DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Mini Hi-Fi
højttalere

Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få
anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.
MODEL
OM5560
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i SEARCH
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.
OK
Vælger en mappe, når man søger efter en fil.
j Y , U & SEARCH (spring over/søg)
- Søger efter en mappe eller fil.
- Søg efter et afsnit på et spor/fil.
- Vælger radiostationer.
k T (Afpil / Pause)
- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger STEREO/MONO.
I (Stop) / RDS
- Stopper afspilning eller annuller DELETE-funktionen.
- Radio Data System.

a USB-port 1
Du kan afspille eller optage lydfiler, hvis du tilslutter en
USB-enhed.
b 1/! (Standby / Tænd)

R (åbn/luk)
Bruges til at åbne og lukke diskbakken.
REGION EQ / BASS BLAST
- Vælger område-kompensering.
- Tryk og hold for at vælge BASS-effekten direkte.

c MIC. (Mikrofonens lydstyrke)
Kontrollerer mikrofonens lydstyrke.

l VOL. (Lydstyrke)
Regulerer højttalernes lydstyrke.

d VOICE CANCELLER
	Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik,
hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.
Tryk for at tænde eller slukke for denne status.

m USB REC / DEMO
Optager på USB. / Viser DEMO-status.

KEY CHANGER (b/#)
Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.
LIGHTING / PARTY LINK
- Tænder/slukker lyseffekter.
- Tryk og hold knappen nede for at vælge PARTY LINK.
e SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Drej med uret eller mod uret for at lave en kradselyd. /
Justerer niveauet for DJ EFFECT. /
Indstiller forsinkelsesværdien i PARTY LINK status.

F (Funktion) / WIRELESS LINK
- Vælger funktionen og indgangskilden.
- Tryk og hold den nede i 3 sekunder for at vælge WIRELESS
PARTY LINK status.
n USB-port 2
Du kan afspille eller optage lydfiler, hvis du tilslutter en
USB-enhed.
o Display

f DJ EFFECT
Vælger DJ EFFECT status.
USER EQ
Vælger lydeffekten, som du selv har oprettet.
g PARTY THRUSTER
Skub reguleringsknappen for at skabe en party-atmosfære.
h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Vælger CLUB, DRUM eller USER lydeffekt for at mixe.
(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med ”Music
Flow Bluetooth” appen.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Tryk på den ønskede lydknap.
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Frontpanel / Bagpanel
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a Diskbakke

e ANTENNA (FM)

b MIC (Mikrofon) 1 / 2 jackstikket

f AUX IN / OUT

c PORT. IN

g AC IN stikkontakt

d
Sensor til fjernbetjening

Betjenings-app

LG Sound Sync (trådløs)

Download appen Music Flow Bluetooth til din enhed.

Download onlineversionen af brugervejledningen fra
http://www.lg.com for yderligere oplysninger
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Yderligere oplysninger
Specifikationer

Se mærkaten på enheden.

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

Netværksstandby: 0,5 W

Udskiftning af batteri

(hvis alle netværksporte er
aktiverede)
Mål (B x H x D)

Ca. 330 mm x
715 mm x 302 mm

Nettovægt

Ca. 13,3 kg

3)

Strømforbrug

Se mærkaten på enheden.

(R0

Strømforsyning

Sådan afbrydes den trådløse
netværksforbindelse eller den trådløse
enhed

(R03)

Bus-strømforsyning (USB)

5 V 0 500 mA

Forstærker
(Total RMS udgangsstrøm)

500 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.

Overensstemmelseserklæring

Forsigtig
yy Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte
til vægkontakten. Når du bruger et forlængerkabel,
anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller
230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke
korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
yy Undgå at overbelaste forlængerkablet med for stor
elektrisk belastning.

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret
af typen MINI HI-FI AUDIO er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EUoverensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
internetadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres
og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen.
Frekvensområde
2402 til 2480 MHz
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Udgangseffekt (maks.)
10 dBm
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