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Κύρια Μονάδα

Σύνδεση τηλεόρασης
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Οπτικό καλώδιο
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Φωτεινή ένδειξη LED
Αναμονή/Ενεργό
Ένταση ήχου
Αισθητήρας τηλεχειρισμού

a Τοποθετήστε το υπογούφερ κοντά στην τηλεόραση.
b Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στη
μονάδα με την υποδοχή OPTICAL OUT στην
τηλεόραση με οπτικό καλώδιο.
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c Προσαρμόστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασής
σας για να ακούτε ταυτόχρονα το ηχείο της
τηλεόρασης και τον ΟΠΤΙΚΟ ήχο.

yy Κατά την εγκατάσταση του γούφερ της
τηλεόρασης, ο αισθητήρας τηλεχειρισμού
πρέπει να είναι στραμμένος προς την
κατεύθυνση του χρήστη.
yy Σε κατάσταση αναμονής, η φωτεινή ένδειξη
LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Παράδειγμα : [Setup] [ [Sound] [ [TV
Sound Output] [ [TV Speaker + External
Speaker(Οπτικό)]
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Κάτω μέρος της μονάδας

yy Το μενού ρύθμισης της τηλεόρασης μπορεί
να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή
το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
yy Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει
έξοδο ήχου OPTICAL για την σύνδεση του
γούφερ. Ελέγξτε την υποδοχή OPTICAL
OUT της τηλεόρασής σας.

a
b

c
a Ηχείο γούφερ
b OPTICAL IN
c Καλώδιο τροφοδοσίας

yy Για να απολαύσετε ταυτόχρονα ήχο από το
γούφερ και από την τηλεόραση, η τηλεόραση
πρέπει να υποστηρίζει την ταυτόχρονη
έξοδο ήχου μέσω της τηλεόρασης και της
ψηφιακής οπτικής θύρας εξόδου.

Πρόσθετες πληροφορίες
Τηλεχειριστήριο

Αντικατάσταση της μπαταρίας
LG TV
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LG TV

• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Λειτουργία) : Ενεργοποίηση του υπογούφερ ή
θέση σε κατάσταση αναμονής.
LG TV 1 (Λειτουργία) : Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
o/p (Ένταση ήχου) : Ρύθμιση της έντασης του
ηχείου.
(Σίγαση) : Σίγαση του ήχου του γούφερ.
HIGH : Ρύθμιση της έντασης ήχου του γούφερ σε
υψηλό επίπεδο.
MID : Ρύθμιση της έντασης ήχου του γούφερ σε
μεσαίο επίπεδο.
LOW : Ρύθμιση της έντασης ήχου του γούφερ σε
χαμηλό επίπεδο.
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • • • •
LG TV INPUT : Ενεργοποίηση της λειτουργίας
εισόδου της τηλεόρασης.
LG TV
(Σίγαση) : Σίγαση του ήχου της
τηλεόρασης.
LG TV VOL o/p : Ρύθμιση του ήχου της τηλεόρασης.
LG TV PR/CH w/s : Επιλογή καναλιού τηλεόρασης.
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yy Όλα τα κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης
είναι συμβατά μόνο με τηλεοράσεις LG. Αν η
τηλεόρασή σας δεν είναι μάρκας LG, τα κουμπιά
ελέγχου της τηλεόρασης δεν λειτουργούν.
yy Για σωστή χρήση του τηλεχειριστηρίου,
απομακρύνετε κάθε εμπόδιο μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της
μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους και
αντιστοιχισμένους σωστά.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της
τηλεόρασής σας
Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της
μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ακόμα
και με προϊόντα άλλων εταιρειών. Οι λειτουργίες που
μπορείτε να ελέγξετε είναι η αύξηση/ελάττωση της
έντασης ήχου και η σίγαση του ήχου.
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yy Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων
LG

Panasonic Philips

Sharp

Sony

Toshiba

Samsung
Vizio

yy Η ρύθμιση ήχου στην τηλεόρασή σας πρέπει
να ρυθμιστεί σε ταυτόχρονη έξοδο ήχου
μέσω της τηλεόρασης και της ψηφιακής
οπτικής θύρας εξόδου.
yy Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται
ικανοποιητικά σε όλα τα τηλεχειριστήρια.
yy Αυτή η λειτουργία δεν εκτελείται στο
τηλεχειριστήριο magic remote control της
τηλεόρασης LG.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
τροφοδοσίας

Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα
Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα

Κατανάλωση
ρεύματος

Αναμονή δικτύου : 0,5 W
(Με ενεργοποιημένες όλες
τις θύρες δικτύου.)

Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)

Περ. 264 mm x 224 mm x
154 mm

Καθαρό Βάρος

Περ. 2 kg

Ισχύς εξόδου του
γούφερ (RMS)

40 W

Εμπέδηση

4Ω

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης
ήχου του γούφερ
LOW : Ρυθμίστε την ένταση ήχου του γούφερ στο
χαμηλό επίπεδο. Αυτή η προκαθορισμένη ρύθμιση
συνιστάται όταν η ένταση ήχου της τηλεόρασής σας
είναι ρυθμισμένη κάτω από το 15.
MID : Ρυθμίστε την ένταση ήχου του γούφερ στο
μεσαίο επίπεδο. Αυτή η προκαθορισμένη ρύθμιση
συνιστάται όταν η ένταση ήχου της τηλεόρασής σας
είναι ρυθμισμένη μεταξύ 15 και 40.
HIGH : Ρυθμίστε την ένταση ήχου του γούφερ στο
υψηλό επίπεδο. Αυτή η προκαθορισμένη ρύθμιση
συνιστάται όταν η ένταση ήχου της τηλεόρασής σας
είναι ρυθμισμένη πάνω από το 40.
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yy Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την
ένταση ήχου του γούφερ χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα +/-.
yy Το προεπιλεγμένο επίπεδο έντασης ήχου
είναι το LOW.
yy Αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ισορροπία
μεταξύ του επιπέδου της έντασης του ήχου
της τηλεόρασης και του γούφερ, ρυθμίστε
τον ήχο του γούφερ χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα HIGH/ MID/LOW ή τα πλήκτρα +/για ρύθμιση ακριβείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ αναφορικά με το καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να
συνδέονται σε αποκλειστικό κύκλωμα.
Δηλαδή, σε κύκλωμα με μία πρίζα που
τροφοδοτεί μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή
και δεν έχει επιπλέον πρίζες ή κυκλώματα
διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών
του παρόντος εγχειριδίου κατόχου για να
βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες
τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου,
οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, τα
καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια
ρεύματος και η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση
καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από
αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να προκαλέσει

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το
καλώδιο της συσκευής σας και, αν η όψη του
υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το από
την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και
αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα πανομοιότυπο
ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική
ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, η
κάμψη, η σύνθλιψη, η παγίδευση από πόρτα ή
το πάτημα. Προσέχετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις
πρίζες τοίχου και το σημείο εξόδου του καλωδίου
από τη συσκευή. Το φις ρεύματος είναι η συσκευή
αποσύνδεσης. Για την περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, το φις ρεύματος πρέπει να παραμένει
εύκολα προσβάσιμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά τον καθαρισμό της μονάδας
μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως
οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς τέτοιες
ουσίες μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της
μονάδας.
Σύμβολα

~

Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

0

Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας ΙΙ.

1

Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.

!

Αναφέρεται στην κατάσταση "ΟΝ"
(ενεργοποίησης).
Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Το Dolby και το σύμβολο με το
διπλό D αποτελούν εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.

Ανατρέξτε στο παρεχόμενο δελτίο λίστας συμβατών τηλεοράσεων
και ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή ή όχι.

