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MHC-V81D/MHC-V71D

Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate,
pentru detalii privind
redarea de pe disc/USB
şi alte funcţii.

Instrucţiuni de
utilizare

Când porniţi sistemul, se aprinde lumina Party Light. Nu priviţi direct în componentele care emit lumină.
Pentru a stinge lumina Party Light, apăsaţi în mod repetat pe PARTY LIGHT pentru a selecta „LED OFF”.

Modelul utilizat în scop ilustrativ este modelul MHC-V81D. RO

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH
(Împerechere și conectare)

Citiţi acest ghid înainte de a utiliza produsul.
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Conectarea sistemului la televizorul dvs.
Pentru vizionarea clipurilor video

Dispozitivul BLUETOOTH

Alegeți una din conexiunile de mai jos ( sau ). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din
instrucțiunile de utilizare furnizate.

 Cablu video (nefurnizat)

VIDEO IN

HDMI IN (ARC)

sau
HDMI IN

 Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet

(nefurnizat)

Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Alegeți una din conexiunile de mai jos ( sau ). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din
instrucțiunile de utilizare furnizate.

 Cablu audio (nefurnizat)

AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)

 Cablu HDMI de mare viteză cu
Ethernet (nefurnizat)

Asigurați-vă că ați plasat dispozitivul BLUETOOTH la
distanţă de maxim 1 metru de unitate.
 Porniţi sistemul şi atingeţi în mod repetat FUNCTION
pe unitate pentru a selecta „BLUETOOTH”.
Dacă nu există informații de împerechere, sistemul intră
automat în modul împerechere și indicatorul BLUETOOTH
luminează intermitent des. Treceţi la pasul .
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PAIRING de pe
unitate cel puţin 2 secunde. Indicatorul BLUETOOTH
luminează intermitent des.
 Porniţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH şi
selectaţi numele sistemului (de exemplu, „MHC-V81D”).
 După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se aprinde
indicatorul BLUETOOTH.
 Porniţi redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
 Reglaţi volumul.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate pentru
detalii cu privire la funcția NFC și alte setări BLUETOOTH.

Cu privire la ascultarea muzicii de pe un PC
•• Asigurați-vă că PC-ul dvs. prezintă funcția BLUETOOTH și
activați funcţia BLUETOOTH pe PC-ul dvs.. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
•• Stabiliți setarea boxelor pe PC în modul pornit. Dacă s-a
setat modul dezactivare sunet (oprit), sistemul nu va
scoate sunetul.
——Mod dezactivare sunet (oprit)

——Mod pornit

Dacă sunetul tot nu este scos din sistem, faceți clic pe
pictograma volum și reglați volumul.

