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Iniciação

Informação de
Segurança
1
Iniciação

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: DE FORMA A REDUZIR O RISCO
DE CHOQUES ELÉCTRICOS NÃO REMOVA A
COBERTURA (OU PARTE TRASEIRA) NEM PARTES
DE ACESSO. PEÇA ASSISTÊNCIA A PESSOAL
QUALIFICADO.
Este símbolo de relâmpago
com uma seta no interior de um
triângulo equilátero destina-se a
alertar o utilizador da presença de
voltagem perigosa não isolada no
interior da cobertura do produto que pode possuir
magnitude suficiente para constituir risco de
choque eléctrico para as pessoas.
O ponto de exclamação no interior
de um triângulo equilátero destinase a alertar o utilizador da existência
de instruções importantes de
funcionamento e manutenção
(assistência) na literatura que acompanha este
produto.
AVISO: DE FORMA A PREVINIR CHOQUES
ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A
CHUVA OU HUMIDADE.
AVISO: Não instale este equipamento em espaços
confinados, como estantes ou unidades idênticas.
OBSERVAÇÃO: Relativamente à rotulagem de
informações de segurança, incluindo a identificação
do produto e classificações de fornecimento, por
favor consulte a etiqueta principal localizada na
parte parte inferior ou numa outra superfície do
produto.
Para modelos com um transformador
Utilize somente o adaptador de CA fornecido com
este aparelho. Não utilize uma fonte de corrente
de outro dispositivo ou fabricante. Utilizar qualquer
outro cabo ou fonte de corrente pode provocar
danos ao aparelho e anular a sua garantia.

ADVERTÊNCIA respeitante ao Cabo de
Alimentação
O Cabo de Alimentação é o dispositivo de
desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de
Alimentação deve permanecer prontamente acessível.
Verifique a página de especificações presente
neste manual do proprietário para se assegurar dos
requisitos atuais.
Não sobrecarregue as tomadas de parede. As
tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas
de parede desapertadas ou danificadas, cabos de
extensão, cabos de alimentação desgastados ou
isolamento de cabos danificados ou rachados são
perigosos. Qualquer uma destas condições pode
resultar num choque elétrico ou incêndio. Examine
periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se
a sua aparência indicar danos ou deterioração,
desligue-o, pare imediatamente a utilização do
dispositivo e substitua o cabo com uma peça
de substituição exata fornecida por um centro
de assistência autorizado. Proteja o cabo de
alimentação de abusos físicos ou mecânicos, tais
como estar torcido, dobrado, comprimido, fechado
numa porta ou pisado. Preste atenção particular às
fichas, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo
sai do dispositivo.
ATENÇÃO:
yy O aparelho não deve ser exposto a água (gotas
ou salpicos), e não se devem colocar em cima
do aparelho recipientes cheios de líquidos, tais
como copos ou jarras .
yy Não deve ser colocada sobre o aparelho
nenhuma fonte de chama, tal como velas acesas.
yy Para evitar um incêndio ou choque eléctrico, não
abra a unidade. Entre em contacto apenas com
pessoal qualificado.
yy Não deixe a unidade num lugar próximo de
aparelhos de aquecimento ou sujeita à luz solar
directa, humidade ou choques mecânicos.
yy Para limpar a unidade, use um pano macio e seco
Se as superfícies estiverem extremamente sujas,
use um pano macio levemente humedecido em
detergente suave. Não use solventes fortes como
álcool, benzina ou diluente, pois estes podem
danificar a superfície da unidade.
yy Não use líquidos voláteis, como sprays
insecticidas, perto da unidade. Limpar usando
forte pressão pode danificar a superfície. Não
deixe que produtos de borracha ou plástico
permaneçam em contacto com a unidade
durante períodos prolongados.

Iniciação
yy Não coloque a unidade por cima do air bag
do veículo. Quando o air bag for aberto, pode
causar danos. Repare a unidade antes de utilizar
no carro.

Remoção de resíduos de pilhas e acumuladores
(APENAS produtos com bateria incorporada)
No caso de este produto conter uma bateria
incorporada que não possa ser removida
prontamente pelos utilizadores finais, seja para
substituição ou reciclagem no fim da vida útil
deste produto, a LG recomenda que a sua remoção
seja efetuada apenas por técnicos qualificados.
Para evitar danificar o produto e para sua própria
segurança, os utilizadores não deverão tentar
remover a bateria, devendo contactar o Serviço de
Assistência LG ou outros fornecedores de serviços
independentes.
A remoção da bateria implica a desmontagem
da estrutura do produto, a retirada dos cabos/
contactos elétricos e a extração cuidadosa da célula
da bateria utilizando ferramentas específicas. Se
pretender obter instruções de técnicos qualificados
sobre o modo de remoção seguro da bateria,
visite http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling
CUIDADO: A bateria interna de lítio do aparelho
não deve ser substituída pelo utilizador devido
ao perigo de explosão, caso a bateria seja
incorretamente substituída, devendo ser substituída
por um técnico e utilizando uma bateria do mesmo
tipo.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou
acumulador portátil.
Forma segura de remover a bateria do
equipamento: Remova as pilhas ou bateria
antigas e siga os passos na ordem inversa para
voltar a montar o equipamento. Para previnir a
contaminação do ambiente e possíveis ameaças
para a sociedade e vida animal, as pilhas ou baterias
gastas devem ser colocadas num contentor
especial designado para esse efeito. Não eliminar
pilhas ou baterias juntamente com resíduos
domésticos. Recomendamos que use os sistemas
locais de reutilização de baterias e acumuladores.”
A bateria não deve ser exposta a calor excessivo tal
como raios solares, fogo ou outros.
ATENÇÃO quando utilizar este produto em
ambientes de baixa humidade
yy Ele poderá causar eletricidade estática em
ambientes de baixa humidade.
yy Recomenda-se a utilização deste produto após
tocar qualquer objeto metálico que conduza
eletricidade.
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yy Não deixe a unidade num local instável tais
como prateleiras altas. Pode cair devido à
vibração do som.
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Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a app Music Flow
Player dependendo da versão da app.
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Características
Principais
1

Acessórios
Verifique a identidade dos acessórios fornecidos.

Iniciação

Fabricado para iPod/iPhone/iPad ou
dispositivo Android
Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad ou
dispositivo Android com uma simples ligação.

Entrada para dispositivos portáteis

Transformador de CA (1)

Escuta a música do teu dispositivo portátil.

App Music Flow Player

Introdução

Ouça a música armazenada no seu dispositivo
inteligente.

Símbolos utilizados neste manual

Pode controlar esta coluna utilizando o seu
iPod touch/iPhone/iPad ou dispositivo Android
através da app Music Flow Player. Esta coluna e
o seu dispositivo inteligente devem estar ligados
à mesma rede. Visite a “App Store” da Apple ou
a “Play Store” da Google ou utilize o código QR
apresentado em baixo para pesquisar pela app
“Music Flow Player”. Para obter informações
detalhadas consulte a página 9.

(SO Android)

(Apple iOS)

yy Dependendo da versão da app e das definições
do dispositivo inteligente, a app Music Flow
Player poderá não funcionar corretamente.
yy Alguns dispositivos inteligentes poderão não ser
compatíveis com esta coluna.

,,Nota
Indica notas especiais e características de
funcionamento.

>>Atenção

Indica precauções para prevenir possíveis danos
por abuso.

Iniciação
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Apresentação do Produto
1
Iniciação

a 1/! (Em Espera/Ligado)

f

(Wi-Fi): Liga o produto Music Flow inicial
à sua rede através do modo wireless (sem fios).
(página 12)

g

(Adicionar): Adiciona o produto Music
Flow adicional à sua rede. (No caso de estarem
ligados um ou mais produtos Music Flow)

h

(Entrada Portátil): Liga o dispositivo
externo.

b F (Função): Seleciona a função e a fonte de
entrada.
c -/+ (Volume)
d

(Reproduzir / Pausa): Iniciar uma
reprodução ou pausa a reprodução.

e Coluna

i DC IN 12V: Liga o adaptador CA fornecido.
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Carregar a unidade
Esta unidade utiliza uma bateria incorporada.
Antes de utilizá-lo, carregue a bateria ligando o
transformador de CA.

Configuração Inicial
Multi-Room
Ligação sem fios (Ligação
Sem fios Padrão)
O produto Music Flow disponibiliza um serviço
de streaming (transmissão)de música na área de
cobertura Wi-Fi do router da rede doméstica.

2
Ligações

Aproximadamente
3 horas

Ligue uma das suas colunas ao router doméstico
através de ligação sem fios.
Então pode conectar os produtos Music Flow
adicionais (opcional) à sua rede doméstica sem fios.
Consulte "Ligar as colunas à sua Rede Doméstica
(Adicional)" na página 19.

>>Atenção

Utilize apenas o transformador de CA
fornecido com este aparelho. Não utilize uma
fonte de alimentação de outro dispositivo ou
fabricante. A utilização de outro cabo ou fonte
de alimentação pode danificar o aparelho e
invalidar a sua garantia.

Verificar o estado do
carregamento
A carregar : O botão 1/! fica vermelho.
Totalmente carregada : O botão 1/! fica branco.

,,Nota

Como verificar a vida útil da bateria:
quando a unidade é ligada, prima 1/!
1/! (Branco): Mais de 60 %
1/! (Âmbar): Mais de 15 %
1/! (Âmbar a piscar): Menos de 15 %

Sinal sem fios

Ligações

Instalar a app "Music
Flow Player"

9

Através do código QR
Instale a app "Music Flow Player" através do código
QR. Digitalize o código QR utilizando a app de
digitalização.

Através da “App Store” da Apple ou
da “Play Store” da Google
1. Toque no ícone “App Store” da Apple ou no
ícone “Play Store” da Google.

2
Ligações

2. Digite "Music Flow Player" na barra de pesquisa
e toque em "Search".
3. Selecione "Music Flow Player" na lista de
resultados da pesquisa para descarregar.

,,Nota

yy A app Music Flow Player estará disponível
nas versões de software tais como se
seguem;
SO Android: Ver 4.0 (ICS) (ou posterior)
iOS O/S: Ver 6.0 (ou posterior)
yy Dependendo do dispositivo, a app "Music
Flow Player" poderá não funcionar.

(SO Android)

(Apple iOS)

,,Nota

yy Certifique-se de que o seu dispositivo
inteligente está ligado à Internet.
yy Certifique-se de que o seu dispositivo
inteligente possui uma app de digitalização.
Se não estiver ainda instalado, descarregue-a
a partir da “App Store” da Apple ou da “Play
Store” da Google.
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Iniciar a app Music Flow Player
Quando lança app Music Flow Player pela primeira
vez, os termos de utilização e o Serviço Chromecast
são apresentados no ecrã.

3. Selecione [Ligar produto] para instalar a coluna
que comprou.

1. Leia os conteúdos dos termos de utilização e
selecione [Aceitar].

2
Ligações
Consulte "Ligar a Coluna à Rede Doméstica" na
página 11.

,,Nota

2. Verifique os conteúdos do Serviço Chromecast
e selecione [Aceitar].

Se pretender voltar à tela dos termos de
utilização, inicialize a app Music Flow Player
no menu de configurações do dispositivo
inteligente.

Ligações
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Ligar a Coluna à Rede
Doméstica

Ligação Simples
(Configuração EZ)

Consulte a documentação para o seu dispositivo
para mais instruções.

yy Para uma Ligação Simples, é necessário o estado
da rede Wi-Fi.

Preparação

yy Certifique-se de que a definição de Bluetooth no
seu dispositivo inteligente está ligada.

yy Certifique-se de que dispõe de um ambiente de
rede que utiliza um router instalado na sua casa.

Requisitos
yy Router wireless
yy Dispositivo inteligente (Android ou iOS)

,,Nota

yy Certifique-se de que o servidor DHCP está
ativado no router wireless.

,,Nota

yy A Ligação Simples é suportada por
Bluetooth Ver 4.0 (ou superior).
yy Se o ecrã Ligação Simples não for
apresentado no ecrã, ligue a unidade
de outra forma. Por favor consulte “Ligar
a Coluna à Rede através do Método de
Configuração Wi-Fi” (página 12 ou página 15)
1. Ligue o dispositivo desejado, e prima [Seguinte].

yy Se não conseguir ligar a coluna com o
router, aceda às definições do router e
certifique-se de que a caixa “Permitir ao
cliente sem fios verem-se mutuamente
e aceder à minha rede local” se encontra
desmarcada.

2. A aplicação procura a coluna e liga-a
automaticamente, e prima [Seguinte].

2
Ligações

yy Certifique-se de que a coluna e o dispositivo
inteligente estão ligados ao mesmo router.

Preparação
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3. Se a palavra-chave de rede estiver configurada,
a tela de segurança é exibida. Digite a palavrachave.

Ligar a Coluna à Rede através
do Método de Configuração
Wi-Fi (Android)
Descrição geral da ligação
Serviço de
Banda Larga

2
Ligações

Router
4. Depois de digitar a palavra-chave, prima
[Seguinte].

5. Prima [Finalizar] para finalizar a ligação.

Ligações
1. Ligue a coluna numa tomada elétrica. O LED
F (Função) começa a piscar em branco.
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5. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

2. No seu dispositivo inteligente, abra a app Music
Flow Player. Selecione [Ligar produto] para
instalar a coluna.

2
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3. Selecione o produto que deseja ligar e prima
[Seguinte] na tela.

4. Prima o botão
no lado da coluna. Então o
LED F (Função) pisca em branco e vermelho
alternadamente.

6. Caso a sua rede esteja protegida por uma
palavra-passe, a tela de segurança é exibida
no seu dispositivo inteligente. Introduza a sua
palavra-passe.

14
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7. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

(Se existir uma atualização)
9. Esta aplicação está a verificar a versão do
software da sua coluna e, em seguida, exibe a
versão.

2
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Selecione [Seguinte] depois de verificar as
informações de versão.

,,Nota

Se a coluna não conseguir estabelecer ligação
à rede ou se a ligação de rede não funcionar
corretamente, aproxime a coluna do router e
tente novamente.

8. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

Ligações

Ligar a Coluna à Rede através
do Método de Configuração
Wi-Fi (iOS)
Descrição geral da ligação
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1. Ligue a coluna numa tomada elétrica. O LED
F (Função) começa a piscar em branco.
2. No seu dispositivo inteligente, abra a app Music
Flow Player. Selecione [Ligar produto] para
instalar a coluna.

Serviço de
Banda Larga

2
Ligações

Router

3. Selecione o produto que deseja ligar e prima
[Seguinte] na tela.
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4. Prima o botão
no lado da coluna. Então o
LED F (Função) pisca em branco e vermelho
alternadamente.

6. No seu dispositivo iOS, aceda às Configurações
iOS -> Configurações Wi-Fi e selecione
"MusicFlow_Setup" para estabelecer ligação.

2
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5. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

,,Nota

yy Se "MusicFlow_Setup" não estiver na lista,
volte a pesquisar pelas redes Wi-Fi disponíveis.
yy Quando o seu dispositivo inteligente está
ligado ao "MusicFlow_Setup", não lhe é
possível utilizar a Internet.

Ligações
7. Caso a sua rede esteja protegida por uma
palavra-passe, a tela de segurança é exibida
no seu dispositivo inteligente. Introduza a sua
palavra-passe.
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10. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

2

8. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

9. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

Ligações

,,Nota

Se a coluna não conseguir estabelecer ligação
à rede ou se a ligação de rede não funcionar
corretamente, aproxime a coluna do router e
tente novamente.
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Notas sobre a Ligação de Rede
yy Muitos dos problemas da ligação de rede na fase
de configuração podem ser corrigidos repondo
as configurações do router. Após ligar a coluna à
rede doméstica, desligue o router ou o modem
por cabo e/ou desconecte o seu respetivo cabo
de alimentação da rede doméstica. Volte a ligar
e/ou colocar o cabo de alimentação.

2
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yy A nossa empresa não é responsável pelo
eventual mau funcionamento da coluna e/ou
pela funcionalidade de ligação à Internet devido
a erros/avarias de comunicação relacionados
com a sua ligação à Internet de banda larga ou
com outro equipamento ligado.
yy A rede sem fios funciona a radiofrequências de
2,4 GHz que são utilizadas também por outros
dispositivos domésticos tais como telefones sem
fios, dispositivos Bluetooth®, fornos microondas,
e pode ser afetada pelas interferências destes
dispositivos.
yy Desligue da rede todos os dispositivos não
utilizados na sua rede doméstica local. Alguns
dispositivos geram abrandamento na rede.
yy Se a coluna não conseguir estabelecer ligação
à rede ou se a ligação de rede não funcionar
corretamente, aproxime a coluna do router e
tente novamente.
yy Dependendo do seu ambiente de rede
doméstica e do desempenho do router wireless,
poderão ocorrer falhas na ligação entre a coluna
e o router wireless.
yy Não é possível ligar a coluna a um router wireless
que possua um SSID oculto.
yy A ligação estabelecida poderá ser interrompida
se selecionar outra app ou alterar a configuração
da coluna ligada através da app "Music Flow
Player". Em tal situação, verifique o estado da
ligação.
yy Mesmo depois da ligação da app Music Flow
Player, poderá ouvir música no seu dispositivo
inteligente. Neste caso, selecione a coluna ligada
na tela de reprodução.
yy Dependendo da velocidade da sua rede, a
reprodução de conteúdos online poderá não
funcionar corretamente.
yy A interferência no sinal wireless poderão resultar
em desligamento da rede e na paragem da
reprodução.

yy Se reiniciar o router deverá desligar e voltar a
ligar a coluna.
yy Se instalar um novo router deverá restaurar as
configurações de fábrica e configurar a ligação
de rede para a coluna.
yy Se utilizar outros caracteres diferentes do
alfabeto Inglês ou dígitos para o nome SSID do
ponto de acesso ou router sem fios, este pode
ser exibido de forma diferente.

Ligações

Ligar as Colunas
à Rede Doméstica
(Adicional)
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1. Ligue a coluna (Principal) à rede. Consulte "Ligar
a Coluna à Rede Doméstica" na página 11.
2. No seu dispositivo inteligente, selecione a app
Music Flow Player. Clique no botão .

Poderá ouvir música a partir de várias colunas
utilizando um único dispositivo inteligente.
Requisitos

2
Ligações

yy Router wireless
yy Dispositivo inteligente (Android ou iOS)
yy Outra coluna

,,Nota

Interferências no sinal poderão provocar
interrupções na reprodução.

3. Selecione [Adicionar Coluna] no menu lateral.

Ligar a coluna adicional à sua
rede com um cabo LAN
Descrição geral da ligação

Serviço de Banda
Larga
Router

,,Nota

Pode também adicionar uma outra coluna
na tela de [Colunas
ao utilizar o botão
ligadas].

Coluna
(Adicional)

Cabo LAN
Coluna (Principal)

20 Ligações
4. Selecione o produto que deseja ligar e prima
[Seguinte] na tela.

7. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

5. Selecione [Ligação com fios] na tela.

8. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

2
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6. Ligue uma parte final do cabo LAN à porta
ETHERNET da coluna e ligue a outra parte final
ao seu router wireless.
Aguarde um pouco até o LED do estado da
rede deixar de piscar e estabilizar na cor branca.

Ligações

Ligar a coluna adicional à sua
rede através do método de
configuração Wi-Fi (Android)
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1. Ligue a coluna (Principal) à rede. Consulte "Ligar
a Coluna à Rede Doméstica" na página 11.
2. No seu dispositivo inteligente, selecione a app
Music Flow Player. Clique no botão .

Descrição geral da ligação
Serviço de Banda Larga

2

Router

Ligações

Cabo LAN

Coluna (Principal)

3. Selecione [Adicionar Coluna] no menu lateral.

Coluna (Adicional)

,,Nota

Pode também adicionar uma outra coluna
na tela de [Colunas
ao utilizar o botão
ligadas].
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4. Selecione o produto que deseja ligar e prima
[Seguinte] na tela.

7. Em seguida, selecione [Seguinte] na tela.

5. Selecione [Ligação sem fios] na tela.

8. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

2
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6. Prima o botão ADD na parte traseira da coluna
o LED do estado da rede
(Adicional). Então,
pisca com a cor vermelha.

,,Nota

Poderá não ser possível ligar as colunas se
a distância entre a coluna (Principal) ligada
através do cabo LAN e a coluna (Adicional) a
ser ligada estiverem demasiado afastadas.

Ligações 23

Ao utilizar o Bridge

3. Selecione [Adicionar Coluna] no menu lateral.

A Bridge (R1) aumenta uma gama de utilização
das colunas. Se pretender utilizá-la, adquira-a
separadamente.

Utilize como um dispositivo
raiz (ligação com fios ao router
doméstico)

2
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Se não existir uma coluna com uma
ligação cablada para o router
Quando o seu router doméstico estiver localizado
muito longe de qualquer localização da coluna, a
que é para ser ligada via modo com fios, ligue o
Bridge (R1) ao seu router doméstico com cabo LAN.

4. Selecione o [Bridge] e pressione [Seguinte] na
tela.

Bridge (R1)
1. Ligue o cabo de alimentação à porta de
alimentação na parte de trás do Bridge (R1) e
em seguida, ligue o cabo de alimentação a uma
tomada elétrica.
2. O LED de energia na frente do Bridge (R1) irá
ligar-se. No seu dispositivo inteligente, selecione
a app Music Flow Player. Clique no botão .

5. Seguindo as instruções da aplicação Music Flow
Player, ligue a Bridge (R1) e o router com um
cabo LAN.
Aguarde um momento até que o estado do LED
pára de piscar e fique branco.
de rede

Bridge (R1)

E depois selecione [Seguinte].
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6. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

Utilize como um extensor sem
fios
Se existir pelo menos uma coluna
com ligação cablada para o router
Quando quiser expandir a cobertura da rede em
malha Music Flow, adicione o Bridge (R1) à sua
rede doméstica.

2
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7. Ligue a coluna à Bridge (R1).
Consulte “Ligar as Colunas à Rede Doméstica
(Adicional)” na página 21.

Bridge (R1)
1. Ligue o cabo de alimentação à porta de
alimentação na parte de trás do Bridge (R1) e
em seguida, ligue o cabo de alimentação a uma
tomada elétrica.
2. O LED de energia na frente do Bridge (R1) irá
ligar-se. No seu dispositivo inteligente, selecione
a app Music Flow Player. Clique no botão .

Ligações 25
3. Selecione [Adicionar Coluna] no menu lateral.

6. Siga as instruções presentes na aplicação Music
Flow Player e clique em [Seguinte] no ecrã.

2
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4. Selecione o Bridge e pressione [Seguinte] na
tela.

5. Selecione [Ligação sem fios] e clique em
[Seguinte] no ecrã.

7. Selecione [Finalizar] para completar a ligação.

8. Ligue a coluna à Bridge (R1).
Consulte “Ligar as Colunas à Rede Doméstica
(Adicional)” na página 21.
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Utilizar o Servidor de
Multimédia para PC

2
Ligações

O software do servidor de multimédia permite
aos utilizadores acederem a ficheiros de áudio
armazenados no servidor de multimédia e
desfrutarem desses ficheiros nesta coluna através
da rede doméstica.
Antes de estabelecer ligação ao PC para reproduzir
um ficheiro, o software do servidor de multimédia
deverá ser instalado no seu PC.

,,Nota

Certifique-se de que dispõe de um ambiente de
rede que utiliza um router instalado na sua casa.

yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Software Music Flow para PCs
com o Windows
Sobre o Software Music Flow para PC
O Software Music Flow para PC permite-lhe
desfrutar dos ficheiros de áudio armazenados no
seu servidor de multimédia (PC) através da coluna.

Descarregar o Software Music Flow
para PC
1. Ligue o seu computador, visite http://www.lg.com.
Se necessário, selecione a sua localização.
2. Clique no separador de suporte.
3. Introduza o nome do seu modelo, presente
na capa do manual do utilizador, na barra de
pesquisa.
4. Localize e transfira o ficheiro “Music Flow PC
Software”.

Instalar o Software Music Flow para PC
1. Descompacte o ficheiro e clique duas vezes em
“Setup.exe” para instalar o Software Music Flow
para PC. A instalação é preparada e o assistente
de instalação será exibido.
2. Siga as instruções do assistente de instalação
exibidas na tela.
3. Clique no botão [Exit] para completar a instalação.

,,Nota

yy Poderá ter de fechar as firewalls e os
programas de antivírus no seu PC quando
instalar o Software Music Flow PC.
yy O software Music Flow para PC é uma edição
de software personalizada exclusiva para a
partilha de ficheiros e pastas com esta coluna.
yy Se pretender uma explicação completa
sobre o Software Music Flow para PC, clique
no ícone com a forma de um ponto de
interrogação no menu principal.

Requisitos do sistema (PC Windows)
yy CPU: Processador Intel® 2.0 GHz ou AMD
Sempron™ 2000+
yy Memória: 1 GB de memória RAM disponível
yy Placa gráfica: Memória de vídeo de 64 MB,
resolução mínima de 1024 x 768 pixeis e
definições de cor de 16 bits
yy Espaço livre em disco: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 ou posterior),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 ou posterior
yy Ambiente de rede: Ethernet de 100 MB, WLAN

Partilhar ficheiros de música
No seu computador, deverá partilhar a pasta
que contém os ficheiros de música para poder
reproduzi-los nesta coluna.
Esta parte explica o procedimento de selecção das
pastas partilhadas no seu computador.
1. Clique duas vezes no ícone “Music Flow PC
Software”.
2. Clique no ícone [ ] no canto superior direito
do ecrã. O menu de definições é apresentado.
3. No menu de definições, clique no ícone [ ] à
esquerda para aceder ao menu de partilha de
ficheiros.
4. No menu de partilha de ficheiros, clique no
ícone [ ] para abrir a janela [Browse Folder].
5. Selecione a pasta que contém os ficheiros
que deseja partilhar. A pasta selecionada é
adicionada à lista de pastas partilhadas.
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Nero MediaHome 4 Essentials
para SO Mac
Sobre o Nero MediaHome Essentials

Requisitos do sistema (Macintosh)
yy Mac OSX 10.5 (Leopard) ou 10.6 (Snow Leopard)
yy Computador Macintosh com um processador
Intel x86

O Nero MediaHome 4 Essentials é um software para
a partilha de ficheiros de vídeo, áudio e imagem
armazenados no seu computador com esta coluna
na forma de um servidor de multimédia digital.

yy Espaço no disco rígido: 200 MB espaço livre
no disco rígido para uma instalação autónoma
típica do Nero MediaHome

Transferir o Nero MediaHome
Essentials

Partilhar ficheiros de música

2. Clique no separador de suporte.
3. Introduza o nome do seu modelo, presente
na capa do manual do utilizador, na barra de
pesquisa.
4. Localize e descarregue o ficheiro “Nero
MediaHome 4 Essentials”.

Instalar o Nero MediaHome
Essentials
1. Antes de proceder à instalação, feche todos os
programas em execução, incluindo a firewall e
programas de antivírus.
2. Descompacte o ficheiro e clique duas vezes
no ficheiro NeroMediaHome.dmg. Na janela
Nero MediaHome, arraste o ícone do Nero
MediaHome ou para a pasta Aplicativos dentro
da janela ou a qualquer outro local desejado.
3. Siga as instruções do assistente de instalação
exibidas na tela.
4. Clique no botão [Exit] para completar a
instalação.

No seu computador, deverá partilhar a pasta
que contém os ficheiros de música para poder
reproduzi-los nesta coluna.
Esta parte explica o procedimento de selecção das
pastas partilhadas no seu computador.
1. Clique duas vezes no ícone “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Clique no ícone [Network] no lado esquerdo
e defina o nome da rede no campo [Network
name]. O nome da rede que introduzir será
reconhecido pelo seu leitor.
3. Clique no ícone [Shares] no lado esquerdo.
4. Clique no separador [Local Folders] na tela
[Shares].
5. Clique no ícone [Add] para abrir a janela
[Browse Folder].
6. Selecione a pasta que contém os ficheiros
que deseja partilhar. A pasta selecionada é
adicionada à lista de pastas partilhadas.
7. Clique no ícone [Start Server] para iniciar o
servidor.
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1. Ligue o seu computador, visite http://www.lg.com.
Se necessário, selecione a sua localização.

yy Memória: 256 MB RAM
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Operações Básicas
Utilização do botão 1/!
Ligar
Prima o botão 1/!.

Modo Standby
Prima e mantenha pressionado o botão 1/!
durante 5 segundos. (página 44)

3

,,Nota

Operação

A coluna entra em modo standby se não existir
reprodução de música ou não for pressionado
qualquer botão durante 20 minutos.

Alterar o modo
Quando ligar a coluna, pode alterar o modo. Prima
repetidamente o botão F (Function), o modo é
alterado juntamente com o LED de estado.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)

,,Nota

Se não ligar o dispositivo externo com o cabo
portátil, não poderá selecionar o modo de
Entrada portátil utilizando o botão F (Function).

Desfrutar de Música
com a app Music Flow
Player
Com a app Music Flow Player pode reproduzir
música no seu dispositivo inteligente.

,,Nota

yy Para obter informações detalhadas sobre a
app Music Flow Player, consulte o [Guia do
Utilizador] em [Configurações] > [Geral] no
menu lateral.
yy Alguns conteúdos presentes neste capítulo
podem não ter correspondência com a app
Music Flow Player dependendo da versão
da app.

Preparação
1. Verifique a ligação de rede à coluna. (página 11)
2. Para utilizar a coluna, deverá transferir e instalar
a app Music Flow Player. (página 9)
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Descrição Geral do Menu
Home

Editar a lista de serviços de
streaming online

Inicie a app Music Flow Player no seu dispositivo
inteligente. [Início] é exibido.

1. Inicie a app Music Flow Player no seu dispositivo
inteligente. [Início] é exibido.
2. Toque no menu [EDITAR].

3

Botão de menu – Apresenta a barra lateral de
menu.

b

As minhas músicas – Apresenta a lista de
músicas no seu telefone.

Operação

a

Serviço de Streaming – Exibe os serviços
c online. Pode desfrutar da música e do rádio
online.
d Favoritos – Exibe as músicas favoritas
e

Mais ouvidos – Exibe as músicas mais
tocadas nesta coluna.

f

A minha lista de reprodução – Exibe as listas
pessoais.

g

Linha de Tempo – Exibe as músicas
reproduzidas nesta coluna.

h Pesquisar – esquisa músicas no seu telefone.

,,Nota

Dependendo do SO do seu dispositivo
inteligente ou da versão da app “Music Flow
Player”, alguns dos conteúdos neste manual
podem ser diferentes.

yy Selecione a caixa de seleção do serviço online
que quer ver em Home.
yy Arraste para cima ou para baixo para alterar a
ordem do serviço online.
yy Toque em

, adicionar serviços online.

Nos casos de dispositivos Android, pode
adicionar serviços online a partir das aplicações
instalados no dispositivo. Se selecionar a
aplicação adicionada, a aplicação é executada
durante a operação de emparelhamento
Bluetooth.
Nos casos de um dispositivo iOS, quando ligar a
aplicação adicionada, deve configurar a ligação
Bluetooth para si mesmo.

,,Nota

Os Serviços Streaming Online podem variar
dependendo de sua região.
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Descrição Geral do Menu
Lateral
1. Inicie a app Music Flow Player no seu dispositivo
inteligente. [Início] é exibido.

Reproduzir uma Música
1. Inicie a app Music Flow Player no seu dispositivo
inteligente. [Início] é exibido.
2. Toque no menu [Início].

2. Toque no menu [Início].

3
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3. O menu lateral é exibido.

a Início – Exibe o menu principal.
b

Meu telefone – Exibe as músicas neste
dispositivo inteligente.

c

Music Server – Exibe as músicas nos
dispositivos ligados (servidor de multimédia).

Serviço de Streaming – Exibe os serviços
d online. Pode desfrutar da música e do rádio
online.
e

Aplicações compatíveis com o Chromecast –
Apresenta as apps disponíveis no Chromecast.

f Colunas ligadas – Exibe a coluna ligada.
g

Adicionar Coluna – Exibe o ecrã de
instalação da coluna.

h

Configurações – Exibe o menu de
configurações.

3. O menu lateral é exibido.
Selecione [Meu telefone] no menu lateral.

4. Selecione o álbum pretendido.

Operação
5. Selecione a música pretendida. Em seguida a
música selecionada é exibida e reproduzida.
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Gerir uma lista pessoal
Na tela do álbum, toque em [ ] na música
pretendida. O menu pendente é apresentado.

,,Nota

3
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Se não estiver selecionada uma coluna, a
janela de pop-up de seleção da coluna é
exibida. Selecione a coluna pretendida.

a

Reproduzir seguinte – Seleciona a próxima
música a ser reproduzida.

b Adicionar à fila – Adiciona à lista de espera.
c

Adic. lista reprodução – Adiciona a uma lista
pessoal pretendida.

,,Nota

Dependendo do seu ambiente da rede
wireless, a reprodução de músicas na coluna
poderá não funcionar corretamente.
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Descrição Geral da
Reprodução
Pode confirmar e ajustar várias informações na tela
de reprodução.

Selecionar o efeito de som
Este sistema possui um conjunto de campos de
som surround predefinidos. Pode selecionar um
modo de som pretendido ao tocar em [ ].
Os itens apresentados no equalizador podem diferir
dependendo das fontes e efeitos sonoros.
1. Durante a reprodução, toque em [
ilustrado abaixo.

] tal como

3
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a Exibe a coluna que reproduz a música.
Exibe a música atualmente em reprodução.

b

- Repete os conteúdos pretendidos.
Sempre que o clicar, o estado é alterado
pela ordem
(Repeat One) (Repeat
(Repeat Off ).
All) -

2. Toque em A ou D.

- Reproduz aleatoriamente as músicas na
lista. As músicas serão reproduzidas por
ordem aleatória.
Ajusta a reprodução.
c

- Ajusta o volume.
- Pausa a reprodução.
/ - Saltar rapidamente para trás ou para
a frente.
- Ajusta o efeito de som.

Toque em , e várias opções são exibidas.
- Guarda a música para os [Favoritos].
Pode encontrar [Favoritos] no separador
d
[Início].
- Adiciona músicas a [A minha lista de
reprodução].
e

- Edita a lista pessoal atual.
- Seleciona uma coluna para reprodução.
- Exibe o menu de músicas.

,,Nota

Ao utilizar pode controlar o nível de volume
das colunas agrupadas e modificar o canal
das mesmas para [Surround], [Esquerda] ou
[Direita]. (Página 33)

Pode selecionar os vários efeitos de som.
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Efeitos de
Som

Descrição

Padrão

Pode desfrutar de som otimizado.

Bass

Os graves são Bass Blast
(explosivos). Durante a
reprodução, reforça os agudos,
os graves e o efeito de som
envolvente.

Flat

Providencia som balanceado.

Boost

Impulsiona os médios para um
som reforçado.

Agudos/
Graves

Reforça os sons agudos e graves.

User EQ

Pode ajustar os efeitos de som.

Pode agrupar várias colunas ligadas à app Music
Flow Player e reproduzir as mesmas músicas em
todas as colunas ligadas no mesmo grupo.

,,Nota

Se quiser desfrutar da reprodução de grupo
e reprodução Surround, recomenda-se que
pelo menos uma coluna esteja ligada pelo
cabo LAN. Para alterar as configurações de
ligação da coluna quando todas as colunas já
estiverem ligadas sem fios, reconfigure todas
as colunas e conecte novamente depois de
ligar a uma coluna delas.
Na ligação wireless, a suavidade da reprodução
está sujeita à localização da coluna instalada.
Instale as colunas a uma curta distância do
router. Para desfrutar da reprodução suave sem
fios em grupo, ou reprodução surround sem
fios, recomenda-se utilizar um router 802.11n
de apoio. Neste caso, configure o modo de
segurança do router para OPEN ou AES.

3
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,,Nota

Ao reproduzir músicas na coluna do dispositivo
inteligente, o equalizador de som não é
suportado.

Reprodução em Grupo
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1. Selecione [Colunas ligadas] no menu lateral da
app Music Flow Player.
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2. As colunas ligadas são exibidas.
Selecione [ ] na coluna pretendida para a
reprodução da música.

3. A opção de grupo é exibida.
Toque na caixa de verificação para selecionar a
coluna na qual pretende efetuar a reprodução.
Em seguida, selecione [OK].

4. As colunas estão prontas para a reprodução em
grupo.

,,Nota

yy Se as colunas não estiverem agrupadas,
poderá desfrutar de diferentes músicas em
cada coluna.
yy Recomenda-se a ligação de menos de
5 dispositivos para uma reprodução
adequada.
yy O sinal fraco por causa da longa distância
entre colunas ou router sem fios e a
interferência de sinal podem originar
reprodução irregular.
yy Dependendo do ambiente da rede wireless,
o agrupamento poderá ser desfeito.
yy Para reprodução suave sem fios em grupo,
é recomendado selecionar a coluna ligada
por cabo LAN como coluna principal. Se
configurar a coluna principal ligada sem
fios, colocada mais perto da coluna ligada
por fios.
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Reprodução Ininterrupta
Pode alterar facilmente a coluna de reprodução a
partir do seu dispositivo inteligente ou da coluna
para outra coluna sem necessidade de pausas.

Alterar a coluna de reprodução a
partir de um dispositivo inteligente
para uma coluna

,,Nota

yy Isto não é suportado se levar o seu
dispositivo inteligente para fora de casa.
yy A função Wi-Fi deverá estar ligada no
dispositivo inteligente.
yy Se a fonte for Entrada Portátil e Bluetooth,
a reprodução ininterrupta não é suportada.
(O servidor de multimédia e o serviço de
streaming online são suportados).

3

yy Na reprodução ininterrupta, cada coluna
guarda a definição do volume atual. Se
não sair nenhum som da coluna durante
a reprodução, verifique se o volume da
coluna ligada está definido como 0.

Operação

yy No caso do serviço de streaming online, a
música que estiver a ouvir é reproduzida
desde o início.

1. Se trouxer o dispositivo inteligente que
reproduz a música do exterior para uma divisão
onde se encontra a coluna ligada, é exibida
uma janela de pop-up no dispositivo inteligente
solicitando-lhe que defina a coluna na qual
pretende reproduzir a música.
2. Selecione a coluna na lista de pop-up, a música
que está a ouvir é reproduzida sem pausas.

,,Nota

yy A janela de pop-up desaparece
automaticamente nos casos abaixo,
-- Quando selecionar a coluna na lista da
janela de pop-up.
-- 10 segundos após a janela de pop-up ter
sido apresentada. (Apenas Android)
yy A ligação mais recente é colocada no topo
da lista na janela de pop-up.

36 Operação

Alteração da coluna ativa para outra
coluna diferente sem pausas

Configurar a Coluna
com a app Music Flow
Player
Com a app Music Flow Player, pode configurar a
coluna ligada no seu dispositivo inteligente.

,,Nota

yy Para obter informações detalhadas sobre a
app Music Flow Player, consulte o [Guia do
Utilizador] em [Configurações] > [Geral] no
menu lateral.
yy Alguns conteúdos presentes neste capítulo
podem não ter correspondência com a app
Music Flow Player dependendo da versão
da app.

3
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Pode alterar a coluna em reprodução para outra
coluna que se encontre na divisão onde você se
encontra, ao utilizar a marcação NFC.

,,Nota

yy A aplicação Music Flow Player deverá ser
exibida no ecrã do dispositivo inteligente.
yy No caso de colunas agrupadas, todas as
colunas do grupo reproduzem som, caso
uma das colunas do grupo for ativada
através de marcação NFC.
yy Apenas o dispositivo Android está
disponível.

Preparação
1. Verifique a ligação de rede à coluna. (página 11)
2. Para utilizar a coluna, deverá transferir e instalar
a app Music Flow Player. (página 9)
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Descrição Geral do Menu de
Configurações

Menu [Geral]

1. Inicie a app Music Flow Player no seu dispositivo
inteligente.

Configuração do bloqueio de ecrã
(Apenas Android)

2. Selecione [Configurações] no menu lateral.

Configura a coluna para uma utilização mais fácil.

Esta função permite-lhe visualizar a app Music Flow
Player na tela de bloqueio. (A tela de bloqueio está
[ON] por predefinição.)

,,Nota

[Configuração do bloqueio de ecrã] pode
diferir da aplicação Music Flow Player
dependendo da versão Android.

Esta função permite-lhe visualizar ou eliminar o
manual no menu.

a

Geral – Configura a coluna para uma
utilização mais fácil.

b Colunas de Som – Configura a coluna ligada.
c

Alarme / Relógio para Desligar – Liga ou
desliga a coluna a uma hora programada.

d

Gestão de Contas – Gere o serviço de
streaming online.

e Fuso horário – Configura o fuso horário.
f

Configurações avançadas – Exibe o menu
de Configurações avançadas. (Página 39)

g Chromecast – Apresenta o menu Chromecast.
h

Informação da versão – Atualiza a coluna
para a versão mais recente.

i

Licenças de código aberto – Exibe o aviso
de Software LGE de Código Aberto.
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Guia do Utilizador
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Menu [Colunas de Som]
Pode ajustar as colunas ligadas à rede.

Menu [Alarme / Relógio para
Desligar]
Liga ou desliga a coluna a uma hora programada.

Alarme
A coluna avisa-o à hora programada.
Elimina o alarme selecionado.
Adiciona um novo alarme.

Relógio para Desligar
Define uma hora para desligar automaticamente a
coluna.

3
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a
b

1. Selecione a coluna para configurar o
temporizador em [Relógio para Desligar] no
menu [Alarme / Relógio para Desligar].

c
d
e
f
g
h
a Mudar o nome – Muda o nome da coluna.
b

LED da Coluna – Liga ou desliga o indicador
LED da coluna.

c

Informação de IP. – Exibe o endereço IP da
coluna.

Transmissão de som comprimido – Ajusta a
d compressão da fonte de áudio de acordo com
o estado da rede.
e Inicializar – Repõe a coluna.
f

Versão do Sistema – Exibe a versão atual do
sistema.

Partilhar dados de utilização – Selecione
se pretende enviar dados de utilização do
g
Chromecast e relatórios de falhas para a
Google.
h

Saiba mais sobre a Privacidade do
dispositivo com Chromecast integrado –
Apresenta a política de privacidade do
Chromecast.

2. Configure o temporizador pretendido na coluna
selecionada.
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Menu [Gestão de Contas]
Gere o serviço de streaming online.

Menu [Configurações
avançadas]

Menu [Fuso horário]

Canal da Rede Mesh

Fuso horário automático
Possibilita a utilização da hora fornecida pela rede.

Configuração do fuso horário
Se desmarcar [Fuso horário automático], pode
selecionar o seu fuso horário por si mesmo.

Se a reprodução normal ou a reprodução em grupo
não for suave com a utilização de colunas múltiplas
incluindo a ligação da coluna wireless, altere o
canal da rede em malha para melhorar a velocidade
da rede.
1. Selecione a opção [Configurações] ->
[Configurações avançadas].
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2. Selecione a opção [Canal da Rede Mesh].
O canal de informação agora a ser utilizado é
exibido.

3. Selecione o canal para alterar.
4. A informação do canal foi atualizada para o
canal selecionado.
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,,Nota
yy A coluna é desligada temporariamente
durante a alteração de canal.
yy Se alterar o canal quando a coluna for
desligada, ligue e adicione-a novamente.
yy Se a coluna não for ligada à rede após alterar
o canal, adicione a coluna novamente.

Ligação direta da Rede Mesh
(malha) (Apenas Android)

3

Pode ligar diretamente o dispositivo inteligente à
coluna ligada à sua rede doméstica.

Operação

Quando o seu dispositivo inteligente for colocado
numa posição onde não consegue ligar à rede rede
doméstica, selecione uma coluna mais próxima na
lista [Ligação direta da Rede Mesh (malha)] e depois
ligue o dispositivo inteligente à coluna.

Reprodução Automática de Música
Pode alterar facilmente o mecanismo de
processamento do seu dispositivo inteligente ou
alterar uma coluna para a outra, ao aproximar o seu
dispositivo inteligente à coluna desejada.
yy O seu dispositivo inteligente deve suportar
Bluetooth Smart.
yy Esta função está sujeita à capacidade do
dispositivo inteligente e ao estado da rede Wi-Fi.
yy A opção de reprodução de música automática
na app Music Flow deve estar ligada.
yy Esta função pode provocar um maior consumo
da bateria.
1. Ligue a opção [Reprodução Automática de
Música] no menu de Configurações Avançadas
na app Music Flow.
2. Marque o dispositivo inteligente para LG Music
Flow reproduzir durante cerca de 1 segundo.

Operação

Configurações de sensibilidade

Menu [Chromecast]

Define a distância de funcionamento do Auto
Music Play entre a coluna e o dispositivo inteligente
para ajustar a sensibilidade Bluetooth.

Saiba como transmitir conteúdo
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Apresenta como utilizar o Chromecast.

Aplicações compatíveis com o
Chromecast
Apresenta as apps disponíveis no Chromecast.

Grupos para transmissão de
conteúdo

-- Coloque o dispositivo inteligente perto
o suficiente para marca na coluna. É
recomendado estar a uma distância de até 5
cm.
-- Configure a barra deslizante para [Fech], a
posição mais à esquerda.
-- Mova a barra deslizante lentamente para a
direita até que a notificação será exibida.

,,Nota

yy O dispositivo inteligente deve suportar
Bluetooth de baixo consumo (BLE).
yy Para os casos de Android, as especificações
de suporte BLE podem variar dependendo
do fabricante.
yy Versão do sistema operativo suportado
Dispositivo

SO

Android

Android 4.3 (ou superior)

Apple

iOS 7.1.2 (ou posterior)

,,Nota

Para utilizar os Grupos de Transmissão, instale
a aplicação Google Home. Descarregue a
aplicação a partir da “App Store” da Apple ou
da “Play Store” da Google.”

Documentos legais abertos do
dispositivo com Chromecast
integrado
Selecione [Termos de Utilização da Google],
[Política de Privacidade da Google] ou [Licenças
de código aberto] para mostrar as informações
selecionadas.
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Selecione [Saiba mais sobre os grupos para
transmissão de conteúdo] ou [Como transmitir
conteúdo para um grupo] para apresentar a
informação selecionada.
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Menu [Informação da versão]
Atualiza a coluna para a versão mais recente.

Info versão da App
Exibe a versão atual da app.

Info versão do dispos.
Atualiza o firmware da coluna para a versão mais
recente.
1. Saiba se as colunas necessitam de ser
atualizadas ao tocar em [ ].

3

Utilizar a tecnologia
sem fios Bluetooth
Sobre o Bluetooth
Bluetooth® é uma tecnologia de comunicações
sem fios para ligações de curto alcance.
O som pode ser interrompido quando a ligação
sofre interferência pelas outras ondas eletrónicas
ou quando ligar o Bluetooth nas outras divisões.

Operação

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia
wireless Bluetooth® não implica quaisquer encargos.
Um telemóvel com tecnologia wireless Bluetooth®
pode ser utilizado via Cascata se a ligação tiver sido
efectuada via tecnologia wireless Bluetooth®.
Dispositivos disponíveis : Dispositivo Android,
dispositivo iOS

Perfis Bluetooth

2. Inicia a actualização de software.

Menu [Licenças de código
aberto]
Exibe o aviso de Software LGE de Código Aberto.

Para utilizar a tecnologia Bluetooth, os dispositivos
devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta
coluna é compatível com o seguinte perfil.
A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado)

Ouvir música a partir de um
dispositivo Bluetooth
Antes de iniciar o procedimento de
emparelhamento, certifique-se de que a função
Bluetooth do seu dispositivo inteligente se
encontra ligada. Consulte o guia de utilização do
dispositivo Bluetooth. Assim que a operação de
emparelhamento for executada, não precisa de ser
executada novamente.

Operação 43
1. Ligue a coluna numa tomada elétrica. Prima
o botão F na coluna para selecionar o modo
bluetooth. Então o LED F (Função) começa a
piscar em azul.
2. Ative o dispositivo Bluetooth e configure o
emparelhamento. Ao pesquisar esta coluna
no seu dispositivo Bluetooth, uma lista dos
dispositivos encontrados poderá ser exibida na
tela do dispositivo Bluetooth dependendo do
tipo de dispositivo Bluetooth. A sua coluna é
identificada como “Music Flow H4 (XX:XX)”.
3. Selecione “Music Flow H4 (XX:XX)”.

,,Nota

4. Quando esta coluna está ligada com sucesso
com o seu dispositivo Bluetooth, o LED
F (Função) vai parar de piscar.

,,Nota

yy Alguns dispositivos possuem um modo de
emparelhamento diferente, dependendo
do tipo de dispositivo Bluetooth.
yy Tente um procedimento de emparelhamento
caso o nome do seu dispositivo não estiver
na lista de dispositivos.
5. Ouvir música.

-- Há um obstáculo entre a unidade e o
dispositivo Bluetooth.
-- Há um dispositivo com a mesma
frequência com tecnologia Bluetooth®,
tal como um equipamento médico, um
forno microondas ou um dispositivo LAN
wireless.
yy Esta unidade suporta o emparelhamento
automático Bluetooth. Contudo, isto não é
possível nas situações abaixo:
-- Quando reinicia esta unidade.
-- Quando desliga a unidade por si mesmo.
-- Quando desligar esta unidade no
dispositivo Bluetooth ligado.
yy O som pode ser interrompido quando
a ligação sofrer interferências de outros
dispositivos eletrónicos.
yy Não pode controlar o dispositivo Bluetooth
com esta unidade.
yy O emparelhamento está limitado a “Um”
dispositivo Bluetooth®. O emparelhamento
múltiplo não é suportado.
yy Dependendo do tipo de dispositivo, pode
não ser capaz de utilizar a função Bluetooth.

Para reproduzir música no seu dispositivo
Bluetooth, consulte o manual do utilizador do
dispositivo Bluetooth.

yy Pode desfrutar com o a utilização de
Bluetooth® quando utiliza um Telefone, MP3,
Computador Portátil, etc..

De acordo com o nível do volume do
dispositivo Bluetooth , o nível de volume do
Bluetooth será ajustado.

yy Quanto maior a distância entre a unidade
e o dispositivo Bluetooth, menor se torna a
qualidade do som.
yy A ligação Bluetooth® será desligada quando
a unidade estiver desligada ou o dispositivo
Bluetooth® estiver muito longe da unidade.
yy Se a ligação Bluetooth® estiver desligada,
ligue o dispositivo Bluetooth® outra vez.
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XX:XX denomina os últimos quatro dígitos do
endereço BT. Por exemplo, se o endereço BT da
sua coluna for 9C:02:98:4A:F7:08, irá visualizar
“Music Flow H4 (F7:08)” no seu dispositivo
Bluetooth.

,,Nota

yy Ao utilizar a tecnologia Bluetooth®, tem
que fazer uma ligação entre a unidade e
o dispositivo Bluetooth o mais próximo
possível e manter a distância.
Porém isso pode não funcionar bem nos
casos abaixo:
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Ouvir Música a partir
de um Dispositivo
Externo

Modo Standby

A coluna pode ser utilizada para ouvir música a
partir de vários tipos de dispositivos externos.

Modo Standby

1. Ligue o dispositivo externo à porta PORTABLE
IN da coluna.

Opção 1.

3

A coluna entra em modo standby se não for
reproduzida qualquer música nem pressionado
qualquer botão.

Se a rede estiver desligada e não existir nenhuma
reprodução de música e nenhum botão em
funcionamento por 20 minutos, a coluna muda
para o modo em espera. Em seguida o LED
F (Função) pisca em branco.

Operação

Opção 2.
Se pressionar e manter pressionado o botão 1/!
por 5 segundos, a coluna muda para o modo de
espera. Então o LED F (Função) pisca em branco.

Modo Standby em rede
Cabo Portátil
(Não fornecido)
Dispositivo externo
2. Selecione a fonte de entrada desta unidade para
entrada portátil ao utilizar o botão F (Função).
3. Selecione a música a reproduzir a partir da lista
de músicas do seu dispositivo inteligente.

Quando a rede estiver ligada, mas a música não for
reproduzida e se os botões não forem pressionados
por 20 minutos, a coluna muda para o modo em
espera de rede. Em seguida o LED F (Função) é
esvanecido.

,,Nota

No Modo de Espera em Rede, se pressionar
o botão 1/!, a última lista de reprodução de
música será reproduzida.
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Repor a Coluna
Se a coluna não ligar ou não responder, reponha a
coluna.

Resetting the speaker
até
yy Prima e mantenha pressionado o botão
ouvir um único sinal sonoro. Em seguida, todas
as portas da rede sem fios são desativadas e as
informações armazenadas da rede sem fios são
eliminadas.

Reconfigurar o Music Flow R1
Prima sem soltar o botão
durante 8 segundos
para eliminar as informações armazenadas da rede.

,,Nota

Após repor o Music Flow R1, deverá desligar
e voltar a ligar a coluna para uma ligação
adequada ao Music Flow R1.
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yy Prima e mantenha pressionado o botão
até ouvir um sinal sonoro duas vezes. Pode
reconfigurar a coluna de acordo com as suas
configurações de fábrica.
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Resolução de problemas
Geral
Sintomas

Causa & Solução

A unidade não funciona
corretamente.

yy Desligue a unidade e o dispositivo externo ligado (TV, Woofer, Leitor de
DVD, Amplificador, etc.) e volte a ligá-los.
yy Desconecte o cabo de alimentação desta unidade e do dispositivo externo
ligado (TV, Woofer, Leitor de DVD, Amplificador, etc.) e, em seguida, tente
novamente a ligação.

4

A alimentação não é
ligada.

O cabo de alimentação está conectado à tomada?

Uma função não
funciona quando um
botão é pressionado.

Está num ambiente com eletricidade estática?

A coluna não emite som.

O volume está no mínimo?

yy Conecte o cabo de alimentação à tomada.
yy Desconecte o cabo de alimentação e volte a ligá-lo.

yy Ajuste o volume.

Resolução de problemas

A coluna não funciona
corretamente.

A coluna está ligada?
yy Ligue a coluna.
O LED frontal indicador do estado da coluna permanece ligado?
yy Verifique se o router Wi-Fi que está a utilizar possui certificação para Wi-Fi.
yy Desligue a coluna, volte a ligá-la e, em seguida, volte a ligá-la também ao
router.
yy Reconfigurar a coluna.
yy Quando utilizar um Music Flow R1
-- Certifique-se de que o dispositivo inteligente e o Music Flow R1 estão
ligados à mesma rede Wi-Fi.
-- Certifique-se de que o indicador LED do Music Flow R1 indica que este
está a funcionar corretamente.
-- Se o problema persistir, reconfigure o Music Flow R1.
-- Desligue e volte a ligar o Music Flow R1. Em seguida, desligue e volte a
ligar a coluna.
-- Se tiver dificuldade em ligar o Music Flow R1 e a coluna, tente
reposicionar a coluna de modo a que a esta fique mais próxima do router
sem fios ou do Music Flow R1.
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Rede
Sintomas

Causa & Solução

Não é possível ligar a
coluna à rede doméstica.

A comunicação wireless pode ser interrompida por aparelhos domésticos que
utilizem frequências rádio. Afaste a coluna destes aparelhos.

Servidores multimédia
não são exibidos na lista
de dispositivos.

yy O firewall ou software antivírus está em utilização no seu servidor
multimédia. Desligue o firewall ou software antivírus em utilização no seu
PC ou servidor multimédia.
yy Certifique-se de que a coluna está ligada à rede local à qual o servidor de
multimédia está ligado.

Não consigo agrupar
colunas.

A coluna está ligada à rede por Wi-Fi?
yy Se pretender desfrutar da reprodução em grupo, pelo menos uma coluna
deverá estar ligada através do cabo LAN.
yy Se as colunas estiverem ligadas apenas através de um sistema sem fios,
desligue as ligações sem fios e volte a ligá-las após ligar uma coluna com
fios.
O Music Flow Player (Coluna ou Ponte) está ligado?
yy Ligue o Music Flow Player (Coluna ou Ponte).
O cabo LAN está ligado corretamente ao router sem fios e ao Music Flow
Player (Coluna ou Ponte)?
yy Ligue o cabo LAN à porta Ethernet na parte traseira do Music Flow Player
(Coluna ou Ponte) e ao router sem fios.
yy Ao utilizar o Music Flow R1 (Ponte) para ampliar o sinal sem fios, pelo
menos uma coluna deverá estar ligada através do cabo LAN.
Quando o Music Flow Player (Coluna ou Ponte) está ligado, o LED do Music
Flow Player (Coluna ou Ponte) indica que este está a funcionar corretamente?
yy Se tiver dificuldade em ligar o Music Flow Player (Coluna ou Ponte), tente
reposicionar as colunas de modo a que a estas fiquem mais próximas do
router sem fios ou o Music Flow Player (Coluna ou Ponte).
Se reiniciar o router ?
yy Deverá desligar e voltar a ligar a coluna outra vez.
Se instalar um novo router.
yy Deverá restaurar as configurações de fábrica e configurar a ligação de rede
para a coluna.
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O Music Flow Player
(Coluna ou Ponte) não
funciona corretamente.
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Aplicação e Software para PC
Sintomas

Causa & Solução

A app Music Flow
Player não funciona
corretamente.

Ocorre algum erro ao aceder à app?
yy Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente é compatível com a app.
yy Certifique-se de que possui a versão mais recente da app Music Flow Player.
yy Certifique-se de que o LED frontal da coluna passa de vermelho a branco.

O Software Music Flow
para PC não funciona
corretamente.

A firewall está ativada no seu PC ou Mac?
yy Desative todas as firewalls e tente estabelecer novamente a ligação.
Consulte a ajuda ou o website da firewall.
O cabo LAN está ligado corretamente ao router wireless e ao seu PC ou Mac?
yy Certifique-se de que a coluna e o seu PC ou Mac estão ligados
corretamente à rede local e conseguem aceder à Internet.
yy A comunicação wireless pode ser interrompida por aparelhos domésticos
que utilizem frequências rádio. Afaste a coluna e o PC ou Mac desses
aparelhos.
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Requisitos de Ficheiros
Extensões de ficheiros disponíveis: “.mp3”, “.wma”,
“.flac”, “.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”

Marcas comerciais e
licenças

Frequência de amostragem: de 32 a 48 kHz (mp3,
wma), até 192 kHz/24 bits (flac)
Velocidade de transmissão: até 320 kbps (mp3,
wma)
yy Os requisitos de ficheiros nem sempre são
compatíveis. Poderão existir algumas restrições
nos recursos do ficheiro e nas capacidades do
servidor multimédia.
yy Alguns ficheiros .wav não são suportados nesta
coluna.

A marca da palavra Bluetooth® e logotipos são
marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG,
Inc e qualquer utilização de tais marcas pela LG
Electronics encontra-se sob licença.
Outras marcas registadas e nomes comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.

yy Pode não reproduzir, pois depende dos tipos de
ficheiros ou das formas de gravação.
yy Alguns ficheiros com DRM incorporado não são
suportados nesta coluna.
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Acerca da Condição do LED de Estado
Bluetooth
Estado

Cor

A aguardar o emparelhamento Bluetooth

A piscar

Bluetooth emparelhado

Entrada Portátil
Estado

Cor

Cabo portátil ligado
Rede
Estado

Cor

A aguardar a ligação de rede

A piscar

Ligado
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(O botão

A ligar
é pressionado)

A piscar

(O botão

A ligar
é pressionado)

A piscar

Anexo

Modo de espera de rede
(Bateria : A carregar)
Modo de espera de rede
(Bateria : Totalmente carregada)
Configuração de Grupo
(o primeiro grupo foi configurado)

,,Nota

yy Quando configurar inicialmente o grupo, o LED F (Função) fica verde.
yy Os grupos adicionais são configurados, a cor do LED F (Função) é modificada por ordem de grupo.
( >
>
>
> )
yy Se as colunas agrupadas forem alteradas para o modo em espera de rede, o brilho do LED
F (Função) fica escuro.
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Especificações Técnicas
Geral
Fonte de Alimentação

12 V 0 1,0 A (Adaptador CA)
Bateria recarregável incorporada
12 W

Consumo de energia

Modo Standby em rede : 3.7 W
(Se todas as portas da rede estiverem ativadas.)

Adaptador CA

Modelo: WA-12M12FG
Fabricante: Yang Ming Industrial
Entrada:100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz
Saída: 12 V 0 1,0 A

Dimensões (C x A x P)

194 mm x 64 mm x 70 mm (sem pés)

Peso Líquido (Aprox.)

Aprox. 0,8 kg

Temperatura de funcionamento

5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento

5 % até 90 %

Entradas
Entrada para dispositivos portáteis 400 mVrms (conector 3,5 mm stereo)

5

Colunas
Embutido

Impedância nominal

4Ω

Potência Recomendada de
Entrada

10 W

Potência Máxima de Entrada

20 W

Sistema
LAN wireless (antena interna)

Acesso a rede wireless IEEE 802.11n integrado (versão 2.0),
compatível com redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n.

yy O Design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Manuseamento da
Coluna
Transporte da coluna
Por favor, guarde a embalagem original e as caixas
da embalagem. Se necessitar de transportar a
coluna deve, como medida de proteção, voltar
a embalar a coluna tal como estava embalada
originalmente de fábrica.

Manter as superfícies externas
limpas
yy Não utilize líquidos voláteis tais como sprays
inseticidas próximo da coluna.
yy A limpeza a pano com muita pressão poderá
danificar a superfície.
yy Não deixe que produtos de borracha ou plástico
permaneçam em contato com a unidade
durante períodos prolongados.

Limpeza da coluna

5
Anexo

Para limpar o leitor, use um pano macio e seco.
Se as superfícies estiverem extremamente sujas,
utilize um pano macio levemente humedecido em
detergente suave. Não utilize solventes fortes como
álcool, benzina ou diluente, pois estes podem
danificar a superfície da coluna.

Informações
Importantes Relativas
aos Serviços de Rede
Todas as informações, dados, documentos,
comunicações, descargas, ficheiros, textos, imagens,
fotografias, gráficos, vídeos, webcasts, publicações,
ferramentas, recursos, software, códigos,
programas, widgets, aplicações, produtos e outros
conteúdos ("Conteúdo") e todos os serviços e
ofertas ("Serviços") fornecidos ou disponibilizados
por ou através de qualquer terceiro (cada é
um "Fornecedor de Serviços") são da exclusiva
responsabilidade do Fornecedor de Serviços que os
produziram.
A disponibilidade e o acesso ao Conteúdo e aos
Serviços fornecidos pelo Fornecedor de Serviços
através do Dispositivo LGE estão sujeitos a alteração
sem aviso prévio, incluindo, mas não se limitando, à
suspensão, eliminação ou cessação de parte ou da
totalidade do Conteúdo ou Serviços.
Se pretender qualquer esclarecimento ou
encontrar algum problema relacionado com o
Conteúdo ou Serviços, poderá visitar o website do
Fornecedor de Serviços para obter as informações
mais atualizadas. A LGE não é responsável pelo
serviço de apoio a clientes relacionado com o
Conteúdo e Serviços. Qualquer dúvida ou pedido
de assistência relacionado com o Conteúdo ou
Serviços deverá ser remetido diretamente aos
respetivos Fornecedores de Serviços do Conteúdo
ou Serviços.
Note que a LGE não é responsável por qualquer
Conteúdo ou Serviços disponibilizados pelo
Fornecedor de Serviços ou por quaisquer
alterações ou a eliminação ou cessação desse
Conteúdo ou Serviços e não assegura nem garante
a disponibilidade do acesso a tal Conteúdo ou
Serviços.
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TERMOS DE
UTILIZAÇÃO
Estes Termos de Utilização aplicam-se a indivíduos
e grupos que utilizam a Coluna LG Multiroom
(Coluna LG Mutiroom), qualquer software associado
à Coluna LG Multiroom, a esta aplicação ou a
quaisquer serviços associados a esta aplicação
(coletivamente designado " LG Software"). Estes
termos estabelecem as responsabilidades da LGE
para consigo, assim como a identificação do que
"pode" e "não pode" e que você deve ter presente
quando utilizar o LG Software. O LG Software é um
software de proprietário, cuja propriedade pertence
à LG Electronics Inc., uma empresa registada na
Coreia do Sul , com sede em Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seul, Coreia do Sul. LGE, e os
seus licenciantes ("LGE", "nós" ).

Nós concedemos-lhe uma licença não exclusiva
para utilizar a cópia pré-instalada do LG Software
apenas na medida do necessário para que possa
utilizar a Coluna LG Multiroom pessoalmente e para
nenhuma outra finalidade.
Você reconhece e concorda que todos os direitos
de propriedade da LG Software em qualquer lugar
do mundo pertencem exclusivamente a nós, e
que nenhum direito de propriedade sobre o LG
Software seja transferidos para si. Você só tem
direito ao uso limitado da LG Software tal como
lhe é concedido nestes "Termos de Utilização" de
licença.
Você não pode copiar, modificar, descompilar ou
fazer engenharia reversa no nosso software de
forma alguma, a menos que esteja autorizado
a fazê-lo por lei. Nós reservamos o direito de
suspender, cancelar ou suspender a totalidade
ou parte dos serviços, sem aviso prévio, caso
consideremos que você está em violação destes
"Termos de Utilização".
Você reconhece que a LG Software não foi
desenvolvido para atender às suas necessidades

Nós não aceitamos qualquer responsabilidade se,
por qualquer razão, os Serviços ou qualquer parte
deles não estiver disponível a qualquer momento
ou por durante um qualquer período.
Apesar de poder utilizar o Software LG para
transferir e aceder a conteúdos ou aplicações
disponibilizados por terceiros através do seu
Software LG, não nos comprometemos nem
garantimos que esses conteúdos ou aplicações
vão estar sempre acessíveis. Dentro daquilo que
nos é legalmente permitido, excluímos quaisquer
garantias, condições ou outros termos que possam
estar implícitos nestes termos de licenciamento por
lei.
Até agora, como estamos apoiados legalmente
para o fazer, excluímos qualquer responsabilidade
por qualquer perda ou dano sofrido por si ou
qualquer outra pessoa em relação à utilização de
LG Software. Assumimos a responsabilidade apenas
por perdas ou danos incorridos que sejam resultado
previsível de uma violação nossa a estes termos
de licenciamento ou da nossa negligência até ao
montante especificado abaixo, mas não assumimos
a responsabilidade por responsabilidade por
qualquer perda ou dano imprevisto. A perda
ou dano é considerada previsível se for uma
consequência óbvia de uma violação nossa ou caso
esteja contemplada por si e por nós aquando do
início de utilização do LG Software.
Relativamente a qualquer perda ou dano não
excluída ao abrigo estes termos de licenciamento,
seja no que respeita ao contrato, ato ilícito
(incluindo negligência) ou outro, a responsabilidade
total da nossa parte e do nosso grupo está limitada
ao valor pago pelo adquirente pelo serviço do
Software LG. Na medida do permitido pelas leis
aplicáveis, algumas jurisdições não permitem a
limitação ou exclusão de responsabilidade por
danos acidentais ou consequentes, ou possuem
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Ao acessar ou utilizar LG Software, você confirma
que aceita estes "Termos de Utilização" e que
concorda em os cumprir. Se não concordar com
estes "Termos de Utilização", não poderá aceder
ou utilizar o LG Software. Em caso de conflito
entre estes Termos de Utilização e qualquer
outro documento neles referido, estes Termos de
Utilização tomam prevalência, salvo disposição
clara em contrário em documento relevante.

individuais. Nós não fazemos nenhuma promessa
e nem garantia de que o LG Software está livre de
bugs ou erros, ou que estará sempre disponível.
Nós usaremos os nossos esforços para fornecer o
LG Software numa base contínua de alta qualidade,
mas não podemos garantir que estará sempre
disponível, ininterrupto ou livre de erros. É possível
que tenhamos de suspender ou descontinuar o LG
Software, ou suspender ou restringir a utilização
de todos ou parte dos serviços que consideramos
razoavelmente necessários por razões técnicas,
operacionais, segurança, legais, ou razões
regulamentares.
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uma legislação que restringe a limitação ou
exclusão de responsabilidade, e portanto, por isso,
a limitação acima pode não se aplicar a si.

utilização dos Serviços poderão conter materiais
que poderá considerar indecentes, censuráveis ou
inapropriados para crianças.

Nada que esteja patente nestes termos de licença
deve limitar ou excluir a nossa responsabilidade
por morte ou danos pessoais relacionados com a
nossa negligência, fraude ou declarações falsas ou
qualquer outra responsabilidade que não possa ser
excluída ou limitada por lei.

Ao permitir que uma criança utilize a sua LG Smart
TV para aceder aos Serviços, passa a ser o único
responsável por decidir se os Serviços são ou não
adequados para serem acedidos por aquela criança.

LG Software fornece acesso a "apps" e ligação
a outros serviços de propriedade e operados
por terceiros, como prestadores de conteúdo.
Quaisquer apps de terceiros, serviços e conteúdos
que podem ser acedidos através dos serviços são
disponibilizados a si por esses prestadores , e estão
fora do âmbito destes Termos de Utilização.
As suas negociações com fornecedores de
terceiros são exclusivamente entre você e o
fornecedor relevante, e podem estar sujeito a
termos e condições próprias da empresa e política
de privacidade. Nós o encorajamos a ler estes
documentos, embora não somos responsáveis 
pelo seu conteúdo. Não aceitamos nenhuma
responsabilidade por aplicações, serviços ou
conteúdos fornecidos por terceiros.
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Podemos impor limites à utilização ou acesso a
determinados conteúdos de terceiros, aplicação ou
serviços, em qualquer caso, e sem aviso prévio ou
responsabilidade. Nós renunciamos expressamente
qualquer responsabilidade ou obrigação por
qualquer alteração, interrupção, desativação,
remoção ou suspensão de qualquer conteúdo,
aplicação ou serviço disponibilizado através deste
LG Software. Nós não somos responsáveis nem
com responsabilidade relacionado o conteúdo,
aplicativos e serviços. Qualquer dúvida ou
solicitação de serviço relacionada com o conteúdo,
aplicação ou serviços de terceiros deve ser feita
diretamente aos respectivos fornecedores de
conteúdos e serviços ou programadores de
aplicativos, conforme o caso.
Estes termos não afectam os seus direitos como
consumidor.
Adequabilidade dos Serviços para crianças e
ferramentas de controlo parental
Modifique isto de forma a adequar-se caso seja
apropriado: Os Serviços não são destinados a
crianças com menos de 13 anos de idade e não são
estruturados especificamente para atrair menores
de 13 anos. Adicionalmente, determinados
conteúdos a que poderá aceder através da sua

[ A sua Smart TV disponibiliza uma ferramenta de
controlo parental (através de um PIN de 4 dígitos).
Ao ativar o PIN de 4 dígitos, a sua LG Smart TV
não apresentará os conteúdos restritos a menos
que introduza o PIN. É da sua responsabilidade
configurar e manter a ferramenta de controlo
parental e quaisquer outros controlos disponíveis,
não sendo nós responsáveis por qualquer perda
ou dano em que o adquirente ou qualquer outra
pessoa que utilize a sua LG Smart TV possa incorrer
em resultado do não cumprimento desta norma.
Dependendo do modelo da sua LG Smart TV, estas
funcionalidades poderão não estar disponíveis.
Vírus e Segurança
Fazemos uso dos esforços comerciais necessários
para assegurar que os Serviços estão protegidos e
livres de vírus, mas esses esforços não podem nem
conseguem garantir que os Serviços estão livres
erros, vírus e outras vulnerabilidades.
Adicionalmente, declinamos a responsabilidade
por qualquer perda ou dano causado por vírus,
ataque de negação de serviço distribuído ou outro
material tecnologicamente prejudicial que possa
infetar a sua LG Smart TV, dados ou outros materiais
que tenha em sua posse durante a sua utilização
dos Serviços.
Modifique isto de forma a adequar-se caso seja
apropriado: Reclamações
Se tiver dúvidas ou reclamações sobre os Serviços,
contacte [incluir referência ao endereço de e-mail
não pessoal da LG].
Modifique isto de forma a adequar-se caso seja
apropriado: Diversos
Salvo disposição expressa em contrário, estes
Termos de Utilização e os documentos neles
referidos constituem a totalidade do contrato
ente nós e você no que respeita à sua utilização
dos Serviços e suplantam quaisquer acordos,
disposições, propostas ou procedimentos,
sejam verbais ou por escrito, entre nós e o você
relativamente à sua utilização dos Serviços.
Poderemos atribuir, subcontratar ou de qualquer
outra forma transferir parte ou a totalidade dos
nossos direitos e obrigações ao abrigo destes
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Termos e Condições, a qualquer pessoa ou
empresa. Apenas poderemos fazê-lo caso não
afete materialmente os seus direitos ao abrigo
destes Termos de Utilização. Não está autorizado a
atribuir, subcontratar ou de qualquer outra forma
transferir os seus direitos e obrigações ao abrigo
destes Termos e Condições a qualquer outra pessoa
(exceto se ceder a sua LG Smart TV a terceiros) a
menos que tal tenha sido acordado previamente
connosco por escrito.
Mesmo que decidamos não exercer ou impôr
qualquer direito que tenhamos contra si num
determinado momento, tal não nos impede que
venhamos a exercer ou impôr esse direito mais
tarde.
Se qualquer parte destes Termos de Utilização for
considerada ilegal, inválida ou de qualquer outra
forma inexequível por um juiz ou regulador, essa
parte deverá ser suprimida onde necessário e as
restantes partes dos Termos de Utilização manterão
o seu valor legal.

Nota de informação sobre software
de código aberto
Para obter o código fonte incluído neste produto
ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de
código aberto visite http://opensource.lge.com.
Além do código fonte, pode transferir todas as
condições da licença referidas, renúncias de
garantia e avisos de direitos de autor.
A LG Electronics também irá fornecer-lhe um
código aberto em CD-ROM por um valor que cobre
as despesas de distribuição, como os custos do
suporte, envio e processamento, mediante pedido
por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é
válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição
do produto.

Estes Termos de Utilização não constituem nem
inferem quaisquer direitos legais a qualquer pessoa
que não seja parte deles.

O presente Acordo será regido pelas leis da
República da Coreia do Sul, excluindo os seus
conflitos de disposições legais.
Se tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre
estes Termos de Utilização, por favor entre em
contato com www.lg.com.
Estes "Termos de Utilização" podem ser atualizados
de tempos a tempos pela LGE. Se fizermos uma
alteração significativa aos nossos Termos de
Utilização, iremos atualizá-lo através do seu LG
Software ou outros meios.
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Estes Termos de Utilização regem-se pelas leis do
país onde a sua LG Smart TV é comercializada e
tanto o adquirente como a LGE concordam em
submeter-se à jurisdição exclusiva dos tribunais do
país onde a sua LG Smart TV é comercializada.

