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Iesākumam

Drošības informācija
UZMANĪBU
UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA
DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI
AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV
DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS.
GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.
Zibens šautras simbols vienādmalu
trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu
lietotāja uzmanību uz bīstamu
elektrisko strāvu iekārtas korpusa
iekšienē, kuras spriegums ir
pietiekams, lai radītu elektriskās
strāvas trieciena briesmas
cilvēkiem.
Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī
ir paredzēta, lai vērstu lietotāja
uzmanību uz svarīgām lietošanas
un apkopes (servisa) instrukcijām,
kas atrodamas iekārtai pievienotajā
dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS
VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO
IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.
UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša
vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta
novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram,
vāzes.
BRĪDINĀJUMS: Nonovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā
piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus
produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt
produkta darbības traucējumus.
UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu
uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai,
kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un
lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt
bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja
vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts
novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram,
grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta
pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja
uzstādīšanas instrukcija.
BRĪDINĀJUMS attiecībā uz strāvas vadu
Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla
pieslēgvietai
Tas nozīmē, ka katra atsevišķa ierīce tiek pieslēgta
atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu
un nozarojumu. Lai gūtu pārliecību, iepazīstieties
ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā.
Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai
bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti
strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusi izolācija ir
bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt
elektrošoku vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas
iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt
bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla,
pārtrauciet iekārtas izmantošanu un sankcionētā
servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu
pašu jaunu vadu. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām
vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana,
samezglošanās, saspiešana, iespiešana durvīs vai
bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet
kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur
strāvas vads iziet no iekārtas. Kontaktdakša kalpo kā
atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai
ir jābūt viegli pieejamai.
IEVĒROJIET: Drošības marķējumu, tostarp
izstrādājuma identifikācijas datus un strāvas padeves
specifikācijas skat. galvenajā etiķetē, kas atrodas
produkta apakšējā daļā vai uz citas virsmas.
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ELEKTROŠOKA DRAUDI
NEATVĒRT
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Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
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Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju
no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju
komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā
ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās
vides piesārņošanu un iespējamos draudus cilvēku un
dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet
īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos.
Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas
nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst
pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules,
liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Simboli

~

Apzīmē maiņstrāvu (AC).

0

Apzīmē līdzstrāvu (DC).
Apzīmē II klases aprīkojumu.

1

Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves
režīms.

!

Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
Apzīmē bīstamu spriegumu.

Satura rādītājs

Satura rādītājs
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Unikālas iezīmes
1
Iesākumam

Barošanas sprieguma automātiska
izslēgšana
Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas
patēriņu.

Piederumi
Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet pievienotos
piederumus.
Aksesuāru dizaini un specifikācijas var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

LG Sound Sync
(LG skaņas sinhronizācija)
Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV
tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG Sound Sync.

Iepazīstināšana
Instrukcijā izmantotie
apzīmējumi

,,Ievērojiet
Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

>>Uzmanību
Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults (1)

Baterijas (2)

Iesākumam

Tālvadības pults

1 (Ieslēgšana/izslēgšana): ieslēdz vai izslēdz ierīci.
F : maina ievades avotus.
ASC : izvēlas ASC (adaptīvās skaņas kontroles)
skaņas efektu.
STANDARD : izvēlas STANDARD skaņas efektu.
(Klusums): izslēdz skaņu.
VOL o/p : regulē skaļruņa skaļumu.
DRC ON/OFF :
-- Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.
(Skatīt 13. lpp.)
-- Kontrolē šo ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti.
(Skatīt 13. lpp.)
WOOFER LEVEL o/p : regulē zemfrekvences
reproduktora skaļumu.
AUTO POWER ON/OFF:
-- Ieslēdz vai izslēdz AUTO POWER funkciju.
(Skatīt 14. lpp.)
-- Ieslēdz vai atslēdz automātiskās LED izslēgšanas
funkciju. (Skatīt 13. lpp.)
C/V (Izlaist): izlaiž dziesmas, Bluetooth
funkcijas izmantošanas laikā pārlecot uz priekšu vai
atpakaļ.
d/M (Atskaņot/pauze): Bluetooth funkcijas
izmantošanas laikā sāk/aptur atskaņošanu.

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults
aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot
un zīmes.
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CINEMA : izvēlas CINEMA skaņas efektu.

Baterijas nomaiņa
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Priekšējais panelis
B

A

1
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C
A Tālvadības sensors
B F (Funkciju)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
p/o (Skaļuma)
Noregulē skaļuma līmeni.
1 (Ieslēgšana/izslēgšana)
Pārslēdzas uz darba vai gaidstāves režīmu.

D

E

F

G

G Gaidstāves režīma gaismas diode
Ja deg sarkanā krāsā, ieslēgts gaidstāves režīmā.

,,Ievērojiet

yy Jūs varat pārbaudīt pašreizējo funkciju,
izmantojot LED.

,,Ievērojiet

Brīdinājumi attiecībā uz skārienjutīgo taustiņu
izmantošanu
yy Skārienjutīgos taustiņus skariet tīrām un
sausām rokām.
- Ja ir liels apkārtējās vides mitrums, pirms
taustiņu lietošanas tie jānoslauka.
yy Skārienjutīgos taustiņus nevajag spiest ar
lielu spēku.
- Ja skārienjutīgos taustiņus spiedīsiet pārāk
stipri, var sabojāt to sensorus.
yy Lai pareizi aktivizētu izraudzīto funkciju,
jāpieskaras attiecīgajam skārienjutīgajam
taustiņam.
yy Uzmanieties, lai uz skārienjutīgiem taustiņiem
nenonāktu vadītspējīgi materiāli, piemēram,
metāliski priekšmeti. Tas var izraisīt sistēmas
atteici.
C OPTICAL LED
D BLUETOOTH LED
E LG TV LED
F MUTE LED

yy Šī ierīce izslēdz LED, ja 20 sekundes
netiek izmantoti taustiņi. Lai parādītu
LED, nospiediet jebkuru pogu (izņemot
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu).
yy Gaidstāves LED ātri mirgo, kad jūs nospiežat
jebkuru pogu.
yy Bluetooth LED mirgo, kad jūs izvēlaties
Bluetooth funkciju. Ja jūs pieslēdzat
Bluetooth ierīci, LED ieslēdzas.
yy Kad šajā ierīcē ir noregulēts maksimālais vai
minimālais skaļuma līmenis, gaidstāves LED
ieslēdzas uz 2 sekundēm.
(klusuma režīms),
yy Nospiežot pogu
gaidstāves LED lampiņa lēni mirgo.
yy Optical LED lampiņa divreiz mirgo un
ieslēdzas, kad LG Sound Sync (optiskais)
funkcija ir atlasīta.

Iesākumam
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Aizmugurējais panelis
A

1
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B

A Barošanas vads
B SUB WOOFER(4Ω) savienotājs

C

C OPT. IN : Optiskā ievade
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Skaņu joslas instalēšana
1
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Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei:
TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam
utt.
Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie
tās vēlamo ierīci. (Skatīt 11 – 12 lpp.)

>>Uzmanību

yy Lai panāktu labāku bezvadu savienojuma,
piemēram, Bluetooth, darbību, neuzstādiet
iekārtu uz metāliskām mēbelēm, jo bezvadu
savienojuma signāls pienāk caur moduli, kas ir
novietots iekārtas apakšā.
yy Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/
sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.
yy Rīkojoties ar zemfrekvenču skaļruni, esiet
uzmanīgs. Aizmugurē esošais skaļrunis ir vaļējs.
Izvairieties no kontakta ar vaļējo skaļruni.

Pieslēgšana 11

Sabvūfera pievienošana

Savienojiet ar televizoru

Sabvūfera pieslēgšana iekārtai

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

Lai pievienotu kabeli iekārtai, piespiediet katru no
plastmasas slēdžiem, lai atvērtu uz iekārtas esošos
savienojuma termināļus. Ielieciet iekšā vadu un
atlaidiet slēdzi.

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē
OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV,
izmantojot optisko kabeli.

2

Optiskais
kabelis

2. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti
spiežot F pogu.

,,Ievērojiet

>>Uzmanību

yy Neievietojiet skaļruņa vadu pārāk dziļi
savienotājā. Pārliecinieties, ka vada vaļējā daļa
saskaras ar savienojuma spaili.
yy Izmantojiet tikai šīs ierīces komplektā esošo
skaļruni. Izmantojot citu skaļruni, var rasties
darbības traucējumi.

yy Pirms optiskā kabeļa pievienošanas,
pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas
aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
yy Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs
ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem
jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai
informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
yy Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo ierīci:
TV iestatījumu izvēlne [ [Skaņa] [
[Televizora skaņas izeja] [ [Ārējais skaļrunis
(Optiskais)]
yy Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var
atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja
vai modeļa.

Pieslēgšana

Savienojiet vadu ar melno strīpu ar spaili, kas
apzīmēta ar - (mīnus), un otru galu (sarkano vadu) ar spaili , kas apzīmēta ar + (plus).

12 Pieslēgšana

Izvēles aprīkojuma
pieslēgšana
OPTICAL IN savienojums
Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni
OPT. IN spraudnim.

2
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Ārējās ierīces optiskais izejas
spraudnis

Optiskais
kabelis

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni, kas atrodas
aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.)
optiskajam izvades spraudnim.
2. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti
spiežot F pogu.
3. Klausieties skaņu.

,,Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas,
pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas
aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

Darbība 13

Darbības
DRC (Dynamic range control)
Panāciet tīru skaņu, kad skaņa ir nogriezta klusu, un
novērsiet pēkšņu skaņas pastiprināšanos (tikai Dolby
Digital standartā). Lai ieslēgtu vai atslēgtu šo funkciju,
spiediet DRC ON/OFF.

Skaņas izslēgšana uz laiku

TV tālvadības pults izmantošana
Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava
TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu.
Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/
klusināšana un skaņas izslēgšana.
Nospiediet un uz tālvadības pults apmēram
2 sekundes turiet nospiestu DRC ON.
Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet un 2 sekundes
turiet nospiestu DRC OFF.

,,Ievērojiet

Automātiskā LED izslēgšana

yy Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir
iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].

Ierīces LED atslēdzas, ja 20 sekundes netiek
izmantoti taustiņi.
Nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet nospiestu
AUTO POWER ON pogu, lai ieslēgtu automātiskās
LED izslēgšanas funkciju (pēc noklusējuma: ON (iesl.)).
Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet un 2 sekundes
turiet nospiestu AUTO POWER OFF pogu.

LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var
nedarboties labi.
yy Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā
tālvadības pultī.
yy Izmantojot LG Sound Sync, šī funkcija var
nedarboties kā nākas.

Barošanas sprieguma automātiska
izslēgšana
Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrības patēriņu
gadījumā, ja galvenā ierīce nav pievienota ārējai ierīcei
un netiek lietota ilgāk par 20 minūtēm.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu
vai bezvadu ierīci.
Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS
IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz “izslēgta” un izslēdziet
iekārtu.

3
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Piespiediet
(Klusums) lai izslēgtu iekārtu. Lai
atceltu to, piespiediet
(Klusums) uz tālvadības
pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

yy Atbalstītie TV zīmoli

14 Darbība

AUTO POWER On/Off
(Ieslēgt/Izslēgt)
Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu:
Optical, LG TV vai Bluetooth.
Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju
ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa
atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt
skaņu.
Mēģinot pievienot jūsu Bluetooth iekārtu, šī ierīce
ieslēdzas un savienojas ar jūsu Bluetooth iekārtu.
Lai ieslēgtu vai atslēgtu šo funkciju, spiediet
AUTO POWER ON/OFF.

3

,,Ievērojiet

Darbība

yy Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO
POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta,
ja noteiktā laikā nesaņems signālu no
televizora, kas savienots ar LG Sound Sync
(Optisko/Bezvadu).
yy Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO
POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta,
ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās
ierīces.
yy Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt
automātiski ieslēgta ar AUTO POWER
funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO
POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk
pēc 5 sekundēm bez signāla.
yy Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties
yy Ja pārtrauksiet šīs iekārtas Bluetooth
savienojumu, dažas Bluetooth ierīces turpinās
mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ
ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms
izslēdzat iekārtu.
yy Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu,
funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir
“ieslēgts”.
yy Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai
ierīcei jābūt reģistrētai Bluetooth ierīces pārī
savienoto ierīču sarakstā.
yy Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai
tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās
Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram,
optiskos, Bluetooth un LG TV, un automātiski maina
piemēroto funkciju.

Ienākot optiskam signālam
Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju
ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju.
Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt BLUETOOTH ierīci
Mēģinot pieslēgt šai ierīcei Bluetooth ierīci, tiek
atlasīta Bluetooth funkcija. Atskaņojiet mūziku uz
Bluetooth ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls
Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG
Sound Sync (bezvadu savienojumu), iekārta nomaina
funkciju uz LG TV. Jūs no sava TV dzirdēsiet skaņas
signālu.

,,Ievērojiet

Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju,
nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
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LG Sound Sync

Vadu savienojums
1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko
kabeli.

Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas
šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas
Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta
LG Sound Sync. Pārliecienieties, ka LG Sound Sync
logo parādās Jūsu TV ekrānā.
Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas:
Skaļums uz augšu/leju, klusums

Optiskais
kabelis

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV
lietošanas pamācībā.
Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu
no šādiem savienojumiem.
yy Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti,
lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV
tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.

2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlne [ [Skaņa] [ [Televizora
skaņas izeja] [ [LG Sound Sync [Optiskais)]

yy Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV
stāvokli un izslēdziet to.

3. Ieslēdziet ierīci nospiežot 1 (Ieslēgšana/
izslēgšana) uz tālvadības pults.

yy Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un
savienojumu zemāk norādītajos gadījumos,
lietojot LG Sound Sync.

4. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti
spiežot F pogu.

-- Izslēdziet iekārtu.

Bezvadu savienojums

-- Funkcijas maiņa pret citu.
-- Optiskā kabeļa atvienošana.

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot 1 (Ieslēgšana/
izslēgšana) uz tālvadības pults.

-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas
radies traucējumu vai attāluma dēļ.

2. Izvēlieties LG TV ievades avotu, atkārtoti spiežot
F pogu.

yy Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā
no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt
uz Ieslēgt.

3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlne [ [Skaņa] [ [Televizora
skaņas izeja] [ [LG Sound Sync [Bezvadu)]

yy Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras
atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

,,Ievērojiet

yy Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot
1 (Ieslēgšana/izslēgšana), LG Sound Sync
(Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo
funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti
savienot televizoru un ierīci.
yy Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras
atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Darbība

,,Ievērojiet
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Izmantojot BLUETOOTH
tehnoloģiju
Par BLUETOOTH tehnoloģiju
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu
traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs
izveidojat savienojumu ar Bluetooth ierīcēm netālu,
citās istabās.

3
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Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo
tālruni, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek
izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
yy Pieejamās ierīces : Mobilais telefons, MP3,
Portatīvais dators, PDA utt.
yy Versija: 4.0
yy Kodeks: SBC

BLUETOOTH profili
Lai varētu lietot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus
profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.
A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs
uzglabāto mūziku
Savienojot pārī ierīci ar BLUETOOTH
ierīci
Pirms ierīču savienošanas pārī ieslēdziet Bluetooth
funkciju savai Bluetooth ierīcei. Skatīt Bluetooth
ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pārī ir jāveic
tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.
1. Izvēlieties BLUETOOTH ievades avotu, atkārtoti
spiežot F pogu.
BLUETOOTH LED mirgo.
2. Izmantojot Bluetooth ierīci, veiciet savienošanu
pārī. Veicot šī aparāta meklēšanu ar Bluetooth
ierīci, ierīces displejā parādās atrasto Bluetooth
ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no
Bluetooth ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts
kā “LG SH2 (XX)”.

,,Ievērojiet

yy XX ir Bluetooth adreses pēdējās divas
zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir Bluetooth
adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08,
jūs redzēsiet “LG SH2 (08)” jūsu Bluetooth
ierīcē.
yy Dažādām Bluetooth ierīcēm var būt
nepieciešama savienošana pārī atšķirīgā veidā.
Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.
3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu
Bluetooth ierīci, iedegas BLUETOOTH LED.
4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas Bluetooth
ierīcē, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas
instrukciju.
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,,Ievērojiet

yy Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp ierīci un
Bluetooth ierīci cik tuvu iespējams un
jāsaglabā attālums.
Tomēr tā var labi nedarboties zemāk
aprakstītajā gadījumā :
-- Starp ierīci un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
-- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth tehnoloģija, kā
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļnu krāns vai bezvadu LAN ierīce.

BLUETOOTH
lietojumprogrammas
lietošana
,,Piezīme

Lai izmantotu lietojumprogrammu „Music Flow
Bluetooth” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android
OS.

Par lietojumprogrammu „Music Flow
Bluetooth”

yy Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi,
var tikt traucēta skaņa.

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth”
papildina ierīces funkciju klāstu.

yy Jūs nevarat kontrolēt Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju,
ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas
lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”.

yy Savienošanu pārī var veikt tikai ar vienu
Bluetooth ierīci; vairāku ierīču savienošana
pārī nav iespējama.
yy Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka
nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt Bluetooth funkciju,
izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas
atskaņotāju, portatīvo datoru, u.c.
yy Jo tālāk ierīce atrodas no Bluetooth ierīces, jo
sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
yy Bluetooth savienojums tiks atvienots, kad
ierīce tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce
atrodas pārāk tālu no ierīces.
yy Kad Bluetooth savienojums ir atvienots, no
jauna savienojiet Bluetooth ierīci ar ierīci.

Lietojumprogrammas „Music
Flow Bluetooth” instalēšana
BLUETOOTH ierīcē
Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „Music Flow
Bluetooth" Jūsu Bluetooth iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „Music Flow
Bluetooth", izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietojumprogrammu „Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas
programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.

yy Ja Bluetooth nav pievienots, mirgo
BLUETOOTH LED.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci u.c.) šai
iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Jūs varat kontrolēt Bluetooth ierīci,
izmantojot C/V (izlaist) un d/M
(atskaņot/pauze) pogas tālvadības pultī.

2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
3. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

3
Darbība

yy Jums atkārtoti jāsavieno sava Bluetooth
ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
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,,Piezīme

yy Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir izveidots
interneta savienojums.
yy Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir
skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav,
lejupielādējiet to pakalpojumā „Google
Android Market (Google Play Store)".
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

3

Lietojumprogrammas „Music Flow
Bluetooth” instalēšana no pakalpojuma
„Google Android Market (Google Play
Store)"

Darbība

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ievadiet „Music Flow Bluetooth”
un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties „Music Flow Bluetooth”, lai uzsāktu
Bluetooth lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

,,Piezīme

yy Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir izveidots
interneta savienojums.
yy Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīcē ir pieejams
pakalpojums „Google Android Market (Google
Play Store)".

BLUETOOTH aktivizēšana ar
lietojumprogrammu „Music Flow
Bluetooth”
Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” palīdz
savienot jūsu Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas
„Music Flow Bluetooth” ikonai, lai atvērtu
lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, un
atveriet galveno izvēlni.
2. Nospiediet [Izvēlne] un izvēlieties vajadzīgo
iekārtu.
3. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par ierīces
lietošanu, atveriet [Iestatīšanas] un [Palīdzības]
izvēlnes.

,,Piezīme

yy Aplikācija „Music Flow Bluetooth" būs
pieejama šādā programmatūras versijā;
-- Android operētājsistēma: Ver 4.0.3 (vai
jaunāka)
yy Ja šim nolūkam izmantojat
lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, ir
iespējamas dažas lietojumprogrammas „Music
Flow Bluetooth” un piegādātās tālvadības
pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto
tālvadības pulti pēc vajadzības.
yy Iespējams, ka lietojumprogramma „Music Flow
Bluetooth” nedarbosies ar dažām Bluetooth
ierīcēm.
yy Pēc aplikācijas „Music Flow Bluetooth"
savienojuma izveides būs iespējams klausīties
jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā
veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
yy Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai
„Music Flow Bluetooth” aplikācijas lietošanas
laikā izmainiet savas Bluetooth ierīces
iestatījumus, „Music Flow Bluetooth” aplikācija
varētu darboties nepareizi.
yy Ja „Music Flow Bluetooth” aplikācija darbojas
nepareizi, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un
„Music Flow Bluetooth” aplikācijas pieslēgumu
un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
yy Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas
„Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas
atšķirības.
yy Pat ja Bluetooth savienojums ir atslēgts, jūs
varat izmantot lietojumprogrammu “Music
Flow Bluetooth”, kad nomaināt funkciju.
yy Lietotnes "Music Flow Bluetooth" papildu
funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma
starp šo un Bluetooth ierīci un no bezvadu
pārklājuma apstākļiem.
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Skaņas noregulēšana
Skaņas efekta iestatīšana
Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti skaņas lauki.
Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot
katra skaņas režīma pogu.
Skaņu efekts

Apraksts

ASC
Analizē ievades skaņas īpašības
(adaptīvā skaņas un reāllaikā nodrošina saturam
kontrole)
pielāgotu un uzlabotu skaņu.

CINEMA

Jūs varat baudīt optimizētu
skaņu.

3

Jūs varat baudīt visaptverošāku
un kinematogrāfiskāku skaņu.

Darbība

STANDARD

,,Ievērojiet

yy Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem
nav augstas skaņas vai zemas skaņas.
Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio
avota, tas nenorāda uz defektu.
yy Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti
jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc
skaņas faila nomainīšanas.

Zemfrekvences reproduktora
līmeņa iestatījumu regulēšana
Pēc vēlēšanās varat noregulēt zemfrekvences
reproduktora skaņas līmeni.
Nospiediet WOOFER LEVEL o vai WOOFER LEVEL
p, lai noregulētu zemfrekvences reproduktora
skaņas līmeni.

,,Piezīme

Ja zemfrekvences skaļruņa līmenis sasniedz
maksimālo vai minimālo, uz 2 sekundēm
ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa.
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yy Izslēdziet šo iekārtu un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču
skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet to vēlreiz.

Iekārta nedarbojas kā yy Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo
frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot
nākas.
savienojumu.
yy Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas

yy Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā.
Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
yy Ir izvēlēts nepareizs ievades avots.
Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu.

4

Nav skaņas

yy Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta.
Nospiediet
(Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas
funkciju.
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yy Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.),
noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču
skaņas
Nav displeja

yy Savienojiet iekārtu un sabvūferi. (Skatiet 11. lappusi.)
yy Tiek aktivizēta automātiskās LED izslēgšanas funkcija.
Nospiediet jebkuru pogu, lai pārbaudītu pašreizējo funkciju vai atslēgtu
automātiskās LED izslēgšanas funkciju. (Skatīt 13. lpp.)
yy Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas.
Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros.

Tālvadības pults
nedarbojas pareizi.

yy Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis.
Noņemiet šķērsli.
yy Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās.
Nomainiet baterijas.

Nedarbojas funkcija
AUTO POWER.

LG Sound Sync
nedarbojas.

yy Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai
Bluetooth ierīces pieslēgumu.
yy Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
yy Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.
yy Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu.
yy Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.
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Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci.

yy Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti.
yy Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē
Kad jums šķiet, ka
no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM].
ierīces izvades skaļums
ir pārāk kluss.
yy Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT
iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].
yy Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā
PROBLĒMA

yy Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem.
yy Optimālam sniegumam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
yy Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raiduztvērējam vai skaņas
panelim.

yy Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā.
Bluetooth ierīce var yy Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to
nedarboties vai radīt
pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams.
troksni tālāk minētajos
y
Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot
y
gadījumos.
tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
yy Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var
rasties darbības traucējumi.
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Bezvadu režīmā šai
ierīcei var rasties
traucējumi.

CĒLONIS & LABOJUMS
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Preču zīmes un licences
Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem
īpašniekiem piederošas preču zīmes.
Vārda Bluetooth grafiskais attēls un logotipi
pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG
Electronics lieto saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.

Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei Dolby
un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču
zīme.
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Specifikācijas
Vispārējā informācija
Jaudas prasības

Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Skatiet ierīces galveno uzlīmi.

Elektroenerģijas patēriņš

Tīkla gaidstāve : 0,5 W
(ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)

Ārējie izmēri (P x A x D)

Aptuveni. 880 mm x 62 mm x 90 mm

Neto svars

Aptuveni. 1,8 kg

Darbības temperatūra

5 °C līdz 35 °C

Relatīvais gaisa mitrums

5 % līdz 90 %

Pieejamā Digitālās Ievades Audio
Izlases Frekvence

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Pieejamais digitālās ievades
audio formāts

Dolby Digital, PCM

Ievade
OPT. IN
(digitālā audio signāla ievade)

3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)
100 W

Priekšējais

25 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10%)

Zemfrekvenču skaļrunis

50 W (4 Ω pie 100 Hz, THD 10%)

Zemfrekvenču skaļrunis
Veids

1 virziena 1 skaļruņu sistēma

Pretestība

4Ω

Nominālā ieejas jauda

50 W

Maks. ievades jauda

100 W

Ārējie izmēri (P x A x D)

Aptuveni. 156 mm x 300 mm x 281 mm

Neto svars

Aptuveni. 2,9 kg

yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Tehniskā apkope
Iekārtas pārvietošana
Iekārtas nosūtīšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālos pārvadāšanas kartona
un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir
nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības
nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji
iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana
yy Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus
šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
yy Slaucīšana, stipri spiežo, var radīt bojājumus uz
virsmas.
yy Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus
ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

5
Pielikums

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni
stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus
šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo
tie var bojāt iekārtas virsmu.

