HƯỚNG DẪN DÙNG ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN
VÀ CHỌN BÀI HÁT MÁY SMART K
Sử dụng điện thoại, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android / iOS để điều khiển và
chọn bài hát máy Smart K.
1. CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP ỨNG DỤNG SMART K
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng SmartK cho điện thoại
Cách 1: Nhập chữ smartk để tìm và cài đặt ứng dụng, tại kho ứng dụng Play Store đối
với hệ điều hành Android, tại App store đối với hệ điều hành IOS.
Cách 2: Tải và cài đặt ứng dụng quét mã vạch QR Barcode Scanner cho điện thoại tại
kho ứng dụng Play Store đối với hệ điều hành Android, tại App store đối với hệ điều
hành IOS. Mở ứng dụng QR Barcode Scanner trên điện thoại → mở giao diện mã vạch
có tên Smart K → quét mã vạch có tên Smart K để tải ứng dụng → chọn Go toWebside
→ chọn ứng dụng theo hệ điều hành điện thoại, hệ điều hành Android hoặc IOS
+ Đối với kiểu phiên bản dùng điều khiển từ xa: Tại giao diện KaraOke nhấn
phím KARAOKE trên điều khiển từ xa để mở giao diện mã vạch.
+ Đối với kiểu phiên bản dùng màn hình cảm ứng: Trên giao diện màn hình cảm
ứng chọn biểu tượng QR để mở giao diện mã vạch.

Chọn Go to Webside

Chọn ứng dụng theo hệ
điều hành điện thoại

Bước 2: Thiết lập máy Smart K thành điểm phát sóng WiFi
- Tại giao diện màn hình chính nhấn phím SETUP → chọn danh mục Cài đặt nâng cao
→ nhập mật khẩu 888888 để mở giao diện cài đặt năng cao → đánh chọn danh mục
USB Internet và điểm truy cập di động, máy sẽ tự động bật tính năng điểm phát sóng
WIFI khi vào chế độ phát KaraOke.
- Ngẫu nhiên: Đánh chọn mục ngẫu nhiên, tên và mật mã điểm phát sóng WIFI sẽ tự
động thay đổi ngẫu nhiên.
- Khi không đánh chọn ngẫu nhiên, có thể đạt tên và mật mã điểm phát sóng WIFI
+ Người dùng: Đặt tên điểm phát sóng WIFI.
+ Mật mã: Đặt mật mã điểm phát sóng WIFI.

Bước 3: Kết nối ứng dụng với máy Smart K
- Kết nối WiFi cho điện thoại, lấy điểm phát sóng WiFi là máy Smart K vừa thiết lập.
- Khi phát KaraOke, tên và mật khẩu điểm phát sóng WIFI sẽ hiển thị trên giao diện
màn hình.

Tên điểm phát sóng WIFI

Mật khẩu điểm phát sóng WIFI

- Mở ứng dụng Smart K vừa được cài đặt trên điện thoại để đăng nhập, điều khiển và
chọn bài hát máy Smart K.
- Trên điện thoại, khi mở ứng dụng, giao diện kết nối được mở, chọn vào tên máy để kết
nối “ Smart Karaoke 192.168.43.1” hoặc trên giao diện ứng dụng chọn danh mục
Cài đặt → Chọn danh mục Thiết bị → chọn vào tên máy để kết nối.

2. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN ỨNG DỤNG SMART K

1. Bài hát: Danh mục bài hát MIDI và MTV.
2. Ca sĩ: Danh mục bài hát theo ca sĩ (bài hátMTV).
3. Tác giả: Danh mục bài hát theo tác giả (bài hát
MIDI).
4. Bài hát mới:Danh mục bài hát mới cập nhật.
5. Search:
+ Nhập mã số bài hát, theo sách danh mục bài hát
Ví dụ: Tìm bài hát Mùa Xuân Arirang( Nhập
54289)
+ Tìm
bài hát theo kí tự đầu tiên của tên bài.
––––
Ví dụ: Tìm bài hát Mùa Xuân Arirang( Nhập MXA)

6. Ngôn ngữ: Danh mục bài hát MIDI Việt
Nam và nước ngoài.
7. Yêu thích: Lưu bài hát vào danh sách
bài hát yêu thích.
8. Điều khiển từ xa: Các chức năng điều
khiển.
9. Bài đã chọn: Danh mục bài hát đã chọn.
10. Bài hát: Các danh mục bài hát.
11. Cá nhân: giao diện hiển thị lời bài hát
và danh mục yêu thích.
12. Cài đặt: Thiết lập kết nối ứng dụng với
máy Smart K

Chức năng danh mục điều khiển từ xa
1. TEMPO+/-: Tăng/giảm giai điệu bài hát.
2. KEY+/-: Tăng/giảm cao độ bài hát.
3. Medoly: Tăng giảm giai điệu bài hát.
4. Tone Nam: Chọn giọng ca Nam.
5. Tone Nữ: Chọn giọng ca Nữ.

6. NEXT: Qua bài.
7. PLAY/PAUSE: Phát/tạm dừng.
8. VOLUME: Tăng giảm âm lượng.
9. STOP: Dừng phát.
10. REPEAT: Chế độ phát lặp lại.
11. Volcal: Chọn tắt/mở tiếng ca sĩ.

