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Ξεκινώντας

Στοιχεία σχετικά με
την ασφάλεια
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ),
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
 ο σύμβολο του βέλους σε σχήμα
Τ
αστραπής μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
για παρουσία «επικίνδυνης τάσης»
χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος η οποία μπορεί να είναι
αρκετά μεγάλου μεγέθους για να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης στο
εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το
προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να
πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής
τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό
εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να
δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής
φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο
περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να
διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος
και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα
ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι
που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το
προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια
επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να
τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια
βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται
κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες
του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο
τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν
άλλα κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη
σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου
για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες
τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι
χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια
επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή
κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν
επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από
αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά
το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση
που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά,
αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση
της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με
ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η
συστροφή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την
παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε
ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το
σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη
συσκευή. Το Φις της Τροφοδοσίας είναι η συσκευή
αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το
Φις της Τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα
προσβάσιμο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης
προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας,
ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή στο πίσω
μέρος του προϊόντος.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε
περιβάλλον με χαμηλή υγρασία
yy Σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία μπορεί να
προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός.
yy Σας συνιστούμε να αγγίξετε πρώτα ένα μεταλλικό
αντικείμενο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε
το προϊόν.
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Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή
μπαταρία ή συσσωρευτή.
Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της
μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον
εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία
ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα
αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση.
Για την πρόληψη της ρύπανσης του
περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για
την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την
παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο
δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής.
Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές
μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες
μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων.
Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία,
φωτιά και τα σχετικά.

Σύμβολα

~

Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο
ρεύμα (AC).

0

Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
Αναφέρεται σε εξοπλισμό
κατηγορίας ΙΙ.

1

Αναφέρεται στην κατάσταση
αναμονής.

!

Αναφέρεται στην κατάσταση "ΟΝ"
(ενεργοποίησης).
Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων
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Πίνακας περιεχομένων
1
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Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Εισαγωγή
Παρελκόμενα
Κύρια Μονάδα
Φόρτιση μονάδας
– Σύνδεση του τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος
– Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας
– Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

2

Λειτουργία

9
9

Βασικές Λειτουργίες
– Χρησιμοποιώντας το κουμπί
λειτουργίας
– Σύνδεση Bluetooth
– Απλό εγχειρίδιο χρήσης
– Κατάσταση LED Bluetooth (ΜΠΛΕ)
Λειτουργία Handsfree
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED
Ακρόαση μουσικής από εξωτερική
συσκευή
Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®
– Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται
αποθηκευμένη σε συσκευές
BLUETOOTH
Άλλη λειτουργία
– Επαναφορά
– Ειδοποίηση αυτόματης
απενεργοποίησης

9
9
10
10
11
12
12
13

14
14
14
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Αντιμετώπιση
προβλημάτων

15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

4

Παράρτημα

16
16
17

Εμπορικά σήματα και άδειες
Χειρισμός της μονάδας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Εισαγωγή
1
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο

Παρελκόμενα
Ελέγξτε και ταυτοποιήστε τα παρεχόμενα
παρελκόμενα.

,,Σημείωση
Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και
χαρακτηριστικά λειτουργίας.

>>Προσοχή

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή
πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Καλώδιο USB (1)

Απλό εγχειρίδιο (1)

Ξεκινώντας
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Κύρια Μονάδα
1

b

c

h

d

e

f

i

g

j

a MIC

h LED μπαταρίας

b LED BLUETOOTH

i

c
Λήψη ή επανάκληση κλήσεων της
συσκευής Bluetooth. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 10.)
dT
Εκκινεί ή θέτει σε παύση την
αναπαραγωγή, στη λειτουργία Bluetooth.
e
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off):
Πατήστε παρατεταμένα.
f p : Μείωση της έντασης του ήχου
g o : Αύξηση της έντασης του ήχου.

Ξεκινώντας

a

k

Ενεργοποίηση του ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED. (Ανατρέξτε στη σελίδα 11.)
j Υποδοχή Portable In
Ακρόαση μουσικής από τη φορητή
συσκευή.
k Θύρα USB για φόρτιση
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Φόρτιση μονάδας
1
Ξεκινώντας

Σύνδεση του τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη
μπαταρία. Πριν τη χρήση, φορτίστε τη
μπαταρία συνδέοντας το μετασχηματιστή AC.

Έλεγχος κατάστασης
μπαταρίας
Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η μπαταρία
αρχίζει να φορτίζει. Μπορείτε να ελέγξετε
την κατάσταση φόρτισης μέσω του LED
(ΚΟΚΚΙΝΟ).
LED

Κατάσταση

Περιγραφή

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC).

Το LED
μπαταρίας
σβήνει.

Η μπαταρία
είναι πλήρως
φορτισμένη.

2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB
της μονάδας.

Το LED
μπαταρίας
αναβοσβήνει με
ήχο.

Η ισχύς της
μπαταρίας
είναι χαμηλή.
(Συνδέστε την
τροφοδοσία)

Το LED
μπαταρίας
ανάβει.

Η μπαταρία
φορτίζει.

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC) σε μια πρίζα AC.

,,Σημείωση

(δεν παρέχεται)

yy Ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 5 ώρες.
(Με βάση πλήρως φορτισμένη μπαταρία και
συνεχή αναπαραγωγή με χρήση του 50 %
της στάθμης έντασης.) Μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας
και τις συνθήκες λειτουργίας.
yy Αν ακούτε μουσική ενώ γίνεται φόρτιση, η
φόρτιση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Έλεγχος της κατάστασης
φόρτισης
Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
και σε λειτουργία φόρτισης, το LED
(ΚΟΚΚΙΝΟ) είναι σβηστό.

>>Προσοχή

Το τροφοδοτικό AC δεν παρέχεται.
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε
το τροφοδοτικό AC 5 V που είναι
εγκεκριμένο από την LG Electronics
Inc. (μεγαλύτερο από 1,8 A) με αυτό το
ηχείο, λόγω του κινδύνου έκρηξης. Εάν
δεν χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο
τροφοδοτικό, δεν πραγματοποιείται
φόρτιση ή πιθανόν να διαφέρει ο χρόνος
φόρτισης.

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε
να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης πατώντας
το κουμπί
. Τότε ο ατμοσφαιρικός
φωτισμός LED θα αναβοσβήσει, ανάλογα με
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Άναμμα και σβήσιμο
ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED
3 φορές
δύο φορές
μία φορά

,,Σημείωση

Κατάσταση
μπαταρίας

60
%
60
60 %
%
60~25
%
60~25
60~25 %
%
25
%
25
%
25 %

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης
της μπαταρίας, όταν ο ατμοσφαιρικός
φωτισμός LED είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία

Βασικές Λειτουργίες

9

Σύνδεση Bluetooth

Χρησιμοποιώντας το κουμπί
λειτουργίας

PH1(XX)

2

Τροφοδοσία
(On/Off-ενεργ./απενεργ.)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.

Απλό εγχειρίδιο χρήσης
Λειτουργία

Τρόπος

Κατάσταση

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί
.

Το LED j αναβοσβήνει με ήχο.

Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί
.

Το LED j σβήνει με ήχο.

Σύζευξη Bluetooth

Όταν το LED j αναβοσβήνει
γρήγορα με ήχο, επιλέξτε LG PH1
(XX) από τη λίστα συσκευών στην
έξυπνη συσκευή σας.

Το LED j ανάβει με ήχο.

Αναπαραγωγή /
Παύση

Πατήστε T.

-

Μεταπήδηση Εμπρός

Πατήστε το T δύο φορές.

-

Παράλειψη προς τα
πίσω

Πατήστε το T τρεις φορές.

-

Έλεγχος έντασης
ήχου

Πατήστε o ή p.

Όταν η ένταση ήχου της μονάδας
φτάσει στο ελάχιστο ή το μέγιστο,
ακούγεται ένας ήχος «μπιπ».

Λειτουργία

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της
επιθυμητής μουσικής που βρίσκεται στη
συσκευή Bluetooth. Αφού πραγματοποιηθεί
σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε την
αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
στο μπροστά μέρος της μονάδας.
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Κατάσταση LED Bluetooth
(ΜΠΛΕ)
LED

Κατάσταση

Περιγραφή

Το LED j
αναβοσβήνει με
ήχο.

Γίνεται
αναζήτηση
για συσκευή
Bluetooth.

Το LED j
ανάβει με ήχο.

Έχει συνδεθεί
συσκευή
Bluetooth.

2

Λειτουργία Handsfree
Σε αυτό το ηχείο μπορείτε να λάβετε
εισερχόμενες κλήσεις και να κάνετε
επανάκληση της τελευταίας κλήσης της
συσκευής Bluetooth. Συνδέστε το ηχείο με
μια συσκευή Bluetooth.

Λειτουργία

,,Σημείωση

yy Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, δεν
χρειάζεται να γίνει ξανά, ακόμα και αν
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
yy Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το T στο μπροστά μέρος
της μονάδας για 3 δευτερόλεπτα.
Η μονάδα αποσυνδέεται.

Λειτουργία

Τρόπος

Λήψη κλήσης.

Πατήστε το

Επανάκληση της
τελευταίας εξερχόμενης
κλήσης.

Πατήστε το
δύο φορές.

Απόρριψη κλήσης.

Πατήστε
για
2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός της κλήσης.

Πατήστε το

,,Σημείωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
της κλήσης.

.

.

Λειτουργία

11

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED
Σε αυτό το ηχείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ατμοσφαιρικό φωτισμό LED.
Όταν πατήσετε το κουμπί , οι ρυθμίσεις ατμοσφαιρικού φωτισμού LED θα εμφανιστούν με την
παρακάτω σειρά.

2
Λειτουργία

Λειτουργία

Τρόπος

Κατάσταση

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί .

Ενεργοποίηση του ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED.

Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί .

Απενεργοποίηση του
ατμοσφαιρικού φωτισμού LED.

Διάφορα χρώματα

Πατήστε το .

Αυτόματη αλλαγή χρώματος του
ατμοσφαιρικού φωτισμού LED.
(ΛευκόàΠράσινοàΚόκκινο)

Λευκό

Πατήστε το .

Ενεργοποίηση του ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED. (Λευκό)

Πατήστε το .

Συγχρονισμός του ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED με τη μουσική.
Η επιλογή συγχρονισμού με τη
μουσική είναι διαθέσιμη μόνο όταν
το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.

Συγχρονισμός με τη
μουσική

,,Σημείωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ατμοσφαιρικό φωτισμό LED ακόμα και όταν το ηχείο είναι
απενεργοποιημένο.
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Λειτουργία

Ακρόαση μουσικής
από εξωτερική
συσκευή
2

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους
εξωτερικών συσκευών.

Χρήση τεχνολογίας
BLUETOOTH®
Σχετικά με το BLUETOOTH
Το Bluetooth είναι ασύρματη τεχνολογία
επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Λειτουργία

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση
λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν
συνδέσετε το Βluetooth σε άλλα δωμάτια.
Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών
υπό την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν
προκύπτουν χρεώσεις. Κινητά τηλέφωνα με
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μέσω του Cascade αν η
σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth.
yy Διαθέσιμες Συσκευές: Smartphone σας, τη
συσκευή αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.
yy Έκδοση: 3.0

(δεν παρέχεται)
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον
σύνδεσμο Portable In της μονάδας.
2. Βάλτε σε λειτουργία τη μονάδα πατώντας
το κουμπί
.
3. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

,,Σημείωση

Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η
λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο
φορητής.

yy Κωδικοποιητής: SBC

Προφίλ BLUETOOTH
Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει
να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα
προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα
ακόλουθα προφίλ.
A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Λειτουργία

Ακρόαση μουσικής που
βρίσκεται αποθηκευμένη σε
συσκευές BLUETOOTH
Σύζευξη της μονάδας σας με τη
συσκευή BLUETOOTH

1. Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, το LED
j θα αναβοσβήνει με ήχο.
2. Λειτουργήστε τη συσκευή Bluetooth και
πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης.
Κατά την αναζήτηση της μονάδας με
τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να
εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής
Bluetooth μια λίστα συσκευών, ανάλογα
με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Η
δική σας μονάδα εμφανίζεται ως
“LG PH1 (xx)”.
3. Επιλέξτε “LG PH1 (xx)”.

,,Σημείωση

yy Τα XX είναι τα τελευταία δύο ψηφία της
διεύθυνσης Bluetooth. Για παράδειγμα,
αν η μονάδα σας έχει διεύθυνση
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, θα
δείτε την ένδειξη “LG PH1 (08)” στη
Bluetooth συσκευή σας.
yy Ανάλογα με τον τύπο συσκευής
Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν
διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισάγετε
τον κωδικό ΡΙΝ (0000), όπως απαιτείται.
4. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη
συσκευή Bluetooth, το LED j θα ανάψει
σταθερά με έναν ήχο.
5. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε
μουσική που είναι αποθηκευμένη στη
Bluetooth συσκευή σας, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής
Bluetooth.

,,Σημείωση

yy Όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία
Bluetooth, πρέπει να κάνετε σύνδεση
μεταξύ της μονάδας και της συσκευής
Bluetooth όσο πιο κοντά γίνεται και να
διατηρείτε αυτή την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-- Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη
μονάδα και τη συσκευή Bluetooth.
-- Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί
την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία
Bluetooth, όπως ιατρικός
εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων
ή ασύρματη συσκευή LAN.
yy Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή
Bluetooth σε αυτή τη μονάδα όταν
κάνετε επανεκκίνηση.
yy Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν
στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές
από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
yy Πιθανόν να μην ελέγχεται η συσκευή
Bluetooth από αυτή τη μονάδα.
yy Η ζεύξη περιορίζεται σε μία συσκευή
Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή
ζεύξη δεν υποστηρίζεται.
yy Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής,
ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα
να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία
Bluetooth.
yy Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Bluetooth για να
απολαύσετε περιεχόμενο από
το Smartphone σας, τη συσκευή
αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.
yy Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση
μεταξύ της μονάδας και της συσκευής
Bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η
ποιότητα ήχου.
yy Η σύνδεση Bluetooth θα διακοπεί όταν
απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή
Bluetooth απομακρυνθεί υπερβολικά
από τη μονάδα.
yy Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση
Bluetooth, συνδέστε και πάλι τη
συσκευή Bluetooth στη μονάδα.
yy Όταν συνδέετε συσκευή Bluetooth
(συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή
λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα
της έντασης του ήχου μπορούν να
συγχρονιστούν μεταξύ τους.
yy Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη,
το LED της λειτουργίας Bluetooth θα
αναβοσβήνει.
yy Η σύνδεση Bluetooth με χρήση της
τηλεόρασης, υπολογιστή ή dongle δεν
υποστηρίζεται.

2
Λειτουργία

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης,
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας
Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της Bluetooth συσκευής σας. Αφού
πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν
χρειάζεται να επαναληφθεί.
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Λειτουργία

Άλλη λειτουργία
Επαναφορά

2

Σε περίπτωση που η μονάδα σταματήσει
να αποκρίνεται λόγω βλάβης, πατήστε τα
κουμπιά T και o ταυτόχρονα.
Έπειτα, η μονάδα απενεργοποιείται εντελώς.

Λειτουργία

Ειδοποίηση αυτόματης
απενεργοποίησης
Όταν η μονάδα παραμείνει στη λειτουργία
Bluetooth χωρίς αναπαραγωγή μουσικής για
20 λεπτά ή σε λειτουργία εισόδου φορητής
χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί για 6 ώρες,
αυτή η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αιτία και αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει
τροφοδοσία.

yy Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.
yy Συνδέστε τη μονάδα στο τροφοδοτικό με το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Δεν υπάρχει ήχος ή
παραμόρφωση ήχου.

yy Η ένταση του ήχου της μονάδας ή της έξυπνης συσκευής είναι
ορισμένα στο ελάχιστο. Ελέγξτε και ρυθμίστε την ένταση της μονάδας
ή της συσκευής Bluetooth.
yy Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου, η
ποιότητα του ήχου μπορεί να παραμορφωθεί. Χαμηλώστε την ένταση
στις συσκευές.
yy Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς άλλους της ακρόασης
μουσικής, η ποιότητα του ήχου πιθανόν να μειωθεί ή να μη λειτουργεί
σωστά η μονάδα.

Η σύζευξη με το
Bluetooth δεν
λειτουργεί καλά.

yy Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή
Bluetooth και, στη συνέχεια, επιχειρήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη.
yy Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth.
yy Αφαιρέστε το εμπόδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής
Bluetooth και της μονάδας.
yy Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή του περιβάλλοντος, η
συσκευή πιθανόν να μην πραγματοποιεί σύζευξη με τη μονάδα.

Η μονάδα δεν
λειτουργεί σωστά.

yy Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, πιθανόν να διαγραφούν
οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Bluetooth. Οι
προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί
η ισχύς προς τη μονάδα.
yy Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε
κατάλληλο χώρο, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία δεν είναι τόσο
υψηλή ή χαμηλή.

3
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα
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Παράρτημα

Εμπορικά σήματα και
άδειες

Χειρισμός της
μονάδας
Όταν γίνεται μεταφορά της
συσκευής

Η ονομασία Bluetooth και τα λογότυπα
είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων
από την LG Electronics γίνεται κατόπιν
άδειας χρήσης.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων
ιδιοκτητών.

4

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία
αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν
πρέπει να γίνει μεταφορά της μονάδας,
για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη
μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο
εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές
επιφάνειες
yy Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
yy Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να
καταστρέψει την επιφάνεια.

Παράρτημα

yy Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό
ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη
συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε
ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες
είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο
καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε
ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα,
βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται
να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της
μονάδας.

Παράρτημα
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος

5 V 0 1,8 A (τροφοδοτικό AC)
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κατανάλωση ρεύματος

2,5 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

Περίπου 81 mm X 88 mm X 82 mm

Καθαρό βάρος

Περίπου 0,19 kg

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 °C έως 35 °C

Υγρασία λειτουργίας

5 % έως 60 %

Είσοδοι
PORT. IN

0,25 Vrms (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm)

USB

Θύρα Micro USB για φόρτιση της μπαταρίας

4

Ηχεία
ενσωματωμένα

Ονομαστική αντίσταση

4Ω

Ονομαστική ισχύς
εισόδου

2W

Μέγιστη ισχύς εισόδου

4W

Μπαταρία
Δυναμικότητα μπαταρίας 700 mAh
Χρόνος λειτουργίας

Περίπου 5 ώρες.
Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και
τις συνθήκες λειτουργίας.

Χρόνος φόρτισης

Λιγότερο από 3 ώρες.
Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την
κατάσταση της μπαταρίας ή τις συνθήκες χρήσης.

yy Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Παράρτημα

Τύπος

