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BRUGERVEJLEDNING

Mini Hi-Fi
System

Du bedes læse brugervejledningen grundigt
igennem, før du betjener enheden. Gem
brugervejledningen til evt. senere brug.
CM9740 (CM9740, CMS9740F)
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Sikkerhedsoplysninger
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FORSIGTIG

Kom godt i gang

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE
RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ DÆKSLET IKKE
FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDEN
I KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG
SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
Dette lyn med pilespidssymbol
i en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af uisoleret farlig spænding
inde i produktet, der kan være
tilstrækkelig stor til at udgøre en
risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en
ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger
med produktet.
ADVARSEL: PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR
REGN ELLER FUGT FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.
Med henblik på at sikre korrekt brug af dette
produkt, bedes du læse denne betjeningsvejledning
grundigt og gemme den til fremtidig reference.
Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal
man kontakte en autoriseret serviceforhandler.
Brug af kontroller, justeringer eller udførelse af
andre procedurer end dem der er angivet heri, kan
resultere i farlig stråling.
Med henblik på at undgå direkte eksponering
fra laserstråler, skal man ikke forsøge at åbne
produktets hus.
FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger.
Installer det 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 en lignende overflade.
Dette produkt skal ikke placeres i en indbygget
installation så som en bogreol eller et rack,
medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og man
har fulgt fabrikantens anvisninger

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand
(dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles
genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.
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Jordledning

For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb;

(Undtagen enheder, som ikke er jordforbundne).
Sørg for, at du tilslutter jordledningen for at undgå
muligheden for elektrisk stød (dvs. et lydkabel
med et 3-benet AC-stik med jordforbindelse
skal sluttes til en 3-benet AC-stikkontakt med
jordforbindelse). Hvis det ikke er muligt at anvende
jordforbindelsesmetoder, skal du få en kvalificeret
elektriker til at installere en særskilt afbryder. Forsøg
ikke at jordforbinde enheden ved at slutte den til
telefonledningerne, belysningsstænger eller gasrør.

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 brugervejledning. Lad være med at
overbelaste vægstikkene. Overbelastede vægstik,
løse eller beskadigede vægstik, forlængerledninger,
flossede netledninger eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farlige. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Undersøg regelmæssigt ledningen til dit apparat,
og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal
du tage den ud af stikket, standse med at bruge
apparatet, og få ledningen udskiftet med en, der er
nøjagtig magen til, af et autoriseret servicecenter.
Beskyt nedledningen mod fysisk eller mekanisk
misbrug, og undgå at vride den, bøje den, klemme
den, klemme den i en dør og træde på den.
Vær særlig opmærksom på stik, vægstik og der,
hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis du vil
afbryde strømmen fra lysnettet, skal du trække
netledningens stik ud. Når du installerer produktet,
skal du sørge for, at stikket er let tilgængeligt.

1
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VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Med henblik på at
forhindre forurening af miljøet og en mulig trussel
mod menneskers og dyrs sundhed, skal det gamle
batteri eller batteriet lægges i egnede beholdere
ved specifikke indsamlingssteder.
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.
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EU-meddelelse om trådløse produkter

1
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LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er)
opfylder vigtige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF,
2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.
Kontakt følgende adresse, og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity el.
overensstemmelseserklæring).
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holland
yy Bemærk, at dette IKKE er kontaktpunkt til
kundeservice. Angående oplysninger om
kundeservice se garantibeviset, eller kontakt
den forhandler, hvor du har købt dette
produkt.
Kun til indendørs brug.
RF Radiation Exposure Statement (Erklæring
om strålingseksponering)
Dette udstyr bør installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og
din krop.
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Bortskaffelse af dit gamle apparat

2.	Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes adskilt fra
den kommunale affaldsproduktion
via specifikke indsamlingssteder, der
er udpeget af regeringen eller de
lokale myndigheder.
3.	Når du bortskaffer dit gamle
apparat på korrekt vis, så hjælper
du med til at forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet
og mennesker.
4.	Angående mere detaljerede
oplysninger om bortskaffelse
af dit gamle apparat, bedes du
kontakte dit kommunekontor,
genbrugsstation eller den butik,
hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af udtjente batterier/
akkumulatorer
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på
dine batterier/akkumulatorer,
så betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv
2006/66/EF.
2. Symbolet kan være kombineret
med de kemiske symboler for
kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb), hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 %
kadmium eller 0,004 % bly.

1
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1.	Når det overkrydsede
skraldespandssymbol er anbragt på
produktet, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/
EF.

5

3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes særskilt, og ikke som
husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer er med til
at forhindre mulige skadevirkninger
på miljøet og den menneskelige
sundhed.
5. Mere detaljerede oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte
dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
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Unikke funktioner

Tilbehør

Bluetooth®

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende
tilbehør.

Kom godt i gang

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på
din Bluetooth-enhed.

Portable In (bærbar ind)
Giver mulighed for at lytte til musik fra din bærbare
enhed. (MP3, bærbar computer, osv.)

FM-antenne (1)

Fjernbetjening (1)

Afspilningseffekter
Giver mulighed for at lytte til musik med flere
forskellige lyd- og afspilningseffekter.

Optagelse direkte på USB

Batterier (2)

Optag musik til din USB-enhed.

LG Bluetooth Remote
LG Bluetooth Remote er en applikation, der er
designet til at give dig kontrol over nogle af LG's
nyeste lydenheder. Se side 28 til 30.
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Krav til afspilbare filer
Krav til MP3/WMA-musikfil

Kompatible USB-enheder
yy MP3-afspiller: Flash type MP3-afspiller.
yy USB-flashdrev:
Enheder, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1.

yy Samplingsfrekvens: indenfor 32 til 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)

USB-enhedskrav

yy Maksimalt antal filer: Under 999

yy USB-hukommelse, der kræver yderligere
programinstallation, efter at du har forbundet
den med en computer, understøttes ikke.

yy Maksimalt antal mapper: Under 99

yy Tag ikke USB-enheden ud under betjening.

yy Filtypenavne: ".mp3"/".wma"

yy Hvis det er en USB med stor kapacitet, tager det
måske mere end et par minutter at søge i den.

yy Cd-rom-filformat: ISO 9660/ JOLIET
yy Vi anbefaler, at du anvender "Easy-CD Creator",
som skaber et ISO 9660-filsystem.
Du skal indstille muligheden "disc format" til
[Mastered] for at gøre diske kompatible med
LG-afspillerne, når du formaterer diske, der kan
overskrives. Når du indstiller muligheden til Live File
System, kan du ikke bruge den på LG-afspillere.
(Mastered/Live File System: Diskformatsystem til
Windows Vista)

1
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MP3/WMA-filkompatibilitet med denne enhed er
begrænset som følger.

yy USB-funktionen på denne enhed understøtter
ikke alle USB-enheder.

yy Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)

9

yy Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår
tab af data.
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en
USB HUB, genkendes USB-enheden ikke.
yy Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet.
(Kun FAT (16/32) filsystem understøttes).
yy Denne enhed understøttes ikke, når det totale
antal filer er på 1.000 eller mere.
yy Ekstern harddisk, kortlæsere, låste enheder eller
hårde typer USB-enheder understøttes ikke.
yy Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes pc'en.
Afspilleren kan ikke anvendes som lagerenhed.
yy Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible
med denne enhed.
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Fjernbetjening

• • • • • • • • • • • • • • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
1 (Tænd/sluk) : Tænder og slukker for enheden.
B (Åbn/luk) : Åbner og lukker diskskuffen.
PRESET.FOLDER W/S :

1
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-- Søger efter en mappe i MP3-/WMA-filer. Når
en CD/USB indeholder MP3/WMA-filer i flere
mapper, der afspilles, skal du trykke
PRESET.FOLDER W/S for at vælge den mappe,
du ønsker at afspille.
-- Vælger et forudindstillet nummer for en
radiostation.
FUNCTION : Vælger funktion og indgangskilde.
MUTE @: Afbryder lyden.
VOL +/-: Justerer højttalerens lydstyrke.
TUNER MEMORY:
-- Gemmer radiostationer.
-- Sletter alle gemte stationer.
USB REC : Optagelse direkte på USB.
SLEEP: Indstiller systemet til at slukke automatisk
på et specifikt tidspunkt.
(Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv
styrke).

Isætning af batterier

Fjern batteridækslet på bagsiden af
fjernbetjeningen, og indsæt to (størrelse AAA)
batterier, hvor 4 og 5 vender rigtigt.
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• • • • • • • • • • • • • • b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

• • • • • • • • • • • • • • c•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

REPEAT (MENU): Lyt til dine spor/filer gentagne
gange eller tilfældigt.

Numeriske knapper fra 0 til 9: Vælg spor, filer eller
et forudindstillet nummer ved hjælp af tal-knapper.

TUNING-/+: Vælger radiostationer.

RDS/SET:

C/V (Spring over/søg) :

RDS (Radio Data System) (Gå til side 31).

-- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt
Fremad.

Bekræfter indstillingen.

Z ENTER:
-- Afbryder afspilningen eller optagelsen.
-- Annullerer funktionen DELETE (SLET).
d/M (Afspil/pause) :
-- Starter eller holder pause i afspilningen.
-- Vælger STEREO/MONO.
SOUND EFFECT: Vælger lydindtryk.
AUTO DJ: Vælger tilstanden AUTO DJ. (Find
yderligere oplysninger på side 25)

PTY: Søger radiostationer via radiotype.
• • • • • • • • • • • • • • d•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
CLOCK: Her kan du indstille uret og kontrollere
tiden.

Kom godt i gang

-- Søger efter et afsnit i et spor/fil.

1

TIMER: Med funktionen TIMER (TIDSINDSTILLING)
kan du tænde og slukke (til/fra) for CD-afspilning,
USB-afspilning og TUNER-modtagelse på et ønsket
tidspunkt.
INFO: Ser oplysninger om din musik. En MP3-fil
indeholder ofte ID3-tag. Taggen oplyser om titel,
kunstner, album eller tid.

DELETE:

SMART DJ: Vælger tilstanden SMART DJ. (Find
yderligere oplysninger på side 23)

-- Sletter MP3/WMA-filer.

JUKE BOX:

-- Sletter et musiknummer på JUKE BOX-listen.

-- Vælger tilstanden JUKE BOX.
-- Opretter din liste med favoritter.
SMART DJ LEVEL +/-: Justerer lydniveauet for
SMART DJ-effekt.
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Frontpanel
1

j
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a
b
c

k

d
e
f

l
m
n

g
h
i

a 1/!(Tænd/sluk)
b DJ EFFECT
Vælger DJ-effekt. (Find yderligere oplysninger
på side 24).
c SMART DJ
Vælger tilstanden SMART DJ. (Find yderligere
oplysninger på side 23)
d DJ EFFECT CONTROL
Giver en lyd i tilstanden DJ effect.
e SMART DJ LEVEL
Justerer Smart DJ Level.
f AUTO DJ
Vælger tilstanden AUTO DJ. (Find yderligere
oplysninger på side 25).
JUKE BOX
- Opretter din liste med favoritter.
- Tænder og slukker for JUKE BOX.
g B (Åbn/luk)
h Diskskuffe

j
Med NFC kan du installere og åbne
applikationen "LG Bluetooth Remote" på en
NFC-kompatibel telefon.
k Display.
l CD
Vælger funktionen CD.
USB
Vælger funktionen USB.
AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN
Vælger funktionen BLUETOOTH, AUX og MIC,
PORT. IN.
TUNER
Vælger funktionen TUNER.
m DJ Pro.
Vælger funktionen CLUB eller FOOTBALL Sound,
når du vil mikse lyd. (Find yderligere oplysninger
på side 25).
n DJ Pro.

i PORT. IN-stik

- DJ Pro. Tasten til at vælge mellem 6 lydtyper.

MIC-stik

- Tilstanden DJ Pro i CLUB, tasten, der bruges til
at afbilde afspilningen med lydeffekten CLUB.

MIC VOL.

- Tilstanden DJ Pro i FOOTBALL, tasten,
der bruges til at afbilde afspilningen med
lydeffekten FOOTBALL.
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1

r
s
t
u
v
w

q USB 1/2-port

oT
- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger Stereo/Mono.
I

Du kan afspille eller optage lydfiler ved at
tilslutte USB-enheden.
r LG EQ

Stopper afspilning eller annullerer funktionen
DELETE.

Vælger lydindtryk.

Y/U

Vælger BASS BLAST- eller BYPASS-lyd direkte.

BASS BLAST

- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt
Fremad.

s ENTER

- Søger efter et afsnit i et spor/fil.

t MULTI JOG / FILE SEARCH

MASTER VOLUME
Justerer højttalerens lydstyrke.
BASS / TREBLE
Justerer lydniveauet ved indstilling af USER EQ.
SPK LIGHTING / DEMO
- Tænder eller slukker for belysningseffekter.
- Viser demo.
(SPK LIGHTING: Den røde lysdiode lyser på
indersiden af subwooferhøjttaleren).
USER EQ
Styrer lydregister.
p

Kom godt i gang

p
q

o

USB REC
Optager til USB.

CM9740-DB.DSWELLK_DAN.indd 13

Vælger en mappe ved søgning af en fil.
- Indstiller klokkeslættet.
- Vælger en mappe og en fil i funktionen CD/
USB.
u X-FLASH LEVEL
- Vælger en X-FLASH-tilstand.
v X-FLASH ON / OFF
- Vælger en X-FLASH ON / OFF-tilstand.
(X-FLASH: Den hvide lysdiode lyser på forsiden
af subwooferhøjttaleren).
w	 FOLDER
Flytter til en mappe og fil i valgtilstand.
	DELETE
-Sletter et musiknummer på JUKE BOX-listen.
-Sletter MP3/WMA-filer. (kun USB)
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Bagpanel
a

1
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b c d

e

a Netledning

>>Forsigtig

f

g
b AUX IN 1/2-stik (V/H)
c ANTENNA (FM)

yy Hvis det er muligt, skal el-ledningen sluttes
direkte til stikkontakten på væggen. Eller
når du bruger en forlængerledning, er
det stærkt anbefalet at bruge én på 110
V/15 A eller 230 V/15 A. Ellers fungerer
enheden muligvis ikke korrekt på grund af
utilstrækkelig strømforsyning.

d SPEAKER LIGHT

yy Overbelast ikke forlængerledningen med en
for stor elektrisk belastning.

f Ventilator

e RIGHT SPEAKER
LOW CHANNEL 2/3
Tilslutter bananstik.
HIGH CHANNEL 2/3
Tilslutter højttalerens kabler.
g LEFT SPEAKER
LOW CHANNEL 2/3
Tilslutter bananstik.
HIGH CHANNEL 2/3
Tilslutter højttalerens kabler.
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Sådan påsættes
ferritkernen (kun EMI)
1
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Påsæt ferritkernen til
belysningskablet
Inden højttalerens belysningskabel tilsluttes, skal
du påsætte ferritkerne for at reducere eller fjerne
elektrisk interferens.

1. Træk stopperen [a] på ferritkernen for at åbne
den.
2. Rul højttalerens belysningsledninger omkring
ferritkernen to gange.
3. Luk ferritkernen, indtil der lyder et klik.
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Tilslutning

Tilslutning til
højttalere

Arranger hovedenheden og
højttalerne

Inden tilslutning
1. Monter højttaleren på en flad overflade.

2

(Det er anbefalet, at mindst to personer bærer den i
venstre og højre håndtag, (A) og (B)).

Tilslutning

(B)
(A)

20 cm

20 cm

yy Højttalerne skal anbringes på ca. 20 cm afstand
fra enheden for at forhindre den vibration, der er
forårsaget af højttalerne.

(B)
(A)

>>Forsigtig

yy Installer højtalerne på en fast overflade, så
de ikke glider.
yy Hvis højttalerne IKKE anbringes på en flad
overflade, kan vibrationerne som følge
af den stærke udgang ryste og flytte
højttalerne og danne støj.
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Tilslutning til højttalere
Tilslut den sorte strimmel i hver ledning til de
terminaler, der er mærket - (minus), og den sorte
ende til de terminaler, der er mærket + (plus).
Højttaler-kabel

17

Sådan monterer du de
højfrekvente højttaler på
enheden
1. Løsn knappen ved at dreje den mod uret.
2. Sæt den blottede del af ledningen ind i hullet
inde i hver terminal.
3. Stram knappen ved at dreje den med uret for at
fastgøre ledningen.

2
Tilslutning

Bananstik

Bananstik

Højttaler-kabel

Kabel

HIGH CHANNEL

Sort strimmel

Slut til 3

Gennemsigtig

Slut til 2

Sådan monterer du de
lavfrekvente højttaler på
enheden
1. Fjern en beskyttelseshætte.
2. Indsæt bananstikket i den tilsvarende terminal.

CM9740-DB.DSWELLK_DAN.indd 17
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Tilslutning

Sådan slutter du højttalernes
lyskabler til enheden
Højttalerens lyskabel sluttes til enheden ved at
indsætte kablet i SPEAKER LIGHT-stikkene på
enheden.

>>Forsigtig

yy Forsøg ikke at løfte højttaleren alene. Der
kræves to personer til at løfte højttaleren.
Ellers kan højttaleren måske ikke fungere
korrekt og forårsage personskade og/eller
tingskade.
yy Når du slutter højttalerne til enheden, skal
du sikre dig at slutte højttalerens kabel og til
den tilsvarende højttalerterminal.

2
Tilslutning

yy Inden du afspiller musik, skal du kontrollere
lydstyrkeniveauet for at undgå, at syge
mennesker, børn og gravide kvinder bliver
chokerede af den pludselig og stærk lyd fra
enheden.
yy Anvend ikke enheden et sted med
begrænset plads. Det kan skade
menneskernes hørelse. Det er anbefalet at
bruge den i et bredt område.

>>Forsigtig

yy Sørg for, at begge stik og højttalerne passer
sammen.
yy Sørg for at slutte kablerne godt til stikkene
på enheden.

yy Husk at sikre sig, at børn ikke putter
deres hænder eller andre objekter ind i
højttalerens lysdiodedæksel, når det åbner
sig.
yy I højttalerne er der magnetiske dele, så der
kan forekomme farveuregelmæssigheder
på tv-skærmen eller pc-skærmen. Under
anvendelse af højttalerne skal de være
placeret langt væk fra både tv- og pcskærme.
yy Sørg for at installere højttaleren sammen
med andre personer for at forhindre, at
den falder ned og forårsager skader på
vedkommende, der installerer den.
yy Undgå at kigge i højttalerens lyse i lang tid.
Det kan forårsage synsskade.
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Tilslutning af valgfrit
udstyr

19

PORT. IN-tilslutning
Tilslut en udgang (øretelefon eller linje ud) for
bærbar enhed (MP3 eller PMP osv.) til PORT. INstikket.

AUX IN-tilslutning
Tilslut en udgang for ekstraudstyr (camcoder, tv,
afspiller osv.) til AUX IN 1/2-stikket (V/H).

2
Tilslutning

Hvis dit apparat kun har én lydudgang (mono), så
tilslut den til det venstre (hvide) lydstik på enheden.

Bærbart kabel

Lydkabel
MP3-afspiller, m.v.

Lytning til musik fra din
bærbare afspiller eller
eksterne enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.
Dvd-, Blu-ray-afspiller osv.

1. Slut den bærbare afspiller til PORT. IN-stikket på
enheden.
eller
Tilslut den eksterne enhed til AUX IN-stikket på
enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på 1/!.
3. Vælg den ønskede funktion, PORTABLE
eller AUX, ved at trykke på FUNCTION på
fjernbetjeningen eller på AUX / BLUETOOTH /
MIC. / PORT. IN på enheden.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne
enhed, og begynd af afspille.
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USB-tilslutning

Antennetilslutning

Slut en USB-enhed (eller MP3-afspiller m.v.) til USBportene på enheden.

Tilslut den medfølgende FM-antenne for at lytte til
radioen.
Slut FM-ledningsantennen til FM-antennestikket.
Sørg for, at FM ledningsantennen er fuldstændigt
trukket ud.

USB-enhed

2
Tilslutning

,,Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:
1. Vælg en anden funktion/ tilstand, eller
tryk på Z ENTER på fjernbetjeningen
eller I på enheden to gange i træk.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.
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Betjening

Betjening

Grundlæggende
funktioner

,,Bemærk

yy Displayet skifter i følgende rækkefølge.
USB

MP3/WMA-CD

Lyd-CD

CD/USB-betjening

REPEAT TRK

REPEAT TRK

REPEAT TRK

REPEAT *DIR

REPEAT DIR

-

1. Indsæt disken ved at trykke på B, eller slut USBenheden til USB-porten.

REPEAT ALL

REPEAT ALL

REPEAT ALL

RANDOM

RANDOM

RANDOM

OFF

OFF

OFF

2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på
CD eller USB på enheden eller FUNCTION på
fjernbetjeningen.
Sådan

(1) Ved brug af knapperne C/
V:
Tryk på C/V for at gå til
næste spor/fil eller for at vende
tilbage til starten af nuværende
Sådan
springer du spor/fil.
over til næste/ Tryk kortvarigt på C to gange for
forrige spor/fil at gå tilbage til det forrige spor/fil.
(2) Ved brug af knappen FILE
SEARCH:
Drej knappen FILE SEARCH på
enheden, og tryk på d/M for at
afspille sporet/filen.
Gentagen
afspilning
eller
afspilning
i tilfældig
rækkefølge

Tryk gentagne gange
på REPEAT(MENU) på
fjernbetjeningen. Find yderligere
oplysninger om, hvordan visningen
skiftes, i bemærkningerne.
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*DIR: Mappe
yy Når du afspiller JUKE BOX-listen, er REPEAT
TRK og REPEAT ALL kun tilgængelige.
yy Selvom du genstarter enheden eller
skifter fra en funktion til en anden, kan du
stadigvæk lytte til musik fra det punkt, hvor
den sidst blev afspillet.
yy Det næste filnavn vises efter 30 sekunder.
(Undtagen RANDOM-afspilning, AUTO
DJ RANDOM-afspilning, den sidste fil på
afspilningslisten osv.).

3
Betjening

gør du
Tryk på Z ENTER på
Stop
fjernbetjeningen eller I på
enheden.
Tryk på d/M på fjernbetjeningen
Afspilning
eller T på enheden.
Tryk på d/M på fjernbetjeningen
Pause
eller T på enheden under
afspilningen.
Tryk på C/V på
Søgning efter
fjernbetjeningen eller Y/U på
et afsnit i et
enheden under afspilning, og slip
spor/fil
den på det punkt, du vil lytte til.
Valg af et Tryk på taltasterne 0 til 9 på
spor/fil
fjernbetjeningen for gå direkte til
direkte
den ønskede fil eller nummer.
Under afspilningen:

21

yy Hvis du lader diskskuffen blive åben i 5
minutter, lukker den sig automatisk.
yy DTS understøttes ikke. Hvis det er DTSlydformat, udsendes der ingen lyd.

Valg af en mappe og
en MP3/WMA-fil
På enheden
1. Tryk på FOLDER, og drej knappen
FILE SEARCH, indtil den ønskede mappe vises.
2. Tryk på ENTER, og drej knappen FILE SEARCH,
indtil den ønskede fil vises. Tryk på T for at
afspille den.

På fjernbetjeningen
1. Tryk gentagne gange på PRESET.FOLDER W/
S, indtil den ønskede mappe vises.
2. Tryk på d/M for at afspille den. Den første fil i
mappen afspilles.

2014-06-26
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,,Bemærk

yy CD/USB-mapper/filer genkendes som vist
nedenfor.

Sletning af en MP3/WMA-fil
Du kan slette en fil, mappe eller formattere ved at
trykke på DELETE. Denne funktion virker kun i stopstatus. (kun USB)
1. -Vælg den fil, du ønsker at slette, og tryk på
DELETE.
-Vælg den mappe, du ønsker at slette, ved
at trykke på FOLDER. Drej knappen FILE
SEARCH, og tryk på DELETE.
-Tryk på DELETE, og hold den nede for at
formatere USB-enheden.
eller
Tryk gentagne gange på DELETE under valg af
MP3/WMA-filen.

3
Betjening

Displayet skifter i følgende rækkefølge.
- DEL FILE? : Sletter fil
- DEL FOLDER? : Sletter mappe
- FORMAT? : Formatterer USB-enheden
2. Hvis du vil slette en fil/mappe eller formattere,
skal du trykke på d/M på fjernbetjeningen eller
trykke på T på enheden.
yy Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises
mappen ikke.
yy Mapper bliver vist i følgende rækkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER
7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Filen vil blive afspillet fra $ fil nr. 1 to $ fil
nr.14 én efter én.
yy Filer og mapper bliver vist i den rækkefølge,
de er optaget, og kan blive vist på anden vis
afhængigt af optagelsens omstændigheder.

3. Hvis du til afslutte den igangværende funktion,
skal du trykke på Z ENTER på fjernbetjeningen
eller trykke på I på enheden.

>>Forsigtig

yy Tag ikke USB-enheden ud, mens den er i
drift. (afspille, slette, osv.)
yy Det anbefales, at du regelmæssigt tager
sikkerhedskopier, så du undgår datatab.
yy Slettefunktionen understøttes muligvis ikke
afhængigt af USB-statussen. (lås, osv.)

yy *ROOT: Det første skærmbillede, du kan se,
når en computer genkender din CD/USB, er
"ROOT".

CM9740-DB.DSWELLK_DAN.indd 22

2014-06-26

10:14:17

Betjening 23

Afspilningseffekt
Denne enhed understøtter flere forskellige lydog afspilningseffekter: SMART DJ-, AUTO DJ-, DJ
EFFECT- og JUKE BOX-afspilning.

,,Bemærk

yy Find lyd- og afspilningseffekter nedenfor.
Effekt

Beskrivelse

Automatisk effekt

Automatisk effekt
blander flere forskellige
lydeffekter automatisk,
så de passer til dit
humør. Den omfatter
flanger, phaser,
forsinkelse og kor.

Overtoning

Den afspiller, så lyden
toner problemfrit
ned fra slutning af ét
musiknummer til starten
af det næste.

SMART DJ-afspilning
SMART DJ afspiller musik med flere forskellige
lyd- og afspilningseffekter: automatisk effekt,
overtoning, baglæns afspilning, gentag, beatboks
og stemmesampling.
Den afspiller gentagne gange al musikken på
USB-enhederne, og giver vilkårligt flere forskellige
effekter.

Hvis du vil annullere den, skal du trykke gentagne
gange på SMART DJ, indtil "SMART DJ OFF" vises i
displayet. Du kan lytte til musik som sædvanligt.

Justering af effektniveauet
Du kan justere niveauet for SMART DJ-lydeffekten
mellem LOW, MIDDEL og HIGH. I takt med, at
effektniveauet bevæger sig fra LAVT til HØJT, vises
SMART DJ-effekten oftere og gør, at lyden føles
kraftigere.
I tilstanden SMART DJ skal du dreje knappen
SMART DJ LEVEL gentagne gange på enheden,
eller trykke på knappen SMART DJ LEVEL +/- på
fjernbetjeningen. Displayet skifter på følgende
måde: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

Baglæns
afspilning

Den afspiller hurtigt et
musikstykke baglæns.

Gentag

Den gentager et
musikstykke.

Beatboks

Den indsætter en
beatboks under
afspilningen.

Stemmesampling

Den indsætter en lyd
under afspilningen.

3
Betjening

Du kan nyde den med 3 genretyper: ELECTRO,
HOUSE og REGUETON. Tryk gentagne gange på
SMART DJ. Displayet skifter på følgende måde,
hver gang du trykker på SMART DJ: SMART DJ OFF
-> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ HOUSE ->
SMART DJ REGUETON.

yy SMART DJ er understøttet i funktionen USB
eller CD.
yy Du kan identificere effekten ved at høre
lyden og ikke ved at se på displayet.
yy Det anbefales kun at afspille de angivne
genrer (ELECTRO, HOUSE, REGUETON)
i tilstanden SMART DJ. SMART DJ er
optimeret til anvendelse af denne musik.
yy SMART DJ slås fra, hvis du skifter funktionen
til en af de andre, eller hvis du slukker og
tænder enheden i tilstanden SMART DJ.
yy SMART DJ slås fra, hvis du optager den
musik, du lytter til, i tilstanden SMART DJ.
yy Hvis SMART DJ slås fra, skal du slå den til
igen for at nyde effekten.
yy Det er umuligt at betjene SMART DJ, DJ
effect og AUTO DJ samtidigt. Hvis du vælger
én, bliver den anden slået fra automatisk.
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DJ EFFECT

Justering af effektniveauet

Gør det muligt at nyde DJ EFFECT, som f.eks. en
kradsende lyd og lydeffekten Flanger/Phaser/Kor/
Forsinkelse FX.

Du kan justere DJ EFFECT-lydens skalaniveau
mellem 0 og 15. I takt med, at effektniveauet
bevæger sig fra 0 til 15, vises SMART DJ-effekten
oftere og gør, at lyden føles kraftigere.

1. Drej knappen DJ EFFECT CONTROL, mens du
trykker på DJ EFFECT på enheden og holder
den nede.
Displayet skifter hver gang
SCRATCH-> FLANGER ->PHASER-> CHORUS->
DELAY -> SCRATCH

3

(Undtagen i tilstanden SCRATCH). Hvis du vil
justere Skala (dybde) for tilstanden Effect, skal to
betingelser tilfredsstilles. (skalaniveau 0-15)
- Tag hænderne væk fra tasten DJ Effect.
- Drej knappen DJ EFFECT CONTROL med eller mod
uret. (Undtagen i tilstanden SCRATCH).

,,Bemærk

Betjening

Display

Beskrivelse

SCRATCH

Du kan høre effekten af en
kradsende lyd afhængigt af den
retning, du drejer knappen DJ
EFFECT CONTROL mod.

yy Tryk på tasten DJ EFFECT, når funktionen
Smart DJ er tændt, hvorefter Smart DJ
frigøres, og den overgår til tilstanden DJ
EFFECT.

FLANGER

Du kan høre effekten af en
flangerlyd afhængigt af den
retning, du drejer knappen DJ
EFFECT CONTROL mod.

yy Denne funktion er kun tilgængelig i
funktionen CD eller funktionen USB.

yy Den første effekttilstand er SCRATCH.

PHASER

Du kan høre effekten af en
phaser-lyd afhængigt af den
retning, du drejer knappen DJ
EFFECT CONTROL mod.

CHORUS

Du kan høre effekten af en
korlyd afhængigt af den retning,
du drejer knappen DJ EFFECT
CONTROL mod.

DELAY

Du kan høre effekten af en
forsinket lyd afhængigt af den
retning, du drejer knappen DJ
EFFECT CONTROL mod.

yy Tilstanden DJ EFFECT vises i 3 sekunder, når
tasten DJ EFFECT bliver trykket.
yy Skala har et startniveau på 8.
yy Det nuværende skalaniveau vises ved
justering af Gage (skala). (Undtagen i
tilstanden SCRATCH)
yy DJ EFFECT slås fra, hvis du skifter funktionen
til en af de andre, eller hvis du slukker og
tænder for enheden i tilstanden DJ EFFECT.
yy DJ EFFECT slås fra, hvis du optager den
musik, du lytter til, i tilstanden DJ EFFECT.
yy Hvis DJ EFFECT slås fra, skal du slå den til
igen for at nyde effekten.

2. Tag hænderne væk fra tasten DJ EFFECT lige i
det øjeblik, effekten aktiveres.
Hvis du vil annullere den, skal du dreje knappen
DJ EFFECT CONTROL, mens du trykker på DJ
EFFECT og holder den nede. Tag hænderne
fra DJ EFFECT, når "DJ EFFECT OFF" vises i
displayet.
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DJ Pro.

AUTO DJ-afspilning

Når du vælger det, kan du mikse f.eks. CLUB- og
FOOTBALL-lyd.

Auto DJ blander slutningen af ét musiknummer
med begyndelsen af det næste til en kontinuerlig
afspilning. Den kompenserer for lydstyrken tværs
over spor/filer og giver uafbrudt afspilning.

- DJ Pro fungerer i de to tilstande, f.eks. CLUB og
FOOTBALL.
Display
DJ PRO
CLUB
DJ PRO
FOOTBALL

Beskrivelse
Du kan f.eks. høre en CLUBlydeffekt, når du trykker på DJ
Pro..
Du kan f.eks. høre en FOOTBALLlydeffekt, når du trykker på DJ
Pro..

yy Den første DJ Pro-tilstand er tilstanden
CLUB.
yy Tilstanden DJ Pro vises i 3 sekunder, når
tasten DJ Pro. bliver trykket.
yy Det er den miksede DJ-lyd, der afgives, når
tasten DJ Pro. bliver trykket.
- Tilstanden DJ Pro i CLUB, tasten, der bruges til
at afbilde afspilningen med lydeffekten CLUB.
- Tilstanden DJ Pro i FOOTBALL, tasten,
der bruges til at afbilde afspilningen med
lydeffekten FOOTBALL.
yy Den DJ-lyd, der spilles i øjeblikket, stoppes,
og den valgte DJ Pro-lydblanding starter,
når der trykkes igen på tasten DJ Pro., mens
DJ-lyd spiller.
yy DJ Pro fungerer, mens Smart DJ er i drift.
yy Displayet viser ikke DJ Pro- tasten.

Tilstand
OFF

Display
(AUTO DJ OFF)

Beskrivelse
-

RANDOM

RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)

I denne tilstand
afspilles musikken
i vilkårlig
rækkefølge.

REPEAT

REPEAT ALL
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)

I denne tilstand
afspilles musikken
igen og igen.

3
Betjening

,,Bemærk

Tryk gentagne gange på AUTO DJ på
fjernbetjeningen eller enheden, hvorefter displayet
skifter på følgende måde. RANDOM (AUTO DJ
RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)
-> (AUTO DJ OFF)

,,Bemærk

yy I tilstanden AUTO DJ er det ikke muligt at
søge efter et afsnit i et spor/fil eller bruge
gentagen eller vilkårlig afspilning.
yy Mens tilstanden AUTO DJ er aktiveret, er det
ikke muligt at trykke på PRESET.FOLDER
W/S på fjernbetjeningen eller FOLDER på
enheden.
yy Hvis du drejer over på andre funktioner
eller stopper musikken med knappen
I på enheden (eller Z ENTER eller på
fjernbetjeningen) ) i tilstanden AUTO DJ,
deaktiveres funktionen AUTO DJ.
yy Funktionen AUTO DJ understøttes ikke
i en musikfil, hvis filen er kortere end 60
sekunder.
yy Under optagelse er funktionen AUTO DJ
ikke tilgængelig.
yy AUTO DJ SEQUENTIAL vælges kun, når JUKE
BOX-listen afspilles.
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JUKE BOX-afspilning
(programafspilning)
Med funktionen JUKE BOX kan du oprette en
spilleliste med dine favoritspor/-filer fra en disk
eller USB-enhed. Det er muligt at indlæse en
afspilningsliste på op til 100 spor/filer.

Oprettelse af en JUKE BOX-liste
Den er kun understøttet i stop-status.
1. Tryk på JUKE BOX, og hold den nede for at gå
ind i redigeringstilstand.

3

2. Vælg et spor/fil ved at trykke på C/V
på fjernbetjeningen eller ved at dreje knappen
FILE SEARCH på enheden.

Betjening

3. Tryk på JUKE BOX for at gemme sporet/filen.
4. Gentag trin 2 til 3 for at gemme andre spor/filer.
5. Tryk på JUKE BOX en gang til.
JUKE BOX-listen afspilles ved at trykke på d/M,
efter at du har oprettet listen.

Sådan bruger du JUKE BOX
Tryk to gange på JUKE BOX i stop-status. "JUKE
BOX ON" vises i displayet. JUKE BOX-listen afspilles
ved at trykke på d/M på fjernbetjeningen eller
T på enheden.
Hvis du vil annullere funktionen, skal du trykke
to gange på JUKE BOX. "JUKE BOX OFF" vises i
displayet.

Sletning af en JUKE BOX-liste
Sletningsfunktionen fungerer kun i
redigeringstilstanden. Se trin 1, "Oprettelse af en
JUKE BOX-liste".
1. Vælg et musiknummer ved at trykke gentagne
gange på JUKE BOX.
2. Tryk på DELETE, mens et musiknummer er valgt.
Alle musiknumre på JUKE BOX-listen slettes ved at
trykke på
Z ENTER på fjernbetjeningen eller I på enheden.

,,Bemærk

yy Du kan kontrollere statussen for JUKE BOX
ved at trykke én gang på JUKE BOX. Du kan
også kontrollere den med ordet "PROG." i
displayet.
yy Hvis der ikke er nogen JUKE BOX-liste, bliver
"JUKE BOX NONE" vist i displayet, når du
trykker på JUKE BOX.
yy JUKE BOX deaktiveres i følgende tilfælde.
-- Ændring af funktionen til de andre.
-- Slukning og tænding af enheden.
-- Betjening af de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
-- Afspilning af en fil ved brug af FOLDER og
MULTI JOG.
yy JUKE BOX-listen slettes i følgende tilfælde.
-- Fjernelse af disken eller USB-enheden.
-- Sletning eller optagelse af musikfiler i USBenheden.
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Brug af trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
korte rækkeviddeforbindelse.
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
interfereres af en anden elektronisk bølge, eller nå
du tilslutter Bluetooth på andre værelser.

Bluetooth-profiler
Hvis du vil bruge trådløs Bluetooth®-teknologi, skal
enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne
enhed er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for,
at den trådløse Bluetooth-teknologi er aktiveret på
din Bluetooth-enhed. Anvend brugervejledningen
til Bluetooth-enheden. Når først de to enheder er
blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage
handlingen.
1. Vælg Bluetooth-funktionen ved at bruge
FUNCTION eller AUX / BLUETOOTH / MIC. /
PORT. IN
"BT READY" vises i displayet.
2. Betjen Bluetooth-enheden, og udfør parringen.
Når du søger efter denne enhed med din
Bluetooth, vises muligvis en liste med
enheder, alt afhængigt af den type Bluetooth,
du anvender. Din enhed bliver vist som "LG
MINI(XX:XX)".

,,Bemærk

3
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Tilslutning af enkelte enheder ved hjælp af trådløs
Bluetooth®-teknologi påtager sig ingen gebyrer.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen
blev foretaget via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar
computer, PDA.

Lytning til musik, der er gemt
på Bluetooth-enheder

XX:XX betyder de sidste fire cifre i BT-adressen.
For eksempel, hvis din enhed har en BTadresse, som f.eks. 9C:02:98:4A:F7:08, får du
vist "LG MINI (F7:08)" på Bluetooth-enheden.
3. Indtast PIN-koden.
PIN-kode: 0000
4. Når denne enhed bliver forbundet med din
Bluetooth-enhed, bliver "PAIRED" vist i displayet,
og indikatoren for Bluetooth lyser.

,,Bemærk

Nogle enheder har en forskellig
parringsmetode afhængigt af den pågældende
Bluetooth-enhed.
5. Lyt til musik.
Find oplysninger om, hvordan der afspilles
musik, der er lagret på Bluetooth-enheden, i
brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

,,Bemærk

yy Lyden fra hovedsættet kan blive forvrænget,
hvis du sætter lydstyrken på Bluetoothenheden op til 2/3 eller mere.
yy Når du anvender Bluetooth-funktionen, skal
du justere lydstyrken for Bluetooth-enheden
til et korrekt niveau.
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,,Bemærk

yy Når du bruger Bluetooth®-teknologi,
skal forbindelsen mellem enheden og
Bluetooth-enheden oprettes så tæt som
muligt og afstanden bevares.
Men det virker måske ikke korrekt i følgende
tilfælde:

Brug af Bluetooth-applikation

,,Bemærk

Kun Android OS kan bruge applikationen "LG
Bluetooth Remote" på denne enhed.

-- Der er en forhindring mellem enheden
og Bluetooth-enheden.

Om applikationen "LG Bluetooth
Remote"

-- Der er en enhed med Bluetooth®teknologi, der kører på samme
frekvens, så som medicinsk udstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANanordning.

Applikationen "LG Bluetooth Remote" giver en
række nye funktioner for denne enhed.

3

yy Du skal forbinde din Bluetooth-enhed med
denne enhed igen, når du genstarter den.

Betjening

yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Du kan ikke styre din Bluetooth-enhed med
denne enhed.
yy Du kan kun parre én Bluetooth-enhed med
én enhed og således ikke flere på én gang.

Hvis du vil anvende funktionerne, anbefaler vi, at
du henter og installerer den gratis applikation "LG
Bluetooth Remote".

Installation af applikationen
"LG Bluetooth Remote" på din
Bluetooth-enhed
1. Installer applikationen "LG Bluetooth Remote"
via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.

yy Afhængigt af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth-funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3-afspiller, bærbar computer osv.
yy Når du ikke har oprettet forbindelse til en
Bluetooth-enhed, bliver "BLUETOOTH" OG
"BT READY" vist på betjeningspanelet.
yy Hvis der står en person og forstyrrer
kommunikationen mellem Bluetoothenheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
yy Lydkvaliteten forringes med afstand; jo
større afstanden er mellem enheden og
Bluetooth-enheden, desto ringere bliver
lydkvaliteten.
yy Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetoothenheden og enheden.
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2. Tryk på et ikon til installation.
3. Tryk på et ikon til overførsel.

,,Bemærk

yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har et
program med scanningssoftware. Hvis du
ikke har det, kan du hente en fra "Google
Android Market (Google Play Store)".

2014-06-26

10:14:18

Betjening 29

Installer applikationen "LG Bluetooth
Remote" via "Google Android Market
(Google Play Store)"
1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google
Play Store)".
2. Skriv "LG Bluetooth Remote" i søgelinjen, og søg
efter den.
3. Find og tryk på "LG Bluetooth Remote" på listen
over søgeresultater for at starte overførslen af
Bluetooth-applikationen.

NFC
Med NFC kan du installere og åbne applikationen
"LG Bluetooth Remote" på en NFC-kompatibel
telefon.
1. Aktiverer funktionen NFC på den NFC-aktiverede
telefon.
2. Tænd for enheden.
3. Sæt bagsiden af den NFC-aktiverede telefon
over enheden.

4. Tryk på et ikon til installation.
5. Tryk på et ikon til overførsel.

,,Bemærk

3
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yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at Bluetooth-enheden har "Google
Android Market (Google Play Store)".

-- Hvis applikationen "LG Bluetooth Remote" ikke
er installeret på din NFC-aktiverede telefon, bliver
det forbundne skærmbillede med applikationen
"LG Bluetooth Remote" vist.
-- Hvis applikationen "LG Bluetooth Remote" er
installeret på den NFC-aktiverede telefon, så
betyder det, at applikationen "LG Bluetooth
Remote" er aktiveret.

,,Bemærk

yy Du skal aktivere funktionen NFC på den
NFC-kompatible telefon.
yy Hvis skærmen på den NFC-aktiverede
telefon er låst, læser telefonen ikke NFC.
yy Hvis etuiet til din smartphone er
krombelagt, er NFC ikke tilgængelig.
Afhængigt af etuiets materiale eller tykkelse,
kan NFC muligvis ikke indlæses ordentligt.
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Aktivér Bluetooth med
applikationen "LG Bluetooth
Remote"
Applikationen "LG Bluetooth Remote" giver dig
mulighed for, at din Bluetooth-enhed kan oprette
forbindelse til denne enhed.
1. Tryk på ikonet for applikationen "LG Bluetooth
Remote" på startskærmen for at åbne
applikationen "LG Bluetooth Remote", og gå til
hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting], og vælg den ønskede enhed.

3

3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
betjeningen, skal du trykke på [Setting] og
[Help].

Betjening

,,Bemærk

yy BT-applikationen bliver tilgængelig i
softwareversionen på følgende måde:
-- Android OS: Ver. 2.3.3 (eller nyere)
yy Denne enhed understøtter ikke parring
af flere enheder. Hvis denne enhed
allerede har oprettet forbindelse til en
anden Bluetooth-enhed, skal du afbryde
forbindelsen til den anden enhed og prøve
igen.
yy Hvis du benytter applikationen "LG
Bluetooth Remote" til betjening, vil der være
nogle forskelle mellem applikationen !LG
Bluetooth Remote" og den medfølgende
fjernbetjening. Brug den medfølgende
fjernbetjening efter behov.

Betjening af radio
Vær sikker på, at FM-antennen er tilsluttet. (Se side
20)

Sådan hører du radio
1. Tryk på TUNER på enheden eller FUNCTION på
fjernbetjeningen, indtil FM vises i displayet.
Den seneste modtagne station bliver tunet ind.
2. Automatisk tuning:
Tryk og hold TUNING-/+ inde på
fjernbetjeningen eller Y/U på enheden
i ca. to sekunder, indtil frekvensindikationen
skifter, og slip derefter knappen. Scanningen
stopper, når enheden tuner ind på en station.
eller
Manuel tuning:
Tryk gentagne gange på TUNING-/+ eller
Y/U på henholdsvis fjernbetjeningen
eller enheden.
3. Juster lydstyrken ved at dreje på
lydstyrkeknappen på enheden eller ved
at trykke på VOL +/- på fjernbetjeningen
gentagne gange.

Sådan forbedrer du en dårlig
FM-modtagelse
Tryk på T på enheden eller d/M på
fjernbetjeningen. Dette vil ændre tuneren fra stereo
til mono og sædvanligvis forbedre modtagelsen.

yy Alt efter Bluetooth-enhed vil applikationen
"LG Bluetooth Remote" måske ikke fungere.
yy Den forbindelsen, du har oprettet, kan
blive afbrudt, hvis du vælger en anden
applikation eller ændre indstillingen for
den tilsluttede enhed via applikationen
"LG Bluetooth Remote". I så fald skal du
kontrollere forbindelsesstatussen.
yy Når BT-applikationen er blevet tilsluttet, kan
musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette
er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren
igen.
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Sådan forudindstiller du
radiostationerne
Du kan forudindstille 50 stationer til FM.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned
for lydstyrken.
1. Tryk på TUNER på enheden eller FUNCTION på
fjernbetjeningen, indtil FM vises i displayet.
2. Tryk på TUNING-/+ på fjernbetjeningen
eller Y/U på enheden for at vælge den
ønskede frekvens.
3. Tryk på TUNER MEMORY. En forudindstillet
nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET.FOLDER W/S for at vælge det
ønskede, forudindstillede nummer.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
7. Du kan lytte til en forudindstillet station ved at
trykke på
PRESET.FOLDER W/S eller på de numeriske
knapper 0 til 9.

Sådan sletter du alle de gemte
stationer
1. Tryk på TUNER MEMORY, og hold den nede i
to sekunder.
"ERASE ALL" blinker på display.

Sådan ser du oplysninger om
en radiostation
FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data
System). Dette viser oplysninger om den
radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange
på RDS/SET for at bladre igennem de forskellige
datatyper:
PS 	(Programme Service Name)
Kanalens navn vises på skærmen.
PTY 	(Programme Type Recognition)
Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder)
vises på skærmen.
RT 	(Radio Text)
En tekstmeddelelse indeholder særlige
oplysninger fra sendestationen. Denne
tekst kan rulle hen over displayet.
CT 	(Time controlled by the channel)
Denne viser klokkeslættet og datoen,
der udsendes af stationen.

3
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5. Tryk på TUNER MEMORY. Stationen gemmes.

31

Du kan søge efter radiostationer efter programtype
ved at trykke på RDS/SET. Displayet viser den
seneste PTY, der blev brugt. Tryk på PTY en
eller flere gange for at vælge din foretrukne
programtype. Tryk på C/V, og hold den inde.
Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en
station, stopper søgningen.

2. Tryk på TUNER MEMORY for at slette alle de
gemte radiostationer.
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Andre funktioner

Brug af mikrofon

Sådan slukker du midlertidigt
for lyden

1. Slut mikrofonen til MIC-stikket.

Tryk på MUTE@ på din fjernbetjening for at slå
lyden fra.
Du kan slå enhedens lyd fra for eksempelvis at tage
telefonen, hvorefter ikonet Mute "Q" blinker i
displayet.

3

Sådan får du vist filoplysninger
(ID3 TAG)

Funktionen giver følgende muligheder: CD, USB,
AUX-MIC og BLUETOOTH.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnement. Juster
mikrofonens lydstyrke ved at dreje MIC VOL.
med uret eller mod uret på enheden.

,,Bemærk

yy Når du ikke bruger mikrofonen, skal du dreje
MIC VOL. ned til minimum eller slukke MIC
og tage mikrofonen ud af MIC-stikket.

Betjening

Når du afspiller en MP3-fil, der indeholder
filoplysninger, kan du få vist oplysningerne, når du
trykker på INFO.

yy Hvis mikrofonen er meget tæt på
højttaleren, kan en hylende lyd frembringes.
I så fald skal du flytte mikrofonen væk fra
højttaleren eller nedsætte lydniveauet ved
hjælp af MIC VOL..

DEMO

yy Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstrem
høj, kan det blive forvrænget. I så fald skal
du skrue MIC VOL. over på minimum.

I slukket tilstand demonstrerer den funktionen i
displayet med en demolyd, og du får den vist ved
at trykke på SPK LIGHTING/DEMO.
Tryk igen for at annullere DEMO.

,,Bemærk

yy Under DEMO bevarer denne afspiller DEMOstatus, selvom du frakobler strømstikket.
yy Du kan nyde andre funktioner under DEMO.
Så bliver DEMO midlertidigt sat på pause.
- Uden at trykke på indtastningsknap i 10
sek. vil DEMO automatisk afspille.

yy Med funktionen AUX-MIC er det kun muligt
at udsende din stemme.

Tænding og slukning af
højttalerbelysningen
HØJTTALERBELYSNING: Funktionen lyser automatisk
i takt med musiklyden, når der bliver spillet musik.
Du kan vælge tilstanden tændt/slukket for
højttalerlyset ved at trykke på SPK LIGHTING/
DEMO på enheden.
Du kan tænde for lyset ved at trykke på SPK
LIGHTING/DEMO gentagne gange, indtil lyset
slukkes.
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Brug af X-FLASH
X-FLASH: Funktionen bruges til at skabe en
danseklubstemning ved at betjene belysningen
automatisk eller manuelt, når en stærk beatmusik
afspilles.
1. Tryk på X-FLASH ON/OFF på enheden.
2. Drej knappen X-FLASH LEVEL med eller mod
uret.
Displayet skifter hver gang
OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4 ->
OFF
3. Spil på det niveau, du ønsker.

,,Bemærk
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yy Funktionen X-FLASH aktiveres i alle
funktioner.
yy Tilstanden X-FLASH bevarer den tidligere
tilstand, når du trykker på X-FLASH ON /
OFF.
yy X-FLASH-effekten afhænger af LEVEL
(niveauet).
yy SPEAKER LIGHTING (højttalerbelysning)
og X-FLASH fungerer muligvis ikke korrekt
i henhold til et lavt indgangsniveau
eller en tilsluttet ekstern enhed (lav
lydstyrke, enhedstype, afspilningslydkilde,
forbindelsestilstanden osv.).
yy Lysdioderne for SPEAKER LIGHTING og
X-FLASH (niveau 1) lyser kun under drift
(afspilning af disk, USB-afspilning, lytning til
radio og anden ekstern indgang). Dette er
kun muligt, når enheden er i drift.
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Indstilling af lyd
Sådan indstiller du surroundtilstanden
Dette system har et antal forudindstillede surroundlydfelter. Du kan vælge en ønsket lydindstilling ved
at bruge SOUND EFFECT på fjernbetjeningen.
De viste emner til equalizeren er muligvis ikke som
de viste afhængigt af lydkilder og effekter.
På display

3

NATURAL

Beskrivelse

Betjening

Du kan nyde komfortabel og
naturlig lyd.

Regionalt optimeret lydeffekt.
(FORRO/FUNK/SERTANEJO/
Lokal
DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/
specialiseringINDIA/REGUETON/MERENGUE/
equalizer
SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO
HIP HOP)

AUTO EQ

Skaber den lyd-equalizer, der
mest ligner den genre, der er
inkluderet i sangfilernes MP3
ID3-tag.

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

Dette program tilfører lyden en
entusiastisk stemning, og det
giver dig følelsen af, at du rent
faktisk befinder dig til en rock-,
pop- eller klassisk koncert.

MP3 - OPT

Denne funktion er optimeret til
MP3-filer, der kan komprimeres.
Den forbedrer diskanten.

BASS BLAST

Øger diskant-, bas- og surroundlydeffekten.

LOUDNESS

,,Bemærk

yy På nogle højttalere kan lyden muligvis ikke
høres eller høres med lav lyd afhængigt af
lydtilstanden.
yy Du skal muligvis nulstille surroundfunktionen efter at have skiftet indgangen,
nogle gang endda efter at sporet/filen er
skiftet.
yy Du kan vælge BYPASS eller BASS BLASTlyden direkte ved at trykke på BASS BLAST
på enheden.

Indstilling af USER EQ
Du kan lytte til musik med equalizer ved selv at
justere lydniveauet.
1. Tryk på USER EQ. “USER EQ” vises.
2. Juster lydniveauet ved at skyde knappen BASS,
TREBLE op og ned.

Forbedrer bas og diskant.

BYPASS

Du kan nyde lyden uden
equalizereffekt.

FOOTBALL

Du kan nyde lydeffekten
FOOTBALL STADIUM.
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Indstilling af uret

Brug din afspiller som vækkeur

1. Tænd for enheden.

2. Tryk på TIMER. Hver funktion blinker.

2. Tryk på CLOCK.

3. Tryk på RDS/SET, når den funktion, du ønsker at
blive vækket af, vises.

3. Vælg tidsfunktionen ved at dreje knappen
MULTI JOG på enheden eller trykke på C/
V på fjernbetjeningen.
- AM 12:00 (for formiddag (AM) og eftermiddag
(PM) display) eller 0:00 (for en 24 timers visning)
4. Tryk på RDS/SET for at bekræfte dit valg.
5. Vælg timerne ved at dreje knappen MULTI
JOG på enheden eller trykke på C/V på
fjernbetjeningen.
6. Tryk på RDS/SET.

8. Tryk på RDS/SET.

Indstilling af uret ved hjælp af
applikationen "LG Bluetooth
Remote"
Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" på
din Android-enhed. (se side 28 til 30)
Uret på din enhed vil automatisk blive synkroniseret
med din bærbare enhed ved at aktivere Bluetoothforbindelsen via applikationen "LG Bluetooth
Remote".

4. "ON TIME" bliver vist. Slå MULTI JOG til
på enheden, eller tryk på C/V på
fjernbetjeningen for at ændre timerne og
minutterne, og tryk på RDS/SET for at gemme.
5. "OFF TIME" vises. Slå MULTI JOG til på enheden,
eller tryk på C/V på fjernbetjeningen
for at ændre timerne og minutterne, og tryk på
RDS/SET for at gemme.
6. Slå MULTI JOG til på enheden, eller tryk på
C/V på fjernbetjeningen for at ændre
lydstyrken, og tryk på RDS/SET for at gemme.
Urikonet "(" viser, at alarmen er indstillet.
7. Tryk på knappen TIMER 2 gange. Du kan
kontrollere indstillingens status.

3
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7. Vælg minutterne ved at dreje knappen MULTI
JOG på enheden eller trykke på C/V på
fjernbetjeningen.

1. Tænd for enheden.

,,Bemærk

yy Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere
klokkeslættet, når du trykker på CLOCK (UR),
selv om der er slukket for afspilleren.
yy Hvis du indstiller ur og alarm, kan du
kontrollere ikonet for alarm "(", når du
trykker på CLOCK (UR), selvom der er
slukket for afspilleren.
yy Hvis du indstiller ur og alarm, kan du
kontrollere ikonet for alarm "(" og
oplysninger om indstilling, når du trykker
på TIMER (Tidsindstilling), selv om der er
slukket for enheden.
yy Tiden nulstilles ved at trykke på CLOCK eller
TIMER og holde den nede. Følg derefter
indstillingen fra trin 3.
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Indstilling af dvaletid

Automatisk nedlukning

Tryk på SLEEP gentange gange for at vælge
forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter. Enheden
slukker efter endt forsinkelsestid.

Denne enhed slukker sig selv ned for at spare på
el-forbruget i det tilfælde, hvor enheden ikke er
tilsluttet en ekstern enhed og ikke er blevet brugt i
25 minutter.
Når hovedenheden er blevet tilsluttet en anden
enhed ved hjælp af en analog indgang, gør
enheden det samme seks timer efter.

Hvis du vil stoppe dvalefunktionen, skal du trykke
gentagne gange på SLEEP, indtil "SLEEP 10" vises,
og så skal du trykke på SLEEP én gang til, samtidig
med at "SLEEP 10" vises.

,,Bemærk

yy Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er
tilbage, før enheden slukker.
yy Tryk på DVALE. Den resterende tid vises på
skærmen.

3
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Lysdæmper
Tryk én gang på SLEEP. Lyset i displayet dæmpes til
halv styrke. Hvis du vil annullere funktionen, skal du
trykke på SLEEP gentagne gange, indtil dæmpning
slås fra.
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Avancerede funktioner
Optagelse til USB
Du kan optage forskellige lydkilder på USB.
(CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM)
1. Slut USB-enheden til enheden.
2. Vælg en funktion, hvor du ønsker at optage
ved hjælp af CD, USB, TUNER eller AUX /
BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN på enheden
eller FUNCTION på fjernbetjeningen.
Optagelse af enkelt spor/fil - Du kan optage
til USB efter afspilning af det spor/fil, som du
ønsker.

Optagelse af JUKE BOX-liste - Når den JUKE BOXliste vises, kan du optage den på en USB-enhed.
(Se side 26)
3. Tryk på
USB REC på enheden eller USB
REC på fjernbetjeningen.
- Hvis du tilslutter både USB1 og USB2, skal
du trykke på T for at optage til USB1, eller
trykke på I for at optage til USB2.
4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på I på enheden eller Z ENTER på
fjernbetjeningen.

Pause i optagelse
Tryk på
USB REC på enheden eller USB REC
på fjernbetjeningen under afspilningen for at sætte
optagelsen på pause. Tryk igen for at genstarte
optagelsen.
(kun TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE)

,,Bemærk

yy Du kan styre optaget MIC-lyd i henhold til
lydstyrken for MIC, når du optager i CD 1
med REC-hastighed.
yy Afhængigt af den lyd, der optages i MICindgangen, når du optager i funktionen
AUX-MIC. (Uden at tage hensyn til
kontrolleren for MIC-lydstyrke).
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1. Tryk på
USB REC på enheden eller på USB
REC på fjernbetjeningen i mere end 3 sekunder.
2. Tryk på C/V på fjernbetjeningen
eller Y/U på enheden for at vælge en
bithastighed.
3. Tryk igen på
USB REC på enheden eller
på USB REC på fjernbetjeningen for at vælge
optagehastighed.
4. Tryk på C/V på fjernbetjeningen eller
Y/U på enheden for at vælge en ønsket
optagehastighed. (kun AUDIO CD (lyd-cd))
X1 SPEED
- Du kan lytte til musik, samtidig med at du
optager den.
X2 SPEED
- Du kan kun optage musikfilen.

3
Betjening

Optagelse af alle spor/filer - Du kan optage til
USB efter stop.

Valg af bithastighed og hastighed
under optagelse

5. Tryk på
USB REC på enheden eller på
USB REC på fjernbetjeningen for at afslutte
indstillingen.

Eftersynkronisering af USB til USB
Du kan eftersynkronisere en forskellig lydkilde i
USB1 til USB2 i USB-funktionen.
1. Slut en USB-enhed inklusive ønskede lydfiler til
USB1.
2. Slut en anden USB-enhed til USB2.
3. Tryk på
USB REC på enheden eller USB
REC på fjernbetjeningen.
4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på I på enheden eller Z ENTER på
fjernbetjeningen.
Hvis du producerer uautoriserede kopier
af kopibeskyttet materiale, inklusive
computerprogrammer, filer, udsendelser og
optagelser, kan det være en overtrædelse af
ophavsretten (copyright) og kan udgøre en
strafbar lovovertrædelse.
Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne
formål.
Vær ansvarlig
Respektér ophavsrettigheder
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38 Betjening

,,Bemærk

yy Optagelse af musik, der er lagret på en
Bluetooth-enhed, er ikke understøttet.
yy Under optagelsen kan du i displayet
kontrollere den procentvise optagelse på
USB'en. (Kun MP3/WMA, CD)
yy Der er ingen lyd under optagelse af MP3/
WMA.
yy Med henblik på at opnå en stabil optagelse
opnås, går udgangslydniveauet selv ned,
når du optager musik fra CD til USB.

3

yy Du kan kun ændre lydstyrkeniveauet
mellem MIN og 10 under optagelsen. Det
bliver holdt jævnt, selv efter optagelsen.

Betjening

yy Hvis du stopper optagelsen under
afspilning, lagres den fil, der blev optaget på
det tidspunkt. (Undtagen MP3/ WMA-filer)
yy Du må ikke fjerne USB-enheden eller slukke
for enheden under USB-optagelse. Ellers
oprettes der måske en ufuldstændig fil, som
ikke slettes på pc'en.
yy Hvis USB-optagelsen ikke fungerer, vises der
en meddelelse så som "INGEN USB", "FEJL",
"FULD" eller "INGEN OPTAG." i displayet.
yy Multikortlæser-enheden eller den eksterne
harddisk kan ikke bruges til USB-optagelser.
yy En fil optages ved ca. 512 Mbyte, når du
optager over længere tid.
yy Du kan ikke lagre mere end 999 filer.
yy Lyden i MIC eller DJ Pro optages kun under
en lyd-cd'en CD 1 med REC-hastighed.
Cd'ens lydkilde bliver også optaget.
yy Det vil blive lagret som følger.
LYD-CD

MP3/WMA

Den anden
kilde*

* : TUNER, AUX, TAPE m.v.
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Fejlfinding 39

Fejlfinding
Generelt
Problem

Årsag og afhjælpning
yy Strømstikket er ikke sat i. Sæt stikket i.

Ingen strøm.

Ingen lyd.

yy Kontrollér, om der er strømafbrydelse.
Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
yy Kontrollér, om du har valgt den rigtige funktion.
Tryk på FUNCTION, og kontrollér den valgte funktion.
yy Ellers skal du tilslutte højttalerkablerne korrekt.
Højttalerkablerne er tilsluttet korrekt.
yy Der er isat en disk, som ikke kan afspilles. Kontrollér den afspilbare disk.

yy Ingen disk er isat. Isæt en disk.
Enheden begynder ikke
yy Disken er snavset. Rengør disken. (Se side 43)
at afspille.
yy Disken er sat omvendt i.
Placer disken, så siden med mærkat eller udskrift vender opad.

4
Fejlfinding

yy Antennen er enten placeret forkert eller ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut antennen omhyggeligt.
Radiostationer kan ikke
tunes korrekt ind.

yy For svag signalstyrke fra radiostationen.
Tun manuelt ind på stationen.
yy Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er
blevet slettet (når du indstiller ved at scanne de forudindstillede stationer).
Forudindstil nogle radiostationer. Se yderligere oplysninger på side 31.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra optageren.
Betjen fjernbetjeningen inden for ca. 7 meter (23 fod).

Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.

yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
Fjern forhindringen.
yy Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Udskift batterierne med nogle nye.

Intet højttalerlys
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yy Kontrollér, om højtalerens lyskabler er sluttet korrekt til enheden.
Slut højttalernes lyskabler til enheden korrekt.
yy Kontrollér højttalerens lyseffekter ved at trykke på SPK LIGHTING/DEMO eller
X-FLASH ON / OFF.
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40 Tillæg

Varemærker og
licenser
Trådløs Bluetooth®-teknologi er et system,
der tillader radiokontakt mellem elektroniske
enheder.
Tilslutning af enkelte enheder ved hjælp af
trådløs Bluetooth®-teknologi påtager sig
ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs
Bluetooth®-teknologi kan betjenes via Cascade,
hvis forbindelsen blev foretaget via trådløs
Bluetooth®-teknologi.
Bluetooth®-ordmærke og logoer ejes af
Bluetooth® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
mærker af LG Electronics foregår på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.

5
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41

Generelle specifikationer
Generelt
Strømkrav

Der henvises til det primære mærkat.

Strømforbrug

Der henvises til det primære mærkat.

Mål (B x H x D)

(520,3 x 255 x 423) mm

Nettovægt (cirka)

8,7 kg

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)

Fugtighed ved drift

60 %

Bus-strømforsyning

5 V 0 500 mA

Indgange
AUX IN

2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-stik (V, H)

PORT. IN

1,2 Vrms (3,5 mm stereostik)

MIC (mikrofon)

18 mV

Tuner
FM-indstillingsområde

87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

5

CD
40 til 20 000 Hz

Signal til støj-forhold

75 dB

Dynamisk område

80 dB

Tillæg

Frekvenssvar

Forstærker
Udgang

725 W x 4 (8 Ω ved 1 kHz, THD 25 %)

yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
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Højttalernes specifikationer
højttaler
Type

Lavfrekvent kanal

1 x 1-vejs højtaler

Højfrekvent kanal

3 x 2-vejs højttaler

Impedans

8Ω

Vurderet Indgangseffekt

725 W

Maks. indgangseffekt

1450 W

Mål (B x H x D)

(513 x 719 x 481) mm

Nettovægt

31,8 kg

yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
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Vedligeholdelse
Bemærkninger om diske
Håndtering af diske
Sæt aldrig papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske
Efter afspilning skal disken opbevares i sin æske.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre
varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil
udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske
Fingeraftryk og støv på disken kan være årsag til
en dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden.
Rengør disken med en ren klud forud for afspilning.
Aftør disken fra midten og udad.
Brug ikke stærke opløsningsmidler så som
sprit, benzin, fortyndingsmiddel, standard
rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er
beregnet til brug på gamle vinylplader.

Håndtering af enheden
Ved forsendelse af enheden
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende enheden, kan du for at opnå
maksimal beskyttelse pakke enheden ind, som det
oprindeligt var pakket på fabrikken.

Sådan holde de udvendige overflader
rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i
nærheden af apparatet. Aftørring med stærkt pres
kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi-eller
plastprodukter i kontakt med enheden i en længere
periode.

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

5

Opretholdelse af enheden
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Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed.
Hvis den optiske pickup-linse og diskdrevets dele
er snavsede eller slidte, kan billedkvaliteten blive
forringet. Kontakt det nærmeste, autoriserede
servicecenter, hvis du har brug for yderligere
oplysninger.

10:14:22

LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark

8088 57 58

Finland / Suomi

0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)

Norway / Norge

800 187 40

Sweden / Sverige

0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)

LG Website
www.lg.com
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