
Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

I det följande beskrivs hur man använder detta system. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.
I denna Hjälpguide beskrivs främst funktioner som utförs med fjärrkontrollen, men samma funktioner kan också utföras
med kontrollerna på systemet som har samma eller liknande namn.

Komma igång

Delar och kontroller

Huvudenhet

Fjärrkontroll

Spelbara skivor eller filer på skivor/USB-enhet

Flytta systemet

Strömkälla

Ansluta systemet till ett nätuttag

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

Slå på strömmen

Stänga av strömmen (Standbyläge)

Funktionen Automatiskt standby
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Ansluta till tv:n

Snabbinstallation

Utföra snabbinstallation

Använda mikrofonhållaren (mikrofonhållarna)

Demoläge

Stänga av demonstrationsläget

Anslutning av tv- och ljudenhet

Tv

Ansluta till tv:n

Använda funktionen Kontroll för HDMI

Extern ljudenhet

Lyssna på musik från en extern ljudenhet, etc.

Skiva

Spela en skiva

Spela en skiva

Diverse operationer vid uppspelning av skiva

Använda uppspelningsläge

Visa information om en skiva

Begränsa uppspelning av skivan (Föräldrakontroll)

USB-enhet

Ansluta med en USB-enhet

Spela en USB-enhet

Spela en USB-enhet

Använda uppspelningsläge

Visa information om en USB-enhet

Överföra musik till USB-enhet

Överföra musik från en skiva

Radering av ljudfiler eller mappar på USB-enheten

BLUETOOTH®-enhet
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Ansluta med BLUETOOTH-enhet

Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Ansluta detta system med flera BLUETOOTH-enheter (multienhetsanslutning)

Lyssna på musik från BLUETOOTH-enhet

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (Codec)

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

Övriga åtgärder

Slå på eller stänga av BLUETOOTH-signalen

Använda funktionen BLUETOOTH-standby

Radio

Lyssna på FM-radio

Lyssna på FM-radio

Förinställa radiokanaler

Lyssna på DAB-radio

Lyssna på DAB-radio

Förinställa radiokanaler

Utföra den inledande DAB-kanalsökningen

Visa information om DAB-radion

Ansluta flera system för uppspelning

Funktionen trådlös Party Chain

Använda trådlös uppspelning med flera ljudsystem (funktionen trådlös Party Chain)

Avsluta funktionen trådlös Party Chain

Funktionen Stereo Pair

Lyssna på musik trådlöst med två system (funktionen Stereo Pair)

Justera ljudet

Förstärka basljudet och skapa ett kraftigare ljud (MEGA BASS)

Välja ett ljudfält
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Använda särskilda appar

Använda ”Sony | Music Center”

Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

Installation av ”Sony | Music Center”

Använda ”Fiestable”

Vad du kan göra med ”Fiestable”

Installation av ”Fiestable”

Använda DJ-effekten och samplade ljudeffekter

Anpassa din egen belysning

Uppnå och dela en Party People ranking och få bonusfunktioner (Party King)

Använda Voice Control via ”Fiestable”

Skapa feststämning med belysning via ”Fiestable”

Sjunga och tävla i karaoke (Karaoke Ranking)

Skapa spellista från flera BLUETOOTH-enheter (Party Playlist)

Tävla i Taiko-spelet (Taiko Game Ranking)

Använda Gesture Control

Styra funktioner med Gesture Control

Använda Gesture Control för att styra uppspelning, DJ-effekt, sampler och karaoke (GESTURE 1)

Använda Gesture Control för att styra tonhöjden för din röst eller musikkällan (GESTURE 2)

Inaktivera kontrollerna på systemet under en kort stund (Partylås)

Sjunga med: Karaoke

Sjunga karaoke

Diverse funktioner för karaoke

Lyssna till ljudet från en gitarr

Övrig användning

Spela på trumman (Taiko)

Använda insomningstimern

Lyssna på musik med belysningen (Party Light/Speaker Light)

Använda röstanvisningar
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Inaktivera kontrollerna på systemet (Barnlås)

Lyssna på den inbyggda ljuddemonstrationen

Inställningsalternativ

Information

Om indikatorerna

Uppdatera den förinstallerade programvaran

Föräldrakontroll områdeskodslista

Språkkodslista

Felsökning

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Om självdiagnosfunktionen

Om meddelanden

Allmänt

Strömmen slås inte på.

Systemet har gått in i standbyläget.

Det hörs inget ljud.

Det brummar eller brusar kraftigt.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Problemet med felaktiga färger på tv-skärmen kvarstår.

[CHILD LOCK] visas när du trycker på knapparna på systemet.

Ett klickande ljud hörs när systemet slås på.

Funktionen Kontroll för HDMI (”BRAVIA”)

Systemet slås inte på även när tv:n slås på.

Systemet stängs av när tv:n stängs av.

Systemet stängs inte av även när tv:n stängs av.

Ingen bild/inget ljud vid anslutning till HDMI OUT (TV) ARC-kontakt.

Inget tv-ljud matas ut från systemet.

Inget tv-ljud hörs från systemet. [CODE 01] och [SGNL ERR] visas på displayen.

Ljudet matas ut från både systemet och tv:n.
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Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte korrekt.

Skiva

Skivfacket öppnas inte och [LOCKED] visas på displayen.

Skivfacket stängs inte.

Skivan matas inte ut.

Uppspelningen startar inte.

Ljudet hoppar under skivuppspelning.

Uppspelningen startar inte från det första spåret eller den första filen.

Vissa funktioner kan inte användas som till exempel stopp, Lock Search, slowmotion-uppspelning, upprepad uppspelning eller
slumpmässig uppspelning.

Det går inte att spela upp filer.

Namnet visas inte korrekt.

[READING] visas under lång tid innan uppspelningen startar.

Det är ingen bild.

Det finns störningar i bilden.

Bildförhållandet för tv-skärmen kan inte ändras.

Det går inte att ändra språket för ljudspår, undertexten eller kameravinklar.

Det går inte att stänga av undertexterna.

USB

Uppspelningen startar inte.

Uppspelningen startar inte från den första filen.

Det går inte att spela upp filer.

Namnet visas inte korrekt.

Det är inget ljud under USB-uppspelning.

Det brusar, eller ljudet hoppar eller är förvrängt under USB-uppspelning.

[READING] visas under lång tid innan uppspelningen startar.

[NO FILE] visas på displayen.

[OVER CURRENT] visas på displayen.

USB-enheten identifieras inte.

Överföringen resulterar i ett fel.
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Det går inte att radera ljudfiler eller mappar på USB-enheten.

BLUETOOTH-enhet

Det går inte att utföra parkoppling.

BLUETOOTH-enheten kan inte identifiera systemet, eller [BT OFF] visas på displayen.

Det går inte att ansluta.

iPhone/iPod kan inte anslutas med systemet.

Ljudet hoppar eller är svajigt, eller anslutningen försvinner.

Ljudet från BLUETOOTH-enheten hörs inte på systemet.

Det brummar eller brusar kraftigt, eller ljudet är förvrängt.

Radio

Det brummar eller brusar kraftigt, eller det går inte att lyssna på radiokanaler.

FM-mottagningen i stereo är brusig.

DAB/DAB+-kanalen tas inte emot ordentligt.

Ljudet i DAB/DAB+-sändningen avbryts, eller mottagningen är dålig.

Flera system för uppspelning

Det går inte att ansluta BLUETOOTH-enheten till systemet i funktionen trådlös Party Chain.

Det går inte att ansluta BLUETOOTH-enheten till systemet i funktionen Stereo Pair.

Dedikerade appar

Voice Control fungerar inte korrekt.

Gesture Control

Det går inte att aktivera Gesture Control.

Gesture Control fungerar inte korrekt.

Karaoke

Det hörs inget mikrofonljud.

Det uppstår rundgång.

Stereoeffekten i ljudet går förlorad under uppspelning.

Återställning

Systemet fungerar inte korrekt.

Återställa inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Huvudenhet

Framsida

Baksida

Övre panel1.

Diskanthögtalare R/L framsida2.

Mikrofonhållare3.

Fjärrkontrollsensor ( )4.

Skivfack5.

Party Light*6.

Mellanregisterhögtalare (försedd med belysningsfunktionen*)7.

Subwoofer (försedd med belysningsfunktionen*)8.

Titta inte direkt på de ljusavgivande delarna när belysningen är påslagen.*
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Övre panel

Du kan inaktivera kontrollerna (utom (ström)) på systemet för att förhindra att de används av misstag, till exempel av
barn.

Diskanthögtalare R/L baksida1.

HDMI OUT (TV) ARC-kontakt2.

DAB/FM ANTENNA-kontakt3.

(TV) AUDIO IN-uttag4.

Party Light*5.

AC IN-uttag6.

Titta inte direkt på de ljusavgivande delarna när belysningen är påslagen.*
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(ström)
Tryck för att slå på systemet, eller ställa det i standbyläge.

1.

(spela upp)
(stoppa)

2.

GESTURE ON/OFF3.

FUNCTION4.

BLUETOOTH/ PAIRING med indikator5.

MEGA BASS med indikator
WIRELESS PARTY CHAIN

6.

PARTY LIGHT
FIESTA

7.

Display8.

(N-märke)9.

GESTURE CONTROL-sensor10.

(USB) REC/PLAY-port11.

MIC1-uttag
MIC2/GUITAR-uttag

12.

MIC ECHO
GUITAR

13.

VOICE CHANGER/ VOCAL FADER14.
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Relaterade avsnitt
Om indikatorerna
Inaktivera kontrollerna på systemet (Barnlås)
Använda mikrofonhållaren (mikrofonhållarna)

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

MIC/GUITAR LEVEL -/+15.

VOLUME -/+
Justerar volymen.

16.

(öppna/stäng)17.

SOUND FIELD18.

(föregående)/ (nästa)
TUNING -/+

19.

PLAYBACK
DJ
SAMPLER
KARAOKE
TAIKO

20.
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Fjärrkontroll

(ström)1.

PLAY MODE2.

REPEAT/FM MODE3.

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

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

(mapp) -/+
KEY CONTROL (sänkt en halv ton)/ (höjd en halv ton)

4.

DVD TOP MENU
DVD/TUNER MENU
CLEAR*1

RETURN
SETUP*1

OPTIONS

5.
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(upp)/ (ned)/ (vänster)/ (höger)
(enter)

SEARCH6.

 (volym) +/-*27.

(gå snabbt bakåt)/ (gå snabbt framåt)
(långsamt bakåt)/ (långsamt framåt)

TUNING -/+
 (spela upp)*2

(föregående)/ (nästa)
PRESET -/+

 (pausa)
 (stoppa)

8.

SHIFT*19.

SOUND FIELD +/-10.

FUNCTION11.

PARTY LIGHT
LIGHT MODE

12.

DISPLAY*1

DISPLAY
13.

SLEEP14.

Denna knapp har rosa färg. För att använda denna knapp, håll ned SHIFT (9) och tryck på denna knapp.*1
Sifferknappen 5/AUDIO, (volym) + och  (spela upp) har en taktil punkt. Använd den taktila punkten som referens när du manövrerar
systemet.

*2

14



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Spelbara skivor eller filer på skivor/USB-enhet

Systemet har stöd för följande format för filer och skivor.

Spelbara skivor

DVD VIDEO

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

DVD+R/+RW i DVD VIDEO-format

VIDEO CD (Ver. 1.0-, 1.1- och 2.0-skivor)

Super VCD

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

AUDIO CD

CD-R/-RW i AUDIO CD-format

CD-R/-RW/-ROM i DATA CD-format*1 som innehåller MP3-filer (.mp3)*2*3, MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*3*4, Xvid-filer
(.avi) och som överensstämmer med ISO 9660*5 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet (utökat format).

DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW i DATA DVD-format*1 som innehåller MP3-filer (.mp3)*2*3, MPEG4-filer
(.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid-filer (.avi)*6*7 och som överensstämmer med UDF (Universal Disk Format).

Spelbara filer på USB-enhet

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

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

OBS!
Systemet försöker spela upp data med filtilläggen ovan även om de inte har format som stöds. Uppspelning av sådana data kan
orsaka kraftiga ljudstörningar som kan skada högtalarsystemet.

Det går inte att spela upp följande skivor/filer:

CPRM-kompatibla (Content Protection for Recordable Media) DVD-R/-RW-skivor inspelade i Copy-Once-program

DATA CD/DATA DVD som skapats i Packet Write-format eller som inte har stängts på rätt sätt kan inte spelas upp.*1
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) är ett standardformat definierat av ISO/MPEG för komprimering av ljuddata. MP3-filer måste vara i MPEG 1 Audio
Layer 3-format. MP3 PRO-ljudfilen kan spelas upp som MP3-fil.

*2

Filer med kopieringsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp av systemet.*3
MPEG4-filer måste vara inspelade i MP4-filformat. Följande videocodec och ljudcodec stöds:
- Videocodec: MPEG4 Simple Profile (AVC stöds inte.)
- Ljudcodec: AAC-LC (HE-AAC stöds inte.)

*4

Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROM-skivor, definierat av ISO (Internationella standardiseringsorganisationen).*5
Videofiler som är större än 720 (bredd) x 576 (höjd) bildpunkter eller med ett högt förhållande mellan bredd och längd kan inte spelas upp.*6
Xvid-filer som är längre än 2 timmar eller en fil som har kombinerats från två eller fler Xvid-filer kan inte spelas upp.*7
WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless- eller WMA PRO-format kan inte spelas upp.*8
AAC-fil i AAC DRM- och AAC Lossless-format eller som är kodad vid 96 kHz kan inte spelas upp.*9
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En skiva som har en icke standardiserad form (till exempel hjärta, ruta, stjärna)

Skivor med självhäftande tejp, papper eller klistermärken påsatta

Filer som är krypterade eller lösenordsskyddade.

Anmärkningar om CD-R/-RW och DVD-R/-RW/+R/+RW

I vissa fall kan en CD-R/-RW och DVD-R/-RW/+R/+RW inte spelas upp på detta system på grund av
inspelningskvaliteten eller skivans fysiska skick, eller inspelningsenhetens och redigeringsprogramvarans
egenskaper. För detaljer, se bruksanvisningen för inspelningsenheten.

Vissa uppspelningsfunktioner fungerar inte med vissa DVD+R-skivor/+RW-skivor, även om de har stängts på rätt
sätt. Spela i så fall upp skivan med normal uppspelning.

Anmärkningar om skivor

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).

DualDisc och vissa musikskivor som har kodats med teknik för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med CD-
standarden. Sådana skivor kan därför eventuellt inte användas med den här produkten.

Anmärkning om multisessionsskivor

Detta system kan spela upp kontinuerliga sessioner på en skiva när sessionerna är inspelade med samma format som
den första sessionen. Uppspelningen kan dock inte garanteras.

Anmärkning om användning av uppspelningsfunktioner för DVD VIDEO och VIDEO CD

Vissa uppspelningsfunktioner för en DVD VIDEO eller VIDEO CD kan vara avsiktligt begränsade av
mjukvaruproducenter. Vissa uppspelningsegenskaper kanske därför inte är tillgängliga. Se till att läsa bruksanvisningen
för DVD VIDEO eller VIDEO CD.

Anmärkningar om spelbara filer

Det kan ta längre tid innan uppspelningen startar när:

en DATA CD/DATA DVD/USB-enhet är inspelad med en komplicerad trädstruktur.

ljudfilerna eller videofilerna i en annan mapp har just spelats upp.

många mappar eller filer på USB-enheten.

Systemet kan spela upp en DATA CD/DATA DVD eller en USB-enhet under följande förhållanden:

Upp till ett djup av 8 mappar

Upp till 300 mappar

Upp till 999 filer på skiva

Upp till 2 000 filer på en USB-enhet

Upp till 650 filer i en mapp

Antalet kan variera beroende på fil- eller mappkonfigurationen.

Mappar som inte innehåller några ljudfiler eller videofiler hoppas över.

Filer som överförts av en enhet som till exempel en dator kanske inte spelas upp i den ordning som de överfördes.
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Uppspelningsordningen kanske inte gäller beroende på den programvara som användes för att skapa ljudfilen eller
videofilen.

Det går inte att garantera kompatibilitet med all programvara för kodning/skrivning, alla inspelningsenheter och
inspelningsmedier.

Bilden kan bli oskarp eller ljudet kan få avbrott beroende på Xvid-filen.

Anmärkningar om USB-enheter

Systemet är inte garanterat att fungera med alla USB-enheter.

Anslut inte systemet och USB-enheten genom en USB-hubb.

Med vissa anslutna USB-enheter kan det förekomma en fördröjning innan en åtgärd utförs av detta system.

Uppspelningsordningen för systemet kan skilja sig från uppspelningsordningen för den anslutna USB-enheten.

Innan du använder en USB-enhet, kontrollera att det inte finns några virussmittade filer på USB-enheten.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Flytta systemet

Systemet har hjul så att du enkelt kan rulla det.
Hjulen kan endast användas på plana ytor. Var två personer och lyft systemet på ojämna ytor med hjälp av handtagen på
systemet. Det är mycket viktigt att händerna placeras på rätt sätt när systemet ska flyttas för att förhindra person-
och/eller materialskador.
Koppla från alla kablar innan du flyttar systemet.

OBS!
Var mycket försiktig när du flyttar systemet i en sluttning.

Flytta inte systemet med en person, bagage etc. på det.

Låt inte barn eller spädbarn vara i närheten när du flyttar systemet.

Använd inte mikrofonhållaren för att flytta systemet.

Fäll in mikrofonhållaren innan du flyttar systemet.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Ansluta systemet till ett nätuttag

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Stänga av demonstrationsläget

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Skjut in änden på nätsladden (medföljer) i AC IN-uttaget på baksidan av systemet, och sedan i ett nätuttag (
).

Systemet slås på i demonstrationsläget och belysningen börjar blinka automatiskt.

1
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

För att styra systemet med fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot systemets fjärrkontrollsensor.

Tips
Blanda inte gamla och nya batterier eller olika batterityper.

Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, för att undvika skador på grund av batteriläckage eller
korrosion.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sätt i de två medföljande R03-batterierna (storlek AAA) med polerna vända åt det håll som visas på bilden.1
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Slå på strömmen

Relaterade avsnitt
Stänga av strömmen (Standbyläge)
Ansluta systemet till ett nätuttag

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (ström).1
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Stänga av strömmen (Standbyläge)

Relaterade avsnitt
Funktionen Automatiskt standby
Använda funktionen BLUETOOTH-standby

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (ström).

[STANDBY] blinkar på displayen.

1
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Funktionen Automatiskt standby

Systemet går in i standbyläget automatiskt efter cirka 15 minuter om ingen funktion används eller ingen ljudsignal matas
ut. Vid inköpstillfället är funktionen Automatiskt standby aktiverad.

OBS!
Funktionen Automatiskt standby fungerar inte i följande situationer:

när TUNER FM-funktionen används.

när TUNER DAB-funktionen används.

när insomningstimern är aktiverad.

när en extern enhet är ansluten till MIC1-uttaget eller MIC2/GUITAR-uttaget.

när systemet är en Party Guest för funktionen trådlös Party Chain eller Guest-systemet för funktionen Stereo Pair.

För att stänga av/slå på funktionen Automatiskt standby

För att lämna alternativmenyn
Tryck på OPTIONS.

Tips
[AutoSTBY] blinkar på displayen i cirka 2 minuter innan systemet går in i standbyläget.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på displayen.

1.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [AutoSTBY], tryck sedan på (enter).2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [ON] eller [OFF], tryck sedan på (enter).3.
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Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Ansluta till tv:n

Var noga med att koppla från nätsladden innan du ansluter kablarna.

: Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet (medföljer inte)

: Ljudkabel (medföljer inte)
Välj anslutningsmetod i enlighet med kontakterna på din tv.

Ändra färgsystemet (Gäller inte modeller till Latinamerika, Brasilien, Europa och Ryssland)
Ställ in färgsystemet i enlighet med tv:ns färgsystem.

Tillgänglig ingångskontakt på din tv HDMI-kontakt med ”ARC”*1 HDMI-kontakt utan ”ARC” Utan HDMI-kontakt

För att titta på video Ej tillgängligt

För att lyssna på tv-ljud*2

Med funktionen Audio Return Channel (ARC) kan tv:n mata ut ljudet genom systemet med bara en enda HDMI-kabelanslutning. För att ställa in
ARC-funktionen på detta system, se Inställningsalternativ. För att kontrollera kompatibiliteten för din tv:s ARC-funktion, se bruksanvisningen för
din tv.

*1

För att lyssna på tv-ljud, tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [TV].*2
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Varje gång du utför proceduren nedan, ändras färgsystemet enligt följande:
NTSC PAL
Använd kontrollerna på systemet för att utföra denna åtgärd.

Tips
Du kan också lyssna på ljudet från ljud/videoutrustning via systemet. (Se Lyssna på musik från en extern ljudenhet, etc..)

Om ljudutmatningsnivån är låg vid anslutning av tillvalsutrustningen, försök att justera inställningarna för ljudutmatning på den
anslutna utrustningen. Det kan förbättra ljudutmatningsnivån. För detaljer, se bruksanvisningen för din utrustning.

OBS!
Anslut inte detta system till tv:n genom videodäcket.

När ljudsignalerna som matas in till HDMI OUT (TV) ARC-kontakt på systemet är något annat än 2-kanaliga linjära PCM-signaler,
visas meddelandena [CODE 01] och [SGNL ERR] på displayen på systemet. (Se Om meddelanden.)

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (ström) för att slå på systemet.1.

Rör vid FUNCTION upprepade gånger för att välja [DVD/CD].2.

Håll ned MIC ECHO och MEGA BASS i mer än 3 sekunder.
[NTSC] eller [PAL] visas på displayen.

3.
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Utföra snabbinstallation

Innan du använder systemet kan du göra de första grundläggande justeringarna i snabbinstallationen.

För att avsluta snabbinstallationen
Håll ned SHIFT och tryck på SETUP.

För att ändra inställningen manuellt
Se Inställningsalternativ.

Anslut systemet till din tv. (Se Ansluta till tv:n.)1

Slå på tv:n och välj ingången i enlighet med anslutningen.2

Tryck på (ström) för att slå på systemet.3

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [DVD/CD].

Guidemeddelandet [Press ENTER to run QUICK SETUP.] visas längst ned på tv-skärmen.

OBS!
Guidemeddelandet visas när du slår på systemet för första gången eller efter att ha utfört [RESET]. (Se Återställa
inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna.)

4

Tryck på (enter) utan att sätta i en skiva.

[SPRÅKINSTÄLLNING] visas på tv-skärmen. Vilka alternativ som visas kan variera beroende land eller region.

5

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja ett språk, tryck sedan på (enter).

[VIDEOINSTÄLLNING] visas på tv-skärmen.

6

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja den inställning som motsvarar din tv-typ, tryck
sedan på (enter).

Efter att [Snabbinställningen är klar.] har visats på tv-skärmen, är systemet klart för uppspelning.

7

26



5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

27



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Använda mikrofonhållaren (mikrofonhållarna)

Du kan sätta mikrofoner (medföljer inte) i mikrofonhållarna. För att använda mikrofonhållaren, fäll ut den med fingret som
visas i illustrationen nedan.

OBS!
Mikrofonhållarna är endast utformade för att hålla mikrofoner.

Håll inte i mikrofonhållarna när du flyttar systemet.

Innan du placerar mikrofoner i mikrofonhållarna, rör vid MIC/GUITAR LEVEL - på systemet upprepade gånger för att sänka
mikrofonens volymnivå till en minimal nivå.

Relaterade avsnitt
Sjunga karaoke

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Stänga av demonstrationsläget

Demonstrationsläget är inkopplat vid inköpstillfället. När du ansluter systemet till ett nätuttag med nätsladden, startar
demonstrationen automatiskt. Meddelandena om detta systems huvudsakliga egenskaper rullar fram över displayen och
belysningen slås på.

För att aktivera demonstrationsläget
Tryck på DISPLAY.

Tips
För att stänga av belysningen under demonstration, tryck på PARTY LIGHT.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Medan systemet är avstängt, tryck på DISPLAY upprepade gånger tills demonstrationen stängs av
(Strömsparläge).

Displayen och belysningen släcks för att spara ström.

1
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Ansluta till tv:n

Var noga med att koppla från nätsladden innan du ansluter kablarna.

: Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet (medföljer inte)

: Ljudkabel (medföljer inte)
Välj anslutningsmetod i enlighet med kontakterna på din tv.

Ändra färgsystemet (Gäller inte modeller till Latinamerika, Brasilien, Europa och Ryssland)
Ställ in färgsystemet i enlighet med tv:ns färgsystem.

Tillgänglig ingångskontakt på din tv HDMI-kontakt med ”ARC”*1 HDMI-kontakt utan ”ARC” Utan HDMI-kontakt

För att titta på video Ej tillgängligt

För att lyssna på tv-ljud*2

Med funktionen Audio Return Channel (ARC) kan tv:n mata ut ljudet genom systemet med bara en enda HDMI-kabelanslutning. För att ställa in
ARC-funktionen på detta system, se Inställningsalternativ. För att kontrollera kompatibiliteten för din tv:s ARC-funktion, se bruksanvisningen för
din tv.

*1

För att lyssna på tv-ljud, tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [TV].*2
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Varje gång du utför proceduren nedan, ändras färgsystemet enligt följande:
NTSC PAL
Använd kontrollerna på systemet för att utföra denna åtgärd.

Tips
Du kan också lyssna på ljudet från ljud/videoutrustning via systemet. (Se Lyssna på musik från en extern ljudenhet, etc..)

Om ljudutmatningsnivån är låg vid anslutning av tillvalsutrustningen, försök att justera inställningarna för ljudutmatning på den
anslutna utrustningen. Det kan förbättra ljudutmatningsnivån. För detaljer, se bruksanvisningen för din utrustning.

OBS!
Anslut inte detta system till tv:n genom videodäcket.

När ljudsignalerna som matas in till HDMI OUT (TV) ARC-kontakt på systemet är något annat än 2-kanaliga linjära PCM-signaler,
visas meddelandena [CODE 01] och [SGNL ERR] på displayen på systemet. (Se Om meddelanden.)

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (ström) för att slå på systemet.1.

Rör vid FUNCTION upprepade gånger för att välja [DVD/CD].2.

Håll ned MIC ECHO och MEGA BASS i mer än 3 sekunder.
[NTSC] eller [PAL] visas på displayen.

3.

31



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Använda funktionen Kontroll för HDMI

När du ansluter en tv som är kompatibel med funktionen Kontroll för HDMI * via HDMI-kabeln (Höghastighets HDMI-
kabel med Ethernet, medföljer inte), kan du enkelt styra enheten med tv:ns fjärrkontroll.
Följande funktioner kan användas med funktionen Kontroll för HDMI.

Funktionen System Power Off

Funktionen System Audio Control

Funktionen Audio Return Channel (ARC)

Funktionen One-Touch Play

Funktionen Remote Easy Control

Funktionen Language Follow

OBS!
Dessa funktioner kan fungera med enheter från andra tillverkare än Sony, men vi kan inte garantera detta.

Förbereda för användning av funktionen Kontroll för HDMI

Funktionen System Power Off
När du stänger av tv:n, stängs systemet av automatiskt.

OBS!
Den anslutna enheten kanske inte stängs av beroende på enhetens status.

Kontroll för HDMI är en standard som används av CEC (Consumer Electronics Control) för att tillåta HDMI-enheter (High-Definition Multimedia
Interface) att styra varandra.

*

Håll ned SHIFT och tryck på SETUP.

Inställningsmenyn visas på tv-skärmen.

1

Ställ in [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [KONTROLL FÖR HDMI] på [PÅ].

Vid inköpstillfället är denna inställning inställd på [PÅ]. För detaljer, se Inställningsalternativ.
Aktivera inställningarna för funktionen Kontroll för HDMI för tv:n ansluten till systemet.
Om du aktiverar funktionen Kontroll för HDMI (”BRAVIA” Sync) när du använder en tv tillverkad av Sony, aktiveras
också funktionen Kontroll för HDMI för systemet automatiskt. När inställningarna är klara, visas [COMPLETE] på
displayen.

2

Håll ned SHIFT och tryck på SETUP.
Inställningsmenyn visas på tv-skärmen.

1.

Ställ in [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [VILOLÄGE LÄNKAD TILL TV] på [PÅ] eller [AUTO].
Vid inköpstillfället är denna inställning inställd på [AUTO]. För detaljer, se Inställningsalternativ.

2.
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Funktionen System Audio Control
Om du slår på systemet medan du tittar på tv, matas tv-ljudet automatiskt ut från systemets högtalare. Volymen för
systemet kan justeras med tv:ns fjärrkontroll.
Om tv-ljudet matades ut från systemets högtalare när du tittade på tv senast, slås systemet på automatiskt när du slår på
tv:n igen.
Operationer kan också göras via tv-menyn. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

OBS!
Systemets volymnivå visas på tv-skärmen beroende på tv:n. Den kan skilja sig från volymnivån på displayen.

Beroende på inställningarna på tv:n kan det hända att funktionen System Audio Control inte är tillgänglig. För detaljer, se
bruksanvisningen för din tv.

Funktionen Audio Return Channel (ARC)
Om systemet är anslutet till en tv:s HDMI IN-kontakt som är kompatibel med funktionen Audio Return Channel (ARC),
kan du lyssna på tv-ljud från systemets högtalare utan att ansluta en ljudkabel (medföljer inte).

OBS!
Om tv:n inte är kompatibel med funktionen Audio Return Channel (ARC), måste en ljudkabel anslutas (medföljer inte).

Funktionen One-Touch Play
När du trycker på (spela upp) i DVD/CD eller USB-funktionen, slås tv:n på automatiskt. Tv:ns ingång växlar till HDMI-
ingången som systemet är anslutet till.

OBS!
Beroende på tv:n kanske den första delen av innehållet inte spelas upp på rätt sätt.

Funktionen Remote Easy Control
Du kan välja systemet genom att använda SYNC MENU och styra systemet.
Denna funktion kan användas om tv:n har stöd för länkmenyn. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

OBS!
I tv:ns länkmeny identifieras systemet av tv:n som ”Player”.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med vissa tv-apparater.

Funktionen Language Follow
När du ändrar språket för tv:ns skärmtext ändras även systemets språk för skärmtext.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Håll ned SHIFT och tryck på SETUP.
Inställningsmenyn visas på tv-skärmen.

1.

Ställ in [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [AUDIO RETURN CHANNEL] på [PÅ].
Vid inköpstillfället är denna inställning inställd på [PÅ]. För detaljer, se Inställningsalternativ.

2.
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Lyssna på musik från en extern ljudenhet, etc.

Du kan lyssna på musik från en extern ljudenhet genom att ansluta enheten till systemet med en ljudkabel (medföljer
inte).

Tips
Systemet kan gå in i standbyläge automatiskt om volymen på den anslutna externa ljudenheten är för låg. Justera volymnivån på
den anslutna enheten. För att stänga av funktionen Automatiskt standby, se ”Funktionen Automatiskt standby”.

Relaterade avsnitt
Funktionen Automatiskt standby

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (volym) - (eller rör vid VOLUME - på systemet) upprepade gånger tills [VOL MIN] visas på
displayen.

1

Anslut en extern ljudenhet och (TV) AUDIO IN-uttaget på systemet med en ljudkabel.2

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [AUDIO IN].3

Slå på den anslutna enheten och starta uppspelningen.4

Justera volymen.

Justera volymen på systemet först. Om volymnivån fortfarande är för låg, justera volymnivån för den anslutna
enheten.

5
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Spela en skiva

Du kan spela en skiva på systemet genom att följa dessa steg.

Övriga åtgärder
Funktionen kanske inte fungerar beroende på typen av skiva eller fil.

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [DVD/CD].1

Rör vid (öppna/stäng) på systemet för att öppna skivfacket och lägg i en skiva med etiketten vänd uppåt.2

Rör vid (öppna/stäng) på systemet igen för att stänga skivfacket.

Tryck inte med kraft på skivfacket för att stänga det eftersom det kan orsaka funktionsfel.

3

Om skivan är i DATA CD/DATA DVD-format, tryck på MEDIA MODE upprepade gånger för att välja [MUSIK]
eller [VIDEO].

4

Tryck på (spela upp) för att starta uppspelningen.5

För att Gör detta

Stoppa uppspelningen Tryck på (stoppa).

Pausa uppspelningen Tryck på (pausa).

Återuppta uppspelningen eller
återgå till normal uppspelning

Tryck på (spela upp).

Ångra fortsättningspunkten Tryck på (stoppa) två gånger.

Välja ett spår, en fil, ett kapitel
eller en scen

Tryck på (föregående) eller (nästa) under uppspelning.
Eller, håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna, tryck sedan på (enter).
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För att spela en specifik fil

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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För att Gör detta

Välja en mapp Tryck på (mapp) -/+ upprepade gånger.

Visa DVD-titeln Tryck på DVD TOP MENU.

Visa DVD-menyn Tryck på DVD/TUNER MENU.

Hitta en viss punkt snabbt i gå
snabbt framåt eller gå snabbt
bakåt (Lock Search)

Tryck på (gå snabbt bakåt) eller (gå snabbt framåt) under uppspelning.
Varje gång du trycker på (gå snabbt bakåt) eller (gå snabbt framåt),
ändras uppspelningshastigheten.

Titta ruta för ruta (slow-motion-
uppspelning)

Tryck på (pausa), tryck sedan på (långsamt bakåt) eller (långsamt
framåt). Varje gång du trycker på (långsamt bakåt) eller (långsamt framåt),
ändras uppspelningshastigheten.

Tryck på MEDIA MODE upprepade gånger för att välja [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skärmen.1.

Tryck på SEARCH för att visa fillistan på tv-skärmen.2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskad mapp.3.

Tryck på (enter) för att visa fillistan på tv-skärmen.
För att återgå till mapplistan, tryck på RETURN.

4.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskad fil, tryck sedan på (enter).5.
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Diverse operationer vid uppspelning av skiva

Funktionen kanske inte fungerar beroende på typen av skiva eller fil.

Söka efter ett specifikt spår (för AUDIO CD)

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att välja önskat spår, tryck sedan på (enter).

Söka efter en specifik titel/kapitel/scen/spår/index (för DVD VIDEO/VIDEO CD)

OBS!
För VIDEO CD med PBC-uppspelning, tryck på SEARCH för att söka efter scenen.

För VIDEO CD med PBC-uppspelning, tryck på SEARCH för att söka efter spåret och indexet.

För att söka efter en särskild punkt genom att använda tidskoden (för DVD VIDEO)

För att söka genom att använda DVD-menyn (för DVD VIDEO)

Ändra kameravinklarna (för DVD VIDEO)

Tryck på ANGLE upprepade gånger under uppspelning för att välja önskad kameravinkel.

Välja inställning för textning (för DVD VIDEO)

Tryck på SUBTITLE upprepade gånger för att välja önskat språk för textremsan eller stäng av textremsan.

Ändra språket/ljudet (för DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att välja önskat ljudformat eller -läge.

DVD VIDEO
Du kan välja ljudformat eller språk när källan innehåller flera ljudformat eller flerspråkigt ljud.
När 4 siffror visas, anger de en språkkod. Se Språkkodslista för att bekräfta vilket språk som koden representerar. När
samma språk visas två eller fler gånger, är DVD VIDEO:n inspelad i flera ljudformat.

Tryck på SEARCH upprepade gånger under uppspelning för att välja sökläget.1.

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att välja önskad titel, kapitel, scen, spår eller indexnummer, tryck
sedan på (enter).
Uppspelningen startas.

2.

Tryck på SEARCH upprepade gånger under uppspelning för att välja läget för tidkodssökning.1.

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att ange tidskoden, tryck sedan på (enter).
Exempel: För att hitta en scen vid 2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder, håll ned SHIFT och tryck på 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Om du gör ett misstag, håll ned SHIFT och tryck på CLEAR för att rensa siffran.

2.

Tryck på DVD/TUNER MENU.1.

Tryck på (upp)/ (ned)/ (vänster)/ (höger), eller håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att välja
önskad titel eller objekt, tryck sedan på (enter).

2.
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VIDEO CD/AUDIO CD/ljudfil
Du kan ändra ljudutmatningen.

[STEREO]*: Stereoljud.

[1/L]/[2/R]: Enkanaligt ljud för den vänstra eller högra kanalen.

SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]*: Stereoljud för ljudspår 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Enkanaligt ljud för den vänstra eller högra kanalen för ljudspår 1.

[2:STEREO]: Stereoljud för ljudspår 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Enkanaligt ljud för den vänstra eller högra kanalen för ljudspår 2.

Spela en VIDEO CD med PBC-funktioner (för VIDEO CD)

Du kan använda PBC (Playback Control)-menyn för att använda interaktiva funktioner på VIDEO CD (VIDEO CD
Version 2.0 och Super VCD).

OBS!
PBC-uppspelning avbryts när upprepad uppspelning aktiveras.

För att avbryta PBC-uppspelning

För att återgå till PBC-uppspelning
Tryck på (stoppa) två gånger, tryck sedan på (spela upp).

Återuppta uppspelningen på flera skivor (för DVD VIDEO/VIDEO CD)

Detta system kan lagra återupptagningspunkter för uppspelning för upp till 6 skivor och återupptar uppspelningen när du
sätter i samma skiva igen. Om du lagrar en återupptagningspunkt för uppspelning för den 7:e skivan, kommer
återupptagningspunkten för den första skivan att raderas. För att aktivera denna funktion, ställ in [FORTSATT
UPPSPELN. MULTI ] i [SYSTEMINSTÄLLNING] på [PÅ].

OBS!
För att spela upp från början av skivan, tryck på (stoppa) två gånger, tyck sedan på (spela upp).

Relaterade avsnitt

Standardinställning*

Tryck på (spela upp) för att spela en VIDEO CD med PBC-funktioner.
PBC-menyn visas på tv-skärmen.

1.

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att välja önskat objektnummer, tryck sedan på (enter).2.

Fortsätt uppspelningen i enlighet med anvisningarna på menyn.3.

Tryck på (föregående) eller (nästa), eller håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att välja ett spår när
uppspelningen är stoppad.

1.

Tryck på (spela upp) eller (enter).
Uppspelningen startar från det valda spåret.

2.
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Ansluta till tv:n
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Använda uppspelningsläge

Funktionen kanske inte fungerar beroende på typen av skiva eller fil.

Spela upp i sekventiell ordning eller slumpmässig ordning (normal
uppspelning/slumpmässig uppspelning) (för AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

När uppspelningen är stoppad, tryck på PLAY MODE upprepade gånger.

[DISC]*1: Spelar skivan.

[FOLDER]*2: Spelar alla spelbara filer i den angivna mappen på skivan.

[DISC (SHUFFLE)]: Alla ljudfiler på skivan spelas upp i slumpmässig ordning.

[FOLDER (SHUFFLE)]*2: Alla ljudfiler i den angivna mappen på skivan spelas upp i slumpmässig ordning.

OBS!
[FLDR] och [SHUF] släcks på displayen när normal uppspelning ställs in på [DISC].

[FLDR] tänds på displayen när normal uppspelning ställs in på [FOLDER].

[SHUF] tänds på displayen när slumpmässig uppspelning ställs in på [DISC (SHUFFLE)].

[FLDR] och [SHUF] tänds på displayen när slumpmässig uppspelning ställs in på [FOLDER (SHUFFLE)].

Det går inte att använda slumpmässig uppspelning för videofiler.

Slumpmässig uppspelning avbryts när du:

öppnar skivfacket.

utför synkroniserad överföring.

ändrar MEDIA MODE-inställningen.

Det kan hända att slumpmässig uppspelning avbryts när du väljer en mapp eller ett spår att spela upp.

Spela upprepade gånger (upprepad uppspelning) (för DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO
CD/DATA CD/DATA DVD)

Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade gånger.
Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på typen av skiva eller fil.

[OFF]*: Spelar inte upp upprepade gånger.

[ALL]: Alla spår eller filer i valt uppspelningsläge upprepas.

[DISC]: Allt innehåll upprepas (endast DVD VIDEO och VIDEO CD).

[TITLE]: Aktuell titel upprepas (endast DVD VIDEO).

Standardinställning*1
Kan inte väljas för AUDIO CD.*2
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[CHAPTER]: Aktuellt kapitel upprepas (endast DVD VIDEO).

[TRACK]: Aktuellt spår upprepas.

[FILE]: Aktuell videofil upprepas.

För att avbryta upprepad uppspelning
Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade gånger för att välja [OFF].

OBS!
[ ] tänds på displayen när upprepad uppspelning ställs in på [ALL] eller [DISC].

[ ] tänds på displayen när upprepad uppspelning ställs in på [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].

Det går inte att utföra upprepad uppspelning med VIDEO CD under PBC-uppspelning.

Beroende på DVD VIDEO-skivan, går det inte att utföra upprepad uppspelning.

Upprepad uppspelning avbryts när du:

öppnar skivfacket.

stänger av systemet (endast DVD VIDEO och VIDEO CD).

ändrar funktionen (endast DVD VIDEO och VIDEO CD).

utför synkroniserad överföring.

ändrar MEDIA MODE-inställningen.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Standardinställning*
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Visa information om en skiva

Du kan visa följande information om en skiva på tv-skärmen och displayen.

Håll ned SHIFT och tryck på DISPLAY upprepade gånger under uppspelning.

Exempel:

OBS!
Beroende på källan som spelas, kan en del information och tecken inte visas.

Beroende på uppspelningsläget, kan informationen som visas vara annorlunda.

Systemet stöder ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Om namnet innehåller tecken som inte kan visas, kommer de tecknen att visas som [_].

Tryck på DISPLAY upprepade gånger när systemet är påslaget.
Informationen kan visas enligt följande:

Speltid/återstående tid

Filnamn, mappnamn

Låtnamn, artistnamn, albumnamn

OBS!

Uppspelningsinformation
Speltid och återstående tid

1.

Bithastighet2.

Mediatyp3.

Uppspelningsstatus4.

Diverse namn

Filnamn, mappnamn

Låtnamn, artistnamn, albumnamn

5.
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Namnet kanske inte visas beroende på tecknen.

Speltid för ljudfiler och videofiler kanske inte visas korrekt.

Förfluten speltid för en ljudfil kodad genom användning av en VBR (variabel bithastighet) visas inte korrekt.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Begränsa uppspelning av skivan (Föräldrakontroll)

Du kan begränsa uppspelningen av DVD VIDEO-skivor enligt en fördefinierad nivå. Vissa scener kan hoppas över eller
bytas ut mot andra.

För att stänga av funktionen för föräldrakontroll
Ställ in [NIVÅ] på [OFF] i steg .

För att spela upp en skiva för vilken föräldrakontroll är inställd

Om du har glömt ditt lösenord

När uppspelningen är stoppad, håll ned SHIFT och tryck på SETUP.1

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [SYSTEMINSTÄLLNING], tryck sedan på
(enter).

2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [BARNLÅS], tryck sedan på (enter).3

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att ange eller ange igen ditt 4-siffriga lösenord, tryck sedan
på (enter).

4

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [STANDARD], tryck sedan på (enter).5

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja ett geografiskt område som nivå för
uppspelningsbegränsning, tryck sedan på (enter).

Området väljs.
När du väljer [OTHERS  ], ange områdeskoden för det geografiska området som du önskar i enlighet med
Föräldrakontroll områdeskodslista genom att hålla ned SHIFT och trycka på sifferknapparna.

6

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [NIVÅ], tryck sedan på (enter).7

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskad nivå, tryck sedan på (enter).

Ju lägre värde, desto striktare begränsning.

8

Sätt i skivan och tryck på (spela upp).
Skärmen för att ange ditt lösenord visas på tv-skärmen.

1.

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att ange eller ange igen ditt 4-siffriga lösenord, tryck sedan på
(enter).
Systemet startar uppspelningen.

2.

Ta ur skivan och upprepa steg till .1.

Håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna för att ange lösenordet [199703], tryck sedan på (enter).2.
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Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Följ anvisningarna på skärmen och ange ett nytt 4-siffrigt lösenord.3.

Sätt i skivan igen och tryck på (spela upp).
Du måste ange ditt nya lösenord igen.

4.
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Ansluta med en USB-enhet

Kompatibla USB-enheter
USB-enheter som överensstämmer med USB Mass Storage Class

Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med systemet även om de uppfyller ovanstående villkor.
Användning av iPhone/iPod-enheter via en USB-anslutning stöds inte.

OBS!
Du kan använda en USB-adapter (medföljer inte) för att ansluta USB-enheten till systemet ifall det inte går att koppla in USB-
enheten i (USB)-porten på systemet.

Relaterade avsnitt
Spela en USB-enhet

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [USB].1

Anslut en USB-enhet till (USB)-porten på systemet.2
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Spela en USB-enhet

Övriga åtgärder
Funktionen kanske inte fungerar beroende på typen av fil.

För att spela en specifik fil

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [USB].1

Anslut en USB-enhet till (USB)-porten på systemet.2

Tryck på MEDIA MODE för att välja [MUSIC] eller [VIDEO].3

Tryck på (spela upp) för att starta uppspelningen.4

För att Gör detta

Stoppa uppspelningen Tryck på (stoppa).

Pausa uppspelningen Tryck på (pausa).

Återuppta uppspelningen
eller återgå till normal
uppspelning

Tryck på (spela upp).

Ångra fortsättningspunkten Tryck på (stoppa) två gånger.

Välja en fil
Tryck på (föregående) eller (nästa) under uppspelning. 
Eller, håll ned SHIFT och tryck på sifferknapparna, tryck sedan på (enter).

Välja en mapp Tryck på (mapp) -/+ upprepade gånger.

Hitta en viss punkt snabbt i
gå snabbt framåt eller gå
snabbt bakåt (Lock Search)

Tryck på (gå snabbt bakåt) eller (gå snabbt framåt) under uppspelning. Tryck på
(spela upp) för att återuppta uppspelningen. Varje gång du trycker på (gå snabbt

bakåt) eller (gå snabbt framåt), ändras uppspelningshastigheten.

Ändra ljudutmatningen

Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning.

[STEREO]: Stereoljud

[1/L]/[2/R]: Enkanaligt ljud för den vänstra eller högra kanalen

Tryck på MEDIA MODE upprepade gånger för att välja [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skärmen.1.

Tryck på SEARCH för att visa fillistan på tv-skärmen.2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskad mapp.3.

Tryck på (enter) för att visa fillistan på tv-skärmen.
För att återgå till mapplistan, tryck på RETURN.

4.
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OBS!
Du kan använda en USB-adapter (medföljer inte) för att ansluta USB-enheten till systemet ifall det inte går att koppla in USB-
enheten i (USB)-porten på systemet.

Relaterade avsnitt
Visa information om en USB-enhet

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskad fil, tryck sedan på (enter).5.
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Använda uppspelningsläge

Funktionen kanske inte fungerar beroende på typen av fil.

Spela upp i sekventiell ordning eller slumpmässig ordning (normal
uppspelning/slumpmässig uppspelning) (för USB)

När uppspelningen är stoppad, tryck på PLAY MODE upprepade gånger.

[ONE USB DEVICE]*: Spelar USB-enheten.

[FOLDER]: Spelar alla spelbara filer i den angivna mappen på USB-enheten.

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Alla ljudfiler på USB-enheten spelas upp i slumpmässig ordning.

[FOLDER (SHUFFLE)]: Alla ljudfiler i den angivna mappen på USB-enheten spelas upp i slumpmässig ordning.

OBS!
[FLDR] och [SHUF] släcks på displayen när normal uppspelning ställs in på [ONE USB DEVICE].

[FLDR] tänds på displayen när normal uppspelning ställs in på [FOLDER].

[SHUF] tänds på displayen när slumpmässig uppspelning ställs in på [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

[FLDR] och [SHUF] tänds på displayen när slumpmässig uppspelning ställs in på [FOLDER (SHUFFLE)].

Det går inte att använda slumpmässig uppspelning för videofiler.

Slumpmässig uppspelning avbryts när du:

utför synkroniserad överföring.

ändrar MEDIA MODE-inställningen.

Det kan hända att slumpmässig uppspelning avbryts när du väljer en mapp att spela upp.

Spela upprepade gånger (upprepad uppspelning) (för USB)

Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade gånger.
Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på typen av fil.

[OFF]*: Spelar inte upp upprepade gånger.

[ALL]: Alla filer i valt uppspelningsläge upprepas.

[TRACK]: Aktuell ljudfil upprepas.

[FILE]: Aktuell videofil upprepas.

För att avbryta upprepad uppspelning
Tryck på REPEAT/FM MODE upprepade gånger för att välja [OFF].

Standardinställning*

Standardinställning*
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OBS!
[ ] tänds på displayen när upprepad uppspelning ställs in på [ALL].

[ ] tänds på displayen när upprepad uppspelning ställs in på [TRACK] eller [FILE].

Upprepad uppspelning avbryts när du:

utför synkroniserad överföring.

ändrar MEDIA MODE-inställningen.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Visa information om en USB-enhet

Du kan visa följande information om en USB-enhet på tv-skärmen och displayen.

Håll ned SHIFT och tryck på DISPLAY upprepade gånger under uppspelning.

Exempel:

OBS!
Beroende på källan som spelas, kan en del information och tecken inte visas.

Beroende på uppspelningsläget, kan informationen som visas vara annorlunda.

Systemet stöder ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

Om namnet innehåller tecken som inte kan visas, kommer de tecknen att visas som [_].

Tryck på DISPLAY upprepade gånger när systemet är påslaget.
Informationen kan visas enligt följande:

Speltid/återstående tid

Filnamn, mappnamn

Låtnamn, artistnamn, albumnamn

OBS!

Uppspelningsinformation
Speltid och återstående tid

1.

Bithastighet2.

Mediatyp3.

Uppspelningsstatus4.

Diverse namn

Filnamn, mappnamn

Låtnamn, artistnamn, albumnamn

5.
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Namnet kanske inte visas beroende på tecknen.

Speltid för ljudfiler och videofiler kanske inte visas korrekt.

Förfluten speltid för en ljudfil kodad genom användning av en VBR (variabel bithastighet) visas inte korrekt.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Överföra musik från en skiva

Du kan överföra musik från en skiva (endast AUDIO CD- eller MP3-skiva) till en USB-enhet ansluten till (USB)-porten
på systemet.
Ljudformatet för filer som överförs av detta system är MP3.

Anmärkning om upphovsrättsskyddat innehåll
Den överförda musiken är begränsad till endast privat användning. För användning av musiken utöver denna
begränsning krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

OBS!
Ta inte bort USB-enheten under överföringen. Om du gör det kan det skada data på USB-enheten eller skada själva USB-
enheten.

MP3-filer överförs med samma bithastighet som originalfilerna.

När du överför från AUDIO CD, kan du välja bithastighet före överföringen.

USB-överföring kan inte utföras när skivfacket är öppet.

Anslut en överföringsbar USB-enhet till (USB)-porten på systemet.

OBS!
Du kan använda en USB-adapter (medföljer inte) för att ansluta USB-enheten till systemet ifall det inte går att koppla in
USB-enheten i (USB)-porten på systemet.

1

Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas på displayen.

2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [BIT RATE], tryck sedan på (enter).3

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önska bithastighet, tryck sedan på (enter).

[128 KBPS]: Kodade MP3-filer har mindre filstorlek och lägre ljudkvalitet.

[256 KBPS]: Kodade MP3-filer har större filstorlek men högre ljudkvalitet.

Tryck på OPTIONS för att lämna menyn.

4

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [DVD/CD], sätt sedan i en skiva.5

Förbered ljudkällan.

Synkroniserad överföring: Överför alla spår eller MP3-filer från en skiva till USB-enhet.
Om systemet startar uppspelningen automatiskt, tryck på (stoppa) två gånger för att stoppa uppspelningen
helt.
När uppspelningen är stoppad, tryck på PLAY MODE upprepade gånger för att välja önskat uppspelningsläge.

6
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För att stoppa överföringen
Tryck på (stoppa).

OBS!
Det går inte att överföra MP3-filer på en UDF-formaterad (universellt diskformat) skiva till USB-enheten.

Under överföringen matas inget ljud ut.

CD-TEXT-information överförs inte till de skapade MP3-filerna.

Överföringen stoppas automatiskt om:

det tillgängliga utrymmet på USB-enheten tar slut under överföringen.

antalet ljudfiler eller mappar på USB-enheten når maxgränsen som kan identifieras av systemet.

Om en mapp eller fil som du försöker överföra redan finns med samma namn på USB-enheten läggs ett sekvensnummer till efter
namnet och den ursprungliga mappen eller filen skrivs inte över.

Det går inte att utföra följande åtgärder under överföring:

Öppna skivfacket.

Välja ett annat spår eller annan en fil.

Pausa uppspelningen eller hitta en punkt i spåret eller filen.

Ändra funktionen.

När du överför musik till en WALKMAN® genom att använda ”Media Manager for WALKMAN”, se till att överföra i MP3-format.

När du ansluter en WALKMAN® till systemet, se till att vänta med att ansluta tills visningen av [Creating Library] eller [Creating
Database] på WALKMAN® har försvunnit.

Regler för att skapa mappar och filer

OBS!
Om du påbörjar en överföring i läget för slumpmässig uppspelning eller upprepad uppspelning, kommer det valda
uppspelningsläget att automatiskt ändras till normal uppspelning.

REC1-överföring: Överför ett enda spår eller en enda MP3-fil under uppspelning.
Välj det spår eller den MP3-fil som du vill överföra, starta sedan uppspelningen.

Tryck på REC TO USB.

[PUSH ENTER] visas på displayen.

7

Tryck på (enter).

Överföringen påbörjas, sedan visas [DO NOT REMOVE] på displayen. Ta inte bort USB-enheten förrän
överföringen är slutförd.
När överföringen är slutförd, sker följande på systemet:

Synkroniserad överföring:
Skivan stoppas automatiskt.

REC1-överföring:
Skivan fortsätter att spela nästa spår eller fil.

8
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Maximalt antal MP3-filer som kan skapas.

298 mappar

650 filer i en mapp

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

Antalet kan variera beroende på fil- eller mappkonfigurationen.
Vid överföring till en USB-enhet, skapas en [MUSIC]-mapp direkt under [ROOT]. Mappar och filer skapas inom denna
[MUSIC]-mapp i enlighet med överföringsmetoden och -källan enligt följande:

Synkroniserad överföring

Vid överföring av alla spår från en AUDIO CD
Mappnamn: [CDDA0001]*

Filnamn: [TRACK001]*

Vid överföring av MP3-filer från en skiva
Mappnamn: Samma som källan
Filnamn: Samma som källan

REC1-överföring

Vid överföring av ett spår från en AUDIO CD
Mappnamn: [REC1-CD]
Filnamn: [TRACK001]*

Vid överföring av en MP3-fil från en skiva
Mappnamn: [REC1-MP3]
Filnamn: Samma som källan

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Mapp- och filnummer anges därefter i nummerföljd.*
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Radering av ljudfiler eller mappar på USB-enheten

Du kan radera ljudfiler eller mappar på USB-enheten ansluten till systemet.

OBS!
Det går bara att radera ljudfiler som stöds, filer i MP4-format och 3GP-format.

Det går inte att radera ljudfiler eller mappar när slumpmässig uppspelning har valts. Ställ in uppspelningsläget på normal
uppspelning före radering.

Raderingsåtgärden kan inte utföras när skivfacket är öppet.

Ta inte bort USB-enheten under raderingsåtgärder.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [USB].1

Tryck på MEDIA MODE upprepade gånger för att välja [MUSIC].2

När uppspelningen är stoppad, tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas på displayen.

3

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [ERASE], tryck sedan på (enter).

Mapplistan visas på tv-skärmen.

4

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja en mapp, tryck sedan på (enter).

Fillistan visas på tv-skärmen.

5

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja en ljudfil som du vill radera, tryck sedan på
(enter).

Om du vill radera alla ljudfiler i mappen, välj [ALL TRACKS] på listan.
[FOLDER ERASE] eller [TRACK ERASE] och [PUSH ENTER] visas på displayen.
För att avbryta raderingsåtgärden, tryck på (stoppa).

6

Tryck på (enter).

[COMPLETE] visas på displayen.
För att gå ur alternativmenyn, tryck på OPTIONS.

7
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Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

När du parkopplar med två eller fler BLUETOOTH-enheter, utför följande parkopplingsprocedur för varje enhet.
Se till att göra följande innan du gör något med systemet:

Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från systemet.

Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och systemet för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från
systemet. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med systemet.

Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

Välj BLUETOOTH-funktionen.

Tips
När det inte finns någon parkopplingsinformation på systemet (när du till exempel använder BLUETOOTH-funktionen för
första gången efter inköp), blinkar [PAIRING] på displayen och systemet går in i parkopplingsläget. Gå vidare till steg .

När du slår på systemet, försöker systemet att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-
enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen
automatiskt och BLUETOOTH-enhetens namn visas på displayen. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng
av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

1

Tryck på (ström) för att slå på systemet.1.

Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills [BLUETOOTH] visas på displayen.2.

Håll ned BLUETOOTH/ PAIRING på systemet i mer än 3 sekunder tills [PAIRING] blinkar på displayen.2

Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera systemet.

När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj [MHC-V83D].
Utför detta steg inom 5 minuter, annars avbryts parkopplingen. I detta fall, upprepa från steg .
Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in [0000].

3

Nyckeln kan också kallas ”lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.*

Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.4
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Avbryta parkopplingsåtgärden
Håll ned BLUETOOTH/ PAIRING på systemet i mer än 3 sekunder tills [BT AUDIO] visas på displayen.

Radera parkopplingsinformationen
Du kan radera all parkopplingsinformation genom att återställa systemet.

Tips
För detaljer om hur en BLUETOOTH-enhet används, se bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!
För Apple iOS-enheter är systemet kompatibelt med iOS 11.0 eller senare.

När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:

Parkopplingsinformation har raderats efter reparation etc.

Systemet är redan parkopplat med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas.
Systemet kan parkopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet parkopplas efter att 8 enheter redan har parkopplats, ersätts
enheten som parkopplades allra först med den nya enheten.

Parkopplingsinformationen för systemet har raderats från BLUETOOTH-enheten.

Efter att du har återställt systemet, kanske det inte kan ansluta med din iPhone/iPod. Radera i detta fall
parkopplingsinformationen för systemet på din iPhone/iPod, utför sedan parkopplingsproceduren igen.

Systemet kan parkopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt
Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)
Systemet fungerar inte korrekt.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, visas BLUETOOTH-enhetens namn på displayen och
BLUETOOTH-indikatorn tänds.
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Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Genom att vidröra systemet med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, slås systemet på automatiskt, och
gör därefter en BLUETOOTH-anslutning automatiskt.

Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android™ 4.1 eller senare installerat

OBS!
Beroende på din NFC-kompatibla BLUETOOTH-enhet, kan det hända att du måste slå på NFC-funktionen i förväg. För detaljer,
se bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

För att avsluta BLUETOOTH-anslutningen
Lägg BLUETOOTH-enheten mot N-märket på systemet igen.

Tips
Om parkoppling och BLUETOOTH-anslutningen misslyckas, gör följande:

Ta ut BLUETOOTH-enheten ur fodralet, om den ligger i ett fodral som säljs i handeln.

Lägg BLUETOOTH-enheten mot N-märket på systemet igen.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Lägg BLUETOOTH-enheten mot N-märket på systemet tills BLUETOOTH-enheten reagerar på systemet.

Slutför anslutningen genom att följa anvisningarna som visas på BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, visas BLUETOOTH-enhetens namn på displayen.

1

Starta uppspelningen av en ljudkälla på BLUETOOTH-enheten.

För detaljer, se bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

2
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Ansluta detta system med flera BLUETOOTH-enheter (multienhetsanslutning)

Upp till 3 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till systemet. Du kan växla utmatningen bland de anslutna
enheterna.

För att växla uppspelningskällan
Medan musik spelas upp på en enhet, och om du startar uppspelning på en annan ansluten enhet, matar systemet ut
ljudet från den enhet där uppspelningen startades senast.

För att koppla från en BLUETOOTH-enhet från en multienhetsanslutning
Avsluta BLUETOOTH-anslutningen på BLUETOOTH-enheten som du vill koppla från.

För att koppla från alla BLUETOOTH-enheter från en multienhetsanslutning
Rör vid BLUETOOTH/ PAIRING på systemet.

OBS!
Operationer kan variera beroende på BLUETOOTH-enheterna. Det kan hända att det inte går att ansluta en BLUETOOTH-enhet
beroende på kombinationen av enheter. För detaljer, se bruksanvisningen för enheterna.

Om du försöker ansluta en 4:e BLUETOOTH-enhet, kommer den äldsta uppspelningsenheten att kopplas från.

Beroende på BLUETOOTH-enheterna kan det hända att det inte går att göra tre BLUETOOTH-anslutningar samtidigt.

Det går inte att upprätta en multienhetsanslutning när du använder funktionen trådlös Party Chain eller funktionen Stereo Pair.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

För att parkoppla med en andra eller tredje enhet, upprepa steg till i avsnittet Parkoppling och
anslutning med BLUETOOTH-enheter.

1
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Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom systemet via BLUETOOTH-anslutning om
den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Operationer kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde
BLUETOOTH-enheten.

OBS!
Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och systemet är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt
ljud plötsligt matas ut från systemet.
Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för systemet på BLUETOOTH-enheten då
uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

OBS!
Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på
systemet.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning
på den anslutna enheten.

Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till systemet, kommunikationsmiljön eller
användningsmiljön.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

Anslut systemet till BLUETOOTH-enheten.

BLUETOOTH-enhetens namn visas på displayen, när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.
När systemet BLUETOOTH-enheten väl är hopkopplade, kan du styra uppspelningen genom att trycka på 
(spela upp), (pausa), (stoppa), (gå snabbt bakåt), (gå snabbt framåt), (föregående), och
(nästa).

1

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.2

Justera volymen genom att röra vid VOLUME -/+ på systemet eller genom att manövrera BLUETOOTH-
enheten.

3
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Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (Codec)

Du kan aktivera AAC-, LDAC- eller SBC-codecmottagning från en BLUETOOTH-enhet.
AAC/LDAC kan endast väljas när BLUETOOTH-enheten stöder AAC/LDAC.

Tips
LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony, som möjliggör överföring av högupplöst ljudinnehåll, även över en
BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad från andra BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker, som till exempel SBC, fungerar den
utan nedkonvertering av Hi-Res Audio-innehåll*1, och tillåter cirka tre gånger mer data*2 än andra tekniker att sändas över ett
trådlöst BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad ljudkvalitet med hjälp av effektiv kodning och optimerad paketering.

OBS!
Du kan lyssna på högkvalitativt ljud om AAC eller LDAC är valt. Om du inte kan lyssna på AAC- eller LDAC-ljud från din enhet
eller om ljudet har avbrott, välj [SBC].

Om du ändrar denna inställning medan systemet är anslutet till en BLUETOOTH-enhet, kommer BLUETOOTH-enheten att
kopplas från. För att ansluta till BLUETOOTH-enheten, utför BLUETOOTH-anslutningen igen.

Relaterade avsnitt
Använda funktionen BLUETOOTH-standby
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Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas på displayen.

1

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [BT CODEC], tryck sedan på (enter).2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja inställningen, tryck sedan på (enter).

[AUTO]: Aktiverar mottagning i AAC- eller LDAC-codecformat beroende på BLUETOOTH-enhetens
specifikationer.

[SBC]: Tar emot i SBC-codecformat.

För att gå ur alternativmenyn, tryck på OPTIONS.

3

Exklusive innehåll med DSD-format.*1
Jämfört med SBC (Subband Codec) när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) har valts.*2
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Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

OBS!
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen avslutas automatiskt när du stoppar
uppspelningen.

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Funktionen Automatiskt standby
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Rör vid BLUETOOTH/ PAIRING på systemet.

[BT AUDIO] visas på displayen.

1
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Slå på eller stänga av BLUETOOTH-signalen

Du kan ansluta till systemet från en parkopplad BLUETOOTH-enhet när systemets BLUETOOTH-signal är aktiverad. Vid
inköpstillfället är denna inställning aktiverad.

OBS!
Det går inte att utföra följande åtgärder när BLUETOOTH-signalen stängs av:

Parkoppla och/eller ansluta med BLUETOOTH-enhet.

Använda ”Sony | Music Center”.

Ändra BLUETOOTH-ljudcodec.

Om du vidrör N-märket på systemet med en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet eller slår på BLUETOOTH-standbyläget,
kommer BLUETOOTH-signalen att automatiskt slås på.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Håll ned MEGA BASS och MIC/GUITAR LEVEL + på systemet i cirka 3 sekunder.

[BT ON] eller [BT OFF] visas på displayen.

1
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Använda funktionen BLUETOOTH-standby

BLUETOOTH-standbyläget gör att systemet kan slås på automatiskt när du upprättar en BLUETOOTH-anslutning från
en BLUETOOTH-enhet. Vid inköpstillfället är denna inställning inaktiverad.

För att lämna alternativmenyn
Tryck på OPTIONS.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
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Tryck på OPTIONS.1

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [BT STBY], tryck sedan på (enter).2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja inställningen, tryck sedan på (enter).

[ON]: Systemet slås på automatiskt även när systemet är i standbyläge.

[OFF]: Av.

3
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Lyssna på FM-radio

Innan du lyssnar på FM-radio, måste du ansluta DAB/FM-trådantennen (medföljer) till DAB/FM ANTENNA-kontakten på
systemet och ställa in en FM-radiokanal som du vill lyssna på.

För manuell inställning
Tryck på TUNING -/+ upprepade gånger för att ställa in den kanal som du vill lyssna på.

Tips
Minska statiskt brus på en svag FM-stereokanal genom att trycka på REPEAT/FM MODE upprepade gånger tills [ST] släcks på
displayen. Du får inget stereoljud, men mottagningen blir bättre.

OBS!
När du ställer in en FM-kanal som tillhandahåller RDS-tjänster, tillhandahålls information som tjänstnamnet eller kanalnamnet i
sändningar. Du kan kontrollera RDS-informationen genom att trycka på DISPLAY upprepade gånger.

Relaterade avsnitt
Förinställa radiokanaler
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Anslut DAB/FM-trådantennen till DAB/FM ANTENNA-kontakten på systemet.

Sträck ut antennen horisontellt. Håll antennen på avstånd från nätsladden och USB-kabeln för att undvika att det
blir störningar i ljudet.

1

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [TUNER FM].2

Håll ned TUNING -/+ tills frekvensen börjar ändras på displayen.

Sökningen stoppas automatiskt när en kanal ställs in. [ST] (endast för FM-stereoprogram) tänds på displayen. Om
sökningen inte stoppar, tryck på (stoppa) för att sluta söka. Utför sedan manuell inställning (se nedan).

3
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Förinställa radiokanaler

Du kan lagra upp till 20 FM-kanaler som dina favoritkanaler.

För att lyssna på den förinställda kanalen
Tryck på PRESET -/+ upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer. Eller håll ned SHIFT och tryck på
sifferknapparna, tryck sedan på (enter).

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ställ in en kanal som du vill förinställa. (Se Lyssna på FM-radio.)1

Tryck på DVD/TUNER MENU.2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer, tryck sedan på
(enter).

[COMPLETE] visas på displayen och kanalen är lagrad.
Om en annan kanal redan är tilldelad till det valda snabbvalsnumret, kommer den kanalen att ersättas av den nya.

3
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Lyssna på DAB-radio

Innan du lyssnar på DAB (Digital Audio Broadcasting)-radio, måste du ansluta DAB/FM-trådantennen (medföljer) till
DAB/FM ANTENNA-kontakten på systemet och ställa in en DAB/DAB+-kanal som du vill lyssna på.

OBS!
När du ställer in en DAB/DAB+-kanal, kan det ta några sekunder innan du hör något ljud.

Om kanalen som du har ställt in inte sänder något program vid det tillfället, visas [OFF-AIR] på displayen.
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Anslut DAB/FM-trådantennen till DAB/FM ANTENNA-kontakten på systemet.1

Anslut nätsladden och slå på systemet genom att trycka på (ström).2

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [TUNER DAB].

När du använder TUNER DAB-funktionen för första gången efter inköp eller efter att ha återställt systemet, startar
kanalsökningen automatiskt. Sökningsförloppet visas som [SCAN***%].
Beroende på de DAB/DAB+-kanaler som är tillgängliga i ditt område, kan sökningen ta några minuter. När
sökningen är slutförd, lagrar systemet alla tillgängliga DAB/DAB+-kanaler och ställer in den första tillgängliga
kanalen.

OBS!
Om ditt land eller region inte stöder DAB/DAB+-sändning, visas [NoSIGNAL] på displayen.

3

Tryck på TUNING -/+ upprepade gånger för att ställa in den kanal som du vill lyssna på.4
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Förinställa radiokanaler

Du kan lagra upp till 20 DAB/DAB+-kanaler som dina favoritkanaler.

För att lyssna på den förinställda kanalen
Tryck på PRESET -/+ upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer. Eller håll ned SHIFT och tryck på
sifferknapparna, tryck sedan på (enter).
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Ställ in en kanal som du vill förinställa. (Se Lyssna på DAB-radio.)1

Tryck på DVD/TUNER MENU.2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [PRESET MEMORY], tryck sedan på (enter).3

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer, tryck sedan på
(enter).

[COMPLETE] visas på displayen och kanalen är lagrad.
Om en annan kanal redan är tilldelad till det valda snabbvalsnumret, kommer den kanalen att ersättas av den nya.

4
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Utföra den inledande DAB-kanalsökningen

När du har flyttat till ett annat område, utför proceduren för den inledande DAB-kanalsökningen för att uppdatera
DAB/DAB+-kanalerna.

OBS!
Om ditt land eller region inte stöder DAB/DAB+-sändning, visas [NoSIGNAL] på displayen.

Alla förinställda kanaler kommer att raderas när du utför åtgärden ovan.

Innan du kopplar bort DAB/FM-trådantennen, se till att systemet är avstängt så att du behåller dina egna DAB/DAB+-inställningar.
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Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja [TUNER DAB].1

Tryck på DVD/TUNER MENU.2

Tryck på (upp)/ (ned) för att välja [INITIAL SCAN], tryck sedan på (enter).3

Tryck på (upp)/ (ned) för att välja [YES], tryck sedan på (enter).4
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Visa information om DAB-radion

Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Informationen kan visas enligt följande:

Kanalnamn

Programföretagets namn

Frekvensband

Signalstyrka

DLS (Dynamic Label Segment)

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Använda trådlös uppspelning med flera ljudsystem (funktionen trådlös Party Chain)

Genom att ansluta flera enheter kompatibla med funktionen trådlös Party Chain, kan du liva upp festen och få mer kraft i
ljudet.
Det första systemet i kedjan som ska aktiveras blir Party Host som delar musik med andra system (Party Guests).

Kompatibla enheter:
Vi hänvisar till https://www.sony.net/smcqa/.

Innan du manövrerar systemet, se till att alla system som ska anslutas är inom 1 m från enheten.

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på alla system.

Följande operation är ett exempel på hur du slår på BLUETOOTH-funktionen på MHC-V83D. Vi hänvisar till
bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med
funktionen trådlöst Party Chain.

1

Tryck på (ström) för att slå på systemet.1.

Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills [BLUETOOTH] visas på displayen.2.

Ställ in det första systemet som Party Host.

Den följande operationen är ett exempel på hur MHC-V83D ställs in som det första systemet. Vi hänvisar till
bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med
funktionen trådlöst Party Chain.

2

Kontrollera att [BT AUDIO] visas på displayen.
Om inte, utför steg .

1.

Anslut BLUETOOTH-enheten till systemet via BLUETOOTH-anslutning.
För detaljer, se Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter.
När BLUETOOTH-enhetens namn visas på displayen, är BLUETOOTH-anslutningen upprättad.

2.
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Rör vid WIRELESS PARTY CHAIN på systemet.

[CHAINING] blinkar på displayen.
Anslutningen till BLUETOOTH-enheten avslutas automatiskt när systemet går in i inställningsläget för trådlös
Party Chain.

3.

Anslut ett andra eller följande system som en Party Guest.

Den följande operationen är ett exempel på hur MHC-V83D ansluts som det andra eller följande systemet. Vi
hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ansluta övriga enheter kompatibla
med funktionen trådlöst Party Chain.

3

Kontrollera att [BT AUDIO] visas på displayen på det andra eller följande systemet.
Om inte, utför steg .

1.

Rör vid WIRELESS PARTY CHAIN på det andra eller följande systemet.2.
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Tips
Anslut det andra systemet inom 1 minut. Efter 1 minut eller längre, avbryts systeminställningen.

[HOST] visas på displayen på det första systemet.

[GUEST XX]* visas på displayen på det andra eller följande systemet.

XX anger numret som tilldelats till enheten ansluten som Party Guest.*

För att ansluta fler system, upprepa steg – 1 och – 2.

Tips
När du ansluter ett tredje eller följande system, anslut vart och ett inom 30 sekunder efter att ha anslutit föregående
system. Efter 30 sekunder eller längre, går det inte ansluta systemet.

Om du vill lägga till ett system till efter anslutning (30 sekunder eller längre), håll ned WIRELESS PARTY CHAIN på det
första systemet, utför sedan steg – 1 och – 2.

3.

Vänta 30 sekunder efter att sista Party Guest är ansluten.

[P.CHAIN] slutar blinka på displayen på Party Host och BLUETOOTH-enheten ansluts på nytt till Party Host.

4

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.5
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Synkronisering av inställningar i en trådlös Party Chain
När en trådlös Party Chain har upprättats, ändras följande inställningar på Party Host och Party Guests:

MEGA BASS-inställningarna på Party Guests är synkroniserade med Party Host.

Karaoke-inställningen (Vocal Fader (sänka röstljudet), Key Control (ändra tonhöjd) och Mic Echo (mikrofoneko)) på
både Party Host och Party Guests är avstängd.

Party Light-inställningen på Party Guests är synkroniserad med Party Host.

DJ-effekt på både Party Host och Party Guests är avstängd.

Ljudfältinställningarna återgår till standardvärdena på både Party Host och Party Guests.

När volymen på Party Host justeras, är volymen på Party Guests synkroniserad med volymen på Party Host. Men
om volymen på Party Guest justeras, kommer volymen på Party Host dock inte att ändras.

När Party Host stängs av, stängs också Party Guests av.

Tips
Du kan också manövrera funktionen trådlös Party Chain på ”Sony | Music Center”.

Vad du kan göra med funktionen trådlös Party Chain beror på systemen som du ansluter.

När du använder funktionen trådlös Party Chain, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!
När man tittar på filmer med funktionen trådlös Party Chain, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Funktionen trådlös Party Chain är endast tillgänglig när systemet är i BLUETOOTH-funktionen.

När du använder funktionen trådlös Party Chain och ansluter flera typer av ljudsystem, kan det hända att belysningen inte
fungerar beroende på den ordningen på systemen som du anslutit. Ställ i detta fall in systemet vars belysning inte fungerar som
Party Host.

Medan funktionen trådlös Party Chain är inkopplad, kan du inte välja ett annat system som en ny Party Host.

När du använder mikrofonen eller spelar gitarr på Party Host, matas ljudet inte ut från Party Guests.

Insomningstimern och funktionen Automatiskt standby fungerar inte på Party Guests.

Relaterade avsnitt
Avsluta funktionen trådlös Party Chain
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Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymen.
Samma musik spelas från alla system.
När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller Party Host, justeras volymen för alla Party Guests
automatiskt.* Du kan också justera volymen på var och en av Party Guests.

Beroende på den anslutna enheten, kanske volymen inte synkroniseras med den volym du ställde in på Party Host.*
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Avsluta funktionen trådlös Party Chain

För att avsluta alla anslutningar och koppla ur funktionen trådlös Party Chain

För att avsluta endast ett system
Rör vid WIRELESS PARTY CHAIN på den Party Guest som ska kopplas bort.

OBS!
När du växlar till en annan funktion eller stänger av Party Host, avslutas också funktionen trådlös Party Chain.
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Rör vid WIRELESS PARTY CHAIN på Party Host.1
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Lyssna på musik trådlöst med två system (funktionen Stereo Pair)

För att använda denna funktion krävs två likadana modellsystem. Genom att ansluta två system via BLUETOOTH-
anslutning, kan du lyssna på musik med ett kraftfullare ljud.
I de följande stegen beskrivs de två systemen som ”Host-system” och ”Guest-system”.

OBS!
För att använda denna funktion, kontrollera att ”Sony | Music Center” är installerad på din BLUETOOTH-enhet.

Kontrollera att BLUETOOTH-enheten har parkopplats med både Host-system och Guest-system. För detaljer om hur parkoppling
görs, se följande ämnen.

Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Synkronisering av inställningar med Stereo Pair
När en Stereo Pair-anslutning har upprättats, är följande inställningar på Guest-systemet synkroniserade med dem
på Host-systemet:

Ställ två system av samma modell inom 1 m från varandra.1

Slå på Host-system och Guest-system.2

Rör vid BLUETOOTH/ PAIRING på Host-system och Guest-system för att välja BLUETOOTH-funktionen.

[BLUETOOTH] visas på displayen.

3

Anslut Host-system och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning. (Se Parkoppling och
anslutning med BLUETOOTH-enheter.)

4

Starta ”Sony | Music Center” och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in Stereo Pair för Host-system
och Guest-system.

[HOST] visas på displayen för Host-system, och [GUEST] visas på displayen för Guest-system.

5

Ställ in utmatningsläget genom att använda ”Sony | Music Center” på din BLUETOOTH-enhet.

[Stereo mode - right]: Matar ut enkanaligt ljud för den högra kanalen från Host-system, och den vänstra kanalen
från Guest-system.

[Stereo mode - left]*: Matar ut enkanaligt ljud för den vänstra kanalen från Host-system, och den högra kanalen
från Guest-system.

6

Standardinställning*

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

För detaljer, se Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning.

7

80



Volym

MEGA BASS

Ljudfält och Custom EQ

DJ-effekt

Belysning

När inställningarna ovan ändras på antingen Host-systemet eller Guest-systemet, synkroniseras inställningarna på
det andra systemet.

När Host-system stängs av, stängs även Guest-system av.

För att inaktivera funktionen Stereo Pair
Använd ”Sony | Music Center” och följ anvisningarna på skärmen.

Tips
Om du inte inaktiverar funktionen, kommer systemet att försöka återupprätta den senast gjorda anslutningen nästa gång du slår
på systemet.

Växla till SBC-codec när funktionen Stereo Pair används. För detaljer, se Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-
ljudströmning (Codec).

OBS!
Om du använder mikrofonen eller spelar gitarr på Host-system, matas ljudet inte ut från Guest-system.

Följande operationer fungerar inte på Guest-system när Stereo Pair används:

Insomningstimer

Automatiskt standby

Barnlås

Partylås

Gesture Control

Vocal Fader (sänka röstljudet), Key Control (ändra tonhöjd), och Score Mode (poängläge)

Styra systemet med fjärrkontrollen

Om du återställer ett av de två systemen medan funktionen Stereo Pair används, se till att stänga av det andra systemet.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Sony | Music Center”

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Förstärka basljudet och skapa ett kraftigare ljud (MEGA BASS)

Du kan förstärka basljudet och skapa ett kraftigare ljud (MEGA BASS). Vid inköpstillfället är MEGA BASS-läget påslaget.

För att stänga av MEGA BASS-läget
Tryck på MEGA BASS upprepade gånger för att välja [BASS OFF].

Tips
Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att slå på/stänga av MEGA BASS-läget.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på MEGA BASS upprepade gånger för att välja [BASS ON].

MEGA BASS-indikatorn tänds.

1
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Välja ett ljudfält

Du kan justera ljudet genom att välja ett ljudfält.

För att avbryta ljudfältet
Tryck påSOUND FIELD +/- (eller rör vid SOUND FIELD på systemet) upprepade gånger för att välja [FLAT].

För att välja ljudfältet FIESTA direkt
Rör vid FIESTA på systemet. Denna inställning återger ljudeffekten av en festlokal.

För att välja läget Virtual Football
Du kan uppleva känslan av att vara med på fotbollsarenan när du tittar på en sändning av en fotbollsmatch.
Observera att du bara kan välja läget Virtual Football när funktionerna AUDIO IN och TV är valda.
Tryck på SOUND FIELD +/- (eller rör vid SOUND FIELD på systemet) upprepade gånger medan du tittar på en sändning
av en fotbollsmatch.

[ON NARRATION]: Du kan uppleva en uppslukande känsla av att befinna dig på en fotbollsarena genom förstärkta
hejarop från publiken.

[OFF NARRATION]: Du kan uppleva en mer uppslukande känsla av att befinna dig inne på en fotbollsarena genom
att minimera volymnivån på kommentatorerna, utöver att förstärka hejaropen från publiken.

OBS!
Om ljudet låter onaturligt när [OFF NARRATION] är valt, rekommenderas [ON NARRATION].

Denna funktion har inte stöd för enkanaligt ljud.

För att skapa din egen ljudeffekt
Du kan höja och sänka nivåerna på specifika frekvensband, sedan lagra inställningen i minnet som [CUSTOM EQ].

För att välja den anpassade equalizerinställningen
Tryck påSOUND FIELD +/- (eller rör vid SOUND FIELD på systemet) upprepade gånger för att välja [CUSTOM EQ].

Tryck på SOUND FIELD +/- (eller rör vid SOUND FIELD på systemet) upprepade gånger för att välja önskat
ljudfält.

1

Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på displayen.

1.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [CUSTOM EQ], tryck sedan på (enter).2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att justera equalizernivån eller surroundinställningen, tryck sedan
på (enter).

3.

Upprepa steg 3 för att justera nivån för andra frekvensband och surroundeffekten.
För att gå ur alternativmenyn, tryck på OPTIONS.

4.
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Ansluta till tv:n
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Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

”Sony | Music Center” är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med ”Sony | Music Center” genom
användning av din smartphone/iPhone.
För detaljer om ”Sony | Music Center” hänvisar vi till följande webbadress:
https://www.sony.net/smcqa/

Operationer som kan utföras på systemet på med ”Sony | Music Center”

Ändra systemets funktioner

Bläddra i musikinnehållet på en skiva och USB-enhet

Se information om en skiva, USB-enhet, FM-kanal, och DAB/DAB+-kanal

Justera volymen

Styra uppspelningen av en källa i smartphone eller iPhone

Styra uppspelningen på en skiva och USB-enhet

Ställa in en DAB/DAB+-kanal och förinställa kanalerna

Ställa in en FM-kanal och förinställa kanalerna

Ändra ljudinställningar, DJ-effekt, och MEGA BASS

Ställa in insomningstimern

Ställa in belysningsläget

Gruppera med andra ljudsystem (funktionen Stereo Pair / funktionen trådlös Party Chain)

etc.

Tips
Vad du kan styra med ”Sony | Music Center” varierar beroende på den anslutna enheten. Appens specifikationer och utformning
kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Se till att använda den senaste versionen av appen.

OBS!
Om ”Sony | Music Center” inte fungerar som det ska, rör vid BLUETOOTH/ PAIRING på systemet för att avsluta
BLUETOOTH-anslutningen, utför sedan BLUETOOTH-anslutningen igen så att BLUETOOTH-anslutningen fungerar normalt.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Sony | Music Center”
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Installation av ”Sony | Music Center”

Installera ”Sony | Music Center” på din smartphone, iPhone etc. från App Store eller på Google Play.

Tips
Beroende på ditt abonnemang kan det hända att en kommunikationsavgift för nedladdning av appen tas ut.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ladda ned ”Sony | Music Center” på Google Play eller App Store och installera den.1

När installationen är slutförd, starta ”Sony | Music Center”.2
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Vad du kan göra med ”Fiestable”

”Fiestable” är en app för att manövrera Sony-ljudenheter som är kompatibla med ”Fiestable” från smartphones, iPhone
etc.

Operationer som kan utföras på systemet med ”Fiestable”

DJ Control
Du kan lägga till fler DJ-effekter och samplade ljudeffekter till källan som spelas upp på systemet.

Illumination
Du kan kontrollera belysningen på systemet med fler inställningar.

Karaoke
Du kan aktivera diverse Karaoke-egenskaper.

Motion Control
Du kan styra systemet genom att skaka din smartphone, iPhone etc.

Voice Control
Du kan manövrera systemet genom att säga förinställda röstkommandon i mikrofonen på din smartphone/iPhone.

Party Light
Du kan synkronisera skärmljuset på flera smartphones/iPhone med det här systemets belysning.

Party People ranking
Du rankas baserat på hur ofta systemet används.

Karaoke Ranking
Du kan sjunga Karaoke och tävla med andra för att uppnå topp 10-rankning.

Taiko Game Ranking
Du kan spela Taiko-spelet och tävla med andra för att uppnå topp 10-rankning.

Party Playlist
Du och dina gäster kan lägga till favoritlåtar till en spellista från flera BLUETOOTH-enheter.

Tips
Vad du kan styra med ”Fiestable” varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationen och utformningen av appen kan
ändras utan föregående meddelande.
Se till att använda den senaste versionen av appen.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Fiestable”
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Installation av ”Fiestable”

Installera ”Fiestable” på din smartphone, iPhone etc. på Google Play eller App Store.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Sony | Music Center”
Vad du kan göra med ”Fiestable”
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Ladda ned ”Fiestable” på Google Play eller App Store och installera den.1

När installationen är slutförd, starta ”Fiestable” från ”Sony | Music Center”-skärmen.2
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Använda DJ-effekten och samplade ljudeffekter

Du kan lägga till en DJ-effekt och en samplad ljudeffekt till en musikkälla.

För att stänga av DJ-effekten
Rör vid [DJ Off].

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2

Rör vid [DJ Control].

En lista med DJ-effekter visas längst upp på skärmen och listan med samplade ljudeffekter längst ned.

3

Rör vid någon av DJ-effekterna eller ikonerna för samplade ljudeffekter.

Du kan skapa en kul DJ-effekt eller mata ut en samplad ljudeffekt genom att röra fingret inom det konturerade
området.

4
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Anpassa din egen belysning

Du kan ange belysningens mönster och färg för att skapa din egen belysning med ”Fiestable”.
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Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2

Rör vid [Illumination].

En lista över belysningsmönstren och färgpaletten visas på appskärmen.

3

Rör vid något av belysningsmönstren.

Du kan ändra belysningens färg och hastigheten på blinkningar genom att röra fingret på färgpaletten.

4
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Uppnå och dela en Party People ranking och få bonusfunktioner (Party King)

Systemet har en unik egenskap som automatiskt spelar in din användning av systemet.
Baserat på din användning kommer systemet att ranka dig med olika Party People ranking enligt fördefinierade kriterier.
Ju oftare du använder systemet, desto högre rankning får du.
När du har uppnått en viss Party People ranking, kan du dela din prestation genom sociala medier.
Systemet kommer även att belöna dina prestationer med bonusfunktioner.

OBS!
För att använda den här funktionen, kontrollera att ”Sony | Music Center” och ”Fiestable” är installerade på din enhet.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Sony | Music Center”
Installation av ”Fiestable”
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
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Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din enhet.1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.

Du kan kontrollera din aktuella rankning, utforska bonusfunktioner och även ta reda på hur du kan uppnå nästa
rankning.

2
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Använda Voice Control via ”Fiestable”

Du kan manövrera systemet genom att säga förinställda röstkommandon som visas på skärmen på din
smartphone/iPhone.

OBS!
Språk som stöds är enligt följande:
Engelska/Brasiliansk portugisiska/Franska/Tyska/Italienska/Polska/Ryska/Spanska

Om din smartphone/iPhone är inställd på ett språk som inte stöds, kommer listan över förinställda röstkommandon att visas på
engelska.

OBS!
Voice Control via ”Fiestable” fungerar inte i följande fall:

Den inbyggda ljuddemonstrationen är påslagen.

När du öppnar skivfacket.

Medan USB-överföring eller radering utförs.

När online tal-till-text omvandlingsservicen inte är tillgänglig, är stängd eller när anslutningen misslyckades.

När mikrofonen på din smartphone/iPhone används av en annan applikation.

Under Taiko-spelet.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.

Kontrollera att din smartphone/iPhone är ansluten till internet.

1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2

Rör vid [Voice Control via Fiestable].

De förinställda röstkommandona visas på appskärmen.

3

Rör vid mikrofonikonen på appskärmen.

Ljudet på systemet stängs av. Prata in i mikrofonen på din smartphone/iPhone. Din röst kommer att sändas till en
online tal-till-text omvandlingsservice. När omvandlingen är klar, skickas kommandot tillbaka till systemet.
Avstängningen av ljudet avbryts och systemet svarar i enlighet med kommandot.

4
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Skapa feststämning med belysning via ”Fiestable”

Du kan synkronisera skärmljuset och ficklampsljuset på flera smartphones/iPhone med denna funktion.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik med belysningen (Party Light/Speaker Light)
Sjunga och tävla i karaoke (Karaoke Ranking)
Skapa spellista från flera BLUETOOTH-enheter (Party Playlist)

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Slå på belysningen på systemet.1

Börja spela musik.2

Slå på BLUETOOTH-funktionen på din smartphone/iPhone.

OBS!
BLUETOOTH-anslutning krävs inte såvida du inte använder flera system. Om du vill synkronisera din smartphone/iPhone
med ett specifikt system, upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan din smartphone/iPhone och det systemet.
I annat fall, gå vidare till steg och din smartphone/iPhone kommer att synkroniseras med närmaste system.

Se till att slå på platstjänsten på din smartphone/iPhone.

3

Starta ”Fiestable” och rör vid ”Party Light via Fiestable”.

Skärmljuset och ficklampsljuset på alla smartphone/iPhone lyser synkroniserat.

4
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Sjunga och tävla i karaoke (Karaoke Ranking)

Du kan bara använda poängfunktionen (Score Mode (poängläge)) när mikrofonen är ansluten. Din poäng beräknas på
en skala från 0 till 99 genom att din röst jämförs med musikkällan.

För att återställa rankningen
Rör vid Ranking-ikonen på appskärmen.
Ranking-listan visas. Rör vid återställningsikonen för att återställa listan.

OBS!
Om din poäng är 0 rankas den inte.

Karaoke Ranking fungerar inte i följande fall:

När mikrofonen inte är ansluten till systemet.

Om systemet är i Taiko-läget.

Karaoke Ranking stängs av automatiskt när:

Du kopplar bort mikrofonen från systemet.

Du trycker på TAIKO på systemet.

Du trycker på FUNCTION för att ändra funktionen.

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2

Rör vid [Karaoke].3

Rör vid [Scoring Start].4

Börja spela musiken på systemet och sjung en sång.5

Rör vid [Mic Level], [Echo], [Key Control], eller [Vocal] på appskärmen och justera skjutreglaget för att
ändra mikrofonens volymnivå, ekointensitet, tonhöjd, eller vokal/icke-vokal inställning i enlighet med dina
preferenser.

6

Efter att ha sjungit i mer än en minut, rör vid [Scoring Stop] för att se din poäng.

Din poäng visas på appskärmen. Om din poäng är i topp 10-rankningen, kommer appen att be dig att skriva in ditt
namn och låttiteln. Du kan mata in upp till 16 alfanumeriska tecken för spelarnamnet och upp till 24 alfanumeriska
tecken för låttiteln.
Därefter visas din rankning.
Det kan hända att låttiteln hämtas automatiskt från källan om du spelar källan från smartphone-appar.

7
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Skapa spellista från flera BLUETOOTH-enheter (Party Playlist)

Party Playlist är en funktion som kontinuerligt spelar låtar som valts som favoritlåtar av gäster på sina smartphones i den
ordning som de registrerades.

För att lägga till låtar i spellistan av nästa och följande gäster

OBS!
Se till att använda funktionen Party Playlist på ett säkert Wi-Fi-nätverk.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.1

Se till att din smartphone/iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.2

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.3

Rör vid [Party Playlist].4

Följ anvisningarna på skärmen.5

Se till att gästernas smartphones/iPhone är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.1.

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2.

Följ anvisningarna på skärmen.3.
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Tävla i Taiko-spelet (Taiko Game Ranking)

Du kan spela Taiko-spelet och tävla med andra spelare för att uppnå topp 10-rankning.

För att återställa rankningen
Rör vid [RESET] på appskärmen.

OBS!
Om du aktiverar Taiko-spelet med TAIKO på systemet, kommer din poäng inte att synas i rankningen.

Om din poäng är 0 rankas den inte.

Taiko Game Ranking fungerar inte i följande fall:

Om du aktiverar Taiko-spelet med TAIKO på systemet.

När du öppnar skivfacket.

Medan USB-överföring eller radering utförs.

Taiko Game Ranking stängs av automatiskt när:

Du trycker på TAIKO på systemet.

BLUETOOTH-anslutningen kopplas från.

Du tar emot ett inkommande samtal.

Relaterade avsnitt
Spela på trumman (Taiko)

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan systemet och din smartphone/iPhone.1

Starta ”Sony | Music Center” och rör vid ”Fiestable”-ikonen.2

Rör vid [Taiko Game Ranking].

Den aktuella topplistan visas på smartphone/iPhone-skärmen.

3

Rör vid [Play] och börja spela Taiko-spelet.

Utför steg 2 och 3 i ”Spela Taiko-spelet” i Spela på trumman (Taiko).
När spelet är över, kommer din poäng att visas på smartphone/iPhone-skärmen. Om din poäng är i topp 10-
rankningen, kommer appen att be dig att skriva in ditt namn. Namnet är begränsat till endast 16 alfanumeriska
tecken.
Därefter visas din rankning.

4
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Styra funktioner med Gesture Control

Du kan styra funktioner genom att dra handen över GESTURE CONTROL-sensorn på systemet.

För att inaktivera Gesture Control
Rör vid GESTURE ON/OFF på systemet upprepade gånger för att välja [OFF].

OBS!
Tryck inte på och vidrör inte heller GESTURE CONTROL-sensorn när du utför sveprörelsen.

DJ-effekten stängs av automatiskt när du:

inaktiverar Gesture Control.

ändrar läget till PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.

stänger av systemet.

ändrar funktionen.

aktiverar eller inaktiverar funktionen trådlös Party Chain.

ändrar ljudfältet.

använder Vocal Fader (sänka röstljudet).

ändrar tonhöjden (Key Control (ändra tonhöjd)).

Om du aktiverar DJ-effekten under överföring, kommer inte ljudeffekten att överföras till USB-enheten.

Rör inte vid och kom inte i kontakt med GESTURE CONTROL-sensorn när du drar handen uppåt eller nedåt över den.

Ingen av rörelserna i GESTURE 1-läget fungerar i GESTURE 2-läget.

GESTURE 2-läget stängs av automatiskt när du:

aktiverar Taiko-läget.

ändrar läget till PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.

Rör vid GESTURE ON/OFF på systemet för att välja gestläget (GESTURE 1/GESTURE 2).

[GESTURE1]:
Gesture controls för lägena PLAYBACK, DJ, SAMPLER och KARAOKE

[GESTURE2]:
Gesture controls för tonhöjden för musikkällan eller din röst när du sjunger in i mikrofonen.

1

När systemet är i GESTURE 1-läget, rör vid PLAYBACK, DJ, SAMPLER, eller KARAOKE på systemet för att
välja läget.

Om systemet är i PLAYBACK-läget, rör vid FUNCTION på systemet upprepade gånger för att välja önskad
funktion.

2

Dra handen över GESTURE CONTROL-sensorn.3
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slår på DJ-effekten.

slår på gitarrläget. *1

väljer FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME ljudfält. *2

slår på Virtual Football-läget. *2

stänger av systemet.

ändrar funktionen.

Tonhöjden för din röst eller musiken återgår till standard när du flyttar bort handen från GESTURE CONTROL-sensorn.

Relaterade avsnitt
Använda Gesture Control för att styra uppspelning, DJ-effekt, sampler och karaoke (GESTURE 1)
Använda Gesture Control för att styra tonhöjden för din röst eller musikkällan (GESTURE 2)
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Endast under MIC PITCH CONTROL-läge.*1
Endast under MUSIC PITCH CONTROL-läge.*2
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Använda Gesture Control för att styra uppspelning, DJ-effekt, sampler och karaoke
(GESTURE 1)

När systemet är i GESTURE 1-läge, kan du välja från följande lägen.

PLAYBACK-läge

DJ-läge

SAMPLER-läge

KARAOKE-läge

För PLAYBACK-läge:

Du kan styra grundläggande uppspelning när du spelar upp musik från en skiva, USB-enhet eller BLUETOOTH-enhet.

För DJ-läge:

Du kan välja en DJ-effekt för att skapa feststämning.

För att Dra åt detta håll

Gå bakåt

Gå framåt

Spela

Stoppa

Höja volymen

Sänka volymen

För att Dra åt detta håll

Välja FLANGER *1

Välja ISOLATOR *2

Välja WAH *3

Välja PAN *4

Höja nivån för den valda effekten

Sänka nivån för den valda effekten

Skapar en djup flangereffekt som liknar dånet från ett jetplan.*1
Isolerar ett visst frekvensband genom att justera övriga frekvensband. Till exempel när du vill fokusera på röster.*2
Skapar en specialeffekt med ”wah-wah”-ljud genom att automatiskt föra en viss filterfrekvens uppåt och nedåt.*3
Skapar en känsla av att ljudet rör sig mellan vänster och höger kanal i högtalarna.*4
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För att stänga av DJ-effekten
Dra handen över GESTURE CONTROL-sensorn i samma riktning som när du valde DJ-effekten.

För SAMPLER-läge:

Du kan mata ut samplade ljudeffekter som är installerade på systemet.

För att justera nivån för de samplade ljudeffekterna

För KARAOKE-läge

Du kan manövrera följande karaokefunktioner.

Relaterade avsnitt
Använda Gesture Control för att styra tonhöjden för din röst eller musikkällan (GESTURE 2)
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För att Dra åt detta håll

”Come On!”

”Let’s Go!”

Ljudeffekten Reggae Horn matas ut

Ljudeffekten Phaser matas ut

Ljudeffekten Scratch matas ut

Ljudeffekten Audience matas ut

Tryck på OPTIONS.1.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [SAMPLER], tryck sedan på (enter).2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att justera nivån för de samplade ljudeffekternas ljudnivå, tryck
sedan på (enter).

3.

För att Dra åt detta håll

Sänka tonarten för en sång ( (sänkt en halv ton))

Höja tonarten för en sång ( (höjd en halv ton))

Höja mikrofonvolymen

Sänka mikrofonvolymen

Mata ut en applåd-ljudeffekt

Mata ut en burop-ljudeffekt
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Använda Gesture Control för att styra tonhöjden för din röst eller musikkällan
(GESTURE 2)

När systemet är i GESTURE 2-läget, kan du ändra tonhöjden för en sång som du spelar eller för din röst genom en
mikrofon ansluten till systemet.

När mikrofonen inte är ansluten till systemet:

Du kan ändra tonhöjden för musikkällan som spelas.

När mikrofonen är ansluten till systemet:

Du kan ändra tonhöjden för rösten genom mikrofonen.

Relaterade avsnitt
Använda Gesture Control för att styra uppspelning, DJ-effekt, sampler och karaoke (GESTURE 1)
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För att Höj eller sänk handen över sensorn

Sänka tonhöjden för musikkällan ( (sänkt en halv ton))

Höja tonhöjden för musikkällan ( (höjd en halv ton))

För att Höj eller sänk handen över sensorn

Sänka tonhöjden för rösten ( (sänkt en halv ton))

Höja tonhöjden för rösten ( (höjd en halv ton))
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Inaktivera kontrollerna på systemet under en kort stund (Partylås)

Du kan inaktivera kontrollerna (utom (ström)) på systemet i 30 sekunder för att torka av den övre panelen.
För att använda denna funktion, se till så att läget GESTURE 1 har valts.

OBS!
Medan funktionen Partylås är aktiverad, är indikatorerna på systemets övre panel släckta.
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Håll handen över GESTURE CONTROL-sensorn på systemet i mer än 5 sekunder.

[PARTY LOCK ON] visas på displayen.
För att stänga av funktionen Partylås, håll handen över GESTURE CONTROL-sensorn på systemet i mer än 5
sekunder tills [PARTY LOCK OFF] visas på displayen.

1

106



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Sjunga karaoke

Du kan sjunga karaoke genom att använda Karaoke-funktionen.

OBS!
Om det blir rundgång, kommer systemet att automatiskt sänka mikrofonljudet i några sekunder.

Om rundgången fortsätter, gör följande:

Flytta mikrofonen längre bort från systemet.

Ändra riktningen för mikrofonen.

Tryck på MIC LEVEL - (eller rör vid MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) upprepade gånger.

Tryck på MIC ECHO upprepade gånger för att justera ekonivån.

Mikrofonljud överförs inte till USB-enheten under USB-överföring.

Det går inte att justera mikrofonens volymnivå med (volym) +/- (VOLUME -/+ på systemet). Tryck på MIC LEVEL +/- (eller
rör vid MIC/GUITAR LEVEL -/+ på systemet) upprepade gånger för att justera mikrofonens volymnivå.

När funktionen trådlös Party Chain eller Stereo Pair används, matas ljud från mikrofonen endast ut från systemet till vilken
mikrofonen är ansluten.

Om ljudet genom mikrofonen är väldigt högt kan det förvrängas. Tryck på MIC LEVEL - (eller rör vid MIC/GUITAR LEVEL - på
systemet) upprepade gånger för att sänka mikrofonvolymen.

Relaterade avsnitt
Använda mikrofonhållaren (mikrofonhållarna)
Diverse funktioner för karaoke
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Tryck påMIC LEVEL - (eller rör vid MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) upprepade gånger för att sänka
mikrofonens volymnivå till en minimal nivå.

1

Rör vid GUITAR på systemet upprepade gånger för att välja [OFF].2

Anslut en mikrofon (medföljer inte) till MIC1- eller MIC2/GUITAR-uttaget på systemet.

Anslut ytterligare en mikrofon om du vill sjunga duett.

3

Börja spela musiken och justera mikrofonvolymen.

Tryck på MIC ECHO upprepade gånger för att justera ekoeffekten.

4

Börja sjunga med i musiken.5
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Diverse funktioner för karaoke

Du kan använda diverse funktioner för karaoke.

Vocal Fader (sänka röstljudet)

Du kan sänka ljudet av sångrösten i stereokällan.

För att aktivera funktionen Vocal Fader (sänka röstljudet)
Tryck på VOCAL FADER upprepade gånger (eller håll ned VOICE CHANGER/  VOCAL FADER på systemet) för att
välja [ON V ˎFADER].

För att avbryta funktionen Vocal Fader (sänka röstljudet)
Tryck på VOCAL FADER upprepade gånger för att välja [OFF].

Key Control (ändra tonhöjd)

Du kan ändra tonhöjden för en sång som du sjunger.

För att ändra tonhöjden för en sång
Tryck på KEY CONTROL (sänkt en halv ton)/ (höjd en halv ton) så att det passar ditt röstomfång.

Score mode (poängläge)

Du kan bara använda poängfunktionen (Score mode (poängläge)) när mikrofonen är ansluten. Din poäng beräknas på
en skala från 0 till 99 genom att din röst jämförs med musikkällan.

För att poängsätta din sånginsats

Voice Changer (ändra din röst)

Du kan ändra din röst när du talar eller sjunger in i mikrofonen.

För att aktivera funktionen Voice Changer (ändra din röst)
Tryck på VOICE CHANGER upprepade gånger för att ändra din rösteffekt.

För att avbryta funktionen Voice Changer (ändra din röst)
Tryck på VOICE CHANGER upprepade gånger för att välja [OFF].

Mic Echo (mikrofoneko)

Du kan lägga till ekoeffekt till din röst när du sjunger in i mikrofonen.

För att lägga till ekoeffekt
Tryck på MIC ECHO upprepade gånger för att justera ekoeffekten.

Börja spela musik.1.

Tryck på SCORE innan du börjar sjunga en sång.2.

Efter att ha sjungit i mer än en minut, tryck på SCORE igen för att se din poäng.3.
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Sjunga karaoke
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Lyssna till ljudet från en gitarr

Du kan spela upp ljudet från en gitarr (medföljer inte) genom att ansluta den till MIC2/GUITAR-uttaget på systemet. Du
kan även spela gitarr och sjunga genom att ansluta en mikrofon till MIC1-uttaget på systemet. Du kan också ändra
gitarrljudet genom att välja en gitarreffekt.

För att stänga av gitarrläget
Rör vid GUITAR på systemet upprepade gånger för att välja [OFF].

OBS!
Rundgång kan uppstå när en elektroakustisk gitarr används med [O ˎDRIVE]-effekt. Tryck på MIC LEVEL - (eller rör vid
MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) upprepade gånger för att sänka gitarrvolymen. Eller ändra till en annan gitarreffekt.

Innan gitarren kopplas bort från systemet, tryck på MIC LEVEL - (eller rör vid på MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) upprepade
gånger för att sänka gitarrvolymen.
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Tryck på MIC LEVEL - (eller rör vid MIC/GUITAR LEVEL - på systemet) upprepade gånger för att sänka
gitarrens volymnivå.

1

Använd en instrumentkabel (medföljer inte) för att ansluta en gitarr till MIC2/GUITAR-uttaget på systemet.2

Tryck på GUITAR på systemet upprepade gånger för att välja den gitarreffekt som du vill använda.

[CLEAN]: Rent gitarrljud. Rekommenderas för elgitarr eller elektroakustisk gitarr.

[O ˎDRIVE]: Ljud med distorsion liknande ljudet från en överstyrd gitarrförstärkare. Rekommenderas för elgitarr.

[BASS]: Rent gitarrljud. Rekommenderas för basgitarr.

3

Börja spela gitarr och justera gitarrvolymen.

Gitarrljudet matas ut från systemet.

4
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Spela på trumman (Taiko)

Du kan spela på en virtuell trumma med systemets övre panel som trumplatta.

OBS!
Trumma på den övre panelen med händerna försiktigt. Använd inte andra föremål, t.ex. en pinne som kan repa ytan på den övre
panelen.

Det tryck du använder när du trummar på den övre panelen påverkar inte volymen i Taiko-läget.

När du aktiverar Taiko-läget, följer Taiko-volymen den aktuella volymnivån på systemet.

I Taiko-läget är kontrollerna på systemet inaktiverade utom  (ström) och TAIKO. Använd knapparna på fjärrkontrollen för att
ändra funktionen eller volymen för musikkällan.

Spela Taiko-spelet
I det här spelet ska du trumma med handen på den övre panelen i enlighet med ljusguidens mönster ( ) som visas på
GESTURE CONTROL-sensorn. Din poäng beräknas från en skala från 0 till 100 baserat på antalet korrekta rörelser som

Tryck på TAIKO på systemet upprepade gånger för att välja [TAIKO].

Den övre panelen tänds i 4 olika färger i enlighet med zonen.

1

Slå lätt med handen på zon 1, 2, 3 eller 4 eller dra handen över GESTURE CONTROL-sensorn.

Följande sveprörelser är tillgängliga:

Höger till vänster ( )

Vänster till höger ( )

Nedifrån och upp ( )

Uppifrån och ned ( )

2

Dra handen över GESTURE CONTROL-sensorn i medurs ( ) eller moturs ( ) riktning för att justera
trummans ljudvolym.

3
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utförts.

: Ljusguide

Tryck på TAIKO på systemet upprepade gånger tills [GAME 5] blinkar på displayen.
Systemet räknar ner i 5 sekunder och spelet börjar när [START] blinkar på displayen.

1.

Slå lätt med handen på zon 1, 2, 3 eller 4 i enlighet med ljusguidens mönster.
Ljusguiden blinkar 3 gånger.
Du måste slå lätt med handen på den rätta zonen tredje gången den blinkar.
Exempel för zon 4

2.

Kolla ljusguiden som blinkar i grönt mönster.1.

Ljusguiden blinkar en gång till i samma gröna mönster.2.

Slå lätt med handen på zonen som är förenad med den blinkande ljusguiden i det exakta ögonblick då den
blinkande färgen ändras från grönt till blått.

3.
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För att inaktivera Taiko-spelet
Tryck på TAIKO på systemet upprepade gånger tills ljusguiden släcks.

Se till att du slår lätt på den rätta zonen i det exakta ögonblick när ljusguiden blinkar i blått.

Ljusguidens mönster Zon som du ska slå på

1

2

3

4

Fortsätt att spela spelet i 50 sekunder.
Poängen visas på displayen när du har slutfört spelet.

3.
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Relaterade avsnitt
Tävla i Taiko-spelet (Taiko Game Ranking)
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Använda insomningstimern

Systemet stängs av automatiskt efter den förinställda tiden.

För att avbryta insomningstimern
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja [OFF].

Tips
För att se hur lång tid som återstår innan systemet stängs av, tryck på SLEEP.
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Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja önskad tid.1
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Lyssna på musik med belysningen (Party Light/Speaker Light)

Systemet lyser i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköpstillfället är denna inställning aktiverad.

För att stänga av belysningen
Tryck på PARTY LIGHT upprepade gånger för att välja [LED OFF].

OBS!
Titta inte direkt på de ljusavgivande delarna när belysningen är påslagen.

Om du blir bländad av belysningen, kan du tända lamporna i rummet eller stänga av belysningen.

Du kan slå på eller av belysningen när demonstrationen är påslagen.

Relaterade avsnitt
Stänga av demonstrationsläget

Tryck på PARTY LIGHT upprepade gånger under uppspelning för att välja [LED ON].

De nedan markerade delarna av systemet lyser.

1

Tryck på LIGHT MODE upprepade gånger för att välja önskat belysningsläge.

Belysningsläget är annorlunda när funktionen trådlös Party Chain eller Stereo Pair är aktiverad.

2
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Använda röstanvisningar

VIKTIGT: RÖSTANVISNINGEN FÖR DETTA SYSTEM ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT PÅ ENGELSKA.

För att inaktivera röstanvisningar
Välj [OFF] i steg .

För att justera nivån för röstanvisningar

OBS!
Volymnivån för röstanvisningar ändras i enlighet med systemets volymnivå. Men i vissa fall kan det hända att volymnivån för
röstanvisningar inte ändras.

I vissa fall kan det vara en fördröjning i utmatningen av röstanvisningar eller det kan hända att röstanvisningar inte fungerar.
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Tryck på OPTIONS.1

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [VOICE GUIDANCE], tryck sedan på (enter).2

Tryck på (upp)/ (ned) för att välja [ON], tryck sedan på (enter).

Röstanvisningen aktiveras.
För att gå ur alternativmenyn, tryck på OPTIONS.
Beroende på systemets status ger systemet röstanvisningar enligt följande:

När systemet ställs i parkopplingsläget: ”BLUETOOTH pairing”

När en BLUETOOTH-enhet ansluts: ”BLUETOOTH connected”

När en BLUETOOTH-enhet kopplas från: ”BLUETOOTH disconnected”

3

Tryck på OPTIONS.1.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [SAMPLER], tryck sedan på (enter).2.

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att justera nivån för röstanvisningar, tryck sedan på (enter).
För att gå ur alternativmenyn, tryck på OPTIONS.

3.
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Inaktivera kontrollerna på systemet (Barnlås)

Du kan inaktivera kontrollerna (utom (ström)) på systemet för att förhindra att de används av misstag, till exempel av
barn.

För att stänga av barnlåsfunktionen
Håll ned (stoppa) på systemet i mer än 5 sekunder tills [CHILD LOCK OFF] visas på displayen.

OBS!
Barnlåsfunktionen stängs av automatiskt när du kopplar från nätsladden.

Barnlåsfunktionen kan inte aktiveras när skivfacket är öppet.
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Håll ned (stoppa) på systemet i mer än 5 sekunder.

[CHILD LOCK ON] visas på displayen.

1
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Lyssna på den inbyggda ljuddemonstrationen

Håll ned (spela upp) på systemet i mer än 2 sekunder.
Den inbyggda ljuddemonstrationen spelas upp.

För att stoppa demonstrationen
Rör vid (stoppa) på systemet.
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Inställningsalternativ

Du kan göra olika inställningar från inställningsmenyn.
För att gå in i inställningsmenyn, håll ned SHIFT och tryck på SETUP när uppspelningen är stoppad i DVD/CD- eller
USB-funktionen.
Inställningsmenyn visas på tv-skärmen. Var god och använd (upp)/ (ned) och (enter) för att navigera i
inställningsmenyn.
För att lämna menyn, håll ned SHIFT och tryck på SETUP.
Vilka alternativ som visas varierar beroende land eller region.

OBS!
Uppspelningsinställningarna lagrade på skivan har prioritet framför inställningarna på inställningsmenyn. Av det skälet kommer
vissa av inställningarna på inställningsmenyn inte att verkställas.

Ställa in språket – [SPRÅKINSTÄLLNING]

OBS!
Om du väljer [OTHERS ] i [MENY], [LJUD], och [UNDERTEXT], ange en språkkod med sifferknapparna.
För språkkoder, se Språkkodslista.

Ställa in tv-skärmen – [VIDEOINSTÄLLNING]

[SKÄRMTEXT] Ställer in språket för skärmvisningen.

[MENY]
(för DVD
VIDEO)

Ställer in språket för DVD-menyn.

[LJUD]
(för DVD
VIDEO)

Växlar språket för ljudspåret.
När du väljer [ORIGINAL], väljs det prioriterade språket på skivan.

[UNDERTEXT]
(för DVD
VIDEO)

Växlar språket för undertexten.
När du väljer [AUDIO FOLLOW], ändras språket för undertitlarna i enlighet med det språk du valde
för ljudspåret.

[TV-TYP]
(för DVD VIDEO)

[16:9]*1

Välj det här alternativet när du ansluter en widescreen-tv
eller en tv med bredbildsfunktion.
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Ställa in ljudalternativen – [LJUDINSTÄLLNINGAR]

[4:3
BREVLÅDEFORMAT]

Välj det här alternativet när du ansluter en tv med 4:3-skärm
som inte har någon bredbildsfunktion. Visar en bred bild med
svarta band överst och nederst.

[4:3 PAN&SCAN]

Välj det här alternativet när du ansluter en tv med 4:3-skärm
som inte har någon bredbildsfunktion. Visar en bild i fullhöjd
på hela skärmen, med avskurna sidor.

[4:3 UTSIGNAL]
(för DVD VIDEO)

[HELSKÄRM]*1
Välj det här alternativet när du ansluter en tv med
bredbildsfunktion. Visar en 4:3-skärmbild i 16:9
bildförhållandet även på en widescreen-tv.

[NORMAL]

Ändrar bildstorleken så att den passar skärmstorleken med
originalbildens bildförhållande. Visar svarta band på vänster
och höger sida om du visar en 4:3-skärmbild.

[FÄRGSYSTEM(VIDEO-
CD)]*2
(för VIDEO CD)
(Gäller inte modeller till
Latinamerika, Brasilien,
Europa och Ryssland)

[AUTO]*1
Matar ut videosignalen i enlighet med färgsystemet på
skivan. Välj denna inställning om din tv har ett DUAL-system.

[PAL] Matar ut videosignalen i PAL-system.

[NTSC] Matar ut videosignalen i NTSC-system.

[PAUSLÄGE]
(för DVD VIDEO)

[AUTO]*1
Bilden, inklusive föremål som rör sig dynamiskt, matas ut
utan jitter. Välj den här inställningen i vanliga fall.

[STILLBILD] Bilden, inklusive föremål som inte rör sig dynamiskt, matas ut
i hög upplösning.

Standardinställning*1
För detaljer, se Ansluta till tv:n.*2

[AUDIO DRC] [AV]* Av.
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OBS!
[NEDMIXNING] fungerar endast för HDMI OUT (TV) ARC-kontakt på systemet.

Ställa in systemet – [SYSTEMINSTÄLLNING]

Ställa in HDMI-alternativen – [HDMI-INSTÄLLNINGAR]

(för DVD VIDEO)
(Komprimering av
dynamiskt omfång) [STANDARD]

Välj detta när du tittar på film på låg volym sent på kvällen. Det dynamiska
omfånget komprimeras så som avsågs av inspelningsteknikern.

[SPÅRVAL]
(för DVD VIDEO)

[AV]* Ingen prioritet ges.

[AUTO]
Ger prioritet till ljudspåret som innehåller det högsta antalet kanaler när du
spelar upp en DVD VIDEO på vilken flera ljudformat (PCM, MPEG-ljud eller
Dolby Digital) är inspelade.

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

[AV]* Justerar inte.

[PÅ] Justerar fördröjningen mellan bild och ljud när ljudet inte är synkroniserat med
den visade bilden.

[NEDMIXNING]
(för DVD VIDEO)

[NORMAL]* Matar ut flerkanaligt ljud i en 2-kanalig stereosignal.

[DOLBY
SURROUND]

Matar ut flerkanaligt ljud i en 2-kanalig surroundsignal.

Standardinställning*

[SKÄRMSLÄCKARE]
[PÅ]*

Skärmsläckarens bild visas om du inte använder systemet på cirka 15
minuter. Tryck på (volym) +/- (eller rör vid VOLUME -/+ på
systemet) för att lämna skärmsläckaren.

[AV] Av.

[BAKGRUND]

[INNEHÅLLSBILD]* Omslagsbilden (stillbild) inspelad på skivan visas i bakgrunden.

[GRAFIK] En förinställd bild lagrad i systemet visas i bakgrunden.

[BLÅ] Bakgrundsfärgen är blå.

[SVART] Bakgrundsfärgen är svart.

[BARNLÅS] Ställer in uppspelningsbegränsningarna. För detaljer, se Begränsa uppspelning av skivan
(Föräldrakontroll).

[FORTSATT
UPPSPELN. MULTI ]
(för DVD
VIDEO/VIDEO CD)

[PÅ]*
Lagrar återupptagningspunkten för uppspelning i minnet för upp till 6
skivor.

[AV] Uppspelningen startar vid återupptagningspunkten för uppspelning
endast för den aktuella skivan i systemet.

[ÅTERSTÄLLA] Återställer inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna. För detaljer, se
Återställa inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna.

Standardinställning*
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[HDMI-UPPLÖSNING] [AUTO(1920x1080p)]*1 Matar ut videosignaler i
enlighet med tv:ns
upplösning.

[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3
Matar ut videosignaler i
enlighet med den valda
upplösningsinställningen.

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

Matar ut YCBCR-
videosignaler.

[RGB] Matar ut RGB-videosignaler.

[LJUD(HDMI)]

[AUTO]*1
Matar ut ljudsignaler i
originalformatet från HDMI
OUT (TV) ARC-kontakt på
systemet.

[PCM]

Matar ut 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI
OUT (TV) ARC-kontakt på
systemet.

[KONTROLL FÖR HDMI]
[PÅ]*1

Kontroll för HDMI-funktionen
aktiveras. Systemet och tv:n
anslutna med en HDMI-
kabel kan styras ömsesidigt.

[AV] Av.

[AUDIO RETURN
CHANNEL]
(Tillgängligt när du ställer
in [KONTROLL FÖR
HDMI] på [PÅ])

[PÅ]*1

Du kan lyssna på tv-ljudet
från systemets högtalare.
Ställ in denna funktion när
systemet är anslutet till en
tv:s HDMI IN-kontakt som är
kompatibel med Audio
Return Channel (ARC)-
funktionen.

[AV] Av.

[VILOLÄGE LÄNKAD
TILL TV]
(Tillgängligt när du ställer
in [KONTROLL FÖR
HDMI] på [PÅ])

[AUTO]*1

När du stänger av tv:n,
stängs systemet av
automatiskt under följande
förhållanden:

När du spelar upp video i
DVD/CD- eller USB-
funktionen.

När ljuduppspelningen är
stoppad i DVD/CD- eller
USB-funktionen.

När tv-funktionen är vald.

[PÅ]

Systemet stängs av
automatiskt när du stänger
av tv:n oberoende av
funktionen.

[AV] Systemet stängs inte av när
du stänger av tv:n.
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Standardinställning*1
Endast för modeller till Latinamerika.*2
För övriga modeller.*3
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Om indikatorerna

BLUETOOTH-indikator

MEGA BASS-indikator

Relaterade avsnitt
Huvudenhet
Använda trådlös uppspelning med flera ljudsystem (funktionen trådlös Party Chain)
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Tänds BLUETOOTH-anslutning är upprättad.

Blinkar två gånger upprepade gånger Systemet ställs i parkopplingsläget.

Blinkar långsamt Systemet väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.

Tänds MEGA BASS-läget slås på.

Släcks MEGA BASS-läget stängs av.
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Uppdatera den förinstallerade programvaran

Programvaran i detta system kan komma att uppdateras längre fram. Du kan uppdatera ditt systems förinstallerad
programvara från supportens webbplats. Följ anvisningarna online för att uppdatera programvaran.
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Föräldrakontroll områdeskodslista
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Kod Område Kod Område Kod Område Kod Område

2044 Argentina 2115 Danmark 2304 Korea 2436 Portugal

2047 Australien 2165 Finland 2363 Malaysia 2489 Ryssland

2046 Österrike 2174 Frankrike 2362 Mexiko 2501 Singapore

2057 Belgien 2109 Tyskland 2376 Nederländerna 2149 Spanien

2070 Brasilien 2248 Indien 2390 Nya Zeeland 2499 Sverige

2079 Kanada 2238 Indonesien 2379 Norge 2086 Schweiz

2090 Chile 2254 Italien 2427 Pakistan 2528 Thailand

2092 Kina 2276 Japan 2424 Filippinerna 2184 Storbritannien
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Språkkodslista

Stavningen av språken överensstämmer med standarden ISO 639:1988 (E/F).

Kod Språk Kod Språk Kod Språk Kod Språk

1027 Afar 1186 Skotsk gäliska 1350 Malayalam 1513 Siswati

1028 Abchaziska 1194 Galiciska 1352 Mongolska 1514 Sesotho

1032 Afrikaans 1196 Guarani 1353 Moldaviska 1515 Sundanesiska

1039 Amhariska 1203 Gujarati 1356 Marathi 1516 Svenska

1044 Arabiska 1209 Hausa 1357 Malajiska 1517 Swahili

1045 Assamesiska 1217 Hindi 1358 Maltesiska 1521 Tamil

1051 Aymara 1226 Kroatiska 1363 Burmesiska 1525 Telugu

1052 Azerbajdzjanska 1229 Ungerska 1365 Nauriska 1527 Tadzjikiska

1053 Basjkiriska 1233 Armeniska 1369 Nepali 1528 Thailändska

1057 Vitryska 1235 Interlingua 1376 Nederländska 1529 Tigrinska

1059 Bulgariska 1239 Interlingue 1379 Norska 1531 Turkmeniska

1060 Bihari 1245 Inupiac 1393 Occitanska 1532 Tagalog

1061 Bislama 1248 Indonesiska 1403 (Afan) Oromo 1534 Setswana

1066 Bengali; Bangla 1253 Isländska 1408 Oriya 1535 Tonganska

1067 Tibetanska 1254 Italienska 1417 Punjabi 1538 Turkiska

1070 Bretonska 1257 Hebreiska 1428 Polska 1539 Tsonga

1079 Katalanska 1261 Japanska 1435 Pashto; Pushto 1540 Tatariska

1093 Korsikanska 1269 Jiddish 1436 Portugisiska 1543 Twi

1097 Tjeckiska 1283 Javanesiska 1463 Quechua 1557 Ukrainska

1103 Kymriska 1287 Georgiska 1481 Rumantsch 1564 Urdu

1105 Danska 1297 Kazakiska 1482 Kirundi 1572 Uzbekiska

1109 Tyska 1298 Grönländska 1483 Rumänska 1581 Vietnamesiska

1130 Bhutani 1299 Kambodjanska 1489 Ryska 1587 Volapük

1142 Grekiska 1300 Kannada 1491 Kinyarwanda 1613 Wolof

1144 Engelska 1301 Koreanska 1495 Sanskrit 1632 Xhosa

1145 Esperanto 1305 Kashmiri 1498 Sindhi 1665 Yoruba

1149 Spanska 1307 Kurdiska 1501 Sangho 1684 Kinesiska
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Kod Språk Kod Språk Kod Språk Kod Språk

1150 Estniska 1311 Kirgiziska 1502 Serbokroatiska 1697 Zulu

1151 Baskiska 1313 Latin 1503 Singalesiska 1703 Ej angivet

1157 Persiska 1326 Lingala 1505 Slovakiska

1165 Finska 1327 Laotiska 1506 Slovenska

1166 Fijianska 1332 Litauiska 1507 Samoanska

1171 Färöiska 1334 Lettiska 1508 Shona

1174 Franska 1345 Malajiska 1509 Somaliska

1181 Frisiska 1347 Maori 1511 Albanska

1183 Iriska 1349 Makedonska 1512 Serbiska
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Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om systemet inte fungerar som det ska.

Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.

Återställ systemet. (Se Systemet fungerar inte korrekt..)

Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Gå till webbplatserna för support för att få supportinformation om ditt system.

För kunder i Nord- och Sydamerika:
https://www.sony.com/am/support

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

För kunder i andra länder/regioner:
https://www.sony-asia.com/support

OBS!
Om servicepersonalen byter ut vissa delar under reparationen, kan de komma att behålla dessa delar.

Relaterade avsnitt
Systemet fungerar inte korrekt.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Om självdiagnosfunktionen

När självdiagnosfunktionen är aktiverad, visas ett servicenummer på tv-skärmen eller displayen. Servicenumret består
av en bokstav och siffror (t.ex. C 13 50). Se följande tabell för orsaken och korrigerande åtgärd.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Första 3 tecknen i
servicenumret Orsak och korrigerande åtgärd

C 13
Skivan är smutsig.
Rengör skivan med en mjuk duk.

C 31
Skivan har inte satts i rätt.
Stäng av systemet, slå sedan på det igen. Sätt sedan i skivan igen på rätt sätt.

E XX
(XX är ett nummer)

För att förhindra funktionsfel har systemet använt självdiagnosfunktionen.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller auktoriserade Sony serviceställe och uppge
servicekoden bestående av 5 tecken.
Exempel: E 61 10

133



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Om meddelanden

Något av följande meddelanden kan visas eller blinka på displayen under användning.

Meddelande Orsak

CANNOT
PLAY

En skiva som inte kan spelas upp har satts i.

En DVD VIDEO med en regionkod som inte stöds har lagts i.

CODE
01/SGNL
ERR

En ljudsignal som inte stöds matas in från den anslutna tv:ns HDMI IN (ARC)-kontakt. (Se Inget tv-ljud
hörs från systemet. [CODE 01] och [SGNL ERR] visas på displayen..)

DATA
ERROR

Filen har skapats i ett format som inte stöds.

Filtillägget överensstämmer inte med filformatet.

DEVICE
ERROR

USB-enheten kunde inte identifieras eller en okänd enhet har anslutits.

DEVICE
FULL

Minnet på USB-enheten är fullt.

ERASE
ERROR

Radering av ljudfiler eller mappar på USB-enheten misslyckades.

FATAL
ERROR

USB-enheten kopplades från under överföring eller radering och kan ha skadats.

FOLDER
FULL

Det går inte att överföra till USB-enheten eftersom maxgränsen för antal mappar har nåtts.

NoDEVICE Ingen USB-enhet är ansluten eller en enhet som inte stöds är ansluten.

NO DISC Det finns ingen skiva i systemet.

NO MUSIC Det finns inga ljudfiler som stöds i uppspelningskällan.

NO
SUPPORT

En USB-enhet som det inte finns stöd för är ansluten, eller USB-enheten är ansluten via en USB-
hubb.

NO VIDEO Det finns inga videofiler som stöds i uppspelningskällan.

NOT USE Du försökte utföra en specifik åtgärd under omständigheter då den åtgärden inte är tillåten.

OVER
CURRENT

En överström från (USB)-porten upptäcktes.

PROTECT USB-enheten är skrivskyddad.

PUSH STOP Du försökte utföra en operation som bara kan utföras när uppspelningen är stoppad.

READING Systemet läser information på skivan eller USB-enheten. Vissa åtgärder är inte tillgängliga.
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Meddelande Orsak

REC
ERROR

Överföringen startades inte, stoppades halvvägs eller på annat sätt kunde inte utföras.

TRACK
FULL

Det går inte att överföra till USB-enheten eftersom maxgränsen för antal filer har nåtts.
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Strömmen slås inte på.

Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till AC IN-uttaget på baksidan på systemet.

Relaterade avsnitt
Ansluta systemet till ett nätuttag
Slå på strömmen
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Systemet har gått in i standbyläget.

Detta är inget fel. Systemet går in i standbyläget automatiskt efter cirka 15 minuter om ingen funktion används eller
ingen ljudsignal matas ut.

Relaterade avsnitt
Funktionen Automatiskt standby
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Det hörs inget ljud.

Justera volymen.

Kontrollera anslutningen till den eventuella tillvalsutrustningen.

Slå på den anslutna utrustningen.

Stäng av systemet, koppla från nätsladden, anslut sedan nätsladden igen och slå på systemet.

Relaterade avsnitt
Ansluta systemet till ett nätuttag
Slå på strömmen
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Det brummar eller brusar kraftigt.

Flytta bort systemet från störningskällor.

Anslut systemet till ett annat vägguttag.

Installera ett brusfilter (medföljer inte) på nätsladden.

Stäng av elektrisk utrustning som finns i närheten.

Ljudet från systemets kylfläktar kan höras när systemet är igång. Detta är inget fel.

Flytta systemet längre bort från neonskyltar eller lysrör.
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Fjärrkontrollen fungerar inte.

Kontrollera att polerna på batterierna är rätt vända.

Ta bort hinder mellan fjärrkontrollen och systemet.

Flytta fjärrkontrollen närmare systemet.

Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor.

Byt batterierna (R03/storlek AAA).

Flytta systemet längre bort från lysrör.

Relaterade avsnitt
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
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Problemet med felaktiga färger på tv-skärmen kvarstår.

Stäng av tv:n, slå sedan på den igen efter 15 till 30 minuter. Om problemet med felaktiga färger kvarstår, placera
systemet längre bort från tv:n.
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[CHILD LOCK] visas när du trycker på knapparna på systemet.

Koppla ur barnlåsfunktionen.

Relaterade avsnitt
Inaktivera kontrollerna på systemet (Barnlås)
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Ett klickande ljud hörs när systemet slås på.

Detta är driftljudet och det uppstår till exempel när systemet slås på och av. Detta är inget fel.
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Systemet slås inte på även när tv:n slås på.

Håll ned SHIFT och tryck på SETUP, ställ sedan in [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [KONTROLL FÖR HDMI] på [PÅ].
Tv:n måste ha stöd för funktionen Kontroll för HDMI. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

Kontrollera tv:ns högtalarinställningar. Systemets ström synkroniseras med högtalarinställningarna på tv:n. För
detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

Om ljudet matades ut från tv:ns högtalare när du tittade på tv senast, kommer systemet inte att slås på även när tv:n
slås på.
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Systemet stängs av när tv:n stängs av.

När [VILOLÄGE LÄNKAD TILL TV] i [HDMI-INSTÄLLNINGAR] är inställd på [PÅ], stängs systemet av automatiskt
när du stänger av tv:n oberoende av insignalen.
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Systemet stängs inte av även när tv:n stängs av.

För att stänga av systemet automatiskt oberoende av insignalen när du stänger av tv:n, ställ in [VILOLÄGE LÄNKAD
TILL TV] på [PÅ]. Tv:n måste ha stöd för funktionen Kontroll för HDMI. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

5-014-043-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

146



Hjälpguide

Hemmaljudsystem
MHC-V83D

Ingen bild/inget ljud vid anslutning till HDMI OUT (TV) ARC-kontakt.

Ändra inställningen i [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [HDMI-UPPLÖSNING]. Problemet kanske löses.

Utrustningen ansluten till HDMI OUT (TV) ARC-kontakt överensstämmer inte med ljudsignalformatet. Ställ i detta fall
in [HDMI-INSTÄLLNINGAR] – [LJUD(HDMI)] på [PCM].

Försök följande:

Stäng av systemet och slå på det igen.

Stäng av den anslutna utrustningen och slå på den igen.

Koppla från och anslut sedan HDMI-kabeln igen.
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Inget tv-ljud matas ut från systemet.

Kontrollera typen och anslutningen av HDMI-kabeln eller ljudkabeln som är ansluten till systemet och tv:n.

Om din tv är kompatibel med Audio Return Channel, kontrollera att systemet är anslutet till en ARC-kompatibel HDMI
IN-kontakt på tv:n. Om ljudet fortfarande inte matas ut eller om ljudet avbryts, anslut en ljudkabel (medföljer inte), håll
ned SHIFT och tryck på SETUP, ställ sedan in [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] på [OFF].

Om din tv inte är kompatibel med Audio Return Channel, kommer tv-ljudet inte att matas ut även om systemet är
anslutet till tv:ns HDMI IN-kontakt. För att mata ut tv-ljudet från systemet, anslut en ljudkabel (medföljer inte).

Ändra funktionen för systemet till [TV].

Höj volymen på systemet.

Beroende på i vilken ordning du slår på tv:n eller systemet först, kan det hända att ljudet på systemet stängs av och [
] (ljud av) lyser på displayen på systemet. Om detta inträffar, slå på tv:n först, sedan systemet.

Ställ in högtalarinställningen på tv:n (BRAVIA) på Ljudsystem. Se bruksanvisning för din tv för information om hur du
ställer in tv:n.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Inget tv-ljud hörs från systemet. [CODE 01] och [SGNL ERR] visas på displayen.

Detta system stöder endast 2-kanaliga linjära PCM-format. Kontrollera inställningen för ljudutmatning på tv:n och
ändra den till PCM-utmatningsläge ifall automatiskt läge är valt. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

Kontrollera att högtalarinställningen på tv:n är inställd på användning av externa högtalare.
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Ljudet matas ut från både systemet och tv:n.

Stäng av ljudet för systemet eller tv:n.

Ändra högtalarutmatningen på tv:n till tv-högtalare eller Ljudsystem.
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Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte korrekt.

Kontrollera anslutningen till systemet.

Aktivera funktionen Kontroll för HDMI på tv:n. För detaljer, se bruksanvisningen för din tv.

Vänta en stund, försök sedan igen. Om du drar ut stickkontakten för systemet, kommer det att ta en stund innan
några operationer kan utföras. Vänta i 15 sekunder eller längre, försök sedan igen.

Kontrollera att tv:n ansluten till systemet stöder funktionen Kontroll för HDMI.

Vilken typ av och antalet enheter som kan styras av funktionen Kontroll för HDMI begränsas av HDMI CEC-
standarden enligt följande:

Inspelningsenheter (Blu-ray Disc-inspelare, DVD-inspelare etc.): upp till 3 enheter

Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare etc.): upp till 3 enheter (detta system använder en av
dem)

Tuner-relaterade enheter: upp till 4 enheter

Ljudsystem (receiver/hörlurar): upp till 1 enhet (används av detta system)

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Skivfacket öppnas inte och [LOCKED] visas på displayen.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller auktoriserade serviceställe för Sony.
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Skivfacket stängs inte.

Sätt i skivan på rätt sätt.
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Skivan matas inte ut.

Det går inte att mata ut skivan under synkroniserad överföring eller REC1-överföring. Tryck på (stoppa) för att
avbryta överföringen, rör sedan vid (öppna/stäng) på systemet för att mata ut skivan.

Rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.
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Uppspelningen startar inte.

Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.

Torka ren skivan.

Sätt i skivan igen.

Sätt i en skiva som detta system kan spela upp.

Ta ur skivan och torka bort fukten på skivan, låt sedan systemet stå påslaget i några timmar tills fukten har dunstat
bort.

En DVD VIDEO med en regionkod som inte stöds har lagts i.

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Stänga av strömmen (Standbyläge)
Ansluta med en USB-enhet
Spelbara skivor eller filer på skivor/USB-enhet
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Ljudet hoppar under skivuppspelning.

Torka ren skivan.

Sätt i skivan igen.

Flytta systemet till en plats utan vibrationer.

Byt ut skivan mot en utan defekter.
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Uppspelningen startar inte från det första spåret eller den första filen.

Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

Återuppta uppspelningen har valts på skivan. Tryck på (stoppa) två gånger. Tryck sedan på (spela upp) för att
starta uppspelningen.
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Vissa funktioner kan inte användas som till exempel stopp, Lock Search, slowmotion-
uppspelning, upprepad uppspelning eller slumpmässig uppspelning.

Beroende på skivan kan det hända att du inte kan göra vissa av operationerna ovan. Vi hänvisar till
bruksanvisningen som medföljde skivan.
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Det går inte att spela upp filer.

Data är inte lagrade i ett format som stöds.

Kontrollera att du har valt rätt MEDIA MODE-inställning före uppspelning.
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Namnet visas inte korrekt.

ID3-versionen är inte i Version 1 (1.0/1.1) eller Version 2 (2.2/2.3).

De teckenkoder som kan visas av detta system är enligt följande:

Versaler (A till Z)

Siffror (0 till 9)

Symboler (< > * + , [ ] \ _)

Övriga tecken visas som [_].
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[READING] visas under lång tid innan uppspelningen startar.

Inläsningsprocessen kan ta lång tid när filstrukturen är mycket komplex.
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Det är ingen bild.

Kontrollera att systemet är ordentligt anslutet.

Om HDMI-kabeln är skadad, byt ut den mot en ny.

Kontrollera att systemet är anslutet till HDMI IN-kontakten på tv:n.

Kontrollera att tv:n är påslagen och tryck på korrekt knapp för tv:n.

Kontrollera att du har valt ingång enligt anslutningen på tv:n så att bilderna från systemet kan visas.

(Gäller inte modeller till Latinamerika, Brasilien, Europa och Ryssland)
Kontrollera att färgsystemet är korrekt inställt i enlighet med din tv:s färgsystem.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
Använda funktionen Kontroll för HDMI
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Det finns störningar i bilden.

Torka ren skivan.

(Gäller inte modeller till Latinamerika, Brasilien, Europa och Ryssland)
Ställ in färgsystemet så att det motsvarar tv:ns färgsystem.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Bildförhållandet för tv-skärmen kan inte ändras.

Bildförhållandet är låst på DVD VIDEO-skivan och videofilen.

Beroende på tv:n kan det hända att det inte går att ändra bildförhållandet.
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Det går inte att ändra språket för ljudspår, undertexten eller kameravinklar.

Flerspråkiga spår, flerspråkiga undertexter eller multivinklar är inte inspelade på den DVD VIDEO som spelas upp.

DVD VIDEO-skivan tillåter inte ändring av inställningen.
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Det går inte att stänga av undertexterna.

DVD VIDEO-skivan tillåter inte att undertexter stängs av.
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Uppspelningen startar inte.

Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen, slå sedan på systemet igen.

Återuppta uppspelningen har valts på USB-enheten. Tryck på (stoppa) två gånger. Tryck sedan på (spela upp)
för att starta uppspelningen.
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Uppspelningen startar inte från den första filen.

Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.
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Det går inte att spela upp filer.

Data är inte lagrade i ett format som stöds.

Kontrollera att du har valt rätt MEDIA MODE-inställning före uppspelning.

USB-enheter som har formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.
Detta system stöder FAT16 och FAT32, men vissa USB-enheter kanske inte stöder båda FAT-versionerna. För
detaljer, se bruksanvisningen för varje USB-enhet eller kontakta tillverkaren.

Om du använder en partitionerad USB-enhet, kan endast filer på den första partitionen spelas upp.
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Namnet visas inte korrekt.

ID3-versionen är inte i Version 1 (1.0/1.1) eller Version 2 (2.2/2.3).

Data på USB-enheten kan vara korrupta; utför överföringen igen.

De teckenkoder som kan visas av detta system är enligt följande:

Versaler (A till Z)

Siffror (0 till 9)

Symboler (< > * + , [ ] \ _)

Övriga tecken visas som [_].
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Det är inget ljud under USB-uppspelning.

USB-enheten är inte korrekt ansluten. Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen, slå sedan på systemet igen
och kontrollera om [USB] visas på displayen.

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Stänga av strömmen (Standbyläge)
Ansluta med en USB-enhet
Spela en USB-enhet
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Det brusar, eller ljudet hoppar eller är förvrängt under USB-uppspelning.

Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen, slå sedan på systemet igen.

Själva musikdatan innehåller brus, eller ljudet är förvrängt. Brus kan ha uppkommit under överföringsprocessen. Ta
bort filen och upprepa överföringen.

Bithastigheten som användes i kodning av ljudfil var låg. Skicka en ljudfil med högre bithastighet till USB-enheten.

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Stänga av strömmen (Standbyläge)
Ansluta med en USB-enhet
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[READING] visas under lång tid innan uppspelningen startar.

Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall.

Det finns många mappar eller filer på USB-enheten. För detaljer, se ”Anmärkningar om spelbara filer” i Spelbara
skivor eller filer på skivor/USB-enhet.

Filstrukturen är mycket komplex.

Minneskapaciteten är mycket stor.

Internminnet är fragmenterat.
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[NO FILE] visas på displayen.

Systemet har gått in i programvaruuppdateringsläget och alla knappar (utom (ström)) är inaktiverade. Tryck på 
(ström) på systemet för att avbryta programvaruuppdateringen.
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[OVER CURRENT] visas på displayen.

Ett problem har upptäckts med spänningsnivån från (USB)-porten på systemet. Stäng av systemet och koppla bort
USB-enheten från porten. Kontrollera att det inte är något fel på USB-enheten. Om meddelandet fortsätter att visas
på displayen, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt
Stänga av strömmen (Standbyläge)
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USB-enheten identifieras inte.

Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen, slå sedan på systemet igen.

USB-enheten fungerar inte korrekt. Vi hänvisar till USB-enhetens bruksanvisning för information om hur detta
problem åtgärdas.

Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Stänga av strömmen (Standbyläge)
Ansluta med en USB-enhet
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Överföringen resulterar i ett fel.

USB-enheten är inte korrekt formaterad. Vi hänvisar till USB-enhetens bruksanvisning för information om hur
formatering görs.

Stäng av systemet och koppla från USB-enheten. Om USB-enheten har en strömknapp, stäng av USB-enheten och
slå på den igen efter att ha kopplat bort den från systemet. Utför sedan överföringen igen.

Om åtgärderna för överföring och radering upprepas flera gånger, blir filstrukturen inom USB-enheten fragmenterad.
Vi hänvisar till USB-enhetens bruksanvisning för information om hur detta problem åtgärdas.

USB-enheten kopplades från eller stängdes av under överföringen. Radera den delvis överförda filen, och utför
överföringen igen. Om detta inte löser problemet, kan det vara något fel på USB-enheten. Vi hänvisar till USB-
enhetens bruksanvisning för information om hur detta problem åtgärdas.
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Det går inte att radera ljudfiler eller mappar på USB-enheten.

Kontrollera om USB-enheten är skrivskyddad.

USB-enheten kopplades från eller stängdes av under raderingsåtgärden. Radera den delvis raderade filen. Om detta
inte löser problemet, kan det vara något fel på USB-enheten. Vi hänvisar till USB-enhetens bruksanvisning för
information om hur detta problem åtgärdas.
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Det går inte att utföra parkoppling.

Det går inte att utföra parkoppling genom att bara hålla ned BLUETOOTH/ PAIRING på systemet. Se till att först
aktivera BLUETOOTH-funktionen, och håll sedan ned BLUETOOTH/ PAIRING för att utföra parkoppling.

Flytta BLUETOOTH-enheten närmare systemet.

Parkoppling kanske inte kan utföras om det finns andra BLUETOOTH-enheter runt systemet. Stäng i så fall av de
andra BLUETOOTH-enheterna.

Se till att ange rätt lösenord när du väljer systemets namn (detta system) på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
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BLUETOOTH-enheten kan inte identifiera systemet, eller [BT OFF] visas på displayen.

Ställ in BLUETOOTH-signalen på [BT ON].

Relaterade avsnitt
Slå på eller stänga av BLUETOOTH-signalen
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Det går inte att ansluta.

BLUETOOTH-enheten som du försökte ansluta har inte stöd för A2DP-profilen och kan inte anslutas med systemet.

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

Upprätta en anslutning från BLUETOOTH-enheten.

Registreringsinformationen om parkoppling har raderats.
Utför parkopplingen igen.

Relaterade avsnitt
Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
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iPhone/iPod kan inte anslutas med systemet.

Systemet är kompatibelt med iOS 11.0 eller senare.
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Ljudet hoppar eller är svajigt, eller anslutningen försvinner.

Det är för långt avstånd mellan systemet och BLUETOOTH-enheten.

Om det finns hinder mellan systemet och din BLUETOOTH-enhet, avlägsna eller undvik hindren.

Om det finns utrustning som genererar elektromagnetisk strålning, som t.ex. ett trådlöst LAN, en annan
BLUETOOTH-enhet, eller en mikrovågsugn i närheten, flytta undan dessa.

Välj lämpligt ljudcodec-alternativ.

Relaterade avsnitt
Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (Codec)
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Ljudet från BLUETOOTH-enheten hörs inte på systemet.

Höj först volymen på BLUETOOTH-enheten, justera sedan volymen med (volym) +/- (VOLUME -/+ på systemet).
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Det brummar eller brusar kraftigt, eller ljudet är förvrängt.

Om det finns hinder mellan systemet och din BLUETOOTH-enhet, avlägsna eller undvik hindren.

Om det finns utrustning som genererar elektromagnetisk strålning, som t.ex. ett trådlöst LAN, en annan
BLUETOOTH-enhet, eller en mikrovågsugn i närheten, flytta undan dessa.

Sänk volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten.
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Det brummar eller brusar kraftigt, eller det går inte att lyssna på radiokanaler.

Anslut DAB/FM-antennen ordentligt.

Förbättra mottagningen genom att flytta och rikta om antennen.

Stäng av annan elektrisk utrustning i närheten.

Radiosändningar kanske inte tas emot beroende på radiovågsförhållandena eller bebyggelsen i ditt område.

Dålig mottagning: Långt från fönster, mellan byggnader, etc.

Bra mottagning: Nära fönster, etc.
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FM-mottagningen i stereo är brusig.

Minska statiskt brus på en svag FM-stereokanal genom att trycka på REPEAT/FM MODE upprepade gånger tills [ST]
släcks på displayen.
Du får inget stereoljud, men mottagningen blir bättre.

Relaterade avsnitt
Lyssna på FM-radio
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DAB/DAB+-kanalen tas inte emot ordentligt.

Kontrollera DAB/FM-antennanslutningen, utför sedan proceduren för den inledande DAB-kanalsökningen.

Den aktuella DAB/DAB+-kanalen kanske inte är tillgänglig.
Tryck på TUNING -/+ för att ställa in annan kanal.

Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa stationer/kanaler har ändrats och att du inte kan ställa
in de sändningar du brukar lyssna på. Utför proceduren för den inledande DAB-kanalsökningen att registrera
sändningsinnehållet igen.

Relaterade avsnitt
Utföra den inledande DAB-kanalsökningen
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Ljudet i DAB/DAB+-sändningen avbryts, eller mottagningen är dålig.

Kontrollera platsen där systemet står eller justera riktningen av antennen för att förbättra signalstyrkan.
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Det går inte att ansluta BLUETOOTH-enheten till systemet i funktionen trådlös Party
Chain.

Efter att ha anslutit alla systemen, utför parkoppling och anslutning mellan BLUETOOTH-enheten och Party Host.

Relaterade avsnitt
Använda trådlös uppspelning med flera ljudsystem (funktionen trådlös Party Chain)
Avsluta funktionen trådlös Party Chain
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Det går inte att ansluta BLUETOOTH-enheten till systemet i funktionen Stereo Pair.

Efter att ha anslutit två system av samma modell, utför parkoppling och anslutning mellan BLUETOOTH-enheten och
Host-systemet.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik trådlöst med två system (funktionen Stereo Pair)
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Voice Control fungerar inte korrekt.

Prata närmare mikrofonen på din smartphone/iPhone.

Prata tydligare och långsammare.

Minska omgivande störande ljud.
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Det går inte att aktivera Gesture Control.

Rör vid GESTURE ON/OFF på systemet upprepade gånger tills GESTURE CONTROL tänds.

Kontrollera att barnlåsfunktionen inte är inkopplad.

Relaterade avsnitt
Inaktivera kontrollerna på systemet (Barnlås)
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Gesture Control fungerar inte korrekt.

Flytta handen närmare mot GESTURE CONTROL-sensorn när du utför sveprörelsen.

Utför sveprörelsen långsammare.

Välj korrekt läge (PLAYBACK, DJ, SAMPLER eller KARAOKE) innan du börjar använda Gesture Control.

Installera ett brusfilter (medföljer inte) på nätsladden.

Stäng av elektrisk utrustning som finns i närheten.
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Det hörs inget mikrofonljud.

Justera mikrofonens volymnivå.

Kontrollera att mikrofonen är ansluten ordentligt till MIC1- eller MIC2/GUITAR-uttaget på systemet.

Kontrollera att mikrofonen är påslagen.
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Det uppstår rundgång.

Sänk volymen.

Flytta mikrofonen och gitarren bort från systemet eller rikta mikrofonen åt ett annat håll.
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Stereoeffekten i ljudet går förlorad under uppspelning.

Stäng av Vocal Fader (sänka röstljudet).

Kontrollera att systemet är ordentligt anslutet.

Relaterade avsnitt
Diverse funktioner för karaoke
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Systemet fungerar inte korrekt.

Återställ systemet till ursprungliga fabriksinställningar.
Använd kontrollerna på systemet för att utföra denna åtgärd.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Koppla från nätsladden från systemet, och sätt sedan tillbaka den.1

Tryck på (ström) för att slå på systemet.2

Håll ned GUITAR och MEGA BASS i cirka 3 sekunder.

Efter att alla indikatorerna på systemet blinkat i mer än 3 sekunder, återställs alla användarkonfigurerade
inställningar, som till exempel information om parkoppling, till de ursprungliga fabriksinställningarna.
[RESET] visas på displayen.
När återställningen har slutförts, startar systemet om automatiskt. Tryck på (ström) för att slå på systemet.
Alla användarkonfigurerade inställningar, som till exempel information om parkoppling, återställs till de ursprungliga
fabriksinställningarna (utom vissa inställningar på inställningsmenyn). För att återställa alla inställningar på
inställningsmenyn, se Återställa inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna.
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Återställa inställningarna på inställningsmenyn till standardinställningarna

Du kan återställa inställningarna på inställningsmenyn (utom för [BARNLÅS]-inställningar) till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt
Ansluta till tv:n
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Håll ned SHIFT och tryck på SETUP.

Inställningsmenyn visas på tv-skärmen.

1

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [SYSTEMINSTÄLLNING], tryck sedan på
(enter).

2

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [ÅTERSTÄLLA], tryck sedan på (enter).3

Tryck på (upp)/ (ned) upprepade gånger för att välja [YES], tryck sedan på (enter).

Det tar några sekunder att slutföra. Tryck inte på (ström) medan systemet återställs.
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