JEDNODUCHÝ NÁVOD

MINI HI-FI
AUDIO SYSTÉM

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na
http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.
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a 1/! (Napájení): Slouží k ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přístroje.
MIC +/- : Nastaví hlasitost mikrofonu.
b F / WIRELESS LINK : Zvolí funkci a vstupní zdroj. / Stisknutím
a přidržením tlačítka na tři vteřiny zvolíte režim WIRELESS
PARTY LINK.
REGION EQ / BASS BLAST : Volba ekvalizéru regionu. /
Stisknutím a přidržením tlačítka na tři vteřiny zvolíte přímo
efekt BASS (BASS BLAST).
VOICE CANCELLER : Funkci můžete používat během
přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z
různých zdrojů.
USB REC / DEMO : Nahrávání na USB. / Zobrazuje ukázkový
režim.
c MIC 1 : Připojte mikrofon.
d Okno displeje
e R : Otevírá a zavírá přihrádku na disk.
f USB port: Po připojení USB zařízení můžete přehrávat nebo
zaznamenávat zvukové soubory.
g Y/U : Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu. /
Vyhledávání části ve stopě/souboru.
I/RDS : Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE. /
RDS (Datový systém rádia)
z : Zahájí nebo přeruší přehrávání.
h VOL +/- : Upravuje hlasitost reproduktorů.
LIGHTING / PARTY LINK : Zapne/vypne světelné efekty. /
Stisknutím a přidržením tlačítka na dobu tří vteřin zvolíte
režim PARTY LINK.

Zadní panel
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a Napájecí kabel
b FM ANTENNA
c AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Příslušenství ovladače

Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci
Music Flow Bluetooth.

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)

Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál
vlastníka. http://www.lg.com

Další informace
Technické údaje

Prohlášení o shodě

Požadavky na
příkon

Viz hlavní štítek.
Viz hlavní štítek.

Spotřeba
elektrické energie

Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny
síťové porty)

Rozměry
(Š x V x H)
Čistá hmotnost
Napájení sběrnice
(USB)
Zesilovač
(celkový výstupní
výkon RMS)

Přibližně 451,5 mm x 311 mm
x 302,5 mm
Přibližně 7,5 kg
5 V 0 500 mA
220 W x 1 (3 Ω při 1 kHz,
25 % THD)

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od
bezdrátového zařízení
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj
vypnete.

Výměna baterie
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Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové
zařízení typu MINI HI-FI AUDIO splňuje směrnici 2014/53/
EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
následující internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto
zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.
Frekvenční rozsah

Výstupní výkon (max.)

2402 až 2480 MHz

10 dBm

Software pro bezdrátovou funkcionalitu, verze: 1.0

