КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Micro Hi-Fi
Audio
БЪЛГАРСКИ

За указания относно разширените функции посетете http://www.lg.com и
свалете Ръководството за потребителя.
Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.
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Преден панел
a 1/! (Бутон Вкл./Изкл.): Включва (ON) или
изключва (OFF) уреда.
b F
Изберете функцията или входния източник.

a

b

c

d

c Y/U (Прескачане/търсене)
- Търси назад или напред.
- Прескача към предишния/следващия запис/файл.

e

TUNING - / +
Избира радио станциите.
d T (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира или поставя възпроизвеждането на пауза.
- Избира стерео/моно.

f

h

e R
Отваря или затваря поставката за диск.
f Дистанционен сензор

g

g Дисплей
h Копче за усилване/намаляване на звука
Регулира силата на звука на тонколоните.
i

j

i USB
Възпроизвежда аудиофайлове чрез свързване на
USB устройството.

k

j Поставка за диск
k PORT. IN
Свързва се към преносимо устройство.

Заден панел
a FM ANTENNA
b Клеми за SPEAKERS (L/R)
c POWER IN

a
c

b

Приложение "Контролер"

Свалете приложението Music Flow
Bluetooth на вашето устройство.
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LG Sound Sync (безжично)

За повече информация свалете Ръководството
за потребителя от http://www.lg.com
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Свързване на тонколоната

Как да изключите безжичната
мрежова връзка или безжичното
устройство
Изключете уреда с натискане на бутона за
захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

червен

)

(R03
(R03)

Декларация за съответствие
черен

Допълнителна информация
Технически характеристики
Изисквания относно
захранването

Консумация на
енергия

Размери (Ш x В x Д)

Вижте главния етикет
на уреда.
Вижте главния етикет
на уреда.
Мрежов режим на
готовност: 0,5 W
(Ако всички мрежови
портове са активирани.)
Приблиз. 230 мм x
125 мм x 236 мм

Нето тегло

Приблиз. 2,1 кг

Захранване на
шината (USB)

5 V 0 500 mA

Усилвател (обща
средна изходна
мощност)

100 W

С настоящето LG Electronics декларира, че радио
оборудването от вида МИКРО HI-FI СИСТЕМА е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст
на декларацията за съответствие на ЕС се предлага
на следния интернет адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
За информация на потребителя това изделие трябва
да бъде инсталирано и да работи на минимално
отстояние от 20 cm между изделието и тялото.
Обхват на честотата

Изходна мощ
(Максимум)

2402 до 2480 MHz

10 dBm

Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предизвестие.
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