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Conexão do sistema ao seu televisor
Para assistir um vídeo
Escolha uma das conexões abaixo ( ou ). Para mais informações, consulte “Conexão do televisor” no manual de
instruções fornecido.
 Cabo de vídeo (não fornecido)

VIDEO IN

HDMI IN (ARC)

ou
HDMI IN

C
 abo HDMI de alta velocidade com
Ethernet (não fornecido)

Para ouvir o áudio da sua televisor através do sistema
Escolha uma das conexões abaixo ( ou ). Para mais informações, consulte “Conexão do televisor” no manual de
instruções fornecido.
C
 abo de áudio (não fornecido)

AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)

C
 abo HDMI de alta velocidade com
Ethernet (não fornecido)

Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (Emparelhamento e
conexão)

Dispositivo BLUETOOTH

Verifique se colocou o dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 metro da unidade.
 Ligue o sistema e pressione FUNCTION na unidade repetidamente para selecionar “BLUETOOTH”.
Quando não há informação de emparelhamento, o sistema entra em modo emparelhamento automaticamente e o
indicador BLUETOOTH pisca rapidamente. Vá para o passo .
 Mantenha pressionado PAIRING na unidade por mais de 2 segundos. Indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione “MHC-V21D”.
 Depois que a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende.
 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
 Ajuste o volume.
Consulte o manual de instruções fornecido para detalhes sobre a função NFC e outros ajustes do BLUETOOTH.

Ouvir música no PC
•• Verifique se o seu PC possui a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para mais informações,
consulte o manual de instruções do PC.
•• Ajuste a caixa acústica no PC para o modo ativado. Se o modo mudo (desligado) está ajustado, o sistema não emitirá
som.
——Modo mudo (desligado)

——Modo ativado

Se o som ainda não estiver saindo do sistema, clique no ícone de volume e ajuste o volume.

Por favor consulte o manual de instruções fornecido para detalhes
sobre a reprodução do disco/USB e outras funções.
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