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WARNING
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or
built-in cabinet.
To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the
appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
Do not expose the appliance to naked flame sources (for example,
lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance
to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such
as vases, on the appliance.
The unit is not disconnected from the mains as long as it is connected to
the AC outlet, even if the unit itself has been turned off.
As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect
the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an
abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet
immediately.
Do not expose batteries or appliances with battery-installed to excessive
heat, such as sunshine and fire.
Indoor use only.

For the Bar Speaker
The nameplate is located on the bottom.

Recommended cables
Properly shielded and grounded cables and connectors must be
used for connection to host computers and/or peripherals.
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Useful functions

Installing the Bar Speaker on a wall
You can install the Bar Speaker on a wall.
Notes

Fix the supplied wall mounting brackets to the bracket fixing
holes on the bottom of the Bar Speaker with the supplied
screws so that the surface of each wall mounting bracket is as
shown in the illustration.
Fix the two wall mounting brackets to the left and right fixing
holes on the bottom of the Bar Speaker.
AC power cord (mains lead)
Screw (supplied)

 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the wall material and

strength. As a plasterboard wall is especially fragile, attach the screws
securely to two studs in the wall beam. Install the Bar Speaker
horizontally, hung by screws in studs in a continuous flat section of the
wall.
 Be sure to subcontract the installation to Sony dealers or licensed
contractors and pay special attention to safety during the installation.
 Sony shall not be held responsible for accidents or damage caused by
improper installation, insufficient wall strength, improper screw
installation or natural calamity, etc.

Wall mounting bracket (supplied)

4GB

2

Prepare screws (not supplied) that are suitable for the holes
on the back of the wall mounting brackets.
4 mm

4

Hang the wall mounting brackets fixed on the Bar Speaker on
the screws.
Align the holes in the wall mounting brackets with the screws,
then hang the Bar Speaker on the two screws.
Useful functions

More than 25 mm
4.4 mm

9.8 mm
Hole on the wall mounting bracket

3

Fasten the screws to two studs in the wall.
The screws should protrude 6 to 7 mm.

Tip
The Bar Speaker automatically detects whether it is mounted on a wall or
positioned flat, and it optimizes the sound for its orientation.

HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm

6 to 7 mm
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Using the Control for HDMI function
By using the Control for HDMI function, and connecting equipment
that is compatible with the Control for HDMI function via a High
Speed HDMI cable, operation is simplified with the features below.
The Control for HDMI function is enabled by setting “CTRL (Control
for HDMI)” to “ON” (page 11). The default setting is “ON.”

One-Touch Play
When you activate the equipment (Blu-ray Disc™ player,
“PlayStation®4,” etc.) connected to the system with a High Speed
HDMI cable, the connected TV is turned on automatically and the
input signal of the system is switched to the appropriate HDMI input.
Notes
 The

System Power Off
When you turn off the TV, the system and the connected equipment
will turn off automatically.

System Audio Control
If you turn on the system while you are watching the TV, the TV
sound will be output from the speakers of the system automatically.
The volume of the system will be adjusted when you adjust the
volume using the TV’s remote control.
If the TV sound was output from the speakers of the system the last
time you watched the TV, the system will be turned on automatically
when you turn on the TV again.

Audio Return Channel (ARC)
If the TV is compatible with the Audio Return Channel (ARC)
technology, a High Speed HDMI cable connection will also allow
sending digital audio signals from the TV to the system. You do not
need to make a separate audio connection for listening to TV sound
from the system.
The ARC function is enabled by setting “ARC (Audio return channel)”
to “ON” (page 11). The default setting is “ON.”
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above features may not operate with certain equipment.

 Depending on the settings of the connected equipment, the Control for

HDMI function may not work correctly. Refer to the operating
instructions of the equipment.

If the connected equipment is not compatible with copyrightprotection technology (HDCP), the image and/or the sound from
the HDMI OUT jack of this system may be distorted or may not be
output. In such a case, check the specifications of the connected
equipment.
 When “TV” is selected as the input source of the system, video
signals via one of the HDMI IN 1/2/3 jacks selected last time are
output from the HDMI OUT jack.
 This system supports Deep Color, “x.v.Colour,” 3D, and 4K
transmission.
 To enjoy 3D images, connect a 3D-compatible TV and video
equipment (Blu-ray Disc player, “PlayStation®4,” etc.) to the system
using High Speed HDMI cables, put on 3D glasses, and then play
back a 3D-compatible Blu-ray Disc, etc.
 To enjoy 4K images, the TV and players that are connected to the
system must be compatible with 4K images.


Using “BRAVIA” Sync features
The original Sony functions listed below can also be used with
products that are compatible with “BRAVIA” Sync.

If a “BRAVIA” Sync-compatible TV is connected to the system, the
power consumption will be reduced in standby mode by stopping
HDMI signal transmission when the TV is turned off with the passthrough function* of the system set to “AUTO” (page 11).
The default setting is “AUTO.”
If any TV other than “BRAVIA” is connected, set the item to “ON”
(page 11).
* The pass-through function for HDMI signals is used to output the
signals from the HDMI OUT jack of this system even if it is in standby
mode.

Notes on HDMI connections
Use a High Speed HDMI cable. If you use a Standard HDMI cable,
1080p, Deep Color, 3D, and 4K images may not be displayed
properly.
 Use an HDMI-authorized cable.
Use a Sony High Speed HDMI cable with the Cable Type Logo.
 We do not recommend using an HDMI-DVI conversion cable.
 Check the setup of the connected equipment if an image is poor or
the sound does not come out of the equipment connected via the
HDMI cable.
 Audio signals (sampling frequency, bit length, etc.) transmitted
from an HDMI jack may be suppressed by the connected
equipment.
 Sound may be interrupted when the sampling frequency or the
number of channels of audio output signals from the playback
equipment is switched.
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Useful functions

Power save

Controlling the system using a smartphone
or tablet device (SongPal)
“SongPal” is the application to operate the system with your
smartphone or tablet, etc.
“SongPal” is available from either Google Play™ or App Store.
This function is enabled by setting “BT PWR (BLUETOOTH power)” to
“ON” (page 11). The default setting is “ON.”



When using an Android™ device

1
2
3
4
5
6

PAIRING
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Press the  (on/standby) button on the remote control.
The display of the Bar Speaker lights.
Search for “SongPal” with the Android device and download
that application.
Run “SongPal” then follow the on-screen instructions.
After the BLUETOOTH connection display appears on the
Android device, press the PAIRING button on the remote
control.
The lamp (blue) flashes quickly during BLUETOOTH pairing.
Select “SONY:HT-CT370” or “SONY:HT-CT770” from the
BLUETOOTH device list of the Android device.
When the connection has been established, the lamp (blue) of
the Bar Speaker lights.
Operate the system with the display of the connected
Android device.

One-Touch connection using the Android device with the
NFC function built-in (NFC)
Perform steps 1 to 3 of “When using an Android device.”
After the BLUETOOTH connection display appears on the
Android device, touch the Android device with the N mark of
the Bar Speaker.
When the connection has been established, the lamp (blue) of
the Bar Speaker lights.

1
2
3

4
5

Press the  (on/standby) button on the remote control.
The display of the Bar Speaker lights.
Press the PAIRING button on the remote control.
The lamp (blue) of the Bar Speaker flashes quickly during
BLUETOOTH pairing.
Set the iPhone/iPod touch to pairing mode and select
“SONY:HT-CT370” or “SONY:HT-CT770” from the BLUETOOTH
device list on the iPhone/iPod touch.
When the connection has been established, the lamp (blue) of
the Bar Speaker lights.
Search for “SongPal” with the connected iPhone/iPod touch
and download that application.
Run “SongPal” then operate the system with the display of
the iPhone/iPod touch.

Lamp (blue)

3

Operate the system with the display of the Android device.
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Useful functions

1
2

When using an iPhone/iPod touch

Adjusting the settings
You can set the following items with the AMP MENU button on the remote control.
Your settings are retained even if you disconnect the AC power cord (mains lead).
1 Press the AMP MENU button on the remote control to display the amplifier menu window on the display of
the Bar Speaker.
2 Select the desired setting, using the  (return)/  (select)/ (proceed) button, and press the
(enter)
button.
3 Press the AMP MENU button to exit the amplifier menu window.
 (return)/
  (select)/
 (proceed)/
(enter)

Menu
LEVEL

Function
DRC
(Dynamic range control)

AUTO

BASS

Low sound is emphasized. The setting can be changed from –6 to
+6 in units of 1.

0

TREBLE

High sound is emphasized. The setting can be changed from –6 to
+6 in units of 1.

0

SYNC
(AV sync)

You can adjust the sound when the image and the sound are not
in sync. (ON/OFF)

OFF

DUAL
(Dual mono)

You can enjoy multiplex broadcast sound of Dolby Digital audio.
(M/S (main and sub channels)/MAIN (main channel)/SUB (sub
channel))

MAIN

AAV
(Advanced auto volume)

Reduces the volume discrepancies between different programs or
between programs and commercials. (ON/OFF)

OFF

EFFECT
(Sound effect)

ON: The sound of the selected sound field is played. It is
recommended to use this setting.
OFF: The input source is down-mixed for 2 channels.
Note: When “EFFECT (Sound effect)” is set to “OFF,” “EFFECT (Sound
effect)” is automatically set to “ON” when you change the
SOUND FIELD setting.

ON

AMP MENU
TONE

AUDIO
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Default

You can enjoy Dolby Digital sound at low sound volumes. (ON/
AUTO/OFF)
ON: Compresses sound in accordance with the compression
information contained in the content.
AUTO: Automatically compresses sound encoded in Dolby TrueHD.
OFF: Sound is not compressed.

Menu
HDMI

Function

ON

P. THRU
(Pass through)

To set the power saving mode of the pass-through function for
HDMI signals. (AUTO/ON)
AUTO: Outputs signals from the HDMI OUT jack of the system in
standby mode according to the status of the TV. This setting
saves power in standby mode compared with the “ON”
setting.
ON: Always outputs signals from the HDMI OUT jack in standby
mode. If any TV other than “BRAVIA” is connected, use the
system with the “ON” setting.
Note: This item appears only when “CTRL (Control for HDMI)” is set
to “ON.”

AUTO

To listen to digital sound from a TV compatible with the Audio
Return Channel (ARC) technology that is connected using a High
Speed HDMI cable. (ON/OFF)
Note: This item appears only when “CTRL (Control for HDMI)” is set
to “ON.”

ON

BT PWR
(BLUETOOTH power)

To switch the BLUETOOTH function of this system on and off. (ON/
OFF)
Note: If you change the setting to “OFF,” the BLUETOOTH function
and the NFC function become disabled.

ON

BT.STBY
(BLUETOOTH standby)

When the system has pairing information, the system is in the
BLUETOOTH standby mode even when it is turned off. (ON/OFF)

ON

AAC
(Advanced audio
coding)

To set whether or not the system will use AAC via BLUETOOTH.
(ON/OFF)
Note: If you change the setting when the system is connected with
a BLUETOOTH device, the system will be disconnected from
the device.

ON

A. STBY
(Auto standby)

To switch the AUTO POWER OFF function on or off. (ON/OFF) The
system turns off automatically when no operation has been made
within a certain period (about 20 minutes) and the system is not
receiving an input signal.

ON

VER
(Version)

To display the current firmware version.

SYS.RST
(System cold reset)

To reset menus and settings (sound fields, etc.) of the system to
the initial status when it does not work properly.
Refer to “Troubleshooting” (page 18) for details.

–

LINK

To link the wireless sound system again (page 12).

–

RF CHK

To check whether the wireless sound system of the system can
communicate or not. (OK/NG)

–

ARC
(Audio return channel)

SET BT

SYSTEM

WS

–
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To switch the Control for HDMI function on or off. (ON/OFF)
Refer to “Using the Control for HDMI function” (page 6) for details.

 (return)/
  (select)/
 (proceed)/
(enter)
AMP MENU

Default

CTRL
(Control for HDMI)

Set up the wireless subwoofer connection again.

Linking the system (LINK)

1
2
3
4

 (return)/
  (select)/
 (proceed)/
(enter)

5

AMP MENU

On/standby lamp

On/standby lamp
HT-CT370

HT-CT770

LINK button
LINK button
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Press the AMP MENU button on the remote control.
Select “WS” with the   (select) button then press the
(enter) or  (proceed) button.
Select “LINK” with the   (select) button then press the
(enter) or  (proceed) button.
When “START” appears on the display of the Bar Speaker,
press the
(enter) button.
“SEARCH” appears, and the Bar Speaker searches for equipment
that can be used with Link. Proceed to the next step within 1
minute.
To quit the Link function during a search for equipment, press
the  (return) button.
Press the LINK button on the subwoofer with the point of a
pen, etc.
The on/standby lamp on the subwoofer lights in green. “OK”
appears on the display of the Bar Speaker.
If “FAILED” appears, check to ensure the subwoofer is turned on
and perform the process again from step 1.
Press the AMP MENU button.
The amplifier menu turns off.

 Do not place anything at the rear of the Bar Speaker and subwoofer that

might block the ventilation holes and cause malfunctions.

Miscellaneous

Precautions
 Should any solid object or liquid fall into the system, unplug

the system
and have it checked by qualified personnel before operating it any
further.
 Do not climb on the Bar Speaker and subwoofer, as you may fall down
and injure yourself, or system damage may result.

On power sources
 Before

operating the system, check that the operating voltage is
identical to your local power supply. The operating voltage is indicated
on the nameplate at the bottom of the Bar Speaker.
 If you are not going to use the system for a long time, be sure to
disconnect the system from the wall outlet (mains). To disconnect the
AC power cord (mains lead), grasp the plug itself; never pull the cord.
 One blade of the plug is wider than the other for the purpose of safety
and will fit into the wall outlet (mains) only one way. If you are unable to
insert the plug fully into the outlet, contact your dealer.
 AC power cord (mains lead) must be changed only at a qualified service
shop.

On heat buildup
Although the system heats up during operation, this is not a malfunction.
If you continuously use this system at high volume, the system
temperature at the rear and bottom rises considerably. To avoid burning
yourself, do not touch the system.

noise may result and picture quality may suffer. In such a case, place the
system away from the TV, VCR, or tape deck.
 Use caution when placing the system on a surface that has been
specially treated (with wax, oil, polish, etc.), as staining or discoloration
of the surface may result.
 Take care to avoid any possible injury from the corners of the Bar
Speaker and subwoofer.

On operation
Before connecting other equipment, be sure to turn off and unplug the
system.

If you encounter color irregularity on a nearby TV screen
Color irregularities may be observed on certain types of TV sets.

If color irregularity is observed...
Turn off the TV set, then turn it on again after 15 to 30 minutes.

If color irregularity is observed again...
Place the system further away from the TV set.

On cleaning
Clean the system with a soft, dry cloth. Do not use any type of abrasive
pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.
If you have any question or problem concerning your system, please
consult your nearest Sony dealer.

On placement
 Place the system in a location with adequate ventilation to prevent heat

buildup and prolong the life of the system.
 Do not place the system near heat sources or in a place subject to direct

sunlight, excessive dust, or mechanical shock.

continued
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On safety

 If the system is being used in combination with a TV, VCR, or tape deck,

Copyrights

Apple, the Apple logo, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc.

This system incorporates Dolby* Digital and the DTS** Digital Surround
System.
* Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
** Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are
registered trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is
under license.
This system incorporates High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)
technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.

“Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect
wireless performance.

Made for iPod/iPhone models
The compatible iPod/iPhone models are as follows. Update your iPod/
iPhone with the latest software before using with the system.

“DSEE” is a trademark of Sony Corporation.

BLUETOOTH technology works with:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5th generation)/iPod touch (4th generation)

“x.v.Colour” and “x.v.Colour” logo are trademarks of Sony Corporation.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“BRAVIA” logo is a trademark of Sony Corporation.

“PlayStation®” is a registered trademark of Sony Computer Entertainment
Inc.
The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in
the United States and in other countries.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
“ClearAudio+” is a trademark of Sony Corporation.
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BLUETOOTH wireless technology

Turn off the power to the wireless LAN equipment when using your
BLUETOOTH device within 10 meters.

Effects on other devices
Supported BLUETOOTH version and profiles
Profile refers to a standard set of functions for various BLUETOOTH
product features. Refer to “Specifications” (page 25) for the
BLUETOOTH version and profiles supported by this system.
use the BLUETOOTH function, the BLUETOOTH device to be
connected must support the same profile as this system. Even if the
device supports the same profile, the functions may differ because of
the specifications of the BLUETOOTH device.
 Audio playback on this system may be delayed from that on the
BLUETOOTH device because of the characteristics of the BLUETOOTH
wireless technology.

Effective communication range
BLUETOOTH devices should be used within approximately 10 meters
(unobstructed distance) of each other. The effective communication
range may become shorter under the following conditions;
 When a person, metal object, wall or other obstruction is between
devices with a BLUETOOTH connection
 Locations where a wireless LAN is installed
 Around microwave ovens that are in use
 Locations where other electromagnetic waves are generated

Effects of other devices
BLUETOOTH devices and wireless LAN (IEEE 802.11b/g) equipment use
the same frequency band (2.4 GHz). When using your BLUETOOTH
device near a device with wireless LAN capability, electromagnetic
interference may occur.
This could result in lower data-transfer rates, noise, or inability to
connect. If this happens, try the following remedies:
 Connect this system and BLUETOOTH mobile phone or BLUETOOTH
device when you are at least 10 meters away from the wireless LAN
equipment.

Notes
 This

system supports security functions that comply with the
BLUETOOTH specification as a means of ensuring security during
communication using BLUETOOTH technology. However, this security
may be insufficient, depending on the settings and other factors. So
always be careful when performing communication using BLUETOOTH
technology.
 Sony shall not be held liable in any way for damages or other loss
resulting from information leaks during communication using
BLUETOOTH technology.
 BLUETOOTH communication is not necessarily guaranteed with all
BLUETOOTH devices that have the same profile as this system.
 BLUETOOTH devices connected with this system must comply with the
BLUETOOTH specification prescribed by the Bluetooth SIG, Inc., and
must be certified to comply. However, even when a device complies
with the BLUETOOTH specification, there may be cases where the
characteristics or specifications of the BLUETOOTH device make it
impossible to connect or may result in different control methods,
display, or operation.
 Noise may occur or the audio may cut off, depending on the
BLUETOOTH device connected with this system, the communications
environment, or surrounding conditions.
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Miscellaneous

Notes
 To

The radio waves broadcast by this system may interfere with the
operation of some medical devices. Since this interference may
result in malfunction, always turn off the power to this system,
BLUETOOTH mobile phone and BLUETOOTH device in the following
locations:
 In hospitals, on trains or airplanes, at gas stations, and any place
where flammable gasses may be present
 Near automatic doors or fire alarms

Troubleshooting
If you experience any of the following difficulties while using the
system, use this troubleshooting guide to help remedy the problem
before requesting repairs. Should any problem persist, consult your
nearest Sony dealer.
Be sure to bring both your Bar Speaker and subwoofer, even if it
seems as though only one has a problem, when you request to
repair.

POWER
The system does not power up.
 Check that the AC power cord (mains lead) is connected securely.
The system is turned off automatically.
 The “A. STBY” function is working. Set “A. STBY (Auto standby)” to
“OFF” (page 11).

SOUND
No TV sound is output from the system.
 Repeatedly press the  button on the remote control to display
“TV” in the display (refer to “Listening to the audio of the TV” in the
supplied Startup Guide).
 Check the connection of the HDMI cable, optical digital cable, or
audio cable that is connected to the system and the TV (refer to
“Connection” in the supplied Startup Guide).
 Check the sound output of the TV. Refer to the operating
instructions of the TV for the TV settings.
 Increase the volume on the TV or cancel muting.
 When a TV compatible with the Audio Return Channel (ARC)
technology is connected with an HDMI cable, make sure the cable
is connected to the HDMI input (ARC) terminal of the TV (refer to
“Connection” in the supplied Startup Guide).
 If the TV is not compatible with the Audio Return Channel (ARC)
technology, connect the optical digital cable in addition to the
HDMI cable in order to output sound (refer to “Connection” in the
supplied Startup Guide).
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The sound is output from both the system and the TV.
 Turn off the sound of the system or the TV.
The TV sound from this system lags behind the image.
 Set “SYNC (AV sync)” to “OFF” if it is set to “ON” (page 10).
No sound or only a very low-level sound of the equipment
connected to the Bar Speaker is heard from the Bar Speaker.
 Press the  + button on the remote control and check the volume
level (refer to “Parts and controls” (page 19)).
 Press the  or  + button on the remote control to cancel the
muting function (refer to “Parts and controls” (page 23)).
 Make sure the input source is selected correctly. You should try
other input sources by pressing the  button on the remote
control several times (refer to “Listening to the sound” in the
supplied Startup Guide).
 Check that all the cables and cords of the system and the
connected equipment are firmly inserted.
No sound or only a very low-level sound is heard from the
subwoofer.
 Press the SW  + button on the remote control to increase the
subwoofer volume (refer to “Parts and controls” (page 23)).
 Make sure that the on/standby lamp on the subwoofer is lit in
green. If not, refer to “No sound is heard from the subwoofer.” in
“WIRELESS SOUND” (page 17).
 A subwoofer is for reproducing bass sound. In the case of input
sources that contain very little bass sound components (i.e., a TV
broadcast), the sound from the subwoofer may be difficult to
hear.
 When you play content compatible with copyright protection
technology (HDCP), it is not output from the subwoofer.
The surround effect cannot be obtained.
 Depending on the input signal and the sound field setting,
surround sound processing may not work effectively. The
surround effect may be subtle, depending on the program or disc.
 To play multi channel audio, check the digital audio output setting
on the device connected to the system. For details, refer to the
operating instructions supplied with the connected equipment.

BLUETOOTH
BLUETOOTH connection cannot be completed.
 Make sure that the lamp (blue) of the Bar Speaker is lit (refer to
“Listening to the sound from BLUETOOTH devices” in the supplied
Startup Guide).
Lamp (blue) status

During BLUETOOTH pairing

Flashes quickly

The system is attempting to connect
with a BLUETOOTH device

Flashes

The system has established
Lit
connection with a BLUETOOTH device
The system is in BLUETOOTH standby Unlit
mode (when the system is off)

 Make sure the BLUETOOTH device to be connected is turned on
and the BLUETOOTH function is enabled.
 Bring this system and the BLUETOOTH device closer together.
 Pair this system and the BLUETOOTH device again. You may need
to cancel the pairing with this system using your BLUETOOTH
device first.
Pairing cannot be achieved.
 Bring this system and the BLUETOOTH device closer together
(refer to “Listening to the sound from BLUETOOTH devices” in the
supplied Startup Guide).
 Make sure this system is not receiving interference from a wireless
LAN equipment, other 2.4 GHz wireless devices, or a microwave
oven. If a device that generates electromagnetic radiation is
nearby, move the device away from this system.
No sound is output from the connected BLUETOOTH device.
 Make sure that the lamp (blue) of the Bar Speaker is lit (refer to
“Listening to the sound from BLUETOOTH devices” in the supplied
Startup Guide).
 Bring this system and the BLUETOOTH device closer together.
 If a device that generates electromagnetic radiation, such as a
wireless LAN equipment, other BLUETOOTH devices, or a
microwave oven is nearby, move the device away from this
system.

The sound is not in sync with the image.
 When you are watching movies, you may hear the sound with a
slight delay from the image.

WIRELESS SOUND
No sound is heard from the subwoofer.
 Check that the AC power cord (mains lead) of the subwoofer is
connected properly. (Refer to “Turning on the system” in the
supplied Startup Guide.)
 The on/standby lamp does not light.
 Check that the AC power cord (mains lead) of the subwoofer is
connected properly.
 Press the  (on/standby) button of the subwoofer to turn on
the power.
 The on/standby lamp flashes slowly in green or lights in red.
 Move the subwoofer to a location near the Bar Speaker so that
the on/standby lamp lights in green.
 Follow the steps in “Linking the system (LINK)” (page 12).
 Check the communication status of the wireless sound system
with the “RF CHK” of the amplifier menu (page 11).
 The on/standby lamp flashes quickly in green.
 Consult your nearest Sony dealer.
 The on/standby lamp flashes in red.
 Press the (on/standby) button of the subwoofer to turn off
the power and check whether the ventilation opening of the
subwoofer is blocked or not.
 The subwoofer is designed for playback of bass sound. When the
input source does not contain much of bass sound, as is the case
with most TV programs, the bass sound may not be audible.
 Press the SW  + button on the remote control to increase the
volume of the subwoofer (refer to “Parts and controls” (page 23)).

continued
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System status

 Remove any obstacle between this system and the BLUETOOTH
device or move this system away from the obstacle.
 Reposition the connected BLUETOOTH device.
 Try changing the wireless frequency of the Wi-Fi router, computer,
etc., to the 5 GHz band.
 Increase the volume on the connected BLUETOOTH device.

Sound skips or has noise.
 If there is a device nearby that generates electromagnetic waves
like a wireless LAN or an electronic oven in use, locate the system
apart from it.
 If there is an obstacle between the Bar Speaker and the
subwoofer, move or remove it.
 Locate the Bar Speaker and the subwoofer as close as possible.
 Switch the wireless LAN frequency of any nearby Wi-Fi router or
personal computer to 5-GHz range.

REMOTE CONTROL
The remote control of this system does not function.
 Point the remote control at the remote control sensor on the Bar
Speaker (refer to “Parts and controls” (page 23)).
 Remove any obstacles in the path between the remote control
and the system.
 Replace both batteries in the remote control with new ones, if they
are weak.
 Make sure you are pressing the correct button on the remote
control.

OTHERS
The Control for HDMI function does not work properly.
 Check the HDMI connection (refer to “Connection” in the supplied
Startup Guide).
 Set up the Control for HDMI function on the TV. Refer to the
operating instructions supplied with the TV for TV setting.
 Make sure that any equipment connected is compatible with
“BRAVIA” Sync.
 Check the Control for HDMI settings on the connected equipment.
Refer to the operating instructions supplied with the connected
equipment.
 If you connect/disconnect the AC power cord (mains lead), wait
more than 15 seconds before operating the system.
 If you connect the audio output of video equipment with the
system, using a cable other than an HDMI cable, no sound may be
output because of “BRAVIA” Sync. In such a case, set “CTRL
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(Control for HDMI)” to “OFF” (page 11) or connect the cable from
the audio output jack of the video equipment directly to the TV.
“PRTECT (protect)” appears on the display of the Bar Speaker.
 Press the  (on/standby) button to turn off the system. After the
indicator disappears, disconnect the AC power cord (mains lead)
then check that nothing is blocking the ventilation holes of the
system.
Sensors of the TV do not work properly.
 The Bar Speaker may block some sensors (such as the brightness
sensor) and the remote control receiver of your TV, or the "emitter
for 3D glasses (infrared transmission)" of a 3D TV that supports the
infrared 3D glass system. Move the Bar Speaker away from the TV
within a range that allow those parts to operate properly. For the
locations of the sensors and remote control receiver, refer to the
operating instructions supplied with the TV.

RESET
If the system still does not operate properly, reset the system as
follows:

1
2
3
4
5
6

Press the  (on/standby) button on the remote control to
turn the Bar Speaker on.
Press the AMP MENU button on the remote control.
Press the   (select) button repeatedly until “SYSTEM”
appears, then press the
(enter) button.
Press the   (select) button repeatedly until “SYS.RST”
appears, then press the
(enter) button (page 11).
Press the
(enter) button after displaying “START.”
“RESET” appears on the display, and the settings of the menu
and sound fields, etc. return to their initial statuses.
Disconnect the AC power cord (mains lead).

Front/Top

Parts and controls
HT-CT370
Bar Speaker







Rear/Bottom






AC power cord (mains lead)
ANALOG IN jack
DIGITAL IN (OPT (TV)) jack
HDMI IN 1/2/3 jacks
HDMI OUT (TV (ARC)) jack

continued
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 (on/standby) button
INPUT button
PAIRING button
VOL (volume) +/– buttons
N mark
When using the NFC function, touch your NFC device to the mark.
 Remote control sensor
 Lamp
 White: when the display of the Bar Speaker is turned off.
 Blue: BLUETOOTH mode (page 17)
 Display

Subwoofer
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On/standby lamp
LINK button
 (on/standby) button
AC power cord (mains lead)

HT-CT770
Bar Speaker

Front/Top






Rear/Bottom






AC power cord (mains lead)
ANALOG IN jack
DIGITAL IN (OPT (TV)) jack
HDMI IN 1/2/3 jacks
HDMI OUT (TV (ARC)) jack

continued
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 (on/standby) button
INPUT button
PAIRING button
VOL (volume) +/– buttons
N mark
When using the NFC function, touch your NFC device to the mark.
 Remote control sensor
 Lamp
 White: when the display of the Bar Speaker is turned off.
 Blue: BLUETOOTH mode (page 17)
 Display

Subwoofer
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On/standby lamp
AC power cord (mains lead)
 (on/standby) button
LINK button

Remote control
The supplied remote control can control the system and the
connected devices. Some devices may not be controlled by it. In
such a case, use the remote control of the device.
Note

  (input) button
  (on/standby) button
 DISPLAY button
To switch the brightness (Bright/Dark/Off) of the display of the
Bar Speaker.
 When the display brightness is set to “Off,” the display is
turned off after the display shows operation status for several
seconds.
 When switched from “Off” to “Bright,” the display shows the
audio stream information.
 SW  (subwoofer volume) +/– buttons
 SOUND FIELD buttons*1
 NIGHT (night mode) button*1
  (muting) button
  (volume) +*2/– buttons
 AMP MENU button
 PAIRING button
 RETURN button
  (return)/  (select)/ (proceed)/
(enter) buttons
Press the , , , or  button to select a setting then press the
button to register the setting.
 VOICE button*1

Operation of the TV
 TV PROG (program) +/– buttons
To change the channel.
 TV  (input) button
To switch the input in the TV.
 TV  (on/standby) button
To turn on and off a TV that can be controlled by the remote
control of the system.

continued
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Operate the remote control by aiming it at the remote control sensor of
the Bar Speaker.

Operation of the system

Operation of the BLUETOOTH device
 / buttons
To skip a track.
 / buttons
To fast reverse or to fast-forward the music when pressed during
playback.
 Playback control buttons
*2 (playback)/ (pause)/ (stop)
To start, pause or stop the playback. To restart playback during
a pause, press the  button again.

Setting the manufacturer of the TV

1

Press the button correspnding to the manufacturer while
holding the TV  (on/standby) button on the remote
control of the system pressed.
Manufacturer

Button

SONY

 TV PROG +

Samsung

 DISPLAY

LG

 SW  +

Panasonic

These are the basic operation examples. There may be a device that may
not be operated or may work differently.

 TV PROG 

Philips

 CLEARAUDIO+

*1 Refer to “Enjoying the sound effects” in the supplied Startup Guide.
*2 The  (playback) and  (volume) + buttons each have a tactile dot.
Use it as a guide during operation.

Sharp

 SW  –

Toshiba

 STANDARD

Note
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 MOVIE
 GAME

2

Keep holding the TV  (on/standby) button and press the
(enter) button.

3

Release the TV  (on/standby) button on the remote
control of the system pressed.

Specifications
Bar Speaker (SA-CT370, SA-CT770)
Amplifier section

Inputs
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* These 3 jacks are identical. Using any of them makes no difference.
Output
HDMI OUT (TV (ARC))

BLUETOOTH section

Front L/Front R speaker section
Speaker system
SA-CT370: Full-range speaker system, Acoustic suspension
SA-CT770: 2-way speaker system, Acoustic suspension
Speaker
SA-CT370: 60 mm cone type
SA-CT770: 60 mm cone type woofer
20 mm balance drive tweeter
Rated impedance
4 ohms

Communication system
BLUETOOTH Specification version 3.0
Output
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maximum communication range
Line of sight approx. 10 m1)
Maximum number of devices to be registered
9 devices
Frequency band
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatible BLUETOOTH profiles2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

continued
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POWER OUTPUT (rated)
Front L/Front R: 50W (per channel at 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
SA-CT370:
Front L/Front R: 100 W (per channel at 4 ohms, 1 kHz)
SA-CT770:
Front L/Front R: 105 W (per channel at 4 ohms, 1 kHz)

Supported Codecs3)
SBC4), AAC5)
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
1) The actual range will vary depending on factors such as obstacles
between devices, magnetic fields around a microwave oven, static
electricity, cordless phone, reception sensitivity, operating system,
software application, etc.
2) BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH
communication between devices.
3) Codec: Audio signal compression and conversion format
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding

General
Power requirements
110 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
On: 34 W
Standby mode (Control for HDMI is set to on): 0.5 W or less
Standby mode (Control for HDMI is set to off): 0.3 W or less
BLUETOOTH Standby mode: 0.5 W or less
Dimensions (approx.) (w/h/d)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(without wall mounting brackets)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(with wall mounting brackets)
SA-CT770:
1030 mm × 50 mm × 113 mm
(without wall mounting brackets)
1030 mm × 113 mm × 72 mm
(with wall mounting brackets)
Mass (approx.)
SA-CT370: 2.4 kg
SA-CT770: 2.6 kg

Subwoofer (SA-WCT370, SA-WCT770)

Dimensions (approx.) (w/h/d)
SA-WCT370: 135 mm × 361.5 mm × 394 mm (vertical)
361.5 mm × 135 mm × 394 mm (horizontal)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Mass (approx.)
SA-WCT370: 7.0 kg
SA-WCT770: 8.8 kg

Wireless transmitter/receiver section
Speaker system
Wireless Sound Specification version 2.0
Frequency band
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method
Pi / 4 DQPSK

Digital audio input formats supported by the system
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24

DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz or less
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz or less*

* It is possible to input these formats only with HDMI connection.
POWER OUTPUT (reference)
SA-WCT370: 100 W (per channel at 4 ohms, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (per channel at 4 ohms, 100 Hz)
Speaker system
Subwoofer system, Bass reflex
Speaker
SA-WCT370: 100 mm × 150 mm cone type
SA-WCT770: 160 mm cone type
Rated impedance
4 ohms
Power requirements
110 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
On: 30 W
Standby mode: 0.5 W or less
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Video formats supported by the system
Input/Output (HDMI Repeater block)
3D
Side-bySide (Half)

Over-Under
(Top-andBottom)

4096 × 2160p @ 59.94/60 Hz*1 















4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz*2 







3840 × 2160p @ 59.94/60 Hz*1 















3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz*2 















3840 × 2160p @ 23.98/24 Hz*2 







1920 × 1080p @ 59.94/60 Hz









1920 × 1080p @ 50 Hz









1920 × 1080p @ 29.97/30 Hz









1920 × 1080p @ 25 Hz









1920 × 1080p @ 23.98/24 Hz









1920 × 1080i @ 59.94/60 Hz









1920 × 1080i @ 50 Hz









1280 × 720p @ 59.94/60 Hz









1280 × 720p @ 50 Hz









1280 × 720p @ 29.97/30 Hz









1280 × 720p @ 23.98/24 Hz









720 × 480p @ 59.94/60 Hz









720 × 576p @ 50 Hz









640 × 480p @ 59.94/60 Hz









4096 × 2160p @ 50 Hz*1

3840 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 25 Hz*2

*1
*2

2D
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Frame
packing

File

YCbCr 4:2:0/Supported 8-bit only
Supported 8-bit only

Design and specifications are subject to change without notice.
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صيغ الفيديو املدعومة من النظام
إدخال/إخراج (قالب مكرر )HDMI

3D

 60/59.94 @ 4096 × 2160pهرتز*

















2









1

1

 50 @ 4096 × 2160pهرتز*

1

 24/23.98 @ 4096 × 2160pهرتز*

 60/59.94 @ 3840 × 2160pهرتز*
 50 @ 3840 × 2160pهرتز*

1

 30/29.97 @ 3840 × 2160pهرتز*
 25 @ 3840 × 2160pهرتز*

2

2

 24/23.98 @ 3840 × 2160pهرتز*

 60/59.94 @ 1920 × 1080pهرتز
 50 @ 1920 × 1080pهرتز
 30/29.97 @ 1920 × 1080pهرتز
 25 @ 1920 × 1080pهرتز
 24/23.98 @ 1920 × 1080pهرتز
 60/59.94 @ 1920 × 1080iهرتز
 50 @ 1920 × 1080iهرتز
 60/59.94 @ 1280 × 720pهرتز
 50 @ 1280 × 720pهرتز
 30/29.97 @ 1280 × 720pهرتز
 24/23.98 @ 1280 × 720pهرتز
 60/59.94 @ 720 × 480pهرتز
 50 @ 720 × 576pهرتز
 60/59.94 @ 640 × 480pهرتز
*
*

1

2

2

























































































































































مواضيع متنوعة

ملف

2D

تعبئة اإلطار

جنب إىل جنب فوق -تحت (أعىل
وأسفل)
(نصف)

/YCbCr 4:2:0مدعوم  8بت فقط
مدعوم  8بت فقط

التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

27AR

عام

متطلبات الطاقة
 110فولط  240 -فولط تيار مرتدد 50 ،هرتز 60/هرتز
استهالك الطاقة
تشغيل 34 :واط
وضع االستعداد (تم ضبط التحكم لـ  HDMIعىل تشغيل) 0.5 :واط أو أقل
وضع االستعداد (تم ضبط التحكم لـ  HDMIعىل إيقاف التشغيل) 0.3 :واط أو أقل
وضع االستعداد  0.5 :BLUETOOTHواط أو أقل
األبعاد (تقريبا) (عرض/ارتفاع/عمق)
:SA-CT370

 900مم ×  50مم ×  113مم
(بدون دعامات التركيب على الجدار)
 900مم ×  113مم ×  72مم
(بدعامات التركيب على الجدار)

:SA-CT770

 1030مم ×  50مم ×  113مم
(بدون دعامات التركيب على الجدار)
 1030مم ×  113مم ×  72مم
(بدعامات التركيب على الجدار)
الوزن (تقريبا)
 2.4 :SA-CT370كغ
 2.6 :SA-CT770كغ

مضخم الصوت الفرعي ()SA-WCT770 ٬SA-WCT370
إخراج الطاقة (مرجع)
 100 :SA-WCT370واط (كل قناة  4أوم 100 ،هرتز)
 120 :SA-WCT770واط (كل قناة  4أوم 100 ،هرتز)
نظام مكرب الصوت
نظام مضخم الصوت الفرعي ،انعكاس جهوري
مكرب الصوت
 100 :SA-WCT370مم ×  150مم من النوع املخروطي
 160 :SA-WCT770مم من النوع املخروطي
املقاومة املقدرة
 4أوم
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متطلبات الطاقة
 110فولط  240 -فولط تيار مرتدد 50 ،هرتز 60/هرتز
استهالك الطاقة
تشغيل 30 :واط
وضع االستعداد 0.5 :واط أو أقل
األبعاد (تقريبا) (عرض/ارتفاع/عمق)
 135 :SA-WCT370مم ×  361.5مم ×  394مم (عمودي)
 361.5مم ×  135مم ×  394مم (أفقي)
 271 :SA-WCT770مم ×  404مم ×  271مم
الوزن (تقريبا)
 7.0 :SA-WCT370كغ
 8.8 :SA-WCT770كغ

قسم املرسل/املستقبل الالسليك
نظام مكرب الصوت
مواصفات الصوت الالسليك إصدار 2.0
نطاق الرتدد
 2.4جيجاهرتز ( 2.4000جيجاهرتز  2.4835 -جيجاهرتز)
أسلوب التضمني
Pi / 4 DQPSK

صيغ إدخال الصوت الرقمية التي يدعمها النظام
Dolby Digital
*Dolby Digital Plus
*Dolby TrueHD
DTS
DTS 96/24

*DTS-HD Master Audio
*DTS-HD High Resolution Audio
*DTS-HD Low Bit Rate

 Linear PCM 2ch 48 kHzأو أقل
 Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHzأو أقل*

* من املمكن إدخال هذه الصيغ فقط مع توصيل .HDMI

مكرب الصوت الطويل ()SA-CT770 ٬SA-CT370
قسم مضخم القدرة

إخراج الطاقة (مقدر)
 50 :Front L/Front Rواط
(كل قناة  4أوم 1 ،كيلوهرتز)THD ٪ 1 ،
إخراج الطاقة (مرجع)
:SA-CT370
 100 :Front L/Front Rواط (كل قناة  4أوم 1 ،كيلوهرتز)
:SA-CT770
 105 :Front L/Front Rواط (كل قناة  4أوم 1 ،كيلوهرتز)
إدخاالت

*HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
))DIGITAL IN (OPT (TV

* هذه املقابس الثالثة متطابقة .ال فرق يف استخدام أي منها.
إخراج
))HDMI OUT (TV (ARC

قسم BLUETOOTH

نظام االتصال

مواصفات  BLUETOOTHإصدار 3.0

الكوديك املدعوم
)5
AAC ٬(4 SBC
نطاق اإلرسال ()A2DP
 20هرتز  20,000 -هرتز (تردد العينات  44.1كيلوهرتز)
 )1يختلف النطاق الفعيل وفقا لعوامل مثل العوائق بني األجهزة والحقول املغناطيسية حول فرن
املايكرويف والكهرباء الساكنة والهاتف الالسليك وحساسية االستقبال ونظام التشغيل والتطبيق
الربمجي ،الخ.
 )2سجالت  BLUETOOTHالقياسية تشري إىل غرض االتصال  BLUETOOTHبني األجهزة.
 )3كوديك :ضغط اإلشارة الصوتية وصيغة التحويل
 )4كوديك النطاق الفرعي
 )5الرتميز الصويت املتقدم
(3

مواضيع متنوعة

املواصفات

أسلوب التضمني

)FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
(2
سجالت  BLUETOOTHمتوافقة
)A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
)AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile

قسم مكرب الصوت Front L/Front R

نظام مكرب الصوت
 :SA-CT370نظام مكرب الصوت كامل النطاق ،التعليق الصويت
 :SA-CT770نظام مكرب الصوت ثنايئ الخط ،التعليق الصويت
مكرب الصوت
 60 :SA-CT370مم من النوع املخروطي
:SA-CT770مضخم صوت  60مم من النوع املخروطي
مجهار عايل الرتدد ملحرك التوازن  20مم
املقاومة املقدرة
 4أوم

إخراج

مواصفات  BLUETOOTHفئة الطاقة 2

نطاق االتصال األقىص
خط مستوى النظر  10م (1تقريبا
الحد األقىص لعدد األجهزة التي ستسجل
 9أجهزة
نطاق الرتدد
نطاق  2.4جيجاهرتز ( 2.4000جيجاهرتز  2.4835 -جيجاهرتز)

يتبع
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تشغيل الجهاز BLUETOOTH

 األزرار /

لتخطي مقطوعة.

 األزرار /


إعداد الرشكة املصنعة للتلفزيون

1 1

للرتجيع الرسيع أو التقديم الرسيع للموسيقى عند ضغطها أثناء التشغيل.
أزرار التحكم يف التشغيل
( 2*تشغيل)( /إيقاف مؤقت)( /إيقاف)
لبدء التشغيل أو اإليقاف املؤقت أو اإليقاف .الستئناف التشغيل أثناء اإليقاف املؤقت ،اضغط
عىل الزر  مرة أخرى.

مالحظة

*
*

1

الرشكة املصنعة

الزر

Samsung

DISPLAY 

TV PROG + 

LG

SW  + 

Panasonic

TV PROG  

Philips

CLEARAUDIO + 
MOVIE 
GAME 

«االستمتاع باملؤثرات الصوتية» يف دليل بدء التشغيل املرفق.
لكل من الزرين ( تشغيل) و (  +مستوى الصوت) نقطة ملسية .استخدمه كدليل أثناء
التشغيل.

2
3

24AR

(تشغيل/استعداد) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالنظام.
SONY

هذه أمثلة عن العمليات األساسية .قد يكون هناك جهاز ال ميكن تشغيله أو يعمل بشكل مختلف.
2

اضغط الزر الموافق للشركة المصنعة بينما تقوم بالحفاظ على ضغط الزر TV 

Sharp

SW  – 

Toshiba

STANDARD 

2حافظ عىل ضغط الزر ( TV تشغيل/استعداد) ثم اضغط الزر (دخول).
3حرر الزر ( TV تشغيل/استعداد) عىل جهاز التحكم عن بعد املضغوط.

ميكن لجهاز التحكم عن بعد التحكم يف النظام واألجهزة املوصولة .قد ال ميكن أن يتحكم يف بعض
األجهزة .يف مثل هذه الحالة ،استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز.





مالحظة

قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بتوجيهه نحو مستشعر التحكم عن بعد يف مكرب الصوت الطويل.











تشغيل التلفزيون





األزرار –( TV PROG +/برنامج)
لتغيري القناة.
الزر ( TV إدخال)
لتبديل اإلدخال يف التلفزيون.
الزر ( TV تشغيل/استعداد)
لتشغيل وإيقاف التلفزيون الذي ميكن التحكم فيه بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص
بالنظام.

يتبع
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جهاز التحكم عن بعد

تشغيل النظام

الزر ( إدخال)
الزر ( تشغيل/استعداد)
الزر DISPLAY
لتبديل سطوع (ساطع/مظلم/إيقاف تشغيل) شاشة مكرب الصوت الطويل.
••عندما يتم ضبط سطوع الشاشة عىل «إيقاف» ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة بعد عرضها حالة
التشغيل لعدة ثوان.
••عند التبديل من «إيقاف تشغيل» إىل «ساطع» ،تظهر الشاشة املعلومات عن الدفق الصويت.
األزرار –( SW  +/مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي)
1
األزرار *SOUND FIELD
1
الزر ( NIGHTوضع الليل)*
الزر ( كتم الصوت)
األزرار –( 2* +/مستوى الصوت)
الزر AMP MENU
الزر PAIRING
الزر RETURN
األزرار ( رجوع)(  /اختيار)( /تقدم)( /دخول)
اضغط الزر  ، ، ،أو  الختيار إعداد ثم اضغط الزر لتسجيله.
1
الزر *VOICE

مضخم الصوت الفرعي
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مصباح تشغيل/استعداد
سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس)
الزر ( تشغيل/استعداد)
الزر LINK

مكرب الصوت الطويل











الزر ( تشغيل/استعداد)
الزر INPUT
الزر PAIRING
األزرار –( VOL +/مستوى الصوت)
العالمة N
عند استخدام وظيفة  ،NFCاملس الجهاز  NFCعند مستوى العالمة.
مستشعر التحكم عن بعد
مصباح
••أبيض :عند توقف تشغيل شاشة مكرب الصوت الطويل.
••أزرق :الوضع ( BLUETOOTHصفحة )17
الشاشة

مواضيع متنوعة

HT-CT770

أمام/أعىل

الخلف/األسفل







سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس)
مقبس ANALOG IN
مقبس ))DIGITAL IN (OPT (TV
مقابس HDMI IN 1/2/3
مقبس ))HDMI OUT (TV (ARC

يتبع
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مضخم الصوت الفرعي
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مصباح تشغيل/استعداد
الزر LINK
الزر ( تشغيل/استعداد)
سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس)

HT-CT370

مكرب الصوت الطويل











الزر ( تشغيل/استعداد)
الزر INPUT
الزر PAIRING
األزرار –( VOL +/مستوى الصوت)
العالمة N
عند استخدام وظيفة  ،NFCاملس الجهاز  NFCعند مستوى العالمة.
مستشعر التحكم عن بعد
مصباح
••أبيض :عند توقف تشغيل شاشة مكرب الصوت الطويل.
••أزرق :الوضع ( BLUETOOTHصفحة )17
الشاشة

مواضيع متنوعة

األجزاء واملفاتيح

أمام/أعىل

الخلف/األسفل







سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس)
مقبس ANALOG IN
مقبس ))DIGITAL IN (OPT (TV
مقابس HDMI IN 1/2/3
مقبس ))HDMI OUT (TV (ARC

يتبع
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يتم تخطي الصوت أو فيه ضوضاء.
WWإذا كان هناك جهاز قريب يولد املوجات الكهرومغناطيسية مثل شبكة  LANالالسلكية أو فرن
إلكرتوين بصدد االستخدام ،قم بوضع النظام بعيدا عنه.
WWإذا كان هناك عائق بني مكرب الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي ،قم بنقله أو إزالته.
WWقم بوضع مكرب الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي بالقرب من بعضهام قدر اإلمكان.
WWقم بتبديل تردد شبكة  LANالالسلكية ألي موجه  Wi-Fiأو كمبيوتر شخيص قريب إىل نطاق 5
جيجاهرتز.

جهاز التحكم عن بعد
جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذا النظام ال يعمل.
WWقم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر التحكم عن بعد عىل مكرب الصوت الطويل
(راجع «األجزاء واملفاتيح» (صفحة .))23
WWقم بإزالة أي عوائق موجودة بني جهاز التحكم عن بعد والنظام.
WWقم باستبدال البطاريات يف جهاز التحكم عن بعد بأخرى جديدة إذا كانت ضعيفة الشحنة.
WWتأكد من ضغط الزر الصحيح عىل جهاز التحكم عن بعد.

أخرى
وظيفة التحكم لـ  HDMIال تعمل بشكل صحيح.
WWتحقق من التوصيل ( HDMIراجع «التوصيل» يف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWقم بإعداد وظيفة التحكم لـ  HDMIيف التلفزيون .راجع تعليامت التشغيل املرفقة مع التلفزيون
حول إعداد التلفزيون.
WWتأكد من أن أي جهاز موصول متوافق مع مزامنة "."BRAVIA
WWقم بالتحقق من إعدادات التحكم لـ  HDMIيف الجهاز املوصول .راجع تعليامت التشغيل املرفقة
مع الجهاز املوصول.
WWإذا قمت بتوصيل/فصل سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) ،انتظر ألكرث من 15
ثانية قبل تشغيل النظام.
WWإذا قمت بتوصيل إخراج الصوت لجهاز الفيديو بالنظام باستخدام كابل غري كابل  ،HDMIقد ال
يصدر أي صوت بسبب مزامنة " ."BRAVIAيف مثل هذه الحالة ،قم بضبط «( CTRLالتحكم
لـ  »)HDMIعىل "( "OFFصفحة  )11أو توصيل الكابل من مقبس إخراج الصوت لجهاز
الفيديو مبارشة بالتلفزيون.
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تظهر «( PRTECTحامية)» عىل شاشة مكرب الصوت الطويل.
WWاضغط الزر ( تشغيل/استعداد) إليقاف تشغيل النظام .بعد اختفاء املؤرش ،قم بفصل سلك
التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) ثم تحقق من عدم وجود أي يشء يسد فتحات
التهوية يف النظام.
مستشعرات التلفزيون ال تعمل بشكل صحيح.
WWقد يعيق مكرب الصوت الطويل بعض املستشعرات (مثل مستشعر السطوع) ومستقبل التحكم
عن بعد للتلفزيون ،أو «املرسل للنظارات ( 3Dاإلرسال باألشعة تحت الحمراء)» للتلفزيون 3D
الذي يدعم نظام النظارات باألشعة تحت الحمراء  .3Dقم بنقل مكرب الصوت الطويل بعيدا عن
التلفزيون ضمن نطاق يسمح لتلك األجزاء أن تعمل بشكل صحيح .بالنسبة ملواقع املستشعرات
ومستقبل التحكم عن بعد ،راجع تعليامت التشغيل املرفقة مع التلفزيون.

إعادة الضبط
إذا كان النظام ال يزال ال يعمل بشكل صحيح ،أعد ضبط النظام عىل النحو التايل:

1
2
3
4
5
6

1اضغط الزر ( تشغيل/استعداد) عىل جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مكرب الصوت
الطويل.
2اضغط الزر  AMP MENUعىل جهاز التحكم عن بعد.
3اضغط عىل الزر (  اختيار) بشكل متكرر حتى يظهر " ،"SYSTEMثم اضغط الزر
(دخول).
4اضغط عىل الزر (  اختيار) بشكل متكرر حتى يظهر " ،"SYS.RSTثم اضغط الزر
(دخول) (صفحة .)11
5اضغط عىل الزر (دخول) بعد عرض "."START
يظهر " "RESETعىل الشاشة ،وتعود إعدادات القامئة ومجاالت الصوت ،الخ إىل أوضاعها
األولية.
6قم بفصل سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس).

حالة النظام

حالة املصباح (أزرق)

أثناء مزاوجة BLUETOOTH

يومض برسعة

النظام يحاول االتصال بجهاز BLUETOOTH

يومض

النظام أجرى االتصال بجهاز BLUETOOTH

ييضء

النظام يف وضع االستعداد ( BLUETOOTHعندما
يكون تشغيل النظام متوقفا)

ال ييضء

WWتأكد من تشغيل جهاز  BLUETOOTHالذي سيتم توصيله وتنشيط الوظيفة
.BLUETOOTH
WWقم بوضع هذا النظام والجهاز  BLUETOOTHبالقرب من بعضهام.
WWقم مبزاوجة هذا النظام والجهاز  BLUETOOTHمرة أخرى .قد تحتاج إىل إلغاء املزاوجة مع
هذا النظام باستخدام جهاز  BLUETOOTHأوال.
ال ميكن إجراء املزاوجة.
WWقم بوضع هذا النظام والجهاز  BLUETOOTHبالقرب من بعضهام (راجع «االستامع إىل
الصوت من أجهزة  »BLUETOOTHيف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWتأكد من أن هذا النظام ال يتلقى تداخال من معدات  LANالسلكية أو أجهزة السلكية أخرى
برتدد  2.4جيجاهرتز أو فرن امليكروويف .إذا كان الجهاز الذي يولد اإلشعاع الكهرومغناطييس
يوجد يف مكان قريب ،قم بتحريك الجهاز بعيدا عن هذا النظام.
ال يتم إخراج أي صوت من جهاز  BLUETOOTHاملوصول.
WWقم بالتأكد من أن املصباح (أزرق) ملكرب الصوت الطويل مضاء (راجع «االستامع إىل الصوت من
أجهزة  »BLUETOOTHيف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWقم بوضع هذا النظام والجهاز  BLUETOOTHبالقرب من بعضهام.
WWإذا كان الجهاز الذي يولد اإلشعاع الكهرومغناطييس ،مثل معدات شبكة  LANالالسلكية أو
أجهزة  BLUETOOTHاألخرى أو فرن امليكروويف يوجد يف مكان قريب ،قم بتحريك الجهاز
بعيدا عن هذا النظام.

الصوت الالسليك
ال يسمع أي صوت من مضخم الصوت الفرعي.
WWتأكد من أن سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) ملضخم الصوت الفرعي موصل
بإحكام( .راجع «تشغيل النظام» يف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWمصباح تشغيل/استعداد ال ييضء.
ē ēتأكد من أن سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) ملضخم الصوت الفرعي
موصل بإحكام.
ē ēاضغط الزر ( تشغيل/استعداد) عىل مضخم الصوت الفرعي لتشغيل الطاقة.
WWمصباح تشغيل/استعداد يومض ببطء باللون األخرض أو ييضء باللون األحمر.
ē ēقم بنقل مضخم الصوت الفرعي إىل مكان بالقرب من مكرب الصوت الطويل بحيث ييضء
مصباح تشغيل/استعداد باللون األخرض.
ē ēاتبع الخطوات يف «وصل النظام (( »)LINKصفحة .)12
ē ēقم بالتحقق من حالة توصيل نظام الصوت الالسليك بواسطة " "RF CHKيف قامئة مضخم
القدرة (صفحة .)11
WWمصباح تشغيل/استعداد يومض برسعة باللون األخرض.
ē ēاتصل بأقرب وكيل .Sony
WWمصباح تشغيل/استعداد يومض باللون األحمر.
ē ēاضغط الزر ( تشغيل/استعداد) عىل مضخم الصوت الفرعي إليقاف تشغيل الطاقة
وقم بالتحقق مام إذا تم سد فتحات التهوية يف مضخم الصوت الفرعي أم ال.
WWمضخم الصوت الفرعي مصمم لتشغيل الصوت الجهوري .عندما ال يحتوي مصدر اإلدخال كثريا
من الصوت الجهوري ،كام هو الحال مع أغلب الربامج التلفزيونية ،قد ال ميكن سامع الصوت
الجهوري.
WWاضغط الزر  SW  +عىل جهاز التحكم عن بعد لزيادة مستوى الصوت يف مضخم الصوت
الفرعي (راجع «األجزاء واملفاتيح» (صفحة .))23

يتبع
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مواضيع متنوعة

BLUETOOTH

ال ميكن أن يكتمل التوصيل .BLUETOOTH
WWقم بالتأكد من أن املصباح (أزرق) ملكرب الصوت الطويل مضاء (راجع «االستامع إىل الصوت من
أجهزة  »BLUETOOTHيف دليل بدء التشغيل املرفق).

WWقم بإزالة أي عائق بني هذا النظام وجهاز  BLUETOOTHأو نقل هذا النظام بعيدا عن العائق.
WWقم بإعادة وضع جهاز  BLUETOOTHاملوصول.
WWجرب تغيري الرتدد الالسليك للموجه  Wi-Fiوالكمبيوتر ،الخ ،إىل نطاق  5جيجاهرتز.
WWقم بزيادة مستوى صوت جهاز  BLUETOOTHاملوصول.
الصوت ليس متزامنا مع الصورة.
WWعند مشاهدة األفالم ،قد تسمع الصوت مع تأخري بسيط مقارنة بالصورة.

تحري الخلل وإصالحه
إذا واجهت أي من الصعوبات التالية أثناء استخدام النظام ،استخدم دليل تحري الخلل وإصالحه هذا
للمساعدة يف معالجة املشكلة قبل طلب التصليح .عندما تستمر أي مشكلة ،اتصل بأقرب وكيل
.Sony
تأكد من إحضار مكرب الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي عند طلب التصليح ،حتى لو كان
يبدو أن املشكلة في جهاز واحد فقط.

طاقة
ال تعمل طاقة النظام.
WWتأكد من أن سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) موصل بإحكام.
يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيا.
WWالوظيفة " "A. STBYتعمل .قم بضبط «( A. STBYاالستعداد التلقايئ)» عىل "( "OFFصفحة
.)11

صوت
ال يتم إصدار صوت التلفزيون من النظام.
WWقم بشكل متكرر بالضغط عىل الزر  عىل جهاز التحكم عن بعد لعرض " "TVيف الشاشة
(راجع «االستامع لصوت التلفزيون» يف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWتحقق من توصيل كابل  HDMIأو الكابل الرقمي الضويئ أو كابل الصوت املوصول إىل النظام
والتلفزيون (راجع «التوصيل» يف دليل بدء التشغيل املرفق).
WWتحقق من إخراج الصوت من التلفزيون .راجع تعليامت تشغيل التلفزيون حول إعدادات
التلفزيون.
WWقم بزيادة مستوى الصوت يف التلفزيون أو إلغاء الكتم.
WWعندما يكون تلفزيون متوافق مع تقنية قناة عودة الصوت ( )ARCموصوال بكابل  ،HDMIتأكد
من توصيل الكابل بطرف اإلدخال ) HDMI (ARCيف التلفزيون (راجع «التوصيل» يف دليل بدء
التشغيل املرفق).
WWعندما يكون التلفزيون غري متوافق مع تقنية قناة عودة الصوت ( ،)ARCقم بتوصيل الكابل
الرقمي الضويئ باإلضافة لكابل  HDMIإلخراج الصوت (راجع «التوصيل» يف دليل بدء التشغيل
املرفق).
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يتم إخراج الصوت من كل من النظام والتلفزيون.
WWقم بإيقاف صوت النظام أو التلفزيون.
صوت التلفزيون من هذا النظام متأخر عن الصورة.
WWقم بضبط «( SYNCمزامنة  »)AVعىل " "OFFإذا كانت مضبوطة عىل "( "ONصفحة .)10
ال يسمع أي صوت أو يسمع صوت منخفض جدا فقط للجهاز املوصول مبكرب الصوت الطويل يصدر
من مكرب الصوت الطويل.
WWاضغط الزر   +عىل جهاز التحكم عن بعد وتحقق من مستوى الصوت (راجع «األجزاء
واملفاتيح» (صفحة .))19
WWاضغط الزر  أو   +عىل جهاز التحكم عن بعد إللغاء وظيفة كتم الصوت (راجع «األجزاء
واملفاتيح» (صفحة .))23
WWتأكد من اختيار مصدر اإلدخال بشكل صحيح .يجب أن تجرب مصادر إدخال أخرى بالضغط عىل
الزر  عىل جهاز التحكم عن بعد عدة مرات (راجع «االستامع إىل الصوت» يف دليل بدء
التشغيل املرفق).
WWتأكد من أن كل الكابالت واألسالك يف النظام واملعدات املوصولة مدخلة بإحكام.
ال يسمع أي صوت أو يسمع صوت منخفض جدا فقط من مضخم الصوت الفرعي.
WWاضغط الزر  SW  +عىل جهاز التحكم عن بعد لزيادة مستوى الصوت يف مضخم الصوت
الفرعي (راجع «األجزاء واملفاتيح» (صفحة .))23
WWتأكد من أن مصباح تشغيل/استعداد عىل مضخم الصوت الفرعي مضاء باللون األخرض .إذا مل
يكن كذلك ،راجع «ال يسمع أي صوت من مضخم الصوت الفرعي ».يف «الصوت الالسليك»
(صفحة .)17
WWمضخم الصوت الفرعي هو إلعادة إصدار صوت جهوري .يف حالة مصادر اإلدخال التي تحتوي
عىل مكونات صوت جهوري بشكل صغري جدا (البث التلفزيوين مثال) ،قد يكون من الصعب أن
يسمع الصوت من مضخم الصوت الفرعي.
WWعند تشغيل محتوى متوافق مع تقنية حامية حقوق النسخ ( ،)HDCPلن يتم إخراجه من
مضخم الصوت الفرعي.
ال ميكن الحصول عىل مؤثر املحيط.
WWوفقا إلشارة اإلدخال وإعداد مجال الصوت ،قد ال تعمل معالجة الصوت املحيط بشكل فعال .قد
يكون مؤثر املحيط رقيقا ،وفقا للربنامج أو القرص.
WWلتشغيل صوت متعدد القنوات ،قم بالتحقق من إعداد إخراج الصوت الرقمي عىل الجهاز
املوصول بالنظام .لالطالع عىل التفاصيل ،راجع تعليامت التشغيل املرفقة مع الجهاز املوصول.

إصدار  BLUETOOTHوالسجالت املدعومة

السجل يشري إىل مجموعة قياسية من الوظائف ملختلف ميزات املنتج  .BLUETOOTHراجع
«املواصفات» (صفحة  )25حول إصدار  BLUETOOTHوالسجالت التي يدعمها هذا النظام.
مالحظات

•الستخدام وظيفة  ،BLUETOOTHيجب أن يكون جهاز  BLUETOOTHالذي سيتم توصيله يدعم
نفس السجل مثل هذا النظام .حتى لو كان الجهاز يدعم نفس السجل ،قد تختلف الوظائف بسبب
مواصفات جهاز .BLUETOOTH
•قد يتأخر تشغيل الصوت يف هذا النظام عن ذلك عىل الجهاز  BLUETOOTHبسبب خصائص تقنية
 BLUETOOTHالالسلكية.

نطاق االتصال الفعال

ينبغي استخدام أجهزة  BLUETOOTHفي نطاق  10متر تقريبا (مسافة بدون عوائق) عن بعضها
البعض .قد يصبح نطاق االتصال الفعال أقصر وفقا للشروط التالية؛
••عندما يكون شخص أو جسم معدين أو جدار أو أي عائق آخر بني األجهزة مع توصيل
BLUETOOTH

••المواقع التي تم تركيب شبكة  LANالالسلكية فيها
••حول أفران امليكروويف التي توجد قيد االستخدام
••املواقع التي تصدر منها موجات كهرومغناطيسية أخرى

تأثريات األجهزة األخرى

أجهزة  BLUETOOTHومعدات شبكة  LANالالسلكية ( )IEEE 802.11b/gتستخدم نفس
نطاق التردد ( 2.4جيجاهرتز) .عند استخدام جهاز  BLUETOOTHبالقرب من جهاز له قدرة
شبكة  LANالالسلكية ،قد يحدث تداخل كهرومغناطيسي.
هذا يمكن أن يؤدي إلى معدالت نقل بيانات منخفضة أو ضوضاء أو عدم قدرة على االتصال .إذا
حدث هذا ،جرب القيام باإلجراءات التالية:
••قم بتوصيل هذا النظام والهاتف املحمول  BLUETOOTHأو جهاز  BLUETOOTHعندما
تكون بعيدا مبا ال يقل عن  10مرت عن جهاز الشبكة  LANالالسلكية.

تأثيرات عىل األجهزة األخرى

الموجات الالسلكية التي يصدرها هذا النظام قد تتداخل مع عملية تشغيل بعض األجهزة الطبية.
بما أن هذا التداخل قد يؤدي إلى خلل ،قم دائما بإيقاف تشغيل هذا النظام باإلضافة للهاتف
المحمول  BLUETOOTHوجهاز  BLUETOOTHفي المواقع التالية:
••يف املستشفيات والقطارات والطائرات ومحطات الغاز وأي مكان قد تتواجد فيه الغازات القابلة
لالشتعال
••بالقرب من األبواب األوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق
مالحظات

•هذا النظام يدعم الوظائف األمنية التي تتوافق مع مواصفات  BLUETOOTHكوسائل لضامن الحامية
خالل االتصاالت التي تستخدم فيها تقنية  .BLUETOOTHومع ذلك ،قد تكون هذه الحامية غري
كافية ،وفقا لإلعدادات والعوامل األخرى .كن حذرا دامئا عند إجراء االتصال باستخدام تقنية
.BLUETOOTH
•ال تتحمل  Sonyاملسؤولية بأي شكل من األشكال عن األرضار أو الخسائر األخرى الناجمة عن ترسب
املعلومات خالل االتصال الذي تستخدم فيه تقنية .BLUETOOTH
•االتصال  BLUETOOTHليست مضمونا بالرضورة مع جميع أجهزة  BLUETOOTHالتي لها نفس
السجل كهذا النظام.
•أجهزة  BLUETOOTHاملوصولة بهذا النظام يجب أن تتوافق مع مواصفات BLUETOOTH
املحددة من طرف  ،Bluetooth SIG, Inc.ويجب أن يكون مصادق عىل توافقها .ومع ذلك ،حتى
عندما يتوافق جهاز مع مواصفات  ،BLUETOOTHقد تكون هناك حاالت تجعل فيها خصائص أو
مواصفات الجهاز  BLUETOOTHاالتصال مستحيال أو قد تؤدي إىل طرق تحكم أو عرض أو تشغيل
مختلفة.
•قد تحدث ضوضاء أو ال يصدر الصوت ،وفقا لجهاز  BLUETOOTHاملوصول بهذا النظام أو بيئة
االتصال أو الظروف املحيطة.
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تقنية  BLUETOOTHالالسلكية

••قم بإيقاف تشغيل طاقة جهاز شبكة  LANالالسلكية عند استخدام جهاز  BLUETOOTHيف
نطاق  10متر.

حقوق النسخ
يشمل هذا النظام  Dolby* Digitalو .DTS** Digital Surround System
* مصنع تحت ترخيص من مختربات .Dolby Laboratories
 Dolbyوالرمز املزدوج D-هي عالمات تجارية ملختربات .Dolby Laboratories
** مصنع برتخيص تحت ارقام براءة االخرتاع األمريكية5,956,674 :؛ 5,974,380؛ 6,226,616؛
6,487,535؛ 7,212,872؛ 7,333,929؛ 7,392,195؛  7,272,567وبراءات االخرتاع األمريكية
والعاملية االخرى الصادرة واملعلقة.
 ،DTS-HDالرمز ،و  DTS-HDوالرمز معاً هي عالمات تجارية مسجلة ملؤسسة .DTS, Inc.
يحتوي املنتج عىل الربنامج .حقوق النرش © لرشكة  .DTS, Inc.جميع الحقوق محفوظة.
عالمة الكلمة ® BLUETOOTHوالشعارات هي عالمات تجارية مسجلة متتلكها رشكة
 Bluetooth SIG, Inc.واي استعامل لهذه العالمات بواسطة رشكة  Sony Corporationهو
تحت ترخيص.
يشمل هذا النظام تقنية )™ .High-Definition Multimedia Interface (HDMIاملصطلح
 HDMIو  ،HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوالشعار  HDMIهي عالمات
تجارية او عالمات تجارية مسجلة لرشكة  HDMI Licensing LLCيف الواليات املتحدة والبلدان
االخرى.
" "BRAVIAهو عالمة تجارية لرشكة .Sony Corporation
" "DSEEهي عالمة تجارية لرشكة .Sony Corporation
" "x.v.Colourوالشعار " "x.v.Colourهي عالمات تجارية لرشكة .Sony Corporation
"® "PlayStationهي عالمة تجارية لرشكة .Sony Computer Entertainment Inc.
العالمة  Nهي عالمة تجارية او عالمة تجارية مسجلة لرشكة  NFC Forum, Inc.يف الواليات املتحدة
األمريكية ويف البلدان االخرى.
 Androidو  Google Playهي عالمات تجارية لرشكة .Google Inc.
" "ClearAudio+هي عالمة تجارية لرشكة .Sony Corporation
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 Appleوشعار  Appleو  iPhoneو  iPodو  iPod touchهي عالمات تجارية لشركة
 Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى App Store .هو عالمة خدمة لشركة
.Apple Inc.

" ،"Made for iPodو " "Made for iPhoneيعني أن االكسسوار اإللكرتوين تم تصميمه للتوصيل
خصيصا لجهاز  iPodأو  iPhoneعىل التوايل ،وقد تم ترخيصه من قبل املطور لتلبية معايري األداء
لرشكة  Apple .Appleغري مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع معايري السالمة واملعايري
التنظيمية .يرجى مالحظة أن استخدام هذا االكسسوار مع جهاز  iPodأو  iPhoneقد يؤثر عىل األداء
الالسليك.
صنع ملوديالت iPod/iPhone

املوديالت  iPod/iPhoneاملتوافقة هي عىل النحو التايل .قم بتحديث  iPod/iPhoneألحدث
برنامج قبل استخدامه مع النظام.
تقنية  BLUETOOTHتعمل مع:

•iPhone
iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s
•iPod touch
( iPod touchالجيل الخامس)( iPod touch/الجيل الرابع)

العالمات التجارية واألسامء التجارية األخرى هي ألصحابها املعنيني.

احتياطات
حول السالمة

•إذا دخل أي جسم صلب أو سائل يف النظام ،افصل النظام واطلب فحصه من قبل فني مؤهل قبل
تشغيله مرة أخرى.
•ال تتسلق مكرب الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي ،مبا أنه قد تسقط وتجرح نفسك أو يتسبب
ذلك يف ترضر النظام.

حول مصادر الطاقة

•قبل تشغيل النظام ،تحقق من أن فولطية التشغيل مطابقة إلمداد الطاقة املحلية .يشار إىل فولطية
التشغيل عىل لوحة االسم يف الجزء السفيل من مكرب الصوت الطويل.
•إذا كنت ال تنوي استخدام النظام لفرتة طويلة ،تأكد من فصل النظام عن املقبس الحائطي (املأخذ
الرئييس) .لفصل سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس) ،امسك القابس نفسه وال تسحب
السلك أبدا.
•إحدى شفرات القابس أوسع من األخرى لغرض السالمة وهي مناسبة للمقبس الحائطي (املأخذ الرئييس)
باتجاه واحد فقط .إذا كنت غري قادر عىل إدخال القابس بالكامل يف مأخذ التيار ،اتصل بالوكيل.
•يجب تغيري سلك التيار الكهربائي المتردد (سلك التوصيل الرئييس) فقط في محل خدمة مؤهل.

حول زيادة السخونة

على الرغم من أن النظام يسخن أثناء التشغيل ،فإن هذا ال يعد خلال.
إذا كنت تستخدم هذا النظام بمستوى صوت مرتفع باستمرار ،سوف ترتفع درجة حرارة النظام في
الخلف واألسفل إلى حد كبير .ال تلمس النظام لتجنب اإلصابة بحروق.

حول التشغيل

قبل توصيل جهاز آخر ،تأكد من إيقاف تشغيل وفصل النظام.

إذا واجهت عدم انتظام األلوان على شاشة تلفزيون قريب

ميكن مالحظة عدم انتظام األلوان عىل أنواع معينة من أجهزة التلفزيون.

إذا متت مالحظة عدم انتظام األلوان...

قم بإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد  15إىل  30دقيقة.

إذا تمت مالحظة عدم انتظام األلوان مرة أخرى...
قم بوضع النظام بعيدا عن جهاز التلفزيون.

حول التنظيف

قم بتنظيف النظام بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة .ال تستخدم أي نوع من الحشيات الحاكة أو
مسحوق التنظيف أو مذيب مثل الكحول أو البنزين.
إذا كان لديك أي سؤال أو مشكلة بشأن النظام ،يرجى استشارة أقرب وكيل .Sony

حول مكان الوضع

•قم بوضع النظام في مكان جيد التهوية ملنع تولد السخونة وإطالة عمر النظام.
•ال تضع النظام بالقرب من مصادر الحرارة أو يف مكان يكون فيه عرضة ألشعة الشمس املبارشة أو غبار
مفرط أو صدمة ميكانيكية.

يتبع
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•ال تضع أي يشء خلف مكرب الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي ،وذلك ميكن أن يسد فتحات
التهوية ويسبب أعطاال.
•إذا كان يتم استخدام النظام مع تلفزيون أو مسجل كاسيت الفيديو أو جهاز أشرطة ،قد يسبب ذلك
ضوضاء وتتضرر جودة الصورة .في مثل هذه الحالة ،قم بوضع النظام بعيدا عن التلفزيون أو مسجل
كاسيت الفيديو أو جهاز أرشطة.
•توخى الحذر عند وضع النظام عىل سطح متت معالجته بشكل خاص (بالشمع والزيت وسائل التلميع،
الخ) ،مبا أن ذلك قد يتسبب في تلطيخ أو تغير لون السطح.
•احرص على تجنب أية إصابة ممكنة بسبب زوايا مكبر الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي.

قم بإعداد توصيل مضخم الصوت الفرعي الالسليك مرة أخرى.

وصل النظام ()LINK



1
2
3
4

( رجوع)/
( اختيار)/
( تقدم)/
(دخول)

5

AMP MENU

6
مصباح تشغيل/استعداد
HT-CT770

الزر LINK
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مصباح تشغيل/استعداد
HT-CT370

الزر LINK

1اضغط الزر  AMP MENUعىل جهاز التحكم عن بعد.
2اخرت " "WSباستخدام الزر (  اختيار) ثم اضغط الزر (دخول) أو ( تقدم).
3اخرت " "LINKباستخدام الزر (  اختيار) ثم اضغط الزر (دخول) أو ( تقدم).
4عند ظهور " "STARTعىل شاشة مكرب الصوت الطويل ،اضغط عىل الزر (دخول).
تظهر " ،"SEARCHويقوم مكرب الصوت الطويل بالبحث عن الجهاز الذي ميكن استخدامه
مع  .Linkانتقل إىل الخطوة التالية خالل دقيقة.
إلنهاء وظيفة  Linkخالل عملية البحث عن الجهاز ،اضغط عىل الزر ( عودة).
5اضغط عىل الزر  LINKعىل مضخم الصوت الفرعي بواسطة رأس قلم ،الخ.
ييضء مصباح تشغيل/استعداد عىل مضخم الصوت الفرعي باللون األخرض .تظهر " "OKعىل
شاشة مكرب الصوت الطويل.
إذا ظهرت " ،"FAILEDتحقق من تشغيل مضخم الصوت الفرعي وقم بإجراء العملية مرة
أخرى من الخطوة .1
6اضغط الزر .AMP MENU
يتوقف تشغيل قامئة مضخم القدرة.

(تحكم لـ )HDMI

P. THRU

(العبور)



( رجوع)/
( اختيار)/
( تقدم)/
(دخول)

AMP MENU

ARC

(قناة عودة الصوت)

SET BT

BT PWR

(طاقة )BLUETOOTH

BT.STBY

(استعداد )BLUETOOTH

AAC

(الرتميز الصويت املتقدم)

SYSTEM

A. STBY

(استعداد تلقايئ)

VER

(اإلصدار)

SYS.RST

(إعادة ضبط بارد للنظام)

WS

LINK
RF CHK

إلعادة ضبط القوائم واإلعدادات (مجال الصوت ،الخ) للنظام إىل الحالة األوىل عندما ال يعمل
بشكل صحيح.
راجع «تحري الخلل وإصالحه» (صفحة  )18لالطالع عىل التفاصيل.
لوصل نظام الصوت الالسليك مرة أخرى (صفحة .)12
للتحقق مام إذا كان ميكن لنظام الصوت الالسليك للنظام االتصال أم ال)OK/NG( .

ON

الوظائف املفيدة

القامئة

HDMI

CTRL

الوظيفة
لتشغيل أو إيقاف وظيفة التحكم لـ (ON/OFF) .HDMI
راجع «استخدام وظيفة التحكم لـ ( »HDMIصفحة  )6لالطالع عىل التفاصيل.
لضبط وضع توفري الطاقة لوظيفة العبور إلشارات )AUTO/ON( .HDMI
 :AUTOيتم إخراج اإلشارات من مقبس  HDMI OUTللنظام يف وضع االستعداد وفقا لحالة
التلفزيون .هذا اإلعداد يوفر الطاقة يف وضع االستعداد مقارنة مع اإلعداد "."ON
 :ONيتم دامئا إخراج اإلشارات من مقبس  HDMI OUTيف وضع االستعداد .إذا كان أي
تلفزيون آخر غري " "BRAVIAموصوال ،قم باستخدام النظام بواسطة اإلعداد "."ON
مالحظة :يظهر هذا البند فقط عند ضبط «( CTRLالتحكم لـ  »)HDMIعىل "."ON
لالستامع إىل الصوت الرقمي من تلفزيون متوافق مع تقنية قناة عودة الصوت ()ARC
املوصول باستخدام كابل  HDMIعايل الرسعة)ON/OFF( .
مالحظة :يظهر هذا البند فقط عند ضبط «( CTRLالتحكم لـ  »)HDMIعىل "."ON
لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة  BLUETOOTHلهذا النظام)ON/OFF( .
مالحظة :إذا قمت بتغيري اإلعداد إىل " ،"OFFسوف يتم إلغاء تنشيط وظيفة
 BLUETOOTHووظيفة .NFC
عندما يكون للنظام معلومات املزاوجة ،سيكون النظام يف وضع االستعداد BLUETOOTH
حتى عندما يتم إيقاف تشغيله)ON/OFF( .
لضبط سواء سيستخدم النظام  AACعرب  BLUETOOTHأم ال)ON/OFF( .
مالحظة :إذا قمت بتغيري اإلعداد عندما يكون النظام موصوال بجهاز  ،BLUETOOTHسيتم
فصل النظام عن الجهاز.
لتشغيل أو إيقاف وظيفة (ON/OFF) .AUTO POWER OFF
يتوقف تشغيل النظام تلقائيا عند عدم القيام بأية عملية يف فرتة معينة (حوايل  20دقيقة)
وعدم تلقي النظام إلشارة اإلدخال.
لعرض إصدار الربنامج الثابت الحايل.

مبديئ

AUTO

ON

ON

ON

ON

ON

–

–
–
–
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ضبط اإلعدادات
ميكنك ضبط البنود التالية بواسطة الزر  AMP MENUعىل جهاز التحكم عن بعد.
يتم االحتفاظ باإلعدادات الخاصة بك حتى لو قمت بفصل سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس).
1 1اضغط عىل الزر  AMP MENUعىل جهاز التحكم عن بعد لعرض نافذة قامئة مضخم القدرة عىل شاشة مكرب الصوت الطويل.
2 2اخرت اإلعداد املرغوب باستخدام الزر ( رجوع)(  /اختيار)( /تقدم) ،ثم اضغط الزر (دخول).
3 3اضغط عىل الزر  AMP MENUللخروج من نافذة قامئة مضخم القدرة.
القامئة


( رجوع)/
( اختيار)/
( تقدم)/
(دخول)

LEVEL

TONE

AMP MENU

DRC

(تحكم نطاق دينامييك)

BASS
TREBLE

AUDIO

SYNC

(مزامنة )AV

DUAL

(أحادي )Dual

AAV

(مستوى صوت متقدم تلقايئ)

EFFECT

(مؤثر الصوت)
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الوظيفة
ميكنك االستمتاع بصوت  Dolby Digitalمبستويات صوت منخفضة)ON/AUTO/OFF( .
 :ONيتم ضغط الصوت وفقا ملعلومات الضغط الواردة يف املحتوى.
 :AUTOيتم ضغط الصوت املشفر يف  Dolby TrueHDتلقائيا.
 :OFFال يتم ضغط الصوت.
يتم تعزيز الصوت املنخفض .ميكن تغيري اإلعداد من – 6إىل  6+بوحدات من .1
يتم تعزيز الصوت املرتفع .ميكن تغيري اإلعداد من – 6إىل  6+بوحدات من .1
ميكنك ضبط الصوت عندما تكون الصورة والصوت غري متزامنني)ON/OFF( .
ميكنك االستمتاع بصوت بث متعدد لصوت .Dolby Digital
(( M/Sالقنوات الرئيسية والفرعية)( MAIN/القناة الرئيسية)( SUB/القناة الفرعية))
يقلل من تناقضات مستوى الصوت بني الربامج املختلفة أو بني الربامج واإلعالنات التجارية.
()ON/OFF
 :ONيتم تشغيل صوت مجال الصوت املحدد .يوىص باستخدام هذا اإلعداد.
 :OFFمصدر اإلدخال مختلط لقناتني.
مالحظة :عند ضبط «( EFFECTمؤثر الصوت)» عىل " ،"OFFيتم ضبط «( EFFECTمؤثر
الصوت)» تلقائيا عىل " "ONعند تغيري إعداد .SOUND FIELD

مبديئ
AUTO

0
0
OFF
MAIN
OFF

ON

()NFC

1
2

1قم بتنفيذ الخطوات  1إىل  3يف «عند استخدام جهاز .»Android
2بعد ظهور شاشة توصيل  BLUETOOTHعىل جهاز  ،Androidقم بلمس جهاز
 Androidبواسطة عالمة  Nيف مكرب الصوت الطويل.
عند إنشاء توصيل ،ييضء مصباح مكرب الصوت الطويل (أزرق).

1

2
3
4
5

1اضغط الزر ( تشغيل/استعداد) عىل جهاز التحكم عن بعد.
تيضء شاشة مكرب الصوت الطويل.
2اضغط الزر  PAIRINGعىل جهاز التحكم عن بعد.
مصباح مكرب الصوت الطويل (أزرق) يومض برسعة أثناء مزاوجة .BLUETOOTH
3قم بضبط  iPhone/iPod touchعىل وضع املزاوجة واخرت ""SONY:HT-CT370
أو " "SONY:HT-CT770من قامئة األجهزة  BLUETOOTHيف
.iPhone/iPod touch
عند إنشاء توصيل ،ييضء مصباح مكرب الصوت الطويل (أزرق).
4ابحث عن " "SongPalبواسطة  iPhone/iPod touchاملوصول وقم بتحميل
التطبيق.
5قم بتشغيل " "SongPalثم النظام بواسطة شاشة .iPhone/iPod touch

مصباح (أزرق)

3

3قم بتشغيل النظام بواسطة شاشة جهاز .Android
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الوظائف املفيدة

توصيل بلمسة واحدة باستخدام جهاز  Androidبواسطة وظيفة  NFCاملدمجة

عند استخدام iPhone/iPod touch

عند استخدام جهاز ™Android

التحكم يف النظام باستخدام الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي

1

" "SongPalهو تطبيق لتشغيل النظام بواسطة الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي ،الخ.
" "SongPalمتوفر من سواء ™ Google Playأو .App Store
يتم تنشيط الوظيفة من خالل ضبط «( BT PWRطاقة  »)BLUETOOTHعىل "( "ONصفحة
 .)11اإلعداد املبديئ هو "."ON

2
3
4

()SongPal



5
6

PAIRING
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1اضغط الزر ( تشغيل/استعداد) عىل جهاز التحكم عن بعد.
تيضء شاشة مكرب الصوت الطويل.
2ابحث عن " "SongPalبواسطة جهاز  Androidوقم بتحميل التطبيق.
3قم بتشغيل " "SongPalثم اتبع التعليامت عىل الشاشة.
4بعد ظهور شاشة التوصيل  BLUETOOTHعىل جهاز  ،Androidاضغط زر PAIRING
عىل جهاز التحكم عن بعد.
املصباح (أزرق) يومض برسعة أثناء مزاوجة .BLUETOOTH
5اخرت " "SONY:HT-CT370أو " "SONY:HT-CT770من قامئة األجهزة
 BLUETOOTHيف جهاز .Android
عند إنشاء توصيل ،ييضء مصباح مكرب الصوت الطويل (أزرق).
6قم بتشغيل النظام بواسطة شاشة جهاز  Androidاملوصول.

ميكن أيضا استخدام وظائف  Sonyاألصلية الواردة أدناه مع منتجات متوافقة مع
."BRAVIA" Sync

توفري الطاقة
إذا كان التلفزيون املتوافق مع  "BRAVIA" Syncموصوال بالنظام ،سيتم خفض استهالك الطاقة
يف وضع االستعداد من خالل وقف إرسال إشارات  HDMIعند إيقاف تشغيل التلفزيون مع كون
وظيفة العبور* يف النظام مضبوطة عىل "( "AUTOصفحة .)11
اإلعداد املبديئ هو "."AUTO
إذا كان أي تلفزيون آخر غري " "BRAVIAموصوال ،قم بضبط البند عىل "( "ONصفحة .)11

*يتم استخدام وظيفة العبور إلشارات  HDMIإلخراج اإلشارات من مقبس  HDMI OUTلهذا النظام
حتى لو كان يف وضع االستعداد.

مالحظات حول توصيالت HDMI
••استخدم كابل  HDMIعايل الرسعة .إذا كنت تستخدم كابل  HDMIقيايس ،قد ال يتم عرض
الصور  1080pو  Deep Colorو  3Dو  4Kبشكل صحيح.
••استخدم كابل  HDMIمرخص به.
استخدم كابل  HDMIعايل الرسعة من  Sonyمع شعار نوع الكابل.
••ال نويص باستخدام كابل تحويل .HDMI-DVI
••تحقق من إعداد الجهاز املوصول إذا كانت الصورة سيئة أو ال يصدر الصوت من الجهاز املوصول
عرب كابل .HDMI
••قد تتم إزالة اإلشارات الصوتية (تردد العينات ،طول البت ،الخ) املرسلة من مقبس HDMI
بواسطة الجهاز املوصول.
••قد يتوقف إصدار الصوت عند تبديل تردد العينات أو عدد قنوات إشارات إخراج الصوت من
جهاز التشغيل.
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استخدام ميزات "BRAVIA" Sync

••إذا كان الجهاز املوصول غري متوافق مع تقنية حامية حقوق التأليف والنرش ( ،)HDCPقد تتشوه
الصورة و/أو الصوت من مقبس  HDMI OUTلهذا النظام أو قد ال يتم اإلخراج .يف مثل هذه
الحالة ،قم بالتحقق من مواصفات الجهاز املوصول.
••عند اختيار" "TVكمصدر اإلدخال للنظام ،يتم إخراج إشارات الفيديو عرب أحد مقابس
 HDMI IN 1/2/3املختار آخر مرة من املقبس .HDMI OUT
••هذا النظام يدعم اإلرسال  Deep Colorو " "x.v.Colourو  3Dو .4K
••لالستمتاع بصور  ،3Dقم بتوصيل تلفزيون وجهاز فيديو متوافقني مع 3D
(مشغل  ،"PlayStation®4" ،Blu-ray Discالخ) بالنظام باستخدام كابالت  HDMIعالية
الرسعة ،وارتد نظارات  3Dثم شغل  Blu-ray Discمتوافق مع  ،3Dالخ.
••لالستمتاع بالصور  ،4Kيجب أن يكون التلفزيون واملشغالت املوصولة بالنظام متوافقة مع الصور
.4K

استخدام وظيفة التحكم لـ HDMI
باستخدام وظيفة التحكم لـ  ،HDMIوتوصيل الجهاز املتوافق مع وظيفة التحكم لـ  HDMIعرب كابل
 HDMIعايل الرسعة ،يتم تبسيط العملية بواسطة امليزات أدناه.
يتم تنشيط وظيفة التحكم لـ  HDMIمن خالل ضبط «( CTRLالتحكم لـ  »)HDMIعىل ""ON
(صفحة  .)11اإلعداد املبديئ هو "."ON

إيقاف تشغيل النظام
عند إيقاف تشغيل التلفزيون ،سيتم إيقاف تشغيل النظام والجهاز املوصول تلقائيا.

التحكم يف صوت النظام
إذا قمت بتشغيل النظام عند مشاهدة التلفزيون ،سوف يتم إخراج صوت التلفزيون من مكربات
الصوت للنظام تلقائيا.
سوف يتم ضبط مستوى صوت النظام عند ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد
الخاص بالتلفزيون.
إذا تم إخراج صوت التلفزيون من مكربات صوت النظام يف آخر مرة شاهدت فيها التلفزيون ،سيتم
تشغيل النظام تلقائيا عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى.
قناة عودة الصوت )(ARC
إذا كان التلفزيون متوافقا مع تقنية قناة عودة الصوت ( ،)ARCسوف يسمح توصيل كابل HDMI

عايل الرسعة بإرسال إشارات الصوت الرقمية من التلفزيون إىل النظام .إجراء توصيل صويت منفصل
لالستامع لصوت التلفزيون من النظام غري رضوري.
يتم تنشيط الوظيفة  ARCمن خالل ضبط «( ARCقناة عودة الصوت)» عىل "( "ONصفحة .)11
اإلعداد املبديئ هو "."ON
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تشغيل بلمسة واحدة
عند تنشيط جهاز (مشغل ™ ،"PlayStation®4" ،Blu-ray Discالخ) موصول بالنظام عرب
كابل  HDMIعايل الرسعة ،يتم تشغيل التلفزيون املوصول تلقائيا ويتم تبديل إشارة اإلدخال للنظام
إىل إدخال  HDMIاملناسب.
مالحظات

••قد ال تعمل امليزات املذكورة أعاله مع بعض األجهزة.
••وفقا إلعدادات الجهاز املوصول ،قد ال تعمل وظيفة التحكم لـ  HDMIبشكل صحيح .راجع تعليامت
تشغيل األجهزة.

2

2قم بإعداد براغي (غري مرفقة) مناسبة للثقوب عىل الجزء الخلفي من دعامات الرتكيب عىل
الجدار.

4

4قم بتعليق دعامات الرتكيب عىل الجدار املثبتة عىل مكرب الصوت الطويل عىل الربغيني.
قم مبحاذاة الثقوب يف دعامات الرتكيب عىل الجدار مع الرباغي ،ثم تعليق مكرب الصوت
الطويل عىل الربغيني.
الوظائف املفيدة

 4مم
أطول من  25مم
 4.4مم
 9.8مم
ثقب يف دعامة الرتكيب عىل الجدار

3

نصيحة
يكشف مكرب الصوت الطويل تلقائيا عام إذا كان مركبا عىل الجدار أو موضوع بشكل مسطح ،ويحسن
الصوت وفق اتجاهه.

3قم بشد الرباغي إىل صامولتني عىل الجدار.
يجب أن يكون الربغيان بارزان بـ  6إىل  7مم.
 652 :HT-CT370مم
 605 :HT-CT770مم

 6إىل  7مم
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الوظائف املفيدة

تركيب مكرب الصوت الطويل عىل الجدار
ميكنك تركيب مكرب الصوت الطويل عىل الجدار.

1قم بتثبيت دعامات الرتكيب عىل الجدار املرفقة إىل ثقوب تثبيت الدعامات عىل الجزء السفيل
من مكرب الصوت الطويل بواسطة الرباغي املرفقة بحيث يكون سطح كل من دعامات الرتكيب
عىل الجدار كام هو مبني يف الرسم التوضيحي.
قم بتثبيت دعامتي الرتكيب عىل الجدار إىل ثقبي التثبيت األيرس واألمين عىل الجزء السفيل من
مكرب الصوت الطويل.
سلك التيار الكهربايئ املرتدد (سلك التوصيل الرئييس)
برغي (مرفق)

مالحظات

••قم بإعداد براغي (غري مرفقة) مناسبة ملادة الجدار وصالبته .مبا أن الجدار الجيص هش بشكل خاص ،قم
بتثبيت الرباغي بإحكام إىل صامولتني يف دعامة الجدار .قم بتثبيت مكرب الصوت الطويل أفقيا ،معلقا
بواسطة براغي يف صاموالت يف قسم مسطح متواصل من الجدار.
••تأكد من التعاقد مع وكالء  Sonyللقيام بالرتكيب أو مقاولني مرخص لهم وانتبه بشكل خاص بشأن
السالمة أثناء الرتكيب.
••ال تتحمل  Sonyاملسؤولية عن الحوادث أو األرضار الناجمة عن تركيب غري مناسب أو عدم كفاية
صالبة الجدار أو تركيب غري مناسب للرباغي أو كارثة طبيعية ،الخ.

دعامة الرتكيب عىل الجدار (مرفق)
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جدول املحتويات
الوظائف املفيدة

تركيب مكرب الصوت الطويل عىل الجدار ����������������������������������������������������������������4
استخدام وظيفة التحكم لـ 6����������������������������������������������������������������������� HDMI
استخدام ميزات مزامنة "7�������������������������������������������������������������������� "BRAVIA
التحكم يف النظام باستخدام الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي (8�������������� )SongPal
ضبط اإلعدادات��������������������������������������������������������������������������������������������������10
وصل النظام (12����������������������������������������������������������������������������������������� )LINK

مواضيع متنوعة

احتياطات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������13
تقنية  BLUETOOTHالالسلكية�����������������������������������������������������������������������15
تحري الخلل وإصالحه�����������������������������������������������������������������������������������������16
األجزاء واملفاتيح��������������������������������������������������������������������������������������������������19
املواصفات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������25

راجع دليل بدء التشغيل املرفق لإلعداد والعمليات األساسية.
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تحذير
ال تركّب الجهاز يف مكان محصور ،مثل خزانة الكتب او كابينة داخلية.
لتقليل خطر نشوب حريق ،ال تغطي فتحات تهوية الجهاز بورق الصحف ،اغطية املائدة ،الستائر ،الخ.
ال تع ّرض الجهاز اىل مصادر اللهب املكشوفة (عىل سبيل املثال ،شموع مشتعلة).
لتقليل خطر نشوب حريق او الصدمة الكهربائية ،ال تع ّرض الجهاز اىل قطرات او ارتشاق السوائل ،وال
تضع اجسام مملوءة بالسوائل ،مثل املزهريات ،عىل الجهاز.
هذه الوحدة غري مفصولة من الطاقة الرئيسية طاملا انها موصولة مع فتحة التيار املرتدد  ،ACحتى اذا
كانت الوحدة نفسها متوقفة عن التشغيل.
الن قابس الطاقة الرئيسية مستعمل لفصل الوحدة من الطاقة الرئيسية ،اوصل الوحدة مع فتحة تيار
مرتدد  ACسهل الوصول اليها .اذا الحظت اي يشء غري طبيعي يف الوحدة ،افصل قابس الطاقة الرئيسية
من فتحة التيار املرتدد  ACفورا ً.
ال تع ّرض البطاريات او االجهزة والبطاريات مركبة بداخلها للحرارة الزائدة ،مثل اشعة الشمس والنار.
لالستخدام يف األماكن املغلقة فقط.

بالنسبة ملكرب الصوت الطويل
توجد لوحة االسم يف الجانب السفيل.

الكابالت املوىص بها

يجب استخدام كابالت وموصالت محمية ومؤرضة بشكل جيد للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر املضيفة و/أو
األجهزة الطرفية.
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