
كاريوكي HD ملتيميديا

يشمل الضمان احملدود

وبطـاقة الضمان

دليل سريع جلهاز 

رقم املوديل

األبعاد

املايكروفون الالسلكي

الوزن

قناة إدخال التلفاز

دقة العرض

طاقة اخملرج الصوتي

درجة حرارة التشغيل

مزود الطاقة

نوع امليكروفون

2Vrms حد أقصى

0 درجة مئوية – 60 درجة مئوية

محول تيار متردد (تيار مباشر 9 فولت / 1.5 أمبير)

ميكروفون السلكي رقمي

املكونات والوظائف

كيفية التركيب

البحث عن األغنيات، القائمة، اإلعدادات

APP (التطبيق)، الوظائف اإلضافية

استكشاف األعطال وإصالحها

الضمان احملدود

يستمر تقريباً ملدة 12 ساعة مع بطاريات AA. قد تختلف 
الساعات وفقاً للظروف.

ET23KH

142 (عرض) × 192.5 (ارتفاع) × 59 (عمق) ملم

2404.4 – 2476.0 ميجا هيرتز

350 جم

مقبس HD / فيوز

(HD)، 720 × 480 (NTSC) 720 × 1280



الرئيسي اجلهاز 

والوظائف املكونات 

2 ميكروفون السلكي 
(AA يشمل 4 بطاريات بحجم)

أعلى اجلانب

التلفاز    مفتاح
مفتاح

زر البحث

Echo زر

زر امليكروفون

زر اإليقاف املؤقت

زر إعادة التشغيل

زر الطاقة

USB منفذ

DC إدخال

الطاقة
LED مؤشر النشاط

التطبيقات

150 سم (59 بوصة)

كابل RCA ثالثي األلوان

120 سم (47.2 بوصة)
أصفر خملرج الفيديو

190 سم (74.8 بوصة)
أحمر لالستريو/اخملرج األمين 

للصوت واألبيض لالستريو / 
مخرج الصوت األيسر

قم بضبط حتديد املفتاح املوجود أعلى 
فتحات األغنيات في HDTV أو TV وفقاً 
لنوع جهاز التلفاز الذي سيتم توصيله.

اإلعدادات

القائمة

مفاتيح االجتاهات

بدء/إيقاف

صوت املوسيقى

إدخال رقم / حرف

حجز األغنية

إلغاء احلجز

اخللفية التالية

تسجيل

إيقاف مؤقت / استئناف

تخطي املقدم أو الفاصلة

قائمة األغنيات املسجلة والتشغيل

Echo

املساعدة
توجيه الصوت

البحث عن األغنيات

صوت امليكروفون

اإليقاع

املفتاح

صوت النغمة

خروج

األغنيات املفضلة

تغيير اخللفية

التحديد العشوائي لألغنيات

تكرار

تأثير أصوات التصفيق

مفتاح تغيير الصوت ذكر/أنثى

HD مقبس
مخرج صوت/ فيديو

كابل HD-TV، كابل RC ثالثي األلوان، محول الطاقة، الدليل السريع

زر البحث عن األغنيات

زر األرقام
زر احلجز

زر التنقل

زر التشغيل/اإليقاف

APP زر

زر القائمة
زر املوسيقى

زر املفتاح

TEMPO زر

REC زر

LED شاشة

امليكروفون أدخل 

والوظائف املكونات 

جتاه

HD-TV كابل 

بدون          أو منتظم
التلفاز: مفتاح جتاه التلفاز

التوسعة  فتحات 
الكاملة  العبوة  أدخل 

اإلضافية والعبوات 

عودة األمام

مؤشر الطاقة   USB منفذ

مؤشر امليكروفون الالسلكي

(AAA تشمل 2 بطارية بحجم) وحدة التحكم عن بعد االكسسوارات



والوظائف التركيباملكونات  كيفية 

جهاز HDTV مع سماعات مدمجة
كابل HD-TV: قم بتوصيل أحد طرفي الكابل مبقبس 

HD على اجلانب اخللفي من اجلهاز الرئيسي والطرف 
اآلخر للكابل مبقبس HD في جهاز HDTV اخلاص بك.

HDTV بدون سماعات مدمجة
خملرج الفيديو اتبع نفس التعليمات مثل 1. أعاله. 

للصوت، استخدم كابل RCA ثالثي األلوان. قم 
بتوصيل الكابل مبخرج الصوت/الفيديو على اجلانب 

اخللفي من اجلهاز الرئيسي وقم بتوصيل الطرف 
األحمر(األمين) واألبيض (األيسر) للكابل مبا يتوافق مع 

إدخال الفيديو في السماعات أو أجهزة الصوت األخرى.

جهاز التلفاز ذو السماعات املدمجة
قم بتوصيل كابل RCA ثالثي األلوان من خرج 

الصوت/الفيديو على اجلانب اخللفي للجهاز 
الرئيسي في مداخل الصوت/الفيديو املقابلة في 

جهاز التلفاز.

جهاز تلفاز بدون سماعات مدمجة
بالنسبة خملرج الفيديو، قم بتوصيل الطرف 

األصفر (الفيديو) من الكابل مبدخل الفيديو بجهاز 
التلفاز. وإلخراج الصوت، قم بتوصيل الطرف 

األحمر (األمين) واألبيض (األيسر) من الكابل مبداخل 
الصوت في السماعات أو أجهزة الصوت.

كيفية تشغيل/إيقاف الطاقة
قم بتوصيل محول الطاقة على النحو الذي يظهر 

إذا لم يعمل امليكروفون (عند عدم وجود صوت من جهاز التلفاز)، يُرجى اتباع اخلطوات أدناه.
1. أوقف امليكروفون.

2. اضغط على الزر "0" على جهاز امليكروفون الالسلكي، ثم اضغط على زر "           " باستخدام اصبع آخر. (ال تقم 
بتحرير الزر "0" و "(             )" حتى تظهر الكلمة SEL على شاشة LCD اخلاصة بامليكروفون).

يُرجى التأكد من توافق إعدادات اإلدخال اخلارجية في جهاز HDTV مع اإلدخال 
اخلارجي في جهاز HDTV اخلاص بك والذي سيتم توصيل جهاز كاريوكي به.

 HDTV يُرجى التأكد من توافق إعدادات اإلدخال اخلارجية في جهاز
مع اإلدخال اخلارجي في جهاز HDTV اخلاص بك والذي سيتم 

توصيل جهاز كاريوكي به.

الفيديو األصفر

األحمر 
األمين

األبيض 
األيسر

صوتي

إدخال الفيديو      إدخال الصوت

األحمر 
األمين

األبيض 
األيسر

صوتي

بالصورة. ثم قم بتشغيل مفتاح الطاقة على اجلانب األمين من اجلهاز الرئيسي. وقم باإليقاف، بالضغط على زر           على 
جهاز التحكم عن بعد ثم إيقاف مفتاح الطاقة على اجلانب األمين من اجلهاز الرئيسي.



والوظائف البحث عن األغنيات، القائمة، اإلعداداتاملكونات 
األغنيات البحث عن 

الزر الزر

نشر

اضغط على               حلذف احلرف.

القائمة اضغط على              ← ثم اضغط على األزرار              لالنتقال إلى القائمة التي تريد. اضغط على         أو            لتحديد تلك القائمة ← اضغط 
على                لتحديد احملتوى و/أو ضبط القيمة ← اضغط على          أو             للحفظ ← اضغط على              للخروج من القائمة.

اإلعدادات اضغط على                   أو                  لفتح صفحة                .

تأثيرات امليكروفون [MIC Effect] حدد من الصدى (قصير)، أو الصدى ، أو الصدى (طويل)، أو reverb (الغرفة)، أو 
reverb (الصالة).

العد التلقائي لألغنية [Song Countdown] يعمل على تشغيل/إيقاف العد التلقائي لألغنية "4، 3، 2، 1"، والذي 
يشير إلى نقطة بدء األغنية.

شريط مترير املالحظة املوسيقية [Musical Note Scroll Bar] يعمل على تشغيل/إيقاف مترير شريط املالحظة 
املوسيقية والتي تشير إلى وقت تشغيلها

كلمات األغنية [Lyrics] لتشغيل/إيقاف كلمات األغنية على الشاشة.

وضع كلمات األغنية [Lyrics Position] يحدد وضع كلمات األغنية على الشاشة.

خط أسطر األغنية [Lyrics Line] يختار عدد التي سيتم عرضها على سطرين أو 3 أسطر.

فحص النقاط [Score Check] يعني وضع النقاط إلى بال، مبتدئ، هاو، أو محترف.

النقاط اللحظية [Real Time Score] تعرض نقاطك خالل كامل األغنية التي تغنيها حالياً إذا قمت بتشغيل هذه األغنية.

وضع الصامت [Silence Mode] وضع الصامت. (ميكنك االختيار من املستوى 1، أو املستوى 2، أو إيقاف)

[إيقاف تلقائي للطاقة [Auto Power Off] (للجهاز الرئيسي] تشغيل (إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ملدة ساعة، سيعمل 
تلقائياً على اإليقاف) / اإليقاف (تظل الطاقة متصلة حتى يقوم املستخدم باإليقاف).

* امليكروفون الالسلكي: إذا لم يتم اتخاذ إجراء ملدة 15 دقيقة، سيتوقف عن العمل تلقائياً.

وضع الصامت [Silence Mode] وضع الصامت. (ميكنك االختيار من املستوى 1، أو املستوى 2، أو إيقاف)

تأثيرات تلقائية للميكروفون [Auto Mic Effect] تستخدم تلقائياً تأثيرات امليكروفون (الصدى) فقط عند بدء أغنية.

الكل ← الدليل الصوتي ← اإلدراج وفقاً للدولة ← الكل ← نشر
(اضغط بشكل متكرر)

أبجدياً ← اللغات األخرى املتاحة ← أبجدياً ← نشر
(اضغط بشكل متكرر)

اضغط على        لنقل املؤشر إلى اليمني (أو بعد ثانيتني سيتحرك 
املؤشر إلى اليمني بدون الضغط على       ).

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

نشر

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

(اضغط بشكل متكرر)

اضغط على                                   حلذف احلرف.

اضغط على          للتشغيل (االستئناف) اإليقاف.

اضغط على               للتشغيل (االستئناف) اإليقاف.

ضبط صوت 
النغمة

ضبط دليل 
الصوت

تشغيل/إيقاف 
مساعد الصوت

تغيير آلة النغمة مفتاح تغيير ذكر 
/ أنثى

حدد جزء من األغنية 
ليتم تكراره

تشغيل األغنيات 
باستمرار

تغيير إعدادات 
النقاط

تغيير اخللفية

ضبط صوت 
املوسيقى

ضبط الغيقاع ضبط املفتاح إيقاف/تشغيل 
املالحظة املوسيقية

ضبط أوكتاف ضبط الصدى ضبط صوت 
امليكروفون



والوظائف APP (التطبيق)، الوظائف اإلضافيةاملكونات 

التطبيق  App

فيلم

موسيقى

افتح اجمللد أو امللف احملددحدد اجمللد أو امللفافتح الشاشةحتديد

تشغيل الطاقة USB أدخل جهاز ذاكرة (USB منفذ)

إيقاف الطاقة

افتح اجمللد أو امللف احملددحدد اجمللد أو امللفافتح الشاشةحتديد

تشغيل الطاقة USB أدخل جهاز ذاكرة (USB منفذ)

التسلسلي الرقم 

ألعاب

يدوي

USB محتويات 

(Karaoke)كاريوكي GDG

إيقاف الطاقة

افتح اجمللد أو امللف احملددحدد اجمللد أو امللفافتح الشاشةحتديد

تشغيل الطاقة

www.netkara.com مطلوب عند شراء أي أغنيات إضافية من املوقع اإللكتروني USB الرقم التسلسلي اخملزن في جهاز ذاكرة

إيقاف الطاقة

افتح اجمللد أو امللف احملددحدد اجمللد أو امللفافتح الشاشةحتديد

تشغيل الطاقة USB أدخل جهاز ذاكرة (USB منفذ)

إيقاف الطاقة

حتديد

حدد لعبةحتديد

حتديد

خروج

عرض الصفحة السابقةعرض الصفحة التاليةافتح الشاشة

لعب

سيجد اجلهاز الرئيسي أغنيات إضافية تلقائياً على جهاز الذاكرة USBافتح الشاشة

وسيقوم بنقلها إلى الذاكرة الداخلية داخل اجلهاز الرئيسي.

تشغيل الطاقة USB أدخل جهاز ذاكرة (USB منفذ)

إيقاف الطاقة

حتققاحفظ الرقم التسلسلي على جهاز ذاكرة USBافتح الشاشةحتديد

خروج مما إذا مت احلفظ بنجاح

تشغيل الطاقة USB أدخل جهاز ذاكرة (USB منفذ)



والوظائف APP (التطبيق)، وظائف إضافيةاملكونات 

إضافية وظائف 

املساعدة قائمة  عرض 

محفوظة أغنية  األغنياتإلغاء  حفظ 

املفضلة األغنيات  قائمة  إلى  إضافة 

أغنية تشغيل  أثناء 

أغنية تشغيل  أثناء 

التالية اخللفية 

تسجيل

USB نسخ األغنيات املسجلة إلى جهاز ذاكرة 

أغنية مسجلة حذف 

أغنية مسجلة حذف 

تخطي تصفيق

على لوحة البحث حدد أغنية

حدد أغنية

حذف أغنيةحدد أغنية

عرض اخللفية التالية بالترتيب

بحث في لوحة البحث

في قائمة األغنيات املفضلة

في قائمة األغنيات احملفوظة

أثناء تشغيل أغنية

إيقاف اجلهاز الرئيسي

في قائمة األغنيات املسجلة 

حدد أغنية

حدد أغنية

أثناء تشغيل أغنية لإليقاف التلقائي لألغنية 

لالنتقال إلى الصفحة السابقة و  لالنتقال إلى الصفحة التالية  لتشغيل األغنية مرة أخرى

لالنتقال إلى كلمات األغنية السابقة لالنتقال إلى كلمات األغنية التالية

حذف أغنية مسجلة

USB نسخ أغنية مسجلة إلى جهاز ذاكرة

تشغيل اجلهاز الرئيسي (منفذ USB) أدخل جهاز ذاكرة USBعرض قائمة األغنيات املسجلة

حدد أغنية

حدد أغنية

حدد أغنية

ابدأ التسجيل

ابدأ التسجيل

إنهاء التسجيل

إنهاء التسجيل

ابدأ التسجيل

ابدأ التسجيل

إنهاء التسجيل

إنهاء التسجيل

تخطي البادئة أو الفاصلة تشغيل تأثير صوتي للتصفيق

أضف أغنية إلى قائمة األغنيات املفضلة

أضف أغنية إلى قائمة األغنيات املفضلة

في قائمة األغنيات احملفوظة

إذا رغبت في معرفة التوضيح املفصل لوظائف معينة عن كل زر على جهاز التحكم عن بعد، يُرجى الضغط على الزر الذي ترغب مما سيؤدي بك إلى الصفحة 

املقابلة في الدليل بقائمة املساعدة.

حدد أغنية

حفظ أغنيةإلغاء احلفظ

في لوحة البحث

أثناء تشغيل أغنية

أثناء ما تكون في وضع االستعداد، اضغط على الزر               للنقل إلى قائمة األغنيات املفضلة

اختر إعدادات اخللفية للفيم، صورة، أو تلقائي، إذا كان  هناك ملفات فيديو في مجلد الفيديو أو ملفات الصور في مجلد الصور بصيغة JPEG ميكن 

استخدامها في جهاز ذاكرة USB اخلاص بك، سيتم عرض هذه امللفات كخلفية أوالً وسيتم عرض امللفات املدمجة في اجلهاز الرئيسية بعد ذلك.



والوظائف استكشاف األعطال وإصالحهااملكونات 

وقائية تدابير 

وإصالحها األعطال  استكشاف 

عليك استخدام احملول الذي يأتي مع جهاز MAGIC SING فقط. فهناك العديد من احملوالت املتوافقة مع قابس MAGIC SING ولكنها تختلف في 

املواصفات الكهربائية. لن عمل هذه احملوالت سوى لفترة زمنية قصيرة ولكنها ستؤدي إلى إتالف جهاز MAGIC SING قريباً.

عليك استخدام احملول الذي يأتي مع جهاز MAGIC SING فقط. فهناك العديد من احملوالت املتوافقة مع قابس MAGIC SING ولكنها 

تختلف في املواصفات الكهربائية. لن عمل هذه احملوالت سوى لفترة زمنية قصيرة ولكنها ستؤدي إلى إتالف جهاز MAGIC SING قريباً.

ال تقم بإسقاط جهاز MAGIC SING. فأي تلف خارجي أو داخلي بسبب 

سقوط اجلهاز لن يكون مغطى مبوجب الضمان.

ال تقم بتخزين جهاز MAGIC SING في أشعة الشمس املباشرة، أو في 

األماكن ذات درجة احلرارة املرتفعة أو الغرف مرتفعة الرطوبة.

ال تقم بغمر جهاز MAGIC SING في املاء أو تقم بنثر رذاذ املاء عليه. 

حيث أن التلف بسبب املاء غير مغطى مبوجب الضمان.

ال تقم بتفكيك جهاز MAGIC SING إلى أجزاء. سيؤدي ذلك إلى 

إبطال الضمان.

اجلهاز الرئيسي: تأكد من توصيل احملول على النحو الصحيح في منفذ الطاقة. حتقق من إدخال القابس على 

النحو الصحيح في املقبس املقابل.
في حالة استخدامك للجهاز مع ميكروفون السلكي، حتقق من أن البطارية من النوع AA. وإذا كانت البطارية منخفضة، قد ال 

يعمل جهاز ميكروفون  MAGIC SING الالسلكي على النحو املناسب.

إذا لم ميكن تشغيل جهاز  
MAGIC SING

اضغط على زر الصوت (VOL) وحتقق من صوت امليكروفون جلهاز  MAGIC SING، اضغط على زر (0) على 
امليكروفون الالسلكي، واضغط على زر "الطاقة(POWER)" باستخدام إصبع آخر لتشغيل الطاقة. (ال تقم 

بتحرير الزر "0" وزر "الطاقة(POWER)" حتى تظهر الكلمة "SEL" على شاشة LCD للميكروفون).

إذا لم ميكن سماع صوت 
املستخدم

تأكد من أن كابالت HD و/أو كابالت A.V. متصلني على النحو الصحيح بني جهاز MAGIC SING و 
HDTV(SDTV). وحتقق من إعدادات اإلدخال جلهاز HDTV(SDTV) تتوافق مع اإلدخال اجلاري جلهاز التلفاز اخلاص 

بك املتصل به الكابالت.

اضغط على زر الطاقة إليقاف الطاقة ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

عند احلاجة إلصالح جهاز MAGIC SING، يُرجى إرساله إلى أقرب مركز خدمة، أو املكان الذي قمت بالشراء منه.

.FCC يتوافق هذا اجلهاز مع اجلزء 15 من قواعد
يخضع التشغيل للشرطني التاليني:

(1) ال ميثل هذا اجلهاز تداخل ضار، و
(2) يقبل هذا اجلهاز أي تداخل قد يتلقاه، مبا يشمل التداخل الذي قد يتسبب 

في تشغيل غير مرغوب.
أي تغييرات أو تعديالت للجهاز ال تكون معتمدة على نحو صريح من خالل 

الشخص املسئول عن االلتزام قد تؤدي إلى إبطال سلطة املستخدم في 
تشغيل اجلهاز.

إذا لم يعرض جهاز التلفاز الصور 
أو ينبعث منه أصوات

جتمدت شاشة العرض جلهاز 
MAGIC SING أو اختفت من 

شاشة التلفاز.

في حالة حدوث مشكالت، يُرجى فحص التوصيات التالية قبل االتصال مبركز اخلدمة.

LED/LCD ال تضغط على جزء شاشة ال تستخدم أجسام حادة على لوحة املفاتيح.

ال تستخدم مواد كيميائية قوية لتنظيف جهاز MAGIC SING، حيث 

أن هذه املواد الكيميائية قد تؤدي إلى إتالف اجلهاز. حافظ على جهاز 

ً عن احليوانات األليفة واألطفال الصغار. MAGIC SING بعيدا

ال تقم بإدخال أو إزالة عبوات إضافية، أو عبوات إجمالي، أو جهاز ذاكرة 

USB أثناء ما يكون جهاز MAGIC SING قيد التشغيل.




