ΗΧΟΣ SMART Hi-Fi

Ασύρματο πολλαπλών χώρων
Μοντέλο : NP8740 (H7)
NA9740 (H7)
NP8540 (H5)
NA9540 (H5)
NP8540B
NP8740B

Ελληνικά | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική
αναφορά.

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2015-2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2

Έναρξη χρήσης

Πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια
1
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.
Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος
μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει
σκοπό να επιστήσει την προσοχή
του χρήστη στην παρουσία μη
μονωμένης επικίνδυνης τάσης
στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται
να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα
σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό
να επιστήσει την προσοχή του
χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών
οδηγιών λειτουργίας και
συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν
το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ
ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε αυτόν
τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε
βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής
τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό
εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να
δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της
ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών
τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο
κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν
μετασχηματιστή
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που
συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε
τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο
κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου
καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει
την εγγύησή σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο
Τροφοδοσίας
Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή
αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το
Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα
προσβάσιμο.
Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του
συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για
τις ενημερωμένες απαιτήσεις.
Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες
που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που
υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα
καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που
υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα.
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία
ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της
συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει
οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το
από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής,
και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου
με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα
προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το
καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική
κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή,
λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να
κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει
να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και
τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη
συσκευή.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
yy Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στο νερό
(σταγόνες ή πιτσιλίσματα) και δεν πρέπει να
τοποθετούνται αντικείμενα με νερό, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.

yy Για να αποφύγετε τη φωτιά ή την ηλεκτροπληξία,
μην ανοίγετε τη μονάδα. Επικοινωνήστε μόνο με
προσοντούχο προσωπικό.
yy Μην αφήνετε την μονάδα σε μέρος κοντά σε
συσκευές θέρμανσης ή έκθετη στο άμεσο ηλιακό
φως, στην υγρασία ή σε μηχανικές καταπονήσεις.
yy Για να καθαρίσετε τη μονάδα, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες
είναι υπερβολικά βρόμικες, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό πανί ελαφρά εμποτισμένο με ήπιο
διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
ισχυρά διαλυτικά όπως η αλκοόλη, η καθαρή
βενζίνη ή το διαλυτικό χρώματος, καθώς αυτά
μπορεί να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια της
μονάδας.
yy Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως
εντομοκτόνα σπρέι κοντά στη μονάδα. Εάν
σκουπίσετε με πίεση, μπορεί να κάνετε ζημιά
στην επιφάνεια. Μην ακουμπάτε προϊόντα από
καουτσούκ ή πλαστικό στη μονάδα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
yy Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω από τον
αερόσακο του οχήματος. Όταν ενεργοποιηθεί ο
αερόσακος, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Προτού χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο,
στερεώστε τη μονάδα.
yy Μην αφήνετε τη μονάδα σε ασταθές μέρος όπως
σε υψηλά ράφια. Μπορεί να πέσει λόγω των
δονήσεων του ήχου.
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yy Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας,
όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
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Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειρίδιου ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά
της εφαρμογής Music Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.
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Κύριες δυνατότητες
1
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Κατασκευασμένο για συσκευές iPod/
iPhone/iPad ή Android

Αξεσουάρ
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρεχόμενα αξεσουάρ.

Απολαύστε μουσική από συσκευές iPod/iPhone/
iPad ή Android με απλή σύνδεση.

Είσοδος φορητής συσκευής
Ακούστε μουσική από μια φορητή συσκευή.

Εφαρμογή Music Flow Player
Ακούστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στην
έξυπνη συσκευή σας.
Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το ηχείο με iPod
touch/iPhone/iPad ή συσκευή Android μέσω
της εφαρμογής Music Flow Player. Το ηχείο
αυτό και η έξυπνη συσκευή σας πρέπει να είναι
συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Επισκεφτείτε το
“App Store” της Apple ή το “Play Store” της Google
ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR που φαίνεται
παρακάτω για να αναζητήσετε την εφαρμογή
“Music Flow Player”. Για λεπτομερείς πληροφορίες,
ανατρέξτε στη σελίδα 11.

(Android OS)

(Apple iOS)

yy Ανάλογα με έκδοση της εφαρμογής και τις
ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής, η εφαρμογή
Music Flow Player ενδέχεται να μη λειτουργήσει
σωστά.
yy Μερικές έξυπνες συσκευές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με αυτό το ηχείο.

Μετασχηματιστής AC
(1)

Καλώδιο τροφοδοσίας
(1)

Εισαγωγή
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο

,,Σημείωση
Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά
λειτουργίας.

>>Προσοχή
Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών
ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Έναρξη χρήσης
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Επάνω Πίνακας
1
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a Πλήκτρο a 1/!/F
- Ενεργοποίησης / Αλλαγής τρόπου λειτουργίας
- Εναλλαγή στη λειτουργία αναμονής (σελίδα 33)

c
d

LED κατάστασης φορητής εισόδου
(σελίδα 56)

b Μπουτόν έντασης
Γυρίστε το μπουτόν δεξιόστροφα για να αυξήσετε
την ένταση ήχου, ή αριστερόστροφα για να
μειώσετε την ένταση.

LED κατάστασης Bluetooth (σελίδα 56)

e

LED κατάστασης δικτύου (σελίδα 56)

f
g Ηχείο

NFC Tag (σελίδα 49)
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Πίσω πάνελ
1
Έναρξη χρήσης
a Αγωγός ηχείου
Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του
ηχείου.
b Πλήκτρο Wi-Fi SETUP
Σύνδεση του αρχικού προϊόντος Music Flow
στο δίκτυό σας ασύρματα. (σελίδα 16)
c Πλήκτρο ADD
Προσθήκη επιπλέον προϊόντων Music Flow
στο δίκτυό σας.
(Σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένα ένα ή
περισσότερα προϊόντα Music Flow) (σελίδα 23)

d DC IN (Είσοδος μετασχηματιστή AC)
e Σύνδεσμος PORTABLE IN
Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας
συσκευή.
f Θύρα ETHERNET
Συνδέει το ηχείο στο δίκτυό σας
χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.

Σύνδεση

Σύνδεση του
Μετασχηματιστή AC
Συνδέστε το ηχείο στην τροφοδοσία με τον
παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.
1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
AC στον μετασχηματιστή AC.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC σε μια
πρίζα AC.

Μετασχηματιστής AC
Καλώδιο
εναλλασσόμενου
ρεύματος

>>Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή
AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην
χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη
συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου
καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος
μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει
την εγγύησή σας.

2
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2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC
στην είσοδο DC IN του μετασχηματιστή.
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Σύνδεση

Αρχική ρύθμιση
πολλαπλών δωματίων
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν Music Flow για πρώτη
φορά, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο
παρακάτω τύπων σύνδεσης.

2
Σύνδεση

Ενσύρματη σύνδεση (σύνδεση
δικτύου πλέγματος Music Flow)
Συνδέστε το ηχείο σας στον οικιακό δρομολογητή,
χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα
τα επιπλέον προϊόντα Music Flow (Προαιρετικά)
στο οικιακό σας δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο
(Πρόσθετα)" στη σελίδα 23.

Ασύρματη σύνδεση
(Τυπική ασύρματη σύνδεση)
Όταν η ενσύρματη σύνδεση ανάμεσα στο ηχείο
σας και τον οικιακό δρομολογητή δεν είναι
διαθέσιμη, αυτή η μονάδα προσφέρει υπηρεσία
ροής μουσικής εντός της κάλυψης δικτύου Wi-Fi
του οικιακού δρομολογητή.
Συνδέστε ασύρματα ένα από τα ηχεία σας με τον
οικιακό δρομολογητή.
Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα
τα επιπλέον προϊόντα Music Flow (Προαιρετικά)
στο οικιακό σας δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο
(Πρόσθετα)" στη σελίδα 23.

Ασύρματο σήμα

Καλώδιο LAN

Σύνδεση

Εγκατάσταση της
εφαρμογής “Music Flow
Player”
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Μέσω κωδικού QR
Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Player”
μέσω κωδικού QR. Σαρώστε τον κωδικό QR
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σάρωσης.

Μέσα από το “App Store” της Apple ή το
“Play Store” της Google

2
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1. Πατήστε στο εικονίδιο του “App Store” της Apple
ή στο εικονίδιο του “Play Store” της Google.
2. Πληκτρολογήστε “Music Flow Player” στη
γραμμή αναζήτησης και πατήστε “Search”.
3. Επιλέξτε “Music Flow Player” από τα
αποτελέσματα αναζήτησης για να γίνει λήψη.

,,Σημείωση

yy Η εφαρμογή Music Flow Player θα είναι
διαθέσιμη στις παρακάτω εκδόσεις
λογισμικού.
Λειτουργικό σύστημα Android: Έκδοση 4.0
(ICS) ή μεταγενέστερη.
Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 6.0 ή
μεταγενέστερη.
yy Η εφαρμογή “Music Flow Player” ενδέχεται
να μη λειτουργεί σε κάποιες συσκευές.

(Android OS)

(Apple iOS)

,,Σημείωση

yy Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
yy Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας
διαθέτει εφαρμογή σάρωσης. Αν δε
διαθέτετε την εφαρμογή, κατεβάστε την
από το “App Store” της Apple ή το “Play
Store” της Google.

12

Σύνδεση

Εκκίνηση της εφαρμογής Music
Flow Player

3. Επιλέξτε [Connect product] για να
εγκαταστήσετε το ηχείο που αγοράσατε.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Music Flow Player
για πρώτη φορά, εμφανίζονται στην οθόνη οι όροι
χρήσης και η Υπηρεσία Chromecast.
1. Ελέγξτε το περιεχόμενο των όρων χρήσης και
επιλέξτε [Accept].

2
Σύνδεση
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου
στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 13.

,,Σημείωση

2. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας
Chromecast και επιλέξτε [Accept].

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη των
όρων χρήσης, αρχικοποιήστε την εφαρμογή
Music Flow Player από το μενού ρυθμίσεων
της έξυπνης συσκευής σας.

Σύνδεση

Σύνδεση του ηχείου στο
οικιακό σας δίκτυο
Η χρήση ενσύρματου δικτύου παρέχει την
καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες
συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο χωρίς
παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής δικτύου
που χρησιμοποιείτε για περισσότερες οδηγίες.
yy Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί
δρομολογητή στο σπίτι σας.
yy Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η έξυπνη συσκευή
είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.

Απευθείας σύνδεση (Ρύθμιση EZ)
Προετοιμασία
yy Για απευθείας σύνδεση, απαιτείται σύνδεση σε
δίκτυο Wi-Fi .
yy Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή smart έχει
ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Bluetooth.

,,Σημείωση

yy Η απευθείας σύνδεση υποστηρίζεται από
Bluetooth έκδ. 4.0 (ή μεταγενέστερη).
yy Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη Απλής
σύνδεσης, συνδέστε τη μονάδα με άλλο
τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση
του ηχείου στο δίκτυό σας με καλώδιο LAN”
(σελίδα 14) ή την ενότητα “Σύνδεση του
ηχείου στο δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου
Ρύθμισης Wi-Fi” (σελίδα 16 ή σελίδα 19)

Απαιτήσεις
yy Ασύρματος δρομολογητής
yy Έξυπνη συσκευή (Android ή iOS)

1. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε
[Next].

,,Σημείωση

yy Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP
είναι ενεργοποιημένος στον ασύρματο
δρομολογητή.
yy Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με
τον δρομολογητή, μεταβείτε στıς ρυθμίσεıς
του δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι το
πλαίσιο "Να επιτρέπεται στις ασύρματες
συσκευές-πελάτες να βλέπουν η μία την
άλλη και να έχουν πρόσβαση στο τοπικό
μου δίκτυο" δεν είναι επιλεγμένο.
2. Η εφαρμογή αναζητά το ηχείο και το συνδέει
αυτόματα, πατήστε [Next].

2
Σύνδεση

Προετοιμασία

13

14

Σύνδεση

3. Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης στο
δίκτυο, εμφανίζεται η οθόνη ασφαλείας.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό
σας με καλώδιο LAN
Επισκόπηση σύνδεσης

Ευρυζωνική
υπηρεσία

2
Σύνδεση

Δρομολογητής
4. Αφου πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας,
πατήστε [Next].

LAN

5. Πατήστε [Finish] για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
Πίσω μέρος του ηχείου

Σύνδεση
1. Συνδέστε το ηχείο σε πρίζα ρεύματος. Η
ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης δικτύου
αρχίζει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την
εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect
product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο.

15

5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου LAN
στη θύρα ETHERNET του ηχείου και συνδέστε
το άλλο άκρο στον ασύρματο δρομολογητή
σας. Περιμένετε λίγο μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει και να παραμείνει λευκή η λυχνία
LED κατάστασης δικτύου .

2
Σύνδεση

6. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.
3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και
πατήστε [Next] στην οθόνη.

4. Επιλέξτε [Wired connection] στην οθόνη.

16

Σύνδεση

7. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.

Σύνδεση του ηχείου στο
δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου
Ρύθμισης Wi-Fi (Android)
Επισκόπηση σύνδεσης

Ευρυζωνική
υπηρεσία

2
Σύνδεση
(Αν υπάρχει ενημέρωση)

Δρομολογητής

8. Η εφαρμογή ελέγχει την έκδοση του λογισμικού
στο ηχείο σας και, στη συνέχεια, εμφανίζει την
έκδοση.

Πίσω μέρος του
ηχείου
Επιλέξτε [Next] αφού ελέγξετε τις πληροφορίες
έκδοσης.

,,Σημείωση

yy Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο
χωρίς δρομολογητή. Όταν χρησιμοποιείτε
τον ενσύρματο δρομολογητή μπορείτε να
ελέγξετε το ηχείο με το λογισμικό Music
Flow PC. (σελίδα 30)
yy Το ηχείο και η έξυπνη συσκευή θα πρέπει να
είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.

Σύνδεση
1. Συνδέστε το ηχείο σε πρίζα ρεύματος. Η
ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης δικτύου
αρχίζει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την
εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect
product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο.
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6. Πατήστε το κουμπί Wi-Fi SETUP στο πίσω μέρος
του ηχείου. Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
δικτύου
αναβοσβήνει εναλλακτικά με λευκό
και κόκκινο χρώμα.

2
Σύνδεση

7. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και
πατήστε [Next] στην οθόνη.

8. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για το
δίκτυό σας, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφαλείας
στην έξυπνη συσκευή σας. Εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασής σας.
4. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

5. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.
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Σύνδεση

9. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

(Αν υπάρχει ενημέρωση)
11. Η εφαρμογή ελέγχει την έκδοση του λογισμικού
στο ηχείο σας και, στη συνέχεια, εμφανίζει την
έκδοση.

2
Σύνδεση
Επιλέξτε [Next] αφού ελέγξετε τις πληροφορίες
έκδοσης.

,,Σημείωση

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η
σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε
το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και
δοκιμάστε ξανά.

10. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.

Αφού συνδέσετε το ηχείο, ακολουθήστε τις
οδηγίες για να συνδέσετε την τηλεόραση.

Σύνδεση

Σύνδεση του ηχείου στο
δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου
Ρύθμισης Wi-Fi (iOS)
Επισκόπηση σύνδεσης

19

1. Συνδέστε το ηχείο σε πρίζα ρεύματος. Η
ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης δικτύου
αρχίζει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την
εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect
product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο.

Ευρυζωνική
υπηρεσία

2
Σύνδεση

Δρομολογητής

3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και
πατήστε [Next] στην οθόνη.

Πίσω μέρος του
ηχείου

4. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

5. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

20 Σύνδεση
6. Πατήστε το κουμπί Wi-Fi SETUP στο πίσω μέρος
του ηχείου. Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
αναβοσβήνει εναλλακτικά με λευκό
δικτύου
και κόκκινο χρώμα.

8. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις iOS
-> Ρυθμίσεις Wi-Fi και επιλέξτε "MusicFlow_
Setup" για να συνδεθείτε.

2
Σύνδεση
7. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

,,Σημείωση

yy Εάν η επιλογή "MusicFlow_Setup" δεν είναι στη
λίστα, σαρώστε ξανά για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
yy Όταν η έξυπνη συσκευή σας συνδεθεί
στο "MusicFlow_Setup" δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο.

Σύνδεση
9. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για το
δίκτυό σας, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφαλείας
στην έξυπνη συσκευή σας. Εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασής σας.

21

11. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

2
Σύνδεση

12. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.
10. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

,,Σημείωση

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η
σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε
το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και
δοκιμάστε ξανά.

22 Σύνδεση

Σημειώσεις σχετικά με τη Σύνδεση
Δικτύου

2
Σύνδεση

yy Πολλά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης συνήθως
επιλύονται πραγματοποιώντας επαναφορά
στον δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση του
ηχείου στο οικιακό δίκτυο, απενεργοποιήστε
τον δρομολογητή του οικιακού δικτύου ή
το καλωδιακό μόντεμ ή/και αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματός τους. Στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τα ή/και συνδέστε το καλώδιο
ρεύματος ξανά.
yy Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε δυσλειτουργία του ηχείου ή/και
της σύνδεσης στο διαδίκτυο λόγω σφαλμάτων
επικοινωνίας/δυσλειτουργίας της ευρυζωνικής
σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλων συνδεδεμένων
συσκευών.
yy Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε
ραδιοσυχνότητες 2,4 GHz που χρησιμοποιούνται
και από άλλες οικιακές συσκευές, όπως
ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth®,
φούρνους μικροκυμάτων και επηρεάζεται από
παρεμβολές που προκαλούνται από αυτές τις
συσκευές.
yy Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου που
δεν χρησιμοποιούνται στο τοπικό οικιακό δίκτυό
σας. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να παράγουν
αυξημένη κυκλοφορία στο δίκτυο.
yy Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η
σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε
το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και
δοκιμάστε ξανά.
yy Ανάλογα με το οικιακό σας δίκτυο και την
απόδοση του ασύρματου δρομολογητή,
η σύνδεση του ηχείου με τον ασύρματο
δρομολογητή ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά.
yy Δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με
ασύρματο δρομολογητή που έχει κρυφό SSID.
yy Η σύνδεση που δημιουργήσατε ενδέχεται
να διακοπεί εάν επιλέξετε άλλη εφαρμογή ή
αλλάξετε τη ρύθμιση του συνδεδεμένου ηχείου
από την εφαρμογή “Music Flow Player”. Σε αυτή
την περίπτωση, ελέγξτε την κατάσταση της
σύνδεσης.
yy Ακόμα και μετά την σύνδεση της εφαρμογής
Music Flow Player, ενδέχεται να ακούγεται
μουσική από την έξυπνη συσκευή σας. Σε αυτή
την περίπτωση, επιλέξτε το συνδεδεμένο ηχείο
στην οθόνη αναπαραγωγής.

yy Η αναπαραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου
ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά, ανάλογα με την
ταχύτητα του δικτύου σας.
yy Οι παρεμβολές στο ασύρματο σήμα ενδέχεται
να προκαλέσουν αποσύνδεση από το δίκτυο ή
διακοπή της αναπαραγωγής.
yy Χρειάζεται να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε το ηχείο ξανά εάν κάνετε
επανεκκίνηση του δρομολογητή.
yy Χρειάζεται να κάνετε επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε
τη σύνδεση του ηχείου στο δίκτυο εάν
εγκαταστήσετε νέο δρομολογητή.
yy Αν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες που δεν
ανήκουν στο αγγλικό αλφάβητο ή ψηφία για
το όνομα SSID του σημείου πρόσβασης ή του
ασύρματου δρομολογητή σας, ενδέχεται να
εμφανίζεται διαφορετικά.

Σύνδεση 23

Σύνδεση των ηχείων
στο οικιακό σας δίκτυο
(Πρόσθετα)

Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο
δίκτυό σας με καλώδιο LAN
Επισκόπηση σύνδεσης

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική με πολλαπλά
ηχεία και την έξυπνη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Ευρυζωνική υπηρεσία

Απαιτήσεις

Δρομολογητής

2
Σύνδεση

yy Ασύρματος δρομολογητής
yy Έξυπνη συσκευή (Android ή iOS)
yy Ένα άλλο ηχείο

,,Σημείωση
Οι παρεμβολές στο σήμα ενδέχεται να
σταματήσουν την αναπαραγωγή.
Ηχείο
(Προσθήκη)

Καλώδιο LAN

Ηχείο (Κύριο)

24 Σύνδεση
1. Συνδέστε το ηχείο (Κύριο) στο δίκτυό σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου
στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 13.

4. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και
πατήστε [Next] στην οθόνη.

2. Στην έξυπνη συσκευή σας επιλέξτε την
εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί
.

2
Σύνδεση
5. Επιλέξτε [Wired connection] στην οθόνη.

3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαϊνό μενού.

,,Σημείωση

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλο ηχείο
στην οθόνη
χρησιμοποιώντας το κουμπί
[Connected Speakers].

6. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου LAN στη
θύρα ETHERNET του ηχείου και το άλλο άκρο
στον ασύρματο δρομολογητή σας.
Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι η ενδεικτική λυχνία
LED να σταματήσει να αναβοσβήνει και να
παραμείνει αναμμένη με λευκό χρώμα.

Σύνδεση 25
7. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο
δίκτυό σας μέσω της μεθόδου
ρύθμισης Wi-Fi (Android)
Επισκόπηση σύνδεσης
Ευρυζωνική υπηρεσία
Δρομολογητής

8. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.
Ηχείο (Κύριο)

Ηχείο (Προσθήκη)

Σύνδεση

Καλώδιο LAN

2

26 Σύνδεση
1. Συνδέστε το ηχείο (Κύριο) στο δίκτυό σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου
στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 13.

4. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και
πατήστε [Next] στην οθόνη.

2. Στην έξυπνη συσκευή σας επιλέξτε την
εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί
.

2
Σύνδεση
5. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαϊνό μενού.

,,Σημείωση

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλο ηχείο
στην οθόνη
χρησιμοποιώντας το κουμπί
[Connected Speakers].

6. Πατήστε το πλήκτρο ADD στο πίσω μέρος
του ηχείου (Προσθήκη). Στη συνέχεια, η
LED κατάστασης δικτύου
ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
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7. Στη συνέχεια, επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

Χρήση της Bridge
Η Bridge (R1) διευρύνει το εύρος των χρήσεων των
ηχείων. Παρακαλούμε, αγοράστε την ξεχωριστά εάν
θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

2

Εάν δεν υπάρχει ηχείο με σύνδεση
καλωδίου με το ρούτερ.

Σύνδεση

8. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.

Χρήση ως ριζική συσκευή
(ενσύρματη σύνδεση με τον
οικιακό δρομολογητή)

Όταν ο οικιακός σας δρομολογητής βρίσκεται πολύ
μακριά από οποιοδήποτε ηχείο που πρόκειται να
συνδεθεί ενσύρματα, συνδέστε τη Bridge (R1) στον
οικιακό δρομολογητή με καλώδιο LAN.

Bridge (R1)

,,Σημείωση

Τα ηχεία ενδέχεται να μη συνδεθούν, εάν η
απόσταση μεταξύ της Μπάρας ήχου (Κύριο
ηχείο) που συνδέεται μέσω καλωδίου LAN και
του ηχείου (Προσθήκη) που θα συνδεθεί είναι
πολύ μεγάλη.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της Bridge (R1)
και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα
ρεύματος.
2. Ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας στην πρόσοψη
της Bridge (R1). Στην έξυπνη συσκευή σας,
επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player.
Πατήστε το κουμπί .

28 Σύνδεση
3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαϊνό μενού.

6. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.

2
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4. Επιλέξτε [Bridge] και πατήστε [Next] στην
οθόνη.

5. Ακολουθώντας την οδηγία στην εφαρμογή
Music Flow Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής ροής), συνδέστε τη Bridge (R1) και το
ρούτερ με ένα καλώδιο δικτύου LAN.
Περιμένετε λίγο μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει και να παραμείνει λευκή η λυχνία
LED κατάστασης δικτύου .

Bridge (R1)

AΚαι έπειτα επιλέξτε [Next].

7. Συνδέστε το ηχείο στη Bridge (R1).
Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση των ηχείων
στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)” στη σελίδα
25.
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Χρήση ως συσκευή επέκτασης
ασύρματου δικτύου

3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαϊνό μενού.

Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα ηχείο με
σύνδεση καλωδίου με το ρούτερ.
Όταν θέλετε να επεκτείνετε την κάλυψη του δικτύου
πλέγματος Music Flow, προσθέστε τη Bridge (R1)
στο οικιακό σας δίκτυο.

2
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Bridge (R1)

4. Επιλέξτε τη Bridge και πατήστε [Next] στην
οθόνη.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της Bridge (R1)
και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα
ρεύματος.
2. Ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας στην πρόσοψη
της Bridge (R1). Στην έξυπνη συσκευή σας,
επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player.
Πατήστε το κουμπί .

5. Επιλέξτε [Wireless connection] και πατήστε
[Next] στην οθόνη.
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6. Ακολουθήστε την οδηγία στην εφαρμογή Music
Flow Player και πατήστε [Next] στην οθόνη.

Χρήση διακομιστή
πολυμέσων για Η/Υ
Το λογισμικό διακομιστή πολυμέσων σάς επιτρέπει
να έχετε πρόσβαση σε αρχεία ήχου που είναι
αποθηκευμένα σε διακομιστή πολυμέσων και να τα
απολαύσετε μέσω αυτού του ηχείου από το οικιακό
σας δίκτυο.
Πριν συνδεθείτε σε Η/Υ για να αναπαράγετε ένα
αρχείο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας
Λογισμικό Διακομιστή Πολυμέσων.

2
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,,Σημείωση

7. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί
δρομολογητή στο σπίτι σας.

yy Windows: Λογισμικό Music Flow PC
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

Λογισμικό Music Flow PC για
Windows
Σχετικά με το λογισμικό Music Flow PC

8. Συνδέστε το ηχείο στη Bridge (R1).
Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση των ηχείων
στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)” στη σελίδα
25.

Το λογισμικό Music Flow PC σάς επιτρέπει
να απολαύσετε τα αρχεία μουσικής που είναι
αποθηκευμένα στον διακομιστή πολυμέσων σας
(H/Y) από το ηχείο.

Λήψη του λογισμικού Music Flow PC
1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και επισκεφθείτε
τη σελίδα http://www.lg.com. Εάν είναι
απαραίτητο, επιλέξτε την περιοχή σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποστήριξης.
3. Συμπληρώστε το όνομα του μοντέλου σας
από το εξώφυλλο του εγχειριδίου κατόχου στη
γραμμή αναζήτησης.
4. Βρείτε και κατεβάστε το αρχείο «Music Flow PC
Software».

Σύνδεση

Εγκατάσταση του λογισμικού Music
Flow PC
1. Αποσυμπιέστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο
“Setup.exe” για να εγκαταστήσετε το λογισμικό
Music Flow PC. Η διαδικασία εγκατάστασης
προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός
εγκατάστασης.
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yy Μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τα τείχη
προστασίας και τα προγράμματα προστασίας
από ιούς κατά την εγκατάσταση του λογισμικού
Music Flow στον υπολογιστής σας.
yy Το λογισμικό Music Flow PC είναι
προσαρμοσμένο λογισμικό, μόνο για την κοινή
χρήση αρχείων και φακέλων με αυτό το ηχείο.
yy Εάν θέλετε να δείτε μια πλήρη περιγραφή
του λογισμικού Music Flow PC, κάντε κλικ στο
εικονίδιο ερωτηματικού στο αρχικό μενού.

Απαιτήσεις συστήματος (Η/Υ με Windows)
yy Επεξεργαστής: Intel® 2.0 GHz ή AMD Sempron™
2000+
yy Μνήμη: 1 GB ελεύθερη RAM
yy Κάρτα γραφικών: μνήμη γραφικών 64 MB, ελάχιστη
ανάλυση 1024 x 768 pixel και χρώματα 16 bit
yy Ελεύθερος χώρος στο δίσκο: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 ή νεότερη έκδοση
yy Περιβάλλον δικτύου: Ethernet 100 MB, WLAN

Κοινή χρήση αρχείων μουσικής
Στον υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε κοινή χρήση
του φακέλου που περιέχει τα αρχεία μουσικής, έτσι
ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτό το ηχείο.
Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη
διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων
στον υπολογιστή σας.
1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Music Flow PC
Software».
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [ ] στην επάνω δεξιά
γωνία της οθόνης. Θα εμφανιστεί το μενού
ρυθμίσεων.

3. Στο μενού ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο
[ ] στα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού
κοινής χρήσης αρχείων.
4. Στο μενού κοινής χρήσης αρχείων, κάντε κλικ
στο εικονίδιο [ ] για να ανοίξετε το παράθυρο
[Browse Folder].
5. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία
των οποίων θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Ο
επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα
κοινόχρηστων φακέλων.

Nero MediaHome 4 Essentials
για Mac OS
Σχετικά με το Nero MediaHome
Essentials
To Nero MediaHome 4 Essentials είναι λογισμικό
για την κοινή χρήση αρχείων βίντεο, ήχου και
φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας, με αυτό το ηχείο ως ψηφιακό
διακομιστή πολυμέσων.

Λήψη του Nero MediaHome Essentials
1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και επισκεφθείτε
τη σελίδα http://www.lg.com. Εάν είναι
απαραίτητο, επιλέξτε την περιοχή σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποστήριξης.
3. Συμπληρώστε το όνομα του μοντέλου σας
από το εξώφυλλο του εγχειριδίου κατόχου στη
γραμμή αναζήτησης.
4. Βρείτε και κατεβάστε το αρχείο “Nero
MediaHome 4 Essentials”.

Εγκατάσταση του Nero MediaHome
Essentials
1. Πριν από την εγκατάσταση, κλείστε
όλα τα προγράμματα που εκτελούνται,
συμπεριλαμβανομένου του τείχους προστασίας
και των προγραμμάτων προστασίας απó ιούς.
2. Αποσυμπιέστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο
NeroMediaHome.dmg. Στο παράθυρο του
Nero MediaHome, σύρετε το εικονίδιο Nero
MediaHome είτε στο φάκελο εφαρμογών
του παραθύρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη
επιθυμητή θέση.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού
εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Exit] για να
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

2
Σύνδεση

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού
εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Exit] για να
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

31
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Απαιτήσεις συστήματος (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) ή 10.6 (Snow Leopard)
yy Υπολογιστής Macintosh με επεξεργαστή Intel
x86
yy Χώρος στον σκληρό δίσκο: Χώρος 200 MB
στον σκληρό δίσκο για την αυτόνομη τυπική
εγκατάσταση του Nero MediaHome
yy Μνήμη: 256 MB RAM

2

Κοινή χρήση αρχείων μουσικής

Σύνδεση

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε κοινή χρήση
του φακέλου που περιέχει τα αρχεία μουσικής, έτσι
ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε στο ηχείο.
Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη
διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων
στον υπολογιστή σας.
1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο “Nero
MediaHome 4 Essentials”.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Network] στα αριστερά
και καθορίστε το όνομα του δικτύου σας στο
πεδίο [Network name]. Το όνομα δικτύου που
εισάγετε θα αναγνωριστεί από τη συσκευή
αναπαραγωγής σας.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Shares] στα αριστερά.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Local Folders] στην
οθόνη [Shares].
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Add] για να ανοίξετε
το παράθυρο [Browse Folder].
6. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία
των οποίων θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Ο
επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα
κοινόχρηστων φακέλων.
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Start Server] για να
εκκινήσετε το διακομιστή.
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Βασικές λειτουργίες

Χρήση του κουμπιού της
έντασης ήχου

Χρήση του κουμπιού 1/!/F

Σε λειτουργία
Πατήστε το κουμπί 1/!/F.

Πστήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1/!/F
για 5 δευτερόλεπτα. (σελίδα 50)

,,Σημείωση

Το ηχείο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής,
εάν δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής και δεν
πατηθεί κάποιο κουμπί για 20 λεπτά.

Αλλαγή λειτουργίας
Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, μπορείτε να αλλάξετε
τη λειτουργία. Πατώντας το κουμπί 1/!/F
διαδοχικά, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύει η
ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)
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Εάν δεν συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με
φορητό καλώδιο, δεν μπορείτε να επιλέξετε
τη λειτουργία Portable In χρησιμοποιώντας το
κουμπί 1/!/F.

3
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Κατάσταση αναμονής

Γυρίστε τον τροχό δεξιόστροφα για να αυξήσετε την
ένταση ήχου ή αριστερόστροφα για να μειώσετε
την ένταση.
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Απολαύστε μουσική με
την εφαρμογή Music
Flow Player

Επισκόπηση του Αρχικού μενού
Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην
έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το μενού
[Home].

Με την εφαρμογή Music Flow Player, μπορείτε να
αναπαράγετε μουσική στην έξυπνη συσκευή σας.

,,Σημείωση

yy Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή Music Flow Player, ενεργοποιήστε
τη ρύθμιση [User Guide] στην επιλογή
[Settings] > [General] από το πλαϊνό μενού.

3
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yy Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτής της
ενότητας ενδέχεται να διαφέρουν από
τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Music
Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της
εφαρμογής.

Προετοιμασία

a

Κουμπί μενού – Εμφανίζει την πλαϊνή μπάρα
μενού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου με το ηχείο.
(σελίδα 13)

b

My Songs – Εμφανίζει τη λίστα τραγουδιών
στο τηλέφωνό σας.

2. Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πρέπει
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή Music Flow Player. (σελίδα 11)

Streaming Services – Εμφανίζονται οι
διαδικτυακές υπηρεσίες. Μπορείτε να
c
απολαύσετε διαδικτυακό ραδιόφωνο και
μουσική.
d

Favorites – Εμφανίζει τα αγαπημένα
τραγούδια

Most Played – Εμφανίζει τα τραγούδια που
e έχουν αναπαραχθεί τις περισσότερες φορές
σε αυτό το ηχείο.
f

My Playlists – Εμφανίζει τις λίστες
αναπαραγωγής.

g

Timeline – Εμφανίζει τα τραγούδια που
αναπαράγονται σε αυτό το ηχείο.

h

Αναζήτηση – Αναζητάει μουσική στο
τηλέφωνό σας.

,,Σημείωση

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της
έξυπνης συσκευής σας ή την έκδοση της
εφαρμογής “Music Flow Player”, ορισμένα
από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου
ενδέχεται να διαφέρουν.

Λειτουργία 35

Επεξεργασία της λίστας διαδικτυακών
υπηρεσιών ροής
1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player
στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το
μενού [Home].
2. Πατήστε το μενού [EDIT].

Επισκόπηση του πλαϊνού μενού
1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player
στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το
μενού [Home].
2. Πατήστε το κουμπί

.
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yy Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της διαδικτυακής
υπηρεσίας που θέλετε να εμφανίζεται στην
αρχική σελίδα.
yy Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
αλλάξετε τη σειρά των διαδικτυακών υπηρεσιών.
yy Πατήστε για να προσθέσετε διαδικτυακές
υπηρεσίες.
Στην περίπτωση συσκευής Android, μπορείτε
να προσθέσετε διαδικτυακές υπηρεσίες από
τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη
συσκευή. Αν επιλέξετε μια εφαρμογή που
προστέθηκε, η εφαρμογή εκτελείται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας σύζευξης Bluetooth.
Στην περίπτωση συσκευής iOS, όταν συνδέετε
την εφαρμογή, πρέπει να ρυθμίζετε τη σύνδεση
Bluetooth χειροκίνητα.
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Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ροής που εμφανίζονται
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή.

a Home – Εμφανίζεται το Αρχικό μενού
b

My Phone – Εμφανίζονται τα τραγούδια σε
αυτή την έξυπνη συσκευή.

Music Server – Εμφανίζονται τα τραγούδια
c στις συνδεδεμένες συσκευές (Διακομιστής
πολυμέσων).
Streaming Services – Εμφανίζονται οι
d διαδικτυακές υπηρεσίες. Μπορείτε να απολαύσετε
διαδικτυακό ραδιόφωνο και μουσική.
e

Chromecast enabled apps – Εμφανίζει τις
διαθέσιμες εφαρμογές στο Chromecast.

f

Connected Speakers – Εμφανίζεται το
συνδεδεμένο ηχείο.

g

Add Speaker – Μετάβαση στην οθόνη
εγκατάστασης ηχείου.

h Settings – Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.

Λειτουργία

3. Εμφανίζεται το πλαϊνό μενού.
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Αναπαραγωγή τραγουδιού

5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι. Το επιλεγμένο
κομμάτι εμφανίζεται και αναπαράγεται.

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player
στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το
μενού [Home].
2. Πατήστε το κουμπί

.

,,Σημείωση

3
Λειτουργία

Εάν δεν επιλεγεί το ηχείο, θα εμφανιστεί το
αναδυόμενο παράθυρο επιλογής ηχείου.
Επιλέξτε το επιθυμητό ηχείο.
3. Εμφανίζεται το πλαϊνό μενού.
Επιλέξτε [My Phone] στο πλαϊνό μενού.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό άλμπουμ.
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Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής

Επισκόπηση αναπαραγωγής

Στην οθόνη ενός άλμπουμ, πατήστε [ ] στο
κομμάτι που επιθυμείτε. Θα εμφανιστεί το
αναπτυσσόμενο μενού.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να προσαρμόσετε
διάφορες πληροφορίες στην οθόνη αναπαραγωγής.
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Εμφανίζεται η μουσική που αναπαράγεται.
- Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο που
επιθυμείτε. Κάθε φορά που το πατάτε, η
λειτουργία αλλάζει με την εξής σειρά:
(Επανάληψη ενός) - (Επανάληψη όλων)
b
(Απενεργοποίηση επανάληψης).
- Τυχαία αναπαραγωγή της μουσικής στη
λίστα. Η μουσική θα αναπαράγεται με
τυχαία σειρά.

a

Play next – Επιλογή της μουσικής που θα
αναπαραχθεί μετά.

Add to queue – Προσθήκη στη λίστα
b
αναμονής.
c

Add to playlist – Προσθήκη στην επιθυμητή
λίστα αναπαραγωγής.
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Ανάλογα με το περιβάλλον του ασύρματου
δικτύου σας, η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού
από το ηχείο ενδέχεται να μη λειτουργήσει
ομαλά.

Ρύθμιση της αναπαραγωγής.
- Ρύθμιση της έντασης ήχου.
c
- Παύση της αναπαραγωγής.
/ - Γρήγορη μεταπήδηση εμπρός ή πίσω.
- Ρύθμιση ηχητικών εφέ.
Πατήστε , για να εμφανιστούν διάφορες
επιλογές.
- Αποθήκευση της μουσικής στην
ενότητα [Favorites]. Μπορείτε να βρείτε
d
την ενότητα [Favorites] στην καρτέλα
[Home].
- Προσθήκη μουσικής στην ενότητα [My
Playlist].

e

- Επεξεργασία της τρέχουσας λίστας
αναπαραγωγής.
- Επιλογή ενός ηχείου για την
αναπαραγωγή.
- Εμφάνιση του μενού μουσικής.

,,Σημείωση

Χρησιμοποιώντας το , μπορείτε να ελέγξετε το
επίπεδο έντασης του ήχου κάθε ομάδας ηχείων και
να αλλάξετε το κανάλι τους σε [Surround], [Left] ή
[Right]. (Σελίδα 39)

Λειτουργία

Εμφανίζεται το ηχείο στο οποίο αναπαράγεται
a η μουσική.
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Επιλογή ηχητικών εφέ

Ηχητικό Εφέ Περιγραφή

Αυτό το ηχείο έχει έναν αριθμό από
προκαθορισμένα πεδία ήχου surround. Μπορείτε
να επιλέξετε λειτουργία ήχου πατώντας το [ ].

Standard

Μπορείτε να απολαύσετε
βελτιστοποιημένο ήχο.

Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου
και τα εφέ.

Bass

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το [ ] όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Τα Μπάσα ενισχύουν τα μπάσα
στον ήχο. Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής ενισχύει τα πρίμα,
τα μπάσα και τα εφέ surround
του ήχου.

Flat

Παρέχει ισορροπημένο ήχο.

Boost

Ενισχύει τις μεσαίες συχνότητες
για τη βελτίωση του ήχου.

Treble / Bass

Ενισχύει τα πρίμα και τα μπάσα.

User EQ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα
ηχητικά εφέ.

3
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,,Σημείωση

Όταν αναπαράγετε τραγούδια από το ηχείο
της έξυπνης συσκευής, ο ισοσταθμιστής ήχου
δεν υποστηρίζεται.

2. Πατήστε A ή D.

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα ηχητικά εφέ.
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Ομαδική αναπαραγωγή
Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλαπλά ηχεία που
είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή Music Flow
Player και να αναπαράγετε την ίδια μουσική από
όλα τα συνδεδεμένα ηχεία στην ίδια ομάδα.

1. Επιλέξτε [Connected Speakers] στο πλαϊνό
μενού της εφαρμογής Music Flow Player.

,,Σημείωση

Στην ασύρματη σύνδεση, η ομαλότητα της
αναπαραγωγής εξαρτάται από τη θέση του
εγκατεστημένου ηχείου. Τοποθετήστε τα ηχεία
σε κοντινή απόσταση από τον δρομολογητή.
Για να απολαύσετε ομαλή ομαδική
αναπαραγωγή ή αναπαραγωγή surround
ασύρματα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε
δρομολογητή που υποστηρίζει 802.11n. Σε
αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία
ασφαλείας του δρομολογητή σε OPEN ή AES.

2. Εμφανίζονται τα συνδεδεμένα ηχεία.
Επιλέξτε [ ] στο ηχείο από το οποίο
αναπαράγεται το επιθυμητό τραγούδι.

3
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Εάν θέλετε να απολαύσετε ομαδική
αναπαραγωγή και αναπαραγωγή Surround,
συνιστάται τουλάχιστον το ένα ηχείο να
είναι συνδεδεμένο με καλώδιο LAN. Για να
αλλάξετε τη ρύθμιση σύνδεσης ηχείων όταν
έχουν ήδη συνδεθεί ασύρματα όλα τα ηχεία,
πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των
ηχείων και συνδέστε τα ξανά αφού συνδέσετε
ένα από αυτά.
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3. Εμφανίζονται οι επιλογές ομαδοποίησης.
Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε το
ηχείο στο οποίο θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
Στη συνέχεια, επιλέξτε [OK].

Αδιάλειπτη αναπαραγωγή
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το ηχείο
αναπαραγωγής από την έξυπνη συσκευή σας ή το
ηχείο σε άλλο ηχείο χωρίς παύση.

,,Σημείωση

yy Δεν υποστηρίζεται όταν βγείτε έξω από το
σπίτι με την έξυπνη συσκευή σας.
yy Η λειτουργία Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή
σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
yy Εάν η πηγή είναι Είσοδος φορητής
συσκευής και Bluetooth, δεν υποστηρίζεται
η αδιάλειπτη αναπαραγωγή. (Υποστηρίζεται
διακομιστής πολυμέσων και διαδικτυακή
υπηρεσία ροής).

3
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4. Τα ηχεία είναι έτοιμα για ομαδική αναπαραγωγή.

yy Στην περίπτωση των διαδικτυακών
υπηρεσιών ροής, η μουσική που ακούτε
αναπαράγεται από την αρχή.
yy Στην αδιάλειπτη αναπαραγωγή, το κάθε
ηχείο διατηρεί την υπάρχουσα τιμή
έντασης ήχου. Αν δεν ακούγεται ήχος από
το ηχείο κατά την αναπαραγωγή, ελέγξτε
αν η ένταση του επιλεγμένου ηχείου έχει
ρυθμιστεί σε 0.

,,Σημείωση

yy Εάν τα ηχεία δεν είναι ομαδοποιημένα,
μπορείτε να απολαύσετε διαφορετική
μουσική σε κάθε ηχείο.
yy Συνιστάται η σύνδεση λιγότερων από 5
συσκευών για ομαλή αναπαραγωγή.
yy Ασθενές σήμα λόγω μεγάλης απόστασης
ανάμεσα στα ηχεία ή από τον ασύρματο
δρομολογητή και παρεμβολές στο σήμα
ενδέχεται να προκαλέσουν μη κανονική
αναπαραγωγή.
yy Ανάλογα με το περιβάλλον του ασύρματου
δικτύου σας, η ομαδοποίηση ενδέχεται να
διακοπεί.
yy Για ομαλή ομαδική αναπαραγωγή, συνιστάται
να επιλέξετε το ηχείο που είναι συνδεδεμένο
με καλώδιο LAN ως κύριο ηχείο. Αν ρυθμίσετε
ως κύριο ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο
ασύρματα, τοποθετήστε το πλησιέστερα στο
ηχείο που είναι συνδεδεμένο ενσύρματα.

Λειτουργία

Αλλαγή του ηχείου αναπαραγωγής
από έξυπνη συσκευή σε κάποιο ηχείο

41

Αλλαγή ενεργού ηχείου σε ένα άλλο
ηχείο, χωρίς διακοπή

3

2. Επιλέξτε το ηχείο από την αναδυόμενη λίστα
και η μουσική που ακούτε θα συνεχίσει να
αναπαράγεται από αυτό, χωρίς παύση.

,,Σημείωση

yy Το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται
αυτόματα στις παρακάτω περιπτώσεις.
-- Όταν επιλέγετε ηχείο από την αναδυόμενη
λίστα.
-- 10 δευτερόλεπτα μετά την ανάδυση
παραθύρου. (Μόνο Android)
yy Η τελευταία σύνδεση τοποθετείται στην
κορυφή της λίστας στο αναδυόμενο
παράθυρο.

Μπορείτε να αλλάξετε το ηχείο αναπαραγωγής
σε άλλο ηχείο το οποίο είναι στο δωμάτιο που
βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποιώντας
ετικέτες NFC.

,,Σημείωση

yy Η εφαρμογή Music Flow Player θα πρέπει
να εμφανίζεται στην οθόνη της έξυπνης
συσκευής.
yy Στην περίπτωση ομαδοποιημένων ηχείων,
όλα τα ηχεία στην ομάδα θα παράγουν
ήχο, εάν ένα από τα ηχεία στην ομάδα
υποστηρίζει NFC.
yy Μόνο για συσκευή Android.

Λειτουργία

1. Εάν μεταφέρετε την έξυπνη συσκευή σας,
στην οποία αναπαράγεται μουσική, από έναν
εξωτερικό χώρο στο δωμάτιο όπου υπάρχουν
συνδεδεμένα ηχεία, θα εμφανιστεί στην
έξυπνη συσκευή ένα αναδυόμενο παράθυρο
που θα σας ζητά να επιλέξετε ηχείο για την
αναπαραγωγή της μουσικής.
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Ρύθμιση του ηχείου με
την εφαρμογή Music
Flow Player
Με την εφαρμογή Music Flow Player, μπορείτε
να ρυθμίσετε το συνδεδεμένο ηχείο στην έξυπνη
συσκευή σας.

Επισκόπηση του μενού
ρυθμίσεων
1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player
στην έξυπνη συσκευή σας.
2. Επιλέξτε [Settings] στο πλαϊνό μενού.

,,Σημείωση

3

yy Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή Music Flow Player, ενεργοποιήστε
τη ρύθμιση [User Guide] στην επιλογή
[Settings] > [General] από το πλαϊνό μενού.

Λειτουργία

yy Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτής της
ενότητας ενδέχεται να διαφέρουν από
τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Music
Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της
εφαρμογής.

Προετοιμασία
1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου με το ηχείο.
(σελίδα 13)
2. Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πρέπει
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή Music Flow Player. (σελίδα 11)

a

General – Ρυθμίσεις για την ευκολότερη
χρήση του ηχείου.

b

Speakers – Ρυθμίσεις του συνδεδεμένου
ηχείου.

Alarms/Sleep Timer – Ενεργοποίηση και
c απενεργοποίηση του ηχείου σε καθορισμένη
ώρα.
d

Account Management – Διαχειρίζεται την
υπηρεσία online ροής (streaming).

e Time zone – Ρύθμιση της ζώνης ώρας.
f

Advanced settings – Εμφάνιση του μενού
προηγμένων ρυθμίσεων. (Σελίδα 45)

g

Chromecast – Εμφανίζει το μενού του
Chromecast.

h

Version Info. – Ενημέρωση του ηχείου στην
τελευταία έκδοση.

Open source licenses – Εμφάνιση της
i Ανακοίνωσης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
της LGE.
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Μενού [General]

Μενού [Speakers]

Ρυθμίσεις για την ευκολότερη χρήση του ηχείου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ηχεία που είναι
συνδεδεμένα στο δίκτυό σας.

Lock Screen Setting (μόνο για Android)
Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να
εμφανίσετε την εφαρμογή Music Flow Player στην
οθόνη κλειδώματος. (Η ρύθμιση του κλειδώματος
οθόνης είναι ενεργοποιημένη [ON] από
προεπιλογή.)

,,Σημείωση

Η [Lock Screen Setting] ενδέχεται να διαφέρει
από αυτή της εφαρμογής Music Flow Player,
ανάλογα με την έκδοση του Android.

3
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User Guide
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εμφανίσετε ή να
διαγράψετε τον οδηγό στο μενού.
a
b
c
d
e
f
g
h
a Rename – Μετονομασία του ηχείου.
b

Speaker LED – Ανάβει ή σβήνει την ενδεικτική
λυχνία LED του ηχείου.

c IP Info. – Εμφάνιση της διεύθυνσης ΙΡ του ηχείου.
Compressed sound transmission –
d Προσαρμογή της συμπίεσης ηχητικής πηγής
σύμφωνα με την κατάσταση του δικτύου.
e

Initialize – Επαναφορά των ρυθμίσεων του
ηχείου.

f

System Version – Εμφάνιση της τρέχουσας
έκδοσης του συστήματος.

Share usage data – Επιλέξτε αν θέλετε να
αποστείλετε τα δεδομένα χρήσης και τις
g
αναφορές σφαλμάτων του Chromecast στην
Google.
Learn about Chromecast built-in Privacy –
h Εμφανίζει την Πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων του Chromecast.
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Μενού [Alarms/Sleep Timer]

Μενού [Account Management]

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηχείου την
καθορισμένη ώρα.

Διαχειρίζεται την υπηρεσία online ροής (streaming).

Alarms
Το ηχείο θα σας ειδοποιήσει όταν είναι ώρα να
ξυπνήσετε.
Διαγραφή της επιλεγμένης αφύπνισης.
Προσθήκη νέας αφύπνισης.

Sleep Timer

3

Ρύθμιση της ώρας για την αυτόματη
απενεργοποίηση του ηχείου.

Λειτουργία

1. Επιλέξτε ηχείο για τη ρύθμιση του [Sleep Timer]
στο μενού [Alarms/Sleep Timer].

2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρονοδιακόπτη στο
επιλεγμένο ηχείο.

,,Σημείωση

Στην περίπτωση της εφαρμογής Music Flow
Player για iOS, οι υπηρεσίες κοινωνικής
δικτύωσης υποστηρίζονται με λειτουργικό
σύστημα iOS 6.0 ή μεταγενέστερο.

Μενού [Time Zone]
Automatic Time zone
Προσφέρεται η επιλογή να χρησιμοποιείται η ώρα
που παρέχεται από το δίκτυο.

Set Time Zone
Αν καταργήσετε την επιλογή [Automatic Time
zone], μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας την τοπική
ζώνη ώρας.
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Μενού [Advanced Settings]
Mesh Network Channel
Εάν η κανονική αναπαραγωγή ή η ομαδική
αναπαραγωγή δεν είναι ομαλή με τη χρήση
πολλαπλών ηχείων, ορισμένα με ασύρματη
σύνδεση, αλλάξτε το κανάλι δικτύου πλέγματος για
να βελτιώσετε την ταχύτητα του δικτύου.
1. Επιλέξτε [Settings] -> [Advanced Settings].

,,Σημείωση

yy Το ηχείο αποσυνδέεται προσωρινά κατά την
αλλαγή καναλιών.
yy Εάν αλλάξατε το κανάλι με το ηχείο
απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το και
προσθέστε το ξανά.
yy Εάν το ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο στο
δίκτυο μετά την αλλαγή του καναλιού,
προσθέστε το ηχείο ξανά.

Mesh Network direct connection
(μόνο για Android)

Όταν η συσκευή smart είναι τοποθετημένη σε μια
θέση όπου δεν μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό
δίκτυο, επιλέξτε ένα κοντινό ηχείο στη λίστα [Mesh
Network direct connection] και, στη συνέχεια,
συνδέστε τη συσκευή smart με το ηχείο.
2. Επιλέξτε [Mesh Network Channel].
Εμφανίζονται οι πληροφορίες του καναλιού που
χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή.

3. Επιλέξτε κανάλι για αλλαγή.
4. Οι πληροφορίες καναλιού ενημερώνονται στο
επιλεγμένο κανάλι.

3
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Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή smart
απευθείας με ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο στο
οικιακό δίκτυο.
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Auto Music Play

Sensitivity Settings

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής από την έξυπνη συσκευή σας ή
κάποιο ηχείο σε άλλο ηχείο, πλησιάζοντας την
έξυπνη συσκευή σας στο επιθυμητό ηχείο.

Ρύθμιση της απόστασης λειτουργίας της Αυτόματης
αναπαραγωγής μουσικής ανάμεσα στο ηχείο
και την έξυπνη συσκευή, για να προσαρμοστεί η
ευαισθησία της λειτουργίας Bluetooth.

yy Η έξυπνη συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει
Bluetooth Smart.
yy Αυτή η λειτουργία υπόκειται στις δυνατότητες
της έξυπνης συσκευής και την κατάσταση του
δικτύου Wi-Fi.
yy Η επιλογή της αυτόματης αναπαραγωγής
μουσικής στην εφαρμογή Music Flow θα πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη.

3

yy Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να αυξήσει την
κατανάλωση της μπαταρίας.

Λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή [Auto Music Play]
στο μενού Προηγμένων ρυθμίσεων στην
εφαρμογή Music Flow.
2. Προσεγγίστε τη συσκευή smart στην ετικέτα LG
Music Flow για περίπου 1 δευτερόλεπτο ώστε
να αρχίσει να αναπαράγει.

-- Τοποθετήστε την έξυπνη συσκευή σας αρκετά
κοντά στην ετικέτα στο ηχείο. Συνιστάται να
βρίσκεται εντός 5 cm.
-- Ρυθμίστε τη γραμμή ολίσθησης στο [Close],
στην αριστερότερη θέση.
-- Μετακινήστε τη γραμμή αργά προς τα δεξιά,
έως ότου εμφανιστεί η ειδοποίηση.

,,Σημείωση

yy Η έξυπνη συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει
Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
(BLE).
yy Οι προδιαγραφές υποστήριξης BLE στην
περίπτωση του Android ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
yy Υποστηριζόμενη έκδοση λειτουργικού
συστήματος.
Συσκευή

Λειτουργικό σύστημα

Android

Android 4.3
(ή μεταγενέστερη έκδοση)

Apple

iOS 7.1.2
(ή μεταγενέστερη έκδοση)
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Μενού [Chromecast]
Learn how to cast
Εμφανίζεται ο τρόπος χρήσης του Chromecast.

Chromecast enabled apps
Εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στο
Chromecast.

Cast Groups
Επιλέξτε [Learn about Cast Groups] ή [How to
cast to a group] για να εμφανίσετε τις επιλεγμένες
πληροφορίες.

Μενού [Version Info.]
Ενημέρωση του ηχείου στην τελευταία έκδοση.

App version info.
Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής.

Device version info.
Ενημέρωση του υλικολογισμικού του ηχείου στην
τελευταία έκδοση.
1. Βρείτε τα ηχεία που πρέπει να ενημερωθούν και
πατήστε το [ ].

,,Σημείωση

3
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Για να χρησιμοποιήσετε Ομάδες
αναπαραγωγής, εγκαταστήστε την εφαρμογή
Google Home. Κατεβάστε την εφαρμογή από
το “App Store” της Apple ή το “Play Store” της
Google.

Chromecast built-in open legal
documents
Επιλέξτε [Google Terms of Service], [Google Privacy
Policy] ή [Open source licenses] για να εμφανίσετε
τις επιλεγμένες πληροφορίες.

2. Αρχίζει η ενημέρωση του λογισμικού.

Μενού [Open source licenses]
Εμφάνιση της Ανακοίνωσης Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα της LGE.
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Χρήση ασύρματης
τεχνολογίας Bluetooth

1. Συνδέστε το ηχείο σε πρίζα ρεύματος. Πατήστε
το κουμπί 1/!/F στο ηχείο για να επιλέξετε τη
λειτουργία Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία LED
θα αρχίσει να
κατάστασης του Bluetooth
αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Σχετικά με το Bluetooth
Το Bluetooth® είναι ασύρματη τεχνολογία
επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.
Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση
δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε
σύνδεση Βluetooth σε άλλα δωμάτια.

3
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Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® δεν επιφέρει
χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth® μπορεί να λειτουργήσει
μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η
σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth®.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και
πραγματοποιήστε τηλειτουργία σύζευξης. Κατά
την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή
Bluetooth, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα
με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της
συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής Bluetooth. Το ηχείο σας εμφανίζεται
ως «Music Flow H5 (ή H7) (XX:XX)».

Διαθέσιμες συσκευές: Συσκευή Android, συσκευή
iOS

3. Επιλέξτε τη συσκευή “Music Flow H5 (ή H7)
(XX:XX)”.

Προφίλ Bluetooth
Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να
ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι
συμβατό με το παρακάτω προφίλ.
A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής από
συσκευή Bluetooth
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης,
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στην έξυπνη
συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth. Άπαξ
και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν
χρειάζεται να επαναληφθεί.
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Το «XX:XX» είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία
της διεύθυνσης BT. Για παράδειγμα, αν το ηχείο
σας έχει διεύθυνση BT «9C:02:98:4A:F7:08»,
θα δείτε την ένδειξη «Music Flow H5 (ή H7)
(F7:08)» στη συσκευή Bluetooth.
4. Όταν το ηχείο συνδεθεί με επιτυχία με τη
συσκευή Bluetooth, η ενδεικτική λυχνία
παύει να
LED κατάστασης του Bluetooth
αναβοσβήνει.

,,Σημείωση

yy Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής
Bluetooth, ορισμένες συσκευές έχουν
διαφορετικό τρόπο σύζευξης.
yy Δοκιμάστε τη διαδικασία σύζευξης αν το
όνομα της συσκευής σας δεν βρίσκεται στη
λίστα συσκευών.
5. Ακούστε μουσική.
Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή
Bluetooth, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής Bluetooth.
Η ένταση της λειτουργίας Bluetooth θα
προσαρμοστεί σύμφωνα με το επίπεδο έντασης
της συσκευής Bluetooth σας.
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NFC για εύκολη σύζευξη
(μόνο συσκευές Android)
Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές Android που
υποστηρίζουν NFC στο ηχείο με τη λειτουργία
Bluetooth.
1. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα NFC στη
συσκευή Android που υποστηρίζει NFC.
2. Πατήστε το κουμπί 1/!/F για να
ενεργοποιήσετε το ηχείο.
3. Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής
smart που υποστηρίζει NFC πάνω από την
στο ηχείο.
επισήμανση
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yy Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία Bluetooth®,
πρέπει να κάνετε σύνδεση μεταξύ της
μονάδας και της συσκευής Βluetooth όσο
πιο κοντά γίνεται και να διατηρείτε αυτή την
απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά
στις παρακάτω περιπτώσεις:
-- Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα
και τη συσκευή Bluetooth.
-- Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί
την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία
Bluetooth®, όπως ιατρικός εξοπλισμός,
φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη
συσκευή LAN.
yy Αυτή η μονάδα υποστηρίζει αυτόματη
σύζευξη Bluetooth. Ωστόσο δεν λειτουργεί
στην παρακάτω περίπτωση:
-- Όταν κάνετε επανεκκίνηση αυτής της
μονάδας.
-- Όταν αποσυνδέετε μόνοι σας αυτή τη
μονάδα.
-- Όταν αποσυνδέετε αυτή τη μονάδα από
τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
yy Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν
υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από
άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
yy Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή
Bluetooth με αυτή τη μονάδα.
yy Η σύζευξη περιορίζεται σε "Μία" συσκευή
Bluetooth®. Η πολλαπλή σύζευξη δεν
υποστηρίζεται.
yy Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής,
ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
yy Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία
Bluetooth® όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο,
συσκευή MP3, φορητό υπολογιστή κλπ.
yy Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ
της μονάδας και της συσκευής Βluetooth,
τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
yy Η σύνδεση Bluetooth® θα διακοπεί όταν
απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή
Bluetooth® απομακρυνθεί πολύ από τη
μονάδα.
yy Εάν διακοπεί η σύνδεση Bluetooth®,
συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth®.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι από τη λίστα
μουσικής της συσκευής smart και το κομμάτι
που επιλέξατε αναπαράγεται.
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yy Η δυνατότητα NFC δεν υποστηρίζεται από
το λειτουργικό σύστημα iOS.
yy Η δυνατότητα NFC είναι ενσωματωμένη
στις συσκευές Android που εκτελούν το
λειτουργικό σύστημα Android 4.1.2 ή
μεταγενέστερη έκδοση.
yy Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
NFC στη συσκευή smart (με Android) που
υποστηρίζει NFC.
yy Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μάρκα
της συσκευής Android που υποστηρίζει
NFC, η δυνατότητα NFC ενδέχεται να μη
λειτουργεί.
yy Αν η οθόνη της συσκευής που υποστηρίζει
NFC είναι κλειδωμένη, δεν μπορεί να
εκτελέσει τη λειτουργία NFC.
yy Αν το περίβλημα της συσκευής σας είναι
επιχρωμιωμένο, η δυνατότητα NFC δεν είναι
διαθέσιμη. Η δυνατότητα NFC ενδέχεται να
μη λειτουργεί καλά, ανάλογα με το υλικό ή το
πάχος του περιβλήματος της συσκευής σας.
yy Όταν ακούτε μουσική με την εφαρμογή
Music Flow Player, ενεργοποιείται η
απρόσκοπτη αναπαραγωγή αντί για τη
σύζευξη Bluetooth.
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Ακρόαση μουσικής από
εξωτερική συσκευή
Το ηχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικής
συσκευής.
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή
PORTABLE IN του ηχείου.

Κατάσταση αναμονής
Το ηχείο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εάν
δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής ή αν δεν πατηθεί
κανένα πλήκτρο.

Κατάσταση αναμονής
Επιλογή 1.
Αν είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο, δεν
αναπαράγει μουσική και δεν πατηθεί κανένα κουμπί
για 20 λεπτά, το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία
αναμονής. Στη συνέχεια, η λυχνία LED κατάστασης
ανάβει με κόκκινο χρώμα.
δικτύου
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Επιλογή 2.
Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί 1/!/F για 5
δευτερόλεπτα, το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία
αναμονής. Στη συνέχεια, η λυχνία LED κατάστασης
ανάβει με κόκκινο χρώμα.
δικτύου
Καλώδιο φορητής
συσκευής
(Δεν παρέχεται)

Εξωτερική συσκευή
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 1/!/F
για να επιλέξτε τη λειτουργία Portable In. Στη
συνέχεια, η λυχνία LED κατάστασης εισόδου
αρχίζει να αναβοσβήνει
φορητής συσκευής
με λευκό χρώμα.

3. Όταν αυτό το ηχείο συνδεθεί με επιτυχία στην
εξωτερική συσκευή, η λυχνία LED κατάστασης
σταματά να
εισόδου φορητής συσκευής
αναβοσβήνει.
4. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να
αναπαράγετε από τη λίστα μουσικής της
συσκευής smart.

Λειτουργία αναμονής δικτύου
Όταν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο αλλά δεν
αναπαράγει μουσική και δεν πατηθεί κανένα κουμπί
για 20 λεπτά, το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία
αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια, μειώνεται η
φωτεινότητα της λευκής λυχνίας LED κατάστασης
δικτύου .
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Αν πατήσετε το κουμπί 1/!/F στη λειτουργία
αναμονής δικτύου, αναπαράγεται η πιο
πρόσφατη λίστα αναπαραγωγής μουσικής.

Λειτουργία
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Επαναφορά ρυθμίσεων
ηχείου
Εάν το ηχείο δεν είναι ενεργοποιημένο ή δεν
ανταποκρίνεται, εκτελέστε επαναφορά των
ρυθμίσεων του ηχείου.

Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου
yy Κρατήστε πατημένο το κουμπί ADD μέχρι
να ακουστεί ένας ήχος μπιπ. Στη συνέχεια,
απενεργοποιούνται όλες οι θύρες και
διαγράφονται οι αποθηκευμένες πληροφορίες
του ασύρματου δικτύου.

Επαναφορά ρυθμίσεων Music
Flow R1
Κρατήστε πατημένο το κουμπί ADD για
8 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε τις
αποθηκευμένες πληροφορίες δικτύου.

,,Σημείωση

Αφού επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Music
Flow R1, πρέπει να αποσυνδέσετε από την
πρίζα και να συνδέσετε ξανά το ηχείο σας για
να συνδεθεί σωστά με το Music Flow R1.
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yy Κρατήστε πατημένο το κουμπί ADD μέχρι
να ακουστούν δύο ήχοι μπιπ. Μπορείτε
να επαναφέρετε το ηχείο στις αρχικές
εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Γενικά
Συμπτώματα

Αιτία και Λύση

Η μονάδα δεν λειτουργεί
σωστά.

yy Απενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή
(τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.), και
ενεργοποιήστε τα ξανά.
yy Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας και της
συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή
αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.) και κατόπιν δοκιμάστε να τα
συνδέσετε ξανά.
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Η μονάδα δεν
ενεργοποιείται.

Είναι το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα;

Κάποια λειτουργία δεν
πραγματοποιείται με το
πάτημα του πλήκτρου.

Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο περιβάλλον;

Δεν ακούγεται ήχος.

Μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στην ελάχιστη τιμή;

yy Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
yy Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το ξανά.

yy Προσαρμόστε την ένταση.
Το ηχείο δεν λειτουργεί
σωστά.

Είναι το ηχείο συνδεδεμένο στην πρίζα;
yy Συνδέστε το ηχείο στην πρίζα.
Παραμένει αναμμένη η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης στην πρόσοψη του
ηχείου;
yy Ελέγξτε αν ο δρομολογητής Wi-Fi που χρησιμοποιείτε έχει πιστοποιηθεί για
Wi-Fi.
yy Αποσυνδέστε το ηχείο από την πρίζα, συνδέστε το ξανά και επανασυνδέστε
το με τον δρομολογητή.
yy Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του ηχείου.
yy Όταν χρησιμοποιείτε το Music Flow R1
-- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή smart και το Music Flow R1 είναι συνδεδεμένα
στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
-- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED του Music Flow R1 υποδεικνύει
ότι λειτουργεί σωστά.
-- Αν το πρόβλημα παραμένει, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Music Flow
R1.
-- Αποσυνδέστε από την πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το Music
Flow R1. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε από την πρίζα και συνδέστε ξανά το
ηχείο.
-- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του Music Flow R1 και του
ηχείου, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του ηχείου, ώστε το ηχείο να είναι
πλησιέστερα στον ασύρματο δρομολογητή ή στο Music Flow R1.
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Δίκτυο
Συμπτώματα

Αιτία και Λύση

Δεν μπορείτε να
συνδέσετε το ηχείο στο
οικιακό σας δίκτυο.

Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που
χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο μακριά από αυτές.

Οι διακομιστές
πολυμέσων δεν
εμφανίζονται στη λίστα
συσκευών.

yy Είναι ενεργό το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς
στο διακομιστή πολυμέσων σας. Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας ή
το λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή πολυμέσων σας.

Δεν μπορώ να
ομαδοποιήσω ηχεία.

Είναι το ηχείο συνδεδεμένο στο δίκτυο μέσω Wi-Fi;

yy Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο στο οποίο
είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής πολυμέσων.
yy Αν θέλετε να απολαύσετε την ομαδική αναπαραγωγή, θα πρέπει να
συνδέσετε τουλάχιστον ένα ηχείο με καλώδιο LAN.
yy Αν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα μόνο ασύρματα, διακόψτε τις ασύρματες
συνδέσεις και επανασυνδέστε τα αφού συνδέσετε ενσύρματα ένα ηχείο.
Είναι η συσκευή Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα) συνδεδεμένη στην πρίζα;
yy Συνδέστε τη συσκευή Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα) στην πρίζα.
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Είναι το καλώδιο LAN συνδεδεμένο σωστά στον ασύρματο δρομολογητή και
στη συσκευή Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα);
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Η συσκευή Music Flow
Player (ηχείο ή γέφυρα)
δεν λειτουργεί σωστά.

yy Συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος της συσκευής
Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα) και στον ασύρματο δρομολογητή σας.
yy Αν χρησιμοποιείτε το Music Flow R1 (γέφυρα) για την επέκταση του
σήματος χωρίς ενσύρματη σύνδεση, τουλάχιστον ένα ηχείο πρέπει να είναι
συνδεδεμένο με καλώδιο LAN .
Όταν η συσκευή Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα) είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, η λυχνία LED της συσκευής Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα)
υποδεικνύει ότι λειτουργεί σωστά;
yy Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση της συσκευής Music Flow
Player (ηχείο ή γέφυρα), δοκιμάστε να αλλάξετε τις θέσεις των ηχείων, ώστε
τα ηχεία να είναι πλησιέστερα στον ασύρματο δρομολογητή ή στη συσκευή
Music Flow Player (ηχείο ή γέφυρα).
Επανεκκινήσατε τον δρομολογητή;
yy Πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο.
Εγκαταστήσατε νέο δρομολογητή;
yy Πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να
ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου για το ηχείο.
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Εφαρμογή και Λογισμικό Η/Υ
Συμπτώματα

Αιτία και Λύση

Η εφαρμογή Music Flow
Player δεν λειτουργεί
σωστά.

Εμφανίζεται σφάλμα κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή;
yy Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή.
yy Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της εφαρμογής Music Flow Player είναι η πιο
πρόσφατη.
yy Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED πρόσοψης του ηχείου αλλάζει από κόκκινο σε
λευκό χρώμα.

Το λογισμικό Music Flow
PC δεν λειτουργεί σωστά.

Είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον Η/Υ ή στο Mac σας;
yy Απενεργοποιήστε όλα τα τείχη προστασίας και δοκιμάστε να συνδεθείτε
ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα του τείχους προστασίας.
Είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο LAN στον ασύρματο δρομολογητή και
στον Η/Υ ή το Mac σας;
yy Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και ο Η/Υ ή το Mac σας είναι συνδεδεμένα σωστά
στο τοπικό δίκτυο και ότι μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.
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yy Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που
χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο και τον Η/Υ ή το
Mac σας μακριά από αυτές.
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Απαιτήσεις αρχείων
Διαθέσιμες επεκτάσεις Αρχείων: “.mp3”, “.wma”,
“.flac”, “.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”
Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz
(mp3, wma), έως 192 kHz/24 bit (flac)
Ρυθμός bit: έως 320 kbps (mp3, wma)
yy Οι απαιτήσεις αρχείων δεν είναι πάντα συμβατές.
Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί
λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων
του διακομιστή πολυμέσων.
yy Κάποια αρχεία wav δεν υποστηρίζονται σε αυτό
το ηχείο.
yy Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο
εγγραφής, ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
yy Κάποια αρχεία με DRM δεν υποστηρίζονται σε
αυτό το ηχείο.

Εμπορικά σήματα και
άδειες χρήσης

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®
αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και
ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων
από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα
είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
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Σχετικά με τη λυχνία LED κατάστασης
Bluetooth
Κατάσταση

Χρώμα

Αναμονή για σύζευξη Bluetooth

Αναβοσβήνει

Συζεύχθηκε μέσω Bluetooth

Είσοδος φορητής συσκευής
Κατάσταση

Χρώμα

Συνδέθηκε καλώδιο φορητής συσκευής
Δίκτυο
Κατάσταση

Χρώμα

Αναμονή για σύνδεση δικτύου

Αναβοσβήνει

Συνδέθηκε
Συνδέεται
(πατήθηκε το κουμπί Wi-Fi SETUP)

Αναβοσβήνει
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Συνδέεται
(πατήθηκε το κουμπί ADD)

Αναβοσβήνει
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Λειτουργία αναμονής
Λειτουργία αναμονής δικτύου
Ορισμός ομάδας (Ορίστηκε η πρώτη ομάδα)

,,Σημείωση

yy Όταν ορίζετε την πρώτη ομάδα, το χρώμα της λυχνίας LED κατάστασης δικτύου
πράσινο.

αλλάζει σε

yy Καθώς ορίζετε επιπλέον ομάδες, το χρώμα της λυχνίας LED κατάστασης δικτύου
παρακάτω σειρά.
( >
>
>
> )

αλλάζει με την

yy Αν τα ομαδοποιημένα ηχεία μεταβούν στη λειτουργία αναμονής δικτύου, η φωτεινότητα της
μειώνεται.
λυχνίας LED κατάστασης δικτύου
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Προδιαγραφές
Γενικά
Τροφοδοτικό

18 V 0 2.67 A (Μετασχηματιστής AC)

Κατανάλωση ενέργειας

NP8740 (NA9740) : 12 W
NP8540 (NA9540) : 10 W
Αναμονή δικτύου : 5.4 W

Μετασχηματιστής AC

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

Μοντέλο : DA-48A18
Κατασκευαστής : Yang Ming Industrial
Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Έξοδος : 18 V 0 2.67 A
NP8740 (NA9740):
Περίπου 370 mm x 232 mm x 110 mm χωρίς πόδι
NP8540 (NA9540):
Περίπου 340 mm x 207 mm x 88 mm χωρίς πόδι

Καθαρό Βάρος (περίπου)

NP8740 (NA9740) : 4.1 kg
NP8540 (NA9540) : 3.25 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C έως 35 °C

Υγρασία λειτουργίας

5 % έως 90 %

Είσοδοι
PORTABLE IN

400 mVrms (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm)

Στερεοφωνική λειτουργία
T.H.D

NP8740 (NA9740): 35 W + 35 W (4 Ω στο 1 kHz)
NP8540 (NA9540): 20 W + 20 W (6 Ω στο 1 kHz)
10 %

Ηχεία
Τύπος

Ενσωματωμένο

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση

NP8740 (NA9740) : 4 Ω
NP8540 (NA9540) : 6 Ω

Ονομαστική Ισχύς Εισόδου

NP8740 (NA9740) : 35 W
NP8540 (NA9540) : 20 W

Μέγιστη Ισχύς Εισόδου

NP8740 (NA9740) : 70 W
NP8540 (NA9540) : 40 W

Σύστημα
Θύρα ETHERNET (LAN)

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

Ασύρματο LAN (εσωτερική
κεραία)

Ενσωματωμένο σύστημα IEEE 802.11n (Draft 2.0) ασύρματης
πρόσβασης δικτύου, συμβατό με δίκτυα Wi-Fi τύπου 802.11a/b/g/n.

yy Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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Ενισχυτής
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Χειρισμός του ηχείου
Κατά την αποστολή του ηχείου
Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής
και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να
ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε
αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη
προστασία

Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών
επιφανειών
yy Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
yy Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να
φθείρει την επιφάνεια.
yy Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε
επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του ηχείου
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Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής,
χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν
οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο
καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς
διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό,
καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια
του ηχείου.

Σημαντικές
πληροφορίες που
αφορούν τις υπηρεσίες
δικτύου
Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, έγγραφα,
επικοινωνίες, λήψεις, αρχεία, κείμενο, εικόνες,
φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, διαδικτυακές
μεταδόσεις, δημοσιεύσεις, εργαλεία, πόροι,
λογισμικό, κώδικας, προγράμματα, μικροεφαρμογές,
γραφικά στοιχεία, εφαρμογές, προϊόντα και άλλο
περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") και όλες οι υπηρεσίες
και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή
διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (ο
εκάστοτε "Πάροχος Υπηρεσιών") διατίθενται με
αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών από
τον οποίο προέρχονται.
Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο
και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο
Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται
σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση,
συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της
αναστολής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου
ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου ή των
Υπηρεσιών.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα
που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες,
μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα
του Παρόχου Υπηρεσιών για τις τελευταίες
ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε
ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για την εξυπηρέτηση
πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις
Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτηση ή αίτημα για
υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις
Υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας
στους αντίστοιχους Παρόχους Περιεχομένου και
Υπηρεσιών.
Σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για
οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που
παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή
οποιεσδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε
αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες και δεν
εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε
αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τα άτομα και
τις ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούν το LG
Multiroom Speaker (Ηχείο Πολλαπλών Δωματίων
LG), και κάθε λογισμικό που σχετίζεται με το
LG Multiroom Speaker, αυτή την εφαρμογή και
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σχετίζονται με αυτή την
εφαρμογή (συνολικά "Λογισμικό LG"). Αναφέρουν
τις ευθύνες της LGE σε σχέση με σας, καθώς
και τις ενέργειες που "επιτρέπονται" και "δεν
επιτρέπονται", τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε
όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG. Το Λογισμικό
LG είναι ιδιόκτητο λογισμικό που ανήκει στην
LG Electronics Inc., μια εταιρεία εισηγμένη στην
Κορέα με έδρα στη διεύθυνση Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Κορέα. LGE και οι
δικαιοπάροχοι της ( "LGE" , "εμάς ή "εμείς").

Σας παραχωρούμε μη αποκλειστική άδεια να
χρησιμοποιήσετε το προ-εγκατεστημένο αντίγραφο
του Λογισμικού LG, αποκλειστικά στο βαθμό που
είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε το Ηχείο
Πολλαπλών Δωματίων LG για ατομική χρήση και για
κανένα άλλο σκοπό.
Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
του Λογισμικού LG, οπουδήποτε στον κόσμο,
ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς και ότι κανένα
δικαίωμα ιδιοκτησίας του Λογισμικού LG δεν
μεταβιβάζεται σε σας. Έχετε μόνο το δικαίωμα
περιορισμένης χρήσης του Λογισμικού LG, όπως
προσδιορίζεται σε αυτούς τους όρους άδειας
χρήσης.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση,
ανακατασκευή ή η αποσυμπίληση του λογισμικού
μας, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν
επιτρέπεται από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα
να αναστείλουμε, να ανακαλέσουμε ή να
διακόψουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών, χωρίς
προειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι παραβιάσατε

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό LG δεν έχει
αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις σας. Δεν υποσχόμαστε και δεν
εγγυούμαστε ότι το Λογισμικό LG είναι
απαλλαγμένο από σφάλματα ή λάθη ή ότι θα είναι
πάντα διαθέσιμο. Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες
προσπάθειες για να παρέχουμε το Λογισμικό LG
σε συνεχή, υψηλής ποιότητας βάση, αλλά δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι πάντα
διαθέσιμο, αδιάλειπτο ή χωρίς σφάλματα. Ενδέχεται
να χρειαστεί να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα το
Λογισμικό LG, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε
τη χρήση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των
Υπηρεσιών από σας, όταν πιστεύουμε ότι είναι
εύλογα απαραίτητο για τεχνικούς, λειτουργικούς,
ασφάλειας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.
Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη, εάν για
οποιονδήποτε λόγο οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε
μέρος τους δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ή
για οποιαδήποτε περίοδο.
Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό
LG για να κατεβάσετε και να έχετε πρόσβαση σε
περιεχόμενο ή εφαρμογές τρίτων στο Λογισμικό LG,
δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυούμαστε ότι θα έχετε
πάντα πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο ή τις
εφαρμογές. Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το
πράξουμε, αποκλείουμε εγγυήσεις, προϋποθέσεις
ή άλλους όρους που ενδέχεται να υπονοούνται σε
αυτούς τους όρους αδείας βάσει νόμου.
Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το πράξουμε,
δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν
απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε σε εσάς ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη
χρήση του Λογισμικού LG από σας. Ευθυνόμαστε
μόνο για απώλεια ή ζημιά που είναι προβλέψιμη
ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους μας
αυτών των όρων αδείας ή εξαιτίας αμέλειας από
την πλευρά μας μέχρι του ποσού που καθορίζεται
παρακάτω, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε
μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Οι απώλειες ή
ζημιές θεωρούνται προβλέψιμες αν είναι άμεσες
συνέπειες παραβίασης εκ μέρους μας ή αν έχουν
ληφθεί υπόψη από εσάς και εμάς όταν ξεκινήσατε
να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG.
Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν
αποκλείεται από αυτούς τους όρους αδείας, είτε
σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης
της αμέλειας) ή διαφορετικά, η συνολική ευθύνη
μας και του ομίλου των εταιρειών μας προς εσάς
περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για τις
υπηρεσίες του Λογισμικού LG. Στο βαθμό που
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Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Λογισμικού
LG, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες
Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε
με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους
Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε
πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό LG.
Στο βαθμό που προκύψει οποιαδήποτε διένεξη
μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και κάθε
άλλου εγγράφου που αναφέρεται σε αυτούς
τους Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης
θα υπερισχύουν, εκτός εάν δηλώνεται ρητά κάτι
διαφορετικό στο σχετικό έγγραφο.

αυτούς τους Όρους Χρήσης.
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επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ορισμένες
δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή
τον αποκλεισμό ευθύνης για συμπτωματικές ή
παρεπόμενες ζημιές, ή έχουν θεσπίσει νομοθεσία
που απαγορεύει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό
ευθύνης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός
ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
Τίποτα σε αυτούς τους όρους αδείας δεν
περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για
θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια,
απάτη, ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους μας,
ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να
αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο.
Το Λογισμικό LG παρέχει πρόσβαση σε "εφαρμογές"
και συνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες που ανήκουν
σε και διαχειρίζονται από τρίτους, όπως παρόχους
περιεχομένου. Όλες οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και
το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο έχετε πρόσβαση
μέσω των Υπηρεσιών διατίθενται σε σας από τους
εν λόγω τρίτους παρόχους και είναι εκτός του
πεδίου εφαρμογής αυτών των Όρων Χρήσης.
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Οι συναλλαγές σας με τρίτους παρόχους είναι
αποκλειστικά μεταξύ των εν λόγω παρόχων και
εσάς και ενδέχεται να υπόκεινται στους όρους,
τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου
του εκάστοτε παρόχου. Σας ενθαρρύνουμε
να διαβάσετε αυτά τα έγγραφα, αν και δεν
ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Δεν
αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για εφαρμογές,
υπηρεσίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από
τρίτους παρόχους.
Ενδέχεται να επιβάλουμε όρια στη χρήση ή
στην πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο,
εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων, σε κάθε περίπτωση
χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Αποποιούμαστε
ρητά οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν
αλλαγή, διακοπή, απενεργοποίηση, αφαίρεση ή
αναστολή οποιουδήποτε περιεχομένου, εφαρμογής
ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτού του
Λογισμικού LG. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή
υποχρέωση για την εξυπηρέτηση πελατών που
σχετίζεται με το περιεχόμενο, τις εφαρμογές και
τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα
για εξυπηρέτηση σχετικά με το περιεχόμενο, τις
εφαρμογές ή τις υπηρεσίες τρίτων, θα πρέπει
να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους
παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών ή τους
προγραμματιστές εφαρμογών, ανάλογα με την
περίπτωση.
Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα νόμιμα
δικαιώματά σας ως καταναλωτής.

Καταλληλότητα των Υπηρεσιών για τα παιδιά και
εργαλεία γονικού ελέγχου
Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται
κατάλληλο: Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε
παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν είναι δομημένες
ειδικά για να προσελκύουν παιδιά κάτω των 13.
Επιπλέον, κάποιο από το περιεχόμενο στο οποίο
ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης
των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχει υλικό που θα
θεωρήσετε άσεμνο, ανάρμοστο ή που ενδέχεται να
μην είναι κατάλληλο για παιδιά.
Εάν επιτρέψετε σε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει
την LG Smart TV για να αποκτήσει πρόσβαση
στις Υπηρεσίες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για
να αποφασίσετε εάν οι σχετικές Υπηρεσίες είναι
κατάλληλες για αυτό το παιδί.
Η Έξυπνη τηλεόρασή σας διαθέτει εργαλείο
γονικού ελέγχου (μέσω ενός 4-ψήφιου κωδικού PIN).
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 4-ψήφιο κωδικό PIN,
η LG Smart TV δεν θα εμφανίζει το περιορισμένο
περιεχόμενο εκτός και αν πληκτρολογήσετε τον
κωδικό PIN. Είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση και τη
διατήρηση του εργαλείου γονικού ελέγχου και για
οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους είναι διαθέσιμοι,
και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία,
απώλεια ή βλάβη υποστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε
άλλος χρήστης της LG Smart TV εξαιτίας της
παράλειψής σας να ενεργήσετε ανάλογα.
Ανάλογα με το μοντέλο της LG Smart TV, αυτές οι
δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ιοί και Ασφάλεια
Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται
κατάλληλο: Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες
προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες
είναι ασφαλείς και απαλλαγμένες από ιούς, αλλά οι
προσπάθειες αυτές δεν μπορούν και δεν εγγυώνται
ότι οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από
σφάλματα, ιούς ή άλλες ευπάθειες.
Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε
από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας
ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο
ενδέχεται να μολύνει την LG Smart TV, τα δεδομένα
ή άλλο υλικό που ανήκει σε εσάς κατά τη χρήση
των Υπηρεσιών από σας.
Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο: Παράπονα
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, ανησυχίες ή
παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε
με τη διεύθυνση [συμπεριλάβετε μη προσωπική
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της LG].

Παράρτημα
Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο: Διάφορα
Εκτός και αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό,
οι παρόντες Όροι Χρήσης και τα έγγραφα που
αναφέρονται σε αυτούς περιέχουν τη συνολική
συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και εσάς σχετικά με
την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών και
αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες
συμφωνίες, διακανονισμούς, δεσμεύσεις ή
προτάσεις, γραπτές ή προφορικές, ανάμεσα σε εμάς
και εσάς σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των
Υπηρεσιών.
Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε
υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσουμε με άλλο
τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες
Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε εταιρεία,
επιχείρηση ή πρόσωπο. Μπορούμε να το κάνουμε
μόνο εάν δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά
σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να αναθέσετε
υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο
τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με
τους παρόντες Όρους σε κανέναν άλλο (εκτός από
όταν πρόκειται να διαθέσετε την LG Smart TV σε
τρίτο), εκτός και αν συμφωνήσετε πρώτα μαζί μας
γραπτώς.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης
διαπιστωθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή με άλλο
τρόπο ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή
ρυθμιστικής αρχής, τότε, όπου απαιτείται, το μέρος
αυτό θα διαγράφεται και τα υπόλοιπα μέρη των
Όρων Χρήσης θα συνεχίσουν να είναι εκτελεστά.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν δημιουργούν
και δεν αποδίδουν δικαιώματα, τα οποία είναι
εκτελεστά από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι
συμβαλλόμενο μέρος τους.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους
νόμους της χώρας όπου αγοράστηκε η τηλεόραση
LG Smart TV, ενώ εσείς και η LGE αποδέχεστε την
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της
χώρας στην οποία αγοράστηκε η τηλεόραση LG
Smart TV.
Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους
της Δημοκρατίας της Κορέας, με εξαίρεση τις
διενέξεις των νομοθετικών διατάξεων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά
με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε με
την ιστοσελίδα www.lg.com.
Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται
από την LGE ανά διαστήματα. Εάν προβούμε σε μια
ουσιαστική αλλαγή στους Όρους Χρήσης, θα σας
ενημερώσουμε μέσω του Λογισμικού LG ή με άλλο
τρόπο.

Πληροφορίες σημείωσης για το
λογισμικό ανοικτού κώδικα
Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από
τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται
στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://opensource.lge.com.
Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς
λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης,
οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις
πνευματικών δικαιωμάτων.
Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα
σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το
κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου
εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση)
κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail
στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η
προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από
την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.
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Εάν αποφασίσουμε να μην ασκήσουμε ή να μην
επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα που έχουμε
εναντίον σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
αυτό δεν μας εμποδίζει από το να αποφασίσουμε
αργότερα να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε αυτό το
δικαίωμα.
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