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Persiapan

Tindakan Keselamatan
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PERHATIAN

Persiapan

RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN
LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG)
BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH
SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN
Simbol cahaya petir dengan ujung
panah dalam segitiga dimaksudkan
untuk mengingatkan pengguna
akan bahaya tegangan listrik yang
tidak disekat yang berada dibagian
dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang
besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.
Tanda seru dalam segitiga
dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya
petunjuk pengoperasian dan
pemeliharaan (servis) dalam
literatur yang terlampir bersama
produk.
PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA
API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT
DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.
PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat
yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN mengenai Power Cord
Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;
Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk
satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan
atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari
buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding,
longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan,
power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak
sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara
berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada
indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan,
hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel
pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi.
Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik,
seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan
pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala
pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel
keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power
dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika
memasang produk, pastikan bahwa soket dapat
dengan mudah dijangkau.
Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau
akumulator portabel.
Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua
atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai
tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah
dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada
kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan
hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam
wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan
buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah
lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai
dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian.
Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan
seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.
PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air
(tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang
diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.
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Persiapan

Fitur-Fitur Utama
1

Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad

Persiapan

Menikmati musik dari iPod/iPhone/iPad dengan
koneksi sederhana.

AirPlay®

Aksesoris
Silakan cek dan identifikasi aksesori yang disertakan.

Remote control (1)

Baterai (1)

Antena FM (1)

Dudukan untuk iPad (1)

Portable In
Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

Pemutaran USB
Menikmati musik dari USB dengan koneksi sederhana.

Alarm
Mengatur alarm berbunyi pada waktu diinginkan.

Radio(FM)

Ferrite Core (1)

Mendengarkan radio.

Sinkronisasi Waktu
Mengatur jam unit ini secara otomatis dengan menghubungkan iPod/iPhone/iPad atau mengaktifkan
koneksi Bluetooth melalui aplikasi “LG Bluetooth Remote”.

LG Bluetooth Remote
Anda dapat mengontrol unit ini dengan perangkat
iPod touch/iPhone/iPad atau Android anda melalui
Bluetooth. Unit ini dan perangkat Anda harus terhubung ke
Bluetooth. Kunjungi “Apple App Store” atau“Google Android
Market (Google Play Store)” atau gunakan kode QR di
bawah untuk mencari aplikasi “LG Bluetooth Remote”.
Informasi selengkapnya, lihat halaman 26-27.

(Android OS)

(Apple iOS)

Pengenalan
Simbol-simbol dalam Panduan ini

,,Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

>>Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah
kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Persiapan

Persyaratan File
yang dapat diputar

Kesesuaian Perangkat USB

Persyaratan file musik
MP3/ WMA
•

Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3),
antara 32 s.d 48 kHz (WMA)

•

Bit rate :
40 s.d 192 kbps (WMA)

•

File maksimum : Dibawah 999.

•

99

•

Ekstensi file : “.mp3”/ “.wma”

MP3 Player : Flash

•

USB Flash Drive :
Perangkat yang mendukung USB1.1.

MP3 player.

•

Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung
di semua perangkat USB.

Persyaratan Perangkat USB
•

Perangkat yang memerlukan program instalasi
tambahan jika Anda telah tersambung ke
komputer, tidak didukung.

•

Jangan melepaskan USB ketika sedang
beroperasi.

•

Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih
lama beberapa menit untuk mencari.

•

Untuk mencegah hilang data, back up semua data.

•

Jika anda menggunakan kabel tambahan USB
atau USB hub, perangkat USB tidak dikenali.

•

Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung.
(Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)

•

Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari
total file adalah 1 000 atau lebih.

•

Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci,
atau perangkat keras jenis usb, ponsel tidak
didukung.

•

Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC.
Unit tidak dapat digunakan sebagai penyimpanan.

•

Beberapa USB tidak dapat bekerja dengan unit ini.

•

Unit ini dapat mengisi iPod / iPhone dengan menghubungkannya ke port USB dalam keadaan menyala.

•

Unit ini tidak dapat mengisi iPad dengan menghubungkannya ke port USB bahkan dalam keadaan menyala.
• Ketika Anda menghubungkan ponsel cerdas ke port
USB, Anda hanya dapat diisi dalam status menyala.
(Beberapa ponsel pintar tidak dapat diisi)

1
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MP3/ WMA file compatibility with this unit is limited
as follows :

•

5
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Remote Control

Instalasi baterai
1.
menggunakan koin atau jarimu.
Kemudian tarik tempat baterai keluar.

1
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2.

menghadap ke arah yang sama dengan plus (+)
pada tempat baterai.

1 (POWER) : Menyalakan dan mematikan unit.
SLEEP : Mengatur waktu tidur.
PFUNCTION : Memilih fungsi dan sumber
input.
+/- (Volume) : Menyetel volume speaker.
SOUND EFFECT : Memilih impresi suara.

3.
putar searah jarum jam untuk menutup.

/ (Skip/Search) :
- Melewatkan cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam file.
(Play/Pause) : Mulai atau pause playback.
@ : Mematikan suara.
h : Memilih mode putar. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF) (Hanya USB)
FOLDER/PRESET W/S :
- Memilih folder atau file yang ingin Anda putar.
(Hanya USB)
- Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

MEMORY :
- Menyimpan stasiun ditetapkan.
- Menghapus stasiun ditetapkan.

>>Perhatian

Baterai yang digunakan perangkat ini dapat menimbulkan
kebakaran atau bahaya kimia terbakar jika ada kesalahan.
Jangan mengisi ulang, membongkar, membakar,
atau panas di atas 100 ° C (212 ° F). Ganti baterai
hanya part no. CR2025. Penggunaan baterai lain
dapat menyebabkan resiko kebakaran atau ledakan.
Buang baterai yang telah digunakan. Jauhkan baterai
dari jangkauan anak. Jangan membongkar atau
membuangnya ke dalam api.

>>Perhatian

Jika kuku anda panjang, jangan membuka
tempat baterai dengan jari Anda. Kalau tidak,
kuku Anda akan patah.

Persiapan
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Panel Depan
1
Persiapan

a 1
b Remote Sensor

c Panel Kontrol
d Speaker
bagian bawah.

Panel Belakang

a Saluran speaker

>>Perhatian
Hati-hati untuk memastikan anak-anak untuk
tidak menempatkan tangan atau benda ke
dalam saluran speaker.
b Kabel power AC
c FM ANT.

d PORT.IN (3.5 mm)
e Port USB
f Alarm On/Off
- Mengatur waktu alarm.
- Mematikan alarm.
- Menampilkan pengaturan alarm.
g Jam
Mengatur jam dan memeriksa waktu.
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Panel Atas
1
Persiapan
a Dok iPod/iPhone/iPad
Hubungkan sebuah iPod/iPhone/iPad.

Cara Memasang Ferrite Core
Anda harus menambahkan inti (tersedia dengan model yang Anda beli) untuk mengurangi atau
menghilangkan gangguan listrik.
1.
2. Gulung kabel power mengelilingi ferrite core sekali.
3.

Persiapan
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Panel Kontrol
yy Play/Pause :
- Tekan posisi tengah untuk memutar atau pause.
- Pilihan.

y Skip/Search :
- Melewatkan cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam file.

yy -/+ (Volume) :
Mengatur volume speaker.

y Atas/Bawah:
- Memilih folder atau file yang ingin Anda
putar. (Hanya USB)
- Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

yy

1
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y Beralih fungsi:
Tekan P atau geser kiri atau kanan jari Anda.
Memilih fungsi dan sumber input.
(IPOD/BT(Bluetooth)/ PORT/FM/USB/AIR)

:
- Menghubungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi.
- Muncul hanya pada mode "AIR".

10

Persiapan

Mengatur Jam
1

,,Catatan

Persiapan

Jika daya terganggu atau steker listrik
terputus, pengaturan jam akan
dihapus.

Mengatur Jam secara
Otomatis

,,Catatan

y Pastikan bahwa iPod/iPhone/iPad atau
perangkat Android telah mengatur jam
dengan benar.
y Dalam mode standby, jam tidak akan
melakukan sinkronisasi dengan iPod/
iPhone/iPad atau perangkat Android.
y Dalam sinkronisasi jam otomatis , aplikasi
“LG Bluetooth Remote” menjadi rioritas di
atas sistem dok.
y Format 24 jam dapat diatur hanya untuk
OS Android.

Pengaturan Jam dengan Sinkronisasi
dengan iPod/iPhone/iPad Anda
Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar.
Kemudian pengaturan jam pada panel kontrol akan
melakukan sinkronisasi dengan iPod/iPhone/iPad.

,,Catatan

Waktu sinkronisasi mungkin sedikit berbeda
dari iPod/iPhone/iPad anda.

Pengaturan Jam melalui Aplikasi
“LG Bluetooth Remote”
Install aplikasi “LG Bluetooth Remote” pada iPod
touch/iPhone/iPad Anda atau perangkat Android
Anda. (lihat halaman 26-27)
Jam unit Anda akan secara otomatis disinkronisasi
dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan koneksi
Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Mengatur Jam secara Manual
Jika perlukan, Anda dapat mengatur jam secara manual.
1. Tekan dan tahan Clock pada panel belakang
selama dua detik..
- Angka jam mulai berkedip.
2.

/
untuk memilih format jam12/24.
- 12:00 (untuk tampilan PM) atau 0:00 (untuk
tampilan 24 jam)

3.

.
- Angka jam mulai berkedip.

4.
5.

/
untuk mengatur jam.
.
- Angka menit mulai berkedip.

6.
7.

/
.

untuk mengatur menit.

,,Catatan
Jika Anda ingin mengatur ulang jam, ulangi langkah 1-7.

Mengoperasikan

Pengoperasian Dasar
Pengoperasian iPod/iPhone/iPad
Anda dapat menikmati suara dari iPod/iPhone/
iPad melalui unit ini. Untuk rincian tentang iPod/
iPhone/iPad, lihat Panduan Pengguna iPod/iPhone/
iPad.
y Anda dianjurkan untuk melepas sarung iPod/
iPhone/iPad sebelum Anda menempatkan
iPod/iPhone/iPad ke dok.
y Pasang dudukan disediakan untuk iPad agar
iPad stabil sebelum Anda menempatkan iPad.

Pencarian

Lakukan ini
Tekan dan tahan
ketika
/
playback dan lepaskan di titik
Anda ingin mendengarkan.

Kesesuaian iPod/iPhone/iPad
Unit ini mendukung model sebagai berikut;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
y iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2

,,Catatan

y Pesan kesalahan "ERROR" muncul ketika:

1. Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar.
Ketika unit ini terhubung ke listrik, iPod/iPhone/
iPad secara otomatis dihidupkan dan mulai
pengisian bahkan dalam mode standby.

- iPod/iPhone/iPad anda tidak terhubung
dengan benar.
- unit ini mengakui iPod/iPhone/iPad
sebagai perangkat yang tidak dikenal.
- Power iPod/iPhone/iPad terlalu
lemah.
/ Baterai perlu pengisian.
/
iPad ketika power sangat rendah, mungkin
diperlukan waktu lebih lama untuk diisi.
y Anda tidak dapat mengontrol iPod/iPhone/
iPad dari unit ini karena kerusakan dari iPod/
iPhone/iPad.

2. Tekan PFUNCTION atau P untuk memilih
fungsi IPOD.
Untuk
Play
Pause

Melewatkan

Lakukan ini
Tekan

yy Tergantung pada versi software iPod/iPhone/
iPad anda, mungkin tidak dapat dilakukan
untuk mengkontrol iPod/iPhone/ iPad dari
unit ini. Kami menyarankan menginstal
perangkat lunak versi terbaru.
yy Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat
panggilan, atau mengirim dan menerima
pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch, iPhone
atau iPad lepaskan dari dock iPod/iPhone/
iPad pada unit ini dan kemudian gunakan.

Ketika playback, Tekan

yy Jika Anda memiliki masalah dengan iPod/
iPhone/ iPad, kunjungi www.apple.com/
support.

Ketika playback, tekan
/
untuk pergi ke file selanjutnya
atau kembali ke awal file saat
ini.

y iPod touch, iPhone dan iPad memiliki perbedaan
dalam operasi selain iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakannya
dengan unit ini. (mis. “geser untuk membuka")

Ketika playback, tekan
dua
kali dengan cepat untuk mundur
ke file sebelumnya.
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,,Catatan

Untuk

11
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Mengoperasikan

Menggunakan AirPlay
Teknologi Apple AirPlay memungkinkan Anda untuk
memutar perpustakaan musik iTunes Anda, di host
Mac, PC, iPhone, iPod touch, atau iPad pada perangkat
mampu-AirPlay (misalnya, ND8520 Anda) yang terhubung ke jaringan Wi-Fi.
Streaming audio nirkabel dengan AirPlay, diperlukan:

2

y
y

Mengoperasikan

nya, iPod touch/iPhone/iPad diinstal dengan iOS
4.3.3 (atau versi berikutnya) atau PC/Mac mampu Wi-Fi
diinstal dengan iTunes 10.2.2 ((atau versi berikutnya)
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Unit ini mendukung model sebagai berikut;
yy
yy
yy
yy

iPod touch 3G, 4G
iPhone 3GS
iPhone 4 / iPhone 4S
iPad / iPad 2

Unit ini harus terhubung ke jaringan lokal yang
sama dengan perangkat host iTunes Anda melalui
router Wi-Fi.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
rumah Anda untuk AirPlay
Untuk menghubungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi
rumah yang sudah ada, Anda perlu menerapkan
pengaturan Wi-Fi rumah Anda ke unit ini.
Setelah terhubung dengan sukses, unit ini akan
mengingat pengaturan Wi-Fi rumah Anda. Kemudian
Anda dapat menikmati AirPlay setiap kali unit ini
dinyalakan dan terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah
Anda secara otomatis.
Sebelum menghubungkan unit ini ke jaringan
Wi-Fi rumah Anda, periksa hal-hal di bawah ini.
1.
dan bekerja dengan baik.
2.
boot up berhasil.

Menghubungkan ke router Wi-Fi
rumah Anda
Untuk menghubungkan unit ini ke router Wi-Fi, Anda
memerlukan akses ke halaman konfigurasi built-in
web unit ini untuk mengubah pengaturan internal Wi-Fi.
Untuk melakukannya, Anda memerlukan perangkat
Wi-Fi aktif dengan browser Internet untuk koneksi
Wi-Fi sementara ke unit ini. Perangkat Wi-Fi aktif bisa
jadi iPod touch/iPhone/iPad atau PC/Mac aktif Wi-Fi.
Ikuti urutan di bawah ini untuk koneksi dari unit
ini ke router Wi-Fi rumah Anda
1.
dan tuliskan di atas kertas untuk digunakan saat
pengaturan Wi-Fi unit ini (lihat "Kumpulan pengaturan router Wi-Fi rumah Anda" pada halaman 13).
2. Ubah unit ini ke mode bantuan pengaturan Wi-Fi
(lihat "Mengubah unit ini ke mode Bantuan
Pengaturan Wi-Fi" pada halaman 13).
- Sebuah jaringan Wi-Fi baru yang dibuat oleh
unit ini akan muncul, dengan nama jaringan
(SSID) “LG AUDIO Setup XXXXXX”.
3.
jaringan Wi-Fi baru yang dibuat sementara (lihat
"Menghubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke
jaringan Wi-Fi yang baru dibuat" pada halaman 14).
4. Buka halaman built-in web dari unit ini dengan
Browser Internet dari perangkat aktif Wi-Fi Anda
(lihat "Buka halaman built-in web dari unit ini"
pada halaman 16).
5. Hubungkan unit Anda (ND8520) ke jaringan
Wi-Fi yang tersedia berdasarkan pengaturan
yang Anda tulis di atas kertas pada langkah 1
(lihat "Hubungkan unit Anda (ND8520) ke
jaringan Wi-Fi yang tersedia" pada halaman 17).
6. Kembalikan perangkat aktif Wi-Fi Anda kembali
ke pengaturan Wi-Fi rumah yang ada (lihat
"Mengembalikan perangkat aktif Wi-Fi Anda kembali
ke pengaturan Wi-Fi rumah yang ada" pada halaman 19).

Mengoperasikan

Kumpulan pengaturan router Wi-Fi
rumah Anda
,,Catatan
Selalu mengacu ke buku panduan dari router
Wi-Fi rumah Anda untuk rincian petunjuk.

1. Hubungkan perangkat aktif Wi-Fi Anda ke jaringan
Wi-Fi rumah yang ada.

13

Mengubah unit ini ke mode Bantuan
Pengaturan Wi-Fi
1. Tekan PFUNCTION atau P untuk memilih
fungsi "AIR".
2.
pada panel kontrol
dari unit ini hingga pesan “STEP1” muncul.
- Ikon Airplay
berkedip dan pesan “STEP1”
muncul pada panel kontrol dari unit ini.

2

2.

Mengoperasikan

Safari atau Microsoft Internet Explorer) pada
perangkat aktif Wi-Fi Anda .
3.
Anda.
4. Cari kotak pengaturan Wi-Fi dan tulis informasi
berikut pada kertas:
- Nama jaringan (SSID)
- Mode keamanan Wi-Fi (biasanya WEP, WPA
atau WPA2 jika diaktifkan)
- Jika mode keamanan router Wi-Fi rumah Anda
adalah "WEP", unit ini hanya mendukung "OPEN".
- Password Wi-Fi (jika keamanan Wi-Fi diaktifkan)
- Mode DHCP (diaktifkan atau dinonaktifkan)
- Pengaturan alamat IP statis (jika mode DHCP
dinonaktifkan)

- Sebuah jaringan Wi-Fi baru unit ini dibuat
sendiri, dengan nama jaringan (SSID)
“LG AUDIO Setup XXXXXX”.
- Dibutuhkan waktu sekitar 30 detik dan lebih
untuk sukses membuat jaringan Wi-Fi baru.

,,Catatan

Setelah Anda selesai pengaturan manual Wi-Fi
unit ini, jaringan Wi-Fi baru ini menghilang.

14
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Menghubungkan perangkat aktif Wi-Fi
Anda ke jaringan Wi-Fi yang baru dibuat

2. Pilih “LG AUDIO Setup XXXXXX” dari daftar jaringan
yang tersedia.

Jaringan Wi-Fi baru yang diciptakan oleh unit ini hanya
memungkinkan akses satu perangkat Wi-Fi aktif. Untuk
menghindari gangguan dari perangkat Wi-Fi lain, Anda
disarankan untuk sementara menonaktifkan fungsi
Wi-Fi pada perangkat Wi-Fi Anda yang lain.

2

,,Catatan

Mengoperasikan

y “LG AUDIO Setup XXXXXX” adalah jaringan
Wi-Fi sementara dan asisten untuk koneksi
dari unit ini ke router Wi-Fi rumah Anda.
y Ketika iPod touch/iPhone/iPad atau PC/Mac
aktif Wi-Fi Anda terhubung ke jaringan “LG
AUDIO Setup XXXXXX”, Anda tidak dapat dapat
menggunakan Internet pada perangkatnya.
Pilihan 1 : Menggunakan iPod touch/iPhone/iPad Anda
1. Pilih “Settings” -> “Wi-Fi” pada iPod touch/
iPhone/iPad Anda.

- Pesan "STEP2” muncul pada panel kontrol
unit ini.

3.
iPod touch/iPhone/iPad Anda.
-ditampilkan di sudut kiri atas iPod
touch/iPhone/iPad Anda.
- Selama prosedur ini, ikon AirPlay
tetap berkedip.

,,Catatan

Jika “LG AUDIO Setup XXXXXX” tidak ada dalam daftar,
cobalah mencari jaringan Wi-Fi tersedia kembali.

Mengoperasikan
Pilihan 2 : Menggunakan Wi-Fi enabled PC/Mac Anda

,,Catatan

15

4. Tunggu sampai sukses koneksi Wi-Fi pada PC/Mac
Anda.

y Lihat buku petunjuk dari PC/Mac untuk bagaimana menghubungkan PC/Mac ke jaringan Wi-Fi.
y Selama koneksi jaringan Wi-Fi, jangan menghubungkan kabel jaringan ke PC/Mac.
1.

2

pada PC/Mac Anda.

- Selama prosedur ini, ikon AirPlay
tetap
berkedip pada panel kontrol dari unit ini.

,,Catatan

Jika “LG AUDIO Setup XXXXXX” tidak ada dalam daftar,
cobalah mencari jaringan Wi-Fi tersedia kembali.

3. Pilih “LG AUDIO Setup XXXXXX” dari daftar jaringan
yang tersedia.

- Pesan "STEP2” muncul pada panel kontrol
unit ini.

Mengoperasikan

2.
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Mengoperasikan

Buka halaman built-in web dari unit
ini

2.

1. Jalankan browser Apple Safari atau browser
Microsoft Internet Explorer pada perangkat aktif
Wi-Fi Anda.
2. Ketik "192.168.1.111" pada kotak alamat browser
dan konfirmasi.
- Halaman konfigurasi web unit ini ditampilkan.

2

3.

Mengoperasikan

Bonjour ditampilkan di panel bookmark.
- Halaman konfigurasi web unit ini ditampilkan.

Jika Anda menggunakan Safari pada PC/Mac aktif
Wi-Fi, Anda juga dapat memilih "LG AUDIO XXXXXX"
dari daftar pull-down Bonjour untuk masuk ke halaman
konfigurasi web unit secara langsung.
1. Klik “Safari” -> “Preferences”. (Mac)
Klik “ “ -> “Preferences”. (PC)
- Menu Bookmarks ditampilkan.
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Hubungkan unit Anda (ND8520) ke
jaringan Wi-Fi yang tersedia

4. Jika unit ini terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah
yang dipilih berhasil,
- Ikon AirPlay
berhenti berkedip dan tetap.
- Pesan "Conn" muncul sebentar dan kemudian
pesan "AIR" muncul pada panel kontrol.

, ,Catatan
Jika ada masalah selama koneksi jaringan
atau jika unit ini gagal untuk menghubungkan
ke jaringan Wi-Fi, atau jika Anda memasukkan
password yang salah, ikon Airplay
berkedip
hijau dan pesan "ERROR" muncul sebentar dan
kemudian pesan "AIR" muncul pada panel kontrol
dari unit ini. Dalam kasus ini, coba koneksi
jaringan dari "Mengubah unit ini ke mode
Bantuan Pengaturan Wi-Fi" kembali.

2
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1. Pilih nama jaringan (SSID) dari “Wireless
Network”.
2.
3.
perubahan pengaturan jaringan.
- Ikuti petunjuk pada layar untuk mengubah
dan mengkonfirmasi pengaturan Wi-Fi
internal unit ini.
- Tunggu sekitar 30 detik atau lebih.

17

Mengoperasikan

18

,,Catatan
Mengubah pengaturan Wi-Fi
internal unit ini
Pada halaman konfigurasi web unit ini, Anda
dapat mengubah pengaturan Wi-Fi internal
unit ini untuk koneksi dari unit ini ke jaringan
Wi-Fi rumah yang sudah ada.

2
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Pastikan pengaturan pada halaman
konfigurasi web sesuai pengaturan jaringan
Wi-Fi rumah Anda yang Anda tulis di atas
kertas.

E

F
G

(SSID) secara manual (misalnya, jika Anda
ingin menyembunyikan SSID), pilih “CONFIGURE
MANUALLY” dari “Wireless Network”.
manual lebih lanjut, tekan atau klik
“[+] Advanced Settings”.
dengan perubahan pengaturan jaringan.

A
B

C

D

web.
yang terhubung saat ini (SSID).
Current IP Address : Menampilkan alamat IP
saat terhubung.
Software Version : Menampilkan versi firmware
saat ini dari unit ini.
menyimpan nama perangkat asli atau mengubah
nama perangkat dengan memodifikasi teks di
kotak teks. Tekan atau klik “Apply” untuk
melanjutkan dengan perubahan nama perangkat.
Anda dan masukkan password jaringan
Anda jika ada.
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Mengembalikan perangkat aktif
Wi-Fi Anda kembali ke pengaturan
Wi-Fi rumah yang ada

19

2.
nirkabel yang tersedia.

,,Catatan

y “LG AUDIO Setup XXXXXX” adalah jaringan
Wi-Fi sementara dan asisten untuk koneksi
dari unit ini ke router Wi-Fi rumah Anda.
y Perangkat host ITunes Anda harus terhubung
ke jaringan lokal yang sama dengan unit ini
melalui router Wi-Fi.
y Pastikan bahwa pengaturan pada langkah
2 sampai 3 di bawah ini sesuai pengaturan
jaringan Wi-Fi rumah Anda yang ditulis di kertas.

2
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1. Pilih “Settings” -> “Wi-Fi” pada iPod touch/
iPhone/iPad Anda.
y Atau buka daftar jaringan Wi-Fi tersedia pada
PC/Mac Anda.
3.
4. Tunggu sampai koneksi Wi-Fi sukses ke jaringan
Wi-Fi rumah Anda.

Streaming audio dari perpustakaan
musik iTunes pada unit ini

,,Catatan

Pastikan bahwa perangkat host iTunes Anda
terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan
unit ini. Perangkat ITunes Anda dapat berupa
iPod touch/iPhone/iPad
(atau versi berikutnya) atau PC/Mac aktif Wi-Fi
diinstal dengan iTunes 10.2.2 (atau kemudian).
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Streaming dari iPod touch/iPhone/iPad Anda
1. Jalankan aplikasi “Music” pada iPod touch/
iPhone/iPad Anda.
2.
.

4. Pilih file media dan mulai pemutaran.
- Setelah beberapa saat, Anda akan mendengar
musik dari unit ini.
- Tergantung pada lingkungan koneksi dan
kondisi jaringan Anda, output audio mungkin
tertunda.

2
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3.
nama pengguna) dari daftar AirPlay.

,,Catatan
Jika Anda gagal untuk mendengar musik
setelah setup berhasil, lakukan salah satu
berikut ini pada iPod touch/iPhone/iPad:
y Putuskan dan hubungkan kembali
ke router Wi-Fi yang sama.
y Tutup semua aplikasi yang berjalan di
background.
y Matikan dan kemudian nyalakan iPod
touch/iPhone/iPad kembali.

Mengoperasikan
Streaming dari PC/Mac Anda
1. Jalankan iTunes 10.2.2
baru) pada PC/Mac Anda.
2. Klik “iTunes” -> “Preferences”. (Mac)
Klik “Edit” -> “Preferences”. (PC)
Centang “Allow iTunes audio control from remote
speakers” untuk “Devices”.
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5. Pilih file media dan mulai pemutaran.
- Setelah beberapa saat, Anda akan mendengar
musik dari unit ini.
- Tergantung pada lingkungan koneksi dan
kondisi jaringan Anda, output audio mungkin
tertunda.

2
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,,Catatan

3.

pada jendela.

4. Pilih "LG AUDIO XXXXXX" (atau disesuaikan
nama pengguna) dari daftar AirPlay.

y Ketika Anda streaming audio dari perpustakaan
musik iTunes pada PC/Mac, Anda dapat memilih
lebih dari satu perangkat aktif-AirPlay (jika
tersedia) pada langkah 3 untuk streaming musik
semua pada waktu yang sama.
y Jika Anda menggunakan versi sebelumnya dari
iTunes, ikon AirPlay mungkin berganti
.
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Pengoperasian USB
1.
2.
PFUNCTION or P.

,,Catatan

y Ketika playback, jika Anda mengubah mode
fungsi, dan kembali ke fungsi USB, dan
, Anda dapat mendengarkan
kemudian tekan
musik dari titik terakhir yang Anda mainkan.
yy Folder/File USB are dikenali sebagai berikut

2
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,,Catatan

Melepaskan Perangkat USB dari unit
1.
2.

Untuk
Play
Pause

Melewatkan

Lakukan ini
Tekan
Ketika playback, tekan
Ketika playback, tekan
/
untuk pergi ke file selanjutnya
atau kembali ke awal file saat
ini.
Ketika playback, tekan
dua
kali dengan cepat untuk mundur
ke file sebelumnya.

Pencarian

Tekan dan tahan
ketika
/
playback dan lepaskan di titik
Anda ingin mendengarkan.

y Jika tidak ada file dalam folder, folder
tersebut tidak akan muncul
y Folder akan disajikan sebagai urutan sebagai
berikut;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5 FOLDER 6
y File akan diputar dari$ file No.1 ke $ file
No.14 satu per satu.
y File dan folder akan disajikan sesuai perekaman
dan dapat disajikan secara berbeda sesuai
dengan keadaan perekaman.
y *ROOT : Layar pertama yang Anda lihat ketika
komputer mengenali USB disebut “ROOT”
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Mendengarkan Musik dari
Perangkat Eksternal Anda
Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari
berbagai jenis perangkat eksternal. (Kabel portable
ini tidak disertakan sebagai aksesori dengan unit ini.)

MP3 atau PMP dll.

2
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1. Hubungkan player portable ke konektor PORT.IN
pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan 1.
3. Pilih fungsi PORT (PORTABLE) dengan menekan
PFUNCTION atau P.
4.
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Pengoperasian Radio
Menghubungkan Antena
Hubungkan antena kawat FM ke konektor antena
FM.

Menetapkan Stasiun Radio
Anda dapat mencari 10 stasiun untuk FM.
Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda
telah mengecilkan volume.
1. Tekan PFUNCTION atau P berulang hingga
FM muncul dalam panel kontrol.
2.

/

.

3. Tekan MEMORY. Sebuah nomor penyetelan
akan berkedip dalam panel kontrol.

2
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4. Tekan FOLDER /PRESET W/S untuk memilih
nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan MEMORY. Stasiun tersimpan.
6.
Tekan FOLDER /PRESET W/S untuk memilih
stasiun yang ditetapkan.

Menghapus semua stasiun
tersimpan
Tekan dan tahan MEMORY selama dua detik.“CLR”
akan berkedip. Tekan MEMORY kembali. Kemudian
semua stasiun tersimpan dihapis.

,,Catatan

Mendengarkan Radio

• Jika semua stasiun sudah selesai ditetapkan,
“FULL” akan muncul pada panel kontrol
untuk sesaat dan kemudian nomor ditetapkan
akan berkedip.

1. Tekan PFUNCTION atau P berulang hingga
FM muncul dalam panel kontrol. Stasiun yang
diterima terakhir disetel masuk.

• Meskipun semua stasiun telah ditetapkan,
Anda dapat menetapkan stasiun dengan
Menimpa stasiun sebelumnya.

2. Auto tuning : Tekan
/
selama 2 detik hingga
indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian
lepaskan. Pencarian akan berhenti jika unit
mendapatkan stasiun.

• Anda tidak dapat menghapus stasiun ditetapkan satu per satu.

Manual tuning : Tekan

/

secara berulang.

3. Atur volume suara dengan menekan - / + (Volume).

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
Tekan
. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo
ke mono dan biasanya meningkatkan penerimaan.
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Menggunakan Teknologi
Nirkabel Bluetooth
Mengenai Bluetooth
Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel
untuk koneksi jarak dekat.

Mendengarkan Musik dari
Perangkat Bluetooth
Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan
fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth
Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth
Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu
dilakukan lagi.
1.

(Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu
oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.) Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel
Bluetooth® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah
ponsel dengan teknologi nirkabel Bluetooth® dapat
dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat
melalui teknologi nirkabel Bluetooth®.
Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop,
PDA.

Profil Bluetooth

2.
operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan
perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang
ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth
tergantung pada jenis perangkat Bluetooth.
Unit Anda muncul sebagai “LG AUDIO ND8520”.
3.
Kode PIN : 0000
4.
perangkat Bluetooth, LED Bluetooth dari unit
ini menyala dan “PAIR” muncul dalam panel
kontrol.

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth,
perangkat harus mampu menafsirkan profil
tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti

,,Catatan

profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa
perangkat memiliki cara pemasangan yang berbeda.
5.
Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat
Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth.

2
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PFUNCTION atau P.
Muncul “BT” dan “BT READY” dalam panel
kontrol.

Kisaran tersedia dalam jarak 10 meter.
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,,Catatan
y Suara dapat terganggu ketika koneksi
terganggu oleh gelombang elektronik
lainnya.
y Anda tidak dapat mengontrol perangkat
Bluetooth dengan unit ini.
y Pairing terbatas satu perangkat Bluetooth per
satu unit dan multi-pairing tidak didukung.

2
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y Walaupun jarak antara Bluetooth dan set
kurang dari 10m, terdapat hambatan antara
keduanya, perangkat Bluetooth Anda tidak
dapat dihubungkan.
y Tergantung pada jenis perangkat, Anda
mungkin tidak dapat menggunakan fungsi
Bluetooth.
y Ketika tidak terhubung Bluetooth, "BT"
dan "BT READY" muncul pada panel
kontrol.

Menggunakan Aplikasi Bluetooth
Mengenai Aplikasi “LG Bluetooth Remote”
Aplikasi “LG Bluetooth Remote” membawakan
pelengkap dari fitur baru untuk unit Anda.
Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mendownload dan menginstal gratis
aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Install Aplikasi “LG Bluetooth Remote”
ke perangkat Bluetooth Anda
1. Install aplikasi “LG Bluetooth Remote” melalui
kode QR. Gunakan perangkat lunak scaning
untuk memindai kode QR.

y Kerusakan Listrik karena perangkat
menggunakan frekuensi yang sama
seperti peralatan medis, Microwave atau
perangkat LAN nirkabel, koneksi akan
terputus.
y Ketika seseorang berdiri dan menyela
komunikasi antara perangkat Bluetooth
dan player, sambungan akan
terputus.
y Jika menjauh dari jarak antara Bluetooth
dan unit, kualitas suara lebih rendah dan
lebih rendah sambungan akan terputus
ketika jarak antara Bluetooth dan
unit keluar dari rentang operasi dari
Bluetooth.
y Perangkat dengan teknologi nirkabel
Bluetooth terputus, jika Anda mematikan
unit utama atau menjauhkan perangkat
dari unit utama lebih dari 10m.
y Jika perangkat Bluetooth terputus, Anda
harus menghubungkan perangkat Bluetooth
ke unit Anda.

(Android OS)

(Apple iOS)

2.
3.

,,Catatan

yy Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda
terhubung ke Internet.
y Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda
memiliki software aplikasi pemindaian. Jika
Anda tidak memiliki satupun, download dari
“Apple App Store” atau “Google Android
Market (Google Play Store)”.
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Install Aplikasi “LG Bluetooth Remote”
dengan Dok iPod touch/iPhone/iPad
Anda ke Unit ini.
1.
iPod/iPhone/iPad. Layar untuk men-download
"LG Bluetooth Remote" akan dihubungkan
secara otomatis. (hanya iOS Apple).
2.
3.

1. Tekan ikon “Apple App Store” atau ikon
"Google Android Market (Google Play Store)” .
2.
Remote” dan cari.
3.
"LG Bluetooth Remote" untuk mulai mendownload aplikasi Bluetooth.
4.
5.

,,Catatan

y Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda
terhubung ke Internet.
y Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda
dilengkapi dengan “Apple App Store” atau
“Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi
“LG Bluetooth Remote”
Aplikasi “LG Bluetooth Remote” membantu untuk
menghubungkan perangkat bluetooth Anda ke unit.
1. Tekan ikon aplikasi “LG Bluetooth Remote” di
layar awal untuk membuka aplikasi “LG
Bluetooth Remote”, dan masuk ke menu utama.
2.
3.
untuk pengoperasian, tekan [Setting] dan [Help].

y Jika Anda menempatkan iPod touch/iPhone/
iPad ke dok dari unit ini ketika iPod touch/
iPhone/iPadanda terhubung ke unit ini
dengan koneksi Bluetooth, koneksi Bluetooth
dinonaktifkan.
y
y Jika unit ini adalah mode BT dan anda hubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke unit ini
setelah menghubungkan iPod touch/iPhone/
iPad Anda ke unit ini dengan koneksi Bluetooth,
fungsi secara otomatis beralih ke mode IPOD.
Kemudian jika Anda melepaskan iPod touch/
iPhone/iPad Anda dari unit ini, secara otomatis
terhubung ke unit ini dengan koneksi
Bluetooth.
y
y Sambungan Bluetooth dari iPod touch/
iPhone/iPad tidak diaktifkan ketika iPod/
iPhone/iPad ditempatkan ke dok dari unit
y ini.
y Unit ini tidak mendukung multi-pasangan.
Jika unit ini sudah terhubung dengan
perangkat Bluetooth lain, lepaskan perangkat
y tersebut dan kemudian coba lagi.
y Jika Anda menggunakan aplikasi “LG Bluetooth
Remote” untuk operasi, akan ada beberapa
perbedaan antara aplikasi “LG Bluetooth Remote”
dan remote control yang disertakan. Gunakan
y remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
y Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi
y “LG Bluetooth Remote” mungkin tidak bekerja.
y Aplikasi "LG Bluetooth Remote” untuk
IOS Apple sedikit berbeda dengan OS
y Android.
y Sambungan yang telah Anda buat dapat
terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau
mengubah pengaturan perangkat yang
terhubung melalui aplikasi “LG Bluetooth
Remote”. Dalam hal demikian, silakan
memeriksa status koneksi.

2
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Install Aplikasi “LG Bluetooth Remote”
melalui “Apple App Store” atau
“Google Android Market (Google
Play Store)”

,,Catatan
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Pengoperasian Lainnya
Menggunakan unit Anda
sebagai jam alarm

,,Catatan

1.
(Lihat "Mengatur Jam" pada halaman 9-10.)

2

2. Tekan dan tahan Alarm On/Off pada panel
belakang.
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3.
IPOD). Ketika setiap sumber suara berkedip,
pilih yang diinginkan dengan tekan
. Jika Anda
memilih mode FM (Tuner), Anda dapat memilih
stasiun yang ditetapkan dengan
/
dan
kemudian tekan
untuk menyimpan.

4.
Pengaturan jam berkedip, tekan
/
memilih
jam dan kemudian tekan
untuk meyimpan.
5.

/
memilih menit dan kemudian tekan

6.

Menghentikan Bunyi Alarm
- Ketika alarm berbunyi, tekan Alarm On/Off pada
panel belakang atau tekan 1.
- Alarm akan berhenti namun pengaturan alarm tetap.

untuk
meyimpan.

/
mengganti volume dan kemudian tekan

untuk
meyimpan.
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• Fungsi Alarm hanya bekerja bila unit ini
dimatikan.
• Anda dapat memeriksa status pengaturan dengan
Alarm On/Off pada panel belakang dua kali.
• Jika Anda ingin mengatur ulang alarm, ulangi
langkah 2-6.

Aktifkan dan Nonaktifkan
Waktu Alarm
Tekan Alarm On/Off secara berulang pada panel
belakang mengaktifkan atau menonaktifkan timer.
- Jika timer diaktifkan, " ” ditampilkan.
- Jika timer dinonaktifkan, " ” ditampilkan.

• Jika Anda tidak mengatur jam pada iPod/
iPhone/iPad, unit tidak akan sinkronisasi
jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda.
• Jika Anda mencabut kabel dari colokan,
pengaturan alarm Anda tidak disimpan.
• Setelah menetapkan fungsi jam, Anda dapat
mengatur fungsi alarm.
• Jika Anda tidak menekan tombol apapun
selama 30 menit, alarm akan berhenti bekerja
secara otomatis.
•
“ dengan
memeriksa waktu dan ikon alarm “
menekan Alarm On/Off melalui unit dalam
mode standby.
• Jika waktu yang telah ditetapkan sudah
habis, unit akan dihidupkan secara otomatis.
•

Penundaan
Fungsi tertidur anda terbangun setiap 10 menit
jika Anda menekan di manapun pada panel
kontrol ketika mengaktifkan alarm.
“ZZZ” muncul dan“ ” berkedip. Untuk membatalkan fungsi tertidur, tekan Alarm On/Off atau 1.

Melanjutkan pemutaran
Unit menyimpan titik di mana Anda menekan
. Tekan

untuk melanjutkan pemutaran.
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Bermain secara Berulang
atau Acak (Hanya USB)
Tekan h secara berulang. Kemudian file aktif akan
diputar berulang kali atau secara acak. (SATU/DIR/
SEMUA/RAND(ACAK)/MATI)

Dimmer

Pengaturan Waktu Tidur
Saat mendengarkan musik atau radio, tekan SLEEP
berulang kali untuk memilih waktu tunda antara
10 dan 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan mati.
(Anda dapat melihat urutan sebagai berikut, 180 -> 150 ->
120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 ->
10)
Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan SLEEP
berulang hingga jendela tampilan kembali terang.

,,Catatan

•• Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum
unit mati dengan menekan SLEEP.
•• Fungsi Sleep akan bekerja setelah fungsi
dimmer.

Sistem ini memiliki sejumlah bidang suara. yang telah
ditetapkan. Anda dapat memilih mode suara yang
diinginkan dengan menggunakan SOUND EFFECT.
Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda
tergantung sumber dan efek suara.
Pada Tampilan

Penjelasan

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

Program ini memberikan
sebuah atmosfir suara yang
menarik, memberikan anda
perasaan yang sebenarnya dari
konser pop rock, jazz atau klasik.

BYPASS

Anda dapat menikmati suara
tanpa efek equaliser.
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Anda mungkin perlu mengatur ulang mode
surround, setelah mengganti input, kadangkadang bahkan setelah sound track berubah.

Mematikan suara
sementara
Tekan@untuk mematikan suara. Anda dapat mematikan
suara untuk, misalnya, untuk menjawab telepon.
Dan "MUTE" akan muncul pada panel kontrol. Untuk
membatalkan fungsi suara, tekan@ kembali atau
atur level volume dengan menekan + / - (Volume).

2
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Tekan SLEEP sekali. Panel kontrol akan gelap hingga
setengahnya. Untuk membatalkannya, tekanSLEEP
berulang kali hingga panel kontrol kembali terang.

Mengatur Mode Suara

3

Troubleshooting
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Pemecahan Masalah
Masalah
Tidak ada daya.

Perbaikan
y Pasang kabel daya.
y Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
y Tekan PFUNCTION atau P dan periksa fungsi yang dipilih.

Tidak ada suara.

y Atur volume.
y Periksa apakah suara unit dimatikan.
y Sesuaikan posisi.

3
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Stasiun radio tidak dapat
disetel dengan benar.

y Cari stasiun secara manual.

iPod/iPhone/iPad
bekerja.

Hubungkan iPod / iPhone / iPad ke unit dengan benar.

Jam tidak
ditampilkan.

y Daya terganggu atau kabel power terlepas.

Panel kontrol tidak
terang.

Periksa apakah fungsi dimmer diaktifkan.

Remote control tidak
bekerja dengan benar.

Ada penghalang di jalur remote control dan unit.

y Setel beberapa stasiun radio, lihat halaman 24 untuk rinciannya.

y Atur ulang jam (lihat halaman 10).

4

Appendix

Lampiran

Merek Dagang dan
Lisensi
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Penanganan Unit
Waktu Pengiriman Unit
Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit
ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang
seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

“Dibuat untuk iPod,” “Dibuat untuk iPhone,” dan “Dibuat
untuk iPad” berarti aksesori elektronik telah dirancang
untuk terhubung secara khusus untuk iPod, iPhone,
atau iPad, masing-masing, dan telah disertifikasi
oleh pengembang untuk memenuhi kinerja standar
Apple. Apple tidak bertanggung jawab untuk
pengoperasian perangkat ini atau sesuai dengan
standar keamanan dan regulasi. Harap dicatat bahwa
penggunaan aksesori ini dengan iPod, iPhone, atau
iPad dapat mempengaruhi kinerja nirkabel.

Jaga permukaan luar tetap bersih
Jangan gunakan cairan volatile seperti
semprotan insektisida dekat unit.
Pengelapan dengan tekanan yang kuat
dapat merusak permukaan.
Jangan menempelkan benda dari karet atau
plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Menghubungkan perangkat individu di bawah
teknologi nirkabel Bluetooth® tidak dikenakan
biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi
nirkabel Bluetooth® dapat dioperasikan melalui
Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi
nirkabel Bluetooth®.
Kata Bluetooth® dan logo yang dimiliki oleh
Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek
tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.
Merek dagang lain dan nama dagang adalah
mereka masing-masing pemiliknya.

Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah merek sertifikasi
dari Wi-Fi Alliance.
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Teknologi nirkabel Bluetooth® adalah sistem yang
memungkinkan kontak radio antara perangkat
elektronik dalam max. jarak 10 meter.

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut
dan kering. Jika permukan benar-benar kotor,
gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan
deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven)
kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer
cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.
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Spesifikasi
Umum
Persyaratan Daya

Lihat ke main label di panel belakang

Konsumsi Daya

Lihat ke main label di panel belakang

Dimensi (P x T x L)

(245 X 245 X 245) mm

Bobot (kurang-lebih)

6 kg

Temperatur pengoperasian

5 °C

35 °C (41 °F

Kelembaban Pengoperasian

5%

90 %

USB

5 V 0 500 mA

iPod/iPhone/iPad

5 V 0 2.1 A

95 °F)

Input
PORT. IN

4

Tuner

Lampiran

Jarak Tuning FM

0.5 Vrms

87.5 MHz s.d 108.0 MHz atau 87.50 MHz s.d 108.00 MHz

Amplifier
Output Power

20 W X 2 ch + 40 W (8 Ω + 4 Ω

T.H.D

10 %

1 kHz)

Speaker
Jenis

built-in

Impedansi Rata-rata

8Ω+4Ω

Daya Masukan Rata-rata

20 W + 40 W

Maks. Daya Masukan

40 W + 80 W

Nirkabel
LAN Nirkabel

802.11 b/g

y Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

