اطالعات تكميلي

y yاز قرار دادن اشياء بر روي بلندگوها خودداري كنيد .احتمال
سقوط آنها و وارد آمدن خسارت مالي وجود دارد.

فارسي

اخطار

y yاگر از سه راهي برق استفاده مي كنيد ،توصيه مي شود سه
راهي داراي شدت جريان  15آمپر باشد .سه راهي  10آمپر به
دليل به دليل مواجه شدن با كمبود شدت جريان دچار قطعي
مي شود.

نحوه قطع کردن ارتباط شبكه بی سیم یا دستگاه
بی سیم

با فشار دکمه روشن /خاموش به مدت  5ثانیه ،دستگاه را خاموش
کنید.

تعويض باطري

y yبلندگوها را بر روي سطح ثابت و استوار نصب كنيد تا سر
نخورند .ارتعاش ناشي از صداي قدرتمند موجب حركت بلندگوها
مي شود.
y yدر محيط هاي بسته و كوچك صدا را تا آخرين حد زياد نكنيد.
شدت زياد خروجي صدا موجب لرزش سقف و افتادن اشياء
داخل اتاق مي شود.

(R0
)3

)(R03

دفترچه راهنماي

y yجهت حفظ سالمتي شنوايي ،فاصله مناسب با بلندگوها ايجاد
نماييد .صداي قدرتمند بلندگوها موجب آسيب شنوايي فرد مي
شود.

y yهنگام نصب دستگاه بر روي زمين ،فاصله بين دستگاه و
بلندگوها حداقل بايد  20سانتيمتر باشد .صداي قدرتمند حاصل
از بلندگوها موجب لرزش در دستگاه و اختالل در پخش ديسك
مي شود.

y yدر صورت امكان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق
متصل کنید .یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می
شود از کابل  110ولت  15 /آمپر یا  230ولت  15 /آمپر استفاده
کنید در غیر اینصورت ممكن است دستگاه به دلیل نقص منبع
تغذیه بدرستی عمل نكند.
y yلطف ًا از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.

درباره پارازيت گير (اختياري)

كابل برق ،كابل هاي بلندگو و كابل هاي چراغ بلندگو را به دور
پارازيت گير بپيچيد.

دستگاه
ميني HI-FI

اطالعيه تطابق
بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي كند كه اين
دستگاه  DVDميني  Hi-Fiمطابق با شرايط اصلي و ساير معاهدات مربوطه
 Directive 1999/5/ECاست.
براي دريافت متن كامل اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه نماييد:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
يا مي توانيد  DoCاختصاصي را از تارنماي ما درخواست كنيد:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض  4/2است كه براي استفاده در
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي  EFTAساخته شده است.

براي مشاهده دستورالعمل هاي مربوط به قابليت هاي پيشرفته ،به تارنماي
 http://www.lg.comمراجعه كرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود نماييد.
برخي از محتواي اين دفترچه ممكن است با دستگاه تفاوت داشته باشند.
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 14درگاه 2 USB
با اتصال دستگاه  USBمي توانيد فايل هاي صوتي را پخش يا ضبط
كنيد.
SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL 15
براي ايجاد صداي خش ،گردونه را به طرف راست يا چپ بچرخانيد/.
ميزان  DJ EFFECTرا تنظيم مي كند.
 16جك ( MIC 1/2ميكروفن)
ميكروفن را به اينجا متصل كنيد.

I 17
پخش را متوقف يا عملكرد حذف را لغو مي كند.

(1/! 1آماده به كار /روشن)
دستگاه را روشن يا خاموش مي كند.
DJ EFFECT 2
يكي از جلوه هاي (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) DJ effect
را انتخاب كرده و براي تنظيم ميزان  DJ effectگردونه
 EFFECT LEVELرا بچرخانيد.
USER EQ 3
جلوه صوتي ايجاد شده توسط خودتان را انتخاب مي كند.
REGION EQ / BASS BLAST 4
a
 اكواليزر منطقه را انتخاب مي كند.براي انتخاب مستقيم جلوه  BASSاين دكمه را فشار داده و نگهداريد.USB REC / DEMO 5
بر روي  USBضبط مي كند /حالت  Demoرا نشان مي دهد.
SEARCH 6
de
حركت به پوشه يا فايل در حالت انتخاب.

c

 1سيم برق

TREBLE 13
هنگام تنظيم اكواليزر كاربر ،ميزان صداي تريبل را تنظيم مي كند.

9 j
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p
16

پانل پشت

b

OK 7
هنگام جستجوي فايل ،يك پوشه انتخاب مي كند.
LIGHTING / VOICE CANCELLER 8
 جلوه رقص نور را روشن /خاموش مي كند.با كم كردن صداي خواننده در منابع مختلف مي توانيد در هنگام پخشترانه از اين عملكرد بهره مند شويد .براي روشن يا خاموش كردن اين
حالت ،دكمه را فشار داده و نگهداريد.
 9درگاه 1 USB
با اتصال دستگاه  USBمي توانيد فايل هاي صوتي را پخش يا ضبط
كنيد.
BASS 10
هنگام تنظيم اكواليزر كاربر ،ميزان صداي باس را تنظيم مي كند.

( Tپخش /مكث)
 پخش را آغاز يا به طور موقت متوقف مي كند. -حالت استريو /مونو را انتخاب مي كند.

 2كانكتور بلندگوها
SPEAKER LIGHTING SYSTEM 3
كابل هاي چراغ بلندگو را به اينجا متصل كنيد.

a
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 4آنتن ()FM
4 e
5
d

3
c

2
b

)R/L( AUX IN 5
به دستگاه جانبي متصل كنيد.

اطالعات تكميلي

اتصال بلندگو
مشخصات فني

R
سيني ديسك را باز كرده و مي بندد.

به برچسب اصلي دستگاه مراجعه
شود.

شرايط برق

KEY CHANGER
براي بهتر شدن دامنه صداي شما ،كليد را تغيير مي دهد.
(DJ PRO) CLUB, DRUM, USER
جلوه صوتي  CLUB, DRUMيا  USERرا براي ميكس (ادغام) انتخاب
كنيد.

به برچسب اصلي دستگاه مراجعه
شود.

مصرف برق

آماده به كار شبكه 5/0 :وات

)DJ PRO PAD( 4 ,3 ,2 ,1
دكمه صداي مورد نظرتان را فشار دهيد.

 18سيني ديسك

( MIC VOL 19صداي ميكروفن) KEY CONTROL /
 صداي ميكروفن را كنترل مي كند. براي مناسب شدن دامنه صداي شما ،كليد را تغيير مي دهد. 20جك PORT. IN
دستگاه سيار را به اينجا متصل كنيد.

( F / WIRELESS LINK 21عملكرد)
 عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند.براي انتخاب حالت  WIRELESS PARTY LINKاين دكمه را مدت 3ثانيه فشار دهيد.

ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)

تقريبي  450ميليمتر ×
 160ميليمتر ×  355ميليمتر

وزن خالص

تقريبي  6/2كيلوگرم

منبع تغذيه ()USB

 5ولت  500 0ميلي آمپر

آمپلي فاير
(كل توان خروجي )RMS

 3300وات

طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است.

Y SEARCH U 22
 پوشه يا فايل را جستجو مي كند. -ايستگاه هاي راديويي را انتخاب مي كند.

 11صفحه نمايش

MASTER VOLUME 12
ميزان صداي بلندگو را تنظيم مي كند.

برنامه كاربردي كنترل كننده

برنامه كاربردي را دانلود و بر روي دستگاه تان نصب كنيد.

2016-07-29 �� 12:03:39

( LG Sound Syncبي سيم)

براي اطالعات بيشتر دفترچه راهنماي آنالين را از تارنماي
 http://www.lg.comدانلود كنيد.
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