УКРАїНСЬКА

інструкція по експлуатації

Hi-Fi
Міні-система

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть
її. Для ознайомлення з інструкціями з використання розширених функціональних
можливостей відвідайте веб-сайт http://www.lg.com та завантажте «Посібник
користувача». Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ
CK43

MFL70382769

CK43-FB.DCISLLB_SIM_UKR_MFL.indd 1

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

2018-08-22

8:04:05

Передня панель
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a Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши
зовнішній USB-пристрій.
b Дисплей
c

(Пульт дистанційного керування)

d Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши
зовнішній USB-пристрій.
e MASTER VOL. (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.
f BASS BLAST (або BASS BLAST+)
Натисніть, щоб вибрати ефект BASS
(або BASS +).
DEMO
При натисканні кнопки DEMO при вимкненому
живленні відбудеться перехід у режим DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Вибір MAIN або OTHER в режимі WIRELESS
PARTY LINK.
-- Вмикає і вимикає режим WIRELESS PARTY
LINK.
g F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
V (Пропуск/Пошук)
-- Перехід в перед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
-- Вибір радіостанцій.

f

h AUTO DJ
Вибір режиму AUTO DJ.
N (Відтворення/Пауза)
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
i 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
C (Пропуск/Пошук)
-- Перехід назад.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
-- Вибір радіостанцій.
Z (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування функції
DELETE.
j Лоток для диска
k SPECIAL EQ
Виберіть спеціальний еквалайзер.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
l EQUALIZER / SEARCH
-- Вибір звукових ефектів.
-- Пошук папки або файлу.

B (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
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Задня панель

a Шнур живлення
b клеми SPEAKERS

a

c AUX IN (L/R)
Підключення зовнішнього пристрою.
d ANTENNA (FM)

b

cd

Підключення акустичних систем

Червоний

Чорний

Додаток для управління

LG Sound Sync (Бездротовий)

Завантажте додаток Music Flow Bluetooth на
свій пристрій. (Тільки Android)

Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте
онлайн Посібник користувача. http://www.lg.com
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Додаткові відомості
Технічні характеристики
Див. головну етикетку
на системі.
Див. головну етикетку
на системі.
Очікування мережі :
Споживана потужність
0,5 Вт
(усі мережні порти
активні.)
Габаритні розміри
Прибл. 300 мм x
(Ш x В x Г)
163 мм x 241 мм

Заміна батарейки

Електроживлення

3)

(R0

Живлення на шині
даних (USB)
Підсилювач
(Загальна вихідна
потужність, скв)

(R03)

5 V 0 500 mA
300 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути
змінені без попереднього повідомлення.

Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення
щонайменше на 5 секунд.
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Декларація відповідності

Цим компанія LG Electronics заявляє, що
радіообладнання типу Hi-Fi Міні-система
відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.
Повний текст декларації відповідності ЄС
доступний за інтернет-адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
До уваги користувача: даний пристрій слід та
використовувати на відстані не менше 20 см від
тіла.
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