BRAVIA Internet Vídeo

Uma grande dúvida de consumidores é
como conectar sua Sony BRAVIA à internet. A
conexão com a internet pode ser feita de duas
maneiras: podemos conectá-la através de um
cabo ethernet (Conexão com fio) ou através do
recurso wireless (Conexão sem fio).

Preparando uma Rede com Fio
Para se conectar, você precisará dos seguintes itens:
1. Um cabo ethernet.
2. Uma rede doméstica (com roteador conectado) a um modem banda larga.
3. É recomendado que sua internet banda larga tenha no mínimo uma velocidade
de 1 Mbps.

Os procedimentos de ajustes são os seguintes:

❶Conexão
Conecte o cabo de rede na porta ethernet de sua BRAVIA
e a outra ponta conecte na parte de trás do roteador ou
do modem. Caso seja conectado diretamente no
modem, desligue e ligue o mesmo após conectar o cabo
no televisor.

❷Configuração
Pressione HOME e selecione
Configuração da Rede.

>Rede >

❸Configuração
Nessa etapa aparecem três opções, selecione
Configuração com Fio.

❹Configuração
Selecione Auto para configurar automaticamente o
endereço IP e o servidor de proxy, ou selecione Manual
para configurá-los manualmente.

❺Configuração
Siga as instruções da tela de configuração para que sua
conexão seja concluida. Quando a conexão estiver
pronta, você poderá desfrutar várias funções, tais como:
visualizar fotos, desfrutar vídeos pela Internet, etc.

Preparando uma Rede Wireless (Conexão sem Fio)
Para se conectar a uma rede wireless, você precisará dos seguintes itens:
1. Uma BRAVIA com wireless integrado ou um adaptador sem Fio USB UWABR100. Esse adaptador é para televisores que não tem o wireless integrado.
2. Uma rede doméstica com roteador conectado a um modem banda larga.
3. É recomendado que sua internet banda larga tenha no mínimo uma velocidade
de 1 Mbps.

Os procedimentos de ajustes são os seguintes:

❶Conexão
Se a sua televisão não tem o wireless integrado, então
conecte o adaptador UWA-BR100 em uma das portas
USB de sua BRAVIA. (Este adaptador é fornecido e
disponibilizado como acessório opcional).
Nota: O adaptador USB wireless é compatível com os Televisores BRAVIA série BX305, BX405, EX305, EX405,
EX505, EX605, EX705, HX905. Se a sua BRAVIA não possui wireless integrado e se o modelo não estiver na
lista à cima, consulte o manual de instruções de seu aparelho e verifique se o mesmo permite conexão
através do adaptador.

❷Configuração
Pressione HOME e selecione
Configuração da Rede.

>Rede >

❸Configuração
Nessa etapa aparecem três opções, selecione
Configuração de Wireless.

❹Configuração*
Selecione Procurar e, em seguida, selecione uma rede a
partir da lista de redes pesquisadas.

❺Configuração
Siga as instruções da tela de configuração para que sua
conexão seja concluida. Quando a conexão estiver
pronta, você poderá desfrutar várias funções, tais como:
visualizar fotos, desfrutar vídeos pela Internet, etc.

*Nota: Caso a rede wireless não seja encontrada, verifique a configuração do seu roteador e a
distância entre os mesmos, pois o sinal pode estar baixo.

