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Kata Pengantar                                                  

Terima kasih telah menggunakan produk kami! Untuk membantu Anda menggunakan dan 

mengoperasikan player dengan benar dan aman, silahkan baca buku manual ini dan menyimpannya 

untuk referensi di masa mendatang! 

Ada listrik dengan tegangan tinggi di dalam mesin, penggunaan yang tidak benar dapat 

menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik, silakan baca petunjuk berikut dengan seksama, 

dan perhatikan operasi penggunaannya. 

Tempat yang Disarankan Untuk Menaruh Player 

Taruh mesin ditempat yang bisa berdiri stabil, supaya tidak terjadi kerusakan yang disebabkan 

oleh jatuh secara tidak disengaja, karena tidak ada garansi jika terjadi kecelakaan seperti 

itu. 

Jangan menaruh mesin didekat air atau semacamnya, dan jangan sampai Player terkena air hujan, 

agar tidak menyebabkan kebakaran atau kerusakan. 

Jangan taruh player langsung dibawah sinar matahari atau tempat bersuhu tinggi. 

Taruhlah mesin di area yang berventilasi untuk menghindari kegagalan beroperasi. 

Jangan letakkan benda yang memiliki kekuatan magnet atau menghasilkan panas didekat player, 

agar tidak mempengaruhi penggunaan dari mesin. 

Menggunakan Player dengan Aman 

Jangan menyentuh Player dengan tangan basah jika posisi kabel tidak terpasang kuat. Masukkan 

kabel power ke stop kontak dengan tangan kering. 

Untuk keamanan Player anda, jangan membongkar mesin sembarangan. 

Jangan gunakan bensin, alkohol dan cairan pembersih lainnya untuk membersihkan Player, 

gunakan kain kering yang lembut untuk menyeka. 

Bila tidak menggunakan player, cabut kabel power Player.
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Fitur-Fitur Player 
1, Mendukung penyimpanan dengan kapasitas HDD hingga 8TB, Mendukung untuk lagu-lagu HD dari 

Cloud hingga 130.000 lagu gratis untuk download. 

2, Mendukung merek LOGO desain pribadi, produksi, perusahaan, dll. 

3, Membaca video dengan keceptan tinggi baik dari USB atau SD card, kecepatan tinggi USB 

disk untuk menambahkan lagu, Anda juga dapat menambahkan lagu dari perpustakaan ke HDD anda 

dengan cepat. 

4, Dapat membagi setiap ponsel menjadi klien dan browser VOD. 

5, Mendukung full HD 1080p untuk output video, resolusi layar sentuh hingga 1920 * 1080. 

6, Mendukung ponsel tablet, mouse dan keyboard nirkabel, layar sentuh, remote kontrol, panel 

KTV kontrol VOD dengan banyak cara. 

7, Mendukung H.264 VCD DVD AVI RMVB MKV MP4 dll  untuk format video. 

8, Player pertama yang mendukung hingga 12 bahasa nasional (edisi domestik dan asing) 

9, Mendukung pengendalian player melalui layar touchscreen, remote control, Smartphone, LCD 

dengan menggunakan mouse, mengatur gambar terlalu kebesaran. Anda tetap dapat berkaraoke 

tanpa mengganggu selagi mensetting, karaoke dengan menggunakan TV, dan tidak ada satupun 

yang tertunda. 
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Instruksi Sebelum Penggunaan                                                   

Cek Boot Packing List 

1. Buka kemasan produk, periksa apakah ada kerusakan dibody Player, dan jika ada, segera 

hubungi dealer dimana anda membeli Player. 

2, Periksa daftar produk: Baik terminal port untuk multimedia, kabel-kabel, dan Daftar 

Packing. 

 

 Nama Kuantitas 

1 Karaoke Jukebox 1 

2 AV Cable 1（6） 

3 Buku Panduan Pengguna dengan sertifikat dan garansi 1 

 

Parameter Hardware Player 

Parameter teknis dan persyaratan : 

Power: AC 110V-220V 50HZ Suhu: <30 derajat Celcius; 

Ketinggian: <4000 m; sinyal audio: Stereo; 

Konsumsi daya: <38W 
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Karaoke Jukebox : Skema Pemasangan Kabel                                  

 

Tampilan Panel Depan Player 

 
POWER：Tekan sekali untuk On, tekan lagi untuk off. 

START：Saat lampu sudah menyala, maka anda sudah bisa menggunakan player; 

USB：Port ini dapat digunakan untuk akses flashdisk, wifi, mouse nirkabel, mouse berkabel, keyboard nirkabel 

dan peralatan lainnya. 

IR：Remote control receiver window. 
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Tampilan Panel Belakang Player 

 

AC220V：Rentang tegangan: 110V-220V, daya 35W;            VGA：Konektor monitor eksternal/VGA port.  

VIDEOS：Output video, terhubung ke TV atau proyektor VIDEO; AUDIO：L, R untuk output channel audio kiri dan kanan 

COAXIAL：Sinyal Koaksial.                                HDMI：Port kabel untuk layar HDMI   

COM1,2：Port untuk layar sentuh, port untuk kabel kontak atau server.                    

LAN：Port untuk menghubungkan kabel LAN. 

USB1,2：Port untuk Eksternal flashdisk, LAN nirkabel, mouse nirkabel, keyboard, dll              

HDD：Tempat HDD.                                                  

Petunjuk Instalasi                                                                 

1. Pastikan bahwa semua kabel sudah terhubung dengan daya mesin menggunakan AC 110V-220V / 50Hz / 35W. 

2. Sudah memasang semua kabel sesuai dengan denah skema pemasangan. 

Menggunakan 6 RCA, sesuai dengan indikasi warna untuk mesin karaoke CVBS1, R, sisi L,yang sesuai dengan pemasangan 

untuk TV warna. 

Setelah memasukkan kabel layar sentuh diport VGA,dan masukkan port kabel ke posisi port COM yang benar dengan 

menggunakan konektor 3,5 dan juga konektor serial line. 

Fitur untuk USB ke Player（Beberapa set fitur umum） 

Memainkan lagu yang ada di Flashdisk 
Klik menu opsi USB disk, masukkan flashdisk ke port USB, daftar lagu yang tersambung dari USB secara otomatis 

akan muncul dalam daftar, cukup klik lagu yang diinginkan dan player akan segera menambahkan kedaftar anda; 

Player dapat membaca lagu dari USB dengan format : MKV, AVI, RMVB, MP4, MPG, VOB dan seterusnya! ! 
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Cara Menambahkan Lagu Melalui USB 

 
Format lagu yang terbaca PC : Penambahan lagu harus dengan urutan fromat lagu sebagai berikut : Artis - nama 

lagu - Bahasa - Kategori – Style - Pinyin. Player juga dapat menambahkan lagu dengan cepat meskipun memiliki 

ukuran file yang besar langsung melalui Flashdisk,  Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1, Tambah lagu satu-persatu : Namai semua keterangan lagu-lagu diflashdisk baik nama lagu ataupun penyanyinya, 

sambungkan flashdisk dengan USB port, klik opsi USB pada halaman utama untuk masuk ke menu flashdisk, setelah 

lagu ditampilkan, klik tanda + yang ada didaftar menu untuk menambahkan lagu, keterangan data yang tidak benar 

dapat mempengaruhi beberapa keterangan lagu yang akan masuk ke Player. 

2, Tambah lagu sekaligus : Setelah mengisi data-data keterangan format lagu diflashdisk anda, sambungkan flashdisk 

ke USB port, klik tambahkan semua, tekan tombol ke halaman berikutnya dan setelah itu player akan menambahkan 

semua lagu sampai selesai; 

 

* Menu Setting (Produsen tanpa izin tidak dapat mengkonfigurasi Setting, ada beberapa persyaratan 
khusus, silahkan hubungi dealer) 

（Image : Home） 
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Klik tombol Settings yang berada di menu Home untuk membuka kotak password, masukkan password 888888, klik tombol 

OK untuk masuk ke menu pengaturan seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 

Song Setting：Pengaturan volume lagu saat diputar, Lagu dengan suara original, otomatis Mirage effect, gambar 

penyanyi, mengaktifkan keterangan dan pengumuman lainnya, centang salah satu dan setelah selesai, klik tombol 

Save untuk menyelesaikan pengaturan. 

 

Mengatur daftar lagu：Delete Song：( Langkah pertama, pilih lagu yang ingin didelete, lagu akan masuk kedalam 

playlist, masukkan password 888888 saat membuka setting, klik tombol Delete, klik Save Settings); Untuk penambahan 

lagu; daftar lagu yang ditambah akan menjadi lagu pertama yang dimainkan diplaylist), pengaturan tampilan kategori 

penyanyi, setelah pengaturan selesai, klik save setting untuk menyelesaikan pengaturan. 

 

Pengaturan Wifi：Anda harus mengaktifkan mode hotspot atau mode AP untuk menggunakan WIFI tapi dengan syarat 

harus memiliki koneksi WIFI. Dihalaman utama, klik pada tombol ikon WIFI untuk melakukan pengaturan WIFI. 
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Atur sistem coin untuk memulai lagu：Setting system koin untuk memulai lagu diplayer, klik tombol Save untuk 

menyelesaikan pengaturan. (pengguna pribadi tidak bisa menggunakan fitur ini) 

 

Pengaturan siaran public ： Anda dapat mengatur volume saat lagu dinyalakan sebagai publik, suara asli lagu, 

mengatur lagu yang akan muncul sebagai tampilan public secara random, klik tombol Save untuk menyelesaikan 

pengaturan. 

 

Pengaturan Sistem： Pengaturan sistem, Score, password player, video, touchscreen, video output, volume, dan 

mode sxreen. Klik tombol Save Settings setelah selesai melakukan setting. 
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Cara mensetting WIFI 

WIFI Hot links：Langkah Pertama ：klik tombol icon wifi ，seperti digambar 1，pilih koneksi yang 

diinginkan，seperti digambar 2, 

 Gambar1 

  Gambar 2 

Langkah Kedua：Masuk kekoneksi Hotspot anda，seperti gambar 3，masukkan password wifi，klik OK setelah memasukkan 

password untuk menyelesaikan pengaturan WIFI，seperti gambar 4 

 Gambar 3 

Gambar 4 
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Cara Menggunakan Fitur VOD di Tablet/ponsel Anda 

Cara penggunaan ：Klik menu QR Code yang ada di layar Home, akan muncul tabel seperti gambar dibawah.（Produk 

mendukung dual mode, penjelasan lihat dibawah.） 

 

(Anda tidak perlu mendownload app terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur ini） 

Tampilan VOD diponsel ：Setelah menyelesaikan proses diatas，anda dapat menggunakan ponsel atau tablet anda untuk 

mengontrol VOD，berikut tampilannya sesuai dengan gambar dibawah. 

   

Tampilan Home               Album Penyanyi              Daftar penyanyi 
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Kategori Lagu                  Top List                     Daftar Lagu 

 

Tambah Koleksi Lagu-lagu Favorit 
Langkah pertama : Masuk kedaftar lagu, pilih lagu, klik tombol Preview, kemudian klik tombol Collect, masukkan 

kode koleksi (nomor angka kode daftar lagu favorit yang anda inginkan) dan klik OK untuk memasukkan lagu ke daftar 

koleksi. 

Langkah kedua : Pergi kehalaman utama, buka menu Favorit, masukkan kode yang anda buat tadi untuk kumpulan lagu 

favorit, klik OK untuk masuk kedaftar koleksi lagu. 
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Download Lagu melalui Cloud 
Langkah pertama : untuk mendownload daftar lagu yang diinginkan, klik gambar ikon awan yang terdapat dilist lagu 

yang belum dimiliki, pilih lagu, kemudian klik OK untuk men-download. 

 

Langkah kedua : Klik ikon cloud download yang ada dihalaman utama, daftar lagu yang didownload ada didalam menu 

ini. 

 

Langkah ketiga : Tunggu hingga Cloud selesai mendownload, setelah selesai, Klik lagu yang didownload untuk Sync Cloud Drive 

supaya dapat disinkronkan dengan kumpulan lagu-lagu koleksi anda, Player secara otomatis akan restart untuk menyelesaikan 

pembaruan. 

FAQS and Troubleshooting                                                  

1、Setelah saklar power dihidupkan, mesin tidak menyala, tidak ada tampilan gambar di TV : 

A: Periksa tegangan listrik apakah sesuai dengan yang dianjurkan untuk mesin. 

B: Periksa kabel listrik apakah terhubung dengan benar atau tidak. 

C: Coba tekan saklar power apakah saklar sudah terhubung dengan kuat. 

2、Ketika dinyalakan, tampilan gambar TV muncul tapi tidak ada suara : 

A: Pastikan saklar TV dihidupkan  

B: Sambungkan kabel audio ketempat lain untuk memastikan apakah kabel audio anda masih baik atau tidak 

C: Periksa port audio anda apakah sudah dicolokkan dengan jack yang benar 

D: Sambungan kabel Audio tidak benar 

E: Kabel Audio telah rusak, ganti kabel audio 

3、Ketika dinyalakan, tampilan gambar TV muncul tapi tidak ada suara : 

A: Pastikan saklar TV dihidupkan . 

B: Sambungkan kabel audio ketempat lain untuk memastikan apakah kabel audio anda masih baik atau tidak. 

C: Periksa port audio anda sudah dicolokkan dengan jack yang benar. 

D: Sambungan kabel Audio tidak benar. 

E: Kabel Audio telah rusak, ganti kabel audio. 

4、Suara normal tapi tercampur dengan suara bising, dan dilayar Tv muncul noise (Bintik-bintik hitam tidak jelas) : 

A: Pastikan kabel audio dan video terpasang dengan benar.    B:  Ada masalah pada kabel HDMI, ganti Kabel HDMI. 

5、Layar Sentuh tidak berfungsi（Tidak ada daya sentuh） : 

A: Coba apakah layar sentuh bekerja (menggunakan mouse USB untuk melihat apakah mouse bekerja dilayar) 
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B: Pastikan kabel layar sentuh terhubung dengan mesin karaoke yang tepat. 

6、Tersambung dengan WIFI，tapi tidak bisa download lagu : 

A: Pastikan anda memiliki koneksi internet. 

B: Nonaktifkan jaringan DNS internet anda (Jaringan error) 

C: Restart Router. 

7、Kecepatan download Cloud tidak stabil : 

A: Periksa apakah terjadi Packet Loss pada koneksi anda. 

B: Jika koneksi WIFI digunakan banyak orang, maka akan mempengaruhi kecepatan download Cloud. 

C: Periksa jaringan koneksi WIFI. 

8、Tidak bisa mengontrol VOD melalui ponsel : 

A: Pastikan ponsel sudah terhubung ke hotspot router. 

B: Sudah lama tidak mengkonek ponsel ke router (Coba restart untuk konek/restart router) 

C: Coba sinkronkan ponsel-ponsel berbeda untuk memastikan apakah anda bisa terhubung ke hotspot.   

Penutup                                                    

Perusahaan kami memiliki daftar lagu sendiri, yang berisi direktori daftar-daftar lagu yang dimiliki oleh 

perusahaan. Untuk kebutuhan pengguna, hubungi dealer setempat untuk mendapatkan atau memiliki daftar-daftar lagu 

mereka sendiri. Perusahaan memiliki hak untuk memodifikasi buku manual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

kesalahan ketik dan perbaikan proses pencetakan setiap saat dan membuat perubahan yang diperlukan untuk versi 

baru ditambahkan secara manual. Perusahaan pun memiliki hak untuk meng-upgrade perangkat keras dan perangkat 

lunak produk, yang digunakan untuk fungsi hiburan multimedia. 

 


