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Guia de Referência do Dolby Accessibility Solution para a Equipe do 

Cinema 

Introdução 

Esse guia de referência apresenta os passos para conectar o Receptor Dolby Accessibility Solution em 

uma sala. 
 

Diagrama do Receptor Dolby Accessibility Solution 

 
Figura 1 Diagrama 

 

Conectando o Receptor Dolby Accessibility Solution em uma sala  
 

Passo 1 
Pressione o botão power, localizado no lado direito do receptor Dolby Accessibility Solution, para ligar o 
dispositivo. 

 

Passo 2 

Na tela inicial do Receptor Dolby Accessibility Solution, pressione os botões + ou – para selecionar a 
sala. Você também pode tocar no número e então digitar um novo número. 

           

Figura 2 Conectar 



 

AST.OM.005571.DRM Edição 3      10 de Outubro de 2022 

© 2018-2022 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. 
Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories. Todas as demais marcas comerciais permanecem como 

propriedadede seus respectivos proprietários.  

Passo 3 

Selecione CONECTAR. 

Importante: A conexão é realizada apenas quando o Receptor Dolby Accessibility Solution está dentro do 

alcance do roteador Wi-Fi. Você pode precisar deixar o Receptor nesta tela e então pedir ao usuário para 

selecionar CONECTAR quando ele chegar na sala. 
 

Passo 4 

Escolha uma das opções disponíveis: 

a) Para usuários deficientes auditivos que preferem língua de sinais, selecione a opção LIBRAS. 

Quando o vídeo de língua de sinais está habilitado, pode-se optar por duas opções. Se você 

selecionar Intérprete Humano, o vídeo do intérprete humano aparece. Se você selecionar a 

opção Intérprete Virtual, o avatar virtual aparece. 

b) Para os usuários deficientes visuais, escolha AUDIODESCRIÇÃO. O áudio será iniciado no fone 

de ouvido quando o conteúdo acessível começar. 

     Importante: Se o usuário escolher a opção AUDIODESCRIÇÃO, entregue o fone de ouvido stereo 

para ele. 

c) Para os usuários deficientes auditivos que preferem Legenda, escolha a opção LEGENDA 

DESCRITIVA. A legenda será exibida quando a reprodução do conteúdo acessível for iniciado. 

 

          

Figure 3 Seleção 

 

Ajustando o suporte do Receptor Dolby Accessibility Solution 
  

Passo 1 

a) Para ajustar o tamanho da base do suporte, rotacione a ponta do suporte localizada acima 

     da base do porta-copos. 

Passo 2 

a)  Para ajustar o braço do suporte, dobre e posicione a extensão emborrachada com as duas mãos. 

Passo 3 

a) Para ajustar o receptor do modo retrato para paisagem (ou vice-versa), solte a porca  

borboleta, gire a tela e reaperte a porca borboleta. 


