LIETUVIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Garso kolonėlės sistema
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir
išsaugokite jį ateičiai.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)
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Saugos informacija
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ATSARGIAI

Darbo pradžia

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI

ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
Šis žaibo su strėle simbolis
lygiakraščiame trikampyje įspėja
vartotoją apie atvirus laidus ir
pavojingą įtampą prietaiso viduje,
kurios pakanka sukelti elektros
smūgio riziką asmenims.
Šauktukas lygiakraščiame
trikampyje skirtas atkreipti
naudotojo dėmesį į svarbias
naudojimo ar techninės priežiūros
instrukcijas, pateikiamoje su
gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO
GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens
(lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su
vandeniu, pvz., vazų.
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ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje
erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.
ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui
užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir
neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite
prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus
paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose
balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos,
nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba
tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.
ATSARGIAI dėl maitinimo kabelio
Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie
atskirų grandinių.
Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama
įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į
papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti
galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų
puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti,
klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji
laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/
sutrūkinėjusi kabelių izoliacija kelia pavojų. Šiomis
sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį ir,
jeigu šis atrodo pažeistas arba nusidėvėjęs, atjunkite
jį, nebenaudokite prietaiso ir pakeiskite kabelį
lygiai tokiu pačiu, įsigytu įgaliotame priežiūros
centre. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo
fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite,
nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite
durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį
atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą,
kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti
prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko.
Tuomet sumontuokite prietaisą ir įsitikinkite, ar
kištukas lengvai pasiekiamas.
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Darbo pradžia
Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.

Seno prietaiso išmetimas
1.	Jei prekė pažymėta perbraukto
šiukšlių konteinerio su ratukais
simboliu, tai reiškia, kad jai yra
taikoma Europos Sąjungos direktyva
2002/96/EB.
2.	Visi elektros ir elektroniniai prietaisai
turėtų būti šalinami atskirai nuo
buitinių atliekų, pristatant juos į
surinkimo skyrius, kuriuos paskiria
vietos valdžia ar vadovybė.
3.	Tinkamai utilizuodami
nebenaudojamus prietaisus
išvengsite neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai.

Panaudotų baterijų/akumuliatorių tvarkymas
1. Jei gaminio baterijos/akumuliatoriai
pažymėti šiuo perbraukto šiukšlių
konteinerio su ratukais ženklu,
tai reiškia, kad šis gaminys yra
reglamentuojamas pagal Europos
Sąjungos direktyvą 2006/66/EB.
2. Jeigu maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 proc.
gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio
arba 0,004 proc. švino, šis ženklas
gali būti naudojamas kartu su
cheminiais gyvsidabrio (Hg), kadmio
(Cd) arba švino (Pb) ženklais.

1
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Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo
elementą ar akumuliatorių: Ištraukite seną
maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite
surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka.
Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo
pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus
maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti
į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo
skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų
arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas
vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių
surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz.,
palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai,
deginti ar pan.

3

3. Visi maitinimo elementai/
akumuliatoriai turi būti išmetami
atskirai, ne su buitinėmis atliekomis;
juos reikia atiduoti į tam skirtus
surinkimo skyrius, kuriuos įrengia
vyriausybė arba vietos valdžios
institucijos.
4. Tinkamas senų baterijų/
akumuliatorių tvarkymas padės
išvengti neigiamų pasekmių
aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
5. Dėl išsamesnės informacijos
apie senų baterijų/akumuliatorių
tvarkymą prašome kreiptis į miesto
valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote
įrangą.

4.	Dėl išsamesnės informacijos apie
seno prietaiso utilizavimą kreipkitės
į miesto savivaldybę, atliekų
tvarkymo tarnybą ar parduotuvę,
kurioje įsigijote šį prietaisą.
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Informacija Europos rinkai

Informacija Latvijos rinkai
2,4 GHz dažnį naudojant lauke, reikalingas leidimas.

1
Darbo pradžia

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad
šis gaminys (-iai) atitinka pagrindinius direktyvų
1999/5/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/
EB ir 2011/65/EB reikalavimus ir kitas susijusias
galiojančias nuostatas.
Jei norite gauti atitikties deklaracijos kopiją, rašykite
toliau nurodytais adresais.
Dėl šio produkto suderinamumo prašome
susisiekti su biuru:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų
aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų
aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba
susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.
Gaminys turėtų būti naudojamas tik patalpose.
Pareiškimas dėl radijo dažnio spindulių
poveikio.
Šį įrenginį reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų
bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.
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– Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas
– USB atkūrimas
– Atkuriamas failas
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Išskirtinės funkcijos
– Savaiminis išsijungimas
– Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams
– Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas
– „LG Sound Sync“ (Garso
sinchronizavimas)
Įvadas
– Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
Priedai
Nuotolinio valdymo pultelis
Priekinis panelis
Galinis skydelis
Garso kolonėlės įdiegimas
Dangtelio kojai įrengimas
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Pagrindinės operacijos
– USB valdymas
Kitos operacijos
– DRC (Dynamic Range Control)
– Garso ir vaizdo sinchronizavimas
– Kaip laikinai išjungti garsą
– Failo ir įvesties šaltinio rodymas
– Automatinis maitinimo įjungimas/
išjungimas
– Savaiminis išsijungimas
– Miego laikmačio nustatymas
– „LG Sound Sync“ (Garso
sinchronizavimas)
Bluetooth® technologijos naudojimas
– Klausymas muzikos, esančios
Bluetooth prietaisuose
Garso reguliavimas
– Erdvinio garso režimo nustatymas
– Automatinis garsumas įjungtas/
išjungtas
– Žemų dažnių garsiakalbio lygio
nuostatų parinkimas
Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio
valdymo pulteliu
– Nuotolinio valdymo pultelio
nustatymai televizoriui valdyti
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KS adapterio prijungimas.
Nustatymai
– Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio
poravimas
Televizoriaus prijungimas
– OPTICAL kabelio naudojimas
– TV sujungimas su šiuo elementu
HDMI laidu
– HDMI laido tikrinimo sąrašas
– Mėgaukitės „Sound Bar“
transliuojamu turiningu garsu
– ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija
– Papildoma informacija apie HDMI
– Kas yra SIMPLINK?
Papildomos įrangos prijungimas
– HDMI jungtis
– PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio
įvadas) jungtis
– Klausytis muzikos iš nešiojamojo
įrenginio
– OPTICAL IN jungtis
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Išskirtinės funkcijos
1

Savaiminis išsijungimas

Priedai
Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.

Darbo pradžia

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip
sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems
įrenginiams

Nuotolinio valdymo
pultelis (1)

Maitinimo elementai
(2)

HDMI kabelis (1)

Maitinimo kabelis (1)

KS adapteris (1)

USB kabelis (1)

Ant sienos
montuojamų rėmų
įrengimo šablonas (1)

Kabelio sąvarža, skirta
kabelių išdėstymui (2)

Prie sienos tvirtinamas
laikiklis (1)

Pasukamas sieninis
laikiklis (2)

Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų įrenginių.
(MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio ir pan.)

Garsiakalbių ez (lengvas)
nustatymas
Garso per televizorių, DVD leistuvą ar skaitmeninį
įrenginį galima klausytis skambiu 2.1 arba 2.0 kanalų
režimu.

„LG Sound Sync“ (Garso
sinchronizavimas)
Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti
naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo
pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.

Įvadas
Šioje instrukcijoje naudojami
simboliai

,,Pastaba
Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

>>Atsargiai
Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų
pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Dangtelis kojai_19 mm
(1)
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Nuotolinio valdymo
pultelis

7

• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Maitinimas) : ON (įjungti) arba OFF (išjungti)
įrenginį.
FUNCTION : Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

OPTICAL : Perjungti įvesties šaltinį tiesiai į OPTICAL.
MUTE @ : Išjungia garsą.

1
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W/S FOLDER : Ieško MP3/WMA failų aplanko.
Atkuriant USB, kuriame yra MP3/WMA failai keliuose
aplankuose, paspaudę W/S FOLDER galėsite
pasirinkti aplanką, kurį norėsite atkurti.

VOL +/- : Reguliuoti garsiakalbių garsą.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Ši funkcija automatiškai įjungia
įrenginį. (Žr psl 22.)
AV SYNC : Sinchronizuoja garsą ir vaizdą.
INFO : Pateikia failo arba įvesties šaltinio informaciją.
REPEAT : Takelių/failų atkūrimas juos pakartojant
arba atkuriant atsitiktine tvarka.
C/V (Praleisti/Paiešką) :
- Pereiti pirmyn arba atgal.
- Paieška atliekama pačiame faile.
Z(Sustabdyti) : stabdo atkūrimą.
d/M (Atkurti/Pauzė) : Pradeda atkūrimą. / Laikinai
pristabdo atkūrimą.
SOUND EFFECT : Pasirenkamas garso efekto
režimas.
AUTO VOLUME : Įjungia ar išjungia AUTO VOLUME
režimą.
WOOFER LEVEL : Žemų dažnių garsiakalbio garso
lygio nustatymas.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
0-9 skaitmenų mygtukai : Pasirinkite norimą failą.

Baterijos įdėjimas
Nuimkite dangtelį, esantį galinėje nuotolinio
valdymo pultelio dalyje, ir įdėkite dvi baterijas (AAA
dydžio), nesukeisdami ir poliškumo.

DRC : Nustato DRC (Dinaminio diapazono valdymą)
funkciją.
SLEEP : Leidžia nustatyti automatinį sistemos
išjungimą atitinkamu laiku.
• • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • •
TV valdymo mygtukai : Žr psl 27.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 7

2015-03-02 �� 4:51:29

8

Darbo pradžia

Priekinis panelis
1
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A 1/! (Maitinimas)
B - / + (Garsas -/+)
Reguliuojamas garso lygis.
C T (Atkurti/Pauzė)
D I (Sustabdyti)
E F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
F Ekranėlis

>>Atsargiai

Rekomenduojama laikytis atsargumo
priemonių naudojantis lietimui jautriais
mygtukais
yy Spaudykite lietimo mygtukus su švariomis ir
sausomis rankomis.
- J ei yra drėgmės, prieš naudodami lietimo
mygtukus nuvalykite ant mygtukų esančią
drėgmę.
yy Per stipriai nespauskite lietimo mygtukų, kad
jie suveiktų.
- J ei spausite per stipriai, galite sugadinti jų
daviklius.
yy Palieskite mygtuką, kurį norite aktyvuoti, kad
reikiama funkcija tinkamai veiktų.

Galinis skydelis

yy Būkite atsargūs ir nelieskite lietimo mygtukų
su tokiomis laidžiomis medžiagomis kaip
metaliniai daiktai. Gali atsirasti gedimų.

A DC. IN (NS įėjime) 25 V 0 2 A

D OPT(Optinis). IN

B USB jungtis

E HDMI IN/OUT

C PORT.IN (Įvadas nešiojamiems įrenginiams)

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 8

2015-03-02 �� 4:51:30

Darbo pradžia

Garso kolonėlės
įdiegimas

9

Dangtelio kojai
įrengimas
1
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Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito
prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir
pan.
Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie
pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 13 - 20)

1. Apverskite prietaisą.
2. Uždėkite dangtelį kojai įrenginio apačioje taip,
kad sutaptų varžtų skylės.
3. Pritvirtinkite ją varžtais, kaip parodyta aukščiau
pateiktoje iliustracijoje.

,,Pastaba
(Ji jau sumontuota
įrenginyje.)
26 mm

19 mm

Galite pakeisti 26 mm koją (sumontuota
gamykloje) į 19 mm, taip pakeisdami įrenginio
aukštį.
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Pagrindinio įrenginio
montavimas ant sienos
1
Darbo pradžia

Leistuvą galima montuoti prie sienos.
Nuimkite dangtelį kojai, ją saugokite vėlesniems
montavimams; įrenginio pakabinimui prie sienos
naudokite sraigtus.

2. Sulyginkite televizoriaus apačią su APATINE
SIENINIO LAIKIKLIO ŠABLONO DALIMI ir
pritvirtinkite.
Televizorius

Paruoškite tvirtinimo detales ir laikiklį.

Prietaisas

Ant sienos montuojamų
rėmų įrengimo šablonas

Sienos laikiklis
Tvirtinimo elementas

3. Jei montuojate ant sienos (betoninės),
naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra).
Reikės išgręžti skyles. Vadovo lapas (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE) skirtas gręžimui.
Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia
gręžti.

1. Sulyginkite tvirtinimo detales su įrenginio
galinėje pusėje esančiomis tvirtinimo skylėmis ir
pritvirtinkite jas varžtais.
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4. Nuimkite sienos laikiklio šabloną.
5. Pritvirtinkite jį varžtais, kaip parodyta žemiau
esančiame paveikslėlyje.

11

>>Atsargiai

yy Nesumontuokite įrenginio apversto žemyn.
Galite sugadinti įrenginio dalis arba patys
susižeisti.

yy Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad
jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, tai gali
jus sužeisti arba sugadinti įrenginį.
yy Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos,
užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už
kabelių, kad jo nenumestų.

1
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yy Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės
jo nesutrenkti.

,,Pastaba

6. Užkabinkite pagrindinį įrenginį ant laikiklio, kaip
parodyta žemiau.
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Prijungimas

KS adapterio
prijungimas.
1. Prijunkite KS kabelį prie AC adapterį.
2. Prijunkite KS adapterio kabelį prie NS adapterio
įėjimo.
3. Prijunkite KS kabelį prie KS išvesties jungties.

2
Prijungimas

>>Atsargiai

Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamos
srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar
gamintojo maitinimo. Kitų maitinimo kabelių
ar maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti
prietaiso gedimus ir padaryti jūsų garantiją
negaliojančia.

Nustatymai
Belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio poravimas
Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio
šviesos diodų indikatorius
Šviesos
diodo spalva

Būsena

Geltona

Belaidis žemų tonų garsiakalbis
gauna signalą iš įrenginio.

Geltona
(Mirksi)

Belaidis žemų tonų garsiakalbis
bando prisijungti.

Raudona

Belaidis žemų tonų garsiakalbis
yra parengties režime.

OFF
(Nerodoma)

Žemų tonų belaidžio
garsiakalbio maitinimo kabelis
atjungtas.

Pirmasis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio parametrų nustatymas
1. Prijunkite belaidžio žemų tonų garsiakalbio
elektros maitinimo kabelį į tinklo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: Pagrindinis įrenginys
ir belaidis žemų dažnių garsiakalbis bus
automatiškai sujungti.

Rankinis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio poravimas
Kai ryšys sudarymas neužbaigtas, žemų dažnių
garsiakalbyje galite pamatyti raudoną šviesos diodą
ir iš garsiakalbio nesklis garsas. Šios problemos
pašalinimui atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite
nuspaudę įrenginio mygtuką I ir nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką MUTE .
- Ekrane atsiras užrašas „REMATE“.
2. Žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje
nuspauskite PAIRING.
- Mirksės geltonas šviesos diodas.
3. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
- Jeigu matote šviečiantį „geltoną“ šviesos diodą,
poravimas atliktas sėkmingai.
4. Jeigu „geltonas“ šviesos diodas nešviečia, tai
pakartokite 1 – 3 veiksmus.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 12
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,,Pastaba

yy Jei įjungsite pagrindinį įrenginį, tuomet
belaidis žemų tonų garsiakalbis, būdamas
parengties būsenoje, perduos garsą keliomis
sekundėmis vėliau.
yy Atstumas tarp šio įrenginio ir žemų dažnių
garsiakalbio turi būti ne didesnis kaip 10
metrų (32 pėdos).

yy Belaidžiam siųstuvui ir žemų dažnių
garsiakalbiui susijungti gali prireikti kelių
sekundžių (arba daugiau).

2. INPUT šaltinį nustatykite į OPTICAL. Kelis kartus
nuspauskite FUNCTION nuotolinio valdymo
pultelyje arba F įrenginyje, iki pasirinksite šią
funkciją.
Norint tiesiai pasirinkti OPTICAL funkciją,
nuspauskite OPTICAL mygtuką nuotolinio
valdymo pultelyje.

,,Pastaba

Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio
garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais
TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti
išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau
informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)

2
Prijungimas

yy Geriausių rezultatų pasieksite tik tuomet,
kai atstumas tarp įrenginio ir belaidžio
žemų dažnių garsiakalbio bus nuo 2 iki 10
metrų (nuo 6 iki 32 pėdų), jei atstumas bus
didesnis, gali atsirasti trukdžių.

13

Televizoriaus
prijungimas
TV su šiuo įrenginiu junkite naudodami optinį
skaitmeninį laidą arba HDMI laidą, atsižvelgdami į
TV versiją.

OPTICAL kabelio naudojimas
1. Prijunkite optini kabelį prie OPT. IN lizdo, esančio
įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT
lizdo televizoriuje.

Optinis kabelis

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 13
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Prijungimas

TV sujungimas su šiuo
elementu HDMI laidu
Jei šį įrenginį prijungiate prie TV, kuris palaiko
HDMI CEC ir ARC („Auto Return Channel“), galite
mėgautis TV garsu šio įrenginio garsiakalbiuose
neprijungdami optinio laido

2

HDMI laido tikrinimo sąrašas
Kai kurie HDMI laidai nepalaiko ARC funkcijos, garso
išvestis gali kelti problemų.
Jei sujungus šį įrenginį ir TV negirdėti garso arba
jis trūkinėja ar girdėti triukšmas, vadinasi, kilo
problemų su HDMI laidu.
Todėl šį įrenginį su TV junkite patikrinę A tipo,
didelės spartos HDMI TM laidą su eterneto funkcija.

Prijungimas

(X)

STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET

(X)

HIGH SPEED HDMI CABLE

HDMI kabelis

(O)

HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET

Mėgaukitės „Sound Bar“
transliuojamu turiningu garsu

,,Pastaba

HDMI CEC („Consumer Electronic Control“): tai
galimybė valdyti vienu nuotoliniu valdikliu. Su
CEC suderinami įrenginiai (TV, „Sound Bar“, „Bluray“ grotuvas ir kt.)

Prijungimas naudojant HDMI laidą
Jūsų naudojamas televizorius turi palaikyti
naujausias HDMI funkcijas (1)HDMI CEC / ARC
(Audio Return Channel)), kad galėtumėte naudotis
tiesioginių transliacijų kanalu per garso sistemą, kuri
prijungta HDMI laidu. Jei jūsų televizorius nepalaiko
šių HDMI funkcijų, šią garso sistemą reikia prijungti
naudojant OPTINĮ laidą, o ne HDMI laidą – tada
galėsite klausytis TV kanalo garso.
HDMI CEC (buitinės elektronikos valdymas per
didelės raiškos multimedijos sąsają)
Buitinės elektronikos valdymas (Consumer
Electronics Control (CEC) – tai HDMI funkcija,
kuri suteikia naudotojui galimybę CEC funkciją
palaikančius įrenginius, prijungtus per HDMI, valdyti
vienu iš nuotolinio valdymo pultų.
※ CEC prekybiniai pavadinimai yra „SimpLink“ (LG)
, „Anynet+“ („Samsung“), „BRAVIA Sync“ („Sony“),
„EasyLink“ („Philips“) ir kt.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 14
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1. Sujunkite įrenginius HDMI laidu

3. Pasirinkite garsiakalbius

Televizorius: HDMI IN (ARC) įvesties lizdas

Televizorius: televizoriaus nuotolinio valdymo pulte
paspauskite mygtuką „Input“ (Įvestis) D HDMI
CEC: turi būti nustatyta ON (Įjungta) D pasirinkite
garsiakalbius, per kuriuos norite klausytis.

Garso sistema: HDMI OUT išvesties lizdas

2. Suaktyvinkite ARC režimą

Išorinis garsiakalbis

Televizorius: Setup (Sąranka) D Audio (Garso
sistema) arba Sound (Garsas) D ARC mode (ARC
režimas) (turi būti nustatyta ON (Įjungta)

GARSAS
‘Smart Sound’ režimas
Garso režimas

Išorinis garsiakalbis (optinis / HDMI ARC)
ARC režimas

Aiškus balsas II

Skaitmeninio garso išvestis

Garso išvestis

LG Garso sinchr. (optinis)

AV sinch. Reguliavimas

LG Garso sinchr. (belaidis)

Įjungti
PCM

,,Pastaba

Visi naudotojo grafinės sąsajos (GUI) ir prieigos
veiksmai (02 veiksmas D 03 veiksmas), kuriais
suaktyvinamas ARC / HDMI CEC, gali skirtis
atsižvelgiant į televizoriaus gamintoją.
Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus
naudotojo vadove.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 15

Keisti įtaiso pavadinimą

SIMPLINK nustatymas

Nustatykite univ. vald.

Programos režimas

,,Pastaba

Garso išvestis
TV garsiakalbis

Virtual Surround Plus

2
Prijungimas

HDMI kabelis

※ LG televizorius: televizoriaus nuotolinio valdymo
pulte paspauskite mygtuką „Input“ (Įvestis) arba
„Simplink“. D „Simplink“ turi būti nustatytas kaip
ON (Įjungta) D pakeiskite garsiakalbius iš „TV
Speaker“ (TV garsiakalbiai) į „HT(S) Speaker“ (HT(S)
garsiakalbiai) arba „External Speaker (Optical / HDMI
ARC)“ (Išoriniai garsiakalbiai (optinis / HDMI ARC)

Visi naudotojo grafinės sąsajos (GUI) ir prieigos
veiksmai (02 veiksmas D 03 veiksmas), kuriais
suaktyvinamas ARC / HDMI CEC, gali skirtis
atsižvelgiant į televizoriaus gamintoją.
Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus
naudotojo vadove.

Be to, galite naudotis tokiomis papildomomis
funkcijomis kaip USB / „Bluetooth“, kurios
parodomos šios garso sistemos nuotolinio valdymo
pulte paspaudus mygtuką „Function“ (Funkcijos).
Kai pasinaudoję papildomomis šios garso sistemos
funkcijomis (USB / „Bluetooth“) vėl įjungiate
tiesioginės televizijos kanalą, šioje garso sistemoje
turite vėl pasirinkti pageidaujamus garsiakalbius,
per kuriuos norite klausytis garso. (Žr. 03 veiksmą
Pasirinkite garsiakalbius)

2015-03-02 �� 4:51:33
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ARC (Garso grįžimo kanalas)
funkcija

Papildoma informacija apie
HDMI

ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam
televizoriui siųsti garso signalus į šio įrenginio HDMI
OUT.

yy Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją :

2

-- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC
funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.

Prijungimas

-- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi
priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau
informacijos apie „ARC“ funkciją žr. televizoriaus
instrukcijose.
-- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės
spartos HDMI™ kabelį su eternetu).
-- HDMI kabelį prijunkite prie HDMI OUT lizdo,
esančio įrenginio galinėje pusėje ir prie
televizoriuje esančio HDMI IN lizdo, palaikančio
ARC funkciją.

-P
 abandykite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir
šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą,
palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį
leistuvą.
-P
 rijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra
tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
-P
 rijungtas įrenginys suderinamas su 720 x
576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ar 1920 x
1080p vaizdo įvestimis.
yy Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI
prietaisai veiks su šiuo įrenginiu.
- Naudojant su HDCP nesuderinamą prietaisą,
vaizdas nebus rodomas tinkamai.

-- Galite prijungti tik vieną garso kolonėlę prie
televizoriaus, suderinamu su ARC.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 16
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,,Pastaba

yy Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima
leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas
HDMI prietaiso garsas arba jis išvis
netransliuojamas.
yy Jei esant sujungtiems kabeliams keisite
skyrą, gali kilti trikčių. Norėdami pašalinti šią
problemą, išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.

yy Ekrane pastebėję triukšmą arba linijas,
patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai
ribojamas iki 4,5 m (15 pėdų)).
yy Jūs negalite keisti vaizdo skyros HDMI IN
režime. Pakeiskite prijungto prietaiso vaizdo
skiriamąją gebą.
yy Jeigu jūsų asmeninį kompiuterį prijungus
prie HDMI IN lizdo gaunamas netinkamas
vaizdo išvesties signalas, pasirinkite kitą savo
asmeninio kompiuterio skiriamąją gebą :
576p, 720p, 1080i ar 1080p.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 17

Kas yra SIMPLINK?

HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG
televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias
šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus
nuotolinio valdymo pulteliu.
LG televizoriaus valdomos funkcijos :
Įjungimas/išjungimas, garso didinimas/mažinimas ir
pan.
Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama
išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.
LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas
atitinkamu logotipu, kaip pateikta aukščiau.

2
Prijungimas

yy Kai HDMI jungtis su HDCP nesuderinta,
televizoriaus ekranas bus juodas. Šiuo atveju
reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti
HDMI kabelį.

17

,,Pastaba

Priklausomai nuo įrenginio būsenos, kai kurios
SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jūsų
pageidautinų arba visai neveikti.

2015-03-02 �� 4:51:33
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Prijungimas

Papildomos įrangos
prijungimas

Mėgautis garsu ir vaizdu
Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš prijungto išorinio
įrenginio.

HDMI jungtis
2

Tik mėgautis garsu
Galite mėgautis garsu iš prijungto išorinio įrenginio.

Prijungimas

Televizorius,
„Blu-ray“ diskų
grotuvas, DVD
grotuvas, t.t.

1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio
galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio
garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
Į „Blu-ray“ diskų leistuvą,
DVD leistuvą ir pan.
1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio
galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio
garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
2. INPUT šaltinį nustatykite į HDMI IN. Kelis kartus
nuspauskite FUNCTION nuotolinio valdymo
pultelyje arba F įrenginyje, iki pasirinksite šią
funkciją.

2. Prijunkite prie HDMI OUT lizdo įrenginio gale ir
prie HDMI IN lizdo televizoriuje.
3. INPUT šaltinį nustatykite į HDMI IN. Kelis kartus
nuspauskite FUNCTION nuotolinio valdymo
pultelyje arba F įrenginyje, iki pasirinksite šią
funkciją.

,,Pastaba
yy Kai įrenginys prijungtas prie išorinių
įrenginių ir televizoriaus, kaip parodyta
aukščiau esančioje iliustracijoje, televizorius
pateiks vaizdą, o garsas skambės iš išorinių
įrenginių, kai įrenginys yra išjungtas HDMI IN
režime.
yy Net jeigu keli PCM kanalai perduodami į
įrenginį HDMI kabelio pagalba, įrenginys
gali atkurti tik 2 kanalus.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 18
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PORT. IN (Nešiojamojo
įrenginio įvadas) jungtis

19

OPTICAL IN jungtis
Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties
prievadą su OPT. IN lizdu.

2
Prijungimas

Prie išorinio prietaiso
skaitmeninės optinės
išvesties prievado
jungties

MP3 grotuvas
ir pan. ...

Klausytis muzikos iš
nešiojamojo įrenginio
Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų
nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.
1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie PORT. IN
(Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungties, esančios
įrenginyje.
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite 1 (Maitinimas).
3. Pasirinkite PORTABLE funkciją, paspausdami
FUNCTION.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą
ir pradėkite groti.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 19

Garsiakalbių ez (lengvas)
nustatymas
Klausykitės garso iš televizoriaus, DVD arba
skaitmeninio įrenginio 2.1 arba 2 kanalų režime.
1. Sujunkite OPT. IN lizdą, esantį įrenginio galinėje
dalyje su televizoriaus optinio išvado lizdu
(skaitmeniniu įrenginiu ir pan.)
2. Tiesiogiai pasirinkite įvesties šaltinį OPTICAL,
nuspausdami OPTICAL mygtuką.
3. Klausykitės garso per 2.1 arba 2 kanalų
garsiakalbį.
4. Norėdami išeiti iš OPTICAL funkcijos,
nuspauskite OPTICAL mygtuką.
Funkcija sugrįžta į prieš tai buvusią.
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USB atkūrimas

Suderinami USB prietaisai

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio
galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

yy MP3 grotuvas : „flash“ atmintinės tipo MP3
grotuvas.

Jeigu įrenginys pritvirtintas prie sienos, galite
lengviau prijungti USB įrenginį, naudodami kartu su
įrenginiu pateikiamą USB kabelį.

yy Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų
USB įrenginių.

yy USB „flash“ atmintinė : Įrenginys palaiko USB1.1.

Reikalavimai USB įrenginiui

2
Prijungimas

yy Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti
papildomą programą, kad prijungti prie
kompiuterio.
yy Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB
prietaiso.
yy Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali
prireikti ilgesnio laiko paieškai.
yy Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite
duomenų atsarginę kopiją.
yy Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų
skaičius yra 1000 arba didesnis.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio
1. Pasirinkite kitą funkciją/režimą arba du kartus iš
eilės paspauskite Z.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

yy Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie
kompiuerio. Prietaiso negalima naudoti kaip
duomenų laikmenos.
yy Šis įrenginys nepalaiko „exFAT“ failų sistemos.
yy Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
-- Išorinio kietojo disko (HDD)

Atkuriamas failas

-- Kortelių skaitytuvų

Reikalavimai MP3/WMA muzikos
failams

-- Kietojo tipo USB įrenginių

MP3/WMA failų suderinamumas su šiuo įrenginiu
yra ribojamas:

-- Užrakintų įrenginių
-- USB koncentratorių
-- USB ilginimo kabelių naudojimo

yy Diskretizacijos dažnis : Tarp 32 ir 48 kHz (MP3),
tarp 32 ir 48 kHz (WMA)
yy Sparta bitais : Tarp 32 ir 320 kbps (MP3),
nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
yy Maksimalus failų skaičius : Iki 999
yy Failų plėtiniai : „.mp3“/ „.wma“
yy Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių
valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
yy Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo
įrašų failų.
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Pagrindinės operacijos

Kitos operacijos

USB valdymas

DRC (Dynamic Range Control)

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. USB funkciją pasirinkite paspaudę FUNCTION .
3. Pasirinkite norimą atkurti failą paspausdami
C arba V.
Tikslas

Veiksmas
Nuspauskite Z.

Atkūrimas

Paspauskite d/M.

Pristabdyti

Grojimo metu paspauskite
d/M.

Pereiti į kitą/
ankstesnį failą

Atkūrimo metu spauskite C
arba V, kad atidarytumėte
kitą failą arba sugrįžtumėte į
dabartinio failo pradžią.
Jei norite grįžti prie ankstesnio
failo, trumpai dukart
paspauskite C.

Tam tikros
atkarpos faile
ieškojimas

Paspauskite ir palaikykite
C/V atkūrimo metu,
o atleiskite tada, kai norėsite
klausytis.

Atkuria
atsitiktine
tvarka arba
pakartotinai

Nuotolinio valdymo pultelyje
kelis kartus paspauskite
REPEAT, ekrane rodomi
užrašai pasikeis tokia tvarka:
RPT 1 RPT DIR (Pakartoti
aplanką) RPT ALL RANDOM
(Atkūrimas atsitiktine tvarka)
OFF (Išjungti).

Tiesioginis failo
pasirinkimas

Spauskite nuo 0 iki 9,
naudodami nuotolinio
pultelio mygtukus su skaičiais,
kad tiesiogiai pereitumėte prie
pageidaujamo failo.

Tęsti atkūrimą

Įrenginys atsimena vietą,
kurioje pakeitėte funkciją arba
įrenginys buvo išjungtas.

Garso ir vaizdo
sinchronizavimas
Priimant televizoriaus garsinius signalus, garsas ir
vaizdas gali nesutapti. Tokiu atveju, ši funkcija gali
sureguliuoti delsos laiką.

3

1. Paspauskite AV SYNC.
2. Naudokite C/V, kad galėtumėte
padidinti arba sumažinti delsos trukmę, kurią
galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

Valdymas

Sustabdyti

Sumažinus garsumą garsas tampa švariu (tik „Dolby
Digital“). Naudodami DRC nustatykite [DRC ON].

Kaip laikinai išjungti garsą
Norėdami išjungti garsą, paspauskite MUTE@.
Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti
į telefono skambutį. Ekrane tuo metu rodoma
„MUTE“ .
Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje
dar kartą paspauskite mygtuką MUTE@ arba
pakeiskite garso lygį.

Failo ir įvesties šaltinio
rodymas
Nuspausdami INFO galite pateikti įvairią įvesties
šaltinio informaciją.
USB : MP3/WMA, turintys failo informaciją
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Garso formatas, garso
kanalas

,,Pastaba

Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo
ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB
įrenginys.
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Automatinis maitinimo
įjungimas/išjungimas
Prieš naudodami šią funkciją, būtinai aktyvuokite
OPTICAL, o tada įjunkite AUTO POWER.
Ši funkcija automatiškai įrenginį įjungia/išjungia,
kai įjungiate/išjungiate išorinį prietaisą (televizorių,
DVD leistuvą, „Blu-ray“ diskų leistuvą ir t.t.), prijungtą
prie šio įrenginio optiniu kabeliu.
Kai įjungiate įrenginį naudodami šią funkciją,
pasirenkama optinė funkcija, nepriklausomai nuo
prieš išjungimą pasirinktos funkcijos.
Ši funkcija įsijungia arba išsijungia, kai paspaudžiate
AUTO POWER.

3
Valdymas

Ekranas

Veikimas

AUTO POWER ON

AUTO POWER funkcija
įjungta.

AUTO POWER OFF

AUTO POWER funkcija
išjungta.

,,Pastaba

yy Ši funkcija skirta išjungti įrenginį, jeigu
OPTICAL režimas neveikia ilgiau kaip minutę.
Jeigu įrenginys priėmė signalą, perduotą
iš optinio šaltinio ir, kuriame nėra garsinio
signalo, įrenginys išsijungs po 1 minutės su
įjungta AUTO POWER funkcija.
yy Priklausomai nuo optiniu kabeliu prijungto
įrenginio, ši funkcija gali ir neveikti.

Savaiminis išsijungimas
Šis prietaisas išsijungs savaime, siekiant tausoti
energijos suvartojimą, kai pagrindinis prietaisas nėra
prijungtas prie išorinio prietaiso arba nenaudojamas
20 minutes.
Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra
šešias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį
naudojančio prietaiso.
Sistema automatiškai įsijungia pagal jūsų nustatytą
[AUTO POWER] funkciją.

Miego laikmačio nustatymas
Paspauskite SLEEP kelis kartus, kad pasirinktumėte
norimą laiko tarpą (minutėmis):
LCD OFF (Skystųjų kristalų ekranas išjungtas) ->
DIMMER (Ekranas yra pritemdomas per pusę) ->
Miego laiko vertė -> Ekranas šviečia
Ekranėlyje atsiranda užrašas „LCD OFF“ arba miego
laikmačio reikšmė ir ekranėlis išsijungia.
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, spauskite SLEEP.
Norėdami miego režimo funkciją atšaukti, spauskite
SLEEP mygtuką kelis kartus, kol ekrane bus
pasirodys užrašas „SLEEP 10“ ir po to nuspauskite
dar kartą SLEEP mygtuką.

,,Pastaba

Galite patikrinti, kiek laiko liko iki išsijungimo.
Paspaudus mygtuką SLEEP, ekranėlyje
rodomas likęs laikas.

yy Jeigu norite naudoti AUTO POWER, turi būti
įjungta SIMPLINK. SIMPLINK įjungimas arba
išjungimas trunka 30 sekundžių.
yy Jeigu SIMPLINK nustatytas padėtyje ON,
"AUTO POWER OFF" tiesiog paslenkamas,
net jeigu nuspausite AUTO POWER.
yy Kai yra nustatyta AUTO POWER, kitą
kartą įrenginys įsijungs OPTICAL režime,
nepriklausomai nuo prieš tai pasirinktos
funkcijos.
yy Negalima įjungti įrenginio naudojantis
AUTO POWER funkcija, jeigu jūs išjungėte
įrenginį tiesiogiai.
yy „LG Sound Sync“ (belaidis) nepalaiko AUTO
POWER funkcijos.
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„LG Sound Sync“ (Garso
sinchronizavimas)

Prijungimas kabelių pagalba
1. Prijunkite LG televizorių prie įrenginio
naudodami optinį skaitmeninį kabelį.

Galite valdyti kai kurias šio įrenginio funkcijas
naudojantis televizoriaus nuotolinio valdymo
pulteliu su „LG Sound Sync“. Jis yra suderinamas
su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“.
Įsitikinkite, kad ant televizoriaus yra „LG Sound Sync“
logotipas.

Optinis kabelis

LG televizoriaus nuotolinio pultelio valdomos
funkcijos : Garso didinimas/mažinimas, garso
išjungimas

3
Valdymas

Dėl papildomos informacijos apie „LG Sound Sync“
žr. televizoriaus naudojimo instrukciją.
Prijunkite vienu iš šių būdų, priklausomai nuo
turimos įrangos galimybių.

,,Pastaba

yy Taip pat galite naudoti įrenginio nuotolinio
valdymo pultelį, kai naudojate „LG Sound
Sync“. Jeigu vėl naudojate televizoriaus
nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys
sinchronizuojasi su televizoriumi.
yy Jeigu ryšys nutrūksta, patikrinkite
televozoriaus būklę, taip pat ar jis nėra
išjungtas.
yy Kai naudojate „LG Sound Sync“, žemiau
pateiktais atvejais, patikrinkite įrenginio
būklę.

2. Televizoriuje nustatykite „LG Sound Sync“
(optinis). Žr. televizoriaus naudojimo instrukciją.
3. Įjunkite įrenginį.
4. Pasirinkite OPTICAL funkciją.
Jeigu sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus
pavyko, ekrane matysite užrašą „LG OPT“.

,,Pastaba

Kai nustatote AUTO POWER į ON (įjungti),
prilausomai nuo jūsų televizoriaus modelio, šio
įrenginio išsijungimo laikas skiriasi.

-- Įrenginys išjungtas.
-- Keičiamos funkcijos.
-- Atjungiamas optinis skaitmeninis kabelis.
-- Belaidžio ryšio nutrūkimas dėl pašalinio
įrenginio arba per didelio atstumo.
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Belaidis ryšys
1. Televizoriuje nustatykite „LG Sound Sync“
(belaidis). Žr. televizoriaus naudojimo instrukciją.
2. Įjunkite įrenginį.
3. Pasirinkite „LG TV“ funkciją.
Ekrane 3 sekundėms atsiras užrašas „PAIRED“
(suporuota) ir jeigu pavyko sujungimas tarp
įrenginio ir televizoriaus, pamatysite „LG TV“ ekrane.

,,Pastaba

Pasirinkus LG televizoriaus funkciją, įrenginys
automatiškai prijungia televizorių, kuris neseniai
buvo prijungtas pakartotinio paleidimo metu.

3

Bluetooth®
technologijos
naudojimas
Apie Bluetooth®
Bluetooth® yra bevielio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams.
Galimas diapazonas – iki 10 metrų. (Garsas gali būti
nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos
arba tada, kai kitame kambaryje jūs įjungiate
Bluetooth.)

Valdymas

Jungiant atskirus prietaisus per Bluetooth® bevielio
ryšio technologiją, netaikomi jokie mokesčiai.
Mobilus telefonas su Bluetooth® bevielio ryšio
technologija gali būti valdomas per „Cascade“
tuomet, jeigu sujungimas atliekamas per
Bluetooth® bevielio ryšio technologiją.
Galimi įrenginiai : mobilusis telefonas, MP3 grotuvas,
nešiojamas kompiuteris, delninukas (įrenginiai
palaikomi kaip stereo ausinės.)

Bluetooth® nustatymai
Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth®“ belaide
technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam
tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su toliau
pateiktu profiliu.
A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
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Klausymas muzikos, esančios
Bluetooth prietaisuose
Jūsų prietaiso ir Bluetooth
sujungimas
Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar
Bluetooth bevielio ryšio technologija yra įjungta
jūsų Bluetooth prietaise. Žr. Bluetooth prietaiso
vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti
nereikia.

,,Pastaba

yy Kai pakartotinai paleidžiate Bluetooth
įrenginį, turite jį prijungti dar kartą.
yy Po pakartotinio paleidimo arba perjungimo į
kitą funkciją, įrenginys automatiškai prijungia
Bluetooth įrenginį, kuris buvo neseniai
prijungtas pasirinkus Bluetooth funkciją.
yy Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo
kitos elektroninės bangos.
yy Naudodami šį įrenginį, jūs negalėsite
nustatyti Bluetooth prietaiso.
yy Sujungimas skirtas jungti tik vieną Bluetooth
prietaisą su vienu įrenginiu; keli sujungimai
nėra palaikomi.

2. Įjunkite Bluetooth prietaisą ir atlikite sujungimą.
Norint surasti šį įrenginį Bluetooth prietaiso
pagalba, Bluetooth prietaiso ekrane gali atsirasti
surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo
Bluetooth prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas
kaip „LG SOUND BAR“.

yy Nors atstumas tarp jūsų Bluetooth ir
įrenginio yra mažesnis nei 10 m, tarp jų yra
kliūtys; jūsų Bluetooth prietaisas negali būti
sujungtas.

3. Įveskite PIN kodą.
Pin kodas: 0000
4. Kai šis įrenginys bus sėkmingai prijungtas prie
jūsų Bluetooth įrenginio, ekrane atsiras užrašas
„PAIRED“.

,,Pastaba

Kai kurie prietaisai sujungiami
kitaip,priklausomai nuo Bluetooth prietaiso
tipo.
5. Klausykitės muzikos.
Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų
Bluetooth įrenginyje, žr. savo Bluetooth įrenginio
naudojimo instrukciją.

yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali
nepavykti naudoti Bluetooth funkciją.

3
Valdymas

1. Pasirinkite Bluetooth funkciją naudodami
mygtuką FUNCTION.
Ekrane bus rodomas „BT“, po to „BT READY“.

yy Galite mėgautis belaide sistema naudojant
telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį
kompiuterį ir t.t.
yy Jeigu nėra sujungimo su Bluetooth, ekrane
atsiranda “BT READY”.
yy Elektros gedimas gali būti susijęs su tuo,
kad prietaisai naudoja tą patį dažnį, kaip ir
medicininė įranga, mikrobangų krosnelės
arba belaidžiai LAN prietaisai; ryšys nutruks.
yy Tuo atveju, jeigu stovi asmuo, jis pažeidžia
Bluetooth prietaiso ryšį su leistuvu, todėl
ryšys nutrūksta.
yy Padidėjus atstumui tarp Bluetooth ir
įrenginio, garso kokybė prastėja; ryšys
nutrūksta tuomet, kai atstumas tarp
Bluetooth ir įrenginio viršija Bluetooth
veikimo diapazoną.
yy Prietaisas su Bluetooth belaidžio ryšio
technologija atsijungs, išjungus pagrindinį
įrenginį arba prietaisą patalpinus 10 m
atstumu nuo pagrindinio įrenginio.
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Garso reguliavimas
Erdvinio garso režimo
nustatymas
Ši sistema turi keletą iš anksto nustatytų erdvinio
akustinių laukų. Pageidaujamas garso režimas
nustatomas naudojantis parinktimi SOUND
EFFECT.
Pavaizduoti ekvalaizerio nustatymai gali skirtis,
priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

3

Užrašas
ekrane

Aprašymas

Valdymas

NATURAL

Galite mėgautis maloniu ir
natūraliu garsu.

BYPASS

Galite mėgautis garsu be
ekvalaizerio efekto.

BASS

BASS yra „Bass Blast“. Atkūrimo
metu sustiprina aukštus, žemus
garsus ir erdvinio garso efektą.

CLRVOICE

CLRVOICE yra „Clear Voice“. Su
šiuo režimu balsas girdimas
aiškiai, taip pat pagerinama jo
kokybė.

GAME

GAME yra „Game Equalizer“.
Galėsite išgirsti daugiau
virtualių garsų, kai žaisite
vaizdo žaidimą.

NIGHT

NIGHT yra „Night Mode“. Ši
funkcija gali būti naudinga,
jeigu naktį norite žiūrėti filmą
mažesniu garsumu.

UPSCALER

UPSCALER yra „MP3 UpScaling“. Kai klausomasi MP3
failų arba kitos suglaudintos
muzikos failų, galite pagerinti
garsą. Šis režimas skirtas tik 2
kanalų šaltiniams.

LOUDNESS

Pagerina žemų ir aukštų tonų
garsą.

3D SOUND

Galite mėgautis labiau
įtraukiančiu erdviniu garsu
skirtu žiūrėti filmams.
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yy Kai kuriuose erdvinio garso režimuose ir
naudojant kai kuriuos garsiakalbius garso
nebūna išvis arba jis būna tylus. Tai priklauso
nuo erdvinio garso režimo bei garso šaltinio
ir nereiškia gedimo.
yy Perjungus įvadą, gali tekti atstatyti erdvinio
garso režimą, kartais – net ir po failo
pakeitimo.

Automatinis garsumas
įjungtas/išjungtas
Šis įrenginys palaiko automatinio garsumo funkciją,
kuri automatiškai reguliuoja garso lygį.
Kai išėjime garsas yra per didelis arba per mažas,
nuotolinio valdymo pultelyje AUTO VOLUME.
Dabar galėsite mėgautis atitinkamo lygio garsu.
Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą nuspauskite
mygtuką.

Žemų dažnių garsiakalbio
lygio nuostatų parinkimas
Jūs galite suderinti žemų dažnių garsiakalbio
garsumo lygį.
1. Nuspauskite WOOFER LEVEL.
2. Norėdami sureguliuoti žemų dažnių garsiakalbio
lygį, nuspauskite VOL +/- .
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Televizoriaus valdymas
pateiktu nuotolinio
valdymo pulteliu
Jūs galite valdyti savo televizorių toliau nurodytais
mygtukais.

AV/INPUT

VOL +

PR/CH

VOL -

PR/CH

Veikimas

MUTE@

Įjungia arba išjungia
televizoriaus garsą.

AV/INPUT

Įjungiamas televizoriaus
įvesties šaltinis (televizija arba
kitas).

1 (TV POWER)

Televizorius įjungiamas arba
išjungiamas.

VOL +/–

Derinamas televizoriaus
garsumas

PR/CH W/S

Perjungiami įrašyti kanalai.

Jūs galite valdyti savo televizorių pateiktu nuotolinio
valdymo pulteliu.
Jei jūsų televizorius pateiktas toliau nurodytoje
lentelėje, pakanka nustatyti atitinkamą gamintojo
kodą.
1. Laikydami nuspaustą mygtuką 1 (TV POWER),
skaičių mygtukais įveskite savo televizoriaus
gamintojo kodą (žr. lentelę toliau).
Gamintojas

Kodo numeris

LG

1 (numatytasis), 2

Zenith

1, 3, 4

GoldStar

1, 2

Samsung

6, 7

Sony

8, 9

Hitachi

4

3
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Mygtukas

Nuotolinio valdymo pultelio
nustatymai televizoriui valdyti

2. Atleiskite mygtuką 1 (TV POWER) nustatymas
baigtas.
Priklausomai nuo televizoriaus, kai kurie arba visi
mygtukai su konkrečiu televizoriumi gali neveikti
net ir įvedus teisingą gamintojo kodą. Pakeitus
nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus,
gali būti atstatyta numatytoji gamintojo kodo
nuostata. Nustatykite atitinkamą kodą iš naujo.

,,Pastaba

yy Priklausomai nuo prijungto televizoriaus, jo
valdymas naudojant kai kuriuos mygtukus
gali būti negalimas.
yy Sistemos nuotolinio valdymo pultelis skirtas
paprastoms funkcijoms televizoriuje atlikti.
Norėdami mėgautis visomis televizoriaus
funkcijomis, naudokite televizoriaus
nuotolinio valdymo pultelį.
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Trikčių šalinimas
PROBLEMA
Nėra maitinimo

PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
yy Maitinimo kabelis yra ištrauktas.
Įkiškite maitinimo kabelį.
yy Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
yy Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis.
Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą.

Nėra garso

Neveikia ekranas

yy Įjungta nutildymo funkcija.
Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite MUTE@ arba pakeiskite
garso lygį.
yy Įjungta LCD OFF (išjungtas skystųjų kristalų ekranas) funkcija.
Norėdami nutraukti šią funkciją, nuspauskite SLEEP.
yy Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio.
Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu.

4
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Nuotolinio valdymo
pultelis neveikia
tinkamai.

yy Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis.
Pašalinkite kliūtį.
yy Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios.
Pakeiskite baterijas naujomis.

AUTO POWER funkcija yy Patikrinkite SIMPLINK būseną ir išjunkite SIMPLINK.
yy Priklausomai nuo optiniu kabeliu prijungto įrenginio, ši funkcija gali ir neveikti.
neveikia.
Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą.
yy Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, perjunkite DRC funkciją iš [ON] į
[OFF].
Jeigu pastebite, kad yy Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu
pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM].
išeinančio garso lygis
yra per žemas.
yy Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite
AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba
[BITSTREAM].
yy Leistuvo sąrankos meniu pakeiskite Garso DRC nustatymą į [OFF].
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Prekių ženklai ir
licencijos

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.

Pagaminta pagal JAV galiojančią licenciją.
Patentai Nr.: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 ir
kiti JAV bei kitose pasaulio šalyse registruotieji
ir registracijos laukiantys patentai. „DTS“,
šis simbolis ir „DTS“ kartu su simboliu yra
užregistruoti prekiniai ženklai, „DTS 2.0 Channel“
yra „DTS“, Inc. prekinis ženklas. Gaminyje yra
programinė įranga.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.

Jungiant atskirus prietaisus per Bluetooth®
belaidžio ryšio technologiją, netaikomi jokie
mokesčiai. Mobilus telefonas su Bluetooth®
belaidžio ryšio technologija gali būti valdomas
per „Cascade“ tuomet, jeigu sujungimas
atliekamas per Bluetooth® belaidžio ryšio
technologiją.

5
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Bluetooth® belaidė technologija - tai
elektroninius įrenginius radijo bangomis maks.
10 metrų spinduliu sujungianti sistema.

Bluetooth® žodinis užrašas ir logotipai priklauso
Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus
naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
jų atitinkamiems savininkams.

HDMI, HDMI logotipas ir didelės raiškos laikmenų
sąsaja „High-Definition Multimedia Interface“
yra JAV ir kitose šalyse registruotieji bendrovės
„HDMI Licencing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.

NB4530A-NE.BLVALLK_LIT_4393.indd 29

2015-03-02 �� 4:51:35

30 Priedas

Specifikacijos
Bendrieji nurodymai
KS adapterio reikalavimai

Žr. pagrindinį lipduką galiniame skydelyje.

Energijos sąnaudos

Žr. pagrindinį lipduką galiniame skydelyje.

Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)

(1038 x 35,4 x 75) mm

Grynasis svoris (apytikslis)

2,3 kg

Darbinė temperatūra

5 – 35 °C (41 - 95 °F)

Oro drėgnumas darbo vietoje

5 – 90 %

Magistralės maitinimas

NS 5 V 0 500 mA

Įėjimas/Išėjimas
OPTICAL IN

3 V (p-p), optinis lizdas x 1

PORT. IN

0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)

HDMI IN

19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1

HDMI OUT

19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1

Stiprintuvas
Stereo režimas

80 W + 80 W (4 Ω at 1 kHz)

5
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Belaidis žemų dažnių garsiakalbis
Reikalavimai maitinimo šaltiniui

Žr. pagrindinį lipduką galiniame skydelyje.

Energijos sąnaudos

Žr. pagrindinį lipduką galiniame skydelyje.

Tipas

1 takelis 1 garsiakalbis

Impedansas

3Ω

Nominali įėjimo galia

150 W

Maks. galia įvade

300 W

Bendrieji matmenys
(ilgis x aukštis x plotis)

(221 x 351,5 x 281) mm

Bendrasis svoris

7,32 kg

Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.
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Techninė priežiūra
Įrenginio tvarkymas
Įrenginio transportavimas
Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir
pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti
įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį
taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.
Išorinių paviršių švaros palaikymas
yy Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių
kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
yy Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį
pažeisti.
yy Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba
plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas
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Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei
paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę,
truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės
tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio,
benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio
paviršių.
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