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Přenosný Reproduktor
Bluetooth

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento
návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODELY
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL

NP5550B
NP5550BR
NP5550WG
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NA6550W
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NA6550BR
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Bezpečnostní Informace
1

VÝSTRAHA

Začínáme

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.
T ento 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.
 ykřičník v rovnostranném
V
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou
plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v důsledku
elektrického výboje správně fungovat.
UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj obsahuje magnet, který
může poškodit některé druhy předmětů (příklad:
magnetické karty, kardiostimulátory apod.).

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte
při intalaci 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. knihovna 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 zkrucování,
lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po
ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení.
Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ
nouze musí být elektrická zástrčka snadno dostupná.
UPOZORNĚNÍ Při používání tohoto výrobku v
prostředí s nízkou vlhkostí
yy Prostředí s nízkou vlhkostí může dojít k vzniku
statické elektřiny.
yy Doporučuje se používat tento produkt po dotyku
jakéhokoliv kovového předmětu, který vede
elektřinu.

Začínáme
Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na
přístroji.
Likvidace starého přístroje
1. Tento symbol přeškrtnutého koše
značí, že odpad z elektrických a
elektronických výrobků (WEEE) je
nutné likvidovat odděleně od linky
komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou
obsahovat nebezpečné látky, takže
správná likvidace starých přístrojů
pomůže zabránit potenciálním
negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré
přístroje mohou obsahovat znovu
použitelné díly, které lze použít k
opravě dalších výrobků a další cenné
materiály, které lze recyklovat a šetřit
tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do
obchodu, kde jste ho zakoupili
nebo se obrátit na místní správu
komunálních odpadů, kde
získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě
WEEE. Pro poslední aktuální
informace z vaší země si prosím
prostudujte web www.lg.com/global/
recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1. Tento symbol může být kombinován
s chemickými značkami rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud
baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 %
olova.
Pb

2. Všechny baterie/akumulátory by měly
být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za
tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých
baterií/akumulátorů pomáhá zamezit
možným negativním vlivům na životní
prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých
baterií/akumulátorů získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo
v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/takeback-recycling/global-networkeurope)
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Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo
akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob vyjmutí
baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou
baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v
opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního
prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte
starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené
nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie
nebo akumulátor nepatří do běžného domovního
odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo
akumulátoru zdarma provozované místní systémy
recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem,
například slunečním svitem, ohněm apod.
Baterii v rámci své bezpečnosti z výrobku nevyjímejte.
Bude-li výměna baterie ve výrobku nutná, nechte si
pomoci v nejbližším autorizovaném servisním místě
LG Electronics nebo u prodejce.
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Vyjmutí starých baterií a akumulátorů
(POUZE pro výrobek s integrovanou baterií)

Prohlášení o Shodě

V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu
integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže
snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby
buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci
životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie
ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby
nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní
bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout
baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku
LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.

Společnost LG Electronics European Shared Service
Center B.V. tímto prohlašuje, že tento přenosný
reproduktor Bluetooth je ve shodě se základními
požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Plné znění Prohlášení o Shodě si lze
vyžádat na uvedené poštovní adrese:

Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu
produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů
a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných
nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované
odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii,
navštivte prosím webové stránky http://www.lge.
com/global/sustainability/environment/take-backrecycling.
UPOZORNĚNÍ: Výměnu vnitřní lithiové baterie
přístroje nesmí provádět uživatel z důvodů nebezpečí
exploze v případě její chybné instalace. Výměnu
baterie smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s
použitím nové baterie stejného typu

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
nebo si je lze vyžádat na našem specializovaném
portálu pro prohlášení o shodě:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový
systém určený k použití ve všech členských státech
EU a ESVO.
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Hlavní vlastnosti
1

Jaký význam má symbol LG Friends
(Přátelé LG)?

Vstup přenosného přístroje

Začínáme

Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje.

LG Sound Sync

Captain Play

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

Symbol LG Friends (Přátelé LG) znamená, že zařízení
je registrováno jako G5 Friends (Přátelé G5).

Music Flow Bluetooth

Zjednodušuje a urychluje to spouštění aplikace
Friends Manager (Manažer přátel) tím, že
automaticky nainstaluje a spustí aplikaci Music Flow
Bluetooth. (Hudební tok přes Bluetooth)

Tento přístroj můžete ovládat pomocí zařízení iPod
touch/
iPhone/iPad nebo Android přes Bluetooth. Funkce
Bluetooth vyžaduje spárování této jednotky a
zařízení. Naavštivte obchod „Apple App Store“ nebo
„Google Android Market (Google Play Store)“ nebo
použijte QR kód zobrazení níže k vyhledání aplikace
„Music Flow Bluetooth“. Podrobnější informace
najdete na straně 9.

Příslušenství
Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.

USB kabel (1)
(iOS)

Jednoduchá příručka (1)

(Android)

Dual Play

Úvod

Pomocí dvou reproduktorů si můžete užívat
stereofonní zvuk. Pokud použijete tuto funkci,
potřebujete dva reproduktory.

Symboly použité v tomto návodu

,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.

>>Upozornění

Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození v
důsledku nesprávného použití.

Začínáme
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Hlavní jednotka
1
g
h

a
b
c

a o: Zvýší hlasitost.
bj
- Připojí Bluetooth zařízení k jednotce.
(Stiskněte j)
- Přidá Bluetooth zařízení pro vícenásobné
párování. (Stiskněte a podržte j)
- Přepne do režimu Bluetooth v přenosném
režimu. (Stiskněte j)
c p : Sníží hlasitost
d T
- Spustí nebo pozastaví přehrávání v režimu
Bluetooth.
- Ztiší zvuk v přenosném režimu a režimu LG
Sound Sync.

d

e

e 1/!
Zapne/vypne: Stiskněte a podržte.
f Ukazatel baterie
g USB port pro nabíjení
h Přenosný vstupní konektor
Poslouchá hudbu z přenosného zařízení.

Začínáme

f
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Začínáme

Nabíjení jednotky
1

Připojení síťového adaptéru

Kontrola stavu nabíjení
Když je připojen síťový adaptér, začíná nabíjení baterie.
Pokud je zapnuto napájení, můžete zkontrolovat stav
nabíjení stisknutím tlačítka 1/! .

Začínáme

Tento přístroj používá vestavěnou baterii. Dříve než
jej použijete, nabijte baterii připojením k síťovému
adaptéru.

60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %

1. Připojte dodaný USB kabel k síťovému adaptéru.
2. Připojte USB kabel k USB portu zařízení.
3. Zastrčte síťový adaptér do síťové zásuvky.

,,Poznámka

yy Doba provozu činí přibližně 15 hodin.
Může se lišit v závislosti na stavu baterie a
podmínkách provozu.
yy Pokud posloucháte hudbu během nabíjení,
může nabíjení trvat déle.
(není součástí
dodávky)

Pokud je baterie plně nabitá v režimu nabíjení,
ukazatel změní barvu z červené na zelenou.

>>Upozornění

Síťový adaptér není součástí dodávky.
Doporučujeme s tímto reproduktorem použít
síťový adaptér s napětím 5 V schválený
společností LG Electronics Inc. (více než 1,8 A),
jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud k dobíjení
nepoužijete doporučený adaptér, dobíjení není
k dispozici nebo se doba dobíjení může lišit od
uvedené hodnoty.

Začínáme

Použití aplikace
BLUETOOTH
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této jednotce
řadu nových vlastností.
Chcete-li využívat další funkce a používat toto
zařízení pohodlněji, doporučujeme stáhnout a
nainstalovat volně dostupnou aplikaci „Music Flow
Bluetooth“.

Nainstalujte aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ do
svého zařízení s rozhraním
BLUETOOTH
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.

Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes QR kód.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR
kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací
software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.

,,Poznámka

yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth
obsahuje aplikaci skenovacího softwaru.
Pokud ne, stáhněte aplikaci z obchodu „App
Store„ nebo „Google Play Store“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.

Nainstalujte aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ pomocí obchodu „App
Store“ nebo „Google Play Store“
1. Klepněte na ikonu „App store“ nebo na ikonu
„Google Play Store“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište „Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.

Aktivace rozhraní BLUETOOTH
pomocí aplikace „Music Flow
Bluetooth“
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit váš
Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete
aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do
hlavní nabídky.
2. Klepněte na [Menu] a zvolte přístroj, který chcete.
3. Chcete-li se dozvědět podrobnosti o provozu
zařízení, klepněte na tlačítko [Setting] a spusťte
nápovědu [Help].

1
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O aplikaci „Music Flow Bluetooth”

9

10 Začínáme

,,Poznámka

1

yy Aplikace Music Flow Bluetooth bude
dostupná v následujících verzích:
Android O/S: ver. 4.0.3 (nebo novější)
iOS O/S: ver. 6.0 (nebo novější)

Začínáme

yy V závislosti na typu vašeho zařízení Bluetooth
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“
fungovat.
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth”
může být možný výstup hudby z vašeho
chytrého zařízení. V takovém případě zkuste
zopakovat proces připojení.
yy Pokud používáte jiné aplikace nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace „Music Flow Bluetooth”,
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth”
pracovat správně.
yy Když funguje aplikace „Music Flow Bluetooth”
neobvykle, zařízení Bluetooth a připojení
aplikace „Music Flow Bluetooth” zkontrolujte
a potom je opět připojte.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
zařízení existují jisté rozdíly v provozu aplikace
„Music Flow Bluetooth”.
yy I když nebude navázáno spojení Bluetooth,
můžete změnit funkci a využívat aplikaci
„Music Flow Bluetooth“.

Ovládání 11

Základní postupy

Užití tlačítka regulace hlasitosti

Užití tlačítka napájení

2
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Můžete seřídit hlasitost reproduktoru.

,,Poznámka

Zapnout / vypnout

V případě, že se při seřizování hlasitosti
pokoušíte zvýšit hlasitost, která je již nastavena
na maximum, ozve se z jednotky pípnutí.

Stiskněte a podržte tlačítko 1/! .

Stručná provozní příručka
Funkce

Jak na

LED a stav zvuku

Zapnout / vypnout

Stiskněte a podržte tlačítko 1/! .

Tlačítko 1/! dvakrát zabliká spolu se
zvukem

Párování Bluetooth

Když tlačítko j zabliká bílou barvou,
vyberte zařízení LG Music Flow P5 (XX)
ze seznamu zařízení v chytrém zařízení.

Tlačítko j zůstane svítit bíle se zvukem.

Přehrát / Pozastavit

Stiskněte T.

-

Ovládání hlasitosti

Stiskněte o nebo p

-

Přejít na další

Dvakrát stiskněte T.

-

Přejít zpět

Třikrát stiskněte T.

-

Vícenásobné párování

Stiskněte a podržte tlačítko j po
dobu 2 sekund a přidejte další zařízení
Bluetooth .

Tlačítko j zůstane svítit bíle se zvukem.

Inicializace

Stiskněte a podržte tlačítko j po dobu
10 sekund.

Tlačítka j, 1/! a T dvakrát zablikají
a pak tlačítko j začne blikat bíle.

12 Ovládání

Používání technologie
BLUETOOTH®
O technologii BLUETOOTH
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie
pro spojení na krátké vzdálenosti.

2
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Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno
jinými elektronickými vlnami nebo připojením
Bluetooth v ostatních místnostech.
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

Poslouchání hudby uložené v
zařízeních BLUETOOTH
Párování vašeho přístroje a zařízení
BLUETOOTH.
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. Když tlačítko j zabliká bíle, zapněte jednotku.
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. Vaše jednotka se
zobrazí jako „LG Music Flow P5(xx)“.
3. Vyberte položku „LG Music Flow P5(xx)“.

,,Poznámka

Chcete-li používat bezdrátovou technologii Bluetooth
je nutné, aby zařízení byla schopna používat určité
profily. Tato jednotka je kompatibilní s následujícím
profilem.

yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Například pokud má vaše zařízení
adresu Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte
nápis „LG Music Flow P5 (08)“ na svém
zařízení Bluetooth.

yy A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
yy Codec : SBC, AAC

yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
Podle potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Tento přístroj lze najednou propojit až se 2
zařízeními Bluetooth, a to výše uvedeným
způsobem.
yy Párování s více přístroji je podporováno pouze
v případě zařízení se systémem Android či
iOS. (Párování s více přístroji nemusí být v
závislosti na parametrech připojeného zařízení
podporováno.)
yy Párování s více zařízeními nepodporují
vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.).
4. Po úspěšném připojení této jednotky k zařízení
Bluetooth zůstanou blikající tlačítka svítit bílé a
uslyšíte pípání.
5. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.

Ovládání 13

,,Poznámka

yy Technologie Bluetooth vyžaduje, aby byly
přístroj i zařízení Bluetooth při vytváření
připojení co nejblíže u sebe a tuto vzdálenost
pak musíte udržovat.
V níže uvedeném případě se pak mohou
vyskytnout potíže:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.

yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 2 zařízeními
Bluetooth lze přehrávat a ovládat hudbu
pouze pomocí jednoho z propojených zařízení.
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na typu zařízení nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Při použití telefonu, MP3, Notebooku apod.
můžete využívat bezdrátový systém.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se zařízení
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení iOS
apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti
synchronizovat mezi zařízeními.

2
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-- Existuje další přístroj, který používá stejnou
frekvenci s technologií Bluetooth, jako je
např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba
nebo přístroj s bezdrátovým síťovým
připojením (LAN).
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,,Poznámka

Připojení do režimu Dual
Play (Volitelné)

yy Používáte-li zařízení Bluetooth typu dongle,
nelze využít režim Dual Play.

Pomocí dvou reproduktorů si můžete užívat
stereofonní zvuk. Chcete-li využívat stereo,
potřebujete dva reproduktory.

yy Při využití režimu Dual Play nelze propojit více
zařízení.

yy V režimu přenosného vstupního portu nelze
využít režim Dual Play.

2

yy Dokud probíhá připojení v režimu Dual Play,
nelze prohledávat jednotky u jiných zařízení
Bluetooth.

Ovládání

yy Když odpojíte připojení Dual Play, znovu
stiskněte a podržte tlačítka jednoho ze dvou
reproduktorů. (j, o nebo j, p)
yy Při využití režimu Dual Play lze současně
nastavit hlasitost reproduktoru i .

1. Připojte reproduktor

k zařízení Bluetooth.

2. Stiskněte a podržte každé tlačítko reproduktoru
zobrazené níže zároveň.
- reproduktor : j, o tlačítko
- reproduktor: j, p tlačítko
- Uslyšíte pípání a tlačítka j budou rychle blikat
bíle.
3. Jsou-li připojeny dva reproduktory, blikající tlačítka
j budou nepřerušeně svítit bíle a uslyšíte zvukový
signál. Jestliže se jednotky nedetekují, přejděte ke
kroku 1 a zkuste znovu.

yy Jakmile jsou oba reproduktory navzájem
připojeny pomocí Dual play, všechna zařízení
připojená k oběma reproduktorům se
odpojí s výjimkou reproduktoru naposledy
připojenému k reproduktoru .
yy Režim Dual play lze využít pouze u jednotek
tohoto typu, není k dispozici v jiných typech
zařízení s aplikací Music Flow.
yy Chcete-li v režimu Dual Play změnit zařízení
Bluetooth, stiskněte tlačítko j a držte jej
stisknuté po dobu 2 vteřin - odpojíte tím
stávající zařízení Bluetooth a můžete připojit
požadované zařízení Bluetooth.
yy V režimu Dual Play lze se zařízením Bluetooth
propojit pouze reproduktor .

Autoamtické připojení Dual Play

yy Režim Dual Play je podporován pouze v
případě zařízení se systémem Android či iOS.

Pokud vypnete napájení a pak ho znovu zapnete v
režimu dual play, tyto reproduktory se automaticky
přepnout do režimu dual play.

yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení iOS
apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti
synchronizovat mezi zařízeními.

-- Zapněte dva reproduktory a počkejte na dokončení
připojení dual play.

yy V režimu Dual Play maximálně zmenšete
vzdálenost mezi reproduktory.

-- Připojení dual play zabere až 30 sekund.

yy V závislosti na síťovém prostředí nemusí režim
Dual Play fungovat správně.
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LG Sound Sync
(zvuk TV Private Sound)

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit
zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.

,,Poznámka

yy Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte stav
televize a napájení.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypněte přístroj.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
yy Když je funkce AUTO POWER zapnuta (ON),
doba vypínání tohoto přístroje se různí podle
typu televize.
yy Údaje v nabídce nastavení televize se mohou
lišit v závislosti na modelu.

1. Zapněte přístroj stiskem tlačítka 1/! (Napájení).
2. Zvukový výstup na televizi nastavte k poslechu
zvuku prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Současně stiskněte tlačítka j, T a držte je
stisknutá, dokud neuslyšíte zvukový signál. j bliká
žlutě. V případě připojení zůstane j svítit žlutě.

,,Poznámka

yy Pokud jste vypnuli funkci LG Sound Sync
(bezdrátovou), zařízení se odpojí. Pokud
budete chtít tuto funkci použít znovu, měli
byste znovu připojit TV a přístroj.
yy Zvuk můžete ztišit stisknutím tlačítka T.

2
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Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televizoru, která má funkci
LG Sound Sync. Funkce je kompatibilní pouze s
televizory LG, které podporují funkci LG Sound Sync.
Zkontrolujte, zda se na vaší televizi nachází logo LG
Sound Sync.

U bezdrátového připojení
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Poslech hudby z vašeho
externího přístroje
Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha druhů
externích zařízení.

Další možnosti ovládání
Resetování

2
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1. Propojte externí zařízení s konektorem Portable
In jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím a podržením tlačítka
1/!.
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

,,Poznámka

yy Po připojení přenosného kabelu se funkce
automaticky přepne do režimu pro přenosný
kabel.
yy Zvuk můžete ztišit stisknutím tlačítka T.

Přestane-li zařízení reagovat z důvodu nesprávné
funkčnosti, sejměte gumový obal a pomocí předmětu
tenkého jako špendlík stiskněte tlačítko v otvoru pro
resetování. Poté se reproduktor zcela vypne.

Poznámka pro automatické
vypnutí
Pokud bude zařízení v režimu BT/LG Sound Sync bez
přehrávání zvuku po dobu 20 minut nebo v režimu
přenosného vstupního portu bez stisknutí tlačítka po
dobu 6 hodin, automaticky se vypne.
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Odstraňování problémů
Všeobecné informace
Problém

Příčina a oprava

Nenapájeno.

yy Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
yy Připojte přístroj ke zdroji napájení pomocí dodaného síťového adaptéru.
yy Nastavení hlasitosti na přístroji nebo smartphonu je na minimum. Zkontrolujte
a nastavte hlasitost na přístroji nebo na zařízení Bluetooth.

Není slyšet žádný zvuk
nebo je zkreslený.

yy Pokud používáte externí zařízení při vysoké hlasitosti, může dojít ke zhoršení
kvality zvuku. Snižte hlasitost na zařízení.

yy Vypněte a opět zapněte Bluetooth na svém zařízení s Bluetooth, poté zkuste
párování zopakovat.
yy Ujistěte se, že je zařízení s Bluetooth zapnuté.
yy Odstraňte překážku v cestě mezi přístrojem Bluetooth a jednotkou.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolního prostředí se vaše zařízení
nemusí s jednotkou spárovat.
Párování Bluetooth
nefunguje správně.

yy Při použití Bluetooth je možné, že nepůjde aktivovat aplikaci „Music Flow
Bluetooth“. Odpojte zařízení Bluetooth, které jste předtím připojili, abyste mohli
řádně používat aplikaci „Music Flow Bluetooth“.
yy Když již bylo vaše zařízení Bluetooth připojeno k jinému přístroji, nejprve
odpojte připojení Bluetooth. Poté lze ovládat reproduktor pomocí aplikace
„Music Flow Bluetooth“.
yy Podle typu zařízení Bluetooth může aplikace „Music Flow Bluetooth“ fungovat
omezeně nebo nefungovat vůbec.
yy Připojení, které jste vytvořili, může být odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci
nebo pokud změníte nastavení připojeného reproduktoru přes aplikaci „Music
Flow Bluetooth“. V takovém případě zkontrolujte stav připojení.
yy Při plném vybití baterie může dojít ke smazání uložených informaci z režimu
Bluetooth . Dojde-li k přerušení napájení, předchozí nastavení mohou být
ztracena.

Přístroj nefunguje
normálně.

yy V případě selhání se kontrolka baterie rozsvítí střídavě bíle a žlutě. Používejte
prosím přístroj na vhodném místě, kde teplota a vlhkost nejsou příliš vysoké či
nízké.
yy Při přetížení budou všechny LED kontrolky svítit bíle. Vypněte přístroj a opět jej
zapněte.

Výše uvedená řešení
nefungují.

yy Stiskněte tlačítko v resetovacím otvoru nějakou špičatou věcí, jako je
mechanická tužka.

3
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yy Používáte-li přístroj za jiným účelem než k poslechu hudby, může být kvalita
zvuku horší a přístroj nemusí pracovat správně.
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Popis kontrolky LED
Všeobecné informace
Kontrolka baterie se změní z
červené na zelenou.

Nabíjí se

1/! bliká bíle se zvukem.

Napájení je zapnuto.

1/! bliká žlutě se zvukem.

Baterie je vybita. (Kontrolka rychle bliká)

Plně Nabito

Přístroj správně nefunguje.
Kontrolka baterie bliká rychle
Ponechte reproduktor při pokojové teplotě (5 – 35 °C) a po nějaké době to
červeně a zeleně.
zkuste znovu.

Bluetooth
j bliká nebo svítí bíle se
zvukem.

Bliká: hledání zařízení Bluetooth
Svítí: Bluetooth zařízení je připojeno.
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Dual Play a Sound Sync
j bliká rychle bíle se
zvukem.
(j na obou reproduktorech)

Probíhá připojování do režimu stereo

j, bliká žlutě se zvukem.

Probíhá synchronizace zvuku

Dual Play a Sound Sync
T bliká bíle.

Stav Ztišit (přenosné zařízení)

Dodatek 19

Obchodní známky a
licence

Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje

Bezdrátová technologie Bluetooth je systém, který
umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými
zařízeními v rozsahu 10 metrů.
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.
Ochranná známka a logo Bluetooth jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.

Udržujte povrch přístroje čistý.
yy V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny,
jako jsou insekticidní spreje.
yy Otírání velkou silou by mohlo poškodit povrch.
yy Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s přístrojem.

Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
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Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální
ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen
z výroby.

20 Dodatek

Technické údaje
Všeobecné informace
Požadavky na příkon

5 V 0 1,8 A (síťový adaptér)
vestavěná dobíjecí baterie

Spotřeba energie

9W

Rozměry (Š x V x H)

Přibližně 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Čistá váha (přibližně)

0,47 kg

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost

5 % až 60 %

Vstupy

4

PORT. IN

0,65 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)

USB

Micro USB port pro nabíjení baterie

Reproduktory

Dodatek

Typ

vestavěné

Jmenovitá impedance

4Ω

Jmenovitý příkon

10 W

Maximální příkon

20 W

Baterie
Kapacita baterie

2100 mAh

Provozní doba

Přibližně 15 hodin.
Může se lišit v závislosti na stavu baterie a podmínkách provozu.

yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

