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اطالعات ايمني
اخطار :به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا پشت) دستگاه خودداري كنيد .هيچ قطعه قابل
تعميري توسط كاربر وجود ندارد .براي تعمير دستگاه ،آن را به مركز خدمات تحويل دهيد.
  عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي االضالع براي آگاه كردن كاربر مبني بر وجود نكاتي
پيرامون استفاده از دستگاه و نگهداري آن است كه همراه با دستگاه ارائه شده است.
هشدار:
  به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي ،دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد.
  از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند كتابخانه خودداري كنيد.
  اين دستگاه حاوي قطعات آهنربايي است كه براي برخي از اشياء (مانند كارت مغناطيسي ،دستگاه تنظيم
   ضربان قلب ،غيره) مضر است.
اخطار:
  اين دستگاه نبايد در معرض آب (پاشيده شدن يا قطرات) قرار گيرد و از قرار دادن اشياء حاوي آب نظير   
   گلدان بر روي دستگاه خودداري كنيد.
  از قرار دادن اشياء شعله ور نظير شمع روشن بر روي دستگاه خودداري كنيد.
  توصيه مي شود از آداپتور  5 ACولت (بيش از  1/8آمپر) براي اين دستگاه استفاده كنيد.
   اگر از آداپتور توصيه شده استفاده نكنيد ،عمل شارژ انجام نشده يا زمان شارژ متفاوت خواهد بود.
  به منظور پيشگيري از آتش سوزي يا شوك الكتريكي ،دستگاه را باز نكنيد .فقط با مركز خدمات مجاز  
   تماس بگيريد.
  دستگاه را در نزديكي دستگاه هاي حرارتي ،نور مستقيم آفتاب ،رطوبت قرار ندهيد و از وارد آوردن
   تكان هاي ناگهاني خودداري كنيد.
  براي تميز كردن دستگاه ،از پارچه ي نرم و خشك استفاده كنيد .اگر سطح دستگاه خيلي كثيف است از
   پارچه ي نرم كمي مرطوب شده با محلول شوينده ماليم استفاده كنيد .از حالل هاي قوي نظير الكل ،بنزين  
   يا تينر استفاده نكنيد چرا كه به سطح دستگاه آسيب مي رسانند.
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  در نزديكي دستگاه از مواد فرار نظير اسپري حشره كش استفاده نكنيد .پاك كردن سطح دستگاه همراه با
اعمال نيرو موجب آسيب سطوح دستگاه مي شود .از قرار دادن طوالني مدت دستگاه در تماس با
محصوالت پالستيكي و الستيكي خودداري نماييد.
  از قرار دادن دستگاه بر روي ايربگ خودرو خودداري كنيد .با فعال شدن ايربگ موجب آسيب مي شود.
دستگاه را پيش از استفاده در خودرو ،ابتدا تثبيت كنيد.
  در هنگام رانندگي از عملكرد هندزفري استفاده نكنيد.
  از قرار دادن دستگاه بر روي اشياء ناپايدار نظير طبقات باال خودداري كنيد .امكان پرت شدن دستگاه بر
اثر ارتعاشات صوتي وجود دارد.
  در اطراف اين دستگاه از محصوالت ولتاژ باال استفاده نكنيد( .مانند حشره كش برقي) احتمال خرابي
دستگاه به دليل شوك الكتريكي وجود دارد.
اخطار در هنگام استفاده از دستگاه در آب و هواي خشك (كم رطوبت).
  در آب و هواي خشك (كم رطوبت) احتمال بروز الكتريسته ساكن وجود دارد.
  توصيه مي شود پس از تماس اشياء فلزي كه هادي الكتريسته هستند ،از دستگاه استفاده كنيد.
توجه :براي اطالع از موارد ايمني دستگاه از قبيل مشخصات و مقادير برق مصرفي ،لطف ًا به برچسب اصلي
واقع در زير دستگاه مراجعه نماييد.
اين دستگاه مجهز به باطري يا انباره است.
روش ايمن براي جدا كردن باطري از دستگاه :براي جدا كردن باطري مستعمل از دستگاه ،مراحل نصب
باطري را معكوس نماييد .به منظور جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست و درنتيجه خطر احتمالي سالمتي
انسان و ساير جانداران ،باطري كهنه يا باطري را به داخل مخازن بازيافت بيندازيد .هرگز باطري يا باطري
كهنه را همراه با ساير زباله هاي خانگي دفع نكنيد .باطري نبايد در معرض حرات زياد مانند نور مستقيم
آفتاب ،آتش يا موارد مشابه قرار گيرد.
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اعالميه تطابق

بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي كند كه اين بلندگوي بلوتوث سيار
مطابق با شرايط اصلي و ساير معاهدات مربوطه Directive 1999/5/ECاست .براي دريافت متن
كامل اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه نماييد:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
يا مي توانيد  DoCاختصاصي را از تارنماي ما درخواست كنيد:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض  2/4گيگاهرتز است كه براي استفاده در كشورهاي
عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي  EFTAساخته شده است.
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سفيد :شارژ كامل
قرمز :در حال شارژ

آداپتور AC
(ارائه نشده است)

ورودي دستگاه سيار

برق

روشن /خاموش كردن ..................

Bluetooth

براي هماهنگي با گوشي همراه ،در ليست دستگاه،
) LG PH2 (xxرا انتخاب كنيد.

را نگهداريد

وقتي هماهنگي انجام شود ،چراغ Bluetooth LED
روشن ميشود.
پخش /مكث ................................

را فشار دهيد

پرش رو به عقب..........................

را سه بار فشار دهيد

كنترل هاي
پخش

پرش رو به جلو ..........................

هندزفري

دريافت /قطع كردن ......................

را فشار دهيد

چراغ Mood

روشن /چشمك زن /خاموش..........

را فشار دهيد

حالت اكواليزر

............... Standard / Bass Boost

را فشار دهيد
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را دوبار فشار دهيد
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مشخصات فني
منبع تغذيه:
    1/8آمپر (آداپتور ) AC
  5ولت باطري قابل شارژ داخليمصرف برق:
  4واتابعاد (عرض × ارتفاع × طول):
تقريبي 98 .ميليمتر ×  40ميليمتر ×  103ميليمتر
وزن خالص 170 :گرم
دماي كاركرد 5 :تا  35درجه سانتيگراد
رطوبت كاركرد 5 :تا    % 60

محافظت آب IPX4 :
(محافظت در برابر باران يا پاشيدن آب)
عمر باتري :حدود  6ساعت
(بستگي به ميزان صدا و محتواي صوتي دارد)   
  طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل
تغيير است      .

نكته مهم

  پيش از استفاده براي نخستين بار ،دستگاه را به
   طور كامل شارژ كنيد.
  توصيه ميشود از آداپتور  5ولت ( ACبيش از
    1/8آمپر) استفاده كنيد.
  براي روشن كردن يا خاموش كردن دستگاه،
  را فشار داده و بيش از  1ثانيه
   دكمهي
   نگهداريد.
  اتصال  Bluetoothبا استفاده از تلويزيون ،رايانه
يا دانگل پيشنهاد نميشود.
  روش بازنشاني
چنانچه به دليل اختالل تمامي عملكردهاي دستگاه
متوقف گردد ،با استفاده از وسيلهاي مانند سوزن
روزنه  RESETرا فشار دهيد.

                                                     

براي اطالعات بيشتر ،دفترچهي راهنما را از تارنماي  http://www.lg.comدانلود كنيد.
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