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Papildinformāciju par citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
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Iestatīšana

1

Kas atrodams iepakojumā
Tālvadības pults iestatīšana
Pavelciet uz augšu bateriju vāciņu
un ievietojiet divas AA baterijas
ilustrācijā parādītajā orientācijā.

Stieņa skaļrunis (1)

Zemfrekvenču skaļrunis (1)

Tālvadības pults (1)

R6 (AA lieluma) baterijas (2)

Optiskais digitālais kabelis TV
iekārtai (1)

Sienas stiprinājuma kronšteini (2)
un skrūves (2)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT770

Sākšanas norādījumi (šī pamācība) (1)
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Lietošanas instrukcijas (1)

Iestatīšana

2 Uzstādīšana

Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas
Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.
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3 Savienošana
Savienošana ar TV

Vai

Ja savienojamā TV iekārta nav aprīkota ar optisko audio izejas ligzdu, pievienojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli
(komplektācijā nav iekļauts) HDMI ieejas ligzdai, kas apzīmēta ar “ARC”. Ja HDMI ieejas ligzdai ar apzīmējumu
“ARC” ir pievienota cita ierīce, atvienojiet šo ierīci un pievienojiet šo stieņa skaļruni.
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Pievienojot TV un citas ierīces

TV

Blu-ray Disc™ atskaņotājs utt.

Šis ir savienojums, kas ļauj daudz labāk izbaudīt ieskaujošo skaņu.
Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai nav apzīmējuma “ARC”, izveidojiet gan savienojumu

, gan savienojumu

.

Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja tas ir savienots ar TV, atvienojiet to un pievienojiet to stieņa skaļrunim.
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Iestatīšana

4 Sistēmas ieslēgšana


Ieslēgšanas/gaidstāves indikators
Displejs

1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).
2 Nospiediet pogu  (ieslēgt/gaidstāve).
Tiks izgaismots displejs.
3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā. Ja ne, bezvadu
pārraide nav aktivizēta. Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas — sadaļas “Problēmu novēršana”
punktu “Zemfrekvenču skaļrunis neskan”.
4 Ieslēdziet pievienoto ierīci.
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5 Skaņas klausīšanās
INPUT

VOL

 (ieeja)

 (skaļums)

Atlasītā ievades ierīce

TV audio klausīšanas
1 Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu  (ieeja) vai skaņas stieņa pogu INPUT, lai atlasītu ieeju “TV”.
2 Spiediet tālvadības pults pogu  (skaļums) vai skaņas stieņa pogu VOL, lai regulētu skaļumu.
Lai klausītos audio no ieejas ierīces, kas nav TV
Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu  (ieeja) vai skaņas stieņa pogu INPUT, līdz displejā tiek norādīta
vajadzīgā ievades ierīce.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Iestatīšana pabeigta! Patīkamu klausīšanos!
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Pamatdarbības

Skaņas efektu baudīšana
Ja vēlaties iestatīt skaņas efektu, nospiediet uz tālvadības pults kādu no
skaņas efektu pogām un tādējādi atlasiet vajadzīgo režīmu, vienlaikus
skatoties displejā.

SOUND FIELD

NIGHT

VOICE
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SOUND FIELD:
efekts tiek atlasīts
atbilstoši ieejas
skaņas avotam.

CLEARAUDIO+

Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam
piemērots skaņas iestatījums.

STANDARD

Atbilst jebkuram avotam.

MOVIE

Dialogi ir skaidri saprotami, un skaņa ir
spēcīga un reālistiska.

SPORTS

Komentāri ir skaidri saprotami, ovācijas
ir dzirdamas kā ieskaujoša skaņa, un pati
skaņa ir reālistiska.

GAME

Skaņas ir piemērotas spēļu spēlēšanai —
spēcīgas un reālistiskas.

MUSIC

Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu
mūzikas programmai, mūzikas Blu-ray
diskiem vai DVD diskiem.

P.AUDIO
(Pārnēsājams
audio)

Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu
pārnēsājamam mūzikas atskaņotājam,
izmantojot tehnoloģiju DSEE*.

TYPE1

Standarta

VOICE:
palīdz skaidrāk
uztvert dialogus.

TYPE2

Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons.

TYPE3

Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons,
un tiek pastiprinātas tās diapazona daļas,
ko grūti izšķirt cilvēkiem gados.

NIGHT:
skaņa tiek izvadīta
klusi, lai panāktu
minimālu reālisma
un dialogu tīrības
zudumu.

ON

Aktivizē funkciju Night mode.

OFF

Deaktivizē funkciju Night mode.

* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine — digitāls skaņas uzlabošanas dzinis) ir plaša
diapazona kompensācijas un precīzas skaņas rekonstrukcijas tehnoloģija, ko neatkarīgi
ir izstrādājusi korporācija Sony.
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Pamatdarbības

Skaņas klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm
Kad reģistrējat BLUETOOTH ierīces
INPUT

PAIRING

Indikators (zils)

Lai sistēmu savienotu pārī ar ierīci (savienošana pārī)
1 Nospiediet pogu PAIRING.
Kad tiek veikta BLUETOOTH savienošana pārī, ātri mirgo
indikators
.
2 Iestatiet savu BLUETOOTH ierīci pārī savienošanas režīmā un
izvēlieties SONY:HT-CT770.
Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet 0000.
3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators
. (Ir izveidots savienojums.)
Padoms
Tiklīdz ir izveidots BLUETOOTH savienojums, atkarībā no pievienotajām iekārtām
tiek parādīta norāde ar ieteikumu, kādas lietojumprogrammas lejupielāde jāveic.
Izpildot redzamos norādījumus, varat lejupielādēt lietojumprogrammu SongPal,
ar kuras palīdzību var vadīt šo sistēmu.
Plašāku informāciju par programmu SongPal skatiet komplektācijā iekļauto
lietošanas instrukciju sadaļā “Sistēmas vadīšana, izmantojot viedtālruni vai
planšetdatora ierīci (SongPal)”.
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Lai klausītos reģistrētās ierīces skaņu
1 Vairākkārt spiediet pogu INPUT, lai parādītu BT AU.
Laikā, kad notiek mēģinājums pārī savienot BLUETOOTH ierīces,
mirgo indikators
.
2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties SONY:HT-CT770.
3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators
. (Ir izveidots savienojums.)
4 Sāciet audio atskaņošanu, izmantojot pievienotās BLUETOOTH
ierīces mūzikas programmatūru.

Kad izmantojat viena skāriena savienojumu (NFC)

Indikators (zils)

1 Savā viedtālrunī lejupielādējiet, instalējiet un startējiet programmu NFC Easy Connect.

2 Ar viedtālruni pieskarieties skaņas stieņa N emblēmai.
3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators (zils). (Ir izveidots savienojums.)
• Saderīgas ierīces
Viedtālruņi, planšetdatori un mūzikas atskaņotāji ar iebūvētu NFC funkciju
(operētājsistēma: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)
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