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Säkerhetsinformation
1

VAR FÖRSIKTIG

Komma igång

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ

VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR
INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN
REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en
liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig
spänning inuti produktens hölje och
att den kan vara tillräcklig för att
utgöra en risk för elektriska stötar
Utropstecknet inom en
liksidig triangel är avsedd att
påminna användaren om att
det finns viktiga användningsoch underhållsanvisningar
(reparationsanvisningar) i litteraturen
som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA
STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VAR FÖRSIKTIG Apparaten får inte utsättas för
vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som
är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på
apparaten.
VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade
utrymmen såsom bokhylla eller liknande enhet.
VAR FÖRSIKTIG Använd inga
högspänningsprodukter I närheten av denna produkt
(t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan
gå sönder på grund av elektrisk stöt.
VAR FÖRSIKTIG Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus,
får placeras på apparaten.
VAR FÖRSIKTIG Blockera inte
ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens
instruktioner.
Springor och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att garantera pålitlig drift av
produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna bör aldrig blockeras genom att
placera produkten på en säng, matta eller andra
liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en
inbyggd installation såsom en bokhylla eller stativ,
om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller om
tillverkarens instruktioner har följts.

Komma igång
VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.
Strömkontakten är en frånkopplingsenhet. Vid en
olycka måste strömkontakten vara lätt att komma åt.
Kontrollera specifikationssidan av denna
bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

OBSERVERA: För information angående
säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation
och strömtillförselseffekt, se huvudetiketten på
produktens undersida eller annan yta.
FÖRSIKTIGHET när du använder den här produkten
i miljöer med låg fuktighet!
yy Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med
låg luftfuktighet.
yy Det rekommenderas att röra vid något
metallföremål som leder ström innan den här
produkten används.

1
Komma igång

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade
vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller
skadade och brutna ledningar är farliga. Dessa
tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Undersök apparatens kabel periodvis, och om dess
utseende indikerar att den är skadad eller försäkring,
kopplar du ur den, slutar använda den och låter en
auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med
en exakt reservdel. Skydda nätsladden från fysiska
och mekaniska oegentligheter som att bli tvinnad,
knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt
uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt
där sladden kommer ut från apparaten.

3
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Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri
eller ackumulator.
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Hur man säkert avlägsnar batterierna i
batteripacket från utrustningen: För att
Avlägsna gamla batterier eller batteripack, följ
monteringsstegen i omvänd ordning. För att förhindra
nedsmutsning av miljön och bidra till möjligt hot mot
mänsklig och/eller djurhälsa, ska gamla batterier
eller batteripack läggas i en lämplig behållare vid
avsedda insamlingsplatser. Avyttra inte batterier eller
batteripack tillsammans med andra sopor. Det är
rekommenderat att du använder lokala, kostnadsfria
återvinningssystem för batterier eller batteripaket,
(kanske inte är tillgängligt i ditt område). Batterier
eller batteripack bör inte utsättas för överdriven
hetta såsom solljus, eld eller liknande.

Symboler

~
0

Växelström (AC).
Hänvisar till Likström (DC).
Avser Klass II-utrustning.

1

Avser stand-by.

!

Avser “PÅ” (nätspänning).
Avser farlig spänning.

Innehållsförteckning
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Innehållsförteckning
1
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Unika egenskaper

Introduktion

Automatisk frånkoppling

Symboler som används i den här
bruksanvisningen

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara
ström. (Sida 21)

Extern enhet
Lyssnar på musik från din bärbara enhet.
(Smartphone, Notebook, etc..)

BLUETOOTH®
Lyssna på musik som lagrades på din Bluetoothenheten.

,,Obs

Anger särskilda anvisningar och funktioner.

>>Var försiktig

Anger försiktighetsåtgärder för att förebygga
eventuella skador förorsakade av felaktig användning.

>>Var försiktig

Vattentät (IPX7)

Denna högtalare är vattentät enligt IPX7.
IPX7 är vattentät upp till 1 meter i 30 minuter.
Högtalaren är vattentät trådlös högtalare men den
kan bli skadad.
Undvik nedanstående fall.
yy Använd inte enheten under vatten eller annan
vätska.
yy När du inte använder enheten, stäng
portskyddet ordentligt.
yy När porten har utsatts för vatten är det
viktigt att torka den med en torr mjuk trasa.
Använd inte högtalare innan den är helt torr.
yy Portar är inte vattentäta. Tillse att lock för
porten väl stängs. Se bilden nedan.

-- Placera portlocket på a och sätt det fast
ordentligt i b.
Den vattenbeständiga funktionaliteten av systemet
är baserad på våra mätningar under förhållandena
som beskrivs här. Observera att funktionsfel till följd
av nedsänkning i vatten orsakade av felanvändning
av kunden inte täcks av garantin.

Komma igång
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Framsida
c

f

g

d

e
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b

a

h

i

j

k

l

Enhanced
Bass

a Batteri LED
b Ström-LED
c Bluetooth LED
d ENHANCED BASS LED
e Mikrofon

h P
Sänk volymen.
i O
Höj volymen
j N

f 1
Slår På / Av : Tryck på den.

- Spelar, pausar eller hoppar över uppspelning i
Bluetooth-läge. (Sida 12)

g j

- Tar emot ett samtal på Bluetooth enheten.
(Sida 13)

- Lägger till en Bluetooth-enhet för flera
ihopparning av flera telefoner. (Tryck på och håll
nere j i 2 sekunder)
Om du trycker på j-knappen kopplas den
tidigare anslutna Bluetooth-enheten från.
Vänligen välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslistan i
Bluetooth-inställningen för den frånkopplade
enheten för anslutningen till flera telefoner.
-Ändrar till Bluetooth läge i portabelt läge
(Tryck på j)
* När du ansluter kabeln till den portabla
enheten, växlar funktionen automatiskt till läget
för bärbar ingång.

- Dämpar ljudet i bärbart läge.
k .
Använd röstkommando på din smartenhet. (Sida 14)
l ENHANCED BASS
Ändrar ljudeffekt. (Sida 15)

8

Komma igång

Baksida
1
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a

b

a Portskydd
b DC IN
USB-port för batteriladdning

c

d

 ORT.IN
cP
Lyssna på musik från din portabla enhet.
d RESET-knappen

Användning

Ladda högtalaren
Ladda med nätadapter
Denna apparat använder ett inbyggt batteri. Innan du
använder enheten, ladda batteriet genom att ansluta
nätadaptern.
1. Anslut den medföljande USB-kabeln till
nätadapter.

Kontrollera laddningsstatus
När högtalarens batteri laddar, kan du kontrollera
laddningsstatus på Batteri LED.
Lysdiod
Green
Green

Grön

Off
Off

Beskrivning
Batteriet är fulladdat.

Av

2
Batteriet laddas.

Red
Röd

Red

,,Obs

yy Om du lyssnar på musik medan du laddar
kommer det att ta längre tid att ladda.
yy När högtalaren inte laddas på grund av
överhettning, blir batteri LED röd och gul
växelvis. Och laddning stoppas.
yy När högtalarens batteri är fullt laddat, växlar
lysdioden till grönt i 15 sekunder för att
sedan slockna.
(Medföljer ej)

,,Obs

Funktionstid är ungefär 12 timmar. Det baseras
på det som helt laddade batteri, oavbruten
uppspelning med 50 % volymnivå och
inaktiverad equalizer-funktion. Det kan variera
beroende på batteristatus och driftförhållanden.

>>Var försiktig

Laddare medföljer ej.
Det rekommenderas att du använder den 5 V
nätadapter som godkänts av LG Electronics Inc.
(mer än 1,8 A) med denna högtalare, detta på
grund av explosionsrisken. Om annan laddare
används, är laddning otillgänglig eller så varierar
laddningstiden.

Användning

2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på högtalare.
3. Anslut nätkabeln till ett eluttag.

9
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Kontrollera batteristatus
Om strömmen har slagits på, kan du kontrollera
laddningsstatusen genom att trycka på knappen 1
i 2 sekunder. Sedan ändras Batteriets LED-lampa
beroende på batteriets laddningsstatus.
LED

2
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Green
Green
Green
Grön

Beskrivning
Batteriets LEDlampa blir grön.

Amber
Amber
Amber
Bärnstensgul

Batteriets
LED-lampa blir
mörkgul.

Red
Red
Röd
Red

Batteriets
lysdiod blinkar
rött med ljud.

Status

70 %
10
70 %
%
10
%
10
70 %
%
10
%
10 %
10 %

,,Obs

yy Batteriets lysdiod tänds i 3 sekunder, efter att
knappen 1 tryckts i 2 sekunder.
yy Kontroll av batteriets status kontrolleras inte
när högtalaren laddas.

Användning 11

Grundläggande
funktioner

Bluetooth LED status
Kontrollera Bluetooth LED blinkar innan anslutning
av Bluetooth enhet.

Använda strömknappen
2
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LED

Status

Beskrivning

Bluetooth LED
blinkar med ljudet.

Letar efter
Bluetooth enhet.

Bluetooth LED
sätts på med
ljudet.

Bluetooth
enheten har
anslutits.

Ström på/av
Tryck på 1 knappen.

Bluetooth-anslutning

,,Obs

LG-PK3(XX)

Spela upp önskad musik på Bluetooth-enheten.
Efter synkronisering, kan du styra uppspelning med
knapparna på enheten. (Sida 12, 17-18)

yy I bärbart läge, släcks lysdioden för Bluetooth.
yy När synkroniseringen har utförts behöver
den inte utföras igen, även om du stänger av
denna enhet.

12 Användning

Snabbhandledning
Funktion

2

Så här gör du

Status

Ström på

Tryck på 1 knappen.

Ström-LED tänds med ljud.

Ström Av

Tryck på 1 knappen.

Ström-LED släcks med ljud.

Bluetoothsynkronisering

När Bluetooth LED blinkar, välj LG-PK3
(XX) från enhetslista på din Bluetooth
enhet.

Bluetooth LED sätts på med ljudet.

Användning

Tryck på och håll ned j i 2 sekunder för
att addera en till Bluetooth enhet.

Ihopparning av flera
telefoner

yy När söker efter en annan enhet ska
alla anslutna Bluetooth-enheter
kopplas ifrån.
yy Vänligen välj "LG-PK3 (XX)"
från enhetslistan i Bluetoothinställningen för den frånkopplade
enheten för anslutningen till flera
telefoner.

Under sökning efter ny enhet
blinkar Bluetooth LED. När de har
synkroniserats förblir Bluetooth LED
vit med ljudet.

Volymkontroll

Tryck på P eller O.

När denna enhet når maximal volym
hörs en ljudsignal.

Spela upp / Pausa

Tryck på N.

-

Hoppa framåt

Tryck på N två gånger.

-

Hoppa bakåt

Tryck på N tre gånger.

-

Handsfree

Tryck på N.

Ta emot och koppla bort ett samtal.

Bluetooth-initiering

Tryck på och håll ned j i 7 sekunder.

Ström och Bluetooth LED blinkar
4 gånger. Sedan stängs denna enhet
automatiskt av.

,,Obs

yy Du kan justera uppspelning eller volym genom att använda din Bluetooth enhet.
yy Efter Bluetooth initialisering, bör du igen ansluta den till Bluetooth-enheten. (När det gäller iOS enheter,
försök att igen ansluta dem till Bluetooth-enheten efter att ha raderat befintliga anslutningar på
Bluetooth-enheten).

Användning 13

Handsfreefunktion
Du kan ta emot inkommande samtal på din
Bluetooth enhet till den här enheten. Anslut enheten
till en Bluetooth-enhet.

,,Obs

yy Endast smartphone kan använda denna
funktion.
yy Om du vill justera samtalsvolymen, tryck på
P, O knapparna på enheten.
yy Vid inkommande samtal på vissa Bluetoothenheter kan inbyggd ringsignal ringa. (t.ex. iOS
enheter) Inbyggd ringsignal kan inte justeras.

yy Om du ansluter samtalet mellan
multisynkroniserad Bluetooth enhet,
fungerar handsfree inkorrekt.
yy Om du växlar till bärbart läge under
Bluetooth-anslutning kan du fortfarande
använda funktionen.
Funktion

Så här gör du

Ta emot ett samtal.

Tryck på N.

Avsluta samtalet.

Tryck på N.

Avvisa ett samtal.

Tryck och håll ned
N i 2 sekunder.

Växla mellan högtalare och
din Bluetooth-enhet under
ett samtal.
(HögtalareBluetoothenhet)

Tryck och håll ned
N i 2 sekunder.

yy För att använda det här läget kan vissa
Bluetooth-enheter behöva ha igång
högtalartelefonen när du ringer (t.ex. iOSenheter).
yy Om du får ett samtal med hjälp av
samtalsknapp på din telefon, kommer det att
kopplas ett samtal till din telefon. (Endast
iOS-enheter)
yy Om du inte vill använda funktionen, inaktivera
Bluetooth inställningen på din mobiltelefon.
Anslut Bluetooth en gång till för att använda
det läget.

2
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yy I ihopparning av flera telefoner, kan du ta
emot samtal på högtalaren med enbart en av
de anslutna enheterna.

14 Användning

Röststyrning
Genom att använda röstkommando appen eller Siri
kan du använda röst för att köra röstkommado på din
smartenhet.

,,Obs

2

Du måste använda smartenhet med
röstkommando.

,,Obs

yy När tidsbegränsningen för röststyrning
överskrids på smarta enheter, avbryts
funktionen automatiskt
yy Det rekommenderas att använda Google
appen (Google Assistant, Google Now osv.)
medan du njuter av den funktionen på din
Android enheten. Google appen tillhandahålls
av Google. Vissa platser stöds inte av Google
Policy.

Användning

yy Om du vill avbryta Röststyrningsläge, tryck
på .-knappen igen när denna funktion
aktiveras.
yy För mer information se röstkommando appen
eller Siri.
yy Att tala i närheten av mikrofonen ökar
ljudupptagningen.
yy Det kanske inte fungerar beroende på
Bluetooth-enheten.

1. Anslut högtalaren till den smarta enheten via
Bluetooth.
2. Tryck på .-knappen för att aktivera röststyrning
för din smarta enhet.
3. Aktivera programmet för röststyrning enligt
följande.
-- Android O/S: Välj röstkommando appen.
-- iOS O/S: Siri aktiveras automatiskt.
4. Rikta begäran till röstkommando appen eller Siri
genom att använda mikrofon av högtalare.

Användning 15

Ljudeffekt
Ljudeffekt är optimalt inställd i förstklassiga företaget MERIDIAN från Storbritannien.
MERIDIAN tekniken ger ett brett ljudfält och en rik bas.
Du kan välja önskad ljudeffekt du vill ha, Enhanced Bass eller Standard genom att använda ENHANCED BASS
-knappen.

2
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Justera ljudeffekt
På /
LED

Funktion

Enhanced
Bass

Förstärkt bas

Enhanced
Bass

Standard

Beskrivning
Du kan njuta av bredare ljud och rik bass med tonvikt på
bass och värme av musik.
-- Enhanced Bass har större inflyttande på musik med
bass.
Du kan njuta av rena och naturliga toner.

,,Obs

yy När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslagen.
yy När du väljer ”Standard” eller “Förstärkt bas” ljudeffekt kan du njuta av toppljud med MERIDIAN
teknologi.
yy Ljudeffekt-läge kan i mindre utsträckning skilja sig eftersom finjustering av ljud ger optimalt bästa
kvalitet.

Av
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Lyssna på Musik från
Din Externa Enhet
Högtalaren kan användas för att lyssna på musik från
många olika typer av externa enheter.

1. Anslut externa enheten till PORT.IN (3,5 mm)
uttaget på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på 1 knappen.
3. Slå på den externa enheten och börja spela upp.

,,Obs

yy När du ansluter kabeln till den bärbara
enheten, växlar funktionen automatiskt till
läget för portabel ingång.

2
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yy I portabelt läge, begränsar högtalaren
Bluetooth anslutning för att förhindra
oavsiktlig Bluetooth anslutning.
yy När du trycker på j knappen under det läget,
ändras det till Bluetooth-läge.

3,5 mm stereoljudkabel
(Medföljer ej)

Användning 17

Användning
BLUETOOTH® trådlös
teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på korta avstånd.

Anslutning av enheter via Bluetooth medför inga
avgifter.
En mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik kan
styras via Cascade om anslutningen har gjorts via
trådlös Bluetooth teknik.

Att para ihop din enhet och din
BLUETOOTH-enhet
Innan du påbörjar synkroniseringsförfarandet,
försäkra dig om att Bluetooth-funktionen
är påslagen i din Bluetooth-enhet. Se
bruksanvisningen för din Bluetoothenhet. När ett
synkroniseringförfarande utförts, behöver det inte
utföras igen.
1. Slå på enheten så kommer Bluetooth LED blinka
med ljudet.

yy Tillgängliga enheter: Smarttelefon, Notebook etc.
yy Version : 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH-profiler
För att använda trådlös Bluetooth teknik måste
enheter kunna tolka vissa profiler.
Den här enheten är kompatibel med följande profil.
A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil)
HFP (Handsfree-profil)

2. Använd Bluetooth enheten och utför
synkroniseringsförfarandet. När du söker
efter denna enhet med en Bluetooth-enhet,
kan, beroende på typ av Bluetooth-enhet, en
förteckning över de enheter som hittats visas på
Bluetooth-enhetens skärm. Enheten visas som
“LG-PK3 (xx)”.

Bluetooth
AKTIVERAT

LG-PK3(XX)

2
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Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra
elektroniska vågor eller om du ansluter Bluetooth i
de andra rummen.

Lyssna på musik lagrad på
BLUETOOTH -enheter

18 Användning
3. Välj “LG-PK3 (xx)”.

LG-PK3(XX)

,,Obs

yy Vid användning av Bluetooth-teknik måste
en så nära anslutning som möjligt skapas
mellan enheten och Bluetooth-enheten och
detta avstånd därefter bibehållas.
Dock kan du uppleva problem i nedanstående
fall.
-- Om det finns ett hinder mellan enheten
och Bluetooth-enheten.

2

,,Obs

Användning

yy XX betecknar de två sista siffrorna i
Bluetooth-adressen. Om exempelvis
din enhet har Bluetooth adressen
9C:02:98:4A:F7:08 så ser du “LG-PK3 (08)”
på din Bluetooth enhet
yy Beroende på typen av Bluetooth
enhet kan vissa enheter ha ett annat
synkroniseringsförfarande. Ange PIN-koden
(0000) vid behov.
4. När enheten ansluts till din Bluetooth -enhet,
tänds Bluetooth LED med ljudet.

-- Annan utrustning, till exempel medicinsk
utrustning, en mikrovågsugn eller en
trådlös nätverksenhet, använder samma
frekvens som Bluetooth-enheten.
yy Om Bluetooth-uppkopplingen inte fungerar
väl, gå till steg 1 av "Att para ihop din enhet
och din BLUETOOTH-enhet" och försök igen.
yy Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av
andra elektroniska signaler.
yy Beroende på typen av apparat kanske du inte
kan använda Bluetooth funktionen.
yy Du kan njuta av Bluetooth-funktioner genom
att använda din smarttelefon eller Notebook
etc.
yy Ju längre avståndet är mellan enheten
och Bluetooth enheten, desto lägre blir
ljudkvaliteten.
yy Bluetooth anslutningen kopplas ifrån om
enheten stängs av eller Bluetooth-enheten
placeras utanför enhetens räckvidd.

5. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din Bluetooth
-enhet, se användarguiden för din Bluetooth
-enhet.

yy Om Bluetooth-anslutningen kopplas ifrån ska
du ansluta Bluetooth enheten till enheten
igen.
yy Bluetooth anslutningen kommer att behållas
även om du ändrar Bluetooth funktionen till
de andra.
yy När du ansluter en Bluetooth-enhet (iOSenhet osv.) till denna enhet eller använder
enheten, kan volymnivåerna synkroniseras
med varandra.
yy Om enheten inte har anslutits kommer
Bluetooth LED att blinka.
yy När du använder Bluetooth-funktionen
justera volymen till rätt nivå på Bluetoothenheten.

Användning 19

Ihopparning av flera
telefoner
Enheten kan anslutas till två 2 Bluetooth-enheter
samtidigt.

4. Välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslista på tidigare
Bluetooth-enhet.

LG-PK3(XX)

Synkronisera med två enheter
2. För att ansluta en annan Bluetooth-enhet, tryck
och håll ner j knappen i 2 sekunder.

2 sekunder
-- Sedan kommer Bluetooth LED att blinka med
ljudet. Enheten ändras till multisynkronisering.
-- Och tidigare anslutna enheter kommer
frånkopplas med ljud.

,,Obs

Steg 2 behövs endast för den första
anslutningen. Du behöver inte göra det från
nästa anslutning.
3. Välj ”LG-PK3 (XX)” från enhetslistan på ytterligare
en Bluetooth enhet.

LG-PK3(XX)

-- Då är högtalaren ansluten till en annan
Bluetooth-enhet.
-- Och Bluetooth-ljusdioden slås på för enheten.

-- Sedan ansluts högtalaren till två 2 Bluetoothenheter.
5. När anslutningen av 2 Bluetooth-enheter
har lyckats kan du kontrollera den på varje
Bluetooth-enhet.

PAIRED

2
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1. Anslut enheten till en Bluetooth-enhet. (Sidan
17-18)
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,,Obs

yy Du kan ansluta denna enhet till upp till
2 Bluetooth-enheter samtidigt via metoden
som beskrivs ovan.
yy Anslutningen av ihopparning av flera telefoner
stöds bara av Android-telefoner. (Anslutning
av ihopparning av flera telefoner kanske inte
stöds beroende på den anslutna enhetens
specifikationer.)

2
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yy Även om den här högtalaren kan ansluta upp
till två 2 Bluetooth-enheter, kan du inte spela
och styra musiken genom att använda två 2
Bluetooth-enheter samtidigt. Stoppa musiken
om du vill spela den andra Bluetooth-enheten.
yy Borttagbar/avtagbar Bluetooth-enhet (ex.
vis dongle etc.) stöder inte multi-parning av
telefoner.
yy Efter att multisynkronisering skett kan det dröja
en stund för musiken att spelas upp beroende
på Bluetooth-enheterna.

yy Om du ska para ihop flera telefoner, stöder två 2
Bluetooth-enheter inte automatiskt anslutning.
Endast en Bluetooth-enhet kan kopplas till
högtalaren automatiskt.
Den andra enheten får kopplas manuellt.
yy Om du finns utanför Bluetooth-räckvidden utan
att ha kopplats ifrån Bluetooth-enheten, kan
det ta några minuter innan andra Bluetoothenheter kan kopplas. Dock går det att ansluta
andra Bluetooth-enheter utan dröjsmål om
strömmen slås av och på.
yy Om du försöker koppla ihop ny Bluetoothenhet när två Bluetooth-enheter har redan
anslutits ska denna högtalare automatiskt
kopplas ifrån av alla Bluetooth-enheter.
yy Vid multi-parning stöds inte röstkommandot.
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Annan åtgärd
Återställning
Om enheten skulle frysa på grund av en felfunktion,
tryck in ett smalt objekt i RESET-hålet. Sedan stängs
högtalaren av. Tryck på 1 för att försöka starta
högtalaren igen.

Meddelande för Automatisk
avstängning
Om du inte spelar musik och inte trycker på knappen
i 15 minuter i Bluetooth-läge, stängs denna enhet av
automatiskt. Eller om ingen knapp trycks i 6 timmar
i bärbart inmatningsläge, stängs denna enhet av
automatiskt.

2
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,,Obs

Återställningsfunktionen fungerar inte under
pågående laddning.
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Felsökning
Problem

Orsak/åtgärd

Ingen ström.

yy Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
yy Anslut enheten till elnätet med AC-nätadaptern.
yy Volymen i din enhet eller din smarta enhet är inställd på minimum. Kontrollera
och justera volymen för enheten eller Bluetooth enheten.

Inget ljud eller
ljudstörningar

yy När du använder en extern enhet med hög volym, kan ljudkvaliteten komma att
försämras. Sänk enheternas volym.
yy Om du använder enheten för andra syften än att lyssna på musik, kan
musikkvaliteten komma att försämras eller enheten att fungera felaktigt.

3
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yy Stäng av och sätt på Bluetooth igen på din Bluetooth enhet, och försök sedan
synkronisera igen.
Bluetooth
synkroniseringen
fungerar dåligt.

yy Kontrollera att din Bluetooth enhet är påslagen.
yy Avlägsna hindret mellan Bluetooth enheten och enheten.
yy Beroende på typen av Bluetooth enhet eller omgivningen, kan din enhet
komma att ej synkroniseras med enheten.
yy Om batteriet laddas ur helt, kan lagrad Bluetooth information komma att
raderas. Tidigare inställning kanske ej sparas när strömmen till enheten stängs av.

Enheten fungerar ej
normalt.

yy Vid felfunktion, vänligen se till att använda enheten på en korrekt plats där
temperatur och luftfuktighet inte är för höga eller låga.
yy Vid överbelastning, blinkar ström och Bluetooth LED vita. Var god stäng av
strömmen och slå sedan på den igen.

Ovanstående lösningar
fungerar inte.

yy Tryck RESET-knappen på högtalaren med ett föremål som en tunn nål.
(Sida 21)
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Varumärken och licenser

Hantering av enheten
Vid transport av enheten

Ordmärket Bluetooth® och logotyper är
registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana märken av LG
Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina
respektive ägare.

Spara originalkartongen och -förpackningsmaterialet.
Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt
skydd packa om den så som den ursprungligen
förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena
yy Använd inte brännbara vätskor som exempelvis
insektsspray i närheten av enheten.
yy Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
yy Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

4
Felsökning

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr
tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du
en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin
eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens
ytor.
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Specifikationer
Allmänt
Effektkrav

5 V 0 1,8 A (strömadapter)
Inbyggda uppladdningsbara batterier

Strömförbrukning

Se huvudetiketen på enheten.

Dimensioner (B x H x D)

Cirka 220 mm X 129 mm X 119 mm

Drifttemperatur

5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift.

5 % till 60 %

Vattentät

IPX7

Ingångar
PORT. IN

0,5 Vrms (3,5 mm stereoingång)

Batteri

4

Batterikapacitet

3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ)

Felsökning

3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)

Drifttid

Cirka 12 timmar.
Det kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.

Laddningstid

Mindre än 4 timmar (med nätadapter).
Det kan variera beroende på batteriets förhållanden och drift.

yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

