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Emniyet Bilgileri

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN.
CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR
PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ
ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS
PERSONELİNE BAŞVURUN.
Bir üçgen içerisinde
bulunan ve ucu ok ile
gösterilen bu yıldırım
işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde insanlar için güçlü
miktarda elektrik şokuna neden
olabilecek yalıtımsız tehlikeli
elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir üçgen içerisinde
bulunan ünlem işareti
kullanıcıyı ürün ile
birlikte verilen kullanım
kılavuzu içerisinde önemli işletim
ve bakım (servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda
uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK
ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN,
ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE
MARUZ BIRAKMAYIN.
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DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve
benzeri bir ünite gibi dar bir alan
içine yerleştirmeyin.
DİKKAT: Bu ürünün yakınında
yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik
sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik
şoku nedeniyle arızalanabilir.
DİKKAT: Cihaz, su ile temas
etmemeli (damla veya sıçrama)
ve içerisinde su bulunan vazo
gibi herhangi bir cisim cihazınızın
üzerine yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Havalandırma
açıklıklarının önünü kapamayın.
Ürünü üretici talimatlarına uygun
olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan
havalandırma amaçlı yarık ve
açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve aşırı ısınmasını engellemek
için yapılmıştır. Bu havalandırma
açıklıkları, ürünü hiçbir zaman
yatak, divan, halı veya benzeri
yüzeylerin üzerine koyarak bloke
edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı
bir hava akışı sağlanamayan ve
üreticinin koşullarını karşılamayan
kütüphane veya raf gibi kapalı
yerlere yerleştirilmemelidir.
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UYARI: Ürün tanımlaması ve
tedarik değerlendirmelerini içeren
güvenli markalama bilgisi için,
lütfen ürünün alt tarafından veya
diğer yüzeyinde bulunan ana
etikete bakın.
Adaptör kullanan modeller için
DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte
verilen AC adaptörünü kullanın.
Başka bir aygıtın veya başka
bir üreticinin güç adaptörünü
kullanmayın. Başka bir güç
kablosunun ve güç kaynağının
kullanılması cihazınıza zarar
verebilir ve garantinizi geçersiz
kılabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Pek çok cihazın sadece kendi özel
elektrik devresine bağlanması
önerilmektedir.
Bunun anlamı, bir elektrik prizinin
sadece bir cihazı beslemesi ve
bu prizden başka bir bağlantı
veya yan besleme hatlarının
çekilmemesidir. Emin olmak için
bu kullanım kılavuzunun özellikler
sayfasına bakın. Duvar prizleri
üzerine aşırı yükleme yapmayın.
Aşırı yüklenmiş duvar prizleri,
gevşek veya hasarlı duvar prizleri,
uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış
güç kabloları veya hasarlı, çatlak
kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu
durumlardan herhangi biri elektrik

şokuna ve yangına neden olabilir.
Cihazınızın elektrik kablosunu
zaman zaman inceleyin ve
herhangi bir eskime veya yıpranma
göze çarptığında, cihazınızı fişten
çekin ve kullanmayın. Kablonun
yetkili bir servis merkezi tarafından
orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini
sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma,
düğüm olma, delinme, kapalı
kapı arasında kalma, üstüne
basılma gibi fiziksel ve mekanik
zorlamalardan koruyun. Özellikle,
prizleri, duvar fişlerini ve kablonun
cihaza giriş noktasını kontrol edin.
Ana elektrik bağlantısını kesmek
istediğinizde ana bağlantı prizini
fişten çekin. Cihazın kurulumunu
yaparken, cihazın fişine kolaylıkla
erişebileceğinden emin olun.

Başlangıç 5
Eski cihazlarınızın atılması
1.	Tüm elektrikli ve
elektronik ürünler,
normal çöplerden
ayrı olarak hükümet
veya yerel idareler
tarafından
belirlenmiş olan
yerlere atılmalıdır.
2.	Eski cihazlarınızın doğru
olarak atılması hem çevreye
hem de insan sağlığına
verilebilecek zararları
önleyecektir.
3.	Eski cihazlarınızın atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz
yerdeki belediyeye, çöp atım
hizmeti veren kuruluşlara
veya ürünü satın aldığınız
yerlere başvurabilirsiniz.
4. EEE Yönetmeliğine
Uygundur.
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Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile
donatılmıştır.
Pili güvenle kaldırma veya
cihazdan güvenle çıkarma
yöntemi: Eski pili veya pil grubunu
çıkarın, takarken yaptığınızın tersi
adımları takip edin. Çevrenin
kirlenmesini , insan ile hayvan
sağlığına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla, eski pil veya pil
gruplarını belirlenmiş noktalarda
bulunan toplama kutularına atın.
Pil veya pil gruplarını diğer atık
maddelerle beraber atmayın. Yerel,
ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri
kullanmanız önerilmektedir. Piller
güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa
maruz bırakılmamalıdır.
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Atık pillerin/akülerin tasfiyesi
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Pb
1. Pilin % 0,0005 cıva, % 0,002
kadmiyum veya % 0,004 kurşun
değerlerinin üzerinde bir içeriğe
sahip olması durumunda, bu
sembolün yanında cıva (Hg),
kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb)
sembolleri de bulunabilir.
2. Tüm piller ve aküler, normal atık
çöplerden ayrı olarak, hükümet
veya yerel idareler tarafından
belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
3. Eski pillerin/akülerin uygun
biçimde atılması çevreye, insan
ve hayvan sağlığına zararlı
potansiyel negatif sonuçları
önler.
4. Eski pillerin/akülerin atılmasıyla
ilgili daha detaylı bilgi almak
için lütfen belediyeye, çöp
atım hizmeti veren kuruluşlara
veya ürünü aldığınız mağazaya
başvurun.

Uygunluk Belgesi

“LG Electronics European
Shared Service Center B.V., işbu
belgeyle bu KABLOSUZ MULTIROOM SOUND BAR’ın 1999/5/EC
yönetmeliğinin temel gereklilikleri
ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder.
Aşağıda verilen posta adresi ile
temasa geçerek tam bir Uygunluk
Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.”
LG Electronics European Shared
Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi
internet sitemizden talep edilebilir:
http://www.lg.com/global/
support/cedoc/cedoc#
Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile
EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış, iç mekan kullanımı 5
GHz bant ile kısıtlı, 2,4 GHz ve 5
GHz geniş bant aktarım sistemidir.
(5150 - 5250 MHz)
Bu cihaz, vücudunuz ile cihaz
arasında en az 20cm mesafe
kalacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır. Bu ifade, kullanıcı
ortamının dikkate alınması için
genel bir bildirimdir.
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Bu el kitabındaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music
Flow Player uygulamasından farklı olabilir.
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Ambalajdan çıkarma
1
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Unit

Uzaktan
Kumanda ve
Piller

Derin bas
hoparlörü

Adaptör ve
güç kablosu

Ayak

Duvar
konsolu
montaj
kılavuzu

Kolay
Kullanıcı
Kılavuzu

Optik kablo

LAN kablosu

yy Bu üniteyi duvara monte ederken sayfa 36 bakınız.

Kablo
bağları

Duvar
mandalları ve
vidalar
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Bazı aksesuarlar için ek bilgi
1

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
1. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörünün güç kablosunu
prize takın.
2. Cihazları açtığınız zaman kablosuz derin bas hoparlörü otomatik
olarak bağlanır. Bağlantı tamamlandığı zaman derin bas hoparlörü
üzerindeki yeşil LED göstergesini görebilirsiniz.
Kablosuz derin bas hoparlörünü bağlamakta sorun yaşıyorsanız, sayfa
29 bakınız.

Ayak

yy Ekleyerek yüksekliği arttırın.
yy Eğer sound bar’ın altında bir ayak
varsa, ayağı çıkartın. Ardından,
ayarlanabilir ayak ile değiştirin.
yy Üniteyi metal eşya üzerine
yerleştirirken, tedarik edilen ayağı
monte edin.

yy Bölgeye bağlı olarak, sunulan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Derin bas
hoparlörü
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Ön Panel
1
Başlangıç
A Görüntü penceresi
B LED göstergesi: Bağlantı
durumunu gösterir.
(Sayfa 38)
yy Beyaz (Yanıp sönen): ağ
bağlantısı için bekleniyor
yy Beyaz (Sabit): ağ bağlantısı
tamamlandı.
yy Beyaz (Soluk): ağ bağlantısı ile
bekleme modu.
yy Yeşil (Sabit): ilk grup ayarlandı.
yy Kırmızı (Sabit): ağ bağlantısı
olmadan bekleme modu
C Uzaktan kumanda
algılayıcısı

D 1/! (Bekleme/Açık)
E F (İşlev): İşlevi ve giriş
kaynağını seçer. (OPTICAL /
HDMI IN / WI-FI / Bluetooth /
PORTABLE)
F -/+ (Ses)
(Wi-Fi): İlk MUSICflow
G
ürününü ağınıza kablosuz
olarak bağlar.
(Ekle): İlave MUSICflow
H
ürününüzü ağınıza ekler.
(Bir veya birden fazla
MUSICflow ürünü bağlı olması
durumunda.)

Başlangıç 11

Arka Panel
1
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A S/W indirme konektörü
(Sadece servis için)
B DC IN (AC adaptör girişi)
C HDMI IN / OUT (TV ARC)
konektörü:
HDMI IN (ARC) çıkışını TV’ye
bağlar.

D ETHERNET (LAN) soketi
E PORTABLE IN konektörü
F OPT. IN konektörleri

12 Başlangıç

Uzaktan kumanda
1
Başlangıç

Pillerin Yerleştirilmesi
Uzaktan Kumanda cihazının
arkasında yer alan pil bölmesinin
kapağını çıkarın ve iki adet R03
(AAA boyutu) pili 4 ve 5 doğru
olacak şekilde yerleştirin.

• • • • • • • • • a• • • • • • • • • •
1 (Güç) : Üniteyi AÇIK veya
KAPALI konuma getirir (bekleme
modu).
FUNC (İşlev): İşlevi ve giriş
kaynağını seçer. (OPTICAL / HDMI
IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)
(Sessiz) : Sesi kapatır.
OPTICAL : Giriş kaynağını
doğrudan OPTICAL olarak
değiştirir.
SOUND EFFECT : Bir ses efekti
modu seçer.
: Tiz, Bas veya Derin bas
hoparlörü ses seviyesini ayarlar.
+/- (VOL): Hoparlör sesini ayarlar.
• • • • • • • • • b• • • • • • • • • •
REPEAT : Müziğinizi tekrar tekrar
dinleyin.
C/V (Atla) : Hızla geri veya
ileri atlar.
dM (Oynat/Duraklat) : Oynatmayı
başlatır veya oynatmayı duraklatır.

,,Not

Bu oynatma tuşlarını ''Music
Flow Player'' uygulaması veya
PC yazılımı ile müzik çaldıktan
sonra kullanabilirsiniz.
INFO : Giriş kaynağı bilgisini
görüntüler.

Başlangıç 13
AUTO POWER : AUTO POWER
işlevini açar veya kapatır.
yy Eğer TV'niz veya bir harici cihaz
ünite üzerindeki Optik Giriş
konektör(ler)ine bağlıysa ve
TV'nizi veya bir harici cihazı
açtığınız zaman bu ünite giriş
sinyalini tanır ve optik işlevi
seçer. Cihazınızdan gelen sesi
duyabilirsiniz.

1
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• • • • • • • • • c• • • • • • • • • •
DRC : DRC işlevini açar veya
kapatır.
yy DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
: Ses kısıldığı zaman sesi daha
net hale getirir (Yalnızca Dolby
Digital).
(Gece modu) : Ses yoğunluğunu
azaltmak ve incelik ile yumuşaklık
ayarını arttırmak için Gece
modunu açık konuma getirin.
AUTO VOL : AUTO VOLUME
modunu açar veya kapatır.
yy Çıkış sesi çok yüksek veya çok
düşük olduğu zaman uzaktan
kumanda üzerinde bu tuşa
basın. Böylece sesi uygun
yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.
AV SYNC : Sesi ve videoyu
senkronize eder.
yy TV'den ses sinyalleri alırken ses
ve resimler birbirine uyumlu
olmayabilir. Bu durumda bu işlev
gecikme zamanı ayarını yapabilir.
yy 0 ve 300 ms arasında
ayarlayabileceğiniz zamanı
kontrol etmek için AV SYNC
tuşuna basın ardından
C/V tuşlarını kullanın.
SLEEP : Sistemi belirlenen
bir zamanda otomatik olarak
kapanması için ayarlar.

2
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TV ünitenize bağlantı
Aşağıdaki bağlantılardan birini TV'nizin özelliklerine bağlı olarak; Optik,
HDMI veya Kablosuz bağlantı arasından yapın.

1. Optik bağlantı
2
TV ünitenize bağlantı

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN jakını bir OPTICAL kabloyla TV üzerindeki
OPTICAL OUT jakına bağlayın.

2. TV'nin ses çıkışını OPTICAL çıkışa göre ayarlayın. (Ayrıntılar için
TV'nizin kullanıcı el kitabına bakın.)
Not: Eğer LG TV'niz LG Sound Sync (
logosuna sahip LG
TV) destekliyorsa. TV'nin ses çıkışını LG Sound Sync olarak ayarlayın
(Optik). (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
3. OPTICAL veya FUNC tuşlarını kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını
OPTICAL olarak ayarlayın.

2. HDMI (ARC) bağlantısı
Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye
bağlarsanız, optik kablo bağlamadan televizyonunuzun sesinin keyfini
doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.
1. Ünite üzerindeki HDMI OUT (TV ARC) jakını bir HDMI kablo (Tip
A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanarak, TV üzerindeki
HDMI IN (ARC) jakına bağlayın.
(ARC)

OUT

IN

TV : HDMI IN (ARC) Sound Bar : HDMI OUT (TV ARC)
2. TV'nin ses çıkışını HDMI (ARC) olarak ayarlayın. (Ayrıntılar için TV
kullanıcı el kitabına bakın.)
3. TV'den ARC sinyali geldiğinde, kullandığınız işlev ne olursa olsun,
otomatik olarak ARC işlevi seçilir.

TV ünitenize bağlantı 15

3. Kablosuz LG Sound Sync bağlantısı
Eğer bu üniteyi LG Sound Sync destekleyen bir TV'ye bağlarsanız
(
logosuna sahip LG TV), TV sesinin keyfini kablosuz bağlantı ile
yaşayabilirsiniz.

Hakkında
Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan
kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV
ile uyumludur. TV’niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin
olun.

2
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1. Üniteyi açın ve FUNC tuşunu kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını
LG TV işlevi olarak ayarlayın.
2. TV'nin ses çıkışını LG Sound Sync olarak ayarlayın (Kablosuz).
(Ayrıntılar için LG TV kullanıcı el kitabına bakın.) Görüntü ekranında
yaklaşık 3 saniye boyunca "PAIRED" yazısı görüntülenir ve ardından
bu ünite ve TV'niz arasındaki bağlantı normalse, görüntü ekranında
"LG TV" ibaresini görebilirsiniz.

3
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Multi-Room Ağ Kurulumu
1. Adım Ev Ağı Gereksinimi
d
c
a
b

3
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a Evinizde router kullanan bir kablosuz ağ ortamının kurulduğundan
emin olun. Evdeki router internete bağlı olmalıdır.
b Akıllı cihazınızı ev ağınıza bağlayın.
c Hoparlörü güç kaynağına bağlayın.
d Eğer medya sunucusu (PC, Mac veya Ağ Belleği) üzerinden müzik
dinlemek istiyorsanız, medya sunucunu ev ağınıza bağlayın.
. Ev Ağı Gereksinimi hakkında Uyarı
yy MUSICflow sistemi, 802.11b/g/n kablosuz teknoloji destekleyen 2,4
GHz ve 5 GHz ev ağı üzerinden bağlanır.
yy Kablosuz sinyal paraziti, ağ bağlantısının kopmasına veya oynatmanın
durdurulmasına yol açabilir.
yy Ağınızın hızına bağlı olarak, çevrimiçi içeriklerin oynatılması iyi
çalışmayabilir.
yy Ağ bağlantısı, bazı internet bağlantısı sağlayıcılarından gelen bazı
routerlar (veya modem) ile yapılamayabilir. Böyle bir durumda, router'ı
genel piyasadan alın ve kullanın.
yy PC'nizdeki güvenlik duvarı nedeniyle Music Flow PC Software düzgün
çalışmayabilir. Bu durumda, tüm güvenlik duvarlarını etkisiz hale getirin
ve tekrar bağlanmayı deneyin. Güvenlik duvarınızın talimatlarına veya
internet sayfasına bakın.
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2. Adım “Music Flow Player” uygulamasının ve Medya
Sunucusunun kurulması
“Music Flow Player” uygulamasının Kurulması
Apps Store veya Google Play Store'dan “Music Flow Player” indirin.

A

B
VEYA
3

, “Music Flow Player” uygulaması için Not
yy Cihaza bağlı olarak, “Music Flow Player” uygulaması çalışmayabilir.
yy ''Music Flow Player'' uygulaması yazılımın aşağıdaki sürümlerinde
bulanacaktır:
Android O/S : Sürüm 4.0 (ICS) (veya üzeri)
iOS O/S : Sürüm 6.0 (veya üzeri)

PC veya Mac için Medya Sunucusu yazılımının kurulumu
Medya sunucu yazılımı, medya sunucusunda depolanan (PC, Mac
veya Ağ Belleği) ses dosyalarına erişmenizi ve bunların keyfini ev ağı
aracılığıyla hoparlörünüzde çıkarmanızı sağlar. www.lg.com internet
sitesinde, araç çubuğuna model adını girin ve destek sekmesinde medya
sunucu yazılımını bulun.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

Multi-Room kullanımı

A Arama çubuğuna “Music Flow Player” yazın ve “Search (Ara)” ya
tıklayın.
B Tarama uygulamasını kullanarak, QR kodu tarayın.
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, Medya Sunucusu kullanımı için Not
yy Sesi MUSICflow sisteminde çalmanız için, ses içeriğinin bulunduğu
klasörü PC veya Mac sisteminizde paylaşmanız gereklidir.
yy DLNA sunucusunun etkin hale getirildiğinden emin olmak için, NAS
cihazınızda NAS cihazınızın ayarlarını değiştirmeniz gereklidir.
yy Windows dosya paylaşımının engelli olmadığından emin olmak için,
Güvenlik duvarı yazılımınızda güvenlik duvarı yazılımının ayarlarını
değiştirmeniz gereklidir.
3

3. Adım Multi-Room Ön Kurulumu

Multi-Room kullanımı

MUSICflow ürününü ilk defa kurarken, aşağıdaki gibi iki tür bağlantı
seçebilirsiniz.

1. Seçenek Kablolu bağlantı (MUSICflow Örgüsel Ağ
Bağlantısı)
MUSICflow ürünlerinden bir tanesini (sound bar, hoparlör veya köprü)
LAN kablosu kullanarak ev routerına bağlayın.
Ardından ilave MUSICflow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev ağınıza kablosuz
olarak bağlayabilirsiniz (MUSICflow Örgüsel Ağ). 22. sayfada bulunan "4.
Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)" kısmına bakın.
Eğer köprünüz varsa
Köprü (Kablolu Bağlantı) à Sound bar (Hoparlör ekle) à
Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)
Eğer köprünüz yoksa
Sound bar (Kablolu Bağlantı) à Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

LAN Kablosu
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m İpucu
Router'ın Wi-Fi ortamından ayrı olarak, MUSICflow ürünleri arasında
kablosuz ağ oluşturur.
Dengeli müzik akışı hizmeti sunan genişletilmiş Kablosuz menzili ile
MUSICflow örgüsel ağ kullanımı.
Aşağıdaki durumda, MUSICflow Örgüsel Ağ bağlantısı önerilir.
1. Ev routerının performansı dengeli olmadığı için Wi-Fi menzili tüm eve
ulaşamadığı zaman.
(Ev routerınızın yalnızca 802.11 b/g 2,4 GHz desteklemesi
durumunda.)
2. MUSICflow sistemini dengeli kablosuz ağ ortamında kullanmak
istediğiniz zaman.
3. Aşağıdaki şekilde kullanmak istediğiniz zaman.
1) Multi-Room ve Grup-oynatma Modu
2) Ev Sineması Modu
3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) Modu : Yüksek kaliteli ses kaynağı keyfini
yaşarken (ör: FLAC)

3
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Kolay Kurulum Rehberi (Kablolu Bağlantı)
1. Akıllı cihazınızın Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin.
3. Music Flow Player uygulamasını çalıştırın ve kurulum sihirbazındaki
"Kablolu Bağlantı" talimatlarını takip edin.
4. MUSICflow ürünlerinden (sound bar, hoparlör veya köprü) her biri
için router'dan LAN kablosu bağlayın.
5. MUSICflow ürününün gücünü açın ve beyaz LED göstergesinin
yandığını görene kadar bekleyin.
6. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme
güncelleyin:
[Home à Settings à Version Info.]
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2.Seçenek Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)

3

MUSICflow ürünleri ve ev routerı arasında kablolu bağlantı sağlanamadığı
zaman MUSICflow ürünü ev routerının Wi-Fi menzili içerisinde müzik akış
hizmeti sunar.
MUSICflow ürünlerinden bir tanesini (sound bar veya hoparlör) ev
routerına kablosuz olarak bağlayın.
(Seçenek)
Ardından ilave MUSICflow ürünlerini Wi-Fi ağınıza kablosuz olarak
bağlayabilirsiniz.
22.sayfada bulunan "4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)” kısmına bakınız.
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Kablosuz sinyali
Kolay Kurulum Rehberi (Kablosuz Bağlantı)
1. Akıllı cihazınızın Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin.
3. Music Flow Player uygulamasını çalıştırın ve kurulum sihirbazındaki
"Kablosuz Bağlantı" talimatlarını takip edin.
4. MUSICflow ürününün arka veya üst kısmında bulunan (Wi-Fi
Kurulum simgesi) düğmesine basın.
5.
ağ gösterge LED'inin beyaz ve kırmızı renkte yanıp söndüğünü
kontrol edin.
6. MUSICflow ürününün ev routerına bağlanması için lütfen Ev Routerı
şifresini girin.
Eğer iOS cihazınız varsa, aşağıdaki üç adımı takip etmelisiniz.
6-1. iOS cihazının ana menü tuşuna basın ve [Settings] kısmına gidin.
Eğer Wi-Fi ayarlarında “MusicFlow_Setup” seçeneğini
seçebiliyorsanız. Uygulama ve MUSICflow ürünü bağlanacaktır.
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6-2. Music Flow Player Uygulaması’na gidin ve MUSICflow ürününü ev
routerına bağlamak için ev routerının şifresini girin.
6-3. iOS cihazının ana menü tuşuna basın ve [Settings] kısmına gidin.
Wi-Fi Ev ağınıza tekrar bağlanın. Ardından Music Flow Player
uygulamasına gidin.
7. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme
güncelleyin:
[Home à Settings à Version Info.]

m İpucu
MUSICflow sistemi içerisinde, ev routerının Wi-Fi kapsama alanı dahilinde
müzik akışı sunar.
Aşağıdaki durumda Standart kablosuz bağlantı önerilir.
1. Bütün hoparlörler ev routerının Wi-Fi kapsama dahilinde olduğu
zaman.
(Ev routerınız 802.11n 2,4/5 GHz desteklemesi durumunda)
2. MUSICflow ürünleri ve ev routerı arasında kablolu bağlantı
sağlanamadığı zaman.
3. Aşağıdaki şekilde kullanmak istediğiniz zaman.
1) Tek hoparlörlü MUSICflow sistemi kullandığınız zaman.
2) Ev routerının Wi-Fi kapsama alanı içinde Grup-oynatma yapıldığı
zaman
3) L/R stereo Mod

3
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, Not
yy "Kablosuz bağlantı" yapılandırması başarısız olduysa. Konum routerdan
çok uzakta olduğundan bağlantı sağlanamayabilir. Router'a yeterince
yakın bir konuma yerleştirin ve kullanın.
yy Masaüstüne yüklenmiş Music Flow PC Software, kablosuz bağlantı
yöntemini desteklemez. Bu durumda, Music Flow Player'ı akıllı
cihazınızda kullanın.
yy Eğer routerın performansı yeterince iyi değilse (ör. 802.11g 2,4GHz),
grup çalma veya çevresel oynatma modunda ses kesntisi olabilir. Bu
durumda, hoparlörü MUSICflow Örgüsel Ağ'a bağlayın.
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4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)
Eğer ön MUSICflow ürününü ev ağınıza bağlarsanız, ev ağınıza ilave
MUSICflow ürünleri (soundbar, hoparlör veya köprü) bağlayabilirsiniz.

3
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Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)
1. Eğer ilave hoparlörleriniz varsa, hoparlörleri açın.
2. Akıllı cihazı veya PC uygulamasını başlatın ve kurulum sihirbazındaki
talimatları takip edin.
[Home à Add Speaker]
3. Bağlanmak istediğiniz MUSICflow ürünü (sound bar, hoparlör veya
köprü) üzerinde (Simge ADD) düğmesine basın.
4.
ağ gösterge LED'inin kırmızı renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
5. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme
güncelleyin:
[Home à Settings à Version Info.]
, Not
Eğer "Hoparlör Ekle" yapılandırması başarısız olduysa. Konum routerdan
çok uzakta olduğundan bağlantı sağlanamayabilir. Router ve her bir
hoparlöre yeterince yakın bir konuma yerleştirin ve kullanın.
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3
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, Multi-Room kurulumu için Not
yy Router konumuna göre tüm kablosuz/kablolu bağlantılarını
yapabilirsiniz. Fakat köprüyü LAN kablosu kullanan routera bağlamanızı
ve ağ dengesi için ilave hoparlörler eklemenizi öneririz.
yy Music Flow Player Uygulamasında "Yazılım güncellemesi" mesajı
belirdiği zaman, güncellemeyi başlatmak için dokunun.
yy Eğer bir LAN kablosu ile bir hoparlör bağlamışsanız ve diğer hoparlörleri
ilave olarak kurduysanız: Eğer sık sık sesin kesildiği hoparlör, kablo ile
bağlı olan hoparlöre yeterince yakın değilse, LAN kablosu ile bağlı olan
hoparlör ve sesin kesildiği hoparlör arasında ortadaki konuma ilave
olarak Köprü veya başka bir hoparlör kurun ve tekrar deneyin.
yy Eğer hoparlörleri MUSICflow örgüsel ağı ile bağladıysanız bile müzik
sesi, Wi-Fi ağ arızasına neden olan ortamdaki sinyal paraziti tarafından
kesilir. Bu durumda MUSICflow sistemi örgüsel ağ kanalını, [Settings à
Advanced settings à Mesh Network Channel]
yy Bağlantı yapılırken, "Örgüsel ağ bileşimi" yazısı görünebilir ve ortalama
30 saniye sürer. Bu mesaj ilk kurulumda bir kere görüntülenir fakat ağ
ortamını değiştirdiğiniz zaman tekrar görüntülenir.
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Köprü Kullanımı
1. Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)
Ev routerınız kablolu modunda bağlanacak hoparlör konumundan
uzakta konumlandığı zaman:
a “Kolay Kurulum Rehberi (Kablolu Bağlantı)” kısmına göre köprüyü ev
routerınıza LAN kablosu ile bağlayın.
b “Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)” kısmına göre ev ağınıza
MUSICflow ürünlerini bağlayın.
b

3
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a
Köprü

2. Kablosuz genişletici olarak kullanın
MUSICflow örgüsel ağ kapsamını genişletmek istediğiniz zaman:
Hazırlık: Ön MUSICflow ürünü ev routerınıza LAN kablosu ile bağlıdır.
a "Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)" kısmına göre ev ağınıza
Köprü ekleyin.
b "Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)" kısmına göre ev ağınıza
MUSICflow ürünlerini bağlayın.
b
a
Köprü
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Çoklu MUSICflow ürünü Keyfini Yaşamak
1. Ev Sineması Modu (Çevresel Ses Modu)
Ağınıza kolayca bir LG MUSICflow sound bar ekleyin ve ev sinema
sistemi deneyiminin keyfini yaşamak için LG MUSICflow hoparlörleriniz
ile senkronize edin.
Eğer köprünüz varsa
Köprü (Kablolu Bağlantı) à Sound bar (Hoparlör ekle) à
Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

Gereksinimler
yy MUSICflow Sound Bar x 1
yy MUSICflow Hoparlör x 2
(Aynı model)
yy Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)

3
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Eğer köprünüz yoksa
Sound bar (Kablolu bağlantı) à Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)
, Not
Eğer MUSICflow Hoparlörlerini Ev Sinemasına bağlarsanız, bu hoparlörler
mutlaka aynı model olmalıdır.
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2. Gruplama modu
Ayrı odalardaki hoparlörler ihtiyacınıza bağlı olarak aynı veya farklı müziği
çalabilirler.
Her odada aynı şarkıyı çalmak için multi-room hoparlörlerinizi birlikte
senkronize edin.

Gereksinimler
yy 2'den fazla MUSICflow
yy Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)
3
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3. L/R stereo Mod
Film ve en sevdiğiniz parçaların keyfini yaşamak için hoparlörlerinizi
Music Flow Player Uygulaması ile stereo sese göre ayarlayın.

Gereksinimler
yy MUSICflow Hoparlör x 2
yy Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)

4

Harici Cihaz kullanımı
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Harici Cihaz kullanımı
1. HDMI girişi bağlantısı

Blu-ray disk
oynatıcı, DVD
oynatıcı, oyun
konsolu, vb.

2. PORTABLE IN bağlantısı

1. Taşınabilir cihaz çıkışı olan herhangi bir cihazı ( ) ünitenin PORTABLE
IN konektörüne 3,5mm stereo kablo kullanarak bağlayın.
2. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını PORTABLE
olarak seçin.

4
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1. Ünitede bulunan HDMI IN jaklarını, Blu-ray disk oynatıcı, DVD
oynatıcı, oyun konsolu, vb. ses ve video cihazlarındaki HDMI OUT
jakına bağlayın.
2. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını HDMI IN
olarak seçin.
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3. BLUETOOTH® bağlantısı
LG HS7 (XX:XX) /
LG LAS750M (XX:XX)

4
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1. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını Bluetooth
olarak seçin.
Görüntü ekranında “BT READY” görünür.
2. Eşleşme için Bluetooth cihazınızda “LG HS7 (XX:XX) veya LG LAS750M
(XX:XX)” seçin.
3. Bu ünite Bluetooth aygıtınıza başarıyla bağlandığı zaman görüntü
ekranında, “PAIRED” yazısı görünür ve bir müddet sonra Bluetooth
cihaz ismine dönüşür.
Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, ”_” ibaresi
görüntülenir.
4. Bluetooth cihazınızda müzik oynatın.

5

Sorun Giderme
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Sorun Giderme
Alçak frekans hoparlöründen
ses gelmiyor
Bağlantı tamamlanamadığında,
kablosuz bağlantı işlemini el ile
yapabilirsiniz.
1. Ana ünitenin ses seviyesini en
aza ayarlayın.
-- Görüntü penceresinde ”VOL
MIN” görünür.

3. Kablosuz derin bas
hoparlörünün LED göstergesi
devamlı yeşil renkte yanıp
sönüyorsa, bu adımı
geçebilirsiniz. Kablosuz derin
bas hoparlörünün arkasında
bulunan PAIRING tuşuna 5
saniyeden uzun basılı tutun.
-- Kablosuz derin bas
hoparlörünün LED göstergesi
dönüşümlü olarak kırmızı ve
yeşil yanar.
Kırmızı

YRO#PLQ

VOL

veya
ZO#UHVHW

4. Ana ünitenin ve kablosuz derin
bas hoparlörünün güç fişini
çıkartın.
5. Ana ünite ve kablosuz derin
bas hoparlörü LED göstergesi
tamamen söndükten sonra
güç kablolarını tekrar takın.
Ana üniteyi açtığınızda, ana
ünite ve kablosuz derin bas
hoparlörü otomatik olarak
eşleşecektir.
-- Bağlantı tamamlandığında,
derin bas hoparlörü üzerindeki
yeşil LED göstergeyi
görebilirsiniz.

5
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2. Uzaktan kumanda üzerindeki
(MUTE) düğmesine yaklaşık 3
Z#UHVHW
saniye basılı tutun.
ZO#UHVHW
-- Görüntü
penceresinde kısa
YRO#PLQ
bir süreliğine
“W RESET” / “WL
VOL
RESET” yazısı görüntülenir.

Z#UHVHW

Yeşil
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Yeşil

5
Sorun Giderme

Sesin oynatma esnasında
kesilmesi durumunda
yy Bluetooth veya kablosuz derin
bas hoparlörü gibi kablosuz
bağlantıların en iyi performansı
için üniteyi Metal mobilya
üzerine kurmayın ve kablosuz
bağlantı ünitenin altında yer alan
bir modül aracılığıyla iletişim
sağladığından, aksesuar ayağı
kullanarak yüksekliğini arttırın.
yy Kurulum yaparken veya taşıma
esnasında Ünitenin/Derin Bas
Hoparlörü’nün yüzeyinde çizik
oluşturmamak için dikkatli olun.
yy Ana ünite ve derin bas
hoparlörün iletişim kurması ve
ses çıkışının sağlanması bir kaç
saniye (veya biraz daha uzun)
sürebilir.
yy Ana ünite ve derin bas hoparlörü
birbirine ne kadar yakınsa,
ses kalitesi o kadar iyidir. Ana
üniteyi ve derin bas hoparlörünü
mümkün olduğunca yakın
yerleştirmek ve aşağıdaki
durumlardan kaçınmak önerilir.

-- Ana ünite ve derin bas
hoparlörü arasında engel
olması.
-- Bu kablosuz bağlantıyla aynı
frekansı kullanan, örneğin tıbbi
bir cihaz, bir mikrodalga fırın,
ya da kablosuz LAN cihazın
bulunması.
Yazılım Güncelleme
MUSICflow ürünü ev ağınıza
bağlıyken ilk olarak, ürün bilgisi
sürümünün tüm hoparlörlerde ve
Music Flow Player uygulamasında
en son sürüm olduğunu kontrol
edin.
En iyi çalıştırma için MUSICflow
ürünü en son sürüme ihtiyaç
duyabilir.
[Settings à Version Info.]:
Hoparlörünüzün en son sürüme
sahip olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz.
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Hoparlörü nasıl
sıfırlayabilirim?
Eğer bir kez Bip sesi gelene kadar
" (Ekle)" düğmesine basarsanız,
ilgili ağ ayarları sıfırlanır. (Sound
bar için görüntü ekranında
"DISABLED" yazısı görüntülenir.)
Eğer iki kez Bip sesi gelene kadar
" (Ekle)" düğmesine basarsanız,
fabrika ayarlarına geri dönüş yapılır.
(Sound bar için görüntü ekranında
"RESET" yazısı görüntülenir.)
Hoparlör bağlı değil

2. Eğer kullanımda olan
hoparlörün konumunu
değiştirirseniz,
2-1. Eğer yeni konum ev
routerından çok uzaktaysa,
bağlanamayabilir. Router'a
yeterince yakın bir konuma
yerleştirin ve kullanın.
2-2. Hoparlörü bir LAN kablosu
ile bağlayın ve eğer LAN
kablosu ile hoparlöre
yeterince yakın değillerse,
ilave kurulan hoparlörler
için ek olarak, LAN kablosu
ile bağlı olan hoparlör
ve ses kesilmesi yaşayan
hoparlör arasında ortadaki
konuma ilave olarak Köprü
veya başka bir hoparlör
kurun.

5
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1. Bağlı vaziyette olan hoparlör
için, telefonun hoparlör ile aynı
routera bağlı olduğunu kontrol
edin, ardından aynı routera
bağlayın ve aşağıdakileri
kontrol edin.
1-1. Gücü kapatın / açın, ve
bağlantıyı kontrol edin.
1-2. Eğer sorununuz 1-1
maddesi ile çözülmediyse,
uygulamayı kapatın ve
tekrar çalıştırın.
1-3. Eğer sorununuz 1-2
maddesi ile çözülmediyse,
Hoparlörü sıfırlayın ve
tekrar bağlayın.

1-4. Eğer sorununuz 1-3
maddesi ile çözülmediyse,
uygulamayı silin, tekrar
yükleyin ve tekrar deneyin.
Sıfırlamak için tek bir bip
sesi duyana kadar, "ADD"
düğmesine 8 saniye
boyunca basılı tutun.
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Hoparlörün uygulama dışına
çıktığı zamanlar vardır

5
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1. Eğer hoparlörün yanıp sönen
ışığı yanıp sönmüyor ve
beyaz renkte kalıyorsa: Eğer
sorun hoparlör kapatılıp
tekrar açıldıktan sonra da
devam ediyorsa, bu durumda
hoparlörü sıfırlamanız
(sıfırlamak için tek bir bip
sesi duyana kadar, "ADD"
düğmesine 8 saniye boyunca
basılı tutun.) ve tekrar kayıt
yapmanız gerekir. Hoparlör
kurulumu ve ilave prosedürleri
uygulayın.
2. Eğer hoparlörün yanıp
sönen ışığı beyaz renkte
yanıp sönüyorsa - ağ sinyali
dengesizdir. Bir süre bekleyin
veya hoparlörü diğer hoparlöre
veya routera yakın bir konuma
taşıyın.
3. Music Flow Player
uygulamasını sonlandırmak
için menü tuşuna veya ana
ekranın sağ üst tarafında
bulunan menüye basın ve
tekrar çalıştırın.

Müzik sesi kesilir ve
MUSICflow sistemi
dengesizleşir
1. Eğer sesi kesilen hoparlör
kablosuz bağlantı modu
aracılığıyla bağlandıysa,
yy Eğer hoparlör ve ev routerı
arasındaki mesafe yeterince
yakın değilse, ilgili durum
meydana gelir. Hoparlörü ev
routerına yakın bir yere taşıyın
ve tekrar deneyin.
yy Eğer çalınacak olan ses cihazı
(Ör. telefon veya dizüstü
bilgisayar) düzgün ev router
sinyali olmayan bir yerdeyse,
ilgili cihazı ev routerına daha
yakın bir yere taşıyın ve tekrar
deneyin.
2. Eğer bir kablo ile bir hoparlör
bağlamışsanız ve diğer
hoparlörleri ilave olarak
kurduysanız:
Eğer sık sık ses kesilmesi
yaşanan hoparlör, kablo ile
bağlı olan hoparlöre yeterince
yakın değilse, kablo ile bağlı
olan hoparlör ve ses kesilmesi
yaşayan hoparlör arasında
ortadaki konuma ilave olarak
Köprü veya başka bir hoparlör
kurun ve tekrar deneyin.
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3. Eğer hoparlörleri MUSICflow
örgüsel ağı ile bağladıysanız
bile müzik sesi, Wi-Fi ağ
arızasına neden olan ortamdaki
sinyal paraziti tarafından kesilir.
Bu durumda MUSICflow
sistemi örgüsel ağ kanalını,
[Settings à Advanced settings
à Mesh Network Channel]
kısmından değiştirebilirsiniz.

Müzik Kütüphanesi’ni nasıl
oluşturabilirim? / Kütüphane
güncellenmiş olmasına rağmen
şarkı eklenmiyor.
DLNA sunucusuna sadece bir
şarkı ekleyerek Müzik Kütüphanesi
otomatik olarak güncellenmez.
Sunucuya bir şarkı eklediğiniz
zaman, [Settings à Music Library
à Sync] seçeneği içierisinde Müzik
Kütüphanesi senkronizasyonunu
tekrar çalıştırın. Müzik Kütüphanesi
senkronizasyonundan sonra
bile eğer şarkı eklenmezse,
aşağıdakileri kontrol edin.

5
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1. DLNA sunucusu veya PC
SW paylaşılan klasörün
tanımlanmış olduğunu kontrol
edin.
2. DLNA sunucu içerikleri listesinin
yenilendiğini kontrol edin.
yy Dosyayı sunucu içerisine
kopyalasanız bile
sunucu içerikleri hemen
yenilenmeyebilir, bu yüzden
sunucu ayarını kontrol edin.
yy Eğer MTP dışında bir yöntem
ile telefona şarkı kopyalarsanız,
sunucu içerikleri listesine
yansımayabilir. Böyle bir
durumda, telefon içindeki
içerikleri tekrar tarayın veya
telefonu kapatıp tekrar
başlatın.
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3. Paylaşım engellenmiş olabilir,
bu yüzden DLNA sunucusu
program ayarını veya güvenlik
duvarı ayarını kontrol edin.
yy Eğer LG Musicflow PC
Software kullanıyorsanız,
paylaşılan klasörü
tanımladığınız zaman,
ilgili klasör otomatik olarak
bir dakika içerinde Müzik
Kütüphanesine eklenecektir.

5
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HDMI (ARC) bağlantısında TV
sesi gelmiyor
ARC özelliği, HDMI özellikli TV
ünitesinin HDMI OUT bağlantı
noktasına ses yayını göndermesine
olanak tanır.
Bu işlevi kullanmak için :
yy Televizyonunuz HDMI-CEC ve
ARC işlevlerini desteklemeli ve
HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma
ayarlanmalıdır.
yy HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma
yöntemi televizyona göre farklı
olabilir. ARC işlevi hakkında
ayrıntılı bilgi için TV'nizin el
kitabına bakın.
yy HDMI kablosu (Tip A, Yüksek
hızda Eternetli HDMI™ kablosu)
kullanmalısınız.

yy ARC işlevini destekleyen TV
üzerinde HDMI OUT (TV ARC)
fişini bir HDMI kablosuyla HDMI
IN fişine bağlamalısınız.
yy ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir
Sound Bar bağlayabilirsiniz.
LG MUSICflow ürünü otomatik
olarak kapanır.
Ses sinyali alınmıyorsa bazı
durumlarda güç kaybı meydana
gelir:
yy Optik, HDMI ARC, Bluetooth, WiFi (DLNA) modu: eğer 20 dakika
boyunca ses sinyali yoksa.
yy Taşınabilir Cihaz Girişi: 6 saat
boyunca ses sinyali yoksa
-- Ağın bağlanması durumunda,
Ağ bekleme moduna geçer
(Beyaz LED).
-- Ağ bağlantısının kopması
durumunda, Bekleme moduna
geçer (Kırmızı LED)
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Oynatılabilir müzik dosyası
türleri nelerdir?
yy mp3, wma, flac, m4a, aac,
ogg, ve wav uzantılı dosyaları
oynatabilirsiniz.
yy mp3 ve wma için örnekleme
frekansı 32 - 48 kHz'dir ve flac
için 192 kHz, 24 bit'e kadar
destekler.
yy Yukarıdaki özelliklerin
sağlanılması durumunda
bile, dosyanın veya medya
sunucusunun özelliklerine göre
oynatılamayabilir.
yy DRM uygulamalı dosya
oynatılamaz.

,,Not

Bölgeye bağlı olarak, bazı
hizmetler (ör. Spotify,
HomeChat, vb.) kullanılamaz.
5
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Spotify'ı nasıl kullanabilirim?
LG MUSICflow ürünü Spotify
tarafından sağlanan Spotify
bağlantı yöntemini destekler.
Bunun aracılığıyla, Spotify
tarafından desteklenen işlevleri,
Spotify uygulaması aracılığıyla
hoparlöre bağlanarak kullanılabilir.
Eğer Music Flow hoparlörü aynı
router'dan oluşan ağda ise, Spotify
uygulaması Hoparlör simge şekli
değişir ve bu simgeye bastığınız
zaman, aynı ağ içerisindeki
hoparlörleri denetleyebilir ve
seçebilirsiniz. (Hoparlör seçil
olduğu zaman, simge yeşil renge
döner.)

HomeChat'i nasıl
kullanabilirim?
HomeChat cihaz kaydından sonra,
HomeChat'i kullanabilirsiniz.
HomeChat uygulamasında her aile
üyesi kayıt olabilir ve bir hoparlör
kullanabilir ve bir kişi birden fazla
hoparlöre kayıt olabilir.
Detaylar için
http://www.lghomechat.com
adresine gidiniz.

6
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Ana ünitenin bir
duvara bağlanması
Hazırlık malzemeleri
Ünite
Duvar konsolu
montaj kılavuzu
Duvar konsolu

2. Duvar üzerine monte edilmesi
durumunda (beton) dübel
kullanın. Kurulum için delik
açmanız gerekecektir. Delik
delmek için (Duvar konsolu
montaj kılavuzu) bir kılavuz
kağıt tabakası verilmektedir.
Sayfayı kullanarak delik açılacak
noktaları kontrol edin.

Vidalar
Vidalar (A)
Dübel
Ünitenin montajı için Vidalar
(A) ve Dübeller tedarik
edilmemiştir. Montaj işlemi
için Hilti (HUD -1 6 x 30)
önermekteyiz.
6
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1. TV'nin ALT KENARI ile Duvar
Konsolu Kurulum şablonunu
karşılıklı getirin ve bu konumda
bağlayın.
Televizyon

3. Duvar konsolu montaj
kılavuzunu çıkarın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde
gösterildiği gibi vidalar (A) ile
sabitleyin.
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5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki
vida deliklerine denk gelecek
şekilde konsolların üzerine
yerleştirin.

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca
sabitleyin.

6
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Durum LED Durumu Hakkında
Renk
(Kapalı) (Beyaz)
(Beyaz) (Kırmızı)
(Beyaz)
(Kapalı) (Kırmızı)
(Soluk Beyaz)
(Kırmızı)

6

Durum
Ünite ağ bağlantısı için bekliyor
Ön ünite ağa bağlanıyor
( düğmesi basılı)

Ağ Durumu

Ünite ağa bağlandı
İlave ünite, ağa bağlanıyor
( düğmesi basılı)
Ağ bekleme modu
Bekleme modu

Bekleme Modu
Durumu

Ekler

, Durum LED Durumu için Not
yy Grubu ilk ayarladığınız anda, Ağ durumunu gösteren LED yeşil renge
döner.
yy Ek gruplar ayarlanır, ağ durumunu gösteren LED göstergesi grup
sıralamasına göre değişir.
(
(Yeşil) >
(Eflatun) >
(Açık mavi) >
(Mavi) >
(Sarı) )
yy Gruplanmış hoparlörler ağ bekleme moduna geçerse, ağ durum LED
göstergesinin parlaklığı azalır.
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Özellikler

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün
içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar
altında kaynak kodu elde etmek
için lütfen
http://opensource.lge.com
adresini ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı
geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı
bildirimleri indirilmek üzere
mevcuttur.
LG Electronics, opensource@lge.
com adresine e-posta atarak talep
etmeniz durumunda dağıtım
masrafları (medya, sevkiyat ve
taşıma ücretleri gibi) size ait olmak
üzere ürünün kaynak kodunu
bir CD-ROM’a kayıtlı olarak da
gönderecektir. Bu teklif, ürünü
satın aldığınız tarihten itibaren üç
(3) yıl süreyle geçerlidir.

6
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Güç Kaynağı: 25 V 0 2 A (AC
adaptör)
AC adaptör
yy Model : DA-50F25
Üretici: Asian Power Devices Inc.
Giriş: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: 25 V 0 2 A
Güç tüketimi: 45 W
yy Ağ bekleme : 5,8 W
(Tüm ağ soketleri etkinse)
Yükseltici Toplam çıkış: 360 W
Bluetooth: Kodek SBC
Ölçüler (G x Y x D):
(1060 x 45 x 82) mm
(ayak ölçü birimi olmadan)
Net Ağırlık (Yaklaşık): 2,5 kg
yy Tasarım ve özellikler
önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.

AÇIK KAYNAKLI
YAZILIM BİLDİRİMİ

40 Ekler

GARANTİ ŞARTLARI

6
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1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20
iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine
bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri
vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir.
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Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın
önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer
alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte
belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici
diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan
indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur.
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8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından
mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin
olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın
parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.
Enerji Tasarrufu Bilgileri
yy Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
yy Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir
düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün
oto güç kapama’yı desteklerse, ‘on’ olarak ayarla.
yy Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.
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NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika

Factory Address
PT. LG Electronics Indonesia.
Block G, MM2100 Industrial Town,
Indonesia
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
17520, Indonesia.
LG Electronics(Huizhou) Inc.
Huitai Factory
No.13 Hui Feng Dong Yi Road,
China
Huitai Industrial Park of ZhongKai
Development Zone, Huizhou
city, GuangDong, 516006 China
LG Electronics Inc.
222 LG-ro Jinwi-myeon,
Korea
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün /
24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik
kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon
numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis
telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

444 6 543 (LGE)
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