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Conteúdo da embalagem

Sound Bar (1)

Grelha (1)

Subwoofer (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Cabo digital óptico para um
televisor (1)

IR blaster* (1)

Telecomando (1)

* Consulte o Guia de referência para obter informações sobre a utilização
do IR blaster.

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST7

Suportes (2) e parafusos (2)

Transmissores-receptores
sem fios (2)

Instruções de funcionamento
(este manual) (1)

Guia de referência (1)
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Instalação

Pretende instalar o Sound Bar
numa parede?
Consulte as instruções
existentes no Guia de
Referência.

Se preferir…
Montar a grelha

Montar os suportes laterais

1
• Monte ou remova a grelha em paralelo com
o painel frontal.
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2

Instalar os transmissores-receptores sem fios

Sugestão
• Os dois transmissores-receptores sem fios são idênticos. Pode instalar qualquer um deles no Sound Bar ou no subwoofer.
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Ligação

Ligar apenas a um televisor

OPTICAL
OUT

(Fornecido)
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Quando ligar um televisor e outros dispositivos

(ARC)

OPTICAL
OUT

Televisor

OUT

Blu-ray

Utilize cabos HDMI
(não fornecidos). Se o seu televisor suportar a função ARC, não necessita de ligar o cabo
digital óptico .
Consulte o Guia de referência para obter mais informações sobre as ligações HDMI.
Para emitir áudio digital multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo ligado ao sistema.
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Ligar o sistema

2

1
3

1 Ligue os cabos de alimentação CA.
2 Prima o botão  no Sound Bar.
3 Verifique se o indicador  do subwoofer está aceso a verde. Se não estiver, a transmissão
sem fios não está activada. Consulte “Resolução de problemas” (página 19).

8

Introduza as pilhas
(fornecidas).

Ouvir áudio


INPUT

Dispositivo de entrada seleccionado

Prima o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada seja apresentado no visor.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
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Desfrutar de efeitos de som

SOUND MODE:
Permite desfrutar de efeitos
de som.

VOICE:
Ajuda a tornar os diálogos
mais nítidos.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (tom do subwoofer):
Selecciona o nível de graves.

MOVIE

Efeitos de som adequados para filmes

MUSIC

Efeitos de som adequados para música

FOOTBALL
(modo de estádio
virtual)

Efeitos de som que transmitem a sensação de estar presente num
estádio de futebol (durante a transmissão de um jogo de futebol)
Nota: Esta funcionalidade não suporta som mono.

STD (standard)

Efeitos de som adequados para programas de TV

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Um nível de graves mais poderoso

TONE 2

Um nível de graves adequado para várias origens (predefinição)

TONE 3

Um nível de graves mais dinâmico
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Ouvir áudio de dispositivos BLUETOOTH

Quando registar dispositivos BLUETOOTH (emparelhar)

Botão BLUETOOTH PAIRING
Indicador BLUETOOTH
1 Prima o botão BLUETOOTH PAIRING.
2 Coloque o dispositivo BLUETOOTH em modo de emparelhamento e seleccione “HT-ST7”. Se lhe for pedida uma
chave de acesso, introduza “0000”.
3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso a verde.
Ligação BLUETOOTH estabelecida
Durante o emparelhamento BLUETOOTH
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Quando utilizar a ligação com um só toque (NFC)

Indicador BLUETOOTH

1 Transfira, instale e inicie a aplicação “NFC Easy Connect” no seu smartphone.

2 Toque no Sound Bar com o smartphone.
3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso a azul, indicando que foi estabelecida uma ligação.
• Smartphones compatíveis
Smartphones com a função NFC incorporada
(SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)
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Peças e controlos

MUTING

 Botão  (ligado/modo de suspensão)
 Botão BLUETOOTH PAIRING (página 12)
 Botão INPUT (página 9)
 Botões VOL (volume) +/–
 Sensor NFC (página 13)
Efectua o emparelhamento/ligação com um dispositivo NFC localizado nas proximidades.

 Indicador MUTING
 Indicador de visor apagado/BLUETOOTH
Acende-se a branco quando o sistema está ligado, não está no modo BLUETOOTH e o visor do painel frontal
está apagado.
Acende-se a azul quando o modo BLUETOOTH está activado (página 12).

 Visor do painel frontal
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(sensor do telecomando)

 Indicador  (ligado/modo de suspensão) (página 8)
 Botão  (ligado/modo de suspensão)
 Botão SECURE LINK
Liga o Sound Bar especificado e o subwoofer quando existem vários dispositivos de som sem fios. Para obter mais
informações, consulte o Guia de referência.
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  (ligado/modo de suspensão)
 INPUT (página 9)
 MUTING
 VOL (volume) +/–
 SOUND MODE (página 10)
 VOICE (página 10)
 DISPLAY
Ajusta a luminosidade do visor: Aceso  Escuro  Apagado.
* Quando o visor é aceso, são apresentadas informações sobre
o formato de áudio.

 SW TONE (página 10)
 SW VOL (volume do subwoofer) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (página 17)
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Ajustar as definições
Prima MENU no telecomando e, em seguida, seleccione a definição pretendida utilizando //ENTER/RETURN.
Menu

LEVEL

HDMI

Predefinição

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
SYNC
(AV SYNC)

Pode ajustar o som quando a imagem e o som não estão sincronizados.
(1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

É possível desfrutar do som de difusão multiplex de áudio Dolby Digital. (M/S
(canal principal e secundário)/MAIN (canal principal)/SUB (canal secundário))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Ajusta o som de modo a que seja reproduzido de forma dinâmica e com maior
clareza mesmo com níveis de volume reduzidos. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Reproduz os sons com um volume extremamente reduzido que normalmente
são eliminados pela compressão de áudio. (ON/OFF)
Nota: HEQ só funciona quando “BT AU” está seleccionado. Esta função
não funciona com outras entradas, mesmo que seja apresentada
no painel frontal.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Reduz as discrepâncias de volume entre vários programas ou entre os
programas e os anúncios. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Activa ou desactiva a função Control for HDMI. (ON/OFF)

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Define o modo de poupança de energia da função de Pass Through dos sinais
HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Emite sinais da tomada HDMI OUT TV (ARC) do sistema em modo de
suspensão, quando o televisor está ligado. Esta definição poupa energia
no modo de suspensão, comparativamente à definição “ON”.
ON: Emite sempre os sinais da tomada HDMI OUT TV (ARC) em modo de
suspensão.
Nota: Este item só é apresentado quando “CTRL (CONTROL FOR HDMI)” está
definido como “ON”.

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Permite-lhe ouvir som digital de um televisor compatível com a tecnologia
Audio Return Channel (ARC) ligado através de um cabo HDMI. (ON/OFF)
Nota: Este item só é apresentado quando “CTRL (CONTROL FOR HDMI)” está
definido como “ON”.

AUDIO

MENU
 /
ENTER
RETURN

Função

É possível desfrutar de som Dolby Digital com níveis de volume reduzidos.
(ON/AUTO/OFF)
ON: comprime o som de acordo com as informações de compressão existentes
no conteúdo.
AUTO: comprime automaticamente o som codificado em Dolby TrueHD.

AUTO

OFF
MAIN

AUTO

ON
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Menu

Função

Predefinição

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

Quando o sistema tem informações de emparelhamento, fica no modo de
suspensão BLUETOOTH mesmo quando é desligado. (ON/OFF)
Nota: Durante o modo de suspensão BLUETOOTH, o indicador BLUETOOTH pisca
lentamente a azul.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Define se o sistema utiliza ou não AAC através de BLUETOOTH. (ON/OFF)
Nota: Se alterar a definição quando o sistema está ligado a um dispositivo
BLUETOOTH, o sistema será desligado do dispositivo.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Activa ou desactiva a função AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
O sistema desliga-se automaticamente quando não é efectuada uma operação
durante um período de tempo específico (cerca de 20 minutos) e o sistema não
está a receber nenhum sinal de entrada.

ON

IR REP. (IR REPEATER)

Permite que o sistema efectue a retransmissão do sinal de um telecomando
para o televisor. (ON/OFF)

OFF

VER (VERSION)

Apresenta a versão actual do firmware.

–

SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)

Quando a ligação Secure Link não está estabelecida, é apresentado “SEC. ON”.
SEC. ON: Permite-lhe ligar o Sound Bar especificado e o subwoofer quando
existem vários dispositivos de som sem fios ao alcance.
Quando a ligação Secure Link está estabelecida, é apresentado “SEC.OFF”.
SEC.OFF: Liberta a definição de Secure Link.

–

RF CH (RF CHANNEL)

Permite-lhe alterar a frequência da transmissão sem fios se o som do subwoofer
estiver a saltar. (AUTO/1/2/3)

AUTO

RF CHK (RF CHECK)

Permite-lhe verificar se a transmissão de som sem fios está activada no sistema.
(OK/NG)

–

SET BT

SYSTEM

WS

MENU
 /
ENTER
RETURN
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Resolução de problemas

Consulte o Guia de referência para obter mais FAQs.
O sistema não emite som do televisor.
• Certifique-se de que a origem de entrada está correctamente seleccionada.
Deverá tentar outras origens de entrada premindo o botão INPUT várias vezes
(página 9).
• Verifique a ligação do cabo HDMI, do cabo digital óptico ou do cabo de áudio
ao sistema e ao televisor (página 6, 7).
• Verifique a saída de som do televisor.

O sistema desliga-se automaticamente.
• A função A. STBY está activada (página 18).
O telecomando do televisor não funciona.
• Este problema poderá ser resolvido utilizando o IR blaster. Consulte o Guia
de referência.

O sistema não emite som do dispositivo BLUETOOTH ligado.
• Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH está aceso a azul (página 12).
• Certifique-se de que este sistema não está demasiado afastado do dispositivo
BLUETOOTH ou de que este sistema não está a receber interferências de
uma rede Wi‐Fi, de outro dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou de um forno
de microondas.
O subwoofer não emite som.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação CA do subwoofer está ligado
(página 8).
• Certifique-se de que os transmissores-receptores sem fios estão correctamente
instalados (página 5).
• Se o indicador  estiver apagado:
– Verifique se o cabo de alimentação CA do subwoofer está bem ligado.
– Ligue o subwoofer premindo o botão  no subwoofer.
• Se o indicador  piscar rapidamente a verde:
Em primeiro lugar, prima o botão  no subwoofer; em seguida, introduza
correctamente o transmissor-receptor sem fios no subwoofer e prima
novamente o botão  no subwoofer.
• Se o indicador  piscar rapidamente a vermelho:
Prima o botão  para desligar o subwoofer e certifique-se de que os orifícios
de ventilação do subwoofer não estão tapados.

19

© 2013 Sony Corporation

4-463-413-22(1) (PT)

