CARA PENGGUNAAN APLIKASI ROOM
Sebelum menggunakan aplikasi room , ini adalah bagian bagian nama
komponen , tombol dan fungsinya :

1. Kolom pencarian Judul Lagu
2. Kolom pencarian Nama Artis
3. List Data Lagu
4. PlayList atau Lagu yang terpilih untuk di mainkan
5. Tombol untuk menaikkan dan menurunkan tinggi rendah nada
6. Tombol Volume , untuk menaikkan dan menurunkan Volume
7. Tombol Play , untuk memulai memutar lagu yang terpilih
8. Tombol Pause , untuk menghentikan lagu sementara
9. Tombol Stop , Untuk meng-stop lagu
10.
Tombol Previous , untuk memutar kembali lagu yang telah di
putar , dan aturan hanya dapat memutar 1x , setelahnya silahkan
masukkan lagu ke dalam playlist

11.
Tombol Next , untuk memutar lagu yang sudah ada dalam
antrian
12.
Tombol Aktif Vocal , Untuk Memunculkan suara Vocal Asli dan
untuk mematikan Suara Vocal asli kembali
13.
Tombol untuk mengatur stereo atau mono lagu yang di putar
14.
Tombol untuk menampilkan preview laguTombol Hapus Playlist ,
untuk menghapus playlist lagu dalam antrian yang tidak di butuhkan
15.
Tombol untuk mengatur tema aplikasi
16.
Tombol Effect Suara , untuk memunculkan effect suara tepuk
tangan sehingga dalam berkaraoke akan Nampak meriah seolah olah
ada banyak penonton
17.
Tombol untuk membuka menu “setting”
18.
Tombol untuk mengatur Equalizer
19.
Tombol untuk berkirim pesan teks ke komputer kasir
20.
Tombol untuk masuk sebagai admin pada aplikasi(untuk
mengatur jam)
21.
Virtual keyboard
22.
Tombol untuk menambahkan lagu dari daftar lagu ke playlist
23.
Tombol untuk memindah tampilan halaman daftar lagu per
halaman ke atas secara cepat
24.
Tombol untuk memindah tampilan halaman daftar lagu per lagu
ke atas
25.
Tombol untuk memindah tampilan halaman daftar lagu per lagu
ke bawah
26.
Tombol untuk memindah tampilan halaman daftar lagu per
halaman ke bawah secara cepat
27.
Tombol untuk menghapus lagu terpilih dalam
28.
Tombol untuk menyimpan playlist atau untuk me-load daftar
playlist tersimpan
29.
Tombol untuk menaikkan daftar playlist terpilih
30.
Tombol untuk menurunkan daftar playlist terpilih
31.
Layar video kecil pada tampilan kontrol aplikasi
32.
Trackbar , untuk menggeser posisi lagu secara cepat sesuai
dengan keinginan
33.
34.
Jumlah lagu dalam antrian playlist
35.
Tombol untuk memilih Genre lagu
36.
Bar List Lagu , untuk memindah halaman list daftar lagu secara
cepat dengan cara tekan dengan mengklik mouse kiri dan gerakkan ke
atas atau ke bawah
37.
Penanda system jaringan terhubung atau terputus

Untuk membuka Aplikasi X Zone Karaoke 5.0 perlu di perhatikan
aplikasi akan berjalan normal setelah tanda Icon koneksi LAN
muncul pada pojok kanan bawah desktop

Untuk menggunakan aplikasi , caranya buka aplikasi dari menu shortcut
desktop “X ZONE KARAOKE 7.0” maka akan muncul tampilan seperti di
bawah ini

Aplikasi Room akan terbuka dalam mode keamanan ketat
Tunggu hingga Loading selesai , dan tunggu hingga kasir mengaktifkan
Waktu penggunaan
Dengan di tandai pada layar video akan muncul peringatan bahwa waktu
sudah aktif,

Setelah waktu aktif , masukkan lagu dalam daftar dengan tanda no.3 ke
dalam daftar playlist dengan tanda no.4 dengan cara tekan 2x mouse kiri
Jika playlist dalam keadaan kosong maka lagu tersebut akan Auto play , jika
playlist dalam keadaan terisi maka lagu akan di tambahkan ke daftar antrian
Lagu dalam antrian akan selalu Auto Next sampai lagu yang terpilih habis
Untuk versi bisnis , akan muncul peringatan ketika menit pemakaian
menunjukkan waktu tertentu sesuai seting dari operator dan akan muncul
selama 99 detik pada layar video.
Ketika Waktu penggunaan menunjukkan angka “00:00:00” maka lagu
dalam antrian akan otomatis terhapus dan jik sedang memainkan lagu maka
lagu tersebut akan bermain sampai selesai , semua tombol “Play , Next ,
Prev , Preview , Trackbar” tidak dapat di gunakan sampai kasir
mengaktifkan kembali waktu sewa.
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