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Sistema integrado de música L75ms
Guia de início rápido

www.jbl.com/specialtyaudio

1. Veriﬁcar o Conteúdo da Caixa
1x sistema integrado de música L75ms
1x grade da caixa de som
1x Controle Remoto
1x Cabo de Alimentação Especíﬁco da Região

2. Determinar a Localização da caixa de som
Deﬁna a chave de controle de graves com base na proximidade das caixas acústicas aos limites laterais, como paredes e dentro de
uma estante de livros ou armário. Quando perto de um limite, a chave deve estar na posição -3dB para manter o nível de resposta
dos graves.

BASS
CONTOUR

Longe de limites laterais, como paredes.

-3dB
Perto de limites laterais, como paredes ou quando a caixa de
som está dentro de um armário ou estante.
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3. Conectar Fontes Físicas
Sub Out: RCA único para
Sub Ativo (opcional)
Ethernet: Conecte-se à
porta do roteador sem
ﬁo para streaming

Phono: RCA
Estéreo com
Aterramento

Aux In: 3,5 mm
(1/8 pol) Estéreo
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HDMI ARC: ARC da TV
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4. Emparelhe o controle remoto
1

Pressione e segure
> 2 segundos

2

Pressione e segure
> 3 segundos

-

5. Conectar à uma Rede
Para uma Conexão com ﬁo
Conecte a porta Ethernet na parte traseira à porta em um roteador sem ﬁo usando um cabo CAT-5e ou superior.
Para uma conexão Wi-Fi direta
1. No seu dispositivo móvel, baixe e abra o app Google Home.
2. Siga as instruções do Google Home para adicionar dispositivos.
3. Siga as instruções para adicionar dispositivos. Observação: Recomendamos dar à caixa de som um nome comum para que ela
possa ser facilmente encontrada para transmissão posterior.
Observação: Se um nome diferente de L75ms for selecionado durante esta etapa, anote-o, pois será o nome que será usado para
conectar a unidade ao transmitir ou usar Bluetooth.

Desligando a Rede
A funcionalidade de rede pode ser Desligada, se necessário. Os mesmos botões são usados para Ligar e Desligar a rede.
Observação: Quando a rede está Desligada, existem as seguintes condições.
•

O alto-falante não pode ser usado para streaming de rede quando dentro ou fora do modo de espera

•

O alto-falante pode ser usado para streaming Bluetooth quando fora do modo de espera

•

O botão no painel superior deve ser pressionado para tirar a unidade do modo de espera
Aguarde <1min para permitir que a unidade saia do modo de espera antes de usar o controle remoto ou
conectar-se via Bluetooth.

Pressione

PressSimultaneamente
Simultaneously

+

Apple Airplay
Para ouvir áudio via AirPlay no alto-falante, certiﬁque-se de que seu dispositivo Apple esteja conectado à mesma rede que o receptor
e simplesmente selecione o alto-falante como o dispositivo de reprodução de áudio AirPlay.
Observação: o alto-falante aparecerá como L75MS no menu de alto-falantes AirPlay.
Anatel
Para demais informações referentes a configurações, instalação e especificações técnicas,
acesse o Manual do usuário completo em Português do site jbl.com/specialty-audio
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6. Conecte uma fonte via Bluetooth
1

Selecione a fonte Bluetooth

2

Pressione e segure
> 3 segundos

3

Selecione L75ms no menu de seus
dispositivos Bluetooth

7. Ouvindo Fontes de Mídia de Streaming
Apple Airplay
Para ouvir áudio via AirPlay no alto-falante, certiﬁque-se de que seu dispositivo Apple esteja conectado à mesma rede que o receptor
e simplesmente selecione o alto-falante como o dispositivo de reprodução de áudio AirPlay.
Observação: o alto-falante aparecerá como L75MS no menu de alto-falantes AirPlay.
Spotify
Seu telefone ou tablet pode ser usado como um controle remoto. Visite spotify.com/connect para obter detalhes.
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8. Marcas Registradas e Licenças
Apple®, AirPlay® e o AirPlay Logo™, iPod®, iPhone® e iPad® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas
nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
AirPlay 2 funciona com iPhone®, iPad® e iPod touch® com iOS 11.4 ou posterior, Mac com OS X® Mountain
Lion ou posterior e PC com iTunes® 10.2.2 ou posterior.
O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros que podem ser encontradas aqui:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/
O logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
Google, Google Play, Chromecast e outras marcas relacionadas são marcas comerciais da Google LLC.
O Google Assistente requer uma conexão com a Internet e não está disponível em alguns países e idiomas.
A disponibilidade e a reação de certos recursos e serviços dependem do dispositivo, do serviço e da rede
e podem não estar disponíveis em todas as áreas. O controle de certos dispositivos em sua casa requer
dispositivos inteligentes compatíveis. Podem ser necessárias assinaturas de serviços e aplicativos e podem
ser aplicados termos, condições e / ou cobranças adicionais.
HDMI, o logotipo HDMI e High-Deﬁnition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas
da HDMI Licensing LLC.
MP3

Tecnologia de decodiﬁcação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson multimedia.

Flac

FLAC Decoder Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Josh Coalson
• A redistribuição e o uso nas formas de origem e binária, com ou sem modiﬁcação, são permitidos desde
que as seguintes condições sejam atendidas:
• A redistribuição do código-fonte deve manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a
seguinte isenção de responsabilidade.
• As redistribuições em formato binário devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de
condições e a seguinte isenção de responsabilidade na documentação e / ou outros materiais fornecidos
com a distribuição.
• Nem o nome da Fundação Xiph.org nem os nomes de seus colaboradores podem ser usados para
endossar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia especíﬁca por escrito.
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS PROPRIETÁRIOS DE DIREITOS AUTORAIS E
CONTRIBUIDORES "COMO ESTÁ" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM SÃO REJEITADAS. EM NENHUMA HIPÓTESE A FUNDAÇÃO
OU OS CONTRIBUIDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU
LUCROS; INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) NO ENTANTO CAUSADA E EM QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU DELITO (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DO USO DESTE SOFTWARE,
MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE SUA POSSIBILIDADE.

L75MS QSG | Parte No: 950-0594-001 | Rev 1.0
© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados.

Pg 4 de 4

