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Harman/Kardon AVR 370 

Аудео-видео ресийвър 

 

 

 

 

 

 

Благодаря че избрахте Harman/Kardon 

Повече от 50 години мисията на Harman/Kardon е да влага страст в музиката, 

използвайки водеща технологии за постигане на най-добър резултат. Сидни Харман и 

Бернард Кардон направиха ресийвъра, една иновация, предназначена да опрости 

домашната обстановка, без това да оказва влияние на качеството при слушане.  С 

годините продуктите на Harman/Kardon са станали още по-лесни за използване, а в 

същото време функциите и звученето са по-добри от всякога! 

7.2 каналният AVR 370 продължава тази традиция, заедно с някои от най-

напредналите  аудио и видео възможности, както и богата гама от опции за гледане и 

слушане. 

 

Комплектът включва 

- Дистанционно управление 

- Дистанционно управление за Зона 2  

- EZSet/EQ микрофон 

- АМ антена 

- FM антена 

- 6 батерии тип ААА  

- Захранващ кабел 

Важни инструкции за безопасност  

1. Проверете електрическото захранване 

Вашият AVR 370 е предназначен да работи със захранващо напрежение 220V. 

Свързване към мрежа с различно от това захранване може да бъде опасно за 

уреда и да предизвика пожар. Ако имате въпроси свързани със захранването на 

Вашият модел или със захранващата мрежа, свържете се с Вашият дилър. 

 

2. Не използвайте удължаващи кабели. 
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За да избегнете риска от токов удар, използвайте само захранващият кабел 

включен в комплекта. Не прокарвайте захранващият кабел под килими или 

мокети, не стъпвайте върху него, не слагайте тежки предмети върху него. 

Повреденият захранващ кабел трябва да бъде подменен незабавно в оторизиран 

за това сервиз. 

 

3. Пазете захранващият кабел.  

Когато изключвате уреда от захранването, винаги дръжте захранващият кабел 

за щепсела, не дърпайте самият кабел! 

 

4. Не отваряйте капака на уреда 

В продукта няма части, предназначени да бъдат ремонтирани от потребителя. 

Отварянето на капака може да предизвика токов удар, а заменянето на част с 

несъвместими такива ще направи гаранцията Ви невалидна. Ако случайно във 

уреда попадне вода или метален предмет, изключете уреда от захранването и се 

свържете с оторизиран сервиз. 

 

5. Позициониране на ресийвъра 

Поставете ресийвъра на твърда и равна повърхност. Уверете се, че повърхността 

ще издържи тежестта на ресийвъра. 

Осигурете достатъчно разстояние (поне 30 см) под и около ресийвъра за по-

добро охлаждане. В някои случаи може да бъде необходим допълнителен 

вентилатор. 

В никакъв случай не покривайте вентилационните отвори в горната част на 

ресийвъра. 

Не поставяйте ресийвъра директно върху килими. 

Не поставяйте ресийвъра в мокри помещения, места с повишена влажност или 

топло или студено излъчватели, на места с пряка слънчева светлина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официален дистрибутор за България „Фактор-ТС” ЕООД 

Централен офис: ул. „Кракра” 2А, тел. 02/946 30 57, www.audio -factor.com 
 

 

 

 

 

Преден панел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Power indicator/ Power button Индикатора за захранването/Вкл-Изкл. 

Тази светлина (бутон) има четири режима 

- Основното захранване е изключено. Когато уреда е изключен мрежовият 
индикатор е изключен. 

- Екологичен режим на изчакване 
- Режим на изчакване. Индикаторът свети със оранжев цвят. 

Уредът е включен. Индикаторът свети бяло 

 

ВНИМАНИЕ! АКО НА ДИСПЛЕЯН НА РЕСИЙВЪРА СЕ ПОЯВИ 

НАДПИС „PROTECT” ИЗКЛЮЧЕТЕ РЕСИЙВЪРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОТ КОНТАКТА! ПРОВЕРЕТЕ КАБЕЛИТЕ НА ТОНКОЛОНИТЕ ЗА 

ВЪЗМОЖНО КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ. АКО НЕ БЪДЕ ОТКРИТ 

ПРОБЛЕМ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ НА 

HARMAN/KARDON! 

 

- Setup button/Настройка. Натиснете този бутон за да влезете в в менюто на 

ресийвъра 

- Info button/Настройка. Натиснете този бутон за да влезете в подменюто, 

отнасящо се до текущия източник 
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- Message display/Информационен дисплей. На този двуредов дисплей се 

изписва различна информация за текущия режим на ресийвъра, информация 

от менюто, текущия съраунд режим и др. 

- IR sensor/ИЧ сензор. Получава ИЧ команди от дистанционното управление. 

Уверете се, че този сензор не е закрит. Ако все пак достъпът до този сензор е 

ограничен, може към ресийвъра да се включи външен инфрачервен сензор 

(опция), който да приема инфрачервените команди от дистанционното 

управление  

- Volume knob/Контрол на звука. Копчето увеличава и намалява звука. 

- Headphone jack/EzSet EQ microphone input/Изход за 

слушалки/EzSet/EQ микрофонен вход. 6.3 мм вход за слушалки; използва 

се за включване на EzSet/EQ микрофон за автоматична настройка . 

- USB port/ USB вход. Можете да изпобзвате този порт за прослушване на 

аудио файлове от Apple устройство а също така и MP3 и WMA файлове от USB 

флаш памет. Използвайте този порт за актуализиране на вграденият в 

ресийвъра софтуер (когато е наличен в официалният сайт на Harman/Kardon). 

Не свързвайте към този порт компютър или външен твърд диск, ако последното 

не е задължително изискване към процедурата за обновяване. 

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) / HDMI порт на предният 

панел. HDMI порт, който може да използвате за временно свързване на 

източници на звук и картина.  

- Resolution button/Избор на резолюция. Натиснете този бутон за да 

промените изходната резолюция на ресийвъра. Използвайте бутоните 

„Нагоре/Надолу“ и бутон „Потвърждение“, за да изберете и потвърдите 

избраната резолюция. 

- Audio effects button/ Аудио ефекти. Натиснете този бутон за да влезете в 

подменюто на ресийвъра, отнасящо се за корекции на звука и звукови ефекти. 

- Video modes buttons/Бутон за видео режими. Натиснете този бутон за 

достъп до подменюто на ресийвъра, отнасящо се за контрола и подобрението на 

картината. Използвайте бутон „Потвърждение“ за да превключвате от един 

режим на друг, и бутони „Нагоре/Надолу“ за промяна на настройките в 

съответния режим. 

- Surround-Mode Select buttons/Избор на съраунд режим. След като сте 

избрали избраният съраунд режим натиснете този бутон за да се придвижите в 

различните му подрежими. Наличните сърунд режими зависят от източника на 

звук 

- Back/Exit button. Натиснете този бутон за да се върнете в предишното меню 

или да излезете от менюто на ресийвъра. 

- Left/Right/Ляво/Дясно.  Използвайте тези бутони за да се предвижвате в 

менюто на ресийвъра 

- OK button/ бутон „Потвърждение“. Натиснете този бутон за да изберете 

текущата настройка. 

- Up/Down button/Бутони „Нагоре/Надолу“. Използвайте тези бутони за да 

се предвижвате в менюто на ресийвъра. 

- Sourse list button/ Избор на източник. Натиснете този бутон за да изберете 

източник на звук и картина. 
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Заден панел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Radio Antenna connectors/ Антенни входове. Свържете включените в 

комплекта AM и FM антени към тези входове.  

- WiFi Antenna connector/Антена за безжчна интернет връзка. Ако 

разполагате с домашна безжична интернет мрежа, свържете включената в 

комплекта антена. 

- Network connector/Вход за Интернет радио. Използвайте стандартен 

интернет кабел (не е включен в комплекта), за да свържете Вашата домашна 

интернет мрежа с ресийвъра, за да се насладите на високото качество на 

Интернет радиото, осигурявано от специален интернет сайт. 

- HDMI Input connectors/ HDMI входове. HDMI връзка пренася цифрови и 

аудио и видео сигнали между отделните устройства. Ако Вашите устройства 

поддържат този интерфейс то той ще осигури максимално качество както за 

звук така и за картина. Тъй като HDMI кабелът пренася и аудио и видео 

сигнали, то не е необходимо да се прави допълнителна аудио връзка между 

устройствата. 
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- HDMI Monitor Out connector/ HDMI изход. Ако телевизорът Ви има HDMI 

вход а източникът Ви на звук и картина поддържат компонентна или HDMI 

връзка, използвайте HDMI кабел за да свържете Вашият ресийвър с телевизора 

чрез този изход. 

ВНИМАНИЕ! КОГАТО СВЪРЖЕТЕ DVI ОБОРУДВАНА ТЕХНИКА С HDMI 

ИЗХОД: 

- ИЗПОЛЗВАЙТЕ HDMI-DVI АДАПТОР 
- УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ ДИСПЛЕЯТ ВИ Е HD СЪВМЕСТИМ. АКО НЕ Е НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ HDMI ВРЪЗКА 
 

- Composite Video Input connectors/ Композитна видео връзка – вход. 

Използвайте този вид връзка за устройства не поддържащи HDMI или 

компонетна връзка. Ще трябва да направите и отделна аудио връзка. 

- Component Video Input connector/ Компонентен вход. Ако Вашият Blu-

ray или DVD плеър няма HDMI връзка, използвайте компонетната видео връзка 

за максимално качествена картина . В този случай ще е необходимо да 

направите и отделна аудио връзка.  

- Composite Video Monitor Out connector/ Компонентен видео монитор 

(изход). Ако използвате някой от компонетните входове на ресийвъра и 

Вашият видео дисплей е оборудван с компонентен вход (но не използвате HDMI 

връзка), свържете този изход към съответния вход на екрана .  

- Analog Audio Input/Output connectors/ Аналогови входове и изходи. 

Използвайте тези входове и изходи за устройства, които не ползват цифрови 

връзки. 

- Analaog Record Out connector/ Аналогов изход за запис. Свържете този 

аналогов изход със съответният аналогов вход на Вашето записващо устройство.  

- Preamps output/Изходи от предусилвателя. Свържете тези изходи към 

допълнителен усилвател ако желаете повече мощност. Surround Back/Zone 2 

изходите могат да бъдат свързани към външен усилвател за озвучаване на 

допълнително помещение. 

- Subwoofer connector/Изход за субуфер. Ако Вашият субуфер е активен и 

има вход за линеен сигнал, свържете го към този изход . 

- IR Remote In/Out connectors /Дистанционни инфрачервени вход и 

изход. Когато по някаква причина инфрачервеният сензор на ресийвъра е 

закрит, свържете външен инфрачервен приемник (опция) към инфрачервения 

вход. Инфрачервеният изход може да бъде свързан със съответният вход на 

друго устройство, което искате да командвате през ресийвъра .  



Официален дистрибутор за България „Фактор-ТС” ЕООД 

Централен офис: ул. „Кракра” 2А, тел. 02/946 30 57, www.audio -factor.com 
 

- Zone 2 IR Input connector/ Инфрачервен вход за втора зона. Свържете 

към този вход инфрачервен приемник, намиращ се в друга зона (помещение), за 

да контролирате ресийвъра от втората зона (помещение). 

- 12V Trigger connector/ 12 V дистанционен прекъсвач. Чрез този конектор 

се осигуряват 12V управляващо напрежение към други устройства, които да се 

включват и изключват заедно със ресийвъра .  

- Speaker connectors/ Терминали за тонколоните.  Използвайте двойни 

кабели и свържете всяка тонколона към съответният терминал. Спазвайте 

поляритета!  

ВАЖНО! Тонколоните, които в системи от типа 7.1 са на 6-ти и 7-ми 

канал, могат да играят роля и на Front Height  канали за многоканални 

режими, поддържащи тези канали,  както и бъдат пренасочени към друго 

помещение (зона). Настройките се правят в менюто на ресийвъра.  

- RS 232 connector/RS-232 връзка. Този конектор е предназначен за връзка в 

външно управляващо устройство. За повече информация се свържете с 

професионалист в тази област. 

- Digital Audio Input connectors/Цифрови аудио входове. Свържете тези 

входове на Вашият ресийвър с съответните цифрови входове на цифров плеър. 

Необходима е само един вид цифрова връзка за всеки един източник. 

- Fan Vents/ Отвори на вентилатора. Вентилаторите в ресийвъра служат за 

охлаждане на системата. Осигурете поне 75 мм разстояние между ресийвъра и 

околните стени за да предотвратите прегряване. При нормална работа (средно 

ниво на слушане) вентилаторът остава изключен. Автоматичен сензор ще го 

включи когато е необходимо. 

ВАЖНО! Никога не блокирайте вентилационните отвори, в противен 

случай е възможно прегряване и повреда на ресийвъра!  

- Main Power switch/ Главен прекъсвач. Този механичен прекъсвач включва 

и изключва Вашият ресийвър. 

- AC Input connector/ AC захранващ кабел. След като сте направили всички 

връзки, свържете този вход към електрическата мрежа.  
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Дистанционно управление 

 
Освен че управлява Вашият ресийвър, дистанционното управление може да 
контролира до осем други устройства, включително iPod/iPhone включени към 
USB порта на ресийвъра. По време на инсталирането можете да програмирате 
инфрачервените команди за всяко едно от Вашите устройства в дистанционното 
управление. За да превключите на устройството, което искате да контролирате, 
натиснете бутон Source Selector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AVR Power On/Off buttons/ Вкл./Изкл. Натиснете тези бутони ако желаете 

да включите или изключите ресийвъра или други устройства свързани към 

него. Главният прекъсвач на задният панел при това трябва да бъде включен! 
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- IR transmitter /Инфрачервено око. Изпраща инфрачервени команди към 

ресийвъра.  

- Device Power On/Off buttons/Вкл./Изкл. за други устройства. След като 

изберете съответното устройство, използвайте тези бутони за да го включите 

или изключите. 

- Source Selector buttons/Избор на източник. Натиснете някой от тези 

бутони за да изберете някое от устройствата, свързани към ресийвъра (DVD, 

AM/FM радио и др.) Този бутон също така включва ресийвъра. ВАЖНО: Ако 

натиснете Радио, ресийвърът ще се включи и ще застане на последната 

настроена AM или FM станция. Всяко следващо натискане сменя станцията.  

- Audio Effects button/Аудио ефекти. Натиснете този бутон за достъп до 

подменюто на ресийвъра, отнасящо се до настройките на звука (корекции).  

- Video Modes button/Видео режими. Натиснете този бутон за достъп до 

подменюто на ресийвъра, отнасящо се до настройките на видео изображението.  

- Surround Modes button/Съраунд режими. Натиснете този бутон за достъп 

до подменюта на ресийвъра, даващо Ви достъп до наличните съраунд режими. 

- Number buttons/Цифрови бутони. Използвайте тези бутони, когато искате 

да изберете определена радио честота или да изберете предварително настроена 

станция.  

- Last Channel button/ Последен канал. Натиснете този бутон за да се 

върнете на предишен канал, в случаите когато дистанционното управление 

командва устройства като сателитни приемници, телевизор или др.  

- Activity button/Бутон „Програмирани команди“. С този бутон можете да 

програмирате до 11 предварително зададени комбинации от команди от 

дистанционното управление. 

- Back/Exit button/Връщане назад/Изход. Натиснете този бутон за връщане 

в предишното меню или ако искате да излезете от менюто.  

- Menu button/Бутон „Меню“. Натиснете този бутон за да влезете  в менюто на 

тунер или в The Bridge IIIP. Също така бутонът може да се използва за показване 

на менюто на други устройства. 

- Left/Right/Up/Down button/Ляво/Дясно/Нагоре/Надолу. Чрез тези 

бутони се предвижвате в менюто на ресийвъра. 

- OK button/ Бутон Потвърждение. Натиснете този бутан за да потвърдите 

избраната от Вас настройка в менюто на ресийвъра.  

- Backlight button/Подсветка на бутоните (само за AVR 365). Натиснете 

този бутон за да включите или изключите подсветката на бутоните на 

дистанционното управление.  
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- Disc Menu button/Меню на плеър. Натиснете този бутон за да влезете в 

менюто на DVD или Blu-ray плеър, свързан към ресийвъра.  

- A/B/C/D buttons/ A/B/C/D бутони. Тези бутони могат да бъдат използвани 

като допълнителни за отделни устройства, както могат да изпълняват и други 

функции. 

- Volume Up/Down buttons/ Увеличаване и намаляване на звука. 

Натиснете тези бутани за да увеличите или намалите звука към тонколоните. 

- Channel Up/Down and Page buttons/Настройк на радиото. Натиснете 

този бутон за да изберете някои от вече настроените радио станции.  

- Mute button/Изключване на звука. Натиснете този бутон за да изключите 

звука към тонколоните. Натиснете го отново, ако желаете отново звукът да бъде 

включен. 

- Transport Control buttons/Транспорт. Тези бутони не командват 

ресийвъра, но могат да бъдат използвани за много други източници на звук и 

картина. По подразбиране тези бутони командват DVD или Blu-ray плеър на 

Harman/Kardon. 

- Info button/Информация. Бутонът дава достъп до менюто, касаещо 

настройките на текущия източник. 

- AVR button/ Бутон AVR. За да можете да командвате ресийвъра, натиснете 

този бутон. 

- Sleep button/Channel Up/Down buttons/ Бутон „автоматично 

изключване“/канал Нагоре/Надолу. Натиснете този бутон за да 

активирате режима на автоматично изключване, който ще изключи ресийвъра в 

зададеното от Вас време за период до 90 минути. Бутоните канал 

Нагоре/Надолу не се използват при работа с ресийвъра, но служат за 

превключване на каналите на Вашият телевизор, както и при някои видео 

източници. 

- Learn button/Обучение (само за AVR 365). Бутонът активира обучителният 

режим на дистанционното управление. 

- Zone Selector switch/Избор на зона (само за AVR 365). Бутонът 

превключва програмираните и настроени в ресийвъра отделни зони (Зона 1 и 

Зона 2).  
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ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 
 

1. Уредът не работи когато главният прекъсвач е в положение „On”  
- убедете се, че захранващият кабел е включен в работещ контакт от 

електрическата мрежа 
- проверете дали контактът не е изключващ се 
2. Дисплеят работи, няма звук и картина 
- проверете всички кабелни връзки 
- натиснете бутон „Mute” 
- увеличете нивото на звука 
3. Няма звук от нито една от тонколоните. На дисплея на ресийвъра 

свети „Protect” 
- проверете кабелните връзки за късо съединение 
- свържете се с Вашият дилър 
4. Няма звук от съраунд и от централната тонколона  
- изберете режим на ресийвъра, различен от „Stereo” 
- моно източниците не предлагат съраунд звук 
- проверете конфигурацията на тонколоните 

съраунд декодера може да не дава информация към централната и съраунд 
тонколоните, обработвайки не декодиран сигнал 

5. Уредът не реагира на инфрачервени команди от дистанционното 
управление 

- сменете батериите на дистанционното управление 
- натиснете бутон „Setup/AVR“ 
- уверете се, е сензорът на ресийвъра е на една линия с инфрачервеното око на 

дистанционното управление.  
6. От тунера се чува жужащ шум 
- преместете ресийвъра по-далече от компютър, флуоресциращо осветление, 

двигатели или други електрически уреди 
7. Не можете да активирате ”Program” режим от дистанционното 

управление 
-  Задръжте бутон Source Selector поне за 3 секунди 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

Стерео режим, поддържана мощност (FTC) 

AVR 370 

125 W на канал, 20Hz-20kHz < 0.07% THD, едновременно натоварване на двата канала 

на 8 ома 

Многоканален  режим  

125 W на канал, 20Hz-20kHz < 0.07% THD, едновременно натоварване на двата канала 

на 8 ома 

- входна чувстителност/импеданс – 250mV/27 кило ома 
- съотношение сигнал/шум – 100dB 
- честотна лента (+0dB -3dB) – 10Hz-130kHz 
- изходен ток ±42 ампера 

FM тунер 

- честотен обхват 87,5-108,0 MHz 
- съотношение сигнал/шум моно/стерео 70/68 dB (DIN) 
- изкривявания моно/стерео 0,2/0,3% 
- разделяне на каналите 40dB 1kHz 

AM тунер 

- честотен обхват 520-1720 kHz 
- съотношение сигнал/шум 45 dB 
- изкривявания 1kHz, 50% моно 0,8% 

Видео секция 

- TV стандартNTSC/PAL 
- входно ниво/импеданс 1Vp-p/75 ома 
- изходно ниво/импеданс 1Vp-p/75 ома 
- честотна видео лента (композитно видео) 10Hz-8MHz (-3dB) 
- HDMI протокол 1,4а с 12-битов Deep Color 

Общи характеристики 

- необходимо захранване AC220-240V/50Hz-60Hz 
- консумация от ел. мрежа:  режим на изчакване < 0.5W, мах280W 

 

Размери (ширина/височина/дълбочина)   

440мм/165мм/435мм 

Тегло  

8 кг 


