HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY SMART K
I.Máy Smart K gồm có 2 kiểu phiên bản phần mềm:
- Kiểu phiên bản dùng màn hình cảm ứng: Thiết lập tính năng máy, điều khiển và chọn bài hát trực tiếp trên
màn hình cảm ứng, ngoài ra còn có thể chọn bài hát bằng mã số trên điều khiển từ xa.

- Kiểu phiên bản dùng điều khiển từ xa: Thiết lập tính năng máy, điều khiển và chọn bài hát bằng điều khiển
từ xa.

II.Xem kiểu phiên bản và số phiên bản phần mềm máy đang sử dụng:
- Tại giao diện màn hình chính nhấn phím SETUP để vào Cài đặt → chọn danh mục Thông tin máy
+ Số kiểu: Số kiểu MK-8509-ZD-A là máy đang sử dụng kiểu phiên bản dùng màn hình cảm ứng.
+ Phiên bản dải tần cơ sở thể hiện số phiên bản phần mềm của máy.

III.Nâng cấp phần mềm máy
- Để nâng cấp phần mềm máy mà không thay đổi kiểu phiên bản máy đang sử dụng ( nâng cấp phiên bản
dải tần cơ sở). Chỉ cần cập nhật phần mềm máy bằng USB.
- Để thay đổi kiểu phiên bản dùng màn hình cảm ứng sang kiểu phiên bản dùng điều khiển từ xa hoặc thay
đổi ngược lại ( thay đổi số kiểu). Cần cập nhật phần mềm máy bẳng máy tính (PC).

A.Hướng dẫn cập nhật phần mềm máy bằng USB
1. Chuẩn bị

 Tải phần mềm về máy tính, phần mềm cập nhật có tên *. zip
VD: MK-8509-ZD-B_0.27.zip
 Chép phần mềm cần cập nhật vào USB.
 Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy.

2. Cập nhật phần mềm
 Mở nguồn máy và chờ cho máy khởi động vào giao diện màn hình chính.

 Nhấn phím SETUP trên điều khiển từ xa để vào “Cài đặt”→ chọn danh mục “Nâng cấp hệ thống” → chọn
danh mục “Nâng cấp hệ thống – Kiểm tra các bản nâng cấp và tiến hành nâng cấp” để nâng cấp phần mềm.

 Tại giao diện “Xác nhận nâng cấp” chọn “Đồng ý”

 Chọn USB đã chép phần mềm cập nhật.

 Chọn phần mềm cần cập nhật.

 Máy sẽ tự động tiến hành cập nhật phần mềm.

 Sau khi cập nhật phần mềm thành, máy sẽ tự động khởi động lại, vào giao diện màn hình chính.

Lưu ý: - Trong khi đang cập nhật không được tắt nguồn máy.
- Máy sẽ tự động khởi động lại và vào giao diện màn hình chính khi cập nhật phần mềm thành công.

B.Hướng dẫn cập nhật phần mềm máy bằng máy tính thay đổi kiểu phiên bản
1.Chuẩn bị

 Tải phần mềm về máy tính, giải nén file *.rar, được file phần mềm cập nhật có tên *. img
VD: MK-8509-ZD-B_0.34.img
 Tải chương trình để cập nhật phần mềm PhoenixSuit.rar về máy tính, giải nén có thư mục PhoenixSuit.

 Thư mục PhoenixSuit bao gồm thư mục AW_Driver ( trong thư mục Drivers) và chương trình cập nhật
phần mềm PhoenixSuit.exe

2.Cài đặt Driver trên máy tính
 Cắm điện máy KaraOke SMART K, bật công tắt nguồn để mở nguồn máy ( công tắc nguồn được hỗ trợ tại
mặt sau máy).

 Kết nối máy KaraOke với máy tính qua ngõ USB PC được hỗ trợ tại mặt sau máy.

 Dùng một dây AV, một đầu gắn vào ngõ UPDATE được hỗ trợ tại mặt sau máy, một đầu cho chạm vào
điểm mass bất kì trên vỏ máy, để máy tính nhận dạng máy SMART K.
ĐIỂM MASS BẤT
KÌ TRÊN VỎ MÁY

*Hệ điều hành Windowns 7
 Nhấn chuột phải tại Computer → chọn Manage → chọn Device Manager → chọn Other device → Nhấn
chuột phải tại Unknown device → chọn Update Driver sofware

 Chọn Browse my computer for driver sofware

 Chọn đường dẫn đến thư mục có file Driver cần cài đặt → chọn AW_Driver → chọn OK













 Chọn NEXT để tiếp tục cài đặt

 Chọn Close để hoàn thành quá trình cài Driver

*Hệ điều hành Windowns XP
Khi kết nối Kết nối máy KaraOke SMART K với máy tính. Tại bản thông báo cài đặt Driver chọn Install
from a list or specific location → chọn NEXT

 Chọn đường dẫn đến thư mục có file Driver cần cài đặt → chọn AW_Driver → chọn OK → chọn NEXT

 Chọn Continue Anyway

 Chọn đường dẫn đến file yêu cầu

 Chọn OK

 Chọn Finish để hoàn thành quá trình cài Driver

3. Cập nhật phần mềm máy
 Cắm điện máy KaraOke SMART K, để công tắt nguồn ở chế độ tắt.

 Kết nối máy SMART K với máy tính qua ngõ USB PC được hỗ trợ tại mặt sau máy.

 Mở chương trình PhoenixSuit.exe → chọn Firmware

 Chọn Image để chọn đường dẫn đến file phần mềm cần cập nhật

 Dùng một dây AV, một đầu gắn vào ngõ UPDATE được hỗ trợ tại mặt sau máy, một đầu cho chạm vào
điểm mass bất kì trên vỏ máy, để kích hoạt UPDATE
ĐIỂM MASS BẤT
KÌ TRÊN VỎ MÁY

 Bật công tắt nguồn sang chế độ mở và chờ chương trình nhận dạng.

 Khi trên máy tính hiện bản thông báo, gỡ bỏ dây AV kích hoạt UPDATE ra khỏi máy SMART K . Chọn
Yes tiến hành cập nhật phần mềm.

 Sau khi cập nhật thành công, tại bản thông báo Upgrade Firmware succeed chọn OK để hoàn tất quá trình
cập nhật.

Lưu ý: Trong khi đang cập nhật không được tắt nguồn máy hoặc ngắt kết nối máy với máy tính.

