ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО

Мощна система
високоговорители

БЪЛГАРСКИ

Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно настоящото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
За да разгледате инструкциите за разширените функции,
вижте http://www.lg.com и изтеглете ръководството за потребителя.
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от Вашия
модел.
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Предпазни мерки при работа с
батерията
yy Това устройство има вграден оловно-киселинен
акумулатор, който се регулира с клапан. (12 V/7,0 Ah)
yy Не използвайте батерията в затворени пространства или
близо до открит пламък.
yy Зареждайте батерията само при определените условия
за зареждане.
yy В случай на корозия на клемите, течове или
деформиране на корпуса на батерията, не я използвайте.
yy Ако батерията протече, осигурете средства за
предпазване на ръцете и облеклото си, извадете
батерията от устройството и бъдете изключително
внимателни течността да не попадне по кожата или в
очите Ви.
yy Ако батерията протече и течността попадне по кожата
или облеклото Ви, незабавно измийте обилно с чиста
вода.
Ако течността попадне в очите Ви, незабавно ги измийте
обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.
yy Избягвайте едновременна употреба на батерии, които
се различават по вид, производител или са с неясна
история на употреба.
yy Не хвърляйте батерията в огън и не я нагрявайте.
yy Не свързвайте накъсо клемите на батерията.
yy Не се опитвайте да разглобявате, видоизменяте или да
разрушите батерията.
yy Дръжте батерията далеч от деца.
yy Батерията може да се сменя. Ако е необходимо все почесто да зареждате батерията, може да е време да я
смените. Батерията трябва да се носи само в сервиз на
центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
yy Ако батерията няма да се използва през продължителен
период от време, преди съхранението я заредете
докрай и изключете превключвателя ON/OFF (OFF).
Съхранявайте батерията на хладно и сухо място.
yy По време на съхранение на батерията я зареждайте поне
веднъж на всеки tre месеца. Ако батерията се съхранява
продължителен период от време без да се зарежда,
животът й може да се съкрати.
yy Употребяваната батерия трябва да се рециклира или да
се изхвърли отделно от битовите отпадъци.
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Декларация за съответствие

С настоящето LG Electronics декларира, че радио
оборудването от вида СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ С
ВИСОКА МОЩНОСТ е в съответствие с Директива
2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС се предлага на следния интернет
адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
За информация на потребителя това изделие трябва
да бъде инсталирано и да работи на минимално
отстояние от 20 cm между изделието и тялото.
Обхват на честотата

Изходна мощ (Максимум)

2402 до 2480 MHz

10 dBm
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Горен панел
a

b

c d e

g 1 (Готовност)
Включете или изключете захранването.

f

ECHO / DEMO
- Избиране на режим ECHO
- При режим изключено, ако натиснете
ECHO / DEMO стартира режим DEMO.
VOCAL EFFECTS
Избиране на режим VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Можете да се наслаждавате на функцията, докато
слушате музика намалява вокала независимо от
източника на музика.
(KEY CHANGER)
Променя клавиша, за да се адаптира към вашия
вокален диапазон.
g

h

h Прозорец на дисплея

i

a MIC VOL. s
Регулирайте нивото на звука на микрофона.

i F (Функция)
Избира функцията и входния източник.
T (Luaj/Pauzë)
Започване или прекъсване на възпроизвеждането.

b Капак на порта

PRESET/REPEAT
-И
 збира предварително запаметен номер на
радиостанция. /
Чрез натискане и задържане запаметява
радиостанции.
-В
 ъзпроизвеждане на Вашите файлове с
повторение или в случаен ред.
-П
 оказва имената на всички свързани Bluetooth
устройства в режим Bluetooth.

Когато не използвате устройството,
затворете добре порта.
c MIC IN.
Свържете микрофон.
d USB вход
Можете да свържете USB устройство и да
възпроизвеждате аудиофайлове.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Избира звукови импресии.
-Н
 атиснете и задръжте ефект BASS директно.

e PORT (Portabël) IN.
Свържете преносимо устройство.
f s MAIN VOL.
Регулирайте нивото на звука на тонколоната.

Y/U
-П
 рескача бързо назад или напред. /
Чрез натискане и задържане търси раздел в
даден файл.
- Избира радио станциите.

Заден панел
a FM антена
a
d

b Капак на порта
Когато не използвате устройството,
затворете добре порта.
c Индикатор за зареждане на батерията

b

c

e

d Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
Включва (ON) и изключва (OFF) уреда.
(Той може да се зарежда дори когато устройството
е изключено (OFF).)
e AC в контакт
Заредете напълно устройството преди
употреба.
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Пренасяне на уреда

Допълнителна информация

Устройството разполага с колелца и дръжка за
лесно изваждане.

Спецификации

1. Натиснете бутона за блокиране на
ръкохватката.

Общи
Параметри на ел.
захранването

Вижте главния етикет на
уреда.

Консумация на
енергия

Вижте главния етикет на
уреда.

Размери (Ш x В x Д)

Приблиз. 370 мм x 480,5
мм x 310 мм

Захранване на
шината (USB)

5 V 0 500 mA

Усилвател (обща
средноквадратична
изходна мощност)

50 W RMS

Батерия
2. Издърпайте ръкохватката.

yy Когато не използвате устройството,
затворете добре порта.
yy Това устройство е тонколона със
защита от намокряне, но може да
бъде повредено ако го използвате
под вода.
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Тип батерия

12 V/7,0 Ah (Оловнокиселинен акумулатор,
който се регулира с
клапан)

Време за работа

Прибл. 13 часа (При
напълно заредена
батерия и непрекъснато
възпроизвеждане при 50
% ниво на звука.)
Времето може да се
различава в зависимост
от състоянието на
батерията и условията
на работа.

Прибл. 11 часа
Времето може да се
различава в зависимост
Време за зареждане
от състоянието на
батерията и условията на
работа.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предизвестие.
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