BRUKERVEILEDNING

MINI HI-FISYSTEM

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener
apparatet. Oppbevar veiledningen for senere bruk.
CM9750 (CM9750, CMS9750F)

www.lg.com
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Sikkerhetsinformasjon
1

OBS
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RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE

OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER
INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES
AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT
PERSONALE VED BEHOV.
Lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren om tilstedeværelsen
for uisolert farlig spenning på
produktets innside som kan være
av en slik størrelse at det kan
utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk støt.
Utropstegnet i en likesidet trekant
er ment å skulle varsle brukeren
om tilstedeværelsen av viktige
drifts- og vedlikeholdsinstrukser
i veiledningen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN
ELLER FUKTIGHET.
OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det
utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan
komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som
innheholder væske (f.eks. en vase) skal plasseres på
apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette
produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette
produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

OBS: Dette produktet bruker et lasersystem. For
å sikre riktig bruk av dette produktet, vennligst
les brukerveiledningen nøye og oppbevar den
for fremtidig referanse. Om enheten trenger
vedlikehold må du kontakte et autorisert
servicesenter.
Bruk av kontroller, justeringer og andre endringer
enn det som er beskrevet her, kan føre til
helseskadelig stråling. For å forhindre direkte
utsettelse for laserstråle skal ikke kabinettet åpnes.
OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og
åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og
for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte
det fra overoppheting. Åpningene skal aldri
blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa,
matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet
bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som
en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig
ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt
fulgt.
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Vær FORSIKTIG med strømledningen
Det anbefales å plassere de fleste elektriske
apparater på en dedikert krets;

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved
en nødsituasjon må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:
Fjern det gamle batteriet eller batteripakken,
følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du
monterte det. For å hindre forurensning av miljøet
og mulig fare for menneskers og dyrs helse,
legg det (gamle batteriet) i riktig container ved
utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke
kastes sammen med ordinært husholdningsavfall
eller annet avfall. Det anbefales at du bruker
lokale systembatterier og akkumulatorer med
gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.

Samsvarserklæring (DoC)

Herved erklærer LG Electronics European Shared
Service Center B.V. at dette MINI HI-FI-SYSTEM
er kompatibel med essensielle krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den
fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved
følgende adresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller den kan bestilles gjennom den dedikerte DoCnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i
alle EU-medlemsstater og EFTA-land.
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Det vil si en egen elektrisk krets som kun tilfører
strøm til apparatet og ikke har andre utganger
eller uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i
denne brukerveiledningen for å være sikker. Ikke
overbelast stikkontakter. Overbelastede vegguttak,
løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger,
slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig.
Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med
jevne mellomrom og hvis du oppdager synlige
skader eller forringelse, koble den fra, unngå
bruk av apparatet og skift ut ledningen med en
tilsvarende del ved et autorisert servicesenter.
Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk
misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut
av apparatet.
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Unike egenskaper

Tilbehør

Bluetooth®

Vennligst kontroller og identifiser medfølgende
tilbehør.

Kom i gang

Lytte til musikk lagret på din Bluetooth-enhet.

Bærbar inn
Lytter til musikk fra den bærbare enheten din. (MP3,
bærbar PC, osv.)

Avspillingseffekter

FM-antenne (1)

Lytte til musikk med forskjellige lyd- og
avspillingseffekter.

Direkte innspilling via USB
Innspiller musikk til din USB-enhet.

Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi
deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se
side 23.
���

LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til LG TVen din som er kompatibel
med LG Sound Sync.

Fjernkontroll (1)

Batterier (2)

Kom i gang

Krav til avspillbare filer
Musikkfilkrav

Kompatible USB-enheter
yy MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
yy USB-flash-enhet:
Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.

yy Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3),
innen 32 til 48 kHz (WMA)

USB-enhetskrav

yy Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000

yy Enheter som krever ytterligere
programinstallasjon etter kobling til en PC,
støttes ikke.

yy Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200

yy Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.

yy Filutvidelser: “.mp3”/ “.wma”

yy For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta
litt lenger tid å søke.

yy Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig
av type og filformat.
yy CD-ROM-filformat: ISO 9660 / JOLIET
yy Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som
skaper et ISO 9660-filsystem.
DTS er ikke støttet I tilfeller hvor lyden er formatert
med DTS vil ingen lyd spilles av.
Du må stille inn plateformat-alternativet til [Mestret]
for å kunne gjøre platene kompatible med LGspillerne ved formattering av overskrivbare plater.
Ved innstilling av alternativet til Live-filsystem, kan
den ikke brukes på LG-spillere.
(Mestret/Live-filsystem: Diskformatsystem for
Windows Vista)

yy Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å
forhindre datatap.
yy Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller
USB-hub , vil muligens ikke USB-enheten
gjenkjennes.
yy Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 /
32) fil-system støttes.)
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
yy Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fasttype USB-enheter støttes ikke.
yy USB-porten på denne enheten kan ikke kobles
til en PC. Enheten kan ikke brukes som en
lagringsenhet.
yy Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med
denne enheten.
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MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten
er begrenset på følgende måter.

yy USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke
alle USB-enheter.

yy Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til
192 kbps (WMA)
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Fjernkontroll

• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Skrur enheten PÅ eller AV.
B (Åpne/Lukke) : Åpner og lukker diskskuffen.
PRESET.FOLDER W/S :

1
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-- Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når du
spiller av en CD eller USB-enhet som inneholder
MP3-/WMA-filer i flere mapper, trykk på PRESET.
FOLDER W/S for å velge mappen du vil spille
fra.
-- Velger et forhåndinnstilt nummer for en
radiostasjon.
FUNCTION : Velger funksjonen og inngangskilden.
MUTE @ : Demper lyden
VOL +/- : Justerer høyttalervolumet
PROGRAM/MEMORY :
-- Lagrer radiostasjoner.
-- Sletter alle lagrede stasjoner.
-- Oppretter en programmert spilleliste som du vil
lytte til.
USB REC : USB direkte innspilling.
SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av automatisk på
et angitt tidspunkt.(Lysdemper: Lysstyrken i displayvinduet vil halveres.)

Batteriinstallasjon

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn 2 (AAA) batterier med 4 og 5
samsvarende.

Kom i gang
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• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •

REPEAT (MENU): Spiller av dine låter/filer gjentatte
ganger eller tilfeldig.

0 til 9 numeriske taster : Velger nummererte låter/
filer, eller forhåndsinnstilte numre.

TUNING-/+ : Velger radiostasjoner.

RDS/SET :

C/V (Hopp over/Søk) :

-- RDS (Radio Data System) (Se side 26.)

-- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover.

-- Bekrefter innstillingen.

-- Søker etter en seksjon i en låt/fil.

PTY : Søker etter radiostasjoner etter radiotype.

Z ENTER :

• • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • •

-- Stopper avspilling eller opptak.
-- Avbryter DELETE-funksjonen.
d/M (Spill av/Pause) :
-- Starter eller pauser avspillingen.
-- Velger STEREO/MONO.
SOUND EFFECT : Velger lydinntrykk.
AUTO DJ : Velger AUTO DJ-modus. (For mer
informasjon, se side 19)
DELETE :
-- Sletter MP3-/WMA-filer. (kun USB).
-- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.

CLOCK : Stiller inn klokken og sjekker tiden.
ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på
CD-, USB-spill og Tuner-mottakelse ved ønsket
tidspunkt.
INFO
-- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil
har ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om
tittel, artist, album eller tid.
-- Ser adressen til en tilkoblet Bluetooth-enhet i
Bluetooth-modus.
DJ EFFECT: Velger DJ EFFECT-modus. (Se side 18)
DJ LEVEL +/- : Justerer nivået av DJ EFFECT-lyd.
* : Denne knappen er ikke tilgjengelig.

1
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• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
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a

e

b

f

c

g

d

h

p

qr

s

a 1/!(Strøm)
b DJ EFFECT
Velger DJ EFFECT-modus. (For mer informasjon,
se side 18).
c BASS BLAST
Velger BASS- eller STANDARD-effekt direkte.
d AUTO DJ / RDS
Velger AUTO DJ-modus. (For mer informasjon,
se side 19). / Bruker RDS (Radio Data System) (Se
side 26.)
e USB REC
Gjør opptak på USB.
f FOLDER
Flytter til mappe og fil i valgmodus.
g ENTER
Velger en mappe ved søk etter en fil.
h DELETE
-Sletter en sang fra den programmerte
spillelisten.
-Sletter MP3/WMA-filer. (Kun USB).
i

: Du kan enkelt koble til Bluetooth-enheter
via NFC-kode. (Se side 22)

j USB 1-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble
til USB-enheten.

t

u vw

x

k BASS
Justerer BASS-lydnivået ved innstilling av USER
EQ.
l Display-vindu
m MASTER VOLUME
Justerer høyttalervolum.
n TREBLE
Justerer TREBLE-lydnivået ved innstilling av
USER EQ.
o USB 2-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble
til USB-enheten.
p SCRATCH & CONTROL
Snu med eller mot klokken for å lage scratchlyd. / Stiller inn forsinkelsesverdi i X-BOOM PLUSmodus. / Juster DJ EFFECT-nivå.
q X-BOOM PLUS/DEMO
Trykk for å velge X-BOOM PLUS-modus. / Viser
DEMO-modus.
r MIC. -kontakt

Kom i gang
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LIGHTING

s Y/U
- Hopper raskt bakover eller fremover.
Søker etter en seksjon i en låt/fil.

-

Slår på/av lyseffekter.
EJECT
Åpner og lukker diskskuffen.

I

t Diskskuff

T

v PORT. IN-kontakt

1
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Stopper avspilling eller avbryter DELETEfunksjon.

u MIC VOL.

- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger Stereo/Mono.

w FUNCTION
Velger funksjonen og inngangskilden.

USER EQ
Kontrollerer lydregister.

x SEARCH
Søker en mappe og en fil i CD-/USB-funksjon.

LG EQ
Velger lydinntrykk.

Bakpanel

a

b

c

a Strømledning

>>OBS

yy Koble strømkabelen direkte til en
veggkontakt hvis mulig. Eller når en
skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å
bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller
230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje
ikke fungere korrekt pga. manglende
strømforsyning.
yy Ikke overbelast skjøtekabelen med
overdreven elektrisk belastning.

d

e

b SPEAKERS-kontakt
c SPEAKER LIGHTING SYSTEM
d ANTENNA (FM)
e AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)
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Tilkobling

Slik fester du
ferrittkjernen
Levering av ferittkjernen avhenger av hver nasjons
regelverk.

2

Koble til høyttalerne
Koble høyttalerens kabelplugger til SPEAKERSinngangen. Sørg for å koble høyttalerpluggen til
høyttalerkontakten med tilsvarende farge når du
kobler til pluggen.

Tilkobling

Fest ferrittkjernen for
strømledningen og
høyttalerkablene
Du må feste en ferrittkjerne for å redusere eller
eliminere elektrisk interferens.
1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne
den.
2. Vikle strømledningen rundt ferrittkjernen to
ganger (én gang for 110 V ledninger).
Vikle SPEAKERS-kablene rundt ferrittkjernen én
gang.
Vikle SPEAKER LIGHTING SYSTEM-kablene rundt
ferrittkjernen én gang.
3. Lukk ferrittkjernen inntil du hører en klikkelyd.

Fest høyttalerlyskablene til
enheten
For å koble høyttalerens lyskabel til enheten,
koble kabelen til SPEAKER LIGHTING SYSTEMkontaktene på enheten.

>>OBS

yy Sørg for at kontaktene og høyttalerne
samsvarer.
yy Sørg for å koble fast kablene til koblingene
på enheten.

Tilkobling

>>OBS

yy Ikke prøv å løfte høyttaleren alene. Det
trengs to personer for å løfte høyttaleren.
Ellers kan det føre til feil ved høyttaleren
og forårsake skader på personer og/eller
eiendom.
yy Når du kobler høyttalerne til enheten,
må du sørge for å koble høyttalerens
kabel og plugg til den tilsvarende
høyttalerterminalen.

yy Ikke bruk enheten i et begrenset område.
Dette kan skade hørselen. Det anbefales å
bruke den i et bredt område.
yy Sikre at barn ikke putter fingrene eller andre
objekter inn i høyttalerens åpninger.
yy Høyttalerne inneholder magnetdeler, derfor
kan det oppstå ujevnheter i fargene på
TV-skjermen eller PCen. Prøv å plassere
høyttalerne så langt unna enten TVen eller
PCen som mulig.

Tilkobling av
alternativt utstyr
AUX IN-kobling
Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera,
TV, spiller, osv.) til AUX IN (L/R)-kontakt.
Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono),
koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

Rød
Lydkabel
Hvit

yy Unngå å se inn i høyttalerlyset over lengre
tid. Dette kan føre til skade på synet.

DVD-, Blu-Ray-spiller, osv.

2
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yy Sjekk volumnivået før musikk spilles, for å
unngå at svake personer, barn og gravide
kvinner skal bli sjokkerte av den plutselige
og høye musikken fra enheten.
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AUX OUT-kobling

PORT. IN-tilkobling

Koble tilleggsutstyret til AUX OUT (L/R)-koblingen.

Koble en utgang (øretelefon eller linjeutgang) hos
en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til PORT. INkontakten.

Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono),
koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

2
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Tilleggsutstyr

Lydkabel

X-BOOM PLUS

Bærbar kabel

Du kan spille av musikk fra to enheter ved å koble
dem sammen.
1. Koble AUX OUT-koblingen på den ene enheten
til AUX IN-koblingen på den andre enheten
med en lydkabel.
2. Trykk på X-BOOM PLUS/DEMO på enheten
som er koblet til via AUX OUT.
X-BOOM PLUS vises.

MP3-spiller, osv.

3. Roter SCRATCH & CONTROL med eller mot
klokken for å justere forsinkelsesinnstilling.

Hør på musikk fra en bærbar spiller
eller ekstern enhet

4. Trykk på X-BOOM PLUS/DEMO for å lagre
forsinkelsesinnstillingen.

Enheten kan brukes til å spille av musikken fra
mange typer bærbare spillere eller komponenter.

,,Merk

yy Denne funksjonen er tilgjengelig på CD-,
USB 1-, USB 2-, BT- eller PORTABLE-funksjon.
yy Den første forsinkelsen er 0 ms og
forsinkelsen blir 30 ms når du trykker på
X-BOOM PLUS/DEMO. Forsinkelsen for
den tilkoblede enheten kan avvike. Hvis
lydsynkronisering ikke er matchet, juster
forsinkelsen av X-BOOM PLUS/DEMO for å
synkronisere lyd.
yy Forsinkelsen kan justeres fra 0 ms til 100 ms.
Synkronisering av tempo er ikke mulig på
alle enheter.
yy Forsinkelsesverdi lagres når enheten slås av.

1. Koble den bærbare spilleren til PORT. INkontakten hos enheten.
Eller
Koble den eksterne enheten til AUX INkontakten på enheten.
2. Slå strømmen på ved å trykke på 1/!.
3. Trykk på FUNCTION for å velge PORTABLE- eller
AUX-funksjon.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten og start avspillingen.

Tilkobling
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USB-tilkobling

Antennetilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USBporten på denne enheten.

Koble til den medfølgende FM-antennen for å høre
på radioen.

USB-enhet

Koble til FM-kabelantennen til FMantennekoblingen.

2

,,Merk

Fjerning av USB-enheten fra enheten:
1. Velg en annen funksjon/modus eller
trykk på Z ENTER på fjernkontrollen
eller på I to ganger på rad på enheten.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

,,Merk

yy Sørg for å strekke FM-antenneledningen
helt ut.

Tilkobling

FM-antenne
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Betjening

Grunnleggende bruk
Bruk av CD/USB
1. Sett inn disken ved å trykke på B på
fjernkontrollen eller på EJECT på enheten
eller koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD eller USB ved å trykke på FUNCTION.
Til

3
Betjening

Gjør dette
Trykk på Z ENTER på
Stopp
fjernkontrollen eller på I på
enheten.
Trykk på d/M på fjernkontrollen
Avspilling
eller på T på enheten.
Trykk på d/M på fjernkontrollen
Pause
eller på T på enheten under
avspilling.
Trykk på C/V på
Søk etter en
fjernkontrollen eller på Y/U
seksjon i en
på enheten under avspilling, og
låt/fil
slipp når du ønsker å lytte.
Trykk på de numeriske knappene
Direkte valg 0 til 9 på fjernkontrollen for å gå
av låt/fil
direkte til den ønskede filen eller
låten.
-- I stopp-status.
Trykk på C/V på
fjernkontrollen eller på Y/U
på enheten for å gå til neste/forrige
låt/fil.
-- Under oppspilling,
(1) Ved bruk av C/V-knapper :
Trykk på V på fjernkontrollen
eller på U på enheten for å gå til
Hopp over til neste låt/fil.
neste/forrige Før 2 sekunder er avspilt, trykk på
låt/fil
C på fjernkontrollen eller på
Y på enheten for å gå til forrige
låt/fil.

Etter 3 sekunder er avspilt, trykk
på C på fjernkontrollen eller på
Y på enheten for å gå til starten
av en låt/fil.
(2) Ved bruk av SEARCH:
Roter SEARCH på enheten og trykk
på d/M for å spille av låten/filen.

Gjentatt
Trykk på REPEAT (MENU) på
eller tilfeldig fjernkontrollen. Se notatet om
avspilling detaljer for display-endring.
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yy Display-vinduet skifter i følgende rekkefølge.
USB

MP3/WMA CD

AUDIO CD
RPT 1

RPT 1

RPT 1

RPT*DIR

RPT DIR

-

RPT ALL

RPT ALL

RPT ALL

RANDOM

RANDOM

RANDOM

OFF

OFF

OFF

* DIR: Katalog
yy Når du spiller av den programmerte
spillelisten, er kun RPT 1 og RPT ALL
tilgjengelige.
yy Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon
til en annen, kan du høre på musikk fra det
sist avspilte tidspunktet.
yy Hvis diskskuffen står åpen i 5 minutter, vil
den lukkes automatisk.

Betjening

Auto-avspilling
-- AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter
at diskskuffen åpnes og lukkes.
-- Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis
diskskuffen er åpen og lukkes uten at en CD er i
diskskuffen.
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yy CD-/USB-mapper/-filer gjenkjennes som
beskrevet nedenfor.

*

Valg av en mappe og en MP3/
WMA-fil
På enheten
1. Trykk på FOLDER og roter SEARCH inntil en
ønsket mappe vises.

3
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2. Trykk på ENTER og roter SEARCH inntil en
ønsket fil vises. Trykk på T for å spille av.

På fjernkontrollen
1. Trykk på PRESET.FOLDER W/S på
fjernkontrollen gjentatte ganger inntil en ønsket
mappe vises.
2. Trykk på d/M for å spille av. Den første filen i
mappen vil spilles av.

yy Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder
filer.
yy Mappene vil vises i følgende rekkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER
7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Filene spilles en etter en fra $ fil nr. 1 til $ fil
nr. 14.
yy Filer og mapper vil bli presentert i den
rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli
presentert på annen måte i henhold til
innspillingsforholdene.
yy *ROOT : Det første skjermbildet du ser når
en datamaskin registrerer en USB er «ROOT».
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Sletting av en MP3/WMA-fil
Du kan slette en fil, mappe eller format ved å trykke
på DELETE. Denne funksjonen støttes kun i stoppstatus. (Kun USB)
1. - Velg filen du ønsker å slette og trykk på
DELETE.
- Velg mappen som du ønsker å slette ved
å trykke på FOLDER og rotere SEARCH på
enheten og trykk på DELETE.
Eventuelt kan du velge mappen du ønsker å
slette ved å trykke på PRESET.FOLDER W/S
på fjernkontrollen og trykk på DELETE.

3

- Trykk på og hold DELETE for å formatere USBenheten.
Eller

Betjening

Trykk på DELETE gjentatte ganger under valg
av MP3/WMA-filen.
Display skifter i følgende rekkefølge.
- DEL FILE : Sletter fil
- DEL DIR : Sletter mappe
- FORMAT : Formaterer USB
2. For å slette en fil/mappe eller format, trykk på
d/M på fjernkontrollen eller trykk på T på
enheten.
Dersom du ønsker å gå ut av gjeldende modus,
trykk på
Z ENTER på fjernkontrollen eller trykk på I på
enheten.

>>OBS

yy Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill
av, slett, osv.)
yy Regelmessig lagring anbefales for å hindre
tap av data.
yy Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i
henhold til USB-statusen. (lås, osv.)

Avspillingseffekt
Enheten støtter ulike lyd- og avspillingseffekter: DJ
EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT
Lar deg nyte DJ EFFECT som og Flanger/Phaser/
Chorus/Delay.
1. Trykk på DJ EFFECT for å velge ønsket DJ
EFFECT (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY,
OFF).
2. Snu SCRATCH & CONTROL med eller mot
klokken for å justere DJ EFFECT-nivået mellom 0
til 15.

,,Merk

yy DJ EFFECT-modus vil vises i 3 sekunder når
en DJ EFFECT-nøkkel angis.
yy Målnivået starter på begynnelsen med nivå
7.
yy Gjeldene målnivå vises når mål justeres.
yy Dersom funksjonen endres eller enheten er
slått av eller på, vil DJ EFFECT-modus med
DJ EFFECT slås av.

SCRATCH-effekt
Du kan spille av og mikse lydeffekter for SCRATCH.
Roter SCRATCH & CONTROL for å mikse scratchlyd.
-- Du kan høre effekten av scratch-lyd, avhengig
av hvilken retning du roterer SCRATCH &
CONTROL.

Betjening

,,Merk

AUTO-DJ
AUTO-DJ blander slutten av en sang inn i
begynnelsen av en annen for sømløs avspilling.
Dette jevner ut volumet på tvers av låter/filer for
uavbrutt avspilling.
Trykk på AUTO-DJ på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger, display-vinduet endres på
følgende måte. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) ->
RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)
Modus Display-vindu
OFF
(AUTO DJ OFF)
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Beskrivelse
Musikken spilles
av tilfeldig i denne
modusen.

REPEAT

RPT
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)

Musikken spilles av
gjentatte ganger i
denne modusen.

yy Hvis du går til andre funksjoner eller stopper
musikken med I på enheten (eller Z
ENTER på fjernkontrollen) i AUTO-DJmodus, vil AUTO-DJ-funksjonen deaktiveres.
yy AUTO-DJ er ikke støttet i musikkfiler som
varer i mindre enn 60 sekunder.
yy AUTO-DJ er ikke tilgjengelig under
innspilling.
yy Kun AUTO DJ SEQUENTIAL velges når den
programmerte spillelisten spilles.

3
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RANDOM

RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)

yy AUTO-DJ-modus støtter ikke søk etter en
seksjon innen en låt/fil eller gjentatt og
tilfeldig avspilling.
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Ved bruk av Bluetooth®
trådløs teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres
av andre elektroniske bølger eller når du kobler til
Bluetooth i andre rom.

3
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Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen
ble utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3-spiller,
bærbar PC, PDA.

Bluetooth-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth® -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten
er kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av enheten din og
Bluetooth-enheten.
Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre
at Bluetooth-funksjonen er påslått på Bluetoothenheten. Se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din. Etter at en sammenkobling er fullført,
må den ikke utføres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved bruk av
FUNCTION inntil BT-funksjonen er valgt.
"BT READY" vises på display-vinduet.
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan
en liste med enheter dukke opp på Bluetoothenhetens display, avhenging av typen
Bluetooth-enhet. Enheten din vises som “LG
CM9750(XX)”.
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yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten din har
en Bluetooth-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08,
vil du se "LG CM9750(08)" på Bluetoothenheten din.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet,
vil noen enheter ha en annerledes
sammenkoblingsmetode. Tast inn PINkoden (0000) etter behov.
yy Med Bluetooth-funksjonen kan du koble
til opptil 3 Bluetooth-enheter samtidig
på denne enheten, ved hjelp av samme
metode som beskrevet ovenfor.
yy Multi-sammenkobling støttes kun på
Android- eller iOS-enheter. (Det kan
hende at multi-sammenkobling ikke
støttes, avhengig av spesifikasjonene til de
tilkoblede enhetene.)
yy Flyttbare/avtakbare Bluetooth-enheter
(f.eks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere
sammenkoblinger.

Betjening
3. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten, vil “PAIRED" vises på
display-vinduet og endres til Bluetoothenhetsnavnet snart.
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yy "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet
ved kobling til andre enheter for multisammenkobling.
yy Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil "_"
vises.
4. Høre på musikk:
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten din, se brukerveiledningen for
Bluetooth-enheten din.
yy Når du bruker Bluetooth®-teknologi, må du
sørge for at avstanden mellom enheten og
Bluetooth-enheten er så liten som mulig, og
opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere
godt i situasjonene som er beskrevet under:
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yy Når denne enheten er koblet til flere
Bluetooth-enheter, vil kun én av enhetene
brukt for avspilling fortsette Bluetoothtilkoblingen når du endrer funksjonen hos
de andre.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
opplever interferens fra andre elektroniske
enheter.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Avhengig av enhetsypen, kan det hende at
du ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan bruke det trådløse systemet
gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC,
osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av eller Buetooth-enheten
kommer langt bort fra enheten.

-- Det er finnes en hindring mellom
enheten og Bluetooth-enheten.

yy Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble
Bluetooth-enheten til enheten igjen.

-- En enhet bruker samme frekvens
med Bluetooth®-teknologi, som f.eks.
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhet.

yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
yy Ved bruk av BT-funksjonen, juster volumet til
riktig nivå på Bluetooth-enheten.

yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten på nytt etter omstart.

yy Hvis BT-funksjonen ikke brukes, kan kun 1
enhet tilkobles.

yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med 3 andre Bluetooth-enheter, kan du
spille av og kontrollere musikken ved å
bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

yy Dersom en Bluetooth-enhet er koblet til
når LG TV brukes, vil LG TV frakobles og
Bluetooth-enheten tilkobles.
yy Når du kobler Bluetooth-enheten (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller du bruker
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
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Sammenkobling av enheten
din og Bluetooth-enheten via
NFC-kode

,,Merk
yy Bruk en enhet med NFC-funksjon.

Koble til Bluetooth ved hjelp av Bluetoothenheter som støtter NFC (Nærfeltskommunikasjon).

yy NFC-oppdagelsesområdet kan variere
avhengig av Bluetooth-enhetstypen.
Vennligst sjekk plasseringen av NFCoppdagelsesområdet for Bluetooth-enheten
før merking.

1. Aktiverer NFC-funksjonen på en telefon med
NFC.

yy Hvis skjermen på Bluetooth-enheten er låst,
vil ikke enheten gjenkjenne NFC-tag.

2. Slå på enheten.

yy I enkelte tilfeller kan det hende at enheten
ikke gjenkjenner NFC.

Om NFC-tag

3. Hold baksiden av telefonen med NFC over
enheten.

3
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-- I tilfeller der Bluetooth-enhetene er av
krombelagt materiale.
-- Avhengig av materialet og tykkelsen på
Bluetooth-enhetens etui.
-- Avhengig av ytelsen av NFC for Bluetoothenhetene.
yy Android O/S : Ver 4.1.2 (eller nyere)
yy Du må aktivere NFC-funksjonen på
telefonen med NFC.

4. “PAIRED" vises på enheten hvis Bluetoothsammenkobling er vellykket.
5. Du kan lytte til musikk som spilles av på denne
enheten ved bruk av Bluetooth-enheten din.
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Bruk av «Music Flow
Bluetooth»-appen
,,Merk

Kun Android OS har mulighet til å bruke
«Music Flow Bluetooth»-appen med denne
enheten.

Om «Music Flow Bluetooth»-appen
«Music Flow Bluetoot»-appen lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.

Det finnes to metoder for å installere «Music Flow
Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din.

Installer «Music Flow Bluetooth»appen via QR-kode
1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QRkode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter
QR-koden.

2. Trykk på et ikon for å installere.
3. Trykk på et ikon for å laste ned.
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yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din har scanning-programvare. Hvis du ikke
har dette, kan du laste det ned fra «Google
Android Market (Google Play Store)».
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.

1. Trykk på ikonet for «Google Android Market»
(Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og
søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
«Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting
av Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.
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yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har
«Google Android Market (Google Play
Store)».
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Installer «Music Flow
Bluetooth»-appen på
Bluetooth-enheten din

Installer «Music Flow Bluetooth»appen via «Google Android Market»
(Google Play Store)
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Aktiver Bluetooth med «Music
Flow Bluetooth»-appen
«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble
Bluetooth-enheten din til denne enheten.
1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»appen på startskjermen for å åpne «Music Flow
Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til
hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu] og velg ønsket enhet.
3. Hvis du ønsker mer informasjon om bruk, trykk
på [Setting] og slå på brukerveiledningen.

3
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yy «Music Flow Bluetooth»-appen
vil være tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»appen, vil det være noen forskjeller mellom
«Music Flow Bluetooth»-appen og den
medfølgende fjernkontrollen. Bruk den
medfølgende fjernkontrollen når dette er
nødvendig.
yy «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke
fungere for alle Bluetooth-enheter.

Betjening

yy Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»appen kan musikk spilles av fra enheten. I
dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren
igjen.
yy Hvis du bruker de andre applikasjonene eller
endrer innstillingene på Bluetooth-enheten
din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»appen, kan unormal drift forekomme.
yy Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke
fungerer som normalt, sjekk Bluetoothenheten din og tilkoblingen av «Music Flow
Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble
til på nytt.
yy Avhengig av smarttelefonens
operativsystem, vil det være noen forskjeller
ved bruk av «Music Flow Bluetooth».
yy Sjekk Bluetooth-innstillingene på Bluetoothenheten din dersom «Music Flow
Bluetooth»-appen ikke fungerer som den
skal.
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Radiobruk

Forhåndsinnstilling av
radiostasjoner

Kontroller at FM-antennen er tilkoblet. (Se side 15)

Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM.

Lytte til radioen

Før du innstilling via tuner, pass på å skru ned
volumet.

1. Trykk på FUNCTION inntil FM vises i displayvinduet.
Den siste mottatte stasjonen blir innstilt.
2. Automatisk tuning : Trykk på og hold nede
TUNING-/+ på fjernkontrollen eller på Y/
U på enheten i ca. to sekunder inntil
frekvensindikatoren begynner å endres, og så
slipp. Søking stopper når enheten mottar en
stasjon.
Manuell tuning : Trykk på TUNING-/+ på
fjernkontrollen eller på Y/U på enheten
gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å rotere volumknappen
eller ved å trykke på VOL +/- på fjernkontrollen
gjentatte ganger.

Forbedring av dårlig FMmottakelse
Trykk på T på enheten eller på d/M på
fjernkontrollen. Dette vil endre radiomottakerens
tuner fra stereo til mono og vanligvis forbedre
mottakelsen.

2. "Velg ønsket frekvens ved å trykke på TUNING
-/+ på fjernkontrollen eller på Y/U på
enheten.
3. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen. Et forhåndsinnstilt nummer vil
blinke i display-vinduet.
4. Trykk på PRESET.FOLDER W/S på
fjernkontrollen for å velge ønsket
forhåndsinnstilt nummer.
5. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt kanal, trykk
på PRESET.FOLDER W/S eller de numeriske
knappene 0 to 9 på fjernkontrollen.

Sletting av alle lagrede
stasjoner.
1. Trykk på og hold PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen i to sekunder.
"ERASEALL" vil blinke på enhetens display.
2. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen for å slette alle lagrede
radiostasjoner.
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Eller

1. Trykk på FUNCTION inntil FM vises i displayvinduet.
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Se informasjon om en
radiostasjon
FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data
System). RDS viser informasjon om radiostassjonen
som spilles av. Trykk på RDS/SET på fjernkontrollen
gjentatte ganger for å se de forskjellige datatypene:
PS

(Programtjenestenavn)
Navnet på kanalen vil vises på displayvinduet.

PTY

(Gjenkjenning av programtype)
Programtype (f.eks. jazz eller nyheter) vil
vises på display-vinduet.

3
Betjening

RT

(Radiotekst)
En tekstmelding inneholder
spesiell informasjon fra
kringkastningsstasjonen.
Denne teksten kan rulle over skjermen.

CT

(Tid kontrollert av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra
stasjonen.

Du kan søke gjennom radiostasjoner etter
programtype ved å trykke på RDS/SET på
fjernkontrollen. Display-vinduet vil vise den
siste PTY i bruk. Trykk på PTY én eller flere ganger
for å velge foretrukket programtype. Trykk på og
hold inne C/V. Radioen vil søke automatisk.
Når en stasjon er funnet, stopper søket.
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Lydjustering
Innstilling av lydmodus
Dette systemet har noen forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge lydmodus ved
å bruke SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
De viste elementene for equalizeren kan variere
avhengig av lydkilder og -effekter.
På display
NATURAL

Du kan nyte behagelig og
naturlig lyd.

Innstilling av USER EQ

Regionalt optimalisert lydeffekt.

Du kan justere lydnivået på Bass og Diskant etter
ønske.

(FORRO/FUNK/SERTANEJ/
DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/
INDIA/REGUETON/MERENGUE/
SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/
AXE/TECNO BR)
Bruker lydkorreksjonen som
er mest lik sjangeren som er
inkludert i MP3 ID3-taggen i
sangfiler.

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

Dette programmet gir lyden
en entusiastisk atmosfære, og
gir deg følelsen av å være på
konsert med rock, pop, jazz eller
klassisk musikk.

BASS

Øker effekten av diskant, bass og
surround-lydeffekt.

FLAT
BOOST

yy Ved å trykke på BASS BLAST på enheten,
kan du velge STANDARD- eller BASS-effekt
direkte.

Beskrivelse

AUTO EQ

FOTBALL

yy Du må kanskje tilbakestille lydmodusen
etter at du har endret inngangskilden, og
enkelte ganger selv etter endring av låten/
filen.

Du kan høre lydeffekten av en
FOOTBALL STADIUM.
Gir balansert lyd.
Forsterker mellomtoneområdet
for lydforsterkning.

TRE/BASS

Forsterker diskant og bass.

STANDARD

Du kan nyte optimert lyd.

1. Trykk på USER EQ på enheten. «USER EQ» vises.
2. Roter BASS eller TREBLE for å justere lydnivået.
3. Trykk på USER EQ for å lagre innstillingen.
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Local
Specialization
equalizer
(Valgfritt)

yy For enkelte høyttalere vil lyden kanskje ikke
høres, eller lyden vil spilles av lyden i lavt
volum, avhengig av lydmodusen.
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Avansert bruk

For å velge bitrate og -hastighet for
innspilling.
1. Trykk på og hold USB REC i 3 sekunder.

Innspilling til USB
Du kan ta opp ulike lydkilder til USB.
(CD, AUX, BÆRBAR, TUNER, USB)
1. Koble USB-enheten til enheten.
2. Trykk på FUNCTION for å velge en funksjon du
ønsker å ta opp.

3
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Innspilling av én låt/fil – du kan spille inn til USB
etter å ha spilt av en låt/fil som du ønsker.
Innspilling av alle låter/filer – du kan spille inn til
USB i «full stopp-status».
Opptak av programmert spilleliste - Etter den
programmerte spillelisten vises, kan du ta opp
til USB. (Se side 30)
3. Start opptak ved å trykke på USB REC.
Hvis du kobler til både USB1 og USB2, trykk på
USB REC når USB1 eller USB2 som du ønsker å
ta opp blinker på display-vinduet.
4. For å stoppe opptaket, trykker I på enheten
eller Z ENTER på fjernkontrollen.

Opptak pauset
Under opptak, trykk på T på enheten eller på d/
M på fjernkontrollen for å stoppe opptaket. Trykk
igjen for å starte opptak.
(Kun TUNER/AUX/BÆRBAR)

2. Trykk på C/V på fjernkontrollen eller på
Y/U på enheten for å velge en
bithastighet.
3. Trykk på USB REC for å stille inn.
4. Trykk på C/V på fjernkontrollen eller
på Y/U på enheten for å velge ønsket
opptakshastighet. (Kun AUDIO CD)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
X2 SPEED
- Du kan kun spille inn musikkfilen.
5. Trykk på USB REC for å avslutte opptak.

USB-kopiering
Du kan kopiere lydfiler i USB 1 til USB 2.
1. Koble en USB-enhet inkludert ønskede lydfiler
til USB-port (1) og velg USB 1-funksjon.
2. Koble en annen USB-enhet til USB-port (2).
3. Trykk på USB REC for å starte opptak.
4. For å stoppe opptaket, trykker I på enheten
eller Z ENTER på fjernkontrollen.

Dersom det lages uautoriserte kopier
av kopibeskyttet materiale, inkludert
dataprogrammer, filer, kringkasting og
lydopptak, kan dette være brudd på
opphavsretten og en kriminell handling.
Denne enheten bør ikke brukes til slike formål.
Vær ansvarlig.
Respekter opphavsretten.
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,,Merk

,,Merk

yy Du kan sjekke opptakets prosentsats for
USB-opptak på display-vinduet under
opptak. (Kun MP3/WMA, CD)

yy Du kan ta opp forskjellige lyder ved hjelp av
DJ EFFECT, SCRATCH eller MIC. (Bortsett fra
USB-kopiering)

yy Under opptak av MP3/WMA, finnes det ingen
lyd.

yy Du kan kontrollere innspilt MIC-lyd med
MIC-volum.

yy For stabil innspilling går utgangens lydnivå
ned av seg selv når du spiller inn musikk fra
CD til USB.

yy Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.

yy Du kan kun endre volumnivå mellom MIN
og 30 under opptak. (Kun CD-funksjon)
yy Ved stopp av opptak under avspilling, vil
filen som da blir tatt opp lagres. (Bortsett fra
MP3-/WMA-filer)

yy Hvis USB-opptak ikke fungerer, vises
meldingen som “NO USB", "ERROR", "USB
FULL" eller "NO REC" på display-vinduet.

yy I CD-funksjon, spilles lyden av MIC, SCRATCH
eller DJ EFFECT kun ved AUDIO CD X1
hastighet REC. AUDIO CD-kilde spilles også
inn.
yy Dersom MP3/WMA-fil ikke støttes, vil
innspillingen stoppes.
yy Den vil lagres på følgende måter.
AUDIO CD

MP3/WMA

Andre kilder*

Tuner

yy Leserenheter for multi-kort eller ekstern
HDD kan ikke brukes for USB-innspilling.
yy Filopptak ved ca. 512 MB ved lang opptak.

* : AUX og lignende.
Tuner : Den gjeldende opptaksfrekvensen
vises.
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yy Ikke trekk ut USB-enheten eller slå av
enheten under USB-innspilling. Hvis ikke,
kan en ufullstendig fil opprettes og ikke
slettes på PC.

yy Innspilling er ikke mulig i AUTO-DJ-modus.
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Programmert avspilling

Sletting av programmert spilleliste

Programfunksjonen lar deg lagre favorittfilene dine
fra hvilken som helst disk eller USB-enhet.

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

Et program kan inneholde 20 låter/filer for hver
media. (CD, USB1, USB2) Mulig å lagre 60 låter/filer
totalt.

Opprettelse av programmert
spilleliste
Funksjonen er kun tilgjengelig i stopp-status.
1. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen.

3

2. Trykk på C/V på fjernkontrollen for å
velge en låt/fil.

Betjening

3. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen for å lagre og velge neste låt/fil.
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre låter/filer.
(Du kan endre listen ved å trykke på PRESET.
FOLDER W/S på fjernkontrollen for å velge
programnummeret.)
5. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen igjen.
For å spille av den programmerte spillelisten, trykk
på d/M etter opprettelse av spillelisten.

,,Merk

Ved opprettelse eller endring av den
programmerte spillelisten, er REPEAT-modus
av.

1. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen i stopp-status.
2. Velg en sang ved å trykke på PROGRAM/
MEMORY eller PRESET.FOLDER W/S på
fjernkontrollen gjentatte ganger.
3. Trykk på DELETE mens en sang velges.

,,Merk

yy Program slås av i følgende tilfeller.
-- Endre til en annen funksjon.
-- Slå enheten av og på.
-- Driftstalltastene på fjernkontrollen.
yy Programmert spilleliste fjernes i følgende
tilfeller.
-- Fjerning av disken eller USB-enheten.
-- Sletting eller opptak av musikkfiler på
USB-enheten.
-- Frakobling av strømledningen.

Betjening

Andre operasjoner
Slå av lyden midlertidig
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Viser filinformasjon (ID3-TAG)
Under avspilling av en MP3-fil som inneholder
filinformasjon, kan du se informasjonen ved å trykke
på INFO.

Trykk på MUTE@ på fjernkontrollen for å dempe
lyden.

DEMO

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å
svare på telefonen, og "MUTE" vil vises i displayvinduet.

Når strømmen er av, trykk på X-BOOM PLUS/DEMO
på enheten én gang. Enheten vil slå seg på og vise
hver av funksjonene i display-vinduet. For å avbryte
DEMO-funksjonen, trykk på X-BOOM PLUS/DEMO
én gang til.

For å avbryte dette, trykk på MUTE@ igjen eller
endre volumnivået.

Denne funksjonen forhindrer overraskende høyt
lydvolum når du slår på enheten, i tilfeller der
volumet på enheten var satt til et høyt nivå ved
forrige bruk.
For å slå på CHILDSAFE-modus, trykk på og hold
ENTER på enheten når volumet på enheten er
«MIN».
I CHILDSAFE-modus vil volumet øke gradvis.
For å slå av CHILDSAFE-modus, trykk på og hold
ENTER på enheten når volumet på enheten er
«MIN» og mens modusen er aktivert.

,,Merk

I CD-, USB- eller BT-funksjon, vil CHILDSAFEmodus ikke fungere etter ca. 2 minutter fra
strøm på enheten, selv om denne modusen er
aktivert.

,,Merk

yy I DEMO, vil denne enheten fortsette DEMOstatus selv om du frakobler strømledningen.
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yy Du kan bruke andre funksjoner i DEMO DEMO vil pauses midlertidig.
-Uten knappeaktivitet i 10 sek., vil DEMO
spilles av automatisk.

Betjening

CHILDSAFE-modus
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Bruk av mikrofonen

LIGHTING

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.

Funksjonen skaper en klubb-lignende atmosfære
ved hjelp av belysning av høyttalerne.

2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster
volumet på mikrofonen ved å rotere MIC VOL.
med eller mot klokken på enheten.

,,Merk

yy Når mikrofonen ikke brukes, still inn MIC
VOL. til minimum eller slå av MIC og fjern
mikrofonen fra MIC-kontakten.
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yy Hvis mikrofonen plasseres for nær
høyttaleren, kan en hylelyd oppstå. I dette
tilfellet, flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren
eller demp lydnivået ved å bruke MIC VOL..
yy Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt
høy, kan lyden forvrenges. I slike tilfeller, snu
MIC VOL. til minimum.

1. Trykk på LIGHTING på enheten.
Modusen endres hver gang du trykker:
OFF VOLCANO POLICE
THUNDER
PSYCHE CAOS OFF

,,Merk

yy Lysfunksjonen er tilgjengelig i alle
funksjoner.
yy Belysningsmodus fortsetter forrige modus
når LIGHTING først trykkes - trykk igjen for å
endre modus.
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Innstilling av klokken
1. Slå på enheten.

Bruk av spilleren som
alarmklokke

2. Trykk på og hold CLOCK.

1. Slå på enheten.

3. Velg tidsmodus ved å trykke på C/V på
fjernkontrollen.

2. Trykk på og hold ALARM.

- AM 12:00 (for AM- og PM-visning) eller 00:00
(for 24-timers visning)
4. Trykk på RDS/SET for å bekrefte valget.
5. Velg timene ved å trykke på C/V på
fjernkontrollen.
6. Trykk på RDS/SET.
7. Velg minuttene ved å trykke på C/V på
fjernkontrollen.

Innstilling av klokken i «Music
Flow Bluetooth»-appen
Installer "Music Flow Bluetooth”-appen på
Android-enheten. (Se side 23)
Enhetens klokke vil bli automatisk synkronisert med
enheten din ved å aktivere Bluetooth-tilkobling via
"Music Flow Bluetooth”-appen.

4. Trykk på C/V på fjernkontrollen for å
velge funksjon og trykk på RDS/SET for å lagre.
-Trykk på C/V på fjernkontrollen for å
velge et minnenummer når du velger Tuner og
trykk deretter på RDS/SET.
Dersom det ikke finnes et minnenummer, vil
dette trinnet hoppes over.
5. Trykk på C/V på fjernkontrollen for å
endre volumet, og trykk på RDS/SET for å lagre.
Klokkeikonet “(” viser at alarmen er stilt inn.

,,Merk

yy Hvis du stiller inn klokkeslettet, kan du
sjekke ved å trykke på CLOCK selv når
spilleren er slått av.
yy Du kan stille inn alarmen etter at du har stilt
inn tiden på klokken.
yy Hvis du stiller inn klokkeslett og alarmen,
kan du sjekke alarmikonet "(" ved å trykke
på CLOCK når enheten er slått av.
yy Hvis du stiller inn klokkeslett og alarmen,
kan du sjekke alarmikonet "(" og
innstillingsinformasjon ved å trykke på
ALARM selv når enheten er slått av.
yy Du kan velge ALARM ON/OFF-modus ved å
trykke på ALARM.

3
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8. Trykk på RDS/SET.

3. Trykk på C/V på fjernkontrollen for å
endre timer og minutter og trykk på RDS/SET
for å lagre.
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Innstilling av sovetimeren
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge
forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter. Etter
forsinkelsestiden, vil enheten slå seg av.
For å avbryte sovefunksjon, trykk på SLEEP
gjentatte ganger inntil «SLEEP 10» vises, og trykk
deretter på SLEEP igjen mens «SLEEP 10» vises.

,,Merk

yy Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før
enheten slår seg av.
yy Trykk på SLEEP. Den gjenværende tiden
vises i display-vinduet.
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Lysdemper
Trykk på SLEEP én gang. Display-vinduet vil bli
dobbelt så mørkt. For å annulere dette, trykk på
SLEEP gjentatte ganger inntil lysdemperen er av.

,,Merk

yy All LED-lampene slås av når lysdemperen er
i bruk.

Auto-strøm av
Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er
koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20
minutter.
Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom
hovedenheten er koblet til en annen enhet ved
hjelp av de analoge inngangene.

Hvordan man kobler fra den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten.
Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer
enn 5 sekunder.
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AUTO POWER På

Auto-funksjonsendring

Denne enheten slås på automatisk via en
inngangskilde: LG TV eller Bluetooth.

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler
som Bluetooth og LG TV og endrer deretter den
egnede funksjonen automatisk.

Hvis du prøver å koble til Bluetooth-enheten din,
slås denne enheten på og kobles til Bluetoothenheten din. Du kan spille av musikken din.

,,Merk

yy Avhengig av den tilkoblede enheten,
kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
enheten slå seg på, men det kan hende at
Bluetooth-funksjonen ikke tilkobles.

yy Hvis du prøver å koble til «Music Flow
Bluetooth»-appen, vil Bluetooth-funksjonen
hos denne enheten slås på.
yy Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TVeller Bluetooth-funksjonen, vil den riktige
funksjonen på denne enheten slås på.
yy Hvis du allerede har sammenkoblet denne
enheten, kan enheten automatisk slås på via
en inngangskilde når enheten er slått av.
yy Hvis du slår av enheten ved å trykke på
strømknappen i over 5 sekunder, vil Auto
Strøm På-funksjonen deaktiveres. Slå på
enheten for å aktivere funksjonen.

Når du prøver å koble Bluetooth-enheten til denne
enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill av
musikken din på Bluetooth-enheten.

Når LG TV er tilkoblet
Når du slår på din LG TV som er koblet sammen
med LG Sound Sync vil denne enheten endre
funksjonen til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TVen
din.

,,Merk

yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under
innspilling eller sletting.
yy Denne funksjonen fungerer kun med
enheter som har vært tilkoblet tidligere.
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yy Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen
hos denne enheten, vil enkelte Bluetoothenheter kontinuerlig forsøke å koble seg
til enheten. Derfor anbefales det å frakoble
tilkoblingen før du slår av enheten.

Når du prøver å koble til en
Bluetooth-enhet
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LG Sound Sync
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten med fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter
LG Sound Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound
Sync-logo på TVen din.
Kontrollerbare funksjoner på LG TVens fjernkontroll:
Volum opp/ned, Demp

3

Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG
Sound Sync.
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,,Merk

yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en
igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
yy Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens
tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
yy Pass på at denne enheten er i orden og, i de
nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i
orden når du bruker LG Sound Sync.
-- Slå av enheten
-- Endre til en annen funksjon.
-- Kobler fra den trådløse tilkoblingen
forårsaket av interferens eller avstand.
yy Tiden det tar å slå av denne enheten er
avhengig av TVen din.
yy Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp
av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i
henhold til LG TV-volumnivået.
yy Informasjon om TV-innstillingsmenyen
varierer avhengig av produsenten og TVtypen.
yy Hvis du kobler til LG Sound Sync mens
«Music Flow Bluetooth»-appen er tilkoblet,
er kontroll via appen tilgjengelig.
yy Dersom du har slått av enheten direkte ved
å trykke på 1/! (Strøm), vil LG Sound Sync
frakobles. For å bruke denne funksjonen
igjen, bør du koble sammen TVen og
enheten igjen.
yy Dersom en LG TV tilkobles mens Bluetoothenheten er i bruk, vil Bluetooth-enheten
frakobles og LG TVen tilkobles.

1. Slå på enheten ved å trykke på 1/!(Strøm).
2. Trykk på FUNCTION inntil LG TV-funksjonen er
valgt.
3. Skru opp lyden på TVen for å høre lyden fra
denne enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] -> [TV Sound
output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] ,
"PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent
3 sekunder, og deretter kan du se "LG TV" på
display-vinduet hvis TVen og denne enheten er
sammenkoblet normalt.
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Feilsøking
Generell
Problem

Årsak & Løsning
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer-basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen.

Enheten fungerer ikke
som den skal.

yy Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer-basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å
koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
yy Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen.

Ingen strøm.

yy Sjekk at du har valgt riktig funksjon.
Trykk på FUNCTION og kontroller den utvalgte funksjonen.
yy Sjekk om høyttalerne er riktig tilkoblet. Høyttalerkabler riktig tilkoblet.
yy En uspillbar disk er innsatt. Sjekk den spillbare disken.

Enheten starter ikke
avspilling.

yy Ingen disk er innsatt. Sett inn en disk.
yy Disken er skitten. Rengjør disken. (Se side 41)
yy Disken er satt inn med feil side opp.
Sett inn disken med etiketten eller utskriftssiden vendt oppover.
yy Antennen er feilaktig plassert eller tilkoblet.
Koble antennen riktig.

Radiostasjonene kan
ikke justeres riktig.

yy Signalstyrken for radiostasjonen er for svak.
Juster stasjonen manuelt.
yy Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved
scanning av forhåndsinnstilte kanaler).
Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 25 for detaljer.
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Ingen lyd.

yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
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Problem

Årsak & Løsning
yy Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 23 fot (7 m).

Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.

Ingen høyttalerlys

yy Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne
hindringen.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte.
Skift dem ut med nye batterier.
yy Sjekk om høyttalerens lyskabler er riktig koblet til enheten.
Koble lyskablene til enheten på riktig måte.
yy Sjekk høyttalerlyseffekter ved å trykke på LIGHTING.

yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
LG Sound Sync fungerer yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
ikke.
yy Sjekk lydinnstillingene hos TVen din og hos denne enheten.
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Generelle spesifikasjoner
Generell
Strømkrav

Sjekk hovedetiketten.
Sjekk hovedetiketten.

Strømforbruk

Nettverksbasert standby : 0,4 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)

Dimensjoner (B x H x D)

450 mm x 160 mm x 355 mm

Nettovekt (ca.)

6,5 kg

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)

Driftsfuktighet

60%

Energibussens strømforsyning

5 V 0 500 mA

Innganger
AUX IN

2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R)

PORT. IN

1,2 VRM (3,5 Ø-kontakt)

MIC

27 mV

Tuner
FM-frekvensbånd

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

Frekvensrespons

40 til 20.000 Hz

Forhold mellom signal og støy

75 dB

Dynamikkområde

80 dB

Forsterker
Totaleffekt

3.000 W

FORAN

500 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)

WOOFER

1.000 W x 2 (8 Ω ved 70 Hz)

THD

25%

yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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CD
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Høyttalerspesifikasjoner
Fremre høyttaler
Type

Foran: 2-veis 2 høyttaler
Subwoofer: 1-veis 1 høyttaler

Impedans

Foran: 4 Ω
Subwoofer: 8 Ω

Rangert inngangsstrøm

Foran: 500 W
Subwoofer: 1.000 W

Maks. inngangseffektInput power

Foran: 1.000 W
Subwoofer: 2.000 W

Nettodimensjoner (B x H x D)

414 mm x 562 mm x 376 mm

Nettovekt

18,3 kg

yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker & Lisenser
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Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.
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Tilkobling av enkeltenheter med trådløs Bluetooth®-teknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth®-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs Bluetooth®teknologi.
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth® SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics
gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.
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Håndtering av enheten
Sending av enheten

Notater om disker
Håndtering av disker

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten
skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra
fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.

Legg aldri papir eller tape på disken.

Hold utvendige overflater rene

Oppbevaring av disker
Etter avspilling, lagre disken i beholderen. Ikke
utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og
aldri la den ligge i en bil eksponert for direkte sollys.

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i
nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade
overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter
komme i kontakt med enheten over lengre
perioder.

Rengjøring av disker

Rengjøring av enheten

Fingeravtrykk og støv på disken kan føre til dårlig
bildekvalitet og lydforvrengning. Rengjør disken
med en ren klut før avspilling. Tørk av disken fra
midten til kanten.

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol,
bensin, fortynner, alminnelige rengjøringsmidler,
eller anti-statisk spray som er ment for eldre
vinylplater.

Vedlikehold av enheten
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Enheten er et high-tech, presisjonsenhet. Hvis den
optiske registreringslinsen eller diskstasjonsdeler
er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten bli redusert.
Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for
mer informasjon.

