CÁCH ĐƯA BÀI HÁT MTV VÀO MÁY SMART K

1. Qui cách đặt tên file bài hát MTV
Tên bài hát_Ngôn ngữ_Tên ca sỹ_phân loại
Trong đó :
Phân loại

Ngôn ngữ

m : Nam

vn : Việt Nam

f : Nữ

en : Anh

sc : song ca

cn : Trung Quốc

rm : Remix

kh : Khomer
ru : Nga
kr : Hàn Quốc
jp : Nhật

VD :
Dat nuoc_vn_Trong Tan_m
Ban mai tinh yeu_vn_My Tam_f
Ao mong tinh yeu_vn_Dan Truong-Cam Ly_sc
Bay_vn_Thu Minh_rm
2. Sử dụng phần mềm pc_addsong_V1.07 :
-

Chép thư mục pc_addsong vào ổ cứng máy tính

-

Kết nối ổ cứng với máy tính qua cable SATA

-

Chạy file addSong.exe :

Nhấn vào mũi tên xuống bên gốc phải giao diện và chọn ổ đĩa USER

Nhấn nút “Import Files” để chọn bài hát MTV cần đưa vào máy

Chọn từng file hoặc nhiều files bài hát cùng một muốn đưa vào máy

Sau khi đã chọn files, nhấn “Update” để tiến hành sao chép bài vào máy

Chuyển qua tab “Edit” ---- > chọn “Open” ----- > “Merge Same Singer” để lọc trường hợp trùng
tên ca sỹ

* Tạo danh sách bài hát :
Nhấn “Print” để tạo danh sách bài hát.

File danh sách bài có tên là Songlist.txt được chứa trong ổ đĩa USER thư mục
KARAOKE\SONG\Songlist.txt
* Hiển thị hình ảnh ca sỹ trong danh sách bài hát :
- Chuẩn bị các files hình ca sỹ với định dạng : PNG
- Kích thước 150x150
- Chép các files này vào thư mục KARAOKE\singerpic trong phân vùng ổ cứng USER.
Lưu ý : tên ca sỹ trong files hình phải giống với tên trong file bài hát MTV
Sau khi đưa bài hát MTV vào máy hoàn tất, gắn ổ cứng vào máy Smart K và khởi động lại máy,tại
giao diện màn hình chính nhấn phím 4 trên remote để cập nhật danh sách bài hát MTV vào máy.

3. Sử dụng phần mềm User_addsong_V1.07 :
-

Chép thư mục User_addsong_V1.07 vào ổ cứng máy tính

-

Kết nối máy smart k với máy tính qua cáp USB

-

Chạy file addSong.exe

Các bước thực hiện giống trên như trên, sau khi đưa bài hát MTV vào ổ cứng USER hoàn tất, tắt
kết nối với máy tính và khởi động lại máy Smart K,tại giao diện màn hình chính nhấn phím 5
trên remote để cập nhật dữ liệu bài hát MTV vào máy.

Sau khi cập nhật dữ liệu bài hát MTV vào máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím 4 trên
remote để cập nhật danh sách bài hát MTV vào máy.
4. Sử dụng phần mềm USB_addsong_V1.08 :
-

Tải về file USB_addsong_V1.08.rar và giải nén sẽ được thư mục USB_addsong_V1.08,
chép thư mục này vào ổ cứng máy tính

-

Tạo file USBADDSONG.TXT trên USB.

-

Kết nối USB với máy tính

-

Chạy file addSong.exe

-

Nhấn vào mũi tên xuống bên gốc phải giao diện và chọn ổ đĩa USB

Sau đó tiến hành thao tác đưa bài hát mtv vào USB như các bước trên.
Sau khi đưa bài hát MTV vào USB hoàn tất, tắt kết nối USB.Gắn USB vào máy Smart K,tại giao
diện màn hình chính nhấn phím 2 trên remote để cập nhật dữ liệu bài hát MTV vào máy.

Lưu ý :
Mã số bài hát trong từng phần mềm đưa bài mtv vào máy như sau :
 pc_addsong

: 805xxxx

 user_addsong : 705xxxx
 usb_addsong : 605xxxx

