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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SoundPlate 340
SoundPlate 341

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně
přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu
nahlédnutí.
SOUNDPLATE340
SOUNDPLATE341
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Bezpečnostní
informace
1
Začínáme

VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT

VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít
dostatečnou velikost k vytvoření
rizika úrazu elektrickým proudem
pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkroucení, polámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízen se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
UPOZORNĚNÍ: Označení produktu a informace
o vyhovění normám/bezpečnosti naleznete na
hlavním štítku na spodní straně Přístroje.
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Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden
symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že
na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.

Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená,
že se na ně vztahuje evropská
směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickou značkou
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova
(Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0,004 % olova.

1
Začínáme

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií
a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než
u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří
do běžného domovního odpadu. Je doporučeno
využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.

3

3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná
místa dle pokynů národních nebo
místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit
životní prostředí před možnými
negativními dopady na prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám
sdělí vaše radnice, zpracovatel
odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.

3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
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Začínáme

Poznámka týkající se evropských zemí

1
Začínáme

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek splňuje základní požadavky a
další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/
EU.
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie Doc (Prohlášení o shodě).
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Sdělení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od
rádiátoru a vaší osoby.
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Začínáme

Jedinečné vlastnosti
1

LG Sound Sync

Začínáme

Tato funkce kontroluje úroveň hlasitosti tohoto
přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG,
která je kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.

Příslušenství
Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.
Konstrukce a technické údaje příslušenství podléhají
změnám bez předchozího upozornění.

Bluetooth
Užívá hudbu ze zařízení Bluetooth pomocí
jednoduchého připojení.

Dálkový Ovladač (1)

Baterie (1)

Napájecí kabel (1)

Optický kabel (1)

Držák kabelu (1)

Šroub (2)

LG Bluetooth Remote
"LG Bluetooth Remote" je aplikace navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některé z nejnovějších audio
zařízení LG.

Úvod
Symboly použité v této příručce

,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.

>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných
poškození ze zneužití.
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Začínáme

7

Přední panel
1
Začínáme

A Čidlo dálkového ovládání
B LED indikátor
Aktuální stav přístroje zkontrolujete podle barvy LED indikátoru. Viz příklad níže.
Barva LED diod
Stav LED diod

Červená

Oranžová

Vypnuto

Zelená

Bílá

Odpojen napájecí kabel

Zapnuto

Pohotovostní
stav

Spárování
se zařízením
Bluetooth

Vybrání optické
funkce

Funkce LG sound
sync (LG TV)
spárována

Bliká
(Dvakrát rychleji)

CINEMA SOUND
je vyp.

-

CINEMA SOUND
je zap.

-

Bliká
(Dvakrát za sekundu)

Probíhá
startování

Rozhraní
Bluetooth
připraveno

-

Funkce LG sound
sync (LG TV)
připravena

Bliká
(Jedenkrát za sekundu)

Tlačítko MUTE

-

-

-

Zadní panel

A

BC

A 1/! (Pohotovostní stav/Zap.)
o/p (Hlasitost)
Nastavení hlasitosti reprodukce.

D
C AUTO POWER ON/OFF
Zapínání a vypínání funkce AUTO POWER.
D Vstup pro napájecí kabel

F (Funkce)
Další funkce vyberete opakovaným stisknutím
tohoto tlačítka.
B Optický vstup
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Začínáme

Dálkový ovladač
1
Začínáme

Vypínač slouží k zapínání a
vypínání přístroje.

Zapínání a vypínání funkce
CINEMA SOUND.

Snižování hlasitosti zvuku.

Zvyšování hlasitosti zvuku.

Toto tlačítko slouží k vypínání a
zapínání zvukového výstupu.

Aktivace Optického rozhraní.

Výběr funkce LG TV.

Aktivace rozhraní Bluetooth.

,,Poznámka

yy Po uvedení přístroje do pohotovostního
stavu počkejte před opětovným použitím
dálkového ovladače několik sekund.
yy Při stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém
ovladači dvakrát blikne červený LED indikátor
na hlavní jednotce. (Kromě 1(Napájení),
CINEMA SOUND)
yy Je-li hlasitost nastavena mezi minimální a
maximální úrovní, LED indikátor na přístroji
se rozsvítí.
yy Svítí LED dioda barvy, která indikuje aktuální
funkci.
yy Červená LED bliká dvakrát rychleji, jestliže
funkce CINEMA SOUND je vypnuta.
yy Zelená LED bliká dvakrát rychleji, jestliže
funkce CINEMA SOUND je zapnuta.
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Začínáme

Vložení baterie
>>Výstraha

Neotvírejte kryt baterií prstem. V opačném
případě by mohlo dojít ke zlomení nehtu.

2. Vložte a upevněte baterii tak, aby byl její
záporný pól (-) orientovaný stejným směrem,
jako záporný pól (-) v bateriovém prostoru.

!Varování
yy BATERII NEPOLYKEJTE. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
CHEMICKÝMÍ LÁTKAMI
yy Baterie použitá v tomto zařízení může
představovat riziko chemických popálenin,
pokud je chybně použita. Nedobíjejte,
nerozebírejte, nepalte a nezahřívejte baterii
nad 100 °C (212 °F). Při výměně používejte
pouze baterie CR2025. Použití jiné baterie může
představovat riziko požáru nebo exploze. Použité
baterie zlikvidujte. Ukládejte baterie mimo dosah
dětí. Nerozebírejte ani nelikvidujte v ohni.

1
Začínáme

1. Kryt baterie otevřete otáčením směrem doleva
pomocí mince. Poté kryt baterie odejměte.

9

yy [Dodáno s dálkovým ovládače] Tento výrobek
obsahuje baterii ve tvaru mince/knoflíku. Polknutí
baterie ve tvaru mince/knoflíku může již za 2
hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny, což
může vést až k úmrtí. Zabraňte dětem v přístupu
k novým i použitým bateriím. Neuzavře-li se kryt
baterií bezpečně, přestaňte výrobek používat a
dětem zabraňte přístupu k němu.Domníváteli se, že baterie mohly být spolknuty nebo jsouli uvnitř jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

+

3. Nasaďte zpět kryt baterie dálkové ovládače a
otočením směrem doprava jej uzavřete.
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Začínáme

Instalace přístroje
1

Tento přístroj je určen k umístění pod televizor.

Začínáme

Před instalací tohoto přístroje k televizoru
zkontrolujte technické údaje televizoru.

>>Výstraha

yy Nepokoušejte se tento přístroj instalovat
sami. Zdvih televizoru bude pravděpodobně
vyžadovat spolupráci nejméně 2 osob. V
opačném případě může dojít k úrazu osob
nebo k majetkovým škodám.
yy K tomuto přístroji nepřipojujte televizor
typu CRT. Vzhledem k tomu, že tento přístroj
obsahuje magnetické součásti, na televizní
obrazovce se mohou vyskytnout barevné
nepravidelnosti.

yy Hmotnost

yy Kromě monitoru nebo televize nepokládejte
na jednotku žádné další předměty.
yy Jednotku je nutno instalovat na stabilní
vodorovný povrch.
yy Mezi jednotku a nábytek, na kterém
jednotka leží, neumísťujte žádné další
předměty.

,,Doporučení

Max. 38 kg

Doporučujeme jednotku instalovat na
dostatečně pevný vodorovný povrch.
1. Položte přístroj na požadované místo provozu
televizoru.

yy Velikost podstavce

Max. 270 mm
Max. 680 mm
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Začínáme
2. Připojte k přístroji optický a napájecí síťový
kabel.

11

,,Poznámka

Uspořádání kabelů tohoto přístroje lze upravit.
1. Kabelový držák připevněte pomocí šroubů.

1
Začínáme

2. Kabely uspořádejte podle níže uvedeného
obrázku.
3. Druhý konec optického kabelu připojte k
televizoru.

4. Umístěte televizor na střed jednotky.

5. Připojte napájecí síťový kabel k přístroji.
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Začínáme

>>Výstraha

1

yy Neumisťujte televizor na okraj tohoto
přístroje. V opačném případě může dojít k
úrazu osob nebo k majetkovým škodám.

Způsob připevnění feritového jádra
(Volitelné)
Z důvodů snížení nebo odstranění elektrického
rušení budete pravděpodobně chtít připevnit
feritové jádro.

Začínáme
yy Pokud hmotnost televizoru překračuje
doporučenou hodnotu (max. 38 kg), nebo
je-li plocha jeho podstavte větší, než plocha
tohoto přístroje, NEPOKLÁDEJTE televizor na
tento přístroj.

-- V takovém případě je doporučeno tento
systém přemístit, například na regál pod
televizorem.

1. Stisknutím zarážky [a] feritové jádro otevřete.
2. Oviňte napájecí kabel jednou okolo železného
jádra.
3. Zavřete feritové jádro zaklapnutím.
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Ovládání

Základní operace
Používání optického vstupu

,,Poznámka

-- Vypněte zvukový výstup televizoru.
-- V nabídce nastavení zvuku televizoru
vyberte možnost [Vyp], čímž zvuk nebude
reprodukován přes televizor.
-- V nabídce nastavení zvuku televizoru vyberte
možnost [Opticky vystup], čímž bude možné
poslouchat zvuk prostřednictvím tohoto
přístroje.
1. Připojte TV k jednotce prostřednictvím
optického kabelu. (Viz strany 10 - 11.)
2. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
3. Vyberte funkci OPTICAL vstupu stisknutím
tlačítka OPTICAL na dálkovém ovladači.
Rozsvítí se zelená LED dioda na přístroji a poté
je možné poslouchat zvuk televizoru.

,,Poznámka

yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(Optický)]
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
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LG Sound Sync

Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na
vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.

2
Ovládání

Před uvedením tohoto přístroje do provozu
je doporučeno vypnout zvukový výstup
televizního reproduktoru, který může vytvářet
akustická rušení mezi 2 současně spuštěnými
přístroji.
Podle televizní nabídky/části Technické údaje
vyberte některou z níže uvedených metod:

13

Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.

,,Poznámka

yy Pokud používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkový ovladač tohoto
přístroje. Pokud znovu použijete dálkový
ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s
televizorem.
yy Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav
televizoru a jeho připojení k napájecímu
napětí.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo
vzdáleností.
yy Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba
vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu
televizoru.
yy Ovládání hlasitosti se může mírně lišit v
závislosti na tom, co používáte u dodaného
dálkového ovládání, dálkové ovládání pro LG
TV nebo aplikace "LG Bluetooth Remote".

2014-05-21
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Ovládání

U drátového připojení
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu. (Viz strany 10 - 11.)
2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Opticky)]

2

3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Napájení)
na dálkovém ovladači.

Ovládání

4. Vyberte funkci OPTICAL stisknutím tlačítka
OPTICAL na dálkovém ovladači.
Rozsvítí se zelená LED dioda na přístroji a poté
je možné poslouchat zvuk televizoru.

U bezdrátového připojení
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Napájení)
na dálkovém ovladači.
2. Vyberte funkci LG TV stisknutím tlačítka LG TV
na dálkovém ovladači. Poté začne blikat bílá LED
dioda na tomto přístroji.
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Bezdrátově)]
Po úspěšném dokončení spojení mezi tímto
přístrojem a televizorem se na přístroji rozsvítí
bílá LED dioda.

,,Poznámka

yy Jestliže jednotku vypnete stisknutím
1 (Napájení), funkce LG Sound Sync
(Bezdrátově) se přeruší. Abyste mohli funkci
zase použít, musíte jednotku znovu připojit
k TV.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
yy Zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth® bude odpojeno, jestliže je
zvolena funkce synchronizace zvuku Sound
Sync. Aplikace "LG Bluetooth remote", kterou
jste již připojili, je také odpojena.

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 14

Zapínání a vypínání funkce
AUTO POWER
Tento přístroj se automaticky zapne podle
vstupního zdroje: Optický, LG TV, nebo Bluetooth.
Když zapnete televizi nebo externí zařízení
připojené k tomuto přístroji, přístroj rozpozná
vstupní signál a vybere vhodnou funkci. Můžete
slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.
Pokud se pokusíte připojit zařízení Bluetooth, tento
přístroj se zapne a bude připraven pro spárování.
Připojte vaše zařízení Bluetooth a můžete přehrávat
hudbu.
Funkci AUTO POWER zapnete nebo vypnete
pomocí spínače AUTO POWER ON/OFF na zadním
panelu přístroje.

,,Poznámka

yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z TV, která je připojena
pomocí funkce LG Sound Sync (Opticky/
Bezdrátově).
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z externího zařízení.
yy Funkce AUTO POWER je podle výchozího
nastavení zapnutá.
yy Pokud provedete přímé vypnutí přístroje,
nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí
funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále
zapnout pomocí funkce AUTO POWER,
pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu
na jeho vstup přiveden optický signál.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato
funkce nemusí být k dispozici.
yy V případě startu tohoto přístroje při aktivní
funkci LG TV trvá jeho zapnutí přibližně 25
sekund a červená LED dioda bliká dvakrát
za sekundu. Během této doby nelze přístroj
ovládat s výjimkou vypnutí.
yy Pokud jste použili Bluetooth, nebo funkci LG
TV před vypnutím tohoto zařízení, přístroj
podrží při vstupu signálu Blueto, nebo LG TV
aktuální funkci.
Kromě toho, pokud jste použili optickou
funkci, tento přístroj zapne při vstupu
signálu LG TV funkci Bluetooth.

2014-05-21

11:24:11

Ovládání

Automatické vypnutí
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie.

Změna automatické funkce
Tento přístroj rozpozná Bluetooth, nebo optické
signály a automaticky změní vhodnou funkci.

Když zapnete externí zařízení připojené k tomuto
přístroji pomocí optického kabelu, tento přístroj
změní funkci na optickou. Můžete slyšet zvuk
vycházející z vašeho zařízení.

Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Při pokusu o připojení zařízení Bluetooth k tomuto
přístroji je zvolena funkce Bluetooth. Můžete
přehrávat hudbu na zařízení Bluetooth.

,,Poznámka

yy Chcete-li přejít na optickou funkci, je třeba
zůstat 5 sekund bez signálu.
yy Pokud používáte funkci LG TV, tento přístroj
nebude reagovat na připojení Bluetooth.

Používání technologie
Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie
pro spojení na krátké vzdálenosti.
V případě přítomnosti rušení od jiných
elektronických zařízení pracujících na stejném
kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných
zařízení Bluetooth v sousedních blízkých
místnostech může dojít k přerušování zvuku.

2
Ovládání

Při vstupu optického signálu

15

Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce
Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth®.
Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač,
Notebook, PDA, apod.

Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii.
Bluetooth®, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 15
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Ovládání

Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
Spárování tohoto přístroje a zařízení
Bluetooth

2
Ovládání

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Funkce Bluetooth vyberete stisknutím tlačítka
h na dálkovém ovladači. Poté začne blikat
oranžová LED dioda na tomto přístroji.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje
pomocí zařízení Bluetooth se na zařízení
Bluetooth zobrazí seznam nalezených zařízení,
v závislosti na typu zařízení Bluetooth. Tento
přístroj se zobrazuje pod názvem “LG SOUND
PLATE (XX:XX)”.

,,Poznámka

yy Symbol XX:XX označuje poslední
čtyři číslice BT adresy. Pokud je BT
adresa vašeho přístroje například
9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení Bluetooth
se zobrazí nápis “LG SOUND PLATE
(F7:08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
některá zařízení používají různé metod
párování. Zadejte PIN kód (0000) podle
potřeby.
3. Po úspěšném spárování tohoto přístroje s vaším
zařízením Bluetooth se rozsvítí oranžová LED
dioda.
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
uložená.

,,Poznámka

yy Jestliže používáte technologii Bluetooth®,
musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem
Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a
dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v
případě, že:
-- Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
yy Tento přístroj podporuje automatické
párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje
v následujícím případě:
-- Po restartování tohoto přístroje.
-- Když se vrátíte k funkci Bluetooth po
použití funkce LG TV.
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Pomocí tohoto přístroje nelze ovládat
zařízení Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém použití
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy Jestliže se spojení Bluetooth přeruší, připojte
přístroj Bluetooth znovu.
yy Pokud zařízení Bluetooth není připojeno,
bliká oranžová LED dioda.

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 16
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Ovládání

Používání aplikace
Bluetooth
,,Poznámka

Jen Android OS je k dispozici pro použití
aplikace "LG Bluetooth Remote" s tímto
přístrojem.

Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme,
abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci "LG
Bluetooth Remote".

Nainstalujte aplikaci "LG
Bluetooth Remote" na vaše
zařízení Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci "LG
Bluetooth Remote" na vaše zařízení Bluetooth.

Instalace aplikace "LG Bluetooth
Remote" prostřednictvím kódu QR
1. Instalace aplikace “LG Bluetooth Remote”
přes kód QR Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.

Nainstalování aplikace "LG Bluetooth
Remote" přes "Google Andoid
Market (Google Play Store)"
1. Klepněte na ikonu "Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte ho.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na "LG Bluetooth Remote", abyste spustili
stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Pro stažení klepněte na ikonu.

,,Poznámka

2
Ovládání

O aplikaci “LG Bluetooth Remote”

17

yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s "Google Androied Market
(Google Play Store)"

Aktivace Bluetooth s aplikací
“LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace “LG Bluetooth Remote” pro otevření
aplikace “LG Bluetooth Remote”a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na tlačítko [Setting] a vyberte
jednotku, ke které se chcete připojit.
3. Chcete-li získat více informací, které se týkají
provozu, klepněte na tlačítko [Setting] a [Help].

2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Pro stažení klepněte na ikonu.

,,Poznámka

yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek "Google Android
Market (Google Play Store)".

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 17
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Ovládání

,,Poznámka

yy Aplikace "LG Bluetooth Remote" bude k
dispozici v softwarové verzi viz následovně;
-- Android O/S : Verze 2.3.3 (nebo novější)
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li tato jednotka již připojena
k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto
zařízení a pak zkuste znovu.

2
Ovládání

yy Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth
Remote", pak mezi touto aplikací a dodaným
dálkovým ovládačem budou určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.

CINEMA SOUND
(Režim zvuku kino)
Při sledování filmů si můžete užívat optimalizované
zvukové efekty díky výraznému basovému zvuku a
efektu surround evokujícímu zvuk v kině.
Tento zvukový efekt můžete zapnout a vypnout
pomocí CINEMA SOUND na dálkové ovládání.

,,Poznámka

Po restartování jednotky se CINEMA SOUND
vypne.

yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
yy Po připojení aplikace "LG Bluetooth Remote"
může z vašeho zařízení vycházet hudba.
V tomto případě zkuste opakovat postup
připojení.
yy Pokud používáte jiné aplikace, nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace"LG Bluetooth Remote",
nemusí aplikace "LG Bluetooth Remote"
pracovat správně.
yy Pokud aplikace "LG Bluetooth Remote"
nefunguje správně, zkontrolujte vaše
zařízení Bluetooth a připojení aplikace "LG
Bluetooth Remote"a potom se pokuste
znovu připojit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace "LG Bluetooth Remote".
yy Zvolíte-li funkci Bluetooth, jakmile byla
aplikace "LG Bluetooth Remote"odpojena,
tento přístroj a zařízení Bluetooth se
automaticky spárují, ale nemůžete ovládat
tuto jednotku pomocí aplikace "LG
Bluetooth Remote". Chcete-li používat
aplikaci "LG Bluetooth Remote", znovu
aplikaci připojte.
yy I když se Bluetooth připojení odpojí, můžete
použít aplikaci "LG Bluetooth Remote" při
změně funkce na ostatní, s výjimkou funkce
LG TV.
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Odstraňování problémů
PROBLÉM

Přístroj nepracuje
správně.

Chybí napájení

yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a znovu jej zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit.
yy Napájecí kabel je odpojen.
Připojte napájecí kabel.
yy Zkontrolujte stav přívodu elektrické energie ovládáním ostatních elektronických
přístrojů.
yy Je vybráno chybné vstupní zdrojové zařízení.
Zkontrolujte vstup a vyberte správné zdrojové zařízení.
yy Je aktivována funkce vypnutí zvukového výstupu.
Stiskněte tlačítko i nebo zrušte funkci vypnutí zvukového výstupu úpravou
hlasitosti.
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení Bluetooth
atd.), nastavte hlasitost zařízení.
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.
Používejte jej v dosahu 7 metrů.

Dálkový ovladač
nepracuje správně.

3
Odstraňování problémů

Chybí zvuk.

PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači je vybitá.
Nahraďte ji novou baterií.

Nelze zapínat a
vypínat funkci Auto
power.

LG Sound Sync
nefunguje.

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 19

yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray
přehrávač nebo zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
yy Zkontrolujte stav spínače funkce AUTO POWER ON/OFF na zadním panelu přístroje.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte připojení LG Sound Sync (Opticky nebo bezdratově).
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
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PROBLÉM

PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.

yy Je-li přístroj připojen k televizoru, změňte nastavení funkce AUDIO DIGITAL OUT
(Digitální audio výstup) v nabídce nastavení televizoru z možnosti [PCM] na
[AUTO] nebo [BITSTREAM].
Máte-li pocit, že zvuk
na výstupu je příliš yy Je-li přístroj připojen k přehrávači, změňte nastavení funkce AUDIO DIGITAL OUT
(Digitální audio výstup) v nabídce nastavení přehrávače z možnosti [PCM] na
tichý.
možnost [PRIMARY PASS-THROUGH] (Primární průchod) nebo [BITSTREAM].
yy V nabídce nastavení přehrávače změňte nastavení funkce Audio DRC na
možnost [OFF] (Vyp).

3

Podle typu nábytku, na kterém je jednotka umístěna, můžete slyšet tichý
zvuk vycházející z nábytku, a to proto, že do jednotky jsou vestavěny dvojité
reproduktory typu subwoofer.

Odstraňování problémů

Z okrajů jednotky
vychází hluk.

LAP340-NB.DPOLLLF_CZE.indd 20

yy Zkontrolujte, zda je povrch nábytku, na kterém je jednotka umístěna, dostatečně
pevný a vodorovný.
yy Pokud však stále z nábytku vychází zvuk, umístěte mezi jednotku a povrch dečku
nebo ubrus.
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Obchodní známky a
licence

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. „Dolby“, a
symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby
Laboratories.

Vyrobeno v licenci podle patentu Spojených
Států č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 a dalších
vydaných a registrovaných patentů Spojených
států a světových patentů. DTS, logo a DTS a
logo společně představují registrované ochranné
známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka
společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

4
Dodatek

Technologie bezdrátového spojení Bluetooth®
je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými přístroji.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
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22 Dodatek

Technické údaje
Všeobecné
Požadavky na napájení

Viz hlavní štítek na přístroji.

Příkon

Viz hlavní štítek na přístroji.

Rozměry (Š x V x H)

(700 x 38,5 x 320) mm (S nožičkami)

Čistá hmotnost (Přibl.)

3,8 kg

Rozsah provozních teplot

5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)

Provozní vlhkost

5 % až 90 %

Vstupy
DIGITÁLNÍ VSTUP (OPTICKÝ VSTUP) 3,3 V (š-š), Optická zásuvka
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

4

Zesilovač

Dodatek

Celkový výkon

120 W

Režim stereo

20 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)

Režim prostorového zvuku

20 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)

Vestavěný subwoofer

40 W (4 Ω při 100 Hz)

THD

0,1 %

yy Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
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Dodatek 23

Údržba
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.

Udržujte vnější povrchy čisté
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.

4
Dodatek

Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
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