا فشار دهيد و به []Settingsبرويد.
در صورت انتخاب “ ”MusicFlow_Setupدر تنظيمات  Wi-Fiبرنامه كاربردي و دستگاه  MUSICflowمرتبط خواهند
شد.
 .2-6به برنامه كاربردي Music Flow Playerرفته و براي اتصال دستگاه MUSICflowبه روتر خانگي ،رمز عبور روتر
خانگي را وارد نماييد.
 .3-6دكمه  homeبر روي دستگاه  iOSرا فشار دهيد و به [ ]Settingsبرويد.
به شبكه  Wi-Fiخانگي دوباره متصل شويد .و دوباره به برنامه كاربردي  Music Flow Playerبرويد.

 .7اگر با موفقيت نصب كرده باشيد ،بلندگو را به آخرين نرم افزار به روز رساني كنيد:
[]Version Info. Settings Home

 ,توجه
y yاگر موفق به پيكربندي “ارتباط بي سيم” نشديد ،ممكن است علت مرتبط نشدن ،دور بودن روتر باشد .دستگاه را تا حد امكان به
روتر نزديك كنيد.

y yنرم افزار  Music Flow PCنصب شده بر روي رايانه از روند اتصال بي سيم پشتيباني نمي كند .در اين مواقع ،از Music
 Flow Playerبر روي دستگاه هوشمند استفاده كنيد.

y yاگر عملكرد روتر به اندازه كافي خوب نباشد (مثال ،) 802.11g 2.4 GHz .در حالت پخش گروهي يا پخش فراگير صدا ممكن
است قطع شود .در چنين شرايطي ،بلندگو را به شبكه  MUSICflow Meshمتصل كنيد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي

سيگنال بي سيم

3
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استفاده از عملكرد چند اتاقي

 mنكته

پخش موسيقي در سيستم  MUSICflowمشروط به داشتن پوشش  Wi-Fiروتر خانگي است.
در موارد زير ،ارتباط بي سيم استاندارد توصيه مي شود.

 .1وقتي تمام بلندگوها تحت پوشش  Wi-Fiروتر خانگي باشند.
(اگر روتر منزل تان از  802.11n 2.4/5 GHzپشتيباني مي كند)

 .2وقتي اتصال با سيم بين دستگاه هاي  MUSICflowو روتر امكان پذير نيست.
 .3وقتي كه مي خواهيد در شرايط زير استفاده كنيد.
 )1وقتي مي خواهيد از يك بلندگوي سيستم  MUSICflowاستفاده كنيد.
 )2پخش گروهي در محدود پوشش  Wi-Fiروتر خانگي
 )3حالت استريوي چپ /راست.

3

مرحله .4افزودن بلندگوها (اختياري)

استفاده از عملكرد چند اتاقي

اگر بتوانيد دستگاه  MUSICflowرا به شبكه خانگي تان متصل كنيد ،سپس مي توانيد دستگاه هاي  ( MUSICflowبلندگوي
خطي ،بلندگو يا  ) bridgeرا به شبكه خانگي تان وصل كنيد.

راهنماي آسان راه اندازي (افزودن بلندگو)

 .1اگر بلندگوهاي اضافي در اختيار داريد ،بلندگو را روشن كنيد.

 .2برنامه كاربردي دستگاه هوشمند يا رايانه را اجرا كنيد و دستورالعمل هاي نمايان شدهبر روي صفحه را دنبال كنيد.
[]Add Speakers Home
 .3دكمه
دهيد.

(عالمت  ) ADDدر پشت يا باالي دستگاه ( MUSICflowبلندگوي خطي ،بلندگو يا  ) bridgeمورد نظر را فشار

 .4ببينيد آيا چراغ شبكه

به رنگ قرمز چشمك زن است.

 .5اگر توانستيد با موفقيت نصب كنيد ،نرم افزار بلندگو را به روز رساني كنيد.
[]Version Info. Settings Home
 ,توجه
اگر موفق به پيكربندي “افزودن بلندگو” نشديد ،ممكن است علت دور بودن بلندگوها باشد ،بلندگوها را تا حد امكان به روتر نزديك
كنيد.

استفاده از عملكرد چند اتاقي
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 ,نكاتي پيرامون راه اندازي قابليت چند اتاقي

y yشما مي توانيد بر حسب محل روتر ،اتصال بي سيم /با سيم برقرار كنيد .اما توصيه مي شود به منظور پايداري شبكه ،با
استفاده از كابل شبكه اولين بلندگو يا  bridgeرا به روتر وصل كنيد و سپس بلندگوهاي اضافي را متصل كنيد.

y yوقتي پيغام “ ”Firmware updateبر روي برنامه كاربردي  Music Flow Playerنمايان شد ،به روز رساني را آغاز كنيد.

y yاگر بلندگويي را با كابل شبكه متصل كرده و بلندگوهاي اضافي ديگري را نصب كرده باشيد :اگر بلندگويي كه داراي قطع و
وصل صدا است به اندازه كافي به بلندگوي متصل شده با كابل نزديك نباشد ،بايد ميان بلندگوي وصل شده با كابل و بلندگوي
داراي صداي مخدوش Bridge ،اضافي نصب كرده يا بلندگوي ديگري متصل كنيد.

y yحتي اگر بلندگوها را با شبكه مش  MUSICflowمتصل كرده باشيد ،صدا به دليل تداخل سيگنال محيط و ايجاد اختالل در
شبكه  Wi-Fiقطع مي شود .در اين مواقع شما مي توانيد كانال شبكه مش مربوط به سيستم  MUSICflowرا به روش زير
تغيير دهيد]Mesh Network Channel Advanced settings Settings[ :

y yهنگام برقراري ارتباط ،ممكن است به مدت  30ثانيه پيغام “ ”Mesh network compositionنمايان شود .اين پيغام يك بار
هنگام نصب براي نخستين بار نمايان مي شود ،اما اگر شرايط شبكه را تغيير دهيد دوباره نمايان خواهد شد.

استفاده از Bridge

3

وقتي روتر دور از بلندگويي باشد كه مي خواهيد با سيم وصل كنيد:

 1مطابق با “راهنماي آسان راه اندازي (اتصال با سيم)” با استفاده از كابل شبكه bridge ،را به روتر متصل كنيد.

 2مطابق با “راهنماي آسان راه اندازي (افزودن بلندگوها)” ،دستگاه هاي MUSICflowرا به شبكه خانگي تان بيفزاييد.
2
1
Bridge

 .2استفاده به عنوان تقويت كننده بي سيم

وقتي مي خواهيد پوشش شبكه مش  MUSICflowرا افزايش دهيد:

آماده سازي :دستگاه  MUSICflowرا با كابل شبكه به روتر خانگي متصل كنيد.
 1مطابق با “راهنماي آسان راه اندازي (افزودن بلندگوها)” ،دستگاه  Bridgeرا به شبكه خانگي تان بيفزاييد.

 2مطابق با “راهنماي آسان راه اندازي (افزودن بلندگوها)” ،دستگاه هاي  MUSICflowرا به شبكه خانگي تان بيفزاييد.
2
1
Bridge

استفاده از عملكرد چند اتاقي

 .1استفاده به عنوان يك دستگاه روت (اتصال سيمي به روتر خانگي)
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استفاده از عملكرد چند اتاقي

بهره مندي از چندين دستگاه MUSICflow
 .1حالت سينماي خانگي (حالت صداي فراگير)

براي بهره مندي از تجربه سيستم سينماي خانگي ،به آساني يك بلندگوي خطي  LG MUSICflowرا به شبكه خانگي تان افزوده
و آن را با بلندگوهاي  LG MUSICflowهمگام سازي كنيد.
اگر دستگاه  bridgeدر اختيار داريد
( Bridgeاتصال با سيم)

بلندگوي خطي (افزودن بلندگو)

اگر دستگاه  bridgeنداريد
بلندگوي خطي (اتصال با سيم)

3

ساير بلندگوها (افزودن بلندگو)

ساير بلندگوها (افزودن بلندگو)

 ,توجه
اگر مي خواهيد بلندگوهاي  MUSICflowرا به سينماي خانگي تان متصل كنيد ،بلندگوها بايد از لحاظ مدل يكسان باشند.

استفاده از عملكرد چند اتاقي

شرايط

y yبلندگوي خطي 1 × MUSICflow

y yبلندگوي ( 2 × MUSICflowمدل يكسان)

( Network Bridgey yاختياري)

 .2حالت گروهي

بلندگوهاي قرار گرفته در اتاق هاي مختلف مي توانند با توجه به خواسته شما يك ترانه واحد يا هر كدام ترانه مجزايي را پخش
كنند.
براي پخش يك ترانه واحد در اتاق ها ،بلندگوهاي چند اتاقي را همگام سازي كنيد.

شرايط

y yبيش از  2دستگاه MUSICflow

( Network Bridgey yاختياري)

 .3حالت استريو چپ /راست

هنگام تماشاي فيلم ها و يا شنيدن تراك هاي صوتي مورد نظر ،در برنامه كاربردي  Music Flow Playerبلندگوها را در حالت
استريو تنظيم كنيد.

شرايط

y yبلندگو 2 × MUSICflow

( Network Bridgey yاختياري)

4

استفاده از دستگاه جانبي

استفاده از دستگاه جانبي
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استفاده از دستگاه جانبي
 .1اتصال ورودي HDMI

به دستگاه پخش بلو -ري،
دستگاه پخش  ،DVDكنسول
بازي ،غيره
 .1جك  HDMI INاين دستگاه را به جك  HDMI OUTدستگاه صوتي و تصويري مانند دستگاه پخش ديسك بلو -ري،
دستگاه پخش  ،كنسول بازي ،غيره متصل كنيد.
 .2با استفاده از دكمه  FUNCمنبع ورودي اين دستگاه را در حالت  HDMI INقرار دهيد.

 .2اتصال PORTABLE IN
4

 .2با استفاده از دكمه FUNCمنبع ورودي اين دستگاه را در حالت PORTABLEقرار دهيد.

 .3اتصال بلوتوث
LG HS8 (XX:XX) /
)LG LAS855M (XX:XX

 .1با استفاده از دكمه FUNCمنبع ورودي اين تلويزيون را در حالت Bluetoothتنظيم كنيد.
عبارت“ ”BT READYدر صفحه نمايش نمايان مي شود.

 .2براي انجام عمل هماهنگي ،بر روي دستگاه بلوتوث گزينه ) LG HS8 (XX:XXيا ) LG LAS855M (XX:XXرا انتخاب
كنيد.
 .3وقتي اين دستگاه با موفقيت به دستگاه بلوتوث متصل شود عبارت“ ”PAIREDبر روي صفحه نمايش نمايان شده و سپس
بالفاصله نام دستگاه بلوتوث نشان داده مي شود.
اگر نمايش نام دستگاه مقدور نباشد عبارت”_” در صفحه نمايش نشان داده مي شود.
 .4ترانه مورد نظر را در دستگاه بلوتوث پخش كنيد.

استفاده از دستگاه جانبي

 .1با استفاده از كابل استريوي  3/5ميليمتري دستگاهي كه داراي ( portable out
متصل كنيد.

) است را به كانكتورPORTABLE IN

عيب يابي

5
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عيب يابي
 .4سيم برق دستگاه اصلي و ساب ووفر بي سيم را از پريز
خارج كنيد.

عيب يابي
صداي ووفر شنيده نمي شود

زماني كه كه اتصال برقرار نمي شود مي توانيد به طور دستي
اتصال بي سيم را راه اندازي كنيد.
 .1صداي دستگاه اصلي را كم كنيد.
 -عبارت ” ”VOL MINدر صفحه نمايش نمايان ميشود.

(بي صدا) بر روي دستگاه كنترل از راه دور را

مدت
Z#UHVHW
 3VOLثانيه فشار دهيدYRO#PLQ.
 -عبارت “ ”W RESET” / “WL RESETيك لحظه درصفحه نمايش نمايان مي شود.
ZO#UHVHW

5
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Z#UHVHW
يا
ZO#UHVHW
 .3اگر چراغ ساب ووفر بي سيم از قبل به رنگ سبز چشمك
زن بود ،مي توانيد اين مرحله را بدون انجام كاري رد كنيد.

دكمه  PAIRINGواقع در پشت ساب ووفر بي سيم را به
مدت بيش از  5ثانيه فشار دهيد.
 -چراغ ساب ووفر بي سيم به طور متناوب به رنگ قرمزو سبز روشن مي شود.
سبز

سبز

YRO#PLQ

VOL

 .2دكمه

 .5پس از خاموش شدن چراغ دستگاه اصلي و ساب ووفر
بي سيم ،دوشاخه برق آنها را دوباره به پريز متصل كنيد.
با روشن كردن دستگاه اصلي ،دستگاه اصلي و ساب
ووفر بي سيم به طور خودكار هماهنگ خواهند شد.
 -با برقرارشدن ارتباط چراغ سبز ساب ووفر روشن ميشود.

قرمز

چنانچه در هنگام پخش صدا قطع شود

y yبراي عملكرد بهتر اتصال بي سيم از قبيل بلوتوث يا ساب
ووفر بي سيم ،دستگاه را بر روي سطوح فلزي نصب نكنيد
و همچنين از آنجايي كه ماژول مربوط به ارتباط بي سيم
در زير دستگاه قرار دارد ،با اتصال پايه دستگاه به آن،
ارتفاع دستگاه را باال ببريد.

y yهنگام نصب يا جابجايي دستگاه مراقب باشيد روي
دستگاه /ساب ووفر خط و خش ايجاد نشود.

y yبراي برقراري ارتباط بين دستگاه اصلي و ساب ووفر و
پخش صدا چند ثانيه اي ( و شايد بيشتر) صبر كنيد.

y yنزديك شدن فاصله بين دستگاه اصلي و ساب ووفر
موجب بهتر شدن كيفيت صدا مي شود .توصيه مي شود
دستگاه اصلي و ساب ووفر را تا حد امكان نزديك هم قرار
داده و از بروز موارد زير جلوگيري كنيد.
- -وجود مانع ميان دستگاه اصلي و ساب ووفر.

 -وجود دستگاهي كه از فركانس ارتباط بي سيم مشابهاين دستگاه استفاده مي كند مانند تجهيزات پزشكي،
مايكروويو يا دستگاه شبكه بي سيم.

عيب يابي

به روز رساني نرم افزار

وقتي دستگاه  MUSICflowبه شبكه خانگي متصل مي شود،
موجود بودن آخرين نگارش نرم افزار بر روي تمامي
بلندگوها و برنامه كاربردي  Music Flow Playerرا بررسي
مي كند.
دستگاه  MUSICflowبراي داشتن عملكرد مطلوب نياز به
نصب آخرين نرم افزار دارد.

[ : ]Version Info. Settingsآخرين نرم افزاري كه بلندگو
دارد را مي توانيد بررسي كنيد.

چطور بلندگو را بازنشاني كنم؟
(افزودن) را فشار دهيد تا يك بار صداي بيپ
اگر دكمه
شنيده شود ،تنظيمات مربوط به شبكه بازنشاني مي شوند.
(در بلندگوي خطي ،عبارت “ ”DISABLEDدر صفحه نمايش
نمايان مي شود).
(افزودن) را فشار دهيد تا دوبار صداي بيپ
اگر دكمه
شنيده شود ،عمل بازنشاني به تنظيمات كارخانه انجام مي
شود( .در بلندگوي خطي ،عبارت “ ”RESETدر صفحه نمايش
نمايان مي شود).

بلندگو متصل نشده است.

 .2-1اگر مشكل از طريق  1-1حل نشد ،برنامه كاربردي
را بسته و دوباره اجرا كنيد.
 .3-1اگر مشكل از طريق  2-1حل نشد ،بلندگو را
بازنشاني و دوباره مرتبط كنيد.

 .4-1اگر مشكل از طريق  3-1حل نشد ،برنامه كاربردي
را حذف كرده ،دوباره نصب كنيد و امتحان نماييد.
براي بازنشاني دكمه  ADDرا مدت  8ثانيه فشار
دهيد تا يك بار صداي بيپ شنيده شود.
 .2اگر محل بلندگويي را كه در حال استفاده است تغيير
دهيد،
 .1-2اگر محل تغيير يافته فاصله زيادي تا روتر داشته
باشد ،ممكن است ارتباط قطع شود .بلندگو را در
فاصله مناسب و نزديك به روتر قرار دهيد.

 .2-2بلنگو را با كابل شبكه متصل كنيد ،و براي
بلندگوهاي نصب شده اضافي ،اگر به اندازه كافي
نزديك به بلندگوي متصل شده با كابل شبكه
نيستند ،بين بلندگوي متصل شده با كابل شبكه و
بلندگويي كه صدايش قطع شده استBridge ،
اضافي يا بلندگوي ديگري نصب كنيد.

مواردي پيش مي آيد كه بلندگو از برنامه
كاربردي محو مي شود
 .1اگر چراغ چشمك زن بلندگو چشمك نمي زند و به رنگ
سفيد ثابت است :حتي اگر پس از خاموش و روشن كردن
بلندگو مشكل همچنان باقي بود ،بايد بلندگو را بازنشاني
كنيد (براي بازنشاني دكمه ( ADDافزودن) را به مدت 8
ثانيه فشار دهيد تا يك بار صداي بيپ شنيده شود ).و از
نو بلندگو را ثبت (رجيستر) كنيد .مراحل نصب بلندگو را
انجام دهيد.
 .2اگر چراغ چشمك زن بلندگو به رنگ سفيد چشمك زن
بود -يعني اينكه سيگنال شبكه ناپايدار است .مدتي صبر
كنيد يا بلندگو را جابجا كرده و آن را به روتر يا بلندگوي
ديگري نزديك كنيد.
 .3براي پايان دادن به برنامه كاربردي Music Flow
 Playerكليد منو را فشار داده و يا منو در باالي سمت
راست صفحه  Homeرا لمس كنيد و برنامه را دوباره
اجرا كنيد.

نكاتي پيرامون استفاده از بي سيم

اين دستگاه ممكن است داراي اختالل در بي سيم شود.

y yدر مناطقي كه سيگنال ضعيف است ،بي سيم عملكرد عادي
نخواهد داشت.
y yلطف ًا دستگاه را به اندازه كافي نزديك ساب وفر بي سيم
نصب كنيد.

y yبراي آنكه دستگاه عملكرد مطلوبي داشته باشد ،آن را بر
روي سطوح فلزي نصب نكنيد.
دستگاه بلوتوث در موارد زير ممكن است دچار اختالل يا
پارازيت شود.

 -وقتي قسمتي از بدن تان در تماس با گيرنده و فرستندهبلوتوث يا بلندگوي خطي باشد.
 -وقتي كه مانع يا ديواري يا يك دستگاهي در نزديكيدستگاه قرار گيرد.

 -زماني كه دستگاهي (دستگاه شبكه بي سيم ،تجهيزاتپزشكي) يا مايكروويو) با همان فركانس در بين دستگاه
ها قرار گيرد ،تا حد امكان آنها را دور كنيد.
 -هنگام اتصال اين دستگاه به دستگاه بلوتوث ،تا حدامكان دستگاه ها را به يكديگر نزديك كنيد.

 -وقتي اين دستگاه از دستگاه بلوتوث دور شود ،ارتباطقطع شده يا تداخل حاصل مي شود.

5
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 .1براي بلندگويي كه قب ً
ال متصل بوده ،ببينيد آيا گوشي به
همان روتر بلندگو متصل است ،اگر چنين نيست به همان
روتر متصل كنيد و موارد زير را بررسي نماييد.
 .1-1دستگاه را خاموش /روشن كرده و ارتباط را
بررسي كنيد.
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قطع شدن صداي موسيقي و ناپايداري سيستم
MUSICflow
 .1اگر بلندگويي كه صدايش قطع است از طريق بي سيم
متصل شده است،
y yاگر فاصله بين روتر و بلندگو به اندازه كافي
نزديك نباشد .چنين وضعيتي پيش مي آيد.
بلندگو را نزديك كرده و دوباره امتحان كنيد.
y yاگر دستگاهي كه در حال پخش است (به عنوان
مثال گوشي همراه يا لپ تاپ) در محلي قرار
دارد كه سيگنال روتر كافي نيست ،دستگاه را به
روتر نزديك كرده و دوباره سعي كنيد.

 .2اگر بلندگويي را با كابل متصل كرده ايد و بلندگوهايي
اضافي ديگري نصب كرده ايد:
اگر بلندگويي كه صدايش قطع و وصل مي شود به اندازه
كافي به بلندگوي متصل شده با كابل شبكه ،نزديك نيست،
بين بلندگوي متصل شده با كابل شبكه و بلندگويي كه
صداي مخدوش دارد  Bridgeنصب كرده يا بلندگوي
ديگري قرار دهيد و دوباره امتحان كنيد.

5

 .3حتي اگر بلندگوها را با شبكه مش  MUSICflowمتصل
كرده باشيد ،صدا به دليل تداخل سيگنال محيط و ايجاد
اختالل در شبكه  Wi-Fiقطع مي شود .در اين مواقع شما
مي توانيد كانال شبكه مش مربوط به سيستم
 MUSICflowرا به روش زير تغيير دهيد:
"
[Advanced settings Settings
]Mesh Network Channel

چطور مي توانم ليست موسيقي ايجاد كنم؟/
علي رغم به روز شدن ليست موسيقي ،ترانه
اي اضافه نمي شود.

فقط با افزودن يك ترانه به سرور  ، DLNAليست موسيقي به
طور خودكار به روز رساني نمي شود .وقتي ترانه اي را به
سرور اضافه مي كنيد بايد مطابق مراحل زير همگام سازي
ليست موسيقي را انجام دهيد.
[]Sync Music Library Settings
چنانچه پس از همگام سازي ليست موسيقي ،اگر ترانه اضافه
نشد مراحل زير را انجام دهيد.
 .1ببينيد آيا سرور  DLNAيا پوشه  PC SWبه اشتراك
گذارده شده ،تعيين شده است.
 .2آيا ليست محتواي سرور  DLNAجديد (از نو) شده
است.
y yحتي اگر فايل را در سرور كپي كنيد ،محتواي
ليست سرور بالفاصله جديد نمي شود ،پس
تنظيمات سرور را بررسي كنيد.
y yاگر ترانه اي را در گوشي به روش غير MTP
كپي كنيد ،در محتواي سرور قرار نمي گيرد .در
چنين مواقعي محتواي گوشي را دوباره اسكن
كنيد يا گوشي را خاموش و دوباره روشن كنيد.
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 .3عمل اشتراك مسدود شده است ،پس تنظيمات برنامه
سرور  DLNAيا تنظيمات فاير وال را بررسي كنيد.
y yاگر از نرم افزار LG MUSICflow PC
استفاده مي كنيد ،هنگام تعيين پوشه جهت به
اشتراك گذاري ،پوشه مربوطه به طور خودكار
ظرف مدت يك دقيقه به ليست موسيقي اضافه
مي شود.

عيب يابي

در حالت اتصال  )ARC( HDMIصداي
تلويزيون پخش نمي شود

عملكرد تلويزيون مجهز به را قادر مي سازد كه صدا را از
طريق دستگاه پخش كند.
براي استفاده از اين عملكرد:

y yتلويزيون تان بايد از عملكرد  HDMI-CECو ARC
پشتيباني كند و  HDMI-CECو  ARCبايد در حالت
روشن باشند.

y yنحوه تنظيم  HDMI-CECو  ARCدر تلويزيون ها
متفاوت است .براي اطالعات بيشتر پيرامون عملكرد به
دفترچه راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد.

y yبايد از كابل ( HDMIنوع  ،Aپر سرعت مجهز به اترنت)
استفاده كنيد.
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چه نوع فايل هاي موسيقي را مي تواند پخش
كند؟

y yشما مي توانيد فايل هايي كه داراي پسوند mp3, wma,
 flac, m4a, aac, oggو wavهستند را پخش كنيد.

y yبراي  mp3و  ،wmaفركانس شبيه سازي 32-48
كيلوهرتز و براي  flacتا  192كيلوهرتز 24 ،بيت پشتيباني
مي كند.
y yدر صورت تحقق شرايط فوق باز ممكن است به دليل
خصوصيات فايل يا سرور رسانه ،فايل ها قابل پخش
نباشند.
y yفايل هاي  DRMقابل پخش نيستند.

چطور از  Spotifyاستفاده كنم؟

y yبا استفاده از كابل
 HDMIجك  )TV ARC( HDMI OUTبر روي دستگاه
را به جك  HDMI INبر روي تلويزيوني كه از عملكرد
 ARCپشتيباني مي كند ،متصل كنيد.

دستگاه  LG MUSICflowاز روش اتصال  Spotifyارائه
شده توسط  Spotifyپشتيباني مي كند .با اين روش شما مي
توانيد با اتصال بلندگو از طريق برنامه كاربردي  Spotifyاز
عملكرد پشتيباني شده توسط  Spotifyاستفاده كنيد .اگر
بلندگوي  Music Flowدر همان شبكه روتر باشد ،عالمت
بلندگوي برنامه كاربردي  Spotifyتغيير مي كند و زماني كه
اين عالمت را لمس مي كنيد ،مي توانيد بلندگوهاي شبكه را
بررسي و انتخاب كنيد( .وقتي بلندگو انتخاب شود ،عالمت به
رنگ سبز تغيير مي كند).

اگر بنا به داليل متعددي سيگنال صدا دريافت نشود ،دستگاه
خاموش مي گردد:

چطور از  HomeChatاستفاده كنم؟

y yشما بايد فقط يك بلندگوي خطي به تلويزيون سازگار با
 ARCمتصل كنيد.

دستگاه  LG MUSICflowبه طور خودكار
خاموش مي شود.

 : Portable-Iny yمدت  6ساعت هيچ سيگنالي نباشد.

 -در صورت متصل بودن شبكه ،به حالت آماده به كار شبكهمي رود ( چراغ سفيد).
 -در صورت قطع بودن شبكه ،به حالت آماده به كار مي رود(چراغ قرمز).

هر يك از اعضاي خانواده مي توانند يك بلندگو در Home
 Chatثبت كرده و استفاده كنند.

براي جزئيات بيشتر به http://www.lghomechat.com
مراجعه نماييد.

,,توجه

با توجه به كشور ،برخي از خدمات (به عنوان مثال
 )Spotify, Homechatغير قابل استفاده هستند.

عيب يابي

y yحالت اپتيكال ،HDMI ARC ،بلوتوث:(DLNA) Wi-Fi ،
اگر مدت  20دقيقه سيگنال صدايي در كار نباشد.

پس از ثبت (رجيستر) دستگاه  ،HomeChatمي توانيد از
 HomeChatاستفاده كنيد.
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نصب دستگاه بر روي ديوار
لوازم مورد نياز

دستگاه

 .2هنگام نصب بر روي ديوار (سيماني) ،از رولپالك استفاده
كنيد .بايد تعدادي سوراخ بر روي ديوار ايجاد كنيد .يك
شابلون (شابلون نصب براكت) براي سوراخ كاري ارائه
شده است .براي بررسي محل ايجاد روزنه از شابلون
استفاده كنيد.

شابلون نصب براكت ديواري
براكت ديواري
پيچ ها
پيچ ها ()A
رولپالك
پيچ هاي ( )Aو رولپالك ها براي نصب ديواري دستگاه
ارائه نشده اند .توصيه مي شود براي نصب از Hilti
) (HUD-1 6 x 30استفاده كنيد.

 .3شابلون نصب براكت ديواري را برداريد.

 .4با استفاده از پيچ هاي ( )Aمطابق شكل زير براكت ها را
نصب كنيد.

 .1لبه پايين تلويزيون مربوط به شابلون نصب ديواري را با
پايين تلويزيون هماهنگ كرده و به محل الصاق كنيد.
تلويزيون

6

 .5براي انطباق روزنه هاي پيچ واقع در زير دستگاه ،دستگاه
را بر روي براكت ها قرار دهيد.
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 .6با استفاده از پيچ ها دستگاه را تثبيت كنيد.
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درباره چراغ وضعيت
رنگ
(سفيد)

وضعيت
دستگاه منتظر اتصال شبكه است

(خاموش)

دستگاه اصلي در حال اتصال به شبكه است
(قرمز)

(دكمه

(سفيد)

فشار داده شده است)

وضعيت شبكه

دستگاه به شبكه وصل شده است

(سفيد)

دستگاه اضافي در حال اتصال به شبكه است
(قرمز)

(دكمه

(خاموش)

فشار داده شده است)

حالت آماده به كار شبكه

(سفيد كم نور)

حالت آماده به كار
حالت آماده به كار

(قرمز)

 ,نكاتي پيرامون وضعيت چراغLED

y yوقتي براي نخستين بار عمل گروه كردن را انجام مي دهيد ،چراغ وضعيت شبكه به رنگ سبز مي شود.

y yبا تنظيم شدن گروه هاي اضافي ،چراغ وضعيت شبكه به ترتيب گروه تغيير مي كند.
(

(سبز) >

(ارغواني) >

(نيلي) >

(آبي) >

(زرد) )

y yاگر بلندگوهاي گروه شده به حالت آماده به كار شبكه تغيير كنند ،چراغ وضعيت شبكه خاموش مي شود.

منبع تغذيه( 25 V 0 2 A :آداپتور )AC
آداپتور AC
y yمدل DA-50F25 :
سازندهAsian Power Devices Inc. :
ورودي 240 - 100 :ولت ~  60 / 50هرتز
خروجي25 V 0 2 A :

برای دریافت کد  GPL،LGPL،MPLو سایر امتیاز های منبع
آزاد که در این محصول به کار رفته است ،لطفا از تارنمای
 http://opensource.lge.comدیدن کنید.

مصرف برق 45 :وات

y yآماده به كار شبكه  5/8 :وات
(اگر تمامي درگاه هاي شبكه فعال شده باشند)

مجموع توان خروجي آمپلي فاز 360 :وات
بلوتوثCodec SBC :

ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)  :تقريبي ()82 ×43 ×1200
ميليمتر (بدون پايه)

وزن خالص (تقريبي)  2/7 :كيلوگرم

y yطرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است.

عالوه بر کد منبع ،تمامی شروط امتیاز اشاره شده ،رد تعهد و
اطالعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به
منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا ،حمل
و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به
 opensource@lge.comدرخواست بفرستید.این ویژگی
به مدت  3سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.
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مشخصات فني

اطالعیه نرم افزار منبع آزاد
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