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Начални стъпки

Информация за
безопасност

Начални стъпки

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО
ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Знакът със светкавица в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието
на неизолирано опасно
напрежение в затворената
част на уреда, което може
да е достатъчно силно, за да
представлява риск от токов
удар.
Знакът с удивителна в
равностранен триъгълник
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване)
в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ
ВЛАГА.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се
излага на вода (капки или пръски) и върху
него не трябва да се поставят съдове,
пълни с течности, като например вази.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте
този уред в затворено пространство, като
например в шкаф за книги или подобни
мебели.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под
високо напрежение около този продукт
(като например електрическа мухобойка).
Този продукт може да се повреди поради
токов удар.

ВНИМАНИЕ: Не блокирайте
вентилационните отвори. Монтирайте
в съответствие с инструкциите на
производителя.
Процепите и отворите в корпуса са
създадени за вентилация и с цел да
осигурят надеждната работа на уреда и
да го предпазват от прегряване. Никога
не блокирайте отворите, поставяйки
продукта върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този продукт
не трябва да се поставя като вграден,
като например в библиотека или шкаф,
освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и не са спазени указанията на
производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената информация
за безопасност, включваща идентификация
на продукта и номинални характеристики,
вижте основния етикет на долната част или
друга повърхност на продукта.
ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел
Щепселът е разединяващо устройство.
Щепселът трябва да остане достъпен за
случай на спешен случай.
Вижте страницата със спецификациите
на това упътване за употреба, за да се
информирате за настоящите изисквания.
Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварени стенни контакти, разхлабени
или повредени стенни контакти,
удължителни кабели, оголени захранващи
кабели или повредена или накъсана
изолация на проводника представляват
опасност. Всяко едно от тези условия
би довело до токов удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на
Вашето устройство и ако има признаци на
повреда или влошаване на състоянието
му, изключете го от контакта, прекратете
употребата на устройството и се погрижете
кабела да бъде сменен с правилната
резервна част от регламентиран сервизен
център. Предпазвайте захранващия кабел
от физическо или механично неправилно
използване, например усукване,
пречупване, прищипване, затваряне на
врата върху него или стъпване върху него.
Обърнете особено внимание на щепселите,
стенните контакти и мястото, от където
кабелът излиза от устройството.
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Символи

~

Отнася се за променлив ток (AC).

0

Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас
II.

1

Отнася се за режим на готовност.

!

Отнася се за „Включване”
(захранване).
Отнася се за опасно напрежение.

>>Внимание

Устойчив на пръски (IPX4)
Този уред е устойчив на пръски
съгласно IPX4.
IPX4 е устойчив на пръски вода.
Този уред е устойчив на пръски,
но може да бъде повреден, ако го
използвате под вода.
yy Не използвайте уреда под вода или
други течности.
yy Не пръскайте вода върху уреда
нарочно.
yy Когато не използвате уреда,
затваряйте добре капака на порта.
yy Не излагайте уреда на вода, докато
се зарежда.
yy Избърсвайте уреда с мек сух парцал
при излагане на вода.

Предпазни мерки при
работа с батерията
yy Това устройство има вграден оловнокиселинен акумулатор, който се регулира с
клапан. (12 V/7,0 Ah)
yy Не използвайте батерията в затворени
пространства или близо до открит пламък.
yy Зареждайте батерията само при
определените условия за зареждане.
yy В случай на корозия на клемите, течове или
деформиране на корпуса на батерията, не
я използвайте.
yy Ако батерията протече, осигурете средства
за предпазване на ръцете и облеклото
си, извадете батерията от устройството и
бъдете изключително внимателни течността
да не попадне по кожата или в очите Ви.
yy Ако батерията протече и течността попадне
по кожата или облеклото Ви, незабавно
измийте обилно с чиста вода.
Ако течността попадне в очите Ви,
незабавно ги измийте обилно с чиста вода
и се консултирайте с лекар.
yy Избягвайте едновременна употреба на
батерии, които се различават по вид,
производител или са с неясна история на
употреба.
yy Не хвърляйте батерията в огън и не я
нагрявайте.
yy Не свързвайте накъсо клемите на батерията.
yy Не се опитвайте да разглобявате,
видоизменяте или да разрушите батерията.
yy Дръжте батерията далеч от деца.
yy Батерията може да се сменя. Ако е
необходимо все по-често да зареждате
батерията, може да е време да я смените.
Батерията трябва да се носи само в сервиз
на центъра за обслужване на клиенти на
LG Electronics.
yy Ако батерията няма да се използва
през продължителен период от време,
преди съхранението я заредете докрай и
изключете превключвателя ON/OFF (OFF).
Съхранявайте батерията на хладно и сухо
място.
yy По време на съхранение на батерията,
зареждайте я поне веднъж на всеки три
месеца. Ако батерията се съхранява за
дълъг период без да се зарежда, нейната
трайност се съкращава.
yy Употребяваната батерия трябва да се
рециклира или да се изхвърли отделно от
битовите отпадъци.
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Това устройство е оборудвано с преносима
батерия или акумулатор.
Безопасен начин за изваждане
на батерията или акумулатора от
оборудването: Извадете старата батерия
или акумулатор, като следвате в обратен
ред стъпките за поставянето им. За да
предотвратите замърсяване на околната
среда и евентуални заплахи за здравето на
хора и животни, оставете старата батерия
или акумулатор в подходяща опаковка на
определеното място за събирането им.
Не изхвърляйте батерии или акумулатори
заедно с други отпадъци. Препоръчваме
ви да използвате батерии и акумулатори,
предлагани от местните системи за
възстановяване на част от стойността им
при връщане на старите. Батерията не
трябва да се излага на прекалено висока
температура, като например слънчеви
лъчи, огън и други.
ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък,
като свещи например, не трябва да се
поставят върху уреда.
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Уникални
характеристики

Съвместими USB
устройства

Bluetooth®

yy USB флаш устройство:
Устройства, които поддържат USB2.0 или
USB1.1.

Слушайте музика, запазена на вашето
Bluetooth устройство.

Вход за преносимо устройство
Слушайте музика от вашето преносимо
устройство (MP3 плейър, ноутбук и други).

Пренасяне на уреда
Устройството разполага с колелца и дръжка
за лесно изваждане.

yy MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.

yy USB функцията на този уред не
поддържа всички USB устройства.

Изискване към USB
устройствата

yy Устройства, за които е необходимо
допълнително инсталиране на програма,
при свързването им с компютър, не се
поддържат.
yy Не премахвайте USB устройството,
докато работи.

Изисквания към
възпроизвежданите
файлове
Изисквания към
музикалните файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA файловете
с това устройство е ограничена както
следва.
yy Честота на дискретизация: от 32 до
48 kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
yy Скорост за предаване на данни: от 32 до
320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
yy Максимален брой файлове: 999
yy Максимален брой папки: 99
yy Файлови разширения: „.mp3”/ „.wma”
yy Някои MP3/WMA файлове може да не
бъдат възпроизведени в зависимост от
типа или формата на файла.

yy USB устройствата с голям капацитет
може да изискват по-дълго време за
откриване.
yy За да предотвратите загуба на данни,
архивирайте всичките свои данни.
yy Ако използвате USB удължителен
кабел или USB концентратор, USB
устройството не може да бъде
разпознато.
yy Използването на файлова система NTFS
не се поддържа. (Поддържа се само
FAT(16/ 32) файлова система.)
yy Този уред разпознава до 999 файла.
yy Външни твърди дискове, SSD, картови
четци, заключени устройства или твърди
USB устройства не се поддържат.
yy USB портът на уреда не може да бъде
свързан с компютър. Уредът не може
да се използва като устройство за
съхранение.
yy Някои USB устройства може да не
работят с този уред.
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Горен панел
a

b

c d e

f

1
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g

a MIC VOL. s
Регулирайте нивото на звука на
микрофона.
b Капак на порта

,,Забележка

Когато не използвате устройството,
затворете добре порта.
c MIC IN.
Свържете микрофон.
d USB вход
Можете да свържете USB устройство и
да възпроизвеждате аудиофайлове.
e PORT (Portabël) IN.
Свържете преносимо устройство.
f s MAIN VOL.
Регулирайте нивото на звука на
тонколоната.
g 1 (Готовност)
Включете или изключете захранването.
ECHO / DEMO
- Избиране на режим ECHO
- При режим изключено, ако натиснете
ECHO / DEMO стартира режим DEMO.
VOCAL EFFECTS
Избиране на режим VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Можете да се наслаждавате на
функцията, докато слушате музика
намалява вокала независимо от
източника на музика.
(KEY CHANGER)
Променя клавиша, за да се адаптира
към вашия вокален диапазон.

h

i

h Прозорец на дисплея
i F (Функция)
Избира функцията и входния източник.
T (Luaj/Pauzë)
Започване или прекъсване на
възпроизвеждането.
PRESET/REPEAT
- Избира предварително запаметен
номер на радиостанция. /
Чрез натискане и задържане
запаметява радиостанции.
- Възпроизвеждане на Вашите файлове
с повторение или в случаен ред.
- Показва имената на всички свързани
Bluetooth устройства в режим
Bluetooth.
SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Избира звукови импресии.
- Натиснете и задръжте ефект BASS
директно.
Y/U
- Прескача бързо назад или напред. /
Чрез натискане и задържане търси
раздел в даден файл.
- Избира радио станциите.
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Заден панел
1

a
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d

b

a FM антена
b Капак на порта

,,Забележка

Когато не използвате устройството,
затворете добре порта.
c Индикатор за зареждане на батерията
d Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
Включва (ON) и изключва (OFF) уреда.
(Той може да се зарежда дори когато
устройството е изключено (OFF).)
e AC в контакт

,,Забележка

Заредете напълно устройството преди
употреба.

c

e
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Пренасяне на уреда
Системата има колелца и дръжка, така че
лесно може да я придвижите.

>>Внимание

yy Не клатете ръкохватката твърде
силно. В противен случай можете да
повредите уреда.
yy Не окачайте тежки предмети върху
ръкохватката. В противен случай
можете да повредите уреда.
yy Не теглете уреда по неасфалтирани
пътища или по стълби.
yy Внимавайте да не изпуснете уреда,
докато го пренасяте.
yy Преди да пренасяте уреда, разкачете
всички свързани кабели.
yy Не стъпвайте и не сядайте върху
уреда. В противен случай уредът
може да падне и да причини
наранявания.

2. Издърпайте ръкохватката.

yy Внимавайте уредът да е поставен
стабилно и го дръжте на безопасно
разстояние от обсега на деца.
yy Внимавайте уредът да не падне.
В противен случай той може да се
повреди и да причини наранявания
и/или увреждане на собственост.
yy Закрепете неподвижно ръкохватката,
когато използвате уреда.

,,Забележка

За да се върне дръжката, натиснете
бутона и дръжте натиснат.

1
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1. Натиснете бутона за блокиране на
ръкохватката.
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Свързване на
захранването

3. Включете превключвателя ON/OFF (ON).

Начални стъпки

Свържете уреда към електрическата мрежа
с помощта на предоставения захранващ
кабел за променливо напрежение.
1. Свържете предоставения захранващ
кабел за променливо напрежение към
уреда.
2. Включете захранващия кабел за
променливо напрежение в контакт с
променливо напрежение.

b
a
Захранващ
кабел за
променливо
напрежение

,,Забележка

yy Когато включите превключвателя ON/
OFF (ON), уредът се включва дори ако
е бил изключен. Ако нивото на заряд
на батерията е твърде ниско, уредът
няма да се включи дори ако включите
превключвателя ON/OFF (ON).
yy Ако батерията се разреди, надписът
LOW BATTERY се появява често. Ако
батерията се изтощи, този надпис
изчезва автоматично.
yy Предишните настройки може да
не се запазят, когато изключите
превключвателя ON/OFF (OFF).
yy Предишните настройки може да
не се запазят при изключване на
захранването на уреда, поради слабо
напрежение на батерията.
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Зареждане на
батерията
-- При свързване към променливотоково
захранване батерията ще започне да се
зарежда.
-- Ако индикаторът за зареждане на
батерията свети в червено, това
означава, че батерията се зарежда в
момента.
-- Ако индикаторът за зареждане на
батерията свети в зелено, това означава,
че батерията е заредена.
За ефикасна работа на батерията,
препоръчва се пълно зареждане на
устройството докато изгасне зеленият
светодиод (LED).
-- Зареждайте батерията около 11 часа,
преди да използвате уреда за първи път.

,,Забележка

yy Времето за работа е приблизително 13
часа. (При напълно заредена батерия
и непрекъснато възпроизвеждане при
50 % ниво на звука.) То може да е
различно в зависимост от състоянието
на батерията и работните условия.
yy Ако слушате музика по време на
зареждането, е необходимо по-дълго
време за зареждане.
yy След разреждане на батерията
я заредете напълно за
препоръчителното време.

1
Начални стъпки

Уредът има вградена батерия.
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Свързване

Свързване на
допълнителни
устройства
Свързване с PORT IN.
2
Свързване

Свържете изход (на слушалки или линеен
аналогов изход) на преносимо устройство
(MP3 или PMP плейър и други) към
конектора PORT IN.

,,Забележка

Превключва автоматично на функцията
PORTABLE, когато свържете
преносимото устройство към конектора
PORT IN.

Свързване с USB
Свържете USB устройство (или MP3
плейър и други) към USB порта на уреда.

USB
устройство

Преносим
кабел

,,Забележка

Изваждане на USB устройството от
уреда:
MP3 плейър
и други

Слушане на музика от
Вашия преносим плейър
Уредът може да се използва за слушане
на музика от много различни видове
преносими плейъри.
1. Свържете преносимия плейър към
конектора PORT IN. на уреда.
2. Включете уреда чрез натискане на 1.
3. Натиснете F, за да изберете функция
PORTABLE.
4. Включете преносимия плейър и
започнете възпроизвеждане.

1. Изберете различна функция.
2. Извадете USB устройството от
уреда.

Използване

Основни действия
Действия USB
1. Свържете USB устройство към USB
порта.
2. Изберете функцията USB, като натиснете
F на уреда.

Натиснете Y/U на уреда,
за да отидете на следващия/
предишния файл.
-- По време на
възпроизвеждане
Прескачане Натиснете U на уреда, за да
до следващ/ отидете на следващия файл.
предишен
При възпроизвеждане за пофайл
малко от 2 секунди натиснете
Y на уреда, за да отидете на
предишния файл.
При възпроизвеждане за
повече от 3 секунди натиснете
Y на уреда, за да отидете в
началото на файла.
Възпроизведете Натиснете неколкократно
с повторение или PRESET/REPEAT на уреда.
в произволна OFF / ONE h /
последователност ALL h / SHUFFLE G

,,Забележка

yy Дори след рестартиране на уреда
или превключване от една функция
на друга, можете да слушате
музика от мястото, където тя е била
последно възпроизведена.
yy Моментът на подновяване на
възпроизвеждането може да бъде
изчистен в следните случаи
-- Изключване на USB устройството
от уреда.

3
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За да
Направите това
Възпроизведете Натиснете T на уреда.
Въведете Натиснете T на уреда по
пауза
време на възпроизвеждане
Натиснете и задръжте
Търсене на Y/U на уреда по време на
раздел в
възпроизвеждане и отпуснете
даден файл при достигане на момента, от
който искате да слушате.
-- В режим на пауза
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Използване

Използване
на безжичната
технология
BLUETOOTH®
Информация за Bluetooth
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.

3
Използване

Звукът може да бъде прекъснат при
смущения на връзката от други електронни
вълни или когато свържете Bluetooth в
други стаи.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не
се дължи такса. Мобилен телефон с
безжична технология Bluetooth може да
се управлява чрез Cascade, ако връзката
е била осъществена чрез безжичната
технология Bluetooth.
yy Налични устройства: мобилен телефон,
MP3 плейър, лаптоп.
yy Версия: 4.0
yy Codec : SBC

Bluetooth профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат
в състояние да интерпретират определени
профили. Този уред е съвместим със
следния профил.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Слушане на музика,
записана на Bluetooth
устройства
Сдвояване на вашия уред и
Bluetooth устройството
Преди да започнете процедурата по
сдвояване, се уверете, че функцията
Bluetooth е активирана на вашето
Bluetooth устройство. Вижте
ръководството за потребителя на вашето
Bluetooth устройство. След като веднъж се
извърши процедурата по сдвояване, не е
необходимо тя да се повтаря.
1. Включете уреда.

,,Забележка

При активиран режим на заключенa
връзка Bluetooth можете да търсите
Bluetooth устройства във функция BT.
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството,
на дисплея на Bluetooth устройството
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на
Bluetooth устройството. Вашият уред се
извежда като „LG FJ3(XX)”.

,,Забележка

yy XX представлява последните
две цифри на Bluetooth
адреса. Например, ако уредът
ви има Bluetooth адрес като
9C:02:98:4A:F7:08, ще видите
„LG FJ3(08)” на вашето Bluetooth
устройство.
yy В зависимост от типа си някои
Bluetooth устройства имат различен
начин на сдвояване. Въведете PIN
кода (0000) ако е необходимо.
yy Можете да свържете уреда с до 2
Bluetooth устройства едновременно,
използвайки описания по-горе метод,
само във функция Bluetooth
yy Сдвояването с няколко устройства
се поддържа само за Android
устройства. (Сдвояването с няколко
устройства може да не се поддържа
в зависимост от спецификациите на
свързаното устройство.)
yy Сменяемите/разглобяемите
Bluetooth устройства (като например
ключ за порт и други) не поддържат
сдвояване с множество устройства.

Използване
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3. Когато този уред се свърже успешно
с вашето Bluetooth устройство, в
прозореца на дисплея се появява
„PAIRED” и скоро това се променя на
името на Bluetooth устройството.

Ограничаване на връзките през
Bluetooth (BT LOCK).

yy На дисплея се появява за кратко
„PAIRED”, когато свържете други
устройства за сдвояване на
множество устройства.

За да включите тази функция, във функция
„ВТ (Bluetooth)“ натиснете и задръжте T
на системата за около 5 секунди.
Появява се “BT LOCK”, след това може да
ограничите свързването чрез Bluetooth.

,,Забележка

yy Ако името на устройството не е
налично, се показва „_”.

,,Забележка

yy Когато използвате технологията
Bluetooth®, трябва да осъществите
връзка между уреда и Bluetooth
устройството на възможно найкъсо разстояние и да запазите това
разстояние.
Въпреки това връзката може да не
работи добре в следните случаи:
-- Наличие на препятствие между
уреда и Bluetooth устройството.
-- Наличие на устройство, което
използва същата честота
с Bluetooth® технология,
като медицинска апаратура,
микровълнова печка или безжично
LAN устройство.
yy Трябва да свържете Bluetooth
устройството към този уред отново,
когато го рестартирате.
yy Дори ако този уред е свързан с до
2 Bluetooth устройства в Bluetooth
режим, можете да възпроизвеждате
и контролирате музика, използвайки
само едно от свързаните устройства.

За да изключите тази функция, във
функция ВТ (Bluetooth) натиснете и
задръжте T на системата за около 5
секунди.
Появява се “BT UNLOCK”.

3
Използване

4. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика,
записана на вашето Bluetooth
устройство, вижте ръководството за
потребителя на Bluetooth устройството.

Можете да ограничите Bluetooth връзката
само до функцията BT (Bluetooth), за да
предотвратите нежелана Bluetooth връзка.
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,,Забележка

yy Звукът може да прекъсне, когато
връзката изпита смущение от други
електронни устройства.
yy В зависимост от вида на
устройството, използването на
функцията Bluetooth може да е
невъзможно.
yy Можете да използвате безжичната
система през телефон, MP3 плейър,
ноутбук и др.

3

yy Колкото по-голямо е разстоянието
между уреда и Bluetooth
устройството, толкова по-ниско е
качеството на звука.

Използване

yy Bluetooth връзката ще се изключи,
когато уредът бъде изключен или
Bluetooth устройството бъде
отдалечено от уреда.
yy Когато Bluetooth връзката се
прекъсне, свържете отново Bluetooth
устройството с уреда.
yy Когато Bluetooth устройството не
се свърже, на екрана на дисплея се
появява „READY”.
yy Когато използвате Bluetooth
функцията, регулирайте силата
на звука до подходящото ниво от
Bluetooth устройството.
yy При активиране на функцията Bluetooth
тази система автоматично се свързва с
Bluetooth устройство.
(Автоматичното свързване може
да не се поддържа в зависимост
от спецификациите на свързаното
устройство.)

Използване
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Действия с радиото

Изтриване на всички
запаметени станции

Издърпайте FM антената и настройте
ъгъла и посоката за по-добро приемане.

1. Натиснете и задръжте PRESET/REPEAT
на уреда за пет секунди.
“DEL” и “ALL” ще светнат на уреда.

Слушане на радио
1. Натиснете F на уреда, докато на
дисплея се покаже FM.
Настройва се последната слушана
станция.

Или
Ръчна настройка:
Натиснете неколкократно Y/U на
уреда.
3. Настройте силата на звука чрез
завъртане на бутона за усилване sMAIN
VOL. на уреда.

Предварителна настройка
на радиостанции
Системата може да запомни до 10
радиостанции в обхвата FM.
Преди да търсите станция, намалете звука.
1. Натиснете F на уреда, докато на
дисплея се покаже FM.
2. Изберете желаната честота, като
натиснете Y/U на уреда.
3. Натиснете и задръжте PRESET/REPEAT
на устройството за повече от 2 секунди.
На дисплея ще започне да мига номер
на станция за запаметяване.
4. Натиснете Y/U на уреда, за да
изберете желания номер на станция за
запаметяване.
5. Натиснете PRESET/REPEAT на уреда.
Станцията е запаметена.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да
запаметите още станции.
7. За да слушате запаметена станция,
натиснете PRESET/REPEAT на уреда.

2. Натиснете PRESET/REPEAT на
устройството, за да изтриете всички
запазени радио станции.

3
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2. Автоматична настройка:
Натиснете и задръжте за около две
секунди Y/U на уреда, докато
индикацията за честотата започне да се
променя; след това отпуснете бутона.
Сканирането спира, когато уредът се
настрои на станция.

-- Ако няма запазени радио станции, ще
изпише NONE.
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Регулиране на звука

Други действия

Настройка на режима на
звука

DEMO

Системата има известен брой
предварително настроени полета за
съраунд звук. Показваните елементи на
еквалайзера може да се различават в
зависимост от източниците на звука и
звуковите ефекти.

3

Можете да изберете желания режим на
звука с натискане на SOUND EFFECT/
BASS BLAST на уреда.

Използване

На дисплея

Описание

Подсилва високите
и ниските тонове,
BASS (BASS BLAST)
както и съраунд
ефекта.

POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ

Тази програма
придава на звука
възторжена
атмосфера,
като ви дава
усещането, че
сте на истински
концерт с рок,
поп, джаз или
класическа музика.

STANDARD

Можете да се
насладите на
оптимизиран звук.

,,Забележка

Чрез натискане и задържане на SOUND
EFFECT/BASS BLAST на уреда можете
директно да изберете ефекта
BASS (BASS BLAST).

В изключено състояние натиснете веднъж
ECHO / DEMO на уреда. Уредът ще се
включи и ще покаже всяка функция на
дисплея.
За да изключите функция DEMO, натиснете
веднъж ECHO / DEMO на уреда.

,,Забележка

Можете да се насладите на други
функции по време на режим DEMO;
режимът DEMO ще направи временна
пауза.
-- Без натискане на клавиш в
продължение на 10 секунди, DEMO
ще се възпроизвежда автоматично.

Използване
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Използване на микрофон

ECHO

1. Свържете микрофона в гнездото MIC.
2. Пуснете музиката, която искате.

Когато свържете микрофона към жака MIC,
можете да придадете ехо ефект на звука
от микрофона чрез натискане на ECHO /
DEMO.

3. Пеене заедно с акомпанимента.
Настройте силата на микрофона чрез
завъртане
MIC VOL. s По посока на часовниковата
стрелка или обратно.

,,Забележка

yy Когато не използвате микрофона,
настройте силата на MIC на минимум
или изключете MIC и извадете
микрофона от жака за MIC.

MIC VOL. s

yy Ако силата на микрофона е
прекалено висока, може да изкривява
звука, завъртете MIC VOL. s до
минимум.
yy Можете да придадете ехо ефект на
звука от микрофона чрез натискане
на ECHO / DEMO

ECHO 2

,,Забележка

ECHO OFF

yy Ако не е свързан микрофон, на
дисплея се появява “INSERT MIC”.
yy Ако натиснете бутона VOCAL
EFFECTS в режим ECHO, след
като архивирате настоящия ECHO,
изключете режим ECHO и настройте
режим VOCAL EFFECTS.
Натиснете ECHO / DEMO отново,
след като архивирате настоящия
VOCAL EFFECTS, настройте режим
ECHO.

3
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yy Ако микрофонът е разположен
прекалено близо до говорителя,
може да се получи микрофония. В
такъв случай преместете микрофона
на разстояние от говорителя или
намалете силата чрез завъртане на

ECHO 1
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ВОКАЛНО ОТМЕНЯНЕ
Можете да използвате функцията по
време на възпроизвеждане на музика, като
намалите силата на вокалното изпълнение
в различни звукови източници.
Натиснете VOICE CANCELLER и на екрана
на дисплея ще се появи „ON”.
За да го отмените, натиснете бутона VOICE
CANCELLER отново.
Качеството на VOICE CANCELLER може
да е различно в зависимост от условията
на запис на музикалните файлове.

3

,,Забележка

Използване

yy Тази функция е налична при функция
USB или BT (Bluetooth).
yy Ако функцията не е налична, в
прозореца на дисплея се появява „NOT
SUPPORT”.
yy Тази функция е налична за използване
само когато е свързан микрофон.
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
yy Тя не е налична за MONO източници.
yy За да я инициализирате, променете
функцията или разкачете микрофона.
yy Възможно е тази функция да не може
да се инициализира в зависимост от
състоянието на свързаните устройства.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ТОНАЛНОСТ
Можете да регулирате тоналността в 9
стъпки (4 стъпки по-висока, 4 стъпки пониска и първоначалната тоналност).
yy За да настроите клавишите
един по един, натиснете (KEY
CHANGER) няколко пъти по време на
възпроизвеждането.
yy За да изравните клавишите
един по един, натиснете (KEY
CHANGER) няколко пъти по време на
възпроизвеждането.

,,Забележка

yy Тази функция е налична при функция
USB или BT (Bluetooth).
yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се показва „INSERT MIC”.
yy За да я инициализирате, променете
функцията, разкачете микрофона или
променете музиката.
yy Възможно е тази функция да не може
да се инициализира в зависимост от
свързаните устройства.
yy Ако функцията не е налична, се
появява “NOT SUPPORT” на дисплея.

Използване

VOCAL EFFECTS (гласови
ефекти)
Когато свържете микрофона към жака MIC,
можете да се насладите на функцията
караоке чрез смяна на гласа в различните
източници.
За да изберете режим разни, натиснете
VOCAL EFFECTS няколко пъти или
натиснете VOCAL EFFECTS, след което
включете MAIN VOL. s на уреда, когато се
появи режим вокални ефекти на дисплея.

,,Забележка

yy Ако няма свързан микрофон, на
дисплея се появява “INSERT MIC”.
yy Ако натиснете KEY CHANGER или
ECHO / DEMO на уреда в режим
VOCAL EFFECTS, след като
архивирате настоящите VOCAL
EFFECTS, изключете режим VOCAL
EFFECTS и настройте режим KEY
CHANGER или ECHO.
yy Изключете режим VOCAL EFFECTS,
натиснете и задръжте VOCAL
EFFECTS.

Автоматично изключване
Този уред ще се изключи сам, за да спести
енергия, в случай че основният уред не
бъде свързан към външно устройство и не
бъде използван за период от 15 минути.
Уредът ще се изключи сам и след шест
часа, ако главният уред бъде свързан към
друг уред с аналогови входни източници.
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Използване
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DUET WOMAN2
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Използване

Включване на AUTO POWER
Този уред се включва автоматично от входен
източник: Bluetooth
Ако опитате да свържете своето Bluetooth
устройство, този уред ще се включи и ще се
свърже с Bluetooth устройството. Можете да
възпроизведете желаната музика.

,,Забележка
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Използване

yy Тази функция може да не работи в
зависимост от свързаното устройство.
yy В зависимост от свързаното устройство
уредът се включва, но може да не
се осъществи връзка чрез Bluetooth
функцията.
yy Ако Bluetooth връзката с това устройство
прекъсне, някои Bluetooth устройства
ще се опитват непрекъснато да се
свържат с устройството. Поради това
се препоръчва да прекъснете връзката,
преди да изключите устройството.
yy Ако вече сте се сдвоили с това
устройство и то е изключено, може да се
включи автоматично от входен източник.
yy Ако превключвателят ON/OFF на задната
страна е настроен на “Изкл.” (OFF),
не можете да използвате функцията
Включване на AUTO POWER.

Автоматична промяна на
функция
Това устройство разпознава входящи
сигнали като Bluetooth или свързани
портативни устройства, при което сменя
автоматично съответната функция.

При свързване с Bluetooth
устройство
Когато се опитате да свържете вашето
Bluetooth устройство към това устройство,
се активира функция Bluetooth.
Пуснете музиката си на Bluetooth
устройството.

При свързване на PORT IN.
Когато свържете портативното устройство
към конектора PORT IN. се активира
функция PORTABLE.
Пуснете музиката си на портативното
устройство.

,,Забележка

yy Тази функция работи само при
устройства, които са били вече
сврързвани.
yy Ако бъде зададена функцията
за заключване на Bluetooth
свързването, Bluetooth свързване
ще бъде налично само при
функцията Bluetooth.

Отстраняване на неизправности
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Отстраняване на неизправности
Общи
Проблем

Причина и решение
yy Изключете захранването на това устройство, както и на външното
устройство(бас говорител, DVD-плеър, усилвател, др.), след което
го включете отново.

Уредът не работи
правилно.

yy Разкачете захранващия кабел на това устройство, както и на
външното устройство (бас говорител, DVD-плеър, усилвател, др.),
след което се опитайте да ги закачите отново.
yy При изключване на захранването може да не бъдат запаметени
предишните настройки.
yy Натиснете копчето ON/OFF за да изключите (OFF) и да включите
(ON).
yy Батерията е разредена. Заредете я.
yy Проверете дали е включен превключвателят ON/OFF (ON).

Няма звук.

yy Проверете дали електрозахранването не е спряно.
Проверете състоянието на електрозахранването, като се опитате
да пуснете други електронни устройства.
yy Проверете дали сте избрали правилната функция.
Натиснете бутон за функция и проверете избраната функция.
yy Антената не е ориентирана добре.
Нагласете ъгъла и посоката за по-добро приемане.

Радиостанциите
не могат да
се настройват
правилно.

yy Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб.
Настройте ръчно станцията.
yy Няма предварително запаметени станции или предварително
запаметените станции са изтрити (когато настройвате чрез
търсене на предварително запаметени канали).
Запаметете предварително някои радиостанции, вижте стр. 17 за
подробности.
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Няма захранване.

yy Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел.
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Приложение

Технически характеристики
Общи
Параметри на ел.
захранването
Консумация на енергия
Размери (Ш x В x Д)
Работна температура
Работна влажност
Устойчив на пръски

Вижте главния етикет на уреда.
Вижте главния етикет на уреда.
Приблиз. 370 мм x 480,5 мм x 310 мм
5 °C до 35 °C
5 % до 60 %
IPX4

Входове
Вход от преносимо
устройство (PORT. IN)
Микрофон (MIC)

2,0 Vrms (3,5 мм стерео жак) x 1
Чувствителност 30 mV (1 kHz), 6,3 мм жак x 1

Тунер
FM обхват за настройка
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87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz

Система

Приложение

Честотни характеристики
Съотношение сигнал-шум
Динамичен обхват
Захранване на шината (USB)

40 до 20 000 Hz
Повече от 75 dB
Повече от 70 dB
5 V 0 500 mA

Усилвател (RMS изходна мощност)
Обща изходна мощност

50 W (4 Ω при 1 kHz, 10 % THD)

Батерия
Тип батерия
Време за работа

Време за зареждане

12 V/7,0 Ah (Оловно-киселинен акумулатор, който се
регулира с клапан)
Прибл. 13 часа (При напълно заредена батерия и
непрекъснато възпроизвеждане при 50 % ниво на звука.)
Времето може да се различава в зависимост от
състоянието на батерията и условията на работа.
Прибл. 11 часа
Времето може да се различава в зависимост от
състоянието на батерията и условията на работа.

yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Приложение

Поддръжка
Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.

Поддържайте външните
повърхности чисти
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Търговски марки и
лицензи
Словесната марка и емблемата на
Bluetooth® са собственост на Bluetooth®
SIG, Inc. и всяко използване на тези марки
от страна на LG Electronics е по лиценз.
Останалите търговски марки и
наименования са собственост на
съответните им притежатели.

Не използвайте летливи течности,
като например спрей против насекоми,
близо до уреда. Прилагането на голям
натиск при почистване може да повреди
повърхностите. Не оставяйте гумени или
пластмасови изделия в продължителен
контакт с уреда.

Почистване на уреда

5
Приложение

За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.

