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Съдържание на комплекта

Лентова колонка
с високоговорители (1)

Решетка (1)

Събуфер (1)

Батерии R03 (размер AAA) (2)

Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)

Инфрачервен
бластер* (1)

Дистанционно управление (1)

* Вижте справочното ръководство за информация как да използвате
инфрачервения бластер.

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST7

Стойки (2) и винтове (2)

Безжични приемо-предаватели (2)

Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство) (1)

Справочно ръководство (1)
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Инсталиране

Ако предпочитате...
Поставяне на решетката

Поставяне на страничните стойки

1
• Поставете или отстранете решетката успоредно
на предния панел.
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2

Искате да инсталирате
лентовата колонка
с високоговорители
на стена?
Вижте инструкциите
в справочното ръководство.

Поставяне на безжичните приемо-предаватели

Съвет
• Двата безжични приемо-предавателя са идентични. Можете да вкарате който и да е от тях в лентовата
колонка с високоговорители или в събуфера.
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Връзка

Свързване само към телевизор

OPTICAL
OUT

(доставено в комплекта)

6

При свързване на телевизор и други устройства

(ARC)

OPTICAL
OUT

Телевизор

OUT

Blu-ray

Използвайте HDMI кабели
(не са доставени в комплекта). Ако телевизорът ви поддържа функцията
ARC, няма нужда да свързвате цифровия оптичен кабел .
Вижте справочното ръководство за информация относно HDMI връзките.
За да изведете многоканален цифров звук, проверете настройката за извеждане на цифров звук на
устройството, свързано към системата.
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Включване на системата

2

1
3

1 Свържете захранващите кабели (проводници).
2 Натиснете бутона  на лентовата колона с високоговорители.
3 Проверете дали индикаторът  на събуфера свети в зелено. Ако не, безжичното
предаване не е активирано. Вж. „Отстраняване на неизправности“ (стр. 19).
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Поставете батериите
(доставени в комплекта).

Слушане на аудио


INPUT

Избрано входно устройство

Натиснете бутона INPUT неколкократно, докато входното устройство се появи на екрана.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
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Слушане на звукови ефекти

SOUND MODE:
Позволява ви да слушате
звукови ефекти.

VOICE:
Прави диалога по-ясен.

MOVIE

Звукови ефекти, подходящи за филми

MUSIC

Звукови ефекти, подходящи за музика

FOOTBALL
(виртуален режим
за футбол)

Звукови ефекти за изпитване на усещането, че присъствате
на футболния стадион (когато гледате футболен мач)
Забележка: Тази функция не поддържа моно звук.

STD (стандартен)

Звукови ефекти, подходящи за телевизионни програми

LEVEL 1 – 3
TONE 1

По-изчистен тон на басите

TONE 2

Тон на басите, подходящ за различни източници
(по подразбиране)

TONE 3

По-динамичен тон на басите

SOUND MODE
VOICE

SW TONE

10

SW TONE (тон на събуфер):
За избор на тона на басите.
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Слушане на аудио от BLUETOOTH устройства

При регистриране на BLUETOOTH устройства (сдвояване)

Бутон BLUETOOTH PAIRING
Индикатор за BLUETOOTH
1 Натиснете бутона BLUETOOTH PAIRING.
2 Настройте BLUETOOTH устройството към режим на сдвояване и изберете „HT-ST7“. Ако е необходима парола, въведете „0000“.
3 Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети в синьо.
BLUETOOTH връзката е установена
По време на или при опит за сдвояване на BLUETOOTH устройства
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При използване на свързване с едно докосване (NFC)

Индикатор за BLUETOOTH

1 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“
на своя смартфон.

2 Допрете смартфона към лентовата колонка с високоговорители.
3 Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети в синьо, което сочи, че е установена връзка.
• Съвместими смартфони
Смартфони с вградена функция NFC
(Операционна система: Android 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x)
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Части и контроли

MUTING

 Бутон  (включено/в готовност)
 Бутон BLUETOOTH PAIRING (стр. 12)
 Бутон INPUT (стр. 9)
 Бутони VOL (сила на звука) +/–
 Сензор за NFC (стр. 13)
За сдвояване/свързване на NFC устройство, когато такова бъде намерено в близост.

 Индикатор за MUTING
 Индикатор за изключен екран/BLUETOOTH
Светва в бяло, когато системата е включена, не се намира в режим BLUETOOTH и дисплеят на предния панел е изключен.
Свети в синьо в режим BLUETOOTH (стр. 12).

 Дисплей на предния панел
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(сензор за дистанционно управление)

 Индикатор  (включено/в готовност) (стр. 8)
 Бутон  (включено/в готовност)
 Бутон SECURE LINK
Свързват се определената лентова колонка с високоговорители и събуферът, когато има няколко безжични
устройства за звук. За повече подробности прегледайте справочното ръководство.
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  (включено/в готовност)
 INPUT (стр. 9)
 MUTING
 VOL (сила на звука) +/–
 SOUND MODE (стр. 10)
 VOICE (стр. 10)
 DISPLAY
Регулира яркостта на дисплея: Включено  Тъмно  Изключено.
* Когато дисплеят се превключи от „Изключено“ на „Включено“,
на него се показва информация за аудио формат.

 SW TONE (стр. 10)
 SW VOL (сила на звука на събуфера) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (стр. 17)
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Регулиране на настройките

Натиснете MENU на дистанционното управление, след което изберете желаната настройка,
като използвате //ENTER/RETURN.
Функция

Настройка по
подразбиране

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Можете да слушате Dolby Digital звук при ниска сила на звука.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Компресира звука в съответствие с информацията за компресиране
в съдържанието.
AUTO: Автоматично компресира звука, кодиран в Dolby TrueHD.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Можете да регулирате звука, когато изображението и звукът не са
синхронизирани. (1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Можете да слушате звук от мултиплексни програми с Dolby Digital аудио.
(M/S (основен канал и подканал)/MAIN (основен канал)/SUB (подканал))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Регулира звука така, че да да се възпроизвежда динамично и по-ясно
дори при ниска сила на звука. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Възпроизвежда звуците с много ниска сила на звука, за които е вероятно
да бъдат отстранени от аудиокомпресията. (ON/OFF)
Забележка: HEQ функционира само когато е избрано „BT AU“. Не работи
с други входни сигнали, въпреки че елементът се показва на
предния панел.

ON

AAV
Намалява несъответствията в силата на звука между различни програми
(ADVANCED AUTO VOLUME) или между програми и реклами. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Включва или изключва функцията „Control for HDMI“. (ON/OFF)

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Настройва режима за пестене на енергия на функцията за преминаване
на HDMI сигнали. (AUTO/ON)
AUTO: Извежда сигналите от жака HDMI OUT TV (ARC) на системата
в режим на готовност, когато телевизорът е включен. Тази
настройка пести електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „ON“.
ON: Винаги извежда сигналите от жака HDMI OUT TV (ARC) на системата
в режим на готовност.
Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (CONTROL FOR
HDMI)“ е с настройка „ON“.

AUTO

ARC
(AUDIO RETURN CHANNEL)

Позволява ви да слушате цифров звук от телевизор, който е съвместим
с технологията Audio Return Channel (ARC) и е свързан чрез HDMI кабел.
(ON/OFF)
Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (CONTROL FOR
HDMI)“ е с настройка „ON“.

ON

Меню

LEVEL

AUDIO

MENU
 /
ENTER
RETURN

HDMI

OFF
MAIN
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Меню

Когато системата има информация за сдвояване, тя е в режим на
готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена. (ON/OFF)
Забележка: При режим на готовност на BLUETOOTH индикаторът за
BLUETOOTH бавно мига в синьо.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Задава дали системата да използва AAC чрез BLUETOOTH. (ON/OFF)
Забележка: Ако промените настройката, когато системата е свързана
с BLUETOOTH устройство, връзката с това устройство ще
бъде прекъсната.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Включва или изключва функцията AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Системата се изключва автоматично, когато не се извърши операция
или не се направи опит за това за определен период от време
(около 20 минути) и системата не получава входен сигнал.

ON

IR REP. (IR REPEATER)

Позволява системата да изпраща сигнала от дистанционното
управление към телевизора. (ON/OFF)

OFF

SYSTEM

VER (VERSION)

Показва текущата версия на фърмуера.

–

SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)

Когато не е установена Secure Link връзка, се показва „SEC. ON“.
SEC. ON: Позволява ви да свържете определената лентова колонка
с високоговорители и събуфера, когато има няколко безжични
устройства за звук в обхвата.
Когато е установена Secure Link връзка, се показва „SEC.OFF“.
SEC.OFF: Изключва настройката за Secure Link.

–

RF CH (RF CHANNEL)

Позволява ви да промените честотата на безжичния сигнал, когато
звукът от събуфера прекъсва. (AUTO/1/2/3)

RF CHK (RF CHECK)

Позволява ви да проверите дали в системата е активирано безжичното
предаване на звук, или не. (OK/NG)

WS
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Настройка по
подразбиране

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
SET BT

MENU
 /
ENTER
RETURN

Функция

AUTO
–

Отстраняване на неизправности

За повече често задавани въпроси прегледайте справочното ръководство.
Системата не извежда звук от телевизора.
• Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно избран.
Изпробвайте други източници на входен сигнал, като натиснете бутона
INPUT неколкократно (страница 9).
• Проверете връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен кабел или аудио
кабела, свързан към системата и телевизора (стр. 6, 7).
• Проверете извеждането на звук от телевизора.

Системата се изключва автоматично.
• Функцията A. STBY е настроена (стр. 18).
Дистанционното управление на телевизора не работи.
• Този проблем може да се разреши, като се използва инфрачервения
бластер. Вижте справочното ръководство.

От системата не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.
• Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети в син цвят (страница 12).
• Уверете се, че тази система не е прекалено далече от BLUETOOTH
устройството и че не възникват смущения от Wi‐Fi мрежа, друго безжично
устройство с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна.
Системата не извежда звук от събуфера.
• Уверете се, че захранващият кабел на събуфера е свързан (стр. 8).
• Уверете се, че безжичните приемо-предаватели са вкарани правилно
(стр. 5).
• Ако индикаторът  е изключен:
– Проверете дали захранващият кабел на събуфера е свързан здраво.
– Включете събуфера, като натиснете бутона  върху него.
• Ако индикаторът  мига бързо в зелено:
Първо натиснете бутона  върху събуфера, след което вкарайте
безжичния приемо-предавател правилно в събуфера и натиснете отново
бутона  върху събуфера.
• Ако индикаторът  мига бързо в червено:
Натиснете бутона , за да изключите събуфера, и проверете дали нещо
не блокира вентилационните му отвори.
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