
Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Hier volgt een uitleg over hoe u dit systeem moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.
Deze Helpgids beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp van de afstandsbediening, maar u kunt dezelfde
handelingen ook uitvoeren met behulp van de bedieningsorganen op het apparaat die dezelfde of een soortgelijke naam
hebben.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

Hoofdtoestel

Afstandsbediening

Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven

Stroombron

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

Inschakelen van de stroom

Het systeem uit (standby) zetten

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie
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Automatische uitschakelfunctie

Hoogteverstelling (optioneel)

Het systeem installeren op een statief

Verlichtingsfunctie

Genieten van muziek met de verlichting (Speaker Light)

Demostand

Uitschakelen van de demonstratiefunctie

Gebruiken van de vergrendelingsfunctie

Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

Verbindingen maken

USB-apparaat

Aansluiten van een USB-apparaat

BLUETOOTH®-apparaat

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Extern audioapparaat

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

Luisteren naar muziek

Disc

Afspelen van een disc

Gebruiken van de weergavefuncties

Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat

USB-apparaat

Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

BLUETOOTH-apparaat

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen
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Draadloze Party Chain-functie

Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)

Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Speaker Add-functie

Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

Extern audioapparaat

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

Het geluid instellen

Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidsweergave (MEGA BASS)

Selecteren van een geluidsveld

Gebruiken van speciale apps

Gebruiken van "Sony | Music Center"

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" installeren

Gebruiken van Fiestable

Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" installeren

Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

Meezingen: Karaoke

Karaoke zingen

Diverse Karaoke-functies

Verschillende functies

Over de stembegeleiding

Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Genieten van het geluid van een gitaar

Overbrengen van muziek van een disc

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat

Gebruiken van de slaaptimer
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Informatie

Over de indicators

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Klantenservice websites

Verhelpen van storingen

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Over meldingen

Algemeen

De stroom wordt niet ingeschakeld.

Het systeem is in de standbystand gezet.

Er is geen geluid.

Er is een ernstig gebrom of ruis.

De afstandsbediening werkt niet.

De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te gebruiken.

Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

Weergave van disc/USB

De discklep gaat niet dicht.

De weergave begint niet.

Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De mapnaam, tracknaam, bestandsnaam en de ID3-taggegevens worden niet correct weergegeven.

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor de weergave begint.

De melding [NO FILE] verschijnt op het display.

De melding [OVER CURRENT] verschijnt op het display.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.
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Overdracht van USB

Overdracht resulteert in een fout.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

BLUETOOTH-verbinding

Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding [BT OFF] verschijnt op het display.

Er is geen verbinding mogelijk.

Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

Bediening met apps

De Voice Control werkt niet goed.

Weergave van meerdere systemen

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker Add-functie.

Karaoke

Er is geen geluid van de microfoon.

Er is akoestische terugkoppeling.

Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.

Resetten

Het systeem werkt niet goed.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Hoofdtoestel

Voor

Achter

Bovenpaneel1.

Discklep2.

Display3.

Afstandsbedieningssensor ( )4.

Tweeter5.

Subwoofer (voorzien van luidsprekerverlichting*)6.

Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.*
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Bovenpaneel

U kunt de bedieningsorganen op het systeem uitschakelen (behalve (aan/uit)) om onbedoelde bediening door
kinderen te voorkomen.

(USB) REC/PLAY-aansluiting1.

AUDIO IN L/R-aansluitingen2.

MIC/GUITAR-aansluiting3.

AC IN-aansluiting4.
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 (aan/uit) toets
Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de stand-bystand te zetten.

1.

 (weergave) toets*

 (stop) toets
2.

SPEAKER LIGHT-toets3.

/  (vorige/volgende) toets4.

 (map) –/+-toets5.

MIC/GUITAR LEVEL –/+-toets6.

VOLUME –/+-toetsen*

Stel het volumeniveau in.
7.

W. PARTY CHAIN-toets
SOUND FIELD-toets
MEGA BASS-toets

8.

BLUETOOTH/ PAIRING-toets met indicator
FUNCTION-toets

9.

VOCAL FADER-toets
MIC ECHO-toets
GUITAR-toets

10.

 (weergave) en VOLUME + hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.*
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Verwant onderwerp
Over de indicators
Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Afstandsbediening

 (aan/uit) toets1.

PLAY MODE-toets
REPEAT-toets
PARTY LIGHT-toets
LIGHT MODE-toets

2.

REC TO USB-toets
OPTIONS-toets
BACK-toets

 (op)/  (neer) toetsen
 (map) –/+-toetsen

(Enter) toets

3.

(BLUETOOTH) toets4.

FUNCTION-toets5.

MEGA BASS-toets
SOUND FIELD-toets

6.

/  (snel terug/snel vooruit) toetsen
 (weergave) toets*

/  (vorige/volgende) toetsen
 (pauze) toets
 (stop) toets

7.

KEY CONTROL / -toetsen8.

 (volume) +/- toetsen*9.

MIC ECHO-toets10.
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VOCAL FADER-toets11.

SCORE-toets
DISPLAY-toets
SLEEP-toets

12.

 (weergave) en  (volume) + hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van het systeem.*
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven

Het systeem ondersteunt de volgende formatteringen voor bestanden en discs.

Discs die weergegeven kunnen worden

AUDIO CD

CD-R/-RW in AUDIO CD-formaat

CD-R/-RW/-ROM in DATA CD*1-formaat met MP3-bestanden (.mp3)*2*3 conform ISO 9660*4 Level 1/Level 2 of Joliet
(uitgebreid formaat).

Bestanden die kunnen worden weergegeven van USB-apparaten

MP3-bestanden (.mp3)*2*3, WMA-bestanden (.wma)*3*5, AAC-bestanden (.m4a/.mp4/.3gp)*3*6, WAV-bestanden (.wav)*3

Opmerking
Het systeem zal proberen om gegevens met de hierboven vermelde extensies weer te geven, ook als deze niet in een
ondersteunde formattering zijn. Weergeven van dergelijke gegevens kan een zeer hard geluid opleveren dat uw
luidsprekersysteem kan beschadigen.

U kunt de volgende discs/bestanden niet weergeven:

Discs met afwijkende vormen (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig)

Discs met plakband, papiertjes, of stickers erop

Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd door een wachtwoord.

Opmerkingen over CD-R/-RW's

In sommige gevallen zullen CD-R/-RW's niet kunnen worden weergegeven door dit systeem vanwege de
opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc, of vanwege de karakteristieken van de gebruikte opname-
apparatuur of software. Zie voor meer informatie de handleiding van het opname-apparaat in kwestie.

Opmerkingen over discs

Dit product is ontworpen voor weergave van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD) normen.

DualDisc en sommige muziekdiscs die zijn voorzien van auteursrechtbeschermende technologieën voldoen niet aan
de CD-normen. Daarom is het mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product.

Opmerking over multisessiediscs

Dit systeem is in staat om aaneengesloten sessies op een disc weer te geven als deze zijn opgenomen in dezelfde
formattering als de eerste sessie. De weergave hiervan kan echter niet worden gegarandeerd.

DATA CD's gemaakt in Packet Write-formaat, of die niet correct zijn afgesloten, kunnen niet worden weergegeven.*1
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformattering die is gedefinieerd door ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiogegevens. MP3-
bestanden moeten zijn uitgevoerd in het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat. MP3 PRO-audiobestanden kunnen worden weergegeven als MP3-
bestanden.

*2

Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door het systeem.*3
A logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, zoals gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization).*4
WMA-bestanden in WMA DRM, WMA Lossless, of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.*5
AAC-bestanden in AAC DRM en AAC Lossless-formaat, of gecodeerd bij 96 kHz, kunnen niet worden weergegeven.*6
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Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven

Het kan even duren voor de weergave begint wanneer:

een DATA CD/USB-apparaat een ingewikkelde bestanden- en mappenstructuur heeft.

er net audiobestanden uit een andere map zijn weergegeven.

er veel mappen of bestanden staan op het USB-apparaat.

Het systeem kan weergeven van DATA CD's of USB-apparatuur onder de volgende voorwaarden:

Maximale diepte van de mappenstructuur van 8 mappen

Maximaal 256 mappen

Maximaal 999 bestanden op een disc

Maximaal 5.000 bestanden op een USB-apparaat

Maximaal 999 bestanden in een map

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.

Mappen waarin geen audiobestanden zitten, worden overgeslagen.

Het is mogelijk dat bestanden die zijn overgebracht door een apparaat zoals een computer niet worden weergegeven
in de volgorde waarin ze zijn overgebracht.

De gewenste weergavevolgorde is mogelijk niet van toepassing afhankelijk van de software waarmee het
audiobestand is gemaakt.

Compatibiliteit met alle sofware voor het coderen/schrijven van de ondersteunde formatteringen, opname-apparatuur
en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.

Opmerkingen over USB-apparaten

Er kan niet worden gegarandeerd dat dit systeem werkt met alle USB-apparaten.

Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.

Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd
door dit systeem.

Het is mogelijk dat de weergavevolgorde voor dit systeem verschilt van de weergavevolgorde voor het aangesloten
USB-apparaat.

Voor u een USB-apparaat gebruikt, moet u controleren of er geen bestanden met virussen op het USB-apparaat
staan.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Uitschakelen van de demonstratiefunctie

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Doe het ene uiteinde van het netsnoer (stroomsnoer) (meegeleverd) in de AC IN-aansluiting aan de
achterkant van het systeem en de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact ( ).

Het systeem wordt ingeschakeld in de demonstratiestand en de luidsprekerverlichting begint automatisch te
knipperen.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het systeem.

Hint
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of verschillende typen batterijen, door elkaar.

Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet zult gebruiken, moet u de batterijen eruit halen om schade als gevolg
van lekkende batterijen en corrosie te voorkomen.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Breng de twee meegeleverde R03 (AAA-formaat) batterijen in, met de polen in de goede richting.1

15



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Inschakelen van de stroom

Verwant onderwerp
Het systeem uit (standby) zetten
Het systeem aansluiten op een stopcontact

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op  (aan/uit).1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Het systeem uit (standby) zetten

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op  (aan/uit).

[Standby] knippert op het display.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

De BLUETOOTH-standbystand stelt het systeem in staat om automatisch ingeschakeld te worden wanneer u een
BLUETOOTH-verbinding met een BLUETOOTH-apparaat tot stand brengt. Bij aankoop staat deze instelling uit.

Verlaten van het optiemenu
Druk op OPTIONS.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op OPTIONS.1

Druk herhaaldelijk op / om [BT STBY] te selecteren en druk dan op (Enter).2

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op (Enter).

[ON]: Het systeem wordt automatisch ingeschakeld als het in de standbystand staat.

[OFF]: Uit.

3
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Automatische uitschakelfunctie

Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen bediening plaatsvindt of
geen geluidssignaal wordt uitgevoerd. Bij aankoop staat de automatische uitschakelfunctie aan.

Opmerking
De automatische uitschakelfunctie werkt niet in de volgende gevallen:

wanneer de slaaptimer is ingeschakeld.

wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de MIC/GUITAR-aansluiting.

wanneer het systeem een Party Guest is voor de draadloze Party Chain-functie of het Guest-systeem voor de Speaker Add-
functie.

In-/uitschakelen van de automatische uitschakelfunctie

Verlaten van het optiemenu
Druk op OPTIONS.

Hint
[AutoSTBY] zal ongeveer 2 minuten lang blijven knipperen op het display voor het systeem uit (standby) wordt gezet.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op OPTIONS.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.

1.

Druk herhaaldelijk op / om [AutoSTBY] te selecteren en druk dan op (Enter).2.

Druk herhaaldelijk op / om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (Enter).3.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Het systeem installeren op een statief

U kunt het systeem hoger zetten met behulp van een statief (niet meegeleverd).
Pas het gat in het systeem ( ) op het statief (niet meegeleverd) ( ) en druk het systeem dan voorzichtig naar
beneden tot het volledig is bevestigd op het statief.
U mag uitsluitend een statief gebruiken met een diameter van ongeveer 35 mm.

Hoogte: ≤ 1 m
≥ 0,55 m*

35 mm

Opmerking
We raden u aan een verlengsnoer (niet meegeleverd) te gebruiken als het netsnoer (stroomsnoer) niet lang genoeg is om tot bij
een stopcontact te komen.

Neem de volgende voorzorgen wanneer u het systeem op het statief installeert om persoonlijk letsel of schade aan het systeem
te voorkomen.

Stel het statief volledig op voor u het systeem installeert. U moet de handleiding van uw statief goed lezen.

Installeer het systeem niet op het statief op een instabiele ondergrond, in een doorgang, of op een andere ongeschikte locatie.

Zorg ervoor dat het systeem goed vast zit op het statief.

Stoot niet tegen het systeem en plaats geen andere voorwerpen op het systeem wanneer het is geïnstalleerd op het statief.

Verdraai het systeem niet en til het niet op wanneer het is geïnstalleerd op het statief.

Stap niet over de statiefpoten heen om te voorkomen dat u erover struikelt.

Koppel het netsnoer (stroomkabel) en alle andere bedrading los en haal het systeem van het statief wanneer u het statief of
het systeem wilt verplaatsen.

We raden u aan om de poten van het statief helemaal uit te zetten.*
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Wees voorzichtig dat u niet struikelt over de statiefpoten of het netsnoer (stroomkabel).

Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt kunnen komen van het systeem wanneer dit is geïnstalleerd is op het statief.

Neem andere voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het systeem om kan vallen wanneer het geïnstalleerd is op het
statief.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Genieten van muziek met de verlichting (Speaker Light)

Het systeem licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat deze instelling aan.

De verlichting uit zetten
Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT om [LED OFF] te selecteren.

Hint
U kunt ook SPEAKER LIGHT op het systeem gebruiken om [LED ON]/[LED OFF] te selecteren.

Opmerking
Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichting is ingeschakeld.

Als de helderheid van de verlichting verblindt, doet u het licht in het vertrek aan of schakelt u de verlichting uit.

U kunt de verlichting inschakelen of uitschakelen wanneer de demonstratie wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de demonstratiefunctie

Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT tijdens weergave om [LED ON] te selecteren.

Het hieronder afgebeelde deel van het systeem zal oplichten.

1

Druk herhaaldelijk op LIGHT MODE om de gewenste verlichtingsstand te selecteren.

De verlichtingsstand verandert wanneer de draadloze Party Chain of Speaker Add functie is ingeschakeld.

2
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Uitschakelen van de demonstratiefunctie

De demonstratiefunctie is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. Wanneer u het systeem aansluit op een
stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer), zal de [DEMO] op het display verschijnen en zal de luidsprekerverlichting
automatisch oplichten.

Inschakelen van de demonstratiefunctie
Druk op DISPLAY.

Hint
Om de verlichting uit te schakelen tijdens de demonstratie, moet u op PARTY LIGHT op de afstandsbediening drukken of op
SPEAKER LIGHT op het systeem zelf.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk terwijl het systeem uit staat herhaaldelijk op DISPLAY tot de demonstratie wordt uitgeschakeld
(stroomspaarstand).

Het display en de verlichting worden uitgeschakeld om stroom te sparen.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

U kunt de bedieningsorganen op het systeem uitschakelen (behalve (aan/uit)) om onbedoelde bediening door
kinderen te voorkomen.

Uitschakelen van de Kinderslotfunctie
Houd  (stop) op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [CHILD LOCK OFF] (kinderslot uit) op het display
verschijnt.

Opmerking
De kinderslotfunctie zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het
stopcontact haalt.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd  (stop) op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt.

De aanduiding [CHILD LOCK ON] (kinderslot aan) zal op het display verschijnen.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten
USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen

USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT (met uitzondering van exFAT) bestandssysteem

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met het systeem ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven
vermelde voorwaarden.
Het gebruik van iPhone/iPod-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-
apparaat niet in de (USB) aansluiting gestoken kan worden.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [USB] geselecteerd hebt.1

Sluit een USB-apparaat aan op de (USB) aansluiting.2
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende
koppelprocedure uitvoeren.
Voor u het systeem gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van het systeem.

Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.

Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op het systeem laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde
geluiden uit het systeem komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume
van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het systeem.

Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

Hint

Selecteer de BLUETOOTH-functie.

Hint
Wanneer er geen koppelingsinformatie over het systeem is (bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst
na aanschaf gebruikt), knippert [PAIRING] op het display en gaat het systeem in de koppelstand. Ga door naar stap .

Wanneer u het systeem aan zet, zal het systeem proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het
BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de
BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden
gebracht en zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnen. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-
functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

1

Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.1.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION zodat [BLUETOOTH] op het display verschijnt.2.

Houd BLUETOOTH/ PAIRING tenminste 3 seconden ingedrukt tot [PAIRING] verschijnt op het display.2

Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om het systeem te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u [MHC-V02] selecteren.
Als er een wachtwoord * vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [0000] invoeren.

3

Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*

Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het
display verschijnen.
Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

4
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Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-
apparaat wordt geleverd.

Opmerking
Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 10.0 of nieuwer.

Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

Het systeem is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
Het systeem kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al
eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het
nieuwe apparaat.

De koppelingsinformatie voor het systeem is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

Als u het systeem initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod.
Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor het systeem van uw iPhone/iPod en voer de koppelprocedure vervolgens
opnieuw uit.

Het systeem kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Verwant onderwerp
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een
audiokabel (niet meegeleverd).

Hint
Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-
apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
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Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO IN L/R-aansluitingen van het systeem door middel van
een audiokabel.

1

Druk op  (volume) – tot [VOL MIN] verschijnt op het display.2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [AUDIO IN] te selecteren.3

Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.4

Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het
volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

5
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Afspelen van een disc

U kunt een disc afspelen op het systeem door de volgende stappen te volgen.

Andere bedieningsmogelijkheden
Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [CD] te selecteren.1

Druk op PUSH OPEN/CLOSE op het systeem om de discklep te openen, leg een disc met het label naar
boven in het disccompartiment en druk op het midden van de disc tot deze op zijn plaats past.

2

Druk op PUSH OPEN/CLOSE op het systeem om de disklep te sluiten.

Druk de discklep niet dicht, want dit kan leiden tot storingen.

3

Druk op  (weergave) om de weergave te laten beginnen.4

Om dit te doen Doet u

Weergave stoppen Druk op  (stop).

Weergave pauzeren Druk op  (pauze).

Hervat de weergave of keer terug naar de
normale weergave

Druk op  (weergave).

Annuleer het hervattingspunt Druk twee keer op  (stop).

Selecteer een nummer of een bestand Druk op  (vorige) of  (volgende) tijdens weergave.

Een punt snel opzoeken met versnelde
weergave vooruit of terug (zoeken
vergrendelen)

Druk tijdens weergave op  (snel terug) of  (snel vooruit). Druk
op  (weergave) om terug te keren naar de normale weergave.
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Gebruiken van de weergavefuncties

Afhankelijk van de disc of het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Weergave op volgorde of in willekeurige volgorde (Normale weergave/Willekeurige
weergave) (voor CD/DATA CD/USB)

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.
De volgende indicator zal oplichten op het display.

(Geen): geeft de disc of het USB-apparaat weer.

[FLDR]*: geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven op de disc of het USB-apparaat weer.

[SHUF]: geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven op de disc of het USB-apparaat in willekeurige
volgorde weer.

[FLDR SHUF]*: geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc of het
USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.

Opmerking
Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:

de discklep opent.

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

Willekeurige weergave kan worden geannuleerd wanneer u een map of een nummer selecteert om weer te geven.

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor CD/DATA CD/USB)

Druk herhaaldelijk op REPEAT wanneer de weergave is gestopt.
De volgende indicators zullen oplichten op het display.

: herhaalt alle nummers of audiobestanden in of op een map/disc/USB-apparaat.

 : herhaalt een nummer of audiobestand.

Opmerking
Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:

de discklep opent.

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kan niet worden geselecteerd voor AUDIO CD.*
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Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat

U kunt de volgende informatie bekijken over een disc en een USB-apparaat op het tv-scherm en het display.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY wanneer het systeem aan staat.
U kunt de informatie als volgt bekijken:

Weergavetijd/resterende tijd voor het nummer, bestand, de disc

Bestandsnaam, mapnaam

Titel, artiest en albuminformatie

Opmerking
Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam van de disc of het nummer niet kan worden weergegeven.

De weergavetijd van audiobestanden kan niet correct worden weergegeven.

De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (variabele bitsnelheid) kan niet correct worden
weergegeven.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

Dit systeem ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

MP3: bestandsnaamextensie [.mp3]

WMA: bestandsnaamextensie [.wma]

AAC: bestandsnaamextensie [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: bestandsnaamextensie [.wav]

Andere bedieningsmogelijkheden
Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat de functie niet werkt.

Hint
Nadat het systeem en het USB-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op  (weergave) en  (vorige)/

 (volgende) te drukken.

Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-
apparaat niet in de (USB) aansluiting gestoken kan worden.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [USB] te selecteren.1

Sluit een USB-apparaat aan op de (USB) aansluiting.2

Druk op  (weergave) om de weergave te laten beginnen.3

Om dit te doen Doet u dit

Weergave stoppen Druk op  (stop).

Weergave pauzeren Druk op  (pauze).

Hervat de weergave of keer terug naar de
normale weergave.

Druk op  (weergave).

Annuleer het hervattingspunt Druk twee keer op  (stop).

Selecteer een nummer of een bestand Druk op  (vorige) of  (volgende) tijdens weergave.

Selecteer een map Druk herhaaldelijk op  (map) -/+.

Een punt snel opzoeken met versnelde
weergave vooruit of terug (zoeken
vergrendelen)

Druk tijdens weergave op  (snel terug) of  (snel vooruit). Druk
op  (weergave) om terug te keren naar de normale weergave.
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Verwant onderwerp
Bekijken van informatie over een disc en een USB-apparaat
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Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met het systeem via een
BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het
volgende/vorige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met
het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking
Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en het systeem is ingesteld op een gematigd niveau om
te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door het systeem.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van het systeem mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-
apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

Opmerking
Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de
handelingen op het systeem.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het
verbonden apparaat instellen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het systeem, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Verbind het systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

De naam van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt op het display wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand
gebracht.

1

Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.2

Stel het volume in door op VOLUME -/+ op het systeem te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te
bedienen.

3
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Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

U kunt ontvangst inschakelen van de AAC, LDAC of SBC-codecs van een BLUETOOTH-apparaat.
AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat AAC/LDAC ondersteunt.

Hint
LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio-content
over te brengen, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding. In tegenstelling tot andere met BLUETOOTH compatibele
coderingstechnologieën, zoals SBC, wordt het Hi-Res Audio materiaal*1 niet vereenvoudigd en worden er ongeveer drie keer
meer gegevens*2 doorgegeven dan met die andere technologieën via een BLUETOOTH draadloos netwerk, wat zorgt voor een
ongeëvenaarde geluidskwaliteit door middel van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketverwerking van het signaal.

Opmerking
U kunt profiteren van geluidsweergave van hoge kwaliteit als u AAC of LDAC selecteert. Als u niet kunt luisteren naar AAC of
LDAC-weergave van uw apparaat, of als de geluidsweergave wordt onderbroken, moet u [SBC] selecteren.

Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat worden verbroken. Om de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat te herstellen, moet u de
BLUETOOTH-verbinding opnieuw uitvoeren.

Verwant onderwerp
Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie
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Druk op OPTIONS.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

1

Druk herhaaldelijk op / om [BT CODEC] te selecteren en druk dan op .2

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

AUTO: Schakel de ontvangst met de AAC of LDAC-codec in aan de hand van de mogelijkheden van het
BLUETOOTH-apparaat.

SBC: Ontvangst met de SBC-codec.

Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

3

Exclusief content in DSD-formaat.*1
In vergelijking met SBC (Subband Coding), wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.*2
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Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Opmerking
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch worden verbroken wanneer u de
weergave stopt.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Automatische uitschakelfunctie
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Druk op het systeem op BLUETOOTH/ PAIRING.
De melding [BT AUDIO] zal op het display verschijnen.

1
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Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met
meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten verbonden zijn met het systeem. Wanneer een van de apparaten begint
weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt het systeem over naar weergave
van het nieuw verbonden apparaat.

Verbreken van de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat bij een verbinding met meerdere
apparaten
Sluit de BLUETOOTH-verbinding af op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Verbreken van de verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten bij een verbinding met meerdere
apparaten
Druk op BLUETOOTH/ PAIRING.

Opmerking
De bediening kan verschillen afhankelijk van de gebruikte BLUETOOTH-apparaten. Het is mogelijk dat er vanwege de
combinatie van de gebruikte apparatuur met een bepaald BLUETOOTH-apparaat geen verbinding gemaakt kan worden. Zie voor
nadere details de handleidingen van de apparaten in kwestie.

Als u probeert verbinding te maken met een 4e BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het eerst verbonden apparaat
worden verbroken.

Afhankelijk van de BLUETOOTH-apparaten in kwestie is het mogelijk dat u niet drie BLUETOOTH-verbindingen tegelijk kunt
onderhouden.

U kunt geen verbinding tot stand brengen met meerdere apparaten wanneer u gebruik maakt van de draadloze Party Chain-
functie of de Speaker Add-functie.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Om te koppelen met een tweede of derde apparaat, moet u de stappen  t/m  onder Koppelen en
verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten herhalen.

1
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Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met het systeem tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het
BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld. Bij aankoop staat deze instelling aan.

Opmerking
U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:

Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.

"Sony | Music Center" gebruiken.

De BLUETOOTH-audiocodecs omschakelen.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd  (map) + en MEGA BASS op het systeem ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.

De melding [BT ON] of [BT OFF] zal op het display verschijnen.

1
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Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party
Chain-functie)

Door meerdere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van
elk feest een knalfuif maken.

Compatibele apparaten:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-
V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90

Voor u het systeem gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle systemen die u met elkaar wilt verbinden zich binnen
1 m van het apparaat bevinden.

Stel het eerste systeem in als de Party Host.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V02 wordt ingesteld als eerste systeem. Raadpleeg de handleiding van
het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te
stellen.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.1.

Verbind het BLUETOOTH-apparaat met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding.
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Wanneer de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnt, is de BLUETOOTH-verbinding tot
stand gebracht.

2.

Druk op het systeem op W. PARTY CHAIN.
De melding [CHAINING] (Keten vormen) knippert op het display.
De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat wordt automatisch afgesloten wanneer het systeem in de
instelstand voor de draadloze Party Chain-functie gaat.

3.

Verbind een tweede (of meer) systeem als Party Guest.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V02 wordt verbonden als tweede systeem. Raadpleeg de handleiding
van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de
draadloze Party Chain-functie.

2
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Synchroniseren van instellingen in een draadloze Party Chain
Wanneer er een draadloze Party Chain is gevormd, worden de volgende instellingen op de met elkaar verbonden
systemen veranderd:

De MEGA BASS-instellingen op alle met elkaar verbonden systemen worden gesynchroniseerd met het als eerste
verbonden systeem.

De Karaoke-instellingen (Vocal Fader, Key Control en Mic Echo) worden uitgeschakeld op alle met elkaar verbonden
systemen.

De geluidsveldinstellingen worden teruggezet op hun standaardinstelling op alle met elkaar verbonden systemen.

Wanneer het volume van het eerste systeem wordt veranderd, wordt het volume op alle met elkaar verbonden
systemen gesynchroniseerd met het volume op het als eerste ingestelde systeem. Wanneer echter het volume op
een of meer van de andere systemen wordt veranderd, zal het volume op het als eerste ingestelde systeem niet
meeveranderen.

Wanneer het als eerste ingestelde systeem wordt uitgeschakeld, zullen alle daarmee verbonden systemen ook uit
gaan.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.1.

Druk op het tweede systeem op W. PARTY CHAIN.
De melding [GUEST XX] verschijnt op het display (XX is een getal). [HOST] verschijnt op het display van het
eerste systeem.

Hint
Maak binnen 1 minuut verbinding met het tweede systeem. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de systeeminstelling
worden geannuleerd.

2.

Herhaal de stappen – 1 t/m 2 om verbinding te maken met nog meer systemen.

Hint
Wanneer u verbinding maakt met een derde of verder systeem, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen
binnen 30 seconden na het verbinding maken met het vorige systeem. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er
geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met het systeem.

Als u toch nog verbinding wilt maken met een ander systeem na het maken van eerdere verbindingen (nadat er
tenminste 30 seconden verstreken zijn), moet u W. PARTY CHAIN op het eerste systeem ingedrukt houden en dan de
stappen – 1 t/m 2 opnieuw uitvoeren.

3.

Wacht 30 seconden nadat er verbinding is gemaakt met de laatste Party Guest.

[P.CHAIN] stopt met knipperen op het display van de Party Host en het BLUETOOTH-apparaat zal opnieuw
verbinding maken met de Party Host.

3

Begin de weergave.

Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.
Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven.
Wanneer u het volume op het BLUETOOTH-apparaat of op het als eerste systeem ingestelde systeem verandert,
zal het volume op alle systemen automatisch meeveranderen.* Wat de andere systemen (het tweede of later
ingestelde systemen) betreft, kunt u ook het volume op het systeem in kwestie instellen.

4

Afhankelijk van het verbonden apparaat is het mogelijk dat het volume niet gesynchroniseerd kan worden met het volume dat u hebt
bepaald op het als eerste ingestelde systeem.

*
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Hint
U kunt de draadloze Party Chain-functie ook bedienen via "Sony | Music Center".

Wat u precies kunt doen met de draadloze Party Chain-functie hangt af van de systemen die u met elkaar verbindt.

Bij gebruik van de draadloze Party Chain-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking
Wanneer u naar een video kijkt met de draadloze Party Chain-functie is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld
en geluid.

De draadloze Party Chain-functie is alleen beschikbaar wanneer het systeem in de BLUETOOTH-stand staat.

Wanneer u de draadloze Party Chain-functie gebruikt door meerdere soorten audiosystemen met elkaar te verbinden, is het
afhankelijk van de volgorde waarin u de systemen met elkaar hebt verbonden mogelijk dat de verlichting niet werkt. Stel in dit
geval het systeem waarvan de verlichting niet werkt in als eerste systeem.

Wanneer de draadloze Party Chain-functie eenmaal in werking is, kunt u geen ander systeem meer kiezen als nieuwe Party
Host.

Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op de Party Host, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door de
Party Guests.

De slaaptimer en de automatische uitschakelfunctie werken niet op de Party Guests.

Verwant onderwerp
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

Een enkel systeem afsluiten
Druk op W. PARTY CHAIN op de Party Guest die u wilt verwijderen.

Opmerking
Wanneer u overschakelt naar een andere functie of wanneer u de Party Host uit zet, zal de draadloze Party Chain-functie ook
worden uitgeschakeld.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op W. PARTY CHAIN op de Party Host.1
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Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

Om deze functie te gebruiken zijn twee systemen van hetzelfde model nodig. Door twee systemen te koppelen via een
BLUETOOTH-verbinding, kunt u op een krachtigere manier van muziek genieten.
In de onderstaande stappen worden de twee systemen beschreven als "Host system" (Gastheer) en "Guest system"
(Gast).

Opmerking
Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat de "Sony | Music Center" app is geïnstalleerd op uw
BLUETOOTH-apparaat.

U moet ervoor zorgen dat het BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld met zowel het Host-systeem als het Guest-systeem. Zie voor
details over de koppelprocedure Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten.

Synchroniseren van instellingen met Speaker Add

Plaats twee systemen van hetzelfde model binnen 1 m van elkaar.1

Zet de Host- en Guest-systemen aan.2

Druk op BLUETOOTH op het Host-systeem en op het Guest-systeem om de BLUETOOTH-functie te
selecteren.

De melding [BLUETOOTH] verschijnt op het display.

3

Verbind het Host-systeem en een BLUETOOTH-apparaat met elkaar via een BLUETOOTH-apparaat. (Zie
Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.)

4

Start "Sony | Music Center" op en volg de instructies op het scherm om de Speaker Add-functie in te
stellen voor het Host-systeem en het Guest-systeem.

De melding [HOST] verschijnt op het display van het Host-systeem en [GUEST] verschijnt op het display van het
Guest-systeem.

5

Stel de weergavestand in met behulp van "Sony | Music Center" op uw BLUETOOTH-apparaat.

[Double Mode]: Produceert stereoweergave via beide systemen.

[Stereo mode - right]: Produceert monoweergave van het rechter kanaal door het Host-systeem en het linker
kanaal door het Guest-systeem.

[Stereo mode - left]: Produceert monoweergave van het linker kanaal door het Host-systeem en het rechter
kanaal door het Guest-systeem.

6

Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volumeniveau in.

Zie voor details Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

7
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Wanneer er een Speaker Add-verbinding tot stand is gebracht, zullen de volgende instellingen op het Guest-systeem
worden gesynchroniseerd met die op het Host-systeem:

Volume

MEGA BASS

Geluidsveld en Custom EQ (Aangepaste equalizer)

Verlichting

Wanneer de instellingen hierboven worden veranderd op het Host-systeem of op het Guest-systeem, zullen de
corresponderende instellingen op andere systeem daarmee worden gesynchroniseerd.

Wanneer het Host-systeem uit worden gezet, zal het Guest-systeem ook uit gaan.

Uitschakelen van de Speaker Add-functie
Gebruik "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Hint
Als u de functie niet uitschakelt, zal het systeem proberen om de meest recente verbinding weer tot stand te brengen wanneer u
de volgende keer het systeem weer inschakelt.

Schakel over naar de SBC-codec wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt. Zie voor details Selecteren van de
weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec).

Opmerking
Wanneer u de microfoon gebruikt of een gitaar bespeelt op het Host-systeem, wordt het geluid hiervan niet weergegeven door
het Guest-systeem.

De volgende handelingen werken niet op een Guest-systeem bij gebruik van Speaker Add:

Sleep Timer (Slaaptimer)

Auto Standby (Automatische uitschakelfunctie)

Child Lock (Kinderslot)

Vocal Fader (Stemfader), Key Control (Toonsoortregeling), en Scoring (Scoren)

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

Als u een van de twee systemen reset terwijl de Speaker Add-functie in gebruik is, moet u het andere systeem uitschakelen.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een
audiokabel (niet meegeleverd).

Hint
Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-
apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO IN L/R-aansluitingen van het systeem door middel van
een audiokabel.

1

Druk op  (volume) – tot [VOL MIN] verschijnt op het display.2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [AUDIO IN] te selecteren.3

Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.4

Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het
volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

5
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Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidsweergave (MEGA BASS)

U kunt lage tonen versterken en zo profiteren van een krachtiger geluidsweergave (MEGA BASS). Bij aankoop staat
MEGA BASS aan.

Uitschakelen van de MEGA BASS-stand
Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om [BASS OFF] te selecteren.

Hint
U kunt ook met "Sony | Music Center" de MEGA BASS-stand in-/uitschakelen.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om [BASS ON] te selecteren.1
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Selecteren van een geluidsveld

U kunt de geluidsweergave aanpassen door een geluidsveld te selecteren.

Annuleren van het geluidsveld
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD om [FLAT] te selecteren.

Selecteren van de Virtual Football-stand
U kunt het gevoel ervaren van een vol stadion wanneer u bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt.
Let op, want u kunt de Virtual Football-stand alleen selecteren in de AUDIO IN-functie.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD terwijl u naar een voetbalwedstrijd kijkt.

[ON NARRATION]: U kunt genieten van het meeslepende gevoel van een vol stadion door het gejuich extra te
benadrukken.

[OFF NARRATION]: U kunt nog meer genieten van het meeslepende gevoel van een vol stadion door het volume
van het commentaar te minimaliseren en het gejuich extra te benadrukken.

Opmerking
Als u onnatuurlijke geluiden hoort wanneer u [OFF NARRATION] (Commentaar uit) hebt geselecteerd, raden we u aan [ON
NARRATION] (Commentaar aan) te selecteren.

Deze functie biedt geen ondersteuning aan monoweergave.

Uw eigen geluidseffect creëren
U kunt de niveaus van bepaalde frequentiebanden verhogen of verlagen en de gemaakte instellingen opslaan in het
geheugen als [CUSTOM EQ] (Aangepaste equalizer).

Selecteren van de aangepaste equalizerinstellingen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD om [CUSTOM EQ] te selecteren.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD om het gewenste geluidsveld te selecteren.1

Druk op OPTIONS.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.

1.

Druk herhaaldelijk op / om [CUSTOM EQ] te selecteren en druk dan op (Enter).2.

Druk herhaaldelijk op / om het niveau van de equalizer of de surroundinstelling aan te passen en druk dan op 
(Enter).

3.

Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en surroundeffecten aan te passen.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

4.
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Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt
bedienen met uw smartphone/iPhone.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Sony | Music Center"

Weergave van muziekbestanden op apparatuur zoals een smartphone, iPhone, USB-apparaat

Veranderen van geluidsinstellingen en MEGA BASS

Instellen van de slaaptimer

De verlichtingsfunctie instellen

De stembegeleiding in-/uitschakelen

Groeperen met andere audiosystemen (Speaker Add-functie / draadloze Party Chain-functie)

, enz.

Hint
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp
van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. van de App Store of Google Play.

Hint
Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.2
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Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een
smartphone, iPhone, enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Fiestable"

Karaoke
U kunt diverse Karaoke-functies inschakelen.

Motion Control
U kunt het systeem bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.

Voice Control
U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten in de microfoon van de
smartphone/iPhone.

Party Light
U kunt de verlichtingsfunctie instellen.

Hint
Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de
app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp
"Fiestable" installeren

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren
Wat u kunt doen met "Fiestable"

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".2
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Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

U kunt het systeem bedienen met van tevoren ingestelde gesproken opdrachten die verschijnen op het scherm van uw
smartphone/iPhone.

Opmerking
Dit zijn de ondersteunde talen:
Engels/Braziliaans Portugees/Frans/Duits/Italiaans/Pools/Russisch/Spaans

Als uw smartphone/iPhone is ingesteld op een niet-ondersteunde taal, dan zal de lijst van van tevoren ingestelde gesproken
opdrachten in het Engels getoond worden.

Opmerking
De Voice Control via "Fiestable" werkt niet in de volgende gevallen:

De ingebouwde geluidsdemonstratie wordt ingeschakeld.

Wanneer u de discklep opent.

Tijdens het overbrengen van gegevens naar of wissen van een USB-apparaat.

Wanneer de online conversieservice voor het omzetten van spraak naar tekst niet beschikbaar is, is gestopt, of als de
verbinding is mislukt.

Wanneer de microfoon van uw smartphone/iPhone wordt gebruikt door een andere applicatie.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.

Zorg ervoor dat uw smartphone/iPhone verbonden is met het Internet.

1

Start "Sony | Music Center" op en tik op het pictogram van "Fiestable".2

Tik op [Voice Control via Fiestable].

De van tevoren ingestelde gesproken opdrachten verschijnen op het scherm van de app.

3

Raak het pictogram van de microfoon aan op het scherm van de app.

De geluidsweergave van het systeem wordt uitgeschakeld. Spreek in de microfoon van uw smartphone/iPhone. Uw
stem wordt naar een online conversieservice gestuurd en omgezet van spraak naar tekst. Wanneer de conversie
klaar is, wordt de opdracht teruggestuurd naar het systeem. De geluidsweergave wordt weer ingeschakeld en het
systeem zal reageren op basis van de gesproken opdracht.

4
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Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

U kunt de schermverlichting en de flitslichten van meerdere smartphones/iPhone synchroniseren met deze functie.

Verwant onderwerp
Genieten van muziek met de verlichting (Speaker Light)

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Zet de verlichting van het systeem aan.1

Begin de muziek weer te geven.2

Schakel de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone in.

Opmerking
Er is geen BLUETOOTH-verbinding vereist, behalve wanneer u meerdere systemen gebruikt. Als u uw smartphone/iPhone
wilt synchroniseren met een specifiek systeem, moet u een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen tussen uw
smartphone/iPhone en dat systeem.
Anders kunt u doorgaan naar stap en zal uw smartphone/iPhone worden gesynchroniseerd met het dichtstbijzijnde
systeem.

U moet de locatievoorzieningen op uw smartphone/iPhone inschakelen.

3

Start "Fiestable" op en tik op "Party Light via Fiestable".

Alle smartphone/iPhone schermverlichting en flitslichten zullen synchroon gaan knipperen.

4
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Karaoke zingen

U kunt lekker karaoke zingen met de Karaoke-functie.

Opmerking
Als het geluid gaat rondzingen, zal het systeem het geluid van de microfoon automatisch een paar seconden verlagen.

Doe het volgende wanneer het geluid gaat rondzingen:

Verplaats de microfoon verder uit de buurt van het systeem.

Verander de richting van de microfoon.

Druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem.

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau aan te passen.

Het geluid van de microfoon wordt niet overgebracht naar het USB-apparaat tijdens het overbrengen van gegevens naar USB.

U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met  (volume) +/–. Druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL -/+
op het systeem om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

Bij gebruik van de draadloze Party Chain of Speaker Add-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door het
systeem waarop de microfoon is aangesloten.

Als het geluid van de microfoon zeer hard is, kan het gaan vervormen. Druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het
systeem om het volume van de microfoon te verlagen.

Verwant onderwerp
Diverse Karaoke-functies

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem om het volumeniveau van de microfoon te verlagen tot de
minimuminstelling.

1

Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om [OFF] te selecteren.2

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de MIC/GUITAR-aansluiting op het systeem.3

Begin de muziek weer te geven en pas het microfoonvolume aan.

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.

4

Begin mee te zingen met de muziek.5
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Diverse Karaoke-functies

U kunt verschillende functies gebruiken in de Karaoke-stand.

Vocal Fader

U kunt het niveau van de zang in het stereo-bronsignaal verlagen.

Inschakelen van de Vocal Fader-functie
Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om [ON V ˎFADER] te selecteren.

Uitschakelen van de Vocal Fader-functie
Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om [OFF] te selecteren.

Key Control

U kunt de toonsooort van het nummer dat u wilt zingen veranderen.

Veranderen van de toonsoort van een nummer
Druk op KEY CONTROL /  om de toonsoort aan te passen aan uw stem.

Score Mode

U kunt de scorefunctie (Score Mode) gebruiken wanneer er een microfoon is aangesloten. Uw score wordt berekend op
een schaal van 0 t/m 99 door uw stem te vergelijken met het muzieksignaal van de bron.

Scoren van uw zangprestaties

Mic echo

U kunt een echo-effect aan uw stem toevoegen wanneer u in de microfoon zingt.

Toevoegen van het echo-effect
Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect aan te passen.

Verwant onderwerp
Karaoke zingen

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Begin de muziek weer te geven.1.

Druk op SCORE voor u begint te zingen.2.

Druk nadat u tenminste een minuut hebt gezongen nog eens op SCORE om te zien hoe u het ervan af hebt
gebracht.

3.
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Over de stembegeleiding

BELANGRIJK: DE STEMBEGELEIDING VOOR DIT SYSTEEM IS ALLEEN BESCHIKBAAR IN ENGELS.

Uitschakelen van de stembegeleiding
Selecteer [OFF] bij stap .

Opmerking
Het volumeniveau van de stembegeleiding verandert op basis van het volumeniveau van het systeem. In sommige gevallen is
het echter mogelijk dat de stembegeleiding niet meeverandert.

In sommige gevallen kan er een vertraging optreden bij het weergeven van de stembegeleiding, of zal de stembegeleiding niet
werken.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op OPTIONS.1

Druk herhaaldelijk op / om [VOICE GUIDANCE] te selecteren en druk dan op (Enter).2

Druk op / om [ON] te selecteren en druk dan op (Enter).

De stembegeleiding wordt nu in werking gesteld.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.
Afhankelijk van de status van het systeem, zal de volgende stembegeleiding klinken uit het systeem:

Wanneer u het systeem in de koppelingsstand zet: "BLUETOOTH pairing"

Wanneer er verbinding gemaakt wordt met een BLUETOOTH-apparaat: "BLUETOOTH connected"

Wanneer de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat verbroken wordt: "BLUETOOTH disconnected"

Wanneer de instellingen voor de Speaker Add-functie voltooid zijn: "Double mode"

Wanneer de weergavestand wordt ingesteld in de Speaker Add-functie: "Left/Right/Double mode"

3
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Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Houd  (weergave) op het systeem tenminste 2 seconden ingedrukt.
De ingebouwde geluidsdemonstratie zal worden weergegeven.

Stoppen van de demonstratie
Druk op het systeem op  (stop).

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van een gitaar (niet meegeleverd) door de gitaar aan te sluiten op de MIC/GUITAR-
aansluiting op het systeem. Daarbij kunt u de geluidsweergave van de gitaar veranderen door een gitaareffect te
selecteren.

Uitschakelen van de gitaarstand
Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om [OFF] te selecteren.

Opmerking
Het geluid kan gaan rondzingen wanneer u een elektro-akoestische gitaar gebruikt met het [O ˎDRIVE] effect. Druk herhaaldelijk
op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem om het volume van de gitaar te verlagen. Of schakel over naar een ander gitaareffect.

Druk voor u de gitaar loskoppelt van het systeem herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem om het volume van de
gitaar te verlagen.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL – op het systeem om het volumeniveau van de gitaar te verlagen.1

Gebruik een instrumentenkabel (niet meegeleverd) om een gitaar aan te sluiten op de MIC/GUITAR-
aansluiting.

2

Druk herhaaldelijk op GUITAR op het systeem om het gewenste gitaareffect te selecteren.

[CLEAN]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor elektrische of elektro-akoestische gitaren.

[O ˎDRIVE]: Vervormde weergave zoals de overdrive op een gitaarversterker. Aanbevolen voor elektrische
gitaren.

[BASS]: Oorspronkelijke geluid van de gitaar. Aanbevolen voor basgitaren.

3

Begin gitaar te spelen en pas het gitaarvolume aan.

Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door het systeem.

4

62



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Overbrengen van muziek van een disc

U kunt muziek overbrengen van een disc (allen van een AUDIO CD of MP3 disc) naar een USB-apparaat die is
aangesloten op de (USB) aansluiting op het systeem.
Het audioformaat van de bestanden die kunnen worden overgebracht door dit systeem is MP3.

Opmerking over auteursrechtelijk beschermd materiaal
De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gebruik van de muziek voor enig ander doel
vereist de toestemming van de betreffende auteursrechthebbenden.

Opmerking
Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het overbrengen van gegevens bezig is. Hierdoor kunnen de gegevens op het
USB-apparaat verminkt raken, of kan het USB-apparaat zelf beschadigd raken.

MP3-bestanden worden overgebracht met dezelfde bitsnelheid als de oorspronkelijke bestanden.

Bij het overbrengen van gegevens van een AUDIO CD, kunt u voor het overbrengen van de gegevens de bitsnelheid selecteren.

Naar USB overbrengen van gegevens is niet mogelijk wanneer de discklep open staat.

Sluit een USB-apparaat waarnaar gegevens kunnen worden overgebracht aan op de (USB) aansluiting.

Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-
apparaat niet in de (USB) aansluiting gestoken kan worden.

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

2

Druk herhaaldelijk op / om [BIT RATE] te selecteren en druk dan op  (Enter).3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste bitsnelheid te selecteren en druk dan op  (Enter).

[128 KBPS]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn kleiner maar hebben ook een lagere audiokwaliteit.

[256 KBPS]: Hiermee gecodeerde MP3-bestanden zijn groter maar hebben ook een betere audiokwaliteit.

Druk op OPTIONS om het menu te sluiten.

4

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [CD] te selecteren en doe dan een disc in het toestel.5

Maak de signaalbron gereed.

Gesynchroniseerde overdracht: Breng alle nummers of MP3-bstanden van de disc over naar het USB-apparaat.
Druk twee keer op  (stop) om de weergave helemaal te stoppen wanneer het systeem de weergave
automatisch laat beginnen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE wanneer de weergave is gestopt om de gewenste weergavefunctie te
selecteren.

6
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Stoppen van het overbrengen van gegevens
Druk op  (stop).

Opmerking
U kunt geen MP3-bestanden van een UDF (Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USB-apparaat.

Tijdens het overbrengen van gegevens zal er geen geluid worden weergegeven.

CD-TEXT-informatie zal niet worden overgebracht naar de nieuw aangemaakte MP3-bestanden.

Het overbrengen van gegevens stopt automatisch als:

het USB-apparaat vol raakt tijdens het overbrengen van gegevens.

het aantal audiobestanden of mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt die nog door het systeem kan worden herkend.

Als een map of bestand dat u probeert over te brengen al bestaat op het USB-apparaat met dezelfde naam, wordt er een
serienummer toegevoegd aan de naam zonder dat de oorspronkelijke map of bestand wordt overschreven.

U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren tijdens het overbrengen van gegevens:

Selecteren van een ander nummer of een bestand.

Pauzeren van de weergave of opzoeken van een punt in het nummer of bestand.

Wijzigen van de functie.

Wanneer er muziek wordt overgebracht naar een WALKMAN® met "Media Manager for WALKMAN", moet u de gegevens
overbrengen in MP3-formaat.

Wanneer u een WALKMAN® aansluit op het systeem, moet u de aansluiting maken nadat de melding [Creating Library] of
[Creating Database] op het display van de WALKMAN® is verdwenen.

Regels voor het genereren van mappen en bestanden

Opmerking
Als u begint met het overbrengen van gegevens in de willekeurige weergave of herhaalde weergave, zal de ingestelde
weergavefunctie automatisch overschakelen naar de normale weergavefunctie.

REC1-overdracht: Breng een enkel nummer of MP3-bestand over tijdens weergave.
Selecteer het nummer of het MP3-bestand dat u wilt overbrengen en laat dan de weergave beginnen.

Druk op REC TO USB.

De melding [PUSH ENTER] verschijnt op het display.

7

Druk op  (Enter).

Het overbrengen van de gegevens begint, waarna de melding [DO NOT REMOVE] verschijnt op het display.
Verwijder het USB-apparaat niet voordat het overbrengen van de gegevens voltooid is.
Wanneer het overbrengen van gegevens voltooid is, zal het systeem het volgende doen:

Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.

REC1-overdracht:
De disc gaat door met de weergave van het volgende nummer of bestand.

8
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Maximum aantal MP3-bestanden dat kan worden gegenereerd.

9.999 mappen

999 bestanden in een map

999 bestanden in de REC1-CD of REC1-MP3-map

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.
Wanneer u gegevens overbrengt naar een USB-apparaat, zal er een [MUSIC] map worden aangemaakt direct onder de
[ROOT]. Mappen en bestanden worden als volgt in deze [MUSIC] map aangemaakt op basis van de
overdrachtsmethode en de signaalbron:

Gesynchroniseerde overdracht

Wanneer alle nummers van een AUDIO CD worden overgebracht
Mapnaam: [CDDA0001]*

Bestandsnaam: [TRACK001]*

Wanneer er MP3-bestanden van een disc worden overgebracht
Mapnaam: Hetzelfde als van de signaalbron
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

REC1-overdracht

Wanneer er een nummer van een AUDIO CD wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-CD]
Bestandsnaam: [TRACK001]*

Wanneer er een MP3-bestand van een disc wordt overgebracht
Mapnaam: [REC1-MP3]
Bestandsnaam: Hetzelfde als van de signaalbron

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

De map- en bestandsnummers worden vervolgens serieel toegewezen.*
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat

U kunt audiobestanden of mappen wissen van het USB-apparaat dat is aangesloten op het systeem.

Wissen van een map

Opmerking

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [USB] te selecteren.1

Druk herhaaldelijk op  (vorige) of  (volgende) om het audiobestand dat u wilt wissen te selecteren.

Het nummer daarvan zal op het display verschijnen.

2

Druk op OPTIONS terwijl de weergave gestopt is.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

3

Druk herhaaldelijk op / om [ERASE] te selecteren en druk dan op  (Enter).4

Druk op  (Enter) wanneer de bestandsnaam op het display verschijnt.

[TRACK ERASE] en [PUSH ENTER] verschijnen op het display.
Druk op  (stop) om het wissen te annuleren.

5

Druk op  (Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display.
Als er geen bestand over is na het wissen, zal de melding [NO MUSIC] verschijnen op het display.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

6

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [USB] te selecteren.1.

Druk herhaaldelijk op (map) -/+ om het audiobestand dat u wilt wissen te selecteren.
Het nummer daarvan zal op het display verschijnen.

2.

Druk op OPTIONS terwijl de weergave gestopt is.
Het optiemenu zal op het display verschijnen.

3.

Druk herhaaldelijk op / om [ERASE] te selecteren en druk dan op  (Enter).4.

Druk op  (Enter) wanneer de mapnaam op het display verschijnt.
[FOLDER ERASE] en [PUSH ENTER] verschijnen op het display.
Druk op  (stop) om het wissen te annuleren.

5.

Druk op  (Enter).
De melding [COMPLETE] verschijnt op het display.
Als er geen bestand over is na het wissen, zal de melding [NO MUSIC] verschijnen op het display.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

6.
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U kunt alleen ondersteunde audiobestanden, MP4-formaat bestanden en 3GP-formaat bestanden wissen.

U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer Shuffle Play (Willekeurige weergave) is geselecteerd. Stel de
weergavefunctie in op de normale weergavefunctie voor het wissen.

Verwijder het USB-apparaat in geen geval terwijl het wissen bezig is.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Gebruiken van de slaaptimer

Het systeem zal na de ingestelde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Annuleren van de slaaptimer
Druk herhaaldelijk op SLEEP om [OFF] te selecteren.

Hint
Druk op SLEEP om te controleren hoe lang het nog duurt voor het systeem uit zal gaan.

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Over de indicators

BLUETOOTH-indicator

Verwant onderwerp
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Licht op BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

Knippert snel Het systeem gaat in de koppelstand.

Knippert langzaam Het systeem wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

De software van dit systeem zal in de toekomst mogelijk moeten worden bijgewerkt. U kunt in dat geval de van tevoren
op uw systeem geïnstalleerde software bijwerken via de ondersteuningswebsite. Volg de online-instructies om het
bijwerken van de software te starten.

Verwant onderwerp
Klantenservice websites
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Home audiosysteem
MHC-V02

Klantenservice websites

U kunt naar de volgende klantenservice websites gaan voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

Voor klanten in het werelddeel Amerika:
https://www.sony.com/am/support

Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support

Voor klanten in andere landen/gebieden:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-045-81(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als het systeem niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.

Reset het systeem. (Zie Het systeem werkt niet goed..)

Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.

Ga naar de ondersteuningswebsites voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

Verwant onderwerp
Klantenservice websites
Het systeem werkt niet goed.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Over meldingen

Een van de volgende meldingen kan op het display verschijnen of knipperen terwijl u het systeem gebruikt.

Melding Oorzaak

CANNOT
PLAY

Er is een disc ingebracht die niet kan worden afgespeeld.

DATA
ERROR

Het bestand is opgemaakt in een niet-ondersteund formaat.

De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.

DEVICE
ERROR

Het USB-apparaat kon niet worden herkend, of er is een onbekend apparaat aangesloten.

DEVICE
FULL

Het geheugen van het USB-apparaat is vol.

ERASE
ERROR

Het wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat is mislukt.

FATAL
ERROR

Het USB-apparaat is verwijderd tijdens het overdragen of wissen van gegevens en is daardoor
mogelijk beschadigd geraakt.

FOLDER
FULL

U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB -apparaat omdat het maximale aantal
mappen is bereikt.

NoDEVICE Er is geen USB-apparaat aangesloten, of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.

NO DISC Er zit geen disc in het systeem.

NO MUSIC Er staan geen ondersteunde audiobestanden op de weer te geven signaalbron.

NO
SUPPORT

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten, of het USB-apparaat is aangesloten via een
USB-hub.

NOT USE U probeerde een bepaalde handeling uit te voeren onder omstandigheden waaronder die handeling
niet mogelijk is.

OVER
CURRENT

Er is een te hoge stroom gedetecteerd via de (USB) aansluiting.
Maak het USB-apparaat los van de aansluiting.
Zie voor details De melding [OVER CURRENT] verschijnt op het display.

PROTECT Het USB-apparaat is tegen schrijven beveiligd.

PUSH STOP U probeerde een handeling uit te voeren die alleen mogelijk is wanneer de weergave gestopt is.

READING Het systeem is bezig met het lezen van gegevens van de disc of het USB-apparaat. Sommige
handelingen zijn niet mogelijk.

REC ERROR De overdracht van gegevens is niet begonnen, is halverwege gestopt, of kon om een andere reden
niet worden uitgevoerd.
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Melding Oorzaak

TRACK FULL U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal
bestanden is bereikt.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De stroom wordt niet ingeschakeld.

Controleer of het netsnoer (stroomsnoer) is aangesloten op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem.

Verwant onderwerp
Het systeem aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Het systeem is in de standbystand gezet.

Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen
bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Er is geen geluid.

Stel het volumeniveau in.

Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig.

Schakel het aangesloten apparaat in.

Haal het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact, doe de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) weer terug in
het stopcontact en zet het systeem aan.

Verwant onderwerp
Het systeem aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Er is een ernstig gebrom of ruis.

Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.

Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.

Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

Het geluid dat door de koelventilatoren van het systeem wordt gegenereerd, kan hoorbaar zijn wanneer het systeem
aan staat. Dit is geen storing.

Plaats het systeem verder weg van neonverlichting of tl-verlichting.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De afstandsbediening werkt niet.

Controleer de polariteit van de batterijen.

Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem.

Houd de afstandsbediening dichter bij het systeem.

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het systeem.

Vervang de batterijen (R03/AAA-formaat).

Plaats het systeem verder weg van de tl-verlichting.

Verwant onderwerp
Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op
het systeem probeert te gebruiken.

Zet de kinderslotfunctie uit.

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

Dit geluid hoort bij de normale werking en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld aan of uit wordt gezet. Dit is
geen storing.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De discklep gaat niet dicht.

Doe de disc op de juiste manier in het toestel.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De weergave begint niet.

Doe een disc met het label naar boven in het toestel.

Veeg de disc schoon.

Doe de disc opnieuw in het toestel.

Doe een disc in het systeem die kan worden weergegeven.

Verwijder de disc, veeg eventuele condens van de disc en laat het systeem een paar uur aan staan tot de condens is
verdampt.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparatuur.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

Veeg de disc schoon.

Doe de disc opnieuw in het toestel.

Zet het systeem op een plek zonder trillingen.

Vervang de disc door een exemplaar zonder defecten.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

(alleen CD)
Weergave hervatten is geselecteerd op de disc. Druk twee keer op  (stop). Druk vervolgens op  (weergave) om
de weergave te laten beginnen.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.

USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.
Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT-systemen.
Voor details moet u de handleiding van elk gebruikt USB-apparaat raadplegen, of contact opnemen met de fabrikant.

Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden
weergegeven.
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V02

De mapnaam, tracknaam, bestandsnaam en de ID3-taggegevens worden niet correct
weergegeven.

De versie van ID3 is een andere dan Versie 1 (1.0/1.1) of Versie 2 (2.2/2.3).

De gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd geraakt. Voer de overdracht
opnieuw uit.

Dit zijn de tekens die door dit systeem kunnen worden weergegeven:

Hoofdletters (A t/m Z)

Cijfers (0 t/m 9)

Symbolen (< > * +, [ ] ¥ _)

Andere tekens zullen worden weergegeven als [_].
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Home audiosysteem
MHC-V02

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

Het USB-apparaat is niet correct aangesloten. Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw
aan, schakel het systeem weer in en controleer dan of de melding [USB] verschijnt op het display.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
Luisteren naar muziek van een USB-apparaat
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Home audiosysteem
MHC-V02

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-
apparatuur.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Er is mogelijk ruis in het signaal terecht gekomen
tijdens de overdracht. Verwijder het bestand en probeer de overdracht opnieuw.

De bitsnelheid die werd gebruikt bij het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een
hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Home audiosysteem
MHC-V02

De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor
de weergave begint.

In de volgende gevallen kan het lezen lang duren.

Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.

De bestandsstructuur is erg ingewikkeld.

De geheugencapaciteit is excessief.

Het interne geheugen is gefragmenteerd.
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Home audiosysteem
MHC-V02

De melding [NO FILE] verschijnt op het display.

Het systeem staat in de stand voor het bijwerken van de software en alle bedieningsorganen (behalve  (aan/uit))
zijn buiten werking gesteld. Druk op  (aan/uit) op het systeem om het bijwerken van de software te annuleren.
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Home audiosysteem
MHC-V02

De melding [OVER CURRENT] verschijnt op het display.

Er is een probleem gedetecteerd met de elektrische stroomvoorziening van de  (USB) aansluiting.

Maak het USB-apparaat los van de aansluiting.
Druk vervolgens op (aan/uit) om het systeem automatisch opnieuw op te laten starten.
Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat.

Als de melding op het scherm verdwenen is, maar geen van de toetsen werkt, kunt u proberen het systeem te
resetten.

Als geen van de hierboven genoemde methoden werkt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony
dealer.

Verwant onderwerp
Het systeem uit (standby) zetten
Het systeem werkt niet goed.
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Home audiosysteem
MHC-V02

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Home audiosysteem
MHC-V02

Overdracht resulteert in een fout.

U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-
apparatuur.

Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u het moet formatteren.

Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat. Als het USB-apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, moet u
het USB-apparaat uit en dan weer aan zetten nadat u het uit het systeem hebt verwijderd. Voer de overdracht
vervolgens opnieuw uit.

Als de handlingen voor het overbrengen en wissen van bestanden vaak herhaald worden, zal de bestandsstructuur
op het USB-apparaat gefragmenteerd raken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens de overdracht. Verwijder het gedeelteijk
overgebrachte bestand en probeer de overdracht opnieuw. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het
USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
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Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.

Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens het wissen. Verwijder het gedeeltelijk
gewiste bestand. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat het USB-apparaat kapot is. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
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Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het systeem.

Koppelen kan onmogelijk zijn als er andere BLUETOOTH-apparaten aanwezig zijn in de buurt van het systeem.
Schakel in dit geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.

Zorg ervoor dat het correcte wachtwoord wordt ingevoerd bij het selecteren van de naam van het systeem (dit
systeem) op het BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of de melding [BT OFF]
verschijnt op het display.

Stel het BLUETOOTH-signaal in op [BT ON].

Verwant onderwerp
Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen
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Er is geen verbinding mogelijk.

Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand probeerde te brengen, biedt geen ondersteuning
voor het A2DP-profiel en kan niet worden verbonden met het systeem.

Schakel de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.

Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

De koppelingsregistratie-informatie is gewist.
Voer de koppelprocedure nogmaals uit.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

Het systeem is compatibel met iOS 10.0 of hoger.
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Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

Het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd.

Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of
vermijden.

Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.

Selecteer de juiste optie voor de audio-codec.

Verwant onderwerp
Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)
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Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

Verhoog het volumeniveau eerst op uw BLUETOOTH-apparaat, en stel daarna het volumeniveau in met 
(volume) +/-.
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Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of
vermijden.

Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.

Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.
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De Voice Control werkt niet goed.

Spreek dichter bij de microfoon van uw smartphone/iPhone.

Spreek duidelijker en langzamer.

Zorg voor minder omgevingsgeluid.
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Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de
draadloze Party Chain-functie.

Nadat alle systemen met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van
het BLUETOOTH-apparaat en de Party Host.

Verwant onderwerp
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie
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Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker
Add-functie.

Nadat twee systemen van hetzelfde model met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het
koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en het Party Host-systeem.
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Er is geen geluid van de microfoon.

Stel het volumeniveau van de microfoon in.

Zorg ervoor dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC/GUITAR-aansluiting van het systeem.

Zorg ervoor dat de microfoon aan staat.
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Er is akoestische terugkoppeling.

Verlaag het volumeniveau.

Plaats de microfoon en de gitaar verder uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.
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Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.

Schakel de Vocal Fader (Stemfader) uit.

Zorg ervoor dat het systeem op de juiste manier is aangesloten.
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Het systeem werkt niet goed.

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het systeem om deze handeling uit te voeren.
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Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) van het systeem uit het stopcontact en doe hem er
vervolgens weer in.

1

Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.2

Houd GUITAR en MEGA BASS ongeveer 3 seconden ingedrukt.

[RESET] zal op het display verschijnen.
Wanneer de reset voltooid is, zal het systeem automatisch opnieuw opstarten. Druk op  (aan/uit) om het
systeem in te schakelen.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, worden teruggezet
op de fabrieksinstellingen.

3
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