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MHC-V81D/MHC-V71D
O MHC-V81D é o modelo utilizado para fins ilustrativos.

Consulte as instruções de
funcionamento fornecidas
para obter detalhes sobre
a reprodução de disco/
USB e outras funções.

Instruções de
funcionamento

A Party Light acende-se quando se liga o sistema. Não olhe diretamente para as peças que emitem luz.
Para desativar a Party Light, prima PARTY LIGHT repetidamente para selecionar "LED OFF".
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Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (emparelhar e ligar)

Leia este guia antes de utilizar o produto.
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Dispositivo BLUETOOTH

Ligar o sistema ao seu televisor
Ver vídeo
Escolha uma das ligações abaixo ( ou ). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de
funcionamento fornecidas.

 Cabo de vídeo (não fornecido)

VIDEO IN

HDMI IN (ARC)

ou
HDMI IN

 Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet
(não fornecido)

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para
obter mais informações sobre a função NFC e outras
definições de BLUETOOTH.

Ouvir o som do televisor a partir do sistema
Escolha uma das ligações abaixo ( ou ). Para outras operações, consulte "Ligar o televisor" nas instruções de
funcionamento fornecidas.

 Cabo de áudio (não fornecido)

AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)

 Cabo HDMI de alta velocidade
com Ethernet (não fornecido)

Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro da unidade.
 Ligue o sistema e toque repetidamente em FUNCTION
na unidade para selecionar "BLUETOOTH".
Se não existirem informações de emparelhamento,
o sistema entra automaticamente no modo de
emparelhamento e o indicador BLUETOOTH pisca
rapidamente. Avance para o passo .
 Toque e mantenha premido PAIRING na unidade
durante mais de 2 segundos. O indicador BLUETOOTH
pisca rapidamente.
 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH
e selecione o nome do sistema (por exemplo, "MHCV81D").
 Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida,
o indicador BLUETOOTH acende-se.
 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
 Ajuste o volume.

Ouvir música no PC
•• Certifique-se de que o seu PC tem a função BLUETOOTH
e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para obter mais
informações, consulte as instruções de funcionamento
do PC.
•• Configure a definição da coluna no PC para o modo
ligado. Se estiver definido o modo silêncio (desligado),
o sistema não emite som.
——Modo silêncio (desligado)

——Modo ligado

Caso o sistema continue sem emitir qualquer som,
clique no ícone de volume e ajuste o volume.

