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Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę
http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.
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Górny panel
g LIGHTING
- Włącza/wyłącza efekty oświetleniowe.
-N
 acisnąć i przytrzymać w celu włączenia lub wyłączenia
migającego światła.
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h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Naciśnij i przytrzymaj w celu wybrania efektu dźwiękowego
CLUB, DRUM lub USER do miksowania.
(Jeśli chcesz korzystać z trybu USER, musisz zarejestrować
źródło w aplikacji “Music Flow Bluetooth”.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Naciśnij żądany sound pad.
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i OK / RDS
- Wybieranie utworu podczas szukania pliku.
- RDS (Radio Data System)
j SEARCH
Przechodzi do folderów i plików w trybie wyboru.

h

k
a USB
	
Możesz odtwarzać lub nagrywać dźwięk przez podłączenie
urządzenia USB.
b USB REC / DEMO
- Nagrywanie na USB.
- Pokazuje tryb demo.
c MIC (Mikrofon) VOL +/d VOICE CANCELLER
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez
redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych
źródeł.
Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia tego trybu.

BLUETOOTH
Przełączenie między źródłami wejściowymi a Bluetooth.
(Nawet w trybie wyłączenia, jeśli naciśniesz przycisk
BLUETOOTH, zasilanie jest automatycznie przełączane na
tryb Bluetooth.)

l USER EQ / BASS BLAST
- Wybór własnego efektu dźwiękowego.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać BASS.
m KEY CHANGER ( / )
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.
n WIRELESS LINK
Wybiera tryb Wireless Party Link.

e SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
-O
 brócić w lewo lub prawo, aby wykonywać dźwięk
skreczowania.
- Wyszukiwanie folderu lub pliku.
- Regulacja poziomu efektu DJ EFFECT.
f DJ EFFECT
Wybór trybu DJ EFFECT.

Sterownik aplikacji

Pobierz aplikację Music Flow Bluetooth na swoje
urządzenie.
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LG Sound Sync (bezprzewodowy)

Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję
obsługi online http://www.lg.com
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Panel przedni / Panel tylny
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f F (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

a Okienko wyświetlacza
b U (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

g 1/!(Gotowość/Wł.)
h Gniazdo MIC (Mikrofon) 1 / 2

c T (Odtwarzanie/Pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu Stereo/Mono. (Tylko tryb poziomy)
d Y (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

i Odbiornik zdalnego sterowania
j FM ANTENNA
k AUX IN (L/R)
l Kabel zasilania

e +/- (Głośność)
Regulacja głośności.

Umiejscowienie urządzenia
Pionowo
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Dodatkowe Informacje

Pobór mocy

Wymiary (S x W x G)

Patrz główna naklejka
urządzenia.
Patrz główna naklejka
urządzenia.
Gotowość sieciowa: 0,5 W

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez
ponad 5 sekund.

Wymiana baterii

(Jeżeli wszystkie porty
sieciowe są aktywowane).
Około 818 mm X
318 mm X 388 mm

Masa netto

Około 17,2 kg

Zasilanie interfejsu (USB)

5V01A

Wzmacniacz (całkowita
moc wyjściowa RMS)

600 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez
powiadomienia.

Uwaga
yy Nie wolno patrzeć bezpośrednio na emitowane światło,
gdy włączony jest tryb oświetlenia.
yy Jeżeli jasność źródła oświetlenia powoduje nadmierne
oślepianie i dyskomfort oczu w czasie pracy, należy
włączyć światło w pomieszczeniu lub wyłączyć tryb
OŚWIETLENIA w urządzeniu.

3)

Zasilanie

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie
sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

(R0

Specyfikacje

(R03)

Deklaracja zgodności

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe
typu WIEŻA GŁOŚNIKÓW O WYSOKIEJ MOCY jest zgodne z
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w
odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.
Zakres częstotliwości

Moc wyjściowa (maks.)

2402 do 2480 MHz

10 dBm

Wersja oprogramowania funkcji bezprzewodowej: 1.0
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