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Taşınabilir Bluetooth
Hoparlör

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.
MODELLER
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL

NP5550B
NP5550BR
NP5550WG

*MFL69383546*

NP5550NC
NP5559NC
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Güvenlik Bilgileri
1

UYARI

Başlarken

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR.
SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS
PERSONELİNE BAŞVURUN.
 u bir üçgen içerisinde bulunan
B
ve ucu ok ile gösterilen yıldırım
işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde
güçlü miktarda elektrik şokuna
neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli
elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
 ir üçgen içerisinde bulunan ünlem
B
işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte
verilen kullanım kılavuzu içerisinde
önemli işletim ve bakım (servis)
yönergelerinin bulunduğunu
konusunda uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK
İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar
alanlar içerisine yerleştirmeyin.
UYARI: İşbu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler
kullanmayınız. (ör. Elektronik sinek öldürücü raket)
İşbu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
UYARI: Bu ünitede bazı nesneler için (Örn: Manyetik
kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıs vardır.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın
kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık
ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını
engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları
hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri
zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün,
sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin
koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı
yerlere yerleştirilmemelidir.
İKAZ Güç Kablosu hakkında
Çoğu cihazın sadece kendileri için adanmış bir devreye
bağlanması önerilir;
Başka bir deyişle, sadece bu cihazı besleyen tek bir
çıkış devresi, başka bir ek çıkışa ya da branşman
devresine sahip değildir. Emin olmak için, işbu
kullanıcı el kitabının özellikler sayfasına başvurunuz.
Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya
hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu
durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın
ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik
aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir
hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı
fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz,
kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam
yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç
kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında
sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik
kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere,
duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya
özellikle dikkat ediniz. Elektrik Fişi, bağlantıyı kesme
cihazıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi ulaşılabilir bir
yerde hazır olmalıdır.
İKAZ İşbu ürünü düşük nem ortamında kullanırken.
yy Nem oranı düşük ortamlarda statik elektriğe
neden olabilir.
yy İşbu ürünü, elektrik iletkenliği olan herhangi bir
metal cisme temas ettirdikten sonra kullanmanız
önerilir.

Başlarken
İşbu cihaz taşınabilir batarya veya akü ile donatılıdır.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya
sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim
(vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.
Eski cihazınızın atılması
1. Tüm elektrikli ve elektronik
atıklar, devlet ya da yerel yetkililer
tarafından belirlenen toplama
merkezlerinde ayrı olarak imha
edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik
aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim
edilmeli veya aldığınız yeni ürünü
satıcınız adresinize teslim ederken,
satıcınızdan atık elektrikli ve
elektronik aletinizi teslim almasını
istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve
insan sağlığı üzerindeki potansiyel
olumsuz sonuçların engellenmesine
yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında
daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz
ya da ürünü aldığını mağaza ile
iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli
madde içerebilir. Ürünler içerisindeki
tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine
veya yaralanma/ölüme sebebiyet
verebilir. (www.lg.com/global/
recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa,
%0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004
üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol
yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve
kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.

Pb

2. Tüm piller/akümülatörler, belediye
atık sisteminden ayrı olarak, yerel
makamlarca ya da devlet tarafından
belirlenmiş toplama tesislerinde imha
edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin
doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerinde oluşabilecek
potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin
imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı
bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel
çöp toplama hizmet merkezi ya
da ürünü satın aldığınız mağaza ile
temasa geçin. (http://www.lg.com/
global/sustainability/environment/
take-back-recycling/global-networkeurope)
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Pili çıkarmanın veya ekipmandan çıkarmanın
güvenilir yolu: Eski pili veya pil grubunu çıkarınız,
takarken yaptığınızın tersi adımları izleyiniz. Çevrenin
kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek
tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil
gruplarını belirlenmiş toplama noktalarında bulunan
uygun kutulara atınız. Pil veya pil gruplarını diğer
atık maddelerle beraber atmayınız. Yerel ve geri
dönüştürülebilir pilleri ve aküleri kullanmanız önerilir.
Pil, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
Güvenliğiniz için, üründe yerleşik pili çıkarmayın.
Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, yardım için en
yakın yetkili LG Elektronics servis noktasına ya da
distribütörüne götürün.
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Atık batarya ve akülerin çıkarılması
(SADECE gömülü bataryalı üründe)

1
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Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla
çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda
olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu
ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek
olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece
nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye
eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek
ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı
çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis
Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları
ile iletişime geçmelidir.
Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini,
elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel
aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde
çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin
bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik
talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen
http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.
DİKKAT: Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi
söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil
kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil
ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

Uygunluk Belgesi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü’nün 1999/5/
EC yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli
şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıda verilen
adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde
bulunabilirsiniz:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep
edilebilir:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde
kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant
aktarım sistemidir.

İçindekiler
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Ana Özellikler
1

LG Friends sembolü ne anlama gelir?

Portable In

Başlarken

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.
Captain Play

LG Sound Sync
LG Sound Sync ile uyumlu LG TV’nizin uzaktan
kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol
edilebilir.

Music Flow Bluetooth
Bu üniteyi, iPod touch/
iPhone/iPad veya Android cihazınızla birlikte
Bluetooth aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bu ünitenin
ve cihazınızın Bluetooth için eşleştirilmesi gerekir.
“Apple App Store” veya “Google Android Market
(Google Play Store)” adreslerini ziyaret edebileceğiniz
gibi aşağıda gösterilen QR kodunu kullanarak da
“Music Flow Bluetooth” uygulamasını arayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 9.

LG Friends sembolü, ünitenin G5 Friends olarak
kaydedildiği anlamına gelmektedir.
Music Flow Bluetooth uygulamasını yükleyerek ve
otomatik olarak çalıştırarak hareketlerinizi Friends
Manager uygulamasını çalıştırırken daha kolay ve
daha hızlı hale getirir.

Aksesuarlar
Lütfen cihazınızla verilen aksesuarları kontrol edin ve
tanımlayın.

USB kablosu (1)
(iOS)

Basit Kılavuz (1)

(Android)

Dual Play

Giriş

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini
çıkarabilirsiniz. Bu fonksiyon kullanıldığında iki
hoparlör gerekir.

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

,,Not
Özel notları ve çalıştırma özelliklerini belirtir.

>>Dikkat

Kötü kullanım nedeniyle olası zararları engellemek için
uyarıları belirtir.

Başlarken
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Ana Ünite
1
g
h

a
b
c

a o : Ses seviyesini yükseltir.
bj
- Üniteye Bluetooth cihazını bağlar.
(Basılacak öğe j)
- Çoklu eşleştirme için bir Bluetooth cihazı ekler.
(Basılı tutulacak öğe j)
- Taşınabilir modunda Bluetooth modu olarak
değişir. (Basılacak öğe j)
c p : Ses seviyesini düşürür
d T
- Kayıttan çalmayı Bluetooth modunda başlatır
veya duraklatır.
- Portable ve LG Sound Sync modundaki sesi
susturur.

d

e

e 1/!
Açar / Kapatır: Basılı tutun.
f Pil göstergesi
g Şarj için USB portu
h Taşınabilir konektörü
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.

Başlarken

f

8

Başlarken

Üniteyi Şarj Etme
1

AC Adaptörünü Bağlama

Şarj durumunun kontrolü
AC Adaptörü bağladıktan sonra pil şarj olmaya başlar.
Güç açılırsa, 1/! düğmesine basarak şarj durumunu
kontrol edebilirsiniz.

Başlarken

Bu cihazda dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan
önce, AC Adaptöre bağlayarak pili şarj edin.

60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %

1. Verilen USB kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2. USB kablosunu ünitenin USB portuna bağlayın.
3. AC adaptörünü bir AC prize takın.

,,Not

yy Çalıştırma süresi yaklaşık 15 saattir.
Pil durumuna ve çalışma şartlarına bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
(Temin
edilmemiştir)

Pil şarj modunda tamamen şarj olursa gösterge
kırmızıdan yeşile dönüşür.

>>Dikkat

AC adaptörü temin edilmemiştir.
Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG
Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,8 A
üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü
kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi
değişebilir.

yy Şarj sırasında müzik dinlerseniz şarj süresi
uzayacaktır.

Başlarken

BLUETOOTH
Uygulamasını Kullanma

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi
yeni özellik kazandırır.
Daha fazla özelliğin keyfini çıkarıp bu ürünü daha
konforlu kullanmak için ücretsiz “Music Flow
Bluetooth” uygulamasını kurmanız önerilir.

BLUETOOTH Cihazınıza “Music
Flow Bluetooth” uygulamasını
kurun
Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth”
Uygulaması kurmanın iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla ''Music Flow
Bluetooth'' Uygulamasını kurma
1. QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth''
uygulamasını kurun. Tarama yazılımını kullanarak
QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir simgeye dokunun.
3. İndirmek için bir simgeye dokunun.

,,Not

yy Bluetooth cihazınızın internete bağlı
olduğundan emin olun.
yy Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı
uygulaması bulunduğundan emin olun.
Yoksa, “App Store” veya “Google Play Store”
adresinden bir tane indirin.
yy QR kodu bölgeye bağlı olarak çalışmayabilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulamasını
“App Store” veya “Google Play Store”
adresiyle kurun
1. “App Store” simgesine veya “Google Play Store”
simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna “Music Flow Bluetooth” yazın ve
arayın.
3. Arama sonuçları listesinde, Bluetooth
uygulamasını indirmeye başlamak için “Music
Flow Bluetooth” seçeneğini bulun ve dokunun.
4. Kurulum için bir simgeye dokunun.
5. İndirmek için bir simgeye dokunun.

“Music Flow Bluetooth”
Uygulamasıyla BLUETOOTH’u
etkinleştirin.
"Music Flow Bluetooth" uygulaması Bluetooth cihazı
ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
1. “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açmak
için ana ekranda “Music Flow Bluetooth”
uygulamasına dokunun ve ana menüye gidin.
2. [Menu] seçeneğine dokunun ve istediğiniz üniteyi
seçin.
3. Çalıştırmak için daha fazla bilgi edinmek
istiyorsanız, [Setting] seçeneğine dokunun ve
[Help] menüsünü açın.

1
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“Music Flow Bluetooth” Uygulaması
hakkında

9
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,,Not

1

yy Music Flow Bluetooth uygulaması yazılımın
aşağıdaki sürümlerinde bulanacaktır;
Android O/S : Ver 4.0.3 (veya sonrası)
iOS O/S : Ver 6.0 (veya sonrası)

Başlarken

yy Bluetooth aygıtına bağlı olarak “Music Flow
Bluetooth” uygulaması çalışmayabilir.
yy “Music Flow Bluetooth” uygulamasının
bağlanmasından sonra, cihazınızdan
müzik sesi çıkabilir. Bu durumda, bağlantı
prosedürünü yeniden deneyin.
yy “Music Flow Bluetooth” uygulamasını
kullanırken Bluetooth cihazınızda
diğer uygulamaları kullanır veya ayarları
değiştirirseniz, “Music Flow Bluetooth”
uygulaması normal çalışmayabilir.
yy “Music Flow Bluetooth” uygulaması normal
şekilde çalışmadığında, Bluetooth aygıtınızı ve
“Music Flow Bluetooth” uygulamasını kontrol
edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
yy Akıllı cihazın işletim sistemine bağlı olarak,
“Music Flow Bluetooth” çalıştırma sırasında
farklılıklar oluşabilir.
yy Bluetooth bağlantısı kopsa bile, işlevi
değiştirdiğinizde "Music Flow Bluetooth"
uygulamasını kullanabilirsiniz.

Çalıştırma 11

Basit İşlemler

Ses seviyesi düğmesini kullanma

Güç düğmesini kullanma

2
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Hoparlörün sesini ayarlayabilirsiniz.

,,Not

Açma/Kapama

Sesin ayarlanması sırasında, zaten maksimum
veya minimum seviyede olan sesi artırmaya veya
azaltmaya çalışırsanız üniteden bir bip sesi gelir.

1/! düğmesini basılı tutun

Basit Çalıştırma Kılavuzu
Fonksiyon

Nasıl Yapmalı

LED ve Ses Durumu

Açma/Kapama

1/! düğmesini basılı tutun.

1/! düğmesi iki kez sesli yanıp söner.

Bluetooth eşleştirmesi

j düğmesi beyaz yanıp söndüğünde,
akıllı cihazınızdaki cihaz listesinden LG
Music Flow P5 (XX) öğesini seçin.

j düğmesi sesli beyaz kalır.

Oynatma / Bekletme

T seçeneğine basın.

-

Ses kontrolü.

o veya p seçeneğine basın.

-

İleri atlama

T seçeneğine iki kez basın.

-

Geri atlama

T seçeneğine üç kez basın.

-

Çoklu eşleştirme

Başka bir Bluetooth cihazı eklemek için
j seçeneğini 2 saniye basılı tutun.

j düğmesi sesli beyaz kalır.

Başlama

j seçeneğini 10 saniye basılı tutun.

j, 1/! ve T düğmeleri iki kez yanıp
söner; j düğmesi de beyaz yanıp söner.
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BLUETOOTH®
teknolojisinin
kullanılması
BLUETOOTH Hakkında

2

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim
teknolojisidir.

Çalıştırma

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması
veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde,
seste parazit olabilir.
Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları
bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı
Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa,
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bir cep
telefonu Cascade ile çalışabilir.
Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü
Bilgisayar, PDA vb.

BLUETOOTH Profilleri
Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için,
cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu
ünite aşağıdaki profille uyumludur.
yy A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
yy Codec : SBC, AAC

BLUETOOTH cihazlarına
depolanan müziği dinleme
Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını
eşleştirme
Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce,
Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazınızda
açıldığından emin olun. Bluetooth cihazınızın
kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine
getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.
1. Üniteyi açın; j düğmesi beyaz yanıp söner.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini
gerçekleştirin. Bluetooth cihazıyla bu ünite için
arama yaparken, Bluetooth cihazınızın türüne
bağlı olarak bulunan cihazların listesi Bluetooth
cihazında görünebilir. Cihazınızı
“LG Music Flow P5(xx)” olarak görüntülenir.
3. “LG Music Flow P5(xx)” öğesini seçin.

,,Not

yy XX, Bluetooth adresinizin son iki hanesini
belirtir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08
gibi bir Bluetooth adresi varsa Bluetooth
cihazınızın üzerinde “LG Music Flow P5 (08)”
yazısını görürsünüz.
yy Bluetooth cihazının tipine bağlı olarak, bazı
cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır.
Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.
yy Bu üniteye yukarıda açıklandığı gibi, aynı
yöntemle eş zamanlı 2 adet Bluetooth cihazı
bağlayabilirsiniz.
yy Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya
iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme
bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre
desteklenmeyebilir.)
yy Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazı
(Ör: Dongle vb..) çoklu eşleştirmeyi
desteklemez.
4. Ünite sorunsuz olarak Bluetooth cihazınıza
bağlandığında yanıp sönen düğmeler bip sesiyle
birlikte beyaz kalır.
5. Müziği dinleyin.
Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinlemek
için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna
bakın.
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,,Not

yy Bluetooth teknolojisini kullanırken üniteyle
Bluetooth cihazı arasında bir bağlantı
yapmanız gerekir; Bluetooth cihazı
olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi
korumalıdır.
Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün
çalışmayabilir:
-- Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir
engel var.

yy Baştan başlattığınızda Bluetooth cihazınızı bu
üniteye tekrar bağlamalısınız.
yy Bu ünite 2 Bluetooth cihazına birden bağlı
olsa bile, bağlı cihazların sadece bir tanesini
kullanarak müziği çalabilir veya kontrol
edebilirsiniz.
yy Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime
girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
yy Bluetooth cihazınızı bu üniteyle kontrol
edemeyebilirsiniz.
yy Cihazın tipine bağlı olarak, Bluetooth
fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
yy Telefon, MP3, dizüstü bilgisayar vb. kullanarak
kablosuz sistemin keyfini yaşayabilirsiniz.
yy Üniteyle Bluetooth cihazı arasındaki mesafe
ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
yy Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth cihazı
üniteden uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı
kesilir.
yy Bluetooth bağlantısı kesilince, Bluetooth
cihazını yeniden üniteye bağlayın.
yy Bu üniteye Bluetooth cihazı (iOS cihazı vb.)
bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız
zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize
edilebilir.

2
Çalıştırma

-- Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da
kablosuz LAN cihazı gibi Bluetooth
teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir
cihaz var.

14 Çalıştırma

,,Not

Dual Play Bağlantısı
(İsteğe bağlı)

yy Dongle kullanan bir Bluetooth cihazı
kullanıyorsanız, Dual Play kullanamazsınız.

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini
çıkarabilirsiniz. Stereo sesin keyfini çıkarmak için iki
hoparlör gerekir.

yy Dual Play'in keyfini yaşarken, çoklu eşleşme
bağlantısı desteklenmez.

yy Taşınabilir giriş modunda, Dual Play
kullanamazsınız.

yy Dual Play bağlantısı işlemdeyken, üniteleri
diğer Bluetooth cihazlarında arayamazsınız.

2
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yy Dual Play bağlantısını kestiğinizde, iki
hoparlörden birinin düğmelerini tekrar basılı
tutun. (j, o veya j, p)
yy Dual Play keyfini yaşarken, ve
hoparlörlerinin sesini aynı anda
ayarlayabilirsiniz.

1.

hoparlörünü bir Bluetooth cihazına bağlayın.

2. Her hoparlörün düğmesini aşağıdaki gibi aynı
anda basılı tutun.
- hoparlörü : j, o düğmesi
- hoparlörü : j, p düğmesi
- Bip sesi duyulur ve j düğmeleri hızlı bir şekilde
yanıp söner.

yy Dual Play aracılığıyla iki hoparlör bir birine
bağlandıktan sonra, her iki hoparlöre de bağlı
tüm cihazların bağlantısı, hoparlörüne son
bağlanan hoparlör dışında kesilir.
yy Dual Play kullanımı sadece bu ünitelerle
sınırlıdır ve diğer Music Flow serilerinde
bulunmaz.
yy Dual Play modunda Bluetooth cihazını
değiştirmek için, mevcut Bluetooth cihazının
bağlantısını kesmek ve istenilen Bluetooth
cihazını bağlamak için 2 saniye boyunca j
tuşunu basılı tutun.

3. İki hoparlör bağlanmışsa, yanıp sönen j düğmeleri
bip sesiyle beyaz renkte kalır. Üniteler algılamada
başarısız olursa, 1. aşamaya dönüp yeniden deneyin.

yy Dual Play modunda sadece hoparlörünü
Bluetooth cihazıyla bağlayabilirsiniz.

Dual Play Oto Bağlantısı

yy Dual Play sadece Android veya iOS cihazlarda
desteklenir.

Gücü dual Play modunda kapatıp, sonra da açarsanız
bu hoparlörler dual play modunu otomatik olarak
korur.
-- İki hoparlörü açın ve dual play bağlantısının
tamamlanmasını bekleyin.
-- Dual Play moduna bağlanmak 30 saniye kadar
sürebilir.

yy Bu üniteye Bluetooth cihazı (iOS cihazı vb.)
bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız
zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize
edilebilir.
yy Dual Play modunda, hoparlörler arasındaki
mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltın.
yy Ağ ortamına bağlı olarak Dual Play iyi
çalışmayabilir.
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LG Sound Sync
(TV Özel Sesi)

LG TV’nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen
işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.
LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım
kılavuzuna bakın.
Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki
bağlantılardan birini yapın.

,,Not

yy Bağlantılar başarılı olmadığında TV'nin ve
gücün koşullarından emin olun.
yy LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki
durumlarda bu ünitetin durumundan ve
bağlantılardan emin olun.
-- Cihazı kapatın.
-- Başka işlevlere geçerken.
-- Parazit veya mesafe nedeniyle kablosuz
bağlantının kesilmesi.
yy OTOMATİK AÇMA KAPAMA fonksiyonunu
AÇIK olarak ayarladığınız zaman bu üniteyi
kapatmak için geçen zaman TV’nize bağlı
olarak değişir.
yy TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin
imalatçısına veya modeline göre farklılık
gösterir.

1. 1/! (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Sesi bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses
çıkışını ayarlayın :
TV ayar menüsü [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Bip sesini duyana kadar j, T tuşlarını aynı anda
basılı tutun. j sarı yanıp söner. Bağlıysa, j sarı
kalır.

,,Not

yy LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini
kapadıysanız bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi
tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar
bağlamalısınız.
yy Sesi sessize almak için T öğesine basın.

2
Çalıştırma

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte
TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. Bu
özellik sadece LG Sound Sync özelliğini destekleyen
LG TV'lerle uyumludur. TV’niz üzerinde LG Sound Sync
logosu olduğundan emin olun.

Kablosuz bağlantıyla

16 Çalıştırma

Harici Cihazınızdan
Müzik Dinleme
Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik
dinlemek için kullanılabilir.

Diğer İşlem
Sıfırlama

2
Çalıştırma
1. Harici cihazı, ünitenin Portable In konektörüne
bağlayın.
2. 1/! düğmesini basılı tutarak gücü açın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

,,Not

yy Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev
otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.
yy Sesi sessize almak için T öğesine basın.

Arıza nedeniyle ünitenin donması durumunda, lastik
manşonu çıkartın ve toplu iğneye benzer ince bir cisim
ile sıfırlama deliğine basın. Ardından ünite tamamen
kapanır.

Otomatik Kapatma Konusunda
Uyarı
Bu ünite, BT/LG Sound Sync modunda 20 dakika
müzik çalmaz veya taşınabilir cihaz girişi modunda
6 saat boyunca bir düğmeye basılmazsa otomatik
olarak kapanır.
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Sorun giderme
Genel
Sorun

Neden ve Düzeltme

Güç Yok.

yy Pil boş. Pili şarj edin.
yy Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın.
yy Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Ünitenin ses seviyesini ya
da Bluetooth cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın.

Ses veya ses bozulması
yok.

yy Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir.
Cihazların sesi azaltılır.

yy Bluetooth cihazınızda bluetooth'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi
deneyin.
yy Bluetooth cihazınızın açık olduğundan emin olun.
yy Bluetooth cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın.
yy Bluetooth cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle
eşleşmeyebilir.
Bluetooth eşleme iyi
çalışmıyor.

yy Bluetooth kullanırken, "Music Flow Bluetooth" uygulamasını
kullanamayabilirsiniz. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını düzgün
kullanmadan önce bağladığınız Bluetooth cihazının bağlantısını kesin.
yy Bluetooth cihazınız zaten başka bir üniteye bağlı olduğunda önce Bluetooth
bağlantısını kesin. Ardından ünitenizi "Music Flow Bluetooth" aracılığıyla kontrol
edebilirsiniz.
yy Bluetooth aygıtına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması kısıtlı
çalışabilir, çalışmayabilir.
yy Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarını "Music Flow
Bluetooth" uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz
bağlantı kesilebilir. Böyle bir durumda, lütfen bağlantıyı kontrol edin.
yy Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış Bluetooth bilgisi silinebilir. Ünite
kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.

Ünite normal çalışmıyor.

yy Arıza durumunda, Pil göstergesi sırayla beyaz ve sarı yanar. Lütfen üniteyi
sıcaklığın ya da nemin çok yüksek veya çok düşük olmadığı doğru yerde kullanın.
yy Aşırı yük durumunda, tüm LED göstergeleri beyaz renkte kalır. Lütfen gücü
kapatın ve tekrar açın.

Yukarıdaki çözüm
yöntemleri işe yaramıyor.

yy Mekanik kurşun kalem gibi sivri uçlu bir nesne ile Reset (Sıfırlama) deliğine
bastırın.

3
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yy Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses
kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
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LED gösterge hakkında
Genel
Pil göstergesi kırmızıdan
yeşile döner.

Şarj Oluyor

Tam Dolu

1/! sesli olarak beyaz yanıp
Güç açık.
söner.
1/! sesli olarak sarı yanıp
söner.

Pil boş. (Hızlı yanıp sönüyor)

Pil göstergesi hızlı bir şekilde
kırmızı ve yeşil yanıp söner.

Ünite normal çalışmıyor.
Üniteyi bir süre oda sıcaklığında (5 - 35 °C) tutun ve tekrar deneyin.

Bluetooth

4

j yanıp söner veya sesli
olarak beyaz kalır.

Yanıp söner: Bluetooth cihazı aranıyor
Sabit kalır: Bluetooth cihazına bağlandı.

Ekler

Dual Play ve Sound Sync
j hızlı bir şekilde beyaz
yanıp söner.
(j , iki hoparlörde)

Dual play bağlantısı bekleniyor.

j, sesli sarı yanıp söner.

Sound sync bekleniyor.

Dual Play ve Sound Sync
T beyaz yanıp söner.

Sessiz durumu (Taşınabilir)
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Tescilli Markalar ve
Lisanslar

Üniteyle ilgili İşlemler
Taşınması sırasında

Bluetooth kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar
arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo
bağlantısı sağlayan bir sistemdir.
Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında
cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.
Bağlantı Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak
yapılmışsa, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip
bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.
Bluetooth marka ismi ve logolarının mülkiyeti
Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu
marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her
türlü kullanımı lisansa tabidir.

Dış yüzeyleri temiz tutma
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları
kullanmayın.
yy Aşırı bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun süre ünite
üzerinde bırakmayın.

Ünite temizliği
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler
cihazın üst yüzeyine zarar vereceğinden bu tip
malzemeleri temizlik için kullanmayın.

4
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Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet
sahiplerine aittir.

Lütfen orijinal ambalaj kutusunu ve ambalaj
malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere
taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde
koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal
ambalajında paketleyin.

20 Ekler

Teknik Özellikler
Genel
Güç gereksinimi

5 V 0 1,8 A (AC adaptör)
Yerleşik şarjlı pil

Güç tüketimi

9W

Ölçüler (G x Y x D)

Yaklaşık 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Net Ağırlık (Yaklaşık)

0,47 kg

Çalıştırma sıcaklığı

5 °C - 35 °C arası

Çalıştırma nem oranı

%5 - %60 arası

Girdiler

4

PORT. IN

0.65 Vrms (3,5 mm stereo fiş)

USB

Mikro USB portu, pil şarjı için

Hoparlörler

Ekler

Tip

yerleşik

Nominal Empedans

4Ω

Nominal Giriş Gücü

10 W

Maksimum Giriş Gücü

20 W

Pil
Pil kapasitesi

2100 mAh

Çalıştırma süresi

Yaklaşık 15 saat.
Pil durumuna ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

yy Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

