SUOMI

KÄYTTÖOHJEET

TELAKOINTIKAIUTIN
MUSIC IN STYLE

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne
tulevaa tarvetta varten.
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Aloitus

Aloitus

Turvallisuusohjeet
1

VAROITUS

Aloitus

SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA

VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ
POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA
HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.
Kuvasymboli, jossa on
nuolenpääsalama tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää
tuotteen kuoren sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka
saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan
ihmiselle sähköiskun.
Tämä huutomerkki kolmiossa
osoittaa käyttäjälle laitteen mukana
tulevan kirjallisuuden sisältävän
tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN
ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS koskien verkkojohtoa
Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan
virtapiiriinsä;
Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita
eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut,
irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja
jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat
vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen
sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita
tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko
on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä
ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen
yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen,
muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen
läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto
lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä
vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että
virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.
VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (pisaroille
tai roiskeille), eikä sen päälle saa laittaa nesteellä
täytettyjä astioita, kuten maljakoita.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
HUOMIO: Katso laitteen alapuolen arvokilvestä
lisätietoja koskien turvallisuusmerkintöjä, laitteen
tunnistus- ja syöttöarvoja.
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Aloitus
Vanhan laitteen hävittäminen

2.	Kaikki sähkö- ja elektroniikkajäte
on erotettava kotitalousjätteestä ja
vietävä viranomaisten määrittämään
kierrätyskeskukseen.
3.	Loppuun käytetyn laitteen oikea
hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja
terveyshaittoja.
4.	Saat lisätietoja loppuun
käytetyn laitteen hävittämisestä
ottamalla yhteyttä asuinkuntasi
jätehuoltoviranomaiseen,
jätehuoltoyritykseen tai laitteen
myyneeseen liikkeeseen.

Paristojen/akkujen hävittäminen
1. Kun tämä yliruksattu jäteastian
merkki on kiinnitetty paristoihin/
akkuihin tuotteessasi tarkoittaa
se, että se on Euroopan direktiivin
2006/66/EC alainen.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
voi tämä symboli sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet
kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd)
tai lyijy (Pb).

1
Aloitus

1.	Kun tämä yliruksattu jäteastia on
kiinnitetty tuotteeseen tarkoittaa
se, että se noudattaa Euroopan
direktiiviä 2002/96/EC.

3

3. Kaikki paristot/akut on erotettava
kotitalousjätteestä ja vietävä
viranomaisten määrittämään
kierrätyskeskukseen.
4. Oikea hävitystapa vanhojen
paristojen/akkujen osalta
auttaa poistamaan mahdolliset
haittavaikutukset ympäristölle ja
terveydelle.
5. Lisätietoja vanhojen paristojen/
akkujen hävittämisestä saat
kunnaltasi, jätteenhuoltolaitokselta
tai jälleenmyyjältä jolta ostit laitteen.
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Aloitus

Aloitus

LG Electronics vakuuttaa tämän tuotteen /
näiden tuotteiden täyttävän direktiivien 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ja
2011/65/EU oleelliset vaatimukset sekä muut
asianmukaiset määräykset.
Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli
haluat kopion yhdenmukaisuustodistuksesta
DoC (Declaration of Conformity).
Yhteydenoton tiedot tuotteen soveltuvuudelle:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste. Kun haluat asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistuslausunto
Tämä laitteisto tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää
20 cm minimietäisyydellä pattereista ja kehostasi.
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Aloitus

Tärkeimmät
ominaisuudet
1

Lisävarusteet
Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet.

Aloitus

Valmistettu Android-laitteelle
Nauti musiikista Android-laitteella yhdellä helpolla
yhteydellä.

Kannettavan sisääntuloliitäntä

AC-adapteri(1)

Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.

Bluetooth®
Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin
kuunteleminen.

Esittely
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

,,Huom

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

>>Varoitus

Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia
vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.
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Aloitus

7

Etupaneeli
1
Aloitus

a Android-laitteen telakka
Yhdistää Android-laitteesi.
b Tuki Android-laitteelle
c Osoitin
Näyttää jokaisen toiminnon.
d Kaiutin

e 1/F (Virta/Toiminto)
- Virta päällä : Paina 1/F laitteen kytkemiseksi
päälle, kun se on sammutettu.
- Virta pois päältä : Pidä 1/F painettuna noin
kolme sekuntia laitteen kytkemiseksi pois
päältä.
-V
 alitsee toiminnon ja tulolähteen, kun virta
kytketään päälle.
+/- (Volume)
Säätää kaiuttimen volyymin.

>>Varoitus

Precauzioni per l’utilizzo dei pulsanti a
sfioramento.
yy Paina kosketuspainikkeita kuivilla ja puhtailla
käsillä. - Jos ympäristössä on kosteutta,
pyyhi painikkeista kosteus pois ennen
niiden käyttöä.
yy Älä paina painikkeita voimakkaasti
niiden toimintaa varten. - Jos käytät liian
paljon voimaa, painikkeiden sensori voi
vahingoittua.
yy Kosketa haluamaasi toimintapainiketta
oikean toiminnon käyttämisesi.
yy Ole varovainen, ettei painikkeisiin kosketeta
johtavilla materiaaleilla, kuten esim.
metallikohteilla. Siitä saattaa aiheutua
toimintahäiriöitä.
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Aloitus

Takapaneeli
1
Aloitus
a DOCK
Paina PUSH OPEN painiketta Android DOCK
(TELAKOINTI) tulee esiin.
b

(USB)
Lataa kannettavat laitteet.
(Ei koske kaikkia kannettavia laitteita.)
- USB-liitin mahdollistaa muiden älykkäiden
laitteiden lataamisen.
- Latausaika voi vaihdella älykkäästä laitteesta
riippuen.
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Aloitus

9

,,Huom
Miten telakointiasema avataan

1
Aloitus

wvy{Upu

XY}GkjGpu

Huomautus: Avaa tai sulje
telakointialusta painamalla
keskikohtaa painikkeessa
“PUSH OPEN”.
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Aloitus

Kuinka ferriittisydän
kiinnitetään (vain EMI)

Liitä AC-sovitin AC-pistokkeeseen.

Liitä sydämet (toimitetaan ostetun mallin mukana)
sähköhäiriöiden rajoittamiseksi tai poistamiseksi.

Aloitus

AC-adapterin
liittäminen

1. Paina ferriittisydämen pidätintä [a] sen
avaamiseksi.
2. Kääri kannettava ja USB-kaapeli ferriittisydämen
ympärille.
3. Sulje ferriittisydän kunnes se lukittuu.

>>Varoitus

yy Käytä vain AC-adapteria joka on toimitettu
tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa
muusta laitteesta tai muulta toimittajalta.
Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen
käyttäminen voi aiheuttaa vahingon
laitteelle ja mitätöidä takuun.
yy Kun toimintoa tai äänenvoimakkuutta on
vaihdettu ja sovitin irrotetaan kytkemättä
virtaa pois päältä, ei se ehkä muista viimeistä
tilaa.
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2

Käyttö

Käyttö

Peruskäyttö

11

1. Tarkista mikro USB-liittimen suunta Androidpuhelimessasi.

Kytke virta päälle
Paina 1/F. LED-ilmaisimet syttyvät ja viimeksi
valittu toiminto vilkkuu ja laite vaihtuu virta päällä
-tilaan.

2

Vaihda valmiustilaan
Käyttö Android-laitteella
Voit nauttia äänestä Android-laitteellasi Androidlaitteen telakoinnin välityksellä tälle yksikölle. Katso
lisätietoja Android-laitteesta - Adroid-laitteen
-käyttöoppaasta.

2. Voit kääntää Android-laitetelakkaa.
Jos haluat voit kiertää telakointiasemaa, vetää
telakointiasemaa ylöspäin ja ja kiertää sitä sitten
oikealle tai vasemmalle.

Käyttö

Paina ja pidä 1/F painettuna. LED-ilmaisimet
syttyvät ja sammuvat ja laite vaihtuu valmiustilaan.

b
a

Lähettääksesi audio-virtauksen Android-laitteestasi
tämän yksikön välityksellä, tarvitset:
yy Android-käyttöjärjestelmän osalta: Ver 4.1(tai
myöh.) ja AOA 2.0
yy Micro-USB -liittimen
Android-käyttöjärjestelmällä (Versio 4.0 tai
pienempi), tämä yksikkö voi vain ladata sen ja voit
nauttia audiosta Bluetoothin välityksellä.

,,Huom

3. Asenna Tuki Android-laitteelle.

yy Tämä yksikkö ei ehkä ole yhteensopiva
laitteen kanssa joka ei tue *AOA (Android
Open Accessory) 2.0 versiota.
On mahdollista että tietyt laitteet eivät tue
tai ole yhteensopivia AOA2.0 USB-audiostandardin määrityksien osalta, tuottaen
laitteen toimimattomuuden tai uudelleen
käynnistymisen suoratelakoinnin ja
irrotuksen tapahduttua kaiutinjärjestelmään
yhdistettäessä. Jos ongelma esiintyy, ole
hyvä ja ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
Laitteesi saattaa vaatia päivityksen
viimeisimmällä Jellybean-ohjelmistolla ja/tai
oikealla AOA2.0 USB-audio-standardilla.
*Tietoja AOA (Android Open Accessory) 2.0
versiosta ;
Audion ulostulo Android-laitteesta lisälaitteelle
ja HID (Human Interface Device) -laitteelle.
yy On suositeltavaa poistaa Android-laitteesi
kotelo (Ver 4.1 tai myöhempi) ennen kuin
telakoidut Android-laitteeseesi.
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Käyttö

4. Telakoi Android-laite tukevasti.

,,Huom

yy Jos liittymässä on virhe, tarkista nämä
ongelmat seuraavasti;
-- Android -laitteesi ei ole kiinnitettynä
tukevasti.
-- Tämä yksikkö tunnistaa Android -laitteesi
tuntemattomana laitteena.
-- Android -laitettasi ei ole käynnistetty.
-- Tarkista USB-liittymän tyyppi Androidlaitteellasi.
yy Irrottaessasi Android -laitteesi telakoinnista
toiston aikana, toisto jatkuu.

2
Käyttö

yy Tapauksessa jossa yksiköstä ei kuulu ääntä,
säädä Android-laitteesi volyymiä.
yy Kun yhdistät Bluetooth-laitteen Androidlaitteesi toiston aikana, audion ulostulo on
hetkellisesti mykistetty.
5. Paina 1/F

-toiminnon valitsemiseksi.

6. Käytä Android-laitteissa.

yy Latausaika voi vaihdella riippuen Androidlaitteestasi.
yy Andoid-laitteesi ohjelmaversiosta johtuen
Andoid-laitettasi ei ehkä voi käyttää tässä
laitteessa. Suosittelemme asentamaan
viimeisimmän ohjelmaversion.
yy Riippuen mikro USB-liittimen sijainnista ja
suunnasta Android-laitteessasi, liitä se pystytai vaaka-asennossa. Voit kiertää mikro-USB
liitintä.
yy Jos Android-laitteesi ei tue AOA (Android
Open Accessory) 2.0 versiota, tämä yksikkö
voi ladata vain Android-laitteesi vaikka
Android-laitteessa on OS 4.1 (tai myöhempi).

Automaattinen virransäätö
Tämä yksikkö kytkee itsensä pois päältä
säästääkseen sähkönkulutusta siinä tapauksessa
että pääyksikköä ei ole kytketty ulkoisiin laitteisiin
eikä ole käytetty 25 minuuttiin.
Tämä yksikkö suorittaa saman kuuden tunnin
kuluessa siitä kun Pääyksikö on ollut liitettynä
toiseen laitteeseen käyttäen analogista sisääntuloa.
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Käyttö

13

Musiikin kuuntelu
kannettavasta laitteestasi
Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia
monenlaisista kannettavista laitteista. (Kannettavien
laitteiden vaatimaa kaapelia ei toimiteta tämän
laitteen mukana)

2
Käyttö

1. Liitä kannettava laite PORT.IN -liittimeen
laitteessa.
2. Kytke virta päälle painikkeella 1/F.
3. Valitse
1/F.

(KANNETTAVA) toiminto painamalla

4. Käynnistä kannettava laite ja aloita sen toisto.
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14

Käyttö

Bluetooth-toimintojen
käyttö

2

Musiikin kuuntelu Bluetooth
laitteesta

Käyttö

Tietoa Bluetoothista

Varmista ennen parinmuodostusta, että Bluetooth
Bluetooth-toiminto on päällä. Lisätietoja on
Bluetooth käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on
tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Bluetooth® on langaton viestintätekniikka lyhyille
välimatkoille..

1. Valitse Bluetooth-toiminto painamalla 1/F.
Bluetooth LED ”
“ vilkkuu näyttöikkunassa.

Käyttöalue on enintään 10 metriä.

2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
näkyy nimellä “ND1531”.

(Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät
yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.)
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®
tekniikan avulla ei aiheuta mitään muutoksia.
Langattomalla Bluetooth® tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin Bluetooth® -langatonta
teknologiaa.
Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro,
PDA.

Bluetooth-profiilit
Jotta voidaan käyttää langatonta bluetoothteknologiaa, laitteiden tulee kyetä tulkitsemaan
tiettyjä profiileita. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

3. Syötä PIN-koodi.
PIN-koodi : 0000
4. Kun parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa
onnistuu, Bluetooth LED ”
“ lopettaa
vilkkumasta.

,,Huom

yy Bluetooth laitteen tyypistä riippuen
muutamilla laitteilla on erilaiset
yhdistämistavat.
yy Kokeile paritusmenettelyä, jos laitteen nimi
ei näy laiteluettelossa.
5. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin
toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth
laitteen käyttöohjeesta.
Bluetoothin äänenvoimakkuus mukautetaan
Bluetooth laitteesi äänenvoimakkuuden testin
mukaan.

,,Huom

yy Ääni pääsarjasta voi tulla vääristyneeksi jos
nostat Bluetooth-laitteen volyymiä kaksi
kolmannesta tai enemmän.
yy Kun käytät Bluetooth-toimintoa, säädä
Bluetooth-laitteen volyymi asianmukaiselle
kuuntelun tasolle.
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Käyttö

,,Huom

yy Haettuasi tätä laitetta Bluetoothlaitteellasi, yhdistä Bluetooth-laite tämän
yksikön kanssa. Toista sitten haluamasi
musiikkikappale.
yy Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot
häritsevät yhteyttä.
yy Et voi käyttää Bluetooth-laitetta tällä
laitteella.

,,Huom

yy Joissakin matkapuhelimissa, bluetooth
liittyy automaattisesti, kun laite kytketään
päälle, ellet pakota parinmuodostusta
bluetooth-laitteen kanssa ennen laitteen
sammuttamista.
yy Joissakin matkapuhelimissa on kaksi tapaa
kytkeä bluetooth irti. Yksi tapa on kytkeä
bluetooth irti. Toinen tapa on kytkeä irti
erottamalla parinmuodostus. Jos haluat
varmasti kytkeä irti, poista bluetooth
parinmuodostus käytöstä.

2
Käyttö

yy Parinmuodostus on rajoitettu yhteen
Bluetooth-laitteeseen yksikköä kohden.
Monen laitteen parinmuodostus ei ole
tuettu.

15

yy Vaikka Bluetooth ja tämän laitteen etäisyys
on vähemmän kuin 10 metriä, Bluetoothlaitetta ei voida yhdistää, jos tiellä on esteitä.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää
Bluetooth-toimintoa.
yy Voit nauttia langattomasta järjestelmästä
käyttäen puhelinta, MP3:a, Muistikirjaa jne.
yy Kun Bluetooth ei ole yhdistettynä, Bluetooth
LED ”
“ vilkkuu.
yy Jotkin sähkölaitteet, kuten lääketieteelliset
laitteet, mikroaaltouunit tai langattomat
LAN-laitteet, käyttävät samaa taajuutta.
Tällöin yhteys katkeaa.
yy Kun joku seisoo Bluetooth ja soittimen
välissä ja estää signaalien kulkemisen, yhteys
katkeaa.
yy Mikäli etäisyys Bluetooth ja yksikön välillä
kasvaa, äänen laatu on alhaisempi ja
alhaisempi. Yhteys purkautuu kun välimatka
Bluetooth ja yksikön välillä ylittää Bluetooth
kantokyvyn.
yy Yhteys langatonta Bluetooth®-tekniikkaa
käyttävään laitteeseen katkeaa, jos
sammutat pääyksikön virran tai siirrät
laitteen 10 metriä kauemmas pääyksiköstä.
yy Jos Bluetooth-laite irrotetaan, sinun tulisi
yhdistää Bluetooth-laite yksikköösi.

ND1531-BE_ASWELLK_FIN.indd 15

2013-08-27

11:23:11

16

Vianmääritys

Vianmääritys
Ongelma
Ei virtaa

Oikaisu
yy Liitä virtajohto pistorasiaan.
yy Tarkista asia käyttämällä jotain toista sähkölaitetta.

yy
Voit tarvita lisäohjaimia
yy
käyttääksesi niitä tämän yksikön
yy
kanssa.
yy

3

Android-laite ei toimi.

Paina 1/F ja tarkasta valittu toiminto.
Tarkista onko laitteesi käyttöjärjestelmä ver 4.1(tai myöhempi).
Tarkista onko laitteesi tuettu AOA 2.0:lla.
Säädä kannettavan laitteesi volyymia.

Kytke USB-laitteesi yksikköön oikealla tavalla.

Vianmääritys

yy Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja
yritä sitten uudelleen paritusta.
Bluetooth-paritus ei toimi
oikein.

yy Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä.
yy Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este.
yy Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä
voi parittaa tämän laitteen kanssa.
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Liite

17

Tavaramerkit ja
lisenssit

Langaton Bluetooth®-teknologia on järjestelmä,
jonka avulla elektroniset laitteet voivat
kommunikoida keskenään radioyhteyden avulla
enintään 10 metrin etäisyydeltä toisistaan.
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin Bluetooth®-yhteyttä.
Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat
Bluetooth® SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on
lisenssin näiden merkkien ja logojen käyttöön.

4
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Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja
kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava,
suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen
pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Laitteen ulkopintojen puhdistaminen
Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä
laitteen läheisyydessä.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

4

Laitteen puhdistus

Liite

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaisia, käytä pehmeää,
kevyesti mietoon pesuaineliuokseen kostutettua
kangasta. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat
vahingoittaa laitteen pintoja.
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Tekniset tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset DC 12 V 0 2 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Tehonkulutus

18 W

Mitat (L x K x P)

174 mm X 174 mm X 90,5 mm

Nettopaino (noin)

0,8 kg

Käyttölämpötila

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Käyttökosteus

5% - 90 %

Syöttöliitännät
PORT. (KANNETTAVA) IN

500 mV (3,5 mm stereo-liitäntä)

USB
Bus-virransyöttö

USB : DC 5 V 0 1 A, Android : DC 5 V 0 1 A

4

Lähtöteho

5 W (8 Ω / 1 kHz)

Harmoninen särö

10 %

Liite

Kaiutin

Kaiuttimet
Tyyppi

sisään rakennettu

Impedanssi arvo

8Ω

Nimellinen syöttöteho

5W

Maksimitulovirta

10 W

yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
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LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark

8088 57 58
0800 0 LG LG

Finland / Suomi

(0800 0 54 54)

800 187 40

Norway / Norge
Sweden / Sverige

0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)

LG Website
www.lg.com
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