VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
LATVIEŠU

Mikro Hi-Fi
Audio sistēma

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.
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Priekšējais panelis
b
c

d

a

e
f

a 1/! (Gaidstāve/Ieslēgt)
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
F (Funkcija)
Izvēlas funkciju vai ievades avotu.
Y/U (Izlaist/Meklēt)
- Meklē uz priekšu un atpakaļ.
- Pāriet pie iepriekšējā/nākamā ieraksta/datnes.
TUNING - / +
Atlasa radiostacijas.
T (Atskaņot/Pauze)
- Uzsāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.
I (Pārtraukt)
Pārtrauc atskaņošanu.
b R (Atvērt)
Tiek izmantota, ievietojot vai izņemot CD.
c Displeja logs
d Skaņas stipruma poga
Pielāgo skaļruņa skaļumu.
e USB
Atskaņo audio failus, savienojoties ar USB ierīci.
f PORT. (Pārnēsājams) IN
Pieslēdzas portatīvai ierīcei.

Aizmugures panelis
a FM ANTENNA
b Termināļi SPEAKERS (L/R)
c POWER IN

a

R (6 Ω)

L (6 Ω)

b
c
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Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai
bezvadu ierīci.

Skaļruņu pievienošana

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk
par 5 sekundēm.

Akumulatora nomaiņa

R (6 Ω)

L (6 Ω)

sarkans

Atbilstības deklarācija
melns

Papildinformācija

Enerģijas patēriņš

Izmēri (P x A x Dz)

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot
minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Specifikācijas
Jaudas prasības

Ar šo LG Electronics apliecina, ka MICRO HI-FI SISTĒMAS tipa radio
iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES
atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

Skatīt galveno etiķeti uz
iekārtas.
Skatīt galveno etiķeti uz
iekārtas.
Tīkla gaidstāve: 0,5 W

Frekvenču diapazons

Izejas jauda (Maks.)

2402 līdz 2480 MHz

10 dBm

(Ja visas tīkla pieslēgvietas
ir aktivizētas.)
Aptuveni 150 mm x
181 mm x 210 mm

Neto svars

Aptuveni 1,24 kg

Kopnes barošanas avots
(USB)

5 V 0 500 mA

Pastiprinātājs
(kopējā RMS izejas jauda)

10 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
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