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CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE
TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A
MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA
TÉCNICA QUALIFICADA.
O
 símbolo do relâmpago com ponta
de seta dentro de um triângulo
equilátero pretende alertar o usuário
da presença de voltagem perigosa,
não isolada, no interior do produto, a
qual pode ter magnitude suficiente
e ser um perigo de choque elétrico
para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro de
um triângulo equilátero é destinado
a alertar o usuário da presença de
instruções importantes de operação
e manutenção (assistência) no texto
que acompanha o produto.

AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, não
expor este equipamento à chuva ou umidade.
CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto à água
(gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio com
líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o
aparelho.
AVISO: Não instale este equipamento num espaço
confinado, como uma estante ou qualquer outro
móvel semelhante.
CUIDADO: Não use produtos de alta-tensão
próximo a este produto. (ex. Mata-mosca elétrico)
Este produto pode causar defeito devido ao choque
elétrico.
CUIDADO: Nenhuma fonte de chama, como velas
acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
CUIDADO: Não bloqueie as aberturas de ventilação.
Instale de acordo com as instruções do fabricante.
Fendas e aberturas no gabinete são fornecidas
para ventilação e para garantir um funcionamento
confiável do produto como também para protegêlo contra qualquer possível superaquecimento. As
aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando
o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra
superfície semelhante. Este produto não deve ser
colocado numa instalação integrada, como uma
estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que
tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
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ADVERTÊNCIA com relação ao Cabo de
Alimentação
O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão.
Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve
permanecer prontamente acessível.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. As
tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de
parede frouxas ou danificadas, cabos de extensão,
cabos de alimentação desgastados ou isolamento
de cabos danificados ou rachados são perigosos.
Qualquer uma destas condições pode resultar em
choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente
o cabo do seu dispositivo e, se a sua aparência
indicar danos ou deterioração, desligue-o, pare
imediatamente a utilização do dispositivo e substitua
o cabo com uma peça de substituição exata fornecida
por um centro de assistência autorizado. Proteja o
cabo de alimentação de abusos físicos ou mecânicos,
como ser torcido, dobrado, comprimido, fechado
numa porta ou pisado. Preste atenção particular aos
conectores, tomadas de parede e ao ponto onde o
cabo sai do dispositivo.

OBSERVAÇÕES: Para informações de marcação de
segurança, incluindo a identificação do produto, e sua
classificação, favor consultar a etiqueta principal no
fundo ou outra parte do produto.
CUIDADO ao utilizar este produto em ambientes
com um baixo índice de umidade.
yy Pode produzir eletricidade estática em ambientes
de baixa umidade.
yy Recomenda-se utilizar este produto depois de
tocar em qualquer objeto de metal condutor de
eletricidade.
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Verifique a página de especificações deste manual
do proprietário para estar seguro sobre os requisitos
atuais.
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Este dispositivo está equipado com uma bateria ou
acumulador portátil.
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Como remover as pilhas ou a bateria do
equipamento com segurança: Para remover as pilhas
ou baterias antigas, siga as etapas de montagem
na ordem inversa. Para evitar a contaminação do
ambiente e ocorrer uma possível ameaça para a saúde
humana e/ou animal, a bateria ou as pilhas velhas
devem ser colocadas em um recipiente adequado em
pontos de coleta designados. Não jogue fora as pilhas
ou bateria ou descarte-as junto com outros resíduos.
É recomendado que você use as pilhas ou baterias dos
sistemas de reembolso de pessoal local, (pode não
estar disponível na sua área). As pilhas ou baterias não
devem ser expostas a calor excessivo como raios de
sol, ao fogo ou condição similar.

Símbolos

~

Refere-se a corrente alternada (AC).

0

Refere-se à corrente contínua (DC).
Refere-se a equipamentos de classe II.

1

Refere-se ao modo de espera.

!

Refere-se a "ON" (Energia).
Refere-se a tensão perigosa.

Índice
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Características únicas

Introdução

Desligamento automático

Símbolos usados neste manual

Guia rápido

Esta unidade tem suporte ao desligamento
automático para economia no consumo de energia.
(Página 21)

Entrada Portátil
Reproduza músicas em seu dispositivo portátil.
(Smartphone, Notebook, etc.).

BLUETOOTH®
Reproduza músicas armazenadas no seu dispositivo
Bluetooth.

,,Nota

Indica observações especiais e caraterísticas de
funcionamento.

>>Cuidado

Indica cuidados na prevenção de possíveis danos por
uso indevido.

>>Cuidado
À prova de água (IPX7)
Este alto-falante é à prova de água de acordo
com a norma IPX7. IPX7 é à prova de água até 1
metro de profundidade durante 30 minutos. O altofalante é um alto-falante sem fios à prova de água,
mas pode ser danificado.
Evite os casos em baixo.
yy Não utilize a unidade debaixo de d'água ou
outro líquido.
yy Quando você usa a unidade, feche a tampa da
porta com segurança.
yy Caso o painel e a tampa traseira sejam
expostas à água, antes de usar o aparelho,
limpe-as e seque-as usando um pano macio e
seco.
yy Estes itens não são à prova d’água. Certifiquese de fechar bem a tampa conforme imagem
abaixo.

-- Posicione a tampa da porta a e prima
firmemente b.
O desempenho de resistência à água do sistema
é baseado em nossas medições sob as condições
aqui descritas. Note que o mau funcionamento
em função da imersão da água causada pelo uso
indevido pelo cliente não são cobertos pela garantia.

Guia rápido
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Painel Frontal
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b

a

h

i

j

k

l

Enhanced
Bass

a Indicador da bateria
b Indicador de alimentação
c Indicador Bluetooth
d Indicador ENHANCED BASS
e Microfone

h P
Diminui nível sonoro.
i O
Aumenta nível sonoro.
j N

f 1
Pressione para ligar/desligar.

- Controle de reprodução (reproduzir, pausar,
avançar faixa) no modo Bluetooth. (Página 12)

g j

- Receber chamada no dispositivo Bluetooth.
(Página 13)

- Adiciona um dispositivo Bluetooth para
pareamento múltiplo.
(Mantenha pressionado j por 2 segundos)
Se premir o botão j, o dispositivo Bluetooth
ligado anteriormente será desligado.
Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista
de dispositivos na definição Bluetooth do
dispositivo desligado para a ligação de vários
telefones.
- Pressione jpara acessar o modo portátil
(PORT. IN).
* Ao conectar um dispositivo portátil,
automaticamente a entrada PORT. IN será
selecionada.

- Silencia o som no modo portátil.
k .
Use o comando de voz do seu dispositivo
inteligente. (Página 14)
l ENHANCED BASS
Muda o efeito sonoro. (Página 15)
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Painel Traseiro
1
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a

b

a Tampa do painel
b DC IN
Porta USB para carregar a bateria

c

d

c PORT.IN
Reproduza músicas a partir do dispositivo portátil.
d Botão RESET

Funcionamento

Carregando a Caixa
Acústica
Carregando com o adaptador AC

1. Ligue o cabo USB fornecido ao adaptador CA.

Verificando o status do
carregamento
Durante o carregamento será possível visualizar o
status através do indicador no aparelho.
Indicador

Descrição

A bateria está totalmente
Green
Off
carregada.
Green
Off
Verde
Desligar

2

A bateria está carregando.

Funcionamento

Este produto utiliza uma bateria interna. Antes de
usá-lo, carregue a bateria conectando o adaptador
AC.
2. Ligue o cabo USB à porta USB do alto-falante.
3. Plugue o cabo de energia AC na tomada AC.

Red
Vermelho

Red

,,Nota

yy Reproduzir músicas durante o processo de
carregamento aumenta o tempo de execução
do processo.
yy Quando houver problema de carregamento
(superaquecimento), o indicador da bateria
liga em vermelho e âmbar, alternadamente.
E o carregamento será interrompido.
(Não fornecido)

,,Nota

Com a bateria totalmente carregada e com base
na reprodução contínua com o volume ajustado
em 50%, desligando a função luz interna e
do equalizador, o tempo de operação será de
aproximadamente 18 horas.

>>Cuidado

O tempo de funcionamento é de aprox. 12 horas.
Ele é baseado na bateria totalmente carregada,
a reprodução contínua utilizando nível de volume
de 50% e desligando a função do equalizador.
O uso de adaptador não recomendado pode
causar o não carregamento ou o tempo de
carregamento pode ser diferente.

9

yy Quando a bateria estiver totalmente
carregada, o indicador da bateria liga em
verde por 15 segundos e, em seguida, desliga.

10 Funcionamento

Verificar o status da bateria
Verifique o status da carga da bateria mantendo
o botão 1 pressionado por 2 segundos. Então o
indicador irá piscar conforme tabela a seguir.
Indicador

2

Green
Green
Verde
Green

Funcionamento

Amber
Âmbar
Amber
Amber

Red

Red
Red
Vermelho

Descrição
O indicador na
cor verde.
Indicador na cor
âmbar.
Indicador
continuamente
em vermelho
e com sinal
sonoro.

Status

70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
%
10
10 %
10 %

,,Nota

yy O indicador ficará acesso por 3 segundos,
após manter o botão 1 pressionado por 2
segundos.
yy Função indisponível quando a caixa acústica
estiver carregando.

Funcionamento

Funcionamento básico
Usando o botão de energia

11

Status do indicador (AZUL)
Bluetooth
Verifique se o indicador Bluetooth pisca antes de
conectar o dispositivo Bluetooth.

2
Funcionamento

Ligar / Desligar
Pressione o botão 1.

Conexão Bluetooth

LG-PK3(XX)

Indicador

Condição

Descrição

O indicador j
pisca emitindo um
som.

Pesquisar por
um dispositivo
Bluetooth .

O indicador j liga
emitindo um som.

O dispositivo
Bluetooth está
conectado.

,,Nota

yy No modo portátil, o indicador Bluetooth será
desligado.

Reproduza a música desejada no dispositivo
Bluetooth. Após o pareamento, controle a execução
usando os botões no painel frontal da unidade.
(Página 12, 17-18)

yy Uma vez que o pareamento foi efetuado, não
é necessário parear novamente mesmo que a
unidade seja desligada.

12 Funcionamento

Guia Simplificado de Operações
Função

2

Como fazer

Estado

Pressione o botão 1.

O indicador de alimentação liga
emitindo um som.

Desligar

Pressione o botão 1.

O indicador de alimentação desliga
emitindo um som.

Pareamento Bluetooth

Quando o indicador Bluetooth piscar,
selecione LG-PK3 (XX) na lista de
dispositivos do aparelho Bluetooth.

O indicador Bluetooth liga emitindo um
som.

Funcionamento

Ligar

Mantenha o botão j pressionado
por 2 segundos para adicionar outro
dispositivo Bluetooth.
Pareamento múltiplo

yy Quando procura de outro dispositivo,
todos os dispositivos Bluetooth
conectados serão desconectados.
yy Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir
da lista de dispositivos na definição
Bluetooth do dispositivo desligado
para a ligação de vários telefones.

Durante a busca por outro dispositivo,
o indicador Bluetooth piscará. Após
o pareamento, o indicador Bluetooth
permanece em branco com o som.

Controle de Volume

Pressione P ou O.

Quando este aparelho atingir o volume
máximo, ouvirá um aviso sonoro.

Reproduzir / Pausar

Pressione N.

-

Avançar faixa

Pressione N duas vezes.

-

Voltar faixa

Pressione N três vezes.

-

Mãos livres

Pressione N.

Receber e desligar uma chamada.

Inicialização do
Bluetooth

Mantenha pressionado o botão j
durante 7 segundos.

O indicador de alimentação e Bluetooth
piscam 4 vezes. Em seguida, este
aparelho desliga-se automaticamente.

,,Nota

yy Controle a reprodução ou o volume através do dispositivo Bluetooth.
yy Após inicializar o Bluetooth, será necessário reconectar os dispositivos Bluetooth. (Em caso de
dispositivos iOS, tente se reconectar com o dispositivo Bluetooth após apagar a conexão existente no
mesmo.)

Funcionamento

Função Mãos livres
É possível receber chamadas no dispositivo
Bluetooth usando esta unidade. Pareie a caixa a um
dispositivo Bluetooth.
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,,Nota

yy Somente o smartphone está disponível para
usar esta função.
yy Para ajustar o volume da chamada, pressione
os botões P e O da unidade.
yy Em alguns dispositivos Bluetooth, quando
uma chamada é recebida, o toque incorporado
pode ser reproduzido. (ex. dispositivos iOS) O
toque incorporado não pode ser ajustado.

yy Se uma chamada estiver conectada entre
vários dispositivos Bluetooth pareados,
o modo mãos livre não está funcionando
corretamente.
Função

Como fazer

Receber uma chamada.

Pressione N

Terminar a chamada.

Pressione N.

Rejeitar uma chamada.

Manter N
pressionado
durante 2
segundos.

Alterne entre o altifalante e
o seu dispositivo Bluetooth
durante uma chamada.
(Altifalantedispositivo
Bluetooth)

Manter N
pressionado
durante 2
segundos.

yy Ao mudar para o modo portátil durante um
status de conexão Bluetooth, a função ainda
estará disponível para uso.
yy Para usar este modo, alguns dos dispositivos
Bluetooth precisam ser alterados para o
modo de alto-falante no modo chamada. (Ex.:
Dispositivos iOS)
yy Ao receber uma chamada usando o botão
apropriado no telefone, ele será conectado
a uma chamada no seu telefone. (Somente
dispositivos iOS)
yy Caso não deseje usar esta função, desative-a
nas configurações Bluetooth do dispositivo.
Conecte novamente o dispositivo para usar
este modo.

2
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yy No modo pareamento múltiplo, as chamadas
serão recebidas somente de um dos
dispositivos conectados à caixa acústica.

14 Funcionamento

Comando de voz
Controle seu smartphone usando comandos de voz
(aplicativo de comando de voz ou o Siri) através do
microfone na caixa acústica.

,,Nota

2

Verifique se os comandos de voz estão
disponíveis no dispositivo inteligente.

,,Nota

yy Quando o tempo limite do comando de voz
for excedido em dispositivos inteligentes, esta
função será cancelada automaticamente.
yy Para uso da função, em dispositivos Android,
recomendamos o uso dos aplicativos Google
(Assistance, Now e etc.) para obter melhores
resultados, porém alguns locais podem não
suportar estes aplicativos.

Funcionamento

yy Cancele o modo de comando de voz,
pressione o botão . novamente quando
esta função estiver sendo usada.
yy Para obter mais informações, consulte o
aplicativo de comando de voz ou o Siri.
yy Falar próximo ao microfone irá aumentar a
taxa de sucesso.
yy Pode não funcionar dependendo do
dispositivo Bluetooth.

1. Conecte a caixa acústica e o dispositivo smart
usando a função Bluetooth.
2. Pressione o botão . para ativar os comandos de
voz no dispositivo smart.
3. Ative o aplicativo de comando de voz da seguinte
maneira.
-- Android O/S: selecione o aplicativo de comando
de voz.
-- S/O iOS : A Siri ativa automaticamente.
4. Execute um pedido ao aplicativo de comando
de voz ou ao Siri através do microfone da caixa
acústica.

Funcionamento
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Efeito sonoro
Tenha os melhores efeitos sonoros desenvolvidos pela empresa britânica, especialista em áudio high-end,
MERIDIAN.
A tecnologia MERIDIAN proporciona um campo de som mais amplo e graves mais ricos.
Pode selecionar o efeito sonoro pretendido, Graves Melhorados ou Standard utilizando o botão ENHANCED
BASS.

2
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Definir efeito de som
Ligado /
Indicador

Função

Enhanced
Bass

Reforço de graves

Enhanced
Bass

Padrão

Desligado

Descrição
Desfrute de uma excelente qualidade de som com
reforço incrível nos graves.
-- Esta função terá impacto maior em músicas com
valorização dos graves.
Desfrute de sinais sonoros padronizados.

,,Nota

yy Ao ligar a caixa acústica, a última opção ajustada será selecionada.
yy Quando você seleciona o efeito de som "Padrão" ou "Reforço de graves", você pode desfrutar de um som
premium com a tecnologia MERIDIAN.
yy Devido ao ajuste fino para obter a melhor qualidade sonora, algumas mudanças podem ocorrer ao mudar
o modo de efeito de som.
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Ouvindo música a partir
do Dispositivo Externo
Use a unidade para reproduzir músicas a partir de
vários dispositivos externos.

1. Conecte o dispositivo externo ao conector
PORT.IN (3,5 mm) da unidade.
2. Ligue a unidade mantendo pressionado o botão 1.
3. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

,,Nota

yy Ao conectar o cabo portátil, a função muda
automaticamente para o modo portátil.
yy No modo portátil, o alto-falante limita a
conexão Bluetooth para evitar conexão
Bluetooth não desejada.

2
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yy Quando j o botão for pressionado durante
este modo, ele irá mudar para o modo
Bluetooth.

Cabo estéreo
de 3,5 mm
(Não fornecido)

Funcionamento

Usando a tecnologia
BLUETOOTH® sem fio
Sobre o BLUETOOTH
Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem
fios para conexões de curto alcance.

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia sem
fios Bluetooth não está sujeito a nenhum tipo de
encargo. Um telefone celular com tecnologia sem
fios Bluetooth pode ser usado através de Cascata se
a ligação tiver sido efetuada via tecnologia sem fios
Bluetooth.

Ouvindo música armazenada no
dispositivo BLUETOOTH
O pareamento desta unidade e um
dispositivo BLUETOOTH
Antes de iniciar o pareamento, certifique-se de
que o recurso Bluetooth está ligado no dispositivo
Bluetooth. Consulte o manual do usuário do
dispositivo Bluetooth. Assim que o pareamento for
executado, não precisa ser executado novamente.
1. Ligue a unidade, depois o LED Bluetooth pisca,
emitindo um som.

yy Dispositivos disponíveis: Smartphone, Notebook,
etc.
yy Versão: 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX

Perfis BLUETOOTH
Para usar a tecnologia sem fios Bluetooth, os
dispositivos devem ser capazes de interpretar certos
perfis. Esta unidade é compatível com o seguinte
perfil.

2. Ative o dispositivo Bluetooth e configure o
pareamento. Ao buscar por esta unidade em
seu dispositivo Bluetooth, poderão aparecer
vários outros dispositivos na tela do dispositivo
Bluetooth dependendo do tipo de dispositivo
Bluetooth. A sua unidade é apresentada como
“LG-PK3 (xx)”.

A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
Perfil de mãos livres (HFP)

Bluetooth

LG-PK3(XX)
ON

2
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O som pode ser interrompido quando a conexão
sofrer interferência de outro dispositivo eletrônico,
ou quando o Bluetooth for conectado em outro
ambiente.
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3. Selecione “LG-PK3 (xx)”.

,,Nota

yy Ao usar a tecnologia Bluetooth, é necessário
parear a unidade e o dispositivo Bluetooth e
mantê-los o mais próximo possível. Contudo a
conexão pode não funcionar nos casos abaixo:

LG-PK3(XX)

2
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,,Nota

yy XX significa os dois últimos números do
endereço Bluetooth. Por exemplo, se sua
unidade tiver um endereço de Bluetooth
como 9C:02:98:4A:F7:08, você irá ver “LGPK3 (08)” em seu dispositivo Bluetooth.
yy Dependendo do seu tipo de dispositivo
Bluetooth, alguns dispositivos possuem uma
forma de pareamento diferente. Entre com o
código PIN (0000) quando necessário.
4. Quando esta unidade é conectada de forma bemsucedida a seu dispositivo Bluetooth, o indicador
Bluetooth irá ligar emitindo um som.

-- Existe um obstáculo entre a unidade e o
dispositivo Bluetooth.
-- Existe um dispositivo usando a mesma
frequência da tecnologia Bluetooth como
um equipamento médico, um micro-ondas
ou um dispositivo de Rede sem fios.
yy Se a conexão Bluetooth não estiver
funcionando corretamente, acesse a seção O
pareamento desta unidade e um dispositivo
BLUETOOTH e tente novamente.
yy O som pode ser interrompido quando a
ligação sofrer interferências de outros
dispositivos eletrônicos.
yy Dependendo do tipo de dispositivo, talvez não
seja possível utilizar a função Bluetooth.
yy Você pode desfrutar da função Bluetooth
usando o smartphone, notebook, etc.
yy Quanto maior for a distância entre a unidade
e o dispositivo Bluetooth, menor será a
qualidade sonora.
yy A conexão Bluetooth será desconectada
quando a unidade é desligada ou o dispositivo
Bluetooth ficar muito distante da unidade.
yy Quando a ligação Bluetooth é desligada,
ligue o dispositivo Bluetooth a outra unidade
novamente.

5. Reproduza as músicas.
Para reproduzir a música armazenada no
dispositivo Bluetooth, consulte o manual de
instruções do seu dispositivo Bluetooth.

yy A conexão Bluetooth será mantida mesmo
que seja selecionada outra forma de conexão.
yy Ao ligar um dispositivo Bluetooth (dispositivo
iOS, etc.) nesta unidade ou operar o
dispositivo, o nível do volume pode ser
sincronizado entre eles.
yy Quando a unidade não estiver conectada, o
indicador Bluetooth irá piscar.
yy Ao usar a função Bluetooth, ajuste no
dispositivo Bluetooth o volume para um nível
adequado.

Funcionamento

Pareamento múltiplo

19

4. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de
dispositivos do dispositivo Bluetooth anterior.

A unidade pode ser conectada a 2 dispositivos
Bluetooth ao mesmo tempo.

Pareamento com Dois Dispositivos

LG-PK3(XX)

1. Conecte a unidade a um dispositivo Bluetooth.
(Página 17-18)
-- Então, o alto-falante é conectado a 2
dispositivos Bluetooth.
5. Quando a ligação de 2 dispositivos Bluetooth é
bem sucedida, pode verificá-la em cada dispositivo
Bluetooth.

2 segundos
PAIRED
-- Em seguida, o indicador Bluetooth pisca com
um som. A unidade é alterada para o modo de
emparelhamento do telefone.
-- E os dispositivos ligados anteriormente serão
desligados quando ouvir um som.

,,Nota

O passo 2 só é necessário para a primeira
ligação. Não tem de o fazer na ligação seguinte.
3. Selecione "LG-PK3 (XX)" na lista de dispositivos a
partir de outro dispositivo Bluetooth.

LG-PK3(XX)

-- Em seguida, o altifalante fica ligado a outro
dispositivo Bluetooth.
-- E o LED do Bluetooth fica ligado no aparelho.

2
Funcionamento

2. Para ligar outro dispositivo Bluetooth, prima e
mantenha premido o botão j durante 2 segundos.

20 Funcionamento

,,Nota

yy Conecte essa unidade com até 2 dispositivos
Bluetooth simultaneamente usando o mesmo
método descrito na seção anterior.
yy A conexão do pareamento múltiplo é suportada
somente em dispositivos Android. (A conexão do
pareamento múltiplo pode não ser suportada,
dependendo das especificações do dispositivo
conectado).

2
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yy O dispositivo Bluetooth removível/destacável
(Ex.: Dongle etc.) não suporta pareamento
múltiplo.
yy O dispositivo Bluetooth amovível/destacável
(por exemplo, Dongle etc.) não suporta o
emparelhamento de vários telefones.
yy Após a conexão do pareamento múltiplo,
é necessário aguardar para que a música
seja reproduzida dependendo do dispositivo
Bluetooth.

yy No caso do pareamento múltiplo, a conexão
automática estará disponível para apenas um
dispositivo Bluetooth. Neste caso, o segundo
dispositivo deverá ser conectado manualmente.
yy Sair do alcance de um dispositivo Bluetooth
sem desligar a função Bluetooth, pode
comprometer o tempo para conexão de outros
dispositivos Bluetooth. Mas depois de desligar
e ligar, a conexão será mais rápida para conectar
outros dispositivos Bluetooth.
yy Se você tentar emparelhar um novo dispositivo
Bluetooth quando estiver conectado a 2
dispositivos Bluetooth, esse alto-falante
desliga-se automaticamente para todos os
dispositivos Bluetooth.
yy No caso de vários emparelhamentos, o comando
de voz não é suportado.

Funcionamento

Outras Operações
Reiniciando
Caso a unidade pare devido devido algum problema,
pressione o botão RESET usando um objeto como
um pino fino. Em seguida, a caixa acústica é desligada.
Pressione o botão 1 para tentar ligar a caixa
acústica novamente.
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Sobre o Desligamento
Automático
Se não reproduzir música e não premir o botão
durante 15 minutos em modo Bluetooth, este
aparelho desliga-se automaticamente. Ou se não
for utilizado qualquer botão durante 6 horas em
modo de entrada portátil, este aparelho desliga-se
automaticamente.

2
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,,Nota

A função reset não funciona enquanto a bateria
está sendo carregada.

22 Resolução de problemas

Resolução de problemas
Problema

Causa e Correção

Sem energia.

yy A bateria está descarregada. Recarregue a bateria.
yy Conecte a unidade à fonte de energia com o adaptador AC fornecido.
yy O volume da unidade ou do dispositivo inteligente está definido para o mínimo.
Verifique e ajuste o volume da unidade ou do dispositivo Bluetooth.

Nenhum som ou
distorção de som.

yy Ao usar um dispositivo externo em um volume muito alto, a qualidade do som
pode se deteriorar. Baixe o volume dos dispositivos.
yy Ao usar a unidade com a finalidade diferente de ouvir música, então a qualidade
do som pode ser inferior ou a unidade pode não funcionar corretamente.

3
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O pareamento do
Bluetooth não
está funcionando
adequadamente.

yy Desligue e volte a ligar a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth e
tente novamente o pareamento.
yy Se certifique que seu dispositivo Bluetooth está ligado.
yy Retire o obstáculo no caminho do dispositivo Bluetooth e da unidade.
yy Dependendo do tipo do dispositivo Bluetooth ou do ambiente, o dispositivo
pode não ser pareado com a unidade.
yy Se a bateria foi totalmente carregada, as informações armazenadas do
Bluetooth podem ser apagadas. As configurações anteriores podem não ser
salvas quando é desligada a energia da unidade.

A unidade não funciona
normalmente.

yy Em caso de mal funcionamento, use a unidade em um local apropriado onde a
temperatura ou umidade não seja muito alta ou muito baixa.
yy Em caso de sobrecarga, os indicadores de energia e Bluetooth piscam em
branco. Desligue a unidade e em seguida a ligue outra vez.

As soluções anteriores
não funcionam.

yy Pressione o botão RESET no alto-falante com um objeto como um pino fino.
(Página 21)
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Marcas Registradas e
Licenças

Manuseio da Unidade
Quando transportar a unidade

A marca e logo da palavra Bluetooth® são marcas
registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela LG Electronics é
realizada sob licença.
Outros nomes de marcas e marcas registradas são
aqueles dos seus respetivos proprietários.

Guarde a embalagem original e os materiais da
embalagem. Quando precisar transportar a unidade,
para a máxima proteção, embale novamente a
unidade, como ela foi originalmente embalada na
fábrica.

Mantendo as superfícies exteriores
limpas
yy Nunca use líquidos voláteis, como um spray de
inseticida, perto da unidade.
yy Limpar com força excessiva pode danificar a
superfície.
yy Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de
plástico em contato por muito tempo com o
aparelho.

Para a limpeza da unidade, use apenas um pano seco
e macio. Se as superfícies estiverem extremamente
sujas, use um pano macio levemente umedecido com
uma solução detergente suave. Não utilize solventes
fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes
podem danificar a superfície da unidade.

Anexo

Limpeza da unidade
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Especificações
Geral
Fornecimento de Energia

5 V 0 1,8 A (Adaptador AC)
Bateria interna recarregável.

Consumo de energia

Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P)

Aprox. 220 mm X 129 mm X 119 mm

Temperatura de
funcionamento

De 5 °C a 35 °C

Umidade de funcionamento De 5 % a 60 %
À prova d’água

IPX7

Entradas
PORT. IN

4

0,5 Vrms (Conector estéreo 3,5 mm)

Bateria

Anexo

Capacidade da Bateria

3,7 Vdc, 5200 mAh (Tipo)
3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)

Tempo de funcionamento

Aprox. 12 horas.
Pode variar dependendo do estado da bateria e das condições operacionais.

Tempo de carregamento

Menor que 4 horas.
O tempo de funcionamento pode variar dependendo das condições da bateria
ou de operacionalidade.

yy O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

