УКРАїНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Звукова панель під
телевізор
SoundPlate™ LAP340 / LAP341

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та
збережіть його для звернень у майбутньому.
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Заходи безпеки
1

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Початок роботи

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ

УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ
КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). Всередині
ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою в
рівносторонньому трикутнику
призначений для попередження
користувача про наявність у
корпусі приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою небезпечною
напругою, рівень якої достатній,
щоб становити ризик ураження
електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у
замкнутому просторі, наприклад, на полиці між
книгами тощо.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте пристрій відповідно до інструкції
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У жодному
разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим
або іншу подібну поверхню, де вентиляційні
отвори може бути заблоковано. Не допускається
вбудовування виробу, наприклад, у книжкову
шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення
не забезпечується належна вентиляція, або таке
становлення суперечить інструкціям виробника.

Знак оклику в рівносторонньому
трикутнику призначений
для того, щоб попередити
користувача про наявність
важливих вказівок з експлуатації
й обслуговування в документації,
що входить до комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
АБО РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА
ПРИЛАД ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бризків) на пристрій, і не
ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною,
наприклад, вази.
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УВАГА стосовно шнура живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі.
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ПОВІДОМЛЕННЯ: Позначення виробу та
інформацію щодо сумісності/безпеки див. на
головній етикетці на нижній панелі виробу.

1

Цей пристрій обладнано переносною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб виймання батарейки
або акумулятора з пристрою: Вийміть стару
батарейку або батарейний блок у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення. З
метою запобігання забрудненню навколишнього
середовища та уникнення потенційної загрози
здоров'ю людей і тварин старі елементи
живлення потрібно здавати до спеціалізованих
пунктів прийому, де їх належним чином
утилізують. Не викидайте батарейки й
акумулятори разом з іншим сміттям. Батарейки й
акумулятори рекомендовано здавати до місцевих
безплатних пунктів прийому. Не допускайте
надмірного нагрівання батарейки під дією
сонячного світла, вогню тощо.

2013-10-17
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Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій
і не має додаткових розеток або відгалужень.
Переконайтеся, що параметри електромережі
відповідають технічним даним, наведеним у
цій інструкції. Не перевантажуйте розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури
живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є
джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин
може стати причиною ураження електричним
струмом або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення пристрою, і, якщо його зовнішній
вигляд свідчить про пошкодження або зношення,
від'єднайте його, припиніть використання
виробу та замініть шнур живлення точним
його аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження, не
допускайте сплутування, заломлення, затискання,
защемлення дверима, не наступайте на шнур.
Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток
та місця з’єднання шнура з пристроєм. Щоб
відключити пристрій від електромережі, вийміть
вилку шнура з розетки. При встановленні виробу
забезпечте легкий доступ до розетки.

3
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Утилізація вашого старого приладу

1
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1. Якщо на приладі є знак
перекресленого баку для сміття
на колесах, це означає, що даний
виріб підпадає під Европейську
директиву 2002/96/EC.
2. Всі електричні та електронні
вироби слід викидати окремо
від побутового сміття, здавати
до спеціальних місць збору,
встановлених урядом або
місцевими органими управління.
3. Правильна утилізація вашого
старого приладу допоможе
попередити потенційні негативні
наслідки для природи та здоров’я
людини.
4. Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію вашого
старого приладу зверніться до
органу міської влади, служби
збору сміття або магазину, де ви
придбали виріб.
Устаткування відповідає вимогам технічного
регламенту щодо обмеженного використання
небезпечних речовин в електричному і
електронному обладнанні.
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Утилізація старих батарейок/акумуляторів
1. Якщо на батарейках/акумуляторах
вашого виробу є знак
перекресленого баку для сміття
на колесах, це означає, що вони
підпадають під Европейську
директиву 2006/66/EC.
2. Поряд із цим знаком можуть бути
також хімічні позначки ртуть (Hg),
кадмій (Cd) або свинець (Pb), якщо
батарейка містить більше 0,0005%
ртуті, 0,002% кадмію або 0,004%
свинцю.
3. Всі батарейки/акумулятори слід
викидати окремо від побутового
сміття, здавати до спеціальних
місць збору, встановлених
урядом або місцевими органими
управління.
4. Правильна утилізація ваших старих
батарейок допоможе попередити
потенційні негативні наслідки для
природи, здоров’я людей і тварин.
5. Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію ваших
старих батарейок зверніться до
органу міської влади, служби
збору сміття або магазину, де ви
придбали виріб.
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Особливості моделі
1

LG Sound Sync

Початок роботи

Управління рівнем гучності приладу за
допомогою пульта дистанційного керування
вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound
Sync.

Приладдя
Перевірте наявність у комплекті такого приладдя.
Конструкцію і технічні характеристики може бути
змінено без попереднього повідомлення.

Bluetooth
Просто підключіть Bluetooth-пристрій і
насолоджуйтеся музикою.

Пульт дистанційного
керування (1)

Батарейка (1)

Шнур живлення (1)

Оптичний кабель (1)

Тримач кабеля (1)

Гвинт (2)

Загальні відомості
Позначки, що використовуються
в даній інструкції

,,Примітка

Указує на особливі зауваження та функціональні
особливості.

>>Увага
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок неправильних
дій.

Джути для
упорядкування
кабелю (2)
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Передня панель
1
Початок роботи

A Датчик дистанційного керування
B Світлодіодний індикатор
Ви можете перевіряти поточний стан системи за кольором світлодіодного індикатора. Див. таблицю
нижче.
Колір індикатора

Червоний

Режим індикатора
Вимк.

Оранжевий

Зелений

Білий

Живлення ввімкнене або від'єднаний шнур живлення

Увімк.

Очікування

-

-

-

Мигає
(Двічі коротко)

CINEMA SOUND
вимкнене.

-

CINEMA
SOUNDувімкнене.

-

Мигає
(двічі на секунду)

Завантаження

Bluetoothпристрій
готовий

-

LG sound sync (LG
TV) готовий

Мигає
(один раз на
секунду)

Приглушений
звук

-

-

-

Увімк. -> Вимк.
(за 3 секунди)

-

Bluetoothпристрій
сполучений

Вибрано функцію
Optical

LG sound sync
(LG TV) сполучений

Задня панель

A

BC

A 1/! (Очікування/Увімк.)
o/p (Гучність)
Регулювання гучності динаміків.

D
C AUTO POWER ON/OFF
Вмикання і вимикання функції AUTO POWER .
D Підключення живлення змінного струму

F (Функція)
Послідовно натискайте для вибору іншої
функції.
B Оптичний вхід

LAP340-NB_DRUSLLK_UKR.indd 7

2013-10-17

5:10:16

8

Початок роботи

Пульт дистанційного керування
1
Початок роботи

Вмикання і вимикання
системи.

Вмикання і вивикання функції
CINEMA SOUND.

Зменшення рівня гучності.

Збільшення рівня гучності.

Приглушення і ввімкнення
звуку.

Вибір функції Optical.

Вибір функції LG TV.

Вибір функції Bluetooth.

,,Примітка

yy Якщо система вимкнулася і перейшла
в режим очікування, зачекайте кілька
секунд перед тим, як користуватися
пультом дистанційного управління.
yy При натисканні будь-якої кнопки на
пульті дистанційного керування на
головному пристрої двічі мигає червоний
світлодіодний індикатор. (Окрім
1(Живлення), CINEMA SOUND)
yy При натисканні кнопок вибору функції
на 3 секунди загоряється світлодіодний
індикатор відповідно до поточної
вибраної функції : h, OPTICAL, LG TV.
yy Під час регулювання гучності між
мінімальним і максимальним рівнем
загоряється червоний світлодіодний
індикатор на системі.
yy Коли функція CINEMA SOUND вимкнена,
двічі коротко мигає червоний
світлодіодний індикатор.
yy Коли функція CINEMA SOUND увімкнена,
двічі коротко мигає зелений світлодіодний
індикатор.
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Установка батарейки
>>Увага

Не відкривайте пальцем кришку відсіку для
батарейки. Ви можете зламати ніготь.

9

3. Помістіть кришку відсіку для батарейки на
пульт ДК і, обертаючи за годинниковою
стрілкою, закрийте її.

1
Початок роботи

1. Оберніть кришку батарейного відсіку проти
годинникової стрілки за допомогою монети.
Зніміть кришку батарейного відсіку.

! Попередження
УНИКАЙТЕ ПРОКОВТУВАННЯ БАТАРЕЙКИ.
НЕБЕЗПЕКА ХІМІЧНОГО ОПІКУ
2. Дотримуючись полярності (знак мінус «-» на
батарейці повинен збігатися зі знаком мінус
«-» у відсіку для батарейки), вставте батарейку
на місце.

>>Увага

+

yy Неправильне поводження з батарейкою,
що використовується в пристрої, може
призвести до пожежі або хімічного опіку.
Не можна заряджати, розбирати, спалювати
або нагрівати батарейки до температури
понад 100 °С (212 °F). Для заміни
використовуйте лише батарейку типу
CR2025. Використання батарейок іншого
типу може призвести до пожежі або вибуху.
Старі батарейки слід утилізувати. Зберігайте
батарейки в місцях, недоступних для
дітей. Не можна розбирати та спалювати
батарейки.
yy [Пульт дистанційного керування] даного
виробу містить батарейку монетного/
таблеткового типу. При проковтуванні
батарейки монетного/таблеткового типу,
через 2 години виникають важкі внутрішні
опіки, які можуть привести до смерті.
Зберігайте нові і використані батарейки
в місцях, недоступних для дітей. Якщо
батарейний відсік неможливо зачинити
належним чином, припиніть користування
виробом та сховайте його від дітей. При
підозрі, що батарейка була проковтнута або
потрапила у будь-яку частину тіла, негайно
зверніться по медичну допомогу.
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Установка системи
1

Система призначена для розташування під
телевізором.

Початок роботи

Перед тим, як розташувати систему під
телевізором, перевірте характеристики вашого
телевізора.
yy Вага

>>Увага

yy Не намагайтеся встановити систему
наодинці. Щоб підняти телевізор потрібно
не менше 2 осіб. Недотримання цього
застереження може призвести до травми
і/або пошкодження майна.
yy Не підключайте до системи кінескопні
телевізори. Оскільки система містить
магнітні частини, на екрані телевізора
можуть виникати кольорові викривлення.
yy Забороняється ставити на систему жодні
предмети, окрім телевізора або монітора.
yy Система повинна бути встановлена на
стійкій горизонтальній поверхні.
yy Не поміщайте інших предметів між
системою і меблями, на яких установлено
систему.

,,Рекомендація

Рекомендується встановлювати систему на
достатньо міцній і горизонтальній поверхні.

Макс. 38 кг

1. Помістіть систему у місце, де буде стояти
телевізор.

yy Розміри підставки

Макс. 270 мм
Макс. 680 мм
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2. Підключіть до системи оптичний кабель і
шнур живлення.

11

,,Примітка

Ви можете впорядкувати кабелі, підключені
до системи.
1. Закріпіть тримач кабелів гвинтами.

1

3. Підключіть інший кінець оптичного кабеля до
телевізора.

Початок роботи

2. Упорядкуйте кабелі, як показано нижче.

4. Поставте телевізор по центру системи.

5. Підключіть до системи шнур живлення.

LAP340-NB_DRUSLLK_UKR.indd 11

2013-10-17

5:10:25

12

Початок роботи

>>Увага

1

yy Не ставте телевізор на краю системи.
Недотримання цього застереження може
призвести до травми і/або пошкодження
майна.

Закріплення феритового осердя
(опція)
Необхідно прикріпити феритове осердя, щоб
знизити або усунути електромагнітні перешкоди.

Початок роботи

yy НЕ ставте телевізор на систему, якщо
вага вашого телевізора перевищує
рекомендовану (макс. 38 кг), або площа
його підставки перевищує площу системи.

-- У цьому випадку рекомендується
розташувати систему в іншому місці,
наприклад, на полиці під телевізором.

1. Відкрийте феритове осердя, натиснувши
фіксатор [a].
2. Оберніть один раз кабель живлення навколо
феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя і защепіть його
корпус.
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Основні операції
Підключення через
оптичний вхід

,,Примітка

-- Активуйте приглушення звуку на
телевізорі.
-- Виберіть [Вимк.] у меню налаштування
звуку в телевізорі, щоб відключити
відтворення звуку на телевізорі.
-- Виберіть [Optical output] у меню
налаштування звуку в телевізорі, щоб
відтворювати звук через дану звукову
систему.
1. Підключіть телевізор до системи за
допомогою оптичного кабеля. (див. стор. 10 11).
2. Увімкніть систему, натиснувши 1 (Живлення)
на пульті дистанційного керування.
3. Натисканням кнопки OPTICAL на пульті
дистанційного керування виберіть функцію
OPTICAL.
На системі на 3 секунди загориться зелений
світлодіодний індикатор, після чого ви
зможете слухати звук з телевізора.

LG Sound Sync

Деякими функціями даного приладу можна
керувати за допомогою пульта дистанційного
керування вашого телевізора, якщо він
підтримує LG Sound Sync. Система є сумісною
з телевізорами LG, які підтримують LG Sound
Sync. Переконайтеся, чи є на вашому телевізорі
логотип LG Sound Sync.
Функції, якими можна керувати з пульта
дистанційного керування телевізора LG:
Збільшення/зменшення гучності, приглушення
звуку

2
Експлуатація

Перед увімкненням системи рекомендується
вимкнути звук динаміків телевізора, оскільки
з двох одночасно працюючих приладів може
виводитися різний звук.
Див. меню / технічні характеристики
телевізора та виконайте наведені нижче дії:

13

Для отримання додаткових відомостей про
LG Sound Sync дивіться інструкцію до вашого
телевізора.
Встановіть одне з наступних з'єднань, залежно
від можливостей вашого обладнання.

,,Примітка

yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного керування системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
Якщо ви знову скористаєтеся пультом
дистанційного керування телевізора,
система синхронізується з телевізором.
yy Якщо з'єднання встановити не вдалося,
перевірте стан телевізора та його
живлення.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG Sound
Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнено іншу функцію.
-- Від’єднайте оптичний кабель.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Коли активована функція AUTO POWER,
час до вимкнення системи відрізняється
залежно від підключеного телевізора.

LAP340-NB_DRUSLLK_UKR.indd 13

2013-10-17

5:10:29

14

Експлуатація

При дротовому з'єднанні
1. Підключіть ваш телевізор LG до системи за
допомогою оптичного кабеля. (див. стор. 10 11).
2. Налаштуйте LG Sound Sync (оптичне
підключення) на телевізорі. Дивіться
інструкцію з експлуатації до телевізора.

2

3. Увімкніть систему, натиснувши 1 (Живлення)
на пульті дистанційного керування.

Експлуатація

4. Натисканням кнопки OPTICAL на пульті
дистанційного керування виберіть функцію
OPTICAL.
На системі на 3 секунди загориться зелений
світлодіодний індикатор, після чого ви
зможете слухати звук з телевізора.

При бездротовому з'єднанні
1. Увімкніть систему, натиснувши 1 (Живлення)
на пульті дистанційного керування.
2. Натисканням кнопки LG TV на пульті
дистанційного керування виберіть функцію
LG TV. На системі почне мигати білий
світлодіодний індикатор.
3. Налаштуйте LG Sound Sync (бездротове
підключення) на телевізорі. Дивіться
інструкцію з експлуатації до телевізора.
Коли зв'язок між системою і телевізором буде
установлений успішно, на системі приблизно
на 3 секунди загориться білий світлодіодний
індикатор.

,,Примітка

Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1 (Живлення), LG
Sound Sync (бездротове з’єднання) буде
розірвано. Щоб знову скористатися
функцією, потрібно повторно з’єднати
телевізор і систему.

Вмикання/вимикання
функції AUTO POWER
Ця функція автоматично вмикає/вимикає
систему при увімкненні/вимкненні телевізора
або зовнішнього пристрою (DVD-програвача,
програвача дисків Blu-ray тощо), підключеного
до системи.
Підтримується лише з функціями OPTICAL і LG TV.
Ви можете вмикати й вимикати функцію AUTO
POWER за допомогою перемикача AUTO POWER
ON/OFF на задній панелі системи.

,,Примітка

yy Якщо систему було ввімкнено функцією
AUTO POWER, вона автоматично
вимкнеться за відсутності протягом
певного проміжку часу сигналу з
телевізора, підключеного через LG Sound
Sync (оптичне/бездротове з’єднання).
yy Якщо систему було ввімкнено функцією
AUTO POWER, вона автоматично
вимкнеться за відсутності протягом
певного проміжку часу сигналу від
зовнішнього пристрою, підключеного
оптичним кабелем.
yy Функція AUTO POWER увімкнена за
замовчуванням.
yy При безпосередньому вимкненні системи
вона не зможе ввімкнутися автоматично
функцією AUTO POWER. Однак, система
може бути ввімкнена функцією AUTO
POWER, якщо на оптичному вході
з'являється сигнал після 5 або більше
секунд відсутності сигналу.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця
функція може не працювати.
yy Якщо система завантажується через
функцію LG TV, процес триває приблизно
25 секунд, при цьому двічі на секунду
мигає червоний світлодіодний індикатор.
У цей час управляти системою неможливо,
можна лише вимкнути її.
yy У режимі Bluetooth система може бути
ввімкнена за установкою AUTO POWER у
залежності від підключеного Bluetoothпристрою, після чого активується функція
LG TV.
У цьому випадку система вимкнеться
автоматично, і при повторному ввімкненні
системи її ввімкнення буде здійснене
функцією LG TV.
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Автоматичне вимкнення
живлення
Система автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії за умови, що до неї
не підключено зовнішніх пристроїв і вона не
використовувалася впродовж 25 хвилин.

Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового з'єднання
для зв'язку на короткій відстані.
Звук може передаватися з перебоями внаслідок
впливу електромагнітного випромінювання та
тій самій частоті або коли Bluetooth-підключення
здійснюється з іншого приміщення.
Використання технології бездротового зв’язку
Bluetooth® для з’єднання електронних пристроїв
між собою є безкоштовним. Мобільними
телефонами, обладнаними технологією
Bluetooth®, можна користуватися у каскадному
підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу
Bluetooth®.
Сумісні пристрої : мобільні телефони, МР3плеєри, портативні комп’ютери, КПК тощо.

Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію бездротового
зв'язку Bluetooth®, пристрої повинні підтримувати
певні профілі. Даний пристрій підтримує
наведений нижче профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)

Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth увімкнена
на вашому Bluetooth-пристрої. Зверніться до
інструкції з експлуатації вашого Bluetoothпристрою. Після того, як сполучення буде
завершене, його не буде потрібно проводити
заново.
1. Виберіть функцію Bluetooth за допомогою
кнопки h на пульті дистанційного керування.
На системі почне мигати оранжевий
світлодіодний індикатор.

2
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Використання
технології Bluetooth

15

2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання пошуку
даної системи за допомогою Bluetoothпристрою, на його екрані з’являється
список знайдених пристроїв, вигляд якого
може відрізнятися у залежності від моделі
Bluetooth-пристрою. Дана система буде
показана у списку під назвою «LG SOUND
PLATE (XX:XX)».

,,Примітка

yy XX:XX означає останні чотири цифри
BT-адреси. Наприклад, якщо BT-адреса
вашої системи 9C:02:98:4A:F7:08, ви
побачите «LG SOUND PLATE (F7:08)» на
своєму Bluetooth-пристрої.
yy Залежно від типу Bluetooth-пристрою,
порядок сполучення деяких пристроїв
може відрізнятися. За запитом введіть
PIN-код (0000).
3. Після того, як відбудеться успішне сполучення
системи з вашим Bluetooth-пристроєм,
оранжевий світлодіодний індикатор світитиме
ще приблизно 3 секунди.
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
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,,Примітка

yy При використанні Bluetooth®-з’єднання,
відстань між системою і Bluetoothпристроєм для встановлення зв’язку між
ними повинна бути якомога меншою.
Однак, це може не дати бажаного
результату в наведених нижче випадках:
-- Між системою і Bluetooth-пристроєм
наявна перешкода.

2
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-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetooth®зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.

CINEMA SOUND
Передивляючись кінофільми, ви можете слухати
оптимізований звук з ефектами яскравого басу і
кінематографічних ефектів об’ємного звуку.
Вмикайте і вимикайте звуковий ефект за
допомого кнопки CINEMA SOUND на пульті
дистанційного керування.

,,Примітка

При повторному запуску системи функція
CINEMA SOUND буде вимкнена.

yy Після повторного ввімкнення вам
знадобиться знову підключати ваш
Bluetooth-пристрій до системи.
yy При повторному виборі функції Bluetooth
після використання інших функцій,
Bluetooth-зв’язок може бути розірваний.
Заново встановіть Bluetooth-з’єднання,
щоб користуватися цією функцією.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу електромагнітних
перешкод.
yy Ви не можете керувати Bluetoothпристроєм з цієї системи.
yy Можливе з’єднання системи лише з одним
Bluetooth-пристроєм, з’єднання з кількома
пристроями не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth можливе
не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване при
вимкненні системи або при віддаленні
Bluetooth-пристрою від системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було розірване,
повторно з’єднайте Bluetooth-пристрій із
системою.
yy Коли Bluetooth-з'єднання відсутнє, мигає
оранжевий світлодіодний індикатор.
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Пошук і усунення несправностей
НЕСПРАВНІСТЬ
Живлення не
вмикається.

ПРИЧИНА І СПОСІБ УСУНЕННЯ
yy Шнур живлення не підключений до розетки.
Підключіть шнур живлення до розетки.
yy Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Вибрано неправильне джерело вхідного сигналу.
Перевірте джерело вхідного сигналу та виберіть правильне джерело.

Відсутній звук

yy Активовано функцію приглушення звуку.
Натисніть i або відрегулюйте рівень гучності, щоб відключити функцію
приглушення звуку.

Функція Auto
power не працює.

yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
yy Перевірте стан перемикача AUTO POWER ON/OFF на задній панелі системи.
Ознайомтеся з наведеними нижче вказівками та налаштуйте систему
відповідно до них.

Якщо ви відчуваєте,
що звук із системи
занадто тихий.

3
Пошук і усунення несправностей

yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного керування до пристрою.
Користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більше прибл.
7 метрів.
Пульт дистанційного
керування не
yy Між пультом дистанційного керування та пристроєм наявна перешкода.
працює належним
Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного керування.
Установіть нову батарейку.

yy Якщо звукову панель підключено до телевізора, в меню його настройок
змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на [AUTO] або [BITSTREAM].
yy Якщо звукову панель підключено до програвача, в меню його настройок
змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH]
або [BITSTREAM].
yy У меню настройок програвача змініть установку функції «Audio DRC»
(контроль динамічного діапазону аудіосигналу) на [OFF].
Залежно від типу меблів, на яких установлено систему, ви можете чути легкий
шум від меблів, спричинений подвійними сабвуферами, вбудованими у
систему.

Сторонній шум з
боків системи.

yy Перевірте, чи достатньо міцні й горизонтальні меблі, на яких установлено
систему.
yy Однак, якщо ви все одно чуєте шум, підкладіть скатертину між системою і
поверхнею.
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Технічні характеристики
Загальні характеристики
Електроживлення

Див. головну етикетку на системі.

Споживана потужність

Див. головну етикетку на системі.

Габаритні розміри (Ш x В x Г)

(700 x 38,5 x 320) мм (з ніжками)

Вага нетто (прибл.)

3,8 кг

Діапазон робочих температур

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Робочий діапазон відносної
вологості

від 5 % до 90 %

Вхідні з’єднання

4

DIGITAL IN (OPTICAL IN)

3,3 В (p-p), оптичний роз'єм

Доступна частота дискретизації
вхідного цифрового
аудіосигналу

32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц

Додаток

Підсилювач
Загальна вихідна потужність

120 Вт

Режим стерео

20 Вт x 2 (8 Ω при 1 кГц)

Режим оточуючого звуку

20 Вт x 2 (8 Ω при 1 кГц)

Вбудований сабвуфер

40 Вт (4 Ω при 100 Гц)

КНВ

0,1 %

yy Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попередження.
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Додаток

Торгові марки та
ліцензії

19

Обслуговування
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby
Laboratories. «Dolby» і знак у вигляді подвійної
літери «D» є торговими марками компанії
Dolby Laboratories.

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні
матеріали потрібно зберегти. Якщо вам
потрібно перевезти виріб, для забезпечення
максимального захисту запакуйте його тим же
чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових
поверхонь

Технологія бездротового зв’язку Bluetooth®
дозволяє встановлювати бездротовий
радіозв’язок між електронними пристроями.
Підключення персональних пристроїв
за бездротовою технологією Bluetooth®
є безкоштовним. Мобільний телефон з
бездротовою технологією Bluetooth® можна
використовувати через систему Cascade,
якщо з'єднання встановлено з використанням
технології бездротового зв'язку Bluetooth®.

yy Забороняється використовувати біля виробу
леткі рідини, такі як отрута для комах.
yy Сильний тиск при протиранні може зіпсувати
поверхню.
yy Не залишайте надовго гумові або пластикові
предмети в контакті з приладом.

Чищення пристрою

4
Додаток

Виготовлено за ліцензією США під номерами:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 та інших патентів,
виданих і заявлених у США й інших країнах.
«DTS», знак, а також «DTS» разом зі знаком
є зареєстрованими торговими марками,
а «DTS 2.0 Channel» є торговою маркою
корпорації DTS, Inc. Виріб містить програмне
забезпечення. © DTS, Inc. Усі права захищені.

Для чищення програвача використовуйте м'яку
суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені,
очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою
в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте
сильні розчинники, такі як спирт, бензин або
розчинник, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню пристрою.

Словесний торговий знак Bluetooth® і
логотипи належать корпорації Bluetooth® SIG,
Inc. Компанія LG Electronics використовує такі
знаки на правах ліцензії.
Інші торгові марки та фірмові назви належать
їхнім відповідним власникам.
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Україна
Найменування та адреса імпортера :
ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Российская Федерация
Импортер OOO “ЛГ Электроникс Рус”
Адрес импортера : 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское
поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, пров. ГуанДонг, г.
Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг
Уи Роуд, 13.
Сделано в Китае
Қазақстан Республикасы
Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Кокорай, 2А
Өндірушінің мекенжайы : 5
 16006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік
аймағы, Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен
ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:
АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету
орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.
Қытайда жасалған
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