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Co je součástí dodávky

Reproduktorová lišta (1)

Subwoofer (1)

Dálkové ovládání (1)

Podstavce (2)

Podložky (4)

Polštářky* (2)

Baterie AAA (R03) (2)

* K umístění reproduktorové lišty na stěnu

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

Digitální optický kabel pro televizor (1)

Návod k obsluze (tato příručka) (1)

Referenční příručka (1)
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Instalace

Chcete reproduktorovou lištu
umístit na stěnu?
Pokyny najdete v referenční
příručce.

Čemu dáváte přednost…
Postavení subwooferu na výšku

Umístění reproduktorové lišty do vodorovné polohy

1

• Připevněte dodané podložky do rohů napravo i nalevo.

4

• Na polštářky na spodní straně připevněte podstavce.
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Připojení reproduktorové lišty a subwooferu
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Připojení

Připojení pouze k televizoru

OPTICAL
OUT

(součást dodávky)

6

Připojení televizoru a dalších zařízení

OUT

Blu-ray

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

Použijte kabely HDMI
(nejsou součástí dodávky). Pokud váš televizor podporuje
funkci ARC, nemusíte připojovat digitální optický kabel (součást dodávky).
Poznámky k připojení HDMI najdete v referenční příručce.
Poznámky
• Požadujete-li výstup vícekanálového digitálního zvuku, zkontrolujte nastavení digitálního
zvukového výstupu na připojeném zařízení.
• Další zvukové zařízení můžete připojit ke konektorům ANALOG IN.
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Zapnutí systému

2

1

Vložte baterie
(součást dodávky).

1 Připojte napájecí kabel.
2 Stiskněte tlačítko .
 Posuňte kryt směrem dolů.
 Sejměte kryt baterie.
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Poslech zvuku


INPUT

Vybrané vstupní zařízení

Stiskněte tlačítko INPUT tolikrát, kolikrát bude potřeba, dokud
se na displeji nezobrazí požadované vstupní zařízení.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Použití zvukových efektů

SOUND MODE:
Umožňuje používat zvukové efekty.

VOICE:
Pomáhá zvýraznit dialogy.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (tón subwooferu):
Umožňuje nastavit tón basů.

MOVIE

Zvukové efekty vhodné pro filmy.

MUSIC

Zvukové efekty vhodné pro hudbu.

FOOTBALL
(virtuální fotbalový
režim)

Zvukové efekty, které vám zprostředkují atmosféru fotbalového
stadionu (při sledování přenosu fotbalového zápasu).
Poznámka: Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.

STD (standard)

Zvukové efekty vhodné pro televizní vysílání.

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Ostřejší tóny basů.

TONE 2

Tóny basů vhodnější pro různé zdroje (výchozí).

TONE 3

Dynamičtější tóny basů.
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Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH

Registrace zařízení BLUETOOTH (párování)

Tlačítko BLUETOOTH PAIRING
Indikátor BLUETOOTH
První spárování se zařízením a zahájení poslechu
1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH PAIRING.
Indikátor BLUETOOTH začne rychle blikat
(během párování).
2 Aktivujte režim párování ve vašem zařízení BLUETOOTH a vyberte položku „HT-ST3“. Je-li vyžadováno zadání kódu, zadejte kód „0000“.
3 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH svítí
(připojeno).
Poslech ze spárovaného zařízení
1 Stiskněte tlačítko INPUT tolikrát, dokud se nezobrazí „BT AU“.
(pokus o spárování).
Indikátor BLUETOOTH se rozbliká
2 Vyberte v zařízení BLUETOOTH možnost „HT-ST3“.
3 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH svítí
(připojeno).
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Použití funkce připojení jediným dotykem (NFC)

Indikátor BLUETOOTH

1 Ve svém chytrém telefonu stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“.

2 Dotkněte se chytrým telefonem subwooferu.
3 Ujistěte se, že se indikátor BLUETOOTH rozsvítil modře, což potvrzuje navázání spojení.
• Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s integrovanou funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější, s výjimkou systému Android 3.x)
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Součásti a ovládací prvky

  (zapnout/pohotovostní režim)
 Snímač NFC (str. 13)
Spáruje/připojí zařízení NFC, když je zaregistrováno v blízkém okolí.



(čidlo dálkového ovládání)

 Indikátor vypnutí displeje / BLUETOOTH
Rozsvítí se bíle, když je systém zapnutý, není v režimu BLUETOOTH a displej předního panelu je vypnutý.
Rozsvítí se modře v režimu BLUETOOTH (str. 12).

 Displej předního panelu
 Tlačítko INPUT (str. 9)
 Tlačítko BLUETOOTH PAIRING (str. 12)
 Tlačítka VOL (hlasitost) +/–
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  (zapnout/pohotovostní režim)
 INPUT (str. 9)
 MUTING
 VOL (hlasitost) +/–
 SOUND MODE (str. 10)
 VOICE (str. 10)
 DISPLAY
Mění jas displeje. zapnutý  tmavý  vypnutý.
* Když je displej aktivován poté, co byl vypnut, zobrazí se na něm informace o formátu zvuku.

 SW TONE (str. 10)
 SW VOL (hlasitost subwooferu) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (str. 16)
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Změna nastavení

Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko MENU a poté vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek
//ENTER/RETURN.
Nabídka

LEVEL

SYNC
(AV SYNC)

Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když obraz a zvuk nejsou
synchronizovány. (1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Můžete používat multiplexní signál zvuku standardu Dolby Digital. (M/S (hlavní
kanál a kanál subwooferu)/MAIN (hlavní kanál)/SUB (kanál subwooferu))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Upravuje zvuk tak, aby byl reprodukován dynamičtěji a čistěji i při nízkých
úrovních hlasitosti. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Reprodukuje zvuky s velmi nízkou hlasitostí, které bývají běžně komprimací zvuku
odstraněny. (ON/OFF)
Poznámka: Funkce HEQ funguje pouze pro režimy „ANALOG“ nebo „BT AU“.
U žádných jiných vstupů nemá účinek, ani když je zobrazena na
předním panelu.

ON

AUTO

OFF
MAIN

AAV
Omezuje rozdíly v hlasitosti mezi různými programy nebo mezi programy
(ADVANCED AUTO VOLUME) a reklamami. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Control for HDMI. (ON/OFF)
Další informace naleznete v referenční příručce.

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Nastavuje režim úspory energie pro funkci Pass Through u signálů HDMI.
(AUTO/ON)
AUTO: Je-li televizor zapnut, když je systém v pohotovostním režimu, signály
budou posílány z konektoru HDMI OUT ARC (TV). Toto nastavení šetří
v pohotovostním režimu energii v porovnání s nastavením „ON“.
ON: Signály budou v pohotovostním režimu vždy posílány z konektoru
HDMI OUT ARC (TV).
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)“ v režimu „ON“.

AUTO

ARC
(AUDIO RETURN CHANNEL)

Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru kompatibilního s technologií
Audio Return Channel (ARC) připojeného prostřednictvím kabelu HDMI. (ON/OFF)
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)“ v režimu „ON“.

ON

MENU
 /
ENTER
RETURN
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Výchozí

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

AUDIO

HDMI

Funkce

Můžete poslouchat zvuk standardu Dolby Digital při nízkých úrovních hlasitosti.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Komprimuje zvuk podle informací o komprimaci obsažených v daném
zvukovém obsahu.
AUTO: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.

Nabídka

Výchozí

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Nastavte, zda má systém při přenosu rozhraním BLUETOOTH používat formát AAC.
(ON/OFF)
Poznámka: Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je systém připojen
k zařízení BLUETOOTH, systém bude od zařízení odpojen.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Zapne nebo vypne funkci AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Systém se automaticky vypne, když nebude přijímat žádný vstupní signál
a nebudete jej po určitou dobu (asi 20 minut) používat.

ON

VER (VERSION)

Uvádí aktuální verzi firmwaru.

SET BT

SYSTEM

Funkce

Když má systém informace o spárování, je funkce BLUETOOTH v pohotovostním
režimu, i když je vypnutá. (ON/OFF)
Poznámka: Když je funkce BLUETOOTH v pohotovostním režimu, indikátor
BLUETOOTH pomalu modře bliká.

–

MENU
 /
ENTER
RETURN
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Odstraňování problémů

Další časté dotazy naleznete v referenční příručce.
Ze systému nevychází zvuk TV.
• Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiné zdroje zvuku
opakovaným stisknutím tlačítka INPUT (str. 9).
• Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu nebo
analogového zvukového kabelu mezi systémem a televizorem (str. 6, 7).
• Zkontrolujte výstup zvuku na TV.
Systém nereprodukuje žádný zvuk ze zařízení BLUETOOTH.
• Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH modře svítí (str. 12).
• Ujistěte se, že systém není příliš daleko od zařízení BLUETOOTH a že není
ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného 2,4GHz bezdrátového zařízení či
mikrovlnné trouby.
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
• Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.
– Může být nutné nejdříve zrušit párování se systémem v zařízení BLUETOOTH.
Systém nepřehrává žádný, nebo jen velmi slabý zvuk z připojeného zařízení.
• Stiskněte tlačítko VOL + a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
• Stisknutím tlačítka MUTING nebo VOL + vypněte funkci ztlumení.
• Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do konektorů jak
na systému, tak na připojených zařízeních.
• Zkontrolujte správné připojení kabelů reproduktorové lišty k subwooferu (str. 5)
Systém se automaticky vypne.
• Je nastavena funkce A. STBY (str. 17).
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