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Të tjera

2

Çfarë ka në kuti

Altoparlanti horizontal (1)

Nën-vuferi (1)

Telekomanda (1)

Mbajtëset (2)

Gominat e altoparlantit (4)

Mbrojtëset e altoparlantit* (2)

Bateri R03 (përmasa AAA) (2)

* Për instalimin e altoparlantit horizontal në mur

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

Kablloja dixhitale optike e televizorit (1)

Udhëzimet e përdorimit (ky libër) (1)

Udhëzuesi i referencës (1)
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Instalimi

Dëshironi të instaloni
altoparlantin horizontal
në mur?
Shihni udhëzimet në
udhëzuesin e referencës.

Nëse preferoni…
Instalimin e nën-vuferit vertikalisht

Instalimin e altoparlantit horizontal me
pamje përballë

1

• Ngjisni gominat e dhëna të altoparlantit në secilin
kënd në të majtë dhe të djathtë.

4

• Vendosni mbajtëset e dhëna mbi mbrojtëset në fund.

2

Lidhja e altoparlantit horizontal dhe nën-vuferit

5

Lidhja

Lidhja vetëm e një televizori

OPTICAL
OUT

(Jepet)

6

Kur lidhni një televizor dhe pajisje të tjera

OUT

Blu-ray

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

Përdorni kabllo HDMI
(nuk jepen). Nëse televizori juaj mbështet
funksionin ARC, nuk ju nevojitet të lidhni kabllon optike dixhitale (jepet).
Referojuni udhëzuesit të referencës për shënime mbi lidhjet HDMI.
Shënime
• Për daljen e audios dixhitale shumëkanalëshe, kontrolloni konfigurimin e daljes së
audios dixhitale në pajisjen e lidhur me këtë sistem.
• Ju mund të lidhni pajisje të tjera audio në foletë ANALOG.
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Ndezja e sistemit

2

1 Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik).
2 Shtypni butonin .
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1

Futja e baterive (jepen).

 Rrëshqitni kapakun poshtë.
 Ngrini kapakun e baterisë.

Dëgjimi i audios


INPUT

Pajisja e zgjedhur e hyrjes

Shtypni INPUT në mënyrë të përsëritur derisa
pajisja e hyrjes të shfaqet në ekran.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Shijimi i efekteve zanore

SOUND MODE:
Ju lejon të shijoni efektet zanore.

VOICE:
Ndihmon në qartësimin
e dialogëve.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (toni i nën-vuferit):
Zgjedh tonin e basit.

MOVIE

Efekte zanore të përshtatshme për filma

MUSIC

Efekte zanore të përshtatshme për muzikë

FOOTBALL
(modaliteti
i futbollit virtual)

Efekte zanore për të shijuar ndjenjën e prezencës në një stadium
futbolli (kur shikoni transmetimin e një ndeshjeje futbolli)
Shënim: Kjo veçori nuk mbështet audio mono.

STD (standard)

Efekte zanore të përshtatshme për programe televizive

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Një ton më i qartë basi

TONE 2

Një ton basi i përshtatshëm për burime të ndryshme (parazgjedhja)

TONE 3

Një ton më dinamik basi
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Dëgjimi i audios nga pajisjet BLUETOOTH
Kur regjistroni pajisje BLUETOOTH (çiftimi)

Butoni BLUETOOTH PAIRING
Treguesi BLUETOOTH
Për të çiftuar me një pajisje dhe për ta dëgjuar për herë të parë
1 Shtypni butonin BLUETOOTH PAIRING.
Treguesi i BLUETOOTH pulson me shpejtësi
(gjatë çiftimit).
2 Vendosni pajisjen tuaj BLUETOOTH në modalitetin e çiftimit dhe zgjidhni “HT-ST3”. Nëse kërkohet një kod, vendosni “0000”.
3 Konfirmoni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur
(i lidhur).
Për të dëgjuar një pajisje të çiftuar
1 Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin INPUT për të shfaqur “BT AU”.
(duke u përpjekur për çiftimin).
Treguesi i BLUETOOTH pulson
2 Zgjidhni “HT-ST3” në pajisjen BLUETOOTH.
3 Konfirmoni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur
(i lidhur).
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Kur përdorni lidhjen me një prekje (NFC)

Treguesi BLUETOOTH

1 Shkarkoni, instaloni dhe nisni aplikacionin “NFC Easy Connect”
në telefonin tuaj smartphone.

2 Prekni nën-vuferin me telefonin smartphone.
3 Konfirmoni që treguesi BLUETOOTH ndizet në ngjyrë blu, që tregon se lidhja është kryer.
• Telefonat e përputhshëm
Smartphone me funksionin e integruar NFC
(OS: Android 2.3.3 ose version më i ri, përveç Android 3.x)
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Pjesët dhe kontrollet

 Butoni  (ndezur/në gatishmëri)
 Sensori NFC (faqe 13)
Çiftohet/lidhet me një pajisje NFC kur pranë ndodhet një pajisje NFC.



(sensori i telekomandës)

 Fikja e ekranit/Treguesi BLUETOOTH
Ndizet në të bardhë kur sistemi është i ndezur, jo në modalitetin BLUETOOTH dhe ekrani i panelit të përparmë është i fikur.
Ndizet në blu në modalitetin BLUETOOTH (faqe 12).

 Paneli i ekranit të përparmë
 Butoni INPUT (faqe 9)
 Butoni BLUETOOTH PAIRING (faqe 12)
 Butonat VOL (volumi) +/–
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  (ndezur/në gatishmëri)
 INPUT (faqe 9)
 MUTING
 VOL (volumi) +/–
 SOUND MODE (faqe 10)
 VOICE (faqe 10)
 DISPLAY
Rregullon ndriçimin e ekranit: Ndezur  Errësirë  Fikur.
* Kur ekrani kalon nga fikur në ndezur, informacioni i formatit të audios shfaqet në ekran.

 SW TONE (faqe 10)
 SW VOL (volumi i nën-vuferit) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (faqe 16)

15

Rregullimi i cilësimeve
Shtypni MENU në telekomandë, më pas zgjidhni cilësimin e dëshiruar duke përdorur //ENTER/RETURN.
Menyja

LEVEL

AUDIO

MENU
/
ENTER
RETURN
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HDMI

Funksioni

Parazgjedhja

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Mund të shijoni tingull Dolby Digital në volumet e ulëta. (ON/AUTO/OFF)
ON: N
 gjesh zërin sipas informacionit të ngjeshjes që përmban përmbajtja.
AUTO: Ngjesh automatikisht tingullin e koduar në Dolby TrueHD.

SYNC
(AV SYNC)

Zërin mund ta rregulloni kur figura dhe zëri nuk janë të sinkronizuara. (1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Mund të shijoni tingull transmetimi multipleks audioje Dolby Digital.
(M/S (kanalet kryesore dhe kanalet dytësore)/MAIN (kanali kryesor)/
SUB (kanali dytësor))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Rregullon tingullin në mënyrë që të riprodhohet në mënyrë dinamike dhe më
qartë edhe në volume me zë të ulët. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Riprodhon tinguj me volum shumë të ulët që kanë tendencën të eliminohen nga
ngjeshja audio. (ON/OFF)
Shënim: HEQ funksionon vetëm kur zgjidhet “ANALOG/BT AU”. Ai nuk funksionon
me hyrjet e tjera, edhe nëse artikull shfaqet në panelin e përparmë.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Redukton mospërputhjet e volumit mes programeve të ndryshme ose mes
programeve dhe reklamave. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Aktivizon ose çaktivizon funksionin “Control for HDMI”. (ON/OFF)
Për detaje, referojuni udhëzuesit të referencës.

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Vendos modalitetin e kursimit të energjisë të funksionit “Pass-Through” të
sinjaleve HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Nxjerr sinjale nga foleja HDMI OUT ARC (TV) e sistemit në modalitetin
e gatishmërisë kur televizori është i ndezur. Ky cilësim kursen energji
në modalitetin në pritje, krahasuar me cilësimin “ON”.
ON: N
 xjerr gjithmonë sinjale nga foleja HDMI OUT ARC (TV) në modalitetin
e gatishmërisë.
Shënim: K
 y artikull shfaqet vetëm kur “CTRL (CONTROL FOR HDMI)” vendoset
në “ON.”

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Ju lejon të dëgjoni tingull dixhital kur një televizor i përputhshëm me
teknologjinë Audio Return Channel (ARC) lidhet duke përdorur një kabllo HDMI.
(ON/OFF)
 y artikull shfaqet vetëm kur “CTRL (CONTROL FOR HDMI)” vendoset
Shënim: K
në “ON.”

AUTO
OFF
MAIN

AUTO

ON

Menyja

Funksioni

Parazgjedhja

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

Kur sistemi ka informacion çiftimi, ai është në modalitet gatishmërie BLUETOOTH
edhe kur çaktivizohet. (ON/OFF)
Shënim: G
 jatë modalitetit të gatishmërisë BLUETOOTH, treguesi BLUETOOTH
pulson ngadalë në ngjyrë blu.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Vendoset nëse sistemi do të përdorë apo jo AAC përmes BLUETOOTH. (ON/OFF)
Shënim: N
 ëse e ndryshoni cilësimin kur sistemi është i lidhur me një pajisje
BLUETOOTH, sistemi do të shkëputet nga pajisja.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Fik ose ndez funksionin AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Nëse nuk përdorni sistemin për njëfarë kohe (rreth 20 minuta) kur sistemi nuk
merr sinjale hyrjeje, sistemi fiket automatikisht.

ON

VER (VERSION)

Shfaq versionin e firmuerit aktual.

SET BT

SYSTEM

–

MENU
/
ENTER
RETURN
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Zgjidhja e problemeve
Shihni udhëzuesin e referencës për më shumë pyetje të zakonshme.
Nga sistemi nuk del zëri i televizorit.
• Sigurohuni që burimi i hyrjes të jetë zgjedhur saktë. Ju duhet të provoni burime
të tjera hyrjeje duke shtypur butonin INPUT disa herë (faqe 9).
• Kontrolloni lidhjen e kabllos HDMI, kabllos optike dixhitale ose kabllos audio që
lidhet me sistemin dhe televizorin (faqe 6, 7).
• Kontrolloni daljen e zërit të televizorit.
Nga sistemi nuk del tingull nga pajisja e lidhur BLUETOOTH.
• Sigurohuni që treguesi BLUETOOTH është i ndezur në blu (faqe 12).
• Sigurohuni që ky sistem të mos jetë larg nga pajisja BLUETOOTH ose që sistemi
të mos marrë interferenca nga një rrjet Wi-Fi, pajisje tjetër me valë 2.4 GHz ose
furrë me mikrovalë.
Lidhja BLUETOOTH nuk mund të kryhet.
• Çiftoni sërish këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH.
– Mund t'ju nevojitet të anuloni çiftimin me këtë sistem duke përdorur në fillim
pajisjen tuaj BLUETOOTH.
Nga sistemi nuk del zëri i pajisjes së lidhur ose del një zë shumë i ulët.
• Shtypni VOL + dhe kontrolloni nivelin e volumit.
• Shtypni MUTING ose VOL + për të anuluar funksionin e heshtjes.
• Kontrolloni që burimi i hyrjes të jetë zgjedhur saktë.
• Kontrolloni që të gjithë kabllot dhe kordonët e sistemit dhe pajisjes së lidhur të
jenë futur plotësisht.
• Kontrolloni që kordonët e altoparlantit horizontal të jenë futur mirë në nën-vufer
(faqe 5)
Sistemi fiket automatikisht.
• Vendoset funksioni A. STBY (faqe 17).
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