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Başlarken

Emniyet Bilgileri
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DİKKAT

Başlarken

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR.
SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS
PERSONELİNE BAŞVURUN.
 u bir üçgen içerisinde bulunan
B
ve ucu ok ile gösterilen yıldırım
işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde
güçlü miktarda elektrik şokuna
neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli
elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
 ir üçgen içerisinde bulunan ünlem
B
işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte
verilen kullanım kılavuzu içerisinde
önemli işletim ve bakım (servis)
yönergelerinin bulunduğunu
konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ
ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE
MARUZ BIRAKMAYIN.
DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz
bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın
üzerine konulmamalıdır.
UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar
bir alan içine yerleştirmeyin.
DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler
(örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku
nedeniyle arızalanabilir.
DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz
üzerine yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü
kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları
çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve
açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını
engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları,
ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri
zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün,
sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin
koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı
yerlere yerleştirilmemelidir.

Başlarken
Güç Kablosu hakkında uyarı
Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda,
Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya
hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu
durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın
ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik
aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir
hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı
fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz,
kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam
yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç
kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında
sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik
kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere,
duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya
özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini
içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt
tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete
bakın.
DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

1

yy Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden
olabilir.

Başlarken

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı
kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

3

yy Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten
herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.
Adaptör kullanan modeller için
Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü
kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç
adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve
güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir
ve garantinizi geçersiz kılabilir.

4

Başlarken

Bu cihaz taşınabilir pil veya batarya ile donatılmıştır.

1
Başlarken

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır:
Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj
adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini
ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası
tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları,
belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine
konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla
birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri
olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir
(bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı
güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz
bırakılmamalıdır.

Semboller

~
0

Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
Doğru akım (DC) anlamına gelir.
Sınıf II ekipman anlamına gelir.

1

Bekleme anlamına gelir.

!

"AÇIK'' (güç) anlamına gelir.
Tehlikeli gerilim anlamına gelir.
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Başlarken

Giriş

Aksesuarlar

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Lütfen cihazınızla verilen aksesuarları kontrol edin ve
tanımlayın.

Başlarken

,,Not
Özel notları ve çalıştırma özelliklerini belirtir.

>>Dikkat

Kötü kullanım nedeniyle olası zararları engellemek için
uyarıları belirtir.

USB kablosu (1)

Basit Kılavuz (1)

Başlarken

7

Ana Ünite
1

b

c

h

d

e

f

Başlarken

a

i

g

j

a MIC

h Pil LED'i

b BLUETOOTH LED

i

k

Mod LED ışığını açar. (Sayfa 11'e bakınız.)

c
Bluetooth cihazında çağrı alır veya tekrar çağrı
yapar. (Sayfa 10'a bakınız.)
dT
Kayıttan çalmayı Bluetooth modunda başlatır
veya duraklatır.
e
Açar / Kapatır: Basılı tutun.
f p :  Ses seviyesini düşürür
g o : Ses seviyesini yükseltir.

j Taşınabilir konektörü
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.
k Şarj için USB portu
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Başlarken

Üniteyi Şarj Etme
1

AC Adaptörünü Bağlama

Başlarken

Bu cihazda dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan
önce, AC Adaptöre bağlayarak pili şarj edin.
1. Verilen USB kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2. USB kablosunu ünitenin USB portuna bağlayın.

Pil Durumunu Kontrol Etme
AC Adaptörü bağladıktan sonra pil şarj olmaya
LED (KIRMIZI) ile kontrol
başlar. Şarj durumunu
edebilirsiniz.
LED

Durum

Açıklama

Pil LED'i söner.

Pil tam dolu.

Pil LED'i ses ile
yanıp söner.

Düşük pil.
(Güç açık)

Pil LED'i açılır.

Pil şarj oluyor.

3. AC adaptörünü bir AC prize takın.

,,Not

(Temin
edilmemiştir)

yy Çalışma süresi yaklaşık 5 saattir.
(Pilin tam olarak şarj edilmesine ve %50
ses düzeyi kullanarak devamlı çalmaya bağlı
olarak.)
Pil durumuna ve çalışma şartlarına bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
yy Şarj sırasında müzik dinlerseniz şarj süresi
uzayacaktır.

Eğer şarj modunda pil tamamen şarj edilmişse,
LED (KIRMIZI) söner.

>>Dikkat

AC adaptörü temin edilmemiştir.
Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG
Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,8 A
üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü
kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi
değişebilir.

Şarj durumunun kontrol edilmesi
Eğer güç açıksa
düğmesine basarak şarj
durumunu kontrol edebilirsiniz. Ardından Mod LED
ışığı pil şark durumuna göre yanıp söner.
Mod LED ışığı yanıp
sönüyor
3 kez
iki kez
bir kez

,,Not

Pil Durumu

60 %
60 %
60~25
60
% %
60~25
%
25
% %
60~25
25 %
25 %

Mod LED ışığı söndüğü zaman pil şarj durumunu
kontrol edebilirsiniz.

Çalıştırma

Basit İşlemler

9

Bluetooth Bağlantısı

Güç düğmesini kullanma

PH1(XX)

2

Açma/Kapama
düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutun.

Basit Çalıştırma Kılavuzu
Fonksiyon

Nasıl Yapmalı

Durum

Açma

düğmesini basılı tutun.

j LED'i ses ile birlikte yanıp söner.

Kapama

düğmesini basılı tutun.

j LED'i ses ile birlikte kapanır.

Bluetooth eşleştirmesi

j LED'i ses ile birlikte hızlıca yanıp
söndüğü zaman, akıllı cihazınızdaki
cihaz listesinden LG PH1 (XX)'i seçin.

j LED'i ses ile birlikte açılır.

Oynatma / Bekletme

T seçeneğine basın.

-

İleri atlama

T seçeneğine iki kez basın.

-

Geri atlama

T seçeneğine üç kez basın.

-

Ses kontrolü.

p veya o seçeneğine basın.

Bu ünite minimum veya maksimum
ses düzeyine ulaştığı zaman bip sesini
duyabilirsiniz.

Çalıştırma

Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın.
Eşleştirmeden sonra ünitenin ön tarafındaki
düğmeleri kullanarak oynatma işlemini kontrol
edebilirsiniz.

10 Çalıştırma

Bluetooth LED (MAVİ) durumu
LED

2

Durum

Açıklama

j LED'i ses ile
birlikte yanıp
söner.

Bluetooth cihazı
aranıyor.

j LED'i ses ile
birlikte açılır.

Bluetooth cihazı
bağlı.

Eller Serbest
Fonksiyonu
Bluetooth cihazınızda bu hoparlöre gelen çağrıları
kabul edebilir ve son aramayı tekrarlayabilirsiniz.
Hoparlörü bir Bluetooth cihazına bağlayın.

Çalıştırma

,,Not

yy Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi
kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.
yy Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için
ünitenin önündeki T düğmesine 3 saniye
basılı tutun. Ünite bağlantısı kesildi.
Fonksiyon
Bir çağrı alın.

Nasıl Yapmalı
tuşuna basın.

Son gönderilen çağrıyı
tekrarlayın.

seçeneğine iki
kez basın.

Bir çağrıyı reddedin.

2 saniye boyunca
düğmesine
basın.

Çağrıyı sonlandırın.

,,Not

tuşuna basın.

Çağrı ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Çalıştırma 11

Mod LED ışığı
Bu hoparlörde mod LED ışığını açabilirsiniz.
düğmesine bastığınız zaman mod LED ışığı ayarları aşağıdaki sırada görüntülenir.

2
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Fonksiyon

Nasıl Yapmalı

Durum

Açılır

düğmesini basılı tutun.

Mod LED ışığını açar.

Kapanır

düğmesini basılı tutun.

Mod LED ışığını kapatır.

Çeşitli renkler

tuşuna basın.

Mod LED ışık rengini otomatik olarak
değiştirir. (BeyazàYeşilàKırmızı)

Beyaz renk

tuşuna basın.

Mod LED ışığını açar. (Beyaz)

Müzik senkronize

tuşuna basın.

Mod LED ışığını müzik ile senkronize
eder. Müzik senkronizasyonu seçeneği
yalnızca hoparlör açık olduğu zaman
kullanılabilir.

,,Not

Hoparlör kapalı olsa dahi mod LED ışığını ayarlayabilirsiniz.

12 Çalıştırma

Harici Cihazınızdan
Müzik Dinleme
Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik
dinlemek için kullanılabilir.

BLUETOOTH®
teknolojisinin
kullanılması
BLUETOOTH Hakkında

2

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim
teknolojisidir.

Çalıştırma

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması
veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde,
seste parazit olabilir.
Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları
bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı
Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa,
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bir cep
telefonu Cascade ile çalışabilir.
(Temin edilmemiştir)
1. Harici cihazı, ünitenin Portable In konektörüne
bağlayın.
2.

düğmesini basılı tutarak gücü açın.

3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

,,Not

Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev
otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.

yy Kullanılabilen Cihazlar : Akıllı telefon, MP3 çalar, vb.
yy Versiyon : 3.0
yy Kodek : SBC

BLUETOOTH Profilleri
Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için,
cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu
ünite aşağıdaki profille uyumludur.
A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Çalıştırma 13

BLUETOOTH cihazlarına
depolanan müziği dinleme
Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını
eşleştirme

1. Üniteyi açmanızın ardından j LED'i ses ile birlikte
yanıp söner.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini
gerçekleştirin. Bluetooth cihazıyla bu ünite için
arama yaparken, Bluetooth cihazınızın türüne
bağlı olarak bulunan cihazların listesi Bluetooth
cihazında görünebilir. Cihazınızı
“LG PH1 (xx)” olarak görüntülenir.
3. “LG PH1 (xx)” öğesini seçin.

,,Not

yy XX, Bluetooth adresinizin son iki hanesini
belirtir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08
gibi bir Bluetooth adresi varsa Bluetooth
cihazınızın üzerinde “LG PH1 (08)” yazısını
görürsünüz.
yy Bluetooth cihazının tipine bağlı olarak, bazı
cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır.
Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.
4. Bu ünite Bluetooth cihazınız ile başarılı şekilde
bağlandığı zaman, j LED'i ses ile birlikte açılır.
5. Müziği dinleyin.
Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinlemek
için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna
bakın.

-- Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir
engel var.
-- Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da
kablosuz LAN cihazı gibi Bluetooth
teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir
cihaz var.
yy Baştan başlattığınızda Bluetooth cihazınızı bu
üniteye tekrar bağlamalısınız.
yy Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime
girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
yy Bluetooth cihazınızı bu üniteyle kontrol
edemeyebilirsiniz.
yy Eşleme, ünite başına bir Bluetooth
aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleme
desteklenmemektedir.
yy Cihazın tipine bağlı olarak, Bluetooth
fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
yy Akıllı telefon, MP3 çalar, vb. kullanarak
Bluetooth işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
yy Üniteyle Bluetooth cihazı arasındaki mesafe
ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
yy Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth cihazı
üniteden uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı
kesilir.
yy Bluetooth bağlantısı kesilince, Bluetooth
cihazını yeniden üniteye bağlayın.
yy Bu üniteye Bluetooth cihazı (iOS cihazı vb.)
bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız
zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize
edilebilir.
yy Bu ünite bağlı olmadığı zaman Bluetooth
LED'i yanıp söner.
yy TV, PC veya dongle kullanılarak yapılan
Bluetooth bağlantısı desteklenmez.

2
Çalıştırma

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce,
Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazınızda
açıldığından emin olun. Bluetooth cihazınızın
kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine
getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

,,Not

yy Bluetooth teknolojisini kullanırken üniteyle
Bluetooth cihazı arasında bir bağlantı
yapmanız gerekir; Bluetooth cihazı
olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi
korumalıdır.
Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün
çalışmayabilir:

14 Çalıştırma

Diğer İşlem
Sıfırlama
Arıza nedeniyle ünitenin donması durumunda T ve
o düğmelerine aynı anda basın.
Ardından ünite tamamen kapanır.

2
Çalıştırma

Otomatik Kapatma Konusunda
Uyarı
Bu ünite, Bluetooth modunda 20 dakika müzik
çalmaz veya taşınabilir cihaz girişi modunda 6 saat
boyunca bir düğmeye basılmazsa otomatik olarak
kapanır.

Sorun giderme 15

Sorun giderme
Sorun

Neden ve Düzeltme

Güç Yok.

yy Pil boş. Pili şarj edin.
yy Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın.
yy Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Ünitenin ses seviyesini ya
da Bluetooth cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın.

Ses veya ses bozulması
yok.

yy Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir.
Cihazların sesi azaltılır.
yy Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses
kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.

Bluetooth eşleme iyi
çalışmıyor.

yy Bluetooth cihazınızın açık olduğundan emin olun.
yy Bluetooth cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın.
yy Bluetooth cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle
eşleşmeyebilir.

Ünite normal çalışmıyor.

yy Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış Bluetooth bilgisi silinebilir. Ünite
kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
yy Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük
olmayan uygun bir yerde kullanın.

3
Sorun giderme

yy Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi
deneyin.

16 Ekler

Tescilli Markalar ve
Lisanslar

Üniteyle ilgili İşlemler
Taşınması sırasında
Lütfen orijinal ambalaj kutusunu ve ambalaj
malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere
taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde
koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal
ambalajında paketleyin.

Bluetooth marka ismi ve logolarının mülkiyeti
Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu
marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her
türlü kullanımı lisansa tabidir.
Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet
sahiplerine aittir.

Dış yüzeyleri temiz tutma
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları
kullanmayın.
yy Aşırı bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun süre ünite
üzerinde bırakmayın.

Ünite temizliği

4
Ekler

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler
cihazın üst yüzeyine zarar vereceğinden bu tip
malzemeleri temizlik için kullanmayın.
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Teknik Özellikler
Genel
Güç gereksinimi

5 V 0 1,8 A (AC adaptör)
Yerleşik şarjlı pil

Güç tüketimi

2.5 W

Ölçüler (G x Y x D)

Yaklaşık 81 mm X 88 mm X 82 mm

Net Ağırlık

Yaklaşık 0,19 kg

Çalıştırma sıcaklığı

0 °C - 35 °C arası

Çalıştırma nem oranı

%5 - %60 arası

Girdiler
PORT. IN

0.25 Vrms (3,5 mm stereo fiş)

USB

Mikro USB portu, pil şarjı için

Hoparlörler

4
yerleşik

Nominal Empedans

4Ω

Nominal Giriş Gücü

2W

Maksimum Giriş Gücü

4W

Pil
Pil kapasitesi

700 mAh

Çalıştırma süresi

Yaklaşık 5 saat.
Pil durumuna ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Şarj süresi

3 saatten az.
Çalışma süresi pil veya işlem durumuna göre değişebilir.

yy Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ekler

Tip

