POLSKI

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MUZYKA ZE STYLEM
Stacja dokująca z głośnikiem
Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem
użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

ND4520
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Na początek

2
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Informacja dot.
bezpieczeństwa
1
Na początek

Uwaga
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM;
NIE OTWIERAĆ

Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE
MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Symbol błyskawicy w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
nieizolowanego, niebezpiecznego
napięcia elektrycznego wewnątrz
produktu, które powoduje znaczące
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
ważnych instrukcji dot. obsługi i
konserwacji (serwisowania) w
dokumentacji dołączonej do
produktu.
OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED
DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM.

Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były
podłączone do osobnego obwodu;
to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila
tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub
odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze
specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji
obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających.
Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone
gniazdka, kable zasilające lub przedłużające
stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych
sytuacji może być przyczyną porażenia prądem
lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać
przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się
oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć
go, zaprzestać korzystania z urządzenia i
wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym
lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem,
tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem,
przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód
łączy się z urządzeniem. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas
instalacji urządzenia upewnić się, że wtyczka jest
łatwo dostępna.

Ostrzeżenie: Nie instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię
lub akumulator.

UWAGA: Informacje dotyczące bezpieczeństwa, w
tym identyfikator produktu i parametry zasilania,
znajdują się na głównej etykiecie na spodzie
urządzenia.

Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu:
Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując
kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć
zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu
na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub
akumulatorki należy umieścić w odpowiednim
pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki
odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków
wraz z odpadami gospodarstwa domowego.
Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych
systemów baterii i akumulatorów zwrotnych.
Bateria nie może być wystawiana na nadmierne
ciepło, jak np. promienie słoneczne, pożar itp.
Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione
na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i
nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych
cieczą, takich jak wazony.

Na początek
Utylizacja starych urządzeń

Utylizacja zużytych baterii/akumulatorków
1. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci znajdujący się na bateriach/
akumulatorach produktu, oznacza, że
objęte są one dyrektywą europejską
2006/66/EC.
2. Symbol ten może znajdować się w
obecności chemicznych oznaczeń
rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb),
jeżeli bateria zawiera ponad 0,0005 %
rtęci, 0,002 % kadmu lub 0,004 ołowiu.
3. Wszystkie baterie/akumulatory
powinny być utylizowane w
oddzieleniu od innych odpadów
komunalnych przez jednostki
wyznaczone do tego celu przez
władze rządowe lub lokalne.
4. Poprawna utylizacja zużytych baterii/
akumulatorów pomoże zapobiec
możliwym negatywnym wypływom
na środowisko, zwierzęta i ludzie
zdrowie.
5. W celu uzyskania więcej informacji
na temat utylizacji zużytych baterii/
akumulatorów należy skontaktować
się z lokalnym urzędem miasta,
zakładem usług komunalnych lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

Urządzenia bezprzewodowe dla Unii
Europejskiej
Firma LG Electronics deklaruje
niniejszym że niniejszy(e) produkt(y)
jest/są zgodne z wymaganiami oraz
innymi postanowieniami Dyrektyw
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
oraz 2009/125/EC.
Prosimy o kontakt na poniższy adres,
aby uzyskać kopię Deklaracji Zgodności
(Declaration of Conformity).
Europejskie Centrum
Normalizacyjne:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Proszę pamiętać, że NIE jest to
punkt kontaktowy obsługi klienta.
Informacja odnośnie obsługi
klienta, patrz Karta gwarancyjne
lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u
którego produkt został zakupiony.
Tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
Oświadczenie dotyczące
promieniowania radiowego
Urządzenie to powinno zostać
zainstalowane oraz użytkowane w
odległości, co najmniej 20cm pomiędzy
anteną a ciałem użytkownika.

1
Na początek

1. Kiedy do produktu dołączony jest
niniejszy przekreślony symbol
kołowego pojemnika na śmieci,
oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i
elektroniczne produkty powinny
być utylizowane niezależnie
od odpadów miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych
do tego miejsc składowania
wskazanych przez rząd lub
miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego
urządzenia pomoże zapobiec
potencjalnie negatywnemu
wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji
o sposobach utylizacji starych
urządzeń, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi,
przedsiębiorstwem zajmującym się
utylizacją odpadów lub sklepem, w
którym produkt został kupiony.
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Spis treści
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Rozwiązywanie problemów
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Znaki handlowe i licencje
Specyfikacje
Obsługa urządzenia
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Informacja dot. bezpieczeństwa
Unikalne funkcje
– Stworzone dla iPod/iPhone/iPad
– Wejście urządzenia przenośnego
Portable In
– Odtwarzanie dźwięku z urządzenia
USB
– Bluetooth
Akcesoria
Wstęp
– Symbole zastosowane w niniejszej
instrukcji
Wymagania odnośnie plików
– Wymagania odnośnie plików MP3/
WMA
– Kompatybilne urządzenia USB
– Wymagania dla urządzenia USB
Pilot zdalnego sterowania
– Instalacja Baterii
Panel przedni
Panel tylny
Panel górny
Podłączanie zasilacza AC
Instalacja Baterii
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Przyłączanie
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Obsługa ogólna
Działania podstawowe
– ObsługaiPod/iPhone/iPad
– Obsługa urządzeń USB
– Chwilowe wyłączanie dźwięku
– Wznowienie odtwarzania
– AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Funkcje zaawansowane
– Słuchanie muzyki z urządzenia
zewnętrznego
Korzystanie z technologii Bluetooth
– Słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniach Bluetotooth
– Korzystanie z aplikacji Bluetooth.
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Wstęp

Stworzone dla iPod/iPhone/
iPad

Symbole zastosowane w
niniejszej instrukcji

Po wykonaniu prostego połączenia można cieszyć
się muzyką z urządzenia iPod/iPhone/iPad.

,,Uwaga

Wejście urządzenia
przenośnego Portable In

Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.

Słuchaj muzyki z urządzenia przenośnego.

Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może
doprowadzić do uszkodzeń.

Odtwarzanie dźwięku z
urządzenia USB
Po wykonaniu prostego połączenia można cieszyć
się muzyką z urządzenia USB.

Bluetooth
Pozwala cieszyć się muzyką z urządzenia Bluetooth
z wykorzystaniem prostej metody łączenia

Akcesoria

>>Przestroga

LG Bluetooth Remote
Możesz sterować tym odtwarzaczem przez Bluetooth, za pomocą swojego iPhone lub telefonu z
systemem Android. Ten odtwarzacz i twój telefon
muszą być połączone ze sobą przez Bluetooth.
Wizyta “Apple App Store” lub “Google Android
Market (Google Play Store)”. Użyj tego kodu QR
aby wyszukać aplikacji “LG Bluetooth Remote”.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 18.

Proszę sprawdzić i zidentyfikować dostarczone
akcesoria.

Pilot zdalnego
sterowania (1)

Kabel zasilający (1)

Zasilacz AC (1)

Bateria (1)

(Android OS)

(Apple iOS)

1
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Unikalne funkcje

5
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Wymagania odnośnie
plików
1
Na początek

Wymagania odnośnie plików
MP3/WMA
Kompatybilność plików MP3/WMA z niniejszym
urządzeniem ma następujące ograniczenia:
yy Częstotliwość próbkowania: w granicach 32 - 48
kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
yy Prędkość transmisji danych: granicach
32 -320 kbps (MP3), 40 – 320 kbps (WMA)
yy Maksymalna liczba plików: Poniżej 999
yy Maksymalna liczba folderów : Mniej niż 99
yy Rozszerzenia plików: “.mp3”/ “.wma”

Kompatybilne urządzenia USB
yy Odtwarzacz MP3: Typu Flash.
yy Pamięć USB Flash: Urządzenia obsługujące
USB 1.1.
yy F unkcja USB tego urządzenia nie obsługuje
niektórych urządzeń USB.

Wymagania dla urządzenia
USB
yy Urządzenia wymagające instalacji dodatkowego
oprogramowania nie będą obsługiwane.
yy Nie wyjmuj urządzenia USB podczas jego
działania.
yy Dla urządzeń USB o dużej pojemności
przeszukiwanie może trwać dłużej niż kilka
minut.
yy Aby uniknąć utraty danych należy zrobić kopię
zapasową.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza lub
koncentratora USB (hub), urządzenie USB nie
będzie rozpoznane.
yy Urządzenia korzystające z sytemu plików NTFS
nie będą obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko
system plików FAT 16/32).
yy Urządzenie nie będzie obsługiwane, gdy
całkowita liczba plików będzie wynosić 1,000 lub
więcej.
 ewnętrzne dyski HDD, Czytniki kart, Urządzenia
yy Z
zablokowane lub urządzenia USB typu twardego,
telefony komórkowe nie są obsługiwane.
 niazda USB urządzenia nie można podłączyć
yy G
do komputera PC. Urządzenie to nie może być
używanie jako pamięć zewnętrzna.
yy Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym urządzeniem.
yy W trybie czuwania nie można ładować iPad
podłączając go do portu USB.
yy Kiedy urządzenie jest włączone można ładować
urządzenie iPod/iPhone/smartfon przez port
USB.
yy Kiedy do portu USB zostanie podłączony
smartfon można go ładować tylko przy
włączonym urządzeniu. (Niektóre smartfony nie
mogą być ładowane)

Na początek

Pilot zdalnego
sterowania

Instalacja Baterii
Są dwa sposoby otwierania komory baterii.

Palec

2. Włóż baterię biegunem plus(+) skierowanym
w tą samą stronę co znak plus(+) w komorze
baterii.

FUNCTION : Wybór funkcji oraz źródła dźwięku.
+/- (VOL) : Regulacja poziomu głośności.
/

(Przeskocz/Wyszukaj) :

-- Szybkie przeskakiwanie do tyłu/przodu.
-- Wyszukiwanie rozdziału wewnątrz pliku.
(Odtwarzanie/Pauza) : Uruchamianie lub
zatrzymanie odtwarzania.
@ : Wyciszenie głosu.

3. Umieść pokrywę komory baterii w pilocie
zdalnego sterowania i przekręć ją zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aby zamknąć.

: Przycisk ten jest niedostępny.

>>Przestroga

Baterie używane w tym urządzeniu mogą
spowodować pożar lub poparzenie chemiczne
jeśli nie są stosowane poprawnie. Nie ładować,
nie rozbierać, nie palić ani nie podgrzewać
powyżej 100 °C (212 °F). Zastępować wyłącznie
baterią o numerze CR2025. Użycie innej baterii
może powodować ryzyko pożaru lub eksplozji.
Zużytą baterię należy poprawnie zutylizować.
Przechowywać baterię poza zasięgiem dzieci.

Moneta

>>Przestroga

Palec

Jeśli posiadasz długie paznokcie nie otwieraj
komory baterii za pomocą palców. Może to
doprowadzić do złamania paznokcia.

1
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1. Obróć pokrywę komory baterii przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara za pomocą monety
lub palca. Następnie wyjmij pokrywę komory
baterii.

Moneta

1 (ZASILANIE) : ON lub OFF urządzenie.

7
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Na początek

Panel przedni
1
Na początek

PORT. IN

a Wskaźnik
b 1 (ZASILANIE)
ON lub OFF urządzenie.

d F (FUNKCJA)
Wybór funkcji oraz źródła.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)

c VOL (+/-)
Regulacja poziomu głośności.

Panel tylny

a Port USB
Umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z
urządzenia USB.
b PORT. IN (3.5mm)
Umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia
przenośnego.

c DC IN12 V 02.5A (Wejście zasilacza AC)

Na początek
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Panel górny
1
Na początek

a GniazdoiPod/iPhon/iPad
Pozwala podłączyć iPod/iPhone/iPad.
b Głośnik

10

Na początek

Podłączanie zasilacza
AC
1
Na początek

1. Podłącz dostarczony przewód zasilający do
zasilacza AC.
2. Podłącz kabel sieciowy do wejścia zasilania
DC.IN.
3. Wetknij wtyk zasilający zasilacza do gniazdka
sieciowego.

Instalacja Baterii
1. Naciśnij i otwórz pokrywę baterii znajdującą się
na spodzie urządzenia.
2. Umieścić sześć baterii w rozmiarze “AA” (nie
są dostarczane z produktem) w komorze,
upewniając się, że baterie 2 i 3 są poprawnie
włożone.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

2

>>Przestroga

yy Nie należy zostawiać baterii w urządzeniu,
jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy
czas.
yy Należy wymienić baterie na nowe, jeśli
wymagają one wymiany.

>>Przestroga

Należy używać wyłącznie zasilacza AC
dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie
wolno stosować źródeł zasilania pochodzących
od innych urządzeń lub od innego producenta.
Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli
może spowodować uszkodzenie urządzenia
oraz utratę gwarancji.

yy Zaleca się używać baterii alkalicznych lub
NiMH.

,,Uwaga

yy Ładowanie z tego urządzenia jest możliwe
tylko wtedy, kiedy przewód zasilający jest
podłączony do gniazdka elektrycznego.

Przyłączanie
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Obsługa ogólna
Można sterować urządzeniem przy pomocy poniższych przycisków. Więcej informacji znajduje się w tabeli
poniżej.
IPOD/IPAD

PORT.IN

USB

BLUETOOTH

-/+

VOL -/+

VOL -/+

VOL -/+

VOL -/+

2

1

Włączenie/
wyłączenie
zasilania

Włączenie/
wyłączenie
zasilania

Włączenie/
wyłączenie
zasilania

Włączenie/
wyłączenie
zasilania

Naciśnij
/

Przyłączanie

Tryb

Pomijanie -/+

-

Pomijanie -/+

-

Nacisnąć i
przytrzymać
/

Przeszukiwanie
do tyłu
Przeszukiwanie
do przodu

-

Przeszukiwanie
do tyłu
Przeszukiwanie
do przodu

-

Odtwarzanie/
Pauza

-

Odtwarzanie/
Pauza

-

Zmienia każdą z
funkcji

Zmienia każdą z
funkcji

Zmienia każdą z
funkcji

Zmienia każdą z
funkcji

Wycisz/Przywróć
dźwięk

Wycisz/Przywróć
dźwięk

Wycisz/Przywróć
dźwięk

Wycisz/Przywróć
dźwięk

Przycisk

FUNCTION
F
@
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Przyłączanie

Działania podstawowe
ObsługaiPod/iPhone/iPad

2

Możesz cieszyć się dźwiękiem dzięki swojemu
iPod/iPhone/iPad. Szczegółowe informacje o iPod/
iPhone/iPad, znajdują się w instrukcji iPod/iPhone/
iPad.

Przyłączanie

1. Podłącz mocno iPod/ iPhone/iPad. Jeżeli
włączysz to urządzenie, twój iPod/iPhone/
iPad włączy się automatycznie i rozpocznie się
ładowanie.

Aby
Chwilowo
zatrzymać lub
uruchomić
ponownie

Pominąć

Wykonaj poniższe
Naciśnij
Wciśnij
/
w trakcie
odtwarzania w celu
przeskoczenia do następnego
pliku lub powrotu do początku
obecnie odtwarzanego pliku.
Podczas odtwarzania wciśnij
szybko dwa razy
aby cofnąć
się do poprzedniego pliku.

Wyszukać

W czasie odtwarzania
przytrzymać wciśnięty przycisk i
zwolnić
/
w punkcie, od
którego ma się rozpocząć
słuchanie.

Kompatybilność z iPod/iPhone/iPad
Urządzenie obsługuje następujące modele.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
2. Naciśnij
FUNCTION lub F aby wybrać
funkcję IPOD/IPAD.

yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
W zależności od wersji oprogramowania
iPod/ iPhone/iPad, może być niemożliwe
sterowanie iPod/iPhone/iPad z urządzenia.
W zależności od modelu iPod/ iPhone/iPad, może
być niemożliwe sterowanie iPod/iPhone/iPad z
urządzenia.

Przyłączanie

,,Uwaga

yy W zależności od wersji programowania
iPod/ iPhone/ iPad może nie być możliwe
sterowanie iPod/ iPhone/ iPad z tego
urządzenia. Zalecamy zainstalowanie
najnowszej wersji oprogramowania.

13

Obsługa urządzeń USB
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB.
2. Wybrać funkcję USB naciskając
FUNCTION lub F.

yy Jeżeli na urządzeniu iPod touch lub iPhone/
iPad używasz innej aplikacji, wykonujesz
połączenie, wysyłasz lub odbierasz
wiadomość tekstową SMS itp. odłącz go
najpierw od gniazda iPod/iPhone/iPad a
dopiero potem użyj.

yy Kiedy urządzenie jest włączone/wyłączone
możesz ładować swojego iPod/iPhone/iPad
podłączając go do doku iPod/iPhone/iPad.
yy Może być konieczne wykonanie
dodatkowych czynności na swoim
iPod Touch lub iPhone, na przykład
odblokowanie ich.
yy Twój iPod/iPhone/iPad nie jest ładowany
kiedy przewód zasilający urządzenia
jest odłączony, nawet jeśli w urządzeniu
znajdują się baterie.

Przyłączanie

yy Jeśli masz problem ze swoim iPod/ iPhone/
iPad, prosimy odwiedzić www.apple.com/
support.

2

,,Uwaga

Odłączanie urządzenia USB
1. Wybierz inną funkcję/tryb.
2. Odłącz urządzenie USB.

Aby

Wykonaj poniższe

Odtworzyć Naciśnij
Włączyć
pauzę

Podczas odtwarzania, naciśnij

Wciśnij
/
w trakcie
odtwarzania w celu przeskoczenia
Przeskoczyć do następnego pliku lub powrotu
do
do początku obecnie
następnego/ odtwarzanego pliku.
poprzedniego
Podczas odtwarzania wciśnij
pliku
szybko dwa razy
aby cofnąć się
do poprzedniego pliku.
W czasie odtwarzania przytrzymać
Wyszukiwanie
wciśnięty przycisk
/
i
wewnątrz
zwolnić go w punkcie, od którego
pliku
ma się rozpocząć słuchanie.
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yy Jeśli wyłączysz i włączysz urządzenie
podczas odtwarzania, ostatni plik którego
słuchałeś odtworzy się normalnie.
yy Jeśli podczas odtwarzania zmienisz tryb
funkcji i powrócisz do poprzedniego trybu
funkcji, zostanie odtworzony ostatnio
słuchany plik.

2

yy Foldery/Pliki USB są rozpoznawane jak
podano poniżej

Przyłączanie

główny

główny

Chwilowe wyłączanie dźwięku
Nacisnąć @ na pilocie zdalnego sterowania aby
wyciszyć urządzenie.
Można wyciszyć dźwięk aby, na przykład, odebrać
telefon. Aby anulować funkcje wyciszenia naciśnij
ponownie @ lub VOL UP lub VOL DOWN.

Wznowienie odtwarzania
Urządzenie zapamiętuje w którym momencie
. Należy nacisnąć
aby wznowić
wciśnięto
odtwarzanie.

plik
główny1
główny3

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZANIE

plik 5
plik 6
plik 7

główny4

główny7

plik 8
plik 9

plik 3

główny8

plik 10

Tak jak to urządzenie po sześciu godzinach od kiedy
urządzenie główne zostało podłączone do innego
urządzenia za pomocą wejścia analogowego.

plik 4
główny2
główny5

plik 11
plik 12

główny6

Urządzenie wyłączy się aby ograniczyć zużycie
energii elektrycznej w przypadku, gdy urządzenie
główne nie jest podłączone do urządzenia
zewnętrznego, i nie jest wykorzystywane przez 25
minut.

plik 13
plik 14

plik 1
plik 2

yy Pliki będą odtwarzane od $ pliku Nr 1 do $
pliku Nr 14, jeden po drugim.
yy *GŁÓWNY : Pierwszy ekran który jest
widoczny po rozpoznaniu urządzenia USB
nazywa się “GŁÓWNY”

Przyłączanie
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Funkcje zaawansowane
Słuchanie muzyki z urządzenia
zewnętrznego

Odtwarzacz MP3, itp.

PORT.IN

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda
PORT.IN.
2. Włącz zasilanie, naciskając przycisk 1 .
3. Wybrać funkcję PORT.IN naciskając
FUNCTION lub F.
4. Włącz urządzenie zewnętrzne i uruchom na nim
odtwarzanie.

2
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Urządzenie może być wykorzystywane do
odtwarzania muzyki pochodzącej z wielu typów
urządzeń zewnętrznych. (Kabel podłączeniowy
urządzeń zewnętrznych nie jest dostarczany wraz z
urządzeniem)
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Korzystanie z
technologii Bluetooth
Informacje o technologii Bluetooth
Bluetooth® to technologia komunikacji
bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

2

Dostępny zasięg wynosi 10 metrów.

Przyłączanie

(Dźwięk może być przerwany, gdy połączenie
będzie zakłócone przez inne fale radiowe lub gdy
łączysz się w Bluetooth w innym pomieszczeniu.)
Łączenie indywidualnych urządzeń w
bezprzewodowej technologii Bluetooth® nie wiąże
się z żadnymi opłatami.
Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową
Bluetooth® może być obsługiwany przez Cascade,
jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię
bezprzewodową Bluetooth®.
Dostępne urządzenia : Telefon komórkowy, MP3,
Laptop, PDA.

Profile Bluetooth
Aby korzystać z bezprzewodowej technologii
Bluetooth, urządzenia muszą interpretować
określone profile. Urządzenie to jest zgodne z
następującymi profilami.
A2DP (zaawansowany profil dystrybucji audio)

Słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniach Bluetotooth
Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij
się że tryb Bluetooth został włączony w urządzeniu
Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi urządzenia
Bluetooth. Po wykonaniu operacji parowania, nie
musi ona być wykonywana ponownie.
1. Wybierz funkcje Bluetooth za pomocą
FUNCTION lub F.
Dioda LED Bluetooth urządzenia zaświeci się, i
zacznie migać.
2. Włącz urządzenie Bluetooth i wykonaj operacje
parowania. W czasie szukania tej jednostki za
pomocą urządzenia Bluetooth, może pojawić
się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń
w zależności od jego typu. Twoja jednostka jest
wyświetlana jako “LG AUDIO ND 4520”.
3. Wprowadź kod PIN.
Kod PIN : 0000
4. Kiedy urządzenie zostanie połączone z twoim
urządzeniem Bluetooth, dioda LED tego
urządzenia zaświeci się światłem ciągłym.

,,Uwaga

W zależności od typu urządzenia Bluetooth, są
różne sposoby parowania.
5. Słuchanie muzyki.
Aby odtworzyć muzykę zapisaną na twoim
urządzeniu Bluetooth, patrz instrukcja obsługi
tego urządzenia.

,,Uwaga

yy Dźwięk płynący z zestawu głównego
może być zniekształcony, jeśli zwiększy
się głośność urządzenia powyżej dwóch
trzecich zakresu.
yy Podczas korzystania z funkcji Bluetooth
należy wyregulować głośność urządzenia
Bluetooth to poziomu odpowiedniego dla
słuchania.

Przyłączanie
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yy Po wyszukaniu tego urządzenia na
urządzeniu Bluetooth należy sparować
ze sobą obydwa urządzenia. Następnie
odtwórz wybrany plik.
yy Dźwięk może być przerwany na skutek
zakłócenia połączenia przez inne fale
elektroniczne.
yy Nie możesz sterować urządzeniem
Bluetooth za pomocą tej jednostki.
yy Parowanie jest ograniczone do jednego
urządzenia Bluetooth na jedną jednostkę.
Multi-parowanie nie jest obsługiwane.
yy Pomimo że odległość pomiędzy twoim
urządzeniem Bluetooth a zestawem jest
mniejsza niż 10 m. a pomiędzy nimi są
przeszkody, twoje urządzenie Bluetooth nie
może być połączone.
yy W zależności od typu urządzenia, w
niektórych przypadkach użycie funkcji
Bluetooth może okazać się niemożliwe.
yy Można korzystać z połączenia
bezprzewodowego do połączenia telefonu,
odtwarzacza MP3, notebooka, itp.
yy Z powodu elektrycznej niesprawności
wywołanej przez urządzenia używające
tych samych częstotliwości, takie jak
sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe
lub urządzenia bezprzewodowe LAN,
połączenie zostanie przerwane.
yy Gdy ktoś stanie pomiędzy i zakłóci
komunikację pomiędzy urządzeniem
Bluetooth a odtwarzaczem, połączenie
zostanie przerwane.
yy Wraz z oddalaniem urządzenia Bluetooth
od urządzenia, jakość dźwięku będzie się
pogarszać. Połączenie zostanie przerwane,
gdy odległość pomiędzy urządzeniem
Bluetooth a urządzeniem przekroczy
maksymalny zasięgu działania Bluetooth.
yy Urządzenie z technologią bezprzewodowa
Bluetooth jest rozłączane, jeżeli zostanie
wyłączona główna jednostka lub urządzenie
zostanie oddalone od niej na odległość
większa niż 10m.
yy Jeśli urządzenie Bluetooth zostanie
rozłączone należy połączyć urządzenie
Bluetooth z jednostką.
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Korzystanie z aplikacji
Bluetooth.
Informacje o aplikacji LG Bluetooth
Remote

2
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LG Bluetooth Remote App udostępnia nowe funkcje twojego urządzenia.
Aby korzystać z większej liczby funkcji zalecamy
pobrać i zainstalować darmową aplikację “ LG
Bluetooth Remote”.

Zainstaluj aplikację “ LG Bluetooth
app” na swoim urządzeniu z obsługą
Bluetooth
1. Instalacja “ LG Bluetooth app” z użyciem kodu
QR. Użyj oprogramowania skanującego aby
zeskanować kod QR.
2. Dotknij ikonę aby zainstalować.
3. Dotknij ikonę aby pobrać.

Zainstaluj aplikacje “ LG Bluetooth
Remote app ” dokując swoje
urządzenie iPhone/iPad/iPod do
swojego odtwarzacza.
1. Podłącz swojego iPhone/iPad/iPod do doku
iPod/iPhone/iPad. Automatycznie zostanie
wyświetlony ekran pobierania “LG Bluetooth
Remote” (tylko iOS O/S)
2. Dotknij ikonę aby zainstalować.
3. Dotknij ikonę aby pobrać.

Instalacja “LG Bluetooth Remote
app” przez “ Apple App Store” lub
“Google Android Market”
1. Dotknij ikonę Apple App Store lub Google
Android Market (Google Play Store).
2. W pasku wyszukiwania wpisz “LG Bluetooth
Remote” i rozpocznij wyszukiwanie.
3. Znajdź na liście wyników wyszukiwania
“LG Bluetooth Remote” i dotknij wynik aby
rozpocząć pobieranie aplikacji Bluetooth.
4. Dotknij ikonę aby zainstalować.
5. Dotknij ikonę aby pobrać.

,,Uwaga

yy Upewnij się, że twoje urządzenie
wyposażone w obsługę Bluetooth jest
podłączone do Internetu.
yy Upewnij się, że twoje urządzenie
wyposażone w obsługę Bluetooth posiada
dostęp do “Apple App Store” lub “Google
Android Market(Google Play Store)”

(Android OS)

,,Uwaga

(Apple iOS)

yy Upewnij się, że twoje urządzenie
wyposażone w obsługę Bluetooth jest
podłączone do Internetu.
yy Upewnij się, że twoje urządzenie
wyposażone w obsługę Bluetooth posiada
aplikację do skanowania kodów. Jeśli nie
posiadasz takiej aplikacji, pobierz ją z “Apple
App Store” lub “Google Android Market
(Google Play store).”

Przyłączanie

Aktywuj Bluetooth za pomocą
aplikacji LG Bluetooth Remote
Aplikacja LG Bluetooth pomaga ci połączyć twoje
urządzenie wyposażone w obsługę Bluetooth z
jednostką.
1. Dotknij ikonę LG Bluetooth na ekranie głównym
aby otworzyć aplikację LG Bluetooth i przejdź
do głównego menu.
3. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
obsługi aplikacji, dotknij [Setting] i [Help].

,,Uwaga

yy Po podłączeniu urządzenia Bluetooth do
jednostki z użyciem aplikacji iOS BT , podłącz
iPod/iPhone/iPad do jednostki. Następnie
urządzenie zostanie automatycznie
przełączone do funkcji IPOD/IPAD.Jeśli
odłączysz swojego iPod/iPhone/iPad od
jednostki, urządzenie Bluetooth zostanie
automatycznie podłączone do urządzenia.
yy Podczas korzystania z Bluetooth, nie można
korzystać z aplikacji BT. Odłącz uprzednio
podłączone urządzenie Bluetooth przed
korzystaniem z aplikacji BT.
yy Jeśli wykorzystujesz aplikacji Bluetooth do
obsługi urządzenia, mogą wystąpić pewne
różnice pomiędzy aplikacją Bluetooth a
dostarczonym pilotem zdalnego sterowania.
W razie potrzeby należy użyć dostarczonego
pilota zdalnego sterowania.
yy Jeśli korzystasz z aplikacji BT na podłączonym
urządzeniu Bluetooth, uprzednio nawiązane
połączenie Bluetooth może być rozłączone.
(W zależności do wersji O/S twojego
smartfona, opisana procedura może się
różnić.)
yy W zależności od urządzenia Bluetooth,
aplikacja BT może nie działać.
yy W przypadku korzystania z Aplikacji
Bluetooth w trybie funkcji Bluetooth,
dostarczony pilot zdalnego sterowania może
nie działać poprawnie.
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yy Podczas korzystania z aplikacji BT do
obsługi urządzenia, dostępne funkcje mogą
różnić się w stosunku do dostarczonego z
urządzeniem pilota.
yy W zależności od systemu operacyjnego
smartfona mogą wystąpić pewne różnice w
obsłudze aplikacji BT.
yy Jeśli twoje urządzenie Bluetooth zostało
już połączone z innym urządzeniem, należy
najpierw rozłączyć poprzednie połączenie
Bluetooth. Wtedy możliwe będzie sterowanie
odtwarzaniem z użyciem aplikacji BT.
yy Połączenie które nawiązałeś może zostać
rozłączone, jeśli wybierzesz inną aplikację lub
zmienisz ustawienia połączonego urządzenia
przez aplikacje BT. W taki przypadku należy
sprawdzić stan połączenia.
yy Jeśli umieścisz swojego iPod/iPhone/
iPad w doku tego urządzenia kiedy twój
iPod/iPhone/iPad będzie połączony z
urządzeniem przez Bluetooth, połączenie
Bluetooth zostanie zdezaktywowane.
yy Połączenie Bluetooth iPod/iPhone/iPad nie
jest aktywowane kiedy iPod/iPhone/iPad
jest umieszczony w doku urządzenia.

2
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2. Dotknij [Setting] i wybierz pożądane urządzenie.
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Rozwiązywanie problemów
Problem

Rozwiązanie
yy Podłączyć kabel zasilania.

Brak zasilania.

yy Sprawdzić stan uruchamiając inne urządzenia elektroniczne.
yy Należy wymienić zużyte baterie na nowe.
FUNCTION lub F i sprawdzić wybraną funkcję.

Brak dźwięku.

yy Nacisnąć

Pilot zdalnego
sterowania nie działa
poprawnie.

yy Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda - należy
ją usunąć.

iPod/ iPhone/iPad nie
działa.

yy Podłączyć prawidłowo do urządzenia.

yy Używać pilota w odległości do 7 m (7 m).

3
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yy Należy wymienić baterie na nowe.
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Znaki handlowe i
licencje

“Made for iPod”, “Made for iPhone” oraz “Made
for iPad” oznacza, że urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane do podłączania iPoda,
iPhona oraz iPada lub oraz spełnia standardy
Apple. Apple nie odpowiada za pracę tego
urządzenia lub jego zgodność z przepisami
prawnymi i normami bezpieczeństwa. Proszę
pamiętać, że użycie tego akcesoria razem z
urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć
wpływ na komunikację bezprzewodową.

4
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Technologia bezprzewodowa Bluetooth® to
system umożliwiający kontakt radiowy pomiędzy
urządzeniami elektronicznymi o maksymalnym
zasięgu wynoszącym 10 metrów.
Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii Bluetooth® nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy z
technologią bezprzewodową Bluetooth® może być
obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było
nawiązane przez technologię bezprzewodową
Bluetooth®.
Nazwa Bluetooth® oraz logo są własnością firmy
Bluetooth® SIG, Inc. a ich użytkowanie przez LG
Electronics odbywa się na podstawie licencji.
Inne znaki oraz nazwy handlowe są prawowitą
własnością ich właścicieli.
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Specyfikacje
Ogólne
Zasilacz AC

DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz

Pobór mocy

30 W

Wymiary (S x W x G)

320(348) X 60(90) X 150 mm

Masa netto (około)

1.54 Kg

Temperatura robocza

od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)

Wilgotność robocza

od 5 % do 90 %

Zasilanie z szyny

DC 5 V 0 500 mA,

iPod/iPhone/iPad

DC 5 V 0 2.1 A

Wejścia
PORT. IN

0.5 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm)

4
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Wzmacniacz
Moc wyjściowa

5 W + 5 W (8Ω przy 1kHz)

T.H.D

10 %

Głośniki
Typ

wbudowane

Impedancja znamionowa

8Ω

Wejściowa moc znamionowa

5W

Maksymalna moc wejściowa

10 W

yy Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
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Obsługa urządzenia
Wysyłanie urzadzenia
Proszę zachować oryginalne opakowanie i
materiały pakunkowe. W razie konieczności
wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej
ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było
zapakowane oryginalnie w fabryce.

Utrzymywanie czystości powierzchni
zewnętrznych
Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy
agresywnych, takich jak środki owadobujcze.
Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć
powierzchnię.
Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów
gumowych lub plastikowych w kontakcie z
urządzeniem.

Odtwarzacz należy czyścić miękką szmatką. Jeżeli
powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej
szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego
detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, ponieważ mogą
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
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Czyszczenie urządzenia
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