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Додаткові відомості про інші функції див. в інструкціях з експлуатації, що додаються.
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Налаштування

1

Комплект постачання
Налаштування пульта
дистанційного керування
Потягніть угору кришку відсіку
для батарей і вставте дві
батареї розміру AA в напрямку,
показаному на малюнку.

Панель динаміка (1)

Сабвуфер (1)

Пульт дистанційного
керування (1)

Батареї R6 (розмір AA) (2)

Оптичний цифровий кабель
для телевізора (1)

Подушечки динаміка для
сабвуфера (4)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT370

Кронштейни для настінного
кріплення (2) та гвинти (2)
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Посібник про запуск
(цей документ) (1)

Інструкції з експлуатації (1)

Налаштування

2 Установлення

Установлення панелі
динаміка на стіну
Див. інструкції з експлуатації,
що додаються.

Якщо ви бажаєте…
Установити сабвуфер горизонтально
• Розташуйте сабвуфер таким чином,
щоб логотип «SONY» знаходився ліворуч
зі спрямуванням уперед.

Подушечки динаміка
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3 Підключення
Підключення до телевізора

Або

Якщо телевізор, який потрібно підключити, не оснащено оптичним роз’ємом аудіовиходу, підключіть
кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип) до вхідного роз’єму HDMI із позначкою «ARC».
Якщо до вхідного роз’єму HDMI із позначкою «ARC» підключено інший пристрій, відключіть цей пристрій
і підключіть цю панель динаміка.
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Підключення до телевізора та інших пристроїв

Телевізор

Програвач Blu-ray Disc™ тощо

Використовуйте це підключення для більш ефективного прослуховування об’ємного звуку.
Кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип)
Якщо вхідний роз’єм HDMI на телевізорі не має позначки «ARC», виконайте підключення

і

.

Кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип)
Якщо цей кабель підключено до телевізора, відключіть його та підключіть до панелі динаміка.
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Налаштування

4 Увімкнення системи


Індикатор увімкнення/
режиму очікування
Дисплей

1 Підключіть шнури живлення змінного струму.
2 Натисніть кнопку  (увімкнення/режим очікування).
Дисплей засвітиться.
3 Перевірте, щоб індикатор увімкнення/режиму очікування на сабвуфері горів зеленим.
Якщо він не горить, бездротову передачу не було ввімкнено. Див. пункт «Немає звуку із сабвуфера.»
розділу «Виправлення неполадок» інструкцій з експлуатації, що додаються.
4 Увімкніть підключений пристрій.
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5 Прослуховування звуку
INPUT

VOL

 (вхід)

 (гучність)

Вхідний пристрій вибрано

Прослуховування аудіо з телевізора
1 Натискайте кнопку  (вхід) на пульті дистанційного керування або кнопку INPUT на панелі динаміка
для вибору входу «TV».
2 Натискайте кнопку  (гучність) на пульті дистанційного керування або кнопку VOL на панелі динаміка
для регулювання гучності.
Прослуховування аудіо з іншого вхідного пристрою, крім телевізора
Натискайте кнопку  (вхід) на пульті дистанційного керування або кнопку INPUT на панелі динаміка,
доки необхідний вхідний пристрій не буде вказано на дисплеї.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Налаштування завершено! Насолоджуйтеся прослуховуванням!
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Основні операції

Використання звукових ефектів
Щоб налаштувати звуковий ефект, натисніть одну із кнопок
звукових ефектів на пульті дистанційного керування для вибору
необхідного режиму та стежте за дисплеєм.

SOUND FIELD

NIGHT

VOICE
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SOUND FIELD:
вибір ефектів
відповідно до
вхідного звуку.

CLEARAUDIO+

Автоматичний вибір відповідних
налаштувань звуку для вибраного
джерела звуку.

STANDARD

Відповідає всім джерелам.

MOVIE

Відтворює чіткі діалоги, а також потужний
та реалістичний звук.

SPORTS

Відтворює чіткі коментарі та
реалістичний звук, а овації
відтворюються як об’ємний звук.

GAME

Відтворює потужний реалістичний звук,
що підходить для відеоігор.

MUSIC

Відтворює звук, що підходить для
музичних програм, музичних дисків
Blu-ray або DVD.

P.AUDIO
(портативне
аудіо)

Відтворює звук, що підходить для
портативних музичних програвачів,
які використовують DSEE*.

VOICE:
більш чітке
відтворення
діалогів.
NIGHT:
Звук виводиться
з низькою гучністю
з мінімальною
втратою точності та
чіткості діалогів.

TYPE1

Стандартно.

TYPE2

Підкреслюється діапазон діалогу.

TYPE3

Підкреслюється діапазон діалогу,
підвищуються частини діапазону,
які складно вловити людям похилого віку.

ON

Увімкнення функції нічного режиму.

OFF

Вимкнення функції нічного режиму.

* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine — засіб покращення якості цифрового
звуку) — це технологія компенсації високого діапазону та відновлення точного звуку,
яка незалежно розроблена компанією Sony.
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Основні операції

Прослуховування звуку із пристроїв BLUETOOTH
Реєстрація пристроїв BLUETOOTH
INPUT

PAIRING

Індикатор (блакитний)
Об’єднання системи в пару із пристроєм (створення пари)
1 Натисніть кнопку PAIRING.
Індикатор
швидко блимає під час створення
пари BLUETOOTH.
2 Переведіть пристрій BLUETOOTH у режим створення
пари та виберіть «SONY:HT-CT370».
Якщо з’явиться запит пароля, введіть «0000».
3 Переконайтеся, що індикатор
горить.
(Підключення встановлено.)
Підказка
Після встановлення підключення BLUETOOTH відобразиться повідомлення
з рекомендаціями щодо завантаження необхідної програми залежно від
підключеного обладнання.
Дотримуючись інструкцій, можна завантажити програму «SongPal»,
за допомогою якої можна керувати цією системою.
Додаткові відомості про програму «SongPal» див. у розділі «Керування
системою за допомогою смартфону або планшета (SongPal)» інструкцій
з експлуатації, що додаються.
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Прослуховування звуку із зареєстрованого пристрою
1 Натискайте кнопку INPUT, доки не відобразиться «BT AU».
Індикатор
блимає під час спроби створення
пари BLUETOOTH.
2 На пристрої BLUETOOTH виберіть «SONY:HT-CT370».
3 Переконайтеся, що індикатор
горить.
(Підключення встановлено.)
4 Розпочніть відтворення аудіо за допомогою музичного
програмного забезпечення на підключеному пристрої
BLUETOOTH.

Використання з’єднання одним дотиком (NFC)

Індикатор (блакитний)

1 Завантажте, інсталюйте та запустіть на смартфоні програму «NFC Easy Connect».

2 Торкніться смартфоном позначки N-Mark на панелі динаміка.
3 Переконайтеся, що індикатор (блакитний) горить. (Підключення встановлено.)
• Сумісні пристрої
Смартфони, планшети та музичні програвачі із вбудованою функцією NFC
(ОС: Android™ 2.3.3 або пізнішої версії, за винятком Android 3.x)
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