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Sound-Bar Wi-Fi
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị
của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập
http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng.
Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị
của bạn.
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Bảng mặt trước

1 (Chế độ Chờ) ·  ·  · Công tắc ON (BẬT) hoặc
OFF (TẮT).
F (Chức năng) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Chọn chức năng
p/o (Âm lượng)  ·  ·  ·  ·  · Điều chỉnh âm lượng
/ (Wi-Fi) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Chọn chức năng Wi-Fi.

Bảng mặt sau

HDMI OUT (TV ARC) ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Kết nối với TV.
HDMI IN ·  ·  · Kết nối với thiết bị bằng khe cắm
HDMI OUT.
OPTICAL IN  ·  ·  ·  ·  · Kết nối với thiết bị quang.
Cổng USB ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Kết nối với thiết bị USB.
DC IN ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Kết nối với adapter AC.

Kết nối loa siêu trầm
Đặt loa siêu trầm gần loa thanh và thực hiện
theo các bước sau.
a Kết nối dây nguồn của loa thanh và loa
siêu trầm không dây với ổ cắm.
b Bật loa thanh.
• Loa thanh và loa siêu trầm không dây
sẽ được tự động kết nối. Đèn LED màu
xanh lục trên loa siêu trầm bật.

Kết nối Loa siêu trầm Bằng tay
Nếu loa siêu trầm không phát ra âm thanh,
thử kết nối bằng tay.
a Nhấn nút Pairing ở phía sau của loa siêu
trầm không dây.
• Đèn LED màu xanh lá cây ở phía sau
của loa siêu trầm không dây sẽ nhanh
chóng nhấp nháy.
(Nếu đèn LED màu xanh lá không nhấp
nháy, hãy nhấn và giữ nút Pairing.)
b Bật loa thanh.
• Hoàn tất ghép. Đèn LED màu xanh lá
cây ở phía sau của loa siêu trầm không
dây bật.
Giữ khoảng cách giữa loa thanh và
loa siêu trầm cách xa các thiết bị
(như bộ định tuyến không dây, lò vi
sóng, v.v.) trên 1 m để tránh nhiễu tín
hiệu không dây.

!1 m
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Kết nối TV
Kết nối loa thanh và TV sử dụng Optical
(Cáp quang) ( ) hoặc HDMI ARC ( ).

Kết nối Mạng
a

c

Kết nối quang học
a Kết nối loa thanh với TV sử dụng cáp
quang.
b Cài đặt [External Speaker (Optical)] trên
trình đơn cài đặt TV của bạn.

Kết nối HDMI (ARC)
a Kết nối loa thanh với TV bằng cáp HDMI.
b Cài đặt [External Speaker (HDMI ARC)]
trên trình đơn cài đặt TV của bạn.

b
a Kiểm tra tình trạng mạng. Nên lắp đặt một
bộ định tuyến đã được kết nối mạng.
b Kết nối thiết bị thông minh của bạn với
mạng trong gia đình.
c Kết nối loa thanh với nguồn điện.
Nên kết nối tất cả thiết bị với cùng
một bộ định tuyến.

Bước 1. Cài đặt Ứng dụng “Google
Home”
Tải về Ứng dụng Google Home từ Google
Play hoặc App Store.

Bước 2. Cài đặt kết nối Wi-Fi với
ứng dụng
• Kết nối HDMI không khả dụng nếu TV
của bạn không hỗ trợ HDMI ARC.
• Nếu thiết bị này được kết nối bằng
kết nối OPTICAL và ARC cùng lúc,
tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên hơn.

Kết nối Thiết bị Phụ
a Kết nối với thiết bị ngoại vi như sau.
(Hộp giải mã tín
hiệu truyền hình,
Đầu phát đĩa v.v.)

HOẶC

b Cài đặt nguồn đầu vào bằng cách nhấn F
nhiều lần.

SL8Y.DVNMLLK_SIMPLE_VIET_MFL71446044.indd 3

a Kết nối thiết bị thông minh của bạn với
mạng Wi-Fi mà bạn sẽ dùng cho loa của
bạn.
Đối với các thiết bị iOS, nên mở cài
đặt Bluetooth trên thiết bị thông minh
của bạn.
b Khởi chạy ứng dụng“Google Home”.
c Làm theo các bước này để kết nối Wi-Fi
trên ứng dụng.
• Khi loa được kết nối thích hợp với Wi-Fi,
thông điệp “CONNECTED (ĐÃ KẾT
NỐI)” sẽ hiện ra trên cửa sổ hiển thị
cùng với âm thanh.
• Khi kết nối với Wi-Fi, ứng dụng này
có thể yêu cầu tạo Tài khoản Google.
Bạn sẽ cần tài khoản Google để sử
dụng ứng dụng này.
• Ứng dụng “Google Home” được cung
cấp bởi Google. Ứng dụng này có
thể bị chỉnh sửa do sự thay đổi của
Chính Sách Google.
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Kết nối Bluetooth
Bước 1. Kết nối Wi-Fi
Hãy đảm bảo loa kết nối với Wi-Fi bằng cách
sử dụng ứng dụng “Google Home”.
Chức năng Bluetooth không hoạt
động trước khi kết nối Wi-Fi.

Bổ sung
Tải xuống ứng dụng LG Wi-Fi
Speaker
Bạn có thể quản lý cài đặt loa và điều khiển
loa bằng cách sử dụng “LG Wi-Fi Speaker”.
Tải xuống “LG Wi-Fi Speaker” trên App Store
(Cửa hàng Ứng dụng) hoặc Cửa hàng Google
Play.

Bước 2. Thay đổi Chức năng
Lựa chọn chức năng Bluetooth bằng cách
bấm phím F lặp đi lặp lại.

Bước 3. Tìm và Chọn tên loa của
bạn
Chọn tên loa đã được thiết lập trên ứng dụng
“Google Home” trong danh sách thiết bị của
thiết bị thông minh của bạn. Khi Bluetooth
được kết nối thành công, thông điệp
“PAIRED” sẽ hiện ra trên cửa sổ hiển thị.

Bộ điều khiển từ xa
Thay pin

Thông tin bổ sung
Thông số kỹ thuật
Mức tiêu
thụ điện

Bộ nguồn
AC

Kích thước
(Rộng x
Cao x Sâu)
Bộ Nguồn
Bus (USB)
Âm li
(Tổng công
suất Đầu
ra RMS)

Tham khảo nhãn chính.
• Dòng máy : DA-50F25
• Nhà sản xuất : Asian Power
Devices Inc.
• Nguồn vào : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
• Nguồn ra : 25 V 0 2 A
Xấp xỉ.
1060.0 mm x 57.0 mm x
119.0 mm (có chân)
5 V 0 500 mA
440 W RMS

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay
đổi mà không cần thông báo.

SOUND EFFECT: Chọn một chế độ hiệu ứng
âm thanh.
-- Thiết bị điều khiển từ xa của TV: Nhấn
lâu SOUND EFFECT và nhấn lại để sử
dụng thiết bị điều khiển từ xa của TV.
FOLDER W/S: Tìm kiếm một thư mục.
J: Hiển thị thông tin của tệp tin, nguồn vào,
tên thiết bị đã kết nối Bluetooth hoặc tên ứng
dụng.
-- Tự Động BẬT/TẮT Nguồn: Nhấn lâu J
và nhấn một lần nữa.
: Điều chỉnh mức âm thanh của từng loa.
-- Âm thanh xung quanh: Nhấn lâu
và
nhấn một lần nữa.
REPEAT: Nghe các tập tin của bạn lặp đi lặp
lại hoặc ngẫu nhiên.
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Loa phía sau đã sẵn sàng
Trải nghiệm âm thanh vòm với Bộ
Loa Sau được bán riêng. (SPK8-S)
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Thông tin của thông báo phần mềm
nguồn mở
Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và
các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm
trong sản phẩm này, vui lòng truy cập
http://opensource.lge.com.
Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp
phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông
báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn
để tải xuống.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn
mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để
chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như
các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý)
khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ
opensource@lge.com.
Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian
ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản
phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bât
kỳ ai nhận được thông tin này.

SL8Y.DVNMLLK_SIMPLE_VIET_MFL71446044.indd 5

2019-08-12

11:46:25

SL8Y.DVNMLLK_SIMPLE_VIET_MFL71446044.indd 6

2019-08-12

11:46:25

