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Kas atrodams iepakojumā

Stieņa skaļrunis (1)

Režģa rāmis (1)

Zemfrekvenču skaļrunis (1)

R03 (AAA izmēru) baterijas (2)

Digitālais optiskais kabelis
televizoram (1)

IR raidītājs* (1)

Tālvadības pults (1)

* Informāciju par to, kā izmantot IR raidītāju, skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST7

Balsti (2) un skrūves (2)

Bezvadu raiduztvērēji (2)

Lietošanas instrukcijas (šī grāmata; 1)

Uzziņu rokasgrāmata (1)
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Uzstādīšana

Vai stieņa skaļruni vēlaties
uzstādīt pie sienas?
Skatiet uzziņu rokasgrāmatā
sniegtos norādījumus.

Ja vēlaties…
Pievienot režģa rāmi

Pievienot sānu balstus

1
• Režģa rāmi pievienojiet un noņemiet paralēli
priekšējam panelim.

4

2

Bezvadu raiduztvērēju ievietošana

Padoms
• Abi bezvadu raiduztvērēji ir vienādi. Jebkuru no tiem varat ievietot stieņa vai zemfrekvenču skaļrunī.

5

Savienošana

Tikai televizora pievienošana

OPTICAL
OUT

(iekļauts komplektācijā)

6

Pievienojot televizoru un citas ierīces

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

OUT

Blu-ray

Izmantojiet HDMI kabeļus un (komplektācijā nav iekļauti). Ja jūsu TV atbalsta funkciju ARC,
digitālais optiskais kabelis nav jāpievieno.
Piezīmes par HDMI savienojumiem skatiet uzziņu rokasgrāmatā.
Lai izvadītu vairākkanālu digitālo audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālā audio
izvades iestatījumu.
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Sistēmas ieslēgšana

2

1
3

1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).
2 Nospiediet stieņa skaļruņa pogu .
3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa indikators  deg zaļā krāsā. Ja ne, bezvadu pārraide
nav aktivizēta. Sk. Problēmu novēršana (19. lpp.).
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Ievietojiet baterijas
(iekļautas komplektācijā).

Audio klausīšanās


INPUT

Atlasītā ievades ierīce

Vairākkārt nospiediet pogu INPUT, līdz displejā tiek rādīta ievades ierīce.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
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Skaņas efektu baudīšana

SOUND MODE:
ļauj izbaudīt skaņas efektus.

VOICE:
palīdz skaidrāk uztvert dialogus.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (zemfrekvenču skaļruņa
tonis):
atlasa basu toni.

MOVIE

Filmām piemēroti skaņas efekti

MUSIC

Mūzikai piemēroti skaņas efekti

FOOTBALL
(virtuālais futbola
režīms)

Skaņas efekti, lai izbaudītu sajūtas, kādas rodas futbola stadionā
(skatoties futbola spēles apraidi)
Piezīme. Šī iezīme neatbalsta monofonisko skaņu.

STD (standarta)

TV pārraidēm piemēroti skaņas efekti

LEVEL 1–3
TONE 1

Izteiksmīgāks basu tonis

TONE 2

Dažādiem avotiem piemērots basu tonis (noklusējums)

TONE 3

Dinamiskāks basu tonis
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Audio klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm

Reģistrējot BLUETOOTH ierīces (savienošana pārī)

Poga BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH indikators
1 Nospiediet pogu BLUETOOTH PAIRING.
2 Iestatiet savu BLUETOOTH ierīci savienošanas pārī režīmā un izvēlieties HT-ST7. Ja tiek pieprasīta
ieejas atslēga, ievadiet 0000.
3 Pārbaudiet, vai deg zils BLUETOOTH indikators.
Izveidots BLUETOOTH savienojums
Veicot vai mēģinot veikt BLUETOOTH savienošanu pārī
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Izmantojot viena pieskāriena savienojumu (NFC)

BLUETOOTH indikators

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

2 Ar viedtālruni pieskarieties stieņa skaļrunim.
3 Pārbaudiet, vai BLUETOOTH indikators deg zilā krāsā, kas norāda uz izveidotu savienojumu.
• Saderīgie viedtālruņi
Viedtālruņi ar iebūvētu funkciju NFC
(operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)
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Daļas un vadības elementi

MUTING

 Poga  (ieslēgt/gaidstāve)
 Poga BLUETOOTH PAIRING (12. lpp.)
 Poga INPUT (9. lpp.)
 Pogas VOL (skaļums) +/–
 NFC sensors (13. lpp.)
Savieno pārī/izveido savienojumu ar NFC ierīci, ja tuvumā atrodas NFC ierīce.

 Indikators MUTING
 Indikators Displejs izslēgts/BLUETOOTH
Iedegas, ja sistēma ir ieslēgta, nav BLUETOOTH režīmā un ja priekšējā paneļa displejs ir izslēgts.
BLUETOOTH režīmā iedegas zilā krāsā (12. lpp.).

 Priekšējā paneļa displejs
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(tālvadības sensors)

 Indikators  (ieslēgts/gaidstāve) (8. lpp.)
 Poga  (ieslēgt/gaidstāve)
 Poga SECURE LINK
Ja ir vairākas bezvadu skaņas ierīces, saista norādīto stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni.
Plašāku informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

15

  (ieslēgt/gaidstāve)
 INPUT (9. lpp.)
 MUTING
 VOL (skaļums) +/–
 SOUND MODE (10. lpp.)
 VOICE (10. lpp.)
 DISPLAY
Regulē displeja spilgtumu: ieslēgts  tumšs  izslēgts.
* Kad displejs no izslēgta stāvokļa tiek pārslēgts ieslēgtā stāvoklī,
displejā tiek rādīta informācija par audio formātu.

 SW TONE (10. lpp.)
 SW VOL (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (17. lpp.)

16

Iestatījumu regulēšana
Nospiediet tālvadības pults pogu MENU un izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, izmantojot //ENTER/RETURN.
Izvēlne

LEVEL

AUDIO

MENU
 /
ENTER
RETURN

Noklusējums

Varat izbaudīt Dolby Digital skaņu ar mazu skaļumu. (ON/AUTO/OFF)
ON: saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai par saspiešanu.
AUTO: automātiski saspiež skaņu, kas kodēta formātā Dolby TrueHD.

SYNC
(AV SYNC)

Varat regulēt skaņu, ja attēls nav sinhronizēts ar skaņu. (1–4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Varat izbaudīt Dolby Digital audio multipleksās apraides skaņu. (M/S (galvenais
un papildkanāls)/MAIN (galvenais kanāls)/SUB (papildkanāls))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Regulē skaņu tā, lai to atskaņotu dinamiski un skaidrāk pat ar mazu skaļumu.
(ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS
EQUALIZER)

Atveido ļoti klusu skaņu, ko mēdz pazaudēt, veicot audio saspiešanu. (ON/OFF)
Piezīme. HEQ darbojas tikai tad, ja ir atlasīts BT AU. Ar citu ievadi tā nedarbojas
pat tad, ja priekšējā panelī tiek rādīts atbilstošais elements.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Samazina dažādu raidījumu vai raidījumu un reklāmas skaļuma nesakritības.
(ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Ieslēdz vai izslēdz funkciju Control for HDMI. (ON/OFF)

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Iestata HDMI signālu apiešanas funkcijas enerģijas taupīšanas režīmu. (AUTO/ON)
AUTO: ja televizors ir ieslēgts, gaidstāves režīmā izvada signālu sistēmas ligzdā
HDMI OUT TV (ARC). Šis iestatījums gaidstāves režīmā taupa enerģiju,
ja salīdzina ar iestatījumu ON.
ON: gaidstāves režīmā vienmēr izvada signālu sistēmas ligzdā HDMI OUT TV (ARC).
Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR
HDMI) ir norādīta vērtība ON.

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Ļauj klausīties digitālu skaņu no televizora, kas ir saderīgs ar audio atgriešanas
kanāla (Audio Return Channel — ARC) tehnoloģiju un ir pievienots, izmantojot
HDMI kabeli. (ON/OFF)
Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR
HDMI) ir norādīta vērtība ON.

ON

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pārī savienotajām ierīcēm, sistēma ir
BLUETOOTH gaidstāves režīmā arī tad, ja tā ir izslēgta. (ON/OFF)
Piezīme. BLUETOOTH gaidstāves režīmā reti mirgo zils BLUETOOTH indikators.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Iestata, vai sistēma lietos AAC, izmantojot BLUETOOTH. (ON/OFF)
Piezīme. Ja šo iestatījumu mainīsit brīdī, kad sistēma ir savienota ar kādu
BLUETOOTH ierīci, sistēma pārtrauks savienojumu ar šo ierīci.

OFF

HDMI

SET BT

Funkcija

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

AUTO
OFF
MAIN

AUTO
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Izvēlne

A. STBY
(AUTO STANDBY)
SYSTEM
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Noklusējums

ON
OFF

IR REP. (IR REPEATER)

Ļauj sistēmai uz TV translēt signālu no tālvadības pults. (ON/OFF)

VER (VERSION)

Parāda pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.

–

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

Ja drošās saites savienojums nav izveidots, tiek rādīts SEC. ON.
SEC. ON: ja sakaru rādiusā ir vairākas bezvadu skaņas ierīces, ļauj saistīt norādīto
stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni.
Izveidojot drošās saites savienojumu, tiek rādīts SEC.OFF.
SEC.OFF: atceļ drošās saites iestatījumu.

–

RF CH (RF CHANNEL)

Ja notiek zemfrekvenču skaļruņa skaņas izlaišana, ļauj mainīt bezvadu sakaru
frekvenci. (AUTO/1/2/3)

RF CHK (RF CHECK)

Ļauj pārbaudīt, vai sistēmā ir aktivizēta bezvadu skaņas pārraide. (OK/NG)

WS

MENU
 /
ENTER
RETURN

Funkcija

Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Ja noteiktu laiku (aptuveni 20 minūtes) nemēģināt veikt nekādas darbības un
sistēmas nesaņem ievades signālu, sistēma automātiski tiek izslēgta.

AUTO
–

Problēmu novēršana

Papildu bieži uzdotos jautājumus skatiet uzziņu rokasgrāmatā.
Sistēma neizvada TV skaņu.
• Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Izmēģiniet citus ievades avotus,
vairākkārt nospiežot pogu INPUT (9. lpp.).
• Pārbaudiet sistēmu un TV savienojošā HDMI kabeļa, digitālā optiskā kabeļa vai
audio kabeļa savienojumu (6. un 7. lpp.).
• Pārbaudiet TV skaņas izvadi.
Sistēma neizvada skaņu no pievienotās BLUETOOTH ierīces.
• Pārbaudiet, vai deg zils BLUETOOTH indikators (12. lpp.).
• Pārbaudiet, vai sistēma neatrodas pārāk tālu no BLUETOOTH ierīces un vai
sistēmā nerodas traucējumi no Wi‐Fi tīkla, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai
mikroviļņu krāsns.
Zemfrekvenču skaļrunis neizvada skaņu.
• Pārliecinieties, vai zemfrekvenču skaļrunim ir pievienots maiņstrāvas barošanas
vads (elektroenerģijas tīkla pievads) (8. lpp.).
• Pārliecinieties, vai ir pareizi ievietoti bezvadu raiduztvērēji (5. lpp.)
• Ja indikators  nedeg:
– Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas
barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
– Ieslēdziet zemfrekvenču skaļruni, nospiežot tā pogu .
• Ja indikators  bieži mirgo zaļā krāsā:
Vispirms nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu , pēc tam zemfrekvenču
skaļrunī pareizi ievietojiet bezvadu raiduztvērēju un vēlreiz nospiediet
zemfrekvenču skaļruņa pogu .
• Ja indikators  mirgo sarkanā krāsā:
Nospiediet pogu , lai izslēgtu zemfrekvenču skaļruni, un pārliecinieties,
vai nekas neaizsprosto zemfrekvenču skaļruņa ventilācijas atveres.
Sistēma tiek automātiski izslēgta.
• Ir iestatīta funkcija A. STBY (18. lpp.).
Nedarbojas TV tālvadības pults.
• Iespējams, ka šo problēmu var novērst, izmantojot IR raidītāju.
Sk. uzziņu rokasgrāmatu.
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