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1. KHUYẾN CÁO 

o Đảm bảo lắp đặt thiết bị đúng cách theo sơ đồ trước khi cắm điện và bật máy. 

o Tắt công tắc nguồn hoặc rút dây điện nếu không sử dụng trong thời gian dài. 

o Mật khẩu mặc định để vào cài đặt hệ thống là 888888 

o Khi cần sửa chữa, quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 1900.545568 

o Đặt máy tại nơi thoáng khí, không để máy tiếp xúc với nước hoặc môi trường 

ẩm ướt  

o Không đặt máy trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn phát nhiệt 

khác 

o Nên đặt máy ở vị trí nằm ngang bằng phẳng, không đặt bất kỳ vật hoặc thiết bị 

nào khác ở trên 

  

 

Sản phẩm này có trang bị ổ cứng 

Luôn tắt máy bằng phần mềm trước khi ngắt điện 
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2. THÔNG TIN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

2.1. MỞ HỘP SẢN PHẨM 

 
 

Đầu máy Điều khiển từ xa Bluetooth 

  

Dây AV Adapter nguồn 12V + dây nguồn 

  

Ăng ten WIFI Pin AAA x 2 

 

 

 

Dây HDMI  
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❖ MẶT SAU SẢN PHẨM 

 

 

1. Cổng RS232 điều khiển thiết bị ánh sáng và các thiết bị ngoại vi khác 

2. Lỗ cắm Micro 6.5” có thể cắm Micro và hát trực tiếp’ 

3. Cổng xuất âm thanh L/R 

4. Cổng xuất âm thanh quang học (Optical) 

5. Cổng mạng LAN RJ-45 

6. Cổng HDMI 2.0 

7. Ăng ten Wifi 

8. Nút khôi phục cài đặt gốc (Không tự ý bấm nếu không hiểu rõ) 

9. Cổng nguồn 12V 

10. Công tắc nguồn, vui lòng tắt công tắc nếu không sử dụng trong thời 

gian dài 
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2.2. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
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2.3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

CPU (Vi xử lý) ARM Cortex-A53 x 4 lõi 

GPU (Chip Đồ họa) T820MP3 

RAM 2GB 

ROM (Bộ nhớ trong) 16GB 

Bluetooth V4.0 

WIFI 2.4GHz / 5GHz 

LAN 1Gbps 

USB 2.0x2, 3.0x1 

Hệ điều hành Android 6.1 

Điện áp sử dụng 110-240V ~ 50/60Hz 

Điện áp vào 12V – 2A 

Kích thước (rộng x dài x cao) 28 x 20 x 5.7 (cm) 

Chất liệu vỏ Nhôm 
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2.4. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC 

Khi đầu máy không thể khởi động hoặc hoạt động không bình thường, bạn có thể 

khôi phục phần mềm về trạng thái xuất xưởng như sau: 

• Tắt máy hoàn toàn bằng cách tắt công tắc nguồn sau máy 

• Sử dụng 1 chiếc ghim giấy hoặc tăm tre cắm vào nút khôi phục cài đặt gốc và 

giữ nguyên đồng thời bật công tắc điện lên, chờ trong 15 giây cho đến khi màn 

hỉnh hiển thị biểu tượng Robot Android thì thả ra 

• Chờ cho tới khi đầu máy tự khởi động lại là xong 

3. CHỨC NĂNG 

3.1. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng với điều khiển từ xa, hỗ trợ các thao tác 

đơn giản và tiện dụng nhất có thể. 
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❖ Thao tác điều khiển: 

▪ Phím nguồn: Bật tắt đầu máy 

▪ Phím chuột: Bật tắt con trỏ chuột 

▪ Âm lượng: Tăng giảm âm lượng 

▪ Tách lời: Bật tắt lời ca sỹ 

▪ Qua bài: Chuyển sang bài hát tiếp theo 

▪ Phím điều hướng: Bấm các phím điều hướng trên để di chuyển tiêu 

điểm tới các thành phần giao diện, thành phần đang có tiêu điểm sẽ 

có viền màu trắng sáng bao quanh. 

▪ Phím OK: Chọn chức năng đang được tiêu điểm 
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▪ Phím Menu: Để chọn các chức năng mở rộng nếu có tại một màn hình 

bất kỳ 

▪ Phím Home: Quay về màn hình chính 

▪ Phím Back: Quay về màn hình trước đó 

Điều khiển từ xa của bạn có hỗ trợ công nghệ Bluetooth cho phép bạn điều khiển 

mà không cần phải chĩa điều khiển về phía đầu máy, đồng thời độ nhạy của điều 

khiển cũng cao hơn nhiều so với điều khiển hồng ngoại thông thường. 

Lưu ý: Để chuyển sang chế độ Bluetooth bạn phải cài đặt ghép nối thiết bị trong 

phần cài đặt Bluetooth của đầu máy 

3.2. MÀN HÌNH CHÍNH 

Sau khi bật máy, màn hình chính sẽ hiện ra như sau 

 

❖ Giải thích chức năng: 

1. Mở chức năng Karaoke 
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2. Mở chức năng xem phim 4K 

3. Mở cài đặt hệ thống 

3.3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 

 

❖ Giải thích chức năng: 

1. Cài đặt mạng có dây và WIFI 

2. Chức năng cài đặt hiển thị hình ảnh như độ phân giải, màu sắc, độ tương 

phản… 

3. Cài đặt về âm thanh 

4. Mở các cài đặt kết nối thiết bị Bluetooth như loa và điều khiển từ xa 

5. Mở các cài đặt về trình phát video 

6. Mở các cài đặt khác 
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3.4. CHỨC NĂNG KARAOKE 

3.4.1 Chọn bài 

Màn hình chọn bài hát từ danh sách bài hát trên mạng do VietK cung cấp 

 

❖ Giải thích chức năng: 

1. Màn hình video thu nhỏ, bấm chọn để chuyển chế độ toàn màn hình 

2. Mở cài đặt kết nối APP cho Smartphone hoặc Tablet 

3. Mở danh sách bài hát đã chọn 
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3.4.2 Chọn ca sỹ 

 

Nhập tên ca sỹ trên bàn phím để tìm kiếm. 

Bấm các nút điều hướng để chọn Ca sỹ bạn thích 

3.4.3 Chọn bài hát YouTube 

Mở danh sách video của YouTube, nội dung được cung cấp bởi YouTube và VietK 

không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung được phát bởi YouTube 
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3.4.4 Nhạc online 

Sản phẩm VietK có 2 ứng dụng nghe nhạc online độc quyền từ Soundcloud và 

Mixcloud. 2 ứng dụng này được thiết kế dành riêng cho sản phẩm của VietK 
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3.4.5 Ứng dụng điều khiển 

Sản phẩm này có hỗ trợ ứng dụng điều khiển và chọn bài trên 

điện thoại và máy tính bảng chạy Hệ điều hành Android và 

iOS. Bạn có thể tải về từ Google Play và Apple Store với từ 

khóa “VietK”, biểu tượng ứng dụng như hình bên:  

Bạn cũng có thể bấm vào mục số 2 trên màn hình để mở ra 

hướng dẫn tải ứng dụng và kết nối đầu máy 

 

Lưu ý: Ứng dụng điều khiển chỉ hoạt động với chức năng Karaoke và không hỗ 

trợ các chức năng khác của đầu máy 

Giao diện ứng dụng điều khiển trên Tablet như sau 

 

VietK 
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3.4.6 Kết nối đầu máy 

Để ứng dụng và đầu máy có thể kết nối với nhau, bạn cần đảm bảo đầu máy và 

máy tính bảng cùng được kết nối vào một mạng WIFI. Nếu đầu máy đang phát 

WIFI ở chế độ Hotspot, đảm bảo máy tính bảng đã kết nối với mạng WIFI của 

đầu máy thường có tên bắt đầu là VietK-xxx trong đó 3 ký tự cuối là 3 số ngẫu 

nhiên. 

Ứng dụng hỗ trợ 2 cách kết nối là quét mã QRCode trên TV hoặc nhập mã PIN 

3.5. CHỨC NĂNG XEM PHIM 

3.5.1 Quản lý phim 

Phần mềm xem phim có thể quét ổ cứng hoặc các ổ mạng theo các giao thức 

SMB, NFS. Bạn có thể chứa phim trong máy tính Windows hoặc Mac hoặc ổ NAS 

và đầu máy có thể kết nối tới để phát phim một cách thuận tiện.  



 

15 

 

Để quét phim vào Quản lý phim > Quét Video. Nếu chưa có ổ cứng hoặc thư mục 

mạng nào được tạo, bấm nút Thêm thiết bị  

 

Chọn ổ cứng hoặc thư mục mạng SMB, NFS để bắt đầu quét 

 

Chọn Xác Định để thực hiện quét thư mục đã chọn. Tiến trình quét có thể diễn ra 

khá lâu tùy vào số lượng phim có trong thư mục 

Sau khi quét xong phần mềm sẽ tự động tìm kiếm hình ảnh và thông tin phim từ 

website IMDB và hiển thị trên giao diện như sau. 
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Khi thay ổ cứng khác hoặc chép thêm phim vào ổ cứng, bạn cần cập nhật lại phần 

mềm để có thông tin phim mới 

3.5.2 Phát phim 

Chọn 1 phim để bắt đầu phát. Trong quá trình play phim bấm phím MENU để có 

thêm các lựa chọn về phụ đề, cài đặt âm thanh và thông tin về phim 

 


