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Ασύρματη
ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.lg.com και, έπειτα, κάντε
λήψη του εγχειριδίου χρήστη.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν
μέρει από τη συσκευή σας.
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Μπροστινό πάνελ
Τα κουμπιά βρίσκονται στο πλάι.

1 (Αναμονή) · · · · Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί
τη μονάδα.
F (Λειτουργία) · · · · · · · · Επιλογή λειτουργίας.
p/o (Ένταση ήχου) · · · · · Ρύθμιση έντασης.

Πίσω πάνελ

Σύνδεση Subwoofer
Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ
κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
a Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας
ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην
πρίζα.
b Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
• Η μπάρα ήχου και το ασύρματο
υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.
Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED του
subwoofer ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του
υπογούφερ

DC IN · · · · · · · Σύνδεση σε προσαρμογέα AC.
OPTICAL IN  · · · Σύνδεση σε συσκευή Optical.
Θύρα USB  · · · · · Σύνδεση σε συσκευή USB.

Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι
συνδεδεμένο προς τη σωστή
κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη
στην οπτική υποδοχή.

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο,
προσπαθήστε να το συνδέστε με μη αυτόματο
τρόπο.
a Πιέστε PAIRING στο πίσω μέρος του
ασύρματου subwoofer.
• Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED στο
μπροστινό μέρος του ασύρματου
subwoofer αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED δεν
αναβοσβήνει, πιέστε παρατεταμένα τη
PAIRING.)
b Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
• Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί.
Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED στο
μπροστινό μέρος του ασύρματου
subwoofer ανάβει.
Κρατήστε την μπάρα ήχου και το
υπογούφερ σε απόσταση άνω του
1 m από άλλες συσκευές (π.χ.
ασύρματο δρομολογητή, φούρνο
μικροκυμάτων κ.λπ.), για να
αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές
στην ασύρματη σύνδεση.

!1 m
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Σύνδεση τηλεόρασης
a Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση
με καλώδιο Οπτικών ινών.
b Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από
το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

Τηλεχειριστήριο
Αντικατάσταση
μπαταρίας

TV

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών
a Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως
φαίνεται παρακάτω.
(Set-top Box,
τη συσκευή
αναπαραγωγής κλπ.)

TV

b Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F
επανειλημμένα.
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C/V: Παράληψη/ Αναζήτηση
N: Αναπαραγωγή/ Παύση
-- Κλείδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (ΒΤ
LOCK): Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth
πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί F.
Πατήστε παρατεταμένα το N και μετά
πιέστε το πάλι για να περιορίσετε τη
σύνδεση Bluetooth μόνο σε BT και LG TV.
SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.
-- Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης: Πατήστε
παρατεταμένα το SOUND EFFECT και μετά
πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
FOLDER W/S: Αναζητά έναν φάκελο.
J: Προβάλλει τις πληροφορίες ενός
φακέλου, μιας πηγής εισόδου ή το όνομα μιας
συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
-- Αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (Auto ON/OFF):
Πατήστε παρατεταμένα J και πιέστε το
ξανά.
: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης σε κάθε
ηχείο.
-- Ήχος surround: Πατήστε παρατεταμένα
και πιέστε το ξανά.
REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία
αναπαραγωγή των αρχείων σας.
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Πρόσθετες πληροφορίες

Δήλωση συμμόρφωσης

Προδιαγραφές
Κατανάλωση
ισχύος

Μετασχηματιστής
AC

Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Παροχή
ρεύματος
δίαυλου (USB)
Ενισχυτής
(Συνολική ισχύς
εξόδου RMS)

Ανατρέξτε στην κύρια
ετικέτα.
Δικτυωμένη λειτουργία
αναμονής : 0,5 W
(Με ενεργοποιημένες
όλες τις θύρες δικτύου.)
• Μοντέλο : DA-38A25
• Κατασκευαστής :
Asian Power Devices
Inc.
• Είσοδος : 100 - 240 V
~ 50 - 60 Hz
• Έξοδος : 25 V 0 1,52 A
Περίπου.
890,0 mm X 57,0 mm
X 85,0 mm Με πόδι
5 V 0 500 mA

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει
ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας
Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με
την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο
της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η
παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί
και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20
cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου
σώματος.
Εύρος συχνοτήτων

Ρεύμα εξόδου
(Μέγιστο)

2402 έως 2480 MHz

10 dBm

5730 έως 5821 MHz

13 dBm

300 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση
ασύρματου δικτύου ή την
ασύρματη συσκευή
Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/
OFF και σβήστε τη συσκευή.

Έτοιμο για χρήση Πίσω Ηχείων
Έτοιμο για πολυκάναλο ήχο με
Κιτ Πίσω Ηχείων που πωλείται
ξεχωριστά. (SPK8-S)
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