HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MTV MÁY AR-3600KTV
I.Chuẩn bị
1.Tải phần mềm cập nhật bài hát MTV dành cho ổ cứng gắn trong hoặc ổ cứng gắn ngoài.
- Ổ cứng gắn trong là ổ cứng gắn vào máy AR-3600KTV qua ngõ SATA được hỗ trợ trong
hộp HDD tại mặt sau máy.
- Ổ cứng gắn ngoài là ổ cứng gắn vào máy AR-3600KTV qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt
sau hoặc mặt trước máy.
2. Các định dạng bài hát MTV được hổ trợ: .MKV.VOB.DAT.MPG.AVI
Đặt tên các bài hát MTV theo quy cách : Tên bài hát_Ngôn ngữ_Tên ca sỹ
VD : bài hát Cà phê Đắng Và Mưa do ca sỹ Thanh Ngọc trình bài được đặt tên:
Ca Phe Dang Va Mua_vn_Thanh Ngoc
II.Cập nhật bài hát MTV cho ổ cứng gắn trong
1.Kết nối ổ cứng với máy tính và tạo thư
mục MTV trên ổ cứng.

4.Chạy phần mềm
MtvTools_gantrong_from8050001.exe
Khi quá trình cập nhật thành công sẽ hiện
dòng thông báo “ Finish…. Press any key
to continue…..”.

2.Chép các bài hát MTV vào thư mục
MTV vừa tạo.
5.Chương trình sẽ tạo ra 03 files :
MTVIDX, mtvinfoenc và mtvi.xls.
- File mtvi.xls là file danh sách bài hát
MTV.

3.Giải nén tập tin
MtvTools_gantrong_from8050001.zip
và chép phần mềm
MtvTools_gantrong_from8050001.exe
vào thư mục MTV vừa tạo chung với các
bài hát.

 Các bước cập nhật bài hát MTV cho ổ cứng
gắn ngoài thực hiện tượng tự như cho ổ cứng
gắn trong.
Lưu ý: - Để phát các bài hát MTV trong ổ cứng
yêu cầu phải có đĩa MIDI KaraOke bên trong
máy và vào chức năng KaraOke để phát bài.
- Tên bài hát MTV đặt theo quy cách trên
bằng tiến Việt không dấu.

