ENGLISH

SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER
SYSTEM
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for
future reference.
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.

Precautions on handling a battery
yy This unit has a built-in valve regulated 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
three months. 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.
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KEY CHANGER
Changes the key to suit your vocal range with MASTER
VOLUME / MULTI JOG.

e

LIGHTING
Selects the lighting mode.

c

b

d

1. Press the lock button on the handle.

General
Power Requirements

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

Power Consumption

SOUND EFFECT / REPEAT
- Chooses sound impressions.
- Listens to your files repeatedly or randomly by pressing and
holding.

a MASTER VOLUME / MULTI JOG
- Adjusts speaker volume.
- Selects vocal effects.

Dimensions (W x H x D)

MIC (Microphone) VOL. (Volume)
Adjusts microphone volume with MASTER VOLUME / MULTI
JOG.
VOCAL EFFECTS
Selects various vocal effects mode.
MIC ECHO / VOICE CANCELLER
- Selects ECHO mode.
- You can reduce the vocal tones during music playback from
various input sources by pressing and holding.

2. Pull the handle up.

Battery
Battery type

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

Operating time

h AUX IN
Connects a portable device.
i MIC (Microphone) jack
Connects a microphone.

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

Rear Panel

Fully charge the device before using.

Approx.
353 mm x 420 mm x 292 mm

Amplifier
50 W RMS
(Total RMS output power)

f BATTERY
Battery charging indicator

b AC in socket

Refer to the main label on
the unit.
Refer to the main label on
the unit.

Bus Power Supply (USB) 5 V 0 500 mA

e FM antenna

b 1 (Standby)
Turns the power on or off.

RL2
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Specifications

N (Play/Pause) PRESET
- Starts or pauses playback.
- Chooses a preset number for a radio station.
- Stores radio stations.

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

C/V (Skip/Search)
- Skips Fast backward or Forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

a

Additional Information

c Display window

a Power ON/OFF switch
Switches the unit ON or OFF.
(Battery can be charged even when this unit is in off (OFF)
status.)

MFL71382207

Carrying the unit

12 V/7.0 Ah
(Valve Regulated 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.
To retract the handle, press the button and
push down.

Note
yy Do not look directly at the light emitting part when the
LIGHTING is turned on.
yy If the illumination brightness is glaring, switch on the
room lights or turn off the LIGHTING of the unit.
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TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN

Hệ thống loa công
suất lớn
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn
và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập
http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội
dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.

Lưu ý khi xử lý pin
yy Thiết bị này sử dụng pin sạc axit chì có van điều
chỉnh được tạo sẵn. (12 V/7.0 Ah)
yy Không sử dụng pin trong phòng kín hoặc gần lửa.
yy Sạc pin trong điều kiện sạc được chỉ định.
yy Nếu thấy các thiết bị đầu cuối bị ăn mòn, vỏ pin bị rò
rỉ hoặc biến dạng, hãy không sử dụng pin.
yy Nếu pin bị rò rỉ, để bảo vệ tay hoặc quần áo của bạn,
hãy tháo pin khỏi thiết bị và nên cực kỳ thận trọng để
không gây ảnh hưởng đến da hoặc mắt của bạn.
yy Nếu pin bị rò rỉ và chất lỏng bên trong tràn lên da
hoặc quần áo của bạn, hãy rửa/giặt sạch ngay bằng
nước sạch.
Nếu chất lỏng bắn vào mắt, hãy xả ngay nhiều nước
sạch vào mắt và đi khám bác sỹ.
yy Tránh sử dụng lẫn các pin khác loại, nhà sản xuất
hoặc lịch sử sử dụng.
yy Không vứt pin vào lửa hoặc đốt nóng pin.
yy Không để thiếu các thiết bị đầu cuối của pin.
yy Không cố gắng tháo, tu sửa hoặc phá hủy pin.
yy Không đặt pin gần trẻ nhỏ.
yy Có thể thay pin. Nếu bạn cần sạc pin của bạn ngày
càng thường xuyên hơn, có thể đã đến lúc cần thay
pin. Pin nên được bảo trì bởi trung tâm chăm sóc
khách hàng của LG Electronics.
yy Sạc đầy trước khi cất giữ pin không được sử dụng
trong thời gian dài và chuyển công tắc BẬT/TẮT sang
trạng thái tắt (TẮT). Cất giữ pin ở nơi khô, thoáng.
yy Trong khi bảo quản pin, sạc pin ít nhất một lần mỗi
ba tháng. Nếu bảo quản pin trong thời gian dài mà
không sạc, tuổi thọ pin có thể bị rút ngắn.
yy Pin đã sử dụng phải được tái chế hoặc vứt bỏ riêng
khỏi chất thải sinh hoạt.

Bảng trên cùng
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KEY CHANGER
Thay đổi khóa để phù hợp với quãng giọng của bạn
MASTER VOLUME / MULTI JOG.

e

LIGHTING
Chọn chế độ ánh sáng.

C/V (Bỏ qua/Tìm kiếm)
- Tua lại hoặc tua tới.
- Tìm một đoạn trong một tập tin.
- Chọn đài phát thanh.

a

b
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SOUND EFFECT / REPEAT
- Chọn hiệu ứng âm thanh.
- Nghe các tệp tin của bạn ở chế độ lặp lại hoặc ngẫu
nhiên bằng cách ấn và giữ.

a MASTER VOLUME / MULTI JOG
- Điều chỉnh âm lượng loa.
- Chọn hiệu ứng thanh nhạc.

VOCAL EFFECTS
Chọn chế độ các hiệu ứng âm thanh khác nhau.
MIC ECHO / VOICE CANCELLER
- Chọn chế độ ECHO.
- Bạn có thể giảm âm thanh trong quá trình phát lại
nhạc từ các nguồn đầu vào khác nhau bằng cách
ấn và giữ.

g USB port
Bạn có thể phát các tệp âm thanh bằng cách kết nối
thiết bị USB.
h AUX IN
Kết nối thiết bị di động.

3. Nhả nút khóa để khóa tay cầm đúng vị trí.

Sạc đầy thiết bị trước khi sử
dụng.
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Tổng quát
Yêu cầu nguồn điện

Tham khảo tem chính trên
thiết bị.

Mức tiêu thụ điện

Tham khảo tem chính trên
thiết bị.

Kích thước (Rộng x
Cao x Sâu)

Xấp xỉ
353 mm x 420 mm x 292
mm

Bộ khuếch đại
(Tổng công suất ra
của RMS)

50 W RMS

Loại pin

12 V/7.0 Ah
(Pin sạc axit chì có van
điều chỉnh)

Thời gian hoạt động

Khoảng 15 tiếng (dựa trên
trạng thái pin được sạc
đầy và việc phát lại liên
tục sử dụng 50% mức âm
lượng.)
Có thể khác nhau tùy vào
trạng thái pin và điều kiện
vận hành.

Thời gian sạc

Xấp xỉ 9 giờ.
Có thể khác nhau tùy vào
trạng thái pin và điều kiện
vận hành.

i MIC Jắc (Micrô)
Kết nối Micrô.

b Ổ cắm điện AC

www.lg.com

Thông số kỹ thuật

Ắc quy

f BATTERY
Bô chỉ báo sạc pin

MIC (Micrô) VOL. (Âm lượng)
Điều chỉnh âm lượng micrô bằng tính năng
MASTER VOLUME / MULTI JOG.

RL2

2. Kéo tay cầm lên.

e Ăng ten đài FM

b 1 (Standby)
Bật hoặc tắt nguồn.

Thông tin bổ sung

Bộ Nguồn Bus (USB) 5 V 0 500 mA

N (Phát/Tạm dừng) PRESET
- Bắt đầu hoặc tạm dừng việc phát.
- Chọn một số cài sẵn cho một đài phát thanh.
- Lưu lại các đài phát thanh.

a Công tắc ON/OFF nguồn điện
BẬT hoặc ON ế OFF.
(Có thể sạc pin ngay cả khi thiết bị này đang ở trạng
thái tắt (OFF).)

Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

1. Ấn vào nút khóa trên tay cầm.

d F (Chức năng)
Chọn chức năng và nguồn đầu vào.

TÊN SẢN PHẨM
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Thiết bị có bánh xe và tay nắm để có thể di
chuyển dễ dàng.

c Cửa Sổ Hiển Thị

Bảng mặt sau
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Di chuyển máy chính

Để thu tay cầm lại, hãy ấn vào nút khóa
và đẩy xuống.

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không cần thông báo.

Lưu ý
yy Không được nhìn trực tiếp vào các bộ phận
phát ra ánh sáng khi LIGHTING được bật.
yy Nếu độ sáng phát ra sáng chói, hãy bật
các bóng đèn trong phòng hoặc tắt chế độ
LIGHTING của thiết bị.
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