
دليل المستخدم



إعالم المستخدم
عند االستخدام

ال تستخدم هذه الوحدة في األماكن ذات درجة احلرارة املرتفعة جدًا أو التي يوجد بها غبار أو أوساخ 
أو بلل أو رطوبة.

ال حتجز تدفق الهواء على هذه الوحدة أو وضعها في مكان قد يحدث فيه احتجاز للهواء.
ال تقم بوضع هذه القطعة على سجادة أو تغطيتها بقطعة قماش.

السالمة
عند توصيل أو فصل كبل AC, قم بإمساك القابس وليس الكبل نفسه. فقد يتسبب ذلك في 

تلفه وإحداث خطر.
.AC في حالة عدم استخدامك للوحدة لفترة طويلة, قم بفصل محول

 
الرطوبة والتكثيف

إذا كان من املتوقع تعرض الوحدة للرطوبة ودرجة احلرارة شديدة البرودة, فقم بنقله إلى مكان 
دافئ, فقد يتكون التكثيف على املكونات الداخلية. وفي ظل هذه الظروف, قد يتسبب تشغيل 

الوحدة في تلفها أو يتسبب في إحلاق الضرر باملستخدم. واترك الوحدة تعمل في بيئة دافئة ملدة 
من ١ إلى ٣ ساعات واتركها لتجف في الهواء بأمان.

تعليمات السالمة الهامة
١. قراءة هذه التعليمات – يجب قراءة كافة تعليمات األمان والتشغيل هذه قبل تشغيل هذا 

املنتج.
٢. االهتمام بكافة التحذيرات – يجب االلتزام بكافة التحذيرات املوجودة على اجلهاز واملوجودة 

في تعليمات التشغيل.
٣. اتباع كافة التعليمات – يجب اتباع كافة تعليمات التشغيل واالستخدام.

٤. ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املياه – ال يجب استخدام اجلهاز بالقرب من املياه أو األماكن 
الرطبة – على سبيل املثال, في الطابق السفلي الرطب أو بالقرب من حمام السباحة وما شابه 

ذلك.
٥. ال ينظف إال بقطعة جافة من القماش.

٦. ال تقم بغلق أي فتحات تهوية, وقم بتركيبه حسب تعليمات الشركة املصنّعة.
٧. ال تتجاهل أغراض السالمة اخلاصة بالقابس املستقطب أو املؤرض. ويحتوي أي قابس مؤرض 
على قطبني إحداهما أعرض من اآلخر. ويحتوي أي قابس مؤرض على قطبني وطرف أرضي ثالث. 
ويتم التزويد بالقطب العريض أو الطرف الثالث من أجل سالمتك. وفي حالة عدم كون القابس 

ا لفتحات مخرج احلائط, فاستشر الفني الستبدال اخملرج القدمي. مالئمً
٨. احمي كبل الطاقة من املرور عليه أو التعرض للضغط خاصةً على املقابس أو املقابس املالءمة 

وعند نقطة خروجها من اجلهاز.
ُصنِّع. ٩. استخدم فقط املرفقات/امللحقات التي يحددها امل
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امليكروفون األساسي
كاريوكي مجموعة واحدة

.MTVو MPو٣ MID متوافق مع ملفات بصيغة  •

مزود بوظيفة كاريوكي الفنية التي يتم التحكم فيها باملفتاح،   •

             سرعة اإليقاع، الصدى، نظام التسجيل الذكي وغيرها.

عرض قائمة عناوين األغاني على الشاشة.  •

حتريك اخللفية على الفيديو.  •

االحتفاظ مبا يصل إلى ٩٩ أغنية.  •

حفظ ما يصل إلى ٥٤٠ أغنية كمكتبة للقائمة املفضلة.  •

امليكروفون الفرعي – متوافق مع أي ميكروفون قياسي.  •

محول التيار املتردد

USB كبل كتاب األغاني كبل فيديو إضافي

حقيبة   SD بطاقة

محتويات الحزمة

محتويات الحزمة
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كيفية التوصيل
التوصيالت بجهاز التلفاز  .١

عندما تريد توصيله بجهاز التلفاز دون استخدام مكبر صوت

التوصيالت مبكبر الصوت وجهاز التلفاز  .٢

 SD أدرج بطاقة

١) أدرج بطاقة SD في فتحة البطاقة 

املوجودة في جانب امليكروفون؛

٢) اضغط على منتصف بطاقة SD إلزالتها من الفتحة.

إذا كنت تريد استخدام ميكروفون 

إذا كنت تريد استخدام ميكروفون 

يرتفع هذا اجلانب

قبل التشغيل
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الوظائف وا�عدادات
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الوظائف وا�عدادات

LCD مؤشر شاشة  .١

شاشة عرض متعددة الزوايا. يُشير الضوء األبيض إلى أن امليكرفون في وضع تشغيل وجاهزة 

لالستخدام. بينما يُشير عدم وجود ضوء إلى أن امليكروفون في وضع إيقاف تشغيل.

املفاتيح الرقمية (٠-٩)  .٢

تُستخدم مفاتيح األرقام إلدخال رقم األغنية

أ ب ج ~ أعلى/أسفل  .٣

اضغط للتنقل في قائمة األغاني حسب ترتيبها األبجدي لسرعة البحث عن األغاني.

التنقل (                      )  .٤

تُستخدم للتنقل داخل قائمة االختيار.

التسجيل  .٥

اضغط لتسجيل أغنية.

صوتي  .٦

اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الصوتي والنغم.

صفحة ألعلى/صفحة ألسفل  .٧

اضغط لتحريك الصفحة ألعلى وألسفل لسرعة البحث عن األغاني.

العنوان  .٨

اضغط لفتح قائمة العنوان لبطاقة SD ولعنوان أغنية العرض والفنان.

التشغيل/اإليقاف املؤقت  .٩

اضغط للتشغيل وإليقاف التشغيل املؤقت.

(MIDI مالحظة: ال تعمل وظيفة التشغيل املؤقت إال مع أغنية)

احلجز  .١٠

اضغط حلجز أغنية.

اإليقاف  .١١

اضغط إليقاف أغاني كاريوكي.

اإلعداد  .١٢

اضغط على الزر إعداد للذهاب إلى القائمة.

(          )  .١٣

اضغط على (        ) لتشغيل أو إيقاف تشغيل امليكرفون.
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الوظائف وا�عدادات

تشغيل أغنية كاريوكي

قم بتشغيل أغنية من كتاب األغاني. قم بإدخال رقم األغنية.  •

قم بتشغيل أغنية من العنوان  •

اضغط على عنوان لفتح قائمة األغاني.  (١

اضغط على مفتاح التنقل            لتحديد لغة.  (٢

اضغط على مفتاح التنقل            لتحديد أغنية.  (٣

اضغط على مفتاح صفحة ألعلى/صفحة ألسفل لتحريك صفحة من قائمة األغاني       (٤

             لسرعة البحث عن األغاني.

اضغط على مفتاح أ ب ج ~ أعلى/أسفل لالنتقال إلى احلرف األول من اسم األغنية.  (٥

اضغط على تشغيل لبدء أغنية.  (٦
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الوظائف وا�عدادات

حفظ أغنية من العنوان  •

١)  اضغط على عنوان لفتح قائمة األغاني.

٢)  اضغط على مفتاح التنقل            لتحديد لغة.

اضغط على مفتاح التنقل             لتحديد أغنية.  (٣

اضغط على املفتاح صفحة ألعلى/صفحة ألسفل لتحريك صفحة قائمة أغنية   (٤

لسرعة البحث عن األغاني.

اضغط على املفتاح ABC-ألعلى/ألسفل لالنتقال إلى احلرف األول من أغنية.  (٥

.RES عندما جتد أغنية تريد غناءها اضغط على  (٦

وظيفة تسجيل النقاط  •

بعد غناء أغنية، ستظهر نقطتك على الشاشة باستعراض موسيقي
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الوظائف وا�عدادات

قائمة األغنية املفضلة

١) اضغط على العنوان لفتح قائمة األغاني.

٢) انتقل إلى األغنية التي قررت إضافتها.

٣) اضغط على مفاتيح األرقام (١-٩)، حلفظ أغنيتك املفضلة.

كل رقم يحفظ حتى ٦٠ أغنية.

االمتداد). رقم ١

رقم ٢

٤) انتقل إلى القائمة املفضلة، للبحث عن أغنيتك املفضلة التي قمت بحفظها.

٥) إذا كنت تريد حذف أغنية من قائمة املفضالت، فحدد األغنية واضغط على الزر إلغاء.
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الوظائف وا�عدادات

قبل التسجيل  •

١. قم بتوصيل USB في كبل التسجيل.

كيفية تسجيل أغنية  •

اضغط على قائمة العنوان.  .١

.[ ابحث عن األغنية املسجلة املرغوبة باستخدام املفاتيح [      .٢

اضغط على               لتسجيل األغنية.  .٣

اضغط على إيقاف إليقاف التسجيل.  .٤
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الوظائف وا�عدادات

كيفية تشغيل أغنية مسجلة  •

١. اضغط على إعداد

  USB ٢. انتقل إلى

REC٠٠٠٠١:٠١:ectra اسم امللف [JL-Record] ٣. ستجد مجلد

٤. يعد ملف MP٣ جاهزًا، لذا ميكنك تشغيله على كمبيوتر شخصي/هاتف محمول ورفعه 

على موقع YouTube أو Facebook أو أي جهاز صوت.

٥. اعتمادًا على قدرة محرك USB اخلاص بك، ميكنك تسجيل كافة األغاني املتاحة في املكتبة.

مالحظة: رجاءً، ال تقم بوضع بياناتك أو األغاني املوجودة في ذلك حيث أن PEN DRIVE مقتصرًا 
على تسجيلك.

رجاءً قم بعمل التهيئة قبل االستخدام للتسجيل.
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وظائف ا�عداد

قبل التسجيل  •

١. قم بتوصيل USB في كبل التسجيل.

١.               (صوت املوسيقى): اضغط على           لضبط مستوى صوت املوسيقى.

"مالحظة: عندما تقوم بتشغيل أغنية، اضغط على          لضبط مستوى صوت املوسيقى 

بدون إعداد.

٢.               (صوت املوسيقى): اضغط على         لضبط مستوى صوت امليكروفون.

٣.               (سرعة اإليقاع): اضغط على          اضبط سرعة األغنية.

٤.                (التكرار): اضغط على          لضبط تكرار صوت امليكروفون.

٥.                (التحكم في املفاتيح): اضغط على            لضبط مستوى صوت األغنية. (املفتاح 

واملقاس نفس الشيء).

.USBو SD اضغط على          لتحويل كالً من بطاقة :(USB)               .٦

٧.               (USB): اضغط على           لتغيير ملفات فيديو اخللفية قبل تشغيل األغنية.
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المواصفات

MS٨٠٠

٤٥ (عرض) × ٢٦٥ (ارتفاع) × ٤٥ (بُعد) مم

١٠٠٠ جرام (مبا في ذلك الكبل)

(NTSC/PAL) قناة الفيديو

لون حقيقي

٧٢٠ × ٤٨٠ (متداخلة)

٧٢٠ × ٥٧٦ (متداخلة)

خرج ستريو

(خرج مقاس كامل) ١-٢

٠ درجة مئوية –  ٨٠درجة مئوية

محول تيار متردد (قدرة ١٢ فولت ٨٠٠ ملي أمبير)

اسم الطراز

األبعاد

الوزن:

قناة التلفاز

لون الصورة

خرج الصوت

درجة حرارة التشغيل

اإلمداد بالطاقة
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وظائف ا�عداد

قبل التسجيل  •

١. قم بتوصيل USB في كبل التسجيل.

١.               (صوت املوسيقى): اضغط على           لضبط مستوى صوت املوسيقى.

"مالحظة: عندما تقوم بتشغيل أغنية، اضغط على          لضبط مستوى صوت املوسيقى 

بدون إعداد.

٢.               (صوت املوسيقى): اضغط على         لضبط مستوى صوت امليكروفون.

٣.               (سرعة اإليقاع): اضغط على          اضبط سرعة األغنية.

٤.                (التكرار): اضغط على          لضبط تكرار صوت امليكروفون.

٥.                (التحكم في املفاتيح): اضغط على            لضبط مستوى صوت األغنية. (املفتاح 

واملقاس نفس الشيء).

.USBو SD اضغط على          لتحويل كالً من بطاقة :(USB)               .٦

٧.               (USB): اضغط على           لتغيير ملفات فيديو اخللفية قبل تشغيل األغنية.
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المواصفات

في حالة عدم وجود طاقة 

الكهربائي التيار 

في حالة عدم خروج صوت

في حالة عدم ظهور صور

 (A/C) ١) تأكد من أن مصدر اإلمداد بطاقة التيار املتردد

احمللي اخلاص بك في نطاق اجلهد التشغيل حملول التيار 

املتردد.

٢) حتقق من موصل كبل الطاقة.

٣) أعد توصيل محول التيار املتردد.

١) حتقق من موصالت الكبل إذا ما مت توصيلها بطريقة 

صحيحة.

٢) حتقق من عناصر التحكم في الصوت املوجودة في 

امليكروفون وجهاز التلفاز.

٣) حتقق إذا ما كان جهاز التلفاز على وضعي الصوت 

والفيديو. 

١) حتقق من موصالت الكبل إذا ما مت توصيلها بطريقة 

صحيحة.

٢) حتقق إذا ما كان جهاز التلفاز على وضعي الصوت 

والفيديو.

.SD ٣) حتقق من بطاقة


