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HIGH POWER
SPEAKER
SYSTEM

Precautions on handling a battery
yy This unit has a built-in lead-acid rechargeable battery.
(12 V/7.0 Ah)
yy Do not use the battery in a closed room or near fire.
yy Charge the battery under the charging condition specified.
yy If any corrosion of the terminals, leakage or deformation of
the case of the battery is found, do not use the battery.
yy If the battery leaks, while protecting your hands or clothing,
remove the battery from the device and should be extremely
careful not to infect the skin or eyes.
yy If the battery leaks and the liquid inside spills on the skin or
clothing, immediately wash it off with plenty of clean water.
If the liquid splashes into eyes, immediately flush the eyes
with plenty of clean water and consult a doctor.
yy Avoid mixed usage of batteries differing in type, manufacturer
or history of use.
yy Do not throw the battery in fire nor heat the battery.
yy Do not short of battery terminals.
yy Do not attempt to disassemble, remodel or destroy the
battery.
yy Do not place the battery near a child.
yy The battery can be replaced. If you need to charge your
battery more and more frequently, it might be time to replace
it. The battery should be serviced by LG Electronics customer
care center.
yy Charge fully before storing a battery which has not been
in use for a long period and turn ON/OFF switch off (OFF).
Store the battery in a cool, dry place.
yy During storage of the battery, charge it at least once every
one month. If the battery is stored for a long period without
being charged, its battery life may be shortened.
yy The used battery must be recycled or disposed of separately
from household waste.

POWER: This unit operates on a mains supply of
100 - 240 V~, 50/60Hz.

Top Panel

WIRING: This unit is supplied with a BS 1363 approved
main plug. When replacing the fuse, always use a fuse of
the same rating and approved to BS 1362. Never use this
plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement
fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied
is not suitable for the mains sockets in your home, then
the plug should be removed and a suitable type fitted.
Please refer to the wiring instructions below:
WARNING: A mains plug removed from the mains lead
of this unit must be destroyed. A mains plug with bared
wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not
connect either wire to the earth pin, marked with the
letter E or with the earth symbol 6 or coloured green
or green and yellow. If any other plug is fitted, use same
rating of fuse in the plug.
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f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Changes the sound effect.
- Press and hold to select BASS effect directly.
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a MASTER VOLUME
Adjusts speaker or microphone volume.

1. Press the lock button on the handle.

General
Refer to the main label on
the unit.
Refer to the main label on
Power Consumption
the unit.
Approx.
Dimensions (W x H x D) 352.5 mm x 419.6 mm x
269.2 mm
Power Requirements

i Y/U
- Skips Fast backward or Forward. /
Searches for a section within a file by pressing and holding.
- Selects the radio stations.
j PRESET/REPEAT
- Chooses a preset number for a radio station. /
Stores radio stations by pressing and holding.
- Listens to your files repeatedly or randomly.
- Sees the name of connected all Bluetooth device in
Bluetooth mode.

l FM antenna
m CHARGING
Battery charging indicator

c MIC (Microphone)
Press to select a microphone's volume control mode.

n USB port
You can play sound files by connecting the USB device.

d

(KEY CHANGER)
Changes the key to suit your vocal range.

2. Pull the handle up.

k T
Starts or pauses playback.

b 1/! (Standby/On)
Switches the unit ON or OFF.

Net Weight

Approx. 9.71 kg

Operating temperature

5 °C to 45 °C

Operating humidity

5 % to 60 %

Bus Power Supply (USB) 5 V 0 500 mA
Amplifier
50 W
(Total RMS output
power)
Battery
Battery type

o PORT.IN
Connects a portable device.
p MIC (Microphone)
Connects a microphone.

Operating time
3. Release the lock button to lock the handle in place.

Rear Panel

The AUTO POWER On function can be set only when the
unit is connected to an AC outlet. When the unit is being
powered by the built-in battery only, the AUTO POWER On
function is not available.

To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

Specifications

h F (Function)
Selects the function and input source.

a

Additional Information

The unit has wheels and a handle so you can easily move
the unit.

g Display window

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in
accordance with the following codes:
- BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE - As the colours of the
wires in the mains lead of this unit may not correspond
with the coloured marking identifying the terminals in
your plug, proceed as follows: The wire which is coloured
blue must be connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black. The wire which is
coloured brown must be connected to the terminal which
is marked with the letter L or coloured red.

e VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by
reducing singer vocal of music in the various source.

l

Carrying the unit

a Power ON/OFF switch
Switches the unit ON or OFF.
b AC in socket

,,Note

To retract the handle, press the button and push
down.

Charging time

12 V/7.0 Ah
(Lead-acid rechargeable
battery)
Approx. 15 hours (Based on
fully charging the battery and
continuous playback using
50 % volume level.)
It may vary depending on the
battery status and operational
conditions.
Approx. 9 hours
It may vary depending on the
battery status and operational
conditions.

Design and specifications are subject to change without
notice.
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احتياطات التعامل مع البطارية
العربية
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دليل بسيط
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نظام السماعات
عالي القدرة

y
y
y

yتتميز هذه الوحدة ببطارية حمض الرصاص قابلة إلعادة الشحن.
( 12فولت  7.0 /أمبير ساعة)
yال تستخدم البطارية في غرفة مغلقة أو بجانب اللهب.
yاشحن البطارية في ظروف الشحن المحددة.
yال تستخدم البطارية في حالة تآكل أحد األطراف أو ظهر تسريب أو تشوه
للجراب الواقي للبطارية.
yإذا حدث تسريب للبطارية أزل البطارية من الجهاز مع توخ الحذر لعدم
تعرض يديك أو مالبسك لسائل التسريب ويجب أن تتوخ بالغ الحذر لعدم
مالمسة السائل لجلدك أو عينيك.
yإذا حدث تسريب وتغلغل السائل داخل الجلد أو المالبس ،اغسله على الفور
بكمية وفيرة من الماء والصابون.
إذا المس السائل العينين اغسلها بالماء على الفور بكمية وفيرة من الماء
النظيف واستشر الطبيب
yتجنب االستخدام المختلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو من شركات
تصنيع مختلفة.
yال تلقي البطاريات في اللهب أو تعرضها لمصدر حرارة.
yال تقم بتوصيل أطراف البطارية.
yال تحاول تفكيك البطارية أو تعديلها أو تدميرها.
yال تضع البطارية بالقرب من األطفال.
yيمكن استبدال البطارية .إذا كانت بطاريتك تحتاج إلى إعادة الشحن بشكل
متكرر ،فقد يكون هذا الوقت مناسب لتغييرها .يجب استبدال البطارية من
قبل مركز خدمة عمالء شركة .LG Electronics
yاشحن البطارية بالكامل قبل تخزينها وعدم استخدامها لفترة طويلة وأدر
مفتاح  ON/OFFإلى وضع إيقاف التشغيل ( .)OFFخزن البطارية في
مكان بارد وجاف.
yخالل تخزين البطارية ،اشحنها مرة واحدة على األقل كل شهر.
إذا تم تخزين البطارية لفترة طويلة دون شحنها ،فمن الممكن ان تقصر مدة
خدمتها.
yيجب استبدال البطارية المستخدمة أو التخلص منها بعيدًا عن مخلفات
المنزل.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 240 - 100فولت 60 / 50 ،هرتز.

اللوحة العليا

توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
معتمد .عند استبدال المصهر ،استخدم دائمًا مصهرً ا له نفس المعايرة
المقننة المعتمدة في قابس  .BS 1362ال تستخدم هذا القابس مطلقاً
بدون وجود غطاء المصاهر .للحصول على غطاء مصاهر بديل،
يرجى االتصال بالموزع الذي تتعامل معه .إذا كان نوع القابس المرفق
غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك ،يجب خلع القابس وتركيب
نوع مناسب .يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل األسالك
الموضحة أدناه:
تحذير :يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي
الخاص بهذه الوحدة .قابس التيار الذي توجد به أسالك عارية يمثل
خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي .ال تقم بتوصيل أي
من األسالك بالطرف األرضي ،المميز بالحرف ( )Eأو رمز األرض
 6أو الملون باللون األخضر أو اللونين األخضر واألصفر .في حالة
تركيب أي قابس آخر ،استخدم نفس المعايرة المقننة في مصهر القابس.

l

VOICE CANCELLER e
يمكنك االستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت
الموسيقى في عدة مصادر.
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 .1اضغط على زر القفل الموجود على المقبض.

SOUND EFFECT/BASS BLAST f
 الختيار المؤثرات الصوتية. اضغط مع االستمرار الختيار مؤثر  BASSمباشرة ً. gنافذة العرض
a
k

( F hالوظيفة)
لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

j

i

h

g
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MASTER VOLUME a
يضبط مستوى صوت السماعة أو الميكروفون.
( 1/! bاستعداد  /تشغيل)
يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
( MIC cالميكرفون)
يضغط لتحديد وضع التحكم في مستوى صوت الميكروفون.
(KEY CHANGER) d
لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

 .2اسحب المقبض.

T k
يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.
 lهوائي FM
CHARGING m
مؤشر شحن البطارية
 nمنفذ USB
يمكنك تشغيل ملفات صوت بتوصيل جهاز .USB

( MIC pالميكرفون)
قم بتوصيل ميكروفون.

 aمفتاح التشغيل  /إيقاف التشغيل
يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
 http://www.lg.comوقم بتحميل دليل المالك.يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا
الدليل عن المشغل الخاص بك.

 bمقبس دخل AC

متطلبات الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي
الموجود على الوحدة.

استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي
الموجود على الوحدة.

الوزن الصافي

حوالي  9.71كجم

درجة الحرارة المناسبة
للتشغيل

 5درجة مئوية إلى  45درجة مئوية

درجة الرطوبة المناسبة
للتشغيل

 % 5إلى % 60

وحدة التغذية بالطاقة الناقلة
()USB

 5فولت  500 0مللي أمبير

المضخم
(إجمالي طاقة خرج )RMS

 50وات

نوع البطارية

PORT.IN o
قم بتوصيل جهاز محمول.

اللوحة الخلفية

عام

البطارية

 .3حرر زر القفل لقفل المقبض في مكانة.

ال يمكن ضبط وظيفة التشغيل األوتوماتيكي  AUTO POWERإال
عندما تكون الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد “ .”ACعند تشغيل الوحدة
بواسطة البطارية المدمجة فقط ،تصبح وظيفة التشغيل األوتوماتيكي
 AUTO POWERغير متاحة.

المواصفات

األبعاد الخارجية
حوالي
(العرض × االرتفاع × العمق)  352.5مم  419.6 xمم  269.2 xمم

Y/U i
للتخطي السريع إلى األمام أو الخلف/ .يبحث عن قسم داخل ملف بالضغط مع االستمرار.
 الختيار محطات اإلذاعة.PRESET/REPEAT j
يختار رقم مضبوط مسبقا لمحطة الراديو/ .يخزن محطات الراديو بالضغط مع االستمرار.
 يستمع إلى ملفاتك بشكل مستمر أو عشوائي.-انظر اسم جميع أجهزة  Bluetoothالموصولة ووضع .Bluetooth

مالحظة هامة :األسالك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة
باأللوان وفقاً للرموز التالية:
 األزرق :محايد ،البني :يسري فيه التيار  -في حالة عدم توافق ألوانأسالك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع األلوان التي تميز أطراف
التوصيل في القابس ،يرجى إتباع ما يلي :يجب توصيل السلك المميز
باللون األزرق مع الطرف المميز بالحرف ( )Nأو المميز باللون
األسود .يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل
المميز بالحرف ( )Lأو المميز باللون األحمر.

حمل الوحدة
تتمتع الوحدة بعجالت ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.

معلومات إضافية

	,مالحظة

لسحب المقبض ،اضغط على الزر وادفعه ألسفل.

 12فولت  7.0 /أمبير ساعة
(بطارية حمض الرصاص القابلة
إلعادة الشحن)

وقت التشغيل

 15ساعة تقريبًا (ذلك عند التشغيل
المستمر ومستوى صوت % 50
وشحن البطارية بشكل كامل).
قد يختلف وقت التشغيل بناء على
حالة البطارية وظروف التشغيل.

وقت الشحن

 9ساعة تقريبًا
قد يختلف وقت التشغيل بناء على
حالة البطارية وظروف التشغيل.

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار ُمسبق.
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