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MIDI KARAOKE PLAYER
www.imusictech.com.vn

Cám ơn quý khách hàng

đã sử dụng sản phẩm đầu MIDI karaoke imusic

Đầu MIDI karaoke imusic là hệ thống karaoke được sản xuất
đồng bộ từ phần cứng, phần mềm đến nội dung sản phẩm nên
có chất lượng và tính ổn định cao.
Sử dụng công nghệ âm thanh được nhập khẩu từ Mỹ và Pháp
cho chất lượng âm thanh rất chân thực. Vì thế, Chúng tôi chắc
chắn rằng sẽ làm bạn hòan toàn hài lòng với sản phẩm này.
Cám ơn sự ủng hộ của bạn.

CẢNH BÁO

NGUY HIỂM BỊ ĐIỆN GIẬT
ĐỪNG MỞ

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ NGUY HIỂM BỊ ĐIỆN GIẬT,
KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý MỞ NẮP TRƯỚC (HOẶC SAU), VÌ
KHÔNG CÓ BỘ PHẬN TIỆN LỢI NÀO NẰM TRONG MÁY CÓ
THỂ PHỤC VỤ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG KHI BỊ SỰ CỐ.

CẢNH BÁO AN TOÀN
• Không sử dụng dây điện bị hỏng hoặc dòng
điện có vấn đề về tiếp xúc điện.
• Hãy rút phích cắm điện của sản phẩm trong khi
có sấm sét, khi không sử dụng trong thời gian dài.
• Rút phích cằm điện khi lau chùi sản phẩm.
Không dùng nước, chất tẩy hoặc cồn để lau chùi
sản phẩm.
• Nếu có tiếng động lạ, hoặc ngửi thấy mùi khói
từ sản phẩm, hãy rút phích cắm điện ra và liên
hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được
tư vấn, hoặc mang sản phẩm đến Trung tâm bảo
hành để kiểm tra.

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT HOẶC
CHÁY, KHÔNG NÊN ĐẶT MÁY Ở NƠI ẨM ƯỚT HOẶC CHỖ CÓ
NƯỚC MƯA HẮT VÀO.

Biểu tượng hình mũi tên sáng trong tam giác
nhằm cảnh báo cho người sử dụng về mức độ
nguy hiểm của điện áp không cách điện đi
kèm trong tài liệu của sản phẩm, điện áp
không cách điện này có thể để gây giật cho
con người.
Dấu chấm than trong hình tam giác nhằm
cảnh báo cho người sử dụng những hướng
dẫn hoạt động quan trọng và dịch vụ bảo trì
đi kèm với sản phẩm.

Chú ý: Xin vui lòng đọc qua các hướng dẫn sử dụng này, do đó bạn có thể biết được cách làm thế nào để sử dụng sản phẩm
một đúng và an toàn. Sau khi đọc qua, bạn hãy cất vào một nơi an toàn để tham khảo tiếp khi cần.

Bước chuẩn bị
Phụ kiện kèm theo:

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

PIN AAA

ĐĨA KARAOKE

DANH MỤC BÀI HÁT

DÂY AUDIO-AV

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHIẾU BẢO HÀNH

Hãy chắc chắn các dấu phân cực cộng
(+) trừ (-) trên pin phù hợp với các dấu
hiệu được ghi bên trong ngăn chứa.

Đóng nắp lại theo hướng mũi tên.

• Thay hoàn toàn bằng pin mới.

3

Gắn pin vào

• Không trộn lẫn pin cũ và mới khi sử dụng.

2

Ấn vào và kéo ra theo hướng mũi tên.

Ghi chú:

1

• Khi không sử dụng điều khiển trong 1 thời gian dài (1 tháng)
nên tháo pin ra để tránh bị ăn mòn. Nếu có sự rò rỉ chất lỏng,
hãy lau khô và lắp pin mới để thay thế.

Lắp pin vào remote
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Hướng dẫn kết nối
• Khi tiến hành kết nối thiết bị này với các thiết bị khác, phải đảm bảo là đã rút dây nguồn của
các thiết bị được kết nối.
• Các dây cáp nghe nhìn phải được kết nối phù hợp với màu sắc quy định và phải được kết nối
chắc chắn.

Một số kết nối cơ bản
Chú ý kết nối đúng theo màu sắc qui ước của cổng kết nối trên mặt sau.
Video

S-Video

Màu sắc qui ước: Vàng

Component

Đỏ
Xanh dương
Xanh lá

Màu sắc qui ước: Đen

Ngõ ra hình

Ngõ ra hình

Ngõ ra hình

HDMI

Audio

Optical

Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số

Coaxial

Score-in

Màu sắc qui ước: Vàng

Màu sắc qui ước: Đen

Trắng
Đỏ
Ngõ ra âm thanh

Ngõ ra âm thanh + hình ảnh

Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số

Ngõ vào chấm điểm karaoke

Phương thức kết nối tham khảo
Phương thưc kết nối khác nhau tùy thuộc vào các thành phần được kết nối.

Kết nối hình ảnh

Kết nối âm thanh
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TV với ngõ vào video (hoặc S-Video)

Trang 03

TV với ngõ vào component

Trang 04

TV với ngõ vào HDMI

Trang 05

Bộ khuếch đại âm thanh - Amply

Trang 06

Hướng dẫn kết nối

Kết nối Hình ảnh
INPUT

L

VIDEO

TV với ngõ vào video (hoặc S-Video)

AUDIO

Đây là cách phổ biến nhất để kết nối với TV

R

• Để tái tạo hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn có thể thay kết nối Video bằng S-Video.

ĐẦU PHÁT

VIDEO

S-VIDEO

AUDIO OUT
R

R

L

L

TV
VIDEO IN

S-VIDEO IN

AUDIO IN
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Hướng dẫn kết nối

Kết nối Hình ảnh
COMPONENT

INPUT
AUDIO
L

TV với ngõ vào component

R

• Ký hiệu của từng ngõ vào có thể khác nhau theo cách ghi của đơn vị sản xuất.
• Nếu màu sắc nhợt nhạt hoặc bị thay đổi màu sắc hãy điều chỉnh chế độ của TV.

ĐẦU PHÁT

VIDEO

S-VIDEO

G
B
R

TV

04
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AUDIO

Hướng dẫn kết nối

Kết nối Hình ảnh
INPUT

HDMI

TV với ngõ vào HDMI
Đây là chuẩn kết nối thông dụng trên TV thế hệ mới

• HDMI truyền tải song song hình ảnh và âm thanh chất lượng cao trên cùng một sợi cáp.
(Chức năng chỉ giới hạn trên một số model của imusic như: S3, S5, S7, S8, S9,... )

ĐẦU PHÁT

HDMI

TV
HDMI INPUT
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Hướng dẫn kết nối

Kết nối Âm thanh

Amply - Bộ khuếch đại âm thanh

• Kết nối với bộ khuếch đại âm thanh stereo chuyên dụng sẽ cho chất lượng âm thanh hay hơn.
• Chỉ nên chọn ngõ ra là “AUDIO”. Hoặc 1 trong 2 ngõ DIGITAL là OPTICAL hoặc COAXIAL (nếu có)

ĐẦU PHÁT

DIGITAL OUT
COAXIAL

AUDIO OUT
L
R

OPTICAL

1
2

1

R

2

AUDIO IN
COAXIAL

OPTICAL

Amply
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L

Hướng dẫn remote (Điều khiển từ xa)

18

EJECT

1
2

DANCE

EVENT

DANCE

SLOW

PBC

19
3

4
NEW SONG

20

5
6

21

7
SUBTITLE

8
9
10

11

12

#

b

T/S

LANG.

-

+

SEARCH

COUNTRY

15

DISPLAY

PLAYLIST

MODE

CLEAR

REPEAT

A-B

AUDIO

SETUP

GAME
VOL

22
23
24
25

ENTER

C/W

13
14

RETURN

26

PAGE

27

16
17

28

Chú ý:
• Khi sử dụng remote nên để cảm biến của remote hướng thẳng đến
mặt trước của đầu máy. Có thể sử dụng remote cách xa đầu máy lên
đến 7m và trong một góc 60⁰

7m

30°
30°

• Tránh đặt remote nơi nắng gắt, có thể làm hư hại đến cảm biến.
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1

EJECT

Đóng/mở khay đĩa

2

MUTE

Tắt/mở âm thanh.

3

Phím số để chọn mã số bài hát.

4

MELODY

Tăng/giảm giai điệu hướng dẫn.

5

1st-RES

Lưu ưu tiên.

6
7
8

Phát/Tạm dừng.
RES
KEY:
#

b

Lưu mã số bài hát theo thứ tự.

DVD

Tắt/mở phụ đề (DVD).

MIDI

Tăng/giảm âm điệu (cao độ bài hát).

DVD

Duyệt nhanh tới/lùi track đang phát

9

T/S (Title/Singer) DVD

Mở Title DVD (đĩa phải có hỗ trợ).

10

LANG.

Chọn ngôn ngữ khi tìm kiếm (MIDI).

11

COUTRY

Chọn danh sách bài hát theo quốc gia (MIDI).

12

C/W

Cài đặt lời chào

13

<---

14

MODE

15

CLEAR

Alphabet Chọn chế độ lặp lại của bài hát(MIDI).
MIDI

Xoá lùi 1 ký tự đang tìm kiếm.

DVD

Chọn chế độ lặp lại.

16

AUDIO

Chọn kênh trái/phải (DVD/VCD).

17

SETUP

Cài đặt hệ thống.

18

DANCE/

Chấm điểm

19

EVENT/SLOW

Chế độ phát chậm

20

M/F

Chọn nhanh tone Nam/Nữ.

21

CAN

Huỷ bài hát đã lưu trước đó.

22

Dừng bài hát đang phát.

23

TEMPO

24

SEARCH

-

25

+

Tăng/giảm tiết tấu (nhanh/chậm bài hát).
Vào danh sách tìm kiếm bài hát.
Trên/Dưới, Trái/Phải

ENTER
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MIDI

Xác nhận trong tìm kiếm bài hát hay cài đặt.

26

--->

27

PAGE

Duyệt tới lùi 1 trang khi tìm kiếm.

28

VOL

Tăng giảm âm lượng
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Alphabet +

THAO TÁC CƠ BẢN
• Mở nguồn điện TV và chuyển qua chế độ hiện thị ngõ vào phù hợp với ngõ ra của đầu phát.
• Mở nguồn điện Amply để thưởng thức âm thanh hay hơn qua hệ thống loa công suất.

1

Nhấn

2

Nhấn OPEN/CLOSE hay EJECT trên remote hoặc đầu phát

3

Nạp đĩa nội dung

4

Phát nội dung đĩa karaoke imusic

(POWER) trên mặt trước để khởi động đầu phát MIDI Karaoke

Đèn báo nguồn sẽ phát sáng, báo hiệu hệ thống đã sẵn sàng.

• Mở khay đựng đĩa

• Bỏ đĩa vào khay đựng đĩa với mặt đĩa hướng lên trên

• Nhấn nut close, khay đĩa sẽ đóng lại.
• Giao diện karaoke đã bắt đầu, yêu cầu chọn bài hát.

1. Thao tác cơ bản:
• Nhập mã số bài hát bằng các phím số.
• Nhấn phím
PLAY để phát bài được chọn.
• Nhấn
STOP xoá mã số bài hát đang nhập sai.
• Nhấn phím
RES lưu bài hát tiếp theo.
• Nhấn phím 1st-RES lưu bài hát vị trí ưu tiên.
• Nhấn phím
STOP dừng bài hát đang phát và chuyển qua bài kế tiếp.
• Nhấn phím
CANCEL(CAN) xoá bài hát đã lưu trước đó.
2. Nhấn phím

#

b

KEY lên/xuống để thay đổi âm điệu (cao độ) bài hát theo sở thích.

3. Nhấn phím

-

+

TEMPO lên/xuống thay đổi tiếu tấu nhanh/chậm bài hát.

4. Nhấn phím M/F (Male/Female) thay đổi tone Nam/Nữ.
5. Nhấn phím MELODY tăng/giảm giai điệu hướng dẫn.

5

Dừng phát và thu hồi đĩa đang phát
• Nhấn nút
• Nhấn

STOP để dừng phát. Lấy đĩa ra khỏi khay đựng đĩa.
POWER để ngắt nguồn hệ thống
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Tìm kiếm bài hát
• Tìm kiếm bài hát trực tiếp bằng REMOTE:

Vui Lòng Đặt Bài

R00

0

Thể loại nhạc

VNM
Loại tập tin nhạc

Tiêu Đề

ABCDEF

MIDI

50012 AI CHO TÔI TÌNH YÊU

MIDI

52859 AI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ

MIDI

50038 AI ĐƯA EM VỀ

MIDI

55673 AI GIÀU BA HỌ AI KHÓ BA ĐỜI

MIDI

55681 AI GỌI MÙA THU TỚI

0

Nội dung tìm kiếm

_
Danh sách
bài hát theo vần

1 QZ 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PRS 8 TUV 9 WXY

Giao diện tìm kiếm bài hát
• Nhấn phím SEARCH SEARCH vào danh sách tìm kiếm.
• Nhấn phím COUNTRY COUNTRY để thay đổi thể danh sách loại nhạc:
VNM: danh sách nhạc Việt Nam
ENG: danh sách nhạc Tiếng Anh
CHN: danh sách nhạc Tiếng Hoa
REM: danh sách nhạc Remix
• Nhấn phím

PAGE

PAGE (tới/lùi) duyệt nhanh qua trang muốn tìm kiếm.

• Nhấn phím

để duyệt theo vần A B C D ...

• Nhấn phím số tương ứng các ký tự abc..

Tìm kiếm bài hát thông minh chỉ với ký tự đầu
Ví dụ: tìm bài hát “Anh Yêu Em” :
Nhấn phím số 2 (ABC) xuất hiện chữ “A”, nhấn phím 9 (WXY) 3 lần xuất hiện chữ “Y”, nhận phím 3 (DEF) 2
lần xuất hiện chữ “E”, tên bài hát hiện ra nhấn phím PLAY phát hay RES để lưu bài hát.
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Cài đặt lời chào
• Nhấn phím

C/W

trên remote để truy cập vào giao diện cài đặt lời chào.

• Dùng phím mũi tên

ENTER

di chuyển và chọn từ thích hợp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - +
àáạảãòóọỏõăằắặẳẵâầấậẩẫôồốộổ
ỗơờớợởỡưừứựửữìíịỉĩỳýỵỷỹèéẹẻẽê
ềếệểễùúụủũđÀÁẠẢÃÒÓỌỎÕĂẰẮẶẲ
ẴÂẦẤẬẨẪÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠƯỪỨỰỬ
Khung nhập
nội dung

ỮÌÍỊỈĨỲÝỴỶỸÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄÙÚỤỦŨĐ
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Thông số kỹ thuật
HÌNH ẢNH
NGÕ RA
ÂM THANH

NGUỒN ĐIỆN

MÔ PHỎNG TÍN HIỆU

1 Vp- p (75Ω)

TẦN SỐ ĐÁP ỨNG

20 - 22 KHz

TỶ SỐ TÍN HIỆU/TẠP ÂM

75 dB

ĐỘ ĐỘNG

90 dB

MỨC ĐỘ ĐẦU RA

1.85V (rms)

ĐIỆN ÁP

AC 110 - 220V (50/60Hz)

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

25W

NHIỆT ĐỘ

5°C ~ 35°C

ĐỘ ẨM

10% - 70% RH

KÍCH THƯỚC

420(W) x 100(H) x 250(D)mm

TRỌNG LƯỢNG

4,5Kg

Hư hỏng và biện pháp sử lý
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HIỆN TƯỢNG CHUNG

PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC

Mất nguồn

Kiểm tra ổ điện, Dây cắm điện

Không hình hoặc hình bị nhiễu

Kiểm tra đĩa
Kiểm tra cáp video
Kiểm tra TV đã chuyển qua external input chưa.

Khung hình không phải là 4:3 (16:9)

Điều chỉnh lại kích thước khung hình của TV.

Không nhận tín hiệu Remote

Kiểm tra lại pin, sử dụng remote quá 7m.
Gỡ bỏ chướng ngại vật giữa remote và đầu máy

Không có âm thanh

Kiểm tra lại ngõ vào âm thanh.
Bấm phím "Mute" trên remote.
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• Sản phẩm được bảo hành 15 tháng (riêng ổ đĩa 12 tháng).
• Dịch vụ bảo hành nhanh chóng, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.
• Đổi máy mới cho khách hàng trong thời gian 7 ngày nếu phát hiện máy bị lỗi do nhà sản xuất.

www.imusictech.com.vn
facebook.com/imusiccorp

CÔNG TY TNHH IMUSIC
Lô 52 Đường số 2, KCN Tân Tạo
P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Tel.: (08) 3 754 5566 - (08) 3 754 5577
Fax: (08) 3 754 5588
info@imusictech.com.vn

