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.KHM500 شكراً لك على شرائك لجهاز كاريوكي

نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج. بإجراء 

بأداء صوتي  يُمكن للمستخدمين االستمتاع  المناسبة لإلعداد،  االختيارات 

ستريو وصور حية.

يُرجى االحتفاظ بهذا الدليل مع الضمان.
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• ُيرجى التأشير على جميع العناصر األساسية والتأكد من تضمينها.

األساسية العناصر 

اختياري
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1. قائمة فحص العناصر

■
 

المحطة

الحمل حقيبة  دليل المستخدم وقائمة األغنياتجهاز التحكم عن بعد

كابل RCA للصوت والفيديو ُمحول التيار المتردد

قد يختلف المنتج الفعلي عن ذلك الذي يظهر بالصور.
حزمة األغنيات

4xAA/2AAA بطاريات

اثنان ميكروفون السلكي ميكروفون حامل 



قد يؤدي تجاهل الرموز أدناه إلى إحداث إصابة خطيرة إذا تم التعامل 
مع الجهاز على نحو غير صحيح

تحذير خطر، أو تنبيه

قد تؤدي هذه اإلجراءات إلى إحداث صعقة كهربائية

2. السالمة والصيانةقائمة فحص العناصر
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1-2 رموز السالمة

Electric Shock Caution

Attention

Fire Hazard

Disassembly 
the power cord

Leak

System Damage

Disassembly 

Electric Shock

User Injury

قد تسبب هذه اإلجراءات حدوث حريق

ُيمكن أن تسبب هذه اإلجراءات إصابة للمستخدم

ُيمكن أن تسبب هذه اإلجراءات إلى 

تسرب كهربائي أو تسرب بالبطارية

فك التركيب اإللزامي

(فصل قابس الطاقة مع التشغيل اإللزامي)

قد تسبب هذه اإلجراءات تلف للنظام

اإلجراءات المقبولة

قد تحدث صعقة كهربائية

ال تقم بالتركيب

Good



• ُيرجى قراءة دليل المالك هذا ودليل األجهزة األخرى المتصلة بالُمشغل قبل 
التركيب. قد يتسبب االستخدام خير المناسب في إحداث حريق، أو تسرب كهربائي،

 أو صعقة كهربائية.

• عليك فقط استخدام ُمحول الطاقة المشمول لهذه الوحدة. فاستخدام ُمحول طاقة
 خاطئ قد يتسبب في تسرب كهربائية، أو صعقة كهربائية، أو حدوث حريق.

• قبل تشغيل الطاقة، عليك ضبط الصوت على الوضع المنخفض؛ فاالرتفاع المفاجئ 
أو مستوى الصوت غير الُمريح قد يتسبب في فقدان دائم للسمع.

• ضع المُشغل على مسافة مناسبة من التهوية. ألفضل استخدام، حافظ على 
فجوة قدرها 2 بوصة بين المُشغل واألجهزة األخرى، وفجوة قدرها 4 بوصة من 

الجدران.

• ال تقم بحجب فتحات التهوية بالوحدة، حيث يجب عدم وضع هذا المُشغل في 
مساحة مجزأة قد تؤدي إلعاقة تدفق الهواء البارد.

• ال تضع هذا المُشغل على مضخم صوت، فقد ينتج منه حرارة.

الجهد التقديري لهذا المُشغل هو 12 فولت/1 أمبير تيار مباشر.
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تنبيه

التهوية

◎ 

للتركيب  2-2 مُالحظات 



3-2 االستخدام اآلمن
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درجة الحرارة / الحرارة

الطاقة/الجهد كابل 

• ال تقم بتعريض ه لإلضاءة المباشرة، قد يتسبب ذلك في تشوه الجهاز، 
أو تغير للون.

• ال تضع أو تستخدم الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل شبكات التبريد، أو 
مسجالت الحرارة، أو المواقد، أو األجهزة األخرى التي يخرج منها حرارة. لمنع 

الحريق، أو التسرب الكهربائية، أو الصعقة الكهربائية، ضع كابل مزود الطاقة بعيداً 
عن مصادر الحرارة.

• ال تقم بتركيب الجهاز في المناطق التي يحدث فيها تغير كبير في درجات الحرارة.

• ال تقم بالتركيب في مناطق بها غبار.

• عليك فقط استخدام الجهد المسموح به. من الخطير استخدام الجهاز بجهد أقل 

من الجهد المسموح به.

• ال تقم بفصل قابس الطاقة من المنفذ حتى إتمام التركيب؛ قد يتسبب ذلك في 

أعطال للنظام.

• ال تقم بتوصيل مقابس متعددة في منفذ كهربائي في ذات الوقت. إذا تم 

استخدام مقابس مختلفة يُرجى الحفاظ على إجمالي استهالك الطاقة أدنى من 

200 وات. ال تقم بتوصيل قابس هذا النظام مع مصادر الحرارة، أو الشاشات؛ أو 

أجهزة التلفاز، أو مجففات الشعر، أو األجهزة الكهربائية بالمطبخ.

• ال تضع األجسام على أو حول كابل الطاقة. قد يتسبب تلف كابل الطاقة في 

إحداث حريق أو صعقة كهربائية. إذا تلف كابل الطاقة (خروج الخط الداخلي، أو 

فصله، .. إلخ) عليك االتصال بالمتجر الذي قمت بالشراء منه.

• يُرجى تجنب التلف، أو االلتواء، أو االنثناء، أو السحب، أو السخونة لكابل الطاقة.

• قم بفصل كابل الطاقة بعناية حتى ال تتسبب في إحداث أي تلف به.

• للسالمة، ال تلمس قابس الكهرباء عند وجود عاصفة رعدية أو برقية.



المياه/الرطوبة

المعالجة

• إذا ظهرت روائح غير عادية أو ظهر دخان على الفور بعد إيقاف تشغيل الطاقة. 

ُيرجى استخدام زوج من القفازات السميكة للحماية، وقم بفصل قابس الطاقة من 

المنفذ واتصل بمركز الخدمة.

• انزع قابس مزود الطاقة إذا لم يكن الُمشغل سيتم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

• ال تقم بتجميع هذا الُمشغل على أسطح بها اهتزاز أو غير مستقرة. فالتركيب 
على أسطح غير مستقرة قد يتسبب في سقوط الُمشغل ويتسبب في تلفيات.

• ضع كابل الطاقة بعيداً عن أي مكان قد يتسبب في تعثر األشخاص به أو المشي 
عليه.

• إذا سقط الُمشغل أو تلفت عبوته، قم بفصل قابس الطاقة من المنفذ الكهربائية، 
وأبلغ مركز اإلصالح المحلي. إذا استخدمته بدون أي إعادة فحص، قد يحدث حريق 

أو صعقة كهربائية.

• ال تضع أي أجسام على الُمشغل.

• ال تضع جهاز التلفاز أو االستريو على الُمشغل ألنه قد يتسبب في تلف للُمشغل.

• ال تتسلق الُمشغل أو تقم بتعليقه على أجهزة مرفقة.

• ُيرجى الرقابة على األطفال؛ فقد يكون ُمشغل الموسيقى مصدر للتلف أو اإلصابة.

• اضغط على األزرار برفق حتى ال تتسبب في حدوث عطل.

• ال تلمس الُمشغل أو كابل الطاقة ويدك مبتلة. فقد يتسبب في تماس كهربي.

• ال تقم بصب أو رش أي مواد سائلة في أو على الُمشغل. قد يتسبب ذلك في 
عطل كهربائي.
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3-2 االستخدام اآلمن

المعالجة
• قد تتسبب أي آثار قوية غير معقولة على الميكروفون في حدوث أعطال أو تدهور 

في قدرته على العمل.

• قد يؤدي وضع الميكروفون بالقرب من مضخم الصوت إلى توليد صوت صفير مرتفع.

• قد يؤدي استخدام الهاتف الجوال أو أجهزة االتصال بالقرب من الميكروفون إلى 
التسبب في تداخل مع إشارات الصوت.

• ال تقم بالتخلص من اإلكسسوارات (جهاز التحكم عن بعد، أو دفتر األغنيات، أو 
الميكروفون .. إلخ) لدى أفراد آخرين.

• قد يؤدي وضع األجسام الصلبة مثل دبابيس الشعر، أو العمالت المعدنية، أو 
المواد البالستيكية الحرارية داخل الجهاز إلى التسبب في مشكالت كهربائية.

• في حالة تحريك الُمشغل، عليك إيقاف الطاقة وفصل كابل الطاقة من المنفذ 
الكهربائي. ثم قم بفصل كابالت التوصيل األخرى باألجهزة األخرى.

• ال تقم بفك أو إعادة نمذجة المشغل لمنع خطر الحريق أو الصعقة الكهربائية.

• إذا حدثت مشكلة مع الُمشغل، عليك االتصال بمركز الخدمة أو جهة التصنيع. 
سيصبح الضمان باطالً إذا كانت التلفيات بسبب المستخدم.
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• قم بالتركيب على سطح مستو.

KCC-CRM-KYA-KHM500 :رقم الشهادة >
< هذا المنتج لالستخدام المنزلي فقط (المستوى ب)، وهو مُعد بصفة رئيسية 

لالستخدام في المنزل ويمكن استخدامه في جميع المناطق.



4-2 استخدام البطاريات

تحذير
• ال تلمس الُمشغل أو كابل الطاقة بأيدي مبتلة. فقد يتسبب ذلك في حدوث 

تماس كهربي.

• ُيرجى استخدام البطاريات الُمحددة.

• ال تُحاول إعادة شحن البطاريات. قد يتسبب ذلك في تسرب سائل البطارية، أو 
تلف البطارية، أو حدوث إصابة للمستخدم.

• ال تستخدم البطاريات الجديدة مع أخرى مستعملة لمنع التلوث البيئي.

• ال تقم بتخزين البطاريات مع العناصر المعدنية (الدبابيس المدببة ، دبابيس 
الشعر، العمالت المعدنية، .. إلخ) فعند نفاذ البطارية، قد تتسبب في تسرب 

سائل البطارية أو حدوث إصابة للمستخدم.

• ال تقم بتسخين أو تفكيك البطاريات أو إلقائها في الماء أو النار.

• ُيرجى االحتفاظ بالبطاريات بعيداً عن متناول األطفال.

• إذا ابتلع األطفال سائل البطاريات، عليك استشارة الطبيب على الفور.

• تأكد من إدخال البطارية على باألقطاب المقابلة الموجبة (+) أو السالبة (-) 
في فتحات البطارية.

• قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد إذا لم تكن سيتم استخدامها 
لفترة زمنية طويلة لمنع التسرب المحتمل لسائل البطارية.

• يجب وضع البطاريات القديمة في صندوق تجميع محدد لمنع التلوث البيئي.
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5-2 صيانة النظام

تنبيه
• عليك استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف. ال تستخدم المياه، أو 

البنزين، أو أي نوع آخر من المذيبات مثل الثنر، أو البنزين، فقد تتسبب في تلف 
للُمشغل.

• ال تقم برش أي نوع من المبيدات الحشرية على الُمشغل.

• عليك استشارة فني مؤهل بشأن التنظيف لمرة في العام. فعند االتساخ، أو 
استهالكها من خالل القوارض أو الحشرات قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو 

عطل بالنظام.

• قبل التنظيف، أوقف الطاقة وقم بفصل القابس من المنفذ الكهربائي. فعدم 

القدرة على القيام بذلك قد يتسبب في صعقة كهربائية.

لوائح لجنة االتصاالت االتحادية الجزء 15.105

تم اختبار هذا الجهاز ووجد توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من لوائح لجنة 

االتصاالت االتحادية (FCC). صممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات المنزلية. 

تولد هذه األجهزة، وتستخدم، وقد تؤدي إلى حدوث إشعاعات لطاقة ترددات الراديو، وإذا لم يتم تركيبها 

واستخدامها وفقاً لدليل التعليمات، قد تتسبب في تداخل ضار باالتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، فليس هناك 

ضمان على عدم حدوث تداخل في حالة تركيبات معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار بأجهزة استقبال 

الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، نوصي المستخدم بمحاولة 

تصحيح التداخل من خالل أياً من التدابير التالية:

- إعادة توصيل وتغيير مكان هوائي االستقبال.

- زيادة مسافة الفصل بين الجهاز وجهاز االستقبال.

- توصيل الجهاز في منفذ على دائرة تختلف عن تلك المتصل بها جهاز االستقبال.

- عليك استشارة الوكيل أو فني متمرس للراديو/التلفاز للحصول على المساعدة.
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معلومات لجنة االتصاالت االتحادية (FCC) للمستخدم



لوائح لجنة االتصاالت االتحادية (FCC) الجزء 15.21

قد يؤدي إجراء أي تغيير أو تعديل غير معتمد صراحة من خالل الطرف المسئول عن االلتزام إلى إبطال سلطة 

المستخدم في تشغيل الجهاز.

تنبيه:

قد يؤدي إجراء أي تعديالت غير معتمدة صراحة من خالل الطرف المسئول عن االلتزام إلى إبطال سلطة 

المستخدم في تشغيل الجهاز.

معلومات االلتزام بلوائح لجنة االتصاالت االتحادية (FCC): يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من لوائح لجنة 

االتصاالت االتحادية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) قد ال يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و (2) 

سيقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما يشمل التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب.

يتوافق هذا الجهاز مع معايير إعفاء RSS لترخيص  Industry Canada، ويخضع التشغيل للشروط التالية: (1) قد 

ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل، و (2) ال يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما يشمل التداخل الذي قد 

يتسبب في تشغيل غير مرغوب للجهاز.

بموجب لوائح Industry Canada، ال يجوز تشغيل جهاز بث موجات الراديو هذا باستخدام هوائي من نوع 

وأقصى (أو أقل) استقبال معتمد لجهاز اإلرسال من خالل Industry Canada. لتخفيض التداخل المحتمل 

لموجات الراديو على المستخدمين اآلخرين، يجب أن يكون نوع الهوائي واستقباله مختار بمكافئ متناحي 

لطاقة الراديو (e.i.r.p) بما ال يزيد عن الضروري لالتصال الناجح.
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Le present apparell est cinforme aux CNR d’industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.



3. مقدمة واإلعداد

1-3 نظرة عامة على النظام

USB 1. منفذ 
 .USB قم بإزالة الغطاء المطاطي لتوصيل كابل
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األمام

الخلف

1

1

2 3 4 5 6

1. هوائي
جهاز استقبال السلكي أو ميكروفون 

RCA 2. طرف إخراج الصوت األيسر
RCA 3. طرف إخراج الصوت األيمن

RCA 4. طرف إخراج الفيديو

HDMI 5. طرف إخراج
   .RCA بديل إلدخال  

HDMI قم بالتوصيل بأجهزة التلفاز مع دعم
6. إدخال التيار المباشر

الطاقة    بمحول  التوصيل 

KHM 500 



أعلى

أسفل

   15

1

1

2 3

1 12. مؤشر توصيل الميكروفون الالسلكي  3. مؤشر الميكروفون الالسلكي 

2. مؤشر الطاقة
1 يضئ عند توصيل الميكروفون 

1. غطاء حزمة األغنيات
افتح إلدخال المزيد من حزم األغنيات إلضافة أغنيات.

.2 يضئ عند توصيل الميكروفون 

عند تشغيل طاقة جهاز KHM 500، ستومض إضاءة LED في المحطة أثناء التشغيل. بعد 
انتهاء تشغيل النظام، ستضئ المحطة بضوء أحمر مستقر جاهز لالستخدام. ال يشير أي 

ضوء على محطة KHM 500 على توقف الطاقة.



الوظيفة

POWER

SETUP

ARROWS

▲►

►

◄

◄

▼

▲▼

OK

VOLUME

0-9

START

STOP

RESERVE

RESERVE CANCEL
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ميكروفون السلكي

أسفل

KHM500 تشغيل وإيقاف الطاقة لجهاز 

"(Setup)اضغط للدخول إلى قائمة "اإلعداد

استمر بالضغط للخروج من كل وضع والعودة 
إلى قائمة "تحديد الوضع"

أثناء تشغيل األغنية في وضع كاريوكي، استخدم 
الزر [    ] لزيادة أو الزر [    ] لخفض إيقاع األغنية.

اضغط لتشغيل األغنيات المحددة أو لحفظ مستوى 
اإلعدادات الذي تم ضبطه.

الميكروفون ضبط صوت 

يستخدم إلدخال أرقام أو وقت األغنية

تشغيل أو اإليقاف المؤقت لألغنية

إيقاف األغنية أو الخروج من القائمة

حفظ أغنية في وضع كاريوكي

أغنيات محفوظة إلغاء 

أثناء تشغيل أغنية في وضع كاريوكي، استخدم الزر
[    ] لزيادة أو الزر [    ] لخفض مستوى األغنية.

استخدم األسهم [   ]، [   ]، [   ] أو [    ] للتنقل 
خالل قائمة األغنيات أو للتنقل إلى قوائم أخرى.



جهاز التحكم عن بعد

1. POWER

2. MODE

3. REWIND

4. FAST FORWARD

5. PREVIOUS

6. NEXT

7. 0-9

8. RESERVE 

9. R-CNCL 

10. P-RES

11. MALE / FEMALE

12. FAVO-LIST 

13. I-SKIP 

14.  PLAY/PAUSE 

15. STOP/CANCEL 

16. OK 

17. ARROWS  

18. KEY 

19. A<->B 

20. REPEAT 

21. TEMPO 

22. SET UP 

23. NTSC/PAL 

24. REC 

25. REC-LIST  

26. MIC 1 

27. MIC2 

28. MUTE  

29.  VOL

   17
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19 20

21

22
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15

8

7

3

2 1

4 5 6

أسفلالوظيفة

KHM500 قم بتشغيل وإيقاف طاقة نظام

قائمة "اختيار الوضع" أو الخروج

الترجيع خالل مقطع

التسريع لألمام خالل مقطع

االنتقال إلى المقطع السابق

التالي االنتقال إلى المقطع 

اختيار األرقام

(27 حفظ األغنيات (الصفحة 

(28 إلغاء األغنيات المحفوظة (الصفحة 

الحالية حفظ أغنية قبل األغنيات المحفوظة 

تحويل صوت المغني إلى درجة أدنى أو أعلى

والمقدمة الفاصلة  الفترات  تخطي 

اضغط للتشغيل/اإليقاف، أو اإليقاف المؤقت ألغنية

أوقف األغنيات أو الخروج من القائمة

القسم تكرار 

التكرار وضع 

تحديد وضع NTSC / PAL  بجهاز التلفاز

تسجيل صوتك مع األغنيات

المسجلة باألغنيات  قائمة  عرض 

الموسيقى ضبط صوت 

ضبط صوت الميكروفون 2

كتم جميع األصوات

الموسيقى ضبط صوت 

زيادة أو خفض إيقاع األغنية

"(Multimedia)أو "الوسائط المتعددة "(Karaoke)تحديد وضع "كاريوكي

اضغط على [#] لزيادة أو [b] لخفض المستوى الرئيسي

التنقل خالل قائمة األغنيات أو االنتقال إلى قوائم أخرى

تشغيل األغنية المحددة أو حفظ مستويات اإلعدادات التي تم ضبطها

إضافة أغنية مفضلة أو عرض األغنيات المفضلة المحفوظة



2-3 اإلعداد

1. أثناء إيقاف جهاز KHM500 عن العمل، قم بتوصيل كابالت الصوت والفيديو RCA باألطراف 
المقابلة في المحطة وجهاز التلفاز.

2. قم بتوصيل محول الطاقة بالمحطة
."AV" 3. تغيير مدخل جهاز التلفاز إلى وضع

4. إيقاف الميكروفون والمحطة.

1. أثناء إيقاف جهاز KHM500، قم بتوصيل كابل HDMI بالمحطة وجهاز التلفاز.
.KHM500 2. قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز

"HDMI" 3. قم بتغيير مدخل جهاز التلفاز إلى وضع
4. قم بتشغيل الميكروفون و المحطة.

   18

RCA التوصيل بجهاز

HDMI التوصيل بطرف

 

 

2

2

1

1



التوصيل بأنظمة الصوت
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2

3

1

1. أثناء توقف جهاز KHM500 عن العمل، قم بتوصيل كابالت الصوت RCA (األحمر واألبيض) 

بالمحطة ثم بنظام الصوت الذي يتوافق مع ألوان األطراف.

2. قم بتوصيل كابل فيديو RCA (األصفر) بالنظام وجهاز التلفاز بما يتوافق مع لون الطرف، إذا تم 

استخدام مدخل HDMI قم باستخدام كابل HDMI لتوصيل النظام وجهاز التلفاز ثم قم بضبط 

الصوت في جهاز التلفاز على "0".

3. قم بتوصيل محول الطاقة بالمحطة.

4. قم بتشغيل نظام الصوت وتغيير وضع اإلدخال إلى "AUX" (ال يمكنك استخدام سماعات 

.("AUX" خارجية إذا لم يكن بنظام الصوت لديك وضع

5. قم بتشغيل جهاز التلفاز وقم بتغيير وضع اإلدخال وفقاً لالتصاالت المستخدمة لـ "AV" أو 

."HDMI"

6. قم بتشغيل الميكروفون والمحطة.

< إذا لم يكن مستوى الصوت مُرضياً، يُرجى التحقق من وإيقاف "ضبط مستوى الصوت تلقائياً" 

(AVL/AVC) في جهاز التلفاز.

< عند استخدام وصلة HDMI سيتسبب ذلك في تأخر الصوت. في هذه الحالة، يُرجى توصيل 

كابالت صوت RCA (أحمر وأبيض) بنظام ستريو خارجي لتجنب تأخر الصوت.



3-3 استخدام جهاز التحكم عن بعد

4-3 توصيل الميكروفون

• أقصى مسافة موصى بها لجهاز التحكم عن بعد هي 22 قدم (7 متر) من مستشعر جهاز 

التحكم عن بعد، ونظام اإلرسال في نطاق 15 درجة في كال الجانبين على الجانب األمامي 

.KHM500 لجهاز

• قد يختلف نطاق التشغيل وفقاً لمستوى اإلضاءة في الغرفة.

.KHM500 1. عند توصيل الميكروفون بالطاقة سيتصل تلقائياً بجهاز

2. يمكن توصيل حد أقصى 2 ميكروفون بجهاز KHM500 في وقت واحد.

• إذا لم يكن الميكروفون فعاالً لمدة 30 دقيقة، سينتقل إلى وضع إدارة الطاقة لمنع استهالك الطاقة.

• اضغط على زر الطاقة على الميكروفون إلعادة تفعيله.

1. ال تقم بتوجيه إضاءة ساطعة تجاه مستشعر التحكم عن بعد.

2. ال تضع أي أجسام بين جهاز التحكم عن بعد ومستشعر جهاز التحكم عن بعد.

3. ال تستخدم جهاز التحكم عن بعد أثناء استخدام جهاز التحكم عن بعد لجهاز آخر.

 
المرجع

 Caution

15˚ 15˚
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KHM-500
الوظائف



KHM500 3. وظائف جهاز

1) تشغيل/إيقاف

2) تحديد األغنيات

1-4 وضع كاريوكي

اضغط على زر الطاقة [POWER] لتشغيل النظام وانتظر لمدة 10 دقائق. 
بمجرد إتمام التحميل سيدخل النظام في وضع استعداد كاريوكي.

إدخال رقم األغنية لتحديد أغنية

1-1-4 الوظائف األساسية

◎ 
◎ 

 

◎
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3) تشغيل/إيقاف

اضغط على زر التشغيل/اإليقاف المؤقت [PLAY-PAUSE] لبدء األغنية المحددة.

 [STOP/CANCEL] إذا تم تحديد رقم أغنية خاطئ، اضغط على إيقاف/إلغاء
للعودة إلى وضع استعداد كاريوكي.

اضغط على زر اإليقاف/اإللغاء [STOP/CANCEL] إليقاف وإلغاء األغنية التي يتم تشغيلها.

   23

 ◎

 ◎

  
             

◎



4) إيقاف مؤقت

1) صوت الميكروفون

اضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت [PLAY/PAUSE] لإليقاف المؤقت ألغنية.
اضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت [PLAY/PAUSE] مرة أخرى الستئناف تشغيل األغنية.

لضبط صوت الميكروفون 1 أو الميكروفون 2 على جهاز التحكم عن بعد اضغط على [+] 
لزيادة أو [-] لخفض مستوى صوت كل ميكروفون.

لضبط صوت الميكروفون على الميكروفون اضغط على [+] و [-].

2-1-4 وظائف كاريوكي

   24

 ◎ 
 ◎ 

◎ 
 
◎ 



2)  المفتاح

3)  اإليقاع

اضغط على [#] لزيادة المستوى األساسي لألغنية بنصف درجة.
اضغط على [b] لتخفيض  المستوى األساسي لألغنية بنصف درجة.

(لن ينطبق تغيير المستوى األساسي سوى على األغنية التي يتم تشغيلها حالياً،
ويعود للمستوى األصلي عند تشغيل أغنية جديدة).

اضغط على [+] لزيادة إيقاع األغنية.

اضغط على [-] لخفض إيقاع األغنية.
(لن يتم تطبيق مستويات اإليقاع التي تم تغييرها سوى على األغنية التي يتم 

تشيلها، ويعود للمستوى األصلي عند تشغيل أغنية جديدة).
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 ◎ 
 ◎ 
  
  

 ◎ 
 ◎ 
  
  



4)  ذكر/أنثى (صوت ذكر/أنثى)

5)  اللحن

اضغط على زر ذكر/أنثى [M/F] لخفض درجة الصوت عند غناء ذكر ألغنية لفنانة 
أنثى، أو رفع درجة الصوت عند غناء أنثى ألغنية فنان ذكر. (ينطبق تغيير صوت 

ذكر/أنثى على األغنية التي يتم تشغيلها حالياً، ويعود إلى إعداداته األصلية 
ذكر/أنثى عند تشغيل أغنية جديدة).

اضغط على إعداد[SET UP] أثناء تشغيل األغنية.
سيتم عرض "وضع التشغيل" أعلى شاشة القائمة.

اضغط على زر [▼] لتحديد "اللحن".
اضغط على الزر [◄] أو [►] لتحديد نوع اللحن. (افتراضي، ضعيف، احترافي، قوي)

لن يتم تطبيق اللحن المحدد سوى على األغنية التي يتم تشغيلها حالياً، وسيعود لللحن 
األصلي عند تشغيل أغنية جديدة).
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 ◎

  
  
  
  

◎

◎

◎

◎

 
 



6)  كتم الصوت

7)  الحفظ

اضغط على زر كتم الصوت [MUTE] إليقاف جميع األصوات وسيظهر "MUTE" على 
الشاشة.

اضغط على زر كتم الصوت [MUTE] مرة أخرى الستئناف جميع األصوات 
."MUTE" وسيختفي

(ال ينطبق كتم الصوت [Mute] سوى على األغنية الحالية التي يتم تشغيلها، 
وسيعود الصوت لحالته عند تشغيل أغنية جديدة].

حدد أو أدخل رقم األغنية.
اضغط على حفظ [RESERVE] لحفظ األغنية.

(بمجرد حفظ األغنية، سيتم عرضها في قائمة األغنيات المحفوظة على الشاشة. 
يمكنك حفظ حتى 45 أغنية).
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 ◎ 
  
 ◎ 
  
  
  

◎

◎



6)  كتم الصوت

7)  الحفظ

اضغط على زر كتم الصوت [MUTE] إليقاف جميع األصوات وسيظهر "MUTE" على 
الشاشة.

اضغط على زر كتم الصوت [MUTE] مرة أخرى الستئناف جميع األصوات 
."MUTE" وسيختفي

(ال ينطبق كتم الصوت [Mute] سوى على األغنية الحالية التي يتم تشغيلها، 
وسيعود الصوت لحالته عند تشغيل أغنية جديدة].

حدد أو أدخل رقم األغنية.
اضغط على حفظ [RESERVE] لحفظ األغنية.

(بمجرد حفظ األغنية، سيتم عرضها في قائمة األغنيات المحفوظة على الشاشة. 
يمكنك حفظ حتى 45 أغنية).
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 ◎ 
  
 ◎ 
  
  
  

◎

◎



8)  إلغاء الحفظ

9)  قبل الحفظ

أدخل رقم األغنية لألغنية التي ترغب في إلغائها.
اضغط على إلغاء الحفظ [R-CNCL] إللغاء األغنية المحددة.

اضغط على إلغاء الحفظ [R-CNCL] بدون تحديد رقم األغنية إللغاء آخر أغنية 
محفوظة.

أدخل رقم األغنية
[P-RES]اضغط على قبل الحفظ

قبل الحفظ تضيف األغنية إلى أعلى قائمة الحفظ.

◎

 ◎

 ◎ 
  

 

 ◎

 ◎
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10)  التكرار

11)  الصوت

اضغط على تكرار [REPEAT] لتحديد وضع التشغيل.
تكرار(Repeat): تكرار األغنية الحالية.

مستمر(Continuous): تشغيل األغنية بترتيب تتابعي بعد تشغيل جميع 
األغنيات المحفوظة.

عادي(Normal): العودة إلى وضع االستعداد كاريوكي بعد تشغيل جميع 
األغنيات المحفوظة.

عشوائي(Random): تشغيل األغنيات بشكل عشوائي بعد تشغيل جميع 
األغنيات المحفوظة.

العبارة األولى(Phrase-1): تشغيل فقط المقطع األول من األغنية.

اضغط على [+] أو [-] لضبط صوت الموسيقى، المستويات (0-20)
اضغط على [+] أو [-] لتعطيل كتم الصوت.

(إذا تم استخدام توصيل HDMI يُرجى استخدام صوت التلفاز لضبط صوت 
الموسيقى).
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 ◎ 
  
  

 ◎

 ◎

  
  



12)  تسجيل

13)  تشغيل أغنيات مسجلة

اضغط على زر التسجيل [REC] للدخول في وضع االستعداد للتسجيل.
حدد وقم بتشغيل األغنية لبدء التسجيل (سيتم حفظ األغنيات التي تم 

(USB تسجيلها في قرص محرك
اضغط على زر إيقاف/إلغاء [Stop/Cancel] إليقاف التسجيل.

قم بتوصيل مُحرك أقراص USB والذي يحتوي على األغنيات المسجلة إلى 
 .KHM500 جهاز

اضغط على قائمة التسجيل[REC-List] لعرض قائمة األغنيات المسجلة.
اضغط على تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] لتشغيل األغنيات المسجلة.

اضغط على إيقاف/إلغاء[STOP/CANCEL] لإليقاف والعودة لقائمة األغنيات 
المسجلة.

(ال يمكنك استخدام وظائف "اإليقاع، أو التخطي، أو اإليقاف المؤقت، أو التكرار 
أثناء التسجيل)

(ال يمكنك استخدام وظائف "اإليقاع، أو التخطي، أو اإليقاف المؤقت، أو التكرار 
أثناء التسجيل)

.KHM500 إلى جهاز USB لتسجيل وحفظ األداء أدخل مُحرك أقراص
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 ◎ 
 ◎ 
  
 ◎ 

 
◎

 
 ◎ 
 ◎ 
 ◎ 



14)  حفظ األغنيات المفضلة

15)  عرض األغنيات المفضلة

16)  حذف أغنيات مفضلة

حدد أو أدخل رقم األغنية لألغنية المفضلة.
اضغط على قائمة األغنيات المفضلة [FAVO-LIST] إلضافة األغنية لقائمة 

األغنيات المفضلة.

اضغط على زر قائمة األغنيات المفضلة [FAVO-LIST] أثناء ما تكون في وضع 
االستعداد بجهاز كاريوكي للدخول إلى قائمة األغنيات المفضلة.

استخدم األزرار [▲]، [►]، [◄]أو [▼] لالنتقال إلى األغنيات التي ترغب في تشغيلها.
اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] لتشغيل أغنياتك المفضلة.

 

اضغط على  قائمة األغنيات المفضلة [Favo-List] أثناء ما تكون في وضع االستعداد 
بجهاز كاريوكي للدخول لقائمة األغنيات المفضلة.

استخدم األزرار [▲]، [►]، [◄]أو [▼] لالنتقال إلى األغنيات التي ترغب في حذفها.
اضغط على [R-CNCL] لحذف األغنيات المفضلة المحددة.

يمكنك حفظ حتى 45 أغنية التي ترغب فيها إلى األبحاث األسرع.
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◎ 
◎ 

 ◎ 
  
 ◎ 
 ◎ 

 ◎ 
  
 ◎ 
 ◎ 



17)  شاشة عرض بطارية الميكروفون

اضغط على [+] أو [-] على جهاز التحكم عن بعد أو الميكروفون

إذا تم عرض حالة بطارية منخفضة على الجانب األيمن من الشاشة، ُيرجى إدخال 
بطاريات جديدة.

ستظهر أيقونة حالة البطارية على الشاشة تشير إلى فترة حياة البطارية للميكروفون.
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◎

   
     

 
 Caution



3-1-4 الوظائف الخاصة لجهاز كاريوكي
1)  آخر أغنية تم البحث عنها

2)  آخر أغنية تم البحث عنها

3)  البحث عن األغنيات وفقاً للصفحة

اضغط على األزرار [▲]، [►]، [◄] أو [▼] أثناء ما تكون في وضع االستعداد لجهاز 
كاريوكي لعرض آخر أغنية تم البحث عنها.

اضغط على زر موافق [OK] أثناء ما يكون جهاز كاريوكي في وضع االستعداد 
لعرض آخر أغنية تم تشغيلها.

اضغط على األزرار [◄]، أو [►] لعرض قائمة األغنيات وفقاً للصفحة. (تعرض 8 
أغنيات في كل صفحة)
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◎

 ◎ 

 ◎

  



4)  وضع اإلعداد

حدد الصورة أو الفيديو لخلفية وضع كاريوكي.الخلفية

عرض سطر كلمات األغنية على شاشة التلفاز.كلمات األغنية

ضبط صدى الميكروفون.مستوى الصدى

إيقاف التمرير/هاو/محترفمستوى التمرير

RT عرض النقاط لحظياً.نقاط

استعادة اإلعدادات االفتراضية للنظام.الوضع االفتراضي

F/W تحديث

< يتم حفظ جميع إعدادات النظام فقط عند إيقاف النظام على النحو الصحيح.

تحديث برنامج النظام

NTSC/PAL. (إذا تم تحديد صيغة جهاز غير صحيحة قد ال يتم عرض نوع التلفاز
الفيديو على النحو الصحيح).

لغة رسائل النظام.لغة النظام

اضغط على زر اإلعداد [SETUP] أثناء ما تكون في وضع االستعداد لجهاز كاريوكي 
للدخول إلى قائمة "تهيئة اإلعدادات".

حدد واختر الخيارات باستخدام األزرار [▲]، [►]، [◄] أو [▼].
اضغط على الزر موافق [OK] لحفظ القيمة التي تم تغييرها.

اضغط على زر إيقاف/إلغاء[STOP/CANCEL] أو اإلعداد[SET UP] للخروج.

اضغط على األزرار [▲]، [►]، [◄] أو [▼] أثناء ما تكون في وضع االستعداد لجهاز 
كاريوكي لعرض آخر أغنية تم البحث عنها.

 

SET UP
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 ◎

  
 ◎
 ◎
 ◎



1-2-4 األوضاع

MP3 2-2-4 وضع

MP3 1)  تشغيل مقاطع

كاريوكي(Karaoke): غناء أغنيات كاريوكي من ذاكرة النظام أو حزم األغنيات.
.USB من محرك أقراص MP3 االستماع ألغنيات :MP3

.USB تشغيل مقاطع الفيديو من محرك أقراص :(Movie)فيلم
صورة(Image): عرض الصور من محرك أقراص USB. (ثابتة أو عرض الشرائح).

.MP3 إلى مجلد MP3 وحفظ أغنيات USB على قرص "MP3" يُرجى إنشاء مجلد
.MP3 في مجلد ،USB على محرك MP3 سيتم تخزين ملفات ،MP3 في وضع

حدد ملفات MP3 باستخدام األزرار  [▲]، [►]، [◄] أو [▼]
MP3 لتشغيل أغنية [PLAY/PAUSE]اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت

في وضع االستعداد بجهاز كاريوكي اضغط على زر الوضع [MODE] للدخول إلى قائمة 
الوسائط المتعددة.

.[OK] حدد الوضع ثم اضغط على موافق
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◎

◎

 ◎

 ◎

2-4 الوسائط المتعددة



2)  إيقاف مؤقت

3)  الترجيع أو التمرير لألمام

.MP3 إلى مجلد MP3 وحفظ أغنيات USB على قرص "MP3" يُرجى إنشاء مجلد
.MP3 في مجلد ،USB على محرك MP3 سيتم تخزين ملفات ،MP3 في وضع

.MP3 اضغط على زر [◄◄] لترجيع أغنية
اضغط على زر [►►] لتمرير أغنية MP3 لألمام.

(يتم الترجيع والتمرير لألمام حتى 8 سرعات)
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 ◎

 ◎

 ◎

 ◎

   

 
 



A-B 4)  1 تكرار قسم

5)  الذهاب إلى

5)  السابق والتالي

أثناء ما يتم تشغيل مقطع MP3، اضغط على زر [A<->B] مرة أخرى في نهاية 
القسم الذي ترغب في تكراره. سيعرض "A-" على الشاشة.

اضغط على زر [A<->B] مرة أخرى في نهاية القسم الذي ترغب في تكراره، 
سيعرض "A-B" على الشاشة وسيتم تكرار االختيار.
إللغاء تكرار قسم اضغط على زر [A<->B] مرة أخرى.

اضغط على زر الذهاب إلى [GOTO] أثناء تشغيل مقطع MP3 لعرض مربع "إعداد الوقت.
أدخل الوقت [الساعة/الدقيقة/الثانية] باستخدام مفاتيح األرقام [0]-[9].

اضغط على زر موافق [OK] لتشغيل األغنية من الوقت المُحدد.
.[STOP/CANCEL]إللغاء "إعداد الوقت" اضغط على زر إيقاف/إلغاء

(إذا لم يكن هناك إدخال في خالل 5 ثوان من الضغط على زر [الذهاب إلى]، سيتم 
إلغاء الوظيفة تلقائياً).

اضغط على زر [ |►►] للذهاب إلى أغنية MP3 التالية.
بالضغط على زر [◄◄|] في خالل 10 ثوان من بداية األغنية، سيتم 

تشغيل األغنية السابقة.
بالضغط على زر [◄◄|] بعد 10 ثوان من بداية األغنية سيعيد تشغيل 

األغنية الحالية.
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◎

 
◎

 ◎
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 ◎

 ◎

  

 
 
 ◎

 ◎

  
 ◎

  

 
 
 
 



7)  حفظ موقع األغنية

8)  كتم الصوت

.MP3 سيؤدي إلى إيقاف وضع MP3 أثناء تشغيل أغنية [MODE] بالضغط على زر الوضع
في قائمة "الوسائط المتعددة" حدد "MP3" وسيتم تشغيل األغنية من مكان توقفها.

(عند إزالتك لقرص USB أو إيقاف تشغيل النظام، سيتم حذف موقع األغنية المحفوظ).

 
 

   38

◎

◎

 

اضغط على زر كتم الصوت[MUTE] أثناء تشغيل مقطع MP3 لكتم جميع األصوات.
قم بضبط الصوت إللغاء كتم الصوت.

◎

◎

 

 
 

 
 
 
 



3-2-4 وضع الفيديو

1) تشغيل الفيديو

2) إيقاف مؤقت

يُرجى إنشاء مجلد "فيديو" على قرص USB وحفظ ملفات الفيديو إلى مجلد "الفيديو".
في وضع الفيديو، سيتم إدراج ملفات الفيديو المخزنة على قرص USB في مجلد الفيديو.

حدد الملفات باستخدام األزرار [▲]، [►]، [◄] أو [▼].
اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] لتشغيل فيديو.

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] أثناء تشغيل الفيديو لإليقاف المؤقت.
اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] مرة أخرى الستئناف الفيديو.
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◎

◎

◎

◎

 
 
 

 
 



3) ترجيع وتمرير لألمام

4) تكرار قسم

اضغط على زر [◄◄] لترجيع الفيديو.
اضغط على زر [►►] لتمرير الفيديو لألمام.

(الترجيع والتمرير لألمام حتى 32 سرعة).

أثناء ما يتم تشغيل مقطع فيديو، اضغط على زر [A<->B] في بداية القسم الذي 
ترغب في تكراره وستظهر "A-" على الشاشة.

اضغط على  اضغط على زر [A<->B] مرة أخرى في نهاية القسم الذي ترغب في 
تكراره، وسيتم عرض "A-B" على الشاشة وسيتم تكرار هذا القسم. 

إللغاء تكرار قسم اضغط على زر [A<->B] مرة أخرى.
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◎

◎

◎



5) الذهاب إلى

6) الفيديو السابق والفيديو التالي

7) حفظ موقع الفيديو لتشغيله

اضغط على زر الذهاب إلى [GOTO] أثناء تشغيل مقطع فيديو لعرض مربع "إعداد الوقت.
أدخل الوقت [الساعة/الدقيقة/الثانية] باستخدام مفاتيح األرقام [0]-[9].

اضغط على زر موافق [OK] لتشغيل األغنية.
.[STOP/CANCEL]إللغاء "إعداد الوقت" اضغط على زر إيقاف/إلغاء

(إذا لم يكن هناك إدخال في خالل 5 ثوان من الضغط على زر الذهاب إلى، سيتم إلغاء 
الوظيفة تلقائياً).

اضغط على زر [|►►] للذهاب إلى الفيديو التالي.
بالضغط على زر [◄◄|] في خالل 10 ثوان من بداية الفيديو، سيتم تشغيل 

الفيديو السابق.
بالضغط على زر [◄◄|] بعد 10 ثوان من بداية الفيديو سيعيد تشغيل الفيديو 

الحالي.

بالضغط على زر الوضع [MODE] أثناء تشغيل مقطع فيديو سيؤدي إلى إيقاف وضع "الفيديو".
في قائمة "الوسائط المتعددة" حدد "الفيديو" وسيتم تشغيل الفيديو من مكان توقفه.
(عند إزالتك لقرص USB أو إيقاف تشغيل النظام، سيتم حذف موقع الفيديو المحفوظ).
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◎
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◎

◎
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

◎
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◎



4-2-4 وضع الصور

8) كتم الصوت

1) عرض الصور

اضغط على زر كتم الصوت[MUTE] أثناء تشغيل مقطع فيديو لكتم جميع األصوات.
قم بضبط الصوت إللغاء كتم الصوت.

."Jpeg" وحفظ ملفات الصور إلى مجلد USB على قرص "jpeg" يُرجى إنشاء مجلد
."jpeg" في مجلد USB في وضع "الصور" ستظهر الملفات التي تم تخزينها على قرص

."Jpeg" وحفظ ملفات الصور إلى مجلد USB على قرص "jpeg" يُرجى إنشاء مجلد
."jpeg" في مجلد USB في وضع "الصور" ستظهر الملفات التي تم تخزينها على قرص
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◎

 
◎

  

 ◎

 ◎



2) إيقاف مؤقت

3) الصور السابقة والتالية

اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] لإليقاف المؤقت لعرض الشرائح.
اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت[PLAY/PAUSE] مرة أخرى الستئناف عرض الشرائح.

اضغط على زر [◄◄|] أو [|►►] إليقاف عرض الشرائح.
اضغط على زر [◄◄|] لعرض الصورة السابقة.

اضغط على زر [|►►] لعرض الصورة التالية.
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5-2-4 قائمة إعداد وضع الوسائط المتعددة

خيارات قائمة اإلعداد

وضع التشغيل (عادي، تكرار 1، أو تكرار مباشر).تشغيل

عرض الشرائح أو الصور الثابتة. (تمكين أو تعطيل).

< يتم حفظ جميع إعدادات النظام عند إيقاف النظام على النحو المناسب.

مدة عرض الرسالة أثناء وضع "MP3" و "فيديو".
(مستمر، 3 ثوان، 5 ثوان، 10 ثوان، أو 30 ثانية).

وقت عرض القائمة

وقت عرض القائمة

  "Image" أو صور "Video" أو فيديو "MP3" في وضع [SETUP] اضغط على إعداد
."Setup للدخول إلى قائمة "اإلعداد

حدد وقم بتغيير الخيارات باستخدام األزرار [▲]، [►]، [◄] أو [▼].
اضغط على زر موافق [OK] لحفظ القيمة التي تم تغييرها.
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5. متفرقات
1-5 تحديث النظام

للحصول على تحديثات لنظامك قم بتحميل أحدث برنامج لجهاز KHM500 من 
.www.kumyoung.net

عند إتمام التحديث، سيعمل جهاز KHM500 على إعادة التشغيل تلقائياً. 
(قد يستغرق التحديث حتى 10 دقائق وفقاً لحجم ملف البرنامج).

ال تقم بإزالة قرص USB أثناء تحديث النظام.

احفظ برنامج التحديث إلى قرص USB الخاص بك.
.KHM500 بجهاز USB قم بتوصيل قرص

."[System Update]تحديث النظام � [Set up]حدد "إعداد
اضغط على زر موافق[OK] لتحديث برنامج النظام.

يتم حفظ جميع إعدادات النظام فقط عند إيقاف تشغيل النظام على النحو الصحيح.
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CAUTION



2-5 تثبيت حزم األغنيات
.KHM500 1. أوقف تشغيل الطاقة لجهاز

.(KHM500 والموجود في أسفل جهاز) 2. قم بفتح غطاء حزم األغنيات
3. أدخل حزمة األغنيات في المكان الفارغ.

4. بعد إغالق غطاء حزمة األغنيات قم بتشغيل الجهاز.
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.KHM500 ال تقم بإدخال حزم األغنيات سوى عند إيقاف تشغيل جهاز  ■
(إذا تم إدخال حزمة أغنيات أثناء تشغيل جهاز KHM500، قد يتسبب في حدوث تلف للنظام).
 
 

CAUTION

Song Pack



CVA أو HDMI 3-5 التحويل لوضع
1. اذهب إلى قائمة "تحديد الوضع".

.(HDMI فيديو أم) 2. حدد قناة إدخال الفيديو الخارجية لجهاز التلفاز الخاص بك
3. قم بتوصيل إما كابل RCA أو HDMI بجهاز التلفاز.

.(HDMI أو RCA يُرجى الرجوع إلى القسم 2-3 بشأن كيفية إعداد النظام مع كابالت)
.CVA أو HDMI للتحويل بين [SETUP] 4. اضغط على زر اإلعداد

.(HDMI غير مدعوم سوى ألجهزة التلفاز ذات مدخل HDMI وضع)
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6. برنامج الحزمة

KHM500 1-6 الوسائط المتعددة لجهاز

2-6 خلفية الصورة

يمكنك محول الوسائط المتعددة KHM500 من استخدام صورك الخاصة أو مقاطع الفيديو الخاصة 
."MP3" بك كخلفية ألوضاع "كاريوكي" و

1. قم بزيارة www.kumyoung.net وقم بتحميل ملف "KHM500 Multimedia Converter"  إلى 
جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. قم بتشغيل ملف "Setup.exe" بعد فك تشفير الملف الذي تم تحميله.

."[Image Converter]وقم بتحديد "محول الصور "KHM500 Multimedia Converter" 1. افتح برنامج
2. نقر على زر "فتح[Open]" لتحديد الصورة التي ترغب في استخدامها كخلفية.

3. بمجرد تحديد الصورة، أنقر على زر "فتح[Open]" وسيتم عرض الصورة المحددة في شريط 
النوافذ األيسر.

< قم بتدوير الصور بالنقر على أزرار "تدوير 90- درجة" و "تدوير 90+ درجة".
4) أنقر على زر "حفظ[Save]"، ثم قم بتسمية الملف بامتداد ".kbj". إذا لم يتم حفظ الصورة 

.(image-name.kbj) لن يتم التعرف على الصورة من النظام. مثال "kbj." بامتداد
5) بمجرد إدخال اسم الملف، أنقر على زر "الحفظ[Save]" لبدء تحويل الملف.
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.(Converting is Complete)6) عند حفظ الملف، ستظهر نافذة منبثقة بإتمام التحويل

."user/jpeg/" في المجلد USB 7) بعد ذلك قم بحفظ الملف الذي تم تحويله على قرص
< سيكون مجلد "jpeg" داخل مجلد المستخدمين "user". إذا لم يوجد مجلد "/user/jpeg" داخل 

محرك USB يمكنك إنشاء هذا المجلد.

8) قم بتوصيل مُحرك USB بجهاز KHM500 وقم بتشغيل الطاقة.
."[Image]الصورة"    "[Background Screen]شاشة الخلفية"    "[Set Up]9) حدد "إعداد

10) عليك الخروج من قائمة "اإلعداد[Set up]" وسيتم عرض ملفات الصور من محرك USB في 
الخلفية.

< إذا لم توجد ملفات محولة في قرص USB بمجلد "/user/jpeg"، سيتم عرض الصور االفتراضية 
.KHM500 في جهاز

.USB قد يستغرق األمر بضعة ثوان للنظام للتعرف على الملفات المحولة بناءً على نوع مُحرك >

يُرجى مالحظة أنه إذا وجد ملف بنفس االسم على محرك USB، قد يتم الكتابة 
الفوقية عليه.
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 WARNING



3-6 خلفية الفيديو
 Image]وقم بتحديد "محول الصور "KHM500 Multimedia Converter" 1) قم بفتح برنامج

."[Converter
2) أنقر على زر "فتح[Open]" لتحديد الصورة التي ترغب في استخدامها كخلفية.

3) بمجرد تحديد الفيديو أنقر على زر "الفتح[Open]" وسيتم عرض الصورة المحددة على 
شريط النوافذ األيسر.

4) أنقر على زر "حفظ[Save]" ثم اسم الملف بامتداد ".kbm". إذا لم يتم حفظ الصورة بامتداد 
.(video-name.kbm) :لن يتم التعرف على الصورة من خالل النظام مثال "kbm."

5) بمجرد إدخال اسم الملف أنقر على "حفظ[Save]" لبدء تحويل الملف.
.[Converting Complete]6) عند حفظ الملف، "ستظهر نافذة تم إتمام التحويل

< إذا تم النقر على زر "اإليقاف المؤقت[Pause]" أثناء تحويل الفيديو، سيتم اإليقاف المؤقت 
لعملية التحويل. أنقر على زر "االستئناف[Resume]" الستمرار التحويل.

< إذا تم النقر على زر "اإللغاء[Cancel]" أثناء التحويل، سيتم إلغاء التحويل وسيتم حذف الملف.
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."user/video/" في المجلد USB 7) بعد ذلك قم بحفظ الملف الذي تم تحويله على قرص
 "user/video/" إذا لم يوجد مجلد ."user" داخل مجلد المستخدمين "video" سيكون مجلد >

داخل محرك USB يمكنك إنشاء هذا المجلد.

8) قم بتوصيل مُحرك USB بجهاز KHM500 وقم بتشغيل الطاقة.
."[Video]فيديو"     "[Background Screen]شاشة الخلفية"     "[Set Up]9) حدد "إعداد

10) عليك الخروج من قائمة "اإلعداد[Set up]" وسيتم عرض ملفات الفيديو من محرك USB في 
الخلفية.

< إذا لم توجد ملفات محولة في قرص USB بمجلد "/user/video"، سيتم عرض مقاطع الفيديو 
.KHM500 االفتراضية في جهاز

.USB قد يستغرق األمر بضعة ثوان للنظام للتعرف على الملفات المحولة بناءً على نوع مُحرك >

يُرجى مالحظة أنه إذا وجد ملف بنفس االسم على محرك USB، قد يتم 
الكتابة الفوقية عليه.
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7. استكشاف األعطال وإصالحها

في بعض الحاالت التي ال يكون فيها أداء النظام عادياً يُرجى اتباع خطوات استكشاف األعطال 
وإصالحها أدناه قبل االتصال بمركز الخدمة.
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األعراض (المشكالت)

ال توجد طاقة • قم بتوصيل محول الطاقة

• أعد توصيل كابل RCA للفيديو أو HDMI بجهاز 
KHM500 وجهاز التلفاز

• تحقق من قناة إدخال الفيديو
 PAL أو NTSC قم بتغيير صيغة فيديو النظم إلى •

لتتوافق مع صيغة جهاز التلفاز الخاص بك

• أعد توصيل كابل الصوت RCA بجهاز التلفاز أو بنظام 
الصوت الخارجي

• تحقق مما إذا كان المُشغل أو جهاز التلفاز على وضع 
كتم الصوت

• تحقق من مستوى الصوت في المشغل وجهاز التلفاز

• أعد إدخال البطاريات لمحاذاتها مع أقطاب فتحات البطارية
• تحقق من عمر البطارية أو قم بتغيير البطاريات

• قم بنقل أي أجسام بين جهاز KHM500 وجهاز التحكم عن 
بعد

• قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى مستشعر 
KHM500 وقم بالتشغيل في نطاق 22 قدم (7 متر)

أعد تشغيل الجهاز:
• اضغط على زر الطاقة [POWER] أو قم بفصل المحول

أعد تشغيل الجهاز  •

• أعد إدخال البطاريات لمحاذاتها مع فتحات أقطاب البطارية
• تحقق من عمر البطارية أو قم بتغيير البطاريات

• تحقق مما إذا كان الميكروفون الالسلكي قيد التشغيل
• اضغط على زر الطاقة [POWER] للخروج من وضع إدارة الطاقة

ال يوجد فيديو

ال يوجد صوت

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل

الميكروفون الالسلكي ال يعمل

الشاشة متجمدة

حل استكشاف األعطال وإصالحها



8. مواصفات المنتج

                     

KHM500R

KHM500T

254 (عرض) × 62 (سمك) × 205 (ارتفاع) ملم

44 (عرض) × 46 (سمك) × 295 (ارتفاع) ملم 

1 رطل (435 جم)

0.6 رطل (265 جم) بدون البطاريات

22 قدم (7 متر)

أدنى من 320 كيلو بايت في الثانية

األساس JPEG، أدنى من 5 ميجا بكسل

(USB مُحرك أقراص) حتى 1,000 دقيقة

دعم الحجم: 1 جيجا بايت +
USB 2.0 فائقة السرعة (استضافة)

1Vp-p (75 [رمز دلتا]

2 قناة

تيار مباشر 12 فولت / 1 أمبير

5 وات

4x AA / 2x AAA

H.264 / MPEG4
الدقة: 1080 × 720
معدل اإلطارات: 30 إطار في الثانية
معدل البت: 10 ميجا بايت في الثانية
(قد ال يتم تشغيل بعض ملفات الفيديو وفقاً لصيغتها)

MP3

5,000 +

6

USB

HDMI HDMI 1.3
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عام

دعم الوسائط المتعددة

التخزين/الذاكرة

التخزين/الذاكرة

التخزين/الذاكرة

التخزين/الذاكرة

الموديل

األبعاد

الوزن

فيديو

صورة

صورة

فتحات األغنيات على الشريحة

التسجيل

المخرج

المخرج

الجهد التقديري للمحول

استهالك الطاقة

البطارية

نوع كاريوكي جهاز كاريوكي السلكي، مشغل وسائط متعددة

النطاق الالسلكي

المحطة

األبعاد

الميكروفون

األبعاد

الميكروفون

الميكروفون


