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2 Başlangıç

Emniyet bilgileri
1
Başlangıç

DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN.
CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR
PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ
ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS
PERSONELİNE BAŞVURUN.
Bu bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan ve ucu
ok ile gösterilen yıldırım
işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde güçlü miktarda
elektrik şokuna neden
olabilecek yalıtımsız
tehlikeli elektrik voltajı
varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan
ünlem işareti kullanıcıyı
ürün ile birlikte verilen
kullanım kılavuzu
içerisinde önemli
işletim ve bakım
(servis) yönergelerinin
bulunduğunu
konusunda
uyarmaktadır.
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UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK
ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN,
ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE
MARUZ BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve
benzeri bir ünite gibi dar bir alan
içine yerleştirmeyin.
DİKKAT: Cihaz, su ile temas
etmemeli (damla veya sıçrama)
ve içerisinde su bulunan vazo
gibi herhangi bir cisim cihazınızın
üzerine yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Bu ürünün yakınında
yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik
sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik
şoku nedeniyle arızalanabilir.
DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının
önünü kapamayın. İmalatçı
talimatlarına uygun olarak
yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan
havalandırma amaçlı yarık ve
açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve aşırı ısınmasını engellemek
için yapılmıştır. Bu havalandırma
açıklıkları, ürünü hiçbir zaman
yatak, divan, halı veya benzeri
zeminlerin üzerine koyarak bloke
edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava
akışı sağlanamadığı ve üreticinin
koşullarını karşılamayan kütüphane
veya raf gibi kapalı yerlere
yerleştirilmemelidir.
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Bu cihaz taşınabilir pil veya
akümülatör ile donatılmıştır.
Pili cihazdan güvenli şekilde
çıkarma yöntemi : Eski pili veya
pil paketini çıkarın, takarken
yaptığınızın tersi adımları izleyin.
Çevrenin kirlenmesini ve insan
ile hayvan sağlığına gelebilecek
tehlikeleri önlemek amacıyla, eski
pil veya pil gruplarını belirlenmiş
noktalarda bulunan toplama
kutularına atın. Pil veya pil gruplarını
diğer atık maddelerle beraber
atmayın. Geri dönüşümlü pil ve
akülerin kullanılması önerilmektedir.
Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı
sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak
alev kaynakları cihaz üzerine
yerleştirilmemelidir.

1
Başlangıç

Güç Kablosu ile ilgili UYARI
Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil
bir durumda, Elektrik Fişi kolayca
erişilebilir olmalıdır.
Mevcut gereksinimlerden emin
olmak için bu kullanıcı el kitabının
talimatlar sayfasını kontrol edin.
Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı
yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar
tipi elektrik prizleri, gevşek veya
bozuk duvar tipi elektrik prizleri,
uzatma kabloları, aşınmış güç
kabloları veya bozuk ya da çatlak
kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür
durumlar elektrik çarpması ile veya
yangınla sonuçlanabilir. Düzenli
aralıklarla aygıtınızın kablosunu
kontrol edin ve görünümü hasar
veya bozulma gösteriyorsa fişini
çekin, aygıtın kullanımına son verin
ve yetkili bir servis merkezine,
uygun bir yedek parça ile değiştirtin.
Güç kablosunu bükülme, dolaşma,
sıkışma, kapıya kapatılma ya da
çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik
suistimale karşı koruyun. Fişlere,
duvar tipi elektrik prizlerine ve
kablonun aygıtta çıktığı noktaya
özel önem gösterin.
NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik
değerlendirmelerini içeren güvenli
markalama bilgisi için, lütfen ürünün
alt tarafından veya diğer yüzeyinde
bulunan ana etikete bakın.
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4 Başlangıç
Semboller
1
Başlangıç

Alternatif akım (AC)
anlamına gelir.
Doğru akım (DC) anlamına
0
gelir.
Sınıf II ekipman anlamına
gelir.
1 Bekleme anlamına gelir.
! "AÇIK'' (güç) anlamına gelir.
Tehlikeli gerilim anlamına
gelir.

Eski cihazınızın atılması

~
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1. Tüm elektrikli ve elektronik
atıklar, devlet ya da yerel
yetkililer tarafından belirlenen
toplama merkezlerinde ayrı
olarak imha edilmelidir. Atık
eletrikli ve elektronik aletler
belediyeler tarafından kurulan
toplama noktalarına teslim
edilmeli veya aldığınız yeni
ürünü satıcınız adresinize
teslim ederken, satıcınızdan atık
elektrikli ve elektronik aletinizi
teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre
ve insan sağlığı üzerindeki
potansiyel olumsuz sonuçların
engellenmesine yardımcı
olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası
hakkında daha fazla bilgi için
lütfen belediyeniz ya da ürünü
aldığını mağaza ile iletişime
geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli
madde içerebilir. Ürünler
içerisindeki tehlikeli maddeler
çevre kirlenmesine veya
yaralanma/ölüme sebebiyet
verebilir. (www.lg.com/global/
recycling)
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Başlangıç 5
Atık pillerin/akümülatörlerin imha
edilmesi

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa,
%0,002 üzerinde kadmiyum,
%0,004 üzerinde kurşun
içeriyorsa bu sembol yanında,
civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve
kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler,
belediye atık sisteminden ayrı
olarak, yerel makamlarca ya da
devlet tarafından belirlenmiş
toplama tesislerinde imha
edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/
akümülatörlerinizin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan
sağlığı üzerinde oluşabilecek
potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/
akümülatörlerinizin imha
edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi
için lütfen belediye, ilgili yerel
çöp toplama hizmet merkezi ya
da ürünü satın aldığınız mağaza
ile temasa geçin. (http://www.
lg.com/global/sustainability/
environment/take-backrecycling/global-networkeurope)
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LG Electronics European Shared
Service Center B.V., işbu belgeyle bu
Audio/Video Alıcı’nin 1999/5/EC
yönetmeliğinin temel gereklilikleri
ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder. Aşağıda
verilen posta adresi ile temasa
geçerek tam bir Uygunluk Belgesi
talebinde bulunabilirsiniz.

1
Başlangıç

Pb

Uygunluk Belgesi

LG Electronics European Shared
Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi internet
sitemizden talep edilebilir:
http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc#
Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile
EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant
aktarım sistemidir.
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6 İçindekiler

İçindekiler

3 Sistem Ayarları

Emniyet bilgileri
Benzersiz Özellikler
Aksesuarlar
Giriş
– Bu Kılavuzda Kullanılan
Semboller
9 – Gerekli kablolar
10 Uzaktan kumanda
12 Ön Panel
14 Arka Panel

23 SETUP (KURULUM) menüsünü
kullanarak ayar ve değişiklik
yapma
23 – KURULUM konfigürasyonu
24 – TESTTONE (TEST SESİ)
menüsü
24 – LEVEL (SES) menüsü
25 – DISTANCE (MESAFE)
menüsü
26 – A/V SYNC menüsü (Ses
gecikmesini ayarlama)
26 – DOLBY DRC menüsü
27 – RESET (SIFIRLA) menüsü

2 Bağlanıyor

4 Çalıştırma

1 Başlangıç
2
8
8
8
8

15
15
16
17
17
19

Bağlantıdan önce
Sistemin yerleştirilmesi
Hoparlörlere bağlama
TV'yi diğer cihazlara bağlama
– Bir HDMI kablosu kullanma
– Bir birleşik video kablosu
kullanma
20 Ses cihazlarını bağlama
21 Diğer cihazları bağlama
22 Taşınabilir cihazları bağlama
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28 Giriş kaynağını seçme
28 – Ünite üzerindeki düğmeyi
kullanarak
29 – Uzaktan kumandayı
kullanarak
29 USB Kullanımı
29 – Basit İşlemler
30 – Bir klasör ve MP3/WMA
dosyasının seçilmesi
31 – Bir MP3/WMA dosyasının
silinmesi
32 – Tekrar veya rastgele
modunda çalma
32 – Sessiz fonksiyonunu
etkinleştirmek için
32 – Çalabilir dosya Gereklilikleri
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İçindekiler 7
33 – Playback efektleri
37 Çeşitli ses modlarının keyfini
çıkarmak
37 – USER EQ Ayarı
39 – LG Sound Sync
40 BLUETOOTH® Kablosuz
Teknolojisi Kullanımı
41 – Bluetooth aygıtlarına
depolanan müzik dinleme
44 – Music Flow Bluetooth
Uygulamasını kullanma
45 – BLUETOOTH'u “Music Flow
Bluetooth” Uygulaması ile
Etkinleştirme
46 – Diğer İşlemler
46 – Dimmer (Işık kısıcı)
46 – Uyku Zamanlayıcısının
Kullanılması
46 – Dosya ve giriş kaynağının
gösterilmesi
47 – Otomatik kapanma
47 – OTOMATİK Açma/Kapama
48 İleri Seviye İşlemler
48 – USB’ye kayıt
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5 Sorun bulma
50 Sorun bulma

6

1

Ekler

51 Sağlanan Uzaktan Kumandayla
TV’yi Kontrol Etme
51 – Kumandayı TV’nizi kontrol
edecek şekilde ayarlama
52 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
53 Bakım
53 – Ünite ile ilgili İşlemler
54 Özellikler
56 GARANTİ ŞARTLARI

2

3

4

5

6
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8 Başlangıç

1

Benzersiz Özellikler

Aksesuarlar

Bluetooth®

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları
kontrol edin ve tanıyın.

Başlangıç

Bluetooth cihazınızda kaydedilen
müziği dinletir.
Taşınabilir Cihaz Girişi
Taşınabilir aygıtınızdan müzik
dinletir. (MP3, Notebook, vb.)
Playback efektleri
Müziği çeşitli ses ve playback
efektleriyle dinletir.
USB’ye Doğrudan Kayıt
USB aygıtınıza müzik kaydedin.
(sadece analog kaynaklar.)
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth, LG'nin en
yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi
sağlamak üzere tasarlanmış bir
uygulamadır. Bakınız sayfa 44-45.

Uzaktan
Kumanda (1)

Batarya (1)

Giriş
Bu Kılavuzda Kullanılan
Semboller

,,Not
Özel notları ve işletme özelliklerini
gösterir.

>>UYARI
Kötüye kullanım nedeni ile olası
zararları engellemek için uyarıları
gösterir.

LG Sound Sync
(Ses Senkronizasyonu)
LG Sound Sync ile uyumlu LG
TV’nizin uzaktan kumandasıyla bu
ünitenin ses yükseklik düzeyleri
kontrol edilebilir.
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Başlangıç 9

Gerekli kablolar

yy HDMI kablosu
1
yy Taşınabilir kablo ( 3,5 mm
Stereo fiş)

yy Analog ses kablosu
Beyaz (L)
Kırmızı (R)
yy Birleşik video kablosu
Sarı
yy Analog ses/Birleşik video
kablosu
Sarı (Video)
Beyaz (L/
ses)
Kırmızı (R/
ses)
yy Optik dijital ses kablosu

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 9

Başlangıç

Sonraki sayfalarda kullanılan bağlantı
çizelgeleri, aşağıdaki bağlantı
kablolarının kullanıldığını farz eder.
Gerekiyorsa, bağlantı kablolarını ayrı
olarak satın almalısınız.

,,Not

yy Herhangi bir bağlantı
yapmadan önce, tüm
bileşenlerin elektriğini kesin.
yy Bir ses/video kablosu
bağlarken, renk kodlu iğnelerin,
bileşenlerin üzerindeki uygun
jaklarla eşleştirildiğinden emin
olun:
sarı (video) ile sarı; beyaz (sol,
ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ,
ses) ile kırmızı.
yy Optik dijital kabloları
bağlarken, kablo fişlerini
yerlerine oturana kadar düz
bir şekilde itin.
yy Dijital ses kablolarını bükmeyin
veya bağlamayın.
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10 Başlangıç

Uzaktan kumanda
1
Başlangıç

a

b

c

d

e

Bataryanın değiştirilmesi

AA

A(R

03

)

Uzaktan kumandanın arkasındaki
pil kapağını çıkarın ve 4 ve 5
kutupları doğru biçimde eşleşecek
şekilde pili yerleştirin.
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• • • • • • • • • a •  •  •  •  •  •  •  •  •
DJ EFFECT : İstenilen bir DJ EFFECT
seçeneğini seçer (Bkz. sayfa 34.)
1 : Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.
SLEEP (UYKU): Karartıcıyı veya
sistemin belirli bir zamanda
otomatik olarak kapanmasını
ayarlar.
AUTO DJ : AUTO DJ modunu seçer.
(Daha fazla bilgi için, sayfa 35'e
bakın.)
JUKE BOX :
--JUKE BOX modunu seçer.
--Favoriler listenizi oluşturur.
INFORMATION :
--Bir dosyanın veya giriş
kaynağının bilgilerini görüntüler.
--Bluetooth modunda bağlı olan
tüm Bluetooth cihazlarının
isimlerini görür.
FUNCTION : İşlevi ve giriş kaynağını
seçer.
DELETE :
--MP3/WMA dosyalarını veya
klasörlerini siler.
--JUKE BOX listesinden bir şarkı
siler.
• • • • • • • • • b •  •  •  •  •  •  •  •  •
ENTER/SET (GİR/BELİRLE): Menü
seçeneğini doğrular.
FOLDER (-/+) : USB cihazındaki bir
klasörde arama yapar.
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Başlangıç 11

• • • • • • • • • c •  •  •  •  •  •  •  •  •
Z : Oynatmayı durdurur.
d : Oynatmayı başlatır.
M : Oynatmayı duraklatır.
C/V : Bir önceki/sonraki
dosyaya atlar.
c/v : İleriye veya geriye doğru
arama yapar.
• • • • • • • • • d •  •  •  •  •  •  •  •  •
SPEAKER LEVEL (HOPARLÖR
SEVİYESİ): İstenen hoparlörün ses
seviyesini belirler.
VOL (-/+) : Hoparlör sesini ayarlar.
BASS BLAST (BASS PATLAMASI):
Doğrudan BASS BLAST ses
modunu seçer.
SOUND EFFECT (SES EFEKTİ): Bir
ses efekti modunu seçer.
: Sesi geçici olarak kapatır. Sesi
geri açmak için tuşa tekrar basın.
INPUT (GİRİŞ) tuşları: Kullanmak
istediğiniz giriş kaynağını seçer.
(Daha fazla bilgi için, sayfa 28-29'e
bakın.)
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-- AUX : AUX IN 1/2(L/R) jakına
bağlı giriş kaynağını seçer.
-- PORT.IN : PORT.IN jakına bağlı
giriş kaynağını seçer.
-- OPTICAL : OPTICAL IN jakına
bağlı giriş kaynağını seçer.
-- HDMI IN : HDMI IN 1/2/3 jakına
bağlı giriş kaynağını seçer.
-- USB : USB portuna bağlı giriş
kaynağını seçer.
-- BLUETOOTH : Bluetooth
fonksiyonunu seçer.
--? : Bu tuş kullanılmıyor.
X REC : USB doğrudan kaydı.
(Bakınız sayfa 48-49.)

1
Başlangıç

W/S/A/D (yukarı/ aşağı/ sol/
sağ): Menüde bir seçenek seçer.
BACK (GERİ): Menüde geriye
götürür veya kurulum menüsünden
çıkar.
SETUP (KURULUM): [SETUP]
menüsünü gösterir veya kapatır.

• • • • • • • • • e •  •  •  •  •  •  •  •  •
0 - 9 arası sayısal tuşlar :
--Menüde numaralı bir seçenek
seçer.
--Numaralanmış parçaları veya
dosyaları seçer.
REPEAT (TEKRARLA): Dosyalarınızı
tekrarlayarak veya rastgele dinletir.
AUTO POWER : AUTO POWER
işlevini açar veya kapatır (Bkz. sayfa
47.)
TV Kumanda Düğmeleri : Bkz.
sayfa 51-52.
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12 Başlangıç

Ön Panel
1

a

b c

d

e

f

Başlangıç
a 1/! (STANDBY/ON)
Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.
b BASS BLAST
Doğrudan BASS BLAST ses
modunu seçer.
c Uzaktan kumanda sensörü
d Gösterge penceresi
Ünitenin mevcut durumunu
gösterir.
e DJ EFFECT
DJ efektini seçer. (Daha fazla
bilgi için, sayfa 34'e bakın.)
f USER EQ
USER EQ modunu ayarlar
(BAS, ORTA ve TİZ). (Daha
fazla bilgi için, sayfa 37'e
bakın.)
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ENTER (GİRİŞ)
--Menü seçeneğini doğrular.
--USER EQ'ya girer/ USER EQ
ayarını onaylar. (Daha fazla
bilgi için, sayfa 37'e bakın.)
PLAY/PAUSE (OYNAT/
DURAKLAT)
--Oynatmayı başlatır.
--Oynatmayı duraklatır;
duraklatma durumundan
çıkmak için tekrar basın.
--"USER EQ" modundayken,
PLAY/PAUSE 'a art arda
bastığınızda, BAS, ORTA veya
TİZ'i seçer.(Daha fazla bilgi
için sayfa 37'e bakın.)
STOP (DUR)
Oynatmayı durdurur.
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Başlangıç 13

g

1
Başlangıç

l

k

g USB port (5 V 0 500 mA)
Bir USB cihazını USB porta
bağlar.
h MASTER VOLUME (ANA SES)
Hoparlör sesini ayarlar.
i CONTROL (KONTROL)
--DJ EFFFECT ve DJ PRO
seçeneklerini kontrol eder.
--USER EQ ses seviyesini
ayarlar. (Daha fazla bilgi için,
sayfa 37'e bakın.)
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j

i

h

j DJ PRO
DJ PRO efektini seçer. (Daha
fazla bilgi için, sayfa 33-34'e
bakın.)
k SOUND EFFECT
(SES EFEKTİ)
Ses efektini seçer.
l INPUT SELECTION
(GİRİŞ SEÇİMİ)
Giriş kaynağını seçer.
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14 Başlangıç

Arka Panel
1

a

b c

d

Başlangıç
j
a SPEAKERS
Hoparlör kablolarını bağlar.
b AUX IN 1/2 (L/R)
Harici kaynağı, 2 kanallı ses
çıkışlarına bağlar.
c LINE OUT
Bileşenleri 2 kanallı ses
girişleriyle bağlar.
d Power cord (Güç kablosu)
e VIDEO OUT (VIDEO ÇIKIŞ)
Bileşenleri analog video giriş
jaklarıyla bağlar.
f VIDEO IN (VIDEO GİRİŞ)
Bileşenleri analog video çıkış
jaklarıyla bağlar.
g PORT. IN
Taşınabilir bir cihazı (MP3
oynatıcı, vb.) PORT. IN jakına
bağlar.
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i

h

gfe

h DIGITAL AUDIO IN (DİJİTAL
SES GİRİŞ)
OPTICAL (OPTİK)
Diğer bileşenleri, optik dijital
ses çıkışıyla bağlar.
i HDMI IN 1/2/3 (HDMI
GİRİŞ)
Bileşeni, HDMI çıkışıyla bağlar.
j HDMI OUT TO TV (TV İÇİN
HDMI ÇIKIŞI)
HDMI girişleriyle TV'ye bağlanır.
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Bağlanıyor 15

Bağlantıdan önce
Ünite ve diğer cihaz arasında
herhangi bir bağlantı yapmadan
önce, AC elektrik kablosunu
çıkardığınızdan emin olun.

Sistemin yerleştirilmesi

B

A

>>UYARI

D
C

E

F

A
A
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2
Bağlanıyor

Aşağıdaki çizim, sistemin örnek
bir yerleşimini gösteriyor. Bu
talimatlardaki çizimlerin, açıklama
amaçlarıyla, gerçek üniteden farklı
olabileceğini unutmayın.
Olası en iyi surround ses için,
subwoofer dışındaki diğer tüm
hoparlörler, dinleme konumuna aynı
mesafede yerleştirilmelidir ( ).

Ön hoparlör (L)
Ön hoparlör (R)
Ön hoparlörleri, monitörün veya
ekranın kenarlarına ve ekran
yüzeyiyle mümkün olduğunda aynı
hizada olacak şekilde yerleştirin.
Dahili arka hoparlör ile derin
bas hoparlör (L)
Dahili arka hoparlör ile derin
bas hoparlör (R)
Düşük bas sesleri yüksek
yönlü olmadıklarından derin
bas hoparlörünün yeri çok
önemli değildir. Fakat derin bas
hoparlörünü ön hoparlörlerin yanına
yerleştirmek daha iyidir. Duvar
yankılarını azaltmak için hafifçe
odanın ortasına doğru çevirin.
Ünite
yy Hoparlörleri
istiflemeyin
ve düşmemeleri için
dikkatli olun.
Aksi halde hoparlörün
arızalanmasına, fiziksel
yaralanma ve/veya maddi
hasara neden olabilirsiniz.
yy Hoparlörün kurulumunu
yaparken hoparlörün düşerek
yaralanmalara neden
olmaması için bir başkasından
yardım alın.
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16 Bağlanıyor

Hoparlörlere bağlama

2
Bağlanıyor

Hopralör fişlerini ve hopralör
kablolarının, SPEAKERS
(HOPARLÖR) konektörüne
bağlayın. Hoparlör fişini takarken,
karşılık gelen hoparlör konektörüne
bağladığınızdan emin olun.

Renk
Gri
Kırmızı
Turuncu
Turuncu
Mavi
Beyaz
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Hoparlör.
ARKA SAĞ
ÖN SAĞ
WOOFER 2
WOOFER 1
ARKA SOL
ÖN SOL

>>UYARI

yy Hoparlörü tek başınıza
kaldırmaya çalışmayın.
Hoparlörü kaldırmak için iki kişi
gerekir. Aksi halde hoparlörün
arızalanmasına, fiziksel
yaralanma ve/veya maddi
hasara neden olabilirsiniz.
yy Sakat, çocuk ve hamilelerin
üniteden çıkacak ani sesten
sarsılmamaları için müzik
çalmadan önce ses düzeyini
kontrol edin.
yy Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda
kullanmayın. Duyu kaybına
neden olabilir. Geniş alanlı
mekanlarda kullanılması
tavsiye edilir.
yy Çocukların, elllerini veya
herhangi bir nesneyi, açık
hoparlör kanal deliğine
sokmaması için dikkatli olun.
yy Hoparlörler mıknatıs parçaları
içermektedir ve televizyon
ekranı veya bilgisayar
monitörü üzerinde renk
bozukluklarına neden olabilir.
Lütfen hoparlörleri televizyon
veya bilgisayar ekranınızdan
uzağa yerleştirin.
yy Yalnızca bu ünite ile birlikte
verilen hoparlörü kullanın.
Başka bir hoparlör kullanılması
arızaya neden olabilir.
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Bağlanıyor 17

TV'yi diğer cihazlara
bağlama
Video cihazınızdan görüntü girişini
izleyebilirsiniz. Video cihazınızı AV
Alıcı Sistemine bağlamanın iki yolu
vardır.

HDMI, bir kablo üzerinden hem ses
hem video sinyali sunduğundan,
ek ses kablosu olmadan bunların
keyfini çıkarabilirsiniz.

2
Bağlanıyor

Bir HDMI kablosu kullanma

1. HDMI kablosu kullanarak, AV
Alıcı Sistemi üzerindeki HDMI IN
1/2/3 jakını HDMI OUT jakıyla
video cihazınıza bağlayın.
2. AV Alıcı Sistemi üzerindeki HDMI
OUT TO TV jakını, TV'nizdeki
HDMI IN jakına bağlayın.
3. Giriş kaynağını HDMI olarak
ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).

DVD, Blu-ray disk
oynatıcı, vb.
HDMI
kablosu

HDMI
kablosu
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Televizyon
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,,Not

2
Bağlanıyor

yy HDMI, Yüksek Çözünürlüklü
Multimedya Arayüzünün
kısaltmasıdır. Bu, video ve
ses sinyallerini dijital formata
ileten bir arayüzdür. HDMI
aygıtının audio çıkışları kabul
etmemesi durumunda, HDMI
aygıtının audio sesi bozuk
çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
yy Bir HDMI veya DVI uyumlu
cihaz bağladığınızda,
aşağıdakileri yaptığınızdan
emin olun:
--HDMI/DVI aygıtını ve bu
cihazı kapatın. Daha sonra,
HDMI/DVI aygıtını açın ve 30
saniye kadar bekleyin daha
sonra bu cihazı açın.
--Bağlantısı yapılan
aygıtla video girişi, bu
ünite için doğru olarak
yapılandırılmıştır.
--Bağlı cihaz, 720 x 576i (veya
480i), 720 x 576p (veya
480p), 1280 x 720p, 1920
x 1080i veya 1920 x 1080p
video çıkışıyla uyumludur.
--Bu ünite normal olarak
4K'yı desteklemez. Bu
nedenle, eğer bir 4K cihaz
kullanıyorsanız lütfen
doğrudan TV'ye bağlayın.
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,,Not

yy HDCP uyumlu tüm HDMI veya
DVI aygıtları bu ürünle beraber
çalışmayabilir.
yy HDCP ile uyumlu olmayan
aygıt ile görüntü düzgün
olarak elde edilemeyebilir.
yy Bu oynatıcı böyle bir durumda
gösterim yapmaz ve televizyon
ekranı siyah renge döner.
yy Ekran üzerinde çizgiler varsa
ve ses oluşuyorsa, lütfen
HDMI kablosunu kontrol edin
(uzunluk genel olarak 4,5 m
ile kısıtlıdır)
yy Bağlantı yapıldıktan sonra
çözünürlüğün değiştirilmesi
ünitenin kusurlu çalışmasına
neden olabilir. Bu problemi
çözümlemek için üniteyi
kapatın sonra tekrar açın.
yy HDMI’nin HDCP ile bağlantısı
doğrulanmadığında,
televizyon ekranı siyah
renge dönüşecektir. Böyle bir
durumda HDMI bağlantısını
kontrol edin veya HDMI kablo
bağlantısını çıkarın.
yy DTS kaynağı HDMI IN jakları
üzerinden bağlı olduğunda
ünite, DTS kaynağından
PCM'ye dönüşür.
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Bağlanıyor 19

Bir birleşik video kablosu
kullanma
Cihazınızdaki seslerin ve resimlerin
keyfini çıkarmak için, birleşik
video kablosu yanında analog ses
kablosunu bağlamalısınız.

Ses kablosu

Video
kablosu

Televizyon

Video
kablosu
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Bağlanıyor

DVD, Blu-ray
disk oynatıcı, vb.

1. Bir birleşik video kablosu
kullanarak, AV Alıcı Sistemi
üzerindeki VIDEO IN jakını, video
cihazınız üzerindeki VIDEO OUT
jakına bağlayın.
2. Ses kabloları kullanarak, AV Alıcı
Sistemi üzerindeki AUX IN 1/2
(L/R) jaklarını, video cihazınızın
sol ve sağ AUDIO OUT jaklarına
bağlayın.
3. AV Alıcı Sistemi üzerindeki
VIDEO OUT jakını, TV'nizdeki
VIDEO IN jakına bağlayın.
4. Giriş kaynağını AUX1/2 olarak
ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).

,,Not
yy Bir ses/video kablosu
bağlarken, renk kodlu
iğnelerin, bileşenlerin
üzerindeki uygun jaklarla
eşleştirildiğinden emin olun:
sarı (video) ile sarı; beyaz (sol,
ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ,
ses) ile kırmızı.
yy VIDEO IN ve VIDEO OUT
jaklarının her ikisi de bağlı
olduğu zaman video sinyalleri
bu ünite kapalı olsa dahi
VIDEO OUT jakından çıkış
yapabilir.
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20 Bağlanıyor

Ses cihazlarını bağlama

2
Bağlanıyor

TV, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı,
CD oynatıcı, vb. cihazlarınızdan ses
dinleyebilirsiniz.
Tüm kabloları bağlamanıza gerek
yoktur. AV Alıcı Sistemini, bağlamak
istediğiniz cihaz üzerindeki bir AUX,
bir OPTICAL jakına bağlayın.

Ses
kablosu
Optik Kablo

1. AV Alıcı Sistemi üzerindeki
AUX1/2 IN (L/R), OPTICAL
jakını, istediğiniz ses cihazının
OUTPUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını bağladığınız
AUX 1/2 veya OPTICAL olarak
belirleyin (Bkz. Sayfa 28).

,,Not
yy Bir ses/video kablosu
bağlarken, renk kodlu
iğnelerin, bileşenlerin
üzerindeki uygun jaklarla
eşleştirildiğinden emin olun:
sarı (video) ile sarı; beyaz (sol,
ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ,
ses) ile kırmızı.d.
yy OPTICAL jakı bağlanırken,
DTS çıkışı olmaz.

veya
DVD, Blu-ray disk
oynatıcı, vb.
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Televizyon
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Bağlanıyor 21

Diğer cihazları bağlama
AV alıcı sistemi üzerindeki jaklara
çeşitli cihazlar (TV, kayıt cihazı, vb.)
bağlayabilirsiniz.

,,Not

Ses kablosu
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yy Bir ses/video kablosu
bağlarken, renk kodlu
iğnelerin, bileşenlerin
üzerindeki uygun jaklarla
eşleştirildiğinden emin olun:
sarı (video) ile sarı; beyaz (sol,
ses) ile beyaz; ve kırmızı (sağ,
ses) ile kırmızı.d.
yy Sadece analog sinyal çıkışı
olur. (Taşınabilir veya AUX1/2)
yy Sadece ses kablosu
kullanarak bir TV bağlarsanız,
TV AV kurulum menüsü
etkinleşmeyebilir (TV
modeline bağlıdır). Fakat ses
normal bir şekilde çıkacaktır.
yy LINE OUT (L/R) çıkışından
gelen ses yalnızca orijinal sesi
verir.

2
Bağlanıyor

veya

TV, VCR,
Kaydedici, vb.

1. AV Alıcı Sistemi üzerindeki
LINE OUT jaklarını, cihazınızın
istediğiniz INPUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını bağladığınız
PORT.IN veya AUX1/2’ye
ayarlayın. (Sayfa 28'e bakın).
Harici cihaz bağladığınızda, "Ses
cihazlarını bağlama" ve "Taşınabilir
cihazları bağlama" bölümüne bakın.
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22 Bağlanıyor

Taşınabilir cihazları
bağlama

2
Bağlanıyor

1. Taşına bilir kablo kullanarak, AV
Alıcı Sistemin arka panelinde
bulunan PORT. IN jakını,
taşınabilir cihazınızın (MP3
oynatıcı, vb.) üzerindeki LINE OUT
jakına bağlayın ( 3,5 mm stereo
fiş).

Seyyar Kablo

MP3 veya benzeri.
2. Giriş kaynağını PORTABLE olarak
ayarlayın (sayfa page 28'e bakın).
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SETUP (KURULUM) menüsünü kullanarak ayar ve
değişiklik yapma
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3
Sistem Ayarları

KURULUM menülerini kullanarak, üniteyi özelleştirmek için çeşitli ayarlar
yapabilirsiniz.
SETUP
SETUP
KURULUM
konfigürasyonu
SETUP
TESTING : FRONT L
SETUP1 TESTTONE
TESTING
1 TESTTONE
TESTING :: FRONT
FRONT LR
TESTING : FRONT LR
1 TESTTONE
TESTING : SURROUND R
TESTING
: FRONT LR R
1 TESTTONE
TESTING
TESTING :: SURROUND
SURROUND L
FRONT R R
TESTING : SURROUND
L
TESTING : SUB WOOFER
TESTING
:
R
L
TESTING : SURROUND
SUB WOOFER
SURROUND
L
TESTING : SUB
WOOFER
TESTING : SUB WOOFER
FRONT L : - 6 ila + 6
2 LEVEL
FRONT
2 LEVEL
FRONT LR :: -- 66 ila
ila +
+ 66
FRONT LR : - 6 ila + 6
2 LEVEL
SURROUND R : -6 ila +6
FRONT
LR : - 6 ila
6 +6
2 LEVEL
SURROUND
-6+ ila
ila
SURROUND R
L :: -6
+6
FRONT R : - 6R
ila
6 +6
SURROUND
: -6+ ila
L
SUB WOOFER : - 40 ila + 6
SURROUND
LR : :-6
ilaila
+6+ 6
SUB
WOOFER
- 40
SURROUND
L
:
-6
ila
+6+ 6
SUB WOOFER : - 40 ila
SUB WOOFER : - 40 ila + 6
FRONT L : 0 M ila 6.0 M
3 DISTANCE
FRONT
3 DISTANCE
FRONT LR :: 00 M
M ila
ila 6.0
6.0 M
M
FRONT LR : 0 M ila 6.0 M
3 DISTANCE
SURROUND R : 0 M ila 6.0 M
FRONT
LR : 0 M :ila
6.0ilaM6.0 M
3 DISTANCE
SURROUND
M
SURROUND R
L : 00 M
ila 6.0 M
FRONT R : 0 M
6.0ilaM6.0 M
SURROUND
R
:ila
0M
L
SUB WOOFER : 0 M ila 6.0 M
SURROUND
LR : 0 M ila 6.0 M
SUB WOOFER
SURROUND
L : 0 M ila 6.0 M
SUB WOOFER
SUB WOOFER : 0 M ila 6.0 M
0 MS ila 300 MS
4 A/V SYNC
0 MS ila 300 MS
4 A/V SYNC
0 MS ila 300 MS
4 A/V SYNC
OFF
5 DOLBY DRC
MS ila 300 MS
4
SYNC
5 A/V
DOLBY
DRC 0 OFF
ON
OFF
5 DOLBY DRC
ON
OFF
5 DOLBY DRC
ON
1 : YES 2 : NO
6 RESET
1 ON
: YES 2 : NO
6 RESET
1 : YES 2 : NO
6 RESET
1 : YES 2 : NO
6 RESET
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TESTTONE (TEST SESİ)
menüsü
Hoparlör seviyelerini, dinleme
konumunuzdan test sesini
dinleyerek ayarlayabilirsiniz.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde
”1 TESTTONE” görünür.
3
Sistem Ayarları

2. ENTER/SET'e basın.
Test sesi, aşağıdaki sırayla her
hoparlörden çıkar:
TESTING : FRONT L
TESTING : FRONT R
TESTING : SURROUND R
TESTING : SURROUND L
TESTING : SUB WOOFER
W/S tuşlarına art arda basarak
istediğiniz hoparlörleri manüel
olarak seçebilirsiniz.
3. Her hoparlör sesini
onaylayabilirsiniz.
4. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.
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LEVEL (SES) menüsü
Her hoparlörünüzün seviyesini,
tercihinize uyacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde
”1 TESTTONE” görünür.
2. “2 LEVEL” görünene kadar
W/S tuşlarına art arda basın,
sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. İstediğiniz hoparlör görünene
kadar, W/S tuşlarına art arda
basın.
Görüntü

Açıklama

ÖN SOL

Ön sol hoparlör
(- 6 ila + 6)

ÖN SAĞ

Ön sağ hoparlör
(- 6 ila + 6)

SURROUND Surround sağ
SAĞ
hoparlör
(- 6 ila + 6)
SURROUND Surround sol
SOL
hoparlör
(- 6 ila + 6)
SUB
Subwoofer
WOOFER
(- 40 ila + 6)
4. Her hoparlörün seviyesini
ayarlamak için, A/D tuşuna
basın.
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5. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.
Uzaktan kumandada SPEAKER
LEVEL tuşuna basarak, hoparlör
seviyesini ayarlayabilirsiniz.

DISTANCE (MESAFE)
menüsü

Hoparlör seviyelerini ayarlama

2. “3 DISTANCE” görünene kadar
W/S tuşlarına art arda basın,
sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. İstediğiniz hoparlör görünene
kadar, W/S tuşlarına art arda
basın.
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Görüntü

Açıklama

ÖN SOL

Ön sol hoparlör
(0 M ila 6.0 M)

ÖN SAĞ

Ön sağ hoparlör
(0 M ila 6.0 M)

3
Sistem Ayarları

Her hoparlörünüzün seviyesini
ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar, tüm
ses alanlarına uygulanır. - 6 ila + 6
(Subwoofer - 40 ila + 6) arasında
ayar yapabilirsiniz.
1. Uzaktan kumandada SPEAKER
LEVEL tuşuna basın. İstediğiniz
hoparlör görünene kadar,
W/S tuşlarına art arda basın..
Görüntü ekranda aşağıdaki
sırayla döngüsel olarak değişir.
FRONT L FRONT R
SURROUND R
SURROUND L SUB WOOFER
2. Her hoparlörün seviyesini
ayarlamak için, A/D tuşuna
basın.
3. Diğer hoparlörlerin ses düzeyini
ayarlamak içim aynı işlemi
tekrarlayın.

Bu üniteye bağlı hoparlörlerin
mesafesini ayarlayablirsiniz.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde ”1
TESTTONE” görünür.

SURROUND Surround sağ
SAĞ
hoparlör
(0 M ila 6.0 M)
SURROUND Surround sol
SOL
hoparlör
(0 M ila 6.0 M)
SUB
WOOFER

Subwoofer (0 M
ila 6.0 M)
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26 Sistem Ayarları
4. Her hoparlörün mesafesini
ayarlamak için, A/D tuşuna basın.
5. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.

A/V SYNC menüsü (Ses
gecikmesini ayarlama)
3
Sistem Ayarları

Görüntü sesten yavaş olduğunda,
bu işlevi kullanarak ses çıkışını
geciktirebilirsiniz.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde ”1
TESTTONE” görünür.
2. “4 A/V SYNC” görünene kadar
W/S tuşlarına art arda basın,
sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. Ses ve görüntü arasındaki
gecikmeyi ayarlamak için A/D
tuşuna basın.
10 MS adımında 0 MS ila
300 MS arasında ayarlama
yapabilirsiniz.
4. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.
,,Not
Bu işlevi kullanarak, ses
ve görüntü arasındaki
gecikmeyi mükemmel şekilde
ayarlayamayabilirsiniz.
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DOLBY DRC menüsü
Bu fonksiyon sizin bir filmi
daha düşük ses ayarı ile ses
belirginliğinden herhangi bir ödün
vermeden seyretmenizi sağlar.
Dolby Digital ses çıkışının dinamik
aralığını sıkıştırabilirsiniz.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde ”1
TESTTONE” görünür.
2. “5 DOLBY DRC” görünene kadar
W/S tuşlarına art arda basın,
sonra ENTER/SET tuşuna basın.
3. DRC'yi ayarlamak için A/D
tuşlarına basın.
- DOLBY DRC OFF : Bu işlevi
devredışı bırakır.
- DOLBY DRC ON: Bu işlevi
etkinleştirir.
4. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.
,,Not
Ses dinamik aralığı sıkıştırma,
Dolby Digital sinyaline dahil
olan dinamik aralık bilgilerine
dayanarak, soundtrack dinamik
aralığını sıkıştırmanıza olanak
sağlar.
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RESET (SIFIRLA) menüsü
Bu menü, KURULUM menüsünde
yaptığınız ayarları başlangıç
durumuna getirmenize olanak
sağlar.
1. SETUP'a basın.
Ekran penceresinde ”1
TESTTONE” görünür.

3. Üniteyi orijinal ayarlarına
sıfırlamak için, 1 sayısına basın.
Sıfırlamak istemiyorsanız, 2
sayısına basın

3
Sistem Ayarları

2. “6 RESET” görünene kadar
W/S tuşlarına art arda basın,
sonra ENTER/SET tuşuna basın.
Ekranda “1 : YES (EVET) 2 : NO”
(HAYIR) görünür.

4. Önceki menüye gitmek için
BACK tuşuna basın. Kurulum
menüsünden çıkmak için,
SETUP'a basın.
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Çalıştırma

28 Çalıştırma

Giriş kaynağını seçme
Bu bölüm, giriş kaynağını (yani,
dinlemek istediğiniz AUX bileşeni)
nasıl seçeceğinizi açıklar.
Keyfini çıkarmak istediğiniz, DVD,
Blu-ray disk oynatıcı, USB vb. gibi
ekipmanı bağlamanız gereklidir.

Ünite üzerindeki düğmeyi
kullanarak

4
Çalıştırma

1. Ünite üzerindeki 1/!
(STANDBY/ON) tuşuna basın.
2. Ünite üzerindeki INPUT
SELECTION (GİRİŞ SEÇİMİ)
seçeneğini kullanarak bir kaynak
seçin. Seçilen kaynak ekranda
görünür.
Seçilecek

Seçilecek

Ekran
(İşlev)

HDMI IN 1 jakına
bağlı olan bileşen

HDMI IN 1

HDMI IN 2 jakına
bağlı olan bileşen

HDMI IN 2

HDMI IN 3 jakına
bağlı olan bileşen

HDMI IN 3

OPTICAL IN jakına
bağlı olan bileşen

OPTICAL

USB porta bağlı olan USB
USB cihaz

Ekran
(İşlev)

AUX IN 1 jakına
bağlı olan bileşen

AUX 1

AUX IN 2 jakına
bağlı olan bileşen

AUX 2

PORT. IN jakına bağlı PORTABLE
olan taşınabilir cihaz
Üniteye bağlı olan
Bluetooth cihazı.

BLUETOOTH

LG Sound Sync
(Wireless) özelliğini
destekleyen LG TV

LG TV
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Uzaktan kumandayı
kullanarak

USB Kullanımı

1. Uzaktan kumandada 1 tuşuna
basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki
tuşa bir kez veya art arda basarak
bir kaynak seçin.

Basit İşlemler

Seçilecek

Düğme

AUX 1/2 jakına
bağlı olan bileşen

AUX

PORT. IN jakına
bağlı olan
taşınabilir cihaz

PORT.IN

HDMI 1/2/3
jakına bağlı olan
bileşen

HDMI IN
(GİRİŞ)

USB porta bağlı
olan USB cihaz

USB

2. Ünite üzerindeki INPUT
SELECTION'ı (GİRİŞ SEÇİMİ)
çevirerek veya uzaktan kumanda
üzerindeki USB'ye basarak, USB
işlevini seçin.
Amaç

Üniteye bağlı olan BLUETOOTH
Bluetooth cihazı.

Stop
(Durdur)

Playback
(Yeniden
çalma)

Pause
(Duraklat)
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OPTICAL IN jakına OPTICAL
bağlı olan bileşen

1. USB cihazını USB portuna takın.

Bunu yapın
Uzaktan kumandada
Z'ye veya ünitede
STOP (DURDUR)
tuşuna basın.
Uzaktan kumandada
d'ye veya ünitede
PLAY/PAUSE
(OYNAT/DURAKLAT)
tuşuna basın.
Oynatma sırasında,
uzaktan kumandada
M'ye veya ünitede
PLAY/PAUSE
(OYNAT/DURAKLAT)
tuşuna basın.
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Amaç

4
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Bunu yapın
Oynatma sırasında,
Dosya uzaktan kumandada
içerisinde c/v tuşlarına
bir bölüm basın ve dinlemek
aramak için istediğiniz noktada
bırakın.
İstenilen dosyaya
Bir dosyayı doğrudan gitmek için
doğrudan kumanda üzerinde
seçmek 0'dan 9'a kadar olan
sayı tuşlarına basın.
Bir sonraki dosyaya
gitmek veya mevcut
dosyanın başına
Bir önceki/
dönmek için C/
sonraki
V tuşlarına basın.
dosyaya
Bir önceki dosyaya
atlamak
geri gitmek için, C
tuşuna iki kez kısa
basın.

Bir klasör ve MP3/WMA
dosyasının seçilmesi
1. İstediğiniz klasör görünene kadar,
W/S tuşlarına art arda basın.
2. Oynatmak için d tuşuna basın.
Klasördeki ilk dosyayı çalacaktır.

,,Not
yy USB Klasörleri/Dosyaları
aşağıdaki şekilde tanımlanır.

yy Eğer bir klasörde hiçbir dosya
bulunmuyorsa, klasör ekranda
görünmez
yy Klasörler, aşağıdaki sırada
gösterilecek;
ROOT FOLDER 1
FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
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,,Not
yy Dosya, $ dosya No.1'den $
dosya No.14'e kadar tek tek
oynatılacak.
yy Dosya ve klasörler kayıt
sırasına göre ekranda gösterilir
ve kayıt şartlarına göre farklı
şekilde de gösterilebilir.
yy *ROOT (KÖK): Bilgisayar
USB'nin "ROOT" (KÖK)
olduğunu algıladığında,
gördüğünüz ilk ekran.

DELETE (SİL) tuşuna basarak
dosyayı, klasörü veya formatı
silebilirsiniz. Bu fonksiyon sadece
durdurma durumunda desteklenir.
(Sadece USB)
1. -Silmek istediğiniz dosyayı veya
klasörü seçin ve DELETE (SİL)
tuşuna basın.
-USB cihazını formatlamak için
DELETE (SİL) tuşunu basılı
tutun.
Veya
MP3/WMA dosyasının seçimi
sırasında DELETE (SİL) tuşuna
art arda basın.
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- DEL FILE? : Dosyayı siler
- DEL FOLDER? : Klasörü siler
- FORMAT? : USB'yi formatlar
2. Dosyayı/klasörü veya formatı
silmek için, d tuşuna basın.
3. Mevcut moddan çıkmak
istiyorsanız, Z tuşuna basın.

>>UYARI
yy İşletim esnasında (oynatma vb)
USB aygıtı çekip çıkarmayınız.
(oynatma, silme, vb.)
yy Veri kaybını önlemek için düzgün
aralıklarla yedekleme yapılması
önerilir.
yy Silme fonksiyonu USB
durumuna bağlı olarak
desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

4
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Bir MP3/WMA dosyasının
silinmesi

Ekran aşağıdaki sırada değişir.
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Tekrar veya rastgele
modunda çalma
Oyantma sırasında, istediğiniz modu
seçmek için,
REPEAT (TEKRAR)
tuşuna art arda basın.
Görüntü

4

Açıklama

Çalıştırma

REPEAT
TRK

Mevcut dosya art
arda oynatılacaktır.

REPEAT
DIR

Dizindeki tüm
dosyalar art arda
oynatılacaktır.

REPEAT
ALL

Cihazdaki tüm
dosyalar art arda
oynatılacaktır.

RANDOM
OFF

Dosyalar rastgele
modda oynatılacaktır.
Normal oynatmaya
geri döner.

Sessiz fonksiyonunu
etkinleştirmek için
Uzaktan kumandada tuşuna
basın. Ekranda " " görünür.
İptal etmek için, uzaktan
kumandada tuşuna tekrar basın
veya uzaktan kumandada VOL
-/+ kullanarak ya da ön panelde
MASTER VOLUME tuşunu
döndürerek ses seviyesini değiştirin.
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Çalabilir dosya Gereklilikleri
Müzik dosyası gereği
Bu ünitenin MP3/WMA disk
uyumluluğu aşağıda tanımlandığı
gibidir:
yy 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz
(WMA) arasında
yy Bayt hızı : 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA) arasında
yy Maksimum dosya: 2000'dan az
yy Maksimum klasör: 200'dan az
yy Dosya uzantıları: “.mp3”/ “.wma”
Uyumlu USB Aygıtı
yy MP3 Oynatıcı: Flaş tipi MP3
oynatıcı.
yy USB Flaş Sürücüsü:
USB2.0 veya USB1.1'yi
destekleyen cihazlar.
yy Bu cihazın USB fonskiyonu
tüm USB aygıtlarını
desteklememektedir.
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USB aygıt gereksinimleri

Playback efektleri

yy Bir bilgisayara bağladığınızda ek
program kurulmasını gerektiren
cihazlar desteklenmemektedir.
yy USB aygıtı işlem esnasında
çıkarmayın.
yy Büyük kapasiteli USB aygıtı
içerisinde arama işlemi birkaç
dakikadan uzun sürebilir.
yy Veri kaybını önlemek amacı ile
verilerinizi yedekleyin.
yy USB uzatma kablosu veya USB ağ
kullanımı durumunda, USB aygıt
tanınamayabilir.
yy NTFS dosya sistemi kullanılması
desteklenmemektedir.
(Yalnız FAT (16/32) dosya sistemi
desteklenmektedir.)
yy Harici HDD, kart okuyucular, kilitli
aygıtlar veya sabit USB aygıtları
desteklenmez.
yy Ünitenin USB bağlantı noktası
PC’ye bağlanamaz. Bu ünite
depolama aygıtı olarak
kullanılamaz.
yy Bazı USB’ler bu ünite ile
çalışmayabilir.

Ünite, çeşitli ses ve playback
efektlerini destekler. DJ PRO,
AUTO DJ, DJ EFFECT ve JUKE BOX
playback.

CLUB, DRUM veya SCRATCH ses
efektini karıştırabilirsiniz . CLUB
ve DRUM seçenekleri 6 adet ses
seçeneğine sahiptir.
İstenilen bir DJ PRO ses efekti
seçmek için DJ PRO seçeneğini saat
yönüne veya saat yönünün aksine
çevirin.
Ardından CONTROL seçeneğini saat
yönüne veya saat yönünün aksine
çevirin.

4
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DJ PRO

,,Not

yy Başlangıç DJ PRO modu DJ
PRO OFF şeklindedir.
yy DJ PRO (CLUB, DRUM veya
SCRATCH) seçeneklerini
döndürdüğünüz zaman DJ
PRO modu 3 saniye boyunca
görüntülenir.
yy DJ PRO sesi çalınırken farklı bir
DJ PRO ses efekti seçerseniz,
çalmakta olan DJ PRO sesi
durur ve seçilen DJ PRO sesi
çıkış yapar.
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,,Not

yy DJ PRO tarafından
desteklenen işlevler; USB,
AUX1/2, PORTABLE,
BLUETOOTH, ve LG TV'dir.
yy CONTROL butonunu hangi
yöne çevirdiğinize bağlı olarak
çizik sesi efekti duyabilirsiniz.
DJ EFFECT

4
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FLANGER/PHASER/WAH/DELAY
ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini
yaşamanıza izin verir.
1. İstenilen bir DJ EFFECT seçmek
için, DJ EFFECT düğmesine basın
(FLANGER, PHASER, WAH,
DELAY, OFF).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve
15 arasında ayarlamak için,
CONTROL butonunu saat veya
aksi yönde çevirin.
Aynı zamanda uzaktan kumanda
üzerinde A/D tuşuna basarak
da DJ EFFECT seviyesini
ayarlayabilirsiniz.

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 34

,,Not

yy DJ EFFECT anahtarı basılı
olduğu zaman, DJ EFFECT
modu 3 saniye boyunca
görüntülenir.
yy Gösterge ayarlanırken mevcut
ses düzeyi görüntülenir.
yy Üniteyi DJ EFFECT modundan
başka modlara çevirir ya
da kapatırsanız, DJ EFFECT
kapanır.
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AUTO DJ ile çalma
Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir
sonraki parçanın başına getirerek
aralıksız müzik dinleme imkânı
tanır. Kesintisiz çalma için, dosyalar
arasındaki ses düzeyini eşitler.
Aşağıdaki değişiklikleri
görüntülemek için uzaktan
kumanda üzerindeki AUTO DJ
düğmesine tekrar tekrar basınız.
RANDOM (AUTO DJ RANDOM)
-> REPEAT ALL (AUTO DJ
SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

yy AUTO DJ modunda, bir
dosya içerisindeki bölümü
arama veya tekrarlayarak
ya da rastgele oynatma
desteklenmez.
yy AUTO DJ modunda, diğer
fonksiyonlara geçerseniz
veya ünitede STOP tuşunu
(veya uzaktan kumandada
Z tuşunu) kullanarak müziği
durdurursanız, AUTO DJ
fonksiyonu devredışı kalacak.
yy AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu
60 saniyeden kısa olan müzik
dosyalarını desteklemez.
yy JUKE BOX listesi çalınırken
sadece AUTO DJ SEQUENTIAL
seçilir..
yy AUTO DJ oynatmayı, sadece
USB oynatma sırasında
kullanabilirsiniz.
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Görüntüleme
Açıklama
Penceresi
KAPALI (AUTO DJ
OFF)
Bu modda
RANDOM
müzik
RANDOM (AUTO DJ
karışık
RANDOM)
olarak
çalınır.
Mod

,,Not

Bu modda
REPEAT ALL
müzik
REPEAT (AUTO DJ
tekrarlayarak
SEQUENTIAL)
çalınır.
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JUKE BOX Playback
(Programlı oynatma)
JUKE BOX fonksiyonu, bir USB
cihazından favori dosyalarınızın
oynatma listesini oluşturmanızı
sağlar. En fazla 100 dosyadan
oluşan bir oynatma listesi
eklenebilir.
Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

4
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Sadece stop konumunda
desteklenir.
1. Edit konumuna girmek için JUKE
BOX düğmesine basıp tutun.
2. Uzaktan kumandada C/V
tuşlarına basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için, JUKE
BOX tuşuna basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için, 2.
ve 3. adımları tekrarlayın.
(JUKE BOX program numarasını
seçmek için, W/S tuşlarına
basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. JUKE BOX'a bir kez daha basın.

JUKE BOX keyfini çıkarmak
Stop konumunda JUKE BOX
düğmesine iki kez basın. Ekranda
“JUKE BOX ON” belirir. JUKE BOX
listesini oynatmak için, uzaktan
kumandada d'ye veya ünitede
PLAY/PAUSE (OYNAT/DURAKLAT)
tuşuna basın.
İptal etmek için, JUKE BOX tuşuna
iki kez basın. Ekranda “JUKE BOX
OFF” belirir.
JUKE BOX listesini silmek
Silme işlevi sadece edit konumunda
yapılır. Bakınız “JUKE BOX listesi
yapmak” 1. adım.
1. JUKE BOX'a art arda basarak
veya W/S tuşlarına basarak bir
şarkı seçin.
2. Bir şarkı seçildiğinde, DELETE'ye
(SİL) basın.

JUKE BOX listesini oynatmak için,
listeyi yaptıktan sonra, d tuşuna
basın.
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,,Not

Çeşitli ses modlarının
keyfini çıkarmak
Çeşitli ses modlarının keyfini
çıkarabilirsiniz. Detaylar için, "USER
EQ Ayarı", "Ses efekti" ve "Bass
Blast"a bakın.
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USER EQ Ayarı
BAS, ORTA ve TİZ'i ayarlayarak,
müziği istediğiniz ses efektiyle
dinleyebilirsiniz.
1. Ön panelde USER EQ'ya basın.
Ekran penceresinde ”USER EQ”
görünür.
2. Ekranda “USER EQ” gösterilirken,
ön panelde ENTER'a (GİRİŞ)
basın.
3. Ön panelde PLAY/PAUSE'a
(OYNAT/DURAKLAT) basarak
BASS, MIDDLE veya TREBLE'ı
seçin.
4. Ses seviyesini ayarlamak için, ön
paneldeki CONTROL düğmesini
döndürün.
5. Ayarları tamamlamak için, ön
panelde ENTER'a (GİRİŞ) basın.

4
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yy JUKE BOX'ın durumunu
kontrol etmek için, JUKE
BOX'a bir kez basın. Bu
durumu görüntü ekranında
“PROG.” kelimesiyle de kontrol
edebilirsiniz.
yy JUKE BOX listesi yoksa, JUKE
BOX'a bastığınızda ekranda
“JUKE BOX NONE” görünür.
yy JUKE BOX aşağıdaki durumda
devre dışı kalır.
-- Başka işlevlere geçerken.
-- Ünite açılır veya kapatılırken.
-- Kumanda üzerinde sayısal
düğmelere basılırken.
yy JUKE BOX listesi aşağıdaki
durumda temizlenir.
-- USB cihazı kaldırılıyor.
-- USB cihazında müzik
dosyaları silinr ya da
kaydedilirse.
yy JUKE BOX oynatmayı, sadece
USB oynatma sırasında
kullanabilirsiniz.

Ses efekti
Bu sistem ön ayarlı birden fazla
ses efektine sahiptir. Uygun bir ses
efekti seçebilirsiniz. Ekranda istenen
ses efekti görünene kadar, uzaktan
kumandada SOUND EFFECT
tuşuna basın veya ön taraftaki
SOUND EFFECT seçeneğini art
arda çevirin.

2017-04-07 �� 9:07:22

38 Çalıştırma
Görüntü

Açıklama

Yerel
Bölgesel olarak
özelliklere göre optimize edilmiş
ekolayzer
ses efektleri
(ARABIC/
PERSIAN/ INDIA/
AFRO(AFRO Hip
Hop))
MUSIC

Rahat ve doğal
sesin keyfini
çıkarabilirsiniz.

CINEMA

Üç boyutlu
ve sinematik
çevresel
sesin keyfini
çıkarabilirsiniz.

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

Bu program, sese
coşku dolu bir
atmosfer katarak
sizin gerçek
bir pop, klasik,
jazz ya da rock
konserindeymiş
gibi hissetmenizi
sağlar.

VOICE

Bu mod sesleri
daha temiz
hale sokar
ve konuşma
seslerinin
kalitesini artırır.

BASS
BLAST

Oynatma
sırasında, bas
sesini güçlendirir.

4
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Görüntü

Açıklama

FOOTBALL

FUTBOL
STADYUMU ses
efektinin keyfine
varabilirsiniz.

STANDARD

Optimize edilmiş
sesin keyfini
çıkarabilirsiniz.

,,Not
yy Bazı surround (çevresel)
modlarda, bazı hoparlörlerden
ses gelmeyebilir veya düşük
ses gelebilir. Bu çevresel
(surround) ses efekti modu ve
ses kaynağına bağlı olup bir
hata değildir.
yy BASS BLAST seçeneğine
basarak doğrudan BASS
BLAST efektini seçebilirsiniz.

2017-04-07 �� 9:07:22

Çalıştırma 39

LG Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG
Sound Sync (Ses Senkronizasyonu)
ile birlikte TV’nizin uzaktan
kumandasıyla kontrol edebilirsiniz.
LG Sound Sync ile desteklenen LG
TV ile uyumludur. TV’niz üzerinde LG
Sound Sync logosu olması gerekir.
LG TV’nin uzaktan kumandasıyla
kontrol edilebilen işlevler: Sesi
yükseltme/alçaltma, sessiz

Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak
aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

,,Not

yy LG Sound Sync kullanırken
de bu ünitenin uzaktan
kumandasını kullanabilirsiniz.
Tekrar TV’nin uzaktan
kumandasını kullanırsanız
ünite TV ile senkronize olur.
yy Bağlantı kurulamadığında,
bu ünitenin ve TV'nizin şu
durumlarını kontrol edin: güç,
işlev.
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yy LG Sound Sync kullanırken
aşağıdaki durumlarda bu
ünitenin durumundan ve
bağlantılardan emin olun.
--Üniteyi kapatırken.
--Başka işlevlere geçerken.
--Telsiz karışması veya uzak
mesafe nedeniyle telsiz
bağlantısını çıkarırken.
yy AUTO POWER Acık/Kapalı
işlevini ayarladığınız zaman bu
üniteyi kapatmak için geçen
zaman TV’nize bağlı olarak
değişir.
yy TV ayarı menüsünün detayları,
TV'nizin imalatçısına veya
modeline göre farklılık gösterir.
yy “Music Flow Bluetooth”
uygulaması bağlı olduğu
zaman LG Sound Sync
bağlarsanız, uygulama aracılığı
ile kontrol mümkün olur.
yy Bluetooth’u kullandığınız
zaman eğer bir LG TV bağlıysa,
Bluetooth bağlantısı kesilir ve
LG TV bağlanır.
yy TV ve bu ünite LG Sound
Sync ile bağlandığı zaman ses
seviyesi artabilir.

4
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LG Sound Sync detayları için
TV’nizin kullanma rehberine bakın.

,,Not
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Telsiz bağlantı ile

4
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1. Uzaktan kumandadaki 1 (Güç)
düğmesine basarak üniteyi açın.
2. FUNCTION butonuna art arda
basarak giriş kaynağını LG TV
olarak seçin.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek
için, TV'nin ses çıkışını kurun:
TV ayarı menüsü [ [Ses] [
[TV Sesi çıkışı] [ [LG Sound
Sync (Kalblosuz)]
TV bağlı olduğu zamanlarda,
ekranda “LG TV READY” yazısı
görüntülenir. Eğer TV ve bu ünite
normal şekilde bağlanmışsa,
ekranda “LG TV PAIRED” yazısı
görüntülenir.

,,Not

Cihazı 1 (Güç) düğmesine
basarak doğrudan
durdurduysanız, LG Sound
Sync (Kablosuz) bağlantısı
kesilecektir. Bu işlevi yeniden
kullanmak için televizyonu ve
cihazı yeniden bağlayın.

BLUETOOTH® Kablosuz
Teknolojisi Kullanımı
Bluetooth hakkında
Bluetooth, kısa menzilli bağlantı
için kablosuz iletişim teknolojisidir.
Bağlantının diğer elektronik
dalgayla parazit olması veya
Bluetooth'u diğer odalarda
bağlamanız halinde, seste parazit
olabilir.
Bluetooth kablosuz teknolojisi
kapsamında cihazları bağlamak
için ödeme yapmanız gerekmez.
Eğer bağlantı Bluetooth kablosuz
teknolojisi kullanılarak yapılmışsa,
Bluetooth kablosuz teknolojisine
sahip bir cep telefonu Cascade ile
çalışabilir. Kullanılabilir Cihazlar : Cep
telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar,
PDA.
Bluetooth Profilleri
Bluetooth kablosuz teknolojisini
kullanmak için, cihazların belirli
profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu
ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.
A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
Kodek : SBC

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 40

2017-04-07 �� 9:07:23

Çalıştırma 41
Bluetooth aygıtlarına

depolanan müzik dinleme

,,Not

yy XX Bluetooth adresinizin
son iki hanesi anlamına
gelir. Örneğin, ünitenizin
9C:02:98:4A:F7:08 gibi
bir Bluetooth adresi varsa
Bluetooth aygıtınız üzerinde
“LG ARX8(08)” göreceksiniz.
yy Bluetooth aygıtının türüne
bağlı olarak, bazı aygıtlar farklı
eşleştirme şekillerine sahip
olabilir. Gerektiğinde (0000)
PIN numarasını girin.
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yy Bu üniteye yukarıda
gösterildiği gibi, aynı yöntemle
eş zamanlı 3 adet Bluetooth
cihazı bağlayabilirsiniz.
yy Çoklu eşleşme bağlantısı
sadece Android veya iOS
cihazlarda desteklenir. (Çoklu
eşleşme bağlantısı bağlı
cihazın özelliklerine göre
desteklenmeyebilir.)
yy Çıkarılabilir/sökülebilir
Bluetooth cihazı (Ör:
Dongle vs..) çoklu eşleşmeyi
desteklemez.
3. Bu ünite Bluetooth cihazınıza
başarıyla bağlanınca, ekranda
“BLUETOOTH PAIRED” görülecek,
kısa zamanda Bluetooth cihaz
ismine geçecektir.

4
Çalıştırma

Eşleştirme prosedürünü
başlatmadan önce, Bluetooth
özelliğinin Bluetooth aygıtınızda
açıldığından emin olun. Bluetooth
aygıtınızın kullanım kılavuzuna
bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine
getirildiğinde, tekrar yerine
getirilmesi gerekmez.
1. Üniteyi açın.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve
eşleştirme işlemini yerine getirin.
Bluetooth aygıtı ile bu ünite
için arama yaparken, Bluetooth
aygıtınızın türüne bağlı olarak
bulunan aygıtların listesi
Bluetooth aygıtında görünebilir.
Üniteniz “LG ARX8(XX)” olarak
görünür.

,,Not

,,Not
yy Diğer cihazları çoklu
eşleşme için bağladığınızda
"BLUETOOTH PAIRED" yazısı
ekranda kısa bir an görünür.
yy Eğer cihaz ismi
görüntülenemiyorsa, "_"
görünür.
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42 Çalıştırma
4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth aygıtınızda müzik
dinlemek için Bluetooth aygıtının
kullanım kılavuzuna bakın.

,,Not

4
Çalıştırma

yy Bluetooth® teknolojisini
kullanırken, ünite ve
Bluetooth aygıtı arasında
olabildiğince yakın bir
bağlantı kurmalı ve mesafeyi
korumalısınız.
Bununla birlikte, aşağıdaki
durumda iyi çalışmayabilir:
--Ünite ve Bluetooth aygıtı
arasında bir engel var.
--Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın
veya kablosuz LAN cihazı
gibi, Bluetooth teknolojisi
ile aynı frekansı kullanan bir
cihaz var.
yy Yeniden başlattığınızda bu
üniteye Bluetooth gerecinize
tekrar bağlamanız gerekir.
y
y Bu ünite 3 Bluetooth cihazına
birden bağlı olsa bile, bağlı
cihazların sadece bir tanesini
kullanarak müziği çalabilir veya
kontrol edebilirsiniz
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,,Not

yy Bu ünite birden çok Bluetooth
cihazı ile bağlandığı zaman,
başka işlevlere geçildiğinde
sadece çalmakta olan cihaz
Bluetooth bağlantısını devam
ettirir.
yy Bağlantı diğer elektronik
cihazlardan parazitlendiği
zaman, ses kesintiye
uğrayabilir.
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,,Not
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yy Eğer LG TV kullanırken bir
Bluetooth aygıtı bağlanmışsa,
LG TV bağlantısı kesilir ve
Bluetooth aygıtı bağlanır.
yy Bu üniteye Bluetooth
cihazı (iOS cihazı vb.)
bağladığınız zaman veya cihazı
çalıştırdığınız zaman, ses
seviyesi birbiriyle senkronize
edilebilir.

4
Çalıştırma

yy Bluetooth cihazınızı bu ünite
ile kontrol edemeyebilirsiniz.
yy Aygıtın türüne bağlı
olarak, Bluetooth işlevini
kullanamazsınız.
yy Telefonunuz, MP3, Dizüstü
Bilgisayarınız vb. kullanarak
kablosuz sistemden
yararlanabilirsiniz.
yy Üniteyle Bluetooth cihazı
arasındaki mesafe ne kadar
artarsa, ses kalitesi de o kadar
düşer.
yy Ünite kapatıldığında ya da
Bluetooth cihazı üniteden
uzaklaştığında Bluetooth
bağlantısı kesilir.
yy Bluetooth bağlantısı
kesildiğinde, Bluetooth aygıtını
üniteye yeniden bağlayın.
yy Bluetooth cihazı takılı
değilken, kontrol paneli
üzerinde “BLUETOOTH” ve
“BLUETOOTH READY” ibareleri
belirir.
yy BT fonksiyonunu kullandığınız
zaman, sesi Bluetooth cihazı
üzerinde uygun bir seviyeye
getirin.
yy Eğer BT fonksiyonunda
değilse, yalnızca bir cihaz
bağlanabilir.

,,Not

2017-04-07 �� 9:07:23

44 Çalıştırma

Music Flow Bluetooth
Uygulamasını kullanma

,,Not
Bu üniteyle “Music Flow
Bluetooth” uygulaması, sadece
Android OS ile kullanılabilir.
“Music Flow Bluetooth”
Uygulaması Hakkında

4
Çalıştırma

“Music Flow Bluetooth” uygulaması
bu üniteye bir dizi yeni özellik
kazandırır.
Daha fazla özellikten yararlanmak
için, ücretsiz "Music Flow
Bluetooth" uygulamasını indirmenizi
ve kurmanızı tavsiye ederiz.
“Music Flow Bluetooth”
Uygulamasını Bluetooth Cihazına
Yükleme
1. QR kodu aracılığıyla “Music Flow
Bluetooth” uyg yükleyin. Tarama
yazılımını kullanarak QR kodunu
tarayın.

2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için bir simgeye tıklayın.
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,,Not

yy Bluetooth cihazınızın internete
bağlı olduğundan emin olun .
yy Bluetooth cihazında bir
tarama yazılımı uygulaması
bulunduğundan emin olun .
Eğer yoksa, “Google Android
Market (Google Play Store)”
üzerinden indirebilirsiniz.
yy Bölgeye göre, QR kodu
çalışmayabilir.
“Music Flow Bluetooth”
Uygulamasını “Google Android
Market (Google Play Store)”
aracılığıyla yükleyin
1. “Google Android Market (Google
Play Store)” simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna “Music Flow
Bluetooth” yazın ve aramayı
başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde,
“Music Flow Bluetooth” ibaresini
bulup üzerine tıklayarak Bluetooth
uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için bir simgeye tıklayın.
,,Not
yy Bluetooth cihazınızın internete
bağlı olduğundan emin olun .
yy Bluetooth cihazınızda,
“Google Android Market
(Google Play Store)”
bulunduğundan emin olun.
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BLUETOOTH'u “Music Flow
Bluetooth” Uygulaması ile
Etkinleştirme

,,Not
y
y “Music Flow Bluetooth” uyg,
yazılım sürümünde aşağıdaki
şekilde mevcut olacak;
-- Android O/S : Sürüm 4.0.3
(veya üstü)
yy “Music Flow Bluetooth”
uygulamasını kullanıyorsanız,
“Music Flow Bluetooth”
uygulaması ile temin edilen
uzaktan kumanda arasında
bazı farklılıklar olabilir. Temin
edilen uzaktan kumandayı
gerektiği gibi kullanın.
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yy Bluetooth cihazına bağlı
olarak, “Music Flow Bluetooth”
uygulaması çalışmayabilir.
yy “Music Flow Bluetooth”
uygulaması ile bağlantı
sağlandıktan sonra,
cihazınızdan müzik çıkışı
alabilirsiniz. Bu durumda
bağlantı işlemini yeniden
deneyin.
yy “Music Flow Bluetooth” uyg
kullanırken diğer uygulamaları
çalıştırır veya Bluetooth
cihazınızdaki ayarları
değiştirirseniz, “Music Flow
Bluetooth” uyg anormal bir
şekilde çalışabilir.
yy “Music Flow Bluetooth”
uyg anormal bir şekilde
çalıştığında, Bluetooth
cihazınızı ve “Music Flow
Bluetooth” uygulamasının
bağlantısını kontrol edin, sonra
tekrar bağlanmayı deneyin.
yy Akıllı telefonun işletim
sistemine bağlı olarak,
“Music Flow Bluetooth”un
çalışmasında bazı değişiklikler
olabilir.
yy Eğer "Music Flow Bluetooth"
uygulama bağlantısı düzgün
çalışmazsa, Bluetooth
cihazındaki Bluetooth ayarını
kontrol edin.

4
Çalıştırma

“Music Flow Bluetooth” uygulaması
Bluetooth cihazı ile bu ünite
arasında bağlantı kurmanıza
yardımcı olur.
1. Ana sayfa ekranındaki “Music Flow
Bluetooth” uygulaması simgesine
tıklayarak “Music Flow Bluetooth”
uygulamasını açın ve ana meniye
gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve
istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım konusunda daha
fazla bilgi edinmek istiyorsanız,
[Setting] ve [Help] üzerine
tıklayın.

,,Not
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Diğer İşlemler
Dimmer (Işık kısıcı)
SLEEP düğmesine bir kez basın.
Ekran yarı yarıya kararır ve ışıklar
kapanır. İptal etmek için, karartma
kapanana kadar, SLEEP tuşuna art
arda basın.

Uyku Zamanlayıcısının
Kullanılması
4
Çalıştırma

Ünitenin belirli bir zamanda
otomatik olarak kapanmasını
ayarlayabilirsiniz. SLEEP tuşuna art
arda basın.
Gösterge, ekranda aşağıdaki sırayla
döngüsel olarak değişir.
SLEEP 180 -> 150 -> 120 -> 90
-> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 ->
30 -> 20 -> 10 -> Off (Görüntü
yoktur)
Geri kalan zamanı görmek için
SLEEP tuşuna basın. Kalan süre
ekranda görünür.
Uyku işlevini iptal etmek için
SLEEP düğmesine " SLEEP 10”
görününceye kadar arka arkaya
basın ve “SLEEP 10” göründüğünde
bir kez daha basın.
,,Not
Uyku zamanlayıcı
etkinleştirildiğince, ekran kararır
ve ışık kapanır.
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Dosya ve giriş kaynağının
gösterilmesi
INFORMATION tuşuna basarak,
giriş kaynağının çeşitli bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
Fonksiyon
Açıklama
AUX 1/2,
Ses formatını
PORTABLE görüntüler.
(ör : ANALOG)
BLUETOOTH Bluetooth
modunda bağlı
olan tüm Bluetooth
cihazlarının isimlerini
görür.
HDMI IN
Ses biçimini ve ses
1/2/3,
kanalını gösterir.
OPTICAL
(ör : PCM2/0.0,
Dolby D 3/2.1, vb.)
MP3/WMA
oynatma sırasında
USB
dosya bilgilerini ve
ses kanalını gösterir.
(ör : FILE-XXXXXX)
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Otomatik kapanma
Ana ünitenin harici cihaza bağlı
olmaması veya 20 dakika boyunca
kullanılmaması halinde, elektrik
tüketiminden tasarruf etmek için,
bu ünite kendi kendine kapanır.
Dolayısıyla ana ünite analog
giriş üzerinden başka bir aygıta
bağlandığından altı saat sonra bunu
yapınız.
Kablosuz ağ bağlantısının ya da
kablosuz cihazın bağlantısı nasıl
kesilir

OTOMATİK Açma/Kapama
Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından
otomatik olarak açılır: Optik, LG TV
veya Bluetooth.
TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici
bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite,
giriş sinyalini algılar ve uygun
işlevi seçer. Cihazınızdan sesi
duyabilirsiniz.
Bluetooth cihazınızı bağlamaya
çalışırsanız, bu ünite açlılır ve
eşleşmeye hazır hale gelir.
Bluetooth cihazınızı bağlayın ve
müziğinizi oynatın.

yy AUTO POWER işleviyle
kapatıldıktan sonra LG Sound
Sync (Kablosuz) ile bağlı
televizyondan belirli bir süre
boyunca sinyal gelmemesi
halinde cihaz otomatik olarak
kapanacaktır.
yy Ünite, AUTO POWER
işleviyle açıldıktan sonra,
harici cihazdan belirli bir süre
boyunca sinyal gelmemesi
halinde, otomatik olarak
kapanacaktır.
yy Cihazı doğrudan kapatırsanız,
AUTO POWER işleviyle
otomatik olarak açılmaz.
Ancak sinyalsiz 5 saniyeden
sonra bir optik sinyal gelirse,
cihaz AUTO POWER işleviyle
kapatilabilir.
yy Bağlanan cihaza bağlı olarak
bu işlev çalışmayabilir.
yy Bu üniteyle Bluetooth
bağlantısını keserseniz, bazı
Bluetooth cihazları, üniteye
sürekli olarak bağlanmaya
devam eder. Bu yüzden, üniteyi
kapatmadan önce bağlantının
kesilmesi önerilir.
yy Bu üniteyi ilk defa açtığınızda,
Otomatik Güç işlevi devrededir.

4
Çalıştırma

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı
tutarak üniteyi kapatın.

,,Not

Bu işlev AUTO POWER tuşuna her
bastığınızda açılır ve kapanır.
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İleri Seviye İşlemler
USB’ye kayıt

4
Çalıştırma

Çeşitli ses kaynaklarını USB'ye
kaydedebilirsiniz.
(AUX1/2 ,PORTABLE)
1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Ünitede INPUT SELECTION'ı
veya uzaktan kumandada
FUNCTION'u kullanarak, kayıt
yapmak istediğiniz bir fonksiyon
seçin.
3. Uzaktan kumandada XREC
tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünitede
STOP veya uzaktan kumandada
XREC tuşuna basın.
Kayıt işlemine ara verme
Kayıt sırasında, kaydı duraklatmak
için, ünitede PLAY/PAUSE tuşuna
veya uzaktan kumandada M tuşuna
basın.
Kaydı yeniden başlatmak için,
ünitede PLAY/PAUSE tuşuna veya
uzaktan kumandada d tuşuna
basın.
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Kayıt bit hızını seçmek için
1. Uzaktan kumandada, 3
saniyeden uzun süre boyunca,
XREC tuşuna basın.
2. Bit hızını seçmek içi, uzaktan
kumandada
C/V tuşlarına basın.
3. Ayarı tamamlamak için, uzaktan
kumandada XREC tuşuna
tekrar basın.

,,Not

yy Bluetooth, HDMI IN ve
OPTICAL IN kaynaklarında
depolanan müziği kaydetmek
desteklenmez.
yy Oynatım esnasında kaydı
durdurduğunuzda, o ana
kadar kaydettiğiniz dosya
saklanacaktır.
yy Kayıt esnasında USB aygıtını
çıkarmayın veya üniteyi
kapatmayın. Aksi takdirde
tamamlanmamış dosya
oluşabilir ve PC üzerinden
silinemeyebilir.
yy USB kaydının çalışmaması
durumunda, ekran
penceresinde “NO USB”,
“ERROR”, “USB FULL”, “NOT
SUPPORT”, “FILE MAX” gibi
mesajlar görüntülenir.
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,,Not

TAŞINABİLİR ve benzeri

4
Çalıştırma

yy Çoklu kart okuyucu aygıtı veya
Harici HDD, USB kayıt işlemi
için kullanılamaz.
yy Dosya uzun dönem saklanmak
Üzere kaydedildiğinde yaklaşık
512 Mbyte tutmaktadır.
yy 2000 dosyadan daha fazlasını
kaydedemezsiniz.
yy Uzaktan kumandada
INFORMATION tuşuna
basarak geçen kayıt süresini
kontrol edebilirsiniz.
yy Aşağıdaki şekilde
saklanacaktır.

yy DJ Pro/Scratch/DJ Effect/
Orijinal Kaynak seçeneklerini
kullanarak çeşitli sesler
kaydedebilirsiniz.
Bilgisayar programları, dosyalar,
yayınlar ve ses kayıtları
dahil kopyalanması koruma
altındaki materyalin yetkisiz
kopyalanması telif hakları ihlali
olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için
kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun
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50 Sorun bulma

Sorun bulma

5

PROBLEM

NEDENİ VE DÜZELTME

Ünite doğru
çalışmıyor.

yy Bu üniteye ve bağlı harici cihaza (TV, Woofer, DVD
Oynatıcı, Yükseltici, vb.) giden gücü kesin ve tekrar açın.
yy Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD
Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve
tekrar takmayı deneyin.

Ses yok.

yy Hoparlör kabloları bağlı değil. Hoparlör bağlantılarını
kontrol edin.
yy Ses en düşük seviyede. Ses düzeyini ayarlayın.
yy Yanlış giriş kaynağı seçildi.
Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını
seçin.
yy Sessiz fonksiyonu etkinleştirildi.
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için tuşuna basın
veya ses seviyesini ayarlayın.

Sorun bulma

Güç Yok

yy Güç kablosu takılı değil.
Güç kablosunu prize takın.
yy Diğer elektronik aletleri çalıştırarak kontrol edin.

yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
Uzaktan kumandayı yaklaşık 7 m içerisinde kullanın.
Uzaktan
kumanda
yy Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.
Engeli kaldırın.
gerektiği gibi
çalışmıyor. yy Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Pili yenisiyle değiştirin.
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Sağlanan Uzaktan
Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
Aşağıdaki düğmeleri kullanarak
televizyonunuzu kontrol
edebilirsiniz.

,,Not

Bağlanan üniteye göre,
televizyonun kontrolü için bazı
düğmeleri kullanamayabilirsiniz.

Kumandayı TV’nizi kontrol
edecek şekilde ayarlama
V’nizi ürünle verilen uzaktan
kumandayla çalıştırabilirsiniz.
TV’niz aşağıdaki tabloda
listelenmişse, uygun üretici kodunu
girin.
1. 1 (TV POWER) düğmesini
basılı tutarken sayı düğmelerini
kullanarak TV’nizin üretici kodunu
girin (aşağıdaki tabloya bakın).

Düğmeleri
Kullanarak

Yapabilecekleriniz

1 (TV
POWER)

Televizyonu açıp
kapama.

Üretici

Kod Numarası

LG

1(Varsayılan), 2

Zenith

1, 3, 4

INPUT

Televizyon ile
diğer giriş kaynağı
arasında bulunan
giriş kaynağını açın.

GoldStar

1, 2

Samsung

6, 7

Sony

8, 9

PR/CH W/
S

Aşağı veya yukarı
doğru giderek
bellekteki kanalları
tarayın.

Hitachi

4

VOL +/–

Televizyonun ses
ayarının yapılmasını
sağlar.

MUTE

Televizyonun sesini
açıp kapama.

Ekler

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 51

6

2. Ayarı tamamlamak için 1 (TV
POWER) düğmesini serbest
bırakın.
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52 Ekler
Televizyonunuza bağlı olarak,
doğru kodu girmenize rağmen,
düğmelerden bazısı veya tamamı
televizyon üzerinde etkin olmayabilir
Uzaktan kumanda aletinin pillerini
yenilediğinizde, ayarladığınız kod
silinerek ön değere atanmış olabilir.
Geçerli olan kodu tekrardan girin.

Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar

6

HDMI ve HDMI Yüksek
Çözünürlüklü Multimedya
Arabirimi terimleri ve HDMI
logosu, Amerika Birleşik Devletleri
ve diğer ülkelerde HDMI Licensing
LLC şirketine ait ticari markalar
veya tescilli ticari markalardır.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi,
elektronik cihazlar arasında radyo
irtibatı sağlayan bir sistemdir.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi
kapsamında cihazları bağlamak
için ödeme yapmanız gerekmez.
Eğer bağlantı Bluetooth®
kablosuz teknolojisi kullanılarak
yapılmışsa, Bluetooth® kablosuz
teknolojisine sahip bir cep
telefonu Cascade ile çalışabilir.
Bluetooth® metni ve logolarının
mülkiyeti Bluetooth® SIG, Inc.
şirketine aittir ve söz konusu
marka işaretlerinin LG Electronics
tarafından her türlü kullanımı
lisansa tabidir.
Diğer ticari marka ve tescilli
isimler ilgili mülkiyet sahiplerine
aittir.

Ekler
Dolby Laboratories tarafından
lisans altında üretilmiştir. Dolby,
Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby
Laboratories’in tescilli markalarıdır.
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Ekler 53

Bakım
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
Lütfen orijinal paketleme için
kullanılan karton kutu ve paketleme
malzemesini saklayın. Ünitenin bir
başka yere taşınması söz konusu
olduğunda en üst düzeyde koruma
için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal
ambalajı içerisinde paketleyin.

Ünitenin temizlenmesi
Ünitenin temizliği için kuru ve
yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin
kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda
sıvı deterjan ekleyerek nemli
bir bezle silin. Alkol, benzen,
tiner gibi maddeler cihazın üst
yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için
kullanmayın.

Dış yüzeylerin temiz tutulması
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri
gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
yy Fazla bastırarak ünitenin silinmesi
yüzeye zarar verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun
süreli ünite üzerinde bırakmayın.

6
Ekler
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54 Ekler

Özellikler
Genel
Güç gereksinimi
Güç tüketimi
Ölçüler (G x Y x D):
Net Ağırlık (Yaklaşık)
Çalıştırma ısısı
Çalışma rutubet
seviyesi:
Bara Güç Kaynağı
Mevcut Dijital Girdi Ses
Örnekleme Frekansı
Kullanılabilir Dijital Giriş
Ses biçimi
Mevcut Müzik Dosyası
biçimi
6

Ana etikete bakınız.
Ana etikete bakınız.
Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
(430 x 146,5 x 368) mm
4,7 kg
41 °F ile 95 °F (5 °C ile 35 °C)
%5 ile %90
5 V 0 500 mA
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Dolby Digital, PCM
MP3, WMA

Input/Output (Giriş/Çıkış)

Ekler

ANALOG AUDIO IN
ANALOG VIDEO IN
OPTİK GİRİŞ
BAĞLANTI NOKTASI
GİRİŞ soketi IN
HDMI IN/OUT
AUDIO OUT
VİDEO ÇIKIŞ
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2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ) x 2
1,0 Vrms (p-p), 75 Ω, senk negatif, RCA jak x 1
3,0 Vrms (p-p), Optik jak x 1
0,5 Vrms ( 3,5 mm stereo jak) x 1
19 iğne (Tip A, HDMI™ konektör)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
1,0 Vrms (p-p), 75 Ω, senk negatif, RCA jak x 1
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Ekler 55
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü)
Stereo modu
Surround kipi

260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2
Ön
260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2
Arka
260 W (3 Ω 1 kHz'de) x 2
Sub woofer
280 W (3 Ω 70 Hz'de) x 2

Ön hoparlörler
Tip
Impedance
Anma Giriş Gücü
Maks. Giriş Gücü
Maksimum Giriş gücü
Net Ölçüler (E x B x D)
Net Ağırlık (1 Adet)

2 Yön 2 Hoparlör
3Ω
260 W x 2
520 W x 2
(274 x 941 x 277) mm
14,6 kg

Derin bas hoparlörü/Arka hoparlörler
1 Yön 1 Hoparlör
1 Yön 1 Hoparlör
3Ω
3Ω

6
Ekler

Derin bas
hoparlörü
Arka hoparlörler
Derin bas
Impedance hoparlörü
Arka hoparlörler
Derin bas
Anma Giriş
hoparlörü
Gücü
Arka hoparlörler
Derin bas
Maks. Giriş
hoparlörü
Gücü
Arka hoparlörler
Maksimum Giriş gücü Net
Ölçüler (E x B x D)
Net Ağırlık (1 Adet)
Tip

280 W x 2
260 W x 2
560 W x 2
520 W x 2
(300 X 680 X 334) mm
12 kg

yy Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu
süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya
imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi
malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra
ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı
için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer
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seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği
gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci
maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi
içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya
bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların
kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile
birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin
azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak
tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.
Enerji Tasarrufu Bilgileri
yy Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
yy Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye
girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç
kapama’yı desteklerse, ‘on’ olarak ayarla.
yy Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 57

2017-04-07 �� 9:07:24

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 58

2017-04-07 �� 9:07:24

LHR846-NE.DTURLLK_TUR.indd 59

2017-04-07 �� 9:07:24

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika

Factory Address
PT. LG Electronics Indonesia.
Block G, MM2100 Industrial
Indonesia
Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa
Barat 17520, Indonesia.
LG Electronics(Huizhou) Inc.
Huitai Factory
No.13 Hui Feng Dong Yi Road,
China
Huitai Industrial Park of ZhongKai
Development Zone, Huizhou city,
GuangDong, 516006 China
LG Electronics Inc.
222 LG-ro Jinwi-myeon,
Korea
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün /
24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt
sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı
alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan
bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

444 6 543 (LGE)
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN

ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
}lhGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyhhiĶsĶyzĶuĶU
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