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Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcţiile avansate,
accesaţi http://www.lg.com și descărcați Manualul utilizatorului.
Este posibil ca o parte din conţinutul acestui manual să difere de unitatea dvs.
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Panoul frontal
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a 1/! (Standby/Pornit)
Porneşte sau opreşte unitatea.
F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Y/U (Salt/Căutare)
- Caută înainte și înapoi.
- Sare la piesa/fișierul anterior/următor.
TUNING - / +
Selectează posturile de radio.
T (Redare/Pauză)
- Porneşte sau opreşte redarea.
- Selectează Stereo/Mono.
I (Oprire)
Oprește redarea.
b R (Deschide)
Este folosit la introducerea sau înlăturarea unui CD.
c Fereastră de afişare
d Buton Volum
Reglează volumul difuzorului.
e USB
Redă fișierele audio prin conectarea dispozitivului USB.
f PORT. (Portabil) IN
Se conectează la un dispozitiv portabil.

Panoul din spate
a Antena FM
b Borna BOXE (L Stanga/R Dreapta)
c Alimentare

a

R (6 Ω)

L (6 Ω)

b
c
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Cum să deconectați rețeaua wireless sau
dispozitivul wireless.

Conectarea difuzoarelor

Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult
de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

R (6 Ω)

L (6 Ω)

Roşu

Declarație de Conformitate
Negru

Informaţii suplimentare

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Specificaţii
Cerinţe de alimentare

Consum de curent

Dimensiuni (L x H x A)

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio
de tip SISTEM MICRO HI-FI este în conformitate cu Directiva
2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este
disponibilă la următoarea adresă de internet:

Consultați eticheta
principală a aparatului.
Consultați eticheta
principală a aparatului.
Standby rețea: 0,5 W

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie
instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv
și corp.
Gamă de frecvențe

Puterea de ieșire (Max.)

2402 la 2480 MHz

10 dBm

(Dacă toate porturile de
rețea sunt activate).
Aproximativ 150 mm x
181 mm x 210 mm

Greutate netă

Aproximativ 1,24 kg

Alimentare curent bus
(USB)

5 V 0 500 mA

Amplificator
(Energie totală ieşire RMS)

10 W

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare
prealabilă.

CM1560-DB_AEEULLZ_SIM_ROM_1229.indd 3

2017-04-18

1:56:54

CM1560-DB_AEEULLZ_SIM_ROM_1229.indd 4

2017-04-18

1:56:54

