ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

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, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια
κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος
εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.
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Μπροστά/Πλευρικό Πλαίσιο
Κύρια μονάδα

-/+: Προσαρμόζει την
Ένταση

F: Επιλέγει Λειτουργία
1: Αναμονή
Δευτερεύουσα μονάδα

T: Ξεκινά ή διακόπτει
την αναπαραγωγή

: Συνδέει συσκευή
Bluetooth

Δείκτης LED
(Σύνδεση LED)

: LED Bluetooth

Σύνδεση τηλεόρασης
Συνδέστε με την Sound Bar και την Τηλεόραση με
χρήση Οπτικού ή HDMI ARC.
TV

Ή

Σύνδεση Ηχείου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση ηχείου στις
λειτουργίες SOUND BAR ή REAR μόνο.

Σύνδεση δευτερεύουσας μονάδας
Τοποθετήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα κοντά στην
Κύρια μονάδα και ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία.
a Συνδέστε το καλώδιο ισχύος της Δευτερεύουσας
και της Κύριας μονάδας στην έξοδο.
b Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα πιέζοντας 1.
Ενεργοποιήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα
γυρίζοντας το Διακόπτη Λειτουργίας σε REAR ή
SOUND BAR.

Δευτερεύουσα μονάδα
Η Κύρια μονάδα και η Δευτερεύουσα μονάδα
θα συνδεθούν αυτόματα. Το λευκό LED της
Δευτερεύουσας μονάδας ενεργοποιείται.

Χειροκίνητη Σύνδεση
Δευτερεύουσας μονάδας
Αν η Δευτερεύουσα μονάδα δεν εκπέμπει ήχο,
δοκιμάστε να τη συνδέσετε χειροκίνητα.

Κύρια μονάδα
a Συνδέστε με την Sound Bar και την Τηλεόραση
με χρήση Οπτικού ή HDMI καλωδίου.
b Επιλέξτε [Εξωτερικό Ηχείο (Οπτικό)] ή
[Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)] στο μενού
ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.
yy Η σύνδεση HDMI δεν είναι διαθέσιμη εάν η
τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDMI ARC.
yy Αν αυτή η μονάδα συνδέεται μέσω OPTICAL
και ARC ταυτόχρονα, το σήμα ARC λαμβάνεται
κατά προτεραιότητα.

Σύνδεση Επιπρόσθετης Συσκευής
a Συνδέστε με την εξωτερική συσκευή. Συστήνεται
να συνδέσετε όπως παρακάτω.
TV

a Απενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα.
b Πιέστε το πλήκτρο PAIRING στο πίσω μέρος
της Δευτερεύουσας μονάδας. Το λευκό LED στο
μπροστινό μέρος της Δευτερεύουσας μονάδας
αναβοσβήνει.
c Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα.
d Η σύζευξη ολοκληρώθηκε. Το λευκό LED στο
μπροστινό μέρος της Δευτερεύουσας μονάδας
αναβοσβήνει.

Σύνδεση subwoofer
Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer κοντά στο
ηχείο και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
a Συνδέστε το καλώδιο ισχύος του ασύρματου
subwoofer και της sound bar στην έξοδο.
b Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα :
Η sound bar και το ασύρματο subwoofer θα
συνδεθούν αυτόματα. Το πράσινο LED του
subwoofer θα ενεργοποιηθεί.

Χειροκίνητη Σύνδεση Subwoofer
(Αποκωδικοποιητές, Συσκευές
αναπαραγωγής, κ.ο.κ.)
Κύρια μονάδα

b Ρυθμίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας F στο

τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα επανειλημμένα.
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Αν το subwoofer δεν εκπέμπει ήχο, δοκιμάστε να το
συνδέσετε χειροκίνητα.
a Πιέστε το πλήκτρο Pairing στο πίσω μέρος
του ασύρματου subwoofer. Το πράσινο LED
αναβοσβήνει γρήγορα.
b Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα.
c Η σύζευξη ολοκληρώθηκε. Το πράσινο LED
ενεργοποιείται.
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Τοποθέτηση της Μονάδας
Λειτουργία χρήσης SOUND BAR

Λειτουργία χρήσης PORTABLE

Η Κύρια μονάδα και η Δευτερεύουσα μονάδα εκπέμπουν
ως FRONT L/ R (Αριστερό/Δεξιό) ηχείο, όπως μία sound
bar.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δευτερεύουσα μονάδα
χωρίς την Κύρια μονάδα.
Η Κύρια μονάδα και η Δευτερεύουσα μονάδα
εκπέμπουν ανεξάρτητα με καθεμία συνδεδεμένη
συσκευή.

Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα πιέζοντας 1.
Ενεργοποιήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα γυρίζοντας το
Διακόπτη Λειτουργίας στο SOUND BAR.
Όταν αποσυνδέετε τον Μετασχηματιστή AC της
Δευτερεύουσας μονάδας, η ηχητική απόδοση μπορεί να
μειωθεί.

Κύρια μονάδα

Δευτερεύουσα
μονάδα

Ενεργοποιήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα γυρίζοντας το
Διακόπτη Λειτουργίας στο PORTABLE.

Κύρια μονάδα
Subwoofer

Subwoofer

Λειτουργία χρήσης REAR
Η Κύρια μονάδα εκπέμπει ως μπροστά ηχείο και
η Δευτερεύουσα μονάδα εκπέμπει ως πίσω ηχείο
surround.
Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα πιέζοντας 1.
Ενεργοποιήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα γυρίζοντας το
Διακόπτη Λειτουργίας στο REAR.
Όταν αποσυνδέετε τον Μετασχηματιστή AC της
Δευτερεύουσας μονάδας, η ηχητική απόδοση μπορεί να
μειωθεί.

Κύρια μονάδα
Subwoofer
Δευτερεύουσα
μονάδα

Δευτερεύουσα
μονάδα

Σύνδεση BLUETOOTH (Δευτερεύουσα
μονάδα)
Επιλέξτε LG SJ7-2ND (xx) από τον κατάλογο
συσκευών για σύζευξη της κινητής συσκευής σας.
Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η Σύζευξη, το LED
Bluetooth ενεργοποιείται σε λευκό χρώμα με ήχο μπιπ.

Σύνδεση BLUETOOTH (Κύρια μονάδα)
a Πιέστε το πλήκτρο F για να επιλέξετε τη
λειτουργία BT (Bluetooth).
b Επιλέξτε LG SJ7 (xx) από τον κατάλογο συσκευών
για σύζευξη της κινητής συσκευής σας.
Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η Σύζευξη,
εμφανίζεται το μήνυμα "PAIRED" Το όνομα
της συσκευής σας "BT" στο παράθυρο
απεικόνισης, με τη συγκεκριμένη σειρά.

Λειτουργία χρήσης OFF
Η Κύρια μονάδα εκπέμπει μόνο χωρίς τη Δευτερεύουσα
μονάδα.
Ενεργοποιήστε την Κύρια μονάδα πιέζοντας 1.
Ενεργοποιήστε τη Δευτερεύουσα μονάδα γυρίζοντας το
Διακόπτη Λειτουργίας στο OFF.

Κύρια μονάδα
Subwoofer
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Φόρτιση της Μονάδας
Προτού τη χρησιμοποιήσετε, φορτίστε την μπαταρία
συνδέοντας το Μετασχηματιστή AC
(Μόνο Δευτερεύουσα μονάδα)

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Ανατρέξτε στην κυρίως ετικέτα.
Κατανάλωση
ισχύος

LED μπαταρίας
- Πράσινο: Πλήρως
φορτισμένη
- Κόκκινο: Φορτίζει

Μετασχηματιστής
AC

yy Μοντέλο : DA-38A25
yy Κατασκευαστής : Asian
Power Devices Inc.
yy Είσοδος :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1,2 A
yy Απόδοση : 25 V 0 1,52 A

Διαστάσεις
(Π x Ύ x Β)

Περίπου.
340 mm x 74 mm x 110 mm
Με το πόδι (Σε καθεμία
από τις Κύρια μονάδα και
Δευτερεύουσα μονάδα)

Τηλεχειριστήριο

8: Χαμηλώνει την ένταση του ήχου το βράδυ.
REAR LEVEL -/+: Προσαρμόζει την πίσω ένταση της
Δευτερεύουσας μονάδας σε λειτουργία REAR.
SURROUND: Απ/ενεργοποιεί τη λειτουργία Surround
AV SYNC: Συγχρονίζει τον ήχο και το βίντεο.
AUTO VOL: Προσαρμόζει αυτόματα το πολύ υψηλό ή
πολύ χαμηλό επίπεδο έντασης σε κατάλληλο επίπεδο.
AUTO POWER: Ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου

Αντικατάσταση μπαταρίας

Σε λειτουργία αναμονής στο
δίκτυο : 1,5 W
(στην περίπτωση που είναι
ενεργοποιημένες όλες οι θύρες
του δικτύου.)

Ενισχυτής
(Ολική ισχύς
Απόδοσης
RMS)
Χρόνος
λειτουργίας
(Μπαταρία)

320 W RMS (Με συνδεδεμένο
το Μετασχηματιστή AC).
Περίπου 4 ώρες (Εξαρτάται
από το επίπεδο έντασης και το
ηχητικό περιεχόμενο.)

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορούν να
αλλάξουν 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.

Πληροφορίες σημείωσης για το
λογισμικό ανοικτού κώδικα

Σχετικά με τον πυρήνα φερρίτη
(Προαιρετικό)

Τυλίξτε μία φορά το καλώδιο του μετασχηματιστή
AC γύρω από τον πυρήνα φερρίτη. Συνδέστε τον
μετασχηματιστή AC με τον πυρήνα φερρίτη στη
δευτερεύουσα μονάδα
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Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις
άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης
ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.
Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς
λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι
αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα
σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος
της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής,
την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής
αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.
com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών
από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.
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Επιπρόσθετες πληροφορίες
Δήλωση συμμόρφωσης

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#
Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz
περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο
περιορισμός ισχύει στις εξής χώρες: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία
(BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία
(DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία
(ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY),
Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία
(HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία
(PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI),
Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Ηνωμένο
Βασίλειο (UK), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI)
και Νορβηγία (NO).
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

2412 έως 2472 MHz

16 dBm

5180 έως 5240 MHz

20 dBm

5736 έως 5814 MHz

12 dBm

5730 έως 5821 MHz

13 dBm

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εσωτερική μπαταρία λιθίου στη μονάδα
δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη επειδή
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης
αντικατάστασης της μπαταρίας, και πρέπει να
αντικαθίσταται από μπαταρία ίδιου τύπου από ειδικό.
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