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Etu-/sivupaneeli
Pääyksikkö

-/+: Säätää

äänenvoimakkuutta

F: Valitsee toiminnon
1: Valmiustila
Toissijainen yksikkö

T: Käynnistää ja pysäyttää
toiston.

Kaiuttimen liitäntä
Voit käyttää kaiutinliitäntää vain SOUND BAR tai REAR
-käyttötilassa.

Toissijaisen yksikön liitäntä
Sijoita toissijainen yksikkö pääyksikön lähelle ja noudata alla
olevia ohjeita.
a Kytke toissijaisen- ja pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
b Käynnistä pääyksikkö painamalla 1.
Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkin asentoon REAR tai SOUND BAR.

: Liittää Bluetoothlaitteeseen

LED-merkkivalo
(LED kytkennät)

: Bluetooth LED-valo

TV-Liitäntä
Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista tai HDMI ARC
liitäntää.
TV

Tai
Pääyksikkö
a Liitä äänipalkki TV:seen optisella tai HDMI-kaapelilla.
b Aseta [Ulkoinen kaiutin (optinen)] tai [Ulkoinen kaiutin
(HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.
yy HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC
-toimintoa.
yy Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä
samanaikaisesti ARC-signaalilla on korkeampi
prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä
a Liitä ulkoiseen laitteeseen. Suosittelemme liittämistä
seuraavalla tavalla.

Toissijainen yksikkö
Pääyksikkö ja toissijainen yksikkö yhdistetään
automaattisesti. Toissijaisen yksikön valkoinen LEDvalo syttyy.

Toissijaisen yksikön liitäntä
manuaalisesti
Jos toissijaisesta yksiköstä ei kuulu ääntä, yritä yhdistää
manuaalisesti.
a Kytke pääyksikkö pois päältä.
b Paina PAIRING-painiketta toissijaisen yksikön
takaosassa. Valkoinen LED-valo toissijaisen yksikön
etuosassa vilkkuu.
c Kytke pääyksikkö päälle.
d Laitepari on muodostettu. Valkoinen LED-valo
toissijaisen yksikön etuosassa syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä
Sijoita langaton bassokaiutin kaiuttimien lähelle ja noudata
alla olevia ohjeita.
a Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin
virtajohto pistorasiaan.
b Kytke pääyksikkö päälle :
Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään
automaattisesti. Bassokaiuttimen vihreä LED-valo
syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti
TV

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää
manuaalisesti.
(Digi-boksi,
soitin jne.)
Pääyksikkö

a Paina Pairing-painiketta langattoman bassokaiuttimen
takaosassa. Vihreä LED-valo vilkkuu nopeasti.
b Kytke pääyksikkö päälle.
c Laitepari on muodostettu. Vihreä LED-valo syttyy.

b Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai
laitteessa toistuvasti.
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Laitteen sijoittaminen
SOUND BAR käyttötila

PORTABLE käyttötila

Pää- ja toissijainen yksikkö toistaa FRONT L/ R(Vasen/oikea)
kaiuttimena, kuten äänipalkki.

Voit toistaa toissijaisesta yksiköstä ilman pääyksikköä.
Pää- ja toissijainen yksikkö toistaa erikseen jokaisella
liitetyllä laitteella.

Käynnistä pääyksikkö painamalla 1.
Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkin
asentoon SOUND BAR.

Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkin
asentoon PORTABLE.

Kun AC-sovitin irrotetaan toissijaisesta yksiköstä, äänentasoa
voidaan alentaa.

Pääyksikkö
Pääyksikkö

Toissijainen yksikkö

Bassokaiutin

Bassokaiutin

Toissijainen
yksikkö

REAR käyttötila
Pääyksikkö toistaa etukaiuttimena ja toissijainen yksikkö toistaa
taka-surround-kaiuttimena.
Käynnistä pääyksikkö painamalla 1.
Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkin
asentoon REAR.
Kun AC-sovitin irrotetaan toissijaisesta yksiköstä, äänentasoa
voidaan alentaa.

BLUETOOTH-liitäntä (Toissijainen yksikkö)
Valitse LG SJ7-2ND (xx) laiteluettelosta mobiililaitteen
pariuttamiseksi.
Kun laitepari on muodostettu, Bluetooth LED-valo syttyy
valkeana ja äänimerkki kuuluu.

BLUETOOTH-liitäntä (Pääyksikkö)
a Paina F-painiketta valitaksesi BT (Bluetooth)
-toiminnon.
b Valitse LG SJ7 (xx) laiteluettelosta mobiililaitteen
pariuttamiseksi.
Kun laitepari on muodostettu, "PAIRED" laitteen nimi
"BT" ilmestyy näyttöön tässä järjestyksessä.

Pääyksikkö

Bassokaiutin
Toissijainen yksikkö

OFF käyttötila
Pääyksikkö toistaa yksin ilman toissijaista yksikköä.
Käynnistä pääyksikkö painamalla 1.
Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkin
asentoon OFF.

Pääyksikkö
Bassokaiutin
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Laitteen lataus
Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.
(Vain toissijainen yksikkö)

Lisätietoja
Määritys
Katso päätarra.
Virrankulutus

Akun LED:
- Vihreä: Lataus valmis
- Punainen: Lataa

AC-sovitin

Kaukosäädin

8: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.
REAR LEVEL -/+: Säädä toissijaisen yksikön takatasoa REARkäyttötilassa.
SURROUND: Kytkee surround-toiminnon päälle tai pois.
AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.
AUTO VOL: Säätää automaattisesti liian korkean tai matalan
äänenvoimakkuuden sopivalle tasolle.
AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Paristojen vaihtaminen

Verkkolaitteiden valmiustila: 1,5 W
(Jos kaikki verkkoportit on
aktivoitu.)
yy Malli : DA-38A25
yy Valmistaja : Asian Power Devices
Inc.
yy Tulo :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1,2 A
yy Lähtö : 25 V 0 1,52 A

N.
340 mm x 74 mm x 110 mm
Mitat (L x K x S) jalustalla
(Jokaisessa pää- ja toissijaisessa
yksikössä)
Vahvistin (RMS320 W RMS (kun AC-sovitin
kokonaislähtöteho) liitetään).
N. 4 tuntia (Vaihtelee
Käyttöaika
äänenvoimakkuustason ja
(akku)
äänisisällön mukaan.)
Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin
muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton
laite kytketään irti
Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/
POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin
GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin
käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta
http://opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut
käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.

Tietoja ferriittisydämestä (lisävaruste)

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin
myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain
toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja
toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse
osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa
kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Kierrä AC-sovittimen johto ferriittisydämen ympärille
kerran. Liitä ferriittisydämen ympärille kierretty ACsovitin toissijaiseen yksikköön
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Lisätietoja
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton
äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EUyhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internetosoitteesta.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria
(BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti
(IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT),
Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU),
Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT),
Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE),
Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja
(NO).
Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm
etäisyydellä kehostasi.
Taajuusalue

Lähtöteho (maks.)

2402 - 2480 MHz

10 dBm

2412 - 2472 MHz

16 dBm

5180 - 5240 MHz

20 dBm

5736 - 5814 MHz

12 dBm

5730 - 5821 MHz

13 dBm

HUOMIO: Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen sisäistä litiumparistoa;
syntyy räjähdysvaara, jos paristo asennetaan väärinpäin.
Asiantuntijan on korvattava paristo uudella samanlaisella.
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