Draagbare
Bluetooth®
Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie
in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.
MODELLEN
NP7860W
NP7860P
NP7860U
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Veiligheidsinformatie
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LET OP

Beginnen

RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
 et symbool dat bestaat uit een
H
bliksemschicht met pijlpunt in een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing
van het product. Deze spanning is
dusdanig hoog dat het risico bestaat
op een elektrische schok.
 et uitroepteken in een gelijkzijdige
H
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat
er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden
zijn in de documentatie die bij het
product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT
WORDEN BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten
in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een
elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig
van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk,
zou de werking van dit product kunnen verstoren.
WAARSCHUWING: Deze unit bevat magneten die
schadelijk kunnen zijn voor bepaalde voorwerpen (Bijv.:
Magnetische kaart, Pacemaker enz…).

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg
voor de installatie van het apparaat de instructies van
de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven
en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor
te zorgen dat product naar behoren functioneert
en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer
de sleuven en openingen niet door het apparaat op
een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een
inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een
rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
LET OP betreffende de voedingskabel
Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste
kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de
specificatiepagina in deze handleiding om zeker
te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet.
Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of
beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren,
beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels
of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk.
Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel
van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden
vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos,
stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de
kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf.
Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of
mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen,
klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra
goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt
waar de kabel het apparaat verlaat. De stekker is het
ontkoppelende instrument. In geval van nood moet
de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen
met een lage luchtvochtigheid
yy Het kan statische elektriciteit veroorzaken in
omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
yy Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken
na het aanraken van een metalen voorwerp dat
elektriciteit geleidt.
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OPMERKING: Voor kenmerkende informatie
over veiligheid, inclusief productidentificatie en
voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de
onderkant of het andere oppervlak van het product.

Batterijen wegdoen

Pb

3. De correcte verwijdering van uw oude
batterijen helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid van
mens en dier voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de
verwijdering van uw oude batterijen
contact op met de plaatselijke
autoriteiten, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-backrecycling/global-network-europe)

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit
voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Dit symbool van de doorgekruiste
vuilnisbak geeft aan dat afgedankte
elektrische en elektronische
producten (WEEE) afzonderlijk van
het huishoudelijke afval moeten
worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen
gevaarlijke stoffen bevatten, dus
een juiste verwijdering van uw oude
apparaat helpt bij het voorkomen van
mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
Uw oude apparaat kan herbruikbare
onderdelen bevatten die gebruikt
zouden kunnen worden voor het
repareren van andere producten, en
andere waardevolle materialen die
kunnen worden gerecycleerd voor het
behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen
naar de winkel waar u het product
hebt gekocht, of u kunt contact
opnemen met uw plaatselijke
afvalinstantie voor de gegevens van
uw dichtstbijzijnde geautoriseerde
WEEE-verzamelpunt. Voor de meest
geactualiseerde informatie voor uw
land wordt verwezen naar
www.lg.com/global/recycling

2. Alle accu’s mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk
afval, maar moeten worden ingeleverd
bij speciale inzamelingspunten die
door de lokale of landelijke overheid
zijn aangewezen.

Symbolen

~

Verwijst naar wisselstroom (AC).

0

Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.

1

Verwijst naar stand-by.

!

Verwijst naar “AAN” (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.

1
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1. Dit symbool kan worden gebruikt in
combinatie met chemische symbolen
voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood
(Pb) als de batterij meer dan 0,0005%
kwik, 0,002% cadmium of 0,004%
lood bevat.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het
apparaat verwijderen: Verwijder de oude batterij
of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als
bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling
en gezondheidsgevaren voor mens en dier en werp
de oude batterij, het batterijpack of de accu in de
daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen
inzameladres. Doe oude batterijen en accu’s nooit
samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren
u gratis batterijen en accu’s te gebruiken die u tegen
vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij
(accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van
rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.
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Verwijdering van afgedankte batterijen en accu’s
(ALLEEN product met ingebedde batterij)

1
Beginnen

In het geval dat dit product een binnen het product
opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk
kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt
LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde
professionals te laten verwijderen, zijnde voor
vervanging of voor recycling aan het einde van de
levensduur van dit product. Om schade aan het
product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid,
moeten gebruikers niet proberen om de batterij
te verwijderen en moeten contact opnemen met
de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke
serviceproviders voor advies.
Het verwijderen van de batterij betreft demontage
van de productbehuizing, verbreken van de verbinding
van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig
uitnemen van de batterijcel met gebruik van
gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies
voor gekwalificeerde professionals nodig hebt
betreffende het veilig verwijderen van de batterij,
gaat u naar http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.
LET OP: De interne lithium-batterij in de unit mag
niet door de gebruiker vervangen worden vanwege
explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen
wordt. Hij moet worden vervangen door hetzelfde
type batterij door een expert.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared
Service Center B.V. dat deze Draagbare Bluetooth
Luidspreker voldoet aan de essentiële vereisten en
andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/
EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden
aangevraagd op het volgende postadres:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC
website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband
transmissiesysteem, dat is bestemd voor gebruik in
alle EU lidstaten en EFTA landen.
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Bluetooth®
NFC

BluetoothLuidspreker

StemmingsLED

EQ

USB-kabel (1)

Volume
Lager

Volume
Hoger
LED
Verlichting

Eenvoudige
handleiding (1)

,,Opmerking

Vooruit
Overslaan

Terug
Overslaan
Afspelen/
Pauzeren

Het werkelijk productontwerp kan verschillen
van de in deze handleiding getoonde
afbeeldingen.

Oplaad-LED
Oplaadpoort

Bedienen

Het opladen van de unit
De AC adapter aansluiten
1. Sluit de USB-adapter en de USB-oplaadkabel aan.
2. Open de USB-afdekking en steek dan de USBoplaadkabell (zoals hieronder getoond) in de
oplaadpoort van de luidspreker.

7

Het controleren van de
oplaadstatus
Wanneer de AC-adapter wordt aangesloten, start
het opladen van de batterij. Wanneer de luidspreker
is aan gezet en ongepaard, kunt u de oplaadstatus
controleren door het aanraken van de p knop.
Blauw lampje

3. Steek de oplader in een stopcontact.

Rood lampje

Bediening
Stroom Aan/Uit
(Niet meegeleverd)

Stroom aan
Druk op de bovenkant van de luidspreker om de
stroom aan te zetten.

,,Opmerking

yy Een alarmsignaal voor een bijna lege batterij
gaat een keer per minuut af.
yy Als de batterij niet opgeladen is, zal de
luidspreker uit gaan.

>>Voorzichtig

AC-adapter wordt niet bijgeleverd.
Aanbevolen wordt dat u de 5 V AC-adapter
gebruikt die is goedgekeurd door LG Electronics
Inc. (meer dan 1,2 A), met deze luidspreker
vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen
adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of
kan de oplaadtijd afwijken.

Stroom uit
Als u op de bovenkant van de luidspreker drukt terwijl
hij aan staat, wordt de luidspreker uit gezet.

2
Bedienen

Violet lampje

Charged
Opgeladen
Charged
Charged
80
%
80
80 %
%
80
%
80
80 %
%
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Eenvoudige Bedieningshandleiding
Functie

2

Hoe te

Bedienen

Afspelen / Pauzeren

Raak

aan

Volume Hoger

Raak

aan

Volume Lager

Raak

aan

Toon Batterijstatus

Raak

aan en houd vast

Vooruit Overslaan

Raak

aan

Terug Overslaan

Raak

aan

Gelijkstelling Modus Wijzigingen

Raak

aan

Ga naar de paringsmodus

Raak

aan en houd vast

Raak

aan

Wijzig het Stemmings-LED-licht.
(Knipperen à Altijd Aan à Uit)
Duaal afspelen vraag (Eerste Luidspreker)

Raak

+ aan en houd vast

Wijzig naar Duaal Afspelen (Tweede Luidspreker)

Raak

+ aan en houd vast

Beëindig Duaal Afspelen

Raak of

Verbind met TV Sync

Raak

De luidspreker resetten

Raak + + aan en houd vast
(ongeveer 5 seconden)

+

+

aan en houd vast
aan en houd vast

,,Opmerking
yy Gebruik de aanraakknoppen met schone en droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving alle vocht van de aanraakknoppen vóór ze te gebruiken.
yy Druk niet hard op de aanraakknoppen om ze te laten werken.
- Als u te veel kracht zet, kan dat de sensor van de aanraakknoppen beschadigen.
yy Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
yy Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metalen voorwerpen op de
aanraakknoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

Bedienen

Paren

NFC

Om de luidspreker te gebruiken, moet u hem eerst
paren met uw mobiele apparaat.

Bluetooth-verbinding is beschikbaar via NFC.

1. Zet de luidspreker aan. De luidspreker gaat in de
paringmodus.
2. Wanneer de luidspreker in de paringsmodus gaat,
knippert het LED-lampje snel.

Om deze functie te gebruiken, moet u NFC op uw
mobiele apparaat activeren. (Het Lezen/Schrijven
item moet in het NFC-menu op uw mobiele apparaat
aangevinkt zijn.)
1. Breng uw mobiele apparaat dicht bij het LG-logo
bovenop de luidspreker.

2
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3. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om
dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een
lijst met gevonden apparaten op het scherm van
het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat. De luidspreker verschijnt als
“LG Sound 360 (xx)”.
4. Selecteer “LG Sound 360 (xx)”.

,,Opmerking

yy XX staat voor de laatste twee cijfers van
het Bluetooth-adres. Indien uw speler
bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:08 als
Bluetooth-adres heeft verschijnt “LG Sound
360 (08)” op uw Bluetooth-apparaat.
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat
hebben sommige apparaten een andere
paringsmanier. Voer de PIN-code (0000) in
wanneer nodig.
5. Wanneer de luidspreker succesvol verbonden is
met uw Bluetooth-apparaat, piept de luidspreker
een keer en het LED-lampje gaat langzaam
knipperen.

,,Opmerking

yy Wanneer de luidspreker aangezet wordt,
zal hij automatisch proberen opnieuw te
verbinden met het laatste apparaat dat ten
minste een keer gepaard werd.
yy Als de luidspreker geen verbinding ka maken
met een eerder gepaard apparaat in 20
minuten, zal hij automatisch uitgeschakeld
worden.

9

2. Bevestig in uw mobiele apparaat de boodschap
in het pop-up menu om te verbinden met de
luidspreker.
3. Wanneer de luidspreker succesvol is verbonden
met uw mobiele apparaat, zal de luidspreker een
piepsignaal geven.
4. Als u uw mobiele apparaat opnieuw dicht bij
het LG-logo (NFC) op de verbonden luidspreker
brengt, zal de verbinding worden ontkoppeld.
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Geavanceerd Multipoint

Duaal Afspelen (Optioneel)

De luidspreker kan tegelijkertijd met twee apparaten
worden verbonden.

U kunt genieten van stereogeluid met behulp van
twee luidsprekers.

Paren van twee apparaten

1. Paar uw mobiele apparaat met de eerste
luidspreker (raadpleeg de instructies voor
paren).

1. Sluit de luidspreker aan op een van de twee
mobiele apparaten die geschikt zijn voor
Bluetooth. (Raadpleeg “Koppelen”.)

2
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2. Om nog een mobiel Bluetooth-apparaat toe
te voegen, houdt u de h-toets 2 seconden
ingedrukt. Sluit de luidspreker dan aan op het
mobiele toestel met Bluetooth ingeschakeld.
3. Wanneer multi-koppelen is voltooid kunt u muziek
afspelen op het mobiele Bluetooth-apparaat van
uw keuze.

,,Opmerking

yy Wanneer de luidspreker verbonden is met
twee mobiele apparaten tegelijkertijd
(Multipoint), zal de luidspreker werken met
het primaire mobiele apparaat.
yy Als de luidspreker geen verbinding kan
maken met het primaire mobiele apparaat via
Gemakkelijk Paren, zal hij de Paringsmodus
ingaan.

2. Raak de h knop en de p knop op luidspreker
tegelijkertijd gedurende ongeveer 2 seconden aan.

3. Raak de h knop en de o knop op luidspreker
tegelijkertijd gedurende ongeveer2 seconden aan.

Automatisch Opnieuw
verbinding
Als ze in elkaar bereik komen wanneer de luidspreker
aan staat, zullen de luidspreker en het primaire
mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinden.
Het tweede mobiele apparaat moet handmatig
verbonden worden vanuit de beschikbare apparaten
opgesomd in het Bluetooth-menu.

,,Opmerking

Als de luidspreker en het gepaarde mobiele
apparaat niet automatisch opnieuw verbinden,
zaak dan de h knop op de luidspreker aan om
handmatig opnieuw te verbinden.

4. Wanneer de luidspreker succesvol verbonden is
met uw Bluetooth-apparaat, piept de luidspreker
een keer en het LED-lampje gaat langzaam
twee keer knipperen. Als de luidspreker niet
gedetecteerd kunnen worden, ga dan naar stap 1
en probeer opnieuw.

Bedienen 11

Equalizer Modus Veranderen
De luidspreker heeft drie types van vooraf ingestelde
Equalizer-modi.
Raak kort de EQ-knop op de luidspreker aan.
Wanneer u de EQ-knop aanraakt, zullen de EQinstellingen worden toegepast in de onderstaande
volgorde:

Wanneer u de
luidspreker gebruikt
BLUETOOTH®

1

Treble Boost
(Hoge-Band Boost)

2

Power Boost Mode
(Volle-Band Boost)

3

-- Er is een obstakel tussen de luidspreker en het
Bluetooth-apparaat.

LED knippert

Reset de Luidspreker Instelling
U kunt de luidsprekerinstellingen resetten, zoals
de lijst met gepaarde apparaten, volumeniveau,
equalizermodus en stemmings-LED op standaard.
1. Raak de h, Ven C knop tegelijkertijd aan en
houd ongeveer 5 seconden vast.
2. Wanneer dit klaar is, knippert het LED-lampje twee
keer.

LG Sound Sync
LG Sound Sync stelt u in staat sommige functies van
deze luidspreker te regelen met de afstandsbediening
van uw LG TV. Zorg ervoor dat uw TV het LG Sound
Sync-logo heeft als hierboven getoond.
1. Stel de geluidsuitvoer van uw TV in:
TV instellingenmenu / [Sound] / [TV Sound
output] / [LG Sound Sync (Wireless)]

,,Opmerking

De instellingsmethode van LG Sound Sync kan
verschillen afhankelijk van de TV. Raadpleeg uw
TV-handleiding.
2. Raak de h knop en de N knop tegelijkertijd aan.

-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth technologie zoals
medische apparatuur, een magnetron of een
draadloos LAN-apparaat.
yy Zelfs als deze luidspreker is verbonden met tot
2 Bluetooth-apparaten, kunt u muziek afspelen
en regelen door slechts één van de verbonden
apparaten te selecteren.
yy Verwijderbaar/ontkoppelbaar Bluetooth-apparaat
(Bijv. Dongle enz.) ondersteunt geen meervoudig
paren.
yy Multi-pairingverbinding (Geavanceerd Multipoint)
is alleen beschikbaar met Android™ of iOS
apparaten. (Multi-pairingsverbinding is mogelijk
niet beschikbaar met sommige apparaten als
gevolg van hun specificaties.)
yy Wanneer twee mobiele apparaten verbonden zijn
met een luidspreker, bedient elk mobiel apparaat
het volumeniveau onafhankelijk.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer
de verbinding storing ondervindt van andere
elektronische golven.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy Hoe meer afstand er tussen de luidspreker en
het Bluetooth-apparaat is, des te lager wordt de
geluidskwaliteit.
yy De Bluetooth-verbinding wordt verbroken
wanneer de luidspreker uitgezet wordt of wanneer
het Bluetooth-apparaat te ver van de luidspreker
af komt.

2
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Bass Boost Mode
(Lage-Band Boost, Standaard)

yy Wanneer u Bluetooth technologie gebruikt, moet
u een verbinding maken tussen de luidspreker en
het Bluetooth-apparaat zo dichtbij als mogelijk en
deze afstand aanhouden.
U kunt echter problemen ervaren in de
onderstaande gevallen :

EQ Modus

12
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Duaal Afspelen
yy Wanneer twee luidsprekers in Duaal Afspelen
werken, wordt het volume tegelijk aangepast.
yy Als één van de luidsprekers uitgezet wordt, wordt
de andere automatisch ook uitgezet.
yy Om de Duaal Afspelen-verbinding te inactiveren,
raak de h knop en de o knop (of p knop)
tegelijkertijd aan.

2
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yy Duaal Afspelen wordt alleen ondersteund op
Android of iOS apparaten.
yy Tijdens duaal afspelen kunt u uw mobiele apparaat
verbinden met slechts één van de Bluetoothluidsprekers
(luidspreker of luidspreker ).
yy Duaal Afspelen is alleen beschikbaar met dezelfde
soort luidspreker voor gebruik met Android en
iOS apparaten. Duaal Afspelen is niet beschikbaar
op andere Music Flow series of andere smart
audioproducten.
yy Multi-pairen (Geavanceerd Multipoint) is niet
beschikbaar tijdens duaal afspelen.
yy Wanneer de Duaal Afspelen-verbinding loopt, kan
de functie niet worden veranderd zonder eerst te
ontkoppelen van het gepaarde mobiele apparaat.
Eenmaal ontkoppeld kan een ander mobiel
apparaat worden gepaard met de luidspreker.
yy In de Duaal Afspelen-modus zullen de luidsprekers
niet zichtbaar zijn op andere voor Bluetooth
geactiveerde mobiele apparaten.
yy Wij bevelen aan om de luidsprekers eerst met
elkaar te verbinden om te genieten van Duaal
Afspelen en daarna te paren met een apparaat
zoals een Bluetooth-geactiveerde mobiel of een
TV.

LG Sound Sync
yy Wanneer de verbinding mislukt, controleer dan de
conditie van de TV en de stroom.
yy Verzeker u bij gebruik van LG Sound Sync van de
conditie van deze luidspreker en de verbinding in
de onderstaande gevallen.
-- Zet de luidspreker uit.
-- Het veranderen van de functie naar de anderen.
-- Het ontkoppelen van de verbinding veroorzaakt
door interferentie of een te grote afstand.

Opmerking voor Automatisch
uitschakelen
yy Als de luidspreker niet in 20 minuten verbonden is
met een Bluetooth-apparaat, zal hij automatisch
uitgeschakeld worden.
yy Wanneer de luidspreker automatisch
uitgeschakeld is moet u twee keer op de
bovenkant van de luidspreker drukken (een keer
om hem helemaal uit te zetten en een tweede
keer om hem weer aan te zetten)
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Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak & Oplossing

Geen stroom

yy De batterij is leeg. Laad de batterij op.
yy Het volume vaan deze luidspreker of smart apparaat kunnen op minimaal gezet
zijn. Pas het volume aan van deze luidspreker of het smart apparaat dat met de
luidspreker gepaard is.

Geen geluid of
geluidsvervorming

yy Als het volume van het gepaarde apparaat op maximaal is gezet, kan het geluid
vervormd zijn. Verlaag het volume van het gepaarde apparaat.
yy Als u deze luidspreker gebruikt voor doeleinden anders dan het afspelen van
muziek, kan hij mogelijk niet correct werken of de geluidskwaliteit kan afnemen.

Bluetooth Paren Mislukt

yy Zorg dat Bluetooth aan staat.
yy Deactiveer Bluetooth op het voor Bluetooth geactiveerde apparaat waarmee
u probeert te paren en reactiveer dan Bluetooth om opnieuw te proberen te
paren.
yy Verwijder obstakels tussen deze luidspreker en het voor Bluetooth
geactiveerde apparaat waarmee u probeert te paren.
yy Weer er zeker van dat het apparaat waarmee u wilt paren, reeds gepaard
is met een ander voor Bluetooth geactiveerd apparaat. Als dat het geval is,
deactiveer dan de ongewenste verbinding.

LG Sound Sync Mislukte

yy Als de verbinding mislukt, controleer dan deze luidspreker en uw TV op stroom
en modi.
yy Als u de TV uit zet en weer aan, moet u de LG sound sync verbinding opnieuw
configureren.
yy Als deze luidspreker niet correct werkt, zet dan de stroom eraf en weer erop.
yy Als de batterij helemaal leeg is, kan Bluetooth-informatie verwijderd worden.
Houd altijd opgeladen om te garanderen dat Bluetooth-informatie bewaard
wordt.

Luidspreker werkt niet
correct

yy Wanneer de stroom van deze luidspreker af is, worden de eerdere instellingen/
modus mogelijk niet bewaard. Maak opnieuw verbinding met instellingen/
modus met behulp van de instructies voor deze luidspreker.
yy Gebruik deze luidspreker niet waar temperatuur en vochtigheid te hoog of laag
zijn.
yy Gelieve contact op te nemen met het LG Electronics Klantenservicecentrum als
u nog steeds problemen heeft met deze luidspreker.
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Bluetooth paren kan mogelijk niet correct werken afhankelijk van de types
Bluetooth-apparaten of de omgeving.
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Bijlage

Handelsmerken en
licenties

Omgaan met het
apparaat
Het apparaat verzenden

Bluetooth draadloze technologie is een systeem
dat radiocontact toestaat tussen elektronische
apparaten.
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van Bluetooth draadloze technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele
telefoon met Bluetooth draadloze technologie
kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt
werd via Bluetooth draadloze technologie.

4

Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat.
yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat
afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Bijlage

Het Bluetooth woordmerk en de logo’s zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik
van dergelijke woord- en beeldmerken door LG
Electronics geschiedt onder licentie.

yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking
komt met rubberen of plastic producten.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van
hun respectievelijke eigenaars.

De unit reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als
alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen
het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Bijlage
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Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten

5 V 0 1,2 A (AC adapter)

Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik

6W

Afmetingen

Ø 67 mm x 204 mm

Netto gewicht (circa)

0,6 kg

Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Vochtigheid tijdens werking

5 % tot 60 %

Communicatie

Bluetooth 4.1

Externe connector
USB

Micro-USB-poort om de batterij op te laden

Luidspreker

4
Ingebouwd

Impedantie Nominaal

Woofer 4 Ω, volledig bereik 8 Ω

Gewogen Ingangsvermogen

12 W

Batterij
Batterijcapaciteit

5200 mAh

Bedrijfsduur

Ongeveer 20 uur.
Gebaseerd op 30% volume, 1 kHz signaal met een volledig opgeladen batterij.

Oplaadtijd

Minder dan 5,5 uur.
De bedrijfstijd kan variëren afhankelijk van de condities van de batterij of de
werking.

yy Productdesigns en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande berichtgeving.
yy Omdat dit draadloze apparaat elektromagnetische interferentie kan veroorzaken, worden veiligheids- of
medische services niet.

Bijlage

Type

