ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

MINI HI-FI
SYSTÉM

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na
http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od
některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
MODEL
CM9960

*MFL69365150*
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Přední panel

Zadní panel
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a Zásuvka pro disk

a Napájecí kabel

b

b AUX IN 1/2 (L/R)

Čidlo dálkového ovládání

c HEADPHONE
Připojí sluchátka.
d PORT.IN
Připojte přenosné zařízení.
e DANCE LIGHTING (Světelná koule)
- Promítá řadu různých světelných obrazů a barev.
- Prstem můžete směrem nahoru a dolů upravovat úhel.

d

e
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c ANTENNA (FM)
d R SPEAKERS
Připojí kabely pravého reproduktoru.
e L SPEAKERS
Připojí kabely levého reproduktoru.
f SPEAKER LIGHTING
Zapojte optické kabely reproduktoru.

f MIC 1/2
Připojte mikrofon.

Připojení reproduktorů

Další informace
Technické údaje
Požadavky na příkon

Viz hlavní štítek na přístroji.
Viz hlavní štítek na přístroji.

Spotřeba

Rozměry
(Š x V x D)

Síťový pohotovostní režim :
0,5 W (Jsou-li aktivovány
všechny síťové porty.)
Prům.
470 mm x 240 mm x 420 mm

Čistá váha

Prům. 7,7 kg

Napájení sběrnice (USB) 5 V 0 500 mA
Zesilovač
(celkový výstupní výkon 4,800 W
RMS)
Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn
bez upozornění.
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Horní panel
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a 1/! (Napájení)
b SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček skrečuje zvuk.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček ovládá úroveň
efektu DJ EFECT.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává další/
předchozí soubor nebo další/předchozí složku. (pouze pro vstupy
CD/USB 1)
c SEARCH (A SIDE)
Vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku po
opakovaném stisknutí tlačítka SEARCH. (pouze pro vstupy CD/USB 1)
d OK (A SIDE)
Vybere požadovaný soubor nebo složku po vyhledání souboru nebo
složky. (pouze pro vstupy CD/USB 1)
e H/P MODE
Stisknutím vybere režim monitorování sluchátek.
f H/P VOLUME
Stisknutím vybere režim ovládání hlasitosti sluchátek.
g MIC VOLUME
Stisknutím vybere režim ovládání hlasitosti mikrofonu.
h BASS BLAST
Zvolí efekt BASS BLAST.
i LIGHTING
Změní světelné obrazy a barvy nebo vypne světelné efekty DANCE
LIGHTING a SPEAKER LIGHTNING.
j DJ PRO PAD
Stiskněte požadovanou páčku syntetického zvuku.
k AUTO SYNC
Při používání funkce MIX můžete synchronizovat tempo zvukových
souborů přehrávaných ze vstupů USB 1 a USB 2 stiskem tlačítka
AUTO SYNC.
l Cross fader
Nastaví hlasitost zvuku jednotlivých míchaných souborů při používání
funkce MIX ON, která se spustí stisknutím tlačítka MIX.
m MIX
Slouží k míchání zvuku.
n PARTY THRUSTER
Posuňte páčku pro vytvoření párty atmosféry.
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o REGION EQ
Vybírá pásmový ekvalizér.
p B EJECT
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.
q KEY CHANGER (b/#)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
r VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením hlasu
zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
s SEARCH (B SIDE)
Vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku po
opakovaném stisknutí tlačítka SEARCH. (pouze pro vstup USB 2)
t OK (B SIDE)
Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává soubor
nebo složku. (pouze pro vstup USB 2)
u SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček skrečuje zvuk.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček ovládá úroveň
funkce USER EQ.
- P ři otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává další/
předchozí soubor nebo další/předchozí složku. (pouze pro vstup USB 2)
v F / WIRELESS LINK
- Zvolí funkci a vstupní zdroj.
- Stisknutím a přidržením tlačítka na tři vteřiny zvolíte režim
WIRELESS PARTY LINK.
w USB REC / DEMO
- Zaznamenává na vstup USB 1.
- Přehrává ze vstupu USB 2 na vstup USB 1.
- Zobrazuje režim DEMO.
x USER EQ
Vybírá zvukový efekt, který jste si vytvořili.
y Základní ovládací prvky (pouze pro vstup USB 2)
Y/U
Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením vyhledá úsek nahrávky/souboru.
T
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
I
Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
z A / B TEMPO
Nastaví TEMPO pro funkci USB.
VOLUME
Nastaví hlasitost reproduktoru, mikrofonu a sluchátek.
1 USB 1 A / USB 2 B
Po připojení USB zařízení lze přehrávat nebo nahrávat zvukové
soubory.
2 Základní ovládací prvky (pouze pro vstup CD / USB 1 / BLUETOOTH /
RADIO)
Y/U
- Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením vyhledá úsek nahrávky/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
T
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Volba STEREO/MONO.
I, RDS
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- Radiový datový systém.
3 DJ EFFECT
Vybere požadovaný efekt DJ EFECT.
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Další informace

Poznámka

yy Nekoukejte se přímo na osvětlenou plochu, pokud je
zapnutá funkce LIGHTNING.
yy Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v místnosti a
vypněte funkci LIGHTNING přístroje.

Uzemnění

(S výjimkou zařízení, která nejsou uzemněna.) Ujistěte
se, že jste připojili zemnicí vodič, aby se zabránilo úrazu
elektrickým proudem (např. audiosystém s třemi vidlicemi
uzemněné síťové zástrčky musí být zapojen do tříkolíkové
uzemněné elektrické zásuvky). Pokud tento způsob
není možný, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
nainstaloval samostatný jistič. Nesnažte se přístroj
uzemnit připojením k telefonním drátům, hromosvodu,
nebo plynovodům.

Ovladač zařízení

Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci Music Flow
Bluetooth.
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Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo
bezdrátové zařízení
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj
vypnete.

Výměna baterie

)

yy Používáte-li vícenásobnou zásuvku, doporučujeme
zásuvku 15 A. Zásuvka s 10 A by mohla způsobit
výpadek proudu z důvodu nedostatečné kapacity.
yy Na reproduktory nedávejte žádné předměty. Předměty
mohou spadnout a způsobit majetkovou škodu.
yy Reproduktory umístěte na pevný povrch, aby se
neposouvaly. Vibrace způsobené velkým výkonem
mohou rozechvět reproduktory a pohnout jimi.
yy V malém uzavřeném prostoru nenastavujte hlasitost na
maximum. Silný a intenzivní výkon reproduktorů může
rozechvět i strop a způsobit pád předmětů v místnosti.
yy Chcete-li zabránit poškození sluchu, držte se
v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. Ohlušující
zvuk reproduktoru může způsobit poškození sluchu.
yy Pokud instalujete reproduktory na podlahu, nechte mezi
přístrojem a reproduktory 20 cm volného prostoru.
Vysoký akustický tlak způsobený reproduktory může
způsobit chvění přístroje, které ruší přehrávání CD.
yy Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky
(je-li to možné). Pokud používáte prodlužovací kabel,
doporučujeme používat kabel s parametry 110 V /
15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat
správně, protože nebude dostatečně napájen.
yy Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým
odběrem.

(R03

Výstraha

(R03)

O Feritovém jádru (volitelně)

Oviňte kabely L SPEAKERS dvakrát kolem feritového jádra.
Oviňte kabely R SPEAKERS dvakrát kolem feritového jádra.
Oviňte kabely LEFT a RIGHT SPEAKER LIGHTNING kolem
feritového jádra.

Prohlášení o shodě

Společnost LG Electronics European Shared Service Center
B.V. tímto prohlašuje, že tento MINI HI-FI SYSTÉM je ve shodě
se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na
uvedené poštovní adrese:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o
shodě:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k
použití ve všech členských státech EU a ESVO.

LG Sound Sync (Bezdrátový)

Pro více informací si stáhněte návod k obsluze online.
http://www.lg.com
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