
اخلطوة 1   ماذا يوجد بداخل (MagicSing ET25K)؟

اخلطوة 2   كيف ستقوم بإعداد MagicSing؟

العناصر الرئيسية

البد وأن يحتوي جهاز (MagicSing ET25K) اخلاص بك على العناصر التالية.

قم بتوصيل كابل AV (الصوتيات/الفيديو) في طرف مقبس 
RCA في جهاز التلفاز اخلاص بك (واملوجود إما على اجلانبني 

أو في مؤخرة جهاز التلفاز) بالطريقة التالية:
   - املقبس األحمر في الطرف األحمر.

   - املقبس األصفر في الطرف األصفر.
   - املقبس األبيض في الطرف األبيض.

إذا كان هناك طرفي مقبس RCA فقط في جهاز التلفاز 
(جهاز تلفاز مونو) قم بتوصيل املقبس األصفر في طرف 

مقبس RCA األصفر وقم بتوصيل املقبس األبيض في 
طرف مقبس RCA األبيض في جهاز التلفاز اخلاص بك.

قم بتوصيل قابس محول التيار املتردد في طرف مقبس 
كابل التيار املتردد (األسود). ضع الطرف اآلخر حملول التيار 

املتردد في مزود التيار الرئيسي.

• يُرجى إيقاف وظيفة "الضبط التلقائي ملستوى الصوت" 
(AVL/AVC) في جهاز التلفاز اخلاص بك.

• إلعداد أكثر تقدماً جلهاز MagicSing، يُرجى الرجوع إلى 
 MagicSing القسم 2 من دليل املستخدم املوجود في دليل

اخلاص بك.

قم بتشغيل جهاز التلفاز اخلاص بك وضبطه 
في وضع الفيديو.

إذا اكتشفت عدم وجود أي عنصر من املذكور أعاله أو كان تالفاً، يُرجى االتصال باملتجر الذي قمت بالشراء منه على الفور.

USB املايكروفون محول التيار الثابتقرص تثبيت
الرئيسي

حقيبة احلمل دليل مستخدم 
كاراوكي (قائمة 
األغنيات ودليل 

املستخدم)



اخلطوة 3   كيف تبدأ استخدام جهاز MagicSing؟

أسئلة وإجابات ماذا علي أن أفعل إذا واجهت املشكالت التالية؟

قم بتشغيل طاقة ميكروفون جهاز MagicSing بالضغط القصير على زر الطاقة 
وسيشير مؤشر إضاءة LED اخلضراء إلى أن املايكروفون في وضع االستعداد لالستخدام. 

ستظهر شاشة MagicSing على جهاز التلفاز اخلاص بك.

ال ميكنني تشغيل جهاز 
MagicSing اخلاص بي.

ال ميكنني رؤية أي شيء أو 
سماع أي صوت على جهاز 

التلفاز اخلاص بي.

ال يخرج صوت من امليكروفون.

جتمدت شاشة عرض 
MagicSing أو اختفت من 

شاشة التلفاز.

1. قم بالتحقق مما إذا كان املقبس األنثى (األسود) لكابل املايكروفون ومحول التيار 
املتردد الذكر متصلني على النحو املناسب.

2. تأكد من توصيل قابس التيار املتردد على نحو مناسب في مزود الطاقة الرئيسي.
(يُرجى الرجوع إلى ”اخلطوة 2. كيفية إعداد جهاز MagicSing؟“)

1. تأكد من أن جهاز التلفاز اخلاص بك في وضع الفيديو.
2. تأكد من التوصيل املناسب جلميع الكابالت واحملوالت. 

(عليك الرجوع إلى "اخلطوة 2. كيفية إعداد جهاز MagicSing اخلاص بك")

اضغط على زر الطاقة لإليقاف ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

مالحظة: بالنسبة للمشكالت األخرى، يُرجى الرجوع إلى قسم "استكشاف األعطال وإصالحها" في دليل املستخدم املوجود في دليل 
.MagicSing
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حتقق من مستوى صوت امليكروفون بالضغط على زر الوضع [4] [1][Mode]، ثم 
اضغط على [   ] لزيادة الصوت.

لتحديد األغنية باستخدام ميكروفون MagicSing اخلاص بك، انتظر حتى تظهر 
الكلمات "حدد أغنية Select a song" على شاشة التلفاز، ثم اضغط على األزرار [  ] [  ].

عند ظهور قائمة األغنيات على شاشة جهاز التلفاز اخلاص بك، اضغط باستمرار إما 
على الزر [   ] أو [   ]، ثم ستالحظ وجود شريط أزرق يبرز عنوان كل أغنية في القائمة.

إذا رغبت في تشغيل األغنية احملدد بالشريط األزرق، اضغط على الزر [        ].

ميكنك أيضاً حتديد أحد األغنيات بتصفح صفحات قائمة األغنيات في دليل مستخدم 
MagicSing. لتشغيل األغنية احملددة، عليك فقط النقر على املفاتيح املوجودة بجانب 

عنوان األغنية في ميكروفون MagicSing ثم الضغط على [        ].


