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Začíname

Bezpečnostné
upozornenia
1
Začíname

VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT
(ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE
POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
Symbol blesku so šípkou v
rovnostrannom trojuholníku
má upozorniť používateľa na
prítomnosť neizolovaného
nebezpečného napätia vnútri
prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby
predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Výkričník v rovnostrannom
trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť
dôležitých prevádzkových a
údržbových (servisných) pokynov v
literatúre priloženej k výrobku.
VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE
DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a
pod.
UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné
otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a
zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia
ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte
umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec
alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá
ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do
knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to
neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla
Ak chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku
sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to,
aby zástrčka bola ľahko dostupná.
UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené
vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa
naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako
sú napr. vázy.
Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou
alebo akumulátorom.
Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo
súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú
batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte
v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste
predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej
hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú
batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby
na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte
batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom.
Odporúča sa, aby ste používali batérie a
akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho
bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť
vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie,
oheň a pod.
OZNAM: Informácie súvisiace s bezpečnosťou,
vrátane klasifikácie a napájania produktu, nájdete
na hlavnom štítku umiestnenom v dolnej časti
zariadenia.

Začíname
Likvidácia váš ho starého prístroja

2. Všetky elektrické a elektronické
produkty by mali byť zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených
zberných zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení
pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym následkom pre prostredie
a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii
starých zariadení nájdete na miestnom
úrade, v službe na likvidáciu odpadu
alebo u predajcu, kde ste tento produkt
zakúpili.
Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov
1. Ak je na batériách/akumulátoroch
vášho výrobku pripojený v krúžku
preškrtnutý symbol nádoby na smeti,
znamená to, že spadajú pod európsku
smernicu 2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť kombinovaný
s chemickými symbolmi pre ortuť
(Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v
prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo
0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali
likvidovať oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom určených
zberných zariadení ustanovených
štátnymi alebo miestnymi úradmi.
4. Správna likvidácia vašich starých
batérií/akumulátorov pomôže zabrániť
negatívnym následkom na životné
prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
5. Viac informácií o likvidácii vašich
starých batérií/akumulátorov vám
poskytne váš mestský úrad, firma na
likvidáciu odpadu alebo obchod kde
ste si výrobok kúpili.

Upozornenie pre bezdrôtové zariadenia v
Európskej únii
Spoločnosť LG
Electronics týmto
potvrdzuje, že tento
výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami
smerníc 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES a
2009/125/ES.
Kópiu Prehlásenia o zhode získate na nasledujúce
adrese.
Európske centrum pre normy:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
� Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE
JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis.
Informácie o zákazníckom servise nájdete na
záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u
ktorého ste si zakúpili tento výrobok.
Len na používanie v interiéri.
Vyhlásenie o účinkoch RF žiarenia
Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia je
nevyhnutné dodržať medzi radiátorom a vaším
telom minimálnu vzdialenosť 20 cm.
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1. Keď sa na produkte nachádza tento
symbol prečiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, že daný
produkt vyhovuje európskej Smernici
č. 2002/96/EC.
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Hlavné zariadenie
1

b

g
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Začíname

a

f

a Port USB1, USB2

e DC IN 12V (vstup sieťového adaptéra)

b HDMI OUT (1080p)

f Snímač diaľkového ovládača

c LAN port

g RESET
* Tlačidlo RESET (Vynulovať) je umiestnené v
dolnej časti zariadenia. (Pozrite stranu 43.)

d OPTICAL AUDIO OUT

h Indikátor napájania

Diaľkový ovládač
a Indikátor diaľkového
ovládača: (RF a Bluetooth
vysielač) bliká počas
prevádzky.
b 1 (POWER): Zapnutie a
vypnutie zariadenia.
c BACK (1): Zatvorí ponuku
alebo vráti zobrazenie o krok
späť.
d HOME (n): Slúži na
zobrazenie alebo ukončenie
ponuky Home (Domov).

h

e Smerové tlačidlá: Výber
možnosti v ponuke.
Ak stlačíte navigačné tlačidlo
počas pohybu ukazovateľa na
obrazovke, ukazovateľ zmizne
a Magický diaľkový ovládač
bude fungovať ako normálny
diaľkový ovládač.
Ak chcete znovu zobraziť
ukazovateľ, zatraste diaľkovým
ovládačom Magic z jednej
strany na druhú.
f Wheel (

): Vyberá ponuky

alebo možnosti a potvrdzuje
váš výber; posúva obrazovku
pri prehľadávaní ponuky v
internetovom prehliadači.
g N (Prehrať / Pozastavi):
Spustenie prehrávania/
Pozastavenie prehrávania.
Z (Zastaviť): Zastavenie
prehrávania.
c/v: Vyhľadávanie
dozadu alebo dopredu.
C/V: Posun na
predošlú/nasledovnú stopu
alebo súbor.
m (INFO/MENU)
(Informácie/Ponuka):
Zobrazenie alebo ukončenie
zobrazenia na obrazovke.
h Farebné tlačidlá (R, G, Y, B):
Používajú sa pri navigácii v
obrazovej ponuke. Používajú
sa tiež pre ponuku [LG Smart
World], [3D Svet] a [LG Apps].

Začíname

Funkcie diaľkového ovládača
Magic
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Používanie diaľkového ovládača
Magic

Magický diaľkový ovládač funguje, ak sa spáruje
s vaším zariadením. Po zakúpení zariadenie
zaregistrujte Magický diaľkový ovládač nasledovne:

1
Začíname

Registrácia diaľkového ovládača Magic

Wheel

Ak chcete používať Magický diaľkový ovládač,
najskôr ho zaregistrujte vo vašom zariadení.
1. Zapnite zariadenie, počkajte približne 10 sekúnd
a potom stlačte tlačidlo s Wheel ( ) pričom
mierte diaľkovým ovládačom na zariadenie.
2. Diaľkový ovládač sa automaticky zaregistruje a na
obrazovke sa zobrazí správa o dokončení registrácie.

,,Poznámka

Ak sa vám nepodarí zaregistrovať Magický
diaľkový ovládač, vypnite zariadenie a skúste to
znovu.

Vloženie batérie

� Mierne zatraste diaľkovým ovládačom, aby sa na
obrazovke zobrazil ukazovateľ.
� Mierne zatraste diaľkovým ovládačom Magic
doprava a doľava, aby sa v strede obrazovky
zobrazil ukazovateľ.
� Magický ukazovateľ zmizne, ak diaľkovým
ovládačom nebudete pohybovať päť sekúnd.

Tip na používanie diaľkového
ovládača Magic
� Keď stlačíte koliesko, bude slúžiť tiež ako tlačidlo
výberu.
� Pomocou kolieska sa môžete posúvať v
ponukách.
� Pomocou zápästia môžete ľahšie pohybovať
ukazovateľom.

,,Poznámka

Zo spodnej strany diaľkového ovládača odstráňte
kryt priestoru pre batérie a vložte dve alkalické
batérie typu 1,5 V, veľkosť AA, pričom dbajte na
správnu polaritu4a5.

>>Upozornenie

Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie,
pretože môže dôjsť k poškodeniu diaľkového
ovládača.

Ak je pripojenie diaľkového ovládača Magic
nestabilné alebo ak máte akýkoľvek problém,
zrušte registráciu a potom ju znovu vykonajte.
(pozrite stranu 41).
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Pripojenie

Pripojenie sieťového
adaptéra

Pripojenie HDMI k
televízoru

Pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou
dodaného sieťového adaptéra.
Pripojte napájací kábel k adaptéru a potom zastrčte
druhý koniec do sieťovej zástrčky.

Ak máte HDMI televízor alebo monitor, môžete ho
pripojiť k tomuto zariadeniu pomocou kábla HDMI
(Typ A, vysokorýchlostný HDMI™ kábel). Prepojte
konektor HDMI zariadenia s konektorom HDMI na
televízore alebo monitore kompatibilnom s HDMI.

Zadná časť tohto prístroja

Pripojenie

Zadná časť tohto
prístroja

Sieťový adaptér

Sieťový AC kábel

Zapojte do
elektrického
zdroja

� Kontaktujte dodávateľa elektrických dielov, ktorý
vám pomôže vybrať vhodný sieťový adaptér
alebo súpravu napájacích sieťových káblov.

Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
TV

� Tento sieťový adaptér je vyrobený spoločnosťou
Asian Power Devices Inc.

>>Upozornenie

Používajte iba sieťový adaptér dodávaný s
týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj
z iného zariadenia alebo od iného výrobcu.
Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla
alebo napájacieho zdroja môže spôsobiť
poškodenie zariadenia a neplatnosť vašej
záruky.

Nastavte zdroj televízora na možnosť HDMI
(informácie nájdete v návode k televízoru).

Pripojenie

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI
� Po pripojení zariadenia kompatibilného
s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte
nasledovné:
-- Pokúste sa vypnúť HDMI/DVI zariadenie a
toto zariadenie. Potom zapnite zariadenie
HDMI/DVI, nechajte ho zapnuté približne 30
sekúnd a potom zapnite toto zariadenie.
-- Video vstup pripojeného zariadenia je
správne nastavený pre tento prístroj.

� S týmto zariadením nebudú fungovať všetky
HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné s HDCP.
-- Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard
HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.

,,Poznámka

� Ak pripojené HDMI zariadenie nepodporuje
audio výstup zariadenia, zvuk HDMI
zariadenia môže byť skreslený alebo nebude
počuteľný.
� Pri použití pripojenia HDMI môžete zmeniť
rozlíšenie výstupu HDMI. (Pozrite časť
„Nastavenie rozlíšenia“ na strane 32.)
� Zmena rozlíšenia až po vykonaní pripojenia
môže viesť k nesprávnej činnosti. Ak chcete
odstrániť tento problém, vypnite zariadenie
a potom ho znovu zapnite.
� Keď sa nepotvrdí HDMI pripojenie so
štandardom HDCP, TV obrazovka sa zmení
na čiernu. V tomto prípade skontrolujte
HDMI pripojenie alebo odpojte HDMI kábel.
� V prípade šumu alebo čiar na obrazovke
skontrolujte HDMI kábel (dĺžka je spravidla
obmedzená na 4,5 m).

Pripojenie k
zosilňovaču
Vykonajte jedno z nasledujúcich nastavení v
závislosti od schopností existujúceho zariadenia.
� HDMI zvukové pripojenie (strana 10)
� Digitálne zvukové pripojenie (strana 10)
Keďže typ zvukového výstupu ovplyvňujú mnohé
faktory, pozrite si časť „Špecifikácie zvukového
výstupu“ s podrobnejšími informáciami na strane
44.

O digitálnom viackanálovom zvuku
Digitálne viackanálové pripojenie poskytuje
najlepšiu kvalitu zvuku. Na to je potrebný
viackanálový audio/video prijímač s podporou
niektorého formátu zvuku podporovaného vaším
zariadením. Pozrite si logá na prednej strane audio/
video prijímača a v návode. (PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus)

2
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-- Pripojené zariadenie je kompatibilné
s video vstupmi 1280x720p alebo
1920x1080p.
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Pripojenie

Pripojenie k zosilňovaču cez
HDMI výstup

Pripojenie k zosilňovaču cez
digitálny zvukový výstup

Pripojte konektor HDMI OUT zariadenia k
príslušnému vstupnému konektoru vášho
zosilňovača pomocou HDMI kábla.

Pripojte konektor OPTICAL AUDIO OUT (Optický
zvukový výstup) zariadenia k príslušnému
vstupnému konektoru (OPTICAL) na vašom
zosilňovači pomocou voliteľného digitálneho
zvukového kábla.

2
Pripojenie

Zadná časť tohto
prístroja

Zadná časť tohto
prístroja

Optický kábel

HDMI kábel

Prijímač/Zosilňovač
HDMI
kábel
TV

Prepojte výstupný konektor HDMI zosilňovača so
vstupným konektorom HDMI televízora pomocou
HDMI kábla, ak zosilňovač obsahuje výstupný
konektor HDMI.
Bude potrebné aktivovať digitálny výstup
zariadenia. (Pozrite si časť „Ponuka [Zvuk] na strane
32.)

Prijímač/Zosilňovač
Bude potrebné aktivovať digitálny výstup
zariadenia. (Pozrite si časť „Ponuka [Zvuk] na strane
32.)

Pripojenie

Pripojenie k vašej
domácej sieti
Toto zariadenie je možné pripojiť k lokálnej sieti
(LAN) cez port LAN, ktorý sa nachádza na zadnom
paneli alebo cez interný bezdrôtový modul.
Pripojením zariadenia k širokopásmovej domácej
sieti získate prístup k službám, ako sú aktualizácie
softvéru a on-line obsahové služby.

Smerovač
Širokopásmová
služba

2

WAN

Pripojenie

Káblové pripojenie siete
Použitie káblového pripojenia siete poskytuje
najlepší výkon, pretože pripojené zariadenia
sú napojené priamo na sieť a nie sú vystavené
rádiofrekvenčnému rušeniu.

LAN 1

LAN 2

Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k sieťovému
zariadeniu.
Pripojte port LAN zariadenia k príslušnému portu
na vašom modeme alebo smerovači pomocou
bežného kábla LAN alebo Ethernet.

,,Poznámka

LAN 3

Počítač a/
alebo DLNA
certifikovaný
server

� Pri pripájaní alebo odpájaní sieťového LAN
kábla držte kábel za konektor. Pri odpájaní
neťahajte za LAN kábel, ale odpojte
stlačením zarážky smerom nadol.
� Do portu LAN nepripájajte modulárny
telefónny kábel.
� Pretože existujú rozličné konfigurácie
pripojenia, postupujte podľa pokynov
telekomunikačného operátora alebo
poskytovateľa internetového pripojenia.
� Ak chcete pristupovať k obsahu z počítačov
alebo serverov DLNA, toto zariadenie musí
byť pripojené k tej istej lokálnej sieti ako
tieto zariadenia, a to prostredníctvom
smerovača.

11

Zadná časť tohto
prístroja
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Nastavenie káblovej siete

Rozšírené nastavenie

Ak sa v lokálnej sieti (LAN) cez káblové pripojenie
nachádza DHCP server, tomuto zariadeniu bude
automaticky pridelená IP adresa. Po vytvorení
fyzického pripojenia.

Ak chcete manuálne nastaviť ďalšie nastavenia
siete, zvoľte možnosť [Zoznam ďalších sietí] v
ponuke [Pripojenie k sieti] a stlačte Wheel ( ).

Úvodná ponuka / [Nastavenia] / [SIEŤ]

1. Zvoľte možnosť [Pokročilé nastavenia] pre
nastavenie ďalších nastavení siete.

/ [Pripojenie k sieti]

2. Zvoľte možnosť [Drôtové] a stlačteWheel (

2

Príprava

Pripojenie

Pred nastavením káblovej siete musíte k vašej
domácej sieti pripojiť širokopásmový Internet.

).

1. Zvoľte možnosť [Pripojenie k sieti] v ponuke
[Nastavenia] a stlačte Wheel ( ).
3. Zvoľte možnosť [Ručné zadanie] na zadanie IP
adresy v režime IP.
Za normálnych okolností zvoľte [Automatické
zadávanie] na automatické pridelenie IP adresy.

,,Poznámka

2. Prečítajte si prípravu na nastavenie siete a
potom zvoľte možnosť [Začať pripájanie] na
spustenie pripojenia.

� Ak sa v sieti nenachádza DHCP server a
chcete nastaviť IP adresu manuálne, vyberte
možnosť [Ručné zadanie] , potom zvoľte
[adresa IP), [Maska podsiete], [Brána] a [DNS
Server].
� Keď zadáte číslicu na prázdne miesto, na
obrazovke sa zobrazí klávesnica.
4. Na použitie nastavení siete vyberte [OK] a
stlačte Wheel ( ).

3. Ak sa v lokálnej sieti cez káblové pripojenie
nachádza DHCP server, za normálnych okolností
sa k zariadeniu automaticky pripojí sieť.

Pripojenie
5. Na obrazovke sa zobrazí stav pripojenia siete.
Zvoľte možnosť [Dokončené] pre dokončenie
nastavenia káblovej siete.
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ovplyvnený inými elektronickými zariadeniami v
domácnosti.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Ďalšou možnosťou pripojenia je použiť Prístupový
bod alebo bezdrôtový smerovač. Konfigurácia siete
a spôsob pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od
použitého vybavenia a sieťového prostredia.

Úvodná ponuka / [Nastavenia] / [SIEŤ]
/[Pripojenie k sieti]
Príprava
Pred nastavením bezdrôtovej siete je potrebné:
-- pripojiť širokopásmový Internet k domácej
bezdrôtovej sieti,
-- nastaviť prístupový bod alebo bezdrôtový
router.
-- poznačiť si údaj SSID a bezpečnostný kód
siete.

Bezdrôtová
komunikácia

1. Zvoľte možnosť [Pripojenie k sieti] v ponuke
[Nastavenia] a stlačte Wheel ( ).
Počítač a/alebo
DLNA certifikovaný
server

2. Prečítajte si prípravu na nastavenie siete a
potom zvoľte možnosť [Začať pripájanie] na
spustenie pripojenia.

Prístupový bod alebo
bezdrôtový smerovač

Širokopásmová
služba
Podrobné informácie o postupe pri pripájaní a
nastavení siete nájdete v pokynoch na nastavenie
dodaných spolu s prístupovým bodom alebo
bezdrôtovým smerovačom.
Na dosiahnutie najlepšieho výkonu je vždy
najlepšou možnosťou priame káblové pripojenie z
tohto zariadenia k routeru alebo káblovému/DSL
modemu vašej domácej siete.
Ak si napriek tomu zvolíte použitie bezdrôtovej
možnosti, nezabudnite, že výkon môže byť niekedy

Ak k zariadeniu nie je pripojená Drôtové sieť, na
obrazovke sa zobrazia všetky dostupné siete.
3. Zvoľte požadovaný SSID bezdrôtovej siete a
stlačte Wheel ( ).

2
Pripojenie

Bezdrôtové pripojenie siete

Pre bezdrôtové pripojenie siete je potrebné
nastaviť zariadenie na sieťovú komunikáciu. Toto
nastavenie je možné urobiť v ponuke [Nastavenia].
Nastavte nastavenie [SIEŤ] nasledovným spôsobom.
Nastavenie prístupového bodu alebo bezdrôtového
routera sa vyžaduje pred pripojením zariadenia k
sieti.
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Pripojenie
Ak máte na vašom prístupovom bode
zabezpečenie, musíte podľa potreby zadať
bezpečnostný kód.

Rozšírené nastavenie
Ak chcete manuálne nastaviť ďalšie nastavenia
siete, zvoľte možnosť [Zoznam ďalších sietí] v
ponuke [Network Connection] a stlačte Wheel (

).

1. Zvoľte možnosť [Pokročilé nastavenia] pre
nastavenie ďalších nastavení siete.
2. Zvoľte možnosť [Bezdrôtové] a stlačte Wheel
( ).

2
Pripojenie

,,Poznámka

� V nastaveniach prístupového bodu
sú zvyčajne k dispozícii 4 kľúče pre
bezpečnostný režim WEP. Ak váš prístupový
bod alebo bezdrôtový smerovač používa
zabezpečenie WEP, zadajte bezpečnostný
kód kľúča „č.1“ na pripojenie k vašej domácej
sieti.
� Prístupový bod je zariadenie, ktoré
umožňuje bezdrôtové pripojenie k vašej
domácej sieti.
4 K zariadeniu sa automaticky pripojí požadovaná
bezdrôtová sieť.
Ak chcete skontrolovať inú dostupnú sieť, zvoľte
možnosť [Zoznam ďalších sietí] a stlačte Wheel
( ).

3. Pri pripájaní prostredníctvom Wi-Fi zvoľte jeden
z nasledovných typov siete.
Ak máte na prístupovom bode alebo bezdrôtovom
routeri zabezpečenie, podľa potreby si overte, či
sa informácie na smerovači presne zhodujú s WEP
alebo WPA kľúčom zadaným do prehrávača.
[Zoznam prístupových bodov] - Vyhľadá
všetky dostupné prístupové body alebo
bezdrôtové smerovače v dosahu a zobrazí ich v
zozname.
[Network name (SSID)] – Váš prístupový
bod nemusí vysielať svoj názov siete (SSID).
Skontrolujte nastavenia prístupového bodu
cez počítač a buď nastavte prístupový bod na
vysielanie SSID alebo manuálne zadajte názov
siete v položke [Network name (SSID)] (Názov
siete (SSID)).
[WPS-PBC] - Ak váš prístupový bod alebo
bezdrôtový router podporuje metódu PBC (Push
Button Configuration - Konfigurácia tlačidlom),
vyberte túto možnosť a do 120 sekúnd
stlačte tlačidlo Push button na prístupovom
bode. Nemusíte poznať názov siete (SSID) a
bezpečnostný kód vášho prístupového bodu.
[WPS-PIN] - Ak váš prístupový bod podporuje
metódu PIN Code configuration (Konfigurácia
pomocou PIN kódu) založenú na WPS (chránené
nastavenie Wi-Fi), zvoľte túto možnosť a
poznamenajte si číslo kódu na obrazovke. Na
pripojenie potom zadajte číslo PIN v ponuke
nastavenia vášho prístupového bodu. Pozrite si
dokumentáciu vášho sieťového zariadenia.

Pripojenie
4. Pri každom spôsobe pripojenia postupujte
podľa pokynov na obrazovke.

,,Poznámka

� Ak chcete použiť pripojenie siete PBC a PIN,
bezpečnostný režim vášho prístupového
bodu musí byť nastavený na OPEN
(Otvorený) alebo AES.
� Keď zadáte číslicu na prázdne miesto, na
obrazovke sa zobrazí klávesnica.

� V závislosti od poskytovateľa internetového
pripojenia (ISP) môže byť počet zariadení,
ktoré sa môžu pripojiť na Internet, obmedzený
príslušnými podmienkami poskytovania služieb.
Ďalšie informácie získate u poskytovateľa.
� Naša spoločnosť nie je zodpovedná za
žiadne zlyhanie zariadenia a/alebo funkcie
internetového pripojenia z dôvodu
komunikačných chýb/porúch súvisiacich so
širokopásmovým internetovým pripojením alebo
iným pripojeným zariadením.
� Určitý internetový obsah môže vyžadovať
rýchlejšie širokopásmové pripojenie.
� Aj keď je zariadenie správne pripojené a
nakonfigurované, určitý internetový obsah
nemusí fungovať správne z dôvodu preťaženia
siete, kvality alebo šírky pásma vašej internetovej
služby alebo problémov na strane poskytovateľa
obsahu.
� Niektoré činnosti vyžadujúce internetové
pripojenie sa nemusia dať vykonávať z dôvodu
určitých obmedzení nastavených zo strany
poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý
poskytuje širokopásmové pripojenie na Internet.
� Všetky poplatky účtované poskytovateľom
internetového pripojenia vrátane, okrem iného,
poplatkov za pripojenie, sú výlučne vašou
zodpovednosťou.
� Na káblové pripojenie k tomuto zariadeniu sa
vyžaduje port 10 Base-T alebo 100 Base-TX LAN.

Ak vaše internetové služby neumožňujú takéto
pripojenie, nebudete môcť zariadenie pripojiť.
� Na používanie služby DSL musíte použiť router.
� Na používanie služby DSL sa vyžaduje DSL
modem a na používanie služby káblového
modemu sa vyžaduje káblový modem.
V závislosti od typu prístupu a zmluvy o
poskytovaní internetového pripojenia s
poskytovateľom nemusí byť možné používať
internetové funkcie tohto zariadenia alebo
počet súčasne pripojených zariadení môže byť
obmedzený. (Ak váš poskytovateľ obmedzuje
prístup len na jedno zariadenie, toto zariadenie
sa možno nebude môcť pripojiť, ak už je
pripojený počítač.)
� V závislosti od podmienok a obmedzení
poskytovateľa internetového pripojenia nemusí
byť používanie smerovača povolené alebo
jeho používanie môže byť obmedzené. Ďalšie
informácie získate priamo u poskytovateľa.
� Bezdrôtová sieť pracuje na rádiovej frekvencii 2,4
GHz, ktorú používajú aj iné domáce zariadenia,
ako napríklad bezdrôtový telefón, zariadenia
Bluetooth® alebo mikrovlnná rúra a môže byť
nimi rušená.
� Vypnite všetky zariadenia lokálnej domácej siete,
ktoré nepoužívate. Niektoré zariadenia môžu
generovať sieťové prenosy.
� Pre lepší prenos umiestnite zariadenie čo
najbližšie k prístupovému bodu.
� V niektorých prípadoch môže zlepšiť príjem
umiestnenie prístupového bodu alebo
bezdrôtového smerovača minimálne 0,45 m nad
úroveň podlahy.
� Posuňte zariadenie bližšie k prístupovému
bodu alebo ho premiestnite tak, aby medzi
prístupovým bodom a zariadením nebola žiadna
prekážka.
� Pri bezdrôtovom pripojení závisí kvalita príjmu
od mnohých faktorov, ako je typ prístupového
bodu, vzdialenosť medzi zariadením a
prístupovým bodom a umiestnenie zariadenia.
� Nastavte váš prístupový bod alebo bezdrôtový
smerovač na režim Infrastructure (Infraštruktúra).
Režim Ad-hoc nie je podporovaný.

2
Pripojenie

Poznámky k sieťovému pripojeniu:
� Mnoho problémov so sieťovým pripojením
počas nastavovania sa dá často vyriešiť
resetovaním smerovača alebo modemu. Po
pripojení zariadenia k domácej sieti rýchlo
vypnite hlavný vypínač a/alebo pripojte napájací
kábel routera alebo káblového modemu pre
domácu sieť. Potom zapnite hlavný vypínač a/
alebo znovu zapojte napájací kábel.

15

16

Úvodné nastavenie

Úvodné nastavenie

5. Prečítajte si a vykonajte prípravu na nastavenie
siete a potom zvoľte možnosť [Začať pripájanie]
na spustenie pripojenia.

Úvodné nastavenie
Keď prvýkrát zapnete zariadenie, na obrazovke sa
zobrazí sprievodca úvodným nastavením. Podľa
pokynov sprievodcu úvodným nastavením nastavte
jazyk zobrazovania a nastavenia siete.
1. Stlačte 1 (POWER).
Na obrazovke sa zobrazí sprievodca úvodným
nastavením.

3

Ak chcete spustiť kroky nastavenia, zvoľte
možnosť [OK] a stlačte Wheel ( ).
2. Zvoľte jazyk zobrazenia a stlačte Wheel (

).

Úvodné nastavenie
3. Vyskúšajte niektoré funkcie vášho diaľkového
ovládača Magic podľa pokynov sprievodcu na
obrazovke.

4. Vyberte vašu krajinu pre zobrazenie jej služieb
týkajúcich sa obsahu.

Ak je pripojená Drôtové sieť, nastavenie
pripojenia siete sa automaticky ukončí.
6. Na obrazovke sa zobrazia všetky dostupné siete.
Zvoľte káblovú sieť alebo požadovaný SSID
bezdrôtovej siete a stlačte Wheel ( ).

Ak máte na vašom prístupovom bode
zabezpečenie, musíte podľa potreby zadať
bezpečnostný kód.
7. Skontrolujte všetky nastavenia, ktoré ste nastavili
v predchádzajúcich krokoch.

Po dokončení úvodného nastavenia zvoľte
možnosť [Dokončené] a potom stlačte Wheel
( ). Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť,
použite tlačidlo BACK (1).
8. Po prečítaní dôležitého upozornenia týkajúceho
sa sieťovej služby stlačením tlačidla [Súhlasím] v
Zmluvných podmienkach prejdite do domovskej
ponuky.

Ovládanie
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Inteligentná funkcia v ponuke HOME
Používanie ponuky [HOME]
Domovská ponuka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidloHOME (n). Pre všetky funkcie na jednej obrazovke majú
používatelia pohodlný prístup k množstvu obsahu a aplikácií prostredníctvom ľahko ovládateľnej ponuky
usporiadanej podľa tém. (Karta, Moje aplikácie)

4
Ovládanie

a [Prémia] – Zobrazí rôzne služby týkajúce sa obsahu prostredníctvom Internetu s prémiovou funkciou.
b [3D World] – Zobrazí 3D obrazové nadpisy a obsah podľa rôznych žánrov.
c [LG Smart World] – Zobrazí názvy aplikácií LG poskytnutých zariadeniu.
d [Smart Share] – Prehráva súbory typu [Foto] , [Hudba] a [Video] na všetkých zariadeniach pripojených
k tomuto zariadeniu.
e [Moje aplikácie] – Zobrazí nainštalované aplikácie. Skratka pre obľúbené aplikácie používateľa.
f Searching My Card – Zvoľte požadovanú kartu pomocou diaľkového ovládača.
g Prihlásiť sa – Prejde k obrazovke s ponukou prihlásenia pre [Prémia], [LG Smart world] a iné funkcie.
h Upraviť – Zobrazí Moje karty na použitie a úpravu.

,,Poznámka

Karty [Prémia], [3D World] , [LG smart world] a určitý obsah v aplikácii [Moje aplikácie] nemusí byť
podporovaný alebo sa môže líšiť, a to v závislosti od služieb jednotlivej krajiny.
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Ovládanie

Používanie funkcie
SmartShare

Prehrávanie
pripojených zariadení

Čo je SmartShare?

Prehrávanie obsahu z USB
zariadenia

Môžete prehrávať súbory vo formáte fotografií,
hudby alebo videa na zariadení pripojením USB
zariadenia alebo domácej siete (DLNA).

Úvodná ponuka / [SmartShare] /
[Pripojené zariadenie]
1. Pripojte USB zariadenie k USB1 alebo USB2
portu tak, aby zapadlo na miesto.

4
Ovládanie

a [Typ obsahu] – Zobrazí fotografické/
hudobné/video súbory na všetkých
zariadeniach pripojených k tomuto
zariadeniu. V každej kategórii sa dajú
prehrávať všetky typy obsahu v závislosti od
typu obsahu.

2. Stlačte tlačidlo HOME (n).
3. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte Wheel (

).

4. Zvoľte možnosť [USB] na karte [Pripojené
zariadenie] a stlačte Wheel ( ).

b [Nedávno sledované] – Zobrazí nedávno
prehrávané filmové súbory z ľavej hornej
časti karty.
c [Novo pridané] – Zobrazí naposledy pridané
súbory podľa pripojeného zariadenia.
� Zobrazí naposledy pridaný obsah v
abecednom poradí z ľavého horného rohu
karty.

5. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať a stlačte
Wheel ( ).

� Ak pridáte nový obsah, zobrazí sa ako
opätovný záznam v [Smart Share].
� Ak nie je pripojené žiadne zariadenie,
zobrazia sa ukážkové obrázky.
d [Pripojené zariadenie] – Zobrazí všetky
pripojené zariadenia (USB/ domáca sieť
(DLNA)/ Smart phone, na ktorých môžete
prehrávať súbory.

,,Poznámka

Všetky súbory alebo priečinky s obsahom sú
zoradené v abecednom poradí (číslica /
angličtina / kórejčina) bez ohľadu na typ
obsahu.

6. Stlačte tlačidlo BACK (1) pre návrat k zoznamu
súborov alebo priečinkov.

,,Poznámka

Všetky súbory z [Pripojené zariadenie] sa dajú
tiež prehrať na [Typ obsahu].

Ovládanie

,,Poznámka

� Toto zariadenie podporuje prístup k
súborom (zvuk, fotografie, video) cez USB
kľúč/externý HDD vo formáte FAT32 a NTFS.
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3. Zvoľte možnosť [Typ obsahu] a stlačte Wheel
( ).

� Toto zariadenie môže podporovať až 8
partícií na USB zariadení.
� Nevyťahujte USB zariadenie počas
prevádzky (prehrávanie atď.).
� Keď pripojíte USB zariadenie k počítaču,
USB zariadenie, ktoré vyžaduje dodatočnú
programovú inštaláciu, nie je podporované.
� USB zariadenie: USB zariadenie, ktoré
podporuje USB 1,1 a USB 2,0.

4. Zvoľte typ obsahu v typoch obsahu [Všetky] ,
[VIDEO] , [FOTO] alebo [HUDBA].
5. Zvoľte súbor a stlačte Wheel (
súboru na zozname obsahu.

) pre prehratie

� Prehráva filmové, hudobné a fotografické
súbory. Podrobnosti pre úkony s každým
súborom nájdete na príslušných stranách.
� Ako prevencia proti strate údajov sa
odporúča pravidelné zálohovanie.
� Ak používate predlžovací USB kábel,
USB rozbočovač alebo USB čítačku, USB
zariadenie nemusí byť rozpoznané.

4
Ovládanie

� Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto
zariadením fungovať.
� Digitálny fotoaparát a mobilný telefón nie
sú podporované.
� USB port zariadenia nesmie byť pripojený
k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať
ako pamäťové zariadenie.
� V prípade externého pevného disku USB sa
odporúča, aby ste použili menovité napätie
5 V a menovitý prúd nižší ako 500 mA.

Prehrávanie obsahu v závislosti od
typu obsahu
Úvodná ponuka / [SmartShare] /
[Typ obsahu]
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [Smart Share] na karte a stlačte
Wheel ( ).

a Zobrazí typ obsahu [Všetky] , [VIDEO] , [FOTO]
a [HUDBA] na prehratie požadovaného
obsahu.
b [Práve sa prehráva] – Počas prehrávania
hudobného súboru sa zobrazí [Práve sa
prehráva] s informáciami o skladbe na
zozname obsahu. Ak sa chcete vrátiť k
prehrávanej skladbe, zvoľte možnosť [Práve
sa prehráva].

,,Poznámka

� V zozname obsahu [Všetky] , [VIDEO] a
[FOTO] môžete zmeniť poradie súborov
obsahu výberom možnosti [Podľa času]
alebo [Podľa abecedy].
� V ponuke súborov HUDBA môžete zmeniť
poradie súborov obsahu výberom možnosti
[Skladby] , [Albumy] , [Interpreti] a [Žánre].
6. Ak chcete odpojiť USB zariadenie, najskôr
prejdite na obrazovku ponuky Home (Domov).

20 Ovládanie

Pripojenie k serveru
domácej siete pre PC
Skratka DLNA označuje alianciu Digital Living
Network Alliance, ktorá umožňuje používateľom
prístup k súborom typu video/hudba/fotografie
uloženým v PC alebo na serveri a ich vychutnávanie
v TV prostredníctvom domácej siete.
Pred pripojením k PC za účelom prehrania súboru
by ste mali mať v PC nainštalovaný program Nero
MediaHome 4 Essentials.

Inštalácia softvéru Nero
MediaHome 4 Essentials
Windows

4
Ovládanie

Zapnite počítač a do CD-ROM mechaniky počítača
vložte dodaný disk CD-ROM. Procesom inštalácie
vás rýchlo a bez problémov prevedie sprievodca
inštaláciou. Softvér Nero MediaHome 4 Essentials
inštalujte podľa nasledovného postupu:
1. Zatvorte všetky programy Microsoft Windows
a ukončite všetky spustené anti-vírusové
programy.
2. Do CD-ROM mechaniky počítača vložte dodaný
disk CD-ROM.
3. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4
Essentials].
4. Kliknutím na [Run] spustite inštaláciu.
5. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4
Essentials]. Inštalácia je pripravená a zobrazí sa
sprievodca inštaláciou.
6. Kliknutím na tlačidlo [Next] sa zobrazí úvodná
obrazovka so sériovým číslom. Kliknutím na
tlačidlo [Next] prejdete na ďalší krok.
7. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, kliknite
na zaškrtávacie políčko [I accept the Licence
Conditions], a potom kliknite na [Next]. Bez
tohto súhlasu inštalácia nie je možná.
8. Kliknite na položku [Typical], a potom na [Next].
Spustí sa proces inštalácie.
9. Ak sa chcete zúčastniť anonymného
zhromažďovania údajov, vyberte toto
zaškrtávacie políčko a kliknite na tlačidlo [Next].
10. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo
[Exit].

Zdieľanie súborov a priečinkov
Ak chcete pomocou tohto jednotke prehrávať
obsah priečinka z vášho počítača, ktorý obsahuje
filmy, hudbu alebo fotografie, musíte tento
priečinok zdieľať.
V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere
zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.
1. Dvakrát kliknite na ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials“ na pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu [Network] na ľavej strane a
zadajte názov vašej siete do poľa [Network
name]. Jednotke rozozná názov siete, ktorý ste
zadali.
3. Kliknite na ikonu [Shares] vľavo.
4. Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke
[Shares].
5. Kliknutím na ikonu [Add] otvoríte okno [Browse
Folder].
6. Vyberte priečinok obsahujúci súbory, ktoré
chcete zdieľať. Vybratý priečinok sa pridá do
zoznamu zdieľaných priečinkov.
7. Kliknutím na ikonu [Start Server] spustíte server.

,,Poznámka

� Ak sa na jednotke nezobrazia zdieľané
priečinky alebo súbory, kliknite na priečinok
v karte [Local Folders] a kliknite na položku
[Rescan Folder] tlačidla [More].
� Viac informácií a softvérových nástrojov
nájdete na internetovej adrese www.nero.
com.
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Prehrávanie mediálneho
súboru zo sieťového servera
(DLNA)
Toto zariadenie dokáže prehrať video, zvukové a
fotografické súbory umiestnené v počítači alebo na
serveri DLNA prostredníctvom vašej domácej siete.

Úvodná ponuka / [SmartShare]/ [Nero
MediaHome 4 Essentials]

,,Poznámka

� Požiadavky pre súbor sú opísané na strane
37.
� Môže sa zobraziť miniatúra súborov, ktoré sa
nedajú prehrávať, ale na tomto zariadení sa
nebudú dať prehrávať.
� Názov súboru s titulkami a názov video
súboru musí byť rovnaký a súbory musia byť
umiestnené v tom istom priečinku.
� Kvalita prehrávania a prevádzky môže byť
ovplyvnená stavom vašej domácej siete.

Príprava
-- Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete
(pozrite stranu 11).
-- Do PC nainštalujte program Nero
MediaHome 4 Essentials. (Pozrite stranu 20.)
-- Po nainštalovaní programu do počítača ho
spusťte.

2. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte Wheel
( ).
3. Zvoľte možnosť [Pripojené zariadenie] a stlačte
Wheel ( ).

4. Zvoľte mediálny server DLNA alebo zdieľaný
priečinok vo vašom PC a stlačte Wheel ( ).
) pre prehratie

� V závislosti od prostredia vášho servera sa
môžu vyskytnúť problémy s pripojením.
� Toto zariadenie a počítač s certifikátom
DLNA musia byť pripojené k tej istej sieti.
� Funkcia DLNA sa nedá použiť s niektorými
prístupovými bodmi, ktoré nepodporujú
multicasting. Viac informácií nájdete v
návode k prístupovému bodu alebo sa
poraďte s výrobcom.

4
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1. Stlačte tlačidlo HOME (n) na diaľkovom
ovládači.

5. Zvoľte súbor a stlačte Wheel (
súboru.
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Pripojenie k telefónu
typu smartphone s
certifikátom DLNA
Táto funkcia vám umožňuje ovládať prehrávanie
médií vysielaných z mediálneho servera DLNA
pomocou telefónu typu smartphone s certifikátom
DLNA. Väčšina telefónov typu smartphone s
certifikátom DLNA má funkciu na ovládanie
prehrávania médií vo vašej domácej sieti.

3. Po kontrole krokov pre [Vodnik za povezovanje
SmartShare] zvoľte možnosť [Choďte na
SmartShare].

4. Zvoľte možnosť [Pripojené zariadenie] v ponuke
SmartShare.

Úvodná ponuka / [Pripojte mobilné
zariadenie] / [SmartShare Connection
Guide] / [Choďte na SmartShare]

4
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,,Poznámka

� Pre túto funkciu potrebujete telefón
typu smartphone, ktorý má funkciu
inteligentného zdieľania (smart share).
� Ak chcete vo vašom telefóne použiť funkciu
inteligentného zdieľania, pozrite si návod k
telefónu typu smartphone.

5. Zobrazia sa priečinky alebo súbory v telefóne
typu smartphone. Vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.

Príprava
-- Skontrolujte pripojenie Wi-Fi na telefóne
typu smartphone.
-- Pripojte váš telefón typu smartphone a
zariadenie k prístupovému bodu v tej istej
sieti.
-- Skontrolujte nastavenia funkcie Smartshare
vo vašom telefóne.
-- Spustire aplikáciu Smartshare, ktorú môžete
zdieľať so zariadením.

Nastavenie pripojenia Smart
Share
Nastavenie funkcií týkajúcich sa funkcie SmartShare:

Úvodná ponuka / [SmartShare] /
[Nastavenia]
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).

1. Stlačením tlačidla HOME (n) spustite túto
funkciu.

2. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte Wheel
( ).

2. Zvoľte možnosť [Pripojte mobilné zariadenie] na
karte [Smart Share] a stlačte koliesko Wheel ( ).

3. Zvoľte možnosť [Nastavenia] a stlačte Wheel (

).
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Zmena nastavení týkajúcich sa prehrávania obsahu
Smart Share.

Prehrávanie súboru
Smart share

Názov
zariadenia
Stav siete

Zmení názov, ktorý sa zobrazuje pri
hľadaní zariadenia z iných zariadení.
Skontroluje Pripojenie k sieti.

Ovládanie prehrávania filmu

DivX VOD

Registruje alebo uvoľní DivX.
Skontroluje registračný kód DivX
pre prehrávanie chránených
videonahrávok DivX. Registrujte na
http://vod.divx.com.

Rozšírené nastavenie

Používa registračný kód na prenájom
alebo kúpu filmov na adrese www.
divx.com/vod.
� Pri použití registračného
kódu DivX iného zariadenia
sa prenajatý/zakúpený súbor
DivX nedá prehrať. Použite iba
registračný kód DivX pridelený
tomuto zariadeniu.

História
Ak chcete vymazať históriu obsahu, stlačte nižšie
uvedené tlačidlo. Použite obsah v ponuke Typ
obsahov a Pripojené zariadenie.

a Lišta priebehu – Výber požadovaného miesta
a prehrávanie.
b Ovládanie prehrávania – Pozrite si základné
ovládanie videa.
c Možnosti – Nastaví možnosti pre veľkosť
obrazu alebo prehrávanie videa. (strana 26)
d Zoznam – Zastavenie prehrávania a návrat na
zoznam.

Ovládanie zobrazenia
fotografií
Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti počas
prezerania obrázkov na celej obrazovke.

Súkromie
Označte zariadenie, ktoré nechcete, aby sa otvorilo
v ponuke Naposledy pridané a Nedávno sledované.

a Prezentácia – Zobrazuje fotografie ako
prezentáciu.
b BGM – Prehráva hudbu v pozadí.
c � Otočenie – Otočenie obrazu.
� Zväčšenie – Zväčší obraz.
d Možnosti – Nastavuje možnosti prezerania
fotografií. (strana 25)
e Zoznam – Zastavenie prehrávania a návrat na
zoznam.

,,Poznámka

V prípade fotografického súboru typu 3D
funkcia prezentácie nefunguje.

4
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� Konvertované súbory
nevyhovujúce štandardu kodeku
DivX môžu vytvárať abnormálne
obrazy alebo zvuky.

Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti pri
sledovaní filmov.
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Ovládanie prehrávania hudby

Obnovenie prehrávania

Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti pri
počúvaní hudby.

(Filmové súbory)
Zariadenie zaznamenáva miesto, v ktorom ste
zastavili prehrávanie. Keď znovu prehráte súbor v
zozname, na súbore sa zobrazí možnosť.
Na obnovenie prehrávania zvoľte možnosť [Play on
previous playtime.].

a Ovládanie prehrávania – Pozrite si základné
ovládanie zvuku.
b Lišta priebehu – Výber požadovaného miesta
a prehrávanie.

4

c [Zoznam] – Zastavenie prehrávania a návrat
na zoznam.

Ovládanie

,,Poznámka
Keď počas prehrávania posuniete lištu
priebehu na požadované miesto, niektoré
súbory sa nemusia posunúť na presné miesto
alebo sa môže prehrať nasledujúci súbor.

Základné činnosti pre obrazový
a zvukový obsah
Zastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo Z (STOP).

Pozastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo N(PAUSE) na
diaľkovom ovládači aleboMna obrazovke.
Na obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo
N (PLAY) na diaľkovom ovládači alebo M na
obrazovke.

,,Poznámka

Táto funkcia je dostupná pre prehrávanie [Typ
obsahu].

Rýchly posun dopredu alebo dozadu
(Filmové súbory)
Stlačením tlačidla c alebo v počas
prehrávania sa môžete rýchlo posunúť dopredu
alebo dozadu.
Opakovaným stláčaním tlačidla c alebo v
môžete meniť rýchlosť prehrávania.

,,Poznámka

Súbory pripojené na server DLNA nie sú
dostupné pre túto funkciu rýchleho posunu.

Preskočenie na nasledujúci/
predchádzajúci súbor
(Hudobné súbory)
Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo C alebo
V prejdete k nasledovnému súboru alebo sa
vrátite na začiatok aktuálnej stopy / súboru.
Stlačte dvakrát krátko tlačidlo C pre návrat na
predchádzajúci súbor.
V ponuke zoznamu súborov servera sa v jednom
priečinku môže spolu nachádzať viacero typov
obsahu. V tomto prípade budú súbory preskočené
na rovnaký typ obsahu.
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Opakované prehrávanie
(Hudobné súbory)
; – Opakované prehrávanie aktuálnej stopy/
aktuálneho súboru.
: – Opakované prehrávanie všetkých stôp alebo
súborov.
l – Prehrávanie stôp alebo súborov v náhodnom
poradí.

Základné činnosti pre
fotografický obsah
Spustenie prezentácie
Stlačte tlačidlo [Prezentácia d] na obrazovke
prezerania fotografií.

Zastavenie prezentácie

b Efekt prezentácie – Nastavte efekt
prezentácie: Fade in (Zosvetlenie)/Out
(Stmavnutie), Slide (Posun), / Off (Vypnuté).
c BGM – Zvoľte hudbu hrajúcu v pozadí
počas prezerania fotografií.
d Opakovať – Zvoľte režim opakovania (One
song (Jedna skladba)/ ALL (Všetky)) pre
požadovanú skladbu.
e Náhodne – Fotografické súbory budú
prehrávané v náhodnom poradí
3. Stlačením tlačidla BACK (1) alebo ukončíte
ponuku možností.

Počúvanie hudby počas prezentácie
Počas počúvania zvukových súborov môžete
zobraziť fotografické súbory.
1. Počas prezerania fotografií na celej obrazovke
stlačením tlačidla m m(INFO/MENU) zobrazíte
ponuku možností.

Preskočenie na nasledujúcu/
predchádzajúcu fotografiu

2. Zvoľte možnosť [Nastavte zobrazenie fotografií.]
a stlačte Wheel ( ).

Počas prezerania fotografií na celej obrazovke
stlačením tlačidla a alebo d na diaľkovom
ovládači prejdete na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu fotografiu.

Možnosti počas prezerania fotografií
Počas prezerania fotografií na celej obrazovke
môžete používať rôzne možnosti.

3. Zvoľte možnosť [BGM] a stlačte Wheel (

).

4. Vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať.
Hudobný priečinok, ktorý môžete vybrať, je
iba pre HDD alebo USB zariadenie v tomto
zariadení.
5. Vyberte [Vybrať] a stlačte Wheel (
dokončenie hudobného výberu.

) pre

1. Počas prezerania fotografií na celej obrazovke
stlačením tlačidla m (INFO/MENU) zobrazíte
ponuku možností.
2. Zvoľte možnosť [Nastavte zobrazenie fotografií.]
a stlačte Wheel ( ).

Zvoľte g a stlačením Wheel (
horný priečinok.

,,Poznámka

a Rýchlosť zmeny snímok – Nastavte
rýchlosť prezentácie: Fast (Vysoká)/
Medium (Stredná)/ Slow (Nízka).

) zobrazte

Pri výbere zvukového priečinka zo servera nie
je k dispozícii výber súboru. K dispozícii je iba
výber priečinka.

4
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Stlačte tlačidlo [Prezentáciaw Z] na obrazovke
prezerania fotografií.
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Možnosti počas sledovania videa

Nastavenie 3D videa

Môžete skontrolovať a nastaviť informácie titulkov
prehrávaného video súboru.
1. Na zobrazenie rôznych možností prehrávania
stlačte počas prehrávania alebo pozastavenia
tlačidlo m (INFO/MENU).
2. Zvoľte možnosť [Nastaviť prehrávanie videa]
alebo [Veľkosť obrazu], [Nastavenie 3D video].

Tento prehrávač dokáže prehrať súbory 3D, ktoré
obsahujú samostatné pohľady pre ľavé a pravé oko.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

4
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a Opakovať – Všetky súbory sa budú
opakovane prehrávať.
b Jazyk zvuku – Zvolený zvuk alebo kanál.
c Jazyk titulkov – Zvoľte zapnutie alebo
vypnutie titulkov.
d Jazyk – Zvolené titulky.
e Kódová stránka –Zvoľte stránku kódu
titulkov.
f Synchr. – Synchronizuje nezladené titulky pre
video.
g Poloha – Nastavte pozíciu titulkov.
h Veľkosť – Nastavte veľkosť titulkov.
i Farba – Nastavte farbu titulkov.
3. Pre nastavenie hodnoty možnosti použite
tlačidlá A/D na obrazovke.
4. Stlačením tlačidla BACK (1) alebo ukončíte
ponuku možností.

,,Poznámka

� Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte
žiadne tlačidlo, zobrazenie na obrazovke
zmizne.
� Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti
od titulov.

Príprava
Aby ste mohli prehrať súbory 3D v
stereoskopickom 3D režime, postupujte
nasledovne:
Zistite, či váš televízor podporuje 3D formát
a či má HDMI vstup(y).
Ak je to potrebné, založte si 3D okuliare, aby
ste si mohli vychutnať 3D zážitok.
Skontrolujte, či 3D titul je alebo nie je súbor 3D.
Pripojte kábel HDMI (Typ A,
vysokorýchlostný HDMI™ kábel) medzi HDMI
výstup prehrávača a HDMI vstup televízora.
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Prehrajte 3D súbor v zariadení.
3. Počas prehrávania alebo pozastavenia stlačte
tlačidlo m (INFO/MENU).
4. Voľby [Nastaviť prehrávanie videa], [Veľkosť
obrazu] a [Nastavenie 3D video] sú zobrazené.
5. Zvoľte možnosť A/D [Nastavte prehrávanie
videa.].
6. Pre návrat na zoznam súborov stlačte tlačidlo Z
(Zastaviť).

,,Poznámka

� Pri prehrávaní 3D súboru nepoužívajte
tlačidlo 3D(ON/OFF) na diaľkovom ovládači
k vášmu TV. Obrazovka môže byť skreslená.
Odporúčame sledovať 3D film výberom
možnosti [Nastavenie 3D video] na
zariadení.
� Ak zvolíte možnosť [Nastavenie 3D video]
na prehrávanie normálneho súboru, súbor
môže byť rozdelený alebo skreslený.
� Počas prehrávania 3D súboru magický
ukazovateľ zmizne.

Nastavenie veľkosti obrazu
Veľkosť obrazu si môžete zvoliť výberom originálu
alebo celkového obrazu počas prehrávania video
súboru.
1. Počas prehrávania video súboru stlačte tlačidlo
m (INFO/MENU).
2. Voľba [Veľkosť obrazu] je zobrazená.
3. Zvoľte možnosť A/D upraviť [Veľkosť obrazu].
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Používanie funkcie
Premium

Používanie plateného obsahu

Pomocou funkcie Premium môžete
prostredníctvom Internetu používať rôzne služby
súvisiace s obsahom.

Úvodná ponuka / [Prémia]

Niektorý prémiový obsah sa poskytuje ako
bezplatné služby, používa buď vlastný účtovací
systém spoločnosti LG Electronics alebo systém
každého poskytovateľa obsahu. V prípade
účtovacieho systému spoločnosti LG sa prihláste
za člena a pred platbou zaregistrujte platobné
informácie na adrese www.lgapps.com.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana
11).

1. Pre prihlásenie kliknite na tlačidlo Sign in
(Prihlásiť) v pravom hornom rohu obrazovky
Home (Domov).

2. Stlačte tlačidlo HOME (n).

2. Presuňte sa na požadovanú prémiovú službu.

3. Zvoľte možnosť [Prémia] a stlačte Wheel (

).

3. Po kontrole informácií o cene a službách
týkajúcich sa obsahu kliknite na tlačidlo
Purchase (Zakúpiť). (Určitý obsah môže
podliehať časovému limitu alebo
obmedzenému počtu zobrazení.)
4. Po dokončení nákupného procesu zobrazíte
zaplatený obsah kliknutím na tlačidlo Buy
(Kúpiť).

).

a Prihlásiť sa – Zobrazí obrazovku ponuky
prihlásenia [Prémia].
b Hľadať – Vyhľadá iný obsah, ktorý
požadujete. (pozrite stranu 31).
c Premium Content – Zobrazí obsah
[Prémia].
d Pridať do časti Moje aplikácie – Zobrazí
aplikácie Premium, ktoré môžete pridať do
„Moje aplikácie“.

,,Poznámka

Ak chcete inicializovať Premium, zvoľte
možnosť [Spúšťanie funkcie Premium] v časti
[Nastavenia] (Pozrite stranu 34)

,,Poznámka

� Pre podrobné informácie o všetkých
službách kontaktujte poskytovateľa obsahu
alebo navštívte odkaz na podporu služby.
� Obsah služieb Premium a informácie
spojené s týmito službami vrátane
používateľského rozhrania podliehajú
zmenám. Najnovšie informácie nájdete na
internetových stránkach daných služieb.
� Používanie funkcií služby Premium s
bezdrôtovým sieťovým pripojením môže
spôsobiť nesprávnu rýchlosť kontinuálneho
toku dát, ktorá je spôsobená rušením
domácich spotrebičov využívajúcich rádiové
frekvencie.
� Pre čo najlepšiu kvalitu služby si predplaťte
internetovú službu 4,0 Mb/s (1,5 Mb/s alebo
rýchlejšie). Ohľadom akýchkoľvek problémov
s rýchlosťou Internetu kontaktujte ISP
(poskytovateľa internetových služieb).
� Poskytovatelia obsahu môžu sprístupňovať
obsah, ktorý nie je vhodný pre mládež.
Odporúča sa opatrnosť rodičov.

4
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4. Zvoľte on-line službu a stlačte Wheel (

5. Vyberte vaše ID v hornej ponuke obrazovky
Home (Domov) a skontrolujte históriu nákupov
z My page (Moja stránka) / Payment inquiry
(Otázka o platbe). / Purchase History of web
site (História nákupov internetovej stránky) (
www.lgappstv.com).

28 Ovládanie

Používanie LG Smart
world (Aplikácie LG)

Registrácia v LG Smart World

LG Smart World je TV aplikačná služba dostupná
prostredníctvom služby Smart TV. Môžete si
preberať a vychutnávať množstvo rôznych aplikácií
(za poplatok alebo bezplatne) vrátane aplikácií
týkajúcich sa vzdelávania, zábavy, životného štýlu a
noviniek.

3. Zvoľte Sign up (Zaregistrovať) a odsúhlaste
právne upozornenie.

Úvodná ponuka / [LG Smart world]

6. Výberom možnosti [OK] dokončite proces
registrácie.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana
11).
2. Stlačte tlačidlo HOME (n).
3. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte
Wheel ( ).

1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte
Wheel ( ).

4. Zadajte ID a heslo.
5. V políčku pre potvrdenie hesla znovu zadajte
heslo.

,,Poznámka
� Ak máte iba konto zariadenia, k dispozícii
sú iba bezplatné aplikácie. Ak chcete
používať platené aplikácie, pridajte na
našu stránku váš spôsob platby. (www.
lgappstv.com)
� Pod jedným ID môžete zaregistrovať
maximálne päť zariadení.

4
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Inštalácia aplikácie na zariadení
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte
Wheel ( ).
3. Najskôr sa zaregistrujte.
a Prihlásiť sa – Keď sa prihlásite, zobrazí sa
ID. Keď zvolíte ID, môžete zvoliť My Page
(Moja stránka) a Sign Out (Odhlásiť).
b LG APPS Content – Zvoľte aplikáciu na
inštaláciu.

4. Zo zoznamu vyberte požadovanú aplikáciu.
Požadovanú aplikáciu môžete rýchlo vyhľadať
pomocou funkcie vyhľadávania.
5. Zvoľte „Install“ (Inštalovať) na stránke s
podrobnými informáciami pre inštaláciu do
[Moje aplikácie] (Moje aplikácie). Za platené
aplikácie musíte zaplatiť.

,,Poznámka

� Aplikácie si môžete zakúpiť z PC alebo
tohto zariadenia, ale na ich inštalovanie a
spustenie musíte použiť zariadenie.
� Ak nemáte v zariadení dostatok voľného
miesta, môžete aplikácie uložiť do USB
úložného zariadenia pripojeného cez
konektor zariadenia. Aplikácia uložená na
USB je k dispozícii na spustenie / vymazanie
/ presun z obrazovky My Apps (Moje
aplikácie).
� Úložné zariadenie USB obsahujúce aplikácie
sa nedá použiť na uloženie iných údajov.

Ovládanie 29

Spravovanie mojich informácií
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte
Wheel ( ).
3. Prihlásenie
4. V hornej časti obrazovky zvoľte aktuálne
prihlásené ID.
5. Vyberte možnosť [Moja stránka].
6. Spravovanie vykonávajte skúmaním
Member Information (Informácie o členovi),
My Purchased Apps List (Zoznam mojich
zakúpených aplikácií) a Installed Apps List
(Zoznam nainštalovaných aplikácií).
My Information
(Moje informácie)

Purchased Apps
(Zakúpené
aplikácie)

Prezeranie 3D obrazov
3D obraz je technológia, ktorá využíva mierny
rozdiel medzi ľavým a pravým okom na to, aby sa
obrazy zobrazené v TV zdali ako reálny 3-rozmerný
priestor.

Úvodná ponuka / 3D svet
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [3D svet] a stlačte Wheel (

).

3. Zvoľte požadovaný 3D obsah.
4. Ďalšie pokyny nájdete v návode výrobcu vášho
3D televízora.
Aby ste dosiahli lepší 3D efekt, možno budete
musieť upraviť nastavenia displeja a zaostrenie na
vašom televíznom prijímači.

4
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Payment Inquiry
(Otázka o platbe)

Zobrazuje základné
informácie o aktuálne
prihlásenom ID. Ak chcete
zmeniť svoje členské
informácie, navštívte
stránku www.lgappstv.com
na vašom PC.
Zobrazuje históriu platieb
s ID, pod ktorým ste
prihlásený.
Zobrazuje My Purchased
Apps List (Zoznam mojich
zakúpených aplikácií) s ID,
pod ktorým ste sa prihlásili.
Môžete vymazať / znovu
nainštalovať zakúpené
aplikácie.

Používanie Svet 3D

a Prihlásiť – Keď sa prihlásite, zobrazí sa
ID. (Pozrite si stranu 31 s informáciami o
prihlásení.)
b My Zone – Zobrazí vami zakúpený obsah

,,Poznámka

� Ak chcete skontrolovať tento zakúpený
obsah, zvoľte možnosť [My Zone].
� Pred vstupom do [My zone] je potrebné
prihlásiť sa. (Pozrite si stranu 28 s
informáciami o prihlásení.)
� Ak stlačíte tlačidlo A alebo Dna možnosti
[Nastavenie 3D video] , magický ukazovateľ
zmizne.

30 Ovládanie

Upozornenie pri prezeraní 3D
obrazov
>>Upozornenie

� Pri prezeraní 3D obrazov sa odporúča, aby
divák sedel minimálne vo vzdialenosti,
ktorá sa rovná dvojnásobku uhlopriečky
obrazovky.
� Sledovanie 3D obsahu po dlhú dobu môže
spôsobiť závrat alebo únavu.
� Sledovanie filmu v 3D režime sa neodporúča
chorým ľuďom, deťom a tehotným ženám.
� Ak sa u vás pri pozeraní obsahu v 3D
formáte objavuje bolesť hlavy, únava
alebo závrat, dôrazne vám odporúčame
zastaviť prehrávanie a oddýchnuť si, kým sa
nezačnete cítiť lepšie.

4
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Výstraha pri používaní 3D okuliarov
>>Upozornenie
� Pri prezeraní 3D obrazov sa odporúča, aby
divák sedel minimálne vo vzdialenosti,
ktorá sa rovná dvojnásobku uhlopriečky
obrazovky.
� Neskladujte 3D okuliare v extrémnych
podmienkach. Vystavenie nadmerne
vysokým alebo nízkym teplotám môže
zdeformovať šošovky. Nepoužívajte
zdeformované okuliare.

Používanie ponuky My
Apps
Nachádza sa v spodnej časti obrazovky Home
(Domov) pre rýchly a jednoduchý prístup k
vyhľadávaniu, Internetu a funkciám LG Smart World
a Svet 3D.

Úvodná ponuka / [Moje aplikácie]
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte požadovanú aplikáciu, ktorú chcete
spustiť.

Editácia položiek My Apps (Moje
aplikácie)
Môžete meniť poradie / vymazať položky
potiahnutím ikon aplikácií na My Apps (Moje
aplikácie) diaľkovým ovládačom Magic.
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).
2. Zvoľte možnosť [Moje aplikácie] a stlačte Wheel
( ).

� Na 3D okuliare nevyvíjajte tlak, ani ich
nevystavujte žiadnym nárazom. Nešetrná
manipulácia s 3D okuliarmi môže spôsobiť
ich poškodenie.
� Šošovky na 3D okuliaroch sú náchylné na
poškriabanie. Na čistenie používajte iba
mäkkú, čistú handričku. Špinavá handrička
môže poškriabať povrch šošoviek.
� Poškriabanie povrchu šošoviek 3D
okuliarov ostrými predmetmi alebo čistenie
chemikáliami môže spôsobiť skreslenie 3D
obrazu.

3. Ak chcete vymazať aplikáciu, stlačte tlačidlo
Wheel ( ) a súčasne potiahnite aplikáciu do
odpadkového koša [Odstrániť] a potom zvoľte
možnosť [OK].

Ovládanie

Používanie aplikácie [Hľadať]
Táto funkcia vyhľadávania umožňuje efektívne
vyhľadávanie aplikácií LG a iného obsahu. Zadajte
vyhľadávané položky pomocou vstupného
zariadenia, napríklad diaľkového ovládača, na
vyhľadávanie aplikácií LG a častí služby Premium.
1. Zvoľte možnosť [Hľadať] v [Moje aplikácie] a
stlačte Wheel ( ).
2. Do prázdneho políčka zadajte vyhľadávané
pojmy.

b Tlačidlo vyhľadávania – Po zadaní výrazov
pre vyhľadávanie zvoľte toto tlačidlo alebo
použite červené tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
c Späť – Prejde na predchádzajúci krok.

Používanie aplikácie
internetového prehliadača
[Internet]
Zadajte URL manuálne na obrazovke alebo
navštívte internetové stránky pridané medzi
Obľúbené.
1. Zvoľte možnosť [Internet] v [Moje aplikácie] a
stlačte Wheel ( )
2. Do prázdneho políčka zadajte vyhľadávané
pojmy.

a Zadajte internetovú adresu alebo URL.
b Zvoľte pri otvorení niekoľkých internetových
prehliadačov.
c Pridajte aktuálnu stránku k obľúbeným.
d Prechod na predtým navštívenú internetovú
stránku.

,,Poznámka

� Pre čo najlepšiu kvalitu služby si predplaťte
internetovú službu 4,0 Mb/s (1,5 Mb/s alebo
rýchlejšie). Ohľadom akýchkoľvek problémov
s rýchlosťou Internetu kontaktujte ISP
(poskytovateľa internetových služieb).
� Internet funguje iba s vopred
nainštalovanými aplikáciami plug-in.
� Internet prehráva iba nasledovné formáty
mediálnych súborov: JPEG/ PNG/ GIF/WMV
(ASF)/ WMA/ MP3/ MP4
� Internet sa vynútene zatvorí pri
nedostatočnej pamäti.
� Pre Internet sa zobrazujú fonty
nainštalované v zariadení a v závislosti od
prehrávaného obsahu sa nemusia zobraziť
normálne.
� Internet nepodporuje preberanie súborov a
fontov.
� Internet je vyrobený iba pre toto zariadenie.
Preto môže fungovať odlišne z počítačových
prehliadačov.

4
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a Hľadať – Zadajte vyhľadávané pojmy.
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Prispôsobenie
nastavení
Nastavenia zariadenia môžete zmeniť v ponuke
[Nastavenia].
1. Stlačte tlačidlo HOME (n).

Ponuka [OBRAZ]
Rozlíšenie
Nastaví výstupné rozlíšenie video signálu vo
formáte HDMI.

Úvodná ponuka / [Nastavenia] /
[OBRAZ]
[1080p]
Vytvára 1080 riadkov progresívneho videa.
[720p]
Vytvára 720 riadkov progresívneho videa.

,,Poznámka

2. Zvoľte ponuku [Nastavenia] v [Moje aplikácie]
Zobrazí sa ponuka [Nastavenia].

Ak je horná, dolná, pravá a ľavá časť obrazu
odrezaná, zmeňte možnosť nastavenia TV
ASPECT RATIO (Pomer strán TV) na JUST
SCAN (Iba skenovať) na vašom TV. V závislosti
od značky TV sa konfigurácia ponuky môže
mierne odlišovať.

Ponuka [Zvuk]
Nastavte možnosti zvuku zariadenia podľa typu
zvukového systému, ktorý používate.

5
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3. Pomocou tlačidiel s/w zvoľte prvú možnosť
nastavenia a presuňte sa na druhú úroveň.

Úvodná ponuka / [Nastavenia] / [Zvuk]

,,Poznámka

Keďže typ zvukového výstupu ovplyvňujú
mnohé faktory, pozrite si časť „Špecifikácie
zvukového výstupu“ s podrobnejšími
informáciami na strane 44.

4. Pomocou tlačidiel a/ dzvoľte druhú možnosť
nastavenia a potom sa stlačením Wheel ( )
presuňte na tretiu úroveň.

5. Pomocou tlačidiel s/w zvoľte požadované
nastavenie a stlačením Wheel ( ) potvrďte váš
výber.

Nastavenie zvuku
[PCM]
Vyberte túto možnosť, ak pripojíte konektor
HDMI OUT (HDMI výstup) alebo DIGITAL
AUDIO OUT (Digitálny zvukový výstup) na
tomto zariadení k zariadeniu s dvojkanálovým
digitálnym stereo dekodérom.
[Automaticky]
Vyberte túto možnosť, ak pripojíte konektor
HDMI OUT alebo DIGITAL AUDIO OUT na tomto
zariadení k zariadeniu s PCM alebo Dolby Digital.

Dodatok 33

DRC (Dynamic Range Control –
Ovládanie dynamického rozsahu)
Táto funkcia vám umožní počúvať zvuk vo filme
pri nižšej hlasitosti bez toho, aby sa zhoršila
zrozumiteľnosť zvuku.
[Vyp.]
Vypne túto funkciu.
[Zap.]
Komprimuje dynamický rozsah zvukového
výstupu Dolby Digital.

[Zarovnať]
Nastavte možnosť na [Zap.]. Ak sa vyskytne
nesúlad medzi ukazovateľom Magic a skutočným
smerom, ktorý označuje diaľkový ovládač,
pohýbte diaľkovým ovládačom Magic doľava a
doprava pre opätovné zarovnanie. Ukazovateľ
Magic sa automaticky zarovná na stred a jeho
ovládanie bude jednoduchšie.

Pomocník v bublinách

Ponuka [MOŽNOSTI]

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť alebo vymazať
bublinu sprievodcu v ponuke nastavenia. Pre
zobrazenie sprievodcu nastavte túto možnosť na
[Zap.].

Úvodná ponuka / [Nastavenia] /

Výrobné nastavenia

[MOŽNOSTI]

Zariadenie môžete vynulovať na pôvodné
nastavenie z továrne.

Ponuka Language (Jazyk)
Zvoľte jazyk pre ponuku [Nastavenia] a pre popis na
obrazovke.

Auto Off (Automatické vypnutie)

Pointer (Ukazovateľ)
Nastavuje rýchlosť, tvar a veľkosť magického
ukazovateľa diaľkového ovládača Magic.
[Rýchlosť]
Nastavuje rýchlosť pohybu magického
ukazovateľa.
[Tvar]
Vyberá z rozličných tvarov magického
ukazovateľa.
[Veľkosť]
Vyberá veľkosť ukazovateľa Magic.

Ak pomocou voľby [Obnova výrobných
nastavení] vynulujete zariadenie na jeho
pôvodné nastavenia, budete musieť znovu
nastaviť aktiváciu on-line služieb a sieťové
nastavenia.

Nastavenie Smart TV
Nastavuje mnoho nastavení súvisiacich so Smart TV
a spravuje ID.
[Krajina Smart TV]
Zmení nastavenie krajiny na Smart TV.
Prijíma službu Premium a aplikácie LG
požadovanej krajiny.
[Prémiová verzia]
Zobrazí verziu služby Premium.
[Zoznam ID]
Skontroluje a vymaže ID prihlásené k službe LG
Smart v zariadení.
[Obnoviť nastavenia]
Inicializuje všetky zaregistrované informácie
zariadenia výberom možnosti [Reset Registration
Info.] (Vynulovať registračné informácie).
[Právne upozornenie]
Zobrazí právne oznámenie pre Smart TV.

5
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Keď ponecháte prehrávač v režime zastavenia
približne päť minút, zobrazí sa šetrič obrazovky.
Ak nastavíte túto možnosť na [Zap.], zariadenie sa
automaticky vypne, keď sa bude šetrič obrazovky
zobrazovať po dobu 20 minút.
Ak nastavíte túto možnosť na [Vyp.] , šetrič
obrazovky sa bude zobrazovať, kým používateľ
nepoužije zariadenie.

,,Poznámka

34 Dodatok

Ponuka [SIEŤ]
Nastavenia [SIEŤ] sú potrebné na použitie
softvérovej aktualizácie, internetového prehliadača
a on-line služieb týkajúcich sa obsahu.

,,Poznámka

Všetky videá prevzaté z DivX(R) VOD s
registračným kódom tohto zariadenia sa dajú
prehrávať iba na tomto zariadení.

Úvodná ponuka / [Nastavenia] / [SIEŤ]

Pripojenie k sieti
Ak je prostredie vašej domácej siete pripravené
na pripojenie zariadenia, na zariadení je potrebné
nastaviť káblové alebo bezdrôtové Pripojenie k sieti
pre sieťovú komunikáciu. (Pozrite časť „Pripojenie k
vašej domácej sieti“ na strane 11.)

Stav siete
Ak chcete skontrolovať stav siete na tomto
zariadení, vyberte možnosť [Stav siete], stlačte
Wheel ( ) a skontrolujte, či je zriadené pripojenie
k sieti a Internetu.

Nastavenie Smart Share
[Názov zariadenia]

5
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Pomocou virtuálnej klávesnice môžete vytvoriť
názov siete. Tento prehrávač sa rozpozná podľa
mena, ktoré zadáte do vašej domácej siete.
[DivX® VOD]
O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát
vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, pobočkou
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je zariadenie
s oficiálnym certifikátom DivX , ktoré prehráva
DivX videá. Ak chcete konvertovať vaše súbory
na DivX videá, navštívte stránku divx.com, kde
nájdete viac informácií a potrebné softvérové
nástroje.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (On-line obchod
s videami): Toto certifikované DivX® zariadenie
musí byť registrované, aby prehrávalo filmy DivX
Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať váš
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke
nastavenia vášho zariadenia. Ďalšie informácie
o spôsobe dokončenia registrácie nájdete na
stránke vod.divx.com.
[Registeration] (Registrácia)
Zobrazí registračný kód vášho zariadenia.
[Deregisteration] (Zrušenie registrácie)
Zruší aktiváciu vášho zariadenia a zobrazí kód na
zrušenie aktivácie.

Ponuka [PODPORA]
Úvodná ponuka / [Nastavenia] /
[PODPORA]

Aktualizácia softvéru
[Aktuálna verzia]
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
[Skontrolovať verziu aktualizácie]
Softvér môžete aktualizovať pripojením
zariadenia priamo k serveru na aktualizáciu
softvéru (pozrite stranu 35).

Informácie o produkte / službe
Podporuje informácie o produkte, aktuálnu verziu
programu a informácie o servisnom stredisku.

Inicializácia služby Premium
Informácie služby Premium, nastavenie krajiny a
prihlasovacie údaje používateľa budú vynulované.
Ak sa na stránke Premium vyskytne chyba,
vynulovanie odstráni problém.

Aktualizácia softvéru
siete
Oznámenie o aktualizácii siete
Z času na čas môžu byť pre zariadenia pripojené k
širokopásmovej domácej sieti k dispozícii vylepšenia
výkonu a/alebo dodatočné funkcie alebo služby. Ak
je k dispozícii nový softvér a zariadenie je pripojené
k širokopásmovej domácej sieti, zariadenie vás bude
o aktualizácii informovať nasledovným spôsobom.

Dodatok 35
1. Ponuka aktualizácie sa objaví na obrazovke, keď
zapnete zariadenie.
2. Tlačidlom a alebo d na vašom diaľkovom
ovládači zvoľte požadovanú možnosť a potom
stlačte Wheel ( ).

Zariadenie zobrazí aktuálnu verziu. Zvoľte
tlačidlo [Skontrolovať verziu aktualizácie].

,,Poznámka

Ak sa nenájde žiadna aktualizácia, zobrazí sa
správa „No update is found.”
4. Ak existuje nová verzia, zobrazia sa informácie o
tejto verzii.
[Spustiť]
[Zrušiť ]

Spustí sa aktualizácia softvéru.
Ukončí sa ponuka aktualizácie a
zobrazí sa pri ďalšom spustení.

Aktualizácia softvéru

,,Poznámka

� Pred aktualizáciou softvéru vo vašom
zariadení vyberte USB zariadenie z tohto
zariadenia.
� Pred aktualizáciou softvéru v zariadení
zariadenie vypnite a znovu zapnite.
� Počas aktualizácie softvéru zariadenie
nevypínajte, neodpájajte z elektrickej site,
ani nestláčajte žiadne tlačidlá.
� Ak zrušíte aktualizáciu, kvôli stabilnému
výkonu vypnite sieťové napájanie a znovu
ho zapnite.
� Toto zariadenie nemôžete aktualizovať na
predchádzajúcu softvérovú verziu.
1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana
11).
2. Zvoľte možnosť [PODPORA] v ponuke
[Nastavenia].
3. Zvoľte možnosť [Aktualizácia softvéru] a stlačte
Wheel ( ).

>>Upozornenie

Počas aktualizácie softvéru nevypínajte sieťové
napájanie.
6. Po ukončení aktualizácie sa objaví hlásenie:
„Aktualizácia dokončená. Reštartujte teraz.“ a
zariadenie sa reštartuje s novou verziou.

,,Poznámka

Funkcia Software Update (Aktualizácia
softvéru) nemusí správne fungovať v
závislosti od vášho internetového prostredia.
V takomto prípade môžete na aktualizáciu
vášho zariadenia získať najnovší softvér
od autorizovaného servisného strediska
spoločnosti LG Electronics. Pozrite si časť
„Podpora pre zákazníkov“ na strane 43.

5
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Toto zariadenie môžete aktualizovať s využitím
najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku
produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Softvér
môžete aktualizovať pripojením zariadenia priamo
k serveru s aktualizáciou softvéru.

5. Na spustenie vyberte [Aktualizovať].
(Aktualizáciu ukončíte výberom položky
[Zatvoriť].)
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O softvéri Nero
MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je softvér na zdieľanie
obrazových, zvukových a fotografických súborov
uložených vo vašom počítači s týmto zariadením
ako DLNA-kompatibilným digitálnym serverom s
médiami.

,,Poznámka

� Disk CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials
je určený pre počítače a nemal by sa vkladať
do tohto zariadenia alebo akéhokoľvek
iného výrobku okrem počítača.
� Dodaný disk CD-ROM Nero MediaHome
4 Essentials obsahuje upravené vydanie
softvéru, ktoré slúži iba na zdieľanie súborov
a priečinkov s týmto zariadením.
� Dodaný softvér Nero MediaHome 4
Essentials nepodporuje nasledovné funkcie:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services and Apple iTunes.

5
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� Dodaný softvér Nero MediaHome 4
Essentials si môžete stiahnuť z http://www.
nero.com/ download.php?id=nmhlgewin.
� V tejto príručke sa na vysvetlenie činností
ako príklad uvádza anglická verzia softvéru
Nero MediaHome 4 Essentials. Postupujte
podľa vysvetlení príslušných činností vo
vašej jazykovej verzii.

Systémové požiadavky
Počítač Windows
� Windows® XP (servisný balík 2 alebo vyšší),
Windows Vista® (nevyžaduje sa servisný balík),
Windows® 7 (nevyžaduje sa servisný balík),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(servisný balík 2 alebo vyšší), Windows Server®
2003
� Windows Vista® 64-bitové vydanie (aplikácia
pracuje v 32-bitovom režime)
� Windows® 7 64-bitové vydanie (aplikácia pracuje
v 32-bitovom režime)
� Miesto na pevnom disku: na typickú inštaláciu
samostatného softvéru Nero MediaHome je
potrebných 200 MB voľného miesta na jednotke

pevného disku
� Procesory 1,2 GHz Intel® Pentium® III alebo AMD
Sempron™ 2200+
� Pamäť: 256 MB RAM
� Grafická karta s minimálnou video pamäťou 32
MB, s minimálnym rozlíšením 800 x 600 pixlov a
16-bitovým nastavením farieb
� Windows® Internet Explorer® 6,0 alebo vyšší
� DirectX® 9,0c revision 30 (august 2006) alebo
vyšší
� Sieťové prostredie: 100 Mb Ethernet, WLAN
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Požiadavky na súbory
Video súbory
Prípona
súboru

Kodek
Video

VC-1 pokročilý profil, VC-1 jednoduchý a hlavný profil

*.asf
*.wmv

Zvukový
Video

*.divx,
*.avi
*.mp4,
*.m4v,
*.mov
*.mkv

*.ts

Video

*.mpeg

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC

Video
Zvukový
Video

H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1

Zvukový

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Video

*.mpg

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3),

Zvukový

*.tp

*.vob

DIVX3,11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, XVID, MPEG1, H.264/ AVC, Motion
Jpeg

Zvukový
Video
Zvukový

MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1 Layer I,II
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*.trp

Zvukový

WMA štandardný, WMA9 profesionálny
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Zvukové súbory
Typ
súboru
mp3

Položka

Informácie

Bitový tok

32 kb/s – 320 kb/s

Vzorkovacia frekvencia
Podpora

16 kHz ~ 48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

Fotografické súbory
Typ
súboru

Položka
Dostupný typ
súborov

2D (jps, jpg,
Veľkosť
jpe)
fotografie
3D (jps)

3D (mpo)

5

Dostupný typ
súborov
Veľkosť
fotografie

Profil
15360 x 8640 bit/pixel
Progresívny typ: 1920 x 1440 bit/pixel
Minimálne: 64 x 64
Maximálne: Normálny typ: 15360 (Š) x 8640 (V)
Progresívny typ: 1920 (Š) x 1440 (V)
mpo
Formát 4:3: Formát 4:3 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2028 x 1536
Formát 3:2 3648x2432

Súbor podporujúci Smart ShareTM

Dodatok

� Maximálna rýchlosť prenosu údajov:
20 Mb/s (megabitov za sekundu)
� Externé podporované formáty titulkov:
*.smi, *.srt, *.sub (Micro DVD, SubViewer 1,0/2,0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (Power DivX)
� Interné podporované formáty titulkov:
XSUB (podporuje interné titulky generované od DivX6)

Dodatok 39

,,Poznámka

� Názov súboru je obmedzený na 129 znakov.
� Maximálny počet súborov a priečinkov: menej ako 2000 (celkový počet súborov a priečinkov)
� V závislosti od veľkosti a počtu súborov môže načítanie obsahu média trvať aj niekoľko minút.
� Kompatibilita súborov sa môže líšiť v závislosti od servera.
� Keďže sa kompatibilita na DLNA serveri testuje v prostredí zväzkového DLNA servera (Nero
MediaHome 4 Essentials), požiadavky na súbor a funkcie prehrávania sa môžu líšiť v závislosti od
mediálnych serverov.
� Požiadavky na súbor na strane 37-38 nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia
spôsobené vlastnosťami súboru a technickými možnosťami servera s médiami.
� Prehrávanie súborov s titulkami k filmom je k dispozícii iba prostredníctvom zdieľaného priečinka
počítača alebo DLNA servera s médiami vytvoreného pomocou softvéru Nero MediaHome 4
Essentials dodávaného spolu s týmto zariadením.
� Súbory z vymeniteľných médií, ako je napríklad USB kľúč atď. na vašom serveri s médiami, nemusia
byť správne zdieľané.
� HD video súbory nachádzajúce sa na USB 1,0/1,1 sa nemusia dať správne prehrať. Na prehrávanie HD
video súborov sa odporúča USB 2,0.
*1
*2
� Tento prehrávač nepodporuje súbory, ktoré sú nahraté vo formáte GMC alebo Qpel .

*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
� Podporovaná je iba úroveň profilu H.264/AVC 4,1 a nižšia.
� Niektoré titulky vytvorené používateľmi nemusia fungovať správne.
� Video súbor a súbor titulkov by mali byť umiestnené v rovnakom priečinku. V tomto prípade musíte
priradiť rovnaké názvy video súboru a súboru s titulkami pre správne zobrazenie.

5

� Limit veľkosti súboru závisí od prostredia kódovania.
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� Skratka DLNA označuje alianciu Digital Living Network Alliance, ktorá umožňuje používateľom prístup
k súborom typu video/hudba/fotografie uloženým v PC alebo na serveri a ich vychutnávanie na
zariadení prostredníctvom domácej siete.
� Niektoré video súbory vytvorené kódovačom nemusia fungovať.
� Ak video súbor na USB zariadení nepodporuje vysokorýchlostné prehrávanie, nemusí sa prehrať
správne.
� Normálne prehrávanie garantujeme iba pre požiadavky na súbor na strane 37-38.
� Ak sa súbor s titulkami pridá neskôr, vynulujte zdieľaný priečinok.
� V prípade spoločného výskytu interných a externých titulkov v obsahu sa prestanú zobrazovať interné
titulky.
� Pri prehrávaní súborov uložených v DLNA sa niektoré titulky nemusia zobraziť a jazyk zvuku sa nemusí
zmeniť.
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O DLNA
Toto zariadenie je digitálne mediálne zariadenie s certifikátom DLNA, ktoré je schopné zobrazovať a
prehrávať filmy, fotografie a hudbu z vášho DLNA-kompatibilného digitálneho servera s médiami (počítač a
spotrebná elektronika).
Spoločnosť Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizácia spájajúca spoločnosti na výrobu spotrebnej
elektroniky, počítačov a mobilných zariadení. Spoločnosť Digital Living poskytuje zákazníkom ľahké zdieľanie
digitálnych médií prostredníctvom vašej domácej siete.
Pomocou loga certifikácie DLNA ľahko nájdete produkty, ktoré spĺňajú smernice interoperability pre DLNA.
Toto zariadenie spĺňa smernice interoperability v1,5 pre DLNA.
Ak je k tomuto zariadeniu pripojený počítač s nainštalovaným softvérom pre DLNA server alebo iné
zariadenie kompatibilné so štandardom DLNA, môžu byť potrebné zmeny v nastavení softvéru alebo iných
zariadení. Viac informácií nájdete v prevádzkovej príručke pre softvér alebo zariadenie.

Určité systémové požiadavky
Pre prehrávanie videa s vysokým rozlíšením:
�Displej s vysokým rozlíšením, ktorý má vstupné konektory HDMI.
Prehrávanie zvuku Dolby® Digital Plus:
�Zosilňovač/prijímač so vstavaným dekodérom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus).
�Hlavný, stredový, priestorové reproduktory a subwoofer podľa potreby pre zvolený formát.

Poznámky ku kompatibilite
5

�Ak sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, kontaktujte, prosím, autorizované zákaznícke servisné stredisko.
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�Formáty Dolby Digital Plus sú podporované s maximálne 5,1 kanálmi, ak používate HDMI pripojenie pre
zvukový výstup zariadenia.

Dodatok

O diaľkovom ovládači
Magic
Opätovná registrácia diaľkového
ovládača Magic

41

>>Upozornenie

� Používajte v účinnej vzdialenosti do 10
metrov. Používanie diaľkového ovládača z
väčšej vzdialenosti alebo vtedy, ak prekážky
blokujú dráhu lúča, môže spôsobiť poruchy.
� Elektronické zariadenia v blízkosti môžu
spôsobiť rušenie komunikácie. Zariadenia
ako napr. mikrovlnná rúra a bezdrôtová
LAN používajú rovnaký frekvenčný rozsah
(2,4 GHz) ako Magický diaľkový ovládač, čo
môže rušiť diaľkový ovládač.
� Magický diaľkový ovládač sa môže pokaziť,
ak vám spadne alebo ak sa akokoľvek inak
poškodí.
� Magický diaľkový ovládač nevystavujte
pádom ani silným nárazom.

Stlačte súčasne tlačidlá HOME (n) a BACK(1)
približne na 5 sekúnd. Zruší sa spárovanie
diaľkového ovládača Magic s vaším zariadením.

,,Poznámka

� Nastavte rýchlosť a tvar ukazovateľa Magic,
ktorý sa zobrazí na obrazovke. (Pozrite si
nastavenie ukazovateľa Magic (strana 33)).
� Ak ukazovateľ Magic nebudete určitý čas
používať, zmizne. Keď ukazovateľ Magic
zmizne z obrazovky, zatraste diaľkovým
ovládačom Magic doprava a doľava. Potom
sa znovu zobrazí.
� Ak stlačíte navigačné tlačidlo počas pohybu
ukazovateľa Magic na obrazovke, ukazovateľ
Magic zmizne a Magický diaľkový ovládač
bude fungovať ako normálny diaľkový
ovládač.

5
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� Pre vynulovanie a opätovnú registráciu
ovládača namierte diaľkový ovládač na
zariadenie a na 5 sekúnd stlačte tlačidlo
BACK (1).
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Riešenie problémov
Všeobecné
Symptóm

Príčina a riešenie

Zariadenie sa nedá zapnúť.

� Pevne zastrčte napájací kábel do zásuvky v stene.

Nedajú sa prehrávať filmové,
fotografické alebo zvukové
súbory.
Diaľkový ovládač nefunguje
správne.

� Súbory nie sú nahrané vo formáte, ktorý zariadenie dokáže prehrať.
� Zariadenie nepodporuje kodek daného video súboru.
� Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania
zariadenia.
� Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko.
� V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka.
� Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.

Pripojené úložné USB
zariadenie nie je rozpoznané.

� Odporúčame používať alkalické batérie.
� Vyskúšajte iný, odlišný USB kábel, niektoré USB káble nemusia
podporovať dostatok prúdu pre normálnu prevádzku USB.
� Ak používate predlžovací USB kábel alebo rozbočovač USB HUB, USB
zariadenia nemusia byť rozpoznané.
� USB zariadenie, ktoré si po zapojení do počítača vyžaduje dodatočný
program na inštaláciu, nie je podporované.
� Tento prístroj podporuje iba USB Flash Drive a USB externé HDD vo
formáte FAT32 alebo NTFS.
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Obraz
Symptóm

Príčina a riešenie

Obraz sa nezobrazuje.

� Zvoľte vhodný režim video vstupu na TV prijímači, aby sa na TV
obrazovke objavil obraz zo zariadenia.
� Váš televízor nemusí podporovať rozlíšenie, ktoré ste nastavili na
zariadení. Zmeňte rozlíšenie na také, ktoré televízor dokáže prijímať.
� Konektor prehrávača HDMI OUT (Výstup HDMI) je pripojený k
zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje ochranu pred kopírovaním.

Objavuje sa šum obrazu.

� Nastavte rozlíšenie, ktoré váš TV prijímač akceptuje.
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Vynulovanie
Symptóm

Príčina a riešenie

Zariadenie môžete zresetovať � Stlačte tlačidlo RESET (Obnovenie) v dolnej časti zariadenia. Tým sa
nasledovným spôsobom.
zariadenie nútene prepne do pohotovostného režimu.
� Ak chcete zariadenie znovu použiť, stlačte tlačidlo 1 (POWER) na
magickom diaľkovom ovládači.

Sieť
Symptóm

Príčina a riešenie

Streamingové video služby (ako
� Rýchlosť vašej širokopásmovej služby nemusí byť dostatočná
napríklad YouTube™ atď.) sa
pre streamingové video služby. Odporúčame kontaktovať vášho
počas prehrávania často zastavujú
poskytovateľa internetových služieb (ISP) a zvýšiť širokopásmovú
alebo „načítavajú do vyrovnávacej
rýchlosť.
pamäte“.
V zozname zariadení sa nezobrazuje � Je spustený program firewall alebo antivírusový program na vašom
zdieľaný priečinok alebo súbory
serveri s médiami. Vypnite program firewall alebo antivírusový
program na vašom počítači alebo serveri s médiami.
z vášho počítača alebo servera s
médiami.
� Zariadenie nie je pripojené k lokálnej sieti, ku ktorej je pripojený váš
počítač alebo server s médiami.
� Bezdrôtovú komunikáciu môžu rušiť domáce spotrebiče, ktoré
využívajú rádiové frekvencie. Presuňte zariadenie ďalej od takýchto
zariadení.

Prístupový bod sa nezobrazí v
zozname „Názov prístupového
bodu“.

� Prístupový bod alebo bezdrôtový router LAN nemusí vysielať svoje
SSID. Nastavte prístupový bod na vysielanie SSID cez váš počítač.
� Vaše sieťové zariadenie, napríklad prístupový bod, nemusí byť
nastavené s dostupným frekvenčným rozsahom a kanálom, ktoré
toto zariadenie dokáže podporovať.
Pokúste sa nastaviť frekvenčný rozsah a kanál v nastavení sieťového
zariadenia.

Podpora pre zákazníkov
Toto zariadenie môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu
a/alebo pridáva nové funkcie. Na získanie najnovšieho softvéru pre toto zariadenie (ak sa uskutočnili
aktualizácie) navštívte internetovú stránku http://www.lg.com/global/support/ alebo kontaktujte oddelenie
služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics.

Poznámka k Open-source softvéru
Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte
stránku http://opensource.lge.com. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia
týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatie so zdrojovým kódom.
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Zariadenie sa nedá pripojiť
k prístupovému bodu alebo
bezdrôtovému routeru LAN.
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Technické špecifikácie zvukového výstupu
Zvukový vstup

AUTO
(AUTOMATICKY)

Digitálny audio výstup

MPEG

PCM

Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby Digital

HE-AAC

Dolby Digital

Všetko

PCM

PCM

Technické údaje
Všeobecné
Napájanie
Spotreba

5

Pozrite si hlavný štítok alebo si pozrite hlavný štítok naspodku.

Sieťový adaptér

DA-18B12

Rozmery (Š x V x H)

Približne 200 x 29 x 120 mm

Čistá hmotnosť (pribl.)

0,51 kg

Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

Prevádzková vlhkosť

5 % až 90 %

Dodatok

Výstupy
HDMI OUT (HDMI výstup) (video/
audio)

19-kolíkový (Typ A, konektor HDMI™ )

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
(Digitálny zvukový výstup)
(Optický)

3 V (p-p), Optický konektor x 1

Systém
Signálny systém

Štandardný farebný TV systém PAL

LAN port

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

Bezdrôtová LAN (interná anténa)

IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)

Napájacie napätie zbernice (USB)

DC 5 V 0 500 mA

� Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Obchodné značky a
licencie
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo registrované
obchodné značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú
obchodné známky spoločnosti Rovi Corporation
alebo jej dcérskych spoločností a sú použité v
rámci licencie.
Chránené jedným alebo viacerými z nasledovných
patentov USA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710;
7.519.274

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a značka dvojitého D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú
ochranné známky, servisné známky alebo
osvedčenia o známke združenia Digital Living
Network Alliance.
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Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o certifikácii
združenia Wi-Fi Alliance.
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Údržba
Manipulácia so zariadením
Pri preprave zariadenia
Uschovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál.
V prípade potreby prepravy zariadenia pre
maximálnu ochranu znovu zabaľte zariadenie tak,
ako bolo pôvodne zabalené v továrni.

Čistenie zariadenia
Zariadenie čistite pomocou jemnej, suchej
handričky. Ak je povrch extrémne znečistený,
použite mäkkú handričku zľahka namočenú do
jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako napr. alkohol, benzín alebo
riedidlo, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.
Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté
� V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé
kvapaliny, napríklad pesticídové spreje.
� Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže
poškodiť povrch.

5
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� Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov
dlhší čas v kontakte so zariadením.

Dôležité informácie
týkajúce sa sieťových
služieb
Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia,
prevzatia, súbory, text, obrázky, fotografie, grafika,
videá, webcasty, publikácie, nástroje, zdroje,
softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie,
produkty a iný obsah („Obsah“) a všetky služby a
ponuky („Služby“) poskytované alebo sprístupnené
od alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej strany
(každý „Poskytovateľ služieb“) sú výhradnou
zodpovednosťou Poskytovateľa služieb, od ktorého
prišli.
Dostupnosť a prístup k Obsahu a Službám
poskytovaným Poskytovateľom služieb
prostredníctvom Zariadenia LGE sa môžu
kedykoľvek zmeniť bez predošlého upozornenia,
vrátane, nie však výhradne, prerušenia, odstránenia
alebo ukončenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti
Obsahu alebo Služieb.
Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém týkajúce
sa Obsahu alebo Služieb, môžete si pozrieť
internetovú stránku Poskytovateľa služieb, kde
nájdete najnovšie informácie. Spoločnosť LGE nie je
zodpovedná za zákaznícky servis týkajúci sa Obsahu
a Služieb. Akékoľvek otázky alebo požiadavky na
servis týkajúce sa Obsahu alebo Služieb adresujte
priamo príslušnému Poskytovateľovi Obsahu alebo
Služieb.
Prosím, vezmite na vedomie, že spoločnosť LGE nie
je zodpovedná za akýkoľvek Obsah alebo Služby
poskytované Poskytovateľom služieb alebo za
akékoľvek zmeny, odstránenie alebo ukončenie
takéhoto Obsahu alebo Služieb a nezaručuje
dostupnosť alebo prístup k takémuto Obsahu alebo
Službám.

