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Alustamine

Ohutusteave
1

HOIATUS

Alustamine

ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA

TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutusja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.
ETTEVAATUST!: Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsepiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
ETTEVAATUST!: Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).
ETTEVAATUST! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

Alustamine
ETTEVAATUST toitejuhtmega

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud
toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt
peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või
akuga.
Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks
seadme küljest: Eemaldage vana aku või
akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele
vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise
vältimiseks ning võimalike terviseriskide
minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana
patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti
vastavasse konteinerisse. Ärge käidelge akusid või
patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on
kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid
ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse
eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.
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Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab
hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.
Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete
leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.
Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud
seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või
mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi
või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning
lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab
asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda
tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata,
kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal
kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja
tuleb.
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Sümbolid
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Viitab vahelduvvoolule (AC).
Viitab alalisvoolule (DC).

Alustamine

Viitab II klassi seadmele.
1

Viitab ooterežiimile.

!

Viitab toite olekule „ON" (SEES).
Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

5

Sisukord
1
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Põhitoimingud
– USB toimimine
Muud funktsioonid
– Heli ajutine väljalülitamine
– Teleripuldi kasutamine
– Toite automaatne väljalülitamine
– AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
– Automaatne väljalülitamine
BLUETOOTH® i kasutamine
– BLUETOOTH-seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
BLUETOOTH-rakenduse kasutamine
– „Music Flow Bluetooth” app BLUETOOTHseadmesse installimine
– BLUETOOTH aktiveerimine „Music Flow
Bluetooth” rakenduse abil
Heli reguleerimine
– Heliefekti seadistamine
– Reguleerige madalsageduskõlari
(subwoofer) helitugevuse sätteid
– Öörežiim
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Alustamine

Alustamine

Ainulaadsed omadused

Sissejuhatus

Toite automaatne väljalülitamine

Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks
automaatse väljalülitumise funktsioon.

,,Märkus

Sisend kaasaskantavate seadmete
jaoks

Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.

Kuulake muusikat oma kandeseadmelt.
(MP3-mängija, sülearvuti, nutitelefon jne.)

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike
kahjustuste eest.

LG Sound Sync
(LG Heli sünkronisaator)
Seadme helitugevuse reguleerimine LG Sound
Synciga ühilduva LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil.

BLUETOOTH®
Võimaldab kuulata Bluetooth-seadmesse
salvestatud muusikat.

USB-taasesitus
Võimaldab kuulata USB-seadmesse salvestatud
muusikat.

>>Ettevaatust

Alustamine

Kaugjuhtimispult

7

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (Toitenupp) : lülitab üksuse SISSE või VÄLJA.
F : valib funktsiooni ja sisendallika.
ASC : analüüsib sisendi omadusi ja pakub sisu
jaoks optimeeritud heli reaalajas.
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STANDARD : valib standardiseeritud heli.

Alustamine

CINEMA : valib filmiliku ruumilise heli.
VOL o/p : reguleerib kõlari helitugevust.
(Vaigista) : vaigistab heli.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
C/V (Jäta vahele/Otsi) :
- jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.
- Otsib failis kindlat lõiku.
dM (Mängi/Peata) : käivitab taasesituse. / peatab
taasesituse.
NIGHT ON/OFF :
- lülitab öörežiimi sisse või välja.
- Juhib seda seadet teleri kaugjuhtimispuldi abil.
(Vt lk 17.)
WOOFER LEVEL o/p : Reguleerib subwoofer
helitugevust.

Patarei vahetamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning
sisestage aku nii, et ja märk sobituksid õigesti.

AUTO POWER ON/OFF :
- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või
välja (vt lk 18.)
- Lülitab Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsiooni
sisse või välja. (Vt lk 21.)
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Alustamine

Esipaneel
A

1

B

C

Alustamine
G

DE F

A 1/! (Ooterežiim/sees)

F Funktsiooni LED

B F (Funktsioon)
Funktsiooni ja sisendallika valimine.

G Kõlarid

C p/o (Helitugevuse)
Helitugevuse reguleerimine.
D Ooterežiimi LED
Hakkab ooterežiimis punaselt põlema.
E Kaugjuhtimissensor

Tagapaneel

A
B
A PORT.IN : Portatiivse seadme sisend
B OPTICAL IN : Optiline sisend
C USB

C

G

Alustamine

9

Teavet LED-i seisundi kohta
LED

Seisund

Kirjeldus
OPTICAL funktsioon on valitud.

OPTICAL LED-tuli vilgub kaks
korda ja lülitub sisse.

LG Sound Sync (optiline) funktsioon on
valitud.

LED-tuli USB lülitub sisse.

USB-funktsioon on valitud.

LED-tuli USB vilgub.

USB-taasesitus peatatud.

Bluetooth LED-tuli lülitub
sisse.

Seotud Bluetooth-seadmega.

Bluetoothi LED-tuli vilgub.

Ühendus Bluetoothiga loomisel.

LED-tuled USB ja Bluetooth
lülituvad sisse.

PORTABLE funktsioon on valitud.

LED-tuled OPTICAL ja USB
lülituvad sisse.

LG Sound Sync (juhtmevaba) funktsioon
on valitud.

,,Märkus

yy Kui vajutate mistahes nuppu, hakkab ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel vilkuma.
yy Kui vajutate nuppu

(vaigista), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) aeglaselt.

yy Kui üksuse helitugevus jõuab madalaimale tasemele, lülitub ooterežiimi LED (punane) sisse 2 sekundiks
ja vilgub aeglaselt.
yy Kui seadme helitugevus on maksimaalsel tasemel, lülitub ooterežiimi LED-tuli (punane) 2 sekundiks sisse.
yy Kui vajutate pidevalt helitugevuse nuppu (o/p), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) kiiresti.

Alustamine

OPTICAL LED-tuli lülitub sisse.

1

10 Ühendamine

Heliprojektori
paigaldamine
Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega:
TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.
Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade
soovitud seadmega. (Vt lk. 12 - 16)

2
Ühendamine

>>Ettevaatust

yy Juhtmeta ühenduse paremaks
talitusvõimeks ärge paigaldage seadmeid
nagu Bluetooth-seade või juhtmeta
basskõlar metallist mööbli peale, sest
juhtmeta side toimib seadme põhjale
paigaldatud sidemooduli kaudu.
yy Olge seadme/ülimadalsageduskõlari
paigaldamisel või liigutamisel ettevaatlik, et
te selle pinda ära ei kriimustaks.

Ühendamine 11

Juhtmeta basskõlarite
ühendamine

1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat
nuppu Pairing.

Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli
LEDmärgutule
värv

Olek

2

Püütakse luua ühendust.

Roheline

Ühenduse loomine on lõpetatud.

2. Lülitage põhiseade sisse.

Punane

Juhtmeta basskõlar on
ooterežiimis või ühenduse
loomine ebaõnnestus.

3. Sidumine on lõpule jõudnud.

Välja lülitatud
(Ei põle)

Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe
on lahtiühendatud.

Juhtmeta bassikõlari esmakordne
seadistamine
1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe
vooluvõrku.
2. Lülitage põhiseade sisse: Põhiseade ja juhtmeta
bassikõlar ühendatakse automaatselt.
-- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline
LED-tuli süttib.

Juhtmeta bassikõlari manuaalne
ühendamine
Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete
juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning
bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks
toimige alljärgnevalt.

-- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olev roheline
LED-tuli vilgub kiiresti.

-- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline
LED-tuli süttib.

,,Märkus

yy Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega
suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
yy Mida lähemal on seade basskõlarile, seda
parem on helikvaliteet. Soovitatav on
paigaldada seade ja basskõlar teineteisele
võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud
juhtumitest.
-- Seadme ja basskõlari vahel on takistus.
-- Läheduses on sama sagedusega juhtmeta
seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi
või juhtmeta LAN-seade.
-- Häirete vältimiseks juhtmevabas töös
hoidke heliriba ja bassikõlar seadmest
(nt juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms)
vähemalt 1 m kaugusel.

!P

Ühendamine

Roheline
(Vilgub)

12 Ühendamine

Ühendamine teleriga
OPTILISE kaabli kasutamine
1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel
asuv pesa OPTICAL IN teleril asuva pesaga
OPTICAL OUT.

LG Sound Sync

Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik
juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Sync-ga.
See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i.
Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.
LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon:
Helitugevuse suurendamine / vähendamine,
vaigistamine

2
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Optiline
kaabel

Andmeid LG Sound Sync’i kohta leiate teleri
kasutusjuhendist.
Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks
järgmistest ühendustest.

,,Märkus

2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

,,Märkus

yy Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis
enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
yy Te võite kuulata antud seadme kõlaritest
teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul
peate teleri menüüst valima heliväljundiks
valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri
kasutusjuhendist.)
yy Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV
heliväljund] [ [Väline kõlar (Optiline)]
yy TV seadete menüü detailid võivad erineda
sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.

yy LG Sound Sync’i kasutades saate kasutada ka
seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti
teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade
teleriga.
yy Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige
teleri seisukorda ja selle toidet.
yy LG Sound Sync’i kasutades kontrollige
järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja
ühendusi.
-- Seade lülitatakse välja.
-- Funktsiooni vahetamine teise vastu.
-- Optilise kaabli lahtiühendamine.
-- Juhtmevaba ühenduse katkemine häire
või kauguse tõttu.
yy Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on
telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO
POWER funktsiooni.
yy Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri
seadete üksikasjad erineda.

Ühendamine 13

Juhtmega ühendus

Juhtmeta ühendusega

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli
abil.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1
kaugjuhtimispuldil või nuppu 1/! seadmel.
2. Valige sisendallikaks LG TV, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

Optiline
kaabel

3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1
kaugjuhtimispuldil või nuppu 1/! seadmel.
4. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

,,Märkus

Kui lülitasite seadme välja otse kaugjuhtimispuldil
nuppu 1 või seadmel nuppu 1/! vajutades,
katkestatakse LG Sound Synci (juhtmevaba)
ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks
peate teleri ja seadme uuesti ühendama.

2
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2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Optiline)]

3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund :
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]

14 Ühendamine

Lisaseadmete
ühendamine

Ühendus KAASASKANTAVSISEND

OPTICAL IN ühendus
Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa
OPTICAL IN pesaga.

2
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Optiline
kaabel

Välise seadme
digitaalse optilise
väljundi pistikusse

Optiline
kaabel

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL
IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
3. Kuulake heli.

,,Märkus
Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne
kaabli ühendamist eemaldage kate.

MP3-mängija jne ühendamine
Kaasaskantavalt seadmelt muusika
kuulamine
Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks
erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või
välisseadmetelt.
1. Ühendage kaasaskantav pleier seadme pesasse
KAASASKANTAV-SISEND, kasutades 3,5 mm
stereokaablit.
2. Valige sisendallikaks PORTABLE, vajutades
korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade
sisse ning käivitage esitus.

Ühendamine 15

USB-ühendus

Nõuded USB-seadmele

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse
USB pessa.

yy Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik
lisaprogrammi installimine arvutis.
yy Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
yy Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda
üle mõne minuti.
yy Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
yy Siinne seade ei toeta 1000 või üle selle failide
koguarvu.

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate
lk 16.

yy Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/
FAT32süsteemid on saadaval.)

USB-seadme eemaldamine seadmest.

yy Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära
tunda.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

-- Välised kõvakettad
-- Kaardilugejad

Ühilduvad USB-seadmed

-- Lukustatud seadmed

yy MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
yy USB-välkmälu: USB1.1. toetavad seadmed.

-- USB jaotur

yy Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USBseadmeid.

-- Kõvakettatüüpi USB-seadmed
-- USB pikendusjuhtme kasutamine
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-seade

Ühendamine

yy Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada.
Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

2

16 Ühendamine

Kasutatav fail
Diskreetimissagedus
MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz
WMA : vahemikus 32 – 48 kHz

,,Märkus

yy USB-seadmel asuvaid kaustu / faile
tuvastatakse järgmiselt.
: Kaustac
*ROOT

: Fail

Bitikiirus

2

MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s
WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s

a

D

Ühendamine

yy Maksimaalne failide arv: Alla 999
yy Maksimaalne kaustade arv: alla 99

E

yy Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega
(DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
yy USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada
videofaile.

C

b

F
G

c

H
I

yy Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib
taasesitus toimida halvasti.
A

d

J

B
yy Faile esitatakse faililt $A failile $J
üksteise järel.
yy Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja
see võib olenevalt salvestamise asjaoludest
erinev olla.
yy Selle seadme kaudu te kaustu ega faile ei näe.

Kasutamine 17

Põhitoimingud

Muud funktsioonid

USB toimimine

Heli ajutine väljalülitamine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige sisendallikaks USB, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
Toiming
Taasesitamine
Peatamine

Koha otsimine
failis

Esituse
jätkamine

Vajutage esituse ajal nuppu
dM.
Järgmise faili algusesse
liikumiseks vajutage
taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldi nuppu V.
Liikumiseks eelmise
faili algusesse vajutage
kaugjuhtimispuldi nuppu C,
kui esitusaeg oli lühem kui 2
sekundit.
Liikumiseks esitatava
faili algusesse vajutage
kaugjuhtimispuldi nuppu C,
kui esitusaeg oli pikem kui 3
sekundit.
Vajutage ja hoidke esituse
ajal nuppu C/V all ja
vabastage nupp hetkel, mil
soovite kuulamist jätkata.
See seade peab meeles enne
selle funktsiooni muutmist või
seadme väljalülitamist esitatava
loo.

,,Märkus

yy Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja
tõmbama või USB-seadme selle seadme
küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht
tühistada.
yy Kui USB-funktsioon ei toimi, kontrollige, kas
USB-funktsioon on valitud.
yy Kui peatate USB-esituse, USB hakkab LEDtuli põhiseadmel vilkuma.

Teleripuldi kasutamine
Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida
ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode.
Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.
Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu NIGHT
ON umbes 2 sekundit.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
nuppu NIGHT OFF umbes 2 sekundit.

,,Märkus

yy Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi
LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud
funktsioon [Väline kõlar].
yy Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see
funktsioon hästi töötada.
yy See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel
kaugjuhtimispuldil.

3
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Järgmisele /
eelmisele failile
liikumine

Toimige järgmiselt
Vajutage nuppu dM.

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu
(Vaigistusnupp). Vaigistuse lõpetamiseks vajutage
uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu (Vaigistusnupp)
või muutke helitugevust.
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Toite automaatne väljalülitamine
Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade
automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud
välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.
Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni
pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi
abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms
seadmega).

Juhtmevaba võrgu või seadme
väljalülitamine
Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/
VÄLJAS ja seejärel ka seade.

,,Märkus
yy Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja,
kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali
ühendatud välisseadmelt.
yy Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei
saa seda automaatselt AUTO POWER
funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme
AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada,
kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale
signaali puudumist.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see
toimida.

AUTO POWER Sisse /
Väljalülitamine

yy Kui katkestate Bluetooth ühenduse läbi selle
seadme, püüavad mõned Bluetooth seadmed
järjekindlalt luua seadmega ühendust.
Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme
väljalülitamist katkestada.

Seade lülitub automaatselt sisse selliste
sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või Bluetooth.

yy Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on
funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega
ühendatud välise seadme, tuvastab see seade
sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma
seadmest heli.

yy Selle funktsiooni kasutamiseks peab
peaseade olema Bluetooth i seade.

3
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Kui proovite oma Bluetooth-seadet ühendada, siis
see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse
Bluetooth iga.
See funktsioon lülitatakse sisse või välja, kui vajutate
nuppu AUTO POWER ON/OFF.

yy Funktsiooni AUTO POWER saate seadistada
ainult siis, kui seade on sisse lülitatud.
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Automaatne väljalülitamine
See seade tuvastab selliseid sisendsignaale, nagu
optiline, Bluetooth, LG TV ja kandeseade ning
vahetab sobivat funktsiooni automaatselt.

Kui optiline signaal tuleb sisse
Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle
seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab
seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest
heli.

,,Märkus

yy Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik
5 sekundiline signaali puudumine.
yy Kui Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon
on seadistatud, on Bluetooth-ühendus
saadaval ainult Bluetoothi ja LG TV
funktsioonis. (Vt lk 21.)

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui LG TV signaal tuleb sisse
Kui te lülitate sisse oma LG TV, mis on ühendatud LG
Sound Synciga (juhtmevaba ühendus), muudab seade
funktsiooniks LG TV. Te võite kuulata muusikat oma
telerist.

Kandeseadme ühendamisel
Kui ühendate oma kandeseadme kaasaskantava
juhtme abil, lülitub seadme funktsioon
kandeseadmele. Saate oma kandeseadmest muusikat
kuulata.

3
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Kui püüate oma Bluetooth seadet selle seadmega
ühendada, valitakse Bluetooth funktsioon. Esitage
oma muusikat Bluetooth seadmes.
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BLUETOOTH® i
kasutamine
Teavet BLUETOOTH i kohta
Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.
Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või
teistes ruumides asuvad Bluetooth seadmed võivad
seadme ühendust segada.

3

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta Bluetooth
tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta
Bluetooth funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada
jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta
Bluetooth tehnoloogia abil.

Kasutamine

yy Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija,
sülearvuti jne.
yy Versioon : 4.0
yy Koodek: SBC

Bluetooth i profiilid
Selleks et kasutada juhtmeta Bluetoothtehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötlema
kindlaid profiile.Seade ühildub järgmise profiiliga.
A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse
salvestatud muusika kuulamine
Seadme ja muu Bluetooth-seadme
sidumine
Enne seostamistoimingu alustamist veenduge,
et Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon on
sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari
seostatud, pole seda vaja uuesti teha.
1. Valige sisendallikaks Bluetooth, vajutades
korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
-- Bluetoothi LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Hakake Bluetooth-seadet kasutama ja sooritage
seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal
Bluetooth-seadmega võidakse Bluetoothseadme ekraanile sõltuvalt Bluetooth-seadme
mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie
seade kuvatakse kirjena „LG SJ3 (XX)”.

,,Märkus

yy XX tähendab Bluetooth i aadressi kaht
viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme
Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:08,
kuvatakse teie Bluetooth seadmel
„LG SJ3 (08)”.
yy Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast
Bluetooth-seadme tüübist ka teistsugune
olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).
3. Kui üksus on teie Bluetooth i seadmega edukalt
ühendatud, süttib Bluetooth i LED.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta
lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.
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,,Märkus

yy Bluetooth tehnoloogia kasutamisel peate
looma seadme ja Bluetooth-seadme
vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel
võimalikult väikse vahemaa.
Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel
korrektselt toimida:
-- Seadme ja Bluetooth-seadme vahel on
takistus.
-- Läheduses on sama Bluetooth
tehnoloogia sagedusega seade, nagu
meditsiiniseade, mikrolaineahi või
juhtmevaba LAN-seade.
yy Seadme taaskäivitamise korral peate oma
Bluetooth-seadme uuesti ühendama.

yy Selle seadmega ei saa te oma Bluetoothseadet juhtida.
yy Siduda saab korraga ainult ühe Bluetooth i
seadme üksuse kohta ja mitmiksidumist ei
toetata.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetoothfunktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Bluetooth i funktsiooni saate nautida
nutitelefoni, MP3-mängija ja arvutiga jne.
yy Mida suurem on seadme ja Bluetoothseadme vahemaa, seda halvemaks
helikvaliteet muutub.
yy Bluetooth ühendus katkeb seadme
väljalülitamisel või seadme ning Bluetooth
seadme vahemaa suurenemisel.
yy Bluetooth ühenduse katkemisel ühendage
Bluetooth-seade seadmega uuesti.
yy Kui seade pole Bluetooth-seadmega
ühendatud, vilgub Bluetoothi LED-tuli.
yy Bluetooth i seadme (iOS-seade jne)
ühendamisel seadmega või seadme juhtimisel
saab helitugevuse tasemed omavahel
sünkroonida.
yy Bluetoothi seadet saab juhtida
kaugjuhtimispuldi nuppudega C/V
(Jäta vahele) ja dM (Esita/Peata).

Saate piirata Bluetooth-ühenduse ainult
funktsioonidega BT (Bluetooth) ja LG TV, et vältida
soovimatuid Bluetooth-ühendusi.
Vajutage funktsioonis BT (Bluetooth) olles
kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER ja hoidke
seda umbes 2 sekundit all.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER OFF ja
hoidke seda umbes 2 sekundit all.

,,Märkus

Isegi, kui seadistate Bluetooth ühenduse
lukustuse sisse, lülitub helisüsteem Auto Power
funktsiooniga sisse. Selle vältimiseks tuleb Auto
Power funktsioon välja lülitada.

3
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yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained
võivad põhjustada ühenduse katkemise.

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)
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BLUETOOTH-rakenduse
kasutamine
,,Märkus

yy Selle seadmega on kasutamiseks saadaval
ainult Android OS „Music Flow Bluetooth”
rakendus.
yy 3G-/4G-ühenduse kaudu installimisel
võidakse olenevalt teie teenusepaketist
küsida lisatasu.

„Music Flow Bluetooth” rakenduse
installimine „Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Koputage ikooni „Google Android Market (Google
Play Store)”.
2. Tippige otsinguribasse „Music Flow Bluetooth” ja
otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow
Bluetooth” ja Bluetooth i rakenduse allalaadimise
alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.

3

Teavet „Music Flow Bluetooth”
kaugjuhtimisrakenduse kohta

Kasutamine

„Music Flow Bluetooth” rakendus toob sellesse
seadmesse terve rea uusi funktsioone.
Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse
tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth” alla laadida
ja installida.

„Music Flow Bluetooth” app
BLUETOOTH-seadmesse
installimine
Oma Bluetooth seadmesse „Music Flow Bluetooth”
rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.

Paigaldage „Music Flow Bluetooth”
rakendus QR koodi abil
1. Installige „Music Flow Bluetooth” rakendus
QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage
otsingutarkvara.

2. Installimiseks koputage ikoonile.

,,Märkus

yy Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et Bluetooth-seadmesse on
otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole,
laadige see „Google Android Market (Google
Play Store)” alla.
yy Olenevalt piirkonnast ei pruugi QR-kood
toimida.

5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

,,Märkus

yy Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et teie Bluetooth-seade on
varustatud „Google Android Market (Google
Play Store)” rakendusega.

BLUETOOTH aktiveerimine
„Music Flow Bluetooth”
rakenduse abil
„Music Flow Bluetooth” rakendus aitab Bluetoothseadet põhiseadmega ühendada.
1. „Music Flow Bluetooth” rakenduse avamiseks
koputage avakuvas „Music Flow Bluetooth”
rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet,
koputage menüüs [Sätted] nupule [Spikker].
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,,Märkus

yy „Music Flow Bluetooth” rakendus on saadaval
järgmiste tarkvara versioonidega;
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (või uuem)
yy Kui kasutate töötamiseks „Music Flow
Bluetooth” rakendust, siis võivad olla mõned
erinevused „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises.
Kasutage kindlasti komplektisolevat
kaugjuhtimispulti.
yy Sõltuvalt Bluetooth-seadmest võib
„Music Flow Bluetooth” rakendus mitte
toimida.

yy Kui kasutate muid rakendusi või muudate
seadeid oma Bluetooth seadmes „Music
Flow Bluetooth” rakenduse kasutamise ajal,
võib „Music Flow Bluetooth” rakenduse töö
esineda anomaaliaid.
yy Kui „Music Flow Bluetooth” rakendus toimib
normaalselt, kontrollige oma Bluetooth
seadet ja „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ühendust ning proovige uuesti ühendada.
yy Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist,
võib esineda mõningaid erinevusi „Music Flow
Bluetooth” toimimises.
yy Kuigi Bluetoothi ühendus ei ole sisse lülitatud,
saate funktsiooni vahetamiseks kasutada
rakendust Music Flow Bluetooth.
yy Täiendavad funktsioonid, mida pakub
rakendus "Music Flow Bluetooth", ei pruugi
olla saadaval, olenevalt antud seadme ja
Bluetooth-seadme vahelisest kaugusest ning
juhtmevaba võrgu olekust.

3
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yy Pärast „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ühendamist, võib seadme väljundist
muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti
ühendamistoimingut.
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Heli reguleerimine
Heliefekti seadistamine
Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli
välju. Soovitud helirežiimi saate valida helirežiimi
nuppude abil.
Heliefekt

Kirjeldus

ASC
Analüüsib sisendi omadusi ja
(Kohandatav heli pakub sisu jaoks optimeeritud
juhtimine)
heli reaalajas.

3

STANDARD

Kasutamine

CINEMA

Saate nautida optimeeritud
heli.
Sügavama ja kinolikuma
ruumilise heli kuulamine.

,,Märkus

yy Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis
üldse heli või see on vaikne. See sõltub
helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et
seade on vigane.
yy Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti
seadistada pärast sisendi vahetamist,
mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Reguleerige madalsageduskõlari
(subwoofer) helitugevuse sätteid
Madalsageduskõlari helitugevuse reguleerimiseks
vajutage nuppu WOOFER LEVEL o/p.

,,Märkus

Kui subwooferi helitase jõuab maksimumi või
miinimumini, süttib ooterežiimi LED-tuli (punane)
põhiseadmel 2 sekundiks.

Öörežiim
See funktsioon on kasulik, kui soovite vaadata hilja
õhtul filme vaikse heliga. Helitugevuse vähendamiseks
ning peensuse ja pehmuse parandamiseks lülitage
sisse öörežiim.
Öörežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu
NIGHT ON/OFF.
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Veaotsing
Üldine
PROBLEEM

PÕHJUS JA LAHENDUS
yy Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi
jne) välja ning uuesti sisse.

Seade ei tööta
korralikult.

yy Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija,
võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.
yy Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.

Vool puudub

yy Toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
yy Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
yy Valitud on vale sisendallikas.
Kontrollige sisendallikat ja valige õige.
yy Aktiveeritud on vaigistusrežiim.
Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu
helitugevust.

(Vaigistusnupp) või reguleerige

yy Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.),
seadistage vastava seadme helitase.

Bassikõlari heli puudub

yy Bassikõlari toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
yy Seadme ja basskõlari vaheline paariseos katkeb.
Ühendage seade ja basskõlar. (Vt lk 11)
yy Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.
Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel.

Kaugjuhtimispult ei
tööta õigesti.

yy Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.
Eemaldage takistus.
yy Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud.
Vahetage patareid uute vastu.

AUTO POWER
funktsioon ei tööta.

LG Sound Sync ei
tööta

yy Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth
seade ühendusi.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
yy Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i.
yy Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi.
yy Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.

Seade ei loo
Bluetooth-seadmega yy Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Vt lk 21.)
ühendust.

4
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Heli puudub
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PROBLEEM

PÕHJUS JA LAHENDUS
Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile.

yy Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF].
yy Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO
DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM]
Kui te tunnete, et
(bitijada).
seadme väljundheli on
nõrk.
yy Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT
(digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks
[PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).
yy Veenduge, et öörežiim ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].

4

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise
kohta

Veaotsing

PROBLEEM

PÕHJUS JA LAHENDUS

yy Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida.
Seadme juhtmevabas
yy Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale.
ühenduses võib
esineda häireid.
yy Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
yy Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga;
yy Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta.
Bluetoothi seade võib yy Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade
või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik.
tõrkuda või põhjustada
müra järgmistel
yy Bluetooth i seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui
juhtudel.
võimalik.
yy Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib
esineda tõrkeid.
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Kaubamärgid ja
litsentsid
Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate
kaubamärkide omanikele.

Bluetooth nimi ja logo on Bluetooth SIG Inc
omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik
millises rakenduses litsentsi alusel.
Kõik muud toote- ja brändinimed on nende
vastavate omanike kaubamärgid.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

5
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DTS-i patentide kohta leiate teavet veebilehelt
http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS
Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol
ja DTS ning sümbol üheskoos on registreeritud
kaubamärgid ja DTS Digital Surround on
kaubamärk, mille omanik on DTS, Inc. ©DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
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Tehnilised andmed
Üldteave
Voolunõuded

Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.

Voolutarve

Ooterežiim võrgus : 0,5 W  
(kui kõik võrgupordid on aktiivsed)

Kogumõõtmed (L x K x S)

Ligikaudu. 950 mm x 71 mm x 47 mm

Töötemperatuur

5 °C kuni 35 °C

Töökeskkonna suhteline õhuniiskus

5 % kuni 90 %

Pordi toide

5 V 0 500 mA

Võimalik audio
diskreetimissagedusega
digitaalväljund

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Saadavad digitaalsisendi
helivormingud

Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisendid
OPTICAL IN (Digitaalne helisisend)

3 V (p-p), Optiline pesa x 1

PORT. IN (Kandeseadme sisend)

0,32 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1

5

Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)
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Koguvõimsus

300 W RMS

Eestvaade

50 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz, THD 10% juures)

Basskõlar

200 W RMS (3 Ω 80 Hz, THD 10% juures)

Juhtmeta bassikõlar
Voolunõuded

Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.

Voolutarve

Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.

Tüüp

1 kanal 1 kõlar

Üldtakistus

3Ω

Arvutuslik sisendvõimsus

200 W RMS

Maks. sisendvõimsus

400 W RMS

Kogumõõtmed (L x K x S)

Ligikaudu. 171 mm x 320 mm x 252 mm

yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.
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Hooldus
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun hoidke alles algne pakendikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks
tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad
yy Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid,
näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
yy Liiga suure survega pühkides võite seadet
kahjustada.
yy Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist
kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

5
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Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet.
Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet
riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega
niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu
alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme
pinda kahjustada.

