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Informācija par drošību
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UZMANĪBU!

Darba uzsākšana

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET

UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ
NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT
LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA
PERSONĀLAM
Zibens šautras simbols vienādmalu
trīsstūrī brīdina lietotāju par
neizzolētu, bīstamu elektrisko
spriegumu, kura amplitūda ir
pietiekama, lai cilvēks varētu
saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa
iekšpusē.
Izsaukuma zīme vienādmalu
trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz
svarīgām lietošanas un apkopes
(servisa) norādēm, kuras atrodamas
iekārtas dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA
UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS
UN MITRUMA.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā
vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.
UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet
ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē
produkta darbība var tikt traucēta.
UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens
(pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz
atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus,
piemēram, vāzes ar puķēm.
UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja
instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai,
ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un
aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā
gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz
gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas
virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā
iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā
vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama
ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas
instrukcija.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par drošības marķējumiem, kā arī produkta
identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet
galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas
virsmas.
Modeļiem ar adapteri
Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota.
Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai
ražotājiem. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes
lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt
garantiju.
PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli
Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce.
Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli
pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.
Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju
lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas
prasībām.
Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi,
nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija
ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt
elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski
pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā
izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos,
atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet
nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu
autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli
no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas
(piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas,
iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet
īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām
rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.
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Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.

1
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Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju
komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā,
ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no
piesārņojuma un novērstu iespējamos draudus
cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju
vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā
specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties
no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas
kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus.
Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu,
piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas,
iedarbībai.
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Traucējumu novēršana
– Vispārēji
– Tīkls
– Lietojumprogramma un datora
programmatūra

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs lietošanas instrukcijas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player satura.
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Galvenās funkcijas
1
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Paredzēts iPod/iPhone/iPad vai
Android ierīcei
Ļauj baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad vai
Android ierīces, izveidojot vienkāršu savienojumu.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie
simboli

,,Piezīme

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

>>Uzmanību

LG Sound Sync
Ļauj kontrolēt iekārtas skaņas līmeni ar LG TV
tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound
Sync.

Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Ļauj klausīties mūziku no jūsu portatīvās ierīces.

Lietojumprogramma Music Flow
Player
Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē.
Jūs varat pārvaldīt šo skaļruni ar savu iPod
touch/iPhone/iPad vai Android ierīci caur
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai
vienam un tam pašam tīklam. Apmeklējiet Apple
“App Store” vai Google “Play Store” , vai izmantojiet
tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu “Music Flow
Player” lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju par
to skatiet 20. lpp.

(Android OS)

Ievads

(Apple iOS)

yy Atkarībā no lietojumprogrammas versijas un
viedierīces iestatījumiem lietojumprogramma
Music Flow Player var nedarboties pareizi.
yy Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo
skaļruni.

Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Darba uzsākšana
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Piederumi
Lūdzu, pārliecinieties, vai komplektā iekļauti visi
piederumi.

Tālvadības pults (1)

Baterijas (2)

Sienas kronšteins (2)

Sienas kronšteina
uzstādīšanas instrukcija
(1)

Skrūves (2)

Kabeļu savilcēji kabeļu
sakārtošanai (2)

Kājiņas

Infrasarkano staru
raidītājs

Optiskais kabelis

1
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Piederumu dizains un specifikācijas var tikt mainīti
bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Priekšējais panelis
1
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F p/o (Skaļums)
Regulē skaļuma līmeni.

A Ekrāna logs
B Tālvadības pults sensors
C LED indikators
Parāda savienojuma statusu.

(Wi-Fi)

G

D 1/!(Gaidstāve/Ieslēgts)
- Ieslēgšana
- Pārslēgšana gaidstāves režīmā (60. lappuse)
E F (Funkcija)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.

Savieno jūsu skaļruni ar jūsu tīklu.
(25. lappuse)
(Pievienot)

H

Pievieno skaļruni jūsu tīklam. (31. lappuse)

Aizmugurējais panelis

IN 1

IN 2

IN 3

IR BLASTER

A Programmatūras lejupielādes savienotājs (tikai
apkopei)

E PORTABLE IN : Pārnesama ieeja

B ETHERNET : LAN pieslēgvieta

G IR BLASTER

C OPT. IN 2/OPT. IN 1 : Optiskā ieeja
D HDMI IN 1/HDMI OUT(TV ARC) : HDMI ieeja /
izeja

F HDMI IN 2/HDMI IN 3 : HDMI ieeja
H Maiņstrāvas barošanas vads

Darba uzsākšana

Tālvadības pults
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• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu. /
Pārslēdzas gaidstāves režīmā.
FUNC: Izvēlas funkciju un ievades avotu.
(Klusums): Izslēdz skaņu.
: Regulē diskanta, basa un zemfrekvences
skaļruņa skaņas līmeni.
VOL o/p : Regulē skaļruņa skaļumu.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Klausieties mūziku atkārtoti.
C/V (Izlaist): - Ātri izlaiž failus, pārlecot
atpakaļ vai uz priekšu.
dM (Atskaņot/Pārtraukt): Sāk atskaņošanu /
Pārtrauc atskaņošanu
INFO : Attēlo informāciju par ievades avotu.

,,Piezīme

Jūs varat izmantot šīs atskaņošanas pogas,
lai atskaņotu mūziku ar lietojumprogrammu
"Music Flow Player" vai datora programmatūru.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
DRC : Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.
: Iestata Nakts režīmu stāvoklī “Ieslēgts”, lai
samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku
un maigāku.
AUTO VOL : Ieslēdz vai izslēdz AUTO VOLUME
režīmu.
AV SYNC : Sinhronizē audio un video.

Baterijas nomaiņa
Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības
pults aizmugurē un, ievērojot polaritāti un ,
ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA)
baterijas.

SLEEP: Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos
noteiktā laikā.
AUTO POWER : Ieslēdz funkciju AUTO POWER.
(Skat 59. lpp.)

Darba uzsākšana

OPTICAL : Tieši maina ievades avotu uz OPTICAL.

1
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Skaņas joslas
uzstādīšana
1
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Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai
ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD
atskaņotājam utt.

Galvenās iekārtas
piestiprināšana pie
sienas
Galveno iekārtu ir iespējams piestiprināt pie sienas.

Novietojiet iekārtu TV priekšā un pieslēdziet pie tās
vēlamo ierīci. (Sk. lpp. 13 - 19)
Bezvadu zemfrekvences skaļruni jūs varat novietot
jebkur istabā. Taču labāk to nolikt blakus galvenajai
iekārtai. Pavērsiet to mazliet uz istabas centru, lai
samazinātu atskaņošanos no sienām.

>>Uzmanību

Pēc iekārtas uzstādīšanas savienojumu
izveidot ir grūtāk, tādēļ kabeļi jāpievieno pirms
uzstādīšanas.

>>Uzmanību

Sagatavošanas materiāli

yy Lai panāktu labāku bezvadu savienojumu,
piemēram, Bluetooth vai bezvadu
zemfrekvences skaļruņa savienojumu,
neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo
bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot
iekārtas apakšā novietoto moduli.
yy Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/
zemfrekvences skaļruņa virsmu, uzstādot vai
pārvietojot tos.

Atbalsta kājiņu uzstādīšana
Jūs varat palielināt iekārtas augstumu, izmantojot
atbalsta kājiņas (augstums: 11 mm)

1. Apgrieziet iekārtu otrādi.
2. Noplēsiet uz atbalsta kājiņām esošās uzlīmes.
Tad uzlieciet tās virsū uz iekārtas esošajām
kājiņām.
3. Piespiediet atbalsta kājiņas ar pietiekamu spēku,
lai tās stingri nostiprinātu.

Iekārta

Sienas kronšteina
uzstādīšanas vadotne
Sienas kronšteins
Skrūves
(neietilpst komplektā)
Skrūves (A)
Sienas spraudnis

Darba uzsākšana
1. Pielīdziniet TV sienas kronšteina uzstādīšanas
vadotnes APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu
un nostipriniet šajā pozīcijā.

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai atbilstu
skrūvju atverēm iekārtas aizmugurē.

TV

1

2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet
sienas spraudņus. Jums jāizurbj daži caurumi.
Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas
instrukcijā) paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo
lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

,,Piezīme

Lai noņemtu iekārtu, izpildiet šīs darbības
apgrieztā secībā.

>>Uzmanību

yy Neuzstādiet šo iekārtu otrādi. Tas var sabojāt
iekārtas detaļas vai izraisīt traumu.
yy Neko nekariniet uz piestiprinātās iekārtas un
centieties to nepagrūst.

4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā
parādīts zemāk redzamajā attēlā.

,,Piezīme

Iekārtas piestiprināšanai nepieciešamās skrūves
(A) un sienas spraudņi neietilpst komplektācijā.
Mēs stiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD1 6 x 30).

yy Stingri piestipriniet iekārtu pie sienas, lai
tā nevarētu nokrist. Nokrītot iekārta var
sabojāties vai kādu savainot.
yy Kad iekārta ir piestiprināta pie sienas,
pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt kādu
no savienojošajiem vadiem, jo tad iekārta
var nokrist.

Darba uzsākšana

6. Stingri nofiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas
vadotni.
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Savienošana

Bezvadu
zemfrekvences
skaļruņa pievienošana
2

3. Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED diode
jau mirgo zaļā krāsā, varat izlaist šo soli.
Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes
turiet nospiestu pogu PAIRING bezvadu
zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa
LED indikators

Savienošana

LED krāsa

Statuss

Zaļš
(mirgo)

Mēģina izveidot savienojumu.

Zaļš

Savienojums ir izveidots.

Sarkans

Bezvadu zemfrekvences
skaļrunis ir gaidstāves režīmā
vai nav izdevies izveidot
savienojumu.

Izslēgts
(indikators
nedeg)

Bezvadu zemfrekvences
skaļruņa barošanas vads ir
atvienots.

Pirmreizēja bezvadu zemfrekvences
skaļruņa iestatīšana
1. Pievienojiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa
barošanas vadu kontaktligzdai.
2. Ieslēdziet galveno iekārtu: galvenās iekārtas un
bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojums
tiks izveidots automātiski.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa
savienošana pārī manuāli
Ja savienojums nav izveidots, uz bezvadu
zemfrekvences skaļruņa var redzēt sarkanu LED
diodi vai mirgojošu zaļu LED diodi un bezvadu
zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai
atrisinātu problēmu, veiciet zemāk minētās
darbības.
1. Galvenās iekārtas skaņu noregulējiet uz
minimālo līmeni.
-- Ekrāna logā parādās uzraksts ”VOL MIN”.
2. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
nospiestu tālvadības pults pogu (Klusums).
-- Uz īsu brīdi ekrāna logā parādās uzraksts “WL
RESET”.

-- Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED diode
pārmaiņus iedegas sarkanā un zaļā krāsā.
4. Atvienojiet galvenās iekārtas un bezvadu
zemfrekvences skaļruņa vadu.
5. Kad galvenās iekārtas un bezvadu
zemfrekvences skaļruņa LED diodes pilnībā
nodziest, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu.
Ieslēdzot galveno iekārtu, galvenā iekārta
un bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks
automātiski savienoti pārī.
-- Kad savienojums ir izveidots, uz bezvadu
zemfrekvences skaļruņa deg zaļa LED diode.

,,Piezīme

yy Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un
zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas
dažas sekundes (vai vairāk).
yy Jo tuvāk galvenā iekārta un zemfrekvences
skaļrunis atrodas viens otram, jo labāka
skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu
un zemfrekvences skaļruni uzstādīt pēc
iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk
aprakstītajām situācijām.
-- Starp galveno iekārtu un zemfrekvences
skaļruni ir šķērslis.
-- Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu
frekvenci kā šis bezvadu savienojums,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.

Savienošana

Pārskats par
savienošanu

Savienošana ar
televizoru

Pievienojiet vai atvienojiet ligzdu attēlā
redzamajā secībā.

Savienojiet šo iekārtu un TV, izmantojot optisko
digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV
stāvokli.
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OPTISKĀ kabeļa izmantošana

OUT

IN 1

(TV ARC)

Optiskais kabelis

vai

2. Iestatiet ievades avotu stāvoklī OPTICAL.
Atkārtoti nospiediet FUNC uz tālvadības pults
vai F uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.
Lai tieši izvēlētos funkciju OPTICAL 1 vai
OPTICAL 2, uz tālvadības pults nospiediet pogu
OPTICAL.

,,Piezīme

yy Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas
skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums
TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis".
(Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava
TV lietošanas instrukciju.)
yy Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo iekārtu : TV iestatījumu izvēlne
[ [Sound] [ [TV Sound output] [
[External speaker (Optical)]
yy TV iestatījumu izvēlne var atšķirties atkarībā
no TV ražotāja vai modeļa.

2
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1. Pievienojiet iekārtas aizmugurē esošo OPT. IN 1
vai OPT. IN 2 spraudni TV OPTICAL OUT ligzdai,
izmantojot OPTISKO kabeli.
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LG Sound Sync

Ar vadu savienojumu
1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko
kabeli.

2

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar
sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync.
Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync.
Pārliecienieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync
logotips.

Optiskais kabelis

Savienošana

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas:
skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV
lietošanas instrukcijā.
Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet
vienu no šādiem savienojumiem.

,,Piezīme

yy Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot
arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti
izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta
sinhronizējas ar TV.
yy Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV
un barošanas stāvokli.
yy Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs
iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk
norādītajos gadījumos:
-- izslēdzot iekārtu;
-- mainot funkciju pret citu;
-- atvienojot optisko kabeli.
yy Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī
ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā
no jūsu TV.

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu
caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu 1 (Ieslēgt) uz
tālvadības pults.
4. Izvēlieties funkciju OPTICAL, spiežot tālvadības
pults pogu FUNC vai iekārtas pogu F, kamēr
funkcija ir izvēlēta.
Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā
parādās uzraksts “LG OPT”.

,,Piezīme

TV iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties
atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Ar bezvadu savienojumu
1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu 1 (Ieslēgt) uz
tālvadības pults.
2. Izvēlieties funkciju LG TV, spiežot tālvadības
pults pogu FUNC vai iekārtas pogu F, kamēr
funkcija ir izvēlēta.
3. Uzstādiet TV funkciju LG Sound Sync (Bezvadu).
Skatiet TV lietošanas instrukciju.
Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā
uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts
“PAIRED” un pēc tam “LG TV”.

,,Piezīme

Ja ierīce izslēgta tieši, nospiežot pogu 1
(Ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks
atvienots.

Savienošana

HDMI kabeļa izmantošana

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Pievienojot šo iekārtu TV, kas atbalsta HDMI CEC
un ARC (Audio atgriezes kanālu), jūs varat baudīt
TV skaņu caur iekārtas skaļruņiem, nepievienojot
optisko kabeli.

Daži HDMI kabeļi neatbalsta ARC funkciju, tādā
gadījumā skaņa nebūs dzirdama.

Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces
aizmugurē ar televizora ARC ligzdu, izmantojot
HDMI kabeli.

Ja, pievienojot šo iekārtu TV, nav skaņas, varētu
būt problēma ar HDMI kabeli. Tāpēc pievienojiet
šo iekārtu TV un pārbaudiet, vai ir izvēlēts A tipa
ātrdarbīgs HDMI™ kabelis ar Ethernet.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET

OUT

(TV ARC)

,,Piezīme

yy HDMI CEC (Consumer Electronics Control):
Izmantojot vienu tālvadības pulti, jūs varat
darbināt ar CEC saderīgas ierīces (TV, skaņas
joslu, Blu-ray atskaņotāju u.c.)
yy Nospiežot ierīces tālvadības pults pogu
FUNC vai ierīces pogu F, varat lietot arī
papildu funkcijas, piemēram, Bluetooth.
Atgriežoties no sistēmas papildu funkcijām
(Bluetooth) uz tiešraides TV kanālu, lai
skaņu atkal klausītos audio sistēmā, jāatlasa
vēlamais skaļrunis.

HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET

(X)
(X)
(O)

Baudiet bagātīgu kanāla
skaņas apraidi, izmantojot
skaņas joslu
Savienojums ar HDMI kabeli*
Lai jūs varētu pilnībā izbaudīt tiešraides kanālu kopā
ar audio sistēmu caur HDMI kabeli, jūsu televizoram
ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC1) /
ARC (Audio atgriezes kanāls)). Ja jūsu TV neatbalsta
šīs HDMI funkcijas, audio sistēma jāpieslēdz ar
optisko kabeli.
1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides
interfeiss patēriņa preču elektronikas vadība)
Patēriņa preču elektronikas vadība (CEC) ir HDMI
funkcija, kas paredzēta, lai lietotājs varētu vadīt
CEC iespējotas ierīces, kas pievienotas ar HDMI,
izmantojot tikai vienu no savām tālvadības pultīm
* CEC tirdzniecības nosaukumi ir SimpLink (LG) ,
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) utt.

2
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HIGH SPEED HDMI CABLE

HDMI kabelis
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Kas ir SIMPLINK?

ARC (Audio atgriezes kanāla)
funkcija
ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio
signālu uz iekārtas HDMI OUT ligzdu.

Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams ar TV
tālvadības pulti, ja iekārta pieslēgta pie LG TV ar
SIMPLINK funkciju, izmantojot HDMI savienojumu.

2

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas :
iekārtas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma maiņa u.c.

Savienošana

Lai iegūtu plašāku informāciju par SIMPLINK
funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.
LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar
augstāk redzamo logotipu.

,,Piezīme

yy Atkarībā no iekārtas stāvokļa dažas SIMPLINK
darbības var neatbilst jūsu mērķim vai
nedarboties.
yy Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots
šai iekārtai, SIMPLINK darbība var neatbilst
jūsu mērķim.

Lai izmantotu šo funkciju:
-- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC
funkcijas, un HDMI-CEC un ARC funkcijām ir jābūt
ieslēgtām.
-- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas veids dažādiem
televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju
vairāk lasiet sava TV lietošanas instrukcijā.
-- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (ātrdarbīgs A
tipa HDMI™ kabelis ar Ethernet).
-- Jums ir jāsavieno iekārtas HDMI OUT ligzda ar
HDMI IN ligzdu uz TV, kas atbalsta ARC funkciju,
izmantojot HDMI kabeli.
-- Pie katra TV, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai
vienu skaņas joslu.

,,Piezīme

yy Funkcija ARC tiek automātiski atlasīta, kad no
TV pienāk ARC signāls, neatkarīgi no tā, kādu
funkciju izmantojat.
yy Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas
skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums
TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis".
(Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava
TV lietošanas instrukciju.)
yy Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [External speaker (HDMI
ARC)]
yy TV iestatījumu izvēlne var atšķirties atkarībā
no TV ražotāja vai modeļa.

Savienošana

Papildinformācija par HDMI
pieslēgumu
yy Pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar HDMI vai DVI,
pārbaudiet tālāk minēto.
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Izvēles aprīkojuma
pieslēgšana

-M
 ēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI
ierīci, gan šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet
HDMI/DVI ierīci un atstājiet to ieslēgtu uz 30
sekundēm, pēc tam ieslēdziet šo atskaņotāju.

HDMI pieslēgums

- Pieslēgtās ierīces video ieeja ir pareizi
noregulēta darbam ar šo iekārtu.

Jūs varat klausīties skaņu no pieslēgtās ārējās ierīces.

IN 1

IN 2

IN 3

yy Ne visas ar HDCP saderīgas HDMI vai DVI ierīces
darbosies kopā ar šo iekārtu.
- Ja iekārta nav saderīga ar HDCP, normālu attēlu
iegūt neizdosies.

,,Piezīme

yy Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio
signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces
atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī
vispār nebūt dzirdama.
yy Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma
izveidošanas, var rasties darbības traucējumi.
Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet
atskaņotāju un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
yy Ja HDMI savienojums ar HDCP nav
apstiprināts, TV ekrāns būs melns, bez
attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI
savienojumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
yy Ja ir dzirdams troksnis vai ekrānā redzamas
melnas līnijas, pārbaudiet HDMI kabeli
(parastos apstākļos tā garums nedrīkst
pārsniegt 4,5 m (15 p).
yy HDMI IN režīmā nevar mainīt video
izšķirtspēju. Pārslēdziet pieslēgtās detaļas
video izšķirtspēju.
yy Ja jūsu personālais dators pieslēgts HDMI
IN ligzdai, bet izejošais video attēls nav
normāls, pārslēdziet datora izšķirtspēju uz
576p, 720p, 1080i vai 1080p.

Blu-ray disku atskaņotājam,
DVD atskaņotājam u.c.
1. Pievienojiet HDMI IN 1, HDMI IN 2 vai HDMI
IN 3 ligzdu iekārtas aizmugurē audio ierīces,
piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD
atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Iestatiet ievades avotu uz HDMI IN 1, HDMI IN
2 vai HDMI IN 3. Atkārtoti nospiediet FUNC uz
tālvadības pults vai F uz iekārtas, līdz funkcija ir
izvēlēta.

2
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- Pievienotā ierīce ir savietojama ar
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai
1920 x 1080p video ieeju.

Lai klausītos tikai skaņu
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Lai baudītu gan skaņu, gan attēlu
Jūs varat baudīt gan skaņu, gan attēlu no
pievienotās ārējās ierīces.

PORT. (portatīvs) IN
savienojums

2
Savienošana

IN 1

IN 2

IN 3

OUT

(TV ARC)

Mūzikas klausīšanās no portatīvā
atskaņotāja
Šo iekārtu var izmantot mūzikas atskaņošanai no
dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai
ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet HDMI IN 1, HDMI IN 2 vai HDMI
IN 3 ligzdu iekārtas aizmugurē ārējās ierīces,
piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD
atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces
aizmugurē ar televizora ligzdu HDMI IN.
3. Iestatiet ievades avotu uz HDMI IN 1, HDMI IN
2 vai HDMI IN 3. Atkārtoti nospiediet FUNC uz
tālvadības pults vai F uz iekārtas, līdz funkcija ir
izvēlēta.

,,Piezīme

HDMI OUT ligzda paredzēta savienošanai ar TV.
Lai gan PCM vairāku kanālu režīms tiek ievadīts
iekārtā, izmantojot HDMI kabeli, iekārta uz TV
var izvadīt tikai 2 kanālus.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet iekārtas
pieslēgvietai PORTABLE IN.
2. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot 1 (Ieslēgt).
3. Izvēlieties funkciju PORTABLE, spiežot tālvadības
pults pogu FUNC vai iekārtas pogu F, kamēr
funkcija ir izvēlēta.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci
un sāciet atskaņošanu.

Savienošana

OPTICAL IN savienojums
Savienojiet ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu ar
OPT. IN ligzdu.
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Infrasarkano staru raidītāja
pievienošana
Lai nodrošinātu veiksmīgu tālvadības pults un TV
komunikāciju, iekārta ir aprīkota ar infrasarkano
staru raidītāju.
Jūsu TV tālvadības pults var nedarboties, ja iekārta
aizsedz TV tālvadības pults sensoru.

Uz ārējās ierīces
optiskās izejas
ligzdu
1. Savienojiet iekārtas aizmugurē esošo OPT. IN
1 ligzdu vai OPT. IN 2 ligzdu ar sava TV (vai
digitālās ierīces, u.c.) optiskās izejas ligzdu.
2. Izvēlieties ievades avotu OPTICAL, spiežot
tālvadības pults pogu FUNC vai ierīces pogu F,
kamēr funkcija ir izvēlēta.

TV

Lai tieši izvēlētos funkciju OPTICAL 1 vai
OPTICAL 2, uz tālvadības pults nospiediet pogu
OPTICAL.

IR BLASTER

3. Klausieties skaņu no pievienotās ierīces.
4. Nospiediet OPTICAL, lai izietu no OPTICAL
funkcijas. Tiek atgriezta iepriekšējā funkcija.
Uz ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu

2
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Optiskais kabelis

Jūs varat atrisināt šo problēmu, pievienojot
infrasarkano staru raidītāju LG TV.

1. Noņemiet infrasarkano staru raidītāja
aizsargplēvi.
2. Novietojiet infrasarkano staru raidītāju iekārtas
aizmugurē, vēršot infrasarkano staru raidītāju TV
tālvadības sensora virzienā.
3. Pievienojiet infrasarkano staru raidītāja galu IR
BLASTER ligzdai.

>>Uzmanību

yy Liekot infrasarkano staru raidītāju uz iekārtas,
nenobloķējiet ventilāciju.
yy Neatvienojiet barošanas vadu. Ja vēlaties
izmantot infrasarkano staru raidītāju, turiet
iekārtu gaidstāves režīmā.

,,Piezīme

Atkarībā no jūsu TV dažas vai visas pogas var
nedarboties.
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Sākotnējais vairāku
telpu uzstādījums
Kad pirmo reizi uzstādāt MUSICflow izstrādājumu,
varat izvēlēties vienu no diviem tālāk parādītiem
savienojuma veidiem.

2
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Savienojums ar vadiem
(MUSICflow šūnu tīkla
savienojums)
Ar LAN kabeli pievienojiet skaļruni pie mājas
maršrutētāja.
Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus
MUSICflow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem
savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar
mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

Lietojumprogrammas
“Music Flow Player”
instalēšana
Izmantojot Apple “App Store” vai
Google “Play Store”
1. Skariet Apple “App Store” vai Google “Play Store”
ikonu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet „Music Flow Player”
un piespiediet „Search”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet “Music
Flow Player”, lai lejupielādētu.

,,Piezīme

yy Lietotne Music Flow Player pieejama šādās
programmatūras versijās;
Android OS : Ver. 4.0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
yy Atkarībā no ierīces lietojumprogramma
“Music Flow Player” var nedarboties.

Ar QR kodu
LAN kabelis

Bezvadu savienojums (standarta
bezvadu savienojums)

Instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player, izmantojot QR kodu. Noskenējiet QR kodu,
izmantojot skenēšanas lietojumprogrammu.

Ja skaļruni un mājas maršrutētāju nav iespējams
savienot ar vadu palīdzību, šī ierīce ļauj nodrošināt
mūzikas straumēšanu mājas maršrutētāja Wi-Fi
pārklājuma zonā.
Bez vadiem pievienojiet vienu no skaļruņiem pie
mājas maršrutētāja.
Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus
MUSICflow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem
savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar
mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

(Android OS)

Bezvadu signāls

(Apple iOS)

Savienošana

,,Piezīme

yy Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta
internetam.
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3. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu
skaļruni, kuru esat iegādājies.

yy Pārbaudiet, vai jūsu viedierīcē ir pieejama
skenēšanas lietojumprogramma. Ja jums tās
nav, lejupielādējiet to no Apple “App Store”
vai Google “Play Store”.

Darba uzsākšana ar
lietojumprogrammu Music
Flow Player

1. Izlasiet lietošanas noteikumus un nospiediet
[Accept].

2. Pārbaudiet Chromecast pakalpojumu saturu un
izvēlieties [Accept].

Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22.
lappusē.

,,Piezīme

Ja vēlaties atgriezties lietošanas noteikumu
ekrānā, ieslēdziet lietojumprogrammu Music
Flow Player no viedierīces iestatījumu izvēlnes.

Savienošana

Palaižot Music Flow Player pirmo reizi, ekrānā tiek
parādīti Chromecast pakalpojumi un lietošanas
noteikumi.

2
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Skaļruņa savienošana
ar mājas tīklu

Vienkāršais savienojums (EZ
iestatne)

Vadu savienojums nodrošina vislabākos rezultātus,
jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un radio
traucējumi neietekmē savienojumu.

yy Lai veiktu vienkāršo savienojumu, ir nepieciešams
Wi-Fi tīkla stāvoklis.

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs
atradīsiet savas tīkla ierīces dokumentācijā.
Sagatavošana

Savienošana

yy Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu
tīkls ar maršrutētāju.
yy Pārliecinieties, ka skaļrunis un viedierīce ir
pievienoti vienam maršrutētājam.
Prasības
yy Bezvadu maršrutētājs
yy Viedierīce (Android vai iOS)

,,Piezīme

Sagatavošana

yy Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir ieslēgts Bluetooth
iestatījums.

,,Piezīme

yy Vienkāršo savienojumu atbalsta Bluetooth
4.0 versija (vai jaunāka).
yy Ja ekrānā netiek parādīts Vienkāršā
pievienojuma ekrāns, pievienojiet ierīci otrā
veidā. Lūdzam skatīt “Skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot LAN kabeli” (23.lpp.) vai
“Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot
Wi-Fi iestatīšanas metodi” (25. vai 28.lpp)
1. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

yy Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājā ir
aktivizēts DHCP serveris.
yy Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju,
dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem
un pārliecinieties, vai nav atzīmēta izvēles
rūtiņa „Ļaut bezvadu pievienojuma klientam
redzēt vienam otru un piekļūt manam
bezvadu tīklam”.

2. Lietojumprogramma sameklē skaļruni un
pieslēdz to automātiski, nospiediet [Next].
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3. Ja ir iestatīta tīkla parole, parādās drošības
ekrāna rādījums. Ierakstiet paroli.

Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot LAN kabeli
Pārskats par savienošanu

Platjoslas
pakalpojums

2

4. Pēc paroles ierakstīšanas, nospiediet [Next].

LAN

5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, nospiediet
[Finish].

Kad tas pabeigts, parādās TV savienojuma
ekrāna rādījums. Sekojiet norādēm ekrānā.

Savienošana

Maršrutētājs
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1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot 1 uz tālvadības
pults vai 1/! uz iekārtas. LED indikators sāk
mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product],
lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci
un nospiediet [Next].

5. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa
LAN pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar
savu bezvadu maršrutētāju.
Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj
mirgot un spīd baltā krāsā.

2
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6. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.

7. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar
televizora savienošanas instrukciju.
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(Ja ir atjauninājums)
8. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa
programmatūras versiju.

Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas
metodi (Android)
Pārskats par savienošanu
Platjoslas
pakalpojums

Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.

,,Piezīme

yy Skaļruni nevar izmantot bez maršrutētāja.
Izmantojot maršrutētāju ar vadu, varat
kontrolēt skaļruni ar Music Flow PC Software.
(38. lappuse)
yy Skaļrunim un viedierīcei jābūt pieslēgtiem
vienam un tam pašam tīklam.

Savienošana

Maršrutētājs

2

26 Savienošana
1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot 1 uz tālvadības
pults vai 1/! uz iekārtas. LED indikators sāk
mirgot baltā krāsā.

6. Nospiediet pogu
uz iekārtas. LED indikators
pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.

2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product],
lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci
un nospiediet [Next].

2
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7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.

8. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies
drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
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9. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

(Ja ir atjauninājums)
11. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa
programmatūras versiju.

2
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Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.

,,Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet
vēlreiz.

10. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar
televizora savienošanas instrukciju.

28 Savienošana

Skaļruņa savienošana ar tīklu,
izmantojot Wi-Fi iestatīšanas
metodi (iOS)
Pārskats par savienošanu

2

1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot 1 uz tālvadības
pults vai 1/! uz iekārtas. LED indikators sāk
mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product],
lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci
un nospiediet [Next].

Platjoslas
pakalpojums

Savienošana

Maršrutētājs

3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.

4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

Savienošana 29

6. Nospiediet pogu
uz iekārtas. LED indikators
pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.

8. Savā iOS ierīcē dodieties uz iOS iestatījumiem
-> Wi-Fi iestatījumiem un izvēlieties opciju
„MusicFlow_Setup”, lai izveidotu savienojumu.

2

,,Piezīme

yy Ja „MusicFlow_Setup” nav sarakstā, vēlreiz
meklējiet pieejamos Wi-Fi tīklus.
yy Kad jūsu viedierīce ir savienota ar
„MusicFlow_Setup”, jūs nevarat izmantot
internetu.
9. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies
drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

Savienošana

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].
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10. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

Piezīmes par tīkla pieslēgumu
yy Daudzas tīkla savienojuma problēmas
konfigurēšanas laikā var novērst, atiestatot
maršrutētāju. Pēc tam, kad skaļrunis ir savienots
ar mājas tīklu, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet
mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļa modema
barošanas vadu. Tad no jauna ieslēdziet un/vai
pievienojiet barošanas vadu.

2
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11. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

yy Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību
par skaļruņa un/vai interneta pieslēguma
aparatūras atteicēm, kas radušās datu
apmaiņas kļūdu/atteiču dēļ jūsu platjoslas
interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma
neapmierinošas darbības rezultātā.
yy Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radio frekvencē,
ko izmanto arī citas mājsaimniecības iekārtas,
piemēram, bezvadu tālrunis, Bluetooth ierīces,
mikroviļņu krāsns, un tīklu var ietekmēt šo ierīču
radītie traucējumi.
yy Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam
pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var
radīt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
yy Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

12. Atlasiet [Complete], lai pabeigtu savienojuma
izveidošanu.

yy Atkarībā no jūsu mājas tīkla vides un bezvadu
maršrutētāja veiktspējas, skaļruņa savienojums ar
bezvadu maršrutētāju var nedarboties kā nākas.
yy Skaļruni nevar savienot ar bezvadu maršrutētāju,
kam ir slēpts SSID.
yy Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts,
ja izvēlēsieties citu lietojumprogrammu vai
mainīsiet pievienotā skaļruņa iestatījumus,
izmantojot lietojumprogrammu Music Flow
Player. Tādā gadījumā pārbaudiet savienojuma
statusu.
yy Pat pēc tam, kad izveidots lietojumprogrammas
Music Flow Player savienojums, mūzika,
iespējams, skanēs no jūsu viedierīces. Šādā
gadījumā atskaņošanas ekrānā izvēlieties
pievienoto skaļruni.

,,Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla
savienojums nedarbojas normāli, novietojiet
skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet
vēlreiz.

yy Atkarībā no tīkla ātruma tiešsaistes satura
atskaņošana var nedarboties labi.
yy Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt
atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas
pārtraukšanu.

Savienošana
yy Restartējot maršrutētāju, jums jāizslēdz skaļrunis
un atkārtoti jāieslēdz tas.
yy Uzstādot jaunu maršrutētāju, jums jāveic
rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido
skaļrunim tīkla savienojums.
yy Ja piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja
SSID nosaukumā ir ne tikai angļu alfabēta burti
un cipari, tad nosaukums var tikt uzrādīts ar
kropļojumiem.
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Skaļruņu savienošana
ar mājas tīklu (papildu)
Jūs varat baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem un
vienu jums pieejamo viedierīci.
Prasības

,,Piezīme

Signāla traucējumi var pārtraukt atskaņošanu.

Papildu skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
Pārskats par savienošanu
Platjoslas
pakalpojums

Maršrutētājs
Skaļrunis (pievienot)
LAN kabelis

Skaļrunis (galvenais)

2
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yy Bezvadu maršrutētājs
yy Viedierīce (Android vai iOS)
yy Cits skaļrunis
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1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu.
Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22.
lappusē.

4. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

2
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5. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.

3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

6. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

,,Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot
ekrānpogu [Connected Speakers].
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7. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa
ETHERNET pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet
ar savu bezvadu maršrutētāju.
Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj
mirgot un spīd baltā krāsā.

Papildu skaļruņa savienošana
ar tīklu, izmantojot Wi-Fi
metodi
Pārskats par savienošanu
Platjoslas
pakalpojums

2

LAN kabelis
8. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

Skaļrunis
(galvenais)

9. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

Skaļrunis (pievienot)

Savienošana

Maršrutētājs
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1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu.
Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22.
lappusē.

4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un
tad pieskarieties [Next] ekrānā.

2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu
Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

2
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5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

,,Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot
ekrānpogu [Connected Speakers].

6. Piespiediet pogu ADD skaļruņa aizmugurē
Tīkla stāvokļa LED mirgo
(Pievienot). Pēc tam
sarkanā krāsā.
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7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

Bridge izmantošana
Bridge (R1) paplašina skaļruņu izmantošanas
diapazonu. Ja vēlaties izmantot pārvienojumu, jums
tas atsevišķi jāiegādājas.

Kā saknes ierīce (vadu
savienojums ar mājas
maršrutētāju)

8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

Ja mājas maršrutētājs atrodas pārāk tālu no
skaļruņiem, kas jāpievieno ar vadiem, tad
pievienojiet Bridge (R1) pie mājas maršrutētāja ar
LAN kabeli.

Bridge (R1)
1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā Bridge
(R1) aizmugurē un tad iespraudiet barošanas
vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.

,,Piezīme

Skaļruņus nevar savienot, ja attālums no skaņas
joslas (Galvenais), kas pieslēgts ar LAN kabeli,
līdz pievienojamajam skaļrunim (Pievienot) ir
pārāk liels.

2. Bridge (R1) priekšpusē iedegas barošanas
indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Pieskarieties pogai .

Savienošana

Ja nav neviena skaļruņa ar vadu
savienojumu ar maršrutētāju

2
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3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

2
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4. Ekrānā atlasiet [Bridge] un pieskarieties [Next].

5. Ievērojot lietotnes Music Flow Player
norādījumus, pievienojiet Bridge (R1) un
maršrutētāju ar LAN kabeli. Pagaidiet brīdi,
tīkla statusa indikatora diode pārtrauc
līdz
mirgot un nepārtraukti deg balta.

Bridge (R1)

Pēc tam izvēlieties [Next].

7. Pievienojiet skaļruni pie Bridge (R1). Skatīt
“Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)”
33.lappusē.
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Kā bezvadu paplašinātājs

3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

Ja ir vismaz viens skaļrunis ar vadu
savienojumu ar maršrutētāju
Ja vēlaties paplašināt Music Flow šūnu tīkla
pārklājumu, tad pievienojiet savā mājas tīklā Bridge
(R1).

2

1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā Bridge
(R1) aizmugurē un tad iespraudiet barošanas
vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.

4. Ekrānā atlasiet Bridge (tilts) un pieskarieties
[Next].

2. Bridge (R1) priekšpusē iedegas barošanas
indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet
lietojumprogrammu Music Flow Player.
Pieskarieties pogai .

5. Izvēlieties [Wireless connection] un ekrānā
pieskarieties [Next].

Savienošana

Bridge (R1)
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6. Ievērojiet lietotnes Music Flow Player
norādījumus un ekrānā pieskarieties [Next].

Datora multivides
servera izmantošana
Multivides servera programmatūra ļauj lietotājiem
piekļūt audio failiem, kas tiek uzglabāti multivides
serverī, un atskaņot tos šajā skaļrunī, izmantojot
mājas tīklu.
Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai
atskaņotu failu, datorā jāinstalē multivides servera
programmatūra.

2
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,,Piezīme

Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts
bezvadu tīkls ar maršrutētāju.
6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas
procedūru.

yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac operētājsistēma : Nero MediaHome 4
Essentials

Music Flow PC Software
Windows operētājsistēmai
Par Music Flow PC Software
Music Flow PC Software ļauj jums skaļrunī atskaņot
audio failus, kas tiek uzglabāti jūsu multivides
serverī (datorā).
8. Pievienojiet skaļruni pie Bridge (R1). Skatīt
“Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)”
33.lappusē.

Music Flow PC Software lejupielāde
1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni http://www.
lg.com. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas
rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa
nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Music Flow PC
Software”.

Music Flow PC Software instalēšana
1. Atarhivējiet un divas reizes noklikšķiniet uz faila
„Setup.exe”, lai instalētu Music Flow PC Software.
Dators sagatavosies programmas instalēšanai
un atvērsies instalācijas vednis.
2. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa
norādījumiem.
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3. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.

,,Piezīme

Sistēmas prasības (dators ar
Windows operētājsistēmu)
yy Centrālais procesors: Intel® 2.0 GHz vai AMD
Sempron™ 2000+ procesors
yy Atmiņa: 1 GB brīva RAM
yy Grafiskā karte: 64 MB video atmiņa, minimālā
izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu
iestatījumi
yy Brīvā vieta diskā: 200 MB
yy Windows® XP (ar servisa pakotni Nr.2 vai jaunāku),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10

Par Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials ir programma, kas
paredzēta jūsu datorā saglabāto video, audio un
foto failu koplietošanai ar šo skaļruni kā digitālajam
multivides serverim.

Nero MediaHome Essentials
lejupielāde
1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni http://www.
lg.com. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas
rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa
nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Nero
MediaHome 4 Essentials”.

Nero MediaHome Essentials
instalēšana
1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās
programmas, ieskaitot ugunsmūra un pretvīrusu
programmas.

Mūzikas failu koplietošana

2. Atarhivējiet datni NeroMediaHome.dmg un
veiciet uz tās dubultklikšķi. Nero MediaHome
logā pārvelciet Nero MediaHome ikonu vai
nu mapē Applications (lietotnes), vai citur, kur
vēlaties.

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas
mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.

3. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa
norādījumiem.

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.

4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.

yy Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
yy Tīkla vide: 100 MB Ethernet, WLAN

1. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas „Music Flow PC
Software”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [ ] ekrāna augšējā
labajā stūrī. Parādās iestatījumu izvēlne.
3. Iestatījumu izvēlnes kreisajā pusē noklikšķiniet
uz ikonas [ ], lai dotos uz failu koplietošanas
izvēlni.
4. Failu koplietošanas izvēlnē noklikšķiniet uz
ikonas [ ], lai atvērtu logu [Browse Folder].
5. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties
koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota
koplietoto mapju sarakstam.

2
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yy Instalējot Music Flow personālā datora
programmatūru, varat deaktivizēt personālā
datora ugunsmūrus un pretvīrusu
programmas.
yy Music Flow PC Software ir pielāgots
programmatūras izdevums tikai failu un
mapju koplietošanai ar šo skaļruni.
yy Ja vēlaties uzzināt vairāk par Music Flow
PC Software, klikšķiniet uz jautājuma zīmes
ikonas sākuma izvēlnē.

Nero MediaHome 4 Essentials
Mac operētājsistēmai
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Sistēmas prasības (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) vai 10.6 (Snow Leopard)
yy Macintosh dators ar Intel x86 procesoru
yy Vieta uz cietā diska: parastai Nero MediaHome
savrupās versijas instalēšanai ir nepieciešama 200
MB brīva vieta uz cietā diska
yy Atmiņa: 256 MB RAM

2

Mūzikas failu koplietošana

Savienošana

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas
faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.

1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „Nero
MediaHome 4 Essentials”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [Network] kreisajā
pusē un ievadiet jūsu tīkla nosaukumu laukā
[Network name]. Atskaņotājs atpazīs jūsu
ievadīto tīkla nosaukumu.
3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [Shares].
4. Ekrānā [Shares] noklikšķiniet uz cilnes [Local
Folders].
5. Noklikšķiniet uz ikonas [Add], lai atvērtu logu
[Browse Folder].
6. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties
koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota
koplietoto mapju sarakstam.
7. Noklikšķiniet uz ikonas [Start Server], lai
iedarbinātu serveri.

,,Piezīme

Tīkla disks nevar konfigurēt koplietojamās
mapes iestatījumus.

Darbība

Mūzikas baudīšana ar
lietojumprogrammu
Music Flow Player
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Sākuma izvēlnes pārskats
Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player
savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat
atskaņot mūziku savā viedierīcē.

,,Piezīme

yy Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu
Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User
Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] >
[General].

Sagatavošana
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (22.
lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un
instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player. (20. lappuse)

3
a Izvēlnes poga – parāda sānu izvēlnes joslu.
b

My Songs – parāda jūsu tālrunī esošo mūzikas
failu sarakstu.

Streaming Services – uzrāda tiešsaistes
c pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio
un mūzikas pakalpojumus.
d Favorites - attēlo iecienītākās dziesmas.
e

Most Played – attēlo šajā skaļrunī visbiežāk
atskaņotās dziesmas.

f My Playlists – attēlo atskaņošanas sarakstus.
g

Timeline – attēlo šajā skaļrunī atskaņotās
dziesmas.

h

Meklēšana – meklē mūzikas failus jūsu
tālrunī.

,,Piezīme

Atkarībā no jūsu viedierīces operētājsistēmas
vai lietojumprogrammas "Music Flow
Player" versijas var būt dažas atšķirības no šīs
instrukcijas satura.

Darbība

yy Atkarībā no lietojumprogrammas
versijas šīs daļas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player
satura.
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Tiešsaistes straumēšanas
pakalpojumu saraksta rediģēšana
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].

Sānu izvēlnes pārskats
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai

.

2. Pieskarieties izvēlnei [EDIT].

3
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3. Parādās sānu izvēlne.

yy Atlasiet tā tiešsaistes pakalpojuma izvēles rūtiņu,
kuru vēlaties skatīties mājās.

a Home – attēlo sākuma izvēlni.

yy Sarakstā pārvelciet tiešsaistes pakalpojumus uz
augšu vai uz leju, lai mainītu to kārtību.

b

My Phone – attēlo konkrētajā viedierīcē
esošās dziesmas.

yy Pieskarieties , pievienojiet tiešsaistes
pakalpojumus.

c

Music Server – attēlo pievienotajās ierīcēs
(multivides serveris) esošās dziesmas.

Jūs varat pievienot tiešsaistes pakalpojumus
Android ierīcē instalēto lietotņu klāstam.
Ja izvēlaties pievienoto lietotni, tā tiek palaista
Bluetooth savienošanas pārī laikā.
Ja jums ir iOS ierīce un jūs pievienojat vēlamos
tiešsaistes pakalpojumus, jums jāiestata
Bluetooth savienojums pašam(-ai).

,,Piezīme

Dažādos pasaules reģionos var tikt uzrādīti
dažādi tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.

Streaming Services – attēlo tiešsaistes
d pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio
un mūzikas pakalpojumus.
e

Chromecast enabled apps – Ataino
Chromecast pieejamās lietojumprogrammas.

f

Connected Speakers – attēlo pieslēgto
skaļruni.

g

Add Speaker – dodas uz skaļruņu instalēšanas
ekrānu.

h Settings – attēlo iestatījumu izvēlni.
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Dziesmas atskaņošana

5. Atlasiet vēlamo dziesmu. Tiek attēlota un
atskaņota izvēlētā dziesma.

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai

.

,,Piezīme

4. Atlasiet vēlamo albumu.

3
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3. Parādās sānu izvēlne.
Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [My Phone].

Ja nav atlasīts skaļrunis, parādās skaļruņa
izvēles uznirstošais logs. Atlasiet vēlamo
skaļruni.
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Atskaņošanas saraksta pārvaldība

Atskaņošanas pārskats

Albumu ekrānā pieskarieties vēlamās dziesmas [ ].
Parādās izvelkamā izvēlne.

Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt
dažādu informāciju.

3
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a

Parāda skaļruni, caur kuru tiek atskaņota
mūzika.
Parāda mūziku, kas tobrīd tiek atskaņota.

b

- atkārto vēlamo saturu. Katru reizi, kad
klikšķināt šo pogu, stāvoklis mainās šādā
secībā:
(Atkārtot vienu) (Atkārtot
visu) (Izslēgt atkārtošanu).
- sakārto sarakstā esošo mūziku jauktā
secībā. Mūzika tiks atskaņota jauktā
kārtībā.
Pielāgo atskaņošanu.

a

Play next – atlasa mūziku, ko atskaņot
nākamo.

b

Add to queue – pievieno turpmāk
atskaņojamo dziesmu rindai.

c

Add to playlist – pievieno vēlamajam
atskaņošanas sarakstam.

c

Piespiediet
d

,,Piezīme

Atkarībā no bezvadu vides dziesmas
atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.

- regulē skaļumu.
- pārtrauc atskaņošanu.
/ - ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.
- regulē skaņas efektu.

e

, parādās dažādas opcijas.

- saglabā mūziku sadaļā [Favorites]. Sadaļu
[Favorites] varat atrast cilnē [Home].
- pievieno mūziku sadaļai [My Playlist].
- rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.
- atlasa skaļruni, kurā atskaņot.
- attēlo mūzikas izvēlni.

,,Piezīme

Izmantojot , jūs varat kontrolēt katra grupas
skaļruņa skaļuma līmeni un mainīt to kanālu uz
[Surround], [Left] vai [Right]. (46. lappuse)
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Skaņas efekta izvēle
Šajā skaļrunī ir vairāki priekšiestatīti telpiskā
skanējuma lauki. Vēlamo skanējuma režīmu varat
izraudzīties, pieskaroties [ ].
Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā
no skaņas avotiem un skaņas efektiem.
1. Atskaņošanas laikā, pieskarieties [
zemāk.

], kā parādīts

Skaņas
efekts

Apraksts

Standard

Varat baudīt optimizētu skaņu

Music

Varat baudīt ērtu un dabisku
skaņu.

Cinema

Varat baudīt dziļāku un
kinematogrāfiskāku telpisko
skanējumu.

Flat

Nodrošina līdzsvarotu skaņu.

Boost

Pastiprina skaņu, paaugstinot
vidējo skaņas līmeni.

Treble / Bass

Pastiprina diskantu un basu.

,,Piezīme

yy Kad atskaņojat dziesmas ar viedierīces
skaļruni, skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.
2. Pieskarieties A vai D.

yy Vēlamo skanējuma režīmu varat izraudzīties,
arī izmantojot pogu SOUND EFFECT uz
tālvadības pults.
yy Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem
nav skaņas vai skaņa ir klusa. Tas nav defekts,
bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio
avota.
yy Iespējams, pēc ieejas pārslēgšanas vai pat
pēc atskaņojamās datnes maiņas jums
vajadzēs veikt telpiskā skaņas režīma
atiestati.

Varat izvēlēties dažādus skaņas efektus.

3
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Varat iestatīt diskanta un basa
toņus. Iestatītās vērtības ietekmē
kopējo skanējumu.
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Dažādi mūzikas
klausīšanās veidi
Ir vairāki dažādi skaņas klausīšanās veidi: Grupas,
Telpiskā un Vienotā atskaņošana.

,,Piezīme

3

Grupas atskaņošana
Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus, kas pievienoti
lietojumprogrammai Music Flow Player, un atskaņot
mūziku visos grupā savienotajos skaļruņos.
1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu
izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

Ja vēlaties baudīt atskaņošanu grupas vai
telpiskajā režīmā, ir ieteicams vismaz vienu
skaļruni pievienot ar LAN kabeli. Lai mainītu
skaļruņa savienojuma iestatījumu pēc tam,
kad visi skaļruņi pievienoti bez vadiem,
veiciet skaļruņa atiestati un atkal izveidojiet
savienojumu pēc skaļruņa pievienošanas.
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Izmantojot bezvadu savienojumu,
atskaņošanas vienmērīgums ir atkarīgs no
uzstādītā skaļruņa atrašanās vietas. Uzstādiet
skaļruņus nelielā attālumā no maršrutētāja.
Lai baudītu skaņu no vairākiem bezvadu
skaļruņiem vai telpisko atskaņojumu, ieteicams
izmantot maršrutētāju, kurš atbalsta 802.11n.
Šajā gadījumā pārslēdziet maršrutētāja
drošības iestatījumus uz OPEN vai AES.

2. Parādās pieslēgtie skaļruņi.
Atlasiet [ ] skaļrunī, kurā tiek atskaņota vēlamā
dziesma.
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3. Parādās grupēšanas opcija.
Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu skaļruni,
ko vēlaties pievienot. Pēc tam piespiediet [OK].

Telpiskas skaņas režīms (Mājas
kinozāles režīms)
Vienkārši pievienojiet LG MUSICflow atskaņotāju
sound bar tīklam un sinhronizējiet to ar saviem
LG MUSICflow skaļruņiem, lai baudītu mājas kino
sistēmas sniegto pieredzi.
1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu
izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

3
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4. Skaļruņi ir sagatavoti grupas atskaņošanai.

2. Parādās pieslēgtie skaļruņi.
Izvēlieties [ ] uz skaļruņa.

,,Piezīme
yy Ja skaļruņi nav sagrupēti, jūs varat katrā
skaļrunī klausīties atšķirīgu mūziku.
yy Lai atskaņošana noritētu bez problēmām,
ieteicams savienot mazāk par 5 ierīcēm.
yy Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu cits no cita
vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi
var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
yy Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var
būt traucēta.
yy Lai nodrošinātu nevainojamu atskaņojumu
vairākos skaļruņos, ieteicams par galveno
skaļruni izvēlēties tādu skaļruni, kurš ir
pievienots ar LAN kabeli. Ja par galveno
skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez
vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš
pievienots ar vadiem.
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3. Parādās telpiskās vides opcija.
Izvēlieties kreisās un labās puses skaļruņus,
pieskaroties savienotajiem skaļruņiem. Pēc tam
nospiediet [OK].

,,Piezīme

yy Telpiskajai atskaņošanai ir ieteicams
izvēlēties viena un tā paša modeļa skaļruņus.
yy Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu cits no cita
vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi
var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
yy Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var
būt traucēta.
yy Lai atskaņošana noritētu bez problēmām,
ieteicams izvēlēties ar LAN kabeli pievienoto
skaļruni kā galveno skaļruni. Ja par galveno
skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez
vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš
pievienots ar vadiem.

3
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yy Lai baudītu mājas kino sistēmu bez Music
Flow Player lietotnes, izpildies šos soļus.
4. Skaļruņi ir gatavi telpiskajai atskaņošanai.

1. Pievienojiet atskaņotāju Sound bar
strāvas padevei
2. Savienojiet skaļruni ar mājas tīklu (vadu
vai bezvadu).
3. Pievienojiet aizmugures skaļruņus
strāvas padevei.
4. Pievienojiet aizmugures skaļruņus
mājas tīklam (vadu vai bezvadu).
5. Nospiediet uz skaļruņa pogu
(Pievienot).
Skaļrunis iepīkstas, un displeja logā
parādās teksts [HOME CINEMA READY].
6. Nospiediet uz kreisā aizmugures
skaļruņa esošo pogu

(Pievienot)

un pagaidiet dažas sekundes.
7. Pēc kreisā aizmugures skaļruņa
pievienošanas nospiediet uz labā
aizmugures skaļruņa esošo pogu
(Pievienot).
yy Ja konfigurējat mājas kino režīmu,
izmantojot iepriekš izlaistu produktu,
atjauniniet skaļruņus uz pēdējo versiju.
yy Ja nevarat iestatīt skaļruņus, pārbaudiet
visu skaļruņu tīkla savienojumus. Ja skaļruņi
nav pievienoti mājas tīklam, skat. "Skaļruņu
pievienošana jūsu mājas tīklam".
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Atskaņošana bez
pārtraukumiem

Atskaņošanas skaļruņa maiņa no
viedierīces uz skaļruni

Varat viegli nomainīt atskaņošanas skaļruni no
jūsu viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni bez
pārtraukuma.
Lai izmantotu nepārtraukto atskaņošanu, jums
Automātiskā mūzikas atskaņošana jāiestata kā
Ieslēgta. (54. lappuse)

,,Piezīme

yy Šī iespēja netiek atbalstīta, kad ar savu
viedierīci dodaties ārpus mājas.
yy Viedierīces Wi-Fi funkcijai jābūt ieslēgtai.
yy Ja avots ir portatīvās ierīces pieslēgvieta un
Bluetooth, atskaņošana bez pārtraukumiem
netiek atbalstīta. (Multivides serveris un
tiešsaistes straumēšanas pakalpojums tiek
atbalstīts.)

yy Atskaņojot bez pārtraukumiem, katrs
skaļrunis saglabā esošo skaļumu. Ja
atskaņošanas laikā skaļrunis klusē,
pārbaudiet, vai skaļruņa skaļuma regulators
nav noregulēts uz 0.

Darbība

yy Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumā
skaņdarbs, kuru klausāties, tiek atskaņots no
sākuma.

3

1. Ja viedierīce, kurā tiek atskaņota mūzika, tiek
iznesta no telpas, kurā atrodas pieslēgtais
skaļrunis, ierīcē parādās uznirstošais logs ar
jautājumu, kurā skaļrunī vēlaties atskaņot
mūziku.
2. Izvēlieties skaļruni no uznirstošā saraksta,
un mūzika, ko klausāties, tiks atskaņota bez
pārtraukuma.
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Skaļruņa iestatīšana
ar lietojumprogrammu
Music Flow Player
Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat
iestatīt pieslēgto skaļruni savā viedierīcē.

,,Piezīme

3

a

General – iestatījumi ērtākai skaļruņa
lietošanai.

b Speakers – iestata pieslēgto skaļruni.
c

Alarms/Sleep Timer – ieslēdz un izslēdz
skaļruni noteiktā laikā.

d

Account Management – Pārvalda tiešsaistes
straumēšanas pakalpojumu.

e Time zone – laika joslas iestatīšana.
Advanced settings – atver papildu
iestatījumu izvēlni. (51. lappuse)
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yy Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu
Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User
Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] >
[General].

f

yy Atkarībā no lietojumprogrammas
versijas šīs daļas saturs var atšķirties no
lietojumprogrammas Music Flow Player
satura.

h

Version Info. – atjaunina skaļruni uz jaunāko
versiju.

i

Open source licenses – parāda informāciju
par LGE atvērtā koda licencēm.

Sagatavošana
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (22.
lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un
instalējiet lietojumprogrammu Music Flow
Player. (20. lappuse)

Iestatījumu izvēlnes pārskats
1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow
Player savā viedierīcē.
2. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].

g Chromecast – Ataino Chromecast izvēlni.

Izvēlne [General]
Iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.

Lock Screen Setting (tikai Android
operētājsistēmai)
Šī funkcija ļauj attēlot lietojumprogrammu Music
Flow Player bloķēšanas ekrānā. (Pēc noklusējuma
bloķēšanas ekrāna iestatījums ir [ON].)

,,Piezīme

[Lock Screen Setting] var atšķirties no Music
Flow Player lietotnes atkarībā no Android
versijas.

User Guide
Šī funkcija ļauj jums attēlot vai izdzēst instrukcijas
izvēlnes lietošanai.

Gesture
Kad ir ieslēgta šī funkcija, jūs varat viegli turpināt
mūzikas atskaņošanu, vienkārši papurinot savu
mobilo tālruni.

Darbība

Izvēlne [Speakers]
Varat noregulēt savam tīklam pievienotos skaļruņus.
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a Rename – pārdēvē skaļruni.
b

Speaker LED – ieslēdz vai izslēdz skaļruņa
LED indikatoru.

c IP Info. – uzrāda skaļruņa IP adresi.
Compressed sound transmission – Pielāgo
d audio avota kompresiju atbilstoši tīkla
statusam.
e

DRC – ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.
(57. lappuse)

f

Night – ieslēdz vai izslēdz Nakts režīma
funkciju. (59. lappuse)

Auto Volume On/Off – ieslēdz vai izslēdz
g automātisko skaņas regulēšanas funkciju.
(59. lappuse)

i

Woofer level – regulē vūfera līmeni.
(59. lappuse)

j

Auto Display On/Off – ieslēdz vai izslēdz
automātiskās attēlošanas funkciju.

Auto Power On/Off – ieslēdz vai izslēdz
k automātiskās ieslēgšanās funkciju. (59.
lappuse)
l

Bluetooth standby mode – Ieslēdz vai
izslēdz Bluetooth gaidstāves režīmā.

m

Connect SoundBar and TV – instrukcija
par ierīces savienošanu ar TV uztvērēju.
(Izmantojot optisko (13. lpp.) vai HDMI
(15. lpp.) ieeju)

Using the TV remote control - Koriģējiet
n dažas šīs ierīces funkcijas ar jūsu TV tālvadības
pulti. (57. lappuse)
o Initialize – atiestata skaļruni.
p

System version – attēlo pašreizējo sistēmas
versiju.

Share usage data – Izvelieties, vai nosūtīt
q Chromecast lietošanas datus un kļūdas
ziņojumu Google.
r

Learn about Chromecast built-in Privacy –
Parāda Chromecast Privātuma politiku.

3
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AV Sync – regulē skaņas un attēla
h
sinhronizāciju. (57. lappuse)
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Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]

Izvēlne [Account management]

Noteiktā laikā ieslēdz un izslēdz skaļruni.

Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.

Alarms

Izvēlne [Time Zone]

Skaļrunis paziņo, kad pienācis iestatītais laiks.
Dzēš atlasīto modinātāju.
Pievieno jaunu modinātāju.

Sleep Timer
Iestata laiku, kad automātiski izslēgt skaļruni.

3

1. Izvēlnes [Alarms/Sleep Timer] sadaļā [Sleep
Timer] atlasiet skaļruni, kurā iestatīt taimeri.
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2. Iestatiet vēlamo taimeri atlasītajā skaļrunī.

Automatic Time zone
Piedāvā laika joslas iestatījumu no tīkla.

Set Time Zone
Ja atspējosiet [Automatic Time zone], pats varēsiet
izvēlēties savu laika joslu.
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Izvēlne [Advanced Settings]
Mesh Network Channel
Ja, izmantojot vairākus skaļruņus, tostarp skaļruni
ar bezvadu savienojumu, parasta atskaņošana vai
grupas atskaņošana nav vienmērīga, nomainiet
režģtīkla kanālu, lai uzlabotu tīkla ātrumu.
1. Atlasiet izvēlnes punktu [Settings] -> [Advanced
Settings].

,,Piezīme

yy Skaļrunis uz laiku ir atvienots, kamēr notiek
kanālu maiņa.
yy Ja veicāt kanāla nomaiņu ar izslēgtu skaļruni,
ieslēdziet to un atkārtoti pievienojiet.
yy Ja pēc kanāla maiņas skaļrunis nav
pievienots tīklam, pievienojiet skaļruni
atkārtoti.

Mesh Network direct connection
(tikai Android operētājsistēmai)
Jūs varat tieši savienot viedierīci ar skaļruni, kas
pievienots jūsu mājas tīklam.

2. Izvēlieties opciju [Mesh Network Channel].
Tiek attēlota pašlaik izmantotā kanāla
informācija.

3. Izvēlieties kanālu, lai to nomainītu.
4. Kanāla informācija tiek atjaunināta atbilstoši
izvēlētajam kanālam.

3
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Ja jūsu viedierīce atrodas pozīcijā, kurā nevar
savienoties ar mājas tīklu, izvēlieties tuvāko skaļruni
[Mesh Network direct connection] sarakstā un
pievienojiet viedierīci skaļrunim.
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Auto Music Play

Sensitivity Settings

Jūs varat viegli nomainīt renderēšanas ierīci no
savas viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni,
pietuvinot savu viedierīci izvēlētajam skaļrunim.

Norāda attālumu starp skaļruni un ierīci, kādā
funkcijai Auto Music Play var regulēt Bluetooth(BLE)
jutību.

yy Jūsu viedierīcei jāatbalsta Bluetooth (BLE).
yy Šī funkcija ir atkarīga no viedierīces veiktspējas
un Wi-Fi tīkla statusa.
yy Lietojumprogrammā Music Flow ir jābūt ieslēgtai
automātiskās mūzikas atskaņošanas opcijai.
yy Šī funkcija var radīt lielāku akumulatora patēriņu.
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1. Ieslēdziet opciju [Auto Music Play]
lietojumprogrammas Music Flow papildu
iestatījumu izvēlnē.
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2. Atzīmējiet ierīci pie LG Music Flow, lai veiktu
atskaņošanu apmēram 1 sekundes.
-- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu skaļrunim.
Ieteicams, lai tas būtu aptuveni 5 cm robežās.
-- Iestatiet slīdošo joslu stāvoklī [Close], pozīcijā
vistālāk pa kreisi.
-- Lēnām virziet joslu pa labi, kamēr parādās
paziņojums.

,,Piezīme

yy Šī viedierīce varētu atbalstīt zemas jaudas
Bluetooth (BLE).
yy Android gadījumā BLE atbalsta specifikācijas
var atšķirties atkarībā no ražotāja.
yy Atbalstītā operētājsistēmas versija
Ierīce

Operētājsistēma

Android

Android 4.3 (vai jaunāka)

Apple

iOS 7.1.2 (vai jaunāka)
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Izvēlne [Chromecast]

2. Sāk programmatūras atjaunināšanu.

Learn how to cast
Parāda, kā lietot Chromecast.

Chromecast enabled apps
Parāda pieejamās Chromecast
lietojumprogrammas.

Cast Groups
Izvēlieties [Learn about Cast Groups] vai [How to
cast to a group], lai redzētu atlasīto informāciju.

Chromecast built-in open legal
documents
Atlasiet [Google Terms of Service], [Google Privacy
Policy] vai [Open source licenses], lai pārlūkotu
izvēlēto informāciju.

Izvēlne [Version Info.]
Atjaunina skaļruni uz jaunāko versiju.

App version info.
Parāda pašreizējo lietojumprogrammas versiju.

Device version info.
Atjaunina skaļruņa aparātprogrammatūras versiju.
1. Atrodiet skaļruni, kas jāatjaunina, un pieskarieties
[ ].

Izvēlne [Open source licenses]

3

Parāda informāciju par LGE atvērtā koda
programmatūras licencēm.

Darbība

,,Piezīme

Lai varētu lietot Cast Groups, instalējiet Google
Home lietojumprogrammu. Lejupielādējiet
lietojumprogrammu no Apple “App Store” vai
Google “Play Store”.
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Bluetooth bezvadu
tehnoloģijas lietošana

1. Izvēlieties Bluetoth funkciju, izmantojot FUNC
uz tālvadības pults vai F uz iekārtas, kamēr
funkcija ir izvēlēta.
Ekrāna logā parādās uzraksts "BT", un pēc tam
"BT READY".

Par Bluetooth

2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo skaļruni
jūsu Bluetooth ierīcē, tās displejā var parādīties
saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no
Bluetooth ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās
kā “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)”.

Bluetooth® ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth
savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās
telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

3
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Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas.
Mobilo tālruni, kas atbalsta Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis
savienojums tiek izveidots, izmantojot Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
Pieejamās ierīces : Android ierīce, iOS ierīce

Bluetooth profili
Lai ierīces varētu izmantot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt
noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar
šādu profilu:
A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils )

3. Izvēlieties “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M
(XX:XX)”.

,,Piezīme

yy XX:XX apzīnē pēdējos četrus ciparus
adresē. Piemēram, ja jūsu iekārtas
Bluetooth adrese ir 9C:02:98:4A:BC,
savā Bluetooth ierīcē redzēsiet “LG HS9
(XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)”.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida
dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas
pārī veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas
nepieciešams.
4. Kad iekārta ir sekmīgi savienota ar Bluetooth
ierīci, displeja logā parādās uzraksts “PAIRED”.
5. Klausieties mūziku.

Mūzikas klausīšanās no
Bluetooth ierīces

Lai atskaņotu mūziku Bluetooth ierīcē, rīkojieties
saskaņā ar Bluetooth ierīces lietošanas instrukcijā
minēto.

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka
jūsu viedierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet
savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja
vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad
nav nepieciešamības to atkārtot.

Atkarībā no jūsu Bluetooth ierīces skaļuma
līmeņa tiks noregulēts funkcijas Bluetooth
skaļuma līmenis.
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,,Piezīme

yy Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci, cik vien tuvu iespējams, un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā
gadījumā :
-- starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis;
-- tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth® tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
yy Šī iekārta atbalsta automātisku Bluetooth
savienošanu pārī. Tomēr tā nedarbojas tālāk
aprakstītajos gadījumos:
-- kad šo iekārtu atvienojat pats;
-- kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto
Bluetooth ierīci.
yy Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu
traucē citas elektroierīces viļņi.
yy Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar
šo iekārtu.
yy Savienošana pārī ir ierobežota līdz "One"
Bluetooth® ierīcei. Daudzpāru savienojums
netiek atbalstīts

DRC (Dinamiskā diapazona
kontrole)
Uzlabo skaņas kvalitāti, kad skaļums ir mazs (tikai
Dolby Digital). Uzstādiet [DRC ON], izmantojot DRC.

Skaņas un attēla sinhronizācija
Saņemot audio signālus no TV, skaņa un attēls var
nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst laika
nobīdi.

3

1. Nospiediet AV SYNC.
2. Izmantojiet C/V, lai regulētu laiku, ko jūs
varat iestatīt starp 0 un 300 ms.

TV tālvadības pults
izmantošana
Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas
ar TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu.
Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas
izslēgšana.

yy Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.

Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu
tālvadības pults pogu INFO. Parādās “ON - TV
REMOTE”, un jūs varat kontrolēt šo iekārtu ar TV
tālvadības pulti.

yy Jūs varat baudīt Bluetooth® savienojumu,
izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un
turiet pogu INFO.

yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth
ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet pogu
INFO un, kamēr ritošajā joslā ir redzams uzraksts
“ON - TV REMOTE”, nospiediet to vēlreiz.

yy Bluetooth® savienojums tiek pārtraukts, kad
ierīce tiek izslēgta vai ja Bluetooth® ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
yy Ja Bluetooth® savienojums ir pārtraukts,
pievienojiet Bluetooth® ierīci atkārtoti.
yy Kad Bluetooth® ierīce nav pievienota, ekrāna
logā parādās uzraksts "BT READY".

,,Piezīme

yy Atbalstītie TV zīmoli
LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir
iestatīta stāvoklī [External speaker].
yy Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var
nedarboties labi.
yy Šī funkcija var nedarboties labi, kad dažas no
TV vadības funkcijām, piemēram, HDMI CEC,
SIMPLINK un LG Sound Sync, ir iestatītas
stāvoklī ON.
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-- restartējot ierīci;

Citas darbības
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Skaņas izslēgšana uz laiku

Automātiskā izslēgšanās

Nospiediet

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo
ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

(Klusums), lai izslēgtu iekārtas skaņu.

Varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu
uz tālruņa zvanu; tad ekrāna logā parādās uzraksts
„MUTE”.
Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet (Klusums) uz
tālvadības pults vai izmainiet skaļuma līmeni.

Ievades avota informācijas
attēlošana
Jūs varat parādīt dažādu informāciju par ievades
avotu, nospiežot INFO.

3

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Audio formāts, audio
kanāls
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Miega taimera iestatīšana
Šī iekārta pati izslēgsies pēc iestatītā laika perioda.
Vienu vai vairākas reizes nospiediet SLEEP, lai
izvēlētos aiztures laiku starp 10 un 180 minūtēm.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet SLEEP.
Lai atceltu miega funkciju, vairākkārt spiediet pogu
SLEEP, līdz ekrānā parādās uzraksts “SLEEP 10”, un,
kamēr ekrānā redzams uzraksts “SLEEP 10”, vēlreiz
piespiediet pogu SLEEP.

,,Piezīme

Jūs varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms iekārtas
izslēgšanās. Nospiediet pogu SLEEP, un ekrāna
logā parādīsies atlikušais laiks.

Tāpat tā izslēdzas pēc sešām stundām, ja galvenā
iekārta ir pievienota ierīcei, izmantojot pārnesamo
ievadi.
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AUTO POWER Ieslēgts/
Izslēgts
Šī iekārta automātiski ieslēdzas un izslēdzas caur
ievades avotu : Optiskais
Ieslēdzot TV vai ar šo iekārtu savienotu ārējo ierīci,
šī iekārta atpazīst ievades signālu un izvēlas optisko
funkciju. Jūs varat dzirdēt skaņu no savas ierīces.
Šī funkcija ieslēdzas vai izslēdzas vienmēr, kad
nospiežat pogu AUTO POWER.

,,Piezīme

yy Pēc tam, kad iekārta tikusi ieslēgta ar funkciju
AUTO POWER, tā automātiski izslēgsies, ja
noteiktu laiku nesaņems signālu no ārējās
ierīces.
yy Ja iekārtu izslēdzat tieši, to nevar automātiski
ieslēgt ar funkciju AUTO POWER. Tomēr
iekārta var tikt ieslēgta ar funkciju AUTO
POWER, kad pēc 5 sekundēm bez signāla
atkal pienāk optiskais signāls.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties
yy Ja jūs gribat izmantot funkciju AUTO POWER,
SIMPLINK ir jāizslēdz. Lai ieslēgtu un izslēgtu
SIMPLINK, ir nepieciešamas apmēram 30
sekundes.

Skaļuma automātiska
regulēšana
Šī iekārta atbalsta automātiskās skaļuma regulēšanas
funkciju, kas automātiski pielāgo skaļuma līmeni.
Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa,
nospiediet pogu AUTO VOL uz tālvadības pults.
Tad varat baudīt skaņu atbilstošā līmenī.
Lai atceltu šo funkciju, kamēr ir redzams uzraksts
"ON", nospiediet pogu vēlreiz.

Diskanta/basa/zemfrekvences
skaļruņa regulēšana
Diskanta, basa un zemfrekvences skaļruņu skaņas
līmeni varat noregulēt pēc saviem ieskatiem.
TREBLE/BASS : no -5 dB līdz 5 dB
SUBWF (Zemfrekvences skaļrunis): no -20 dB līdz 6 dB
1. Atkārtoti nospiediet pogu
, lai izvēlētos
TREBLE, BASS vai SUBWF (Zemfrekvences
skaļrunis).
2. Nospiediet VOL o/p, lai noregulētu skaņas
līmeni.

Nakts režīms
Iestatiet Nakts režīmu stāvoklī “Ieslēgts”, lai
samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku
un maigāku.
Nospiediet uz tālvadības pults. Tā jūs varat
aktivizēt Nakts režīmu. Lai to atceltu, vēlreiz
nospiediet pogu .

3
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yy Pēc tam kad iekārta ir tikusi ieslēgta ar
funkciju AUTO POWER, tā automātiski
izslēgsies, ja noteiktu laiku nesaņems signālu
no TV, kas savienots ar LG Sound Sync
(Optiskais).

Skaņas regulēšana
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Gaidstāves režīms
Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek
mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.

Ja Bluetooth gaidstāves režīmā ir iestatīts uz
IESLĒGTS, skaļrunis pārslēdzas Bluetooth gaidstāves
režīmā kamēr ir izslēgts.

Gaidstāves režīms

Ja jūs ieslēdzat galveno ierīci Bluetooth gaidstāves
režīmā, tad Bluetooth un LG TV ir iespējams
savienot pat ja tīkls nav savienots.

1. opcija
Ja tīkls ir atvienots un 20 minūtes nenotiek mūzikas
atskaņošana un nekādas darbības ar pogām,
skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna
logā parādās uzraksts "GOOD BYE" un iekārtas LED
indikators kļūst sarkans.

3

Bluetooth gaidstāves režīmā
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2. opcija
Nospiežot un apmēram 3 sekundes turot 1/!
uz iekārtas vai 1 uz tālvadības pults, skaļrunis
pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā
parādās uzraksts "GOOD BYE" un iekārtas LED
indikators kļūst sarkans.

Tīkla gaidstāves režīms
1. opcija
Ja tīkls ir savienots, bet 20 minūtes nenotiek
mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar
pogām, skaļrunis pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā.
Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

2. opcija
Nospiežot un turot 1/! uz iekārtas vai 1 uz
tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas tīkla gaidstāves
režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

,,Piezīme

Tīkla gaidstāves režīmā nospiežot pogu 1/!,
tiks atskaņots pēdējais izmantotais mūzikas
saraksts.

,,Piezīme

yy Noregulējiet galvenās ierīces skaļuma līmeni
līdz minimumam. Pēc tam nospiediet un
turiet VOL - un DRC uz tālvadības pults 3
sekundes. Skaļrunis pārslēgsies Bluetooth
gaidstāves režīmā.
yy Ja jūs izslēdzat iekārtu Wi-Fi funkcijā,
Bluetooth gaidstāves režīms nedarbojas.
yy Lai izmantotu šo funkciju, jums jāieslēdz
AUTO POWER funkcija.

Skaļruņa atiestate
Ja skaļrunis nav ieslēgts vai nereaģē, atiestatiet to.

Skaļruņa atiestatīšana
un turiet, kamēr vienu
yy Nospiediet pogu
reizi dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā
parādās uzraksts „DISABLED”. Tad visas bezvadu
tīkla pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā
bezvadu tīkla informācija tiek izdzēsta.
un turiet, kamēr divas
yy Piespiediet pogu
reizes dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā
parādās uzraksts „RESET1”. Jūs varat atiestatīt
skaļruni uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Traucējumu novēršana
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Traucējumu novēršana
Vispārēji
Simptomi

Cēlonis un risinājums

Iekārta nedarbojas
pareizi.

yy Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD
atskaņotāju, pastiprinātāju, u.c.) un ieslēdziet to vēlreiz.
yy Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences
skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam
atkal to pieslēdziet.

Iekārtu neizdodas ieslēgt.

Vai barošanas vads ir iesprausts kontaktligzdā?
yy Iespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā.

Piespiežot pogu, funkcija
nedarbojas.

Vai gaisā ir statiskā elektrība?

Nav skaņas.

Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?

yy Atvienojiet barošanas vadu un pievienojiet to vēlreiz.
yy Noregulējiet skaļumu.

Vai ir aktivizēta klusuma funkcija?
yy Nospiediet

vai noregulējiet skaļuma līmeni, lai atceltu klusuma funkciju.

Vai funkcija ir izvēlēta atbilstoši?
yy Pārbaudiet ievades avotu un izvēlieties pareizo ievades avotu.
Nav zemfrekvenču
skaņas

Vai zemfrekvences skaļrunis ir pieslēgts strāvai?
yy Stabili ievietojiet zemfrekvences skaļruņa kontaktdakšu sienas rozetē.
Vai ir pārtraukta iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienošana pārī?
yy Izveidojiet iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienojumu. (Skat. 12 lpp.)

Tālvadības pults
nedarbojas kā nākas.

Vai tālvadības pults neatrodas pārāk tālu no iekārtas?
yy Izmantojiet tālvadības pulti līdz 7 m attālumā no iekārtas.
Vai ceļā starp tālvadības pulti un iekārtu neatrodas kāds šķērslis?
yy Novāciet šķērsli
Vai tālvadības pults baterijas nav tukšas?
yy Nomainiet bateriju pret jaunu.

Funkcija AUTO POWER
nedarbojas.

yy Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai
Bluetooth ierīces, pieslēgumu.
yy Pārbaudiet SIMPLINK stāvokli un izslēdziet SIMPLINK.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.

LG Sound Sync
nedarbojas.

yy Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.
yy Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu.
yy Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.
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yy Izmantojot savienojumu ar ārēju ierīci (televizora pierīci, Bluetooth ierīci
u.c.), noregulējiet ierīces skaļuma līmeni.
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Simptomi

Cēlonis un risinājums

Kad jums šķiet, ka no
iekārtas izejošā skaņa ir
pārāk klusa.

Pārbaudiet tālāk minēto informāciju un noregulējiet iekārtu atbilstoši tai.
yy Izmantojot tālvadības pulti, pārslēdziet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz
[OFF].
yy Ja skaņas josla ir pieslēgta televizoram, TV iestatīšanas izvēlnē nomainiet
iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM].
yy Ja skaņas josla ir pieslēgta atskaņotājam, atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē
nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [PRIMARY PASSTHROUGH] vai [BITSTREAM].
yy Atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē nomainiet audio DRC iestatījuma stāvokli uz
[OFF].

Tīkls
Simptomi

4

Cēlonis un risinājums

Skaļruni nevar savienot ar Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas
mājas tīklu.
radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
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Multivides serveri netiek
parādīti ierīču sarakstā.

yy Darbojas jūsu multivides servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma.
Izslēdziet sava multivides servera ugunsmūri vai pretvīrusu programmu.
yy Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pieslēgts lokālajam tīklam, kuram pievienots
multivides serveris.

Lietojumprogramma
Music Flow Player
nedarbojas pareizi.

Vai Music Flow Player ir iesprausts?
yy Iespraudiet Music Flow Player.
Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un Music Flow
Player?
yy Pieslēdziet LAN kabeli Ethernet pieslēgvietai Music Flow Player aizmugurē
un bezvadu maršrutētājam.
Vai tad, kad Music Flow Player ir iesprausts, Music Flow Player LED indikators
rāda, ka tas darbojas pareizi?
yy Ja rodas problēmas ar Music Flow Player pievienošanu, pamēģiniet
pārvietot skaļruni tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow Player.
Ja restartējat maršrutētāju.
yy Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas.
Ja instalējat jaunu maršrutētāju.
yy Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla
savienojums.
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Lietojumprogramma un datora programmatūra
Simptomi

Cēlonis un risinājums

Lietojumprogramma
Music Flow Player
nedarbojas pareizi.

Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda?
yy Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu.
yy Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammas Music Flow Player
jaunāko versiju.
yy Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.

Programma Music Flow
PC Software nedarbojas
pareizi.

Vai jūsu personālajā vai Mac datorā ir iespējots ugunsmūris?
yy Atspējojiet visus ugunsmūrus un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
Skatiet sava ugunsmūra lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni.
Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un jūsu
personālajam vai Mac datoram?
yy Nodrošiniet, ka skaļrunis un jūsu personālais vai Mac dators ir pareizi
pievienots lokālajam tīklam un var piekļūt internetam.
yy Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas
darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni un jūsu personālo
vai Mac datoru tālāk no šīm ierīcēm.
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Failu prasības
Pieejamie failu pagarinājumi: “.mp3”, “.wma”, “.flac”,
“.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”
Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3,
wma), līdz 192 kHz/24 bit (flac)
Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3, wma)
yy Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var
gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un
servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo
ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir
Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo
zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences
noteikumiem.
Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi
atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

yy Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus „.wav” failus.
yy Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem,
ierīce var neveikt atskaņošanu.
yy Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos
failus.

Preču zīmes un
licences
5
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Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas
licences. „Dolby” un dubultais simbols “D” ir
Dolby Laboratories preču zīmes.

Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē
http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS
Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols
un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču
zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. © DTS,
Inc. preču zīme. Visas tiesības aizsargātas.

Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās
valstīs.

Pielikums 65

Specifikācijas
Vispārēji
Jaudas prasības
Patērētā jauda

Sk. galveno uzlīmi uz ierīces
50 W
Tīkla gaidstāve: 6,0 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)

Izmēri (P x A x Dz):

(1100 x 106 x 135) mm (bez kājiņām)

Neto svars (aptuveni)

8,2 kg

Darbības temperatūra

5 °C - 35 °C

Darbības gaisa mitrums

5 % līdz 90 %

Ievade/Izvade
OPT. IN

3 V (p-p), optiskā ligzda x 2

PORTABLE IN

0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1

HDMI IN

19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 3

HDMI OUT

19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1

Pieejamā digitālās ievades audio
izlases frekvence

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pastiprinātājs
700 W

Priekšējais

75 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz)

Aizmugures

75 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz)

Telpiskais

75 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz)

Centrālais

75 W (4 Ω at 1 kHz)

Zemfrekvences skaļrunis

175 W (3 Ω at 80 Hz)

THD

10 %

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis
Jaudas prasības

Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.

Patērētā jauda

35 W

Tips

1 virziena 1 skaļruņu sistēma

Pilna nominālā pretestība

3Ω

Nominālā pievadāmā jauda

175 W

Maks. pievadāmā jauda

350 W

Izmēri (P x A x Dz):

(296 x 332 x 296) mm

Neto svars (aptuveni)

7,6 kg
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Kopā
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Sistēma
ETHERNET (LAN) pieslēgvieta

Ethernet ligzda x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX

Bezvadu LAN (iekšējā antena)

Integrēta IEEE 802.11n (Draft 2.0) piekļuve pie bezvadu tīkla, saderīga
ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīkliem.

Bluetooth
Versija

4.0

Kodeks

SBC

yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Skaļruņa apkope un
transportēšana
Skaļruņa transportēšana
Saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja
jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas
drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija
iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana
yy Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
yy Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu.
yy Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus
saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.

Skaļruņa tīrīšana

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju,
lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas,
video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu,
programmatūras, koda, programmu, sīklietotņu,
preču un pakalpojumu, programmu, produktu un
cita satura („Saturs”) izcelsme un visi pakalpojumi un
piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā
jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir
pakalpojuma sniedzēja atbildība.
Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu
sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve
ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa
vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu,
noņemšanu vai pārtraukšanu.
Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā
uz Saturu vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu
sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko
informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts
pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar
Saturu un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai
lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Saturu vai
Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura
un Pakalpojuma sniedzējam.
Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda
veida Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz
pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādām šāda
Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai
pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai
Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.
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Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet
aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai
atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.

Svarīga informācija par
tīkla pakalpojumiem
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LIETOŠANAS
NOTEIKUMI
Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz personām un
grupām, kas izmanto LG Daudzzonu skaļruni (LG
Multiroom Speaker), ar to saistīto programmatūru,
šo lietojumprogrammu un jebkurus pakalpojumus,
kas saistīti ar šo lietojumprogrammu (kopā saukti
„LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE
pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko
drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru.
LG programmatūra ir patentēta programmatūra,
kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai
korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong
20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE
un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).
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Piekļūstot LG programmatūrai vai izmantojot
to, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Lietošanas
noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja
nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs
nedrīkstat piekļūt LG programmatūrai vai izmantot
to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas
noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas
minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie
Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā
nav skaidri noteikts citādi.
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Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot
iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas
tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG
Daudzzonu skaļruni privātām vajadzībām un
nekādiem citiem nolūkiem.
Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras
īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder
tikai mums un nekādas LG programmatūras
īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs
izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā
to nosaka šīs licences nosacījumi.
Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt
mūsu programmatūru vai izmantot reverso
inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam
tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu
vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma,
ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas
noteikumus.
Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota
tā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām.
Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG
programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs
pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas
pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu

LG programmatūras pieejamību, taču mēs
nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr,
bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka
mums var nākties pārtraukt LG programmatūras
nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot
Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja
uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku, darba,
drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.
Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja
Pakalpojumi vai kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ
nav pieejami.
Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai
lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas,
ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai
piekļūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam,
ka vienmēr varēsiet piekļūt šādam saturam vai
lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju
robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas,
nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences
noteikumos ietver likumi.
Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam
jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem,
kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā
ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam
atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā
paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs
licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā
tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi
par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami.
Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu
skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākāt lietot
LG programmatūru.
Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā,
likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par
zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav
izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums
aprobežojas ar summu, ko samaksājāt par LG
programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā
to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas
nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par
nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās
ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai
izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var
neattiekties uz jums.
Nekas šajos licences nosacījums neierobežo un
neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai
ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības,
krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozīšanas rezultātā
vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar
ierobežot vai izslēgt.
LG programmatūra sniedz piekļuvi
lietojumprogrammām un sniedz saites uz
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citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām
pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas
pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu
lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu,
kam piekļūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums
piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un
uz minētajām lietām šie Lietošanas noteikumi
neattiecas.

TV neattēlos aizliegto saturu, kamēr nebūs ievadīts
PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīka un citu
pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu,
un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai
zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam
jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to
izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas
var nebūt pieejamas.

Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu
sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja
darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja
noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām
jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi
par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par
trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.

Vīrusi un drošība

Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar
likumu noteiktās tiesības.
Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku
kontroles rīki
Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav
paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un
nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki
par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat
piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko
var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai
bērniem nepiemērotiem.
Ja ļaujat bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu
Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai
attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam
bērnam.
Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četru
ciparu PIN koda ievadīšana). Ja esat iespējojis
četru ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart

Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss,
pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits
tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis
jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos
materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.
Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu:
Sūdzības
Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par
Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta
adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta
adrese].
Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi
Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas
noteikumos un tajos minētajos dokumentos
pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un
jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī
vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās,
norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus
vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par
Pakalpojumu izmantošanu.
Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai
citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo
Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu
citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to
varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē
jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros.
Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu
vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus
šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai
(izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV
trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski
vienojies ar mums.
Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas
tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē,
ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs
tiesības.
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Mēs varam ierobežot trešo pušu satura,
lietojumprogrammu vai pakalpojumu
lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja
brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to.
Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību
par visām LG programmatūrā pieejamā satura,
lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām,
atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam
atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības
par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu,
lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi
jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā
ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai
pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam
satura un pakalpojuma sniedzējam vai
lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no
situācijas).

Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam
komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka
Pakalpojumi ir droši un bez vīrusiem, taču šīs pūles
nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumos
nebūs kļūdu, vīrusu un citu ievainojamību.
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Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu
daļa ir pretlikumīga, spēkā neesoša vai ka
tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot,
nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst
un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek
piemērojamas.
Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver
tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo
noteikumu puse.
Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi,
kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekrītat
un LGE piekrīt pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai
jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.
Šo Vienošanos regulē Korejas Republikas likumi,
izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.
Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem
Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.
LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas
noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu
gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā
vai citiem līdzekļiem.

Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija
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Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL
un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā
ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus
atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas
un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz
e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu
piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz
tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas
(piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes
izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no
ierīces iegādes datuma.

