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Sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG
FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
L ynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for
personer.
 dråbstegnet i en ligesidet
U
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand
(dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande
fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk
fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver
udsat for elektrisk stød.
FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte
stearinlys, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold
til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i
kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig
betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres
ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et
tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør
ikke placeres i en indbygget installation så som en
bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig
ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens
anvisninger.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes
til et særligt kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med
mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat,
og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller
slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge
apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig
udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk
misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme
det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig
opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet. Strømstikket er adskillet
enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket
være let tilgængelig.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og
forsyningsspænding, se strømmærkaten i bunden
eller på bagsiden af apparatet.
FORSIGTIG: Undlad at bruge produktet i omgivelser
med lav fugtighed.
yy Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
yy Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt
ved en metalgenstand, der leder elektricitet.
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RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
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Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller
akkumulator.

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.

Symboler

~

Betyder vekselstrøm (AC).

0

Betyder jævnstrøm (DC).
Betyder klasse II udstyr.

1

Betyder standby.

!

Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
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Indledning
1
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Symboler anvendt i denne
brugervejledning

Tilbehør
Undersøg og identificer det medfølgende tilbehør.

,,Bemærk
Angiver særlige bemærkninger og driftsfunktioner.

>>Forsigtig

Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige
skader på grund af misbrug.

>>Forsigtig

Stænktæt (IPX4)

Denne enhed er stænktæt i henhold til IPX4.
IPX4 er stænktæt i forbindelse med regn eller
vandsprøjt.
Enheden er en stænktæt, trådløs højttaler, men
den kan blive beskadiget, hvis den bruges under
vand.
yy Sænk ikke enheden ned i vand eller andre
væsker.
yy Sprøjt ikke bevidst vand på enheden.
yy Når du bruger enheden, skal du omhyggeligt
lukke portdækslet.
yy Enheden må ikke udsættes for vand, mens
batteriet lades op.
yy Hvis enheden udsættes for vand, skal du
tørre den af med en blød, tør klud.

USB-kabel (1)

Simpel brugervejledning
(1)
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Hovedenhed
Top

Bund

i

1
j
k

b
c

f

l

d

e

g
o
m
h
n

aT
- Starter eller pauser afspilning i Bluetooth
tilstand.
- Modtager på Bluetooth enheden. (Se side 10.)
- Dæmper lyden på den bærbare enhed.
b p : Skru ned for lyden.
c
Slår til/fra: Hold nede.
dj
- Tilføjer en Bluetooth enhed til multiparring
(hold j nede).
- Skifter til Bluetooth-tilstand i bærbar tilstand
(tryk på j).
*N
 år du tilslutter kablet til den bærbare enhed,
ændres funktionen automatisk til tilstanden
for tilslutning af bærbar enhed.
e o : For at skrue op for lyden.
f LED-stemningsbelysning
g Mikrofon
h Batteri LED

i Strop til ophængning
j BASS
Ændrer kompenseringsstatus. (Se side 11.)
k Portdæksel
l

Skifter status i stemningsbelysningen.
(Se side 11.)

m PORT.IN (Tilslutning af bærbar enhed)
Lyt til musik fra din bærbare enhed.
n RESET hul
o USB-port til opladning
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Opladning af enheden
1

Tilslutning af strømforsyningen.
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Denne enhed anvender et indbygget batteri. Inden
enheden bruges, skal du oplade batteriet ved at
tilslutte strømforsyningen.
1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til
strømforsyningen.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på enheden.
3. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

Tjekker batteristatus
Opladning af batteriet begynder, når
strømforsyningen er tilsluttet. Du kan tjekke
opladningsstatussen med
LED.
LED
White
White
Hvid

Red
Rød
Red

Beskrivelse
Batteriet er fuldt opladet.

Batteriet oplades.

,,Bemærk

yy Batteriets levetid er ca. 10 timer. (Baseret på
fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning
ved brug af 50% lydstyrkeniveau.)
Kan variere afhængigt af batteristatussen og
driftsforholdene.
yy Hvis du lytter musik under opladning, vil det
tage længere tid at oplade.

(Medfølger
ikke)

Hvis batteriet er fuldt opladet i opladningsstatus,
skifter
LED fra rød til hvid.

>>Forsigtig

Strømforsyningen medfølger ikke.
Det anbefales, at du benytter
5-V-strømforsyningen, som er godkendt af
LG Electronics Inc. (mere end 1,8 A), til denne
højttaler, da der ellers er fare for eksplosion.
Hvis du ikke bruger den medfølgende
strømforsyning, vil opladning ikke være mulig,
eller opladningstiden kan variere.

Sådan tjekker du
opladningsstatus
Hvis du har tændt for enheden, kan du tjekke
opladningsstatussen med et tryk på knappen
Så blinker
LED-lyset afhængig af batteriets
opladningsstatus.
LED
White
White
Hvid

Amber
Ravgul
Amber

Amber
Ravgul
Amber

Beskrivelse
Batteriets LED
skifter til hvid.
Batteriets LED
skifter til ravgul.
Batteriets LED
blinker ravgult i
takt med lyden.

.

Status

60 %
15
60 %
%
15 %
%
15
60 %
15
15 %
%
15 %

Betjening

Grundbetjening
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Bluetooth forbindelse

Brug af tænd-/sluk-knappen

LG PH4(XX)

2

Tænd/sluk
Tryk på knappen
1 sekund.

og hold den nede i mere end

Simpel brugervejledning
Funktion

Sådan

Status

Tænd

Hold knappen

nede.

LED-stemningsbelysning blinker
langsomt i takt med lyden.

sluk

Hold knappen

nede.

LED-stemningsbelysning slukker, når
der slukkes for lyden.

Bluetooth-parring

Når Bluetooth LED blinker hurtigt
samtidig med lyden, kan du vælge
LG PH4 (xx) fra listen over enheder på
din smart-enhed.

Afspil/pause

Tryk på T.

-

Spring fremad

Tryk på T to gange.

-

Spring tilbage

Tryk på T tre gange.

-

Lydstyrkejustering

Tryk på p eller o.

Når denne enhed når minimal eller
maksimal lydstyrke, høres der en biplyd.

Multiparring

Tryk på j og hold den nede i 2
sekunder for at tilføje endnu en
Bluetooth enhed.

Bluetooth LED’en blinker under
søgning efter anden enhed. Efter
parring forbliver Bluetooth LED’en hvid
samtidig med lyden.

Bluetooth initialisering

Tryk på j og hold den nede i 10
sekunder.

Bluetooth og batteriets LED blinker i
takt med lyden.

Bluetooth LED tænder samtidig med
lyden.

Betjening

Afspil den ønskede musik på Bluetooth enheden.
Efter parring kan du styre afspilningen med
knapperne på enheden.

10 Betjening

Bluetooth LED (hvid) status

Håndfri funktion
Du kan modtage indkommende opkald på din
Bluetooth enhed på denne enhed. Forbind
højttaleren til en Bluetooth enhed.

2
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LED

Status

Beskrivelse

Bluetooth LED
blinker samtidig
med lyden.

Søger efter
Bluetooth enhed.

Bluetooth LED
tænder samtidig
med lyden.

Bluetooth-enhed
er tilsluttet.

,,Bemærk

Når parringen er udført, skal den ikke gentages,
også selv om du slukker for denne enhed.

Funktion

Sådan

Modtage et opkald.

Tryk på T.

Afvise et opkald.

Hold knappen T
nede.

Afslutte et opkald.

Tryk på T.

,,Bemærk

yy Du kan kun bruge denne funktion med en
smartphone.
yy Denne funktion understøttes i Bluetooth
status.
yy Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal
du trykke på knapperne p, o på enheden.

Betjening 11

LEDstemningsbelysning

Ændring af
kompenseringsstatus

Du kan tænde for LED stemningsbelysningen for
denne højttaler.
Når du trykker på knappen , vises LEDstemningsbelysningen i nedenfor nævnte rækkefølge.

Du kan ændre kompenseringsstatussen med
knappen BASS. Når du trykker på knappen BASS,
ændres Standard-statussen. Hvis du vil annullere
den, skal du igen trykke på BASS på enheden.

2
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Funktion
Funktion

Standard
(Low-Band Boost, Default)

Tænder
Blinker

Tryk på .

Slukker

,,Bemærk

Sådan

Sådan

Højttaler skal være tilsluttet Bluetooth-enhed for
at bruge humør LED lys. (Der henvises til side 14.)

Tryk på BASS.
Bass Boost Mode
(Full-Band Boost)

,,Bemærk

Når du ændrer EQ statussen, dæmpes lyden i et
sekund.

12 Betjening

Sådan lytter du til musik
fra din eksterne enhed

Brug af BLUETOOTH®teknologi

Højttaleren kan bruges til at lytte til musik fra mange
forskellige eksterne enheder.

Om BLUETOOTH
Bluetooth i er trådløs kommunikationsteknologi til
forbindelser over kort afstand.
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter
Bluetooth i de andre rum.

2
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Tilslutning af enkelte enheder vha. trådløs Bluetoothteknologi medfører ingen gebyrer. En mobiltelefon
med trådløs Bluetooth-teknologi kan betjenes via
Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs
Bluetooth-teknologi.
yy Tilgængelige enheder : Smartphone, MP3-afspiller
osv.
yy Version : 4.0
yy Codec : SBC

(medfølger ikke)

BLUETOOTH-profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profil.
A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
1. Tilslut eksterne enhed i indgangen for bærbar
enhed.
2. Tænd for strømmen ved at holde knappen
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.

,,Bemærk

Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed,
ændres funktionen automatisk til tilstanden for
tilslutning af bærbar enhed.

.
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Lyt til musik, der er gemt på
Bluetooth-enheder
Parring af dit apparat og din Bluetoothenhed

1. Tænd for enheden og så blinker Bluetooth LED
samtidig med lyden.
2. Brug Bluetooth-enheden til at fuldføre
parringsprocessen. Ved søgning efter denne
enhed med Bluetooth-enheden kan der,
afhængigt af typen af Bluetooth-enhed, blive vist
en liste over enheder i Bluetooth-displayet. Din
enhed vises som “LG PH4 (xx)”.
3. Vælg “LG PH4 (xx)”.

,,Bemærk

-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en anordning med Bluetoothteknologi, der kører på samme frekvens,
f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs netværksenhed.
yy Når du genstarter din Bluetooth-enhed, skal
du slutte den til denne enhed igen.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Denne enhed kan ikke bruges til at styre
Bluetooth-enheden.
yy Afhængigt af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth-funktionen.

yy XX er de to sidste tal i Bluetooth addressen.
Hvis din enhed for eksempel har Bluetoothaddressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG PH4 (08)” på din Bluetooth enhed.

yy Du kan få glæde af Bluetooth-funktionen når
du bruger Smartphone, MP3-afspiller osv.

yy Nogle enheder har en forskellig parringsmåde
afhængigt af den pågældende Bluetoothenhed. Indtast om nødvendigt pinkoden
(0000).

yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetoothenheden kommer for langt væk fra enheden.

4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med
din Bluetooth enhed, tændes der for Bluetooth
LED’en samtidig med lyden.
5. Lyt til musik.
Hvis du vil afspille musik, der er gemt på
Bluetooth-enheden, skal du se i Bluetoothenhedens brugervejledning.

yy Jo større afstand mellem enheden og
Bluetooth-enheden, desto ringere lydkvalitet.

yy Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetoothenheden og enheden.
yy Når du tilslutter en Bluetooth-enhed (iOSenhed osv.) til denne enhed eller betjener
enheden, er det muligt at synkronisere
lydstyrkeniveauerne.
yy Når enheden ikke er forbundet, blinker
Bluetooth LED’en.
yy Bluetooth forbindelse sammen med TV, PC
eller dongle understøttes ikke.

2
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Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for,
at den trådløse Bluetooth-teknologi er aktiveret
på din Bluetooth-enhed. Se i brugervejledningen til
Bluetooth-enheden. Når de to enheder er blevet
parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

,,Bemærk

yy Ved brug af Bluetooth teknologi, er du nødt
til at oprette forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-enheden så tæt som muligt og
holde afstanden.
Du kan dog opleve problemer i nedenstående
tilfælde:

14 Betjening

Kontrollerer den tilsluttede Bluetoothenhed
Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed
via enheden: afspille, pause, spring over.

,,Bemærk

yy Det er kun Android OS og iOS der kan bruges
sammen med denne funktion.

2
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yy Afhængig af Bluetooth enheden
understøttes denne funktion muligvis ikke,
eller de betjenes anderledes.

Betjening 15

Flerpunktsforbindelse
Enheden kan forbindes med to Bluetooth enheder
på samme tid.

Parring med to enheder
1. Forbind enheden med en Bluetooth enhed.

3. Forbind enheden med to Bluetooth enheder.
Vælg "LG PH4 (XX)" fra enhedslisten med to
Bluetooth enheder.
4. Efter korrekt forbindelse af to Bluetooth enheder
tændes der for Bluetooth LED’en.

2
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2. Når Bluetooth enheden og enheden er forbundet,
skal du trykke på j og holde den nede i 2 sekunder.
Nu blinker Bluetooth LED’en samtidig med lyden.
Enheden ændres til multiparringsstatus.

,,Bemærk

yy Du kan forbinde denne enhed med op til 2
Bluetooth-enheder på én gang ved at følge
den samme procedure som beskrevet ovenfor.
yy Når du skifter til multiparringsstatus, skal du
forbinde enheden med to Bluetooth enheder
inden for et par minutter. Ellers annulleres
multiparringsstatussen.
yy Multiparringsforbindelsen understøttes
kun på Android- eller iOS-enheder.
(multiparringsforbindelsen understøttes
muligvis ikke afhængigt af specifikationerne
for den tilsluttede enhed).
yy Bluetooth-enheder, der kan tages ud/frakobles,
(f.eks en dongle osv.) understøtter ikke
multiparring.
yy Selvom denne enhed er tilsluttet op til 2
Bluetooth-enheder, kan du kun afspille og
styre musikken via én af de tilsluttede enheder.
yy Efter multiparringstilslutningen går der lidt
tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken
Bluetooth enhed, det er.
yy Hvis det drejer sig om en multiparringsgentilslutning, tilsluttes der automatisk kun
én Bluetooth enhed til enheden. Den anden
enhed skal tilsluttes manuelt.
yy Uden frakoblingsprocessen tager det et par
minutter at tilslutte andre Bluetooth enheder,
såfremt du kommer uden for dækningsområdet
af Bluetooth. Hvis du slukker og tænder for
enheden, kan du dog tilslutte andre Bluetooth
enheder uden ventetid.

16 Betjening

Anden betjening
Nulstilling
Hvis enheden fryser fast på grund af funktionsfejl,
skal du trykke en skarp genstand så som en tynd nål
ind i RESET hullet.

2
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Bemærkning vedrørende
automatisk slukning af enhed
Når enheden er i Bluetooth-tilstand, og der ikke er
afspillet musik i 20 minutter, eller der er tilsluttet en
bærbar enhed, og ingen knapper er betjent i 6 timer,
slukkes enheden automatisk.

Fejlfinding 17

Fejlfinding
Problem

Årsag og løsning

Ingen strøm.

yy Batteriet er afladet. Genoplad batteriet.
yy Slut enheden til lysnettet ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
yy Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og
juster lydstyrken på enheden eller Bluetooth-enheden.

Ingen lyd eller
lydforvrængning

yy Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis
lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne.
yy Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten
være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.

Bluetooth-parring
fungerer dårligt.

yy Kontroller, at din Bluetooth-enhed er tændt.
yy Fjern forhindringen mellem Bluetooth-enheden og enheden.
yy Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed eller det omgivende miljø kan din
enhed muligvis ikke parres med enheden.

Enheden fungerer ikke
normalt.

Ovenstående løsninger
virker ikke.

yy Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth-oplysninger være
blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, når strømmen til
enheden bliver afbrudt.
yy Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor
temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav.
yy Tryk i nulstillingshullet med en spids genstand, f.eks. en stiftblyant.

3
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yy Deativer Bluetooth og aktiver funktionen igen på din Bluetooth-enhed. Udfør
parringen igen.

18 Tillæg

Varemærker og licenser

Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis
du får brug for at sende enheden, kan du beskytte
den optimalt ved at genindpakke den, som den
oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Bluetooth-ordmærket og -logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
mærker af LG Electronics foregår på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.

Sikring af rene overflader
yy Brug ikke flygtige væsker, f.eks insektspray, i
nærheden af enheden.
yy Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige
overfladen.
yy Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

4
Tillæg

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Tillæg 19

Specifikationer
Generelt
Strømkrav

5 V 0 1,8 A (AC-strømforsyning)
Indbygget, genopladeligt batteri

Strømforbrug

6W

Mål (B x H x D)

Ca. 66 mm X 175 mm X 80 mm

Nettovægt

Ca. 0,53 kg

Betjeningstemperatur

5 °C til 35 °C

Luftfugtighed ved brug

5 % til 60 %

Stænktæt

IPX4

Indgange
PORT. IN

0,35 Vrms (3,5 mm stereojackstik)

USB

Micro USB-port til opladning batteri

4

Mærke

Indbygget

Nominel impedans

6Ω

Nominel indgangseffekt

16 W

Maksimal indgangseffekt

32 W

Batteri
Batterikapacitet

2600 mAh

Driftstid

Ca. 10 timer.
Kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.

Opladetid

Mindre end 4,5 timer og. (Med vekselstrømsadapter).
Driftstiden kan variere afhængig af batteritype eller anvendelse.

yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Tillæg

Højttalere

