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Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar
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Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.
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Bovenste paneel
g LIGHTING
- Zet de lichteffecten aan/uit.
-H
 oud ingedrukt om de knipperverlichting in/uit te schakelen.
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h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Houd ingedrukt om het geluidseffect CLUB, DRUM of USER te
selecteren voor de mix.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de
app “Music Flow Bluetooth”.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Druk op een gewenste geluidspad.
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i OK / RDS
- Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
- RDS (Radio Data System)
j SEARCH
Brengt naar map en bestand in de selectiemodus.

h

k
a USB
	
Door een USB-apparaat aan te sluiten kunt u geluid afspelen
of opnemen.

BLUETOOTH
Wijzigt de invoerbron in Bluetooth.
(Als u op BLUETOOTH drukt, wordt het apparaat zelfs als
het uitgeschakeld was ingeschakeld en automatisch ingesteld
op de Bluetooth-functie.)

b USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
- Toont Demo-modus.

l USER EQ / BASS BLAST
- Selecteert het geluidseffect dat u zelf heeft aangemaakt.
- Houd ingedrukt om het effect BASS direct te selecteren.

c MIC (Microfoon) VOL +/-

m KEY CHANGER ( / )
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

d VOICE CANCELLER
U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van
de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse
bronnen het volume te verminderen.
Druk hierop om deze modus in of uit te schakelen.

n WIRELESS LINK
Selecteert de draadloze Party Link-modus.

e SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
-D
 raait rechtsom of linksom om het scratch-geluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
- Pas het DJ EFFECT-niveau aan.
f DJ EFFECT
Selecteert de DJ EFFECT-modus.

Besturingsapparaat

Download de Music Flow Bluetooth App op uw
apparaat.
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LG Sound Sync (draadloos)

Voor meer informatie download de online
gebruikershandleiding. http://www.lg.com
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Voorpaneel / Paneel aan de achterkant
a
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c
d
e
f
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f F (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.

a Displayscherm
b U (Overslaan/Zoeken)
- Slaat over vooruit.
- Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
- Selecteert de radiostations.

g 1/!(Stand-by/Aan)
h MIC (Microfoon) 1 / 2 jack

c T (Afspelen/Pauze )
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono. (Alleen Horizon-modus)
d Y (Overslaan/Zoeken)
- Slaat over achteruit.
- Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
- Selecteert de radiostations.

i Ontvanger voor de afstandsbediening
j FM ANTENNA
k AUX IN (L/R)
l Voedingskabel

e +/- (Volume)
Past het luidsprekervolume aan.

Het apparaat plaatsen
Verticaal
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Horizontaal
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Aanvullende informatie
Specificaties
Stroomvereisten

Stroomverbruik

Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Netwerk stand-by : 0,5 W

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of
het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.
Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/
uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

(als alle netwerkpoorten
zijn geactiveerd)

Netto gewicht

Ong. 17,2 kg

Busvoeding (USB)

5V01A

Versterker (Totale
Vermogen RMS Uitgang)

600 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

3)

Ong. 818 mm X
318 mm X 388 mm

(R0

Afmetingen (B x H x D)

(R03)

Conformiteitsverklaring

Opmerking
yy Kijk niet direct naar het lichtgevende pad wanneer de
verlichtingsfunctie in werking is.
yy Als de helderheid van de lichtbron te fel is en
onaangenaam is voor de ogen tijdens de werking,
schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel
de VERLICHTING van het apparaat uit.

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type HOOG
VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM in overeenstemming
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU
conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden
geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm
tussen het apparaat en het lichaam.
Frequentiebereik

Uitgangsvermogen (Max.)

2402 tot 2480 MHz

10 dBm

Draadloze functie S/W-versie: 1.0
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