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CHÚ
NGUYHIỂM ĐIỆN GIẬT
KHÔNG ĐƯỢC MỞ NẮP

ị ữ
ữ .

Để tránh b điện giật không được mở nắp máy. Không tự chạm vào sửa ch a các
chi tiết bên trong máy. Việc sửa ch a phải do người có chuyên môn đảm trách

h baùo ngöôøi söû duïng coù ñieän aùp nguy hieåm beân trong
maùy coù theå gaây ñieän giaät cho ngöôøi neáu chaïm phaûi.

Ngöôøi söû duïng löu yù phaûi tuaân thuû ñuùng caùc höôùng daãn söû duïng
vaø baûo trì trong taøi lieäu höôùng daãn söû duïng ñi keøm vôùi maùy.

Caûn

• Không được làm máy ướt để tránh gây cháy hoặc điện giật.
• Máy có sử dụng tia lazer. Tia lazer này có thể gây tổn thương cho mắt nếu chiếu vào
mắt trực tiếp.

• Không để chất lỏng đổ hoặc văng vào máy, không để những vật chứa chất lỏng như
lọ hoa trên máy.

♦ Hướng dẫn vệ sinh và an toàn:
–
• Làm thông các l thông hơi của máy.
• Lau máy bằng vải mềm. Không sử dụng các dung môi tẩy rửa mạnh như benzene

hoặc cồn. Không lau bằng vật liệu cứng, thô.
–
• Gi đĩa sạch, không để đĩa b nắng chiếu vào.
• Không chạm vào bề mặt d liệu của đĩa (mặt không có in h nh ảnh).
• Không làm trầy, bẻ cong đĩa.
• Luôn để đĩa vào hộp đĩa sau khi lấy ra khỏi khay đĩa của máy.
• Lau đĩa bằng vải mềm, lau từ trong ra ngoài. Không sử dụng dung môi tẩy rửa.

–
Máy sử dụng nguồn điện từ 100V đến 240V 50/60Hz.

–
Khi máy ở chế độ chờ nó v n tiêu thụ điện. Để ngắt điện hoàn toàn ph i rút dây

nguồn ra khỏi ổ điện.
–
Không để máy, pin, đĩa nơi có nhiệt độ cao, mưa, và nơi quá nóng (gần bếp l ,

l s ưởi hoặc dưới nắng).
–
• Để máy nơi thông thoáng, phải có ít nhất 10cm khoảng không ở m i mặt của máy.

Vệ sinh máy:

Sử dụng đĩa:

Nguồn điện:

Tiêu thụ điện:

Tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao, nước và bụi:

Không che kín các l thông hơi:

ỗ

ữ ị
ữ ì

ẫ ả

ỗ
ỗ

cát

• Không đặt các vật nặng lên nắp máy để tránh nắp máy chạm vào đĩa hoặc mắt đọc.

♦ Lưu :
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A. GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG CỦAMÁY

• Đọc được nhiều loại đĩa

• Midi Karaoke

• Các tính năng cho karaoke

• Các tính năng karaoke đặc biệt

• Tính năng k thuật khác

Máy có thể đọc được nhiều loại đĩa bao gồm DVD video, MP4, SVCD, VCD, DVD ± R
DVD± RW, CD-R/RW, Audio CD, MP3 CD, MP4, đĩa h nh JPEG.

Máy có thể ph t được đĩa midi karaoke có thể chứa hơn bài hát g m tiếng Anh
và tiếng Việt.

2 ng cắm micro.
Echo k thuật số.
Tăng giảm tông nhạc .
Tăng giảm nh p điệu.
Tắt/mở giai điệu.
Chức năng chấm điểm.

Các tính năng karaoke có thể sử dụng bằng các phím trên mặt trước máy.
Mạch cho được thiết kế đặc biệt dành riêng cho karaoke.
Chọn bài hát d dàng và thuận tiện:

Chọn bằng danh mục bài hát được gửi kèm theo máy.
Chọn bằng danh mục bài hát trên , có thể t m bài hát theo
thứ tự ABC.

Giải m Dolby Digital (AC-3), DTS.
phân gi ải HD

Ng ra âm thanh Optical (cáp quang), Coaxial, 5.1, Analog (2.CH)
Ng ra h nh omponent (Y Pb Pr)/ S-Video/ Composite video/ HDMI.

- :
Thiết kế và các đặc tính k thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

,
ì

á . ồ

- õ
- ỹ
-
- ị
-
-

-
- E
- ễ

trong danh sách hiển thị ì

- ã
- ộ .
- õ .
- õ ì C / /

ỹ

•
•

ỹ

Lưu

40 000

TV
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1. Phụ kiện kèm theo máy

Remote và pin Sách hướng d n
sử dụng

ẫ Dây AV
(*) Dây HDMI

Sách danh mục
bài hát

Ñóa karaoke

Chú khi s ử dụng remote:
- Ph i s d ng đ ng lo i pin k m theo
m y ho c đ .

- Khi lắp pin chú l ắp đúng cực tính pin.
- Không sử dụng một pin c và một pin
mới chung với nhau.

-

- Không quăng ném hoặc thả remote từ
trên cao xuống.

- Khi không sử dụng trong thời gian dài
nên lấy pin ra khỏi remote.

- Thay pin khi remote không điều khiển
được.

ả ử ụ ú ạ è
á ặ tương ương

ũ

Không sử dụng cùng lúc 2 pin nh n hiệu
khác nhau.

nên ã

- Khi sử dụng remote, hướng remote đến vị
trí nhận tín hiệu trên mặt máy. Khoảng cách
từ remote đến máy không quá 7m, hợp với
đường vuông góc mặt máy không quá 30 .o

Phiếu bảo hành Danh sách trạm
bảo hành
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B. CHI TIẾT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tuyên Quang
Thái Nguyên
Yên Bái
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
Ninh Bình
Nam Định
Thanh Hóa
Tổng trạm phía Nam
Huế
Đà Nẵng
Bình Định
Phú Yên
Đắc Lắc
Gia Lai
Kon Tum
Khánh Hòa
Lâm Đồng
Ninh Thuận
Bình Thuận
TP. Hồ Chí Minh
Bình Phước
Tây Ninh
Tây Ninh
Bình Dương
TP Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Long An
Tiền Giang
An Giang

Việt
Ngọc Thơm
Hồng Thái
Xuân Tùng
Lê Bá Ngọc
Điện Tử- ĐL Công Hoan
A.H.T Service Co., Ltd.
Xuyên
Đức Tài
Điện Tử Vương Đạt

Anh Dũng
Hồ Đức Lân
Hoàng Duy Dương
Thuận
Điện tử 17
Linh
Hùng Cường
Điện Tử Thành Tài
Hà Ấn
Hữu Nghị
Điện Tử Lợi
Điện Tử Thoại
Tín
Văn Nghĩa
Nguyễn Vĩnh Huân

Điện Tử Bảo Khánh
Thanh
Cty CP Điện tử Thủ Đức 1
Tuấn
ĐT-TH Đà Nẵng
TT BH Sony
Đức Thống
Quang Minh
Điện Tử Phú
Điện Tử Minh

027. 3825071
0280. 3854003
029. 3863365
0210. 3847613
0211. 3847670
0241. 39728743
04. 39728745
0320. 3855232
031. 3920768
0982. 154108
0350. 3860860
0983 999448
08. 35178456
054. 3610790
0511. 3830749
056. 3821788
057. 3829272
0500. 3603672
0903 597449
0606. 555999
058. 3823860
063. 3510781
068. 2221289
062. 3828530
08. 62825365
0651. 3774789
066. 3833999
0913 960564
0650. 3823038
064. 3527881
064. 3711109
061. 3847238
072. 3822377
073. 3973208
076. 3841649

DANH SÁCH CÁC TRẠM BẢO HÀNH
CÔNG TYCỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DVD HDMI KARAOKE
iK-14xx
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Song Book (Optional)

SONG LIST

Karaoke Disc (Optional)POWER MUTE EJECT

1 st + #

REC

M/F

-

▲

▲

▲▲ ENTER

ABC GHI

PQR

DEF

MNO

JKL

STU VWX

YZ. 10+ TITLE CANCEL

PLAY/PAUSE

STOP

PBC

OSD SLOW

ZOOM GOTO PROG

AUDIO A-B SUBT

SET EQ

VOLUME

+

–

▼

▬

b VOCL

CHAR-UP PAGE-UP

PAGE-DNCHAR-DN

‖◄◄◄ ◄◄─

◄◄ ◄◄ ─

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 MENU

VIETTRONICS

KOK-DVB

˄

˄

(*)



2. Mô tả máy
2.1. Mặt trước

4

2.1.1. iK-1401 :

2.1.3. iK-1403 :

2.1.2. iK-1402 :

2 3

10

5
6

7

8

9

11

1223 2419

20
21 22

414

15

16

17

iK-1403

ENTER

MIDI/DVD/JPEG/USB/MP3/MP4 PLAYER

MP3 BLUETOOTH
♫

1

►►

►►

►▬

►▬

1

6

8

10

7

9

5

23

24 15

171416

MP3

iK-1401

BLUETOOTH

4

11 12

1

4

5

6

8

11
10

7

9

12

2423

14 15
1819

BLUETOOTH

iK-1402

B. CHI TIẾT



2.1.4. iK-1404/ iK-1405 :

1. POWER : Tắt mở nguồn
2. KEY+/ - : .
3. TEMPO / : .
4. STOP: dừng phát đĩa.
5. OPEN/CLOSE : Đóng/ mở khay đĩa.
6. PLAY A S : Phát/ Tạm dừng .
7. ENTER : Dùng để xác nhận lựa chọn.
8. Khay đĩa.
9. Cổng USB.
10. Màn h nh hiể
11. 0 9 : Các phím số để lựa chọn bài hát
12. CANCEL : Huỷ bỏ lựa chọn
13. RESERVE :

T ng/ giảm tông nhạc
T ng/ giảm nhịp

/P U E

ì n thị

14. PREV : Phát bài trước

ă
ă điệu.

đó
15. NEXT : Phát bài kế tiếp
16. REV : Phát lui nhanh
17. FWD : Phát tới nhanh
18. L/R : Chọn âm thanh ng ra trái/ ph ải
19. N/P : Chọn hệ màu NTSC/PAL
20. MELODY : Tắt/mở giai điệu bài hát hoặc lời ca sĩ
21. REPEAT : Lặp lại bài hát
22. PROGRAM : Cài đặt chương tr nh theo mu ốn
23. MIC : Nơi cắm Micro
24. MIC VOL : Điều chỉnh âm lượng Micro

+ –

→

Lưu bài hát

→

5

1

8

10

4
1112

13329

67
5

POWER

USB

KEY+ TEMPO+ ENTER PLAY

KEY- TEMPO- RESERVE STOP

1 2 3 4 5

CANCEL 6 7 8 9 0

iK-1404
K a r a O k eK a r a O k e

BLUETOOTH VIDEO AUDIO
T2

B. CHI TIẾT



2.2 Mặt sau máy :

6

2.2.2. :iK-1402/ iK-1403

1

2

7

8

9

10

12

6

SẢN XUẤT TẠI CT CP VIETTRONICS THỦ ĐỨC

ik-1401

T H Ủ Đ Ứ C

3 4

2

5

MIC FLFL

MIC FRFR

B. CHI TIẾT

1

2

3 4

5

7

8

9

10

12

6

SẢN XUẤT TẠI CT CP VIETTRONICS THỦ ĐỨC

ik-1401

T H Ủ Đ Ứ C

2.2.1. :iK-1401



1. Dây nguồn
2. FL, FR: ra tín hiệu tiếng kênh trái và phải phía trước
3. SL, SR: ra tín hiệu tiếng 2 kênh trái và phải phía sau
4. CEN: ra tín hiệu tiếng kênh trung tâm
5. SUB: ra tín hiệu tiếng kênh siêu trầm
6 . OPTICAL: ra tín hiệu tiếng thuật số truyền bằng cáp quang
6 . OPTICAL: ra tín hiệu tiếng thuật số truyền bằng cáp quang đ
7. COAXIAL: ra tín hiệu tiếng thuật số truyền bằng cáp đồng trục
8. VIDEO : ra tín hiệu composite video
9. S-VIDEO: ra tín hiệu S-Video
10. Y, Pb, Pr: ra tín hiệu component Y, Pb, Pr
11 . ra HDMI
11 . ra HDMI
12. :

Ngõ
Ngõ

Ngõ
Ngõ

a Ngõ kỹ cho DVD
b Ngõ kỹ cho ầu thu Kỹ thuật số

Ngõ kỹ
Ngõ hình
Ngõ hình

Cb/ Cr/ Ngõ hình
a Ngõ cho karaoke, video
b Ngõ cho truyền hình kỹ thuật số
ML/L, MR/R Ngõ ra âm thanh trái, phải

13. USB: Khe cắm USB
14. INPUT: Ngõ vào anten
15. OUTPUT: Ngõ ra anten

2.2.3. iK-1404/ iK-1405 :

12
5

47

6a

3

811b

10 9

13
6b

121212

SẢN XUẤT TẠI CT CP VIETTRONICS THỦ ĐỨC

ik-1404

DVDMIDI 5.1CH

L

R HDMI

Y

COAXIAL

Cb/Pb

Cr/Pr

VIDEO

S-VIDEO

NC

NC

ML

MR

ML

MR

FL

SL

FR

SR

SUB

CENOPTICAL

T H Ủ Đ Ứ C

OUTPUT

INPUT
L R

HDMIUSB

20W

OPTICALVIDEO

11a

14

15 12

7

B. CHI TIẾT



3. Remote

POWER MUTE EJECT

1 st + #

REC

M/F

-

▲

▲

▲▲ ENTER

ABC GHI

PQR

DEF

MNO

JKL

STU VWX

YZ. 10+ TITLE CANCEL

PLAY/PAUSE

STOP

PBC

OSD SLOW

ZOOM GOTO PROG

AUDIO A-B SUBT

SET EQ

VOLUME

+

–

▼

▬

b VOCL

CHAR-UP PAGE-UP

PAGE-DNCHAR-DN

‖◄◄◄ ◄◄─

◄◄ ◄◄ ─

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 MENU

VIETTRONICS

KOK-DVB

˄

˄

B. CHI TIẾT

8

POWER
Tắt máy/ mở máy (không tắt hoàn toàn mà chỉ đưa máy

về trạng thái chờ )

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PHÍM t 0 9ừ →

1

2 MUTE Tắt/ mở tiếng

4 1st Chèn bài hát ưu tiên (MIDI)

A-B

MELODY(VOCL) Tắt/ mở giai điệu bài hát hoặc lời ca sĩ

Phím di chuyển lên, xuống, trái, phải

Các phím số

KEY #/ b

5 TEMPO +/- Tăng/ giảm nhịp điệu của nhạc

Chỉnh tông nhạc để phù hợp với giọng hát của bạn

EQ Điều chỉnh tần số đặt chương tr nh (DVB)/ Cài

CANCEL

ENTER Xác nhận các lựa chọn

MENU (TITLE) Mở danh sách bài hát hoặc MENU của DVD

PAGE-UP/ PAGE-DN Lựa chọn lên/ xuống một trang trong một vần

AUDIO (L/R)
Lựa chọn track audio trái/ phải (DVD)
Hệ tiếng (DVB)

SET (SETUP)/PCB Vào menu cài đặt DVD/ Bật hoặc tắt PCB

3 Đóng/ mở khay đĩaEJECT

Phát một đoạn từ A tới B
ăng điều khiển Karaoke và DVB-T2Chuyển chức n

CHAR-UP/ CHAR-DN Lựa chọn lên/ xuống theo vần A Z↔

Huỷ bỏ lựa chọn/ Thoát (DVB)

Phát lui nhanh (DVD)

Phát tới nhanh (DVD)

REV

FWD

Phát/ Tạm dừngPLAY/PAUSE

Dừng phát/ Trở về (DVB)STOP

PREV
CHANNEL UP

Phát track trước đó (DVD)
T (DVB)ăng kênh

Phát track kế tiếp (DVD)
Giảm kênh (DVB)

VOLUME+/- Tăng/ giảm mức âm lượng

OSD
Hiển thị thông tin DVD/ Cài đặt lời chào MIDI

SLOW Phát chậm (DVD)

ZOOM
Phóng lớn h nh ảnh DVD/ Cài đặt chấm điểm MIDI

GOTO
Chuyển đến thời gian muốn xem (DVD/VCD)
Hỗ trợ (DVB)

PROG (PROGRAM)

NEXT
CHANNEL DOWN

Phát theo chương tr nh cài đặt trước (DVD)
Kênh hay (DVB)

SUBT Tắt mở phụ đề DVD

M/F Chuyển tông Nam/ Nữ (Midi).

17

30

31

32

˄

˄

Bảng tin (DVB)

Hình B(DV )

KOK-DVB

Lịch p Bhát (DV )



4.1. Danh sách bài hát :

2. Karaoke :

Chạm và giữ bài hát

•
•
•
•

–

Các bài hát
–
–
–
–

–

–

–

để vào bảng điều khiển của bài hát.
để đưa bài hát vào danh dách yêu thích.

để đưa vào danh sách chờ trên đầu máy Karaoke.
để chèn bài hát lên đầu tiên trong danh sách chờ.
để xem thông tin chi tiết trên Karaoke.

để thoát khỏi mục đang chọn.
Các bài hát đ có trong Danh sách yêu thích s ẽ có m s ố màu đỏ.

đ được chọn làm danh sách yêu thích sẽ được đưa vào mục này.
Chạm vào để chọn tất cả các bài hát trong danh sách yêu thích.
Chạm từng bài trong danh sách yêu thích để chọn bài thích nhất trong danh sách.
Chạm vào để phát các bài hát đ được chọn.
Chọn bài hát và chạm vào để hủy bài hát muốn xóa khỏi danh sách

yêu thích đ t ạo.

Chạm vào để nhận dạng thiết bị.
họn thiết bị tương ứng.

Chạm vào để chọn nh n hi ệu của đầu máy Karaoke.
Chọn hiệu đang sử dụng, nhấn OK để xác nhận.

Các chức năng tương đương của đầu Karaoke Viettronics.

Chức năng t m kiếm bài hát bằng giọng nói.

Các chức năng tương đương Remote đầu thu Kỹ thuật số AVG.

Tr ch ơi được mặc định sẵn.

Thông tin sản phẩm và cách sử dụng.

•
• Thêm vào yêu thíchChạm
Chạm
Chạm
Chạm
Chạm

C

–

Lưu
Ưu tiên
Chi tiết
Thoát

Chọn Tất Cả

Hát Theo Danh Sách
Bỏ Yêu Thích

D T m & Kết Nối Bluetooth

Chọn Hiệu

4.

4.

4.

4.

a) Yêu Thích :

b) Cài Đặt :

c) iRem :

d) vRem :

Chạm vào để chọn model của đầu máy Karaoke.
Chọn model đang sử dụng, nhấn OK để xác nhận.

Chạm vào để hoàn tất cài đặt.

Model

OK

3. Tivi Remote :

4. Game :

5. Information :

4 Blue Control :.

B. CHI TIẾT
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5 DVB :.

Bấm

Bấm

Bấm để vào bảng điều khiển.

Bấm để thoát.

để xem danh sách gói kênh

để
đổi tên tùy .

Bấm n
► để sang danh dách kênh hay vừa tạo, chọn kênh, bấm để xóa kênh bất

kỳ ra khỏi danh sách.
Chọn kênh trong danh sách kênh, bấm để xóa kênh ra khỏi danh sách.

Nếu muốn khôi phục lại kênh đ xóa: b ấm ► để sang danh sách kênh đ xóa, ch ọn kênh,
bấm để lấy lại kênh đ xóa.

Bấm để vào danh sách tất cả các kênh của DVB.

Bấm và để xem thông tin khóa m và thông tin h ệ thống.

Bấm và để thiết lập đầu ra Audio và Video tùy .

Bấm và để chọn hẹn giờ cho chương tr nh và hẹn giờ tắt đầu thu tùy .

Bấm và để chọn ngôn ngữ hiển thị, ngôn ngữ thuyết minh, phụ đề...

Bấm và để chọn độ sâu của h nh ảnh được mặc định sẵn.

Bấm và để định dạng thời gian và múi giờ.

Bấm và để thiết lập từng mục tùy .

Bấm số từ 0 đến 9 để đặt mật khẩu cho những kênh riêng tư tùy .

MENU

CANCEL

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

OK

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

▲▼◄► để tùy chọn từng hạng mục.
Bấm để chọn.
Bấm để thoát mục đang chọn.

để xem lịch phát sóng của đài

▪ Bấm nút màu đỏ trên remote để chọn kênh hay, chọn đài, bấm th kênh
được chọn sẽ được lưu vào danh sách kênh hay.

▪ Bấm nút màu xanh lá cây trên remote,bấm để sắp xếp kênh theo tên kênh,
tần số, ...

▪ Bấm nút màu vàng trên remote, chọn k t ự, bấm và các tùy chọn khác

▪

ENTER
STOP

5.1. Quản lý kênh :
5.1.1. Lịch phát sóng:

5.1.2. Danh sách gói kênh :

5.1.3. Quản l DS kênh :
Bấm

út màu xanh dương trên remote:
- Bấm

-

5.1.4. Danh sách kênh :

5.3.1. Thiết lập đầu ra A/V :

5.3.2. Hẹn giờ :

5.3.3. Thiết lập ngôn ngữ :

5.3.4. Thiết lập độ trong suốt :

5.3.5. Thiết lập thời gian :

5.3.6. Thiết lập hiển thị :

5.3.7. Thay đổi mật khẩu :

5.2. Thông tin :

5.3. Thiết lập người dùng :
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

B. CHI TIẾT

10



5.4. Thiết lập hệ thống :

Hệ thống tự động d đài tùy theo băng tần đ có c ủa DVB.

Nhập mật khẩu : “ 0000 ” và chọn tần số, băng thông,... để d đài tùy

Bấm và để tùy chọn cài đặt cho ăngten.

Hệ thống được nâng cấp bằng phiên bản cập nhật mới từ USB.

Hệ thống t m kiếm phiên bản mới được cập nhật qua sóng để nâng cấp.

Trở về các cài đặt mặc định ban đầu của DVB.

5.4.1. D t ự động :

5.4.2. D b ằng tay :

5.4.3. Thiết lập ten :

5.4.4. Nâng cấp qua USB :

5.4.5. Nâng cấp qua sóng :

5.4.6. Thiết lập mặc định :

an
ENTER ▼

B. CHI TIẾT
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C. KẾT NỐI

1. Kết nối với TV
1.1 Kết nối ng Video hoặc HDMI

ªDùng cáp RCA nối ng Video (màu vàng)
và ng âm thanh L (trắng)/ R (đỏ) của đầu
phát với ng Video IN và L/R IN của TV.

ª Dùng cáp S-Video nối với ng S-V ideo
và âm thanh L/R của đầu phát với
S-Video và L/R IN của TV.

ng ng

ng
g
ng

ª Lưu :
- Có một số TV không có này(S-Video).
- N S-Video chỉ cho h nh ảnh, không tích
hợp âm thanh.

1.2 Kết nối ng S-V ideo

1.3 Kết nối ng Y-Pb-Pr
ª Dùng cáp RCA 3 màu (Đỏ, Lục ,Lam) kết
nối theo màu từ ng Y-Pb-Pr và L/R của
đầu phát với Y-Pb-Pr và L/R IN của TV
Lưu :

- Một số TV không có này(Y-Pb-Pr).
- N Y-Pb-PR chỉ cho h nh ảnh, không tích
hợp âm thanh

ng

ng
g
ng

ª

ì

TV IN

Y Pb Pr

L R

S-Video

Video

TV IN

Y Pb Pr

L R

S-Video

Video

HDMI

ª Dùng cáp HDMI kết nối từ HDMI của
đầu phát với HDMI của TV để có được
chất lượng cao nhất (tích hợp âm thanh).

ngõ

hình
ngõ

TV IN

Y Pb Pr

L R

S-Video

Video

R HDMI COAXIAL Cr/Pr S-VIDEO

L Y Cb/Pb VIDEO

R HDMI COAXIAL Cr/Pr S-VIDEO

L Y Cb/Pb VIDEO

R HDMI COAXIAL Cr/Pr S-VIDEO

L Y Cb/Pb VIDEO

12



2. Nối dây với ampli stereo (2 loa) karaoke

3. Nối dây với ampli 5.1 ng vào t ương tự (analog)

ª

.

Dùng dây RCA nối ng ra Front-L
Front-R , Surr-L , Surr-R
Center ,SUB-W của đầu phát với

vào tương ứng trên ampli

FL ( ),
FR ( ) SL ( ) SR ( ),
CEN ( ) ng

SURR

SUB-W

FRONT

L

R CENT

5.1 IN

■ Dùng cáp RCA nối L (Trắng)/R (Đỏ)
của đầu phát với L/R IN của Ampli
Lưu : Có th ể dùng dây RCA kết nối với

FL và FR của đầu phát với L/R của
ampli 2CH

ngõ
ngõ

ngõ ngõ

AUDIO IN RL

C. KẾT NỐI

MIDI

NC

NC

ML

MR

ML

MR R HDMI COAXIAL Cr/Pr S-VIDEO

L Y Cb/Pb VIDEO

DVD 5.1CH

L

R HDMI

Y

COAXIAL

Cb/Pb

Cr/Pr

VIDEO

S-VIDEO

FL

SL

FR

SR

SUB

CENOPTICAL
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Lưu :
ª
ª
ª

Chỉ sử dụng một trong hai OPTICAL hoặc COAXIAL.
Mở nắp che OPTICAL, gắn dây cáp chắc chắn vào OPTICAL(cáp quang).

lại nắp che, khi không sử dụng này bạn phải đậy lại để tránh bụi.

ngõ
ngõ ngõ

Giữ ngõ

ª Định dạng tín hiệu ở ng ra s ố.

Loại đĩa

DVD

Video CD

CD

Định dạng âm thanh trên đĩa

Dolby Digital

Linear PCM
(48/96 Hz 16/20/24 bit)K

MPEG1

Linear PCM

Định dạng âm thanh ở ng ra
Dolby Digital bit stream (5.1) hoặc
PCM (2CH) (96 Hz/24bit)K

Linear PCM (2CH)(48 Hz/16bit)K
hoặc không có tín hiệu
Bitstream hoặc không có tín hiệu
PCM (44.1 Hz)K

Linear PCM (44.1 Hz)K

ª
ª
Âm thanh có tần số lấy mẫu 96 Hz được chuyển thành 48 Hz để đưa ra ng ra s ố.
Mục Ng ra SPDIF ph ải cài đặt trong setup.

K K

4. Nối dây với ampli ng vào k ỹ thuật số (digital)

ª Dùng dây RCA nối COAXIAL của đầu
phát với COAXIAL trên Ampli hoặc dùng
dùng dây cáp quang (Optical) để kết nối với

Optical trên Ampli.

ngõ
ngõ

ngõ

OPTICAL COAXIAL

C. KẾT NỐI

DVDMIDI

L

R HDMI

Y

COAXIAL

Cb/Pb

Cr/Pr

VIDEO

S-VIDEO

NC

NC

ML

MR

ML

MR

OUTPUT

INPUT
L R

HDMIUSBOPTICALVIDEO

OPTICAL
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C. KẾT NỐI

° Ng USB m ặt trước hỗ trợ USB Mass Storage V 1.0, V2.0
Máy có thể phát được các loại file sau:

- Phim: Mp4, AVI, VOB, DivX...
- Nhạc: Mp3, WMA
- Ảnh tĩnh: JPEG

Lưu :
USB Host chỉ hỗ trợ định dạng FAT 16 và FAT32, máy không hỗ trợ định dạng NTFS.
USB Host không hỗ trợ được tất cả các loại thiết bị USB.

°

°
°
°
°
Lấy đĩa ra khỏi khay đĩa trước khi sử dụng USB host.
Cắm USB vào trước sau đó mới bật công tắc nguồn máy sẽ tự động phát

5. Kết nối USB

6. Cài đặt kết nối
6.1. Cài đặt HDMI
Khi kết nối ng HDMI v ới HDTV bạn cài đặt ng ra nh ư sau:
- Nhấn nút SETUP trên bộ điều khiển từ xa để vào phần cài đặt (không có đĩa trong khay).
- Dùng các phím tên để chọn và điều chỉnh mục RESOLUTION( Độ phân giải)mũi
cho phù hợp với độ phân giải của TV mà bạn có.

- Để cài đặt âm thanh cho HDMI bạn vào mục cài đặt âm thanh chọn HDMI AUDIO sau đó
chọn AUTO hoặc PCM theo đ dạng của ampli hay TV mà bạn có.ịnh

- Nhấn nút SETUP một lần để thoát khỏi phần cài đặt.nữa

6.2. Cài đặt Karaoke
Khi phát đĩa Midi màn hiển “Mời Bạn Chọn Bài Hát” bạn có thể cài đặt như sau:hình thị
- Cài đặt chấm điểm:

Nhấn nút ZOOM lần lượt trên bộ điều khiển từ xa để chọn chế độ chấm điểm lần lượt như:
Tắt Chuyên nghiệp nhiên.→ → Ngẫu
- Cài Đặt Lời Chào:
Nhấn phím OSD để vào trang cài đặt. Dùng phím ◄► để chọn k t ự và xuống d ng.▲▼

Bấm ENTER để xác nhận lựa chọn. Xoá k t ự sai bằng phím CANCEL. Để di chuyển qua lại
gi a hai d ng l ời chào nhấn phím .Để thoát nhấn phím OSD máy s lưu lời chào đ chọnữ ẽ ã
một cách tự động.

6.3. Cài đặt MIDI/DVD
Khi kết nối với TV qua ng Y-Pb-Pr và Ampli 5.1 bạn phải cài đặt ng ra nh ư sau:
- Nhấn nút SETUP trên bộ điều khiển từ xa (không có đĩa trong khay).
- Khi kết nối TV qua ng Y-Pb-Pr vào SYSTEM SETUP chọn mục VIDEO sau đó chọn
INTERLACE-YUV (hoặc P-SCAN YPBPR nếu TV có trợ) bấm OK.hỗ
Lưu : Khi k ết nối với TV qua ng nào b ạn phải SETUP ng ra c ủa đầu phát theo chuẩn ng đó
của TV nếu ra không phù hợp sẽ xảy t nh trạng h nh bị mất màu, biến dạngng hoặc sai màu,
sai tỉ lệ khung h nh.
- Khi kết nối với Ampli 5.1 vào SPEAKER SETUP chọn mục DOWNMIX chọn OFF tiếp theo
trong mục SUBWOOFER chọn ON sau đó vào mục CENTER và REAR DELAY để chỉnh
thời gian trễ của loa Center và Rear.
Lưu : Để nghe được hiệu ứng 5.1 .Đĩa của bạn phải được trợ chuẩn âm thanh nàyhỗ
- Kết nối với Ampli qua Optical (SPDIF) vào AUDIO SETUP chọn AUDIO OUT chọnngõ
SPDIF/RAW hoặc SPDIF/PCM tắt chức năng này chọn SPDIF/OFF.

: Trong chế độ SETUP để di chuyển đến các mục cài đặt bạn sử dụng cácGhi chú phím tênmũi
để xác nhận bấm OK.▲ ▼ ◄►
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D. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Khi máy bị sự cố h y ki ểm tra lại theo nội dung hướng dẫn dưới đây. Nếu không hết h y liên l ạc với trạm
bảo hành để được hướng dẫn hoặc đem đến trạm bảo hành để sửa chữa. Lưu ng ười sử dụng không tháo
nắp để sửa chữa bên trong máy để tránh nguy cơ điện giật.bị

Khay đĩa không mở được Kiểm tra lại dây nguồn.

Máy không phát đĩa
Đĩa bị trầy xước quá nhiều.
Kiểm tra xem đĩa đ được đặt đúng mặt chưa.
Mặt có h nh phải hướng lên trên.

Không nguồn
Kiểm tra lại dây nguồn đ c ắm chặt vào ổ điện chưa.
Nhấn nút POWER trên mặt máy để mở nguồn.

Không hình

Xem lại phần hướng dẫn kết nối để kết nối máy đúng.
Kiểm tra xem TV đ được mở chưa.
Nhấn phímAV trên TV cho đến khi nhận được màn h nh
DVD.

Hình bị giật
Thỉnh thoảng hình bị vấp đĩa do trầy xước hoặc do chất lượng
ghi xấu.

Hình chỉ có màu trắng đen hoặc bị
méo dạng hoàn toàn

Kiểm tra lại các dây tín hiệu
Kiểm tra lại xem loại

đ được nối đúng chưa.
đĩa đang sử dụng có tương thích với

máy hay không.
Kiểm tra lại hệ màu trên TV và hệ màu máy đang phát (PAL,
NTSC) .

Không tiếng hoặc tiếng bị méo
Tăng âm lượng trên máy và cả TV hoặc máy tăng âm.
Kiểm tra lại dây nối tín hiệu và các cài đặt âm thanh, loa.
Kiểm tra lại đĩa xem có hư hỏng hoặc dơ.

Không tiếng khi dùng ngõ ra số

Kiểm tra lại dây nối ngõ ra số.
Kiểm tra bộ giải mã của bạn có thể giải mã được định dạng
đĩa đang phát hay không, nếu bộ giải m ngoài không có, c ần
cài đặt mục Ng ra s ố là PCM.

Âm thanh chất lượng kém Kiểm tra dây nối với máy tăng âm.

Microphone không có tiếng Kiểm tra xem microphone đ được mở hay chưa.
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D. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Remote khoâng ñieàu khieån ñöôïc

Höôùng remote vaøo vò trí nhaän hoàng ngoaïi treân
maët tröôùc cuûa maùy.
Laïi gaàn maùy hôn ñeå ñieàu khieån.

Thay pin cho remote.

Kieåm tra xem pin treân remote coù ñöôïc laép
ñuùng cöïc tính.

Caùc phím treân maët maùy khoâng ñieàu khieån ñöôïc
Taét nguoàn baèng nuùt Power treân maët maùy, ñôïi
khoaûng 5 ñeán 10 giaây, môû nguoàn trôû laïi.

Maùy khoâng ñaùp öùng vaøi leänh töø remote
Moät vaøi leänh seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc treân
töøng loaïi ñóa khaùc nhau.

Phuï ñeà ngoân ngöõ khoâng thay ñoåi ñöôïc
Chöùc naêng naøy phuï thuoäc vaøo ñóa DVD cuûa
baïn.

Goùc nhìn khoâng thay ñoåi ñöôïc
Chæ thay ñoåi goùc nhìn ñöôïc treân caùc ñoaïn phim
DVD coù hoã trôï chöùc naêng naøy.

Khi phaùt ñóa DVD, nhaán phím MENU nhöng
maøn hình khoâng hieän menu Tuøy töøng ñóa, coù nhöõng ñóa khoâng coù menu.

Khoâng thay ñoåi ñöôïc tæ leä hình 16:9, 4:3 P/S,
4:3 LB

Neáu ñóa hình coù tæ leä 4:3 baïn khoâng theå thay
ñoåi ñöôïc tæ leä hình.

Maùy khoâng chaám ñieåm
Kieåm tra xem muïc Cheá ñoä karaoke trong
Trang Karaoke ñaõ ñöôïc choïn laø Chaám ñieåm.

Loa huù khi môû microphone
Ñeå microphone xa ra loa. Khoâng höôùng
microphone veà phía loa.

Maùy khoâng ñoïc ñöôïc phim MPEG4
Coù moät soá ñònh daïng MPEG4 maùy khoâng th
ñoïc ñöôïc.

ể

Maùy khoâng nhaän daïng ñöôïc oå ñóa USB/ Theû
nhôù ngoaøi

Ruùt theû nhôù ngoaøi ra khoûi maùy vaø caém laïi.
Kieåm tra xem theû nhôù ngoaøi ñaõ ñöôïc gaén chaët
vaøo coång.
Kieåm tra xem theû nhôù/ USB coù bò hö khoâng.
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E. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tổng quát

Đĩa

Video

Audio

Ngõ ra audio

Microphone 2 ngõ vào MIC

Tốc độ đọc đĩa Thời gian phátLoại đĩa

DVD(Single layer Disc)

CD(12cm)

CD(8cm)

VCD(12cm)

~3.49~4.06m/giây

~4.8~5.6m/giây

~4.8~5.6m/giây

~4.8~5.6m/giây

~135 phút

~74 phút

~ 20 phút

~74 phút (video+audio)

Nguồn sử dụng : AC 100-240V. 50/60Hz.
Công suất tiêu thụ : 15 - 20W.
Trọng lượng : 2.3Kg (iK-1401), 2.5Kg , 2.8Kg .
Điều kiện nhiệt độ môi trường : +5 ~ +38 C.

(iK-1402, iK-1403) (iK-1404, iK-1405)

iều kiện ộ ẩm môi trường : 10% ~ 75%.
Các loại

0

Đ đ
đĩa có thể sử dụng : MIDI KARAOKE DVD, VCD KARAOKE,

DVD KARAOKE, KARAOKE CDG, DVD, DVD-R/RW, VCD, SVCD,
Audio CD, CD-R/RW, MP3 CD, CDG, MPEG4 and JPEG.

C-Video :
S-Video :

Component video :

Video :
Hệ màu :

1.0Vpp (75
Tín hiệu chói: 1.0Vpp (75 ).
Tín hiệu màu: 0.3Vpp (75 ).
Y :

Ω
Ω
Ω

).

1.0Vpp (75 ).
Pb: 0.5Vpp (75 ).
Pr: 0.5Vpp (75 ).
Progressive Scan (480p/576p/720p/1080I/1080P).
PAL NTSC.

Ω
Ω
Ω

&

DAConverter 24bit

DVD 48KHz 4Hz-22KHz

SVCD 48KHz 4Hz-22KHz

CD/ VCD 44.1KHz 4Hz-20KHz

Ngõ ra 5.1 kênh: F/L, F/R, C, S/W, R/L, R/R
Ngõ ra số Optical: -18dB, bước sóng: 660 mη
Ngõ ra số Coaxial: 0.5Vpp
Đáp ứng tần số: Tần số lấy mẫu 48 KHz: 4 Hz - 22 KHz

Tần số lấy mẫu 96 KHz: 4 Hz - 44 Khz
S/N: (1 KHz) 72dB
Dải động: (1 KHz) 100dB
Xuyên kênh: (1 KHz) 105dB
THD: 0.1%

Tần số lấy mẫu 96KHz Đáp ứng tần số 4Hz-44KHz
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