
Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

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

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

Hoofdtoestel

Afstandsbediening

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

Het systeem verplaatsen

Stroombron

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

Inschakelen van de stroom

Het systeem uit (standby) zetten
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Automatische uitschakelfunctie

Aansluiten van de tv

Snelle instelling

Snelle instelling uitvoeren

Gebruiken van de microfoonhouder(s)

Demostand

Uitschakelen van de demonstratiestand

Aansluiten van een tv & audio-apparatuur

Tv

Aansluiten van de tv

Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

Extern audioapparaat

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

Disc

Afspelen van een disc

Afspelen van een disc

Bediening van verschillende functies bij weergave van een disc

Gebruiken van de weergavefuncties

Informatie over een disc bekijken

Beperken van de weergave van een disc (Kinderbeveiliging)

USB-apparaat

Aansluiten van een USB-apparaat

Weergeven van een USB-apparaat

Weergeven van een USB-apparaat

Gebruiken van de weergavefuncties

Informatie over een USB-apparaat bekijken

Overbrengen van muziek naar een USB-apparaat

Overbrengen van muziek van een disc

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat
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BLUETOOTH®-apparaat

Verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

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

Luisteren naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

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

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Andere bedieningsmogelijkheden

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

Radio

Luisteren naar FM-radio

Luisteren naar FM-radio

Voorprogrammeren van radiozenders

Luisteren naar DAB-radio

Luisteren naar DAB-radio

Voorprogrammeren van radiozenders

Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst

Informatie van DAB-radio bekijken

Aansluiten van meerdere systemen voor weergave

Draadloze Party Chain-functie

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

Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Stereo Pair-functie

Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Stereo Pair-functie)

Het geluid instellen

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

Selecteren van een geluidsveld
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Gebruiken van speciale apps

Gebruiken van "Sony | Music Center"

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" installeren

Gebruiken van "Fiestable"

Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" installeren

Gebruiken van het DJ Effect en de sampler

Uw eigen verlichting personaliseren

Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties (Party King)

Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand (Karaoke Ranking)

Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten (Party Playlist)

Gebruiken van Gesture Control

Uitvoeren van handelingen met Gesture Control

Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen (GESTURE 1)

Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen (GESTURE 2)

Meezingen: Karaoke

Karaoke zingen

Diverse Karaoke-functies

Genieten van het geluid van een gitaar

Andere handelingen

Gebruiken van de slaaptimer

Genieten van muziek met de verlichting (Party Light/Speaker Light)

Over de stembegeleiding

Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Instelmenu
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Informatie

Over de indicators

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Kinderbeveiliging regiocodelijst

Taalcodelijst

Verhelpen van storingen

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

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

Over de zelfdiagnostische functie

Over meldingen

Algemeen

De stroom wordt niet ingeschakeld.

Het systeem is in de standby-stand gezet.

Er is geen geluid.

Er is een ernstig gebrom of ruis.

De afstandsbediening werkt niet.

De kleurafwijking op het tv-scherm blijft bestaan.

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

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

Controle voor HDMI-functie ("BRAVIA")

Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.

Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.

Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.

Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT (TV) ARC-connector.

Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.

Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] zullen op het display
verschijnen.

Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.

De Controle voor HDMI werkt niet goed.

Disc
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De disclade gaat niet open en de melding [LOCKED] verschijnt op het display.

De disclade gaat niet dicht.

De disc wordt niet uitgeworpen.

De weergave begint niet.

Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen, vertraagde weergave, herhaalde weergave, of
willekeurige weergave.

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De naam verschijnt niet naar behoren.

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

Er is geen beeld.

Er verschijnt beeldruis.

De beeldverhouding van het tv-scherm kan niet worden veranderd.

De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden veranderd.

De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

USB

De weergave begint niet.

De weergave begint niet bij het eerste bestand.

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De naam verschijnt niet naar behoren.

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

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

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

De aanduiding [NO FILE] zal op het display verschijnen.

De aanduiding [OVER CURRENT] zal op het display verschijnen.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Overdracht resulteert in een fout.

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

BLUETOOTH-apparaat

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

Er is geen verbinding mogelijk.

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

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

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

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

Radio

Er is een harde brom of ruis, of er kunnen geen zenders worden ontvangen.

Er is veel ruis in de FM stereo-ontvangst.

De DAB/DAB+-zender wordt niet naar behoren ontvangen.

De geluidsweergave van de DAB/DAB+-uitzending wordt onderbroken, of de ontvangst is slecht.

Meerdere systemen voor weergave

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

Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de Stereo Pair-functie.

Speciale apps

De Voice Control werkt niet goed.

Gesture Control

De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.

De Gesture Control werkt niet goed.

Karaoke

Er is geen geluid van de microfoon.

Er is akoestische terugkoppeling.

Het stereo-effect verdwijnt tijdens de weergave.

Resetten

Het systeem werkt niet naar behoren.

De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Hoofdtoestel

Voor

Achter

Bovenpaneel1.

Microfoonhouder2.

Tweeter R/L3.

Afstandsbedieningssensor ( )4.

Disclade5.

Party Light*6.

Middenbereik luidspreker (voorzien van verlichting*)7.

Subwoofer (voorzien van verlichting*)8.

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

HDMI OUT (TV) ARC-connector1.

DAB/FM ANTENNA-aansluiting2.

(TV) AUDIO IN-aansluiting3.

AC IN-aansluiting4.
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Verwant onderwerp
Over de indicators
De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op het systeem probeert te
gebruiken.
Gebruiken van de microfoonhouder(s)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

(aan/uit)
Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de standby-stand te zetten.

1.

(weergave)*
(stop)

2.

(vorige)/ (volgende)
TUNING –/+

3.

(open/dicht)4.

GESTURE ON/OFF5.

BLUETOOTH/ PAIRING met indicator
FUNCTION

6.

MEGA BASS met indicator7.

PARTY LIGHT
W.PARTY CHAIN
FIESTA

8.

Display9.

GESTURE CONTROL-sensor10.

(USB) REC/PLAY-aansluiting11.

MIC1-aansluiting
MIC2/GUITAR-aansluiting

12.

MIC ECHO
VOICE CHANGER/ VOCAL FADER
GUITAR

13.

MIC/GUITAR LEVEL –/+14.

VOLUME –/+*

Stel het volumeniveau in.
15.

SOUND FIELD16.

PLAYBACK
DJ
SAMPLER
KARAOKE

17.

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

Home audiosysteem
MHC-V43D

Afstandsbediening

(aan/uit)1.

PLAY MODE2.

REPEAT/FM MODE3.

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

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

(map) -/+
KEY CONTROL (lager)/ (hoger)

4.

DVD TOP MENU
DVD/TUNER MENU
CLEAR*1

RETURN
SETUP*1

OPTIONS

5.
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(op)/ (neer)/ (links)/ (rechts)
(Enter)

SEARCH6.

 (volume) +/-*27.

(snel terug)/ (snel vooruit)
(langzaam terug)/ (langzaam vooruit)

TUNING -/+
 (weergave)*2

(vorige)/ (volgende)
PRESET -/+

 (pauze)
 (stop)

8.

SHIFT*19.

SOUND FIELD +/-10.

FUNCTION11.

PARTY LIGHT
LIGHT MODE

12.

DISPLAY*1

DISPLAY
13.

SLEEP14.

Deze toets heeft roze opdruk. Om deze toets te gebruiken, moet u SHIFT (9) ingedrukt houden terwijl u op deze toets drukt.*1
Cijfertoets 5/AUDIO, (volume) + en  (weergave) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening
van het systeem.

*2
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

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

Het systeem ondersteunt de volgende formatteringen voor bestanden en discs.

Discs die weergegeven kunnen worden

DVD VIDEO

DVD-R/-RW in DVD VIDEO-formaat of videostand

DVD+R/+RW in DVD VIDEO-formaat

VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, en 2.0 discs)

Super VCD

CD-R/-RW/-ROM in VIDEO CD-formaat of Super VCD-formaat

AUDIO CD

CD-R/-RW in AUDIO CD-formaat

CD-R/-RW/-ROM in DATA CD*1-formaat met MP3-bestanden (.mp3)*2*3, MPEG4-bestanden (.mp4/ .m4v)*3*4, Xvid-
bestanden (.avi) en conform ISO 9660*5 Level 1/Level 2 of Joliet (uitgebreid formaat).

DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW in DATA DVD*1-formaat met MP3-bestanden (.mp3)*2*3, MPEG4-bestanden
(.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-bestanden (.avi)*6*7 conform UDF (Universal Disk Format).

Bestanden die kunnen worden weergegeven van USB-apparaten

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

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

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

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

*2

Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door het systeem.*3
MPEG4-bestanden moeten zijn opgenomen in het MP4-bestandsformaat. De ondersteunde videocodecs en audiocodecs zijn als volgt:
- Videocodec: MPEG4 Simple Profile (AVC wordt niet ondersteund.)
- Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

*4

A logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, zoals gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization).*5
Videobestanden groter dan 720 (breedte) x 576 (hoogte) pixels of met een hoge breedte-hoogte verhouding kunnen niet worden weergegeven.*6
Xvid-bestanden die langer zijn dan 2 uur of bestanden die zijn samengesteld uit twee of meer Xvid-bestanden kunnen mogelijk niet worden
weergegeven.

*7

WMA-bestanden in WMA DRM, WMA Lossless, of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.*8
AAC-bestanden in AAC DRM en AAC Lossless-formaat, of gecodeerd bij 96 kHz, kunnen niet worden weergegeven.*9
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luidsprekersysteem kan beschadigen.

U kunt de volgende discs/bestanden niet weergeven:

CPRM (Content Protection for Recordable Media) compatibele DVD-R/-RW opgenomen met Copy-Once software

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

Discs met plakband, papiertjes, of stickers erop

Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd door een wachtwoord.

Opmerkingen over CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/+RW

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

Sommige weergavefuncties werken mogelijk niet met sommige DVD+R's/+RW's, ook al zijn ze correct afgesloten.
Bekijk deze discs in deze gevallen met normale weergave.

Opmerkingen over discs

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

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

Opmerking over multisessiediscs

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

Opmerking over de weergave van DVD VIDEO's en VIDEO CD's

Sommige weergavefuncties voor DVD VIDEO's of VIDEO CD's kunnen opzettelijk worden beperkt door de producenten
van het weer te geven materiaal. Daarom is het mogelijk dat sommige weergavefuncties niet kunnen worden gebruikt. U
moet daarom de documentatie van de DVD VIDEO of VIDEO CD in kwestie goed lezen.

Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven

Het kan even duren voor de weergave begint wanneer:

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

er net audio- of videobestanden uit een andere map zijn weergegeven.

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

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

Maximale diepte van de mappenstructuur van 8 mappen

Maximaal 300 mappen

Maximaal 999 bestanden op een disc

Maximaal 2.000 bestanden op een USB-apparaat

Maximaal 650 bestanden in een map
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Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie van bestanden en mappen.

Mappen waarin geen audio- of videobestanden zitten, worden overgeslagen.

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

De gewenste weergavevolgorde is mogelijk niet van toepassing afhankelijk van de software waarmee het audio- of
videobestand is gemaakt.

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

Afhankelijk van het Xvid-bestand in kwestie is het mogelijk dat het beeld onduidelijk is of dat de geluidsweergave
overslaat.

Opmerkingen over USB-apparaten

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

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

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

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem verplaatsen

Het systeem heeft wieltjes zodat u het gemakkelijk kunt verplaatsen.
De wieltjes kunne alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden. Til het systeem op met twee personen aan de
handgrepen op het systeem wanneer het over een ongelijke ondergrond moet worden verplaatst. Een correcte plaatsing
van uw handen tijdens het verplaatsen van het systeem is zeer belangrijk om persoonlijk letsel en schade aan
eigendommen te voorkomen.
Voor u het systeem gaat verplaatsen, moet u alle bedrading loskoppelen.

Opmerking
Wees zeer voorzichtig wanneer u het systeem verplaatst over een helling.

Draag het systeem niet wanneer er iemand op zit, of met andere voorwerpen e.d. er bovenop.

Houd kinderen en peuters uit de buurt wanneer u het systeem optilt en verplaatst.

Gebruik in geen geval de microfoonhouder om het systeem aan op te tillen.

Vouw de microfoonhouder op voor u het systeem optilt.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Uitschakelen van de demonstratiestand

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

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

1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

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

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

Home audiosysteem
MHC-V43D

Inschakelen van de stroom

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk op (aan/uit).1
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Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Het systeem uit (standby) zetten

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk op (aan/uit).

[STANDBY] knippert op het display.

1

20



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Automatische uitschakelfunctie

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

Opmerking
De automatische uitschakelfunctie werkt niet in de volgende gevallen:

in de TUNER FM-stand.

in de TUNER DAB-stand.

wanneer de slaaptimer is ingeschakeld.

wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de MIC1-aansluiting of de MIC2/GUITAR-aansluiting.

wanneer het systeem een Party Guest is voor de draadloze Party Chain-functie of het Guest-systeem voor de Stereo Pair-
functie.

In-/uitschakelen van de automatische uitschakelfunctie

Verlaten van het optiemenu
Druk op OPTIONS.

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

1.

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

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

Home audiosysteem
MHC-V43D

Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

: High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

: Audiokabel (niet meegeleverd)
Selecteer de aansluitingsmethoden aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

Beschikbare ingangsaansluiting op
uw tv

HDMI-connector met
"ARC"*1

HDMI-connector zonder
"ARC"

Zonder HDMI-
connector

Om naar video te kijken Niet beschikbaar

Om naar geluid van de tv te
luisteren*2

De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een
HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar Instelmenu. Om te controleren of de ARC-functie van uw tv
compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*1

Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.*2
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Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en
Rusland)
Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.
Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:
NTSC PAL
Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

Hint
U kunt ook profiteren van de geluidsweergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie Luisteren naar muziek van een
extern audio-apparaat enz..)

Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de
audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor
details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking
Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.

Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-
signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie Over meldingen.)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.2.

Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

3.
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Snelle instelling uitvoeren

Met de snelle instelling kunt u de minimaal vereiste basisinstellingen maken voor u het systeem in gebruik neemt.

Afsluiten van de snelle instelling
Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Met de hand veranderen van de instelling
Zie Instelmenu.

Sluit het systeem aan op uw tv. (Zie Aansluiten van de tv.)1

Zet uw televisie aan en selecteer de ingang waarop het systeem is aangesloten.2

Druk op (aan/uit) om het systeem in te schakelen.3

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.

De begeleiding [Press ENTER to run QUICK SETUP.] zal onderaan het tv-scherm verschijnen.

Opmerking
De begeleiding zal verschijnen wanneer u het systeem voor het eerst aan zet, of nadat u een [RESET] hebt uitgevoerd.
(Zie De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen.)

4

Druk op (Enter) zonder een disc in het toestel te doen.

[TAALKEUZE] zal op het tv-scherm verschijnen. De weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van het land
of de regio.

5

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om een taal te selecteren en druk dan op (Enter).

[VIDEO-INSTELLING] zal op het tv-scherm verschijnen.

6

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om de instelling die overeenkomt met uw tv-type te selecteren en
druk dan op (Enter).

Nadat [Snelle instelling is klaar.] op het tv-scherm is verschenen is het systeem klaar voor weergave.

7
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Gebruiken van de microfoonhouder(s)

U kunt microfoons (niet meegeleverd) in de microfoonhouders plaatsen. Om de microfoonhouder te gebruiken, moet u
deze met uw vinger uitvouwen, zoals u hieronder kunt zien.

Opmerking
De microfoonhouders zijn uitsluitend ontworpen voor het plaatsen van microfoons.

Houd het systeem niet vast aan de microfoonhouders wanneer u het systeem optilt.

Voor u microfoons plaatst in de microfoonhouders, moet u herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem drukken om het
volumeniveau van de microfoon te verlagen tot de minimuminstelling.

Verwant onderwerp
Karaoke zingen

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uitschakelen van de demonstratiestand

De demonstratiestand is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. Wanneer u het systeem aansluit op een
stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer), zal de demonstratiestand automatisch beginnen. De meldingen over de
belangrijkste kenmerken van dit systeem schuiven over het display en de verlichting wordt ingeschakeld.

Inschakelen van de demonstratiestand
Druk op DISPLAY.

Hint
Om de verlichting uit te schakelen tijdens de demonstratie, moet u op PARTY LIGHT drukken.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

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

1
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Aansluiten van de tv

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact trekken.

: High Speed HDMI-kabel met Ethernet (niet meegeleverd)

: Audiokabel (niet meegeleverd)
Selecteer de aansluitingsmethoden aan de hand van de aansluitingen op uw tv.

Beschikbare ingangsaansluiting op
uw tv

HDMI-connector met
"ARC"*1

HDMI-connector zonder
"ARC"

Zonder HDMI-
connector

Om naar video te kijken Niet beschikbaar

Om naar geluid van de tv te
luisteren*2

De Audio Return Channel (ARC) functie stelt de tv in staat om geluid weer te laten geven door het systeem en alleen een aansluiting via een
HDMI-kabel. Om de ARC-functie op dit systeem in te stellen, verwijzen we u naar Instelmenu. Om te controleren of de ARC-functie van uw tv
compatibel is, moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

*1

Om te kunnen luisteren naar geluid van de tv, moet u herhaaldelijk op FUNCTION drukken om [TV] te selecteren.*2
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Om het kleursysteem te veranderen (behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en
Rusland)
Stel het kleursysteem in aan de hand van het kleursysteem van uw tv.
Telkens wanneer u de procedure hieronder uitvoert, zal het kleursysteem als volgt veranderen:
NTSC PAL
Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

Hint
U kunt ook profiteren van de geluidsweergave van audio/video-apparatuur via het systeem. (Zie Luisteren naar muziek van een
extern audio-apparaat enz..)

Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer er optionele apparatuur is aangesloten, kunt u proberen om de
audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur te veranderen. Dit kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor
details moet u de handleiding van de apparatuur in kwestie raadplegen.

Opmerking
Sluit dit systeem niet aan op de tv via het videodeck.

Wanneer de audiosignalen die binnenkomen via HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem geen 2-kanaals Lineair PCM-
signalen zijn, zullen de meldingen [CODE 01] en [SGNL ERR] op het display van het systeem verschijnen. (Zie Over meldingen.)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.2.

Houd MIC ECHO en MEGA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt.
De aanduiding [NTSC] of [PAL] zal op het display verschijnen.

3.
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Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

Door een tv die compatibel is met de Controle voor HDMI-functie* aan te sluiten met een HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel met Ethernet, niet meegeleverd) kunt u het systeem gemakkelijk bedienen met de afstandsbediening van
uw tv.
De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

Systeem-uitschakelfunctie

Systeem-audiobedieningsfunctie

Audio Return Channel (ARC) functie

One-Touch-weergavefunctie

Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie

Taal-volgfunctie

Opmerking
Deze functies kunnen ook werken met apparatuur van andere fabrikanten dan Sony, maar de werking daarmee kan niet worden
gegarandeerd.

Voorbereidingen voor het gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

Systeem-uitschakelfunctie
Wanneer u de tv uit zet, zal het systeem automatisch uit worden geschakeld.

Opmerking

Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) waardoor HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) apparaten elkaar kunnen aansturen.

*

Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

1

Stel [HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN].

Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie Instelmenu voor details.
Stel de instellingen voor de Controle voor HDMI-functie in werking op de tv die is aangesloten op het systeem.
Als u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) functie inschakelt wanneer u een tv die gemaakt is door Sony
gebruikt, zal de Controle voor HDMI-functie van het systeem automatisch worden ingeschakeld. Wanneer de
instellingen voltooid zijn, zal de melding [COMPLETE] op het display verschijnen.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.
Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

1.

Stel [HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in op [AAN] of [AUTO].
Bij aankoop staat deze instelling op [AUTO]. Zie Instelmenu voor details.

2.
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Afhankelijk van de status van het apparaat is het mogelijk dat het aangesloten apparaat niet kan worden uitgeschakeld.

Systeem-audiobedieningsfunctie
Als u het systeem aan zet terwijl u naar de tv kijkt, zal het geluid van de tv worden weergegeven via de luidsprekers van
het systeem. U kunt het volume van het systeem regelen met de afstandsbediening van de tv.
Als het geluid van de tv de vorige keer dat u naar de tv keek werd weergegeven via de luidsprekers van het systeem, zal
het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de tv opnieuw aan zet.
U kunt de bediening ook uitvoeren via het menusysteem van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv
raadplegen.

Opmerking
Afhankelijk van de tv zal het volumeniveau van het systeem worden weergegeven op het tv-scherm. Dit kan verschillen van het
volumeniveau op het display.

Afhankelijk van de instellingen van de tv is het mogelijk dat de Systeem-audiobedieningsfunctie niet beschikbaar is. Voor details
moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Audio Return Channel (ARC) functie
Als het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met de Audio Return Channel
(ARC) functie, kunt u luisteren naar het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem zonder dat u daarvoor een
audiokabel (niet meegeleverd) hoeft aan te sluiten.

Opmerking
Als de tv niet compatibel is met de Audio Return Channel (ARC) functie, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten.

One-Touch-weergavefunctie
Wanneer u op (weergave) drukt in de DVD/CD of USB-functie, zal de tv automatisch worden ingeschakeld. De op de
tv ingestelde signaalbron wordt omgeschakeld naar de HDMI-ingangsaansluiting waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking
Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat het begin van het weer te geven materiaal niet correct wordt weergegeven.

Gemakkelijke afstandsbedieningsfunctie
U kunt het systeem selecteren door SYNC MENU te gebruiken en zo het systeem bedienen.
Deze functie kan worden gebruikt als de tv het gekoppelde menu ondersteunt. Voor details moet u de handleiding van
uw tv raadplegen.

Opmerking
In het gekoppelde menu van de tv wordt het systeem door de tv herkend als "Speler".

Sommige handelingen zijn mogelijk niet beschikbaar bij sommige tv's.

Taal-volgfunctie
Wanneer u de taal voor het schermmenu van de tv verandert, zal de taal voor het schermmenu van het systeem ook
worden veranderd.

Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.
Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

1.

Stel [HDMI-INSTELLING] – [AUDIO RETURN CHANNEL] in op [AAN].
Bij aankoop staat deze instelling op [AAN]. Zie Instelmenu voor details.

2.
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Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

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

Hint
Het systeem kan automatisch in de standby-stand worden gezet als het volumeniveau van het aangesloten externe audio-
apparaat te laag is. Regel het volume van het apparaat. Zie "Automatische uitschakelfunctie" om de automatische
uitschakelfunctie uit te schakelen.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op (volume) - (of druk herhaaldelijk op VOLUME - op het systeem) tot [VOL MIN] op
het display verschijnt.

1

Sluit het externe audio-apparaat aan op de (TV) AUDIO IN-aansluiting van het systeem door middel van een
audiokabel.

2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [AUDIO IN] geselecteerd hebt.3

Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.4

Stel het volumeniveau in.

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

5
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Afspelen van een disc

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

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

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [DVD/CD] geselecteerd hebt.1

Druk op  (open/dicht) op het systeem om de disclade te openen en leg een disc op de lade met het label
naar boven.

2

Druk nog eens op  (open/dicht) op het systeem om de disclade te sluiten.

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

3

Als de disc geformatteerd is als DATA CD/DATA DVD, moet u herhaaldelijk op MEDIA MODE drukken om
[MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren.

4

Druk op (weergave) om de weergave te starten.5

Om dit te doen Doet u dit

Weergave stoppen Druk op (stop).

Weergave pauzeren Druk op (pauze).

Hervat de weergave of keer terug
naar de normale weergave

Druk op (weergave).

Annuleer het hervattingspunt Druk twee keer op (stop).
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Weergave van een bepaald bestand

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Om dit te doen Doet u dit

Selecteer een nummer, bestand,
hoofdstuk, of scène

Druk op (vorige) of (volgende) tijdens de weergave.
U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en 
(Enter).

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

Laat de DVD-titel weergeven Druk op DVD TOP MENU.

Open het DVD-menu Druk op DVD/TUNER MENU.

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

Druk op (snel terug) of (snel vooruit) tijdens de weergave. Met elke
druk op (snel terug) of (snel vooruit) zal de weergavesnelheid
veranderen.

Beeld-voor-beeld weergave
(vertraagde weergave)

Druk op (pauze) en dan op (langzaam terug) of (langzaam vooruit).
Met elke druk op (langzaam terug) of (langzaam vooruit) zal de
weergavesnelheid veranderen.

Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren op het tv-scherm.1.

Druk op SEARCH om de mappenlijst weer te laten geven op het tv-scherm.2.

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om de gewenste map te selecteren.3.

Druk op  (Enter) om de bestandenlijst weer te laten geven op het tv-scherm.
Om terug te gaan naar de mappenlijst, drukt u op RETURN.

4.

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op (Enter).5.
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Bediening van verschillende functies bij weergave van een disc

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

Een bepaald nummer opzoeken (voor AUDIO CD)

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste nummer te selecteren en druk dan op  (Enter).

Een bepaalde titel/hoofdstuk/scène/nummer/index opzoeken (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

Opmerking
Voor een VIDEO CD met PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om de gewenste scène op te zoeken.

Voor een VIDEO CD zonder PBC-weergave moet u op SEARCH drukken om het gewenste nummer en index op te zoeken.

Opzoeken van een bepaald punt met behulp van de tijdcode (voor DVD VIDEO)

Zoeken met het DVD-menu (voor DVD VIDEO)

Veranderen van het camerastandpunt (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens weergave om het gewenste camerastandpunt te selecteren.

Selecteren van de instelling voor de ondertiteling (voor DVD VIDEO)

Druk herhaaldelijk op SUBTITLE tijdens weergave om de gewenste taal voor de ondertiteling te selecteren, of om de
ondertiteling uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluidsweergave (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA
CD/DATA DVD)

Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens weergave om het gewenste audioformaat of weergavefunctie te selecteren.

DVD VIDEO

Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de zoekfunctie te selecteren.1.

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de gewenste titel, hoofdstuk, scène, nummer, of index te
selecteren en druk dan op  (Enter).
De weergave begint.

2.

Druk herhaaldelijk op SEARCH tijdens weergave om de tijdzoekfunctie te selecteren.1.

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op  (Enter).
Voorbeeld: Om een scène op te zoeken die zich bevindt op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden, moet u SHIFT
ingedrukt houden en dan op 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) drukken.
Als u zich vergist, moet u SHIFT ingedrukt houden en dan op CLEAR drukken om het ingevoerde cijfer te annuleren.

2.

Druk op DVD/TUNER MENU.1.

Druk op (op)/ (neer)/ (links)/ (rechts), of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om de
gewenste titel of item te selecteren en druk dan op  (Enter).

2.
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U kunt het audioformaat of de taal selecteren wanneer het bronsignaal meerdere audioformaten of audio in meerdere
talen bevat.
Wanneer er 4 cijfers worden weergegeven, geven deze een taalcode aan. Zie Taalcodelijst om te controleren welke taal
wordt aangegeven door de code. Wanneer dezelfde taal twee keer of vaker staat vermeld, is de DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.

VIDEO CD/AUDIO CD/audiobestand
U kunt de geproduceerde geluidsweergave wijzigen.

[STEREO]*: Stereoweergave.

[1/L]/[2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal.

SUPER VIDEO CD
[1:STEREO]*: Stereoweergave van audionummer 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 1.

[2:STEREO]: Stereoweergave van audionummer 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal van audionummer 2.

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functies (voor VIDEO CD)

U kunt het PBC (Weergave-bediening) menu gebruiken om te profiteren van de interactieve functies van een VIDEO CD
(VIDEO CD Version 2.0 en Super VCD).

Opmerking
PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer herhaalde weergave wordt ingeschakeld.

Annuleren van PBC-weergave

Terugkeren naar PBC-weergave
Druk twee keer op (stop) en vervolgens op (weergave).

Weergave hervatten van meerdere discs (voor DVD VIDEO/VIDEO CD)

Dit systeem kan de hervattingspunten opslaan en weergeven voor maximaal 6 discs en zal de weergave hervatten vanaf
dat punt wanneer dezelfde disc opnieuw in het toestel gedaan wordt. Als u een hervattingspunt opslaat voor de 7e disc,
zal het hervattingspunt voor de eerste disc worden verwijderd. Om deze functie in te schakelen, moet u [MULTI-DISC
RESUME] in [SYSTEEMINSTELLING] instellen op [AAN].

Standaardinstelling*

Druk op  (weergave) om een VIDEO CD met PBC-functies weer te geven.
Het PBC-menu zal op het tv-scherm verschijnen.

1.

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren en druk dan op 
(Enter).

2.

Ga door met de weergave volgens de instructies in het menu.3.

Druk op  (vorige) of  (volgende), of houd SHIFT ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen om een nummer te
selecteren wanneer de weergave is gestopt.

1.

Druk op (weergave) of (Enter).
De weergave begint vanaf het geselecteerde nummer.

2.
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Opmerking
Om de disc van het begin af aan weer te laten geven, moet u twee keer op (stop) drukken en dan op  (weergave).

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Gebruiken van de weergavefuncties

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

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

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.

[DISC]*1: Geeft de disc weer.

[FOLDER]*2: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op de disc weer.

[DISC (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op de disc in willekeurige volgorde weer.

[FOLDER (SHUFFLE)]*2: Geeft alle audiobestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op
de disc in willekeurige volgorde weer.

Opmerking
[FLDR] en [SHUF] gaan uit op het display wanneer de normale weergave is ingesteld op [DISC].

[FLDR] op het display licht op wanneer de normale weergave is ingesteld op [FOLDER].

[SHUF] op het display licht op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [DISC (SHUFFLE)].

[FLDR] en [SHUF] op het display lichten op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [FOLDER (SHUFFLE)].

Willekeurige weergave kan niet worden uitgevoerd voor videobestanden.

Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:

de disclade opent.

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

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

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA
DVD)

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE.
Afhankelijk van het type disc of bestand is het mogelijk dat sommige instellingen niet beschikbaar zijn.

[OFF]*: Geen herhaalde weergave.

[ALL]: Herhaalt alle nummers of bestanden in de geselecteerde weergavefunctie.

[DISC]: Herhaalt de hele inhoud (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

[TITLE]: Herhaalt de huidige titel (alleen DVD VIDEO).

Standaardinstelling*1
Kan niet worden geselecteerd voor AUDIO CD.*2
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[CHAPTER]: Herhaalt het huidige hoofdstuk (alleen DVD VIDEO).

[TRACK]: Herhaalt het huidige nummer.

[FILE]: Herhaalt het huidige videobestand.

Annuleren van de herhaalde weergave
Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Opmerking
[ ] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [ALL] of [DISC].

[ ] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] of [FILE].

U kunt geen herhaalde weergave uitvoeren met een VIDEO CD tijdens PBC-weergave.

Afhankelijk van de DVD VIDEO in kwestie, kunt u geen herhaalde weergave uitvoeren.

Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:

de disclade opent.

het systeem uit zet (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

de functie wijzigt (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Standaardinstelling*
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Informatie over een disc bekijken

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

Houd tijdens weergave SHIFT ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op DISPLAY.

Voorbeeld:

Opmerking
Afhankelijk van de signaalbron die wordt afgespeeld, is het mogelijk dat niet alle informatie of alle tekens kunnen worden
weergegeven.

Afhankelijk van de weergavefunctie is het mogelijk dat er andere informatie wordt weergegeven.

Het systeem ondersteunt ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, zullen deze worden getoond als [_].

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

Weergavetijd/resterende tijd

Bestandsnaam, mapnaam

Songtitel, naam artiest, albumtitel

Weergave-informatie
Weergavetijd en resterende tijd

1.

Bitsnelheid2.

Mediatype3.

Weergavetoestand4.

Diverse namen

Bestandsnaam, mapnaam

Songtitel, naam artiest, albumtitel

5.
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Opmerking
Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam niet wordt weergegeven.

De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden kan mogelijk niet correct worden weergegeven.

De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (Variable Bit Rate) kan niet correct worden
weergegeven.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Beperken van de weergave van een disc (Kinderbeveiliging)

U kunt de weergave van DVD VIDEO's beperken op grond van een van tevoren bepaald niveau. Scènes kunnen worden
overgeslagen of vervangen door andere scènes.

Uitschakelen van de functie Kinderbeveiliging
Stel [NIVEAU] in op [OFF] in stap .

Weergeven van een disc waarvoor de kinderbeveiliging is ingesteld

Als u uw wachtwoord vergeten bent

Houd wanneer de weergave gestopt is SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.1

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

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

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in
te voeren en druk dan op (Enter).

4

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [STANDAARD] te selecteren en druk dan op (Enter).5

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om een geografische regio te selecteren voor het bepalen van het
beperkingsniveau van de weergave en druk dan op (Enter).

De regio wordt geselecteerd.
Wanneer u [OTHERS  ] selecteert, moet u een regiocode invoeren voor de gewenste geografische regio aan de
hand van de Kinderbeveiliging regiocodelijst door SHIFT ingedrukt te houden en dan de cijfertoetsen te gebruiken.

6

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [NIVEAU] te selecteren en druk dan op (Enter).7

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op (Enter).

Hoe lager het niveau, hoe strikter de beperkingen.

8

Laad de disc en druk op (weergave).
Het venster voor het invoeren van uw wachtwoord zal nu op het tv-scherm verschijnen.

1.

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om uw wachtwoord van 4 cijfers in te voeren of opnieuw in te voeren
en druk dan op (Enter).
Het systeem begint met de weergave.

2.

Verwijder de disc en herhaal de stappen t/m .1.

Houd SHIFT ingedrukt, gebruik de cijfertoetsen om het wachtwoord van [199703] in te voeren en druk dan op 
(Enter).

2.
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Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Volg de instructies op het scherm en voer het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in.3.

Laad de disc opnieuw en druk op (weergave).
U moet nu nog een keer uw nieuwe wachtwoord invoeren.

4.
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Aansluiten van een USB-apparaat

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

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

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

Verwant onderwerp
Weergeven van een USB-apparaat

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

Sluit een USB-apparaat aan op de (USB) aansluiting op het systeem.2
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Weergeven van een USB-apparaat

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

Weergave van een bepaald bestand

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

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

Druk op MEDIA MODE om [MUSIC] of [VIDEO] te selecteren.3

Druk op (weergave) om het afspelen te starten.4

Om dit te doen Doet u dit

Weergave stoppen Druk op (stop).

Weergave pauzeren Druk op (pauze).

Hervat de weergave of keer
terug naar de normale weergave

Druk op (weergave).

Annuleer het hervattingspunt Druk twee keer op (stop).

Selecteer een bestand
Druk op (vorige) of (volgende) tijdens de weergave. 
U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en 
(Enter).

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

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

Druk op (snel terug) of (snel vooruit) tijdens de weergave. Druk op 
(weergave) om de weergave te hervatten. Met elke druk op (snel terug) of 

(snel vooruit) zal de weergavesnelheid veranderen.

Verander de geluidsweergave

Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens weergave.

[STEREO]: Stereoweergave

[1/L]/[2/R]: Monoweergave van het linker of het rechter kanaal

Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren op het tv-scherm.1.

Druk op SEARCH om de mappenlijst weer te laten geven op het tv-scherm.2.

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om de gewenste map te selecteren.3.

Druk op  (Enter) om de bestandenlijst weer te laten geven op het tv-scherm.
Om terug te gaan naar de mappenlijst, drukt u op RETURN.

4.
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Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet meegeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op het systeem als het USB-
apparaat niet in de (USB) aansluiting op het systeem gestoken kan worden.

Verwant onderwerp
Informatie over een USB-apparaat bekijken

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op (Enter).5.
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Gebruiken van de weergavefuncties

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

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

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl de weergave gestopt is.

[ONE USB DEVICE]*: Geeft weer van het USB-apparaat.

[FOLDER]: Geeft alle bestanden die kunnen worden weergegeven in de gespecificeerde map op het USB-apparaat
weer.

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.

[FOLDER (SHUFFLE)]: Geeft alle audiobestanden in de gespecificeerde map op het USB-apparaat in willekeurige
volgorde weer.

Opmerking
[FLDR] en [SHUF] gaan uit op het display wanneer de normale weergave is ingesteld op [ONE USB DEVICE].

[FLDR] op het display licht op wanneer de normale weergave is ingesteld op [FOLDER].

[SHUF] op het display licht op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

[FLDR] en [SHUF] op het display lichten op wanneer de willekeurige weergave is ingesteld op [FOLDER (SHUFFLE)].

Willekeurige weergave kan niet worden uitgevoerd voor videobestanden.

Willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

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

Herhaalde weergave (Repeat Play) (voor USB)

Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE.
Afhankelijk van het type bestand is het mogelijk dat sommige instellingen niet beschikbaar zijn.

[OFF]*: Geen herhaalde weergave.

[ALL]: Herhaalt alle bestanden in de geselecteerde weergavefunctie.

[TRACK]: Herhaalt het huidige audiobestand.

[FILE]: Herhaalt het huidige videobestand.

Standaardinstelling*

Standaardinstelling*
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Annuleren van de herhaalde weergave
Druk herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Opmerking
[ ] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [ALL].

[ ] op het display licht op wanneer de herhaalde weergave is ingesteld op [TRACK] of [FILE].

Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u:

gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

de MEDIA MODE-instelling wijzigt.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Informatie over een USB-apparaat bekijken

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

Houd tijdens weergave SHIFT ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op DISPLAY.

Voorbeeld:

Opmerking
Afhankelijk van de signaalbron die wordt afgespeeld, is het mogelijk dat niet alle informatie of alle tekens kunnen worden
weergegeven.

Afhankelijk van de weergavefunctie is het mogelijk dat er andere informatie wordt weergegeven.

Het systeem ondersteunt ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, zullen deze worden getoond als [_].

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

Weergavetijd/resterende tijd

Bestandsnaam, mapnaam

Songtitel, naam artiest, albumtitel

Weergave-informatie
Weergavetijd en resterende tijd

1.

Bitsnelheid2.

Mediatype3.

Weergavetoestand4.

Diverse namen

Bestandsnaam, mapnaam

Songtitel, naam artiest, albumtitel

5.
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Opmerking
Afhankelijk van de tekens is het mogelijk dat de naam niet wordt weergegeven.

De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden kan mogelijk niet correct worden weergegeven.

De verstreken weergavetijd voor een audiobestand dat is gecodeerd met een VBR (Variable Bit Rate) kan niet correct worden
weergegeven.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Overbrengen van muziek van een disc

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

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

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

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

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

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

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

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

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

2

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

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

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

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

Druk op OPTIONS om het menu te sluiten.

4

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

Maak de signaalbron gereed.

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

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

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

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

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

Het overbrengen van gegevens stopt automatisch als:

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

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

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

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

Openen van de disclade.

Selecteren van een ander nummer of een bestand.

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

Wijzigen van de functie.

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

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE wanneer de weergave is gestopt om de gewenste weergavefunctie te
selecteren.

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

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

Druk op REC TO USB.

De aanduiding [PUSH ENTER] zal op het display verschijnen.

7

Druk op (Enter).

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

Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.

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

8
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Wanneer u een WALKMAN® aansluit op het systeem, moet u de aansluiting maken nadat de melding [Creating Library] of
[Creating Database] op het display van de WALKMAN® is verdwenen.

Regels voor het genereren van mappen en bestanden
Maximum aantal MP3-bestanden dat kan worden gegenereerd.

298 mappen

650 bestanden in een map

650 bestanden in de mappen REC1-CD of REC1-MP3

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

Gesynchroniseerde overdracht

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

Bestandsnaam: [TRACK001]*

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

REC1-overdracht

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

De map- en bestandsnummers worden vervolgens serieel toegewezen.*
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Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat

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

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

U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer de willekeurige weergavefunctie is geselecteerd. Stel de
weergavefunctie in op de normale weergavefunctie voor het wissen.

Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open staat.

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

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv

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

Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE tot u [MUSIC] geselecteerd hebt.2

Druk op OPTIONS terwijl de weergave gestopt is.

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

3

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

De mappenlijst wordt weergegeven op het tv-scherm.

4

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om een map te selecteren en druk dan op (Enter).

De bestandenlijst wordt weergegeven op het tv-scherm.

5

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het audiobestand dat u wilt wissen te selecteren en druk dan op 
 (Enter).

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, moet u [ALL TRACKS] selecteren van de lijst.
De aanduiding [FOLDER ERASE] of [TRACK ERASE] en [PUSH ENTER] zullen op het display verschijnen.
Druk op  (stop) om het wissen te annuleren.

6

Druk op (Enter).

De aanduiding [COMPLETE] zal op het display verschijnen.
Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

7
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Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

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

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

Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.

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

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

Selecteer de BLUETOOTH-functie.

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

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

1

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

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

Houd BLUETOOTH/ PAIRING op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [PAIRING] op het
display begint te knipperen.

2

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

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u [MHC-V43D] selecteren.
Voer deze stap binnen 5 minuten uit omdat anders het koppelen wordt geannuleerd. Herhaal de procedure in dat
geval vanaf stap .

3
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Het koppelen annuleren
Houd BLUETOOTH/ PAIRING op het systeem tenminste 3 seconden ingedrukt tot [BT AUDIO] op het display
verschijnt.

Koppelingsinformatie wissen
U kunt alle koppelingsinformatie wissen door het systeem te resetten.

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

Opmerking
Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 11.0 of nieuwer.

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

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

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

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

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

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

Verwant onderwerp
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Het systeem werkt niet naar behoren.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [0000] invoeren.
Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*

Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het
display verschijnen en zal de BLUETOOTH-indicator oplichten.

4
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Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met
meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten verbonden zijn met het systeem. U kunt de weergave omschakelen
tussen de verbonden apparaten.

Omschakelen van de weergegeven signaalbron
Wanneer er muziek wordt afgespeeld op een apparaat en u iets begint af te spelen op een ander verbonden apparaat,
zal het systeem het geluid weergeven van het nieuwe weergave-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

1
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Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbind het systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

De naam van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt op het display wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand
gebracht.
Nadat het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op 
(weergave), (pauze), (stop), (snel terug), (snel vooruit), (vorige), en (volgende) te drukken.

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Het optiemenu zal op het display verschijnen.

1

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

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

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

[SBC]: Ontvangst met de SBC-codec.

Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

3

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

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

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Automatische uitschakelfunctie

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk op het systeem op BLUETOOTH/ PAIRING.

De aanduiding [BT AUDIO] zal op het display verschijnen.

1
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Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

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

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

Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.

"Sony | Music Center" gebruiken.

De BLUETOOTH-audiocodecs omschakelen.
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Houd MEGA BASS en MIC/GUITAR LEVEL + op het systeem ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.

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

1
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Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

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

Verlaten van het optiemenu
Druk op OPTIONS.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Druk op OPTIONS.1

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

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

[ON]: Het systeem wordt automatisch ingeschakeld als het in de standby-stand staat.

[OFF]: Uit.

3
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Luisteren naar FM-radio

Voor u kunt luisteren naar de FM-radio, moet u de DAB/FM-draadantenne (meegeleverd) aansluiten op de DAB/FM
ANTENNA-aansluiting van het systeem en dan afstemmen op de FM-radiozender waar u naar wilt luisteren.

Om handmatig af te stemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING -/+ om af te stemmen op de zender waar u naar wilt luisteren.

Hint
Om de statische ruis in de weergave van een zwakke FM-stereozender te verminderen, moet u herhaaldelijk op REPEAT/FM
MODE drukken tot [ST] op het display uit gaat. U verliest dan de stereoweergave, maar de ontvangst zal verbeteren.

Opmerking
Wanneer u afstemt op een FM-zender met RDS-diensten, zal de uitzending informatie bevatten zoals de naam van de dienst of
van de zender. U kunt de RDS-informatie bekijken door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Verwant onderwerp
Voorprogrammeren van radiozenders

Sluit de DAB/FM-draadantenne aan op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem.

Trek de draadantenne helemaal horizontaal uit. Houd de draadantenne uit de buurt van het netsnoer (stroomsnoer)
en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [TUNER FM] geselecteerd hebt.2

Houd TUNING -/+ ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen op het display.

Het scannen stopt automatisch wanneer het systeem een zender ontvangt. [ST] (alleen voor FM-
stereoprogramma's) op het display licht op. Als het scannen niet stopt, moet u op (stop) drukken om het scannen
te stoppen. Stem vervolgens met de hand af (hieronder).

3
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Voorprogrammeren van radiozenders

U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan als uw favorieten.

Luisteren naar de voorkeuzezender
Druk herhaaldelijk op PRESET -/+ om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. U kunt ook SHIFT ingedrukt
houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en (Enter).
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Stem af op de radiozender die u wilt voorprogrammeren. (Zie Luisteren naar FM-radio.)1

Druk op DVD/TUNER MENU.2

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren en druk dan op 
(Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen.
Als onder het geselecteerde voorkeuzenummer al een andere zender was opgeslagen, wordt die zender vervangen
door de nieuwe.

3
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Luisteren naar DAB-radio

Voor u kunt luisteren naar de DAB (Digital Audio Broadcasting) radio, moet u de DAB/FM-draadantenne (meegeleverd)
aansluiten op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem en dan afstemmen op de DAB/DAB+-radiozender
waar u naar wilt luisteren.

Opmerking
Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het een paar seconden duren voor u iets hoort.

Als de zender waarop u hebt afgestemd op dit moment geen programma uitzendt, zal de melding [OFF-AIR] op het display
verschijnen.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sluit de DAB/FM-draadantenne aan op de DAB/FM ANTENNA-aansluiting van het systeem.1

Sluit het netsnoer (stroomsnoer) aan en zet het systeem aan door op (aan/uit) te drukken.2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om [TUNER DAB] te selecteren.

Wanneer u de TUNER DAB-functie voor het eerst na aankoop, of na het resetten van het systeem gebruikt zal het
scannen automatisch beginnen. De voortgang van het scannen wordt aangegeven als [SCAN***%].
Afhankelijk van de beschikbare DAB/DAB+-zenders in uw regio, is het mogelijk dat het scannen een paar minuten
kan duren. Wanneer het scannen voltooid is, zal het systeem alle beschikbare DAB/DAB+-zenders opslaan en
afstemmen op of de eerste beschikbare zender.

Opmerking
Als er geen DAB/DAB+-uitzendingen zijn in uw uw land of regio, zal de melding [NoSIGNAL] op het display verschijnen.

3

Druk herhaaldelijk op TUNING -/+ om af te stemmen op de zender waar u naar wilt luisteren.4
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Voorprogrammeren van radiozenders

U kunt maximaal 20 DAB/DAB+-zenders opslaan als uw favorieten.

Luisteren naar de voorkeuzezender
Druk herhaaldelijk op PRESET -/+ om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. U kunt ook SHIFT ingedrukt
houden en dan de cijfertoetsen gebruiken en (Enter).
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Stem af op de radiozender die u wilt voorprogrammeren. (Zie Luisteren naar DAB-radio.)1

Druk op DVD/TUNER MENU.2

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om [PRESET MEMORY] te selecteren en druk dan op (Enter).3

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren en druk dan op 
(Enter).

De melding [COMPLETE] verschijnt op het display en de zender wordt opgeslagen.
Als onder het geselecteerde voorkeuzenummer al een andere zender was opgeslagen, wordt die zender vervangen
door de nieuwe.

4
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Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst

Wanneer u naar een andere regio bent verhuisd, moet u de eerste scan voor DAB-ontvangst uitvoeren om de
DAB/DAB+-zenders bij te laten werken.

Opmerking
Als er geen DAB/DAB+-uitzendingen zijn in uw uw land of regio, zal de melding [NoSIGNAL] op het display verschijnen.

Alle voorkeuzezenders zullen worden gewist wanneer u de procedure hierboven uitvoert.

Voor u de DAB/FM-draadantenne loskoppelt, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/DAB+-instellingen te bewaren.
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Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot u [TUNER DAB] geselecteerd hebt.1

Druk op DVD/TUNER MENU.2

Druk op (op)/ (neer) om [INITIAL SCAN] te selecteren en druk dan op (Enter).3

Druk op (op)/ (neer) om [YES] te selecteren en druk dan op (Enter).4
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Informatie van DAB-radio bekijken

Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
U kunt de informatie als volgt bekijken:

Zendernaam

Naam zendgemachtigde

Frequentieband

Signaalsterkte

DLS (Dynamic Label Segment)
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74



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

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

Door meerdere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van
elk feest een knalfuif maken.
Het eerste systeem in de keten dat wordt geactiveerd, wordt de Party Host en deelt de muziek met de andere systemen
(Party Guests).

Compatibele apparaten:
Raadpleeg https://www.sony.net/smcqa/.

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

Schakel de BLUETOOTH-functie op alle systemen in.

De volgende procedure is een voorbeeld waarbij de BLUETOOTH-functie op een MHC-V43D wordt ingeschakeld.
Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de
draadloze Party Chain-functie in te stellen.

1

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

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

Stel het eerste systeem in als de Party Host.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V43D wordt ingesteld als eerste systeem. Raadpleeg de handleiding van
het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te
stellen.

2

Zorg ervoor dat [BT AUDIO] op het display wordt weergegeven.
Is dat niet het geval, dan moet u stap  uitvoeren.

1.
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Verbind het BLUETOOTH-apparaat met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding.
Zie voor details Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten.
Wanneer de naam van het BLUETOOTH-apparaat op het display verschijnt, is de BLUETOOTH-verbinding tot
stand gebracht.

2.

Druk op het systeem op W.PARTY CHAIN.

[CHAINING] knippert op het display.
De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat wordt automatisch afgesloten wanneer het systeem in de
instelstand voor de draadloze Party Chain-functie gaat.

3.

Verbind een tweede of volgende systeem als Party Guest.

Hier volgt een voorbeeld waarin een MHC-V43D wordt verbonden als tweede of volgende systeem. Raadpleeg de
handleiding van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met
de draadloze Party Chain-functie.

3

Zorg ervoor dat [BT AUDIO] wordt weergegeven op het display van het tweede of volgende systeem.
Is dat niet het geval, dan moet u stap  uitvoeren.

1.

Druk op W.PARTY CHAIN op het tweede of volgende systeem.2.
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Synchroniseren van instellingen in een draadloze Party Chain

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

[HOST] verschijnt op het display van het eerste systeem.

[GUEST XX]* verschijnt op het display van het tweede of volgende systeem.

XX geeft het nummer aan dat is toegewezen aan het als Party Guest verbonden apparaat.*

Herhaal de stappen – 1 en – 2 om verbinding te maken met nog meer systemen.

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

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

3.

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

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

4

Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.
Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven.
Wanneer u het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat of de Party Host, wordt het volume op de Party Guests
automatisch aangepast.* Wat de Party Guests betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

5

Afhankelijk van het verbonden apparaat is het mogelijk dat het volume niet gesynchroniseerd kan worden met het volume dat u hebt
bepaald op de Party Host.

*
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Wanneer er een draadloze Party Chain is gevormd, worden de volgende instellingen op de Party Host en de Party
Guests veranderd:

De MEGA BASS-instellingen op Party Guests worden gesynchroniseerd met de Party Host.

De Karaoke-instellingen (Vocal Fader, Key Control en Mic Echo) worden uitgeschakeld op zowel de Party Host als
de Party Guests.

De Party Light-instellingen op de Party Guests worden gesynchroniseerd met de Party Host.

DJ Effect wordt uitgeschakeld op zowel de Party Host als op de Party Guests.

De geluidsveldinstellingen worden teruggezet op de standaardinstelling op zowel de Party Host als de Party Guests.

Wanneer het volume van de Party Host wordt veranderd, wordt het volume op de Party Guests gesynchroniseerd
met het volume op de Party Host. Wanneer echter het volume op een van de Party Guests wordt veranderd, zal het
volume op de Party Host niet meeveranderen.

Wanneer de Party Host wordt uitgeschakeld, zullen de Party Guests ook uit gaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verwant onderwerp
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

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

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

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

Synchroniseren van instellingen met Stereo Pair

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

Zet de Host- en Guest-systemen aan.2

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

De melding [BLUETOOTH] verschijnt op het display.

3

Verbind het Host-systeem en een BLUETOOTH-apparaat met elkaar via een BLUETOOTH-apparaat. (Zie
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten.)

4

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

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

5

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

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

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

6

Standaardinstelling*

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

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

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

Volume

MEGA BASS

Geluidsveld en Custom EQ (Aangepaste equalizer)

DJ Effect

Verlichting

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

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

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

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

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

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

De volgende handelingen werken niet op een Guest-systeem bij gebruik van Stereo Pair:

Sleep Timer (Slaaptimer)

Auto Standby (Automatische uitschakelfunctie)

Child Lock (Kinderslot)

Gesture Control

Vocal Fader, Key Control, en Score Mode

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening.

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

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Versterken van lage tonen voor een krachtiger geluidsweergave (MEGA BASS)

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

Uitschakelen van de MEGA BASS-stand
Druk herhaaldelijk op MEGA BASS tot u [BASS OFF] geselecteerd hebt.

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS tot u [BASS ON] geselecteerd hebt.

De MEGA BASS-indicator licht op.

1
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Selecteren van een geluidsveld

U kunt de geluidsweergave aanpassen door een geluidsveld te selecteren.

Annuleren van het geluidsveld
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- (of druk herhaaldelijk op SOUND FIELD op het systeem) om [FLAT] te
selecteren.

Direct selecteren van het FIESTA-geluidsveld
Druk op het systeem op FIESTA. Deze instelling reproduceert de geluidsweergave van een feesthal.

Selecteren van de Virtual Football-stand
U kunt het gevoel ervaren van een vol stadion wanneer u bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt.
Let op, want u kunt de Virtual Football-stand alleen selecteren in de AUDIO IN en TV-functies.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- (of op SOUND FIELD op het systeem) terwijl u naar een voetbalwedstrijd kijkt.

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

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

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

Deze functie biedt geen ondersteuning aan monoweergave.

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

Selecteren van de aangepaste equalizerinstellingen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- (of druk herhaaldelijk op SOUND FIELD op het systeem) om [CUSTOM EQ] te
selecteren.

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/- (of druk herhaaldelijk op SOUND FIELD op het systeem) om het
gewenste geluidsveld te selecteren.

1

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

1.

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

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

3.

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

4.
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Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

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

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

Veranderen van functies van het systeem

Bladeren door de muziek op een disc en een USB-apparaat

Bekijken van informatie over een disc, USB-apparaat, FM-zender, en een DAB/DAB+-zender

Instellen van het volume

Bedienen van de weergave van een signaalbron door een smartphone of iPhone

Bedienen van de weergave van een disc en een USB-apparaat

Afstemmen op een DAB/DAB+-zender en zenders voorprogrammeren

Afstemmen op een FM-zender en zenders voorprogrammeren

Veranderen van geluidsinstellingen, DJ Effect, en MEGA BASS

Instellen van de Slaaptimer

Instellen van de verlichtingsstand

Groeperen met andere audiosystemen (Stereo Pair-functie / draadloze Party Chain-functie)

, enz.

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

U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Opmerking
Als "Sony | Music Center" niet goed werkt, moet u op BLUETOOTH/ PAIRING op het systeem drukken om de BLUETOOTH-
verbinding af te sluiten en daarna de BLUETOOTH-verbinding opnieuw tot stand brengen, zodat de BLUETOOTH-verbinding
normaal functioneert.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren
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"Sony | Music Center" installeren

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

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

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

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

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

DJ Control
U kunt meer DJ-effecten en samplergeluiden toevoegen aan de signaalbron die op het systeem wordt weergegeven.

Illumination
U kunt de verlichting van het systeem aanpassen met meer instellingen.

Karaoke
U kunt diverse Karaoke-functies inschakelen.

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

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

Party Light
U kunt de schermverlichting van meerdere smartphones/iPhones synchroniseren met de verlichting van dit systeem.

Party People ranking
U wordt geclassificeerd op basis van hoe vaak u het systeem gebruikt.

Karaoke Ranking
U kunt Karaoke zingen en met anderen wedijveren voor een top 10 notering.

Party Playlist
U en uw gasten kunnen uw favoriete songs toevoegen aan een afspeellijst van meerdere BLUETOOTH-apparaten.

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

Verwant onderwerp
"Fiestable" installeren

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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"Fiestable" installeren

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

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

Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".2
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Gebruiken van het DJ Effect en de sampler

U kunt een DJ Effect en gesampled geluid toevoegen aan de weergave van een signaalbron.

Het DJ Effect uitschakelen
Raak [DJ Off] aan.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.1

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

Raak [DJ Control] aan.

Er zal een lijst met DJ Effects verschijnen bovenaan het scherm, terwijl de lijst met samples onderaan het scherm
verschijnt.

3

Raak een van de DJ Effects aan of een van de pictogrammen voor de samples.

U kunt een leuk DJ Effect creëren, of een sample laten weergeven door uw vinger binnen het aangegeven gebied
te verplaatsen.

4
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Uw eigen verlichting personaliseren

U kunt het patroon en de kleur van de verlichting aanpassen aan uw eigen voorkeuren met behulp van "Fiestable".

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.1

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

Raak [Illumination] aan.

Er zal een lijst met verlichtingspatronen en het kleurenpalet verschijnen op het scherm van de app.

3

Raak een van de verlichtingspatronen aan.

U kunt de kleur van de verlichting en de snelheid van het knipperen veranderen door uw vinger te verplaatsen over
het kleurenpalet.

4
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Bereiken en delen van een Party People ranking en verkrijgen van bonusfuncties
(Party King)

Het systeem heeft een unieke functie die automatisch het gebruik van uw systeem bijhoudt.
Op basis van uw gebruiksgegevens zal het systeem u een Party People ranking klassering geven op grond van tevoren
vastgestelde criteria. Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger uw klassering.
Wanneer u een bepaalde Party People ranking hebt bereikt, kunt uw prestatie delen via sociale media.
Het systeem zal uw prestaties belonen met bonusfuncties.

Opmerking
Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u ervoor zorgen dat "Sony | Music Center" en "Fiestable" zijn geïnstalleerd
op uw apparaat.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren
"Fiestable" installeren
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw apparaat.1

Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.

U kunt uw huidige klassering controleren, bonusfuncties verkennen en ook uitvinden hoe u de volgende klassering
kunt bereiken.

2
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Gebruiken van Voice Control via "Fiestable"

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

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

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

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

De ingebouwde geluidsdemonstratie wordt ingeschakeld.

Wanneer u de disclade opent.

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

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

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

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

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

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

1

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

Raak [Voice Control via Fiestable] aan.

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

3

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

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

4
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Creëren van een feestelijke sfeer met "Fiestable"

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

Verwant onderwerp
Genieten van muziek met de verlichting (Party Light/Speaker Light)
Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand (Karaoke Ranking)
Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten (Party Playlist)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Zet de verlichting van het systeem aan.1

Begin de muziek weer te geven.2

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

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

U moet de locatievoorzieningen op uw smartphone/iPhone inschakelen.

3

Start "Fiestable" op en raak "Party Light via Fiestable" aan.

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

4
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Zingen met en tegen anderen in de Karaoke-stand (Karaoke Ranking)

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

Resetten van het klassement
Raak het pictogram Ranking aan op het scherm van de app.
De lijst met de Ranking zal verschijnen. Raak het pictogram voor het resetten aan om de lijst te resetten.

Opmerking
Als uw score 0 is, wordt deze niet opgenomen in het klassement.

De Karaoke Ranking werkt niet in de volgende gevallen:

Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het systeem.

De Karaoke Ranking wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:

u de microfoon loskoppelt van het systeem.

u op FUNCTION drukt om een andere functie in te schakelen.

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.1

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

Raak [Karaoke] aan.3

Raak [Scoring Start] aan.4

Begin de muziek weer te geven op het systeem en zing mee.5

Raak [Mic Level], [Echo], [Key Control], of [Vocal] op het scherm van de app aan en pas de schuifbalk aan
om het volumeniveau van de microfoon, de intensiteit van de echo, toonhoogte, of de vocaal/non-vocaal
instelling naar wens in te stellen.

6

Raak nadat u tenminste een minuut hebt gezongen [Scoring Stop] nog eens aan om te zien hoe u het ervan
af hebt gebracht.

Uw score wordt getoond op het scherm van de app. Als uw score de top 10 haalt, zal de app u vragen om uw naam
en de naam van het nummer. U kunt maximaal 16 letters of cijfers invoeren als naam van de speler en maximaal
24 letters en cijfers als naam van het nummer.
Vervolgens zal uw plaats in het klassement worden getoond.
De naam van het nummer kan automatisch worden verkregen van de signaalbron als u met bepaalde smartphone
apps afspeelt.

7

96



5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

97



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Een afspeellijst creëren van meerdere BLUETOOTH-apparaten (Party Playlist)

Party Playlist is een functie die doorlopend nummers weergeeft uit de favorieten op de smartphones van gasten op de
volgorde waarop de nummers worden geregistreerd.

Om nummers toe te voegen aan de afspeellijst door de tweede en volgende gast.

Opmerking
Zorg ervoor dat de Party Playlist-functie wordt gebruikt op een goed beveiligd Wi-Fi-netwerk.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het systeem en uw smartphone/iPhone.1

Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.2

Start "Sony | Music Center" op en raak het pictogram van "Fiestable" aan.3

Raak [Party Playlist] aan.4

Volg de instructies op het scherm.5

Controleer of de smartphones/iPhones van uw gasten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.1.

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

Volg de instructies op het scherm.3.
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Uitvoeren van handelingen met Gesture Control

U kunt het systeem bedienen door uw hand te bewegen over de GESTURE CONTROL-sensor op het systeem.

Uitschakelen van de Gesture Control
Druk herhaaldelijk op GESTURE ON/OFF op het systeem om [OFF] te selecteren.

Opmerking
Raak de GESTURE CONTROL-sensor niet aan wanneer u het veeggebaar uitvoert.

Het DJ Effect wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:

de Gesture Control uitschakelt.

overschakelt naar de PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE-stand.

het systeem uitschakelt.

de functie wijzigt.

de draadloze Party Chain-functie in- of uitschakelt.

het geluidsveld wijzigt.

de Vocal Fader gebruikt.

de toonsoort wijzigt (Key Control).

Als u DJ Effect inschakelt tijdens het overbrengen van gegevens wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-
apparaat.

Zorg ervoor dat u de GESTURE CONTROL-sensor niet aanraakt of contact maakt wanneer u uw hand erboven omhoog of
omlaag beweegt.

Geen van de gebaren in de GESTURE 1-stand werkt in de GESTURE 2-stand.

De GESTURE 2-stand wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:

Druk op GESTURE ON/OFF op het systeem aan om de gewenste stand voor de gebarenbediening te
selecteren (GESTURE 1/GESTURE 2).

[GESTURE1]:
Gesture controls voor de PLAYBACK, DJ, SAMPLER en KARAOKE-standen

[GESTURE2]:
Gesture controls voor de toonsoort van de muziekbron of uw stem wanneer u in de microfoon zingt

1

Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, moet u op PLAYBACK, DJ, SAMPLER, of KARAOKE op
het systeem drukken om de gewenste stand in te stellen.

Als het systeem in de PLAYBACK-stand staat, moet u herhaaldelijk op FUNCTION op het systeem drukken om de
gewenste functie te selecteren.

2

Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor.3
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overschakelt naar de PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ-stand.

het DJ Effect inschakelt.

de gitaarstand inschakelt. *1

het FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME-geluidsveld selecteert. *2

de Virtual Football-stand inschakelt. *2

het systeem uitschakelt.

de functie wijzigt.

De toonsoort van uw stem of van de muziek keert terug naar de standaardinstelling wanneer u uw hand van de GESTURE
CONTROL-sensor vandaan beweegt.

Verwant onderwerp
Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen (GESTURE 1)
Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen (GESTURE 2)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Alleen in de MIC PITCH CONTROL-stand.*1
Alleen in de MUSIC PITCH CONTROL-stand.*2
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Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te
bedienen (GESTURE 1)

Wanneer het systeem in de GESTURE 1-stand staat, kunt u de volgende standen selecteren.

PLAYBACK-stand

DJ-stand

SAMPLER-stand

KARAOKE-stand

Voor de PLAYBACK-stand:

U kunt de basisweergavefuncties bedienen bij weergave van muziek van een disc, USB-apparaat, of BLUETOOTH-
apparaat.

Voor de DJ-stand:

U kunt een DJ Effect selecteren om een feestelijke sfeer te creëren.

Om dit te doen Veeg in deze richting

Terug

Vooruit

Weergave

Stop

Hoger volume

Lager volume

Om dit te doen Veeg in deze richting

Selecteer FLANGER *1

Selecteer ISOLATOR *2

Selecteer WAH *3

Selecteer PAN *4

Verhoog het niveau van het geselecteerde effect

Verlaag het niveau van het geselecteerde effect

Creëert een diep flangereffect dat lijkt op het gebrul van een straalvliegtuig.*1
Isoleert een specifieke frequentieband door de andere frequentiebanden aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer u de vocalen wilt benadrukken.*2
Creëert een speciaal "Wah-wah" geluidseffect door de frequentie van het gebruikte filter automatisch naar boven en beneden bij te stellen.*3
Creëert een gevoel dat het geluid tussen de linker en rechter kanalen van de luidsprekers heen en weer beweegt.*4
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Het DJ Effect uitschakelen
Veeg met uw hand over de GESTURE CONTROL-sensor in dezelfde richting als die waarin u het DJ Effect hebt
geselecteerd.

Voor de SAMPLER-stand:

U kunt op het systeem opgeslagen gesamplede geluidseffecten laten weergeven.

Aanpassen van het niveau van de sampler

Voor de KARAOKE-stand

U kunt de volgende karaoke-functies gebruiken.

Verwant onderwerp
Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen (GESTURE 2)
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Om dit te doen Veeg in deze richting

"Come On!"

"Let’s Go!"

Reggae-trompet geluidseffect

Phaser geluidseffect

Scratch geluidseffect

Publiek geluidseffect

Druk op OPTIONS.1.

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

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het volumeniveau van de sampler aan te passen en druk dan op 
(Enter).

3.

Om dit te doen Veeg in deze richting

Verlagen van de toonsoort van een nummer ( (lager))

Verhogen van de toonsoort van een nummer ( (hoger))

Verhogen van het volume van de microfoon

Verlagen van het volume van de microfoon

Weergave applaus

Weergave boegeroep
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Gesture Control gebruiken om de toonsoort van uw stem of de muziekbron te regelen
(GESTURE 2)

Wanneer het systeem in de GESTURE 2-stand staat, kunt u de toonsoort veranderen van een nummer dat wordt
weergegeven, of die van uw stem waarvan het signaal binnenkomt via een op het systeem aangesloten microfoon.

Wanneer de microfoon niet is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort van de weergegeven muziek veranderen.

Wanneer de microfoon is aangesloten op het systeem:

U kunt de toonsoort veranderen van de stem die via de microfoon het systeem binnenkomt.

Verwant onderwerp
Gebruiken van Gesture Control om de weergave, DJ Effect, sampler, en karaoke te bedienen (GESTURE 1)

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Om dit te doen Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar
beneden

Verlaag de toonsoort van de weergegeven muziek (
(lager))

Verhoog de toonsoort van de weergegeven muziek (
(hoger))

Om dit te doen Breng uw hand boven de sensor naar boven of naar beneden

Verlaag de toonsoort van de stem ( (lager))

Verhoog de toonsoort van de stem ( (hoger))
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Karaoke zingen

U kunt lekker karaoke zingen met de Karaoke-functie.

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

Doe het volgende wanneer het geluid gaat rondzingen:

Verplaats de microfoon verder uit de buurt van het systeem.

Verander de richting van de microfoon.

Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL - (of druk herhaaldelijk op MIC/GUITAR LEVEL - op het systeem).

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

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

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

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

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

Verwant onderwerp
Gebruiken van de microfoonhouder(s)
Diverse Karaoke-functies

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

1

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

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting op het systeem.

Sluit nog een optionele microfoon aan als u een duet wilt zingen.

3

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

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

4

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

U kunt verschillende functies gebruiken in de Karaoke-stand.

Vocal Fader

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

Inschakelen van de Vocal Fader-functie
Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER (of houd VOICE CHANGER/  VOCAL FADER op het systeem ingedrukt) om
[ON V ˎFADER] te selecteren.

Uitschakelen van de Vocal Fader-functie
Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Key Control

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

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

Score Mode

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

Scoren van uw zangprestaties

Voice Changer

U kunt uw stem laten verdraaien wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Inschakelen van de Voice Changer-functie
Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER om het effect op uw stem aan te passen.

Uitschakelen van de Voice Changer-functie
Druk herhaaldelijk op VOICE CHANGER tot u [OFF] geselecteerd hebt.

Mic echo

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

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

Begin de muziek weer te geven.1.

Druk op SCORE voor u begint te zingen.2.

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

3.
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Karaoke zingen
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Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van een gitaar (niet meegeleverd) door de gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-
aansluiting op het systeem. U kunt dan op de gitaar spelen en meezingen door een microfoon aan te sluiten op de
MIC1-aansluiting op het systeem. Daarbij kunt u de geluidsweergave van de gitaar veranderen door een gitaareffect te
selecteren.

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

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

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

1

Gebruik een instrumentenkabel (niet meegeleverd) om een gitaar aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-
aansluiting op het systeem.

2

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

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

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

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

3

Begin gitaar te spelen en pas het gitaarvolume aan.

Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door het systeem.

4
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Gebruiken van de slaaptimer

Het systeem zal na de ingestelde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Annuleren van de slaaptimer
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot u [OFF] geselecteerd hebt.

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.1
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Genieten van muziek met de verlichting (Party Light/Speaker Light)

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

De verlichting uit zetten
Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT tot u [LED OFF] geselecteerd hebt.

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

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

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

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de demonstratiestand
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Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT tijdens weergave om [LED ON] te selecteren.

De hieronder afgebeelde delen van het systeem zullen oplichten.

1

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

De verlichtingsstand verandert wanneer de draadloze Party Chain of Stereo Pair functie is ingeschakeld.

2
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Over de stembegeleiding

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

Uitschakelen van de stembegeleiding
Selecteer [OFF] bij stap .

Aanpassen van het volumeniveau van de stembegeleiding

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

In sommige gevallen kan er een vertraging optreden bij het weergeven van de stembegeleiding, of zal de stembegeleiding niet
werken.
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Druk op OPTIONS.1

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

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

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

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

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

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

3

Druk op OPTIONS.1.

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

Druk herhaaldelijk op (op)/ (neer) om het volumeniveau van de stembegeleiding aan te passen en druk dan op 
(Enter).

Druk op OPTIONS om het optiemenu af te sluiten.

3.
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Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)

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

Uitschakelen van de Kinderslotfunctie
Houd  (stop) op het systeem tenminste 5 seconden ingedrukt tot [CHILD LOCK OFF] op het display verschijnt.

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

De kinderslotfunctie kan niet worden ingeschakeld wanneer de disclade open is.
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Houd  (stop) op het systeem tenminste 5 seconden ingedrukt.

De aanduiding [CHILD LOCK ON] zal op het display verschijnen.

1
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Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Instelmenu

U kunt de diverse instellingen wijzigen via het instelmenu.
Om het instelmenu te openen, moet u SHIFT ingedrukt houden en op SETUP drukken wanneer de weergave is gestopt
in de DVD/CD of USB-functie.
Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen. Gebruik (op)/ (neer) en (Enter) om door het instelmenu te
bladeren.
Om het menu af te sluiten, moet u SHIFT ingedrukt houden en op SETUP drukken.
De getoonde onderdelen hangen mede af van het land of de regio.

Opmerking
Weergave-instellingen van de disc hebben voorrang boven instellingen uit het instelmenu. Daarom is het mogelijk dat bepaalde
instellingen uit het instelmenu niet worden uitgevoerd.

Instellen van de taal – [TAALKEUZE]

Opmerking
Als u [OTHERS ] selecteert bij [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING], moet u een taalcode invoeren met de cijfertoetsen.
Zie voor de taalcode Taalcodelijst.

Instellen van het tv-scherm – [VIDEO-INSTELLING]

[SCHERMDISPL.] Stelt de taal in voor het in-beeld display.

[MENU]
(voor DVD VIDEO) Stelt de taal in voor het DVD-menu.

[GELUID]
(voor DVD VIDEO)

Schakelt de taal van de soundtrack om.
Wanneer u [ORIGINAL] selecteert, wordt de taal geselecteerd die de eerste prioriteit heeft op
de disc zelf.

[ONDERTITELING]
(voor DVD VIDEO)

Schakelt de taal van de ondertiteling om.
Wanneer u [AUDIO FOLLOW] selecteert, zal de taal van de ondertiteling worden veranderd op
basis van de taal die u hebt geselecteerd voor de soundtrack.

[TV TYPE]
(voor DVD VIDEO)

[16:9]*1

Selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld tv of een tv met
een breedbeeldweergavefunctie aansluit.

[4:3 LETTER Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding
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BOX] van 4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave
over de hele breedte van het scherm, maar met zwarte balken boven en
onder.

[4:3
PAN&SCAN]

Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een beeldverhouding
van 4:3 aansluit die geen breedbeeldweergavefunctie heeft. Weergave
over de hele hoogte op het hele scherm, maar met afgesneden
zijkanten.

[4:3 VERHOUDING]
(voor DVD VIDEO)

[VOLLEDIG]*1

Selecteer deze instelling wanneer u een tv met een
breedbeeldweergavefunctie aansluit. Weergave van een beeld voor een
4:3-scherm in een beeldverhouding van 16:9 zelfs op een breedbeeld
tv.

[NORMAAL]

Verandert de beeldgrootte zodat dit past op het beeldscherm met de
oorspronkelijke beeldverhouding. Toont zwarte balken aan de linker- en
rechterkant als u een 4:3-beeld weergeeft.

[KLEURSYSTEEM(VIDEO
CD)]*2
(voor VIDEO CD)
(Behalve modellen voor
Latijns Amerika, Brazilië,
Europa en Rusland)

[AUTO]*1
Produceert een videosignaal in overeenstemming met het kleursysteem
van de disc. Selecteer deze instelling als uw tv gebruik maakt van een
DUAL systeem.

[PAL] Produceert een PAL-videosignaal.

[NTSC] Produceert een NTSC-videosignaal.

[PAUZESTAND]
(voor DVD VIDEO)

[AUTO]*1
Het beeld, inclusief onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt
weergegeven zonder jitter. Normaal gesproken kunt u deze instelling
kiezen.

[BEELD] Het beeld, inclusief onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt
weergegeven met hoge resolutie.

Standaardinstelling*1
Zie voor details Aansluiten van de tv.*2
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Instellen van de audio-opties – [AUDIO INSTELLING]

Opmerking
[DOWN MIX] werkt alleen voor de HDMI OUT (TV) ARC-connector op het systeem.

Instellen van het systeem – [SYSTEEMINSTELLING]

[AUDIO DRC]
(voor DVD VIDEO)
(Dynamic Range
Compression)

[UIT]* Uit.

[STANDAARD]
Selecteer deze instelling wanneer u 's avonds laat bij een laag volume
naar video's wilt kijken. Het dynamische bereik wordt gecomprimeerd
zoals bedoeld door de oorspronkelijke producent.

[MUZIEKSTUKKEUZE]
(voor DVD VIDEO)

[UIT]* Geen prioriteit.

[AUTO]
Geeft prioriteit aan de soundtrack met het hoogste aantal kanalen bij
weergave van een DVD VIDEO met meerdere audioformaten (PCM,
MPEG-audio, of Dolby Digital).

[A/V SYNC]
DVD VIDEO/VIDEO
CD/DATA CD/DATA
DVD)
(Alleen
videobestanden)

[UIT]* Kan niet worden aangepast.

[AAN] Regelt de vertraging tussen beeld en geluid wanneer het geluid niet
synchroon loopt met het weergegeven beeld.

[DOWN MIX]
(voor DVD VIDEO)

[NORMAAL]* Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals stereosignaal.

[DOLBY
SURROUND]

Brengt multikanaals audio terug naar een 2-kanaals surroundsignaal.

Standaardinstelling*

[SCHERMBEVEILIGING]
[AAN]*

De schermbeveiliging verschijnt als u het systeem ongeveer 15 minuten
lang niet bedient. Druk op (volume) +/- (of druk op het systeem op
VOLUME -/+) om de schermbeveiliging af te sluiten.

[UIT] Uit.

[ACHTERGROND]

[HOESBEELD]*
De omslagfoto (stilstaand beeld) zoals opgenomen op de disc zal op de
achtergrond verschijnen.

[GRAFISCH] Een van tevoren ingesteld beeld opgeslagen op het systeem zal op de
achtergrond verschijnen.

[BLAUW] De achtergrondkleur is blauw.

[ZWART] De achtergrondkleur is zwart.

[KINDERBEVEILIGING] Stelt de weergavebeperkingen in. Zie voor details Beperken van de weergave van een
disc (Kinderbeveiliging).

[MULTI-DISC RESUME]
(voor DVD
VIDEO/VIDEO CD)

[AAN]* Slaat voor maximaal 6 discs het hervattingspunt voor de weergave op.

[UIT] De weergave begint weer vanaf het hervattingspunt alleen voor de disc
die op dit moment in het systeem zit.

[HERSTELLEN] Zet de instellingen van het instelmenu terug op de standaardinstellingen. Zie voor details
De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen.
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Instellen van de HDMI-opties – [HDMI-INSTELLING]

Standaardinstelling*

[HDMI-RESOLUTIE]

[AUTO(1920x1080p)]*1
Produceert videosignalen op
basis van de resolutie van
de tv.

[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3
Produceert videosignalen op
basis van de geselecteerde
resolutie-instelling van de tv.

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

Produceert YCBCR-
videosignalen.

[RGB] Produceert RGB-
videosignalen.

[GELUID(HDMI)]

[AUTO]*1

Produceert audiosignalen in
het oorspronkelijke formaat
via de HDMI OUT (TV)
ARC-connector op het
systeem.

[PCM]

Produceert 2-kanaals
lineaire PCM-signalen via de
HDMI OUT (TV) ARC-
connector op het systeem.

[CONTROLE VOOR
HDMI]

[AAN]*1

De Controle voor HDMI-
functie wordt ingeschakeld.
U kunt de bediening
uitvoeren op zowel het
systeem als op de tv die
ermee verbonden is via een
HDMI-kabel.

[UIT] Uit.

[AUDIO RETURN
CHANNEL]
(Beschikbaar wanneer u
[CONTROLE VOOR
HDMI] instelt op [AAN])

[AAN]*1

U kunt luisteren naar het
geluid van de tv via de
luidsprekers van het
systeem.
Stel deze functie in wanneer
het systeem is verbonden
met een HDMI IN-
aansluiting van de tv die
compatibel is met de Audio
Return Channel (ARC)
functie.

[UIT] Uit.

[STAND-BY GEKOPPELD
AAN TV]
(Beschikbaar wanneer u
[CONTROLE VOOR
HDMI] instelt op [AAN])

[AUTO]*1 Wanneer u de tv uit zet, zal
het systeem ook
automatisch uit gaan onder
de volgende
omstandigheden:

Terwijl er video wordt
weergegeven in de
DVD/CD of USB-functie.
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Wanneer de weergave
van audio is gestopt in
de DVD/CD of USB-
functie.

Wanneer de tv-functie is
geselecteerd.

[AAN]

Het systeem wordt
automatisch uitgeschakeld
wanneer u de tv uit zet
ongeacht de geselecteerde
functie.

[UIT] Het systeem gaat niet uit
wanneer u de tv uit zet.

Standaardinstelling*1
Alleen modellen voor Latijns Amerika.*2
Voor andere modellen.*3
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MHC-V43D

Over de indicators

BLUETOOTH-indicator

MEGA BASS-indicator

Verwant onderwerp
Hoofdtoestel
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)
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Licht op BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

Knippert herhaaldelijk twee keer Het systeem gaat in de koppelstand.

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

Licht op De MEGA BASS-stand wordt ingeschakeld.

Gaat uit De MEGA BASS-stand wordt uitgeschakeld.
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Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

120



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Kinderbeveiliging regiocodelijst
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Code Regio Code Regio Code Regio Code Regio

2044 Argentinië 2115 Denemarken 2304 Korea 2436 Portugal

2047 Australië 2165 Finland 2363 Maleisië 2489 Rusland

2046 Oostenrijk 2174 Frankrijk 2362 Mexico 2501 Singapore

2057 België 2109 Duitsland 2376 Nederlands 2149 Spanje

2070 Brazilië 2248 India 2390 Nieuw Zeeland 2499 Zweden

2079 Canada 2238 Indonesië 2379 Noorwegen 2086 Zwitserland

2090 Chili 2254 Italië 2427 Pakistan 2528 Thailand

2092 China 2276 Japan 2424 Filipijnen 2184 Verenigd Koninkrijk
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Taalcodelijst

De spelling van de talen voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F)-norm.

Code Taal Code Taal Code Taal Code Taal

1027 Afar 1186 Schots 1350 Malayalam 1513 Siswati

1028 Abchazisch 1194 Galicisch 1352 Mongools 1514 Sesotho

1032 Afrikaans 1196 Guarani 1353 Moldavisch 1515 Sundanees

1039 Amhaars 1203 Gujarati 1356 Marathi 1516 Zweeds

1044 Arabisch 1209 Hausa 1357 Maleis 1517 Swahili

1045 Assamees 1217 Hindi 1358 Maltees 1521 Tamil

1051 Aymara 1226 Kroatisch 1363 Burmees 1525 Telugu

1052 Azerbajdjaans 1229 Hongaars 1365 Nauru 1527 Tadjik

1053 Basjkiers 1233 Armeens 1369 Nepalees 1528 Thai

1057 Wit-Russisch 1235 Interlingua 1376 Dutch 1529 Tigrina

1059 Bulgaars 1239 Interlingue 1379 Noors 1531 Turkmeens

1060 Bihari 1245 Inupiak 1393 Occitaans 1532 Tagalog

1061 Bislama 1248 Indonesisch 1403 (Afan) Oromo 1534 Setswana

1066 Bengaals 1253 IJslands 1408 Oriya 1535 Tonga

1067 Tibetaans 1254 Italiaans 1417 Punjabi 1538 Turks

1070 Bretons 1257 Hebreeuws 1428 Pools 1539 Tsonga

1079 Catalaans 1261 Japans 1435 Pashto; Pushto 1540 Tataars

1093 Corsicaans 1269 Jiddisch 1436 Portugees 1543 Twi

1097 Tsjechisch 1283 Javaans 1463 Quechua 1557 Oekraïens

1103 Welsh 1287 Georgisch 1481 Rhaeto-Romaans 1564 Urdu

1105 Deens 1297 Kazaks 1482 Kirundi 1572 Oesbeeks

1109 Duits 1298 Groenlands 1483 Roemeens 1581 Vietnamees

1130 Bhutanees 1299 Cambodjaans 1489 Russisch 1587 Volapük

1142 Grieks 1300 Kannada 1491 Kinyarwanda 1613 Wolof

1144 Engels 1301 Koreaans 1495 Sanskriet 1632 Xhosa

1145 Esperanto 1305 Kasjmiri 1498 Sindhi 1665 Joruba

1149 Spaans 1307 Koerdisch 1501 Sangho 1684 Chinees
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Code Taal Code Taal Code Taal Code Taal

1150 Estisch 1311 Kirgizisch 1502 Servo-Kroatisch 1697 Zulu

1151 Baskisch 1313 Latijn 1503 Singalees 1703 Niet gespecificeerd.

1157 Perzisch 1326 Lingala 1505 Slovaaks

1165 Fins 1327 Laotiaans 1506 Sloveens

1166 Fiji 1332 Litouws 1507 Samoaans

1171 Faeroer 1334 Lets 1508 Shona

1174 Frans 1345 Madagascars 1509 Somalisch

1181 Fries 1347 Maori 1511 Albanees

1183 Iers 1349 Macedonisch 1512 Servisch
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Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

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

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

Reset het systeem. (Zie Het systeem werkt niet naar behoren..)

Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.

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

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

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

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

Opmerking
Als de reparateur tijdens de reparatie onderdelen vervangt, kunnen deze onderdelen worden ingenomen.

Verwant onderwerp
Het systeem werkt niet naar behoren.
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Over de zelfdiagnostische functie

Wanneer de zelfdiagnostische functie in werking is, zal er een servicenummer verschijnen op het tv-scherm of op het
display. Het servicenummer bestaat uit een letter en cijfers (bijv. C 13 50). Zie de volgende tabel voor de oorzaak en de
correctie.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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De eerste 3 tekens van
het servicenummer Oorzaak en correctie

C 13
De disc is vuil.
Maak de disc met een zacht doekje schoon.

C 31

De disc zit niet op de goede manier in het toestel.
Zet het systeem uit en vervolgens weer aan. Doe vervolgens de disc op de juiste manier
in het toestel.

E XX
(XX is een getal)

Om storingen te voorkomen heeft het systeem de zelfdiagnostische functie uitgevoerd.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony
reparateur en geef daarbij het uit 5 tekens bestaande servicenummer op.
Voorbeeld: E 61 10
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Over meldingen

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

Melding Oorzaak

CANNOT
PLAY

Er is een disc ingebracht die niet kan worden afgespeeld.

Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.

CODE
01/SGNL
ERR

Er wordt een niet-ondersteund audiosignaal ontvangen van de HDMI IN (ARC)-aansluiting van de
aangesloten tv. (Zie Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen
[CODE 01] en [SGNL ERR] zullen op het display verschijnen..)

DATA
ERROR

Het bestand is opgemaakt in een niet-ondersteund formaat.

De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.

DEVICE
ERROR

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

DEVICE
FULL

Het geheugen van het USB-apparaat is vol.

ERASE
ERROR

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

FATAL
ERROR

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

FOLDER
FULL

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

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

NO DISC Er zit geen disc in het systeem.

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

NO
SUPPORT

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

NO VIDEO Er staan geen ondersteunde videobestanden op de weer te geven signaalbron.

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

OVER
CURRENT

Er is een te hoge stroom gedetecteerd via de (USB) aansluiting.

PROTECT Het USB-apparaat is tegen schrijven beveiligd.

PUSH
STOP

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

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

REC
ERROR

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

TRACK
FULL

U kunt geen gegevens meer overbrengen naar het USB-apparaat omdat het maximale aantal
bestanden is bereikt.
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De stroom wordt niet ingeschakeld.

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

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

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Het systeem is in de standby-stand gezet.

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

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
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Er is geen geluid.

Stel het volumeniveau in.

Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig.

Schakel het aangesloten apparaat in.

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

Verwant onderwerp
Het systeem aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
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Er is een ernstig gebrom of ruis.

Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.

Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.

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

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

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

Plaats het systeem verder weg van neonverlichting of tl-verlichting.
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De afstandsbediening werkt niet.

Controleer de polariteit van de batterijen.

Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem.

Houd de afstandsbediening dichter bij het systeem.

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het systeem.

Vervang de batterijen (R03/AAA-formaat).

Plaats het systeem verder weg van de tl-verlichting.

Verwant onderwerp
Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
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De kleurafwijking op het tv-scherm blijft bestaan.

Zet de tv uit, wacht 15 tot 30 minuten en zet de tv dan weer aan. Als de kleurafwijking dan nog blijft bestaan, moet u
het systeem verder uit de buurt van de tv plaatsen.
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De melding [CHILD LOCK] verschijnt wanneer u een van de bedieningsorganen op
het systeem probeert te gebruiken.

Zet de kinderslotfunctie uit.

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)
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Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

Dit geluid hoort bij de normale werking en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld aan of uit wordt gezet. Dit is
geen storing.
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Het systeem gaat niet aan, ook niet wanneer de tv aan wordt gezet.

Houd SHIFT ingedrukt, druk op SETUP en stel dan [HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN].
De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Controleer de luidsprekerinstellingen van de tv. De aan/uit-stand van het systeem wordt gesynchroniseerd met de
luidsprekerinstellingen van de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Als het geluid de vorige keer werd weergegeven door de luidsprekers van de tv, zal het systeem niet worden
ingeschakeld wanneer de tv aan wordt gezet.
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Het systeem gaat uit wanneer de tv uit wordt gezet.

De [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] in [HDMI-INSTELLING] is ingesteld op [AAN], het systeem wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uit zet, ongeacht de ingang waarop de tv is ingesteld.
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Het systeem gaat niet uit, ook niet wanneer de tv uit wordt gezet.

Om het systeem uit te laten schakelen ongeacht de ingestelde ingang op het moment dat de tv uit wordt gezet, moet
u [STAND-BY GEKOPPELD AAN TV] instellen op [AAN]. De tv moet de Controle voor HDMI-functie ondersteunen.
Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.
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Er is geen beeld/geluid bij verbinding met de HDMI OUT (TV) ARC-connector.

Verander de instelling in [HDMI-INSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE]. Het probleem kan hierdoor worden opgelost.

De apparatuur die is verbonden met de HDMI OUT (TV) ARC-connector is niet geschikt voor het gebruikte
audiosignaal. Stel in dit geval [HDMI-INSTELLING] – [GELUID(HDMI)] in op [PCM].

Probeer het volgende:

Zet het systeem uit en dan weer aan.

Zet de aangesloten apparatuur uit en dan weer aan.

Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem dan weer aan.
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Er wordt geen geluid van de tv weergegeven door het systeem.

Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of de audiokabel tussen het systeem en de tv.

Als uw tv geschikt is voor Audio Return Channel, moet u ervoor zorgen dat het systeem verbonden is met een HDMI
IN-aansluiting van de tv die compatibel is met ARC. Als er nog steeds geen geluid wordt weergegeven, of als de
geluidsweergave wordt onderbroken, moet u een audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten, SHIFT ingedrukt houden
en dan op SETUP drukken, waarna u [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] instelt op [OFF].

Als uw tv niet geschikt is voor Audio Return Channel, zal er geen geluid van de tv worden weergegeven door het
systeem, ook niet als het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van de tv. Om het geluid van de tv weer
te geven met het systeem, moet u een audiokabel aansluiten (niet meegeleverd).

Verander de instelling van het systeem naar [TV].

Zet het volume van het systeem hoger.

Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het systeem aanzet, welke eerst, is het mogelijk dat de
geluidsweergave van het systeem is uitgeschakeld en dat [ ] (dempen) oplicht op het display van het systeem. Zet
als dit gebeurt eerst de tv aan en dan het systeem.

Stel de luidsprekerinstelling van de tv (BRAVIA) in op Audiosysteem. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor de
juiste manier waarop u uw tv moet instellen.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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Er kan geen geluid van de tv worden gehoord via het systeem. De meldingen [CODE
01] en [SGNL ERR] zullen op het display verschijnen.

Dit systeem ondersteunt alleen 2-kanaals lineair PCM-formaten. Controleer de audio-uitgangsinstelling van de tv en
zet deze op het produceren van PCM uitgangssignalen als de automatische stand wordt geselecteerd. Voor details
moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Controleer of de luidspreker-uitgangsinstelling van de tv is ingesteld op weergave via externe luidsprekers.
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Het geluid wordt weergegeven door zowel het systeem als de tv.

Schakel de geluidsweergave van het systeem of die van de tv uit.

Verander de uitgangsinstelling voor de luidsprekers van de tv naar Tv-luidspreker of Audiosysteem.
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De Controle voor HDMI werkt niet goed.

Controleer de verbinding met het systeem .

Schakel de Controle voor HDMI op de tv. Voor details moet u de handleiding van uw tv raadplegen.

Wacht een poosje en probeer het dan opnieuw. Als u de stekker van het systeem uit het stopcontact haalt, zal het
een poosje duren voor u het kunt bedienen. Wacht 15 seconden of langer en probeer het dan opnieuw.

Controleer of de tv die is verbonden met het systeem Controle voor HDMI ondersteunt.

Het type en het aantal apparaten dat kan worden bediend via Controle voor HDMI wordt als volgt beperkt door de
HDMI CEC-norm:

Opname-apparatuur (Blu-ray Discrecorder, DVD-recorder, enz.): maximaal 3 apparaten

Weergave-apparatuur (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit systeem neemt een van
deze plekken in)

Tuner-gerelateerde apparaten: maximaal 4 apparaten

Audiosysteem (receiver/hoofdtelefoon): maximaal 1 apparaat (ingenomen door dit systeem)

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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De disclade gaat niet open en de melding [LOCKED] verschijnt op het display.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer of plaatselijke erkende Sony reparateur.
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De disclade gaat niet dicht.

Doe de disc op de juiste manier in het toestel.
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De disc wordt niet uitgeworpen.

De disc kan niet worden uitgeworpen tijdens gesynchroniseerde overdracht of REC1-overdracht. Druk op  (stop)
om de overdracht te annuleren en druk vervolgens op  (open/dicht) op het systeem om de disc uit te laten werpen.

Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

146



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

De weergave begint niet.

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

Veeg de disc schoon.

Doe de disc opnieuw in het toestel.

Doe een disc in het systeem die kan worden weergegeven.

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

Er is een DVD VIDEO ingebracht met een niet-ondersteunde regiocode.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden weergegeven
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Het geluid slaat over tijdens weergave van een disc.

Veeg de disc schoon.

Doe de disc opnieuw in het toestel.

Zet het systeem op een plek zonder trillingen.

Vervang de disc door een exemplaar zonder defecten.
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De weergave begint niet bij het eerste nummer/bestand.

Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

Weergave hervatten is geselecteerd op de disc. Druk twee keer op  (stop). Druk vervolgens op  (weergave) om
de weergave te laten beginnen.
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U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren, zoals stoppen, zoeken vergrendelen,
vertraagde weergave, herhaalde weergave, of willekeurige weergave.

Afhankelijk van de disc kunt u mogelijk sommige van de hierboven vermelde handelingen niet uitvoeren. Raadpleeg
de documentatie die bij de disc geleverd wordt.
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Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.

Zorg ervoor dat u de correcte instelling hebt geselecteerd voor MEDIA MODE voor weergave.
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De naam verschijnt niet naar behoren.

De ID3-versie is anders dan Version 1 (1.0/1.1) of Version 2 (2.2/2.3).

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

Hoofdletters (A t/m Z)

Cijfers (0 t/m 9)

Symbolen (< > * + , [ ] \ _)

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

Het lezen kan lang duren als de bestandsstructuur zeer complex is.
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Er is geen beeld.

Controleer of het systeem correct is aangesloten.

Als de HDMI-kabel beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe.

U moet het systeem aansluiten op de HDMI IN-aansluiting van uw tv.

Zorg ervoor dat u de tv aan zet en correct bedient.

U moet de signaalbron selecteren op basis van de aansluiting op de tv zodat u de beelden van het systeem kunt
bekijken.

(Behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)
Zorg ervoor dat u het kleursysteem correct instelt overeenkomstig het kleursysteem van uw tv.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
Gebruiken van de Controle voor HDMI-functie

5-013-978-81(1) Copyright 2020 Sony Corporation

154



Helpgids

Home audiosysteem
MHC-V43D

Er verschijnt beeldruis.

Veeg de disc schoon.

(Behalve modellen voor Latijns Amerika, Brazilië, Europa en Rusland)
Stel het kleursysteem in dat overeenkomt met dat van uw tv.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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De beeldverhouding van het tv-scherm kan niet worden veranderd.

De beeldverhouding is vastgezet op de DVD VIDEO en het videobestand.

Afhankelijk van de tv kunt u mogelijk de beeldverhouding niet veranderen.
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De taal van de soundtrack, de ondertiteling, of het camerastandpunt kan niet worden
veranderd.

Er staan geen andere soundtracks, ondertiteling in andere talen, of andere camerastandpunten op de DVD VIDEO
die op dit moment wordt weergegeven.

De DVD VIDEO zelf verbiedt het veranderen van deze instelling.
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De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

De DVD VIDEO zelf verbiedt het uitschakelen van de ondertiteling.
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De weergave begint niet.

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

Weergave hervatten is geselecteerd op het USB-apparaat. Druk twee keer op (stop). Druk vervolgens op 
(weergave) om de weergave te laten beginnen.
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De weergave begint niet bij het eerste bestand.

Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.
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Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.

Zorg ervoor dat u de correcte instelling hebt geselecteerd voor MEDIA MODE voor weergave.

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

Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden
weergegeven.
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De naam verschijnt niet naar behoren.

De ID3-versie is anders dan Version 1 (1.0/1.1) of Version 2 (2.2/2.3).

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

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

Hoofdletters (A t/m Z)

Cijfers (0 t/m 9)

Symbolen (< > * + , [ ] \ _)

Andere tekens zullen worden weergegeven als [_].
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Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

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

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
Weergeven van een USB-apparaat
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Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

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

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

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

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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De melding [READING] zal langere tijd worden weergegeven, of het duurt lang voor
de weergave begint.

In de volgende gevallen kan het lezen lang duren.

Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat. Zie voor details "Opmerkingen over bestanden die
kunnen worden weergegeven" onder Discs of bestanden op discs/USB-apparatuur die kunnen worden
weergegeven.

De bestandsstructuur is erg ingewikkeld.

De geheugencapaciteit is excessief.

Het interne geheugen is gefragmenteerd.
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De aanduiding [NO FILE] zal op het display verschijnen.

Het systeem staat in de stand voor het bijwerken van de software en alle bedieningsorganen (behalve  (aan/uit))
zijn buiten werking gesteld. Druk op  (aan/uit) op het systeem om het bijwerken van de software te annuleren.
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De aanduiding [OVER CURRENT] zal op het display verschijnen.

Er is een probleem gedetecteerd met de sterkte van de elektrische stroom via de  (USB) aansluiting op het
systeem. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de aansluiting. Controleer of er geen probleem
is met het USB-apparaat. Als deze melding op het display blijft verschijnen, moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp
Het systeem uit (standby) zetten
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Het USB-apparaat wordt niet herkend.

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

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

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Overdracht resulteert in een fout.

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

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

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

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

Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.

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

U kunt het koppelen niet uitvoeren door gewoon BLUETOOTH/ PAIRING op het systeem ingedrukt te houden. U
moet eerst de BLUETOOTH-functie in werking stellen en dan BLUETOOTH/ PAIRING ingedrukt houden om het
koppelen uit te voeren.

Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het systeem.

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

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

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

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

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

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

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

Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

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

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

Het systeem is compatibel met iOS 11.0 of nieuwer.
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Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

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

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

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

Selecteer de juiste optie voor de audio-codec.

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

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

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

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

Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.
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Er is een harde brom of ruis, of er kunnen geen zenders worden ontvangen.

Sluit de DAB/FM-draadantenne op de juiste manier aan.

Verander de plaatsing en de richting van de antenne voor de best mogelijke ontvangst.

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

Het is mogelijk dat er geen radio kan worden ontvangen vanwege de omstandigheden voor radiogolven of de
bebouwing in uw omgeving.

Slechte ontvangst: Ver van ramen, tussen gebouwen enz.

Goede ontvangst: Dichtbij ramen enz.
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Er is veel ruis in de FM stereo-ontvangst.

Om de statische ruis in de weergave van een zwakke FM-stereozender te verminderen, moet u herhaaldelijk op
REPEAT/FM MODE drukken tot [ST] op het display uit gaat.
U verliest dan de stereoweergave, maar de ontvangst zal verbeteren.

Verwant onderwerp
Luisteren naar FM-radio
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De DAB/DAB+-zender wordt niet naar behoren ontvangen.

Controleer de aansluiting van de DAB/FM-antenne en voer daarna de eerste scan voor DAB-zenders uit.

De huidige DAB/DAB+-zender is mogelijk beschikbaar.
Druk herhaaldelijk op TUNING -/+ om af te stemmen op een andere zender.

Als u naar een ander gebied bent gegaan, is het mogelijk dat sommige zenders/kanalen veranderd zijn en dat u niet
kunt afstemmen op de gewenste uitzending. Voer de eerste scan voor DAB-zenders uit om de inhoud van de
beschikbare uitzendingen opnieuw te registreren.

Verwant onderwerp
Uitvoeren van de eerste scan voor DAB-ontvangst
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De geluidsweergave van de DAB/DAB+-uitzending wordt onderbroken, of de
ontvangst is slecht.

Controleer de locatie van het systeem of pas de richting van de antenne aan om de signaalsterkte te verbeteren.
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Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de
draadloze Party Chain-functie.

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

Verwant onderwerp
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie
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Het BLUETOOTH-apparaat kan niet worden verbonden met het systeem in de Stereo
Pair-functie.

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

Verwant onderwerp
Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Stereo Pair-functie)
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De Voice Control werkt niet goed.

Spreek dichter bij de microfoon van uw smartphone/iPhone.

Spreek duidelijker en langzamer.

Zorg voor minder omgevingsgeluid.
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De Gesture Control kan niet worden ingeschakeld.

Druk herhaaldelijk op GESTURE ON/OFF op het systeem tot de GESTURE CONTROL-indicator oplicht.

Zorg ervoor dat de kinderslotfunctie niet is ingeschakeld.

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de bedieningsorganen op het systeem (kinderslot)
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De Gesture Control werkt niet goed.

Breng uw hand dichter bij de GESTURE CONTROL-sensor wanneer u het veeggebaar uitvoert.

Voer het veeggebaar langzamer uit.

Selecteer de correcte stand (PLAYBACK, DJ, SAMPLER of KARAOKE) voor u de Gesture Control opstart.

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

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
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Er is geen geluid van de microfoon.

Stel het volumeniveau van de microfoon in.

Zorg ervoor dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC1 of MIC2/GUITAR-aansluiting van het systeem.

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

Verlaag het volumeniveau.

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

Schakel de Vocal Fader uit.

Zorg ervoor dat het systeem op de juiste manier is aangesloten.

Verwant onderwerp
Diverse Karaoke-functies
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Het systeem werkt niet naar behoren.

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen.
Gebruik de bedieningsorganen op het systeem om deze handeling uit te voeren.

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) van het systeem uit het stopcontact en doe hem er
vervolgens weer in.

1

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

Houd GUITAR en MEGA BASS ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Nadat alle indicators op het systeem gedurende langer dan 3 seconden hebben geknipperd, worden alle door de
gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, teruggezet op de
fabrieksinstellingen.
De aanduiding [RESET] zal op het display verschijnen.
Wanneer de reset voltooid is, zal het systeem automatisch opnieuw opstarten. Druk op (aan/uit) om het systeem
in te schakelen.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, worden teruggezet
op de fabrieksinstellingen (behalve bepaalde instellingen in het instelmenu). Zie De instellingen van het instelmenu
terugzetten op de standaardinstellingen om alle instellingen van het instelmenu terug te zetten.

3
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De instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen van het instelmenu terugzetten op de standaardinstellingen (behalve de [KINDERBEVEILIGING]
instellingen).

Verwant onderwerp
Aansluiten van de tv
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Houd SHIFT ingedrukt en druk dan op SETUP.

Het instelmenu zal op het tv-scherm verschijnen.

1

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

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

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

Het zal een paar seconden duren om dit proces te voltooien. Druk niet op  (aan/uit) terwijl het systeem aan het
resetten is.
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