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I (Oprire) / RDS
- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
- Radio Data System
B (Deschidere/Închidere)
Deschide și închide sertarul discului.
k DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru
a obține sunetul Scratch.
- Caută un folder sau un fișier
l SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)
- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta direct efectul BASS
(sau BASS+).
SEARCH
Mută la folder sau fișier în modul de selecție.
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a 1 (Așteptare)
Pornește sau oprește alimentarea.
b USB REC / DEMO
- Înregistrează pe USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- În starea oprit, dacă apăsați USB REC / DEMO, indică modul
demo.
c Port USB 1
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
d Fereastră de afişare
e Manetă PARTY ACCELERATOR
Glisați maneta pentru a crea o atmosferă de petrecere.
f Port USB 2
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
g F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
h 3WIRELESS LINK
- Selectează MAIN sau OTHER în modul WIRELESS PARTY
LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.
i MASTER VOL. (Volum) -/+
Reglează volumul difuzorului.
j C (Salt/Căutare)
- Salt înapoi.
- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
- Selectează posturile de radio.
N (Redare/Pauză)
- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.
V (Salt/Căutare)
- Salt înainte.
- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
- Selectează posturile de radio.
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OK
Selectează un folder când caută un fişier.
m PARTY STARTER
- În starea oprită, această funcție pornește unitatea cu sunetul
Party Kick Starter (Demarorul distracției).
- În starea pornită, această funcție combină muzica cu sunetul
Party Kick Starter (Demarorul distracției).
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selectează efectul sonor de mixare CLUB, DRUM sau USER.
(Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să înregistrați o sursă cu
aplicația „Music Flow Bluetooth”.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Apăsați o tastă de sunet dorită.
n DJ EFFECT
Selectează efectul DJ dorit.
USER EQ
Selectează un egalizator propriu, creat dvs.
LIGHTING
Selectează modul de iluminare.
o DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
-R
 otiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru
a obține sunetul Scratch.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru
a controla nivelul USER EQ.
- Ajustează nivelul DJ EFFECT.
- Selectează efectele vocale.
- Selectează efectele de iluminare.
p PARTY ACCELERATOR MODE
Selectează PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Selectează modul DJ LOOP.
(Modul DJ LOOP poate utiliza în timpul redării CD/USB.)
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q KEY CHANGER ( / )
Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră
vocal.

r MIC VOL. (Volum microfon) -/+
Reglați volumul microfonului.

VOICE CANCELLER
Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din
diverse surse de intrare.
VOCAL EFFECTS
Selectează modul VOCAL EFFECTS
MIC ECHO
Selectează modul ECHO.

Panou frontal/Panou din spate
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(Senzor la distanță)

e AUX IN (L/R) : Conectați un dispozitiv auxiliar.

b Mufă MIC (Microfon) 1/2

f PORT.(Portabil) IN : Conectați un dispozitiv portabil.

c Sertar disc

g ANTENNA (FM)

d Lumină

h OPTICAL IN : Conectare la un dispozitiv optic
i Priză AC IN

Aplicaţia controler

Descărcaţi aplicaţia Music Flow Bluetooth App pe
dispozitivul dvs. (Doar Android)
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LG Sound Sync

Pentru mai multe informaţii, descărcaţi manualul
utilizatorului online. http://www.lg.com
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Informaţii suplimentare
Specificaţii
Cerinţe de alimentare

Consum de curent

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

Cum să deconectați rețeaua wireless sau
dispozitivul wireless.
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult
de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

(Dacă toate porturile de
rețea sunt activate).
Aproximativ 430,0 mm x
1054,0 mm x 400,0 mm

Alimentare curent bus
(USB)

5 V 0 500 mA

(R0

Dimensiuni (L x H x A)

3)

(R03)

Amplificator (energie totală
1800 W RMS
Ieşire RMS)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare
prealabilă.

Declarație de conformitate

Precauţie
yy Conectaţi cablul electric direct la priza de perete dacă
acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizaţi un cablu
prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de
110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea
s-ar putea să nu funcţioneze în mod adecvat din cauza
lipsei de alimentare de la reţea.
yy Nu supraîncărcaţi cablul prelungitor cu sarcină electrică
în exces.

Notă
yy Nu priviți direct în partea care emite lumina când
LIGHTING este pornit.

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip
MINI HI-FI AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la
următoarea adresă de internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
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

yy Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din
cameră sau opriți LIGHTING de pe unitate.
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