Hướng dẫn sử dụng chức năng USB cho dòng máy Star MIDI HDMI
*** Nguồn bài hát karaoke Uxx
- Cách 1: Liên hệ các đại lý để chép trực tiếp bài hát bổ sung Uxx (U56, U58, v.v…) vào
USB.
- Cách 2: Tải (download) gói bài hát bổ sung Uxx từ website Soncamedia.
+ Đường dẫn: www.soncamedia.com -> Tải về -> Nội dung số -> Star MIDI
HI

+ Sau khi tải (download) hết tất cả file về máy, click chuột phải vào file đầu tiên
karaoke_sonca_Uxx_16G.part01.rar -> extract here sẽ được 1 thư mục
karaoke_sonca_Uxx_16G. Copy thư mục này vào USB.
+ Lưu ý: USB phải được format FAT32 trước khi chép nội dung.
*** Update firmware mới nhất cho máy Star MIDI HDMI để sử dụng chức năng bổ
sung bài hát từ USB
- Cách 1: Liên hệ các trung tâm bảo hành update firmware giúp
- Cách 2: Tải (download) firmware từ website soncamedia.com và tự update cho máy
+ Bước 1: Download firmware phù hợp dòng máy Star MIDI HDMI: từ website
soncamedia.com -> Tải về -> Phần mềm mới -> Đầu Karaoke

+ Bước 2: Giải nén file Star Midi HDMI.rar vừa tải (click chuột phải -> extract here)
sẽ được các file x.bin, chép toàn bộ các file này vào USB. Cắm USB vào máy, mở
nguồn máy, máy đọc USB và sẽ tự nạp firmware. Trong quá trình nạp firmware có thể
thấy hiện bảng thông báo: “HD SETTINGS”, có thể chọn “YES” để lưu nhanh. Nap thành
công, bấm chuỗi số “5168” để kiểm tra firmware vừa nạp.
+ Nếu máy bị ngắt điện đột ngột khi đang nạp firmware (bước 2) có thể làm máy
hỏng hoàn toàn. Khi đó, khách phải mang máy đến các trung tâm bảo hành Soncamedia
để được xử lý.

*** Lưu ý sử dụng
+ USB sử dụng song song cùng đĩa MIDI Karaoke, phải bỏ đĩa vào khi sử dụng USB.
+ Chức năng bổ sung bài hát bằng USB version bao nhiêu chỉ sử dụng tương thích với
đĩa Vol có ký hiệu tương thích (Ví dụ: U56 dùng kèm Vol.56B, U58 dùng kèm Vol.58B, v.v)
+ Để tránh mất dữ liệu, hư hỏng USB, Soncamedia khuyến cáo khách hàng phải tắt nguồn điện
của máy khi cắm/rút USB.

