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Instruções de Segurança
futuras consultas.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO 

-
CAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

 -
terior do aparelho e que qualquer contato com 

 -

Avisos
 PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE 

CHUVA OU A UMIDADE.
 -
nado, como uma prateleira de livros ou em lugar 
similar.

Cuidado
 

-
cante. As fendas e aberturas no gabinete foram 

o funcionamento seguro do produto e para pro-
teger o produto contra o superaquecimento. As 
aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando 

do fabricante.
 
perto da unidade. Isto pode resultar em mau fun-
cionamento do produto.

 Este produto utiliza um sistema a laser. Para usar 
este produto de maneira adequada, leia atenta-
mente este manual e guarde-o para posterior con-

-

 -
-

 

Cuidados relativos quanto ao 
uso do Cabo de Força 

 -
 ligados em um circuito dedicado, 

-

ou circuitos adicionais.
 -

-

 -

desligue-o e o substitua por outro indicado pelo 

 -
-

mido, imprensado por uma porta ou pisado.
 
onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a ener-

tomada.



LG Media | Manual de Instruções

Instruções de Segurança / Iniciando | 4

Prezado Consumidor,

-

descritas. Se ainda surgirem dúvidas fale conosco. O 

deste manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio ambien-

-
to contínuo, procurando desenvolver produtos com 

-
riais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabo-
re com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, cai-

-

fazer esse descarte preferencialmente destinados a 
recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:
de pilhas ou baterias em lixo co-
mum. 

descartados de forma adequada, 
sob o risco de ocasionarem danos 

-
na (Conama n° 401 de 11/2008). 

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para fa-
cilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos 
celulares, pilhas e baterias.

-
ponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, 

lg.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC atra-
-

tropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localida-
des).

3. Produto:

-

Forma segura de remover as 
pilhas do controle remoto:
Remova as pilhas velhas seguindo os passos na ordem 

-
na e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em 
contêineres apropriados nos locais designados de co-

sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumula-
dores.

como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

Cuidado
 -
mento ou respingo), nem se deve colocar em cima 

 Aviso importante
-

-

-
da a ruídos muito altos.
Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com 

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior 
a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Exemplos

N
ív

el
 d

e 
D

ec
ib

éi
s

30

40 Sala de estar, refrigerador, quarto longe do 
trânsito.

50 silencioso.

60 -
quina de costura.

70 -
te ruidoso.

80 -
me de despertador a uma distância de 60 cm.

EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 -
tador de grama.

100

120

140
180

por cortesia.
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Características
Bluetooth® 

Dispositivo Portátil (PORT.IN) 

Efeitos de Reprodução 
-

Music Flow Bluetooth  
Este aplicativo foi criado para controlar alguns dos 

Usando o aplicativo “Music Flow Bluetooth”. 

Controle o nível sonoro da unidade usando o controle 

Sync.  

Acessórios
-

ausência de qualquer item, por favor contate o seu 
revendedor.

Item Quantidade
Manual de Instruções 01

Controle Remoto 01

Pilhas (AAA) 02

Antena FM 01

Antena AM 01

Cabo de Força 01

Compatibilidade de 
Arquivos (MP3/WMA) 
A compatibilidade de arquivos MP3/WMA com este 

 Frequência de amostragem: Entre 32 ~ 48 kHz 
(MP3) / 32 ~ 48kHz (WMA). 

 Taxa de bits: Entre 32 ~ 320 kbps (MP3) / 40 ~ 
192 kbps (WMA). 

 

 
200. 

 
 -
duzidos dependendo do tipo ou formato do arqui-
vo.

 Formato de arquivo CD-ROM: Formato ISO 9660/

 
cria um sistema de arquivos ISO 9660.

-
-

LG. (Mastered/Live File System: Sistema de formato 
de disco para o Windows Vista).

Dispositivos USB Compatíveis  
 MP3 Player: Reprodutor do tipo Flash MP3. 
 

 

Notas sobre os dispositivos 
USB 

 -
-

relho.
 -

 -
quivos armazenados, pode demorar alguns minu-
tos para ser reconhecido.

 Recomendamos fazer backup dos arquivos salvos 

 
-

 -

 
 -

 

de armazenamento.
 
esta unidade.
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Controle 
Remoto
Instalando as 
pilhas

 Insira as pilhas no comparti-
mento combinando correta-
mente os polos e depois feche 
o compartimento.

(R03)

(R03)

 Instale 2 pilhas AAA de 1.5V. 

diferentes e evite usar pilhas 
velhas.

Funções
  (POWER): Liga/Desliga  a 
unidade.

  (OPEN/CLOSE): Abre e fe-

 VOL+/-:
da unidade. 

 F (FUNCTION): Seleciona a 

 

  MUTE (Mudo): Pressione 
para emudecer ou restaurar os 
sinais sonoros. 

 PRESET/FOLDERW/S: 
 Seleciona uma pasta dese-

-
rias pastas.  

 
-

rizada.
 JUKEBOX/MEMORY: 

 
 

salvas.
 -

 Cria uma lista de faixas 
programadas. 

 AUTO DJ: -
Reprodução 

AUTO DJ). 
 DELETE: Exclui arquivos MP3/

uma música na lista programada.
 REPEAT: Reproduz arquivos/
faixas de músicas repetidamente 
ou aleatoriamente.

  Procura por esta-

  (SKIP/SEARCH): Efe-
tua busca em Retrocesso ou 

  Inicia ou 

modo STEREO/MONO.
  (STOP):

DELETE
 SOUND EFFECT: Seleciona 
um dos modos de som dispo-
níveis. 

  Seleciona um 

 INFO / SLEEP: Arquivos MP3/
-

sentados com tags. As tags 

-

 -
-

 -

dispositivo SLAVE (ESCRA-

MASTER (PRINCIPAL) e o 
nome do dispositivo MAS-
TER (PRINCIPAL) aparece 
na unidade SLAVE (ESCRA-
VO).

 Mantenha a tecla pressio-
nada para desligar auto-
maticamente a unidade em 
um determinado período de 
tempo

 Dimmer: A intensidade do  
indicador luminoso no dis-

 Teclas Numéricas (0~9):  
Seleciona faixas numeradas, 

-
zadas.

 CLOCK: -

 ALARM: Ativa/Desativa a fun-

 VOICE CANCELLER (Cance-
lador de Voz): Desfrute desta 

de uma música.
 DJ EFFECT: Seleciona o modo 

 SET:
  / ): Altera 
a nota musical para se adequar 

 DJ LEVEL:

 *:
 USB REC:
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Conhecendo a unidade (Painel Superior)

1. Porta USB 1: Reproduza ou grave arquivos de 

2.  Liga/Desliga  a unidade.
3. MIC. (Microfone): Controla o volume do micro-

fone. 
4. VOICE CANCELLER (Cancelador de Voz) 

 
VOICE CANCELLER -

 / ): Altera a nota musical para 

 
 Mantenha a tecla pressionada para ativar o 

5. SCRATCH / LEVEL / SYNC SET 
 -

produzir o som SCRATCH (ARRANHAR).
 
 

PLUS.
6. DJ EFFECT:

USER EQ:
personalizado.

7. PARTY THRUSTER 
 Deslize a alavanca para criar uma atmosfera de 

festa. 

8. CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)      
 Mantenha pressionada para selecionar um dos 

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)      
 

para reproduzir o som disponível nas teclas 1, 
2 e 3.

9. SEARCH: Ativa o modo de busca. Use-o para 
selecionar arquivo/faixa, tempo na faixa ou pas-

OK:
no modo de busca (tecla SEARCH). 

10.   ,    & SEARCH (Skip/Search) Gire para:
 
 
 

11.  (PLAY/PAUSE)
 
 

 (STOP)
 DELE-

TE.
 (OPEN/CLOSE)

 
 

 Seleciona um dos modos regionais disponíveis. 
 Mantenha pressionada para selecionar o modo 
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1. Bandeja de Disco
2. Entrada MIC 1 / 2
3. PORT. IN 
4.  SENSOR DO CONTROLE REMOTO

5. ANTENNA (FM/AM)
6. AUX IN / OUT (Conectores L/R)
7. Conector do Cabo de Força

Conhecendo a unidade (Painel Frontal / Traseiro)

1

2
3

4

12. VOL. (Volume): -
de (caixas acústicas).

13. USB REC / DEMO: 
 
 

F (Function) / WIRELESS BOOM

5
6

7

OUT IN

 Cuidado:

 
-
-
-

 
excessiva.

 
 Mantenha pressionada por aproximadamen-

te 3 segundos para ativar o modo Wireless 
X-Boom Plus.

14.  Porta USB 2: Reproduza ou grave arquivos de 

15. 
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Conectando o Cabo de 
Força 
1. -

painel traseiro do aparelho.
 

2. 
tomada.  

 Nota:

 
utilize a unidade por um longo período de tempo. 

Conectando 
Equipamentos Opcionais
Conexão AUX IN
Conecte o dispositivo na entrada AUX IN (L/R) da 
unidade.

unidade.   

OUT IN

OUT IN

DVD, Blu-ray player etc.

Cabo de Áudio
(não fornecido)

Branco

Vermelho

Conexão AUX OUT
AUX OUT (L/R) da 

unidade.

-
dade.

OUT IN

OUT IN

Cabo de Áudio
(não fornecido)

X-BOOM PLUS
Conecte duas unidades para reproduzir músicas ao 
mesmo tempo.
1. (AUX OUT) 

(AUX IN) do 
dispositivo auxiliar.

2. Mantenha pressionada a tecla 
X-BOOM PLUS por aproximadamente 3 segun-

PLUS ON
alguns segundos DELAY

3. Gire SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

 

 Notas:

 
 
tempo de atraso, gire SCRATCH / LEVEL / SYNC 
SET. O atraso do dispositivo conectado pode ser 

X-BOOM PLUS para 
sincronizar o som.

 

 -
dade for desligada.
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 Selecione o modo PLUS OFF pressionando -
 por aproximadamente 3 

segundos na unidade.

Conexão PORT. IN

PORT IN
fornecido).

Cabo P2
(não fornecido)

MP3 player etc.

Reproduzindo a partir de 
dispositivo auxiliar (PORT. IN / 
AUX IN)  
Use a unidade para reproduzir de diversos dispositivos 
externos a ela conectados. 
1. PORT. 

IN ou AUX IN na unidade. Lembre-se nenhum 

2. Ligue a unidade pressionando  (POWER) (con-
trole remoto) ou  (POWER) (unidade).

3. PORTABLE ou AUX pressio-
nando F (FUNCTION) (controle remoto) ou F / 
WIRELESS BOOM (unidade).

4. 

 Nota:

 Ao conectar um dispositivo na entrada PORT. IN, 

PORTABLE.

Conexão USB

Dispositivo
USB

 Nota:

 Remover o dispositivo USB da unidade.
 -

da usando a tecla F (Function) ou pressione                   
 (controle remoto) ou  na unidade duas 

vezes.
 

Conexão das Antenas
Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintoni-

1. 
-

nector da antena AM (A). 

OUT IN

Antena AM

Antena FM

 Notas:

 Para prevenir interferências ou ruídos durante a re-

de outros aparelhos eletrônicos. 
 
antena FM.
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Operações Básicas
Operações CD / USB
1. Insira o disco pressionando a tecla  no controle 

remoto ou a tecla  EJECT na unidade ou conecte 

2. CD ou USB pressionando a te-
cla F (FUNCTION) (controle remoto) ou F / WI-
RELESS BOOM (unidade).

Ação Função

Parar Pressione  (controle remoto) ou  
(unidade).

Reproduzir/
Pausar

Pressione /  no controle remoto ou 
 na unidade.

retrocesso. 

No Controle Remoto:
Mantenha pressionada  no con-

Na Unidade:
Pressione SEARCH e gire  ,  & 
SEARCH

Selecionar 
arquivos  
ou faixas 

diretamente

controle remoto para ir ao arquivo ou fai-

Voltar ou
-

vos ou faixas 

Em modo parado (STOP):
Pressione  no controle remoto 
ou gire  ,  & SEARCH 

arquivo ou voltar para faixa/arquivo ante-
rior. 
Durante a reprodução:
Ao usar as teclas  :
 • Pressione  no controle remoto  para 

 • Reproduzindo menos que 2 segundos, 
pressione  no controle remoto para 

 • Reproduzindo mais que 3 segundos, 
pressione  no controle remoto  para 
voltar ao início da faixa/arquivo atual. 

Ao usar o controle SEARCH:

 • Gire o controle  ,  & SEARCH no 

arquivo.
 • Reproduzindo menos que 2 segundos, 
gire o controle  ,  & SEARCH 

arquivo anterior.
 • Reproduzindo mais que 3 segundos, 
gire o controle  ,  & SEARCH 

início da faixa/arquivo atual.

Reproduzir 
repetidamente 
ou aleatoria-

mente 

Pressione REPEAT no controle remoto re-
Sobre a 

função repetir

 Sobre a função repetir:

 
seguinte ordem:

USB MP3/WMA/CD CD de Áudio

RPT 1
RPT* DIR
RPT ALL

RANDOM
OFF

RPT 1
RPT DIR
RPT ALL

RANDOM
OFF

RPT 1
-

RPT ALL
RANDOM

OFF

 *DIR = Diretório (Pasta de arquivos).
 

RPT 1 e RPT ALL -
poníveis.

 

reproduzir a faixa a partir do ponto onde parou. 
 

 -

 
-

mente para CD.

Selecionando pastas e 
arquivos MP3/WMA 
Na unidade
1. Em modo parado (STOP), pressione SEARCH e 

gire  ,  & SEARCH
RAIZ (ROOT), pressione a 

tecla SEARCH novamente.
2. 

OK ou 
a pasta, pressione OK ou  novamente para ini-

/  (controle 
remoto).

No controle  remoto
1. Pressione PRESET • FOLDER  no controle re-

moto 

2. Pressione  para reproduzir. O primeiro arquivo 
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 Notas:

 A estrutura de pastas e arquivos em um CD/
USB serão reconhecidos da seguinte forma:

RAIZ PASTA

PASTA 1

PASTA 3

PASTA 4

PASTA 2

PASTA 5

PASTA 6

PASTA 7

PASTA 8

ARQUIVO

ARQUIVO 5

ARQUIVO 6

ARQUIVO 7

ARQUIVO 3

ARQUIVO 4

ARQUIVO 1

ARQUIVO 2

ARQUIVO 8

ARQUIVO 9

ARQUIVO 10

ARQUIVO 11

ARQUIVO 12

ARQUIVO 13

ARQUIVO 14

 
ser exibida. 

 
 PASTA 1  PASTA 3  PASTA 7  PASTA 

8  PASTA 5 
segue o nome das pastas no dispositivo. Para uma 

para nomear as pastas.
 -

-
vo da pasta. 

 
registradas e podem ser apresentados de forma di-
ferente de acordo com as circunstâncias dos discos.

 -
do o dispositivo for conectado ao computador.

Excluindo arquivos MP3/WMA
-

sionando a tecla DELETE
apenas em modo parado e somente em dispositivos 

1. 
DELETE.

 PRE-
SET • FOLDER  (controle remoto) e pres-
sione DELETE (controle remoto). 

 Mantenha pressionada a tecla DELETE para 

Ou
DELE-

TE  
DEL FILE  DEL DIR  FORMAT. Respec-
tivamente, EXCLUIR ARQUIVO  EXCLUIR 
PASTA   FORMATAR USB.

2. /  (controle 
remoto) /  (unidade) ou cancele pressionando  

 no controle remoto ou  na unidade.

-

 Cuidado:

 -
duzir, apagar, etc). 

 Recomendamos fazer backup dos arquivos salvos 

 -

Efeitos de Reprodução
-

DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO e AUTO DJ. 

Função DJ EFFECT

como, Flanger, Phaser, Wah e .
1. Pressione DJ EFFECT repetidamente para selecio-

  PHASER  WAH  
DELAY  DJ OFF

2. DJ EFFECT girando (senti-
SCRATCH / 

LEVEL / SYNC SET, o nível varia de 0 a 15.

 Notas:

 Ao pressionar DJ EFFECT

 
DJ EFFECT CONTROL for selecionado.

 
DJ EFFECT assim como o modo selecio-

Efeito SCRATCH
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Gire SCRATCH / LEVEL / SYNC SET para inserir o 
som “ARRANHAR

 O efeito “ARRANHAR
o uso do controle SCRATCH / LEVEL / SYNC 
SET.  

Reprodução AUTO DJ
Auto DJ

de uma faixa e o início da outra, equalizando o volu-

Pressione a tecla AUTO DJ (controle remoto) repeti-

AUTO DJ RANDOM
 AUTO DJ SEQUENTIAL -

quencialmente repetida (ordem das faixas) AUTO 
DJ OFF (MODO DESATIVADO).

Modo Descrição
OFF -

RANDOM RANDOM

REPEAT SEQUENTIAL
sequencialmente 

repetida (ordem de 
faixas). 

 Notas:

 O modo AUTO DJ
-

produzir repetidamente ou aleatoriamente.
 
usando a tecla  (controle remoto) ou  (unida-
de), o modo AUTO DJ

 AUTO DJ
-

gundos.
 Quando estiver usando AUTO DJ -

USB REC)
 
somente AUTO DJ SEQUENTIAL -
vel.

Função DJ PRO
3 efeitos de som de acordo com um dos modos dis-
poníveis.
1. Selecione o modo DJ PRO

CLUB, DRUM ou USER.
2. 

pressionar uma das teclas 1/CLUB, 2/DRUM ou, 
3/USER.

 Notas:

 Para o modo USER
via aplicativo “Music Flow Bluetooth”

“EMPTY (VAZIO)” ou “NO SOUND (SEM 
SOM)”

 Para gravar os efeitos do modo USER, no apli-
cativo  “Music Flow Bluetooth”, selecione a 

REC. No Criador de Sampler, grave o 

Transferência do Criador de Sampler -

 DJ PRO CLUB.
 O modo DJ PRO
pressionar qualquer uma das teclas 1/CLUB, 2/
DRUM ou 3/USER.

 
quando uma das teclas 1/CLUB, 2/DRUM ou 3/
USER for pressionada.

 É possível reproduzir somente um efeito sonoro 
por vez, logo, ao pressionar qualquer tecla, a se-

Usando a Tecnologia 
Bluetooth 
Sobre o Bluetooth

-

for conectado em outro local.

 Bluetooth®
Bluetoo-

th®
sido efetuada via tecnologia sem .
Dispositivos disponíveis: telefone celular, MP3, lap-
top, PDA. 

-
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Ouvir música armazenada no 
dispositivo Bluetooth
Parear a unidade e o dispositivo 
Bluetooth 

-

-

1. Ligue a unidade. 
2. 

externo e conecte-se a unidade. Quando procurar 

Sua unidade aparece como “OM5560(XX)

 Notas:

 
-

08
OM5560(08

 
possuem formas diferentes de pareamento. Entre 

 

 
dispositivos Android ou iOS (o multi-pareamento 

-

 
-

mento.
3. 

“PAIRED”. Em seguida, BT -
nela do display  

 Notas:

 Ao conectar um dispositivo que suporte multi-pa-
reamento, “PAIRED” -

 
_

4. Reproduza suas músicas. 

manual do dispositivo bluetooth para mais deta-

 Notas:

 
-

th. Aplique um nível de volume adequado para ou-
vir suas músicas.

 

No entanto, poderá haver mau funcionamento 
nos casos abaixo:

 -

 Houver dispositivo utilizando a mesma              
frequência da tecnologia Bluetooth®, como 

 -

 
-

duzir e controlar a música usando apenas um dos 
dispositivos conectados.

 Quando esta unidade estiver conectada com múl-

 
sofrer algum tipo de interferência.

 
usando esta unidade. 

 -

 
MP3 Player, Notebook, etc.

 Se houver uma grande distância entre o seu dispo-

 
-

th estiver muito longe da unidade.
 

 “BT READY”
-

tado. 
 

 
pode ser conectado.
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 Quando usar uma TV LG conectada a um dispositi-

 
(dispositivo iOS etc.) a esta unidade ou operar o 

-
zado.

Controlar o dispositivo Bluetooth 
conectado  
É possível controlar a partir da unidade algumas fun-

reproduzir, pausar, parar 
ou avançar/voltar faixas.

 Notas:

 -
te em dispositivos com sistema Android e iOS. 

 
-

tadas. 

Usando o aplicativo “Music 
Flow Bluetooth”

 Nota:

 O aplicativo “Music Flow Bluetooth” -
nível somente para dispositivos compatíveis com o 
sistema Android.   

Sobre o aplicativo “Music Flow 
Bluetooth”

a novas funcionalidades disponíveis para controle da 
unidade.
Desfrute de mais recursos, efetue agora mesmo o 

-
nibilizado gratuitamente.
Multi Juke box: 

-
sicas, criando listas personalizadas aumentando seu 
entretenimento.
Sampler Creator:

-
cronize-os com a unidade.

Instalando o aplicativo no 
dispositivo Bluetooth  
Existem duas maneiras de instalar o aplicativo “Music 

Instalar usando o QR code 
1. 

2. -
load do aplicativo. 

3. “Instalar”.  

 Notas:

 

 
-

 -

 -
cionar.

1. Toque no ícone “Google Android Market (Google 

2. 
inicie a pesquisa.

3. Na lista de resultados, localize e toque no aplica-
tivo.

4. 
“INSTALAR”.

 Notas:

 

 
-

Ativando o uso do aplicativo
-

sitivo bluetooth nesta unidade.

1. -
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2. Inicio > 
. 

Para mais detalhes de uso, acesse no menu -
guração Ajuda.

 Notas:

 -
vel somente para o Android 4.0.3 ou superior. 

 

entre o aplicativo e o controle remoto fornecido. 
Use o controle remoto fornecido, conforme sua 
necessidade.

 
funcionar dependendo do dispositivo bluetooth.

 -

novamente.
 -

de forma anormal.
 -

-
mente.

 

 -

Função Rádio

Ouvindo estações de Rádio 
1. Ligue a unidade. Pressione a tecla F / WIRELESS 

BOOM (unidade) ou F

-
play. 

2. Sintonização Automática:
Mantenha pressionada a tecla (con-
trole remoto) por aproximadamente 2 segundos 

solte-a. Ou pressione SEARCH e gire  ,  & 
SEARCH na unidade. A busca para quando a unida-

Ou
Sintonização Manual:
Pressione repetidamente  (controle 
remoto) ou gire  ,  & SEARCH (unidade).

3. VOLUME (unidade) 
ou pressione a tecla VOL +/- (controle remoto).

Melhorando a recepção FM   

tecla /  (controle remoto) ou  (unidade) para 

Memorizar estações de Rádio   
-

rizar diminua o volume para diminuir o nível de ruído 

1. Ligue a unidade. Pressione a tecla F / WIRELESS 
BOOM (unidade) ou F (controle remoto)

2. Pressione a tecla  (controle remoto) 
ou gire  ,  & SEARCH (unidade) para selecio-

3. Pressione JUKEBOX / MEMORY (controle remo-

do display.
4. Pressione a tecla PRESET•FOLDER  (con-

5. Pressione  novamente a  tecla JUKEBOX / ME-
MORY -
rizada.

6. 

7. 
PRESET•FOLDER 
de 0-9 (controle remoto).

Deletar todas as estações de 
rádio memorizadas    
1. Mantenha pressionada a tecla JUKEBOX/ME-

MORY ERASE ALL

2. Em seguida pressione-a novamente para apagar 

Ajustes de Som
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pressionando a tecla SOUND EFFECT (controle 

diferentes, dependendo das fontes e do efeito de som.

Descrição

POP
CLASSIC

Estes efeitos fornecem, conforme 
-

rica e real. 

agudos, baixos e os efeitos de som 
surround.

Este modo sonoro simula o efeito 

STANDARD
Desfrute de efeitos sonoros com 

conteúdo. 

 
(controle remoto).

Região Descrição

-

FORRO (FORRÓ)

Latina

Efeito de som otimi-
zado para o gênero 
musical preferido em 

Oriente 

DANGDUT 

AFRO

INDIA Índia

 Nota:

 Mantenha pressionada a tecla 
BLAST por aproximadamente 3 segundos (unida-
de) para selecionar diretamente o efeito BASS 
(BASS BLAST).

Ajustando o USER EQ
-

ves (BASS),  (MIDDLE) e agudos (TREBLE).

1. Pressione USER EQ

2. Pressione USER EQ

3. Gire SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
o valor.

Operações Avançadas

1. 

2. Selecione a fonte de entrada pressionando a tecla 
F / WIRELESS BOOM (unidade) ou F (controle 
remoto).

Grave para o dispo-

 Em modo 
parado (STOP -
xas/arquivos.

exibir a lista programada, grave-a para o dispositi-
Reprodução JUKEBOX 

para maiores detalhes).
3. USB REC 

(controle remoto) ou USB REC / DEMO (unidade).
 Quando dois dispositivos estiveram conecta-

USB 1 ou USB 2 piscam re-
petidamente no display. Selecione o dispositivo 

USB REC quan-
do ele estiver sendo exibido.

4.  (con-
trole remoto) ou  (unidade).

Pausando a gravação  
/  no con-

trole remoto ou  na unidade para fazer uma pausa 

 Notas:

 VOICE CANCELLER ou -

 VOICE CANCELLER ou -

Selecionando a taxa de bits e 
a velocidade da gravação
Para selecionar a taxa de bits ou a velocidade, reco-

1. Mantenha pressionada a tecla USB REC (controle 
remoto) ou USB REC / DEMO (unidade) por mais 
de 3 segundos.
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2. Pressione a tecla  no controle remoto ou 
gire  ,  & SEARCH na unidade para selecionar 

3. Pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou 
USB REC / DEMO

4. Pressione a tecla  no controle remoto ou 
gire  ,  & SEARCH na unidade para selecionar 

X1 SPEED (normal)
 -

quanto grava.
X2 SPEED (rápida)

 

5. Pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou 
USB REC / DEMO

Copiar de USB para USB  

outro. 
1. -

vos a serem copiados na entrada USB1.
2. 

USB2.
3. Pressione a tecla USB REC (controle remoto) ou 

USB REC / DEMO -
ciada.

4.  (unidade) 
ou  (controle remoto).

material protegido, incluindo programas de compu-

-

Seja responsável, respeite os direitos autorais.

 Notas:

 -

 Ao gravar CD que contenha arquivos MP3/ WMA, 

 -
-

 -

 -
-

dos (exceto arquivos MP3/WMA).

 -

excluído no PC.

 -

 Dispositivos como HDD Externo, Multi-Leitor de 

 

 É possível gravar usando os diversos modos sono-
ros como, DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY  
THRUST ou MIC 1/2

 Controle a intensidade sonora do microfone usan-
do as teclas MIC +/-.

 
 
 CD, os efeitos sonoros aplicados com 
MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY  THRUST ou DJ 
EFFECT CDs de Áu-
dio e na velocidade X1 SPEED.

 

 
(no computador) conforme abaixo:

CD de Áudio MP3/WMA

 
Outras Fontes* RÁDIO

* Fontes auxiliares. 
RÁDIO: A frequência da estação atual será exibida.   
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Reprodução JUKE BOX       
(Lista programada)

uma lista de faixas favoritas de um CD ou dispositivo 

100 faixas/arquivos.

Criando uma Lista Programada

1. Mantenha pressionada a tecla JUKE BOX / ME-
MORY (controle remoto) para entrar no modo de 

2. Pressione  (controle remoto) ou gire  , 
 & SEARCH (unidade) para selecionar uma faixa/

arquivo.
3. Pressione JUKE BOX / MEMORY novamente para 

salvar a faixa ou arquivo selecionado. Para mais fai-
xas/arquivos, repita os passos 2 ~ 3.

4. -
ta programada pressionando PRESET FOLDER 

 -
lecione outro arquivo/faixa e pressione JUKE BOX 
/ MEMORY

5. Pressione /
programada.

 Nota:

 
REPEAT

Desfrutando do JUKE BOX
Pressione JUKE BOX / MEMORY uma vez no esta-
do parado. “JUKE BOX ON

/ (controle remoto) ou  (unidade).

 Notas:

 JUKE BOX / 
MEMORY uma vez. “JUKE BOX OFF

Editando a JUKE BOX

1. Mantenha pressionada a tecla JUKE BOX / ME-
MORY (controle remoto) para entrar no modo de 

2. PRESET FOLDER 
 (controle remoto) para selecionar a faixa/

3. Pressione  (controle remoto) ou gire  
,  & SEARCH (unidade) para salvar uma faixa/
arquivo.

4. Pressione a tecla JUKE BOX / MEMORY.
Para armazenar mais faixas/arquivos, repita os 
passos 2 ~ 3. Pressione a tecla  JUKE BOX / ME-
MORY novamente para salvar a faixa selecionada.

5. / .

Apagar faixas da lista JUKE BOX

tecla JUKE BOX / MEMORY para acessar o modo de 

1. Selecione uma faixa pressionando PRESET FOL-
DER  repetidamente.

2. Pressione DELETE (controle remoto) para apagar 
a faixa selecionada. Para apagar continuamente 
pressione-a repetidamente.

 Notas:

 
JUKE BOX / MEMORY uma vez.

 JUKE 
BOX NONE
pressionar a tecla JUKE BOX / MEMORY.

 A reprodução da lista será cancelada caso: 
 
 Desligar/Ligar a unidade.
 
 Reproduzindo um arquivo usando SEARCH e 

 ,  & SEARCH.
 A lista será apagada caso: 

 
 Deletar ou gravar arquivos de música no dispo-

Outras Operações
Desligar o som temporariamente  
Pressione MUTE  para silenciar a unidade.
Desabilite o som da unidade, por exemplo, para aten-

“MUTE”

MUTE  
novamente ou altere o nível sonoro (VOLUME).

Modo CHILDSAFE

ligar a unidade caso a mesma tenha sido desligada 
com o volume muito elevado.

MIN
pressionada a tecla OK para ativar o modo CHILDSA-
FE.
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-
te. Com o modo CHILDSAFE
em “MIN
a tecla OK.

 Nota:

 CD, USB ou Blue-
tooth, e aguardar mais de 2 minutos para iniciar a 

CHILDSAFE mesmo ligada, 

Exibindo informações do arquivo 

Ao reproduzir arquivos no formato MP3 que conte-

INFO / 
SLEEP no controle remoto.

-
ne a tecla INFO / SLEEP novamente.

Função DEMO   
No modo standby, pressione a tecla USB REC / DEMO 

-
-

USB REC / DEMO 
novamente.

 Notas:

 

 
-

riamente suspenso.
 

automaticamente.

Usando o Microfone   
1. Conecte o microfone na entrada MIC 1/2.
2. 
3. Cante normalmente. Use o controle MIC. para 

 Notas:

 
controle MIC. no mínimo ou remova o microfone 
da entrada MIC.

 Se o microfone estiver muito perto da unidade, um 
som agudo pode ser produzido (microfonia). Neste 
caso, afaste o microfone da unidade ou diminua o 
nível sonoro, usando o controle MIC. (unidade).

 

o controle MIC. -

 -

um nível mais baixo.
Siga os passos a seguir:

1. Com o microfone conectado, mantenha pressiona-
da a tecla VOICE CANCELLER (unidade). 

2. Reduza o volume o volume da unidade girando  
VOL.

VOICE CANCELLER          
(Cancelador de Voz)   

1. Pressione a tecla VOICE CANCELLER. A informa-
“ON

2. VOICE 
CANCELLER novamente. 
A qualidade do VOICE CANCELLER pode ser dife-

arquivos de música.

 Notas:

 CD, USB 
ou BT
conectado.

 “NOT SU-
PPORT”

 
quando um microfone estiver conectado.

 “NOT SU-
PPORT”

 
 
microfone.

 
do status dos dispositivos conectados.

Para a nota sustenido ( ), pressione  (
)

( ), pressione  ( )  
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 Notas:

 CD, USB 
ou BT

 
“NOT   

SUPPORT”
 -
crofone ou mude a música.

 
do status dos dispositivos conectados. 

-

1. Pressione  na unidade.
A cada acionamento o modo muda na ordem: 
OFF (DESATIVADA) PEACEFUL ROMAN-
TIC COOL UPBEAT FIERY EXCITED 

DYNAMIC  SUNNY PAR-
TY  OFF (DESATIVADA).

 Notas:

 

 
tecla . Pressione-a nova-

PARTY THRUSTER   
Deslize a alavanca para criar uma atmosfera de festa.

OFF (DESATIVADA) THRUST 1 THRUST 
2 CLIMAX

com o movimento da  alavanca do PARTY THRUSTER.

Ajustando o Relógio  
1. Ligue a unidade.
2. Mantenha pressionada a tecla CLOCK (controle 

remoto).
3. Com os indicadores piscando, selecione um ciclo de 

12 ou 24 horas pressionando  no controle 
remoto.

4. Pressione SET

5. Selecione as horas pressionando  no con-
trole remoto.

6. Pressione SET

7. Selecione os minutos pressionando  no 
controle remoto.

8. Pressione SET

Ajustando (sincronizando) o 
relógio através do aplicativo 
“Music Flow Bluetooth”   

-
positivo Android.

-

Usando a unidade como um 
despertador   
1. Ligue a unidade.
2. Mantenha pressionada a tecla ALARM (controle 

remoto). 
3. Pressione  no controle remoto para alterar 

as horas e os minutos e em seguida pressione SET 
(controle remoto) para salvar.

4. Pressione  no controle remoto para sele-

e em seguida pressione SET (controle remoto) 
para salvar.

 Pressione  para selecionar um número 
-

SET.  

deve ser ignorado.  
5. Pressione -

tar o nível do volume e em seguida pressione SET 

 Notas:

 Para visualizar a hora na unidade, pressione a tecla 
CLOCK, mesmo com a unidade desligada (modo 
standby).

 ALARME

 Mesmo com a unidade desligada (modo standby), 

ativado) pressionando a tecla ALARM.
 Com a unidade ligada, pressione a tecla ALARM 
para ativar (ON) ou desativar (OFF
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Função Sleep Timer  
1. Mantenha pressionada a tecla INFO / SLEEP (a 

reduzida).  
2. INFO / SLE-

EP

intervalo de tempo muda na ordem: 180  150 
 120  90  80  70  60  50  40  

30  20  10 OFF (DESATIVADA).
3. SLEEP, pressione a tecla 

INFO / SLEEP SLEEP 10
visualizado, em seguida pressione INFO / SLEEP 
novamente enquanto “SLEEP 10
exibida.

 Notas:

 Pressione a tecla INFO / SLEEP

 Pressione e segure a tecla INFO / SLEEP para ve-

 Edite o tempo restante quando o tempo for exibi-
do ou a intensidade luminosa do display for redu-
zida (DIMMER). 

Função Dimmer  
Ao manter pressionada a tecla INFO / SLEEP, a fun-

DIMMER
indicador luminoso no display. 

INFO / SLEEP, em seguida, pressione-a repetidamen-
-

mal. 

Auto Power Down  

-

minutos. 
-

te esta unidade a outro dispositivo usando a entrada 

Wire-
less X-Boom Plus MAS-
TER (PRINCIPAL)

Wireless X-Boom Plus.

Desconectar rede ou dispositivo 

Desligue a unidade mantendo a tecla POWER pressio-
nada por mais de 5 segundos.

Auto Power On  

 Notas:

 

 Dependendo do dispositivo conectado, a unidade 

conectada.
 

desligar a unidade.
 Se você tentar conectar-se ao aplicativo “Music 

-

 Se você ligar a unidade usando uma TV LG ou a fun-

 Com o pareamento efetuado (dispositivo x unida-

usando o dispositivo pareado.
 Ao desligar a unidade mantenha a tecla POWER 
pressionada 
Auto Power On -
gue a unidade.

Mudar de função automaticamente 
Bluetooth e  ou 

partir do reconhecimento do sinal pela unidade.

Conectar via Bluetooth 
Ao tentar conectar o seu dispositivo Bluetooth com  

-
tomaticamente.

Conectar via PORT. IN 
PORT.

IN PORTABLE

-
. 
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 Notas:

 -

 
forem previamente conectados.     

TV LG: aumentar/diminuir volume e mudo (MUTE).

1. Ligue a unidade pressionando  (Power) (controle 
remoto) ou / I (POWER) (unidade).

2. Pressione a tecla F / WIRELESS BOOM (unidade 
ou) F (FUNCTION) (controle remoto)

3. 

“PAIRED

-
rem conectados corretamente.

 Notas:

 É possível usar o controle remoto desta unidade 
enquanto estiver usando o LG Sound Sync. Se você 
usar o controle remoto da TV novamente, a unida-
de sincroniza com a TV. 

 

e da TV.
 -

 Ligar a unidade.
 
 -

ferência ou distância.
 -
pendendo da sua TV.

 

volume da LG TV.
 -

-
tware.

 Ao conectar LG Sound Sync quando o aplicativo 
-

 Caso desligue a unidade diretamente pressionando 
 (Power) no controle remoto ou / I (POWER) 

na unidade
-

conectar a TV e a unidade.
 Se uma TV LG estiver conectada ao usar o Blue-
tooth, o Bluetooth

 O nível do volume pode ser aumentado quando a 
TV e esta unidade estiverem conectadas pelo LG 
Som Sync.

 Diminua o volume da TV ao conectar com esta uni-
dade.

Conexão Wireless X-Boom 
Plus   
A saída de som da unidade  MASTER (PRINCI-
PAL)  SLAVE (ES-
CRAVO). 
A unidade Wireless 
X-Boom Plus.  

1. Mantenha pressionada a tecla F / WIRELESS 
BOOM na unidade por aproximadamente 3 se-

WI-
RELESS BOOM MODE SELECT, imediatamente 

 ,  & SEARCH para 
selecionar MASTER (PRINCIPAL) ou SLAVE (ES-
CRAVO) e pressione OK.
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  MASTER 
(PRINCIPAL) e para a unidade  SLAVE (ES-
CRAVO).

a outra.

2. Quando as unidades forem conectadas, “SLAVE 
DEVICE NAME CONNECTED
na unidade MASTER (PRINCIPAL) e “CONNEC-
TED TO MASTER DEVICE NAME -
do na unidade SLAVE (ESCRAVO).

3. Para desativar este modo, na unidade MASTER, 
mantenha novamente a tecla F / WIRELESS 
BOOM WIRELESS 
BOOM OFF

 Notas:

 
, “NOT 

SUPORT
 É possível usar o microfone na unidade SLAVE         
(ESCRAVO) -

 Quando Wireless X-Boom Plus for desconectada, 
a unidade SLAVE (ESCRAVO)

BT
 FAILED -
nela do display.

 MUTE  
unidades.

 Wireless X-Boom Plus -
tada caso desligue uma das unidades ou cancele a 

F / WIRELESS BOOM.

 O som nas unidades MASTER (PRINCIPAL) ou 
SLAVE (ESCRAVO) pode ser diferente, depen-

de som.
 
ao Bluetooth.

 É possível conectar apenas um dispositivo 
Bluetooth na unidade MASTER (PRINCIPAL). 

-
tooth na unidade SLAVE (ESCRAVO).

 Wireless X-Boom Plus
suportada nos dispositivos Android ou iOS.

 Wireless X-Boom Plus

dos dispositivos conectados ou do sistema 
operacional (OS).

 
-

 Quando Wireless X-Boom Plus estiver conec-

 -

Certificação Anatel

MÓDULO BLUETOOTH
MODELO: MB8811C1

Agência Nacional de Telecomunicações

4180-14-9946
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Manutenção

Manuseando a Unidade
Transporte da Unidade
Por favor, guarde a embalagem original e os materiais 
de embalagem. Caso necessite transportar a unidade, 

-

 Mantenha a superfície exterior limpa
 
spray inseticida.

 -

acústicas.
 
em contato com a unidade por um longo período 
de tempo.

Limpeza da Unidade
Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se 

macio levemente umedecido com detergente neutro. 

Manutenção da Unidade
-

Notas sobre discos
Manuseando os discos

no disco.

Armazenagem dos discos

exponha os disco sob luz solar direta ou de fontes de 
calor e nunca os deixe dentro de um carro estacionado 
e exposto diretamente a luz solar.

Limpeza dos discos

Movimento 
correto ao 

limpar

Movimento 
errado ao 

limpar

sonora. Antes de usar, limpe com um pano macio. Es-
fregue no sentido do centro do disco para a sua ex-
tremidade.  

limpadores comercialmente disponíveis ou spray anti 

Licenças e Marcas     
Comerciais

-
quer encargos. Um telefone celular com tecnologia 

-

-
-

-
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Solução de Problemas 

Problema Causa e Solução

A unidade 

corretamente 

 Desligue a unidade e o dispositivo externo conectado (TV, Woofer, DVD-player, am-

 

 

 
 
 

 FUNCTION -

inicia  

 
 
 
 

virada para cima.

ser sintonizadas 
corretamente

 
 -

almente. 

 
-

O controle remo-

corretamente

 
uma distância de 7 metros. 

 
 

O efeito de  luz  .

LG Sound Sync 
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-

pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de 
garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a par-

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, 

de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) 

como os itens que constituem a parte externa e qual-

Condições para validade da 
garantia legal e contratual

perderá seu efeito se:
 
destina;

 

 O produto sofrer qualquer dano provocado por 
mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, 

-

 -

-
-

Data da compra:

Loja/Depart.:

Modelo:

N° de Série:

Informações de Compra

Condições não cobertas pela 
garantia legal e contratual

 Danos provocados por riscos, amassados e uso de 
produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;

 

-
ximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomo-

-

 

 

 -

 
-

ao uso de antenas inadequadas.

Observações:
 
ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade 
que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, 

 As despesas decorrentes e consequentes da ins-

-
prador;

 
-

 -



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MODELO: OM5560

Favor guardar esta página de especificações técnicas                                   
para futuras referências.

MBM64996324 - REV.00 JUN/16*MBM64996324*

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Especificações Técnicas

Descrição OM5560

GERAL
 
 

 ◎ Alimentação: 110 ~240 V  60 Hz
 ◎ Consumo: 55 W
 ◎ Consumo (standby): ˂ 1 W
 ◎ Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP): 330 x 725 x 302 mm
 ◎ Peso (Kg): 13,60 Kg
 ◎ Condições Operacionais: 5° a 35°C
 ◎ Umidade Operacional:  60% 

ENTRADAS

 ◎ AUX IN:  2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, conector RCA (L,R)
 ◎ AUX OUT:  2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, conector RCA (L,R)
 ◎ PORT. IN: 1.4 Vrms (conector 3.5 mm Ø) x1
 ◎ MIC 1/2: Sensibilidade 20 mV (1 kHz), conector 6.3 mm x2

RÁDIO
 ◎ Faixa de Sintonia AM: 520-1710 kHz
 ◎ Faixa de Sintonia FM: 87,5~108,0 MHz

SISTEMA

 ◎ Frequência de Resposta: 40 a 20 000 Hz
 ◎ Relação sinal / ruído: Maior que 75 dB
 ◎ Faixa dinâmica: 80 dB
 ◎ Alimentação USB: 5V  500mA

Amplificador (Potência de Saída RMS por canal com THD de 10% (IEC60268)) 

HIGH (Alta) 160 W x 2 (4 Ω em 1 kHz)

LOW (Baixa) 180 x 1 (4 Ω em 200 Hz)

Potência Total 500 W
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