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1. Bắt đầu1. Bắt đầu
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1.1 Phụ kiện kèm theo

Điều khiển từ xa

2 pin AAA

Góc nhận tín hiệu điều khiển từ xa:

Cáp AV Cáp HDMI

Danh mục bài hát Hướng dẫn sử dụng
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1.2 Tổng quan
MẶT TRƯỚC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nút nguồn

Ngõ cắm Micro 1,2

Chỉnh âm lương Micro 1,2

Mắt nhận hồng ngoại

Phím số

Đóng/mở khay đĩa

Trả lùi nhanh

Bài trước

Bài kế

Trả tới nhanh

Khe cắm thẻ nhớ

Cổng USB

Lập danh sách bài hát/Nhớ bài

Chọn hệ màu TV NTSC/PAL

Ngắt tiếng 

Ngừng phát

Phát/Tạm dừng

Ổ đĩa DVD

2 3 4 5 6 7

1 1218

AR-3600KTV
POWER

MIC1 2 MIC VOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

USB

3 IN 1 CARD

1 2

10 118 9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

121314151617181

AR-3600HD

POWER

MIC1 2 MIC VOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

USB

3 IN 1 CARD

L/R N/P PROG

1 2
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1.2 Tổng quan
MẶT SAU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cổng USB giao tiếp thiết bị

Cổng USB giao tiếp máy tính

Cổng âm thanh số Coaxial

Cổng âm thanh số Optical

Cổng HDMI

Cổng tín hiệu hình Composite

Cổng tín hiệu hình Component

Không sử dụng

Cổng âm thanh surround 5.1

Cổng giao tiếp màn hình cảm ứng

Cổng giao tiếp chuột máy tính

Cổng giao tiếp bàn phím

Cổng xuất hình VGA

Khay gắn ổ đĩa cứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

141 2 3 4 5 6 7 8 9
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ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tìm kiếm theo tên bài/tựa đề

Xem thông tin nội dung đang phát

Đóng/mở khay đĩa

Thiết lập cấu hình máy

Tắt/mở nguồn

Bài hát mới
Dò nhanh theo thời gian

Quay lại thao tác trước đó

Dừng phátPhát/Tạm dừng

Đặt bài hát ưu tiên/Tắt mở PCB

Xóa ký tự đã nhập

Chọn giọng hát nam/nữ

Tăng/giảm âm lượng

Chọn hệ màu TV

Chọn chế độ lặp lại
Lặp lại một đoạn hình ảnh A-B mà bạn chọn

Phóng to/thu nhỏ hình ảnh

Chọn nguồn phát USB/đĩa

Phím mũi tên chỉnh hướng

Chọn ký tự đầu của bài hát

Xác nhận/đặt bài

Ngắt tiếng

Phím số

Tăng/giảm âm lượng giai điệu

Tới / lùi một trang

Tới / lùi một Track/Chapter

Tăng/giảm nhịp độ

Trả lùi/tới nhanh

Chọn âm thanh/thuyết minh
Chọn phụ đề

Phát chậm

Chọn góc nhìn DVD

Vaøo menu chính/Bật tắt chấm điểm

Tăng/giảm cao độ
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SƠ ĐỒ KẾT NỐI

Dàn âm thanh 5.1

Dàn âm thanh Karaoke

Đĩa cứng gắn ngoài

Máy tính

Bộ giải mã âm thanh số

*Kết nối với máy tính: sử dụng cáp chuẩn Mini-USB
   Kết nối cáp, bật nguồn để bắt đầu.  Cách kết nối và sử dụng giống như 
máy tính thông thường

Ngõ FR,FL
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Màn hình cảm ứng



2. Chọn thiết bị2. Chọn thiết bị
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Sử dụng phím USB / DISC  trên remote để chọn phát dữ liệu từ ổ đĩa, ổ cứng 
gắn trong, ổ cứng gắn ngoài, thẻ nhớ SD Card.

Hướng dẫn sử dụng AR-3600 KTV + 3600 HDwww.arirang.com.vn

Karaoke: Chọn để phát đĩa MIDI KARAOKE
Trò chơi: Chon để chơi các trò chơi được cài sẵn trong máy
Cài đặt: Chọn để cài đặt cấu hình máy

Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát
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Giao tiếp phát dữ liệu từ ổ cứng, usb, thẻ nhớ SD Card
Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát
Phim: Phát định dạng phim
Nhạc: Phát định dạng âm thanh
Ảnh: Phát định dạng hình ảnh
Sách điện tử: Phát định dạng văn bản

Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để chọn
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3.1 Cài đặt
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Chức
năng Minh họa Mô tả Diễn giải

Hình
ảnh

Cài đặt
hình
ảnh

Cài đặt
ngôn
ngữ

Ngôn
ngữ

Hệ màu: chọn hệ màu TV
Ngõ ra tín hiệu hình: chọn ngõ ra tín hiệu hình, mặc định 
ngõ ra tín hiệu hình là VGA
Y Cb Cr/HDMI Resolution: chọn độ phân giải của TV xuất 
qua ngõ Component và HDMI.
Để chọn độ phân giải cần chọn ngõ ra tín hiệu hình là 
YCbCr.
Sau khi chọn độ phân giải, cần chọn ngõ ra tín hiệu hình 
là VGA
Tỉ lệ: tỉ lệ màn hình
Cài đặt màu HDMI: chọn hệ màu xuất ra cổng HDMI
Độ sâu màu HDMI: độ sâu màu xuất ra cổng HDMI
Độ đen màu: điều chỉnh độ bão hòa hình ảnh
Độ sáng: điều chỉnh độ sáng hình ảnh
Tương phản: điều chỉnh độ tương phản hình ảnh
Màu sắc: điều chỉnh màu sắc hình ảnh

Ngôn ngữ hiển thị: thiết lập ngôn ngữ hiển thị
Thuyết minh đĩa: chọn ngôn ngữ thuyết minh khi 
phát đĩa DVD
Phụ đề đĩa: chọn ngôn ngữ phụ đề khi phát đĩa 
DVD
Ngôn ngữ đĩa: chọn ngôn ngữ Menu chính khi 
phát đĩa DVD

Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để chọn
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3.1 Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng AR-3600 KTV + 3600 HD www.arirang.com.vn

Chức 
năng 

Minh họa Mô tả Diễn giải 

Âm 
thanh 

Cài đặt 
âm 

thanh 

SPDIF: Chọn tín hiệu âm thanh xuất ra cổng 
Optical/Coaxial 
HDMI: Chọn tín hiệu âm thanh xuất ra cổng HDMI 
Tần số lấy mẫu: Chọn tần số lấy mẫu khi phát các định 
dạng âm thanh 
Surround: Chọn hiệu ứng không gian âm thanh vòm 
EQ: Chọn hiệu ứng âm thanh 
DRC: Bật/tắt chức năng DRC (Dynamic Range 
Compression) cải thiện chất lượng âm thanh 
Karaoke : Điều chỉnh echo và tone của micro 
Cài đặt MIC: Thiết lập mức độ âm lượng ngõ vào Mic 

Loa Cài đặt 
loa 

Downmix:  Chọn cách xuất ngõ ra âm thanh 2 kênh/ âm 
thanh vòm 
GM5: Chế độ giả lập âm thanh vòm  
Độ lớn: Chọn độ lớn các loa 
Khoảng cách: Chọn khoảng cách từng loa đến người 
nghe 
Mức độ:  Chọn mức bù trừ âm thanh từng loa 
Kiểm tra âm thanh:  Kiểm tra tín hiệu từng loa 

Khóa 
trẻ em 

Chọn 
chức 
năng 

khóa đĩa 
DVD 

Mật mã mặc định 9999  
Mật mã: Thay đổi mật mã 
Mức độ: Chọn mức độ giới hạn của đĩa DVD 

Hệ 
thống 

Cài đặt 
các chức 
năng hệ 

thống 

Phát lại: Bật/tắt chức phát lại tại vị trí nhớ của lần trước  
Screen �t : Chọn kích thước khung hình 
Hình nền: Đổi hình nền giao diện 
DivX DRM: Xem thông tin bản quyền bộ giải mã Divx 
Initialize : Khôi phục cài đặt gốc 

3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng



10

3.2 Karaoke
1. Thao tác cơ bản:
     - Tại trang chính chọn mục Karaoke để phát    
     - Phát: Nhập mã số bài hát bằng các phím số 0~9, 
 + Nhấn PLAY  để phát. 
 + Nhấn ENTER để lưu.
 + Nhấn 1st RESV để lưu vị trí ưu tiên. 
     - Dừng: Khi máy đang phát, nhấn phím “STOP” để dừng phát.

2. Điều chỉnh âm lượng, giai điệu bài hát: 
     - Phím VOLUME +/- : tăng/giảm âm lượng 
     - Phím MELODY+/- : tăng/giảm giai điệu bài hát

3. Điều chỉnh cao độ, nhịp, tone nam nữ:
     - Phím KEY +/- : tăng/giảm cao độ bài hát
     - Phím TEMPO +/- : điều chỉnh nhịp nhanh/chậm cho bài hát
     - Phím MALE/FEMALE : chọn tone giọng hát nam/nữ

4. Bài hát mới: Nhấn phím NEW SONG để hiện danh sách bài hát trong Vol mới.
     - Dùng phím Page UP và Page DN để chọn trang kế/trang trước trong bảng chữ cái
     - Chọn bài nhấn PLAY để phát, nhấn ENTER để lưu, 1st RESV để lưu vị trí ưu tiên

Hướng dẫn sử dụng AR-3600 KTV + 3600 HDwww.arirang.com.vn

3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng
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3.2 Karaoke
5. Quản lý bài hát đã chọn: nhấn phím OSD để xuất hiện bảng danh sách các bài hát.
     - Phím  để chọn bài.
     - Phím  để chọn :
 + TOP đặt bài hát ở vị trí ưu tiên
 + DEL để xóa bài
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3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng

6. Tìm bài nhanh: cho phép dò tìm theo ký tự đầu tiên của bài hát
     - Nhấn phím SEARCH trên remote, chọn tìm kiếm theo “danh mục bài”
     - Dùng phím mũi tên để chọn các ký tự đầu của tên bài hát, dùng phím ENTER để xác nhận
     - Dùng phím Page + và Page - để chọn trang trong danh mục bài
      VD: tìm bài hát “ĐẤT NƯỚC” --> chọn kí tự D --> chọn kí tự N --> nhấn phím Page + chọn
trang kế tiếp dùng phím mũi tên để chọn bài nhấn phím ENTER để phát
Ngoài ra còn có thể dò tìm bài hát theo “Ngôn ngữ”, “Bài hát mới” đối với đĩa Midi KaraOKe,      
dò tìm theo “Bộ sưu tập”, “Ca sỹ” đối với các bài hát MTV KaraOKe
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3.3 Phát các định dạng phim: 
Hỗ trợ các định dạng MPEG1/2,AVI,DAT,VOB,WMV,MKV, M2TS,M2T,TS,FLV...
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Khi đang phát, nhấn phím OSD để bật/tắt bảng điều khiển. Phím  để 
chọn,  để thay đổi

Thứ tự track

Title

Chọn kênh âm thanh

Chọn phụ đề

Chọn góc nhìn (Đĩa phải hỗ trợ)

Dùng phím   và phím số để nhập thời gian
mong muốn, nhấn ENTER để xác nhận

3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng
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3.4 Phát các định dạng âm thanh: 

Hỗ trợ các định dạng : MP3,WMA,WAV,AAC,FLAC...
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3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng

Dùng Phím  để chọn,  để di chuyển
Nhấn phím ENTER để phát
Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước
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3.5 Phát các định dạng hình ảnh: 

Hỗ trợ các định dạng: BMP,JPG,PNG,GIF,TIF
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Phím MELODY +
Tắt/mở nhạc nền

Phím MELODY -
Tắt/mở trình diễn hình ảnh

Phím FEMALE
Tắt/mở hiệu ứng chuyển hình

Phím MALE
Xoay hình

Phím RETURN
Trở về trang trước

3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng
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3.6 Phát các định dạng văn bản: 
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3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng

Cho phép xem nội dung các tập tin văn bản, hỗ trợ định dạng văn bản: TXT
Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát

Dùng Phím  để chọn,  để di chuyển
Nhấn phím ENTER để phát
Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước
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3.7 Trò chơi
Các trò chơi được cài đặt sẵn của máy, sử dụng remote của máy để điều khiển
Dùng phím  để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát
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3. Cài đặt và sử dụng3. Cài đặt và sử dụng

Dùng Phím  để chọn,  để di chuyển
Nhấn phím ENTER để phát
Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước
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4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

- Danh sách bài hát: Tìm bài hát theo ký tự đầu của tên bài hát
- Bài hát KTV: Tìm bài hát theo ký tự đầu của tên bài hát KTV
- Chọn mã số: Chọn mã số bài hát
- Ca sỹ: Tìm bài hát KTV theo tên ca sỹ trình bài
- Ngôn ngữ: Tìm danh sách bài hát theo ngôn ngữ
- Lời chào: Cài đặt lời chào, dòng quảng cáo
- Đã chọn: Danh sách các bài hát đã chọn
- Bài hát mới: Danh sách các bài hát mới được cập nhật
- Hệ thống: Hiệu chỉnh tính năng hệ thống
- Phát / Tạm dừng: Phát hoặc tạm dừng bài hát.
- Dừng: Dừng bài hát đang phát
- VGA / TV: Chọn xuất hình VGA hoặc Tivi (khi phát Midi KaraOke, bài hát KTV)
- Qua bài: Phát bài hát kế tiếp
- Tách lời: Cho phép Tắt / Mở tiếng ca sỹ
- Hát lại: Lặp lại bài hát đang phát
- Tăng âm / Giảm âm: Tăng hoặc giảm âm lương khi phát
- Quay lại: quay lại thao tác vừa thực hiện
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4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.1 Danh sách bài hát - Bài hát KTV:

Danh sách các bài hát MIDI KARAOKE và bộ sưu tập bài hát KTV
 Chọn tên: Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài
 Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách
 Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách
 Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang
 VD: muốn tìm bài hát “ĐẤT NƯỚC” --> Chọn kí tự D --> Chọn kí tự N --> Chọn mũi tên qua phải để 
               qua trang --> Chọn vào tên bài hát để phát.

Nhập mã số của bài hát cần đặt trước đúng với mã số trong cuốn “Danh mục bài hát”
 + Chọn: Phát, lưu bài hát
 + Ưu tiên: Lưu bài hát ở vị trí ưu tiên
 + Xóa: Xóa số nhập sai

4.2 Chọn mã số:
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4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

Tìm bài hát KTV theo tên ca sỹ trình bài
 Chọn tên: Tìm tên ca sỹ theo ký tự đầu tiên
 Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách
 Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách
 Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang
 VD: muốn tìm bài hát do ca sỹ Đan Trường trình bày chọn kí tự D -->
               Chọn kí tự  T--> Chọn tên ca sỹ để tìm các bài hát --> Chọn vào tên bái hát để 

4.3 Ca sỹ:

4.4 Ngôn ngữ:

Tìm bài hát theo ngôn ngữ. Tại trang chính chọn Ngôn ngữ --> Chọn Việt Nam
--> Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài
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4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.5 Lời chào:

Danh sách bài hát đã chọn 
 Tổng số trang: Tổng số trang đã chọn
 Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang đã chọn
    Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang
 Top: Đặt bài hát đã chọn ở vị trí ưu tiên

 x: Xóa bài hát

4.6 Đã chọn:

- Mở / Tắt: Cho phép hiển thị hoặc không hiển thị các dòng lời chào
- Màu chữ: Chọn màu chữ hiển thị, có 4 màu để lựa chọn
- Khoảng cách: Chọn khoảng cách giữa các từ
- Xóa: Xóa ký tự nhập sai
- Bảng ký tự: Chọn các chữ có dấu và các ký tự khác
- Dòng 1, dòng 2: Chọn để nhập lời chào
- Trang chủ: Trở về trang chính 
VD: Cài đặt dòng lời chào với dòng chữ “MASECO ARIRANG”
trên màn hình cảm ứng chọn mục Lời chào --> Chọn Mở 
Chọn dòng 1 --> Chọn chữ M-->A--> S --> E --> C --> O 
Chọn dòng 2 --> Chọn chữ A --> R --> I --> R -->A--> N--> G 
Chọn Trang chủ để trở về trang chính.
Lưu ý: Việc cài đặt lời chào chỉ có thể thực hiện trên màn hình cảm ứng. 
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4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

- Hiệu chỉnh tính năng hệ thống
 Điều chỉnh: Tăng giảm âm lương, cao độ, tiết tấu, giai điệu của bài hát
 Chấm điểm: Chọn Yes để mở, chọn No để tắt tính năng chấm điểm
 Chuột: Chọn tốc độ của con trỏ trên màn hình, có bốn tốc độ

4.7 Bài hát mới:

4.8 Hệ thống:

Tìm bài hát được cập nhật trong Vol mới. 
 Chọn tên: Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài
 Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách
 Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách
 Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang
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THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Điện áp AC 90-240 V -  50/60Hz  

Công suất tiêu thụ 25W 

Kích thước  

Trọng lượng 

Tương thích các loại đĩa VCD/SVCD/DVD/Audio CD/MP3 

Video MPEG1/2,AVI,DAT,VOB,WMV,MKV, M2TS,M2T,TS,FLV  

Audio MP3,WMA,WAV,AAC,FLAC  

Photo BMP,JPG,PNG,GIF,TIF 

Video output HDMI 1.3, Composite,Component 

Audio output 5.1Ch,Optical, Coaxial 

Input USB  2.0 Host , Slave USB ,SD card Reader  

SATA  01  internal SATA interface  

Hỗ trợ phụ đề SRT,SUB,ASS 

File system  NTFS,FAT32 

 

- Thời gian bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành và không quá 18 tháng kể từ ngày sản 
xuất.- Sản phẩm còn đang trong thời hạn bảo hành và nguyên nhân hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.
- Sản phẩm phải còn nguyên tem xác thực SMS(chống giả), tem niêm phong của nhà sản xuất không bị rách 
hoặc tẩy xóa, cạo sửa.
- Không bảo hành những sản phẩm bị hư hỏng do tai nạn (rơi vỡ, thiên tai,cháy nổ, nước vào, côn trùng...), các 
phụ kiện kèm theo máy (remote, đĩa, micro...), hoặc sử dụng sản phẩm không đúng theo hướng dẫn sử dụng 
kèm theo máy.
- Không bảo hành dữ liệu lưu trữ của khách trên ổ cứng.
- Ngoài những điều kiện trên, tất cả các sản phẩm sẽ được sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng hư hỏng.
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