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Oplysninger om
sikkerhed
1
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FORSIGTIG
ÅBN IKKE : RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD

FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE,
SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD
SERVICERING TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt
som en advarsel til brugeren om, at
der er uisoleret, farlig spænding i
produktet, som kan udgøre en risiko
for elektrisk stød.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant
skal gøre brugeren opmærksom
på vigtige anvisninger for betjening
eller vedligeholdelse (service) i de
dokumenter der leveres sammen
med apparatet.
ADVARSEL: DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES
FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND
ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet
sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.
FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres. Installer i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Sprækker og åbninger i kabinettet skal give
ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt,
og for at forhindre overophedning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng,
sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette
apparat bør ikke placeres i en indbygget installation,
såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre
der er sørget for korrekt ventilation, eller man har
fulgt producentens anvisninger.

ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem.
For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes
man læse denne brugervejledning grundigt igennem
og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves
vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte
en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som
helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre
procedurer end de, der er specificeret heri, kan
resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå
direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke
forsøge at åbne produktets hus.
FORSIGTIG : vedrørende strømkablet
Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles
deres egen strømkilde.
Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og
som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik)
eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer
i denne brugsanvisning for at være sikker.
Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede
vægtstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser,
forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt
eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte
kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg
med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis
der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt,
skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes,
og ledningen udskiftes med en identisk ledning,
hvilket foretages af en autoriseret reparatør. Beskyt
ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast,
såsom vridning, snoning, eller at den klemmes, f.eks.
i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig
opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet,
hvor ledningen føres ud af apparatet. Strømstikket
er adskillet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal
strømstikket være let tilgængelig.
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Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand
(dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på apparatet.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (f.eks. elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte
stearinlys, på apparatet.

1
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Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder på
genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og
udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred.
Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes
sammen med andet affald. Det anbefales, at du
bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer.
Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom
solskin, ild eller lignende.
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Bortskaffelse af dit gamle apparat

1
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1. Dette symbol med en
affaldsspand med kryds
over angiver at elektrisk og
elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges
korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige
stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat
på korrekt vis, hjælper du med at forhindre
mulige negative konsekvenser for miljø og
mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde
dele som kan genbruges, fx til at reparere andre
produkter, eller værdifulde materialer som
kan genbruges og derved begrænse spild af
værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik
hvor du købte det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angående oplysninger om det
nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find
de sidste nye oplysninger for dit land på www.
lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer

Pb
1. Dette symbol kan være kombineret med kemiske
symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly
(Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005
% kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes
separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/
akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre
de mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle batterier/
akkumulatorer, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du
købte produktet. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
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Overensstemmelseserklæring

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller anmod om den på vores særlige websted om
overensstemmelseserklæring:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enhed er et 2,4 GHz
bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til
anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

Symboler

~

Betyder vekselstrøm (AC).

0

Betyder jævnstrøm (DC).

1

Betyder klasse II udstyr.
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LG Electronics European Shared Service Center B.V.
erklærer hermed, at dette MICRO HI-FI SYSTEM
overholder de grundlæggende krav og øvrige
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Den
komplette overensstemmelseserklæring kan fås ved
henvendelse på følgende postadresse:
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1

Betyder standby.

!

Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
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Unikke funktioner

Krav til afspillelige filer

BLUETOOTH

Krav til musikfil

Lytter til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.

MP3/WMA diskkompatibilitet med denne afspiller er
begrænset som følger.
yy Samplingfrekvens : 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz
(WMA)
yy Bithastighed : 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384
kbps (WMA)
yy Maks. antal filer : Under 999
yy Filtypenavne : “.mp3”/ “.wma”
yy CD-romfilformat: ISO 9660/ JOLIET
yy Vi anbefaler, at De bruger “Easy-CD Creator”, der
opretter et ISO 9660-filsystem.
DTS understøttes ikke. Hvis det er DTS-lydformat,
udsendes der ingen lyd.
Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til
[Mastered] for at gøre diskene kompatible med
LG afspillerne, når du formaterer diske, der kan
overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live
File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den
på LG afspillere.
(Mastered/ Live File System : Diskformatsystem til
Windows Vista)
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Kompatibelt USB-udstyr
yy MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
yy USB Flash Drive: U
 dstyr, der understøtter USB 2.0
eller USB 1.1

Krav til USB-udstyr
yy Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når
du har tilsluttet det til en computer, understøttes
ikke.
yy Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
yy Hvis det er en USB-enhed med stor kapacitet,
tager det måske mere end et par minutter at søge
i den.
yy For at forhindre tab af data, skal du tage backup
af alle data.
yy Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en
USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
yy Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun
FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
yy Produktet kan registrere op til 1000 filer.
yy Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USBudstyr er ikke understøttet.
yy Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc.
Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
yy Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible
med denne enhed.

1
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yy USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke
nogle USB-enheder.
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Fjernbetjening

• • • • • • • • • • • • • • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (Standby) : SLUKKER eller TÆNDER apparatet.
SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk
på et specifikt tidspunkt.

1
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VOL (Lydstyrke) +/- : Regulerer højttalernes
lydstyrke.
F (Funktion) : Vælger funktion og inputkilde.
(Dæmpet) : Til at slukke for lyden.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Søg efter mappe i MP3-/ WMA-filer. Når en CD/
USB, der indeholder MP3-/ WMA-filer i adskillige
mapper afspilles, skal du trykke på PRESET/
FOLDER W/S for at vælge mappen, du vil
afspille.
-- Vælg et ‘forudindstillet nummer’ for en
radiostation.

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og
isæt batteriet. Tjek at 4 og 5 vender korrekt.
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• • • • • • • • • • • • • • c•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

PROGRAM/MEMORY :
-- Gemmer radiostationer.
-- Opretter en playlist, som du vil lytte til.

TUNING -/+ : Stiller ind på den ønskede radiostation.

DELETE : Sletter et musiknummer på den
programmerede playlist.

d/M (Afspil/Pause) :
-- Starter eller holder pause i afspilning.
-- Vælger STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Du kan vælge lydindtryk.

RDS : RDS (Radio Data System).

REPEAT : Afspiller musiknumre/filer gentagne gange
eller i tilfældig rækkefølge.

Z (Stop) : Stopper afspilning.

INFO : Aflæser data om din musik. En mp3-fil
indeholder ofte et såkaldt ID3-tag, der indeholder
oplysninger om titel, kunstner, album eller varighed.

? : Denne knap er ikke tilgængelig for nogen som
helst funktioner.

PTY : Søger efter radiostationer efter radiotype.

1
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DIMMER : Displayvinduerne dæmpes i løbet af nogle
få trin.

C/V (Spring over/Søg) :
-- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
-- Søgning efter et afsnit i et nummer/fil
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Frontpanel
1
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b

c

a

d

e
f

a 1/! (Standby / Tænd)
Tænder eller slukker enheden.
F (Funktion)
Vælger funktionen og indgangskilden.
Y/U (Spring/søg)
- Søger bagud eller fremad.
- Springer over til forrige/næste spor/fil.
TUNING - / +
Vælger radiostationer.
T (Afspilning/pause)
- Starter eller sætter afspilningen på pause
- vælger stereo/mono.
I (Stands)
Stopper afspilning.

b R (Åben)
Bruges ved isætning eller fjernelse af en CD.
c Display
d Lydstyrkeknap
Justerer højtalerens lydniveau.
e USB
Afspiller lydfilerne ved tilslutning af USBenheden.
f PORT. (Portable) IN
Tilslutter til en bærbar enhed.
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Bagpanel
1
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a

R (6 Ω)

L (6 Ω)

b
c

a FM ANTENNA
b SPEAKERS (L/R)-klemmer
c POWER IN

14 Tilslutning

Sådan tilslutter du
højttalerne
Tilslutning af højtalerne til
enheden
2
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For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal
du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne
tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler.
Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.
Tilslut den sorte del af hver ledning til terminalerne
markeret med - (minus) og den anden del til terminalerne mærket med + (plus).

>>Forsigtig

yy Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker
fingre eller genstande ind i basudgangen*.
*Basudgang/basrør : Et hul til rigelig baslyd
på højtalerkabinet (afdækning).
yy Brug kun højttaleren, der fulgte med
enheden. Hvis du bruger en anden højttaler,
kan der opstå funktionsfejl.
yy I højttalerne er der magnetiske dele, så der
kan forekomme farveuregelmæssigheder
på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under
anvendelse af højttalerne skal de være
placeret langt væk fra både TV- og PCskærme.
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Valgfri
udstyrstilslutning

PORT. IN stik
Du kan tilslutte en udgang (øretelefon eller linje ud)
fra en bærbar enhed (MP3 eller PMP m.v.) i PORT.
IN stik.

USB-tilslutning
Tilslut en USB-enhed til USB-porten på enheden.

2
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Bærbart kabel

MP3 afspiller m.v.

,,Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden.
1. Vælg en anden funktion/status eller
tryk to gange efter hinanden på Z på
fjernbetjeningen eller på I på enheden.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Sådan hører du musik fra din bærbare
afspiller eller en ekstern enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.
1. Tilslut den bærbare afspiller i PORT. IN stikket på
enheden.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på 1 på
fjernbetjeningen eller på 1/! på enheden.
3. Tryk på F på fjernbetjeningen eller på enheden for
at vælge funktionen PORTABLE.
4. Tænd for den bærbare afspiller eller eksterne
enhed og start afspilningen.
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Grundbetjening
CD/USB-betjening
1. Sæt disken i ved at trykke på R på enheden
eller ved at sætte USB-enheden i USB-porten.
2. Vælg CD- eller USB-funktionen ved at trykke på F
på fjernbetjeningen eller på enheden.
Funktion
Stop

3

Gør sådan
Tryk på Z på fjernbetjeningen eller
på I på enheden.

Betjening

Afspilning

Tryk på d/M på fjernbetjeningen
eller på T på enheden.

Pause

Tryk på d/M på fjernbetjeningen
eller på T på enheden.

Tryk på C/V på
Sådan søger du fjernbetjeningen eller på
efter et afsnit Y/U på enheden og hold
på et spor/fil den nedtrykket under afspilning
og giv slip på det punkt, som du vil
lytte til.
-- I stop-tilstand:
Tryk på C/V på
fjernbetjeningen eller Y/U
på enheden for at gå til næste/
forrige spor/fil.
-- Under afspilning:
Tryk på V på fjernbetjeningen
eller U på enheden for at gå til
Sådan går du til
næste spor/fil.
næste/forrige
musiknummer/ Hvis du har afspillet i mindre end
fil
2 sekunder, kan du trykke på C
på fjernbetjeningen eller Y på
enheden for at gå til forrige spor/
fil.
Efter afspilning i 3 sekunder,
kan du trykke på C på
fjernbetjeningen eller Y på
enheden for at gå til begyndelsen
af sporet/filen.
Gentagen
afspilning
eller afspilning
i tilfældig
rækkefølge

Tryk på REPEAT på
fjernbetjeningen gentagne gange.
Find yderligere oplysninger
om, hvordan visningen skiftes, i
bemærkningerne.

,,Bemærk

yy Displayet skifter i følgende rækkefølge.
USB

MP3/WMA CD

AUDIO CD
RPT 1

RPT 1

RPT 1

RPT*DIR

RPT DIR

-

RPT ALL

RPT ALL

RPT ALL

RANDOM

RANDOM

RANDOM

OFF

OFF

OFF

*DIR : Oversigt
yy Når du afspiller Program list, er RPT 1 og RPT
ALL kun tilgængelige.
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Andre funktioner

Sletning af en programmeret liste
Funktionen slet fungerer kun i redigeringstilstand.

Programmeret afspilning

1. Tryk på PROGRAM/MEMORY på
fjernbetjeningen i stoptilstand.

Med programfunktionen kan du oprette en spilleliste
med dine favoritnumre/-filer fra en disk eller USBenhed.

2. Vælg en sang ved at trykke gentagne gange på
PROGRAM/MEMORY eller PRESET/FOLDER
W/S på fjernbetjeningen.

Et program kan indeholde 20 spor/filer.

3. Tryk på DELETE på fjernbetjeningen samtidig
med at en sang er valgt.

1. Tryk på PROGRAM/MEMORY på
fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Tryk på C/V på enheden eller på
Y/U på fjernbetjeningen for at vælge spor/
fil.

4. Gentag trin 2-3 for at gemme andre spor/filer.
5. Tryk på d/M på fjernbetjeningen eller på T
på enheden for at afspille de programmerede
musikspor/filer.
6. For at nulstille dit valg skal du trykke på Z på
fjernbetjeningen eller på I på enheden.

,,Bemærk

Når du opretter eller ændrer den programmerede
liste, er tilstanden REPEAT slået fra.

yy Et program deaktiveres i følgende tilfælde.
-- Der skiftes til en anden funktion.
-- Slukning og tænding af enheden.

3
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3. Tryk på PROGRAM/MEMORY på
fjernbetjeningen for at gemme og vælge nyt
spor/fil.

,,Bemærk

yy Et programmeret liste ryddes i følgende tilfælde.
-- Fjernelse af disken eller USB-enheden.
-- Strømstikket tages ud.
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Vælger en mappe
1. Tryk gentagne gange på PRESET/FOLDER W/S
på fjernbetjeningen indtil den ønskede mappe
vises.
2. Tryk på d/M på fjernbetjeningen eller på T
på enheden for at afspille den. Den første fil i
mappen afspilles.
(Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du vælger en
ønsket mappe under afspilning.)

,,Bemærk

yy CD/USB-mapper/filer genkendes som vist
nedenfor.
Oversigt

3

*ROOT

fil

Betjening

File_03
File_04
File_05
File_06
File_07
File_08
File_09
File_10
File_01
File_02
yy Filer og mapper vises i den rækkefølge, de
optages, og kan vises forskelligt, alt efter
omstændighederne for optagelsen.
yy *ROOT: Det første skærmbillede, du kan se,
når en computer genkender din CD/USB, er
“ROOT”.
yy Mapper vises i følgende rækkefølge;
FAT(USB) : FILE_01 FILE_02 FILE_03
FILE_04 FILE_05 FILE_06
FILE_07 FILE_08 FILE_09 FILE_10
CD : FILE_01 FILE_02 FILE_03
FILE_04 FILE_05 FILE_08 FILE_09
FILE_06 FILE_07 FILE_10

Visning af filinformation (ID3tag)
Når du afspiller en MP3-fil, der indeholder
filoplysninger, kan du få vist oplysningerne, når du
trykker på INFO på fjernbetjeningen.

Sådan slukker du midlertidigt
for lyden
Tryk på
på fjernbetjeningen for at slå lyden
midlertidigt fra. Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis
du fx skal tage telefonen, hvorefter “q” blinker i
displayet. Hvis du vil annullere det, skal du trykke på
igen eller ændre lydstyrkeniveauet.
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Funktionen Indstilling af dvaletid

Automatisk nedslukning

Tryk én eller flere gange på SLEEP for at vælge
tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter, hvorefter
enheden slukker.

Produktet slukker selv for at spare strøm, hvis
produktet ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke
bruges i 20 minutter.

Tryk gentagne gange på SLEEP, indtil “SLEEP 10”
vises, for at annullere slukkefunktionen. Tryk derefter
på SLEEP igen.

Produktet slukker desuden automatisk efter seks
timer, hvis det er tilsluttet en anden enhed via
analoge indgange.

,,Bemærk

yy Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er
tilbage, før enheden slukker.
yy Når du trykker på SLEEP, vises den
resterende tid i displayet.

Tryk én gang på DIMMER. Displayvinduerne dæmpes
i løbet af nogle få trin. Tryk igen på DIMMER for at
annullere det.

DEMO
I tilstanden Tændt skal du justere lydstyrken på
hovedenheden til minimum og derefter trykke på og
holde F på enheden nede i ca. 7 sekunder. Enheden
viser hver enkelt funktion på displayet.
Hvis du vil annullere funktionen DEMO, skal du trykke
på og holde F på enheden nede i ca. 7 sekunder.

Sluk for enheden ved at holde tænd-/slukknappen
nede i mindst fem sekunder.

3
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DÆMPER

Sådan deaktiveres forbindelsen til det
trådløse netværk eller den trådløse
enhed.
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AUTO POWER tænd

Automatisk funktionsskift

Denne enhed tænder automatisk med en
indgangskilde: Bluetooth

Denne enhed genkender indgangssignaler så som
Bluetooth og skifter så automatisk til den egnede
funktion.

Hvis du forsøger at forbinde din Bluetooth-enhed,
tænder denne enhed, og enheden vil blive forbundet
med din Bluetooth-enhed.

,,Bemærk

yy Afhængigt af den tilsluttede enhed fungerer
denne funktion muligvis ikke.
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed, tændes
produktet, men Bluetooth-forbindelsen
aktiveres muligvis ikke.
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yy Hvis du deaktiverer Bluetooth-forbindelsen
på produktet, forsøger nogle Bluetoothenheder løbende at oprette forbindelse til
enheden. Det anbefales derfor at afbryde
forbindelsen, før du slukker for produktet.
yy Hvis du allerede har parret en enhed med
produktet, kan produktet automatisk tændes
via en indgangskilde, selvom det er slukket.
yy Hvis du slukker for produktet ved at holde
tænd-/slukknappen nede i mere end fem
sekunder, deaktiveres den automatiske
tændingsfunktion. For at aktivere den igen
skal du tænde for produktet.
yy For at du kan bruge denne funktion skal
hovedenheden være registreret på listen over
Bluetooth-enheder med parrede enheder.

Når du prøver at forbinde en
Bluetooth-enhed
Hvis du forsøger at forbinde Bluetooth-enheden.
Hvis du forsøger at forbinde din Bluetooth-enhed
med denne enhed, vælges BT funktionen. Afspil din
musik på Bluetooth-enheden.

,,Bemærk

Denne funktion virker kun med tidligere
forbundne enheder.
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Indstilling af lyd
Dette system har et antal forudindstillede surroundlydfelter. De viste elementer for equalizeren kan være
forskellige, afhængigt af lydkilder og effekter.
Du kan vælge en ønsket lydindstilling ved at bruge
SOUND EFFECT på fjernbetjeningen.
Beskrivelse

POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ

Dette program giver
en entusiastisk
atmosfære til lyden,
ved at give dig
fornemmelsen af at
være til en rigtig rock,
pop, jazz eller klassisk
koncert.

BASS

STANDARD

AUTO EQ

Forstærker diskant,
bas og surroundlydeffekten under
afspilning.
Optimerer
lydgengivelsen.
Indstiller lydequalizeren til den
status, der mest ligner
den genre, der er
inkluderet i MP3 ID3
Tag sangfilerne.

,,Bemærk

yy I nogle surround-statusser er der ingen
eller lav lyd i nogle højttalere afhængig af
surround-status og lydkilde, og dette er ikke
en fejl.
yy Du skal muligvis nulstille lydfunktionen efter
at have skiftet input, nogle gange også efter
at have skiftet lydspor.
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I Displayet
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Brug af en trådløs
BLUETOOTH®-teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en
forbindelse over kort afstand.
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Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har
interferens fra andre elektroniske enheder, eller hvis
du tilslutter en Bluetooth-enhed fra et andet rum.
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs
Bluetooth-teknologi medfører ikke pålæggelse af
gebyrer. En mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen
blev foretaget via trådløs Bluetooth-teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar
computer, PDA.

BLUETOOTH-profiler
Hvis du vil bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Codec : SBC

Lytning til musik, der er gemt på
BLUETOOTH-enhederne
Parring af dit apparat og din
BLUETOOTH-enhed
Inden parring af enhederne skal du sørge for, at
den Bluetooth er aktiveret på din enhed. Se evt.
brugervejledningen til din Bluetooth-enhed. Når
først de to enheder er parret, er det ikke nødvendigt
at gentage handlingen.
1. Tænd for enheden
2. Betjen Bluetooth-enheden, og udfør parringen.
Når du søger efter denne enhed med Bluetoothenheden, kan en liste over fundne enheder
blive vist på skærmen af Bluetooth-enheden
afhængigt af typen af Bluetooth-enhed.
Enheden vises som “LG CM1560(XX)”.

,,Bemærk

yy XX er de sidste to cifre i Bluetooth-adressen.
Hvis din enhed f.eks. har Bluetooth-adressen
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG CM1560(08)” på din Bluetooth-enhed.
yy Alt afhængigt af enheden foregår
Bluetooth-parringen på en bestemt måde.
Indtast om nødvendigt pinkoden (0000).
3. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet
med din Bluetooth-enhed, vises “PAIRED” i
displayvinduet.
4. Lyt til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din
Bluetooth-enhed, skal du læse den tilhørende
brugervejledning.
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,,Bemærk

yy Når du bruger Bluetooth-teknologi, skal
forbindelsen mellem enheden og Bluetoothenheden oprettes så tæt som muligt og
afstanden bevares.
I visse situationer fungerer det ikke optimalt,
som beskrevet nedenfor:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en enhed med Bluetoothteknologi, der kører på samme
frekvens, så som medicinsk udstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANanordning.
yy Du skal forbinde din Bluetooth-enhed med
denne enhed igen, når du genstarter den.

yy Det er ikke muligt at styre Bluetoothenheden med produktet.
yy Afhængigt af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth-funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3-afspiller, bærbar computer osv.
yy Lydkvaliteten forringes med afstand; jo større
afstanden er mellem enheden og Bluetoothenheden, desto ringere lydkvaliteten bliver.
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når enheden
kommer for langt væk fra enheden.
yy Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetoothenheden og enheden.
yy Når en Bluetooth-enhed ikke er tilsluttet,
vises “BT READY” på displayet.
yy Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal du
justere lydstyrken til et passende niveau på
Bluetooth-enheden.
yy Når du tilslutter en Bluetooth-enhed
(iOS-enhed osv.) til produktet eller betjener
enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret
med hinanden.

Betjening

yy Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har
interferens fra andre elektroniske enheder.
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Betjening af radio
Lytte til radio
1. Tryk på F på fjernbetjeningen eller på enheden,
indtil FM vises i displayvinduet.
Den seneste modtagne station tunes ind.

3

2. Automatisk kanalindstilling:
Hold knappen TUNING -/+ på fjernbetjeningen
eller Y/U på enheden nede i cirka to
sekunder, indtil frekvensen begynder at skifte.
Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en
station.
eller

Betjening

Manuel kanalindstilling:
Tryk gentagne gange på TUNING -/+ på
fjernbetjeningen eller Y/U på enheden.
3. Juster lydstyrken ved at dreje på berøringshjulet
på enheden eller ved at trykke gentagne gange
på VOL +/- på fjernbetjeningen.

Forbedring af dårlig FMmodtagelse
Tryk d/M på fjernbetjeningen eller enheden.
for at skifte fra stereo til mono og dermed typisk
forbedre modtagelsen.

Sådan forudindstiller du
radiostationerne
Tryk på d/M på fjernbetjeningen eller på T på
enheden.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned
for lydstyrken.
1. Tryk på F på fjernbetjeningen eller på enheden,
indtil FM vises i displayvinduet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på
TUNING-/+ på fjernbetjeningen eller på
Y/U på enheden.
3. Tryk på PROGRAM/MEMORY på fjernbetjeningen.
Et forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET/FOLDER W/S på
fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede
nummer, du ønsker.
5. Tryk på PROGRAM/MEMORY på
fjernbetjeningen. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

7. Tryk på PRESET/FOLDER W/S på
fjernbetjeningen for at lytte til en gemt station.

Slet alle gemte stationer
1. Hold PROGRAM/MEMORY på fjernbetjeningen
nede i to sekunder.
“ERASEALL” blinker i produktets display.
2. Tryk på PROGRAM/MEMORY på
fjernbetjeningen for at slette alle gemte
radiostationer.

Se oplysninger om
radiostationen
FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data
System). Dette viser oplysninger om den radiostation,
der lyttes til. Tryk gentagne gange på RDS på
fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige
datatyper.
PS 	(navn på programtjeneste)
Kanalens navn vises i displayet
PTY 	(genkendelse af programtype)
Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder)
vises i displayet.
RT 	(radiotekst)
En tekstmeddelelse, som indeholder
særlige oplysninger fra
sendestationen. Denne tekst kan rulle
hen over displayet.
CT 	(Tid kontrolleret af kanalen)
Dette viser det klokkeslæt, der udsendes
af stationen.
Du kan søge efter radiostationer efter programtype
ved at trykke på RDS på fjernbetjeningen. På
skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk på PTY
på fjernbetjeningen én eller flere gange for at vælge
din foretrukne programtype. Tryk på TUNING -/+
på fjernbetjeningen og hold den nede. Tuneren søger
automatisk. Når en station findes, stopper søgningen.
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Fejlfinding
Symptom

Årsag & afhjælpning
yy Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvdafspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen.

Enheden fungerer ikke
korrekt.

yy Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv,
woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte den
igen.
yy Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås
fra.
yy Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i.

Ingen strøm.

Ingen lyd

yy Kontroller, om du har valgt den rigtige funktion.
Tryk på knappen Function og kontroller den valgte funktion.
yy Kontroller at højtalerne er sluttet rigtigt til enheden.
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yy Disk isat, som ikke kan afspilles. Isæt en disk, der kan afspilles.

Fejlfinding

Enheden begynder ikke
at afspille.

yy Kontroller, om der er strømafbrydelse.
Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.

yy Ingen disk isat. Isæt en disk.
yy Disken er snavset. Rengør disken. (Se side 28).
yy Disken er sat omvendt i.
Placer disken, så siden med mærkat eller print vender opad.
yy Antennen er enten placeret forkert eller ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut antennen omhyggeligt.

Radiostationer kan ikke
indstilles korrekt.

Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.

yy For svag signalstyrke fra radiostationen. Stil manuelt ind på stationen.
yy Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet
slettet (når du tuner ved at scanne de forudindstillede stationer).Forudindstil
nogle radiostationer, se yderligere oplysninger på side 24.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
Fjernbetjeningen kan bruges inden for 7 meter (23 fod) fra enheden.
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet.
Fjern forhindringen.
yy Fjernbetjeningens batteri er fladt. Sæt nye batterier i.
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Hovedenheden
Generelt
Strømkrav

Der henvises til den primære etiket.
Der henvises til den primære etiket.

Strømforbrug

Netværksforbundet standby: 0,5 W
(hvis alle netværksporte er aktiveret)

Dimensioner (B x H x D)

Ca. 150 mm x 181 mm x 210 mm

Nettovægt (ca.)

Ca. 1,24 kg

Betjening temperature

5 °C til 35 °C

Driftstemperatur

5 % til 90 %

Indgange
Bærbar ind (PORT. IN)

0,6 Vrms (3,5 mm stereostik) x 1

Tuner
FM-frekvensområde
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87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forstærker (RMS Udgangseffekt)

Tillæg

Total

10 W

Front

5 W x 2 (6 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

System
Frekvens-svar

80 til 20000 Hz

Signal-til-støj forhold

80 dB

Dynamisk område

75 dB

Bus-strømforsyning (USB)

5 V 0 500 mA
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Højttalere
Front
Type

1-vejs 1 højttaler

Impedans

6Ω

Tilladelig indgangseffekt

5W

Maks. indgangseffekt

10 W

Nettomål (B x H x D)

Ca. 132 mm x 181 mm x 140 mm

Nettovægt

Ca. 0,75 kg

yy Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
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Vedligeholdelse
Håndtering af enheden

Bemærkninger til diske
Håndtering af diske
Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Forsendelse af enheden

Opbevaring af diske

Gem venligst den originale forsendelsesindpakning
og indpakningsmaterialerne. Hvis du skal sende
enheden, bør du for maksimal beskyttelse igen pakke
enheden ind i den originale forsendelsesindpakning
fra fabrikkens side.

Efter afspilning skal disken opbevares i omslaget.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre
varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil
udsat for direkte sollys.

Sådan holdes de ydre overflader rene
Anvend ikke flygtige væsker så som insektspray nær
ved enheden.
Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det
skade overfladen.
Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i
kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af diske
Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit,
benzin, fortyndingsmiddel, standard rengøringsmidler
eller antistatisk spray, der er beregnet til brug på
ældre vinylplader.

Varemærker og licenser

Rengøring af enheden
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Brug en blød, tør klud til rengøring af afspilleren.
Hvis overfladerne er meget snavsede, skal du
bruge en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler
så som sprit, benzen eller fortynder, da disse midler
kan beskadige overfladen på enheden.

Sådan vedligeholder du enheden

Trådløs Bluetooth-teknologi er et system, der
tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder.

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis
den optiske pickup-linse og diskdrevet er snavset
eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere
oplysninger skal du kontakte det nærmeste,
autoriserede servicecenter.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs
Bluetooth-teknologi medfører ikke pålæggelse af
gebyrer. En mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via trådløs Bluetoothteknologi.
Bluetooth-ordmærke og logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics foregår på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.

