Звукова колона

Ръководство за стартиране

HT-CT370

Съдържание
Настройка

1
2
3
4
5

Съдържание на комплекта

4

Монтаж

5

Връзка

6

Включване на системата

8

Слушане на звук

9

Основни операции
Слушане на звукови ефекти

10

Слушане на звук от BLUETOOTH устройства

12

Прегледайте предоставените инструкции за експлоатация за повече информация относно другите функции.
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Настройка

1

Съдържание на комплекта
Настройване на дистанционното
управление
Издърпайте нагоре капака
на отделението за батерии
и поставете две батерии AA,
ориентирани така, както
е показано на илюстрацията.

Лентова колонка
с високоговорители (1)

Събуфер (1)

Дистанционно управление (1)

Батерии R6 (размер AA) (2)

Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)

Подложки за високоговорители
за събуфера (4)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT370

Скоби за монтиране на стена (2)
и винтове (2)
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Ръководство за стартиране
(тази книжка) (1)

Инструкции за експлоатация (1)

Настройка

2 Монтаж

Монтиране на лентовата
колонка с високоговорители
на стена
Вижте предоставените
инструкции за експлоатация.

Ако предпочитате…
Хоризонтално монтиране на събуфера

• Поставете събуфера така, че логото „SONY“
да е отляво, когато гледате предната страна.

Подложки за високоговорители
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Настройка / Настройка / Настройка

3 Връзка
Свързване с телевизор

Или

Ако телевизорът, който трябва да се свърже, не е оборудван с извод за оптичен аудио изход, свържете
HDMI кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип) към извода на HDMI входа с обозначение
„ARC“. Ако към този извод е свързано друго устройство, изключете го и свържете тази лентова колонка
с високоговорители.
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При свързване с телевизор и други устройства

Телевизор

Blu-ray Disc™ плейър и др.

Предназначението на тази връзка е да осигури по-ефективно възпроизвеждане на съраунд звука.
HDMI® кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип)
Ако изводът на HDMI входа на телевизора не е обозначен с „ARC“, осъществете връзките

и

.

HDMI® кабел (не е включен в комплекта, високоскоростен тип)
Ако е свързан към телевизора, изключете го и го свържете към лентовата колонка с високоговорители.
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Настройка

4 Включване на системата


Лампа „Включено/
в готовност“
Дисплей

1 Свържете захранващите кабели (проводници).
2 Натиснете бутона  (включено/в готовност).
Дисплеят светва.
3 Проверете дали лампата „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Ако не, безжичното
предаване не е активирано. Вижте „Не се чува звук от събуфера“ в „Отстраняване на неизправности“
в предоставените инструкции за експлоатация.
4 Включете свързаното устройство.
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Настройка / Настройка / Настройка

5 Слушане на звук
INPUT

VOL

 (входен сигнал)

 (сила на звука)

Избрано входно устройство

Слушане на аудио от телевизора
1 Натиснете неколкократно бутона  (входен сигнал) на дистанционното управление или бутона INPUT
на лентовата колонка с високоговорители, за да изберете входа „TV“.
2 Натиснете бутона  (сила на звука) на дистанционното управление или бутона VOL на лентовата
колонка с високоговорители, за да регулирате силата на звука.
За да слушате аудио от входно устройство, различно от телевизор
Натиснете неколкократно бутона  (входен сигнал) на дистанционното управление или бутона INPUT
на лентовата колонка с високоговорители, докато на дисплея се покаже желаното входно устройство.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Настройката е завършена! Наслаждавайте се!
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Основни операции

Слушане на звукови ефекти
За да настроите звуков ефект, натиснете един от бутоните за звуков
ефект на дистанционното управление и изберете желания режим,
като проверявате индикацията на дисплея.

SOUND FIELD

NIGHT

VOICE

SOUND FIELD:
Ефекти,
съответстващи
на входния звук.

CLEARAUDIO+

Автоматично се избира настройка на
звука, подходяща за източника на звука.

STANDARD

Съответства на всеки източник.

MOVIE

Диалогът е ясен, а звукът – мощен
и реалистичен.

SPORTS

Коментарът е ясен, аплодисментите
се чуват като съраунд звук и звуците
са реалистични.

GAME

Звуците са мощни и реалистични,
подходящи за игри.

MUSIC

Възпроизвеждат се звуци,
съответстващи на музикална програма,
музикални Blu-ray дискове или DVD.

P.AUDIO
Възпроизвеждат се звуци,
(Портативно аудио съответстващи на портативен музикален
устройство)
плейър, посредством DSEE*.
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TYPE1

Стандартен

VOICE:
Прави диалога
по-ясен.

TYPE2

Диапазонът на диалозите е подчертан.

TYPE3

Диапазонът на диалозите е подчертан,
като са усилени частите от него, които
по-възрастните хора различават трудно.

NIGHT:
Звукът се извежда
с малка сила
при минимална
загуба на точност
на възпроизвеждане
и яснота на диалога.

ON

Активира функцията „Нощен режим“.

OFF

Деактивира функцията „Нощен режим“.

* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (Система за цифрово
подобрение на звука) – технология за компенсация във високия диапазон и добро
възстановяване на звука, разработена самостоятелно от Sony.
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Основни операции

Слушане на звук от BLUETOOTH устройства
При регистриране на BLUETOOTH устройства
INPUT

PAIRING

Лампа (синя)

За сдвояване на системата с устройството (Сдвояване)
1 Натиснете бутона PAIRING.
Лампата
мига бързо по време на сдвояването
на BLUETOOTH устройства.
2 Настройте BLUETOOTH устройството на режим на сдвояване
и изберете „SONY:HT-CT370“.
Ако е необходима парола, въведете „0000“.
3 Уверете се, че лампата
свети. (Установена е връзка.)
Съвет
След установяване на BLUETOOTH връзка ще се покаже препоръка
за подходящо за изтегляне приложение в зависимост от оборудването,
което сте свързали.
Като следвате показаните инструкции, можете да изтеглите приложението
„SongPal“, което ще ви даде възможност да работите с тази система.
Вижте „Управление на системата посредством смартфон или таблет
(SongPal)“ в предоставените инструкции за експлоатация за подробности
относно „SongPal“.
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За да слушате звука на регистрираното устройство
1 Натиснете неколкократно бутона INPUT, за да се покаже „BT AU“.
Лампата
мига по време на опита за сдвояване на
BLUETOOTH устройства.
2 Изберете „SONY:HT-CT370“ на BLUETOOTH устройството.
3 Уверете се, че лампата
свети. (Установена е връзка.)
4 Стартирайте аудио възпроизвеждане посредством музикалния
софтуер в свързаното BLUETOOTH устройство.

При използване на свързване с едно докосване (NFC)

Лампа (синя)

1 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“ на своя смартфон.

2 Допрете смартфона към знака N на лентовата колонка с високоговорители.
3 Уверете се, че (синята) лампа свети. (Установена е връзка.)
• Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални плейъри с вградена функция NFC
(операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x)
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