
Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Det følgende forklarer hvordan du anvender dette system. Vælg et emne fra navigationsruden.
Denne Hjælpevejledning forklarer hovedsageligt betjeninger vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også
udføres vha. kontrolknapperne på systemet, hvor de har det samme eller tilsvarende navne.

Kom i gang

Dele og kontrolknapper

Hovedenhed

Fjernbetjening

Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed

Transport af systemet

Strømkilde

Tilslutning af systemet til en stikkontakt

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

Tænding for strømmen

Slukning for strømmen (Standbytilstand)

Automatisk standbyfunktion
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Tilkobling af tv

Hurtigopsætning

Udførsel af hurtigopsætning

Brug af mikrofonholderen/-holderne

Demonstrationstilstand

Sådan slås demonstrationstilstanden fra

Tv- og lydenhedstilslutning

Tv

Tilkobling af tv

Brug af Kontrol til HDMI-funktionen

Ekstern lydenhed

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Disk

Afspilning af en disk

Afspilning af en disk

Forskellige afspilningsbetjeninger

Anvendelse af afspilningstilstand

Visning af information for en disk

Begrænsning af afspilning af disken (Forældrekontrol)

USB-enhed

Tilslutning med en USB-enhed

Afspilning af en USB-enhed

Afspilning af en USB-enhed

Anvendelse af afspilningstilstand

Visning af information for en USB-enhed

Overførsel af musik til en USB-enhed

Overførsel af musik fra en disk

Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden

BLUETOOTH®-enhed
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Tilslutning med en BLUETOOTH-enhed

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Lytning til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Andre betjeninger

Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

Radio

Lytning til FM-radio

Lytning til FM-radio

Forudindstilling af radiostationer

Lytning til DAB-radio

Lytning til DAB-radio

Forudindstilling af radiostationer

Udførsel af den indledende DAB-scanning

Visning af information om DAB-radioen

Tilslutning til flere systemer for afspilning

Trådløs Party Chain-funktion

Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

Stereo Pair-funktion

Trådløs lytning til musik med to systemer (Stereo Pair-funktion)

Justering af lyden

Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (MEGA BASS)

Valg af et lydfelt

Brug af dedikerede apps
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Brug af "Sony | Music Center"

Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

Installering af "Sony | Music Center"

Brug af "Fiestable"

Dette kan du gøre med "Fiestable"

Installering af "Fiestable"

Brug af DJ-effekten og sampleren

Personliggørelse af dit eget lys

Opnå og del en Party People ranking og få bonusfunktioner (Party King)

Brug af Voice Control via "Fiestable"

Skabelse af en festlysatmosfære via "Fiestable"

Sang og konkurrering i karaoke (Karaoke Ranking)

Oprettelse af afspilningsliste fra flere BLUETOOTH-enheder (Party Playlist)

Brug af Gesture Control

Kontrol af betjeninger vha. Gesture Control

Brug af Gesture Control til at betjene afspilning, DJ-effekt, sampler og karaoke (GESTURE 1)

Brug af Gesture Control til at kontrollere tonearten for din stemme eller musikkilde (GESTURE 2)

Syng med: Karaoke

Karaokesang

Forskellige funktioner for karaoke

Lytning til lyd fra en guitar

Andre betjeninger

Brug af sleeptimeren

Nyd musik med lys (Party Light/Speaker Light)

Brug af stemmevejledningen

Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)

Lytning til den indbyggede lyddemonstration

Indstillingsmenu

Information

4



Om indikatorerne

Opdatering af den præinstallerede software

Områdekodeliste for forældrekontrol

Sprogkodeliste

Fejlfinding

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Om selvdiagnosticeringsfunktionen

Om meddelelser

Generelt

Strømmen tænder ikke.

Systemet er gået ind i standbytilstand.

Der er ingen lyd.

Der er kraftig brummen eller støj.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Farveuregelmæssighed på en tv-skærm vedvarer.

[CHILD LOCK] vises, når du anvender en hvilken som helst kontrolknap på systemet.

Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.

Kontrol til HDMI-funktion ("BRAVIA")

Systemet tænder ikke, selvom tv'et tændes.

Systemet slukker ikke, når tv'et slukkes.

Systemet slukker ikke, selvom tv'et slukkes.

Der er intet billede/ingen lyd ved tilslutning til HDMI OUT (TV) ARC-stik.

Ingen tv-lyd udsendt fra systemet.

Der høres ingen tv-lyd fra systemet. [CODE 01] og [SGNL ERR] vises på displayet.

Lyden udsendes fra både systemet og tv'et.

Kontrol til HDMI-funktionen fungerer ikke ordentligt.

Disk

Diskskuffen åbner ikke, og [LOCKED] vises på displayet.

Diskskuffen lukker ikke.
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Disken skubbes ikke ud.

Afspilning starter ikke.

Lyden springer over under diskafspilning.

Afspilning starter ikke fra det/den første spor/fil.

Du kan udføre visse funktioner som fx stop, lås søgning, afspilning i slowmotion, Gentaget afspilning eller blandet afspilning.

Filer kan ikke afspilles.

Navnet vises ikke ordentligt.

[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

Der er ikke noget billede.

Der opstår billedstøj.

Formatforholdet på tv-skærmen kan ikke ændres.

Sproget for lydsporet, underteksterne eller kameravinklerne kan ikke ændres.

Underteksterne kan ikke slås fra.

USB

Afspilning starter ikke.

Afspilning starter ikke fra den første fil.

Filer kan ikke afspilles.

Navnet vises ikke ordentligt.

Der er ingen lyd under USB-afspilning.

Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

[NO FILE] vises på displayet.

[OVER CURRENT] vises på displayet.

USB-enheden registreres ikke.

Overførsel af resultater i en fejl.

Lydfiler eller -mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

BLUETOOTH-enhed

Parring kan ikke udføres.

BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet, eller [BT OFF] vises på displayet.

Tilslutning er ikke mulig.
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iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.

Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.

Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.

Radio

Der er alvorlig brummen eller støj, eller der kan ikke modtages stationer.

FM-stereomodtagelse er støjfyldt.

DAB/DAB+-stationen modtages ikke ordentligt.

DAB/DAB+-udsendelseslyden afbrydes, eller modtagelsen er dårlig.

Flere systemer for afspilning

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-funktion.

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Stereo Pair-funktion.

Dedikerede apps

Voice Control fungerer ikke ordentligt.

Gesture Control

Gesture Control kan ikke aktiveres.

Gesture Control fungerer ikke ordentligt.

Karaoke

Der er ingen mikrofonlyd.

Der er akustisk feedback.

Lyden mister stereoeffekt under afspilning.

Nulstil

System fungerer ikke ordentligt.

Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Hovedenhed

Foran

Bagpå

Toppanel1.

Mikrofonholder2.

Diskant R/L3.

Fjernbetjeningssensor ( )4.

Diskskuffe5.

Party Light*6.

Mellemhøjttaler (Med lysfunktion*)7.

Subwoofer (Med lysfunktion*)8.

Se ikke direkte på den lysudsendende del når lyset er tændt.*
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Top

HDMI OUT (TV) ARC-stik1.

DAB/FM ANTENNA-terminal2.

(TV) AUDIO IN-stik3.

AC IN-stik4.
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Relateret emne
Om indikatorerne
[CHILD LOCK] vises, når du anvender en hvilken som helst kontrolknap på systemet.
Brug af mikrofonholderen/-holderne

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

(strøm)
Tryk for at tænde for systemet, eller indstil til standbytilstand.

1.

(afspil)*
(stop)

2.

(forrige)/ (næste)
TUNING –/+

3.

(åbn/luk)4.

GESTURE ON/OFF5.

BLUETOOTH/ PAIRING med indikator
FUNCTION

6.

MEGA BASS med indikator7.

PARTY LIGHT
W.PARTY CHAIN
FIESTA

8.

Display9.

GESTURE CONTROL-sensor10.

(USB) REC/PLAY-port11.

MIC1-stik
MIC2/GUITAR-stik

12.

MIC ECHO
VOICE CHANGER/ VOCAL FADER
GUITAR

13.

MIC/GUITAR LEVEL –/+14.

VOLUME –/+*

Juster lydstyrken.
15.

SOUND FIELD16.

PLAYBACK
DJ
SAMPLER
KARAOKE

17.

(afspil) og + har et taktilt punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.*
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Fjernbetjening

(strøm)1.

PLAY MODE2.

REPEAT/FM MODE3.

Tal (0 – 9)*1 *2
MEGA BASS
REC TO USB
MEDIA MODE
SUBTITLE
AUDIO*2

ANGLE
SCORE
VOICE CHANGER
MIC LEVEL +/-
VOCAL FADER
MIC ECHO

(mappe) -/+
KEY CONTROL (flad)/ (skarp)

4.

DVD TOP MENU
DVD/TUNER MENU
CLEAR*1

RETURN
SETUP*1

OPTIONS

5.
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(op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre)
(enter)

SEARCH6.

 (lydstyrke) +/-*27.

(hurtig tilbagespoling)/ (hurtig fremadspoling)
(langsomt tilbage)/ (langsomt frem)

TUNING -/+
 (afspil)*2

(forrige)/ (næste)
PRESET -/+

 (pause)
 (stop)

8.

SHIFT*19.

SOUND FIELD +/-10.

FUNCTION11.

PARTY LIGHT
LIGHT MODE

12.

DISPLAY*1

DISPLAY
13.

SLEEP14.

Denne knap er trykt i lyserød. For at anvende denne knap skal du holde nede på SHIFT (9) og trykke på denne knap.*1
Talknappen 5/AUDIO, (lydstyrke) + og  (afspil) har et taktilt punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.*2
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed

Systemet understøtter de følgende filformater og diske.

Afspilbare diske

DVD VIDEO

DVD-R/-RW i DVD VIDEO-format eller videotilstand

DVD+R/+RW i DVD VIDEO-format

VIDEO CD (Ver. 1.0-, 1.1- og 2.0-diske)

Super VCD

CD-R/-RW/-ROM i VIDEO CD-format eller super VCD-format

AUDIO CD

CD-R/-RW i AUDIO CD-format

CD-R/-RW/-ROM i DATA CD*1-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)*2*3, MPEG4-filerne (.mp4/ .m4v)*3*4, Xvid-
filerne (.avi) og er i overensstemmelse med ISO 9660*5 niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format).

DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW i DATA DVD*1-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)*2*3, MPEG4-filerne
(.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-filerne (.avi)*6*7 og er i overensstemmelse med UDF (Universelt diskformat).

Afspilbare filer på USB-enhed

Musik:
MP3-filer (.mp3)*2*3, WMA-filer (.wma)*3*8, AAC-filer (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, WAV-filer (.wav)*3

Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-filer (.avi)*6*7

Bemærk!
Systemet vil forsøge at afspille alle data med filendelserne ovenfor, selv hvis de ikke er i det understøttede format. Afspilning af
disse data kan muligvis generere en høj støjende lyd, som muligvis kan beskadige dit højttalersystem.

Du kan ikke afspille de følgende diske/filer:

CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibel DVD-R/-RW optaget i kopier en gang-programmer

DATA CD/DATA DVD, som er oprettet i pakkeskrivningsformat, eller som ikke er blevet korrekt færdiggjort, kan ikke afspilles.*1
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret med ISO/MPEG for komprimerede lyddata. MP3-filer skal være i MPEG 1 Audio
Layer 3-format. MP3 PRO-lydfilen kan afspilles som MP3-fil.

*2

Filer med kopibeskyttelse (Digital Rights Management (Forvaltning af digitale rettigheder)) kan ikke afspilles af dette system.*3
MPEG4-filer skal optages i MP4-filformat. Understøttede videocodec og lydcodec er som følger:
- Videocodec: MPEG4 Simpel profil (AVC understøttes ikke.)
- Lydcodec: AAC-LC (HE-AAC understøttes ikke.)

*4

Et logisk format af filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).*5
Videofiler, som er større end 720 (bredde) x 576 (højde) pixels eller med et højt bredde til længde-forhold, kan ikke afspilles.*6
Xvid-filer, som er længere end 2 timer, eller filer som er blevet kombineret af to eller flere Xvid-filer, kan muligvis ikke afspilles.*7
WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless- eller WMA PRO-format kan ikke afspilles.*8
AAC-fil i AAC DRM- og AAC Lossless-format, eller som er kodet ved 96 kHz, kan ikke afspilles.*9
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En disk som har en ikke-standard udformning (fx hjerte, firkant, stjerne)

En disk hvorpå der sidder tape, papir eller et klistermærke

Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskoder.

Bemærkninger om CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW

I visse tilfælde kan en CD-R/-RW og DVD-R/-RW/+R/+RW ikke afspilles på dette system pga. optagekvaliteten eller
diskens fysiske tilstand, eller optageenhedens egenskaber og oprettelsessoftwaren. Se betjeningsvejledningen til
optageenheden angående mere information.

Visse afspilningsfunktioner fungerer muligvis ikke med visse DVD+R'er/+RW'er, selv hvis de er blevet korrekt
færdiggjort. I dette tilfælde skal du vise disken vha. normal afspilning.

Bemærkninger om diske

Dette produkt er designet til at afspille diske, som er i overensstemmelse med Compact Disc (CD)-standarden.

DualDisc og visse musikdiske kodet med kopibeskyttelsesteknologier, som ikke er i overensstemmelse med CD-
standarden. Disse diske er derfor muligvis ikke kompatible med dette produkt.

Bemærk angående multisessionsdisk

Dette system kan afspille kontinuerlige sessioner på en disk, når de er optaget i det samme format, som den første
session. Men afspilningen garanteres ikke.

Bemærk om DVD VIDEO- og VIDEO CD-afspilningsbetjeninger

Visse afspilningsbetjeninger for en DVD VIDEO eller VIDEO CD er muligvis bevidst begrænset af softwareproducenter.
Visse afspilningsfunktioner er derfor muligvis ikke til rådighed. Sørg for at læse betjeningsvejledningen til DVD VIDEO
eller VIDEO CD.

Bemærkninger om afspilbare filer

Afspilning kan muligvis tage længere tid om at starte, når:

en DATA CD/DATA DVD/USB-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur.

lydfilerne eller videofilerne i en anden mappe lige er blevet afspillet.

mange mapper eller filer på USB-enheden.

Systemet kan afspille en DATA CD/DATA DVD eller en USB-enhed under de følgende forhold:

Op til en dybde på 8 mapper

Op til 300 mapper

Op til 999 filer på en disk

Op til 2.000 filer på en USB-disk

Op til 650 filer i en mappe

Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.

Mapper, som ikke har nogen lydfiler eller videofiler, overspringes.

Filer overført vha. en enhed, som fx en computer, afspilles muligvis ikke i den rækkefølge, som de blev overført.
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Afspilningsrækkefølgen er muligvis ikke anvendelig afhængigt af den software, som blev anvendt til at oprette lydfilen
eller videofilen med.

Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware for understøttede formater, optageenheder og optagemedier kan ikke
garanteres.

Afhængigt af Xvid-filen kan billedet muligvis være uklart, eller lyden springes muligvis over.

Bemærkninger om USB-enheder

Dette system er ikke garanteret til at kunne fungere med alle USB-enheder.

Tilslut ikke systemet og USB-enheden via en USB-hub.

Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af dette
system.

Afspilningsrækkefølgen for systemet afviger muligvis fra afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede USB-enhed.

Inden du anvender en USB-enhed skal du sikre dig, at der ikke er nogen virusinficerede filer på USB-enheden.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Transport af systemet

Systemet er udstyret med rullehjul, så du nemt kan rulle det.
Rullehjulene kan kun anvendes på jævne overflader. Løft systemet vha. to personer på ujævne overflader ved brug af
håndtagene på systemet. Det er vigtigt at have korrekt håndplacering, når systemet transporteres for at undgå
personskader og/eller materielle skader.
Inden du transporterer systemet, skal du afbryde alle kablerne.

Bemærk!
Vær meget påpasselig når du bærer systemet på en hældning.

Bær ikke systemet med en person, bagage osv. oven på det.

Lad ikke børn eller babyer være i nærheden, når systemet bæres.

Brug ikke mikrofonholderen til at bære systemet i.

Fold mikrofonholderen sammen inden systemet bæres.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

16



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Tilslutning af systemet til en stikkontakt

Relateret emne
Tænding for strømmen
Sådan slås demonstrationstilstanden fra

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sæt enden af netledningen (medfølger) ordentlig ind i AC IN-stikket bag på systemet, og tilslut derefter til
en stikkontakt ( ).

Systemet tænder i demonstrationstilstanden, og lyset begynder automatisk at blinke.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

For at betjene systemet vha. fjernbetjeningen
Ret fjernbetjeningen mod systemets fjernbetjeningssensor.

Tip!
Bland ikke et gammelt batteri med et nyt eller forskellige typer batterier.

Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå beskadigelse pga.
batterilækage og korrosion.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Indsæt de to medfølgende R03 (størrelse AAA)-batterier, i overensstemmelse med polariteterne.1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Tænding for strømmen

Relateret emne
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning af systemet til en stikkontakt

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på (strøm).1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Slukning for strømmen (Standbytilstand)

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion
Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på (strøm).

[STANDBY] blinker på displayet.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Automatisk standbyfunktion

Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er nogen betjening eller nogen
lydsignaludgang. På købstidspunktet er den automatiske standbyfunktion slået til.

Bemærk!
Den automatiske standbyfunktion fungerer ikke i de følgende tilfælde:

under TUNER FM-funktion.

under TUNER DAB-funktion.

når sleeptimeren er aktiveret.

når en ekstern enhed er tilsluttet til MIC1-stikket eller MIC2/GUITAR-stikket.

når systemet er en festgæst til den trådløse Party Chain-funktion eller gæstesystemet for Stereo Pair-funktionen.

For at slå den automatiske standbyfunktion fra/til

For at forlade indstillingsmenuen
Tryk på OPTIONS.

Tip!
[AutoSTBY] blinker på displayet i ca. 2 minutter inden systemet går ind i standbytilstand.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på displayet.

1.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [AutoSTBY], og tryk derefter på (enter).2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [ON] eller [OFF], og tryk derefter på (enter).3.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Tilkobling af tv

Inden tilslutning af kabler skal du sørge for at afbryde netledningen.

: Højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)

: Lydkabel (medfølger ikke)
Vælg tilslutningsmetoderne i overensstemmelse med stikkene på dit tv.

For at ændre farvesystemet (Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske
modeller)

Tilgængelige indgangsstik på dit tv HDMI-stik med "ARC"*1 HDMI-stik uden "ARC" Uden HDMI-stik

For at se video Ikke til rådighed

For at lytte til tv-lyd*2

Lydreturneringskanal (ARC)-funktionen gør tv'et i stand til at udsende lyd via systemet med blot en HDMI-kabeltilslutning. For at indstille ARC-
funktionen på dette system skal du se Indstillingsmenu. For at kontrollere kompatibiliteten af dit tv's ARC-funktion skal du se den
betjeningsvejledning, som fulgte med dit tv.

*1

For at lytte til tv-lyden skal du trykke gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TV].*2
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Indstil farvesystemet afhængigt af farvesystemet på dit tv.
Hver gang du udfører proceduren nedenfor, skifter farvesystemet som følger:
NTSC PAL
Brug kontrolknapperne på systemet for at udføre denne betjening.

Tip!
Du kan også nyde lyden af lyd-/videoudstyr via systemet. (Se Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv..)

Hvis lydudgangsniveauet fra systemet er lavt, når du tilslutter det valgfri udstyr, skal du prøve at justere lydudgangsindstillingerne
på det tilsluttede udstyr. Det forbedrer muligvis lydudgangsniveauet. Se betjeningsvejledningen til dit udstyr angående detaljer.

Bemærk!
Tilslut ikke dette system til tv'et via videooptageren.

Når lydsignalerne indsendt til HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet er andet end 2-kanals lineære PCM-signaler, vises
meddelelserne [CODE 01] og [SGNL ERR] på displayet på systemet. (Se Om meddelelser.)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.1.

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].2.

Hold ned på MIC ECHO og MEGA BASS i mere end 3 sekunder.
[NTSC] eller [PAL] vises på displayet.

3.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Udførsel af hurtigopsætning

Inden brug af systemet kan du udføre de minimale grundlæggende justeringer i hurtigopsætningen.

For at afslutte hurtigopsætningen
Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

For at ændre indstillingen manuelt
Se Indstillingsmenu.

Tilslut systemet til dit tv. (Se Tilkobling af tv.)1

Tænd for dit tv og vælg indgangen i overensstemmelse med tilslutningen.2

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.3

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].

Vejledningsmeddelelsen [Press ENTER to run QUICK SETUP.] vises i bunden af tv-skærmen.

Bemærk!
Vejledningsmeddelelsen vises, når du tænder for systemet for første gang eller efter udførsel af [RESET]. (Se Returnering
af opsætningsmenuens indstillinger til standard.)

4

Tryk på (enter) uden at isætte en disk.

[SPROG-INDSTILLING] vises på tv-skærmen. Viste emner varierer afhængigt af land eller region.

5

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge et sprog og tryk derefter på (enter).

[VIDEOINDSTILLING] vises på tv-skærmen.

6

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den indstilling, som matcher din tv-type, og tryk
derefter på (enter).

Efter [HURTIG INSTALLATION ER KOMPLET.] vises på tv-skærmen, er systemet er klar til afspilning.

7
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Brug af mikrofonholderen/-holderne

Du kan placere mikrofoner (medfølger ikke) i mikrofonholderne. For at anvende mikrofonholderen skal du folde den ud
med din finger som illustreret nedenfor.

Bemærk!
Mikrofonholderne er kun designet til placering af mikrofoner.

Hold ikke i mikrofonholderne når du bærer systemet.

Inden placering af mikrofoner i mikrofonholderne, skal du trykke på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet gentagne gange for at
sænke mikrofonlydstyrken til en minimumsniveau.

Relateret emne
Karaokesang

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Sådan slås demonstrationstilstanden fra

Demonstrationstilstanden er slået til på købstidspunktet. Når du tilslutter systemet til en stikkontakt vha. netledningen,
starter demonstrationen automatisk. Meddelelserne om hovedfunktionerne på dette system ruller over displayet, og lyset
tændes.

For at aktivere demonstrationstilstanden
Tryk på DISPLAY.

Tip!
For at slukke for lyset under demonstration skal du trykke på PARTY LIGHT.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Mens systemet er slukket, skal du trykke gentagne gange på DISPLAY, indtil demonstrationen slukkes
(Strømbesparelsestilstand).

Displayet og lyset slukker for at spare strøm.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Tilkobling af tv

Inden tilslutning af kabler skal du sørge for at afbryde netledningen.

: Højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)

: Lydkabel (medfølger ikke)
Vælg tilslutningsmetoderne i overensstemmelse med stikkene på dit tv.

For at ændre farvesystemet (Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske
modeller)

Tilgængelige indgangsstik på dit tv HDMI-stik med "ARC"*1 HDMI-stik uden "ARC" Uden HDMI-stik

For at se video Ikke til rådighed

For at lytte til tv-lyd*2

Lydreturneringskanal (ARC)-funktionen gør tv'et i stand til at udsende lyd via systemet med blot en HDMI-kabeltilslutning. For at indstille ARC-
funktionen på dette system skal du se Indstillingsmenu. For at kontrollere kompatibiliteten af dit tv's ARC-funktion skal du se den
betjeningsvejledning, som fulgte med dit tv.

*1

For at lytte til tv-lyden skal du trykke gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TV].*2
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Indstil farvesystemet afhængigt af farvesystemet på dit tv.
Hver gang du udfører proceduren nedenfor, skifter farvesystemet som følger:
NTSC PAL
Brug kontrolknapperne på systemet for at udføre denne betjening.

Tip!
Du kan også nyde lyden af lyd-/videoudstyr via systemet. (Se Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv..)

Hvis lydudgangsniveauet fra systemet er lavt, når du tilslutter det valgfri udstyr, skal du prøve at justere lydudgangsindstillingerne
på det tilsluttede udstyr. Det forbedrer muligvis lydudgangsniveauet. Se betjeningsvejledningen til dit udstyr angående detaljer.

Bemærk!
Tilslut ikke dette system til tv'et via videooptageren.

Når lydsignalerne indsendt til HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet er andet end 2-kanals lineære PCM-signaler, vises
meddelelserne [CODE 01] og [SGNL ERR] på displayet på systemet. (Se Om meddelelser.)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.1.

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].2.

Hold ned på MIC ECHO og MEGA BASS i mere end 3 sekunder.
[NTSC] eller [PAL] vises på displayet.

3.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Brug af Kontrol til HDMI-funktionen

Tilslutning til et tv kompatibelt med Kontrol til HDMI-funktionen* vha. et HDMI-kabel (Højhastigheds HDMI-kabel med
Ethernet medfølger ikke) gør dig i stand til nemt at betjene enheden vha. en tv-fjernbetjening.
De følgende funktioner kan anvendes sammen med Kontrol til HDMI-funktionen.

Systemslukkefunktion

Systemlydkontrol-funktion

Lydreturneringskanal (ARC)-funktion

One-Touch-afspilningsfunktion

Nem fjernbetjeningsfunktion

Følg sprog-funktion

Bemærk!
Disse funktioner fungerer muligvis sammen med andre enheder end dem fra Sony, men funktion garanteres ikke.

Forberedelse til brug af Kontrol til HDMI-funktionen

Systemslukkefunktion
Når du slukker for tv'et, slukker systemet automatisk.

Bemærk!
Den tilsluttede enhed kan muligvis slukke afhængigt af enhedens status.

Kontrol til HDMI er en standard, som anvendes af CEC (Consumer Electronics Control (Forbrugerelektronikkontrol)) til at tillade HDMI (High-
Definition Multimedia Interface (højdefinitions-multimediegrænseflade))-enheder til at styre hinanden.

*

Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

1

Indstil [HDMI INDSTILLING] – [KONTROL TIL HDMI] til [TIL].

På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [TIL]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.
Slå Kontrol til HDMI-funktionsindstillingerne til for det tv, som er tilsluttet til systemet.
Hvis du slår Kontrol til HDMI ("BRAVIA" Sync)-funktionen til, når der anvendes et tv produceret af Sony, slås Kontrol
til HDMI-funktionen på systemet også automatisk til. Når indstillingerne er gennemført, vises [COMPLETE] på
displayet.

2

Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.
Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

1.

Indstil [HDMI INDSTILLING] – [STANDBY LÆNKET TIL TV] til [TIL] eller [AUTO].
På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [AUTO]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.

2.
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Systemlydkontrol-funktion
Når du tænder for systemet, mens du ser tv, udsendes tv-lyden fra højttalerne på systemet. Lydstyrken på systemet kan
justeres vha. tv'ets fjernbetjening.
Hvis tv-lyden blev udsendt fra højttalerne på systemet, inden du kiggede på tv'et, tændes systemet automatisk, når du
tænder for tv'et igen.
Betjeninger kan også udføres vha. tv'ets menu. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Bemærk!
Systemets lydstyrkeniveau vises på tv-skærmen afhængigt af tv'et. Det kan muligvis afvige fra lydstyrkeniveauet på displayet.

Afhængigt af indstillingerne på tv'et er systemlydkontrol-funktionen muligvis ikke til rådighed. Se betjeningsvejledningen til tv'et
angående detaljer.

Lydreturneringskanal (ARC)-funktion
Hvis systemet er tilsluttet til et tv's HDMI IN-stik, som er kompatibelt med lydreturneringskanal (ARC)-funktionen, kan du
lytte til tv-lyden fra højttalerne på systemet uden at tilslutte et lydkabel (medfølger ikke).

Bemærk!
Hvis tv'et ikke er kompatibelt med lydreturneringskanal (ARC)-funktionen, behøves der tilslutning af et lydkabel (medfølger ikke).

One-Touch-afspilningsfunktion
Når du trykker på (afspil) i DVD/CD- eller USB-funktion, tændes tv'et automatisk. Tv'ets indgang skiftes til den HDMI-
indgang, som systemet tilsluttet til.

Bemærk!
Afhængigt af tv'et afspilles den første del af indholdet muligvis ikke korrekt.

Nem fjernbetjeningsfunktion
Du kan vælge systemet vha. SYNC MENU og betjene systemet.
Denne funktion kan anvendes, hvis tv'et understøtter linkmenuen. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Bemærk!
I tv'ets linkmenu genkendes systemet af tv'et som en "Afspiller".

Visse betjeninger er muligvis ikke til rådighed med visse tv'er.

Følg sprog-funktion
Når du ændrer sproget på skærmvisningen på tv'et, ændres systemets skærmvisningssprog også.

Relateret emne
Tilkobling af tv

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.
Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

1.

Indstil [HDMI INDSTILLING] – [AUDIO RETURN CHANNEL] til [TIL].
På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [TIL]. Se Indstillingsmenu angående detaljer.

2.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed ved at tilslutte enheden til systemet med et lydkabel (medfølger ikke).

Tip!
Systemet går muligvis automatisk ind i standbytilstand, hvis lydstyrkeniveauet på den tilsluttede lydenhed er for lavt. Juster
lydstyrkeniveauet på enheden. For at slukke for den automatiske standbyfunktion skal du se "Automatisk standbyfunktion".

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på (lydstyrke) - (eller tryk på VOLUME - på systemet) indtil [VOL MIN] vises på
displayet.

1

Tilslut en ekstern lydenhed og (TV) AUDIO IN-stikket på systemet med et lydkabel.2

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [AUDIO IN].3

Tænd for den tilsluttede enhed og start afspilning.4

Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på systemet. Hvis lydstyrkeniveauet stadig er for lavt, skal du justere lydstyrkeniveauet på
den tilsluttede enhed.

5
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Afspilning af en disk

Du kan afspille en disk på systemet ved at følge disse trin.

Andre betjeninger
Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].1

Tryk på (åbn/luk) på systemet for at åbne diskskuffen og indsætte en disk med mærkatet vendende opad
i diskskuffen.

2

Tryk på (åbn/luk) på systemet igen for at lukke diskskuffen.

Tryk ikke for hårdt på diskskuffen for at lukke den, da det muligvis kan medføre en funktionsfejl.

3

Hvis disken er i DATA CD-/DATA DVD-format, skal du trykke gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge
[MUSIK] eller [VIDEO].

4

Tryk på (afspil) for at starte afspilning.5

For at Gør dette

Stoppe afspilning Tryk på (stop).

Sætte afspilning på pause Tryk på (pause).

Genoptage afspilning eller vende
tilbage til normal afspilning

Tryk på (afspil).

Annullere genoptagelsespunktet Tryk to gange på (stop).
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For at afspille fra en specifik fil

Relateret emne
Tilkobling af tv

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

For at Gør dette

Vælge et spor, fil, kapitel eller
scene

Tryk på (forrige) eller (næste) under afspilning.
Eller du kan holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på

(enter).

Vælge en mappe Tryk gentagne gange på (mappe) -/+.

Vise DVD-titlen Tryk på DVD TOP MENU.

Vise DVD-menuen Tryk på DVD/TUNER MENU.

Hurtigt finde et punkt i hurtig
fremadspoling eller hurtig
tilbagespoling (Lås søgning)

Tryk på (hurtig tilbagespoling) eller (hurtig fremadspoling) under afspilning.
Hver gang du trykker på (hurtig tilbagespoling) eller (hurtig fremadspoling),
ændres afspilningshastigheden.

Se billede for billede (Afspilning i
slowmotion)

Tryk på (pause), og tryk derefter på (langsomt tilbage) eller (langsomt
frem). Hver gang du trykker på (langsomt tilbage) eller (langsomt frem),
ændres afspilningshastigheden.

Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skærmen.1.

Tryk på SEARCH for at vise mappelisten på tv-skærmen.2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den ønskede mappe.3.

Tryk på (enter) for at vise fillisten på tv-skærmen.
For at vende tilbage til mappelisten skal du trykke på RETURN.

4.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den fil, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).5.
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Forskellige afspilningsbetjeninger

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Søgning efter et specifikt spor (på AUDIO CD)

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på (enter).

Søgning efter en/et specifik(t) titel/kapitel/scene/spor/indeks (på DVD VIDEO/VIDEO CD)

Bemærk!
På VIDEO CD med PBC-afspilning skal du trykke på SEARCH for at søge efter scenen.

På VIDEO CD uden PBC-afspilning skal du trykke på SEARCH for at søge efter sporet og indeks.

For at søge efter et særligt punkt vha. tidskoden (på DVD VIDEO)

For at søge vha. DVD-menuen (på DVD VIDEO)

Ændring af kameravinklerne (på DVD VIDEO)

Tryk gentagne gange på ANGLE under afspilning for at vælge den ønskede kameravinkel.

Valg af undertekstindstillingen (på DVD VIDEO)

Tryk gentagne gange på SUBTITLE under afspilning for at vælge det ønskede undertekstsprog eller slå undertekster fra.

Ændring af sproget/lyden (på DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at vælge det ønskede lydformat.

DVD VIDEO
Du kan vælge lydformatet eller sproget, når kilden indeholder flere lydformater eller flersproget lyd.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se Sprogkodeliste for at bekræfte hvilket sprog, koden repræsenterer.
Når det samme sprog vises to eller flere gange, er DVD VIDEO optaget i flere lydformater.

Tryk gentagne gange på SEARCH under afspilning for at vælge søgningstilstanden.1.

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste den/det ønskede titel, kapitel, scene, spor eller
indeksnummer, og tryk derefter på (enter).
Afspilning starter.

2.

Tryk gentagne gange på SEARCH under afspilning for at vælge tidssøgningstilstanden.1.

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste tidskoden, og tryk derefter på (enter).
Eksempel: For at finde en scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder skal du holde ned på SHIFT og trykke på 2,
1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Hvis du laver en fejl, skal du holde ned på SHIFT og trykke på CLEAR for at annullere nummeret.

2.

Tryk på DVD/TUNER MENU.1.

Tryk på (op)/ (ned)/ (venstre)/ (højre), eller hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge den
titel eller det emne du ønsker, og tryk derefter på (enter).

2.
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VIDEO CD/AUDIO CD/lydfil
Du kan ændre lydudgangen.

[STEREO]*: Stereolyden.

[1/L]/[2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal.

SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]*: Stereolyden fra lydspor 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal for lydspor 1.

[2:STEREO]: Stereolyden fra lydspor 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal for lydspor 2.

Afspilning af en VIDEO CD med PBC-funktioner (på VIDEO CD)

Du kan anvende PBC (Afspilningskontrol)-menuen for at nyde de interaktive funktioner på VIDEO CD (VIDEO CD
version 2.0 og Super VCD).

Bemærk!
PBC-afspilning annulleres, når gentaget afspilning aktiveres.

For at annullere PBC-afspilning

For at vende tilbage til PBC-afspilning
Tryk to gange på (stop) og tryk derefter på (afspil).

Genoptaget afspilning på multidisk (på DVD VIDEO/VIDEO CD)

Dette system kan gemme genoptagelsespunkter for afspilning for op til 6 diske og genoptager afspilning, når du
indsætter den samme disk igen. Hvis du gemmer et genoptagelsespunkt for afspilning for den 7. disk, slettes
genoptagelsespunktet for den første disk. For at aktivere denne funktion skal du indstille [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[SYSTEMINDSTILLING] til [TIL].

Bemærk!
For at afspille fra begyndelsen af disken skal du trykke på (stop) to gange, og derefter trykke på (afspil).

Relateret emne

Standardindstilling*

Tryk på (afspil) for at afspille en VIDEO CD med PBC-funktioner.
PBC-menuen vises på tv-skærmen.

1.

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge det ønskede emnenummer, og tryk derefter på (enter).2.

Fortsæt afspilning i overensstemmelse med vejledningen på menuen.3.

Tryk på (forrige) eller (næste) eller hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at vælge et spor, når
afspilning er stoppet.

1.

Tryk på (afspil) eller (enter).
Afspilning starter fra det valgte spor.

2.
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Tilkobling af tv
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for
AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.

[DISC]*1: Afspiller disken.

[FOLDER]*2: Afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på disken.

[DISC (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler på disken.

[FOLDER (SHUFFLE)]*2: Blander alle lydfiler i den specificerede mappe på disken.

Bemærk!
[FLDR] og [SHUF] slukker på displayet, når normal afspilning indstilles til [DISC].

[FLDR] lyser på displayet, når normal afspilning er indstillet til [FOLDER].

[SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [DISC (SHUFFLE)].

[FLDR] og [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [FOLDER (SHUFFLE)].

Blandet afspilning kan ikke udføres for videofiler.

Blandet afspilning annulleres når du:

åbner diskskuffen.

udfører synkroniseret overførsel.

ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe eller et spor til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA
CD/DATA DVD)

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE.
Afhængigt af typen af disk eller fil er visse indstillinger muligvis ikke til rådighed.

[OFF]*: Afspiller ikke gentaget.

[ALL]: Gentager alle spor eller filer i den valgte afspilningstilstand.

[DISC]: Gentager alt indhold (kun DVD VIDEO og VIDEO CD).

[TITLE]: Gentager den aktuelle titel (kun DVD VIDEO).

Standardindstilling*1
Kan ikke vælges for AUDIO CD.*2
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[CHAPTER]: Gentager det aktuelle kapitel (kun DVD VIDEO).

[TRACK]: Gentager det aktuelle spor.

[FILE]: Gentager den aktuelle videofil.

For at annullere gentaget afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE for at vælge [OFF].

Bemærk!
[ ] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [ALL] eller [DISC].

[ ] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].

Du kan ikke udføre gentaget afspilning med VIDEO CD under PBC-afspilning.

Afhængigt af DVD VIDEO'en kan du ikke udføre gentaget afspilning.

Gentaget afspilning annulleres når du:

åbner diskskuffen.

slukker for systemet (kun DVD VIDEO and VIDEO CD).

ændrer funktionen (kun DVD VIDEO and VIDEO CD).

udfører synkroniseret overførsel.

ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Standardindstilling*
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Visning af information for en disk

Du kan få vist den følgende information på en disk på tv-skærmen og displayet.

Hold ned på SHIFT og tryk gentagne gange på DISPLAY under afspilning.

Eksempel:

Bemærk!
Afhængigt af kilden som afspilles, kan vis information eller visse tegn ikke vises.

Afhængigt af afspilningstilstanden kan den viste information muligvis være anderledes.

Dette system kan understøtte ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Hvis navnet indeholder tegn, som ikke kan vises, vises de tegn som [_].

Tryk gentagne gange på DISPLAY når systemet er tændt.
Du kan få vist informationen som følger:

Afspilningstid/resterende tid

Filnavn, mappenavn

Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

Bemærk!

Afspilningsinformation
Afspilningstid og resterende tid

1.

Bithastighed2.

Medietype3.

Afspilningsstatus4.

Forskellige navne

Filnavn, mappenavn

Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

5.
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Navnet vises muligvis ikke afhængigt af tegnene.

Afspilningstid for lydfiler og videofiler vises muligvis ikke korrekt.

Den resterende afspilningstid for en lydfil kodet vha. en VBR (variabel bithastighed) vises ikke korrekt.

Relateret emne
Tilkobling af tv

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Begrænsning af afspilning af disken (Forældrekontrol)

Du kan begrænse afspilning af DVD VIDEO'er i overensstemmelse med et forudbestemt niveau. Scener kan muligvis
springes over eller udskiftes med andre scener.

For at slå forældrekontrol-funktionen fra
Indstil [NIVEAU] til [OFF] i trin .

For at afspille en disk for hvilken forældrekontrollen er indstillet

Hvis du glemmer din adgangskode

Når afspilning er stoppet, skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP.1

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [SYSTEMINDSTILLING], og tryk derefter på 
(enter).

2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [BØRNESIKRING], og tryk derefter på (enter).3

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode og
tryk derefter på (enter).

4

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [STANDARD], og tryk derefter på (enter).5

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge et geografisk område som begrænsningsniveau for
afspilning, og tryk derefter på (enter).

Området er valgt.
Når du vælger [OTHERS  ], skal du indtaste områdekoden for det geografiske område, som du ønsker i
overensstemmelse med Områdekodeliste for forældrekontrol ved at holde ned på SHIFT og trykke på
talknapperne.

6

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [NIVEAU], og derefter på (enter).7

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge det niveau, som du ønsker, og tryk derefter på 
(enter).

Jo lavere værdien er, desto strengere er begrænsningen.

8

Indlæs disken og tryk på (afspil).
Displayet for indtastning af din adgangskode vises på tv-skærmen.

1.

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste eller genindtaste din 4-cifrede adgangskode og tryk
derefter på (enter).
Systemet starter afspilning.

2.

Tag disken ud og gentag trin til .1.
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Relateret emne
Tilkobling af tv

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Hold ned på SHIFT og tryk på talknapperne for at indtaste en adgangskode [199703], og tryk derefter på (enter).2.

Følg skærmvejledningerne og indtast en ny 4-cifret adgangskode.3.

Indlæs disken igen og tryk på (afspil).
Du er nødt til at indtaste din nye adgangskode igen.

4.
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Tilslutning med en USB-enhed

Kompatible USB-enheder
USB-enheder kompatible med USB-masselagringsklasse

Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med systemet, selv hvis enhederne lever op til betingelserne
ovenfor.
Brug af iPhone/iPod-enheder via en USB-tilslutning understøttes ikke.

Bemærk!
Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes
ind i the (USB)-porten på systemet.

Relateret emne
Afspilning af en USB-enhed

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].1

Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten på systemet.2
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Afspilning af en USB-enhed

Andre betjeninger
Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at afspille fra en specifik fil

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].1

Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten på systemet.2

Tryk på MEDIA MODE for at vælge [MUSIC] eller [VIDEO].3

Tryk på (afspil) for at starte afspilning.4

For at Gør dette

Stoppe afspilning Tryk på (stop).

Sætte afspilning på pause Tryk på (pause).

Genoptage afspilning eller
vende tilbage til normal
afspilning

Tryk på (afspil).

Annullere
genoptagelsespunktet

Tryk to gange på (stop).

Vælge en fil
Tryk på (forrige) eller (næste) under afspilning. 
Eller du kan holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på 
(enter).

Vælge en mappe Tryk gentagne gange på (mappe) -/+.

Hurtigt finde et punkt i hurtig
fremadspoling eller hurtig
tilbagespoling (Lås søgning)

Tryk på (hurtig tilbagespoling) eller (hurtig fremadspoling) under afspilning. Tryk
på (afspil) for at genoptage afspilning. Hver gang du trykker på (hurtig
tilbagespoling) eller (hurtig fremadspoling), ændres afspilningshastigheden.

Ændr lydudgangen

Tryk på AUDIO gentagne gange under afspilning.

[STEREO]: Stereolyden

[1/L]/[2/R]: Monolyden fra den venstre eller højre kanal

Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skærmen.1.

Tryk på SEARCH for at vise mappelisten på tv-skærmen.2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den ønskede mappe.3.
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Bemærk!
Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes
ind i the (USB)-porten på systemet.

Relateret emne
Visning af information for en USB-enhed

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på (enter) for at vise fillisten på tv-skærmen.
For at vende tilbage til mappelisten skal du trykke på RETURN.

4.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den fil, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).5.
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Anvendelse af afspilningstilstand

Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

Afspilning i rækkefølge eller vilkårlig afspilning (Normal afspilning/Blandet afspilning) (for
USB)

Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE.

[ONE USB DEVICE]*: Afspiller USB-enheden.

[FOLDER]: Afspiller alle afspilbare filer i den specificerede mappe på USB-enheden.

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler på USB-enheden.

[FOLDER (SHUFFLE)]: Blander alle lydfiler i den specificerede mappe på USB-enheden.

Bemærk!
[FLDR] og [SHUF] slukker på displayet, når normal afspilning indstilles til [ONE USB DEVICE].

[FLDR] lyser på displayet, når normal afspilning er indstillet til [FOLDER].

[SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

[FLDR] og [SHUF] lyser på displayet, når blandet afspilning er indstillet til [FOLDER (SHUFFLE)].

Blandet afspilning kan ikke udføres for videofiler.

Blandet afspilning annulleres når du:

udfører synkroniseret overførsel.

ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

Blandet afspilning annulleres muligvis, når du vælger en mappe til afspilning.

Afspilning gentaget (Gentaget afspilning) (for USB)

Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE.
Afhængigt af typen af fil er visse indstillinger muligvis ikke til rådighed.

[OFF]*: Afspiller ikke gentaget.

[ALL]: Gentager alle filer i den valgte afspilningstilstand.

[TRACK]: Gentager den aktuelle lydfil.

[FILE]: Gentager den aktuelle videofil.

For at annullere gentaget afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT/FM MODE for at vælge [OFF].

Standardindstilling*

Standardindstilling*

47



Bemærk!
[ ] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [ALL].

[ ] lyser på displayet, når gentaget afspilning er indstillet til [TRACK] eller [FILE].

Gentaget afspilning annulleres når du:

udfører synkroniseret overførsel.

ændrer MEDIA MODE-indstillingen.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Visning af information for en USB-enhed

Du kan få vist den følgende information for en USB-enhed på tv-skærmen og displayet.

Hold ned på SHIFT og tryk gentagne gange på DISPLAY under afspilning.

Eksempel:

Bemærk!
Afhængigt af kilden som afspilles, kan vis information eller visse tegn ikke vises.

Afhængigt af afspilningstilstanden kan den viste information muligvis være anderledes.

Dette system kan understøtte ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Hvis navnet indeholder tegn, som ikke kan vises, vises de tegn som [_].

Tryk gentagne gange på DISPLAY når systemet er tændt.
Du kan få vist informationen som følger:

Afspilningstid/resterende tid

Filnavn, mappenavn

Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

Bemærk!

Afspilningsinformation
Afspilningstid og resterende tid

1.

Bithastighed2.

Medietype3.

Afspilningsstatus4.

Forskellige navne

Filnavn, mappenavn

Navn på sang, kunstnernavn, albumnavn

5.
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Navnet vises muligvis ikke afhængigt af tegnene.

Afspilningstid for lydfiler og videofiler vises muligvis ikke korrekt.

Den resterende afspilningstid for en lydfil kodet vha. en VBR (variabel bithastighed) vises ikke korrekt.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik fra en disk (kun AUDIO CD- eller MP3-disk) til en USB-enhed tilsluttet til (USB)-porten på
systemet.
Lydformatet for filer overført vha. dette system er MP3.

Bemærk om kopibeskyttet indhold
Den overførte musik er begrænset til privat anvendelse alene. Brug af musikken udover denne begrænsning kræver
tilladelse af indehaverne af kopirettighederne.

Bemærk!
Fjern ikke USB-enheden under overførselsbetjeningen. Gør du det, kan det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige
selve USB-enheden.

MP3-filer overføres med den samme bithastighed som de originale filer.

Når du overfører fra AUDIO CD, kan du muligvis selv vælge bithastigheden inden overførsel.

USB-overførselsbetjening er forbudt, når diskskuffen er åbnet.

Tilslut en overførbar USB-enhed til (USB)-porten på systemet.

Bemærk!
Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan
sættes ind i the (USB)-porten på systemet.

1

Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på displayet.

2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [BIT RATE], og tryk derefter på (enter).3

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge den bithastighed, som du ønsker, og tryk derefter på 
(enter).

[128 KBPS]: Kodede MP3-filer har en mindre filstørrelse og lavere lydkvalitet.

[256 KBPS]: Kodede MP3-filer har en større filstørrelse men højere lydkvalitet.

Tryk på OPTIONS for at forlade menuen.

4

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD], isæt derefter en disk.5

Klargør lydkilden.

Synkroniseret overførsel: Overfør alle spor eller MP3-filer fra en disk til USB-enhed.
Hvis systemet automatisk begynder afspille, skal du trykke to gange på (stop) for at stoppe afspilningen helt.
Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE for at vælge den afspilningstilstand,
som du ønsker.

6
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For at stoppe overførsel
Tryk på (stop).

Bemærk!
Du kan ikke overføre MP3-filer på en UDF (Universelt diskformat) formateret disk til USB-enheden.

Under overførsel udsendes der ingen lyd.

CD-TEXT-information overføres ikke til de oprettede MP3-filer.

Overførslen stopper automatisk hvis:

USB-enheden løber tør for plads under overførsel.

antallet af lydfiler eller mapper på USB-enheden når den grænse, som systemet kan håndtere.

Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at overføre, allerede findes på USB-enheden med det samme navn, tilføjes der et
rækkefølgenummer efter navnet uden overskrivning af den oprindelige mappe eller fil.

Du kan ikke udføre de følgende betjeninger under overførsel:

Åbne diskskuffen.

Vælge et andet spor eller fil.

Pause afspilning eller finde et punkt på sporet eller filen.

Ændre funktionen.

Når du overfører musik til en WALKMAN® vha. "Media Manager for WALKMAN", skal du sørge for at overføre i MP3-format.

Når du tilslutter en WALKMAN® til systemet, skal du sørge for at tilslutte efter visningen af [Creating Library] eller [Creating
Database] på WALKMAN® er forsvundet.

Regler for mappe- og filgenerering

Bemærk!
Hvis du begynder at overføre i blandet afspilning eller gentaget afspilning, skifter den valgte afspilningstilstand automatisk
til normal afspilning.

REC1-overførsel: Overfør et enkelt spor eller en MP3-fil under afspilning.
Vælg sporet eller MP3-filen du ønsker at overføre, og start derefter afspilning.

Tryk på REC TO USB.

[PUSH ENTER] vises på displayet.

7

Tryk på (enter).

Overførslen starter og derefter vises [DO NOT REMOVE] på displayet. Fjern ikke USB-enheden før overførslen er
fuldført.
Når overførslen er fuldført, udfører systemet følgende:

Synkroniseret overførsel:
Disken stopper automatisk.

REC1-overførsel:
Disken fortsætter med at afspille det næste spor eller fil.

8

52



Maksimalt antal MP3-filer som kan genereres.

298 mapper

650 filer i en mappe

650 filer i REC1-CD- eller REC1-MP3-mappe

Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.
Når du overfører til en USB-enhed, oprettes der en [MUSIC]-mappe direkte under [ROOT]. Mapper og filer genereres
inde i denne [MUSIC]-mappe i overensstemmelse med overførselsmetoden og kilderne som følger:

Synkroniseret overførsel

Ved overførsel af alle spor fra en AUDIO CD
Mappenavn: [CDDA0001]*

Filnavn: [TRACK001]*

Ved overførsel af MP3-filer fra en disk
Mappenavn: Samme som kilden
Filnavn: Samme som kilden

REC1-overførsel

Ved overførsel af et spor fra en AUDIO CD
Mappenavn: [REC1-CD]
Filnavn: [TRACK001]*

Ved overførsel af en MP3-fil fra en disk
Mappenavn: [REC1-MP3]
Filnavn: Samme som kilden

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Mappe- og filnumre tildeles serielt derefter.*
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Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden

Du kan slette lydfiler eller mapper på den USB-enhed, som er tilsluttet til systemet.

Bemærk!
Du kan kun slette den understøttede lydfil, MP4-formatfil og 3GP-formatfil.

Du kan ikke slette lydfiler eller mapper, når blandet afspilning er valgt. Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning inden
sletning.

Slettebetjening er forbudt, når diskskuffen er åbnet.

Fjern ikke USB-enheden under slettebetjeninger.

Relateret emne
Tilkobling af tv

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [USB].1

Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIC].2

Når afspilning er stoppet, skal du trykke på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på displayet.

3

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [ERASE], og tryk derefter på (enter).

Mappelisten vises på tv-skærmen.

4

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge en mappe og tryk derefter på (enter).

Fillisten vises på tv-skærmen.

5

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge en lydfil, som du ønsker at slette, og tryk derefter på 
(enter).

Hvis du ønsker at slette alle lydfilerne i mappen, skal du vælge [ALL TRACKS] på listen.
[FOLDER ERASE] eller [TRACK ERASE] og [PUSH ENTER] vises på displayet.
For at annullere slettebetjeninger skal du trykke på (stop).

6

Tryk på (enter).

[COMPLETE] vises på displayet.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

7
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Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Når parring med to eller flere BLUETOOTH-enheder skal den følgende parringprocedure udføres for hver enkelt enhed.
Inden betjening af systemet skal du sørge for at gøre følgende:

Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra systemet.

Stop afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet for at undgå evt. pludselig lydudgang fra systemet.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan lydstyrken på enheden muligvis synkroniseres med systemet.

Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med BLUETOOTH-enheden, klar som reference.

Vælg BLUETOOTH-funktionen.

Tip!
Når der ikke er nogen parringsinformation på systemet (for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første
gang efter anskaffelsen), blinker [PAIRING] på displayet, og systemet går ind i parringstilstand. Fortsæt til trin .

Når du tænder for systemet, prøver systemet at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med den sidst tilsluttede BLUETOOTH-
enhed. Hvis enheden er i nærheden, og dens BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen
automatisk, og (BLUETOOTH)-enhedens navn vises på displayet. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-
funktionen eller slukke for strømmen for den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

1

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.1.

Tryk gentagne gange på FUNCTION indtil [BLUETOOTH] vises på displayet.2.

Hold ned på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet i mere end 3 sekunder, indtil [PAIRING] blinker på
displayet.

2

Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere systemet.

Når der vises en liste med registrerede enheder på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du vælge [MHC-
V43D].
Udfør dette trin inden for 5 minutter ellers annulleres parringen. I dette tilfælde skal du gentage fra trin .
Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste [0000].

3

Adgangsnøglen bliver muligvis også kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".*
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For at annullere parringsbetjeningen
Hold ned på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet i mere end 3 sekunder, indtil [BT AUDIO] vises på displayet.

For at slette parringsinformation
Du kan slette al parringsinformation ved at nulstille systemet.

Tip!
For detaljer om betjening af en BLUETOOTH-enhed skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med BLUETOOTH-
enheden.

Bemærk!
For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 11.0 eller senere.

Når først BLUETOOTH-enhederne er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:

Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.

Systemet er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Systemet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter 8 enheder allerede er blevet parret, udskiftes den
enhed, som blev parret først, med den nye.

Parringsinformationen for systemet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.

Efter du nulstiller systemet, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte med din iPhone/iPod. I dette tilfælde skal du slette
parringsinformationen for systemet på din iPhone/iPod og derefter udføre parringsbetjeningen igen.

Systemet kan parres med flere enheder, men det kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

Relateret emne
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)
System fungerer ikke ordentligt.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, vises BLUETOOTH-enhedens navn på displayet, og BLUETOOTH-
indikatoren lyser.

4
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Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Der kan tilsluttes op til 3 BLUETOOTH-enheder til systemet på samme tid. Du kan skifte udgangen mellem de tilsluttede
enheder.

For at skifte afspilningskilden
Hvis du, mens du afspiller musik på en enhed, starter afspilning på en anden tilsluttet enhed, udsender systemet lyd fra
den nye afspilningsenhed.

For at afbryde en BLUETOOTH-enhed fra en multienhedstilslutning
Afbryd BLUETOOTH-tilslutningen på den BLUETOOTH-enhed som du ønsker at afbryde.

For at afbryde alle BLUETOOTH-enheder fra en multienhedstilslutning
Tryk på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet.

Bemærk!
Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enhederne. En BLUETOOTH-enhed kan muligvis ikke tilsluttes afhængigt af
kombinationen af enheder. Se betjeningsvejledningen til enhederne angående detaljer.

Hvis du forsøger at tilslutte en 4. BLUETOOTH-enhed, afbrydes den ældste afspilningsenhed.

Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand the at foretage tre BLUETOOTH-tilslutninger på samme tid.

Du kan oprette en multienhedstilslutning vha. den trådløse Party Chain-funktion eller Stereo Pair-funktionen.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

For at parre med en anden eller tredje enhed skal du gentage trin til af Parring og tilslutning med
BLUETOOTH-enheder.

1
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Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den vha. systemet via BLUETOOTH-tilslutning, hvis den
understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjeningen for at afspille, sætte på pause eller springe til begyndelsen af det
næste/aktuelle spor.

Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med
BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!
Sikr dig på forhånd for at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet er indstillet til et moderat niveau for at undgå
pludselig lydudgang fra systemet.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er det muligvis ikke muligt at justere lydstyrken på systemet på BLUETOOTH-enheden,
mens enheden er stoppet/sat på pause.

Bemærk!
Hvis kommunikationsforholdet et dårligt, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis forkert på betjeningerne på systemet.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den
tilsluttede enhed.

Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kommunikationsmiljøet
eller anvendelsesmiljøet.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslut systemet med BLUETOOTH-enheden.

BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.
Når først systemet og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet, kan du kontrollere afspilning vha. tryk på (afspil), 
(pause), (stop), (hurtig tilbagespoling), (hurtig fremadspoling), (forrige) og (næste).

1

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.2

Juster lydstyrken ved at trykke på VOLUME -/+ på systemet eller ved at betjene BLUETOOTH-enheden.3
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Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Du kan aktivere AAC-, LDAC- eller SBC-codecmodtagelse fra en BLUETOOTH-enhed.
AAC/LDAC kan kun vælges, når BLUETOOTH-enheden understøtter AAC/LDAC.

Tip!
LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res), selv over en
BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, som fx SBC, fungerer den uden
nogen nedkonvertering af lydindhold i høj kvalitet*1 og muliggør ca. tre gange mere data*2 end de andre teknologier for
transmittering over et trådløst BLUETOOTH-netværk med enestående lydkvalitet vha. effektiv kodning og optimeret pakning.

Bemærk!
Du kan nyde lyd i højkvalitet, hvis der er valgt AAC eller LDAC. Hvis du ikke kan lytte til AAC- eller LDAC-lyd fra din enhed, eller
lyden afbrydes, skal du vælge [SBC].

Hvis du ændrer denne indstilling, mens systemet er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, vil BLUETOOTH-enheden blive afbrudt.
For at tilslutte til BLUETOOTH-enheden skal du udføre BLUETOOTH-tilslutning igen.

Relateret emne
Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen
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Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på displayet.

1

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [BT CODEC], og tryk derefter på (enter).2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge indstillingen og tryk derefter på (enter).

[AUTO]: Aktiver modtagelse i AAC- eller LDAC-codecformat afhængigt af BLUETOOTH-enhedens funktioner.

[SBC]: Modtag i SBC-codecformat.

For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

3

Med undtagelse af DSD-formatindhold.*1
I sammenligning med SBC (Sub-båndcodec) når bithastigheden på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.*2
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Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Bemærk!
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk, når du stopper afspilning.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Automatisk standbyfunktion

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet.

[BT AUDIO] vises på displayet.

1
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Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Du kan tilslutte til systemet fra en parret BLUETOOTH-enhed, når systemets BLUETOOTH-signal er slået til. På
købstidspunktet er denne indstilling slået til.

Bemærk!
Du kan ikke udføre de følgende betjeninger, når BLUETOOTH-signalet er slået fra:

Par og/eller tilslut med en BLUETOOTH-enhed.

Brug "Sony | Music Center".

Ændr BLUETOOTH-lydcodecs'ne.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Hold ned på MEGA BASS og MIC/GUITAR LEVEL + på systemet i ca. 3 sekunder.

[BT ON] eller [BT OFF] vises på displayet.

1
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Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

BLUETOOTH-standbytilstanden gør det muligt for systemet at tænde automatisk, når du opretter en BLUETOOTH-
tilslutning fra en BLUETOOTH-enhed. På købstidspunktet er denne indstilling slået fra.

For at forlade indstillingsmenuen
Tryk på OPTIONS.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på OPTIONS.1

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [BT STBY], og tryk derefter på (enter).2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge indstillingen og tryk derefter på (enter).

[ON]: Systemet tænder automatisk, selv når systemet er i standbytilstand.

[OFF]: Fra.

3
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Lytning til FM-radio

Inden lytning til FM-radioen skal du tilslutte en DAB/FM-ledningsantenne (luft) (medfølger) til DAB/FM ANTENNA-
terminalen på systemet og stille ind på en FM-station, som du ønsker at lytte til.

For manuel indstilling
Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på den station, som du ønsker at lytte til.

Tip!
For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation skal du trykke gentagne gange på REPEAT/FM MODE indtil [ST] slukker
på displayet. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen vil forbedres.

Bemærk!
Når du stiller ind på en FM-station, som leverer RDS-tjenester, leveres information som fx tjenestenavnet eller stationsnavnet af
udsendelserne. Du kan kontrollere RDS-information ved at trykke gentagne gange på DISPLAY.

Relateret emne
Forudindstilling af radiostationer

Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet.

Forlæng antennen (luft) vandret. Hold antennen (luft) væk fra netledningen og USB-kablet for at undgå at opfange
støj.

1

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TUNER FM].2

Hold ned på knapperne TUNING -/+ indtil frekvensen begynder at skifte på displayet.

Scanningen stopper automatisk, når systemet stiller ind på en station. [ST] (kun for FM-stereoprogrammer) lyser på
displayet. Hvis scanning ikke stopper, skal du trykke på (stop) for at stoppe scanning. Udfør derefter manuel
indstilling (nedenfor).

3
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Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 20 FM-stationer som dine favoritstationer.

For at lytte til den forudindstillede station
Tryk gentagne gange på PRESET -/+ for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker. Eller du kan skiftevist
holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på (enter).

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Stil ind på en station som du ønsker at forudindstille. (Se Lytning til FM-radio.)1

Tryk på DVD/TUNER MENU.2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker, og tryk
derefter på (enter).

[COMPLETE] vises på displayet, og stationen gemmes.
Hvis en anden station allerede er blevet tildelt til det valgte forudindstillingsnummer, erstattes den station med den
nye.

3

67



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Lytning til DAB-radio

Inden lytning til DAB-radioen (Digital Audio Broadcasting) skal du tilslutte en DAB/FM-ledningsantenne (luft) (medfølger)
til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet og stille ind på en DAB/DAB+-station, som du ønsker at lytte til.

Bemærk!
Når du stiller ind på en DAB/DAB+-station, kan det muligvis tage nogle få sekunder, før du hører nogen lyd.

Hvis den station, som du stillede ind på, ikke sender programmet på det tidspunkt, vises [OFF-AIR] på displayet.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet.1

Tilslut netledningen og tænd for systemet ved at trykke på (strøm).2

Tryk på FUNCTION gentagne gange for at vælge [TUNER DAB].

Når du anvender TUNER DAB-funktionen for første gang efter anskaffelse eller nulstilling af systemet, starter
scanning automatisk. Scanningsforløbet angives som [SCAN***%].
Afhængigt af de DAB/DAB+-stationer som er til rådighed i dit område, kan scanning muligvis tage nogle få minutter.
Efter scanning er gennemført, gemmer systemet alle tilgængelige DAB/DAB+-stationer og stiller ind på den først
tilgængelige station.

Bemærk!
Hvis dit land eller din region ikke understøtter DAB/DAB+-udsendelser, vises [NoSIGNAL] på displayet.

3

Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på den station, som du ønsker at lytte til.4
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Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 20 DAB/DAB+-stationer som dine favoritstationer.

For at lytte til den forudindstillede station
Tryk gentagne gange på PRESET -/+ for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker. Eller du kan skiftevist
holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på (enter).
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Stil ind på en station som du ønsker at forudindstille. (Se Lytning til DAB-radio.)1

Tryk på DVD/TUNER MENU.2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [PRESET MEMORY], og tryk derefter på (enter).3

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker, og tryk
derefter på (enter).

[COMPLETE] vises på displayet, og stationen gemmes.
Hvis en anden station allerede er blevet tildelt til det valgte forudindstillingsnummer, erstattes den station med den
nye.

4
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Udførsel af den indledende DAB-scanning

Når du er flyttet til et andet område, skal du udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB/DAB+-
stationerne.

Bemærk!
Hvis dit land eller din region ikke understøtter DAB/DAB+-udsendelser, vises [NoSIGNAL] på displayet.

Aller forudindstillede stationer vil blive slettet, når du udfører betjeningen ovenfor.

Inden du frakobler DAB/FM-ledningsantennen (luft), skal du sørge for at systemet er slukket for at bevare dine egne DAB/DAB+-
indstillinger.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TUNER DAB].1

Tryk på DVD/TUNER MENU.2

Tryk på (op)/ (ned) for at vælge [INITIAL SCAN], og tryk derefter på (enter).3

Tryk på (op)/ (ned) for at vælge [YES], og tryk derefter på (enter).4
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Visning af information om DAB-radioen

Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Du kan få vist informationen som følger:

Stationsnavn

Selskabsnavn

Frekvensbånd

Signalstyrke

DLS (Dynamic Label Segment)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Ved at tilslutte flere enheder, som er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion, kan du live fester op med stor
lydstyrke.
Det første system i kæden, som skal aktiveres, bliver festværten og deler musik med andre systemer (festgæster).

Kompatible enheder:
Se https://www.sony.net/smcqa/.

Inden betjening af systemet skal du sørge for at alle systemer, som skal tilsluttes, er inden for 1 m af enheden.

Aktiver BLUETOOTH-funktionen på alle systemer.

Den følgende betjening er et eksempel på aktivering af BLUETOOTH-funktionen på MHC-V43D. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er
kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

1

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.1.

Tryk gentagne gange på FUNCTION indtil [BLUETOOTH] vises på displayet.2.

Opsæt det første system som festværten.

Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af MHC-V43D som det første system. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er
kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

2

Sikr dig, at [BT AUDIO] vises på displayet.
Hvis ikke, skal du udføre trin .

1.

Tilslut BLUETOOTH-enheden til systemet via BLUETOOTH-tilslutning.
Se Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder angående detaljer.
Når BLUETOOTH-enhedsnavnet vises på displayet, er BLUETOOTH-tilslutningen oprettet.

2.
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Tryk på W.PARTY CHAIN på systemet.

[CHAINING] blinker på displayet.
Tilslutningen til BLUETOOTH-enheden afbrydes automatisk, når først systemet går ind i den trådløse Party
Chain-opsætningstilstand.

3.

Tilslut en andet eller efterfølgende systemer som en festgæst.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af MHC-V43D som det andet eller efterfølgende system. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at tilslutte andre enheder, der er
kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

3

Sikr dig, at [BT AUDIO] vises på displayet af det andet eller efterfølgende system.
Hvis ikke, skal du udføre trin .

1.

Tryk på W.PARTY CHAIN på det andet eller efterfølgende system.

Tip!
Tilslut det andet system inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres systemindstillingen.

2.
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Synkronisering af indstillinger i en trådløs Party Chain
Når der er blevet oprettet en trådløs Party Chain, ændres de følgende indstillinger på festværten og festgæsterne:

MEGA BASS-indstillingerne på festgæster synkroniseres med festværten.

Karaoke-indstillingen (Stemmefader, toneartkontrol og mikrofonekko) på både festvært og festgæster slås fra.

Party Light-indstillingerne på festgæsterne synkroniseres med festværten.

DJ-effekt på både festvært og festgæster er slået fra.

[HOST] vises på displayet af det første system.

[GUEST XX]* vises på displayet af det andet eller efterfølgende system.

XX angiver det nummer, som er tildelt enheden, der er tilsluttet som festgæsten.*

For at tilslutte yderligere systemer skal du gentage trin – 1 og – 2.

Tip!
Når du tilslutter et tredje eller efterfølgende systemer, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen
af det forrige system. Efter 30 sekunder eller mere kan systemet ikke tilsluttes.

Hvis du ønsker at tilføje et andet system efter tilslutning (30 sekunder eller mere), skal du holde ned på W.PARTY
CHAIN på det første system, og derefter udføre trin – 1 og – 2.

3.

Vent 30 sekunder efter den sidste festgæst er tilsluttet.

[P.CHAIN] stopper med at blinke på displayet af festværten, og BLUETOOTH-enheden gentilslutter til festværten.

4

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.
Den samme musik afspilles fra alle systemer.
Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden eller festværten, justeres lydstyrkerne på festgæsterne
automatisk.* Du kan også justere lydstyrken på hver enkel af festgæsterne.

5

Afhængigt af den tilsluttede enhed synkroniseres lydstyrken muligvis ikke med den lydstyrke, som du justerede på festværten.*
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Lydfeltindstillinger vender tilbage til standarderne på både festværten og festgæster.

Når lydstyrken på festværten justeres, synkroniseres lydstyrken på festgæsterne med lydstyrken på festværten. Men
selv hvis lydstyrken på festgæsten justeres, ændres lydstyrken ikke på festværten.

Når festværten slukkes, slukker festgæsterne også.

Tip!
Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funktion på "Sony | Music Center".

Det, du kan gøre med den trådløse Party Chain-funktion, afhænger af de systemer, som du tilslutter.

Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!
Når du ser film vha. den trådløse Party Chain-funktion, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.

Den trådløse Party Chain-funktion er kun til rådighed, når systemet er i BLUETOOTH-funktion.

Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion ved at tilslutte flere typer lydsystemer, fungerer lyset muligvis ikke afhængigt
af rækkefølgen af de systemer, som du tilsluttede. I dette tilfælde skal du indstille det system, hvis lys ikke fungerer, som
festværten.

Mens den trådløse Party Chain-funktion er aktiv, kan du ikke vælge noget andet system som en ny festvært.

Når du anvender mikrofonen, eller spiller en guitar på festværten, udsendes lyden ikke fra festgæsterne.

Sleeptimeren og den automatiske standbyfunktion fungerer ikke på festgæsterne.

Relateret emne
Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

For at afslutte alle tilslutninger og forlade den trådløse Party Chain-funktion

For at afslutte kun ét system
Tryk på W.PARTY CHAIN på den festgæst, som du ønsker at forlade.

Bemærk!
Når du skifter til en anden funktion, eller slukker for festværten, afbrydes den trådløse Party Chain-funktion også.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk på W.PARTY CHAIN på festværten.1
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Trådløs lytning til musik med to systemer (Stereo Pair-funktion)

For at kunne anvende denne funktion kræves der to systemer af samme model. Ved at tilslutte to systemer via
BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde musik på en mere kraftfuld måde.
I de følgende trin beskrives de to systemer som "Værtssystem" og "Gæstesystem".

Bemærk!
For at anvende denne funktion skal du sørge for at "Sony | Music Center" er blevet installeret på din BLUETOOTH-enhed.

Sørg for, at BLUETOOTH-enheden er parret med både værtssystemet og gæstesystemet. For detaljer om parringsbetjeningen
skal du se Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder.

Synkronisering af indstillinger med Stereo Pair
Når der er blevet oprettet en Stereo Pair-tilslutning, synkroniseres de følgende indstillinger på gæstesystemet med
dem på værtssystemet:

Lydstyrke

Placer to systemer af den samme model inden for 1 m af hinanden.1

Tænd for værtssystemet og gæstesystemet.2

Tryk på BLUETOOTH/ PAIRING på værtssystemet og gæstesystemet for at vælge BLUETOOTH-
funktionen.

[BLUETOOTH] vises på displayet.

3

Tilslut værtssystemet og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH-tilslutning. (Se Parring og tilslutning med
BLUETOOTH-enheder.)

4

Start "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne for at opsætte Stereo Pair for værtssystemet og
gæstesystemet.

[HOST] vises på displayet af værtssystemet, og [GUEST] vises på displayet af gæstesystemet.

5

Indstil udgangstilstanden vha. "Sony | Music Center" på din BLUETOOTH-enhed.

[Stereo mode - right]: Udsender monolyden fra den højre kanal fra værtssystemet og den venstre kanal fra
gæstesystemet.

[Stereo mode - left]*: Udsender monolyden fra den venstre kanal fra værtssystemet og den højre kanal fra
gæstesystemet.

6

Standardindstilling*

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden og juster lydstyrken.

For detaljer skal du se Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning.

7
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MEGA BASS

Lydfelt og brugertilpasset EQ

DJ-effekt

Lys

Når indstillingerne ovenfor ændres på enten værtssystemet eller gæstesystemet, synkroniseres indstillingerne på det
andet system.

Når værtssystemet slukkes, slukkes gæstesystemet også.

For at deaktivere Stereo Pair-funktionen
Brug "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne.

Tip!
Hvis du ikke deaktiverer funktionen, vil systemet forsøge at genoprette den seneste tilslutning, den næste gang du tænder for
systemet.

Skift til SBC-codec'en når du anvender Stereo Pair-funktionen. For detaljer skal du se Valg af afspilningskvaliteten for
BLUETOOTH-lydstreaming (Codec).

Bemærk!
Når du anvender mikrofonen, eller afspiller guitaren på værtssystemet, vil lyden ikke blive udsendt fra gæstesystemet.

De følgende betjeninger fungerer ikke på gæstesystemet ved brug af Stereo Pair:

Sleeptimer

Automatisk standby

Børnelås

Gesture Control

Stemmefader, toneartkontrol og scoringstilstand

Betjening af systemet vha. fjernbetjeningen

Hvis du nulstiller et af de to systemer under brug af Stereo Pair-funktionen, skal du sørge for at slukke for det andet system.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (MEGA BASS)

Du kan forstærke baslyden og lytte til mere kraftfuld lyd (MEGA BASS). På købstidspunktet er MEGA BASS-tilstanden
slået til.

For at slå MEGA BASS-tilstanden fra
Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS OFF].

Tip!
Du kan også anvende "Sony | Music Center" til at slå MEGA BASS-tilstanden til/fra.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på MEGA BASS for at vælge [BASS ON].

MEGA BASS-indikatoren lyser.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
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Valg af et lydfelt

Du kan justere lyden ved at vælge et lydfelt.

For at annullere lydfeltet
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge [FLAT].

For at vælge FIESTA-lydfeltet direkte
Tryk på FIESTA på systemet. Denne indstilling gengiver lydeffekten i en festsal.

For at vælge Virtual Football-tilstanden
Du kan opleve følelsen af at være på stadionet, når du ser en fodboldkamp på fjernsynet.
Bemærk, at du kan kun vælge Virtual Football-tilstanden under AUDIO IN- og TV-funktionerne.
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) mens du ser en udsendt
fodboldkamp.

[ON NARRATION]: Du kan nyde den indlevende følelse af at være på et fodboldstadion via forstærkede
stadionbifald.

[OFF NARRATION]: Du kan nyde en mere indlevende følelse af at være på et fodboldstadion ved at minimere
lydstyrkeniveauet af kommentatoren samtidig med forstærkningen af bifald.

Bemærk!
Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet, når [OFF NARRATION] er valgt, anbefales [ON NARRATION].

Denne funktion understøtter ikke monolyd.

For at oprette din egen lydeffekt
Du kan hæve eller sænke niveauerne af specifikke frekvensbånd, og derefter gemme indstillingen i hukommelsen som
[CUSTOM EQ].

For at vælge den tilpassede equalizerindstilling
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge [CUSTOM EQ].

Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/- (eller tryk på SOUND FIELD på systemet) for at vælge det lydfelt,
som du ønsker.

1

Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på displayet.

1.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [CUSTOM EQ], og tryk derefter på (enter).2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at justere equalizerniveauet eller surroundindstillingen, og tryk derefter
på (enter).

3.

Gentag trin 3 for at justere niveauet for andre frekvensbånd og surroundeffekten.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

4.
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Relateret emne
Tilkobling af tv

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til kontrol af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" vha. din
smartphone/iPhone.
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Sony | Music Center"

Ændring af funktioner på systemet

Søgning af musikindhold på en disk og USB-enhed

Visning af information på en disk, USB-enhed, FM-station og DAB/DAB+-station

Justering af lydstyrken

Kontrol af afspilningen af en kilden i smartphone eller iPhone

Kontrol af afspilningen af en disk og USB-enhed

Indstilling på en DAB/DAB+-station og forudindstilling af stationerne

Indstilling på en FM-station og forudindstilling af stationerne

Ændring af lydindstillinger, DJ-effekt og MEGA BASS

Indstilling af sleeptimeren

Indstilling af lystilstanden

Gruppering med andre lydsystemer (Stereo Pair-funktion / trådløs Party Chain-funktion)

osv.

Tip!
Det du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af
appen kan muligvis blive ændret uden varsel.

Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Bemærk!
Hvis "Sony | Music Center" ikke fungerer ordentligt, skal du trykke på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet for at afbryde
BLUETOOTH-tilslutningen, og derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen, så BLUETOOTH-tilslutningen fungerer normalt.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
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Installering af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra App Store eller Google Play.

Tip!
Afhængigt af din kontrakt kan der påløbe kommunikationsafgifter ved downloading af appen.

Relateret emne
Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Download "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store og installer det.1

Når installationen gennemført, skal du starte "Sony | Music Center".2
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Lydsystem til hjemmet
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Dette kan du gøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app til betjening af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Fiestable" fra smartphones, iPhone osv.

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Fiestable"

DJ Control
Du kan tilføje flere DJ-effekter og sampler-lyd til kilden afspillet på systemet.

Illumination
Du kan kontrollere lyset på systemet med flere indstillinger.

Karaoke
Du kan aktivere forskellige Karaoke-funktioner.

Motion Control
Du kan betjene systemet ved at ryste smartphonen, iPhone, osv.

Voice Control
Du kan betjene systemet ved at sige forudindstillede stemmekommandoer ind i smartphone-/iPhone-mikrofonen.

Party Light
Du kan synkronisere skærmbelysningen på flere smartphones/iPhone med lyset på dette system.

Party People ranking
Du rangeres baseret på brugsfrekvensen af systemet.

Karaoke Ranking
Du kan synge Karaoke og konkurrere med andre om at opnå en top 10-rangering.

Party Playlist
Du og dine gæster kan tilføje favoritsange til en afspilningsliste fra flere BLUETOOTH-enheder.

Tip!
Det du kan kontrollere med "Fiestable" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationen og designet af appen kan
muligvis blive ændret uden varsel.
Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Relateret emne
Installering af "Fiestable"

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Lydsystem til hjemmet
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Installering af "Fiestable"

Installer "Fiestable" på din smartphone, iPhone osv. på Google Play eller App Store.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"
Dette kan du gøre med "Fiestable"

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Download "Fiestable" fra Google Play eller App Store og installer det.1

Når installationen er fuldført, skal du starte "Fiestable" fra "Sony | Music Center"-skærmen.2
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Brug af DJ-effekten og sampleren

Du kan tilføje en DJ-effekt og en samplerlyd til musikkilden.

For at slukke for DJ-effekten
Berør [DJ Off].

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.1

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.2

Berør [DJ Control].

En liste over DJ-effekterne vises øverst på skærmen og samplerlisten vises i bunden.

3

Berør et hvilket som helst af DJ-effekt- eller samplerikonerne.

Du kan skabe en sjov DJ-effekt eller outputte en samplerlyd ved at bevæge din finger inden i det skitserede
område.

4
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Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Personliggørelse af dit eget lys

Du kan specificere mønstret og farven for lys for at skabe dit eget lys vha. "Fiestable".

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.1

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.2

Berør [Illumination].

Der vises en liste over lysmønstre og farvepalette på appskærmen.

3

Berør et hvilket som helst af lysmønstrene.

Du kan ændre lysfarven og hastigheden af blink ved at bevæge din finger på farvepaletten.

4
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
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Opnå og del en Party People ranking og få bonusfunktioner (Party King)

Systemet er udstyret med en unik funktion som automatisk gemmer din anvendelse af systemet.
Baseret på din anvendelse vil systemet tildele dig en Party People ranking i overensstemmelse med forudbestemte
kriterier. Jo mere ofte du anvender systemet, desto højere end rangering vil du opnå.
Når du først har opnået en bestemt Party People ranking, kan du dele dit resultat på sociale medier.
Systemet belønner også dine resultater med bonusfunktioner.

Bemærk!
For at anvende denne funktion skal du sørge for at "Sony | Music Center" og "Fiestable" er blevet installeret på din enhed.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"
Installering af "Fiestable"
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din enhed.1

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.

Du kan kontrollere din aktuelle rangering, udforske bonusfunktioner og også finde ud af hvordan du opnår den
næste rangering.

2
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Lydsystem til hjemmet
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Brug af Voice Control via "Fiestable"

Du kan betjene systemet ved at sige forudindstillede stemmekommandoer, som vises på din smartphone-/iPhone-
skærm.

Bemærk!
Understøttede sprog er som følger:
Engelsk/brasiliansk portugisisk/fransk/tysk/italiensk/polsk/russisk/spansk

Hvis din smartphone/iPhone er indstillet til et uunderstøttet sprog, vises listen over forudindstillede stemmekommandoer på
engelsk.

Bemærk!
Voice Control via "Fiestable" fungerer ikke i de følgende tilfælde:

Den indbyggede lyddemonstration slås til.

Når du åbner diskskuffen.

Under USB-overførsel eller slettebetjeninger.

Når den online tale-til-tekst-konverteringstjeneste ikke er til rådighed, ophørt eller tilslutningen mislykkedes.

Når din smartphone-/iPhone-mikrofon anvendes af en anden applikation.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.

Sørg for, at din smartphone/iPhone er tilsluttet til internettet.

1

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.2

Berør [Voice Control via Fiestable].

De forudindstillede stemmekommandoer vises på app-skærmen.

3

Berør mikrofonikonet på app-skærmen.

Lyden på systemet er slået fra. Tal ind i mikrofonen på din smartphone/iPhone. Din stemme vil blive sendt til en
online tale-til-tekst-konverteringstjeneste. Når konverteringen er fuldført, sendes kommandoen tilbage til systemet.
Mute af lyd annulleres, og systemet vil reagere i overensstemmelse med kommandoen.

4
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Lydsystem til hjemmet
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Skabelse af en festlysatmosfære via "Fiestable"

Du kan synkronisere skærmbelysningen og blitzlyset fra flere smartphones/iPhone vha. denne funktion.

Relateret emne
Nyd musik med lys (Party Light/Speaker Light)
Sang og konkurrering i karaoke (Karaoke Ranking)
Oprettelse af afspilningsliste fra flere BLUETOOTH-enheder (Party Playlist)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tænd for lyset på systemet.1

Start afspilning af musikken.2

Slå BLUETOOTH-funktionen til på din smartphone/iPhone.

Bemærk!
BLUETOOTH-tilslutning er ikke nødvendig, medmindre du anvender flere systemer. Hvis du ønsker at synkronisere din
smartphone/iPhone med et specifikt system, skal du oprette en BLUETOOTH-tilslutning mellem din smartphone/iPhone og
det system.
Ellers skal du fortsætte til trin og din smartphone/iPhone vil synkronisere med det nærmeste system.

Sørg for, at slå lokationstjenesten til på din smartphone/iPhone.

3

Start "Fiestable" og berør "Party Light via Fiestable".

Al smartphone/iPhone-skærmbelysningen og blitzlys blinker synkront.

4

91
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Lydsystem til hjemmet
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Sang og konkurrering i karaoke (Karaoke Ranking)

Du kan anvende scoringsfunktionen (scoringstilstand), når mikrofonen er tilsluttet. Din score beregnes på en skala fra 0
til 99 ved at sammenligne din stemme med musikkilden.

For at nulstille rangeringen
Berør Ranking-ikonet på app-skærmen.
Ranking-listen vises. Berør nulstillingsikonet for at nulstille listen.

Bemærk!
Hvis din score er 0, vil den ikke blive rangeret.

Karaoke Ranking fungerer ikke i de følgende tilfælde:

Når mikrofonen ikke er tilsluttet til systemet.

Karaoke Ranking slås automatisk fra, når:

Du afbryder mikrofonen fra systemet.

Du trykker på FUNCTION for at ændre funktionen.

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.1

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.2

Berør [Karaoke].3

Berør [Scoring Start].4

Start afspilning af musikken på systemet og syng en sang.5

Berør [Mic Level], [Echo], [Key Control] eller [Vocal] på appskærmen og juster skyderen for at ændre
lydstyrkeniveauet for mikrofonen, ekkointensiteten, tonehøjden eller vokal/ikke-vokalindstillingen i
overensstemmelse med dine præferencer.

6

Efter du har sunget i mere end et minut, skal du berøre [Scoring Stop] for at se din score.

Din score vil blive vist på appskærmen. Hvis din score er i top 10-rangeringen, beder appen dig om at indtaste dit
navn og navnet på sangen. Du kan indtaste op til 16 alfanumeriske tegn for spillernavnet og op til 24 alfanumeriske
tegn for navnet på sangen.
Derefter vises din rangering.
Navnet på sangen fås muligvis automatisk fra kilden, hvis du afspiller kilden fra smartphoneapps.

7
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Lydsystem til hjemmet
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Oprettelse af afspilningsliste fra flere BLUETOOTH-enheder (Party Playlist)

Party Playlist er en funktion, som kontinuerligt afspiller sange foretrukket af gæster på deres smartphone i den
rækkefølge, de blev registreret.

For at tilføje sange til afspilningslisten af den anden eller efterfølgende gæster

Bemærk!
Sørg for at anvende Party Playlist-funktionen på et sikkert Wi-Fi-netværk.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem systemet og din smartphone/iPhone.1

Sørg for, at din smartphone/iPhone er tilsluttet til et Wi-Fi-netværk.2

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.3

Berør [Party Playlist].4

Følg instruktionerne på skærmen.5

Sørg for, at dine gæsters smartphones/iPhone er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.1.

Start "Sony | Music Center" og berør "Fiestable"-ikonet.2.

Følg instruktionerne på skærmen.3.
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Kontrol af betjeninger vha. Gesture Control

Du kan kontrollere betjeningerne ved at swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren på systemet.

For at deaktivere Gesture Control
Tryk gentagne gange på GESTURE ON/OFF på systemet for at vælge [OFF].

Bemærk!
Rør ikke ved og kom ikke i kontakt med GESTURE CONTROL-sensoren, når du udfører swipebevægelsen.

DJ-effekten slås automatisk fra, når du:

deaktiverer Gesture Control.

ændrer tilstanden til PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.

slukker for systemet.

ændrer funktionen.

aktiverer eller deaktiverer den trådløse Party Chain-funktion.

ændrer lydfeltet.

anvender stemmefaderen.

ændrer tonearten (Toneartkontrol).

Hvis du aktiverer DJ-effekten under overførsel, vil lydeffekten ikke blive overført til USB-enheden.

Berør ikke og kom i ikke i kontakt med GESTURE CONTROL-sensoren, når du bevæger din hånd op eller ned over den.

Ingen af bevægelserne i GESTURE 1-tilstand fungerer i GESTURE 2-tilstand.

GESTURE 2-tilstanden slås automatisk fra, når du:

ændrer tilstanden til PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.

tænder for DJ-effekten.

Tryk på GESTURE ON/OFF på systemet for at vælge håndbevægelsestilstanden (GESTURE 1/GESTURE 2).

[GESTURE1]:
Gesture controls for PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- og KARAOKE-tilstand

[GESTURE2]:
Gesture controls for tonearten for musikkilden eller din stemme, når du synger ind i mikrofonen

1

Når systemet er i GESTURE 1-tilstand, skal du trykke på PLAYBACK, DJ, SAMPLER eller KARAOKE på
systemet for at vælge tilstanden.

Hvis systemet er i PLAYBACK-tilstand, skal du trykke på FUNCTION på systemet gentagne gange for at vælge den
funktion, som du ønsker.

2

Swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren.3
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tænder for guitartilstanden. *1

vælger lydfeltet FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2

tænder for Virtual Football-tilstanden. *2

slukker for systemet.

ændrer funktionen.

Tonen af din stemme eller musikken vender tilbage til standard, når du bevæger din hånd væk fra GESTURE CONTROL-
sensoren.

Relateret emne
Brug af Gesture Control til at betjene afspilning, DJ-effekt, sampler og karaoke (GESTURE 1)
Brug af Gesture Control til at kontrollere tonearten for din stemme eller musikkilde (GESTURE 2)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Kun under MIC PITCH CONTROL-tilstand.*1
Kun under MUSIC PITCH CONTROL-tilstand.*2
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Brug af Gesture Control til at betjene afspilning, DJ-effekt, sampler og karaoke
(GESTURE 1)

Når systemet er i GESTURE 1-tilstand, kan du vælge mellem de følgende tilstande.

PLAYBACK-tilstand

DJ-tilstand

SAMPLER-tilstand

KARAOKE-tilstand

For PLAYBACK-tilstand:

Du kan kontrollere grundlæggende afspilning, når du afspiller musik fra en disk, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed.

For DJ-tilstand:

Du kan vælge en DJ-effekt for at skabe en festatmosfære.

For at Swipe i denne retning

Gå tilbage

Gå frem

Afspil

Stop

Skru op for lydstyrken

Skru ned for lydstyrken

For at Swipe i denne retning

Vælg FLANGER *1

Vælg ISOLATOR *2

Vælg WAH *3

Vælg PAN *4

Forøg niveauet for den valgte effekt

Reducer niveauet for den valgte effekt

Skaber en dyb flanger-effekt i lighed med brølet fra et jetfly.*1
Isolerer et specifikt frekvensbånd ved at justere de andre frekvensbånd. Når du fx ønsker at fokusere på stemmen.*2
Skaber en særlig effekt af "Wah-wah"-lyd ved at flytte frekvensen af et filter automatisk op og ned.*3
Skaber en følelse af at lyden bevæger sig rundt om højttalerne mellem venstre og højre kanal.*4

97



For at slukke for DJ-effekten
Swipe din hånd over GESTURE CONTROL-sensoren i den samme retning, som når du har valgt DJ-effekten.

For SAMPLER-tilstand:

Du kan udsende sampler-lydeffekter installeret på systemet.

For at justere niveauet af sampleren

For KARAOKE-tilstand

Du kan betjene de følgende karaoke-funktioner.

Relateret emne
Brug af Gesture Control til at kontrollere tonearten for din stemme eller musikkilde (GESTURE 2)

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

For at Swipe i denne retning

"Come On!"

"Let’s Go!"

Reggaehorn-lydeffekt

Phaser-lydeffekt

Scratch-lydeffekt

Publikum-lydeffekt

Tryk på OPTIONS.1.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [SAMPLER], og tryk derefter på (enter).2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at justere lydniveauet for sampleren, og tryk derefter på (enter).3.

For at Swipe i denne retning

Reducere tonearten for en sang ( (flad))

Forøge tonearten for en sang ( (skarp))

Forøge lydstyrken for mikrofonen

Reducere lydstyrken for mikrofonen

Udsende lyd af klappende hænder

Udsende lyd af booing-tilråb
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Brug af Gesture Control til at kontrollere tonearten for din stemme eller musikkilde
(GESTURE 2)

Når systemet er i GESTURE 2-tilstand, kan du ændre tonearten for en sang, som du afspiller, eller din stemme gennem
en mikrofon tilsluttet til systemet.

Når mikrofonen ikke er tilsluttet til systemet:

Du kan ændre tonearten for den afspillede musikkilde.

Når mikrofonen er tilsluttet til systemet:

Du kan ændre tonearten for stemmen gennem mikrofonen.

Relateret emne
Brug af Gesture Control til at betjene afspilning, DJ-effekt, sampler og karaoke (GESTURE 1)
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For at Løfte eller sænke din hånd over sensoren

Reducere tonearten for musikkilden ( (flad))

Forøge tonearten for musikkilden ( (skarp))

For at Løfte eller sænke din hånd over sensoren

Reducere tonearten for stemmen ( (flad))

Forøge tonearten for stemmen ( (skarp))
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Karaokesang

Du kan synge karaoke vha. Karaoke-funktionen.

Bemærk!
Hvis der opstår en hylende lyd, vil systemet automatisk reducere mikrofonlyden i et par sekunder.

Hvis den hyldende lyd fortsætter, skal du gøre følgende:

Flyt mikrofonen væk fra systemet.

Ændr retningen for mikrofonen.

Tryk på MIC LEVEL - (eller berør MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) gentagne gange.

Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoniveauet.

Mikrofonlyden vil ikke blive overført til USB-enheden under USB-overførsel.

Du kan ikke justere lydstyrkeniveauet for mikrofon vha. (lydstyrke) +/- (VOLUME -/+ på systemet). Tryk på MIC LEVEL +/-
(eller tryk på MIC/GUITAR LEVEL -/+ på systemet) gentagne gange for at justere lydstyrkeniveauet for mikrofon.

Når du anvender den trådløse Party Chain- eller Stereo Pair-funktion, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra det system, som
mikrofonen er tilsluttet til.

Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. Tryk på MIC LEVEL - (eller tryk på MIC/GUITAR
LEVEL - på systemet) gentagne gange for at reducere lydstyrkeniveauet for mikrofon.

Relateret emne
Brug af mikrofonholderen/-holderne
Forskellige funktioner for karaoke
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Tryk på MIC LEVEL - (eller tryk på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) gentagne gange for at reducere
lydstyrkeniveauet for mikrofon til et minimumsniveau.

1

Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge [OFF].2

Tilslut en mikrofon (medfølger ikke) til MIC1- eller MIC2/GUITAR-stikket på systemet.

Tilslut en mikrofon (ekstraudstyr) hvis du ønsker at synge duet.

3

Start med at afspille musikken og juster mikrofonlydstyrken.

Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoeffekten.

4

Start med at synge til musikken.5
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Forskellige funktioner for karaoke

Du kan anvende forskellige funktioner for karaoke.

Stemmefader

Du kan reducere lyden af stemmen i stereokilden.

For at aktivere stemmefaderfunktionen
Tryk gentagne gange på VOCAL FADER (eller hold ned på VOICE CHANGER/  VOCAL FADER på systemet) for at
vælge [ON V ˎFADER].

For at annullere stemmefaderfunktionen
Tryk gentagne gange på VOCAL FADER for at vælge [OFF].

Toneartkontrol

Du kan ændre tonearten på en sang, du synger.

For at ændre tonearten på en sang
Tryk på KEY CONTROL (flad)/ (skarp) for at tilpasse til dit stemmeområde.

Scoringstilstand

Du kan anvende scoringsfunktionen (scoringstilstand), når mikrofonen er tilsluttet. Din score beregnes på en skala fra 0
til 99 ved at sammenligne din stemme med musikkilden.

For at få en score på din sang

Stemmeændring

Du kan ændre din stemme, når du taler eller synger ind i mikrofonen.

For at aktivere stemmeændringsfunktionen
Tryk gentagne gange på VOICE CHANGER for at ændre din stemmeeffekt.

For at annullere stemmeændringsfunktionen
Tryk gentagne gange på VOICE CHANGER for at vælge [OFF].

Mikrofonekko

Du kan tilføje ekkoeffekt til din stemme, når du synger ind i mikrofonen.

For at tilføje ekkoeffekt
Tryk gentagne gange på MIC ECHO for at justere ekkoeffekten.

Start afspilning af musikken.1.

Tryk på SCORE inden du synger en sang.2.

Efter du har sunget i mere end et minut, skal du trykke på SCORE igen for at se din score.3.
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Relateret emne
Karaokesang
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Lytning til lyd fra en guitar

Du kan lytte til lyd fra en guitar (medfølger ikke) ved at tilslutte guitaren til MIC2/GUITAR-stikket på systemet. Du kan
også spille på guitaren og synge med ved at tilslutte en mikrofon til MIC1-stikket på systemet. Endvidere kan du ændre
guitarens lyd ved at vælge en guitareffekt.

For at slå guitartilstanden fra
Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge [OFF].

Bemærk!
Der kan muligvis opstå en hylende lyd, når der anvendes en elektroakustisk guitar med [O ˎDRIVE]-effekt. Tryk på MIC LEVEL -
(eller tryk på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) gentagne gange for at reducere lydstyrken for guitaren. Eller skift til den anden
guitareffekt.

Inden guitaren frakobles fra systemet, skal du trykke på MIC LEVEL - (eller trykke på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet)
gentagne gange for at reducere lydstyrken for guitaren.
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Tryk på MIC LEVEL - (eller tryk på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) gentagne gange for at reducere
lydstyrkeniveauet for guitaren.

1

Brug et instrumentkabel (medfølger ikke) til at tilslutte en guitar til MIC2/GUITAR-stikket på systemet.2

Tryk gentagne gange på GUITAR på systemet for at vælge den guitareffekt, som du ønsker at anvende.

[CLEAN]: Original guitarlyd. Anbefalet til elektrisk guitar eller elektroakustisk guitar.

[O ˎDRIVE]: Forvrænget lyd i stil med en overdreven guitarforstærker. Anbefalet til elektrisk guitar.

[BASS]: Original guitarlyd. Anbefalet til basguitar.

3

Start med at spille på guitaren og juster guitarlydstyrken.

Guitarlyden udsendes fra systemet.

4
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Brug af sleeptimeren

Systemet slukker automatisk efter den forudindstillede tid.

For at annullere sleeptimeren
Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge [OFF].

Tip!
For at kontrollere den resterende tid inden systemet slukker, skal du trykke på SLEEP.
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Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge den tid, som du ønsker.1
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Nyd musik med lys (Party Light/Speaker Light)

Systemet lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

For at slukke for lyset
Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT for at vælge [LED OFF].

Bemærk!
Se ikke direkte på den lysudsendende del når lyset er tændt.

Hvis lysstyrken på lyset er blændende, skal du slå rumbelysningen til eller slå lyset fra.

Du kan slå lyset til eller fra, når demonstrationen er slået til.

Relateret emne
Sådan slås demonstrationstilstanden fra
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Tryk gentagne gange på PARTY LIGHT under afspilning for at vælge [LED ON].

Delene af systemet illustreret nedenfor lyser.

1

Tryk gentagne gange på LIGHT MODE for at vælge den lystilstand, som du ønsker.

Lystilstanden er anderledes, når trådløs Party Chain- eller Stereo Pair-funktionen er aktiveret.

2
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Brug af stemmevejledningen

VIGTIGT: STEMMEVEJLEDNINGEN PÅ DETTE SYSTEM ER KUN TIL RÅDIGHED PÅ ENGELSK.

For at deaktivere stemmevejledningen
Vælg [OFF] i trin .

For at justere niveauet af stemmevejledningen

Bemærk!
Lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen ændres i overensstemmelse med systemets lydstyrkeniveau. Men i visse tilfælde
ændres lydstyrkeniveauet for stemmevejledningen muligvis ikke.

I visse tilfælde kan der muligvis være en forsinkelse i udgangen af stemmevejledningen, eller stemmevejledningen fungerer
muligvis ikke.
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Tryk på OPTIONS.1

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [VOICE GUIDANCE], og tryk derefter på (enter).2

Tryk på (op)/ (ned) for at vælge [ON], og tryk derefter på (enter).

Stemmevejledningen er aktiveret.
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.
Afhængigt af systemets status udsendes stemmevejledningen fra systemet som følger:

Når systemet indstilles til parringstilstanden: "BLUETOOTH pairing"

Ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH connected"

Når afbrudt fra en BLUETOOTH-enhed: "BLUETOOTH disconnected"

3

Tryk på OPTIONS.1.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [SAMPLER], og tryk derefter på (enter).2.

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at justere niveauet for stemmevejledningen, og tryk derefter på 
(enter).
For at forlade indstillingsmenuen skal du trykke på OPTIONS.

3.
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Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)

Du kan deaktivere kontrolknapperne (med undtagelse af (strøm)) på systemet for at forhindre forkert anvendelse af
børn.

For at slå børnelåsfunktionen fra
Hold ned på (stop) på systemet i mere end 5 sekunder indtil [CHILD LOCK OFF] vises på displayet.

Bemærk!
Børnelåsfunktionen vil blive slået fra automatisk, når du afbryder netledningen.

Børnelåsfunktionen kan ikke aktiveres, når diskskuffen er åben.
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Hold ned på (stop) på systemet i mere end 5 sekunder.

[CHILD LOCK ON] vises på displayet.

1
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Lytning til den indbyggede lyddemonstration

Hold ned på (afspil) på systemet i mere end 2 sekunder.
Den indbyggede lyddemonstration afspilles.

For at stoppe demonstrationen
Tryk på (stop) på systemet.
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Indstillingsmenu

Du kan justere forskellige indstillinger fra opsætningsmenuen.
For at komme ind i opsætningsmenuen skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP, når afspilningen er stoppet i
DVD/CD eller USB-funktionen.
Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen. Brug (op)/ (ned) og (enter) til at navigere opsætningsmenuen.
For at forlade menuen skal du holde ned på SHIFT og trykke på SETUP.
Viste emner varierer afhængigt af landet eller regionen.

Bemærk!
Afspilningsindstillinger gemt på disken prioriteres over opsætningsmenuens indstillinger. Derfor udføres nogle af
opsætningsmenuens indstillinger muligvis ikke.

Indstilling af sproget – [SPROG-INDSTILLING]

Bemærk!
Hvis du vælger [OTHERS ] i [MENU], [LYD] og [UNDERTEKST], skal du indtaste en sprogkode vha. talknapperne.
For sprogkode skal du se Sprogkodeliste.

Indstilling af tv-skærmen – [VIDEOINDSTILLING]

[DISPLAYSPROG] Indstiller sproget på skærmvisningen.

[MENU]
(for DVD VIDEO) Indstiller sproget for DVD-menuen.

[LYD]
(for DVD VIDEO)

Skifter sproget for lydsporet.
Når du vælger [ORIGINAL], vælges det sprog, som er prioriteret på disken.

[UNDERTEKST]
(for DVD VIDEO)

Skifter sproget for underteksten.
Når du vælger [AUDIO FOLLOW], skifter sproget for underteksterne i overensstemmelse med
det sprog, som du valgte for lydsporet.

[TV TYPE]
(for DVD VIDEO)

[16:9]*1

Vælger dette, når du tilslutter et bredskærms-tv eller et tv med en
bredskærmstilstandsfunktion.

[4:3
LETTER
BOX]

Vælger dette, når du tilslutter et 4:3-skærms-tv, som ikke har nogen
bredskærmstilstandsfunktion. Viser et billede i bredformat med
sorte striber foroven og forneden.
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Indstilling af lydindstillingerne – [LYDINDSTILLING]

[4:3
BESKÅRET]

Vælger dette, når du tilslutter et 4:3-skærms-tv, som ikke har nogen
bredskærmstilstandsfunktion. Viser et billede i fuld højde på hele
skærmen med trimmede sider.

[4:3 SIGNAL]
(for DVD VIDEO)

[FULD]*1
Vælger dette, når du tilslutter et tv med en
bredskærmstilstandsfunktion. Viser et 4:3-skærmbillede i 16:9-
formatforhold, selv på et bredskærms-tv.

[NORMAL]

Ændrer billedstørrelsen så den passer til skærmstørrelsen med det
originale billedformatforhold. Viser sorte striber på venstre og højre
side, hvis du viser et 4:3-skærmbillede.

[FARVESYSTEM(VIDEO CD)]*2
(for VIDEO CD)
(Undtagen for latinamerikanske,
brasilianske, europæiske og
russiske modeller)

[AUTO]*1
Udsender videosignalet i overensstemmelse med farvesystemet for
disken. Skal du vælge denne indstilling, hvis dit tv anvender et
DUAL-system.

[PAL] Udsender videosignalet i PAL-system.

[NTSC] Udsender videosignalet i NTSC-system.

[PAUSETILSTAND]
(for DVD VIDEO)

[AUTO]*1
Billedet, herunder motiver som bevæger sig dynamisk, udsendes
uden rysten. Normalt skal du vælge denne indstilling.

[BILLEDE] Billedet, herunder motiver som ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i høj opløsning.

Standardindstilling*1
For detaljer skal du se Tilkobling af tv.*2

[AUDIO DRC]
(for DVD VIDEO)
(Dynamisk
områdekomprimering)

[FRA]* Fra.

[STANDARD] Vælger dette, når du ser film ved lav lydstyrke sent om aftenen. Det
dynamiske område er komprimeret som tilsigtet af lydingeniøren.
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Bemærk!
[DOWN MIX] fungerer kun for HDMI OUT (TV) ARC-stik på systemet.

Indstilling af systemet – [SYSTEMINDSTILLING]

Indstilling af HDMI-indstillingerne – [HDMI INDSTILLING]

[VALG AF SPOR]
(for DVD VIDEO)

[FRA]* Prioriteres ikke.

[AUTO]
Prioriterer det lydspor, som indeholder det højeste antal kanaler, når du
afspiller en DVD VIDEO, som der er optaget flere lydformater (PCM, MPEG-
lyd eller Dolby Digital) på.

[A/V SYNC]
DVD VIDEO/VIDEO
CD/DATA CD/DATA
DVD)
(Kun videofiler)

[FRA]* Justerer ikke.

[TIL] Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd, når lyden ikke synkroniserer med
det viste billede.

[DOWN MIX]
(for DVD VIDEO)

[NORMAL]* Udsender multikanalslyd ind i et 2-kanals stereosignal.

[DOLBY
SURROUND]

Udsender multikanalslyd ind i et 2-kanals surroundsignal.

Standardindstilling*

[PAUSESKÆRM]
[TIL]*

Pauseskærmbilledet vises, hvis du ikke betjener systemet i ca. 15 minutter. Tryk på 
(lydstyrke) +/- (eller tryk på VOLUME -/+ på systemet) for at afslutte

pauseskærmbilledet.

[FRA] Fra.

[BAGGRUNDS]

[STILL-
BILLEDE]*

Jakkebilledet (stillbillede) optaget på disken vises i baggrunden.

[GRAFIK] Et forudindstillet billede gemt i systemet vises i baggrunden.

[BLÅ] Baggrundsfarven er blå.

[SORT] Baggrundsfarven er sort.

[BØRNESIKRING] Indstiller afspilningsbegrænsningerne. For detaljer skal du se Begrænsning af afspilning af
disken (Forældrekontrol).

[GENOPTAGET
AFSPILNING]
(for DVD
VIDEO/VIDEO
CD)

[TIL]* Gemmer genoptagelsespunktet i hukommelsen for op til 6 diske.

[FRA] Afspilning starter kun fra genoptagelsespunktet for den aktuelle disk i systemet.

[NULSTIL] Returnerer opsætningsmenuens indstillinger til standardindstillingerne. For detaljer skal du se
Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard.

Standardindstilling*

[HDMI-OPLØSNING ] [AUTO(1920x1080p)]*1 Udsender videosignaler i
overensstemmelse med
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opløsningen på tv'et.

[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3
Udsender videosignaler i
overensstemmelse med den
valgte opløsningsindstilling.

[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]*1

Udsender YCBCR-
videosignaler.

[RGB] Udsender RGB-
videosignaler.

[LYD(HDMI)]

[AUTO]*1
Udsender lydsignaler i
originalt format fra HDMI
OUT (TV) ARC-stik på
systemet.

[PCM]
Udsender 2-kanals lineære
PCM-signaler fra HDMI OUT
(TV) ARC-stik på systemet.

[KONTROL TIL HDMI]
[TIL]*1

Kontrol til HDMI-funktionen
er aktiveret. Du kan
gensidigt betjene mellem
systemet og tv'et, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.

[FRA] Fra.

[AUDIO RETURN
CHANNEL]
(Til rådighed når du
indstiller [KONTROL TIL
HDMI] til [TIL])

[TIL]*1

Du kan lytte til tv-lyden fra
højttalerne på systemet.
Indstil denne funktion når
systemet er tilsluttet til et tv's
HDMI IN-stik, som er
kompatibelt med
lydreturneringskanal (ARC)-
funktionen.

[FRA] Fra.

[STANDBY LÆNKET TIL
TV]
(Til rådighed når du
indstiller [KONTROL TIL
HDMI] til [TIL])

[AUTO]*1

Når du slukker for tv'et,
slukker systemet automatisk
under de følgende
omstændigheder:

Under afspilning af video
i DVD/CD- eller USB-
funktionen.

Når lydafspilningen
stoppes i DVD/CD- eller
USB-funktion.

Når tv-funktionen
vælges.

[TIL]
Systemet slukker
automatisk, når du slukker
for tv'et uanset funktionen.

[FRA] Systemet slukker ikke, når
du slukker for tv'et.
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Standardindstilling*1
Kun for latinamerikanske modeller.*2
For andre modeller.*3
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Om indikatorerne

BLUETOOTH-indikator

MEGA BASS-indikator

Relateret emne
Hovedenhed
Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)
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Lyser BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.

Blinker to gange flere gange Systemet går ind i parringstilstanden.

Blinker langsomt Systemet venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til.

Lyser MEGA BASS-tilstanden er slået til.

Slukker MEGA BASS-tilstanden er slået fra.
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Opdatering af den præinstallerede software

Softwaren i dette system bliver muligvis opdateret i fremtiden. Du kan opdatere dit systems præinstallerede software fra
supportwebsiden. Følg den online vejledning for at opdatere softwaren.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Områdekodeliste for forældrekontrol
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Kode Område Kode Område Kode Område Kode Område

2044 Argentina 2115 Danmark 2304 Korea 2436 Portugal

2047 Australien 2165 Finland 2363 Malaysia 2489 Rusland

2046 Østrig 2174 Frankrig 2362 Mexico 2501 Singapore

2057 Belgien 2109 Tyskland 2376 Holland 2149 Spanien

2070 Brasilien 2248 Indien 2390 New Zealand 2499 Sverige

2079 Canada 2238 Indonesien 2379 Norge 2086 Schweiz

2090 Chile 2254 Italien 2427 Pakistan 2528 Thailand

2092 Kina 2276 Japan 2424 Filippinerne 2184 Storbritannien
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Sprogkodeliste

Stavningen af sprog er i overensstemmelse med ISO 639:1988 (E/F)-standarden.

Kode Sprog Kode Sprog Kode Sprog Kode Sprog

1027 Afar 1186 Skotsk gælisk 1350 Malayalam 1513 Siswati

1028 Abkhasisk 1194 Galicisk 1352 Mongolsk 1514 Sesotho

1032 Afrikaans 1196 Guarani 1353 Moldovisk 1515 Sundanesisk

1039 Amharisk 1203 Gujarati 1356 Marathi 1516 Svensk

1044 Arabisk 1209 Hausa 1357 Malajisk 1517 Swahili

1045 Assamesisk 1217 Hindi 1358 Maltesisk 1521 Tamil

1051 Aymara 1226 Kroatisk 1363 Burmesisk 1525 Telugu

1052 Aserbajdsjansk 1229 Ungarsk 1365 Nauru 1527 Tadsjikisk

1053 Basjkirsk 1233 Armensk 1369 Nepalesisk 1528 Thailandsk

1057 Hviderussisk 1235 Interlingua 1376 Hollandsk 1529 Tigrinsk

1059 Bulgarsk 1239 Interlingue 1379 Norsk 1531 Turkmensk

1060 Bihari 1245 Inupiak 1393 Occitansk 1532 Tagalog

1061 Bislama 1248 Indonesisk 1403 (Afan) Oromo 1534 Setswana

1066 Bengalsk; Bangla 1253 Islandsk 1408 Oriya 1535 Tonga

1067 Tibetansk 1254 Italiensk 1417 Punjabisk 1538 Tyrkisk

1070 Bretonsk 1257 Hebraisk 1428 Polsk 1539 Tsonga

1079 Catalansk 1261 Japansk 1435 Pashto; Pushto 1540 Tatarisk

1093 Korsikansk 1269 Jiddisch 1436 Portugisisk 1543 Twi

1097 Tjekkisk 1283 Javanesisk 1463 Quechua 1557 Ukrainsk

1103 Walisisk 1287 Georgisk 1481 Rætoromansk 1564 Urdu

1105 Dansk 1297 Kazakisk 1482 Kirundi 1572 Usbekisk

1109 Tysk 1298 Grønlandsk 1483 Rumænsk 1581 Vietnamesisk

1130 Bhutani 1299 Cambodjansk 1489 Russisk 1587 Volapyk

1142 Græsk 1300 Kannaresisk 1491 Kinyarwanda 1613 Wolof

1144 Engelsk 1301 Koreansk 1495 Sanskrit 1632 Xhosa

1145 Esperanto 1305 Kashmirisk 1498 Sindhi 1665 Yoruba

1149 Spansk 1307 Kurdisk 1501 Sangho 1684 Kinesisk
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Kode Sprog Kode Sprog Kode Sprog Kode Sprog

1150 Estisk 1311 Kirgisisk 1502 Serbokroatisk 1697 Zulu

1151 Baskisk 1313 Latin 1503 Singalesisk 1703 Ikke specificeret

1157 Persisk 1326 Lingala 1505 Slovakisk

1165 Finsk 1327 Laotisk 1506 Slovensk

1166 Fiji 1332 Litauisk 1507 Samoansk

1171 Færøsk 1334 Lettisk 1508 Shona

1174 Fransk 1345 Malagassisk 1509 Somalisk

1181 Frisisk 1347 Maori 1511 Albansk

1183 Irsk 1349 Makedonisk 1512 Serbisk

119



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis systemet ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

Find symptomerne for problemet i denne Hjælpevejledning og prøv nogen af de afhjælpende handlinger, der er
angivet.

Nulstil systemet. (Se System fungerer ikke ordentligt..)

Søg efter information om problemet på kundesupportwebsiden.

Besøg kundesupportwebsiderne for at få supportinformation om dit system.

For kunder i Amerika:
https://www.sony.com/am/support

For kunder i Europa:
https://www.sony.eu/support

For kunder i andre lande/regioner:
https://www.sony-asia.com/support

Bemærk!
Hvis servicepersonalet udskifter nogle dele under reparation, kan disse dele muligvis blive tilbageholdt.

Relateret emne
System fungerer ikke ordentligt.

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Om selvdiagnosticeringsfunktionen

Når selvdiagnosticeringsfunktionen er aktiveret, vises der et servicenummer på tv-skærmen eller displayet.
Servicenummeret består af et bogstav og tal (fx C 13 50). Se det følgende skema angående årsag og afhjælpende
handling.

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Første 3 tegn i
servicenummeret Årsag og afhjælpende handling

C 13
Denne disk er beskidt.
Rengør disken med en blød klud.

C 31
Disken er ikke indsat korrekt.
Sluk for systemet og tænd derefter for det igen. Indsæt derefter disken korrekt igen.

E XX
(XX er et nummer)

For at forhindre funktionsfejl har systemet udført selvdiagnosticeringsfunktionen.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-tjenestefacilitet og
oplys det 5-tegnede servicenummer.
Eksempel: E 61 10
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Om meddelelser

En af de følgende meddelelser vises eller blinker muligvis på displayet under betjening.

Meddelelse Årsag

CANNOT
PLAY

Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.

Der er sat en DVD VIDEO med uunderstøttet regionskode i.

CODE
01/SGNL
ERR

Der indføres et uunderstøttet lydsignal fra det tilsluttede tv's HDMI IN (ARC)-stik. (Se Der høres ingen
tv-lyd fra systemet. [CODE 01] og [SGNL ERR] vises på displayet..)

DATA
ERROR

Filen er oprettet i et uunderstøttet format.

Filendelsen matcher ikke filformatet.

DEVICE
ERROR

USB-enheden kunne ikke genkendes, eller der er tilsluttet en ukendt enhed.

DEVICE
FULL

Hukommelsen på USB-enheden er fuld.

ERASE
ERROR

Sletning af lydfiler eller mapper på USB-enheden mislykkedes.

FATAL
ERROR

USB-enheden blev fjernet under overførsel eller slettebetjening, og kan være blevet beskadiget.

FOLDER
FULL

Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af mapper har nået dets maksimum.

NoDEVICE Der er ikke tilsluttet nogen USB-enhed, eller der er tilsluttet en uunderstøttet enhed.

NO DISC Der er ingen disk i systemet.

NO MUSIC Der er ingen understøttede lydfiler på afspilningskilden.

NO
SUPPORT

Der er tilsluttet en uunderstøttet USB-enhed, eller USB-enheden er tilsluttet gennem en USB-hub.

NO VIDEO Der er ingen understøttede videofiler på afspilningskilden.

NOT USE Du forsøgte at udføre en specifik betjening under forhold, hvor den betjening er forbudt.

OVER
CURRENT

Der blev detekteret en overstrøm fra (USB)-porten.

PROTECT USB-enheden er skrivebeskyttet.

PUSH
STOP

Du forsøgte at udføre en betjening, som kun kan udføres, når afspilningen er stoppet.

READING Systemet læser information på disken eller USB-enheden. Visse betjeninger er ikke til rådighed.
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Meddelelse Årsag

REC
ERROR

Overførslen startede ikke, stoppede halvvejs eller kunne ikke udføres.

TRACK
FULL

Du kan ikke overføre til USB-enheden, da antallet af filer har nået dets maksimum.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Strømmen tænder ikke.

Kontroller at netledningen er ordentligt tilsluttet til AC IN-stikket på bagsiden af systemet.

Relateret emne
Tilslutning af systemet til en stikkontakt
Tænding for strømmen

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Systemet er gået ind i standbytilstand.

Dette er ikke en funktionsfejl. Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er
nogen betjening eller nogen lydsignaludgang.

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er ingen lyd.

Juster lydstyrken.

Kontroller tilslutningen af det valgfri udstyr, hvis der er noget.

Tænd for det tilsluttede udstyr.

Sluk for systemet, frakobl netledningen og tilslut derefter netledningen igen og tænd for systemet.

Relateret emne
Tilslutning af systemet til en stikkontakt
Tænding for strømmen
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er kraftig brummen eller støj.

Flyt systemet væk fra støjkilder.

Tilslut systemet til en anden stikkontakt.

Installer et støjfilter (medfølger ikke) til netledningen.

Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Støjen genereret af køleventilatorerne på systemet kan muligvis høres, når systemet er tændt. Dette er ikke en
funktionsfejl.

Flyt systemet væk fra neonskilte og neonlys.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Kontroller polariteten af batterierne.

Fjern forhindringerne mellem fjernbetjeningen og systemet.

Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.

Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.

Udskift batterierne (R03/størrelse AAA).

Flyt systemet væk fra neonlyset.

Relateret emne
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Farveuregelmæssighed på en tv-skærm vedvarer.

Sluk for tv'et og tænd det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheden stadig vedvarer, skal du placere
systemet længere væk fra tv'et.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

[CHILD LOCK] vises, når du anvender en hvilken som helst kontrolknap på systemet.

Indstil børnelåsfunktionen til fra.

Relateret emne
Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.

Dette er driftslyden, og den opstår, når systemet fx tændes eller slukkes. Dette er ikke en funktionsfejl.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Systemet tænder ikke, selvom tv'et tændes.

Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP, og indstil derefter [HDMI INDSTILLING] – [KONTROL TIL HDMI] til [TIL].
Tv'et skal understøtte Kontrol til HDMI-funktionen. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Kontroller højttalerindstillingerne for tv'et. Tænd/sluk af systemet synkroniseres med højttalerindstillingerne på tv'et.
Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Hvis lyden blev udsendt fra tv'ets højttalere den forrige gang, tænder systemet ikke, selv når tv'et tændes.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Systemet slukker ikke, når tv'et slukkes.

Når [STANDBY LÆNKET TIL TV] i [HDMI INDSTILLING] er indstillet til [TIL], slukker systemet automatisk, når du
slukker for tv'et uanset indgangen.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Systemet slukker ikke, selvom tv'et slukkes.

For at slukke automatisk for systemet uanset indgangen, når du slukker for tv'et, skal du indstille [STANDBY
LÆNKET TIL TV] til [TIL]. Tv'et skal understøtte Kontrol til HDMI-funktionen. Se betjeningsvejledningen til tv'et
angående detaljer.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er intet billede/ingen lyd ved tilslutning til HDMI OUT (TV) ARC-stik.

Ændr indstillingen i [HDMI INDSTILLING] – [HDMI-OPLØSNING ]. Problemet kan muligvis være afhjulpet.

Udstyret tilsluttet til HDMI OUT (TV) ARC-stik er ikke i overensstemmelse med lydsignalformatet. I dette tilfælde skal
du indstille [HDMI INDSTILLING] – [LYD(HDMI)] til [PCM].

Prøv det følgende:

Sluk og tænd for systemet igen.

Sluk og tænd for det tilsluttede udstyr igen.

Afbryd og tilslut derefter HDMI-kablet igen.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Ingen tv-lyd udsendt fra systemet.

Kontroller typen og tilslutningen af HDMI-kablet og lydlablet, som er tilsluttet til systemet og tv'et.

Hvis dit tv er kompatibelt med lydreturneringskanal, skal du sørge for at systemet er tilsluttet til et ARC-kompatibelt
HDMI IN-stik på tv'et. Hvis lyden stadig ikke udsendes, eller hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte et lydkabel
(medfølger ikke), holde ned på SHIFT og trykke på SETUP, og derefter indstille [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] til [OFF].

Hvis dit tv ikke er kompatibelt med lydreturneringskanal, udsendes tv-lyden ikke fra systemet, selvom systemet er
tilsluttet til tv'ets HDMI IN-stik. For at udsende tv-lyden fra systemet skal du tilslutte et lydkabel (medfølger ikke).

Ændr funktionen på systemet til [TV].

Skru op for lydstyrken på systemet.

Afhængigt af rækkefølgen af om du tænder for tv'et eller systemet først, er lyden på systemet muligvis slået fra og [
] (lyd fra) lyser på displayet på systemet. Hvis dette sker, skal du først tænde for tv'et og derefter for systemet.

Indstil højttalerindstillingen på tv'et (BRAVIA) til lydsystem. Se betjeningsvejledningen til dit tv for hvordan du indstiller
tv'et.

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der høres ingen tv-lyd fra systemet. [CODE 01] og [SGNL ERR] vises på displayet.

Dette system understøtter kun 2-kanals lineære PCM-formater. Kontroller lydudgangsindstillingen på tv'et og skift
den til PCM-udgangstilstand, hvis automatisk tilstand er valgt. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Kontroller, at højttalerudgangsindstillingen på tv'et er indstillet til at anvende eksterne højttalere.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Lyden udsendes fra både systemet og tv'et.

Slå lyden fra på systemet eller tv'et.

Ændr højttalerudgangen på tv'et til tv-udgangen eller lydsystemet.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Kontrol til HDMI-funktionen fungerer ikke ordentligt.

Kontroller tilslutningen med systemet.

Aktiver Kontrol til HDMI-funktionen på tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående detaljer.

Vent et stykke tid og prøv derefter igen. Hvis du tager systemets stik ud, tager det et stykke tid, før det kan anvendes.
Vent i 15 sekunder eller længere, og prøv derefter igen.

Sørg for at tv'et, som er tilsluttet til systemet understøtter Kontrol til HDMI-funktionen.

Typen og antallet af enheder, som kan kontrolleres med Kontrol til HDMI-funktionen, er begrænset med HDMI CEC-
standarden som følger:

Optageenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager osv.): op til 3 enheder

Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3 enheder (dette system anvender én af
dem)

Tunerrelaterede enheder: op til 4 enheder

Lydsystem (receiver/hovedtelefon): op til 1 enhed (anvendt af dette system)

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Diskskuffen åbner ikke, og [LOCKED] vises på displayet.

Konsulter din nærmeste Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-tjenestefacilitet.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Diskskuffen lukker ikke.

Indsæt disken korrekt.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Disken skubbes ikke ud.

Du kan ikke skubbe disken ud under synkroniseret overførsel eller REC1-overførsel. Tryk på (stop) for at annullere
overførslen, og tryk derefter på (åbn/luk) på systemet for at skubbe disken ud.

Konsulter din nærmeste Sony-forhandler.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Afspilning starter ikke.

Indsæt en disk med mærkatet vendende opad.

Tør disken ren.

Genindsæt disken.

Indsæt den disk, som systemet kan afspille.

Tag disken ud og tør fugten af disken, og lad derefter systemet være tændt i nogle få timer indtil fugten fordamper.

Der er sat en DVD VIDEO med uunderstøttet regionskode i.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Lyden springer over under diskafspilning.

Tør disken ren.

Genindsæt disken.

Flyt disken til et sted uden nogen vibration.

Udskift disken med en uden defekter.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Afspilning starter ikke fra det/den første spor/fil.

Indstil afspilningstilstand til normal afspilning.

Genoptaget afspilning er blevet valgt på disken. Tryk på (stop) to gange. Tryk derefter på (afspil) for at starte
afspilning.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Du kan udføre visse funktioner som fx stop, lås søgning, afspilning i slowmotion,
Gentaget afspilning eller blandet afspilning.

Afhængigt af disken er du muligvis ikke i stand til at udføre visse af betjeningerne ovenfor. Se den
betjeningsvejledning som fulgte med disken.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Filer kan ikke afspilles.

Dataene er ikke gemt i det understøttede format.

Sørg for, at du har valgt den korrekte MEDIA MODE-indstilling inden afspilning.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Navnet vises ikke ordentligt.

ID3-versionen er ikke i Version 1 (1.0/1.1) eller Version 2 (2.2/2.3).

De tegnkoder, som kan vises af dette system, er som følger:

Store bogstaver (A til Z)

Tal (0 til 9)

Symboler (< > * + , [ ] \ _)

Andre tegn vises som [_].
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

Indlæsningsprocessen tager lang tid, når filstrukturen er ekstremt kompleks.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er ikke noget billede.

Kontroller, at systemet er tilsluttet ordentligt.

Hvis HDMI-kablet er beskadiget, skal du udskifte det med et nyt.

Sørg for at du tilslutter systemet til HDMI IN-stikket på dit tv.

Sørg for at du tænder for tv'et og betjener tv'et korrekt.

Sørg for at du vælger indgangen i overensstemmelse med tilslutningen på tv'et, så du kan se billederne fra systemet.

(Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske modeller)
Sørg for at du indstiller farvesystemet korrekt i overensstemmelse med dit tv's farvesystem.

Relateret emne
Tilkobling af tv
Brug af Kontrol til HDMI-funktionen
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der opstår billedstøj.

Tør disken ren.

(Undtagen for latinamerikanske, brasilianske, europæiske og russiske modeller)
Indstil farvesystemet så det svarer til dit tv.

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Formatforholdet på tv-skærmen kan ikke ændres.

Formatforholdet er fastsat på din DVD VIDEO og videofil.

Afhængigt af tv'et er du muligvis ikke i stand til at ændre formatforholdet.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Sproget for lydsporet, underteksterne eller kameravinklerne kan ikke ændres.

Flersprogede spor, flersprogede undertekster eller multivinkler er ikke optaget på den DVD VIDEO, som afspilles.

DVD VIDEO forhindrer ændring af indstillingen.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Underteksterne kan ikke slås fra.

DVD VIDEO'en forhindrer deaktivering af undertekster.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Afspilning starter ikke.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Genoptaget afspilning er blevet valgt på USB-enheden. Tryk to gange på (stop). Tryk derefter på (afspil) for at
starte afspilning.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Afspilning starter ikke fra den første fil.

Indstil afspilningstilstand til normal afspilning.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Filer kan ikke afspilles.

Dataene er ikke gemt i det understøttede format.

Sørg for, at du har valgt den korrekte MEDIA MODE-indstilling inden afspilning.

USB-enheder formateret med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32 er ikke understøttet.
Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men visse USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT. Se
betjeningsvejledningen Se betjeningsvejledningen til hver enkelt USB-enhed angående detaljer eller kontakt
producenten.

Hvis du anvender en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, som kan afspilles.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Navnet vises ikke ordentligt.

ID3-versionen er ikke i Version 1 (1.0/1.1) eller Version 2 (2.2/2.3).

Dataene gemt på USB-enheden er muligvis korrupte, så du skal udføre overførslen igen.

De tegnkoder, som kan vises af dette system, er som følger:

Store bogstaver (A til Z)

Tal (0 til 9)

Symboler (< > * + , [ ] \ _)

Andre tegn vises som [_].
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er ingen lyd under USB-afspilning.

USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet
og kontroller om [USB] vises på displayet.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
Afspilning af en USB-enhed
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der er muligvis kommet støj ind under
overførselsprocessen. Slet filen og prøv at overføre igen.

Bithastigheden anvendt i kodning af lydfilen var lav. Send en lydfil med højere bithastighed til USB-enheden.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
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[READING] vises i længere tid, eller det tager lang tid, før afspilning starter.

Læseprocessen kan tage lang tid i de følgende tilfælde.

Der er mange mapper eller filer på USB-enheden. For detaljer skal du se "Bemærkninger om afspilbare filer" i
Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed.

Filstrukturen er ekstrem kompleks.

Hukommelseskapaciteten er stor.

Den interne hukommelse er fragmenteret.
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[NO FILE] vises på displayet.

Systemet er gået ind i softwareopdateringstilstanden, og alle kontrolknapper (med undtagelse af (strøm)) er
deaktiveret. Tryk på (strøm) på systemet for at annullere softwareopdateringen.
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Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

[OVER CURRENT] vises på displayet.

Der er blevet detekteret et problem med niveauet af elektrisk strøm fra (USB)-porten på systemet. Sluk for
systemet og fjern USB-enheden fra porten. Sørg for, at der ikke er noget problem med USB-enheden. Hvis dette
displaymønster varer ved, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
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USB-enheden registreres ikke.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette
problem.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

164



Hjælpevejledning
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Overførsel af resultater i en fejl.

USB-enheden er ikke formateret korrekt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du formaterer.

Sluk for systemet og fjern USB-enheden. Hvis USB-enheden har en strømkontakt, skal du slukke for USB-enheden
og tænde den igen, efter du har fjernet den fra systemet. Udfør derefter overførslen igen.

Hvis overførsels- og slettebetjeningerne gentages flere gange, bliver filstrukturen inden i USB-enheden fragmenteret.
Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.

USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under overførsel. Slet den delvist overførte fil og foretag
overførslen igen. Hvis dette ikke løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til
USB-enheden om hvordan du afhjælper dette problem.
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Lydfiler eller -mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

Kontroller om USB-enheden er skrivebeskyttet.

USB-enheden blev afbrudt eller strømmen blev slået fra under sletningen. Slet den delvist slettede fil. Hvis dette ikke
løser problemet, er USB-enheden muligvis i stykker. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du
afhjælper dette problem.
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Parring kan ikke udføres.

Du kan ikke udføre parring ved blot at holde ned på BLUETOOTH/ PAIRING på systemet. Sørg for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen først og hold derefter ned på BLUETOOTH/ PAIRING to perform pairing.

Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.

Parring er muligvis ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder til stede i nærheden af systemet. I dette
tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.

Sørg for at indtaste den korrekte adgangsnøgle, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-
enheden.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
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BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet, eller [BT OFF] vises på displayet.

Indstil BLUETOOTH-signalet til [BT ON].

Relateret emne
Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet
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Tilslutning er ikke mulig.

Den BLUETOOTH-enhed, som du forsøgte at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen, og kan ikke tilsluttes til
systemet.

Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

Opret en tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.

Parringsregistreringsinformationen er blevet slettet.
Udfør parringsbetjeningen igen.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
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iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.

Systemet er kompatibelt med iOS 11.0 eller senere.
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Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.

Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt væk fra hinanden.

Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.

Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller
en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.

Vælg den passende lydcodecindstilling.

Relateret emne
Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)
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Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTH-enhed og juster derefter lydstyrken vha. (lydstyrke) +/-
(VOLUME -/+ på systemet).

5-013-979-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

172



Hjælpevejledning
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Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.

Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.

Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller
en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.

Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
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Lydsystem til hjemmet
MHC-V43D

Der er alvorlig brummen eller støj, eller der kan ikke modtages stationer.

Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) ordentligt.

Skift antennens sted og dens retning for at opnå en god modtagelse.

Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Der kan muligvis ikke modtages radio afhængigt af radiobølgeforholdene eller byggemiljøet i dit område.

Dårlig modtagelse: Langt fra vinduer, mellem bygninger osv.

God modtagelse: Nær vinduer osv.
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FM-stereomodtagelse er støjfyldt.

For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation skal du trykke gentagne gange på REPEAT/FM MODE indtil
[ST] slukker på displayet.
Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen vil forbedres.

Relateret emne
Lytning til FM-radio
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DAB/DAB+-stationen modtages ikke ordentligt.

Kontroller DAB/FM-antennetilslutningen og udfør derefter den indledende DAB-skanningsprocedure.

Den aktuelle DAB/DAB+-station er muligvis ikke til rådighed.
Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på en anden station.

Hvis du er flyttet til et andet område, er visse stationer/kanaler muligvis ændret, og du er muligvis ikke i stand til at
stille ind på din normale udsendelse. Udfør den indledende DAB-skanningsprocedure for at registrere indholdet af
udsendelser igen.

Relateret emne
Udførsel af den indledende DAB-scanning
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DAB/DAB+-udsendelseslyden afbrydes, eller modtagelsen er dårlig.

Kontroller placeringen af systemet eller juster retningen af antennen for at forbedre signalstyrken.
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BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-
funktion.

Efter tilslutning af alle systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-enheden og
festværten.

Relateret emne
Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)
Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion
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BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Stereo Pair-funktion.

Efter tilslutning af to af de samme systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-
enheden og værtssystemet.

Relateret emne
Trådløs lytning til musik med to systemer (Stereo Pair-funktion)
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Voice Control fungerer ikke ordentligt.

Tal tættere på din smartphone/iPhone-mikrofon.

Tal tydeligt med en lavere hastighed.

Reducer den omgivende støj.
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Gesture Control kan ikke aktiveres.

Tryk gentagne gange på GESTURE ON/OFF på systemet indtil GESTURE CONTROL-indikatoren lyser.

Sørg for at børnelås-funktionen ikke er aktiveret.

Relateret emne
Deaktivering af kontrolknapperne på systemet (Børnelås)
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Gesture Control fungerer ikke ordentligt.

Flyt din hånd tættere på GESTURE CONTROL-sensoren, når du udfører swipebevægelsen.

Udfør swipebevægelsen langsommere.

Vælg den rigtige tilstand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER eller KARAOKE) inden du starter brug af Gesture Control.

Installer et støjfilter (medfølger ikke) til netledningen.

Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
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Der er ingen mikrofonlyd.

Juster lydstyrkeniveauet for mikrofonen.

Sørg for, at mikrofonen er korrekt tilsluttet til MIC1- eller MIC2/GUITAR-stikket på systemet.

Sørg for at mikrofonen er tændt.
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Der er akustisk feedback.

Reducer lydstyrken.

Flyt mikrofonen og guitaren væk fra systemet eller ændr retningen på mikrofonen.
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Lyden mister stereoeffekt under afspilning.

Sluk for stemmefader.

Sørg for, at systemet er ordentligt tilsluttet.

Relateret emne
Forskellige funktioner for karaoke
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System fungerer ikke ordentligt.

Nulstil systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.
Brug kontrolknapperne på systemet for at udføre denne betjening.

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Kobl netledningen fra systemet, og kobl den derefter til igen.1

Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.2

Hold ned på GUITAR og MEGA BASS i ca. 3 sekunder.

Efter alle indikatorerne på systemet blinker i mere end 3 sekunder, nulstilles alle brugerkonfigurerede indstillinger
som fx parringsregistreringsinformationen til standardindstillingerne fra fabrikken.
[RESET] vises på displayet.
Efter nulstillingen er færdig, genstarter systemet automatisk. Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger som fx parringsregistreringsinformationen nulstilles til standardindstillingerne
fra fabrikken (undtagen for visse af opsætningsmenuens indstillinger). For at nulstille alle opsætningsmenuens
indstillinger skal du se Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard.

3

186



Hjælpevejledning
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Returnering af opsætningsmenuens indstillinger til standard

Du kan returnere opsætningsmenuens indstillinger (med undtagelse af [BØRNESIKRING]-indstillinger) til
standardindstillingerne.

Relateret emne
Tilkobling af tv
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Hold ned på SHIFT og tryk på SETUP.

Opsætningsmenuen vises på tv-skærmen.

1

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [SYSTEMINDSTILLING], og tryk derefter på 
(enter).

2

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [NULSTIL], og tryk derefter på (enter).3

Tryk gentagne gange på (op)/ (ned) for at vælge [YES], og tryk derefter på (enter).

Det tager nogle få sekunder at gennemføre. Tryk ikke på (strøm) under nulstilling af systemet.
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