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دفترچه ي راهنما
لطف ًا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را با دقت مطالعه كنيد و
آن را براي استفاده هاي بعدي در دسترس نگهداريد.

www.lg.com/ir

اخطار :به منظور كاهش شوك الكتريكي،
قاب روي
(يا پشت) دستگاه را باز نكنيد .هيچ قطعه قابل
تعمير توسط كاربر وجود ندارد .سرويس فقط
بايد توسط مركزخدمات انجام شود.
عالمت صاعقه با نوك
پيكان در داخل مثلث
متساوي االضالع،
هشداري است به كاربر
مبني بر وجود خطر
ولتاژ ايزوله نشده در دستگاه كه در صورت
بي احتياطي مي تواند منجر به شوك الكتريكي
فرد شود.
عالمت تعجب در داخل
مثلث متساوي االضالع
هشداري است به كاربر
مبني بر وجود نكات
مهم پيرامون عملكرد
و نگهداري(سرويس) كه همراه دستگاه ارائه
شده است.
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هشدار:
به منظور پيشگيري از آتش سوزي يا شوك
الكتريكي ،دستگاه را در معرض باران يا
رطوبت قرار ندهيد.
اين دستگاه را در مكان دربسته نظير
كتابخانه يا موارد مشابه نصب نكنيد.
اخطار:
دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا
پاشيده شدن) قرار گيرد .از قرار دادن
اشياء حاوي آب نظيرگلدان بر روي دستگاه
خودداري كنيد.
از قرار منابع شعله ور نظير شمع روشن بر
روي دستگاه خودداري خودداري كنيد.
به دليل وجود خطر انفجار ،باتري ليتيوم
داخلي نبايد توسط كاربر تعويض شود چرا
كه باتري بايد به طور صحيح قرار گرفته و
دقيق ًا مطابق باتري اصلي باشد.
به منظور پيشگيري از آتش سوزي يا شوك
الكتريكي از باز كردن دستگاه خودداري
كنيد .در صورت نياز به تعمير فقط با مركز
خدمات تماس بگيريد.

از قرار دادن دستگاه در نزديكي لوازم
حرارتي يا نور مستقيم آفتاب ،رطوبت يا
تكان هاي شديد خودداري كنيد.
براي تميز كردن دستگاه از پارچه نرم و
خشك استفاده كنيد.
اگر سطوح دستگاه خيلي كثيف هستند ،از
يك پارچه نرم آغشته به ماده شوينده ماليم
استفاده كنيد .از حالل هاي قوي نظير الكل،
بنزين يا تينر استفاده نكنيد چرا كه به سطح
دستگاه آسيب مي رسانند.
از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش
در نزديكي دستگاه استفاده نكنيد .دستمال
را به نرمي بر روي دستگاه بكشيد در
غير اينصورت آسيب خواهد ديد .از تماس
طوالني مدت اشياء الستيكي يا پالستيكي با
دستگاه خودداري كنيد.
دستگاه را بر روي اير بگ خودرو قرار
ندهيد .چرا كه با باز شدن كيسه هوا ،منجر
به جراحت مي شود .دستگاه را پيش از
استفاده در خودرو ،تثبيت كنيد.

اخطار :به منظور ايمني خودتان ،از خارج
كردن باتري دستگاه خودداري كنيد .در
صورت نياز به تعويض باتري آن را به نزديك
ترين مركز خدمات گلديران ببريد.
احتياط در هنگام استفاده از دستگاه در شرايط
كم رطوبت.
احتمال ايجاد الكتريسته ساكن در شرايط
كم رطوبت وجود دارد.
توصيه مي شود پس از تماس اشياء فلزي
كه هادي الكتريسته هستند ،از دستگاه
استفاده كنيد.
توجه :براي اطالع از وضعيت برق دستگاه،
لطف ًا به برچسب اصلي واقع در زير دستگاه
مراجعه نماييد.
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معدوم نمودن دستگاه قديمي
1.1وقتي نماد سطل زباله
چرخدار داراي ضربدر
به دستگاهي الصاق
شود بدان معناست كه
آن دستگاه تحت پوشش
قوانين European
/96/2002 Directive
 ECاست.
2.2تمامي وسايل برقي و الكترونيكي بايد جدا
از زباله هاي عادي و از طريق سازمان
بازيافت معدوم شوند.
3.3معدوم نمودن صحيح وسايل مستعمل به
سالمت انسان و حفظ محيط زيست كمك
مي كند.
4.4براي اطالعات بيشتر پيرامون معدوم نمودن
وسايل قديمي ،با اداره بازيافت منطقه خود
تماس بگيريد.
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معدوم نمودن باتري هاي مستعمل
1.1وقتي نماد سطل زباله
چرخدار به باتري
دستگاه الصاق شود
بدان معناست كه آنها
تحت پوشش قوانين
European Directive
 EC/66/2006هستند.
2.2این نماد ممكن است با نماد مواد شیمیایی
جیوه ( ،)Hgکادمیوم ( )Cdیا سرب ()Pb
همراه باشد البته اگر باتري بيش از 0005/0
 %جيوه % 002/0 ،كادميوم يا  % 004/0سرب
داشته باشد.
3.3تمامی باتری ها باید جدا از زباله های
عادی و توسط سازمان بازیافت جمع
آوری شوند.
 4.4جمع آوری صحیح باتری به پیشگیری از
آلودگی محیط زیست ،سالمتی انسان و
حیوانات کمك می کند.
 5.5برای اطالع از جزئیات بیشتر پیرامون
معدوم نمودن باتری های کهنه با سازمان
بازیافت منطقه خود تماس بگیرید.

اطالعيه اتحاديه اروپا در خصوص دستگاه
هاي بي سيم

بدين وسيله شركت ال جي الكترونيكس اعالم
مي كند كه اين دستگاه مطابق با شرایط الزم و
سایر معاهدات مربوطه قوانین زیر است:
Directive 5/1999/EC, 108/2004/EC,
/EU.و 95/2006/EC, 125/2009/EC 65/2011
براي دريافت نسخه اي از اعالميه تطابق لطف ًا
با آدرس زير مكاتبه كنيد
دفتر تماس براي تطابق اين دستگاه:
LG Electronics Inc
EU Representative, Krijgsman 1,1186
DM Amestelveen, The Netherlands
توجه داشته باشید آدرس فوق ،مرکز تماس
مشتریان نیست .برای استفاده از اطالعات
خدمات مشتریان به پشت کارت ضمانت
دستگاه مراجعه نمایید.
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بررسي اجمالي
[پشت]

[جلو]

صدا-
چراغ بلوتوث
صدا+

+

T

-

1

پخش /مكث

روشن /خاموش كردن و چراغ شارژ
چراغ هماهنگي و چراغ
ورودي دستگاه سيار
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L-MONO-R CHARGE PORT. IN

سوييچ حالت بلندگو
(چپ /مونو /راست)
درگاه Micro USB
براي شارژ

كانكتور ورودي سيار

چراغ LED
وضعيت
باتري ضعيف است
در حال شارژ
شارژ شده است

LED
 /1قرمز /چشمك زن
 /1قرمز /ثابت
 /1خاموش

روشن

يا

خاموش

 /خاموش

آماده براي يك هماهنگي
هماهنگي انجام شد و آماده براي پخش
آماده براي شناسايي يكديگر
هماهنگ با يكديگر و آماده براي دو هماهنگي
دو هماهنگي انجام شد و آماده براي پخش

 /قرمز /ثابت

 /قرمز /چشمك زن
 /قرمز /ثابت
 /قرمز /چشمك زن
 /قرمز /چشمك زن
 /قرمز /چشمك زن (فقط بلندگوي چپ)
/قرمز /ثابت
 /قرمز /ثابت
/قرمز /ثابت
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شارژ كردن
CHARGE

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

[توجه]
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چراغ نشان دهنده وضعيت
باتري
در حال شارژ :قرمز
اتمام شارژ :خاموش
زمان شارژ
حدود  3ساعت

زمان كاركرد باتري تا  5ساعت است( .با در نظر گرفتن اينكه ميزان صدا ،%30
سيگنال  1كيلوهرتز ،ورودي دستگاه سيار  600ميلي ولت و شارژ بودن كامل باتري)
وقتي باتري ضعيف شود ،در حالت بلوتوث صداي بيپ شنيده مي شود.
شارژ دستگاه از طريق رايانه به زمان بيشتري نياز دارد.
به منظور پيشگيري از شوك الكتريكي ،در هنگام شارژ مراقب دستگاه باشيد.
از قرار دادن در محيط كم دما ،دماي زياد يا مرطوب خودداري كنيد.
آداپتور  ACهمراه دستگاه ارائه نشده است.
اين دستگاه بايد به آداپتور  5ولت  DCذكر شده در ليست كه مطابق با  LPSاست،
متصل شود.
از آداپتور بيش از  5ولت  DCاستفاده نكنيد.

اتصال بلوتوث
ب

الف
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

+

T

-

1

T

L-MONO-R C

پيش از روشن كردن دستگاه ،سوييچ حالت
را در وضعيت مونو ( )MONOقرار دهيد

1

براي روشن شدن اين دكمه را فشار داده
و نگهداريد .دستگاه وارد حالت هماهنگي
مي شود.
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اتصال بلوتوث

ج

د

در دستگاه بلوتوث تان عبارت LG BT Box
( )XX:XXرا انتخاب نماييد XX:XX(.چهار رقم
آخر دستگاه بلوتوث است).

پس از هماهنگي ،اعالن صوتي شنيده شده
و چراغ بلوتوث روشن مي ماند .اگر دستگاه
هماهنگ نشد به مرحله  1رفته و دوباره
سعي كنيد.

+

T

-

1
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اتصال بلوتوث

ه

z

موسيقي مورد نظرتان را در دستگاه بلوتوث پخش كنيد.
پس از هماهنگي ،با استفاده از دكمه هاي جلوي دستگاه
مي توانيد عمل پخش را كنترل كنيد.
[توجه]

به محض انجام عمل هماهنگي ،نيازي به هماهنگي دوباره نيست حتي اگر اين دستگاه
را خاموش نماييد.
براي قطع هماهنگي دستگاه بلوتوث ،دكمه  Tدر قسمت جلوي دستگاه را مدت 3
ثانيه فشار دهيد .اين دستگاه از حالت هماهنگي خارج مي شود.
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اتصال دو بلندگو

* براي داشتن صداي استريو بايد دوبلندگو داشته باشيد.

ب

الف

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

L-MONO-R C

+

كمتر از 5
سانتيمتر

T

-

+

T

1

1

T

T

1

1

-

پيش از روشن كردن دستگاه ،سوييچ حالت هر اين دكمه را فشار داده و نگهداريد تا روشن
بلندگو را در وضعيت  Lو  Rقرار دهيد.
شود .دو بلندگو به طور خودكار شروع به
شناسايي يكديگر
مي كنند .مدت زمان شناسايي حدود  45ثانيه
است اما به توجه به شرايط ممكن است طوالني
تر شود.
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اتصال دو بلندگو

د

ج

+

T

-

1

پس از شناسايي ،صداي بيپ شنيده شده و
چراغ دو هماهنگي روشن مي ماند .دستگاه به
حالت هماهنگي مي رود .اگر عمل شناسايي
انجام نشد به مرحله  1رفته و دوباره سعي
كنيد.

عبارت ( LG BT Box 2 (XX:XXبر روي
دستگاه بلوتوث تان را انتخاب كنيد.
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اتصال دو بلندگو

و

ه

+

T

-

1

پس از هماهنگي ،اعالن صوتي
شنيده شده و چراغ بلوتوث روشن
مي ماند .اگر دستگاه هماهنگ
نشد به مرحله  1رفته و دوباره
سعي كنيد.
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z

موسيقي مورد نظرتان را در دستگاه بلوتوث پخش كنيد.
پس از هماهنگي ،با استفاده از دكمه هاي جلوي دستگاه
مي توانيد عمل پخش را كنترل كنيد.

اتصال ورودي سيار
ب

الف
L-MONO-R CHARGE PORT. IN

PORT. IN
+

T

-

1

T

1

<
با استفاده از كابل  PORT. INدستگاه جانبي را
به دستگاه وصل كنيد.

براي روشن شدن فشار داده و
نگهداريد .چراغ  PORT. INروشن
مي ماند.
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اتصال ورودي دستگاه سيار

ج
z

موسيقي مورد نظر در دستگاه متصل شده را
پخش كنيد.
تا زماني كه دستگاه با كابل  PORT. INمتصل
است ،دكمه  Tدر جلوي دستگاه كار نمي كند.
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اطالعات تكميلي
زمان كاركرد باتري بستگي به ميزان شارژ ،وضعيت عملكرد و شرايط محيط دارد.

در صورتي كه فاصله بين دستگاه بلوتوث و اين دستگاه ،بيش از دامنه برد بلوتوث باشد

ارتباط بلوتوث قطع مي شود.

چنانچه در حالت بلوتوث به مدت  20دقيقه هيچ دكمه اي فشار داده نشود يا چيزي به منبع
ورودي متصل نگردد ،دستگاه به طور خودكار خاموش مي شود.

كابل ( PORT. INكابل ميني استريو  3/5ميليمتري) ارائه نشده است.

هنگام استفاده از اتصال  ، PORT. INارتباط بلوتوث امكان پذير نيست.

هنگام استفاده از اتصال  ، PORT. INحالت استريو با استفاده از بلندگوي جانبي امكان پذير

نيست.

وقتي اتصال  PORT. INرا قطع مي كنيد ،ارتباط بلوتوث قبلي به طور خودكار با دستگاه

هماهنگ مي شود.

با توجه به نوع دستگاه بلوتوث ،نحوه هماهنگي برخي دستگاه ها متفاوت است.

وقتي ارتباط بلوتوث توسط امواج الكتريكي ساير دستگاه ها تداخل پيدا كند ،صدا قطع مي

شود.
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اطالعات تكميلي

در صورتي كه مانعي بين دستگاه بلوتوث تان و اين دستگاه وجود داشته باشد ،دستگاه قادر
به برقراري ارتباط نيست حتي اگر فاصله بين دو دستگاه در حد مجاز باشد.

وقتي از اتصال دو بلندگو استفاده مي كنيد ،فاصله بين دو دستگاه بايد كمتر از فاصله مجاز
بلوتوث باشد .اگر فاصله بين دو دستگاه بيش از فاصله مجاز بلوتوث باشد ،دستگاه ها به

طور خودكار خاموش مي شوند.

دستگاه هايي كه از فركانس مشابهي استفاده مي كنند نظير تجهيزات پزشكي ،مايكروويو يا
دستگاه شبكه بي سيم موجب تداخل در ارتباط شده و در نتيجه ارتباط قطع مي شود.

عملكرد اعالن صوتي فقط در حالت بلوتوث امكان پذير است.

ارتباط بلوتوث از طريق رايانه يا دانگل پشتيباني نمي شود.
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مشخصات
منبع تغذيه

 5ولت 2 ،آمپر
باتري قابل شارژ داخلي

مصرف برق

 2/5وات

ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)

حدود  83ميليمتر ×  95ميليمتر ×  83ميليمتر

وزن خالص

حدود  370گرم

دماي كاركرد

صفر تا  35سانتيگراد

رطوبت كاركرد

 5تا %60

كانكتور جانبي

جك ميني  3/5ميليمتري
درگاه  Micro USBبراي شارژ باتري

ارتباط

بلوتوث 3

بلندگو

نوع  :داخلي
امپدانس 4 :اهم
حداكثر توان خروجي 2/8 :وات
اعوجاج%10 :

طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است.
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عيب يابي
هماهنگي بلوتوث درست انجام نمي شود
روشن نمي شود
عملكرد بلوتوث را در دستگاه بلوتوث،
باتري تخليه شده است .باتري را شارژ كنيد.
خاموش و سپس روشن كنيد و دوباره عمل
دستگاه را با استفاده از آداپتور  ACبه برق
هماهنگي بلوتوث را انجام دهيد.
متصل كنيد.
از روشن بودن دستگاه بلوتوث تان اطمينان
صدا ندارد يا مخدوش است
حاصل نماييد.
صداي اين دستگاه يا دستگاه بلوتوث كم
مانع قرار گرفته در سر راه دستگاه بلوتوث
است .بررسي كرده و صداي اين دستگاه يا
و اين دستگاه را برداريد.
دستگاه بلوتوث تان را تنظيم كنيد.
با توجه به نوع دستگاه بلوتوث يا شرايط
وقتي از دستگاه جانبي با صداي بلند
محيط اطراف ،ممكن عمل هماهنگي انجام
استفاده مي كنيد ،كيفيت صدا تغيير مي كند.
نشود.
صداي دستگاه را كم كنيد.
اگر از دستگاه براي مقاصد ديگري به غير
از موسيقي استفاده مي كنيد ،كيفيت صدا
ممكن است كم شده يا دستگاه به درستي
كار نكند.
اگر دستگاه در حالت بلوتوث درست كار
نكرد ،عملكرد بلوتوث را خاموش و دوباره
روشن كنيد.
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دستگاه درست كار نمي كند.
با يك شيء شبيه به سنجاق نازك ،روزنه
بازنشاني واقع در زير دستگاه را فشار
دهيد .دستگاه بازنشاني مي شود (به
تصوير زير مراجعه نماييد).

L-MONO-R CHARGE PORT. IN

RESET

دستگاه بدون اعالن صوتي خاموش شده
است.
در حالت  ،PORT. INاعالن صوتي براي
باتري مقدور نيست .وقتي دستگاه در حالت
 PORT. INبه طور ناگهاني خاموش مي
شود ،باتري را شارژ كنيد.
وقتي دستگاه در حال شارژ است ،چراغ قرمز
شارژ با سرعت زياد چشمك مي زند.
صداي دستگاه را كم كنيد .چراغ دستگاه از
چشمك زدن باز مي ايستد.

در صورت خرابي ،دستگاه را در محيط
مناسبي كه خيلي مرطوب و يا خيلي سرد يا
خيلي گرم نيست ،قرار دهيد.
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