Ράβδος ήχου

Οδηγός έναρξης

HT-CT770

Πίνακας περιεχομένων
Εγκατάσταση

1
2
3
4
5

Περιεχόμενα συσκευασίας

4

Εγκατάσταση

5

Σύνδεση

6

Ενεργοποίηση του συστήματος

8

Ακρόαση ήχου

9

Βασικοί χειρισμοί
Απόλαυση των εφέ ήχου

10

Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH

12

Ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης για περισσότερες πληροφορίες για άλλες δυνατότητες.
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Εγκατάσταση

1

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα
της μπαταρίας και τοποθετήστε
με τον προσανατολισμό που
απεικονίζεται στην εικόνα δύο
μπαταρίες AA.

Ράβδος ηχείο (1)

Υπογούφερ (1)

Τηλεχειριστήριο (1)

Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)

Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
για τηλεόραση (1)

Βραχίονες επιτοίχιας
τοποθέτησης (2) και βίδες (2)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT770

Οδηγός έναρξης
(το παρόν φυλλάδιο) (1)
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Οδηγίες χρήσης (1)

Εγκατάσταση

2 Εγκατάσταση

Για τοποθέτηση της Ράβδου ηχείου σε τοίχο
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης.
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3 Σύνδεση
Σύνδεση με τηλεόραση

Ή

Εάν η προς σύνδεση τηλεόραση δεν είναι εξοπλισμένη με ακροδέκτη οπτικής εξόδου ήχου, συνδέστε
ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας) στον ακροδέκτη εισόδου HDMI
με την ετικέτα «ARC». Εάν ο ακροδέκτης εισόδου HDMI με την ετικέτα «ARC» είναι συνδεδεμένος
με άλλη συσκευή, αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή και συνδέστε αυτή τη Ράβδο ηχείο.
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Όταν συνδέετε με τηλεόραση και άλλες συσκευές

Τηλεόραση

Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™ κ.λπ.

Αυτή είναι μια σύνδεση για να απολαμβάνετε τον ήχο surround πιο αποτελεσματικά.
καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας)
Εάν ο ακροδέκτης εισόδου HDMI στην τηλεόραση TV δεν φέρει τη σήμανση «ARC», εκτελέστε
συνδέσεις και και .
καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας)
Εάν είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση, αποσυνδέστε το και συνδέστε το στη Ράβδο ηχείο.
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Εγκατάσταση

4 Ενεργοποίηση του συστήματος


Λαμπάκι ενεργοποίηση/
αναμονή
Οθόνη

1 Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
2 Πατήστε το κουμπί  (ενεργοποίηση/αναμονή).
Η οθόνη ανάβει.
3 Επιβεβαιώστε ότι το λαμπάκι ενεργοποίηση/αναμονή του υπογούφερ ανάβει πράσινο. Εάν όχι,
η ασύρματη μετάδοση δεν ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Δεν παράγεται ήχος από
το υπογούφερ.» της ενότητας «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης.
4 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
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5 Ακρόαση ήχου
INPUT

VOL

 (είσοδος)

 (ένταση ήχου)

Επιλέχτηκε συσκευή εισόδου

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης
1 Πατήστε το πλήκτρο  (είσοδος) στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί INPUT στη Ράβδο ηχείο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «TV».
2 Πατήστε το πλήκτρο  (ένταση ήχου) στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί VOL στη Ράβδο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή εισόδου εκτός της τηλεόρασης
Πατήστε το πλήκτρο  (είσοδος) στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί INPUT στη Ράβδο ηχείο επαναλαμβανόμενα έως ότου στην οθόνη
εμφανίζεται η επιθυμητή συσκευή εισόδου.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Απολαύστε!
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Βασικοί χειρισμοί

Απόλαυση των εφέ ήχου
Για να ρυθμίσετε ένα εφέ ήχου, πατήστε ένα από τα πλήκτρα εφέ
ήχου στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
ενώ παρακολουθείτε την οθόνη.

SOUND FIELD

NIGHT

VOICE

SOUND FIELD:
Εφέ που να είναι
κατάλληλα για την
είσοδο ήχου.

CLEARAUDIO+

Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται
αυτόματα για την πηγή ήχου.

STANDARD

Αντιστοιχεί σε κάθε πηγή.

MOVIE

Ο διάλογος είναι καθαρός και ο ήχος είναι
δυνατός και ρεαλιστικός.

SPORTS

Ο σχολιασμός είναι καθαρός,
οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος
surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.

GAME

Οι ήχοι είναι δυνατοί και ρεαλιστικοί,
κατάλληλοι για παιχνίδι.

MUSIC

Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν
σε ένα μουσικό πρόγραμμα, δίσκους Blu-ray
μουσικής ή DVD.

Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν
P.AUDIO
σε φορητή συσκευή αναπαραγωγής
(Φορητός ήχος)
μουσικής χρησιμοποιώντας DSEE*.
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VOICE:
Βοηθά στο να είναι
πιο καθαροί οι
διάλογοι.

TYPE1

Κανονικό

TYPE2

Είναι τονισμένο το φάσμα των διαλόγων.

TYPE3

Το φάσμα των διαλόγων είναι τονισμένο
και τα μέρη του φάσματος που δύσκολα
διακρίνονται από τους ηλικιωμένους είναι
ενισχυμένα.

NIGHT:
ON
Ο ήχος παράγεται
σε χαμηλή ένταση με
ελάχιστη απώλεια
πιστότητας και
OFF
καθαρότητας των
διαλόγων.

Ενεργοποιεί τη Λειτουργία νυχτερινής
λήψης.
Απενεργοποιεί τη Λειτουργία
νυχτερινής λήψης.

* Το ακρώνυμο DSEE σημαίνει Μηχανή Ενίσχυσης Ψηφιακού Ήχου, μια τεχνολογία
αντιστάθμισης υψηλού φάσματος και αποκατάστασης λεπτού ήχου που έχει αναπτυχθεί
ανεξάρτητα από την Sony.
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Βασικοί χειρισμοί

Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH
Όταν καταχωρείτε συσκευές BLUETOOTH
INPUT

PAIRING

Λαμπάκι (μπλε)
Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος με την
συσκευή (Σύζευξη)
1 Πατήστε το κουμπί PAIRING.
Το λαμπάκι
αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη σύζευξη
BLUETOOTH.
2 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε κατάταση σύζευξης
κι επιλέξτε το «SONY:HT-CT770».
Εάν σας ζητηθεί κλειδί πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000».
3 Βεβαιωθείτε ότι το λαμπάκι
ανάβει. (Η σύνδεση εδραιώθηκε.)
Συμβουλή
Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη που
θα συστήνει ποια εφαρμογή να κατεβάσετε, ανάλογα με το ποια συσκευή
έχετε συνδέσει.
Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, μπορείτε να κατεβάσετε μια
εφαρμογή που καλείται «SongPal», η οποία θα σας επιτρέψει να χειριστείτε
αυτό το σύστημα.
Ανατρέξτε στην ενότητα « Έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας
smartphone ή συσκευή tablet (SongPal)» στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης
για λεπτομέρειες σχετικά με το «SongPal».
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Για να ακούσετε τον ήχο της καταχωρημένης συσκευής
1 Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί
η ένδειξη «BT AU».
Το λαμπάκι
αναβοσβήνει όσο επιχειρείται η σύζευξη
BLUETOOTH.
2 Στη συσκευή BLUETOOTH, επιλέξτε το «SONY:HT-CT770».
3 Βεβαιωθείτε ότι το λαμπάκι
ανάβει. (Η σύνδεση εδραιώθηκε.)
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με το λογισμικό μουσικής στη
συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)

Λαμπάκι (μπλε)

1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect» στο smartphone σας.

2 Ακουμπήστε την ένδειξη N της Ράβδου ηχείου με το smartphone.
3 Βεβαιωθείτε ότι το λαμπάκι (μπλε) ανάβει. (Η σύνδεση εδραιώθηκε.)
• Συμβατές συσκευές
Smartphones, tablets και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC
(ΛΣ: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο εκτός του Android 3.x)
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