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Горен панел
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h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за
миксиране
(Ако искате да използвате USER, трябва да
регистрирате източник с приложението „Music Flow
Bluetooth”.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Натиснете желаната звукова подложка
i SEARCH
Отива до папка и файл в режим на избиране.
OK
Избира папка, когато търсите файл.

a USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате или записвате
звукови файлове, като свържете USB устройство.
b 1/! (Готовност/вкл.)
c MIC. (Сила на звука на микрофона)
Контролира силата на звука на микрофона.
d VOICE CANCELLER
	Можете да използвате функцията по време на
възпроизвеждане на музика, като намалите силата
на вокалното изпълнение в различни звукови
източници.
Натиснете, за да включите или изключите този
режим.
KEY CHANGER (b/#)
Променя клавиша, за да се адаптира към вашия
вокален диапазон.
LIGHTING / PARTY LINK
- Включва/изключва светлинните ефекти.
- Натиснете и задръжте, за да изберете PARTY
LINK.
e SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Завъртете по посока на часовниковата стрелка
или обратно на часовниковата стрелка, за да
създадете скреч звук. / Регулира нивото на DJ
EFFECT. / Задава стойност на забавяне в режим
PARTY LINK.
f DJ EFFECT
Избира режим DJ EFFECT.

j Y , U & SEARCH (Прескачане/търсене)
- Търси папка или файл.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.
k T (Възпроизвеждане/пауза)
- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира стерео/моно звук.
I (Стоп) / RDS
-С
 пира възпроизвеждането или отменя функцията
DELETE.
-R
 adio Data System (Система за пренос на данни
по радиото)
R (Отваряне/затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.
REGION EQ / BASS BLAST
- Избира регионалния еквалайзер.
-Н
 атиснете и задръжте ефект BASS директно.
l VOL. (Сила на звука)
Регулира силата на звука на високоговорителя.
m USB REC / DEMO
Записва на USB. / Показва демо режим.
F (Функция) / WIRELESS LINK
- Избира функцията и входния източник.
-Н
 атиснете и задръжте за 3 секунди, за да
изберете режим WIRELESS PARTY LINK.
n USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате или записвате
звукови файлове, като свържете USB устройство.
o Прозорец на дисплея

USER EQ
Избира звуковия ефект, създаден от вас.
g PARTY THRUSTER
Плъзнете лоста, за да създадете атмосфера за
парти.
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Преден панел / Заден панел
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a Поставка за диск

e ANTENNA (FM)

b Гнездо MIC (Микрофон) 1 / 2

f AUX IN / OUT

c PORT. IN

g AC в контакт

d

Дистанционен сензор

Приложение "Контролер"

Свалете приложението Music Flow Bluetooth
на вашето устройство.
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LG Sound Sync (безжично)

За повече информация свалете Ръководството
за потребителя от http://www.lg.com
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Допълнителна информация

Вижте главния етикет
на уреда.
Вижте главния етикет
на уреда.
Мрежов режим на
Консумация на енергия готовност: 0,5 W
(Ако всички
мрежови портове са
активирани.)
Размери (Ш x В x Д)
Нето тегло

Приблиз. 330 мм x
715 мм x 302 мм

Изключете уреда с натискане на бутона за
захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

3)

Изисквания относно
захранването

Как да изключите безжичната
мрежова връзка или безжичното
устройство

(R0

Технически характеристики

(R03)

Приблиз. 13,3 кг

Захранване на шината
5 V 0 500 mA
(USB)
Усилвател (обща
средна изходна
мощност)

500 W

Декларация за съответствие

Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предизвестие.

Внимание
yy Ако е възможно, свържете захранващия
кабел директно към стенен контакт. Ако
използвате удължител, препоръчително е
да използвате удължител с 110 V / 15 A или
230 V / 15 A, в противен случай уредът може
да не работи правилно заради липса на
захранване.
yy Не претоварвайте удължителя с
допълнителен електрически товар.

С настоящето LG Electronics декларира, че
радио оборудването от вида МИНИ HI-FI
АУДИО е в съответствие с Директива 2014/53/
ЕС. Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС се предлага на следния
интернет адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
За информация на потребителя това изделие
трябва да бъде инсталирано и да работи
на минимално отстояние от 20 cm между
изделието и тялото.
Обхват на честотата Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz
10 dBm
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