Sound Bar

Snabbstartguide

HT-CT370

Innehållsförteckning
Inställning

1
2
3
4
5

Innehållet i förpackningen

4

Installera

5

Ansluta

6

Starta systemet

8

Lyssna på ljud

9

Grundläggande funktioner
Använda ljudeffekter

10

Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter

12

Mer information om andra funktioner finns i de medföljande användarinstruktionerna.
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Inställning

1

Innehållet i förpackningen
Ställa in fjärrkontrollen
Dra upp batteriluckan och sätt i två
AA-batterier åt det håll som visas
i illustrationen.

Högtalare (1)

Subwoofer (1)

Fjärrkontroll (1)

R6-batterier (storlek AA) (2)

Optisk digitalkabel för en tv (1)

Högtalarskydd för subwoofern (4)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT370

Väggmonteringsfästen (2) och skruvar (2)
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Snabbstartguide (den här boken) (1)

Användarinstruktioner (1)

Inställning

2 Installera

Installera högtalaren på
en vägg
Se användarinstruktionerna
som medföljde.

Om du vill …
Installera subwoofern horisontellt

• Placera subwoofern så att SONY-logotypen
är på vänster sida och fronten framåt.

Högtalarskydd
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Inställning / Inställning / Inställning

3 Anslutning
Ansluta till tv:n

eller

Om tv:n som ska anslutas inte har någon optisk ljudutgångsanslutning ansluter du en HDMIhöghastighetskabel (medföljer ej) till HDMI-ingångsanslutningen som är märkt ARC. Om HDMIingångsanslutningen som är märkt ARC är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den
enheten och ansluter den här högtalaren.
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När du ansluter till en tv och andra enheter

Tv

Blu-ray Disc™-spelare osv.

Det här är en anslutning för att lyssna på surroundljud mer effektivt.
HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)
Om HDMI-ingångsanslutningen på tv:n inte är märkt ARC gör du både

och

.

HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)
Om den är ansluten till tv:n kopplar du bort den och ansluter den till högtalaren.
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Inställning

4 Starta systemet


På/viloläge-lampa
Display

1 Anslut nätströmskablarna.
2 Tryck på  (på/viloläge).
Displayen tänds.
3 Kontrollera att på/viloläge-lampan på subwoofern lyser grönt. Om den inte lyser är trådlös överföring inte
aktiverad. Se Det hörs inget ljud från subwoofern i Felsökning i de medföljande användarinstruktionerna.
4 Slå på den anslutna enheten.
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Inställning / Inställning / Inställning

5 Lyssna på ljud
INPUT

VOL

 (ingång)

 (volym)

Vald inmatningsenhet

Lyssna på ljud från tv:n
1 Tryck på -knappen (ingång) på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på högtalaren flera gånger för
att välja TV.
2 Tryck på -knappen (volym) på fjärrkontrollen eller VOL-knappen på högtalaren för att justera volymen.
Lyssna på ljud från en annan inmatningsenhet än tv:n
Tryck på -knappen (ingång) på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på högtalaren flera gånger tills
önskad inmatningsenhet visas på displayen.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Inställningen är klar. Mycket nöje!
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Grundläggande funktioner

Använda ljudeffekter
Välj en ljudeffekt genom att trycka på någon av ljudeffektsknapparna
på fjärrkontrollen och välja läge medan du kontrollerar displayen.

SOUND FIELD

CLEARAUDIO+

En lämplig ljudinställning väljs automatiskt
för ljudkällan.

STANDARD

Motsvarar alla källor.

MOVIE

Dialogen är tydlig och ljudet kraftfullt och
realistiskt.

SPORTS

Kommentatorsröster är tydliga, applåder och
hejarop hörs som surroundljud och ljuden är
realistiska.

GAME

Ljudet är kraftfullt och realistiskt, lämpligt
för tv-spel.

MUSIC

Ljudet spelas upp för att passa
musikprogram, Blu-ray Discs-skivor och
dvd-skivor.

P.AUDIO
(Portable
Audio)
(bärbart ljud)

Ljudet spelas upp för att passa en bärbar
musikspelare med hjälp av DSEE*.

NIGHT

VOICE
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SOUND FIELD:
Effekter som passar
inmatningsljudet.

TYPE1

Standard

VOICE:
Gör dialoger
tydligare.

TYPE2

Dialogomfånget betonas.

TYPE3

Dialogomfånget betonas och de delar av
omfånget som är svåra för äldre att uppfatta
förstärks.

NIGHT:
Ljudet matas ut
med låg volym och
minimalt bortfall
av återgivning och
tydlighet i dialoger.

ON

Aktiverar funktionen Night Mode (nattläge).

OFF

Inaktiverar funktionen Night Mode (nattläge).

* DSEE står för Digital Sound Enhancement Engine, en teknik för avancerad kompensering och
återställning av fint ljud som utvecklats oberoende av Sony.
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Grundläggande funktioner

Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter
Registrera BLUETOOTH-enheter (parkoppling)
INPUT

PAIRING

Lampa (blå)

Parkoppla systemet med enheten
1 Tryck på PAIRING-knappen.
Lampan
blinkar snabbt under BLUETOOTH-parkopplingen.
2 Sätt BLUETOOTH-enheten i parkopplingsläge och välj
SONY:HT-CT370.
Om lösenord efterfrågas anger du 0000.
3 Kontrollera att lampan
lyser. (Anslutningen har upprättats.)
Tips
När BLUETOOTH-anslutningen är klar visas en rekommendation om vilket
program du ska hämta, beroende på vilken utrustning du har anslutit.
Följ anvisningarna. Du kan hämta appen SongPal som du kan använda för att
styra det här systemet.
Detaljerad information om SongPal finns i Styra systemet med en smarttelefon
eller datorplatta (SongPal) i de medföljande användarinstruktionerna.
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Lyssna på ljud från den registrerade enheten
1 Tryck på INPUT-knappen flera gånger för att visa BT AU.
Lampan
blinkar snabbt under BLUETOOTH-parkopplingen.
2 Välj SONY:HT-CT370. på BLUETOOTH-enheten.
3 Kontrollera att lampan
lyser. (Anslutningen har upprättats.)
4 Starta ljuduppspelning med musikprogramvara i den anslutna
BLUETOOTH-enheten.

Med one-touch-anslutning (NFC)

Lampa (blå)

1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.

2 Vidrör N-märket på högtalaren med smarttelefonen.
3 Kontrollera att den blå lampan lyser. (Anslutningen har upprättats.)
• Kompatibla enheter
smarttelefoner, surfplattor och musikspelare med inbyggd NFC-funktion
(operativsystem: Android™ 2.3.3 eller senare, exklusive Android 3.x)
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