Information of the color LED indicators lights
For Operation state

You can check the current state of the sound bar system by the color LED on it. Refer to the table below.
LED color

LED state

Red

Orange

Off

Green

White

Power on or disconnected power cord

On

Standby

Blink
(Twice per second)

Booting

Blink
(Once per second)

Mute

On [ Off
(After 3 seconds)

-

-

-

-

Bluetooth ready

-

LG sound sync (LG TV)
ready

-

-

-

Optical function selected

LG sound sync (LG TV)
paired

Bluetooth paired

For the sound bar system setting

You can check the current state of the sound bar and the subwoofer by the color LED on them. Refer to the table below.
State

Sound bar LED

Wireless subwoofer LED

Standby

Red

Red

Initial pairing

Red (Blink)

Yellow-green (Blink)

Pairing

Green (Blink)

Yellow-green (Blink)

Connected

Green [ Off

Disconnected

Yellow-green
Yellow-green (Blink) [

Off

Red

Check the color LED on the sound bar

You can check the current state of the sound bar system by the color LED on it.
Red
yy The red LED is lit on when the sound bar is on standby mode.
yy When the sound bar is booting, the red LED is blinking twice per
second.
yy When you press any button on the remote control, the red LED
on the sound bar blinks twice. (Except 1 (Power) button)
yy On mute mode, the red LED is blinking once per second and
there is no sound.
yy If the volume level reached a minimum or a maximum, the red
LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the
sound bar.
yy If the woofer level reached a minimum or a maximum, the red
LED on the unit is lit up when you adjust the woofer level of the
wireless subwoofer.

Green
yy When sound bar is trying to pair with the wireless subwoofer, the
green LED on the sound bar is blinking.
The blinking will stop when the connection is completed.
yy When you select Optical function, the green LED on the sound
bar is lit on for about 3 seconds.
Orange
yy When you select bluetooth function, the orange LED on the
sound bar is lit and then starts blinking.
When the bluetooth device is connected to the sound bar, the
blinking will stop.
White
yy When you select LG TV function, the white LED on the sound bar
is lit on and then start to blink.
When your LG TV is connected to the sound bar, the blinking will
stop.

> For more details, you should refer to the owner’s manual of the sound bar system.
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معلومات مصابيح مؤشرات  LEDالملونة
للتعرف على حالة التشغيل

يمكنك فحص الحالة الحالية النظام الصوتي  sound barعن طريق مؤشر  LEDالملون الموجود فيه .ارجع إلى الجدول الوارد أدناه.
حالة المؤشر LED

لون المؤشر LED

برتقالي

أحمر

إيقاف التشغيل

أخضر

أبيض

سلك تيار قيد التشغيل أو مفصول
-

-

-

تشغيل

الوضع االحتياطي

وميض
(مرتان في الثانية)

جار التمهيد
ٍ

تقنية  Bluetoothجاهزة

وميض
(مرة في الثانية)

كتم الصوت

-

-

تشغيل  ,إيقاف تشغيل
ثوان)
(بعد ٍ 3

-

تم االقتران
Bluetooth

تم تحديد الوظيفة البصرية

-

مزامنة صوت LG
( )LG TVجاهزة
تم اقتران مزامنة صوت LG
()LG TV

للتعرف على إعداد النظام الصوتي sound bar

يمكنك فحص الحالة الحالية النظام الصوتي  sound barومكبر الصوت الفرعي عن طريق مؤشر  LEDالملون الموجود فيه .ارجع إلى الجدول الوارد أدناه.
الحالة

مؤشر  LEDفي النظام الصوتي Sound bar

مؤشر  LEDفي مكبر الصوت الفرعي الالسلكي

الوضع االحتياطي

أحمر

االقتران األولي

أحمر (وميض)

أصفر-أخضر (وميض)

االقتران

األخضر (وميض)

أصفر-أخضر (وميض)

تم التوصيل

األخضر  ,إيقاف

أصفر-أخضر

مفصول

أحمر

إيقاف التشغيل

أصفر-أخضر (وميض) ,

األحمر

افحص مؤشر  LEDالملون الموجود في النظام الصوتي sound bar

يمكنك فحص الحالة الحالية النظام الصوتي  sound barعن طريق مؤشر  LEDالملون الموجود فيه.
أحمر

y
y
y
y
y

y

yيضيء مؤشر  LEDاألحمر عندما يكون النظام في الوضع االحتياطي.
yعند تمهيد النظام الصوت  ،sound barسيومض  LEDاألحمر مرتين في الثانية.
yعندما تضغط على أي زر موجود في وحدة التحكم عن بُعد ،يومض مؤشر LED
األحمر الموجود في نظام  sound barمرتين( .باستثناء زر ( 1التشغيل))
yفي وضع كتم الصوت ،يومض مؤشر  LEDاألحمر مرة واحدة في الثانية دون أن
ينطلق الصوت.
yإذا وصل مستوى الصوت إلى الحد األدنى أو الحد األقصى ،فإن مؤشر LED
الموجود في الوحدة يضيء عندما تضبط مستوى الصوت في النظام الصوتي
.sound bar
yإذا وصل مستوى الصوت في مكبر الصوت إلى الحد األدنى أو الحد األقصى ،فإن
مؤشر  LEDالموجود في الوحدة يضيء عندما تضبط مستوى صوت مكبر الصوت
في النظام الصوتي .sound bar

أخضر
y yعندما يحاول النظام الصوتي  sound barاالقتران بمكبر صوت فرعي السلكي،
يومض مؤشر  LEDاألخضر الموجود في النظام الصوتي .sound bar
سيتوقف الوميض عندما يكتمل االتصال.
y yعندما تحدد وظيفة ( Opticalبصرية) ،يضيء مؤشر  LEDاألخضر الموجود في
ثوان.
النظام الصوتي  sound barلمدة ٍ 3
برتقالي
y yعندما تحدد وظيفة  ،bluetoothيضيء مؤشر  LEDالبرتقالي الموجود في النظام
الصوتي  sound barثم يبدأ في الوميض.
عندما يتم توصيل جهاز  bluetoothبالنظام الصوتي  ،sound barسيتوقف
الوميض.
أبيض
y yعندما تحدد وظيفة تلفزيون  ،LGيضيء مؤشر  LEDاألبيض الموجود في النظام
الصوتي  sound barثم يبدأ في الوميض.
عندما يتم توصيل وظيفة تلفزيون  LGبالنظام الصوتي  ،sound barسيتوقف
الوميض.

< للحصول على مزيد من المعلومات ،ينبغي أن ترجع إلى دليل المالك الخاص بالنظام الصوتي .sound bar
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