Draadloze luidspreker
NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor later.

NEDERLANDS

www.lg.com

VOORZICHTIG: OM HET RISICO
OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE
VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT
GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD.
LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits
met de kop van
een pijl binnen
een gelijkzijdige
driehoek is
bestemd om de
gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de
productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok te
vormen.
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Het uitroepteken
binnen een
gelijkzijdige
driehoek is
bestemd om de
gebruiker te wijzen
op de aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds- (service)
instructies in de bij het product
geleverde documentatie.
WAARSCHUWING:
yy Om het risico van brand of een
elektrische schok te vermijden, mag
deze apparatuur niet aan regen of
vocht worden blootgesteld.
y
y Plaats dit product niet in een afgesloten
ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
VOORZICHTIG:
yy Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan water (druppelend
of spetterend) en er mogen geen
voorwerpen gevuld met vloeistoffen,
zoals vazen, op het apparaat geplaatst
worden.
yy Plaats geen open vuur, zoals

aangestoken kaarsen, op het apparaat.
yy De interne lithium-batterij in de unit
mag niet door de gebruiker vervangen
worden vanwege explosiegevaar als de
batterij niet correct vervangen wordt.
Hij moet worden vervangen door
hetzelfde type batterij door een expert.
yy Om vuur of elektrische schokken
te vermijden mag u de unit niet
openen. Neem contact op met enkel
gekwalificeerd personeel.
yy Plaats de unit niet in de buurt van
verwarming of in direct zonlicht, vocht
of bij mechanische schokken.
yy Gebruik voor het reinigen van de
unit een zachte, droge doek. Als
de oppervlakken extreem vuil zijn,
gebruikt u een zachte doek met een
milde zeepoplossing. Gebruik geen
sterke oplosmiddelen als alcohol,
benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen.
yy Gebruik geen vluchtige vloeistoffen
zoals insecten-spray in de buurt van
de speler. Afvegen met veel druk kan

het oppervlak beschadigen. Zorg
dat de behuizing niet langdurig in
aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
yy Plaats de unit niet over de airbag
van het voertuig. Wanneer de airbag
opengaat kan dit resulteren in
verwondingen. Maak de unit vast
voordat u hem in de auto gebruikt.
yy Laat de unit niet achter op een
instabiele plaats zoals hoge schappen.
Hij kan eraf vallen als gevolg van
geluidstrillingen
VOORZICHTIG bij gebruik van dit
product in ruimtes met een lage
luchtvochtigheid.
yy Dit kan leiden tot statische
elektriciteit in ruimtes met een lage
luchtvochtigheid.
yy Aanbevolen wordt om dit product
te gebruiken na aanraken van een
metalen voorwerp dat elektriciteit
geleidt.
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OPMERKING: Raadpleeg
voor veiligheidsinformatie
inclusief productidentificatie en
voedingswaarden het hoofdlabel aan de
onderkant van het apparaat.
Uw oude apparatuur afvoeren
1.
Alle elektrische en
elektronische
producten dienen
gescheiden van de
gemeentelijke
vuilnisstroom te
worden
weggegooid via
daarvoor
bestemde inzamelpunten die
daarvoor door de overheid of de
lokale overheden zijn aangewezen.
2. Een juiste verwerking van uw
oude apparatuur helpt potentiële
negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid voorkomen.
3. Neem voor meer informatie over
de verwerking van uw oude
apparatuur contact op met uw
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plaatselijke milieudienst, uw
afvalverwerker of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Verwijdering van oude batterijen/
accu’s

Pb
1.

2.

3.

Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik
(Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb)
worden gebruikt als de batterij of
de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood
bevat.
Alle batterijen/accu’s moeten altijd
gescheiden van de gemeentelijke
huisvuilstroom worden weggedaan
via speciale inzameladressen die
door de landelijke of de plaatselijke
overheid zijn aangewezen.
De correcte verwijdering van

4.

uw oude batterijen/accu’s helpt
negatieve gevolgen voor het milieu
en de menselijke gezondheid
voorkomen.
Wilt u meer informatie over
de verwijdering van uw oude
batterijen/accu’s, neem dan contact
op met uw gemeentekantoor, de
afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht.

Dit apparaat is voorzien van een
draagbare batterij of accu.
Veilige manier om de batterij of accu
uit de apparatuur te verwijderen:
verwijder de oude batterij, volg de
stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om
milieuvervuiling en een mogelijk gevaar
voor de gezondheid van mens en
dier te voorkomen, dient de batterij of
batterijset in een geschikte container
op de daarvoor aangewezen gratis
inzamelpunten te worden weggegooid.
Gooi de oude batterijen en accu’s nooit
bij het gewone huisvuil. De batterijen

mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen,
vuur en dergelijke.
Verwijdering van afgedankte batterijen
en accu’s
(ALLEEN product ingebedde batterij)
In het geval dat dit product een binnen
het product opgenomen batterij bevat, die
niet gemakkelijk kan worden verwijderd
door eindgebruikers, raadt LG aan om
de batterij alleen door gekwalificeerde
professionals te laten verwijderen, zijnde
voor vervanging of voor recycling aan
het einde van de levensduur van dit
product. Om schade aan het product te
voorkomen, en voor hun eigen veiligheid,
moeten gebruikers niet proberen om de
batterij te verwijderen en moeten contact
opnemen met de LG-servicehulplijn of
andere onafhankelijke serviceproviders
voor advies.
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Het verwijderen van de batterij betreft
demontage van de productbehuizing,
verbreken van de verbinding van
elektriciteitskabels/contacten en het
zorgvuldig uitnemen van de batterijcel
met gebruik van gespecialiseerd
gereedschap. Als u de instructies voor
gekwalificeerde professionals nodig hebt
betreffende het veilig verwijderen van de
batterij, gaat u naar http://www.lge.com/
global/sustainability/environment/takeback-recycling.

Kennisgeving over draadloze
producten in de Europese Unie

LG Electronics verklaart hierbij dat dit
product/deze producten voldoet/
voldoen aan de essentiële eisen en
andere relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG,
2009/125/EG en 2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het
volgende adres om een kopie te
ontvangen van de conformiteitsverklaring
(DoC; Declaration of Conformity).
Neem contact op met het kantoor
voor het voldoen van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst.
Zie het garantiebewijs voor de
gegevens van de klantendienst of
neem contact op met de dealer
waarbij u dit product gekocht heeft.
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Overzicht
[Voorkant]

[Achterkant]

Volume -

T

1

Bluetooth-LED

+

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

Volume +

Afspelen / Pauze
LED voor stroom aan /
uit Opladen
LED voor tweevoudig paren
& PORT. IN LED

Schakelaar luidsprekermodus
(Links / Mono / Rechts)
Micro-USB-poort om
de batterij opladen
Connector
draagbare invoer
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LED-indicator
Status
Batterij laag
Opladend

1 / Rood / Continu

Opgeladen

1 / Uit

Inschakelen

of

Uitschakelen

/ Uit

Gereed voor enkelvoudig paren
Enkelvoudig gepaard &
Gereed om af te spelen
Gereed om elkaar te detecteren
Met elkaar gepaard &
Gereed voor tweevoudig paren
Tweevoudig gepaard &
Gereed om af te spelen
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LED
1 / Rood / Knipperend

Rood / Continu

/ Rood / knipperend
/ Rood / Continu
/ Rood / Knipperend
/ Rood / Knipperend
/ Rood / Knipperend (Alleen de
L-luidspreker)
/ Rood / Continu
/ Rood / Continu
/ Rood / Continu

Opladend
CHARGE

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

[Opmerking]

Opladen LED
voor batterijstatus
yy Opladend: Rood
yy Opgeladen : Uit
Oplaadtijd
yy Na 3 uur

yy De batterij kan tot 5 uur meegaan (Gebaseerd op 30% volume,
signaal van 1kHz, draagbare invoer van 600 mV en volledig
opgeladen)
yy Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een piepgeluid in de
Bluetooth-modus.
yy Opladen van de unit met behulp van de PC duurt langer.
yy Om elektrische schokken te voorkomen, wees dan voorzichtig met
opladen.
yy Vermijd te hoge of lage temperatuur of vochtigheid.
yy AC-adapter wordt niet bijgeleverd.
yy Deze unit moet altijd werken met een DC 5 V gecertificeerde/
officiële adapter die voldoet aan de LPS.
yy Gebruik de adapter niet bij meer dan DC 5 V.
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Bluetooth-verbinding
a

b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

-

T

+

1

T

L-MONO-R C

Vóór het aanzetten van de unit
moet u de modusschakelaar
omzetten naar MONO.
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1

Druk hierop en houd vast. De unit
gaat over in de paringmodus.

Bluetooth-verbinding

c

d
-

T

+

1

Selecteer “LG BT Box (XX:XX)” op uw
Bluetooth-apparaat. (XX:XX betekent
de laatste 4 cijfers van het BT-adres.)

Na het paren is de spraakmelding te
horen en de Bluetooth-LED blijft aan. Als
de unit niet kan paren, ga dan naar stap
1 en probeer opnieuw.
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Bluetooth-verbinding

e
z

Speel de gewenste muziek af op het Bluetoothapparaat. Na het paren kunt u het afspelen regelen
met behulp van de knoppen aan de voorkant van de
unit.

[Opmerking]
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yy Zodra het paren is uitgevoerd, hoeft dit niet meer opnieuw te
gebeuren, zelfs niet als u de unit uitzet.
yy Om het Bluetooth-apparaat te ontparen drukt u op T aan de
voorkant van de unit en u houdt dit 3 seconden vast. De unit is
ontpaard.

Verbinding van twee luidsprekers
* Er zijn twee luidsprekers nodig om in stereo te genieten.

a

b
Binnen 5 m

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

Vóór het aanzetten van de unit
moet u de modusschakelaar van
elke luidsprekers omzetten naar L
en R.

-

T

+

-

T

1

1

T

T

1

1

+

Druk hierop en houd vast. De twee
luidsprekers beginnen elkaar automatisch
te detecteren. Het duurt ongeveer
45 seconden, maar dit kan langer zijn
afhankelijk van de gebruiksomgeving.
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Verbinding van twee luidsprekers

c

d

-

T

+

1

Na het detecteren hoort u een
piepgeluid en de LED voor
tweevoudig paren blijft aan. de unit
gaat over in de paringsmodus. Als
de unit niet kan detecteren, ga dan
naar stap 1 en probeer opnieuw.
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Selecteer “LG BT Box 2 (XX:XX)” op
uw Bluetooth-apparaat.

Verbinding van twee luidsprekers

e

f

-

T

+

1

Na het paren is de
spraakmelding te horen en
de Bluetooth-LED blijft aan.
Als de unit niet kan paren, ga
dan naar stap 1 en probeer
opnieuw.

z

Speel de gewenste muziek af op het Bluetoothapparaat. Na het paren kunt u het afspelen
regelen met behulp van de knoppen aan de
voorkant van de unit.
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Verbinding draagbare invoer
a

b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

PORT. IN
-

T

+

1

T

1

<
Verbind de unit met het externe
apparaat met behulp van de PORT.
IN kabel.
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Druk hierop en houd
vast. PORT. IN LED blijft
branden.

Verbinding draagbare invoer

c

z

Speel de gewenste muziek af op het
apparaat dat verbonden is met de unit.
Wanneer de unit verbonden is met
de PORT. IN kabel, werkt T aan de
voorkant van de unit niet.
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Aanvullende informatie
yy De werkingsduur op batterijen hangt af van de batterijstatus, de
werkingsstatus en omgevingsomstandigheden.
yy De Bluetooth-verbinding kan worden ontkoppeld in het geval dat de afstand
tussen de unit en uw Bluetooth meer is dan de beperking van het Bluetoothbereik.
yy Deze unit wordt automatisch uitgeschakeld in het geval dat er niet op een
knop gedrukt wordt of als er geen invoerbron verbonden is gedurende 20
minuten in de Bluetooth-modus.
yy PORT. IN kabel (ø 3,5 mm mini-stereo-kabel) wordt niet bijgeleverd.
yy Wanneer PORT. IN verbinding in gebruik is, is Bluetooth-verbinding niet
beschikbaar.
yy Wanneer PORT. IN verbinding in gebruik is, is de stereomodus met behulp
van een extra luidspreker niet beschikbaar.
yy Wanneer u de PORT. IN verbinding ontkoppelt, wordt de eerdere Bluetoothverbinding automatisch opnieuw gepaard
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat kunnen sommige apparaten
een andere manier van paren hebben.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing
ondervindt van andere elektronische golven.
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Aanvullende informatie

yy In het geval er obstakels zitten tussen uw Bluetooth-apparaat en de unit,
kan het apparaat niet worden verbonden, zelfs al is de afstand tussen beide
kleiner dan de limiet van het Bluetooth-bereik.
yy Wanneer u de duale luidsprekeraansluiting gebruikt, houd dan de afstand
tussen de units kleiner dan de limiet van het Bluetooth-bereik. Als de afstand
tussen de units groter is dan de limiet van het Bluetooth-bereik, kunnen de
units automatisch worden uitgeschakeld.
yy Elektrische storingen als gevolg van apparaten die dezelfde frequentie
gebruiken, zoals medische apparatuur, magnetrons of draadloze LANapparaten, kunnen ertoe leiden dat de unit wordt ontkoppeld.
yy De functie geluidsmelding is alleen beschikbaar in de Bluetooth-modus.
yy Bluetooth-verbinding met de PC of een dongle wordt niet ondesteund.
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Specificatie
Stroomvoorziening

yy 5 V 0 2 A
yy Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik

yy 2,5 W

Afmetingen (B x H x D)

yy Ongeveer 83 mm x 95 mm x 83 mm

Nettogewicht

yy Ongeveer 370 g

Bedrijfstemperatuur

yy 0 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid

yy 5 % tot 60 %

Externe connector

yy ø 3,5 mm mini-plug
yy Micro-USB-poort om de batterij op te opladen

Communicatie
Luidspreker

yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth 3.0
Type: Ingebouwd
Impedantiebereik: 4 Ω
Max. Uitvoervermogen : 2,8 W
THD: 10%

yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
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Problemen oplossen
Geen stroom
yy De accu is leeg Laad de accu
opnieuw op.
yy Sluit de unit aan op de
stroomvoorziening met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming
yy Het volume van de unit of uw
Bluetooth-apparaten staat op het
minimum. Controleer en pas het
volume van de unit of van het
Bluetooth-apparaat aan.
yy Wanneer u een extern apparaat met
hoog geluidsvolume gebruikt, is het
mogelijk dat het geluid vervormd
wordt weergegeven. Verlaag de
volume van het apparaten.
yy Als u de unit voor andere doeleinden
dan het luisteren naar muziek
gebruikt, kan de geluidskwaliteit
verminderen of is het mogelijk dat
de unit niet juist werkt.

yy Als de unit niet goed werkt in de
Bluetooth-modus, schakel Bluetooth
dan uit en weer aan op uw
Bluetooth-apparaat.
Het Bluetooth-paren werkt niet goed.
yy Schakel Bluetooth uit en weer in op
uw Bluetooth-apparaat, probeer het
paren dan opnieuw.
yy Weet zeker dat uw Bluetoothapparaat aan staat.
yy Verwijder het obstakel tussen het
Bluetooth-apparaat en de unit.
yy Afhankelijk van het type Bluetoothapparaat of de omgeving ervan, is
het mogelijk dat uw apparaat niet
met de unit gepaard kan worden.
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Problemen oplossen

Het apparaat werkt niet normaal.
yy Druk op de resetopening aan de
onderkant van de unit met behulp
van een voorwerp zoals een dunne
pin. De unit wordt gereset (Kijk
hieronder.).

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

RESET
yy In het geval van storing moet u de
unit op de juiste plaats gebruiken,
waar temperatuur en vochtigheid
niet te hoog of te laag zijn.
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De unit wordt uitgeschakeld zonder
spraakmelding.
yy In de PORT. IN modus is
spraakmelding over de batterijstatus
niet beschikbaar. Wanneer de unit
plotseling uitgeschakeld wordt in de
Port.in modus, laad de batterij dan
opnieuw op.
De laad-LED knippert snel wanneer
de unit wordt opgeladen.
yy Zet het volume van de unit lager. De
LED stopt met knipperen.

