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Andet

2

Kassens indhold

Bjælkehøjttaler (1)

Gitterramme (1)

Subwoofer (1)

R03-batterier (størrelse AAA) (2)

Digitalt optisk kabel til et TV (1)

IR-blaster* (1)

Fjernbetjening (1)

* Se i referencevejledningen, hvordan du bruger IR-blasteren.

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST7

Standere (2) og skruer (2)

Trådløse transceivere (2)

Betjeningsvejledning (denne bog) (1)

Referencevejledning (1)
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Installation

Vil du installere
bjælkehøjttaleren på en væg?
Se anvisningerne i
referencevejledningen.

Hvis du foretrækker…
Påsætning af gitterramme

Påsætning af sidestandere

1
• Påsæt eller fjern gitterrammen parallelt med
frontpanelet.
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2

Indsættelse af trådløse transceivere

Tip
• De to trådløse transceivere er identiske. Du kan indsætte hver af dem i bjælkehøjttaleren eller subwooferen.
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Tilslutning

Kun tilslutning af et TV

OPTICAL
OUT

(Medfølger)

6

Når du tilslutter et TV og andre enheder

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

OUT

Blu-ray

Brug HDMI-kabler
(medfølger ikke). Hvis TV'et understøtter ARC-funktionen, behøver du ikke tilslutte det
digitale optiske kabel .
Se i referencevejledningen, hvis du ønsker noter om HDMI-forbindelser.
Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på
den enhed, der er tilsluttet systemet.
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Tænd for systemet

2

1
3

1 Tilslut nedledningen.
2 Tryk på knappen  på bjælkehøjttaleren.
3 Bekræft, at subwooferens -indikator lyser grønt. Hvis den ikke gør det, er den trådløse
transmission ikke aktiveret. Se "Fejlfinding" (side 19).
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Indsæt batterierne
(medfølger).

Lyt til lyden


INPUT

Valgt indgangsenhed

Tryk på knappen INPUT flere gange, indtil indgangsindikatoren vises på skærmen.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
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Oplev lydeffekter

SOUND MODE:
Giver dig mulighed for at opleve
lydeffekter.

VOICE:
Hjælper med til at gøre samtaler
tydeligere.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (subwoofer-lyd):
Vælger bastonen.

MOVIE

Lydeffekter, der er egnet til film

MUSIC

Lydeffekter, der er egnet til musik

FOOTBALL
(virtuel
fodboldstilstand)

Lydeffekter, så du kan opleve fornemmelsen af at være til stede på
et fodboldstadium (når du ser udsendelsen af fodboldkampen)
Bemærk: Denne funktion understøtter ikke monolyd.

STD (standard)

Lydeffekter, der er egnet til TV-programmer

LEVEL 1 – 3
TONE 1

En mere tydelig bastone

TONE 2

En bastone, der er egnet til forskellige kilder (standard)

TONE 3

En mere dynamisk bastone
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Lyt til lyden fra BLUETOOTH-enheder

Når der registreres BLUETOOTH-enheder (tilknytning)

BLUETOOTH PAIRING-knap
BLUETOOTH-indikator
1 Tryk på knappen BLUETOOTH PAIRING.
2 Indstil din BLUETOOTH-enhed til tilknytningstilstand, og vælg "HT-ST7". Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive "0000".
3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt.
BLUETOOTH-forbindelsen er etableret
Under eller under forsøg på BLUETOOTH-tilknytning
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Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

BLUETOOTH-indikator

1 Download, installer og start programmet "NFC Easy Connect" på din
smartphone.

2 Rør ved bjælkehøjttaleren med din smartphone.
3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt, så du angiver, at tilslutningen er etableret.
• Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller nyere, undtaget Android 3.x)

13

Dele og knapper

MUTING

  (tændt/standby)-knap
 BLUETOOTH PAIRING-knap (side 12)
 INPUT-knap (side 9)
 VOL (lydstyrke) +/– -knapper
 NFC-sensor (side 13)
Tilknytter/tilslutter en NFC-enhed, når der er en NFC-enhed i nærheden.

 MUTING-indikator
 Skærm fra/BLUETOOTH-indikator
Lyser hvidt, når systemet er tændt, ikke er i BLUETOOTH-tilstand og frontpanelskærmen er slukket.
Lyser blåt i BLUETOOTH-tilstand (side 12).

 Frontpanelskærm
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(fjernbetjeningssensor)

  (tændt/standby)-indikator (side 8)
  (tændt/standby)-knap
 SECURE LINK-knap
Linker den angivne bjælkehøjttaler og subwooferen, når der er flere trådløse lydenheder. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se i referencevejledningen.
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  (tændt/standby)
 INPUT (side 9)
 MUTING
 VOL (lydstyrke) +/–
 SOUND MODE (side 10)
 VOICE (side 10)
 DISPLAY
Justerer lysstyrken på skærmen: Til  Mørk  Fra.
* Når skærmen skifter fra Fra til Til, vises
lydformatoplysningerne på skærmen.

 SW TONE (side 10)
 SW VOL (subwooferlydstyrke) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (side 17)
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Justering af indstillingerne
Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter den ønskede indstilling ved brug af //ENTER/RETURN.
Menu

LEVEL

Funktion

Standard

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Du kan opleve Dolby Digital-lyd selv ved lave lydstyrkeniveauer. (ON/AUTO/OFF)
ON: Komprimerer lyden i overensstemmelse med de komprimeringsoplysninger,
der er i indholdet.
AUTO: Komprimerer automatisk lyd, der er kodet i Dolby TrueHD.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Du kan justere lyden, når billedet og lyden ikke er synkroniseret. (1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Du kan opleve multipleks udsendelseslyd i Dolby Digital-lyd. (M/S (hoved- og
underkanaler)/MAIN (hovedkanal)/SUB (underkanal))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Justerer lyden, så den gengives dynamisk og mere tydeligt selv ved lave
lydstyrker. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Gengiver meget lave lydstyrker, der har en tendens til at blive elimineret af
lydkomprimering. (ON/OFF)
Bemærk: Kun HEQ-funktioner, når der er valgt "BT AU". Dette fungerer ikke med
nogen andre indgange, selvom elementet vises på frontpanelet.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Reducerer lydstyrkeuoverensstemmelser mellem forskellige programmer eller
mellem programmer og reklamer. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Slår funktionen Control for HDMI til eller fra. (ON/OFF)

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Indstiller strømbesparelsestilstanden for pass-through-funktionen for HDMIsignaler. (AUTO/ON)
AUTO: Udsender signaler fra systemets HDMI OUT TV (ARC)-stik
i standbytilstand, når TV'et er tændt. Denne indstilling sparer strøm
i standbytilstanden sammenlignet med "ON"-indstillingen.
ON: Udsender altid signaler fra HDMI OUT TV (ARC)-stik i standbytilstand.
Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet
til "ON".

AUTO

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Gør det muligt at lytte til digital lyd fra et TV, der er kompatibelt med ARCteknologi (Audio Return Channel), der er tilsluttet ved brug af et HDMI kabel.
(ON/OFF)
Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet
til "ON".

ON

AUDIO

MENU
 /
ENTER
RETURN

HDMI

OFF
MAIN
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Menu

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Angiver, om systemet vil bruge AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF)
Bemærk: Hvis du ændrer indstillingen, når systemet er tilsluttet en BLUETOOTHenhed, vil systemet blive frakoblet fra enheden.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Skifter mellem til og fra for funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Systemet slukkes automatisk, når en handling ikke har været forsøgt i et bestemt
stykke tid (ca. 20 minutter), og systemet ikke modtager et indgangssignal.

ON

IR REP. (IR REPEATER)

Gør det muligt for systemet at omdirigere signalet fra en fjernbetjening til et TV.
(ON/OFF)

OFF

VER (VERSION)

Viser den aktuelle firmwareversion.

–

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

Når Secure Link-forbindelsen er ikke etableret, vises der "SEC. ON".
SEC. ON: Gør det muligt at linke den angivne bjælkehøjttaler og subwooferen,
når der er flere trådløse lydenheder inden for området.
Når Secure Link-forbindelsen er etableret, vises der "SEC.OFF".
SEC.OFF: Frigiver Secure Link-indstillingen igen.

–

RF CH (RF CHANNEL)

Gør det muligt for dig at skifte den trådløse frekvens, når subwooferlyden
springer. (AUTO/1/2/3)

RF CHK (RF CHECK)

Giver dig mulighed for at styre, om den trådløse lydtransmission er aktiveret
på systemet. (OK/NG)

SYSTEM

WS
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Standard

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
SET BT

MENU
 /
ENTER
RETURN

Funktion

Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, vil systemet være i BLUETOOTHstandbytilstand, selv når det er slukket. (ON/OFF)
Bemærk: Under BLUETOOTH-standbytilstand blinker BLUETOOTH-indikatoren
langsomt i blåt.

AUTO
–

Fejlfinding

Se i referencevejledningen, hvis du ønsker at se flere ofte stillede spørgsmål.
Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.
• Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre
indgangskilder ved at trykke på knappen INPUT flere gange (side 9).
• Kontroller forbindelsen af HDMI-kablet, det digitale optiske kabel eller det
lydkabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (side 6,7).
• Kontroller TV'ets lydudgang.
Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra systemet.
• Sørg for, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt (side 12).
• Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller
at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk, andet trådløst
2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.
Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.
• Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt
(side 8).
• Sørg for, at den trådløse transceiver er indsat korrekt (side 5).
• Hvis -indikatoren er fra:
– Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tænd subwooferen ved at trykke på knappen  på subwooferen.
• Hvis -indikatoren blinker hurtigt grønt:
Først skal du trykke på knappen  på subwooferen, derefter skal du indsætte
den trådløse transceiver korrekt i subwooferen og trykke på knappen  på
subwooferen igen.
• Hvis -indikatoren blinker rødt:
Tryk på knappen  for at slukke subwooferen, og kontroller, at der ikke er
noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.
Systemet slukkes automatisk.
• Funktionen A. STBY er angivet (side 18).
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Dette problem kan løses ved brug af IR-blasteren. Se i referencevejledningen.
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