Coluna sem fios
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NP1540W / NP1540WP

MANUAL DO UTILIZADOR

www.lg.com

PORTUGUÊS

Por favor, leia com atenção este manual antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para consultas futuras.

ATENÇÃO: PARA MINIMIZAR O RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO DEVE
REMOVER A TAMPA (NEM O PAINEL
DE TRÁS) NÃO EXISTEM PEÇAS NO
INTERIOR QUE SEJAM SUSCETÍVEIS
DE MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR
PEÇA A MANUTENÇÃO A TÉCNICOS DE
MANUTENÇÃO QUALIFICADOS.

presença de instruções importantes de
funcionamento e manutenção
(assistência) no manual que
acompanha o aparelho.
AVISO:
yy Para evitar o risco de choque elétrico,
não exponha este equipamento à
chuva ou à humidade.
yy Não instale este equipamento num
espaço confinado, como uma estante
ou uma unidade similar.

Este símbolo de
relâmpago com
ponta de flecha
ATENÇÃO:
dentro de um
triângulo
yy O aparelho não deve ser exposto a
água (gotas ou salpicos), e não se
equilátero,
devem colocar recipientes cheios de
pretende alertar para a presença de
líquidos em cima do aparelho , tais
voltagem perigosa não isolada dentro
como copos ou jarras.
do invólucro do aparelho, suficiente
para constituir risco de choque elétrico yy Não devem ser colocadas, em cima
do aparelho, fontes incandescentes
às pessoas.
tais como velas.
O ponto de
y
A bateria interna de lítio do
y
exclamação dentro
aparelho não deve ser substituída
de um triângulo
pelo utilizador devido ao perigo
equilátero
de explosão, caso a bateria seja
pretende alertar o
incorretamente substituída, devendo
utilizador para a
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yy
yy

yy

yy

ser substituída por um técnico e
utilizando uma bateria do mesmo
tipo.
Para evitar um incêndio ou choque
elétrico, não abra o aparelho. e entre
em contacto com pessoal qualificado.
Não deixe o aparelho num lugar perto
de aparelhos de aquecimento ou
sujeitos à luz solar direta, humidade
ou choques mecânicos.
Para limpar o aparelho, utilize um
pano macio e enxuto. Se as superfícies
estiverem extremamente sujas,
utilize um pano macio levemente
humedecido em detergente suave.
Não utilize solventes fortes como
álcool, benzina ou diluente, pois
estes podem danificar a superfície do
aparelho.
Não utilize líquidos voláteis, como
sprays inseticidas, perto da unidade.
Limpar com uma pressão forte
pode danificar a superfície. Não
deixe que produtos de borracha ou
plástico permaneçam em contato
com a unidade durante períodos

prolongados.
yy Não coloque a unidade por cima do
airbag do veículo. Quando o airbag
for ativado, isso pode provocar danos.
Fixe a unidade antes de utilizar o carro.
yy Não deixe o aparelho num local
instável, como prateleiras altas. Este
pode cair devido à vibração do som.
ATENÇÃO quando utilizar este
produto em ambientes de baixa
humidade.
yy Isso poderá provocar eletricidade
estática em ambientes de baixa
humidade.
yy Recomenda-se a utilização deste
produto após tocar qualquer objeto
metálico que conduza eletricidade.
OBSERVAÇÃO: Para informação de
marcação de segurança incluindo a
identificação do produto e taxas de
fornecimento, consulte a etiqueta na
parte inferior do dispositivo.
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Descarte do seu aparelho antigo
1. Todos os produtos
elétricos e eletrónicos
devem ser descartados
separadamente do lixo
doméstico através de
instalações de recolha
designadas, nomeadas
pelo governo ou
autoridades locais.
2. O descarte correto do seu aparelho
antigo ajuda a evitar potenciais
consequências negativas para o
ambiente e para a saúde humana.
3. Para obter informações mais
detalhadas sobre o descarte do seu
aparelho antigo, entre em contacto
com o Município, com o serviço de
descarte de resíduos ou com a loja
onde adquiriu o produto.

Descarte de resíduos de baterias/
acumuladores

Pb
1.

2.

3.
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Este símbolo pode ser combinado
com símbolos químicos para
mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou
chumbo (Pb) se a bateria contiver
mais de 0,0005% de mercúrio,
0,002% de cádmio ou 0,004% de
chumbo.
Todas as baterias/acumuladores
devem ser descartadas em
separado do lixo municipal através
dos serviços de recolha designados
pelas autoridades locais ou
nacionais.
O descarte correto das baterias/
acumuladores antigas ajuda a
evitar potenciais consequências
negativas para o ambiente e para a
saúde humana.

4.

Para obter informações mais
detalhadas acerca do descarte das
baterias/acumuladores antigas,
contacte as autoridades locais, um
serviço de descarte de resíduos ou
a loja onde comprou o produto.

Remoção de resíduos de pilhas e
acumuladores
(APENAS produtos com bateria
incorporada)

No caso de este produto conter uma
bateria incorporada que não possa
ser removida prontamente pelos
utilizadores finais, seja para substituição
ou reciclagem no fim da vida útil
Forma segura de remover a bateria
deste produto, a LG recomenda que
do equipamento: Remova as pilhas
a sua remoção seja efetuada apenas
ou bateria antigas e siga os passos na
por técnicos qualificados. Para evitar
ordem inversa para voltar a montar
danificar o produto e para sua própria
o equipamento. Para previnir a
contaminação do ambiente e possíveis segurança, os utilizadores não deverão
tentar remover a bateria, devendo
ameaças para a sociedade e vida
contactar o Serviço de Assistência LG
animal, as pilhas ou baterias gastas
ou outros fornecedores de serviços
devem ser colocadas num contentor
independentes.
especial designado para esse efeito.
Não eliminar pilhas ou baterias
juntamente com resíduos domésticos.
Recomendamos que use os sistemas
locais de reutilização de baterias e
acumuladores. A bateria não deve ser
exposta a calor excessivo tal como
raios solares, fogo ou outros.
Este dispositivo está equipado com
uma pilha ou acumulador portátil.
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A remoção da bateria implica a
desmontagem da estrutura do
produto, a retirada dos cabos/
contactos elétricos e a extração
cuidadosa da célula da bateria
utilizando ferramentas específicas. Se
pretender obter instruções de técnicos
qualificados sobre o modo de remoção
seguro da bateria, visite http://
www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.

Aviso para Produtos Sem Fios Europeus

A LG Electronics declara que este/estes
produto(s) está/estão em conformidade
com os requisitos essenciais e outras
provisões importantes da Diretiva
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC e 2011/65/EU
Contacte o seguinte endereço para
obter uma cópia da DoC (Declaração de
Conformidade).
Ponto de Contacto para
conformidade deste produto:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Por favor, note que este NÃO é um
contacto de Apoio ao Cliente. Para
Informação do Apoio ao Cliente,
consulte o cartão de garantia ou
contacte o seu vendedor deste
produto.
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Visão Geral
[Frente]

[Traseira]

Volume -

T

1

LED Bluetooth

+

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

Volume +

Reproduzir / Pausar
LED de carregamento
e Ligar /Desligar
LED de emparelhamento duplo
& PORT. IN LED

Interruptor de modo
da coluna (Esquerda/
Mono / Direita)
Porta micro USB para
carregamento
Conector de
entrada portátil
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Indicador LED
Estado
Bateria fraca

LED
1 / Vermelho / A piscar

A carregar

1 / Vermelho / Fixo

Carregado

1 / Off

Ligar

ou

Desligar
Pronto para emparelhamento único
Emparelhamento único e
Pronto a funcionar

/ Vermelho / Fixo

/ Off
/ Vermelho / A piscar
/ Vermelho / Fixo

Pronto para detetar outra coluna

/ Vermelho / A piscar
/ Vermelho / A piscar

Emparelhado com outra coluna &
Pronto para emparelhamento duplo

/ Vermelho / A piscar (Apenas coluna L)
/ Vermelho / Fixo

Emparelhamento duplo e
Pronto a funcionar
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/ Vermelho / Fixo
/ Vermelho / Fixo

A carregar
CHARGE

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

LED de
carregamento para
estado da bateria
yy A carregar:
vermelho
yy Carregado : Off
Tempo de
carregamento
yy Cerca de 3 horas

[Nota] yy A bateria pode durar até 5 horas. (Baseado em volume de 30%, sinal
de 1kHz, entrada portátil de 600 mV e num estado estado totalmente
carregado.)
yy Quando a bateria está fraca, o sinal sonoro é ouvido no modo Bluetooth.
yy Carregar a unidade ao utilizar o PC demora mais tempo.
yy Para evitar choque elétrico, manuseie com cuidado durante o
carregamento.
yy Evite temperaturas muito altas ou baixas ou humidade.
yy O adaptador CA não é fornecido.
yy Esta unidade deve ser sempre operada com adaptador 5 V CC
certificado/listado que esteja em conformidade com LPS.
yy Não utilize um adaptador mais elevado do que 5V CC.
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Ligação Bluetooth
a

b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

-

T

+

1

T

L-MONO-R C

Antes de ligar a unidade, coloque o
interruptor de modo para MONO.
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1

Prima e mantenha pressionado
para ligar. A unidade entra em
modo de emparelhamento.

Ligação Bluetooth

c

d
-

T

+

1

Selecione “LG BT Box (XX:XX)”
no dispositivo Bluetooth. (XX:XX
denomina os últimos quatro dígitos
do endereço BT.)

Após o emparelhamento, a notificação
por voz é ouvida e o LED Bluetooth
permanece ligado. Se a unidade não
emparelhar, vá para o passo 1 e tente
novamente.
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Ligação Bluetooth

e
z

Reproduz a música desejada no dispositivo
Bluetooth. Após o emparelhamento, é possível
controlar a reprodução ao utilizar os botões na parte
da frente da unidade.

[Nota] yy Quando o emparelhamento é realizado, este não precisa de ser feito
novamente, mesmo se desligar a unidade.
yy Para desemparelhar o dispositivo Bluetooth, prima e mantenha
pressionado T na parte da frente da unidade durante 3
segundos. A unidade é desemparelhada.
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Ligação de Colunas Duplas
* São necessárias duas colunas para desfrutar em stereo.

a

b
Dentro de
5m

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

Antes de ligar a unidade, coloque
o interruptor de modo de cada
coluna para L e R.

-

T

+

-

T

1

1

T

T

1

1

+

Prima e mantenha pressionado para ligar.
As duas colunas começam a detetar-se
uma à outra automaticamente. Demora
cerca de 45 segundos, mas pode ser mais
tempo dependendo do ambiente de
utilização.

13

Ligação de Colunas Duplas

c

d

-

T

+

1

Depois da deteção, é ouvido um sinal
sonoro e o LED de emparelhamento
duplo permanece ligado. A unidade
entra em modo de emparelhamento.
Se as unidades não conseguem detetar,
vá para o passo 1 e tente novamente.

14

Selecione “LG BT Box 2 (XX:XX)” no
dispositivo Bluetooth.

Ligação de Colunas Duplas

e

f

-

T

+

1

Após o emparelhamento, a
notificação por voz é ouvida e
o LED Bluetooth permanece
ligado. Se a unidade não
emparelhar, vá para o passo 1
e tente novamente.

z

Reproduzir a música desejada no dispositivo
Bluetooth. Após o emparelhamento, é possível
controlar a reprodução ao utilizar os botões na
parte da frente da unidade.
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Ligação Portátil de Entrada
a

b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

PORT. IN
-

T

+

1

T

1

<
Ligue a unidade ao dispositivo
externo ao utilizar um cabo
PORT. IN .
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Prima e mantenha
pressionado para ligar.
O LED de PORT. IN
permanece ligado.

Ligação Portátil de Entrada

c

z

Reproduzir a música desejada no
dispositivo ligado à unidade. Enquanto a
unidade estiver ligada com o cabo PORT.
IN, T na parte frontal da unidade não
funciona.
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Informação Adicional
yy O tempo de funcionamento com bateria está sujeito ao estado da bateria,
estado de funcionamento e às condições ambientais.
yy A ligação Bluetooth pode ser desligada caso a distância entre a unidade e o
Bluetooth seja superior à limitação de alcance do Bluetooth.
yy Esta unidade é desligada automaticamente nos casos em que, durante 20
minutos, não seja pressionado nenhum botão ou não seja ligada nenhuma
fonte de entrada no modo Bluetooth.
yy Cabo PORT. IN (cabo mini stereo ø 3,5 mm) não é fornecido.
yy Enquanto estiver a utilizar a ligação PORT. IN, a ligação Bluetooth não está
disponível.
yy Enquanto estiver a utilizar a ligação PORT. IN o modo stereo com coluna
adicional não está disponível.
yy Quando desligar a ligação PORT. IN a ligação anterior Bluetooth é novamente
emparelheda com a unidade automaticamente.
yy Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth, alguns dispositivos têm
formas diferentes de emparelhamento.
yy O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de
outros dispositivos eletrónicos.
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Informação Adicional

yy No caso de existirem obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o aparelho,
o aparelho não pode ser ligado, mesmo que a distância entre ambos seja
inferior ao limite de alcance do Bluetooth.
yy Quando utiliza uma ligação dupla de colunas, mantenha a distância entre as
unidades mais curta, do que o limite de alcance do Bluetooth. Se a distância
entre as unidades for maior do que o limite de alcance do Bluetooth, as
unidades podem desligar-se automaticamente.
yy As avarias eletricas devido a dispositivos que utilizem a mesma frequência
como equipamento médico, microondas ou dispositivos LAN sem fios,
podem provocar que a unidade se desligue.
yy A função de notificação por som está disponível apenas no modo Bluetooth.
yy A ligação Bluetooth utilizando o PC ou dongle não é suportada.
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Especificação
Alimentação

yy 5 V 0 2 A
yy Bateria recarregável incorporada

Consumo de energia

yy 2,5 W

Dimensões (L x C x P)

yy Aprox. 83 mm x 95 mm x 83 mm

Peso Neto

yy Aprox. 370 g

Temperatura de
funcionamento

yy 0 °C a 35 °C

Humidade de
funcionamento

yy 5% até 60%

Conector externo

yy mini jack de ø 3,5 mm
yy Porta micro USB para carregamento da bateria

Comunicação
Coluna

yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth 3.0
Tipo : Incorporada
Taxa de impedância: 4 Ω
Potência de saída máx. : 2,8 W
THD: 10%

yy O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Resolução de problemas
Não há energia
yy A bateria está descarregada.
Recarregar a bateria.
yy Ligue a unidade à fonte de
alimentação com o adaptador CA.
Sem som ou com distorção do som
yy A unidade ou volume do seu
dispositivo Bluetooth está
configurado para o mínimo.
Verifique e ajuste o volume da
unidade ou volume do dispositivo
Bluetooth.
yy Quando utilizar um dispositivo
externo com volume muito elevado,
a qualidade sonora poderá parecerlhe distorcida. Abaixe o volume dos
dispositivos.
yy Se utilizar a unidade para outros
fins que não seja ouvir música, a
qualidade do som pode ser reduzida
ou o aparelho pode não funcionar

yy Se a unidade não funcionar bem
no modo Bluetooth, desligue e
volte a ligar o Bluetooth no seu
dispositivo.
O emparelhamento Bluetooth não
funciona corretamente.
yy Desligue e volte a ligar a função
Bluetooth novamente no seu
dispositivo Bluetooth, e de seguida,
tente emparelhar novamente.
yy Certifique-se de que o dispositivo
Bluetooth está ligado.
yy Existe um obstáculo entre o
dispositivo Bluetooth e a unidade.
yy Dependendo do tipo do dispositivo
Bluetooth ou do ambiente em
redor, o dispositivo pode não ser
emparelhado com a unidade.
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Resolução de problemas

A unidade não funciona normalmente.
yy Prima o orifício para reinicialização
na parte inferior da unidade,
utilizando um objeto como uma
ponta fina. A unidade é reinicializada
(Veja abaixo).

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

RESET
yy Em caso de avaria, utilize a unidade
num local adequado onde os
níveis de temperatura e humidade
não sejam muito elevados ou
muito baixos.
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A unidade está desligada, sem
notificação por voz.
yy No modo PORT. IN, a notificação
por voz do estado da bateria não
está disponível. Quando o aparelho
é desligado de repente no modo
PORT. IN recarregue a bateria.
O LED de carregamento pisca
rapidamente quando a unidade está
a ser carregada.
yy Diminua o volume do aparelho. O
LED pára de piscar.

