TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

Startinställningar

Använda START-menyn

Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

a

a

c

b

d

TV

Blu-ray Disc™ /
DVD Player

b

BP240N

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

NORSK | BRUKERMANUAL

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade
egenskaper, besök http://www.lg.com och ladda sedan
ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna
manual kan skilja sig från just din enhet.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper,
besøk http://www.lg.com, og last ned
Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne
bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente
brugervejledningen. Noget af indholdet i denne
vejledning kan afvige fra din enhed.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta
http://www.lg.com ja lataa sitten laitteen käyttöohje.
Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta
soittimestasi.

Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på
skärmen. /
Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der
vises på skærmen. /
Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises
på skjermen. /
Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

c

Ansluta nätadaptern

Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren / Å koble til strømadapteren /
AC-sovittimen liittäminen

a

Spelar upp video innehåll. /
Afspiller video indhold. /
Avspiller videoinnhold. /
Toistaa videosisältöä.

b

Spelar upp foto innehåll. /
Spillet foto indhold. /
Avspiller bildeinnhold. /
Toistaa valokuvasisältöä.

c

Spelar upp ljud innehåll. /
Afspiller lyd indhold. /
Avspiller audioinnhold. /
Toistaa audiosisältöä.

d

Justerar systeminställningarna. /
Justerer system indstillingerne. /
Justerer systeminnstillingene. /
Säätää järjestelmäasetuksia.

+

www.lg.com

Skiva, datauppspelning

Ytterligare information

a
Enhet som stöder MTP /
Enhed, der understøtter
MTP /
Apparat som støtter MTP /
MTP:tä tukevat laitteet

b

Kundsupport

Meddelande om Open Source-mjukvara

Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara
för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya
funktioner. För att få det senaste programmet för denna
spelare (om uppdateringar har gjorts) besöker du
http://www.lg.com eller kontaktar LG Electronics
kundservice.

För att få den korrensponderade käll koden under GPL,
LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök
http://opensource.lge.com. Alla referade licens termer,
garantier avstående och copyright notiser finns att ladda
ner med käll koden.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste
software for at forbedre betjeningen af produkterne og/
eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software
til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer), besøg
http://www.lg.com eller tag kontakt til LG Electronics
kundecenter.

Kundestøtte
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste
programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller
legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for
denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk
http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics
kundesenter.

LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark

8088 57 58

Finland / Suomi

0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)

Assistenza clienti

c

800 187 40

Norway / Norge
Sweden / Sverige

Visar alla länkade enheter. /
Viser alle tilknyttede enheder. /
Viser alle tilkoblede enheter. /
Näyttää kaikki linkitetyt laitteet.

0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)

Väljer video, foto eller ljud innehåll. /
Vælger video-, billede- eller lydindhold. /
Velge video, bilde eller lyd på tilkoblet enhet. /
Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

LG Website
www.lg.com

Visar fil eller mapp på länkade enhet. /
Viser filen eller mappen på den tilknyttede
enhed. /
Viser filen eller mappen på tilkoblet enhet. /
Näyttää tiedoston tai kansion linkitetyssä
laitteessa.

,

Specifikation

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto

De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. /
Afspilningen af de fleste lyd-cd’er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. /
For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. /
Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.

Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja
ja/tai lisää uusia toimintoja. Viimeisin ohjelmisto (jos
päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme
http://www.lg.com tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.

Bemærkning om open source-software
For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og
andre open source-licenser, kan du besøge
http://opensource.lge.com. Alle nævnte licensbetingelser,
garanti-og copyright er tilgængelige for download med
kildekoden.

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

NORSK

Strömkrav

12 V 0 1 A

Strømkrav

12 V 0 1 A

Nätadapter

WA-12M12FG

AC-adapter

WA-12M12FG

Dimensioner (B x H x D)

Approx. 270 x 39 x 198 mm

Mål (B x H x D)

Ca. 270 x 39 x 198mm

Nettovikt (cirka)

0,84 kg

Nettovekt (ca.)

0,84 kg

Bus-effekt (USB)

5 V 0 500 mA

Bus Power Supply (USB)

5 V 0 500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

DANSK

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI

Merknad Åpen-kilde software

Käyttöjännite
Krav til strømforsyning

12 V 0 1 A

12 V 0 1 A

AC-sovitin

WA-12M12FG

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre
åpen-kilde lisenser, besøk http://opensource.lge.com. Alle
refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er
tilgjengelig for nedlasting med kiildekoden.

Vekselstrømsadapter

WA-12M12FG

Mitat (L x K x S)

Noin 270 x 39 x 198 mm

Dimensioner (B x H x D)

Ca. 270 x 39 x 198 mm

Nettopaino (noin)

0,84 kg

Nettovægt (ca.)

0,84 kg

Väylän virransyöttö (USB)

5 V 0 500 mA

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Bus-strømforsyning (USB)

5 V 0 500 mA

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja
muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa,
vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki
viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet
ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa
lähdekoodin kanssa.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.

VAR FÖRSIKTIG

Säkerhetsinformation

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE
BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER
INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
UTFÖRA ALL SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel
avser att varna användaren för att det finns oisolerad
farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få
elektriska stötar.

Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att
uppmärksamma användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den
litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t
ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt
tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa
tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar
produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får
aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation
tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
VIKTIGT angående elkabeln
För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se
till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk)
och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på
apparaten.
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller
batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för
människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en
för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i
hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av
batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark
värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

OBS: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering
och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller
bakre.
VIKTIGT: Använd endast nätadaptern som levereras med enheten.
Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan
tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning
kan skada enheten och ogiltigförklara garantin.

VAARA
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTTYISIT
SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion
sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen
kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan
ihmisille sähköiskun vaaran.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on
toimiettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.

Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys
Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation
sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ
JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan tilaan.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä
ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote
vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei
saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä
riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen toimien,
säätöjen tai menetelmien käyttö voi johtaa
vaaralliselle säteilylle altistumiseen.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Päävirta katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke irti
pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa, että virtajohdon
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä
nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Poista
vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen
estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten
välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja
kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät
paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista
akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai
vastaavalle.

HUOMIO: Turvallisuusmerkinnän tiedot, mukaan lukien tuotetiedot ja
jännitemerkintä, ole hyvä ja katso laitteiston pohjassa vai taka.
VAROITUS: Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovitinta. Älä
käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai
virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

1. Rastilla peitetyn roskakorin symbolilla varustetut
paristot/akut noudattavat Eurooppalaista direktiiviä
2006/66/EC.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää yli 0.0005% elohopeaa,
0.002% kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä, voi tämä
symboli sisältää näiden kemiallisten aineiden lyhenteet
kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb).
3. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää erikseen
kotitalousjätteestä ja ne tulisi toimittaa hävitettäväksi
valtion tai paikallisten viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen.
4. Käytettyjen paristojen/akkujen oikea hävitystapa
auttaa estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
ympäristölle,eläin-ja ihmisterveydelle.
5. Käytettyjen paristojen/akkujen hävityksestä saat
lisätietoja ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen hankintapaikkaan.
LG Electronics vakuuttaa tämän tuotteen / näiden
tuotteiden täyttävän direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/
EC, 2009/125/EC ja 2011/65/EU oleelliset vaatimukset
sekä muut asianmukaiset määräykset.

Yhteydenoton tiedot tuotteen soveltuvuudelle:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun yhteydenottopiste. Kun
haluat asiakaspalvelun tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul
sitter på en produkt innebär det att den regleras av European
Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra
vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet
avsedda uppsam-lingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du til att
förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat
kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du
köpte produkten.

Avfallshantering batterier/ackumulatorer

1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt
batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta
att de lyder under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska
symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb)
om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver,
0.002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda
från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för
ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/
ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen
av dina gamla batterier/ackumulatorer ber vi dig ta
kontakt med berörd myndighet på din plats eller med
den affär där du köpt din apparat.
LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa
produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de
nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i
Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och
2011/65/EU.

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands
yy Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon
kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta
återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR
LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE,
SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren
om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden
for produktets område, som kan være af tilstrækkelig
styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for
personer.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede
brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige
betjenings- og vedligehol- delsesinstruktioner (service)
i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks.
bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne.
Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig
betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en
sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i
en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der
er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner,
justeringer eller andre procedurer end de,
der er specificeret heri, kan resultere i farlig
strålingseksponering.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du
monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt),
og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:
Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af
dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig
fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke
bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger
genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

VARSEL: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder
produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden
eller bagsiden af apparatet.
FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden.
Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug
af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre
garantien ugyldig.

Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af
specielle indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller
de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET
SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ
REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er
en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til
å kunne forårsake personskader.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds
over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at
produket er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/
EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske
symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb),
hvis batteriet indeholer mere end 0,0005% kviksølv,
0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat
vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle
opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller
lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer
på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige
negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og
menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af
dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte
de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller
butikken, hvor du købte produktet.
LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse
produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige
krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv
2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For
Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den
forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kaste det brukte apparatet
1. Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en
søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/
EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra
restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere
det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale
myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der
du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer
Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel
for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk
og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som
følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE
DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en
bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i
overensstemmelse med produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig
drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller
tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig
ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer
eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet
her, kan du utsette deg for skadelig stråling.
ADVARSEL om strømledningen
For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen
ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet
er lett tilgjengelig.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen
væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en
akkumulator.
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret
på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for
montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og
negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet
eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på
gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen
med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du
bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur.
Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen
flamme eller lignende.

MERK: Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for
sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og
strømforsyning.
FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne
enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent.
Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader
på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

1. Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket
med symbolet som viser en søppeldunk med kryss
over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske
tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb)
hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv,
0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige
spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer
som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og
dyrs og menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som
avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du
kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer herved at dette/disse
produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav
og andre relevante forskrifter av direktiv 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Kontaktkontor for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice.
For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt
forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

