
MAGIC STAR MS808 
(KARAOKE)دليل تشغيل الكاريوكي

مقدمة

اخلصائص الرئيسية

الوظائف واإلعدادات

وظائف كاريوكي

البحث عن أغنية  

قائمة األغنيات املفضلة  

حفظ أغنية من عنوان  

كيفية تسجيل أغنية  

معلومات إضافية

املواصفات  

استكشاف األعطال وإصالحها  



اخلصائص الرئيسية

متاح تطبيقات أندرويد

MIDI، MP3 متوافق مع صيغ

وظائف الكاريوكي االحترافية مع التحكم الرئيسي، واإليقاع، 

والصدى، ونظام النقاط املباشر، .. إلخ.

فيديو اخللفية وكاميرا اخللفية

حفظ حتى 999 أغنية

حفظ حتى 500 أغنية في مكتبة قائمة املفضلة

ُغني، الدولة البحث بالترتيب األبجدي، العنوان/امل



الوظائف واإلعدادات
1. الطاقة

2. قفز 

3. تشغيل/إيقاف النقاط 

4. تصفيق 

BGV .5

1st RES .6

RES-C .7

8. األغنية املفضلة

9. مفاتيح األرقام (0-9)

10. عودة

RES .11

12. قائمة األغنيات

13. اإلدخال

14. التنقل

15. تشغيل/إيقاف

ُغني 16. العنوان/امل

17. اللغة

18. املوسيقى + - 

19. امليكروفون + - 

(KEYCON)20. املفاتيح

21. الصدى

22. تشغيل/إيقاف النغمة

23. اإليقاع

RES .24

25. إيقاف مؤقت

MPX .26
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1. الطاقة
اضغط لتشغيل أو إيقاف الطاقة

2. قفز
اضغط لتخطي الفواصل والبادئة

3. تشغيل/إيقاف النقاط
اضغط لتشغيل أو إيقاف وظيفة النقاط

4. تصفيق
اضغط للتصفيق

BGV .5
اضغط لتغيير فيديو اخللفية

1st RES .6
اضغط لوضع األغنية احملفوظة في املرتبة 

األولى
RES-C .7

اضغط لوضع األغنية احملفوظة في املرتبة 
األولى

8. األغنية املفضلة
اضغط إلعداد قائمة أغنيات مفضلة

9. مفاتيح األرقام (0-9)
تستخدم إلدخال رقم األغنية أو

تستخدم األحرف األبجدية في وضع قائمة 
األغنيات
10. عودة

اضغط للعودة للسابق
RES .11

اضغط حلفظ أغنية محددة
12. قائمة األغنيات

اضغط للذهاب إلى قائمة األغنيات
13. إدخال

اضغط للبحث في األغنيات باألحرف

الوظائف واإلعدادات
14. التنقل

استخدم هذا الزر للتنقل في شاشة التحديد
15. تشغيل/إيقاف

اضغط لتشغيل وإيقاف األغنية
16. العنوان/املغني

اضغط للبحث عن العنوان واملغني في قائمة 
األغنيات

17. اللغة
اضغط لتغيير اللغة في قائمة األغنيات

18. املوسيقى + - 
اضغط لضبط صوت املوسيقى

19. امليكروفون + - 
اضغط لضبط صوت امليكروفون

Keycon .20
اضغط لضبط درجة األغنية

21. الصدى
اضغط لضبط صدى األغنية

22. تشغيل/إيقاف النغمة
اضغط لتشغيل أو إيقاف نغمة األغنية 

الحظة: فقط نغمات MIDI هي املتاحة) (مُ
23. اإليقاع

اضغط لضبط سرعة األغنية
24. تسجيل

اضغط لتسجيل الصوت واملقاطع السمعية
25. إيقاف مؤقت

اضغط لإليقاف املؤقت لألغنية
MPX .26

اضغط لكتم قناة الصوت



1. مفاتيح األرقام (0-9)
2. عودة
RES .3

4. التنقل
5. التشغيل/اإليقاف

LAN .6
7. املغني
8. إدخال

9. إيقاف مؤقت
10. تسجيل

FN .11
     0+ قفز

     1+ النقاط
     2+ تصفيق

BGV +3     
1st RES +4     

+5     
C-6+ تسجيل     

     7+ املفضلة
     8+ النغمة

MPX +9     
12. امليكروفون

13. الصدى
14. املفتاح
15. اإليقاع
16. الطاقة

17. املوسيقى

الوظائف واإلعدادات

1

2 3

4
4 4

4
5

6 7 8
9 1011
12 1314
15 1617



البحث الرقمي
ابحث وحدد أغنية من دفتر األغنيات  

اضغط على مفاتيح األرقام لتحديد أغنية  

اضغط على           للتشغيل.  

البحث عن األغنيات
اضغط على مفتاح قائمة األغنيات للدخول إلى قائمة األغنيات  

اضغط على العنوان/املغني ومفتاح اللغة لتحديد نوع البحث  

اضغط على                     لتحديد أي أغنية  

اضغط على                      الستخدام الصفحة ألعلى/ألسفل  

تشغيل أغنية
اضغط على          لتشغيل أغنية بعد البحث  

اضغط على         لإليقاف املؤقت لألغنية.  

اضغط على            الستئناف التشغيل  

اضغط على            إليقاف التشغيل.  

البحث عن أغنية



التسجيل
• حدد األغنية املرغوبة من خالل املفاتيح   

• اضغط على       باإلضافة ملفاتيح األرقام حلفظ عنوان األغنية  

• أخرج عنوان املفضلة (مثال إذا رغب مستخدم في إدخال    

  ،FAV أغنية إلى املساحة رقم 2، فبعد الضغط على زر املفضلة  

اضغط على مفتاح 2 على الفور.  

البحث في األغنيات املفضلة
• اضغط على       للدخول إلى العنوان املفضل  

• قم بتغيير مكان التخزين باملفاتيح   

• حدد األغنية باملفاتيح   

• اضغط تشغيل لتشغيل األغنية احملددة  

حذف أغنية مفضلة
• اضغط على      للدخول إلى العنوان املفضل  

• قم بتغيير مكان التخزين باملفاتيح   

• حدد األغنية باملفاتيح  

• اضغط             حلذف األغنية احملددة  

قائمة األغنيات املفضلة
ميكن للمستخدمني حفظ حتى 500 عنوان أغنية



احلفظ
• حدد األغنية املرغوبة باملفاتيح   

• اضغط على RES حلفظ األغنية  

• عرض عنوان األغنية احملفوظة في أعلى الشاشة   

احلفظ األول
• حدد األغنية املرغوبة باملفاتيح  

• اضغط على        لوضع األغنية احملفوظة في املرتبة األولى  

• ضع األغنية احملددة في األغنية األولى لألغنيات احملفوظة  

إلغاء أغنية محفوظة
• اضغط على       إللغاء األغنيات احملفوظة  

• اعرض األغنيات احملفوظة أعلى الشاشة  

• اعرض آخر أغنية من األغنيات احملفوظة باألحرف احلمراء   

• اضغط على           حلذف األغنية التي ترغب في إلغائها  

حفظ أغنية من عنوان األغنية

ميكن للمستخدمني حفظ حتى 999 أغنية



• اضغط على             لتسجيل أغنية

• اضغط على         لتشغيل أغنية: سيبدأ التسجيل

• عند إمتام األغنية، سيتوقف التسجيل

• اخلروج من شاشة التسجيل

• ميكن للمستخدمني حتديد 3 أيقونات: تكرار، حفظ، خروج

• حدد أيقونة تكرار لتكرار األغنية احملفوظة

• حدد أيقونة حفظ حلفظ األغنية احملفوظة

 .USB في منفذ USB قبل حفظ أغنية محفوظة، ضع جهاز ذاكرة •

MP3 بصيغة USB سيتم • حفظ األغنية في بطاقة ذاكرة

• حدد أيقونة اخلروج للخروج

• إذا مت عرض فيديو اخللفية من خالل كاميرا USB، سيعمل على حفظ 

MP4 ملف فيديو

كيفية تسجيل أغنية



الوصفالعنصر

CPUARM Cortex-A9 Dual Core

HDMI Ver. 1.4. 1080 P@50/60fbs CVBS Outputفيديو

سماعات 1 بوصة 3 وات × 2 السماعات

صوتي
[UHF]2 × امليكروفون
مخرج خط االستريو

التحكم بالصدى واإليقاع

صيغ الفيديو املدعومة

RAM ذاكرةDDR3 1 جيجا بايت

4 جيجا بايت NAND FLASHتخزين النظام

املواصفات

AVI[divx,xvid]
mkv

Mpeg[mpg1,mpg2]
Mpg4[h.264]

WMV,mov,dat,vod
Flv,3pg,ts,tp,asf,pmp

املنافذ

USB × 3 واجهة استضافة
SD × 3 منافذ بطاقة

10/100M IEEE802.2 Wi-Fi إيثرنت
بلوتوث

متفرقات
التحكم عن بعد باألشعة حتت احلمراء

(USB كاميرا) مدخل الكاميرا

Android 4.2 [Jelly Bean]نظام التشغيل



ال توجد طاقة
• حتقق من اجلهد والتيار اخلارجني من محول التيار املتردد  

• حتقق من وصلة كابل الطاقة  

• أعد توصيل كابل التيار املتردد  

ال يوجد صوت
• حتقق من وصالت الكابل ما إذا كانت متصلة على النحو الصحيح  

TV حتقق من وحدة التحكم بالصوت في جهاز أندرويد وجهاز •  

HDMI أم في وضع AV في وضع TV حتقق مما إذا كان جهاز •  

ال توجد صور
• حتقق من وصالت الكابل ما إذا كانت متصلة على النحو املناسب  

HDMI أم AV في وضع TV حتقق مما إذا كان جهاز •  

remocon حتقق من مفتاح الطاقة في •  

استكشاف األعطال وإصالحها


